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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          ก-1 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 คำนำ 

 
 ที่อยู่อาศัยนับเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบ

ของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การให้โอกาสแก่ประชาชนเพื่อเข้าถึงที่อยู่อาศัยจึงเป็นประเด็นสำคัญท่ีภาครัฐควรให้

การสนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและมีมาตรฐาน เมื่อพิจารณา

สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความเหลื่ อมล้ำ             

ด้านการถือครองที่ดินมากที่สุด  มี เพียงคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีอำนาจถือครองที่ ดินประเภทโฉนดที่ดิน                            

และกลุ่มคนเหล่านี้ถือครองที่ดินสูงถึงร้อยละ 79.9 ของพ้ืนที่ทั้งหมด (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ                     

ความมั่นคงของมนุษย์, 2558) นอกจากนี้ปัญหาการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังมีความเชื่อมโยงกับปัญหา                   

ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ซึ่งส่งผลต่อโอกาสในทางเศรษฐกิจ ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดินก่อให้เกิด

ปัญหาที่ดินที่ถูกทิ้งร้าง ปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะ ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน                    

ของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเอกชน ในขณะที่ผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศั ยส่วนใหญ่เป็น                     

ผู้มีรายได้น้อยและอยู่อาศัยอย่างแออัดจนกลายเป็นชุมชนแออัด ซึ่งสอดคล้องกับสถิติของศูนย์ข้อมูล                           

ที่อยู่อาศัยแห่งชาติปี 2562 ที่พบว่าอัตราการเป็นเจ้าของบ้านของกรุงเทพมหานครมีเพียงร้อยละ 42.9 เท่านั้น 

(ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ, 2562) และจากสถิติชุมชนของกรุงเทพมหานครพบว่า จำนวนบ้านในชุมชน                

ที่จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร สัดส่วนมากกว่า 1 ใน 4 เป็นบ้านที่อยู่ในชุมชนแออัด จึงสะท้อนให้เห็นถึง

ความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนของการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครในทุกระดับรายได้ 

โครงการศึกษา วิเคราะห์ บทบาท พันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย จึงมีเป้าหมาย

เพ่ือจะมุ่งดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยที่ดี

มีมาตรฐาน โดยดำเนินการปรับปรุงและจัดหาพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้บทบาท และหน้าที่ของหน่วยงาน                

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย จึงได้มีการดำเนินการรวบรวมข้อมูล ทบทวน วิเคราะห์และ

สังเคราะห์ ตลอดจนการประชุมเชิงปฏิบัติการ และร่วมกันกำหนดภาพอนาคตของกรุงเทพมหานคร รวมถึงมี

การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพ่ือใช้เป็น

ทิศทางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับเอกสารแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและ 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยฉบับนี้ ประกอบไปด้วยการศึกษาวิเคราะห์ที่มาของแผนพัฒนา               

ที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร                    

ระยะ 5 ปี ตลอดจนตัวอย่างกิจกรรม/โครงการสำคัญที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ระยะ 5 ปี ตามสภาพบริบทที่แตกต่างกันของพ้ืนที่แต่ละกลุ่มเขตทั้ง 6 กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร                

จัดทำเป็นข้อเสนอแนะในรูปแบบกิจกรรม/โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ               
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          ก-2 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัยในเชิงพ้ืนที่สำหรับกรุงเทพมหานครในอนาคต การดำเนินงานโครงการนี้ได้รับ

ความอนุเคราะห์และความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหลายภาคส่วน ได้แก่ คณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร               

ทั้งผู้บริหารระดับสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่      

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจาก 50 สำนักงานเขต ตลอดจนผู้แทนประชาชน/ประธานชุมชน และ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ระดับประเทศด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ                  

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นต้น 

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการวิชาการ และที่ปรึกษาจากคณะบริหารการพัฒนา

สิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมให้ความคิดเห็น                   

ในการกำหนดภาพอนาคต วิพากษ์และจัดทำแผนพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี จนเกิด

เป็นรายงานฉบับนี้ ที่ปรึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการศึกษา วิเคราะห์ บทบาท พันธกิจของหน่วยงานที่

ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร               

จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานระดับการกำหนดภาพอนาคต นโยบายและพันธกิจ ตลอดจนยุทธศาสตร์

สำคัญให้ปรากฏเป็นแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา              

ที่อยู่อาศัย ระยะ 5 ปีและโครงการพัฒนาที่สำคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ให้สอดรับกับแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ของประเทศ

ไทย นำไปสู่ “คุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดี ของชาวกรุงเทพมหานครทุกครัวเรือน ปี 2575” (High Quality 

of Living in Habitation of all Bangkok Household by Year 2032) และเป็นกระบวนการลดความ

เหลื่อมล้ำด้านการอยู่อาศัย ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองและชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับ

ประชาชนทุกคน 

 
   ที่ปรึกษา 
มกราคม 2564 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          ข-1 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

บทสรุปผู้บริหาร 

  
กรุงเทพมหานครเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกทั้งในภาพของการเป็นเมืองหลวง เมืองท่องเที่ยว                        

ทำให้มีผู้คนจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศมุ่งสู่กรุงเทพมหานครด้วยจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไป                      

ทำให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นแหล่งรวมของผู้คนที่มีความแตกต่างกัน สำหรับผู้คนจำนวนมากมองเห็น

กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งงาน แหล่งเงิน ทำให้ผู้คนอพยพเข้าสู่กรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ที่อยู่อาศัยจึง

มีความสำคัญในการรองรับการอยู่อาศัยของจำนวนผู้คนที่เพ่ิมมากขึ้น ปัจจุบันปัญหาที่อยู่อาศัยที่มีไม่เพียงพอ 

และบางส่วนไม่ตอบสนองต่อความสามารถในการจ่ายเงินเพ่ือเป็นเจ้าของ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้คนที่เข้ามาอยู่อาศัย

มีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จึงส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ชุมชนแออัด เป็นต้น 

ปัญหาเหล่านี้ยังส่งผลต่อเนื่องกับปัญหาอ่ืน ๆ ดังเช่น สถานการณ์โควิด-19 ชุมชนแออัดกลายเป็นแหล่งที่เกิด

การแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็ว และยากต่อการควบคุมการระบาดของโรค เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 

สถานการณ์ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของประเทศไทยในภาพรวมนับว่าอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี                

เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนการครอบครองที่ดินและที่อยู่อาศัย (Housing Ownership Rate)  ซึ่งเป็นดัชนี               

ชี้วัดสำคัญที่ท่ัวโลกใช้ร่วมกัน โดยจากสถิติของศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 อัตราการเป็นเจ้าของ

บ้านของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 72.2 ในขณะที่อัตราการเป็นเจ้าของบ้านรายจังหวัดของกรุงเทพมหานคร

กลับอยู่ที่ร้อยละ 42.9 เท่านั้น (ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ , 2562) อีกทั้งจากสถิติสำมะโนประชากรของ

ประเทศและสถิติชุมชนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 พบว่า ณ พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามข้อมูลของ

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม จากจำนวนบ้านในชุมชน 475,788 หลัง มีสถานะเป็นบ้านที่อยู่

ใน "ชุมชนแออัด" มากถึง 125,826 หลัง คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 26.44 นั่นคือ มากกว่า 1 ใน 4 ของจำนวน

บ้านในชุมชนเป็นชุมชนแออัด แต่หากนับจำนวนประชากรผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดจะมีจำนวนมากถึง 

677,782 คน คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 33 หรือ 1 ใน 3 ของจำนวนประชากรผู้อยู่อาศัยในชุมชน และคิด

เป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 12 ของประชากรตามทะเบียนราษฎร์ซึ่งมีจำนวน 5.88 ล้านคน ดังนั้น สถานการณ์

ชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานคร จึงสะท้อนปัญหาชุมชนแออัดระดับชาติอย่างชัดเจน  

โครงการศึกษา วิเคราะห์ บทบาท พันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย เพ่ือกำหนด            

แนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาท หน้าที่การดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานด้านที่อยู่อาศัยของ

กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัยได้มีแนวทางที่สามารถนำไปใช้กำหนดบทบาท

การดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัยที่ชัดเจน และสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริงและ

เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสภาพพ้ืนที่                      

จำนวนประชาชนและวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ โดยความแตกต่างเหล่านี้ย่อมส่งผลให้                
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การบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัยมีความแตกต่างด้วยเช่นกัน ทั้งนี้  การจัดทำโครงการศึกษา วิเคราะห์  

บทบาท พันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับ

บริบทของกรุงเทพมหานครนั้น มีการดำเนินงานโดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากการทบทวนวรรณกรรม             

ทั้งในและต่างประเทศ นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย และ

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารในระดับนโยบาย การสอบถาม การสนทนากลุ่ม และการ

ปรึกษาหารือในการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการศึกษาดูงานกระบวนการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของ

ประชาชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย และสามารถดำเนินการรวมตัวเป็นชุมชนมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนได้สำเร็จ ซึ่งนำมาใช้เป็นตัวอย่างสำหรับการศึกษาและดูงาน เพ่ือให้ชุมชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้เห็นว่า การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนแออัดนั้นสามารถ

ดำเนินการได้อย่างแท้จริง และเป็นรูปธรรม โดยผลลัพธ์สำคัญที่ได้รับจากการดำเนินการ คือ การกำหนด                  

ภาพอนาคตด้านการจัดการที่อยู่อาศัย บทบาท พันธกิจที่เหมาะสมของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้ง

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัยสำหรับกรุงเทพมหานคร (BMA Housing Development 

Handbook) ทั้งสำหรับหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขต ตลอดจนกำหนดแผนพัฒนา                

ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566-2575) และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย

กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ตลอดจนตัวอย่างกิจกรรม/โครงการสำคัญที่สอดคล้องกับ 

การดำเนินการตามแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี  (พ.ศ. 2566-2575) และ 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

สำหรับกระบวนการที่ใช้ในการจัดทำโครงการศึกษา วิเคราะห์ บทบาท พันธกิจของหน่วยงาน               

ที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานครนั้น

กระบวนการดำเนินการเพ่ือให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิสำหรับการศึกษา ประกอบด้วยการศึกษาวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ผ่านกระบวนการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมทั้งผ่านการระดมความคิดในพื้นที่รายกลุ่มเขต 

การศึกษาดูงานโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านมั่นคง และการระดมสมองผ่าน                

การประชุมปฏิบั ติ การ  สามารถสรุป เป็ น  6 ปั จจัยขับ เคลื่ อนสำคัญ  (Key Driving Forces) ได้ แก่                     

1) ความเป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัย 2) กฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบั งคับเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัย 3) กลไก                     

การสงเคราะห์ สวัสดิการเมืองและการสนับสนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้จัดการที่อยู่อาศัยอย่างสมดุล                          

4) แหล่งงานใกล้บ้านและที่อยู่อาศัยโดยรอบสถานีขนส่ง  5) เครื่องมือการเงินเพ่ือเข้าถึงที่อยู่อาศัย เช่น                 

การสงเคราะห์ สวัสดิการเมือง/รัฐ ดอกเบี้ยต่ำ ตลาดทุน  ตลาดหนี้  และ 6) การจัดการฐานข้อมูลเปิด                 

ขนาดใหญ่เพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัย จาก 6 ปัจจัยนี้ เวทีสัมมนาปฏิบัติการกำหนดอนาคตการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีตัวแทน ทั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักต่าง ๆ และสังกัดสำนักงานเขต พร้อมทั้ง

ผู้แทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต รวมจำนวนกว่า 120 คน ได้ร่วมกันตัดสินใจเลือก
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ปัจจัยสำคัญที่สุด 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความเป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัย (Housing Equity) และ 2) เครื่องมือ

การเงินเพ่ือเข้าถึงที่อยู่อาศัย (Housing Financial Tools) ซึ่งนำมากำหนดสร้าง 2 แกนสำคัญของภาพ

อนาคต จากแกนปัจจัยสำคัญ 2 แกนนี้  เกิดเป็นภาพทางเลือกอนาคต 4 ภาพ เพ่ือการโหวตเลือก              

อีกครั้ง โดยทั้ง 4 ภาพทางเลือก ได้แก่ 1) กรุงเทพมหานคร-เมืองกระชับ 2) กรุงเทพมหานคร-เมืองขยาย                      

3) กรุงเทพมหานคร-เมืองแห่งชุมชน และ 4) กรุงเทพมหานคร-เมืองสวัสดิการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

กำหนดภาพอนาคตกลุ่มผู้ร่วมศึกษากว่า 120 คน ได้ร่วมคัดเลือกภาพอนาคตด้านที่อยู่อาศัย (BMA Housing 

Development Scenario) ซึ่งปรากฏว่าภาพอนาคตที่ข้าราชการและประชาคมกรุงเทพมหานครต้องการ คือ

“กรุงเทพมหานคร-เมืองแห่งชุมชน” 
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ที่อยู่ เคหะชุมชนเมืองม่ันคง /บ้านม่ันคง 

กลไกเงินชุมชน + ความเป็นธรรมองค์กรชุมชน 
จุดแขง็ 
- ใช้รปูแบบสหกรณ ์ทำให้คนออมเงินมีสิทธิที่อยู่อาศัย 

- ชมุชนเรียนรู้ เพื่อจัดการตนเอง เกดิความยั่งยืน 

- กรุงเทพมหานครมี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  

  (องค์การมหาชน) บ้านมั่นคง สนบัสนุนกัน 

- ราคาอาจต่ำกวา่ตลาดไดม้าก 

ข้อจำกัด 
- ต้องสรา้งความรู ้ศักยภาพคนและชมุชนก่อน ใช้เวลาและ 

  กระบวนการมีส่วนร่วมมาก 

- บางพื้นที่ภายในชุมชนมีความขัดแยง้ 

- สหกรณ ์ต้องเข็มแข็ง ถูกตดิตามตรวจสอบเสมอ 
   

จุดแขง็ 
- กรุงเทพมหานคร ลงทุน ทำให้คนมีทีอ่ยู่อาศัย 

- รูปแบบอาคารสูง กิจกรรมใช้งานผสม (Mixed used) 

- บรรลุเปา้หมายมีหน่วยงานพัฒนาทีอ่ยู่เชิงพาณชิย์ 

- ทำให้สอดคล้องกับผังเมือง คมนาคม และการพัฒนา TOD. 

- ส่งเสรมิผู้สูงวัยมีฐานะ บณัฑิตจบใหม่และแรงงานที่ 

  มีทักษะมีรายได้ ใหม้ีที่อยู่ใกล้ระบบขนส่งได้ 

- ใชท้ี่ดินเวนคืนได้ ขอใช้ที่ดินว่างเปลา่จากรัฐได้ หาก 

  มีฐานข้อมูลที่ดินทีด่ี จะลงทุนไดใ้นราคาถูกกว่าตลาด 

- ลูกค้าซื้อที่อยู่ได ้

ที่อยู่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ของกรุงเทพ 

กลไกเงินบุคคล + ความเป็นธรรมชุมชน 

ข้อจำกัด 
- ราคาที่อยู่อาศัยปานกลางรองรับคนฐานะปานกลาง 

- กรุงเทพมหานคร ต้องจดัหามืออาชพีจากเอกชนลงทุน หรือ 

  ร่วมทุนกบัเอกชน 

- รับความเสีย่ง หากทำไมด่ี กรุงเทพมหานครจะขาดทุน 
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ที่อยู่สวัสดิการกรุงเทพมหานคร 

กลไกเงินชุมชน + ความเป็นธรรมบุคคล 
จุดแขง็ 

- ใช้รูปแบบสหกรณ์ ทำให้คนออมเงินมีสิทธิมีที่อยู่อาศัย 

- กรุงเทพมหานคร ทำโครงการสวัสดกิารได้ 

- กรุงเทพมหานคร ให้ทีด่ินเชา่กับสหกรณ์ของเอกชน  

  สหกรณห์น่วยงานรัฐได ้

- ราคาไมสู่ง 

ข้อจำกัด 
- ที่อยู่อาศัยควรให้เช่า เพื่อกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าของ 

   

ส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเอกชน 

กลไกเงินบุคคล + ความเป็นธรรมบุคคล 
 จุดแขง็ 

- กรุงเทพมหานคร ไม่รับความเสี่ยงเชงิพาณิชย์ 

- บริษัทเอกชนได้รับการส่งเสรมิ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ 

  เตบิโต 

- กรุงเทพมหานคร สามารถจดัเก็บและพัฒนาข้อมูล 

  ที่อยู่ได ้

ข้อจำกัด 

- ราคาสูง คนรายได้น้อย ปานกลางนอ้ยไม่มีบ้าน 

- การพัฒนาข้อมูลของกรุงเทพมหานคร อาจไม่ตอบโจทย ์

  เอกชน 
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จากภาพอนาคตดังกล่าวทำให้โครงการฯ สามารถสังเคราะห์เป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 

10 ปี คือ “คุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดี  ของชาวกรุงเทพมหานครทุกครัวเรือน ปี 2575” (High 

Quality of Living in Habitation of all Bangkok Household by Year 2032) ประกอบด้วย 4 พันธกิจ 

ไดแ้ก่  

1. ร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม                   

ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศยัอย่างครอบคลุม สมดุลและเหมาะสม ผ่านกลไกและงบประมาณคณะกรรมการ

ที่อยู่อาศัยเขต (Collaboration towards BMA-level and District-level Habitation Committees for 

Inclusive Housing) 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครและศักยภ าพองค์กรชุมชน (Staff and 

Community Strengthening) และจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้วางแผน บริหารจัดการและ

พัฒนาที่อยู่อาศัย (Data and Information Management for Habitation) เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

สามารถพ่ึงพาและจัดการตนเองด้านการอยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน 

3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดีแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทุกกลุ่ม ทุกระดับ

รายได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวมถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส อย่างเป็นธรรมและ

เสมอภาค (High Quality of Living for All)  

4. ส่งเสริมและพัฒนากลไกด้านการเงินทั้งระดับเมืองและระดับชุมชนเพ่ือให้ทุกครัวเรือน เข้าถึง               

การอยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเพียงพอและในราคาที่จ่ายได้  (Financial and Budgeting for Good 

and Affordable Habitation) 

จากพันธกิจทั้ง 4 พันธกิจข้างต้น สามารถนำมาสังเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์ ปัญหา และบริบทของ

พ้ืนที่ เพ่ือกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ สำหรับจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี                 

(พ .ศ . 2566 -2570) และแผนปฏิบัติการด้ านการพัฒนาที่ อยู่อาศั ยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี                                   

ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการความร่วมมือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

 กลยุทธ์ที่ 1 ประสานความร่วมมือภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างศักยภาพองค์กร บริหารจัดการความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมดา้นการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยที่ด ี

กลยุทธ์ที่ 2 จัดทำระบบฐานข้อมูลการพัฒนาที่อยู่อาศัย 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          ข-7 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ชุมชนทุกระดับรายได้    

 กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนภาคีเครือข่ายในการจัดหาและการจัดการที่อยู่อาศัยแก่ชุมชน 

          กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุง จัดหา และพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนากลไกทางการเงินในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย 

  กลยุทธ์ที่ 1 ประสานและจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกชุมชน 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการเงินทุนภายในชุมชน 

สำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี 

สามารถสรุปเพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจ ดังนี้ 

 ช่วงระยะเวลา “ปฏิบัติการ 5 ปี” มุ่ ง เน้น “ยกระดับการอยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต ชุมชน 

กรุงเทพมหานคร” “Community Habitation Development” for BMA  ประกอบด้วย  
 

 “4 ยุทธศาสตร์ (4 Strategies) 3 ปฏิบัติการ (3 Acts) 3 หุ้นส่วนพัฒนา (3 Shareholders)” 
 

4 ยุทธศาสตร์ (4 Strategies) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการร่วมมือพัฒนา “การอยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต” 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับองค์กร ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิบัติการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ชุมชนทุกระดับรายได ้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างกลไกการเงินและกองทุนให้ทุกคนเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 

แผนที่ยุทธศาสตร ์5 ปี เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย (5-Year Road Map) 

ปีที่ 1 รวบรวมข้อมูล และศึกษาความต้องการของชุมชนใน 50 เขต 

ปีที ่2 – 3 สร้างความเข้มแข็ง บ่มเพาะผู้นำสำนักงานเขตและองค์กรชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปีที่ 4 – 5 ปรับปรุง ฟื้นฟูพ้ืนที่นำร่องต้นแบบ สู่ “เมืองสุขภาวะ” และขยายผล 

3 ปฏิบัติการ (3 Acts) 

1. แก้ปัญหาการใช้ที่ดินทุกเขตสำรวจพ้ืนที่สาธารณะที่เป็นคูคลองหมดสภาพ เพื่อจัดทำแผนที่ป้องกัน

รักษาที่ดินสาธารณะ ตามกฎหมายให้ได้ ภายใน 1 ปี “ผู้อำนวยการเขต” รับผิดชอบการรักษาพ้ืนที่สาธารณะ

ตาม KPI  

2. จัดตั้งและขับเคลื่อน “คณะกรรมการการอยู่อาศัย คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน” 50 เขต 

ภายใน 1 ปี 

3. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศวาระ “กรุงเทพเมืองแห่งที่อยู่อาศัยและสุขภาวะ” ที่พร้อม

รับมือความเสี่ยงทุกชนิดในอนาคต ริเริ่มและจัดทำโครงการต้นแบบให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี  



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          ข-8 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3 หุ้นส่วนพฒันา (3 Shareholders)   

 1. กรุงเทพมหานครและองค์กรภาครัฐ ประสานหน่วยงานและแกนนำชุมชน ประชุมชี้แจงระดับเมือง

และระดับชุมชน ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชุมชน จัดตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ระดับเมือง ดำเนินการวางระบบในการบริหารจัดการและดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 

และประชาชนในการสำรวจข้อมูล วางแผนการพัฒนาเมือง จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ พัฒนาโครงการในชุมชน 

ดำเนินการก่อสร้าง ปิดโครงการ และดูแล ติดตาม ประเมินผล 

 2. สถาบันการศึกษา เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนองค์ความรู้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและองค์กร

ภาครัฐ  ในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนทั้งในด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 3. ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกับกรุงเทพมหานครและองค์กรภาครัฐในการวางแผนการพัฒนา

เมือง ร่วมสนับสนุนและดำเนินการพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้ 

 

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติการในระดับพื้นที่  

เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความต่อเนื่อง 

สามารถแบ่งการปฏิบัติการออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลา ได้แก่  

1. ปฏิบัติการระยะสั้น เป็นการดำเนินการโดยมุ่งหวังผลลัพธ์ ในปี พ.ศ. 2566  

    1) วางงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting: PB) โดยนำงบประมาณ/เงินทุน

หมุนเวียนให้สำนักงานเขต ประชาชนและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดเป้าหมาย/                   

ทิศทางการใช้งบประมาณ เป็นการ “เพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมบทบาทความเข้มแข็ง

ของชุมชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาเมืองจากชุมชน” เช่น เขตละ 10 ล้าน 30 ล้าน หรือ                       

50 ล้านบาท 

2) จั ดตั้ งกรรมการเจ้ าภาพขับ เคลื่ อนการพัฒ นาที่ อยู่ อาศัย  พ้ืนที่ เขต เป็ นศูนย์กลาง                              

(Area Based: AB) โดยมีกรรมการอำนวยการพัฒนาที่ อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ที่ มีผู้ ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครเป็นประธานอำนวยการ และมีผู้อำนวยการเขต สำนักพัฒนาสังคมและหน่วยงานเกี่ยวข้อง 

ระดมการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับเขต  

3) พัฒนาระบบการอยู่อาศัยชุมชนเมืองเพ่ือลดความยากจน  ส่งเสริมให้ชุมชนริเริ่มพัฒนา

โครงการ/สร้างแผนงานตรงตามความต้องการเอง ให้ผู้อำนวยการเขตเป็นประธานกรรมการเขตรับรองแผน

ตามเป้าหมายสร้างความมั่นคง ลดปัญหาความยากจน สร้างรากฐานทางสังคมให้ชุมชนเมืองแต่ละเขตเป็น

หลัก 

4) เสริมสร้างความเข้าใจประเด็นคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัย (Habitat) ที่มากกว่าเพียงเรื่องสร้าง

อาคารที่อยู่อาศัย (Housing) เช่น การจ้างงาน การสัญจร คุณภาพชีวิต ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          ข-9 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

และองค์ความรู้นี้ควรถูกนำไปเผยแพร่ยังหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่ เกี่ยวข้อง สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม                                          

เพ่ือถ่ายทอดและบ่มเพาะกำลังคนด้านการอยู่อาศัยและความยั่งยืน (Sustainability) อย่างต่อเนื่อง 

5) เพ่ิมองค์ความรู้และจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของกรุงเทพมหานคร 

ผ่านกระบวนการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของแผนปฏิบัติการในระดับเขตไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ 

เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายด้านความยั่งยืนในข้อ 11 และ 17 โดยตรง  

6) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับเครือข่ายชุมชน ร่วมมือมหาวิทยาลัยและธุรกิจเมือง/เขต 

โดย 1) สร้างภาคีที่ เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะ 2) สร้างและใช้ฐานข้อมูล (Data) เพ่ือให้ เกิด                     

3) ความร่วมมือ (Collaboration) ก่อให้เกิด “แผนปฏิบัติการเขต” (Area-based Action Plan: AP) ที่

สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพ เช่น ภาคีประชาสังคม ภาคีเครือข่ายความร่วมมือภายในเขต 

และระหว่างเขตติดกัน ที่มีจุดประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน  

 2. ปฏิบัตกิารระยะกลาง เป็นการดำเนินการโดยมุ่งหวังผลลัพธ์ ในปี พ.ศ. 2567-2568  

   1) จัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยรายเขต ให้เป็นแผนลูกต่อจากแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ ในรายงาน

ฉบับนี้ โดยแบ่งเป็นระดับชุมชนละแวกบ้าน ระดับแขวง ระดับเขต ระดับกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องมีองค์ประกอบ

ของข้อมูล ได้แก่ ประเภทและราคาที่อยู่อาศัย กรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือบริบท ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 

เป็นตน้ 

   2) การสร้างกลไกการเข้าถึงที่อยู่อาศัยร่วมกับภาคเอกชน จัดการอุปสงค์และอุปทาน (Demand-

Supply) โดยใช้กลไกทางภาษีหรือเงินทุนสนับสนุน/เงื ่อนไขจากภาครัฐ “ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ

ภาคเอกชน” ในการมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง เป็นการพัฒนากลไกการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มี

คุณภาพ  

   3 ) การมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนในระดับเขต ระดับเมื องและการสร้ างภาคี แต่ ละพ้ืนที่  เช่ น 

สถาบันการศึกษา หน่วยงานเอกชน โดยมีมหาวิทยาลัยและสำนักงานเขตเป็นตัวกลางในการประสานงานและ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติการผ่านกรรมการขับเคลื่อนฯ ในระดับเขต 

3. ปฏิบัติการระยะยาว เป็นการดำเนินการโดยมุ่งหวังผลลัพธ์ ในปี พ.ศ. 2569-2570 และดำเนินการ

อย่างเป็นวงจรต่อเนื่องไป โดยมีการปรับปรุงแผนและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง 

ในทุกระยะ 5 ปี โดยสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) 

1) ใช้มาตรการและข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการอยู่อาศัย เช่น โบนัส                 

การพัฒนาแนวสูง (FAR Bonus) การกำหนดข้อบังคับกลุ่มอาคารพิเศษหรือพ้ืนที่สาธารณะให้มีความเหมาะสม

ด้วยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร การใช้ผังเฉพาะ (Overlay zoning) เพ่ือการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและ

คุณภาพชีวิตในเมือง ที่สำคัญต้องจูงใจธุรกิจให้สร้างหน่วยที่อยู่อาศัยราคาถูก และจัดสรรให้มีพ้ืนที่ใช้งานเพ่ือ

สาธารณประโยชน์ เป็นต้น 
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ปรับปรุงแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดการติดตามและประเมินผล การต่ อยอดโครงการที่จะยกระดับ                 

การพัฒนาของมหานครได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 

โดยสรุป โครงการศึกษา วิเคราะห์ บทบาท พันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย เพ่ือ

กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร จะช่วยให้สำนักพัฒนาสังคมได้มี

ทิศทางในการดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้อย่างชัดเจน และมีแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสามารถ

นำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริงในกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเหมาะสม อีกทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร

รวมถึงสำนักงานเขตจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยมากขึ้น และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ท้ายที่สุดจะช่วยลดความ

เหลื่อมล้ำด้านการอยู่อาศัย ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองและชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับ

ประชาชนทุกคน  
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 5.8 โครงการที่อยู่อาศัยรองรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการและผู้สูงอายุ  
                พ้ืนทีเ่ขตหนองจอก 

5-43 

 5.9 โครงการที่อยู่อาศัยรองรับคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน พ้ืนที่เขตคลองสาน  5-65 
 5.10 บทสรุป  5-83 
บรรณานุกรม  
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สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          ง ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

สารบัญตาราง  
ตารางท่ี  หน้า 

2.1 
 

เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

2-52 
 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

 

จุดแข็ง และจุดอ่อนของการพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร 
โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
การวิเคราะห์ช่องว่างเพื่อใช้ในการกำหนดแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 10 ปี 
การวิเคราะห์กลยุทธ์เพื่อใช้ในการกำหนดแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร                    
ระยะ 10 ปี 

3-2 
3-6 
3-33 
3-42 

 
5.1 
5.2 

 
5.3 
5.4 

 
5.5 
5.6 

ตารางที่อยู่อาศัยต่อยูนิต กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ พ้ืนที่เขตบึงกุ่ม 
ตารางทีอ่ยู่อาศัยต่อยูนิต กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ                       
พ้ืนที่เขตบึงกุ่ม 
ที่อยู่อาศัยต่อยูนิต กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ พ้ืนที่เขตบางกะปิ 
ที่อยู่อาศัยต่อยูนิต กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ                                   
พ้ืนที่เขตบางกะปิ 
ตารางที่อยู่อาศัยต่อยูนิต กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ พื้นทีเ่ขตหนองจอก 
ตารางที่อยู่อาศัยต่อยูนิต กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ  
พ้ืนที่เขตหนองจอก 

5-26 
5-26 

 
5-42 
5-42 

 
5-64 
5-64 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          จ-1 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สารบัญภาพ  
ภาพที ่  หน้า 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
3.1 

 
3.2 
3.3 

 
3.4 

 
3.5 

 
3.6 

 
3.7 

 
3.8 

 
3.9 ก. 

 
3.9 ข. 

 
3.10 

 
3.11(1) 
3.11(2) 
3.11(3) 

ความเชื่อมโยงนโยบายระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น 
โครงสร้างองค์กรสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
โครงสร้างองค์กรสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
โครงสร้างองค์กรการเคหะแห่งชาติ                 
โครงสร้างสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร   
กระบวนการกำหนดภาพอนาคตเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรงุเทพมหานคร  
ระยะ 10 ปี และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี 
ปัจจัยขับเคลื่อน (Key Driving Forces)                
ปัจจัยขับเคลื่อนที่ 1 ความเป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัย (Housing Equity)  
ได้คะแนนร้อยละ 22.5 (อันดับ 1 ร่วม) 
ปัจจยัขับเคลื่อนที่ 2 กฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคับสำหรับพัฒนาที่อยู่อาศัย  
ได้คะแนนร้อยละ 13 (อันดับ 3)  
ปัจจัยขับเคลื่อนที่ 3 กลไกการสงเคราะห์ สวัสดิการและการส่งเสริมตลาดอสังหาริมทรัพย์
ให้จัดการที่อยู่อาศัยอย่างสมดุล ได้คะแนนร้อยละ 12.5 (อันดับ 4 ร่วม) 
ปัจจัยขับเคลื่อนที่ 4 แหล่งงานใกล้บ้านและที่อยู่อาศัยรอบสถานนีขนส่ง ได้คะแนน 
ร้อยละ 17 (อันดับ 2) 
ปัจจัยขับเคลื่อนที่ 5 เครื่องมือการเงินเพ่ือเข้าถึงท่ีอยู่อาศัย ได้คะแนนร้อยละ 22.5  
(อันดับ 1 ร่วม)    
ปัจจัยขับเคลื่อนที่ 6 ฐานข้อมูลเปิดขนาดใหญ่เพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้คะแนน 
ร้อยละ 12.5  (อันดับ 4 ร่วม) 
การตั้งแกนภาพอนาคตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติร่วมกัน
คัดเลือก (ก) อธิบายปัจจัยขับเคลื่อนแต่ละแกน    
การตั้งแกนภาพอนาคตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติร่วมกัน
คัดเลือก (ข) อธิบายปัจจัยขับเคลื่อนแต่ละภาพอนาคต   
ทางเลือกของภาพอนาคต 4 แบบ หรือ “ฉากทัศน์” ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและ
ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่อาศัยร่วมกันคัดเลือก 
นิยาม จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อจำกัดของแต่ละทางเลือก (1)    
นิยาม จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อจำกัดของแต่ละทางเลือก (2)  
นิยาม จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อจำกัดของแต่ละทางเลือก (3)   

2-30 
2-39 
2-42 
2-45 
2-49 
3-14 

 
3-17 
3-17 

 
3-18  

 
3-18  

 
3-19 

 
3-19 

 
3-20 

 
3-22  

 
3-23  

 
3-24 

 
3-26 
3-27 
3-28 
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 สารบัญภาพ (ตอ่)  

ภาพที ่  หน้า 
3.12 ผลลัพธ์การลงคะแนนเลือกภาพอนาคตที่อยู่อาศัยระยะ 10 ปี กรุงเทพมหานคร 

จากผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเลือก “กรุงเทพมหานคร-เมืองแห่งชุมชน”  
(BMA: Community Housing City) 

3-30 

4.1 
 
 

4.2 

ตารางความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายระดับประเทศและกระทรวงกับ 
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 5 ปี 
แผนภาพความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายระดับประเทศและกระทรวงกับแผนพัฒนา 
ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
ระยะ 5 ปี 

4-2 
 
 

4-3 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 
5.9 
5.10 
5.11 
5.12 
5.13 
5.14 
5.15 
5.16 
5.17 

 
5.18 
5.19 
5.20 
5.21 

ตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย พ้ืนที่เขตบึงกุ่ม 
การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
รูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม 
ภาพกลุ่มผู้ใช้งานในพ้ืนทีเ่ขตบึงกุม่ 
กรณศีึกษา Wohnprojekt เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
รายละเอียดโครงการกรณีศึกษา 
ประเภทที่อยู่อาศัยของโครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย พื้นที่เขตบึงกุ่ม 
ผังแนวคิดโครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย พ้ืนที่เขตบึงกุ่ม 
ผังแม่บทโครงการที่อยู่อาศยัของผู้มีรายได้น้อย พ้ืนที่เขตบึงกุ่ม 
ภาพ 3 มิติมุมสูงกลุ่มอาคารโครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย พ้ืนที่เขตบึงกุ่ม 
สัดส่วนการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย พ้ืนที่เขตบึงกุ่ม 
ภาพมุมสูงโครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย พื้นที่เขตบึงกุ่ม 
ทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย พ้ืนที่เขตบึงกุ่ม 
รายละเอียดการออกแบบที่อยู่อาศัยแบบทาวน์โฮม 
ผังพื้นที่หน่วยพักอาศัย (Unit Floor Plan) โครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยเขตบึงกุ่ม 
รายละเอียดการออกแบบที่อยู่อาศัยแบบอพาร์ทเมนท์ 
ผังพื้นอาคารพักอาศัย (Building Floor Plan) โครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย 
เขตบึงกุ่ม 
ภาพแนวตัดโครงการ รูปแบบที่อยู่อาศัยแบบบทาวน์โฮม 
ภาพแนวตัดโครงการ รูปแบบที่อยู่อาศัยแบบบอพาร์ทเมนท์ 
ราคาประเมินที่ดินพ้ืนที่เขตบึงกุม่ 
ตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่อยู่อาศยัรูปแบบผสมผสานการใช้งาน 

5-9 
5-10 
5-11 
5-12 
5-13 
5-13 
5-14 
5-15 
5-16 
5-17 
5-18 
5-19 
5-19 
5-20 
5-21 
5-22 
5-22 

 
5-23 
5-24 
5-25 
5-27 
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 สารบัญภาพ (ตอ่)  

ภาพที ่
5.22 
5.23 
5.24 
5.25 
5.26 

 
5.27 

 
5.28 
5.29 
5.30 

 
มุมมองจากภายในโครงการ 
การเข้าถึงโครงการ 
ภาพกลุ่มผู้ใช้งานในพ้ืนที่เขตบางกะปิ 
พ้ืนที่เขตบางกะปิในผังเมืองกรุงเทพมหานคร 
สรุปข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวม 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
กรณีศึกษาโครงการ West Oakland Station Transit Development เมืองโอกแลนด์              
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
รายละเอียดโครงการกรณีศึกษา 
ประเภทที่อยู่อาศัยของโครงการที่โครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบผสมผสานการใช้งาน 
ผังแนวคิดโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบผสมผสานการใช้งาน 

หน้า 
5-28 
5-29 
5-30 
5-30 
5-31 

 
5-32 

 
5-32 
5-33 
5-34 

5.31 
5.32 
5.33 
5.34 
5.35 

 
5.36 
5.37 
5.38 
5.39 
5.40 

 
5.41 
5.42 
5.43 
5.44 
5.45 
5.46 
5.47 

ผังแม่บทโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบผสมผสานการใช้งาน 
ภาพ 3 มิติมุมสูงกลุ่มอาคารโครงการที่อยู่อาศัยรอบสถานีขนส่ง (TOD) พ้ืนที่เขตบางกะปิ 
สัดส่วนการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบผสมผสานการใช้งาน 
ทัศนียภาพโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบผสมผสานรอบสถานีขนส่ง (TOD) เขตบางกะปิ 
ภาพรวมทัศนียภาพโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบผสมผสานรอบสถานีขนส่ง (TOD)               
เขตบางกะปิ 
ผังพื้นอาคาร (Building Floor Plan) โครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบผสมผสานการใช้งาน 
การแบง่สัดส่วนการใช้พ้ืนที่ภายในโครงการ 
ภาพบรรยากาศที่ตั้งอาคาร 
ราคาประเมินที่ดินในพ้ืนทีเ่ขตบางกะปิ 
ที่ตั้งโครงการที่อยู่อาศัยรองรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการและผู้สูงอายุ                       
พ้ืนที่เขตหนองจอก 
การเข้าถึงโครงการ 
ลักษณะถนนทางเข้าโครงการ 
พ้ืนทีเ่ขตหนองจอกในผังเมืองกรุงเทพมหานคร 
แผนที่น้ำท่วมในเขตหนองจอก 
ภาพกลุ่มผู้ใช้งานในพ้ืนที่เขตหนอกจอก 
กรณีศึกษาโครงการ Ananas New Community เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
การออกแบบภายในโครงการกรณีศึกษา 

5-35 
5-36 
5-37 
5-38 
5-38 

 
5-39 
5-39 
5-40 
5-41 
5-43 

 
5-44 
5-45 
5-45 
5-46 
5-47 
5-48 
5-48 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          จ-4 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 สารบัญภาพ (ตอ่)  

ภาพที ่  หน้า 

5.48 
5.49 

 
5.50 
5.51 

จุดเน้นโครงการกรณีศึกษา 
ผังสีแยกโซนโครงการที่อยู่อาศัยรองรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการและผู้สูงอายุ             
พ้ืนที่เขตหนองจอก 
แบบมาตรฐานโคกหนองนาโมเดล พ้ืนที่เขตหนองจอก 
รายละเอียดโครงสร้างพ้ืนฐานสีเขียว 

5-49 
5-50 

 
5-50 
5.51 

5.52 
 

5.53 
5.54 
5.55 
5.56 
5.57 
5.58 
5.59 
5.60 
5.61 
5.62 
5.63 
5.64 
5.65 

 
5.66 
5.67 
5.68 
5.69 
5.70 
5.71 
5.72 
5.73 
5.74 

ผังแนวคิดโครงการที่อยู่อาศัยรองรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการและผู้สูงอายุ               
พ้ืนที่เขตหนองจอก 
ภาพขยายโครงการจากพ้ืนที่จริง 
กลุ่มอาคารอพาร์ทเมนท์และศูนย์อาคารชุมชน 
กลุ่มอาคารทาวน์โฮมและตลาดชุมชน 
ผังป้ายรถประจำทางบริเวณโครงการ 
โปรแกรมเชิงพื้นที่ แสดงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ 
ผังโครงการแบบ 3 มิติ 
ภาพแนวตัดโครงการ รปูแบบที่อยู่อาศัยแบบทาวน์เฮาส์ 
ภาพแนวตัดโครงการ รูปแบบที่อยู่อาศัยแบบบอพาร์ทเมนท์ 
รูปแบบการออกแบบถนน โดยภาพแรก คือ ถนนขนาด 18 เมตร 
รายละเอียดและหน้าที่ของแต่ละเลนถนน 
ภาพ 3 มิติของที่อยู่อาศัยแบบทาวน์โฮม 
ผังอาคารชั้น 1 และชั้น 2 ของโครงการ 
แบบโครงการที่อยู่อาศัยรองรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการและผู้สูงอายุ                
พ้ืนทีเ่ขตหนองจอก รูปแบบอพารท์เมนท์ 
การแบ่งสัดส่วนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชั้น 1 และชั้น 2 – 6 
ภาพรวมโครงการ 
ภาพโครงการจากมุมที่อยู่อาศัยรูปแบบทาวน์โฮม 
ทัศนียภาพภายในโครงการ 
บริเวณศูนย์ให้ความรู้ทางการเกษตร นวัตกรรมและแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
สวนสาธารณะภายในโครงการ บริเวณท่ีอยู่อาศัยรูปแบบอพาร์ทเมนท์ 
สัดส่วนการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการพ้ืนที่เขตหนองจอก 
เงื่อนไขการเลือกที่ตั้งโครงการ 
ถนนหลักในพื้นที่โครงการ 

5-52 
 

5-53 
5-54 
5-54 
5-55 
5-55 
5-56 
5-56 
5-57 
5-58 
5-58 
5-59 
5-59 
5-60 

 
5-60 
5-61 
5-62 
5-62 
5-62 
5-63 
5-63 
5-65 
5-66 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          จ-5 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพที ่  หน้า 
5.75 
5.76 
5.77 
5.78 
5.79 
5.80 
5.81 

 
5.82 
5.83 

สถานที่สำคัญรอบพื้นที่โครงการ 
ราคาประเมินที่ดินพ้ืนที่เขตคลองสาน 
พ้ืนที่เขตคลองสานในผังเมืองกรุงเทพมหานคร 
ภาพกลุ่มผู้ใช้งานในพ้ืนที่เขตคลองสาน 
การคาดการณ์พ้ืนที่ศักยภาพในอนาคต 
ที่ตั้งโครงการที่อยู่อาศัยรองรับคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน พ้ืนที่เขตคลองสาน 
ข้อมูลพ้ืนที่ท่าดินแดง 11 โครงการที่พักอาศัยรองรับคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน  
พ้ืนที่เขตคลองสาน 
สถานที่สำคัญบริเวณโดยรอบพ้ืนทีท่่าดินแดง 11 
ข้อมูลพ้ืนที่โครงการกรุงธนบุรี 6 ที่เป็นร้านค้า 

5-67 
5-68 
5-69 
5-70 
5-71 
5-72 
5-73 

 
5-73 
5-74 

5.84 ข้อมูลพ้ืนที่โครงการกรุงธนบุรี 6 ที่เป็นที่ดินว่างเปล่า อีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนา 5-74 

5.85 สถานที่สำคัญบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการกรุงธนบุรี 6 5-75 
5.86 กรณีศึกษา ZIO Apartment Block เมืองลีมาซอล ประเทศไซปรัส 5-76 
5.87 ตัวอย่างอาคารที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่าง

อเนกประสงค์ 
5-77 

5.88 บรรยากาศภายในของอาคารแต่ละชั้น 5-78 

5.89 กรณีศึกษา CH-REURBANO เมืองเมก็ซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก 5-78 
5.90 การแบ่งพ้ืนที่ใช้งานภายในอาคารของกรณีศึกษา CH-REURBANO 5-79 
5.91 ผังภายในของกรณีศึกษา CH-REURBANO 5-80 
5.92 ผังแนวคิดที่ 1 ในโครงการที่อยู่อาศัยรองรับคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน พ้ืนที่เขตคลองสาน 5-81 
5.93 ผังแนวคิดท่ี 2 ในโครงการที่อยู่อาศัยรองรับคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน พ้ืนที่เขตคลองสาน 5-82 

 

 





แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          1-1 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ.ศ. 2561-2580)                        
เพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านต่าง  ๆ  โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการดำเนินเศรษฐกิจแบบ
เสรีทุนนิยม เน้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็นหลัก ส่งผลให้ประชากรอพยพย้ายถิ่นเข้ามา
ทำงานในเมืองมากขึ้น เกิดปัญหาการกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ และปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา เช่น ปัญหา                  
ความยากจน ชุมชนแออัด แหล่งเสื่อมโทรม อาชญากรรม ขยะมูลฝอย น้ำเสีย มลภาวะ ความเหลื่อมล้ำ               
เป็นต้น คุณภาพชีวิตของคนเมืองลดลงจากการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมา ภาครัฐจึงมีการกำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้วยการให้ความสำคัญกับ  
การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส อีกทั้ง                  
การส่งเสริมศักยภาพโดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองและจัดการตนเอง เน้นการรวมกลุ่ม                  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ตลอดจนปรับพฤติกรรมในการจัดการวางแผนชีวิต ครอบครัว การเงินและอาชีพ              
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกัน       
ในการนำไปใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาประเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน                 
ในประเทศ  
 กรุงเทพมหานครกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นแหล่งงานที่ดึงดูด
ผู้คนทั้งในและต่างประเทศเข้ามาทำงานและพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากต้นทุนของผู้คนที่            
เข้ามานั้นมีความแตกต่างกัน ส่งผลให้บางรายประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอ จึงต้องไปบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ   
หรือพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า บางพ้ืนที่กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาอ่ืน ๆ 
ตามมา ในฐานะที่กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีการแบ่งพ้ืนที่บริการ
ประชาชนออกเป็น 50 เขต มีกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการควบคุมดูแลและจัดการเพ่ือให้ เกิดความยุติธรรม และเสมอภาค                 
ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงมีภารกิจในการจัดหา ปรับปรุง และพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เพียงพอสำหรับประชาชน 
ตลอดจนดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพ่ือให้                 
การดำเนินงานมีทิศทางที่สอดรับและเป็นไปในทางเดียวกัน ในระดับประเทศจึงมีการกำหนดแผนแม่บท 
การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่
อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579” (Housing for All) เพ่ือใช้เป็นแนวทางและเป้าหมาย                            
ในการดำเนินงาน สอดรับกับเป้าหมายที่ 11 ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDG) การทำใหเ้มืองและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและเกิดความยั่งยืน   



แผนพัฒนาที่อยูอาศยักรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการดานทีอ่ยูอาศัยกรุงเทพมหานคร 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรงุเทพมหานคร          1-2 ศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

กรุงเทพมหานคร มีหนาที่หลักในการประสานการดำเนินงานจัดหาที่อยูอาศัยใหเพียงพอและ

เหมาะสมแกประชาชนกรุงเทพฯทุกคน โดยเฉพาะผูท่ีมีรายไดนอยและกลุมเปราะบาง เพื่อเปนการสนับสนุน

ใหประชาชนทุกคนในเมืองมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะการจัดหาที่อยูอาศัยให

เพียงพอและเหมาะสม เมื่อประชาชนทุกระดับรายไดมีโอกาสในการเขาถึง จะชวยลดปญหาการบุกรุกพื้นที่

สาธารณะประโยชน ลดปญหาดานสังคมและสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามการจัดหาที่อยูอาศัยใหแกประชาชนท่ี

เหมาะสมนั้น ไมสามารถดำเนินการเพียงหนวยงานเดียวได จึงจำเปนตองบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นที่

เก่ียวของกับการพัฒนาที่อยูอาศัย โดยเฉพาะสำนักพัฒนาสังคมจึงเปนหนวยงานท่ีทำหนาที่ในการประสาน

ความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ และมีความใกลชิดเขาถึงประชาชน จะชวยใหการดำเนินงานพัฒนา 

ที่อยูอาศัยสามารถลุลวงไปไดดวยดี รวมถึงหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ท่ีเปนเจาของท่ีดิน 

เชน การเคหะแหงชาติ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) การรถไฟแหงประเทศไทย กรมธนารักษ 

และวัด เปนตน เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานดานการจัดหาที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน และ

เหมาะสมกับบริบทของประชาชนในแตละพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร 

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานเก่ียวกับการพัฒนาและการจัดการที่อยูอาศัยเกิดประสิทธิภาพ                 

สำนักพัฒนาสังคม จึงจำเปนตองศึกษาและพิจารณาวางแนวทางในการกำหนดบทบาท หนาที่ และพันธกิจ

ของหนวยงานของกรุงเทพมหานครใหเกิดความชัดเจน ตลอดจนกำหนดใหมีแผนพัฒนาที่อยูอาศัย

กรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ป และแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาที่อยูอาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ป 

สำหรับใชเปนทิศทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดรับกับวิสัยทัศน

กรุงเทพมหานครระยะ 20 ป ที่มุงสูการเปนมหานครสีเขียว  สะดวกสบายเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเปน

มหานครสำหรับทุกคน 

 

1.2 วัตถุประสงค 

  1.2.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห นโยบาย ยุทธศาสตร บทบาท หนาที่ การดำเนินงานตามพันธกิจของ

หนวยงานดานที่อยูอาศยัของกรุงเทพมหานคร 

 1.2.2 เพ่ือจัดทำขอเสนอแนะ ทางเลือก และผลกระทบในการดำเนินงานของหนวยงานที่มี                 

สวนเก่ียวของในการดำเนินการดานที่อยูอาศัยของกรุงเทพมหานคร 

 1.2.3 เพื่อศึกษา วิเคราะห สภาพปญหา โอกาส ปจจัยการขับเคลื่อนความสำเร็จ อุปสรรค และ

ผลกระทบจากนโยบายดานการพัฒนาที่อยูอาศัยตอหนวยงานในกรุงเทพมหานคร 

 1.2.4 เพื่อรวบรวมองคความรู จัดทำขอเสนอแนะ ทางเลือกและแนวทางรูปธรรมในการดำเนินการ   

ดานบริหารจัดการและการพัฒนาที่อยูอาศัยที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร ใหสามารถรองรับ

แผนพัฒนาที่อยูอาศัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          1-3 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  1.2.5 เพ่ือให้เกิดแนวทางการดำเนินงานแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติการ   
ด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ให้หน่วยงานปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 1.2.6 เพ่ือวิเคราะห์ และสังเคราะห์รายงานผลการศึกษาสภาพปัญหา สถานการณ์และความต้องการ                
ที่ อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานครเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาที่ อยู่อาศัยสำหรับประชาชน                             
ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี และ แผนปฏิบัติ
การด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี 
 1.2.7 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์บทบาท พันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัยตามแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติการที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครเพ่ือกำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับบริบทของ
กรุงเทพมหานครที่ต้องทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน 
 1.2.8 เพ่ือกำหนดตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการพัฒนา                  
ที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามประเภทปัญหาและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (6 กลุ่มเขต) 
 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1.3.1 กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566-2575) 
 1.3.2 กรุงเทพมหานครมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) ที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร 
 1.3.3 กรุงเทพมหานครมีกิจกรรม/โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 5 ปี 
 1.3.4 กรุงเทพมหานครได้รับทราบบทบาทตามหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับ        
การพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และสามารถกำหนดบทบาทหน้าที่แนวทางภารกิจของหน่วยงาน               
ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนมีคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน                  
ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในระดับพื้นที่แต่ละกลุ่มเขตที่สามารถนำไปได้ปฏิบัติจริง 
  

1.4 ขอบเขตการศึกษา  

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
1) ด้านนโยบายระดับชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) ของสหประชาชาติ (United Nations: UN) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) หรือเอกสารอ่ืน ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          1-4 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2)  สภาพปัญหา สถานการณ์และความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร                   
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ
กรุงเทพมหานคร  

3) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย “แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร  
ระยะ 10 ปี” และ “แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี” 

1.4.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
 พ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมเขตการบริหารงาน 6 กลุ่มเขตประกอบด้วย สำนักงานเขต 

จำนวน 50 เขต  
1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา 

1) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566-2575) 
2) แผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี `(พ.ศ. 2566-2570) 
3) ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ

กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ  

 หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย หมายถึง หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดของกรุงเทพมหานคร             
ทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน พัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภค              
พ้ืนที่สีเขียว การคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพ โดยการจัดหาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและ                 
สร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ ในราคาที่สามารถจ่ายได้  โดยคำนึงถึงเพศ อายุ          
ระดับรายได ้และกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้มีรายได้นอ้ย ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ  
 แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร  หมายถึง แผนการบริหารจัดการ                
ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานครครอบคลุมทุกกลุ่มรายได้ ซึ่งประกอบไปด้วย         
การจัดการพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ พร้อมทั้งทิศทางในการพัฒนา               
ที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง รวมทั้งแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน               
ด้านที่อยู่อาศัย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 แผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร หมายถึง แผนดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ ภารกิจของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการดำเนินการของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศยัอย่างชัดเจน  
 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-1 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

บทท่ี 2  
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและ                                     

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร  
 

 การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองกลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเพ่ิมมากขึ้น  เนื่องจากเป็น            
อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขและหาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ทุกคนในสังคม               
จึงต้องร่วมกันสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร จะช่วยให้การสร้างเมืองที่สามารถกระจายโอกาสและผลประโยชน์ให้ทุก
กลุ่มประชาชนในสังคมได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งมีแนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

2.1 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

 2.1.1 ระดับสากล 
   2.1.1.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
   เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) พัฒนามาจาก                 
กรอบความร่วมมือที่ได้พัฒนาให้เกิดความยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้  

1) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : SD) 
   การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : SD) เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนอง  
ความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนอง ความต้องการของคนรุ่นหลัง    
(World Commission on Environment and Development, 1987) ซึ่งในปี ค.ศ. 1987 แนวคิดเรื่อง               
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกนำเสนออย่างเป็นทางการ ในรายงานเรื่อง “Our Common Future” ที่จัดทำโดย
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment and 
Development : WCED) ทำให้แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนแพร่หลาย (บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และ                  
นนท์  นุชหมอน, 2556: 1) เมื่อปี ค.ศ. 1992 มีการประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและ                
การพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Conference on Environment and Development : UNCED) หรือ 
“Earth Summit” ที่นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการยอมรับ             
ในเวทีประชาคมโลก จากการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรับรองเอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ปฏิญญาริโอว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Rio Declaration on Environment and Development) เป็นปฏิญญาว่าด้วย
หลักการเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของสหประชาชาติในการดำเนินงานพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของประชาชน (2) แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) เป็นแผนแม่บทของโลกในการดำเนินงานเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (3) แถลงการณ์เกี่ยวกับหลักการด้านป่าไม้ (Statement of 
Forest Principle) รวมทั้งอนุสัญญาอีก 2 ฉบับ ได้แก่ (1) กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) และ  
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(2 )  อ นุ สั ญ ญ า ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ  (Convention on Biological Diversity : CBD)  
(บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และ นนท์ นุชหมอน, 2556: 1-2) 
   ต่อมา เดือนกันยายน พ.ศ. 2543 มีการประชุมสุดยอดสหัสวรรษของสหประชาชาติ        
(Millennium Summit) ของผู้นำประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 189 ประเทศ โดยผู้นำรัฐได้ตกลงตั้งเป้าหมาย                 
ในการพัฒนาที่ทุกประเทศจะต้องบรรลุให้ได้ภายใน พ.ศ. 2558 โดยเรียกว่า “เป้าห มายการพัฒนา                      
แห่ งส หั ส ว ร รษ  (Millennium Development Goals: MDGs)” เป็ น ป ฏิ ญ ญ าแ ห่ งส หั ส ว รรษ ข อ ง
สหประชาชาติ ซึ่งกำหนดวาระการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนและลดช่องว่างการพัฒนาให้เป็นจุดเริ่มต้น
ศตวรรษใหม่ โดยปฏิญญาดังกล่าวเป็นที่มาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและที่ประชุมได้ตกลงร่วมกัน                              
ที่จะใช้เป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดกรอบระยะเวลาไว้ 15 ปี (พ.ศ. 2543 -2558) ขั้นตอน 8 เป้าหมาย                         
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน ความอดอยากหิวโหย การไม่รู้หนังสือ โรคภัยต่าง ๆ ความไม่เท่าเทียมกัน      
ทางเพศ และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยมีหลักการสำคัญคือ                            
การแบ่งสรรความรับผิดชอบระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย    
ที่กำหนดร่วมกัน (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2557;ณัชฎา คงศรี, 2560,กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศ, ม.ป.ป;) 
   เมื่อเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  (Millennium Development Goals : MDGs)                  
สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2558 องค์การสหประชาชาติได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพ่ือกำหนดวาระการพัฒนา
ภายหลัง ปี ค.ศ. 2015 (Post-2015 Development Agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”                  
โดยประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี  ค.ศ. 2015 คือ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) (กรมองค์ การระหว่ างป ระเทศและกองกิ จการเพ่ื อ                               
การพัฒนา, 2557) ซึ่งเป็นกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย                               
พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่  70 พร้อมกับผู้นำจากประเทศ                     
สมาชิก 193 ประเทศ หัวข้อการประชุมในครั้งนั้นคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้ผู้นำจากประเทศ                  
สมาชิก เหล่ านี้ ได้ ร่ วมรับรองร่างเอกสารเป้ าหมายการพัฒ นา ที่ ยั่ งยืนหลั งปี  2015 Sustainable 
Development Goals ที่ เรี ยกว่ า Transforming Our World: the 2 0 3 0  Agenda for Sustainable 
Development (การปรับเปลี่ยนโลกของเรา: วาระ 2030 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน) (คณะกรรมการเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน, 2558; พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 2564) โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี (ณัชฎา คงศรี, 2560) 
   สำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) โดยเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเมืองและ                   
ที่อยู่อาศัย ได้แก่ เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์  
มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (Make Cities and Human Settlements Inclusive, 
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Safe, Resilient and Sustainable) ซึ่งเป้าหมายที่  11 ประกอบด้วย 10 เป้าประสงค์และ 15 ตัวชี้วัด                
(SDG Tracker, 2018, กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ, ม.ป.ป.) ดังนี้ 
   เป้าประสงค์ 11.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐาน
ที่พอเพียงปลอดภัยและในราคาท่ีสามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัดภายในปี พ.ศ. 2573 
    ตัวชี้วัด 11.1.1 สัดส่วนของประชากรในเขตเมืองที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ที่อยู่อาศัย
นอกระบบหรือไม่เหมาะสม 
   เป้าประสงค์ 11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ปลอดภัย                       
ในราคาที่สามารถจ่ายได้สำหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ       
ที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย                  
และผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 2573 
    ตัวชี้วัด 11.2.1 สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงการขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก 
จำแนกตามกลุม่อายุ เพศ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
   เป้าประสงค์ 11.3  ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุม และยั่งยืน       
เพ่ือการวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วมบูรณาการ  และยั่งยืน                      
ในทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 
    ตัวชี้วัด 11.3.1 สัดส่วนอัตราการใช้ที่ดินต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร 
    ตัวชี้วัด 11.3.2 ร้อยละของเมืองที่มี โครงสร้างจากการมีส่วนร่วมโดยตรงของ                
ภาคประชาสังคมในการวางแผนและการจัดการซึ่งดำเนินการเป็นประจำ และเป็นประชาธิปไตย 
   เป้าประสงค์ 11.4 เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและ        
ทางธรรมชาติของโลก 
    ตัวชี้วัด 11.4.1 การใช้จ่ายรวม (ภาครัฐและภาคเอกชน) ต่อหัวสำหรับการใช้จ่ายใน
เรื่อง การสงวน การป้องกัน และการอนุรักษ์วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ จำแนกตามประเภทมรดก                          
(ทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ ผสมผสาน การกำหนดโดยศูนย์มรดกโลก) ระดับของรัฐบาล (ประเทศ ภูมิภาค 
และท้องถิ่น/เทศบาล) ประเภทการใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน, ค่าใช้จ่ายในการลงทุน) และประเภท
การระดมเงินทุนจากภาคเอกชน (การบริจาคโดยสมัครใจ, ภาคเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร และผู้สนับสนุน) 
    เป้าประสงค์ 11.5  ลดจำนวนการตายและจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบและลดการสูญเสีย
โดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติ
ที่เก่ียวกับน้ำ โดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนทีอ่ยู่ในสถานการณ์ท่ีเปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573 
    ตัวชี้วัด 11.5.1 จำนวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ต่อ
ประชากร 100,000 คน 
    ตัวชี้วัด 11.5.2 การสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากภัยพิบัติโดยตรง ต่อ GDP 
รวมทั้งความเสียหายที่ เกิดกับโครงสร้างพ้ืนฐานและขัดขวางการบริการขั้นพ้ืนฐานที่สำคัญอ่ืน  ๆ อัน
เนื่องมาจากภัยพิบัต ิ



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-4 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

    เป้าประสงค์ 11.6 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรในเขตเมือง รวมถึง
การให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศ และการจัดการของเสียของเทศบาล และการจัดการของเสียอ่ืน ๆ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
    ตัวชี้วัด 11.6.1 ร้อยละของขยะในเขตเมืองที่มีการจัดเก็บเป็นประจำ และเพียง
พอที่จะปล่อยของเสียขั้นสุดท้ายซึ่งเกิดจากของเสียทั้งหมดที่เกิดจากเมืองนั้น 
    ตัวชี้วัด 11.6.2 ระดับค่าเฉลี่ยทั้งปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก เช่น PM2.5 และ PM10                    
ในเขตเมือง (ถ่วงน้ำหนักกับประชากร) 
        เป้าประสงค์ 11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึง
ได้  โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี พ.ศ. 2573 
    ตัวชี้วัด 11.7.1 ส่วนแบ่งเฉลี่ยของพ้ืนที่เมืองที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นสถานที่  ที่ใช้
ประโยชน์สาธารณะสำหรับทุกคน จำแนกตาม อายุ เพศ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
    ตัวชี้วัด 11.7.2 สัดส่วนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการคุกคามทางร่างกาย หรือเพศ 
จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพความพิการ และสถานที่เกิดเหตุ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 
   เป้ าประสงค์  11.a สนับสนุนการเชื่ อมโยงทางเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้อม                            
ในทางกระบวนการระหว่างพ้ืนที่เมือง รอบเมือง และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่งของการวางแผน                
การพัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาค 
    ตัวชี้วัด 11.a.1 สัดส่วนประชากรอาศัยในเมืองที่นำแผนการพัฒนาเมืองและภูมิภาค
ไปบูรณาการกับการคาดประมาณประชากรและความต้องการทรัพยากร จำแนกตามขนาดของเมือง 
   เป้าประสงค์ 11.b ภายในปี พ.ศ. 2563 เพ่ิมจำนวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย์ที่เลือกใช้และดำเนินการตามนโยบายและแผนที่บูรณาการ เพ่ือนำไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพ 
การใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติ 
และให้พัฒนาและดำเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไปตาม
กรอบการดำเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 
    ตัวชี้วัด 11.b.1 สัดส่วนของเมืองที่มีกลยุทธ์ลดความเสี่ยง และการฟ้ืนฟูให้สู่สภาพ
ปกติมีความสอดคล้องกับกรอบการทำงานระหว่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบ อาทิ  ผู้ประสบความสำเร็จ                   
ในการวางแผนการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ Hyogo Framework for Action 2005-2015 ซึ่งประกอบด้วย          
กลุ่มคนเปราะบาง และกลุ่มคนชายขอบ ตามแผนที่กำหนดไว้ มีการนำไปดำเนินการ และติดตามผล 
    ตัวชี้ วัด 11.b.2 จำนวนประเทศที่มียุทธศาสตร์การลดความเสี่ ยงภัยพิบัติ
ระดับประเทศและระดบัท้องถิ่น 
    เป้าประสงค์ 11.c สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทาง
การเงินและวิชาการในการสร้างอาคารที่ยั่งยืนและทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น 
    ตัวชี้วัด 11.c.1 สัดส่วนของการสนับสนุนทางการเงินที่จัดสรรให้กับการก่อสร้าง                   
และการเพิ่มเติมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ยืดหยุ่น และอาคารที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-5 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  2.1.1.2 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน  
  นับตั้ งแต่  ปี  ค .ศ . 1976 องค์การสหป ระชาชาติ ได้จัดให้มีการประชุมสหประชาช าติ                          
เรื่ อ งก า รตั้ ง ถิ่ น ฐ าน ข อ งม นุ ษ ย์  (Habitat I) ป ร ะ เด็ น  Human Environment and Subsequent 
Resolutions of the General Assembly (วิจิตรบุษบา มารมย์, 2560) ที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
ซึ่งทำให้เกิดปฏิญญาสากลว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ “Habitat I (Vancouver Declaration on 
Human Settlement 1976) ที่ต้องการให้รัฐบาลของแต่ละประเทศพัฒนาที่อยู่อาศัยและบริการต่าง ๆ ให้
เพียงพอเนื่องจากเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนที่ควรได้รับ (Unit Nations, 1976) ดังนั้น รัฐบาลของแต่
ละประเทศสมาชิกควรกระจายผลประโยชน์ของการพัฒนาอย่างเป็นธรรม ผ่านการวางแผนและ                     
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การป้องกันสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและการฟ้ืนฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
จากภัยพิบัติต่าง ๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากกลุ่มสตรีและกลุ่มวัยหนุ่มสาว และการลดความแตกต่างระหว่าง                 
การพัฒนาพ้ืนที่ชนบทและพ้ืนที่เมือง นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้ทั่วโลกมีการควบคุมการใช้ประโยชน์              
จากที่ดิน  (Land Use Planning) โดยการควบคุมการเติบโตของจำนวนประชากรในเขตเมืองและ                        
เขตชนบท (วิจิตรบุษบา  มารมย์, 2560) 
    การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 
(Habitat II) จัดขึ้นที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับประเด็น “ที่พัก
อาศัยที่เพียงพอต่อมนุษย์ทุกคน” (Adequate Shelter for All) และ “การพัฒนาการตั้งถิ่นฐานที่ยั่งยืน
ภายใต้ โลกที่ ก้ าว เข้ าสู่ ค วามเป็ น เมื อง”  (Sustainable Human Settlements Development in an 
Urbanizing World) โดยให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้มีชีวิตที่มีความสุข
และมีคุณภาพเป็นอันหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ) (Unit Nations, 1996; วิจิตรบุษบา มารมย์, 2560) 
    การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 
(Habitat III) จัดขึ้นที่เมืองเมืองกีโต ประเทศเอกวาดอร์ เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
และเมืองอย่างยั่งยืน และเป็นการประชุมระหว่างรัฐบาลครั้งแรกภายหลังการรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน                
ค.ศ. 2030 พร้อมทั้งร่วมกันลงนาม “วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง” (New Urban Agenda: NUA)                      
เพ่ือเป็นการยืนยันถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ ใหม่                  
ในการพัฒนาเมือง โดยการจัดทำกลไกการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 11                     
(สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ, ม.ป.ป.) 
  2.1.1.3 วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda: NUA) 
  จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืนเป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนแนวนโยบายและตัวอย่างที่ดี ตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงครั้งที่ 3 (Habitat I-III) ตลอดจนสานต่อ
เจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน  ให้ทั่วโลกตระหนักถึง                      
ความเป็นเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urbanization) (วิจิตรบุษบา  มารมย์, 2560) และเป็นการประชุม
ระหว่างรัฐบาลครั้งแรกภายหลังการรับรองวาระการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  ค .ศ. 2030 พร้อมทั้ งร่วมกัน                  
ลงนาม “วาระใหม่แห่ งการพัฒนาเมือง” (New Urban Agenda: NUA) เป็นวาระสำหรับเมืองและ                
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-6 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์  ทั้งในพ้ืนที่ที่ เป็นเมืองและชนบท เป็นกลไกสำคัญในการกำจัดความยากจน                       
การพัฒนาเศรษฐกิจ การได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกในสังคมและการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมอีกด้วย                       
โดยวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองมีเนื้อหาครอบคลุมหลายประเด็นที่สร้างความสมดุลของมิติด้านการพัฒนา            
ที่ยั่งยืนและสะท้อนถึงประเด็นที่ มีความคาบเกี่ยวกัน เช่น หลักการประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา                       
การคำนึงถึงมิติทางอายุและทางเพศ ความเปราะบางของโลก การเปลี่ยนแปลงท างสภาพภูมิอากาศ                       
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม รูปแบบและความยืดหยุ่นของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ประเด็น                             
การลดความยากจน การลดความเหลื่อมล้ำ ที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ ความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท                         
แนวทางการวางแผนระยะยาวแบบบูรณาการ ธรรมาภิบาลเมือง ความปลอดภัยทางท้องถนนและ                         
ความหลากหลายของการตั้ งถิ่นฐานของมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองเป็นวาระ                          
ที่เกิดจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ปฏิญญาแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Declaration) และผลลัพธ์การประชุมสุดยอดโลก ค.ศ. 2005 ซ่ึงสอดคล้องกับ                        
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
เป้ าหมายที่  11 จะทำให้ เกิดการบริหารจัดการความท้ าทายจากเมืองที่ มีประสิทธิภ าพมากขึ้ น                            
อีกทั้งยังสร้างโอกาสในการส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทางบวกระหว่างเมืองและพ้ืนที่โดยรอบ 
ความต่อเนื่องของการย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานผ่านนวัตกรรม การประสานงาน การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม                            
การพัฒนาที่เปิดกว้างและดำเนินการร่วมกัน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559) 
  วิสัยทัศน์ร่วม วิสัยทัศน์ร่วมของวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง มีดังนี้ 
  1) การแบ่งปันวิสัยทัศน์เมือง (Vision of Cities) สำหรับทุกคน ที่จะทำให้ทุกคนได้ใช้และ                       
มีความพึงพอใจต่อเมืองและการตั้ งถิ่นฐาน ของมนุษย์อย่างเท่ าเทียม โดยพยายามส่งเสริมให้ เกิด                      
ความครอบคลุม และรับรองว่าผู้อยู่อาศัยรุ่นปัจจุบันและอนาคตทุกคนสามารถอยู่อาศัย รวมทั้งสร้างเมือง              
และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่พอเหมาะ ปลอดภัย สุขภาพที่ดี  สามารถเข้าถึงได้ สามารถซื้อหาไ ด้                             
มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ และยั่งยืน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติจากเหตุใด ๆ ทั้งนี้  เพ่ือเสริมสร้าง                  
ความเจริญรุ่งเรือง และคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคน ซึ่งรัฐบาลระดับชาติและท้องถิ่นบางแห่งได้รับวิสัยทัศน์นี้             
ไปปฏิบัติ โดยอ้างถึงสิทธิที่จะอยู่ในเมือง (Right to the City) ในกฎหมาย (Legislations) ปฏิญญาและ               
กฎบัตรทางการเมือง 
  2) มุ่งมั่นที่จะทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์เป็นที่ที่ทุกคนสามารถได้รับสิทธิและโอกาส                    
ที่เท่าเทียม ตลอดจนเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ตามวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรของสหประชาชาติ                 
รวมทั้งเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ 
  3) เมืองและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ จะต้อง 
   3.1) เติม เต็มหน้ าที่ ท างสั งคม รวมถึ งหน้ าที่ ท างสั งคมและสิ่ งแวดล้อมต่อผืนดิน                          
ด้วยการพิจารณาถึงการใช้สิทธิในที่อยู่อาศัยที่เพียงพอบังเกิดผลเต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย             
สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ การเข้าถึงน้ำดื่มและสุขาภิบาลที่ปลอดภัยและสามารถซื้อหาได้                 
อย่างทั่วถึง ตลอดจนการเข้าถึงสินค้าสาธารณะทุกประเภทและการบริการที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมใน
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-7 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประเด็นต่าง ๆ เช่น ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ สาธารณสุข การศึกษา โครงสร้างพ้ืนฐาน                 
การเคลื่อนย้ายและการคมนาคม พลังงาน คุณภาพอากาศและความเป็นอยู่ 
   3.2) ร่วมมือกันส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมือง สร้างสำนึกของการเป็นเจ้าของ 
(Belonging) และความรับผิดชอบ (Ownership) ต่อผู้ อยู่อาศัยทุกคน จัดลำดับความสำคัญ ให้แก่                    
ประเด็นความปลอดภัย ความครอบคลุม ความสามารถในการเข้าถึงได้ สิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่สาธารณะ               
ที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อครอบครัว ยกระดับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและระหว่างประชากรต่างรุ่น                    
การแสดงออกทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามความเหมาะสม รวมทั้งเสริมสร้าง                     
ความสมานฉันท์ (Cohesion) การหลอมรวม (Inclusion) และความปลอดภัยทางสังคมในสังคมที่สงบสุข และ
พหุสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้อยู่อาศัยทุกคนจำเป็นต้องได้รับ โดยตระหนักถึงความจำเป็นสำหรับผู้อยู่อาศัย             
ที่ตกอยู่ในสถานการณ์อันเปราะบาง 
   3.3) บรรลุความเท่าเทียมทางเพศและเสริมพลังผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคน โดยรับรอง               
การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสิทธิเสมอภาค (Equal Rights) ของผู้หญิง ในทุกด้านและ               
ความเป็นผู้นำ ทุกระดับการตัดสินใจ รวมทั้งรับรองงานที่เหมาะสม และการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
สำหรับการทำงานที่ มีคุณค่าเท่าเทียมกัน (Equal Pay for Equal Value) แก่ผู้หญิ งทุกคน ตลอดจน                   
การป้องกันและการขจัดการเลือกปฏิบัติ ความรุนแรงและการคุกคามผู้หญิงและเด็กหญิงในพ้ืนที่ส่วนตัวและ
สาธารณะทุกรูปแบบ 
   3.4) รับมือกับความท้าทายและโอกาสของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ครอบคลุม
ทุกฝ่ายและยั่งยืน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยยกระดับการสร้างความเป็นเมือง เพ่ือการเปลี่ยนแปลง                 
เชิงโครงสร้าง ความสามารถในการผลิตระดับสูง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าและประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร รวมทั้งทำให้เกิดเศรษฐกิจท้องถิ่น และรับทราบถึงการสนับสนุนเศรษฐกิจนอกระบบ พร้อมกับ
สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนไปยังเศรษฐกิจในระบบ 
   3.5) เติมเต็มอำนาจหน้าที่ทางดินแดน (Territorial Functions) ทั่ วทั้ งขอบเขตของ                     
การปกครอง (Administrative Boundaries) และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง    
และดินแดนที่ยั่งยืนและบูรณาการอย่างสมดุลในทุกระดับ 
   3.6) ส่งเสริมการวางแผนและการลงทุนที่ตอบสนองต่อช่วงวัยและเพ่ือการขับเคลื่อนเมือง            
ที่ยั่งยืน ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน รวมทั้งระบบขนส่งที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับผู้โดยสารและสินค้าขนส่ง ตลอดจนโอกาสในการเชื่อมโยงผู้คน สถานที่ สินค้า บริการและเศรษฐกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.7) รับรองและอนุมัติการลดและการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ลดความเปราะบาง 
สร้างความยืดหยุ่นปรับตัวได้ (Resilience) และการตอบสนองต่อภัยอันตรายทางธรรมชาติและที่มนุษย์                   
สร้างข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างการบรรเทา (Mitigation) และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-8 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

   3.8) ปกป้ อง อนุ รักษ์  ฟ้ืน ฟู  และส่ งเสริมระบบนิ เวศ น้ ำ ถิ่นที่ อยู่ท างธรรมชาติ                                   
และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบ บ                       
ของการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
  หลักการและคำม่ัน เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ร่วม จะปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้ (กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 2559) 
  1) ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการยุติความยากจนทุกรูปแบบและทุกมิติ และขจัดความยากจน
รุนแรง รับรองสิทธิและโอกาสที่ เสมอภาค ความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม                         
การบูรณาการพ้ืนที่เมือง ยกระดับความเป็นอยู่ การศึกษา ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ สาธารณสุข
และสุขภาวะ รวมทั้งการยุติโรคระบาด เช่น โรคเอดส์ วัณโรคและมาเลเรีย ส่งเสริมความปลอดภัย                          
ขจัดการเลือกปฏิบัติ และความรุนแรงทุกรูปแบบ รับรองการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยจัดให้ทุ กคน               
มีความปลอดภัยและเท่าเทียม รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและสังคม และบริการพ้ืนฐาน ตลอดจน                         
ที่อยู่อาศัยที่เพียงพอและสามารถซื้อหาได้อย่างเท่าเทียมสำหรับทุกคน 
  2) เศรษฐกิจเมืองที่ครอบคลุม และยั่งยืน โดยการยกระดับการรวมกลุ่มทางผลประโยชน์                  
จากการสร้างความเป็นเมือง (Urbanization) มีการวางแผนอย่างดี ความสามารถในการผลิต ความสามารถ                   
ในการแข่ งขันและนวัตกรรมระดับสู ง การส่ งเสริมการจ้ างงานและงานที่ เหมาะสมอย่างเต็มที่                          
และเกิดประสิทธิผลสำหรับทุกคน รวมทั้งรับรองการสร้างงานที่เหมาะสมการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาส 
ทางเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างเท่าเทียมสำหรับทุกคน การป้องกันการเก็งกำไรที่ดิน  และการ
ส่งเสริม การถือครองที่ดินอย่างมั่นคง ตลอดจนการจัดการทำให้เมืองเล็กลงอย่างเหมาะสม 
  3) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมพลังงานสะอาด การใช้ที่ดินและทรัพยากรที่ยั่งยืน
ในการพัฒนาเมือง ตลอดจนการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการรับรองวิถีชีวิต
ที่มีสุขภาพดีที่สอดคล้องกับธรรมชาติ การส่งเสริมแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน การสร้าง                 
ความยืดหยุ่นของเมือง การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รวมทั้งการบรรเทาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
  สำหรับแนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับเมือง เพ่ือวาระใหม่แห่ง                  
การพัฒนาเมือง ควรมีแนวทางในการจัดหางบประมาณ  พัฒ น า วางระเบี ยบและจัดการเมือง                               
และการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ โดยคำนึงถึงการพัฒนาเมืองและดินแดนที่ยั่งยืน โดยภาครัฐต้องให้ความสำคัญ                 
การนำน โยบายไปปฏิบั ติทั้ ง ในระดับชาติ และระดับท้ องถิ่ น  และเปิ ด โอกาส ให้ภ าคประชาชน                                 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เคารพในความแตกต่าง
และความหลากหลาย เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น 
  นอกจากนี้วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองยังได้ทำให้ เกิด “แผนปฏิบัติการกีโตเพ่ือวาระใหม่                     
แห่งการพัฒนาเมือง” เพ่ือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรัฐบาลระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น รวมถึง                           
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องทุกภาค โดยได้สร้าง “คำม่ันเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative 
Commitments)” เพ่ือให้ เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เกี่ยวกับเมือง โดยวางรากฐานบนมิติ  
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สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-9 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ของการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงบูรณาการ ทั้งในประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นกรอบ
การดำเนินการเชิงนโยบายตั้ งแต่ระดับชาติ มลรัฐ/ภูมิภาค และท้องถิ่ น เพ่ือให้ เกิดการบูรณาการ                 
แผนการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการการพัฒนาเมืองตามการตั้งถิ่นฐานของประชากรที่กระจายตาม                      
พ้ืนที่ต่าง ๆ  
  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย แผนปฏิบัติการกีโตเพ่ือวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยุติความยากจนทุกรูปแบบและทุกมิติ เช่น จำนวนผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัด 
โดยการจัดระบบเชิงพ้ืนที่ (Spatial Organization) การเข้าถึงและการออกแบบพื้นที่เมือง ตลอดจนการจัดหา
โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการพ้ืนฐาน พร้อมด้วยนโยบายการพัฒนายังสามารถส่งเสริมหรือขัดขวาง                 
ความสมานฉันท์ (Cohesion) ความเท่าเทียมและการหลอมรวมทางสังคม เน้นการพัฒนาเมืองและชนบท                
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนและกระจายโอกาส                  
รวมถึงผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะผู้หญิง เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส        
ทุกรูปแบบ เพ่ือไม่ให้ความเป็นเมือง (Urbanization) ทำให้กลุ่มบางกลุ่มเข้าไม่ถึงโอกาสและผลประโยชน์ 
  แผนปฏิบัติการกีโตเพ่ือวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองยังได้เน้นเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของทุกช่วงวัยและทุกเพศ มีจำนวนที่อยู่อาศัยเพียงพอ สามารถซื้อหาได้
และเข้าถึงได้ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ยืดหยุ่น มีการเชื่อมต่อที่ดีและอยู่ในทำเล
ที่เหมาะสม มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและสังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน เช่น ที่ดินที่มีสาธารณูปโภคครบ 
(Serviced Land) ที่สามารถหาซื้อที่อยู่อาศัยได้ พลังงานสิ้นเปลืองและพลังงานหมุนเวียน  น้ำดื่มและ
สุขาภิบาลที่ปลอดภัย อาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการและเพียงพอ การกำจัดขยะ การสัญจรอย่าง
ยั่งยืน การวางแผนด้านสาธารณูปโภคและครอบครัว การศึกษา วัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การสื่อสารให้ความสำคัญกับปัจจัยใกล้ชิด พร้อมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่กับส่วนที่เหลือ          
ของโครงสร้างเมืองและพ้ืนที่ที่แบ่งตามหน้าที่โดยรอบ และพิจารณาการบูรณาการทางสังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของทุกช่วงวัยและทุกเพศ รวมถึงกลุ่มชายขอบ คนไร้บ้าน และผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้รัฐบาลทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงของ 
สิทธิในการครอบครองที่ดิน โดยให้ตระหนักถึงความหลากหลายของประเภทสิทธิในการครอบครองที่ดิน 
รวมทั้งพัฒนาแนวทางเกี่ยวกับการถือครองสิทธิที่ดินและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์         
และตอบสนองทุกช่วงวัย เพศและสภาพแวดล้อมในประเด็นพ้ืนที่สาธารณะ แผนปฏิบัติการกีโตเพ่ือวาระใหม่
แห่งการพัฒนาเมืองยังได้ส่งเสริมให้มี พ้ืนที่สาธารณะที่ปลอดภัย ครอบคลุมทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงได้                         
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพ ได้แก่ ถนน ทางเท้า ทางจักรยาน ลานจัตุรัส พ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ำ สวนและ
สวนสาธารณะ รวมทั้งยกระดับมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ในเมือง             
และการตั้งถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืนตามความเหมาะสมผ่านนโยบายเกี่ยวกับเมืองและดินแดนเชิงบูรณาการ             
และการลงทุนที่เพียงพอในระดับชาติ มลรัฐ/ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งปกป้องและส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสถานที่ตั้งทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรมและภาษาชนพ้ืนเมือง ตลอดจนองค์ความรู้และศิลปะ
ดั้งเดิม  
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สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-10 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  แผนปฏิบัติการกีโตเพ่ือวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองยังได้เน้นย้ำว่า รูปแบบ โครงสร้างพ้ืนฐาน
และการออกแบบเมือง เป็นสิ่งขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด                  
โดยผ่านการใช้ประโยชน์ของการประหยัดต่อขนาดและการรวมกลุ่ม รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ พลังงานทดแทนใหม่ ความยืดหยุ่นปรับตัวได้ ความสามารถในการผลิต การปกป้องสิ่งแวดล้อม
และการเติ บ โตของเศรษฐกิ จ เมื อ งที่ ยั่ งยื น  นอกจากนี้ ยั ง เน้ น การส่ ง เส ริมบท บาทที่ อยู่ อ าศั ย                                         
และการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่สามารถซื้อได้และยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาทางเศษฐกิจ รวมถึงการสร้าง                  
ที่อยู่อาศัยทางสังคม และการสนับสนุนภาคส่วนทางเศรษฐกิจเพ่ือกระตุ้นความสามารถในการผลิตของ      
ภาคส่วนทางเศรษฐกิจอ่ืน โดยตระหนักว่าที่อยู่อาศัยจะช่วยยกระดับการสะสมทุน รายได้ การสร้างงาน และ
เงินออม  
  แผนปฏิบัติการกีโตเพ่ือวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองยังได้ผลักดันกรอบข้อตกลงด้านการพัฒนา
เมืองตามพิกัดทางภูมิศาสตร์  (The Development of Urban Spatial Frameworks) ครอบคลุมถึ ง                        
การวางผังเมืองและเครื่องมือการออกแบบที่สนับสนุนอย่างเหมาะสม ผ่านยุทธศาสตร์การขยายเมืองที่ได้รับ
การจัดการอย่างยั่งยืน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดิน การแบ่งใช้พ้ืนที่ที่กระชับหลากหลาย การวางแผน
ล่วงหน้า การประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) และการรวมกลุ่มตั้ งถิ่นฐานของประชากร 
(Agglomeration) เสริมสร้างการวางแผนระบบอาหาร สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Resource Efficiency) ความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ ของเมือง (Urban Resilience) และความยั่ งยืน                    
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาตามพิกัดภูมิศาสตร์ซึ่งคำนึงถึงความจำเป็นต่อการขยายเมือง                         
ที่ให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงเมืองใหม่ (Urban Renewal) โดยวางแผนจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน               
และบริการที่สามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ง่าย ความหนาแน่นของประชากรที่ยั่งยืน การออกแบบที่กะทัดรัด                       
และการบูรณาการนโยบายชุมชนวิถีใหม่ (New Neighborhood) ในการปรับปรุงเมือง เพ่ือป้องกันการขยาย
เมืองสู่รอบนอก (Urban Sprawl) และการอยู่ในสภาวะชายขอบ (Marginalization) 
 2.1.2 ระดับประเทศ 
      2.1.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวโดยให้เป็นไป
ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ                        
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2560 ผลใช้บังคับเมื่อวันที่  1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวิสัยทัศน์ 
ในการพัฒนาประเทศว่า “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
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สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-11 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง ในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580), 2561: 1-6) สำหรับยุทธศาสตร์
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมืองและพัฒนาที่อยู่อาศัย มีดังต่อไปนี้ 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม
ของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ  สังคม ชุมชน   
ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์และทุกมิติให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ        
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่งที่จะเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กําหนด (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580), 2561: 6, 11) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการพัฒนา              
ที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
โดยเฉพาะประเด็นการกระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร โดยแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างเขตพ้ืนที่ป่าทับซ้อนพ้ืนที่ทํากินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน                   
กําหนดมาตรการเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์อย่างเป็นธรรม และกระจายการถือครองที่ดิน 
ใน ขน าดที่ เห ม าะสม ต่ อก ารป ระกอบ อาชี พ เพ่ื อ ให้ เกิ ด ค วาม เป็ น ธรรม ใน การถื อค รอ งที่ ดิ น                                              
ปรับระบบเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินประเภทต่าง ๆ ให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์                      
ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอพิจารณาสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้  รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบ               
ที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะเพ่ือการประกอบอาชีพสําหรับประชาชน เพ่ือให้ผู้มีรายได้น้อย
เข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นธรรมและมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง รวมถึงการวางแผนการจัดการที่ดิน                   
ที่อยู่อาศัย (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580),  2561: 45-46, 50) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ        
อย่างบูรณาการ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
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และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไป                   
อย่างแท้จริง โดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา                     
มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพ้ืนที่เมือง 
ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  มีข้อกำหนด 
รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้ พ้ืนที่ตามศักยภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                 
โดยเน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยเฉพาะการจัดทำ
แผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและ                 
ความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบตามแผนผังนิเวศในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน ลดการปลดปล่อย
มลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดีมรดกทางสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิต
พ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์นี้ยังส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน 
รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือข่าย ที่ประกอบด้วยภาคีสําคัญตามบริบทของพ้ืนที่อย่างเป็น
รูปธรรมเชื่อมโยงการพัฒนาร่วมกันในทุกระดับและพัฒนาศักยภาพองค์กร เพ่ือการพัฒนาเมือง ชุมชน        
และเครือข่าย ให้มีทักษะทัดเทียมกับประเทศอ่ืนในระดับสากล โดยพัฒนาสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนหรือองค์กร
ธุรกิจประจําชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสากล                   
ธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร และตลาดเพ่ือเกษตรกรโดยเกษตรกร พร้อมกับส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
และรายได้ให้กับชุมชน (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580),  2561: 58-59) 
  2.1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพ้ืนฐาน  
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2559) จุดเน้นและประเด็นพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและพัฒนาที่อยู่อาศัย  
คือ การพัฒนาเมืองให้เติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการ
พัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  เนื่องจากการขยายตัวของเมืองรวดเร็วจะเป็นโอกาส                            
ในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการและการวางแผน
พัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพในมิติต่าง ๆ อาทิ การให้บริการขนส่งสาธารณะ การแก้ปัญหาจราจร การผังเมือง 
การขยายระบบสาธารณู ป โภคและสาธารณู ปการ  รวมทั้ งการกำจั ดขยะมู ลฝอยและน้ ำ เสี ย                           
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ตลอดจนการอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกกลุ่ มในสังคมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ                     
และการให้ความสำคัญต่อประเด็นความปลอดภัยและการลดความเสี่ยงจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ 
อาชญากรรม และปัญหาความไม่สงบ เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และรองรับการขยายตัว 
ของเมืองในอนาคต ซึ่งประเด็นการพัฒนาเมืองและพัฒนาที่อยู่อาศัยปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559: 46,71, 77, 107, 113, 
179, 190) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในประเด็นการส่งเสริม                         
การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคาร สถานที่ พื้นที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัย
ให้เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ในประเด็นการสร้าง
โอกาสในการมีที่ดินทำกินของตนเองและยกระดับรายได้โดยรัฐเข้าไปสนับสนุนการมีที่ดินทำกินอย่างยั่งยืน 
ในรูปแบบที่ครบวงจร ตั้งแต่การจัดสรรที่ดินทำกินอย่างมีเงื่อนไขเพ่ือป้องกันการเป ลี่ยนมือผู้ ได้รับ 
การจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินทำกิน การพัฒนาทักษะความชำนาญ การจัดสรร
เงินทุน เพ่ือประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง การขยายโอกาสในการเข้าถึงข่าวสาร สารสนเทศและองค์ความรู้                            
ในการประกอบอาชีพและการสนับสนุนด้านการตลาด ตลอดจนส่งเสริมทักษะการบริหารเงิน เพ่ือให้สามารถ
จัดการรายได้ เงินทุน และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพ่ือเป็นกลไก                 
ที่ทำให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน ที่จะช่วยให้เกษตรกร กลุ่มเกษตร ผู้ยากจน ได้มี ที่ดินทำกินและ                
มีที่อยู่อาศัย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ เน้น 
การบริหารจัดการที่ ดินให้มีการกระจายการถือครองที่ ดินอย่ างเป็นธรรม  ในประเด็นการพัฒนา                         
ระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยจัดทำระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการที่ดิน 
จัดทำหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภทให้ครบถ้วนชัดเจน ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดิน 
ให้มีเอกภาพเพ่ือทำหน้าที่กำหนดภาพรวมนโยบายด้านที่ดิน และกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม                   
โดยใช้กลไกเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สนับสนุนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนโดยให้สิทธิในลักษณะแปลงรวม
และการรวมกลุ่ม เพ่ือพัฒนาระบบการผลิ ตและการสร้างรายได้ของชุมชน พัฒนาระบบเช่าที่ดิน 
ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้กับประชาชน จัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า 
กำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรดินและที่ ดินให้มีคุณภาพ
เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับ                 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำผังเมืองที่คำนึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม          
อย่างสมดุลและยั่งยืน ปรับปรุงเทศบัญญัติท้องถิ่น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร เพ่ือให้มีการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร และมีการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนมาตรการกำหนดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์ต่าง  ๆ                     
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความต้านทานภัยพิบัติ 
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ตลอดจนขยายผลการพัฒนาเมืองสีเขียวในมิติต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้วในลักษณะนำร่อง อาทิ เมืองน่าอยู่            
เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองอัจฉริยะ เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว หรือเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
   ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ในประเด็นการพัฒนาเมือง คือ 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพ่ือการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม
อย่างเท่าเทียม เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล จัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่
ได้มาตรฐานรวมทั้งที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสำคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการ
ดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งจากอุบัติภัย อาชญากรรมและการจราจร การส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม                   
และภาคเอกชน ใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรปรับปรุงการรวบรวมขยะ การคัดแยก                        
การนำกลับมาใช้ประโยชน์ และจัดตั้งสถานที่จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างชุมชน ตลอดจนรณรงค์                   
การใช้น้ำอย่างประหยัดเพ่ือช่วยลดมลพิษทางน้ำและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเขตเมือง                        
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง เพ่ือบรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการ               
ระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทุนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อระบบรถประจำทาง 
ระบบทางจักรยาน ทางเท้า และการพัฒนาสถานีขนส่งสาธารณะในเขตเมือง ภายใต้หลักการส่งเสริม                  
ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกช่วงวัยและผู้พิการ รวมทั้งส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเมือง
และชนบท การรักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น                                 
โดยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์  สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และเมืองเก่า                
ตลอดจนใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการพัฒนาเมือง ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง 
“แบรนด์” หรือเอกลักษณ์ของเมือง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองให้มี                      
ขนาดที่เหมาะสม เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความร่วมมือระหว่างกัน                        
เพ่ือให้บริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งให้ประชาชนในพ้ืนที่ มีส่ วนร่วมในการ 
วางแผนการพัฒนาเมือง การจัดทำผังเมืองและการบังคับใช้ อีกทั้งเพ่ิมบทบาทของหน่วยงานส่วนกลางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเมืองทั้งด้านเทคนิคและการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP)                        
และนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเมือง ซึ่งกรุงเทพมหานครถูกกำหนดให้เป็นเมืองศูนย์กลาง
การติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษา การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ               
ระดับนานาชาติที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง                  
โดยปรับปรุงและจัดให้มีศูนย์การขนส่งในเขตเมือง อาทิ  บางซื่อ จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน                   
จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการทางสังคมและที่อยู่อาศัย ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชากรเมืองที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งแก้ไขปัญหาจราจร ขยะ น้ำเสีย น้ำท่วม และมลภาวะทางอากาศ ตลอดจน
การจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพ้ืนที่สีเขียวและสวนสาธารณะ 
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 2.1.2.3 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ได้จัดทำ 
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพ่ือกำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ และ
แผนปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนา
ประเทศ ไปสู่การบรรลุเป้าหมายในมิติต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงเวลาที่ทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศท่ีมีความผันแปร
สูงและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ทั้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และข้อจำกัดของโครงสร้างภายในประเทศที่ยังคงรอการปรับปรุงแก้ไขในหลาย
มิติ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยทั้งภายนอกและ
ภายใน ตลอดจนผลจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อโครงสร้างและองคาพยพของประเทศใน
ทุกมิติ เพ่ือนำมาประมวลผลประกอบการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งไปในอนาคต บนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ สอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืนของโลก (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่
เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตท่ามกลางสังคมที่สมานฉันท์ทันสมัย ก้าวหน้า ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ            
การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในระยะยาวเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
จากภายในให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้นรอบด้านจากภายนอก และ
สามารถบรรลุเป้าหมายระยะ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564)  
   เพ่ือให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) สามารถระบุ
ทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่ประเทศควรให้ความสำคัญและมุ่งดำเนินการในระยะ 5 ปีที่สองของ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการระบุเป้าหมายของประเด็นการพัฒนาที่ ต้องดำเนินการอย่างชัดเจน และสอดคล้อง
กับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ สภาพการณ์เศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในประเทศและในระดับโลก
ตลอดจนเชื่อมโยงและส่งเสริมแผนระดับที่ 2 อ่ืน ๆ ในระนาบเดียวกัน ให้สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกในการ
ถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติ ต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การดำเนินการใน                 
ทางปฏิบัติภายใต้แผนระดับที่ 3 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสนับสนุนและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับกระบวนทัศน์สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) ให้เป็นแผนที่มีความชัดเจนในการกำหนดทิศทางและเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศที่ต้องการมุ่งเน้นและบรรลุผลภายในช่วงระยะเวลาของแผน ให้สามารถชี้ชัดถึงเป้าหมาย
หลักที่ประเทศไทยต้องดำเนินการให้เกิดผล และเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายย่อยในมิติที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านที่ต้อง
เร่งดำเนินการหรือต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เป้าหมายหลักบรรลุผล สามารถเสริมสร้างให้ประเทศสามารถ
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ปรับปรุงจุดอ่อน ลดข้อจำกัดที่มีอยู่เดิม และพัฒนาศักยภาพให้สอดรับกับพลวัตและเงื่อนไขใหม่ของโลกเพ่ือให้
ประเทศไทยสามารถเติบ โตต่อไปได้อย่าง ต่อเนื่ องและยั่ งยืน  ท่ ามกลางกระแสการเปลี่ ยนแปลง                          
ความไม่แน่นอน และความซับซ้อนที่มากขึ้นของโลกยุคใหม่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้เป็นแผนที่มีความชัดเจนในการกำหนดทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ต้องการมุ่งเน้น โดยเริ่มต้นจากการสังเคราะห์ วิเคราะห์แนวโน้ม พร้อมทั้ง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศภูมิภาค และระดับโลก เพ่ือประเมิน                     
ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทเงื่อนไขข้อจำกัดที่ประเทศไทยต้องเผชิญอัน
เนื่องมาจาก  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยพิจารณาองค์ประกอบของการพัฒนาประเทศในมิติด้านต่าง ๆ ที่มี                     
ความเชื่อมโยงหรือเป็นองค์ประกอบของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติอย่างรอบด้าน                 
ก่อนนำมาสู่การกำหนดจุดเน้นเชิงเป้าหมายที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญและมุ่งเน้นดำเนินงานให้บรรลุผล
ในระยะของแผนพัฒนาฯ เพ่ือให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ประเด็นพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและพัฒนาที่อยู่อาศัย 
คือ หมุดหมายการพัฒนาในมิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมดังนี้ 
   หมุดหมายที่  8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่  ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
ที่มีเป้าหมายในการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น
กำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา                
การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเป้าหมาย การ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศนอกจากนั้น แผนกลยุทธ์
ของหมุดหมายที่ 8 ยังสนับสนุน 5 เป้าหมายหลักของแผนฯ 13 ดังนี้ (1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นและยกระดับผู้ประกอบการให้สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่
มูลค่าของภาคการผลิตระดับประเทศ กระจายผลประโยชน์สู่เศรษฐกิจฐานราก (2) การพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและส่งเสริมความ
มั่นคงในชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาพ้ืนที่และเมือง (3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
โดยมุ่งพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง (4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่
ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้เมืองใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลดการสร้ างขยะและมลพิษ   
เพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกกลุ่ม และ (5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับ
ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการส่งเสริมเมืองให้ยกระดับเป็นเมืองอัจฉริยะ      
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาครัฐดิจิทัลในระดับท้องถิ่น รวมทั้งผลักดันให้เมืองเตรียมความพร้อมในการรับมือ
กับภัยพิบัติและความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ ซึ่งในการพัฒนาประกอบด้วย     
กลยุทธ์ 1 การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน 
ประชาชน และประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่และเมือง กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้าง
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สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-17 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พ้ืนฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักและเมือง กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการพ้ืนที่และเมือง 
 2.1.2.4 แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
   ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ลงมติว่าให้ปรับชื่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมจากเดิม “ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20  ปี             
(พ .ศ . 2560 -2579 )” เป็ น  “แผนแม่บทการพัฒนาที่ อยู่ อาศัย  ระยะ 20 ปี  (พ .ศ . 2560 -2579)                    
(สำนักงานรัฐมนตรี, 2560) โดยแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปีนี้ จะเป็นแผนแม่บทการพัฒนา  
ที่อยู่อาศัยของประเทศในระยะยาว  มุ่งใช้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในการดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัยและสร้าง                    
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้สู งอายุ  ผู้ พิการ                          
กลุ่มคนไร้ที่ พ่ึง และผู้ด้อยโอกาส เพ่ือให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและ             
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ  
   วิสั ยทั ศน์  “คนไทยทุ กคนมี ที่ อยู่ อาศั ยถ้ วนทั่ วและมี คุณภาพชี วิ ตที่ ดี  ในปี  2579  
(Housing for All)” 
   แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป็นการส่งเสริมและ 
สร้างโอกาสด้านที่อยู่อาศัย พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป็นแผนแม่บทที่พัฒนามาจากปฏิญญาสากลที่ประเทศไทยได้ให้การรับรอง 
ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 ของสหประชาชาติ และวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง                    
ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ทางการเมืองในการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและยั่งยืนสำหรับทุกคน                    
โดยเน้นการแบ่ งตามระดับรายได้  และการพัฒนาที่ อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับวงจรชีวิต (Lifecycle)                         
ซึ่งยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยมีรายละเอียดดังนี้  (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ              
ความมั่นคงของมนุษย์, ม.ป.ป: ก,5, 34-37) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยที่ ได้มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนให้ 
ทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานเหมาะสมทุกช่วงวัยและสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ รวมถึงการจัดบริการ
สวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม โดยผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายด้านที่อยู่อาศัย สร้างโอกาสใน                          
การมีที่อยู่อาศัย เช่น การปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างที่อยู่อาศัย           
ที่เหมาะสมให้กับผู้มีรายได้ที่หลากหลาย เช่น กลุ่มผู้มีรายได้สูง กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
และกลุ่ มคนไร้ที่ พ่ึ ง  เสริมสร้างโอกาสให้ ผู้ มี รายได้น้ อยเข้ าถึ งสิน เชื่ ออย่ างเสมอภาคและทั่ วถึ ง                          
สนับสนุนการนำที่ดินตาบอดออกสู่ตลาดที่ดิน เพ่ือรองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยผ่านกระบวน การ                 
จัดรูปที่ดิน (Land Readjustment) และนำที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐมาพัฒนาเป็น                         
โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย รวมถึงเสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านที่อยู่อาศัย
อย่างเป็นระบบ 
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สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-18 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างระบบการเงินและสินเชื่อเพ่ือการอยู่อาศัย เพ่ือให้ประชาชน             
ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการเงิน โดยเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบการเงิน  เช่น จัดตั้ง “กองทุน                   
ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” โดยหักภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง การจัดเก็บภาษีเพ่ือวัตถุประสงค์ (Earmarked Tax)                    
“กองทุนสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย” เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายที่
ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินได้ในทุกระดับ รวมทั้งกองทุนค้ำประกันความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย ปรับปรุงระเบียบการใช้เงินลงทุนของกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพ่ือให้
สมาชิกสามารถกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อ ก่อสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยของตนเอง พัฒนากลไกการเงินเพ่ือสนับสนุน        
การเข้าถึงสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เช่น การค้ำประกันการกู้เงิน (Mortgage Insurance) 
พัฒนาสิน เชื่ อ เพ่ือที่ อยู่ อาศัยที่ หลากหลายและครอบคลุมในทุกความต้องการ และส่ งเสริมการ                     
“ออมเงินระยะยาว” เพ่ือซื้อที่อยู่อาศัยในอนาคต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการบูรณาการด้านบริหารจัดการที่อยู่อาศัย เพ่ือให้ทุกภาคส่วน                  
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัย โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและท้องถิ่นในการขับเคลื่อน
การพัฒนาที่อยู่อาศัย และเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและ                         
การพัฒนาเมือง เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมืองของท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยกระบวนการ             
มีส่วนร่วมของประชาสังคม (Civil Society) ในพ้ืนที่ และพัฒนากลไกการบูรณาการ โดยการผลักดันกฎหมาย
เกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือระดมการมีส่วนร่วมอย่างมีดุลยภาพเพ่ิมเติมจากภาครัฐและภาคเอกชน                   
ที่มีอยู่แล้ว และลดภาระของภาครัฐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและมาตรการจูงใจของภาคเอกชนในการสร้าง                 
ที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามแนวทางประชารัฐเพ่ือสังคม เช่น การจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในการรับเรื่องและเชื่อมโยงกระบวนการพิจารณาของ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ืออำนวยความสะดวก และตอบสนองการให้บริการที่รวดเร็ว รวมทั้งการสร้าง                         
ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัย โดยปรับเปลี่ยนบทบาทการดำเนินงานของภาครัฐ     
จากการเป็นผู้พัฒนาและ/หรือผู้จัดหาที่อยู่อาศัย เป็นผู้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ภาคเอกชน                           
มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และผลักดันให้มีการตั้งองค์กร                   
ระดับกระทรวงเพ่ือดูแลรับผิดชอบด้านที่อยู่อาศัยของประเทศเป็นการเฉพาะ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ โดยส่งเสริมการจัดสวัสดิการในชุมชน โดยการจัดตั้ง “กลุ่มสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ใน
ชุมชน” และส่งเสริมให้ประชาชนรักถิ่นที่อยู่ โดยการฟ้ืนฟูแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับมาเป็น                   
ชุมชนน่าอยู่อาศัย รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการด้านการอยู่อาศัยอย่างเข้มแข็ง เช่น การรักษา 
ความสะอาด การรักษาความปลอดภัย การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และส่งเ สริม  
การรวมกลุ่มคนในชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือจัดการระบบสาธารณูปโภค    
ระบบสาธารณูปการ จัดการที่ดินและผังเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการจัดการที่ดินและผังเมือง
ส่งเสริมการจัดการระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ ส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ ประหยัด
พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 2.1.3 ระดับท้องถิ่น 
   2.1.3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
              กรุงเทพมหานครจัดรูปแบบการปกครองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการดำเนินกิจการในเขต
กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ในหมวด 5 มาตรา 89 ดังนี้  (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528, 2528) 

   1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
   2) การทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด 
   3) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   5) การผังเมือง 
   6) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกหรือทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
   7) การจัดการจราจรและการวิศวกรรมจราจร 
   8) การส่งเสริมและสนับสนุนสถานีตำรวจ และหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ตาม

ข้อ (1-7) 
   9) การขนส่ง 
   10) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
   11) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
   12) การควบคุมอาคาร 
   13) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
   14) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
   15) การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   16) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
   17) การสาธารณูปโภค 
   18) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรกัษาพยาบาล 
   19) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
   20) การควบคุมสัตว์เลี้ยง 
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   21) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
   22) การควบคุมความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยการอนามัยในโรงมหรสพ

และสาธารณะสถานอื่น ๆ 
   23) การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ รวมทั้งส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษา 
   24) การสาธารณูปการ 
   25) การสังคมสงเคราะห์ 
   26) การส่งเสริมการกีฬา 
   27) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
   28) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
   29) หน้าที่ อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอำนาจของผู้ว่ าราชการจังหวัด อำเภอ 

เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมายหรือกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

 
  นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินกิจการร่วมกับบุคคลอ่ืนตามมาตรา 94 โดยก่อตั้ง
บริษัทหรือถือหุ้นในบริษัทได้ เมื่อ (1) บริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะกิจการเป็นสาธารณูปโภค แต่ทั้งนี้          
ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่กรุงเทพมหานครได้กระทำอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ          
(2 ) กรุ ง เทพมหานครต้ องถือหุ้ น เป็ นมูลค่ าเกินร้อยละห้ าสิบของทุนที่ บ ริษั ทนั้ นจดทะเบี ยน ไว้                                     
ในกรณีที่มีกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทเดียวกัน ให้นับหุ้นที่ถือนั้นรวมกัน (3) สภากรุงเทพมหานครมีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง    
เกินกึ่ งหนึ่ งของจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ งหมด และ  (4) ได้ รับความเห็ นชอบจาก                            
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่กรุงเทพมหานครถืออยู่ต้องได้รับอนุมัติจาก                                  
สภากรุงเทพมหานคร 
  มาตรา 95 ถ้ากิจการใดอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร                        
อาจดำเนินการนั้นร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้ โดยจัดตั้ง
เป็นองค์การเรียกว่า สหการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้ แทนของ
กรงุเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี 
  การจัดตั้งสหการจะกระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้กำหนดชื่อ 
อำนาจหน้าที่ และวิธีดำเนินงาน เมื่อจะยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎี กา และให้ระบุวิธีจัดการ
ทรัพย์สินไว้ด้วย 
  มาตรา 96 ในกรณีจำเป็น กรุงเทพมหานครอาจมอบให้เอกชนกระทำกิจการ ซึ่งอยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานครและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนที่ เกี่ยวข้องแทน
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กรุงเทพมหานครได้แต่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากสภากรุง เทพมหานคร และรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยเสียก่อน 
  หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กระทำกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
สิทธิในการกระทำกิจการตามวรรคหนึ่ง เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปมิได้ 
  2.1.3.2 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) 
    กรุงเทพมหานครจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) โดยนำ
แผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพ่ือการพัฒนากรุงเทพมหานครมากำหนดเป็นกรอบในการปรับปรุงบริการ
สาธารณะต่าง ๆ กำหนดประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไข ตลอดจนจัดลำดับความสำคัญในการ
ลงทุนพัฒนาเมืองในระยะยาว เพ่ือให้ เมืองกรุงเทพมหานคร ก้าวสู่การเป็น “มหานครแห่ง เอเชีย”                         
ในปี พ.ศ. 2575 แบ่งช่วงการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ ระยะละ 5 ปี โดยมี วิสัยทัศน์ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้  
(กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป.) 
  ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
  “เมืองกรุงเทพมหานคร เป็นมหานครที่ปลอดมลพิษ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยพิบัติ สิ่งก่อสร้างปลอดภัย ปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย” 
  ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
  “เมืองกรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่สีเขียวในสัดส่วนที่ เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่                   
และจำนวนประชากร ชาวกรุงเทพมหานครมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     
เป็นมหานครที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานที่ ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที ่เป ็นมิตรกับ
สิ ่งแวดล้อม มีระบบบริการคมนาคมขนส่งที ่หลากหลาย  สะดวก คล่องตัว มีทัศนียภาพที ่สวยงาม
ปราศจากสิ่งกีดขวาง เป็นระเบียบ ไม่รกรุงรัง ไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์” 
  ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน 
  “ชาวกรุงเทพมหานครทุกคน ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานภาพ อยู่ร่วมกัน
อย่างเสมอภาคและสมานฉันท์  เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้                 
พัฒนาตนเอง และเข้าถึงบริการสาธารณะ ในขณะเดียวกันชาวกรุงเทพมหานคร แต่ละกลุ่ม แต่ละชุมชน 
สามารถดำรงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมของตนเอง เป็นมหานครที่โดดเด่นในเชิงวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย” 
  ด้านที่ 4 มหานครกระชับ 
  “การขยายตัวเติบโตของกรุงเทพมหานครยังมีการพัฒนาไม่ทั่วถึงเต็มพ้ืนที่ ทำให้ขาดความสะดวก
และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดสาธารณูปโภค การเดินทางเพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีการเติบโตแบบกระชับ
โดยการพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ให้มีศูนย์กลางการให้บริการและพัฒนาเมืองในลักษณะเครือข่าย” 
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ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
  “เมืองกรุงเทพมหานครเป็นเมืองประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาลที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับแนวหน้า
ของเอเชีย มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีการเมืองที่สะอาด ปลอดคอรัปชั่น อีกทั้งทุกภาคส่วน   
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน มีบทบาทในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร                
อย่างเข้มแข็ง” 
  ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
  “เมืองกรุงเทพมหานครใน 20 ปี  ข้ างหน้า จะก้าวเข้าสู่การเป็น เมืองหลวงของเอเชีย                        
เมืองเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยกรุงเทพมหานครจะเป็นศูนย์กลางการค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของเอเชีย รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาการด้านต่าง ๆ 
ของภูมิภาค” 
  2.1.3.3 แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
                        พ.ศ. 2556-2566  
       เนื ่องจากกรุงเทพมหานครเป็นหัวใจของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย   
จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรักษาการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รายงานขององค์การเพื่อความร่วมมือและ
การพั ฒ น าท างเศรษ ฐกิ จ  (Organization for Economic Cooperation and Development : OECD)  
ว่าด้วยการเจริญเติบโตสีเขียว (Green Growth) ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพขนาดใหญ่ในการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
อย่างยั่งยืนด้วยการนำนโยบายและมาตรการไปปรับใช้ในภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง  สำหรับในแผนแม่บท
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ประกอบด้วยกิจกรรม/ปฏิบัติการ
ที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจก และลดความเสี่ยงภัยได้ในระยะสั้น แต่ยังให้ความสำคัญต่อแนวทางดำเนินการ 
ที่สมดุลระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แผนแม่บทนี้ 
ทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางให้กรุงเทพมหานคร และประชาชนสามารถเลือกดำเนินการที่เหมาะสม
เป็นขั้นตอนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื้อหาในแผนแม่บท
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ไม่เพียงแต่กล่าวถึงหลักคิดพ้ืนฐาน 
แต่ยังแนะนำถึงปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งสำหรับระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว ในการรับมือต่อธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความก้าวหน้า และ
กิจกรรมของการดำเนินการตามแผนแม่บทจะได้รับการติดตามและประเมินผล รวมทั ้งทำให้ดียิ ่ง  
ด ้ว ย การปรับปรุ งที่ จำเป็ น โดยเป็ นไปตามแนวทางของวัฏจั กร PDCA (Plan-Do-Check-Act) สำหรับ 
การดำเนินการแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 
(กรุงเทพมหานครและคณะผู้เชี่ยวชาญ JICA, ม.ป.ป.) 
       แผนแม่บทนี้ถูกออกแบบให้เป็นเอกสารด้านนโยบายพ้ืนฐานว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ครอบคลุมพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
   (1) ภาคการขนส่งที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      (2) ภาคการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก  



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-23 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

        (3) ภาคการจัดการขยะและการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
                 (4) ภาคการวางผังเมืองสีเขียว  
             (5) ภาคแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
        วิสัยทัศน์อนาคตของกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเมืองอัจฉริยะในอนาคต แผนแม่บทนี้ได้กำหนดวิสัยทัศน์ 5 ข้อหลักของกรุงเทพมหานคร 
ดังนี้ 
             (1) กรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงต่าง  ๆ และหน่วยงานภาครัฐรับหน้าที่หลัก 
ในการจัดการ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
             (2) กรุงเทพมหานครพยายามสร้างกิจกรรมที่มีความสมดุลเพ่ือจัดการปัญหาการพัฒนา                    
ด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
             (3) กรุงเทพมหานครใช้แนวทางจัดการปัญหาร่วมกันในการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ และ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และใช้แนวทางจัดการปัญหาเชิงปฏิบัติในการดำเนิ นการ 
ตามแผนแม่บท เช่น ยานพาหนะจากธรรมชาติ 
            (4) กรุงเทพมหานครส่งเสริมกิจกรรมที่ริเริ่มโดยพลเมือง องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา 
และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือจัดการปัญหา และรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับเวทีการสื่อสารหลายช่องทาง โครงการส่งเสริมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ และการก้าวกระโดด                     
ด้านเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ 
            (5) กรุงเทพมหานครในฐานะผู้นำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินมาตรการ
เชิงรุก ในการจัดการและรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาก าศในระยะสั้น ระยะกลาง  
และระยะยาว 
  2.1.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครนี้  เป็นยุทธศาสตร์ที่ มี                 
ทิศทางการดำเนินงานเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร       
โดยยุทธศาสตร์นี้ดำเนินการภายใต้พันธกิจการสร้างความมั่นคงของชีวิตในมิติด้านที่อยู่อาศัย โดย 
ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่ งแวดล้อม สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ด้านการจัดการที่อยู่อาศัยในระดับประเทศ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและประชาชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพ่ือนำไปสู่วิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย
ของกรุงเทพมหานคร  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563 – 2582) ได้แก่ “คนในกรุงเทพมหานครมีที่อยู่อาศัยมั่นคง 
ชุมชนน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี” (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
            ยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มีข้อมูลครอบคลุม
ประชากรที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีเพียงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และการจดทะเบียนในการรับ
สวัสดิการต่าง ๆ เท่านั้น ทำให้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะประชากรแฝง และแรงงานต่างด้าวที่เข้า
มาทำงานและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประชากรกลุ่มนี้มีผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้การมีระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุม
ประชากรทุกประเภทยังสามารถนำไปใช้ในการเชื่อมโยงและพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 
เป้าประสงค์  มีฐานข้อมูลที่เที่ยงตรงและทันสมัยใช้ในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย 

มาตรการในระยะ 5 ปีแรก ตัวชี้วัด 
      1. เร่งสำรวจข้อมูลประชากรและความต้องการ
ด้านที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้มีรายได้
น้อย  ผู้บุ กรุก/รุกล้ ำ ผู้ เร่ร่อน  ผู้ สู งอายุ /ผู้พิ การ                     
ให้ครอบคลุมทุกเขตในกรุงเทพมหานคร  
      2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากร ที่อยู่อาศัย 
และชุมชน เพื่อวางผังภูมินิเวศ และกำหนดนโยบาย 
และแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัย 

     1. มีระบบฐานข้อมูลประชากร ที่อยู่อาศัย และชุมชน 
สำหรับการวางผังภูมินิเวศ การกำหนดนโยบาย และการ
กำหนดแผนงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ภายใน 2 ปี
หลังจากเริ่มแผน  
     2. มีการปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง   
ทุกปี 
 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การพัฒนานโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 ยุทธศาสตร์ที่มุ่ งเน้นให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญต่อการดำเนินนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย                    
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากที่อยู่อาศัยถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ดังนั้น การพัฒนา
นโยบายด้านที่อยู่อาศัยจึงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายในระดับชาติ และปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา 
เป้าประสงค์ มีการกำหนดประเด็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นวาระสำคัญ/นโยบายหลักที่ต่อเนื่องของกรุงเทพมหานคร
และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน   

มาตรการในระยะ 5 ปีแรก  ตัวชี้วัด 
1. จัดท ำเวที สมั ชชา เพื่ อหาแนวทางพัฒ น า            

ที่ อยู่ อาศัยและคุณ ภาพชีวิตของประชาชนที่ มี                 
รายได้น้อย ผู้บุกรุก และผู้ด้อยโอกาส  

      2. ผลักดันให้ประเด็นด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย             
เป็นวาระของกรุงเทพมหานคร (Bangkok’s Agenda)      

      3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ              
ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาที่อยู่อาศัย              
ของกรุงเทพมหานคร 

 

    1. มีการกำหนดวาระของกรุงเทพมหานครด้านการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย ภายใน 1 ป ี
    2. ป ระ เด็ น ด้ า น ก า รพั ฒ น าที่ อ ยู่ อ า ศั ย ป ร าก ฏ              
ในนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุกชุด  
     3. ร้อยละของครัวเรือนที่บุกรุกไม่เพิ่มขึ้น  
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-25 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การสร้างเสริมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
      ยุทธศาสตร์ที่ ให้ความสำคัญกับการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ                      
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น สถาบันพัฒนาองค์ก รชุมชน (องค์การมหาชน)                                  
การเคหะแห่งชาติ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยในภาพรวม        
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างเสริมการบูรณาการในลักษณะของเครือข่ายเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้ง                    
การกำหนดบทบาทให้เกิดการเชื่อมโยงสอดคล้องกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบองค์รวม และ                      
เกิดการขับเคลื่อนงานที่เป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ความต้องการที่อยู่อาศัยทั้งในมิติของผู้ลงทุนและผู้อยู่อาศัย ซึ่งนำไปสู่
มิติของความยั่งยืนต่อไป 
เป้าประสงค์  มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครอย่างมีบูรณาการระห ว่าง 
กรุงเทพมหานครกับทุกภาคส่วน 

มาตรการในระยะ 5 ปีแรก ตัวชี้วัด 
1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับ     
ทุกภาคส่วน  
2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมบริหารจัดการ
และขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย 

1. ร้อยละของโครงการพั ฒนาที่ อยู่ อาศั ยที่ เกิ ดจาก             
ความร่วมมือของกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 
ต่อปี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัยในเชิงประสทิธิภาพ ด้วยการปรับโครงสร้างองค์กร และ
กำหนดภารกิจของหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในด้านกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยเฉพาะหากมี           
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ควรมีการกำหนดนโยบายในระหว่างรอยต่อของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้อง 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ อาจมีการกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงาน ร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนาที่อยู่อาศัย
ตอบสนองความต้องการของประชากรได้อย่างครอบคลุมในทุกระดับรายได้ อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ กรุงเทพมหานครทำงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 

มาตรการในระยะ 5 ปีแรก ตัวชี้วัด 
ปรับรูปแบบองค์กรและแก้ไขกฎหมายให้เอ้ือต่อการเพิ่ม
บทบาทของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 

มีหน่ วยงานหลักที่ รับ ผิดชอบงานด้ านการพัฒ นา           
ที่อยู่อาศัยภายใน 2 ป ี 

  
  
  
  
 
 

 

  
 
 

 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-26 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและพร้อมรองรับสังคมสูงวัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ให้ความสำคัญต่อการลดความเหลื่อมล้ำแก่ประชาชนในทุกระดับรายได้ อีกทั้งเป็น                   
การเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย ด้วยการปรับแก้ข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยและวิถีชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่มและเอ้ือต่อการนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย หากมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมจะช่วยเอ้ือต่อการดำเนินการในการ
พัฒนาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกบ้านให้เหมาะสม (Universal 
Design) กับผู้อยู่อาศัย และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ที่อยู่อาศัยในทุกระดับรายได้ 
เป้าประสงค์ ลดความเหลื่อมล้ำในบริบทสังคมสูงวัย 

มาตรการในระยะ 5 ปีแรก ตัวชี้วัด 
   1. ส่งเสริมการจัดบริการดูแลผู้สูงอายชุ่วงกลางวนั  
   2. ส่งเสริมการสร้าง/ปรบัปรงุที่อยู่อาศัยเพื่อคนทุกวัย 
 

1. มีการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุในรูปของ Day Care 
Center อย่างน้อยกลุ่มเขตละ 1 แห่ง ภายใน 5 ป ี 
 2. มี ต้ น แบบ ที่ อยู่ อ าศั ยและชุ มชน เพื่ อคนทุ กวั ย                   
อย่างน้อย 1 แห่ง/เขต ภายใน 5 ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการจัดการที่อยู่อาศัยให้ประชากรกลุ่มเฉพาะ (ผู้ยากไร้ ผู้เร่ร่อน) 
      ยุทธศาสตร์ที่เน้นให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้เร่ร่อน เพื่อให้
กลุ่มประชากรเหล่านี้มีโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมถูกสุขลักษณะ มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ        
มีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เอ้ือต่อการใช้ชีวิต และมีแหล่งงานรองรับให้แก่ผู้อยู่อาศัย ทำให้สามารถ            
หารายได้ และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  
เป้าประสงค์ ผู้ยากไร้และผู้เร่ร่อนมีโอกาสที่จะมีที่อยู่อาศัยมั่นคงในเมืองมหานคร  

มาตรการในระยะ 5 ปีแรก ตัวชี้วัด 
1. ส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบทีอ่ยู่อาศัยและชุมชน 
น่าอยู่สำหรับผู้ยากไร้  
2. ส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบทีอ่ยู่อาศัยสำหรับผู้เร่ร่อน 

1.  มีต้นแบบที่อยู่อาศัยและชุมชนนา่อยู่สำหรับผู้ยากไร้

และผู้เร่ร่อน อย่างน้อยกลุ่มเขตละ 1 แห่ง ภายใน 5 ป ี

 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-27 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2.1.4 การวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
      เมื่อภาวะความเป็นเมือง (Urbanization) กลายเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลก จากรายงาน  
World Urbanization Prospects ประจำปี ค.ศ. 2018 ที่จัดทำขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ พบว่า จำนวน
ประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกอาศัยอยู่ในเขตเมือง โดยในปี ค.ศ. 2007 เป็นปีแรกที่ประชากรที่อาศัย 
ในเมืองมีจำนวนมากกว่าประชากรที่อาศัยในชนบท (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2564) และจำนวนประชากร 
ที่อาศัยในเมืองจะเพ่ิมจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ จาก 751 ล้านคน ในปี ค.ศ. 1950 กลายเป็น 4.2 พันล้านคนในปี  
ค.ศ. 2018 ซึ่งได้มีการคาดการณ์ว่าจำนวนประชากรที่อาศัยในเมืองจะมีจำนวนเพ่ิมขึ้นอีก 2.5 พันล้านคนในปี 
ค.ศ. 2050 โดย ร้อยละ 90 ของจำนวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนอยู่ในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา (United Nations, 
2019: 1) ทำให้การพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยกลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้สำคัญ เมื่อความเป็นเมือง 
เกิดขึ้นอยู่ในเฉพาะเมืองใหม่ ทำให้ความเจริญกระจุกตัว เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองและชนบทอย่ าง
ชัดเจนทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของประชากร เกิดผลกระทบทั้งในลักษณะกายภาพ สภาพความเป็นอยู่และ  
วิถีชีวิต ความต้องการการบริการสาธารณะ การเข้าถึงโอกาสและทรัพยากร ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินขึ้นทำให้เกิดแนวทางการแก้ไขดังนี้ (อรทัย ก๊กผล, 2559: 28-29)  
      1) ระดับโลก องค์การสหประชาชาติ ได้จัดทำเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ขึ้น โดยการพัฒนาเมืองและท่ีอยู่อาศัยได้ถูกบรรจุไว้ในเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เมืองและที่อยู่อาศัย ได้แก่ เป้าหมายที่  11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน 
ของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (Make Cities and Human Settlements 
Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable) เป ็นแนวทางให ้ร ัฐบาลระดับชาติและระดับท ้องถิ ่น 
ได้ตระหนักถึงปัญหาและวางแนวทางในการรองรับการเพิ ่มขึ ้นของประชากรในพื้นที ่เมือง เพื ่อให ้
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบางในสังคม ได้แก ่ผู้หญิง เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงท่ีอยู่อาศัย
ที่ปลอดภัยและเหมาะสม พร้อมทั้ง มีการพัฒนาพ้ืนที่ของชุมชนแออัด การพัฒนาอาชีพ รวมถึงการดูแลระบบ
สาธารณูปโภค ระบบขนส่งสาธารณะ การสร้างพ้ืนที่สาธารณะสีเขียวและปรับปรุงการวางผังเมืองและ 
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน องค์กรธุรกิจ และองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง  
เมื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ประกาศออกมาเป็นวาระแห่งโลกแล้ว องค์การสหประชาชาติยังได้ตอกย้ำ
ถึงความสำคัญของการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัย
และเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่  1 จนกระทั่งมาถึงการประชุมครั้งที่  3 ยังคงเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ใน 
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน โดยการประกาศ “วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง” (New Urban 
Agenda: NUA) เพ่ือเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาเศรษฐกิจ การยอมรับเป็นสมาชิก 
ในสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการกีโตเพ่ือวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง  
ซึ่งสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่ งยืน  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน ซึ่ งจะเห็นได้ว่า แนวโน้ม 
ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองนั้น ต้องการให้เกิดการบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาตั้งแต่ระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน เพื่อให้ 
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำมีประสิทธิภาพ เกิดการกระจายโอกาสและผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-28 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

      2) ระดับประเทศ ประเทศไทยในฐานะเป็นสมาชิกสหประชาชาติได้รับวาระและเป้าหมาย
เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง  
มาเป็นแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมถึงแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทาง  
ในการจัดทำยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกัน ประเด็น  
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองได้ถูกบรรจุไว้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งประเด็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองครอบคลุมหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เป็นการพิจารณาแบบองค์รวมที ่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ้ที ่อยู ่อาศัย รวมไปถึง
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสนับสนุนการรวมตัวของ
ประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหาร 
ราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง เพื่อเตรียม 
ความพร้อมทั ้งในมิต ิส ุขภาพ เศรษฐกิจ  ส ังคมและสภาพแวดล้อม  ดังปรากฏในยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้าน  
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ ซึ่งประเด็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองได้ถูกจัดทำเป็นแผนงาน/
โครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม มีทิศทางในการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ แผนแม่บทการพัฒนา 
ที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) กำหนดกรอบแนวคิดภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับสากล 
ไม่ว ่าจะเป ็น เป ้าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งย ืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) วาระใหม่ 
แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda : NUA) และระดับชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
         จากนโยบายหลักทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองต่างให้ความสำคัญกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น เพ่ิมมากขึ้น  มี อิสระในการบริหารงานมากขึ้น  ดำเนินภารกิจให้                   
บริการสาธารณะขั้น พ้ืนฐาน เพ่ือแก้ ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประช าชนในพ้ืนที่                       
ตามขีดความสามารถและความพร้อมของท้องถิ่น เป็นการเชื่อมโยงในระดับแผนการดำเนินงาน โดยราชการ
ส่วนกลางจะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและสนับสนุน นอกจากนี้ท้ังสามแผนยุทธศาสตร์ต่างเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองมาทำงานร่วมกัน เพ่ือกำหนดทิศทาง                            
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองให้ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการบูรณาการและผลักดัน เพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวมของกลุ่มเป้าหมาย 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-29 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

      3) ระดับท้องถิ่น สำหรับกรุงเทพมหานครนั้น ได้ดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)                             
และในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
เป็นการเชื่อมโยงนโยบายลงสู่การปฏิบัติทั้งประเด็นสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครถือว่า
เป็นเมืองหลักที่สำคัญในการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง
กับกรุงเทพมหานคร เช่น แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่ าด้วยการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                            
พ.ศ. 2556-2566 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบขนส่ง
สาธารณะในเมือง ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง กรุงเทพมหานครมีประชาชนที่เข้ามา
อาศัยหลายกลุ่ม ความแตกต่างในกำลังซื้อที่อยู่อาศัยย่อมแตกต่างกัน ทำให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางบางส่วน
ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัย หรือกลุ่มผู้ที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ทำให้กลุ่มนี้
ไม่ต้องการที่อยู่อาศัยแบบถาวรซึ่งมีจำนวนมาก ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงต้องวาง
แนวทางเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและเมืองให้เหมาะสมเพ่ือรองรับประชากรกลุ่มดังกล่าว กรุงเทพมหานครสามารถ
ดำเนินการได้หลายบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง เนื่องจากแผนแม่บทการพัฒนา         
ที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้กล่าวไว้ในยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดับการบูรณาการ 
ด้านบริหารจัดการที่อยู่อาศัย กลยุทธ์ที่ 3 ในการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัย
เกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการได้หลายบทบาทเพ่ิมมากขึ้น จากเดิมที่เป็นผู้พัฒนา/ 
ผู้จัดหาที่อยู่อาศัยสามารถมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา      
ที่อยู่อาศัยตามความต้องการของเป้าหมาย  
         จากนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งสามระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับสากล ระดับประเทศ              
และระดับท้องถิ่นต่างมีความเชื่อมโยงระหว่างกัน เป็นการผนึกกำลังร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยอย่างเป็น                  
องค์รวม เพราะตระหนักร่วมกันแล้วว่า ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยในภูมิภาคใดในโลกล้วนส่งผลกระทบ
ต่อกัน ดังนั้นในฐานะที่สมาชิกของโลกจึงมีความจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือให้เป็นเครือข่ายร่วมกันพัฒนา
และแก้ไขปัญหา เพ่ือให้โลกเกิดความสมดุลในเรื่องที่อยู่อาศัยและไม่ทิ้ งใครไว้เบื้องหลังดังที่วาระใหม่ 
แห่งการพัฒนาเมืองตั้งปณิธานไว้ ซึ่งความเชื่อมโยงนโยบายระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น  
แสดงในภาพที่ 2.1 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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2.2 สถานการณ์ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 

 2.2.1. สถานการณ์ด้านประชากร 
                     1) จำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระยะ 5 –10 ปี   
จากการย้ายถิ่นเข้ามาแสวงหารายได้ เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญและอุตสาหกรรม 
จำนวนที่อยู่อาศัยควรมีจำนวนมากขึ้นให้เพียงพอเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของประชากร ทั้งนี้ กลุ่มประชากร
จำนวนมากที่เข้ามาอยู่อาศัยมีรายได้ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้องการที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่แตกต่างกัน  
                     2) โครงสร้างทางอายุของประชากรในกรุงเทพมหานคร ในช่วง พ.ศ. 2558 – 2563 เป็นช่วง
ที่ประชากรในกรุงเทพมหานคร กำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aged Society) จากสถิติประชากรรายจังหวัด               
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 มีประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,171,900 
คน จากจำนวนประชากรทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร 5,527,948 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 (กรมการปกครอง, 
สำนักบริหารการทะเบียน, 2565) ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Completed Aged 
Society) และในปี พ.ศ. 2583 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) 
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2557) ความต้องการที่อยู่อาศัยจึงต้อง
ตอบสนองความต้องการหรือความจำเป็นในด้านการใช้ประโยชน์ที่ เอ้ือต่อการใช้ชีวิตและช่วยอำนวย                 
ความสะดวกรวมถึงการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชากรสูงวัย 
                     3) โอกาสในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีสัดส่วน
ลดลง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ครัวเรือนที่ เป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์ ในที่ อยู่อาศัยของตนเอง  
มีจำนวนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของครัวเรือนทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการเข้าถึง                
ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร  เนื่องจากท่ีดินมีจำกัดในขณะที่จำนวนประชากร
ในกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์, ม.ป.ป.)  
                     4 ) ป ระชากรในกรุ ง เท พมหานคร มี ค วามหนาแน่ นที่ สุ ด ใน ประ เทศ  จ ากการ 
ที่กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่จำกัดและประชากรเพ่ิมขึ้น อีกทั้งการกระจายตัวของประชากรในแต่ละเขตพ้ืนที่
การปกครองมีความแตกต่างกัน  ซึ่งส่งผลต่อการกำหนดรูปแบบในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่แตกต่ างกัน 
ในแต่ละพ้ืนที ่
                     5) การย้ายถิ่นของประชากรในกรุงเทพมหานคร  มีการโยกย้ายทั้งเข้าและออก แต่มีจำนวน
ผู้ย้ายถิ่นเข้ามากกว่าจำนวนผู้ย้ายถิ่นออก แสดงให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครยังเป็นแหล่งที่มีโอกาสในการ  
สร้างรายได้สำหรับประชากรทั่วทุกภาค การย้ายถิ่นเข้ามาในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ในอัตราที่ลดลง 
แม้จะเข้ามาหารายได้ในกรุงเทพมหานคร แต่แหล่งที่อยู่อาศัยในระหว่างทำงานจะอยู่บริเวณเขตปริมณฑลและ
เมืองข้างเคียงเพ่ิมขึ้น  เพราะในระดับราคาเดียวกันของแหล่งที่ อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและ                 
เขตปริมณฑลหรือเมืองข้างเคียงนั้น พบว่า แหล่งที่อยู่อาศัยในเขตปริมณฑลหรือเมืองข้างเคียงมีพ้ืนที่ใช้สอย 
ในการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อวิถีความเป็นอยู่ที่มากกว่าแหล่งที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
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  2.2.2 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย 

                    สำหรับสถานการณ์ที่อยู่อาศัยนั้น แม้จะมีความต้องการที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น แต่สถานการณ์
ตลาดที่อยู่อาศัยขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบมาจากสถานการณ์โลกและสถานการณ์
โดยรวมของประเทศ ที่ส่งผลแก่สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ดังนี้ 
                     1) ความสามารถในการซื้อของผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยมีน้อย ซึ่งจะเห็นได้จากผู้ประกอบการ
ชะลอการสร้างที่อยู่อาศัยลดลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว และเกิดปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยผู้ประกอบการเร่งขายที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จในโครงการเดิม 
ให้หมดก่อน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่างการขาย ซึ่งมีจำนวนและมูลค่ามากกว่าการขายที่อยู่อาศัยใหม่  
(การเคหะแห่งชาติ, 2563ข) 
                     2) แนวโน้มการลงทุนของผู้ประกอบการเริ่มหันมาลงทุนโครงการแนวราบมากกว่าโครงการ
อาคารชุด เนื่องจากภาพรวมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในแนวราบของประชาชนมีมากกว่าอาคารชุด 
(การเคหะแห่งชาติ, 2561) 
                     3) การเข้าถึงที่อยู่อาศัยในตลาด แม้ว่าความต้องการที่อยู่อาศัยของประชากรยังมีอยู่  
เพียงแต่มีความผันแปรไปตามสภาวการณ์ เศรษฐกิจ ซึ่งประชาชนที่ เข้าถึงตลาดที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่  
เป็นประชากรที่ฐานะทางเศรษฐกิจตั้งแต่ชนชั้นกลางขึ้นไป หรือกลุ่มที่ประกอบอาชีพในระบบ หรือผู้ที่มีแหล่ง
รายได้ประจำที่ใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินธนาคารเพ่ือซื้อหรือเช่าซื้อที่อยู่อาศัย สามารถเข้าถึงแหล่ ง 
ที่อยู่อาศัยที่ภาคเอกชนมีอยู่ได้ แต่กลุ่มประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าชนชั้นกลาง หรือเป็น 
กลุ่มด้อยโอกาสหรือเปราะบาง หรือกลุ่มแรงงานนอกระบบนั้น การเข้าถึงที่อยู่อาศัยในตลาดนั้นเป็นไปได้ยาก 
เนื่องจากติดปัญหาด้านข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เป็นเงื่อนไขในการจะเข้าถึงบริการด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
ประกอบกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้สนใจลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยในตลาดระดับกลางล่าง และ
ตลาดล่าง  เพราะไม่ใช่ตลาดที่ทำกำไรและมีความเสี่ยงสูง (การเคหะแห่งชาติ, 2561) 

  2.2.3 ลักษณะชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
                    1) ความแตกต่างเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครมีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุด มีทั้งกลุ่มประชากรที่รวยที่สุดและกลุ่มประชากรที่จนที่สุดอยู่ในเมือง
เดียวกันทำให้ลักษณะชุมชนในกรุงเทพมหานครมีลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ เคหะชุมชน ชุมชนชานเมือง 
ชมุชนเมือง ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ชุมชนอาคารสูง และชุมชนแออัด โดยชุมชนแต่ละประเภทมีการกระจายตัว
ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มเขต โดยพบว่า ชุมชนประเภทต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ชุมชนแออัดเป็นลักษณะ 
ที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนมากที่สุด รองลงไปเป็นชุมชนเมือง ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ชุมชนชานเมือง ชุมชนอาคารสูง 
และเคหะชุมชนเป็นลักษณะที่อยู่อาศัยมีจำนวนน้อยที่สุด (การเคหะแห่งชาติ, 2561) 
                    2) ลักษณะของชุมชนในกรุงเทพมหานคร จำนวนชุมชนผู ้มีรายได้น ้อยที ่อยู ่ใน เขต
กรุงเทพมหานคร มีมากถึงร้อยละ 44 ของชุมชนทั้งหมดในประเทศ  และส่วนใหญ่เป็นชุมชนแออัด ลักษณะ
การครอบครองที่ดินเป็นแบบผสม คือ มีการครอบครองที่ดินมากกว่าหนึ่งประเภทมากท่ีสุด และรองลงมาเป็น
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การบุกเบิกที่ดินของผู้อ่ืนอยู่อาศัย เข้ามาอยู่โดยไม่ได้ขออนุญาตและไม่ได้จ่ายค่าเช่า  ตามด้วยการครอบครอง
ที่ดินในลักษณะของการเช่าที่ดินอยู่อาศัย สำหรับเจ้าของที่ดินของชุมชนผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร
นั้น มีทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ได้แก่ 1) กรมธนารักษ์/ราชพัสดุ 2) อ่ืน ๆ เช่น การเคหะ
แห่งชาติ มูลนิธิการประปา 3) กรุงเทพมหานคร 4) สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 5) กรมชลประทาน/
กรมเจ้าท่า 6) การรถไฟ และ 7) การท่าเรือ นอกจากนั้น ยังมีภาคเอกชน วัด/มัสยิด/โบสถ์ และผสม 
ที่มีเจ้าของตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป เช่น รัฐและเอกชน รัฐ และวัด และเอกชน เป็นต้น (การเคหะแห่งชาติ, 2561) 
                     3) การบุกรุกที่ดินของรัฐในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากการขาดโอกาสในการเข้าถึง 
ที่อยู่อาศัยที่มั่นคงของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ก่อให้เกิดชุมชนแออัด และการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะเพ่ืออยู่อาศัย 
โดยพ้ืนที่สาธารณะที่ถูกบุกรุก ได้แก่ 1) ที่ดินที่ทางราชการสงวนไว้เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน                         
หรือเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะ  2) คลองสาธารณะ  3) คลองชลประทานที่ ใช้ เพ่ือการ 
ส่ง ระบาย กัก หรือกั้นน้ำเพ่ือการชลประทาน การเพาะปลูก 4) ลำรางสาธารณะหรือทางน้ำเล็ก ๆ ที่ขุดไว้                
เพ่ือชักน้ำจากคลองเข้าสู่ พ้ืนที่หรือระบายน้ำออกจากพ้ืนที่  ไม่รวมถึงการบุกรุกที่ดินส่วนบุคคลหรือ                     
พ้ืนที่ที่เอกชนเป็นเจ้าของ ทั้งนี้ พ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกมีทั้งพ้ืนที่ทางบกและพ้ืนที่ทางน้ำ สำหรับพ้ืนที่สาธารณะที่  
ถูกบุกรุกมากท่ีสุด ได้แก่ พ้ืนที่ทางน้ำ หรือริมน้ำ คิดเป็นร้อยละ 83 ของการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะทั้งหมด และ
กลุ่มเขตกรุงเทพใต้เป็นกลุ่มเขตที่มีการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะมากที่สุด (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์, ม.ป.ป.) 
                     4) ภาวะความยากจนของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยภาวะความยากจน หมายถึง  
ผู้ที่มีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพหรืออุปโภคบริโภคต่ำกว่าเส้นความยากจน ผู้ที่มีภาวะยากจนมักจะอยู่ในวัยเด็ก
หรือสูงอายุ ผู้ที่มีภาวะความยากจนส่วนมากมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า และทำงานเป็นแม่บ้าน
หรือไม่ได้ทำงาน เนื่องจากไม่สามารถทำงานได้จากภาวะการเจ็บป่วย รวมถึงผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ในขณะที่  
ความต้องการที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งไม่มีกำลังซื้อที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีรายได้ 
ไม่เพียงพอ และราคาที่อยู่อาศัยที่มีราคาสูง นอกจากนี้ประชากรที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครบางส่วน  
ไม่ต้องการที่อยู่อาศัยแบบถาวร จึงใช้วิธีการเช่าที่อยู่อาศัย ทำให้ที่อยู่อาศัยประเภทเช่าเป็นทางเลือกหนึ่ง 
ของผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (การเคหะแห่งชาติ, 2561) 
                     5) ความเหลื่อมล้ำด้านสัดส่วนในการถือครองที่ดิน การถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภท
โฉนดที่ดินกระจุกตัวอยู่ในคนกลุ่มเล็ก กลุ่มผู้ถือครองที่ดินมากที่สุดมีสัดส่วนพ้ืนที่ถือครองที่ดินร้อยละ 79.9 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น ปัญหาที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่  
ในขณะที่กลุ่มผู้ถือครองที่ดินน้อยที่สุดมีสัดส่วนพ้ืนที่ถือครองที่ดินเพียงร้อยละ 0.3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด                    
ทำให้เกิดปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างประชาชนกับรัฐ 
และเอกชน ปัญหาประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจบทบัญญัติของกฎหมายและสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึงได ้
                     6) สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย  สัดส่วนของกลุ่มผู้ที่มีภาวะยากจนที่เป็นเจ้าของ
บ้านและที่ดินมีจำนวนน้อยมาก ในขณะที่สัดส่วนของผู้ที่เช่าและอยู่อาศัยโดยไม่เสียค่าเช่ามีเป็นจำนวนมาก 
โดยแบ่งเป็นผู้ที่ไม่เสียค่าเช่าเนื่องจากอาศัยอยู่กับญาติ และอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านบนที่สาธารณะ
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ซึ่งมีจำนวนมาก ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าในส่วนนี้ เจ้าของบ้านบนที่ สาธารณะอาจมาจากการเป็นผู้บุกรุก 
ที่สาธารณะด้วย  เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของผู้มีภาวะยากจนมีความเป็นไปได้         
น้อยมาก ความสามารถในการจ่ายค่าเช่าบ้านก็มีน้อย มาตรฐานที่อยู่อาศัยจึงต่ำกว่ามาตรฐานไปด้วย                    
สิ่งเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่อยู่ในภาวะยากจนนั้นมักจะประสบปัญหาจากการมีที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้มาตรฐาน 
ขาดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินปกติได้
เนื่องจากรายได้และเงินฝากไม่เพียงพอ และอุปทานที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากจนหรือที่อยู่อาศัยที่อยู่ในระดับ
ราคาที่ผู้ยากจนสามารถรับภาระได้ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ (การเคหะแห่งชาติ, 2561)  

  2.2.4 การคาดการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชากรกรุงเทพมหานครในอนาคต  
                     มีการจัดทำการคาดการณ์ ความต้องการที่ อยู่ อาศัย  แบ่ งเป็ น  2 วิธี  โดยวิธีที่  1                    
เป็นการคาดการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยด้วยแบบจำลองความต้องการที่อยู่อาศัยเนื่องจากความจำเป็น
พ้ืนฐาน (Housing Need Model) ซึ่งใช้ตัวแปรทางประชากรเป็นหลัก ได้แก่ แนวโน้มการเพ่ิมประชากร 
โครงสร้างอายุ แนวโน้มการจ้างงาน เป็นต้น และใช้ลักษณะครัวเรือนที่เชื่อมโยงระหว่างประชากรกับ                    
ที่อยู่อาศัย เช่น จำนวนและสัดส่วนครัวเรือน สมาชิก รายได้ ภายในครัวเรือน เป็นต้น รวมถึงลักษณะของ               
ที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ เช่น กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ประเภทที่อยู่อาศัยเป็นต้น รวมทั้งตัวชี้วัดด้านความต้องการ     
ที่อยู่อาศัย ความแออัด เช่น ความต้องการแยกจากครอบครัว ราคาที่อยู่อาศัย  ซึ่งผลที่ได้รับแสดงให้เห็น 
ถึงความต้องการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครแยกตามระดับรายได้ และวิธีที่ 2 เป็นการคาดการณ์โดยการ  
นำประเด็นเรื่องความสามารถในการผ่อนชำระที่อยู่อาศัยมาวิเคราะห์ร่วมด้วย โดยนำการกระจายรายได้ของ
ครัวเรือนมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัย ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึง  
ทุกกลุ่มรายได้  มีแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยลดลง ทั้งกลุ่มรายได้สูงสุด ปานกลาง และ รายได้น้อย 
สำหรับประชากรในวัยทำงานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร อายุ 25 - 35 ปี มีความต้องการที่อยู่อาศัยในรูปแบบ
บ้านเดี่ยว ในราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมีความสามารถในการจ่ายเงิน 3,000 – 5,000 บาท ต่อเดือน  
(ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560) 
                     อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประชาชนที่มีรายได้น้อยนั้น ยากที่จะหาที่อยู่
อาศัยในใจกลางเมือง การเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการกำหนดโซนผังเมือง  
เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาที่ดินใจกลางเมืองมีราคาสูงมาก รวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม 
เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้ชุมชนที่มีผู้มีรายได้น้อยต้องย้ายหรือเปลี่ยนแปลง  
ที่อยู่อาศัย  ส่งผลต่อการบุกรุกพ้ืนที่ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ กลุ่มพื้นที่ชานเมืองแม้จะยังมีพ้ืนที่แต่การขยายตัว
ของเมืองและเส้นทางคมนาคมส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นพ้ืนที่บ้านจัดสรร ผู้ที่เคย
เช่าอยู่จึงต้องย้ายออกเช่นกัน สำหรับมุมมองของประชาชนนั้น มองว่ารัฐและกรุงเทพมหานครไม่ได้มีนโยบาย
ที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาดังกล่าว นโยบายด้านที่อยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยตามการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร              
ไม่ได้มีการถ่ายทอดหรือขับเคลื่อนนโยบายสู่ระดับพ้ืนที่ การทำงานขาดการบูรณาการ และการกำหนด
นโยบายหรือโครงการต่าง ๆ นั้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยน้อย             
หน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมีการรับฟังข้อคิดเห็นประชาชน เพราะทางเลือกที่ภาครัฐเสนอให้นั้น
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แตกต่างจากวิถีการดำเนินชีวิตที่ เคยเป็นมา ในขณะที่ประชาชนที่อยู่ ในชุมชนแออัดและพ้ืนที่บุกรุก  
ไม่กล้าปรับปรุงที่อยู่อาศัย เนื่องจากความไม่แน่นอนของที่อยู่อาศัย ในด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา        
ที่อยู่อาศัยมองว่า การบุกรุกที่สาธารณะเป็นปัญหาเรื้อรัง เนื่องจากไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
หรือไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังมาตั้งแต่เดิม ทำให้กลายเป็นปัญหาสะสม ยากที่จะแก้ไข สำหรับในมุมมอง
ของภาคเอกชนแม้จะตระหนักได้ว่ายังมีประชากรในกลุ่มผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสยังต้องการที่อยู่อาศัย
จำนวนมาก แต่ไม่สามารถดำเนินการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ประชากรกลุ่มนี้ได้ เพราะเป้าหมายของภาคเอกชน 
คือกำไรสูงสุด รวมทั้งข้อจำกัดด้านการเงินในการลงทุน เพราะธนาคารพาณิชย์ไม่อนุมัติให้กู้เงินด้วยเกรงว่า 
จะเกิดหนี้เสีย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนแบ่งตลาดในด้านที่อยู่อาศัยอีกหลายรูปแบบ เช่น                   
การแบ่งห้องให้เช่า การทำห้องให้เช่าสำหรับชุมชนที่ยากจน ใกล้แหล่งงาน การแบ่งห้องในบ้านของตนเอง              
ให้เช่า สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาการอยู่อาศัยที่ไม่ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดชุมชนแออัด และปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา 

 

2.3 หน่วยงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 2.3.1 สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
  สำนักพัฒนาสังคมมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

และ ความมั่นคงในชีวิตประชาชน สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการดำรงชีวิต การส่งเสริม
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของบุคคล พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาคม การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์  วิจัยปัญหาและ 
แนวทางการดําเนินงาน ด้านการพัฒนาสังคม โดยแบ่งการปฏิบัติราชการตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน  
โดยมีวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม (สำนักพัฒนาสังคม, 2561) 
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    พันธกิจของ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร (สำนักพัฒนาสังคม, 2563)  
  1) พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านการจัดบริการสังคม โดยตระหนักถึงความเสมอภาคและ               
เคารพ ในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  2) จัดการศึกษาและสร้างอาชีพให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  3) ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านพัฒนาสังคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  4) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรและประชาชน 
    2.3.1.1 บทบาท และ อำนาจหน้าที่  สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  
(การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุ งเทพมหานคร  
ฉบับที่ 107, 2561) 
                   สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 
ฉบับที ่107 พ.ศ. 2561 คือ  
                   1) ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนในทุกมิติ ทั้งทางด้านกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ 
                   2) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                   3) ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่กำหนด  
โดยกำหนดเป็นแนวทาง แผนการดำเนินการให้กับสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                   4) ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอ่ืนของภาครัฐ มูลนิธิต่าง ๆ องค์กร
พัฒนาเอกชน และองค์กรต่างประเทศ 
                   5) บริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย 
                   6) ส่งเสริมให้บุคคลมีอาชีพและรายได้ท่ีมั่นคง 
                   7) สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการดำรงชีวิต คุ้มครอง และ 
พิทักษ์สิทธิของบุคคล 
                   8) ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้น                           
การจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส                     
และผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
                   9) จัดสวัสดิการในรูปของสถานสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน ศูนย์คัดกรองช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก เพ่ือจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์รองรับการช่วยเหลือและแก้ ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ 
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                   10) เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารสนเทศและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และสังคมของกรุงเทพมหานคร 
                   11) ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
                  2.3.1.2 โครงสร้างการดำเนินงานสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 

                  สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย 5 หน่วยงานภายใน  
โดยมีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้บริหาร  
                  1) สำนักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
ของสำนักงานช่วยอำนวยการและเลขานุการ การบริหารงานบุคคล งานการคลัง การเงินและบัญชี 
การงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง งานนิติกรรมของสำนัก งานประชาสัมพันธ์ และงานอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ใน  
ความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ 
    2) กองนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ จัดทำ
นโยบาย และแผนปฏิบัติราชการของสำนัก ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการในสังกัดสำนัก ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสังคม  
ของสำนักและสำนักงานเขต ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ผลิตเอกสาร คู่มือ และสื่อการเรียนรู้สำหรับโครงการ
ฝึกอบรมของสำนัก สร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสังคม เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและ
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมของกรุงเทพมหานคร กำหนดแนวทาง  
ในการจัดระบบ การสำรวจการจัดเก็บ การประมวลการใช้ประโยชน์ และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสวัสดิการสังคมปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ  
ได้รับมอบหมาย 
    3) สำนักงานการพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับส่งเสริม สนับสนุน 
การดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และ
จิตใจ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแผนแม่บทด้านการพัฒนาชุมชน กำหนดรูปแบบ แนวทางในการดำเนินงาน
พัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดระเบียบชุมชน สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ ชุมชน และพัฒนา 
กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่สถาบันครอบครัว จนถึง
ระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการพัฒนา
สังคมในทุกระดับ สร้างกลไกในการติดตามการพัฒนาชุมชนตามแนวทางศาสตร์พระราชา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทำระบบมาตรฐานชุมชน การจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการชุมชน พัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์ชุมชนและสังคม ส่งเสริม
สนับสนุน และช่วยเหลือในการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนและผู้มีรายได้น้อย ประสานและ
สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่กำหนด โดยกำหนดเป็นแนวทาง แผนการดำเนินการ
ให้กับสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการเงิน ส่งเสริ มวินัยการออม  
การบริหารรายได้ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนไปจนถึงสถาบันการเงินชุมชน 
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดตั้งกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชุมชน และกองทุนตามนโยบายรัฐบาล บูรณาการ
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การทำงานสนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานของสำนัก สำนักงานเขตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนกรุงเทพมหานคร แนะนำ
ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย และประสานจัดหาที่อยู่อาศัย ส่งเสริม
สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอ่ืนของรัฐ มูลนิธิต่าง ๆ NGOs และองค์กรต่างประเทศ บริหารจัดการโครงการที่อยู่
อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย จัดทำและกำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยสำหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
    4) สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
อาชีพ จัดหาตลาดแรงงานเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตร ส่งเสริม
พัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ประสานการจัดหา
แหล่งเงินทุนและช่องทางการจำหน่าย ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ 
เทคโนโลยีและให้คำปรึกษา แนะนำการนิเทศแก่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุง เทพมหานครและศูนย์ฝึกอาชีพ  
การพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครในการฝึกอบรมวิชาชีพ สนับสนุนการฝึกอาชีพแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและการพัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการร่วมกับเกี่ยวกับ 
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราขการอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
    5) สำนักงานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมแก่
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการการสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ครอบครัว 
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ
และได้รับสวัสดิการสังคมขั้น พ้ืนฐานอย่างทั่ วถึง ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้แก่  
กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตามความเหมาะสม จัดสวัสดิการในรูปแบบของสถานสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน ศูนย์คัดกรองช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก เพ่ือจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ รองรับการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบตามความจำเป็นขั้นพ้ืนฐานอย่างเหมาะสม ส่ งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
การจัดวางระบบและกำหนดเกณฑ์มาตรฐานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อน  
วัยเรียน ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตามที่กฎหมายกำหนด ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ความรุนแรง ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์สตรีและเด็ก ตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับ 
ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเครือข่ายองค์กร
สวัสดิการสังคมทุกระดับ พัฒนาองค์ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา (สำนักพัฒนาสังคม, 2564) 
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ผู้อำนวยการสำนกั 

รองผู้อำนวยการสำนกั รองผู้อำนวยการสำนกั 

เลขานุการสำนัก 
สำนักงานเลขานุการ 

ผู้อำนวยการ 
กองนโยบายและแผนงาน 

ผู้อำนวยการ 
สำนักงาน 

การส่งเสริมอาชีพ 

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานสวัสดิการ

สังคม 

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน 

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างองค์กรสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
ที่มา : ดัดแปลงจาก สำนักพัฒนาสังคม, 2564 
 
 

 

    
 
    2.3.1.3 การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
                   การดำเนินงานของสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ซึ่ งเป็นหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในการนํายุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านที่อยู่อาศัยไปสู่การปฏิบัติ และมีอำนาจหน้าที่
สนับสนุนการสํารวจ จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้ง
ขับเคลื่อนแผนการพัฒนาฯ ให้บรรลุเป้าหมาย สำนักพัฒนาสังคมได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความ
เหมาะสมกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 107 ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
นับเป็นจุดแข็งที่องค์กรได้มีภารกิจเพ่ิมเติมในการส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย
ให้แก่ประชาชน และเพ่ือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จึงได้ดำเนิน “โครงการศึกษาสภาพปัญหา
สถานการณ์และความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร” เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น 
                   สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมาสำนักพัฒนาสังคมมีการดำเนินจัดสวัสดิการด้าน 
ที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ  ภายใต้โครงการบ้านอ่ิมใจ โดยให้ที่พัก 
ค้างคืน ให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตคนเร่ร่อน ขอทาน ด้วยการรับเรื่องราว คัดกรอง ให้คำปรึกษา 
ช่วยเหลือ ติดตาม ตรวจสอบ ลงพ้ืนที่สำรวจ เยี่ยมบ้าน และประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือคุ้มครอง 
สวัสดิภาพกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ตั้งในซอยแม้นศรีเป็นพ้ืนที่ของสำนักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ (มติชน, 2562) โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ระบุว่า ผู้ด้อยโอกาสที่เข้ารับ
บริการโครงการบ้านอิ่มใจ จำนวน 30,516 คน อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน บ้านอ่ิมใจยกเลิกให้บริการค้างคืน
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แก่คนเร่ร ่อน และย้ายสถานที ่ทำการของศูนย์ค ัดกรองและช่วยเหลือผู ้ด ้อยโอกาส (บ ้าน อิ ่มใจ )  
จากบริเวณซอยแม้นศรี เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายไปใช้พื้นที่อาคารชั้ นเดียวภายในศูนย์บริการผู้สูงอายุ 
ดินแดง ซึ ่งตั ้งอยู ่เลขที ่ 4641 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่ 
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (สำนักพัฒนาสังคม, 2563) 
   2.3.2 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

       สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2543                         
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 เป็นองค์กรของรัฐ             
ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                       
ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 ได้ย้ายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

       กระบวนการจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เกิดจากการมีส่วนร่วมของ  
ผู้ที่ เกี่ยวข้องมาโดยตลอด นับตั้งแต่ปลายปี  พ.ศ. 2537 จากการที่หน่วยงานพัฒนาทั้งภาครัฐ เอกชน                    
และชุมชนได้ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่ใน                  
การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ         
ในระหว่างปี พ.ศ. 2538 – 2543 ได้มีการประชุมสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคชุมชนเมือง ชุมชนชนบท ภาครัฐ 
องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิต่อเนื่องหลายครั้ง ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการ
ร่างพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 
ทำให้มีคณะทำงานองค์กรชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชน ไปร่วมจัดเวทีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน) และระดมความเห็นจากองค์กรชุมชนและผู้ที่ เกี่ ยวข้อง                 
เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยได้จัดเวทีในพ้ืนที่ต่าง ๆ              
ทั่วประเทศ 8 พ้ืนที่ มีเครือข่ายองค์กรชุมชนรวมกว่า 100 เครือข่าย  

       วิสัยทัศน์สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  “ชุมชนท้องถิ่นมีความเ ข้มแข็งสู่           
การจัดการตนเอง”  (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.) 
    2.3.2.1 บทบาท และอำนาจหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  

(องค์การมหาชน) (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.) 
                   บทบาท และ อำนาจหน้าที่ ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดังนี้ 
                   1) ประสานงานการพัฒนาองค์กรชุมชนของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้าถึงชุมชน 
ตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
                   2) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับองค์กรชุมชนและการพัฒนาองค์กรชุมชน 
                   3) ส่งเสริมและแนะนำให้องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนมีบทบาท 
ที่เหมาะสมในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนากิจกรรมในเชิงธุรกิจ 
                   4) รับรองสถานภาพการเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน เพ่ือให้ได้  
รับประโยชน์จากกิจการที่อยู่ในอำนาจของสถาบัน 
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                   5) ให้สินเชื่อแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน 
                   6) ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา หรือการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ แก่องค์กรชุมชนและ
เครือข่ายองค์กรชุมชนให้สามารถพัฒนาการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   7) จัดหาเงินทุนเพ่ือใช้ในการดำเนินงานของสถาบัน 
                   8) ร่วมลงทุนกับองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน สถาบันการเงิน และองค์กร
หรือนิติบุคคล โดยการร่วมลงทุนรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินกองทุนของสถาบันและ 
การร่วมลงทุนกับองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน สถาบันการเงิน และองค์กรหรือนิติบุคคลรายหนึ่ง  
รายใดต้องไม่เกินร้อยละห้าของเงินกองทุนของสถาบัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
                   9) จัดให้ได้มา จำหน่ายไป ทำนิติกรรม หรือดำเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับบรรดาสิทธิ 
ในทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
                   10) กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
                   11) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 
                   12) ตั้ งตั วแทนหรือนายหน้ า มอบหมายหรือว่าจ้าง ให้บุคคลอ่ืนประกอบ 
กิจการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
                   13) รับเป็นตัวแทนหรือนายหน้า รับมอบหมายหรือรับจ้างบุคคลอ่ืนเพ่ือประกอบ
กิจการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
                   14) กระทำการอื่นใดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
             2.3.2.2 โครงสร้างการดำเนินงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
             สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มุ่งมั่นเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังขององค์กรชุมชนและประชาสังคมโดยที่ชุมชนเป็นแกนหลักการมีส่วนร่วม 
และการกระจายอำนาจการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สถาบันจะต้องประสานพลังจากทุกภาคส่วน  
การจัดโครงสร้างและกลไกการทำงานของสถาบันจึงดำเนินการอย่างสอดคล้องกันซึ่งปรากฏไว้อย่างชัดเจน  
ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อบังคับ ตลอดจน
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.) 
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         2.3.2.3 การดำเนนิงานตามอำนาจหนา้ที่ สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 โครงสร้างองค์กรสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ที่มา : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.  
 
            แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2563-2565) ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน                        
(องค์การมหาชน) จัดทำขึ้น เพ่ือเป็นทิศทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่าย
องค์กรชุมชนให้  บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  “ชุมชนท้องถิ่น 
มีความเข้มแข็งสู่การจัดการ ตนเอง” และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเด็นงานต่าง ๆ ในการสนับสนุน การพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด

สำนักบ้านมั่นคงและ
ที่ดิน 

สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัย
ชุมชนริมคลอง 

สำนักสินเชื่อ 

สำนักบริหารงานกลาง 

สำนักการเงินและบัญช ี

สำนักทรัพยากรบุคคล 

สำนักผูอ้ำนวยการ 

สำนักยุทธศาสตร์
นโยบายและแผน 

สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สำนักพัฒนานวัตกรรมชุมชน
จัดการความรู้ส่ือสาร 

สำนักยุทธศาสตร์และ
ขบวนชุมชนชนเข้มแข็ง 

สำนักประสานเครือข่าย
สภาองค์กรชุมชน 

สำนักประสานเครือข่าย
ช่วยประชาสังคม 

สำนักประสานเครือข่าย
สวัสดิการชุมชน 

สำนักงานภาคกรุงเทพฯ
ปริมณฑล และตะวันออก 

สำนักงานภาคกลาง 
และตะวันตก 

สำนักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สำนักงานภาคเหนือ 

สำนักงานภาคใต้ 

คณะกรรมการสถาบัน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สำนักตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

ผู้อำนวยการ 

กลุ่มที่อยู่อาศัย 
และสินเชื่อ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ

ขบวนชุมชนเข้มแข็ง 
กลุ่มพื้นที่ กลุ่มบริหารองค์กร กลุ่มนโยบาย 
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และค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ซึ่งมีประเด็นการพัฒนา 4 เรื่อง คือ 
(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2563) 
                1) การพัฒนาโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การ 
จัดการตนเอง  
                2) ก ารจั ด ระบ บ ความสั ม พั น ธ์ ข อ งชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น แล ะภ าคี ที่ เกี่ ย วข้ อ งสู่  
ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย 
                3) การพัฒนาศักยภาพคนในขบวนองค์กรชุมชนและองค์กรชุมชน  
                4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร  

 

               ผลการดำเนินงาน 
               พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย                         
ชุมชนริมคลอง (พ.ศ. 2559–2561) มีเป้าหมายชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร จำนวน                         
11,004 ครัวเรือน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้ สถาบัน 
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
เพ่ือคืนพ้ืนที่คลองให้กรุงเทพมหานครสามารถสร้างเขื่อนระบายน้ำได้ ขณะเดียวกันชุมชนที่อาศัยอยู่ใน 
ชุมชนริมคลองจะได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงและถูกต้องตามกฎหมาย มีสภาพแวดล้อมและ                      
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
               บ้านม่ันคงเมืองและชนบท เป็นโครงการสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัด                  
ที่สนับสนุนให้ชุมชนรวมตัวกันเป็นกลุ่ม และ/หรือองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในการดำเนินการ โดยได้เริ่ม
ดำเนินการในพ้ืนที่นำร่อง 10 โครงการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับผิดชอบดำเนิน
โครงการเพ่ือสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้
น้อยในชุมชนแออัด และได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนรับผิดชอบดำเนินโครงการดังกล่าว 
          2.3.3 การเคหะแห่งชาติ 

         การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษย์  ก่อตั้ ง เมื่ อ วันที่  12  กุ มภาพันธ์  พ .ศ . 2516 ตามประกาศคณ ะปฏิ วั ติ  ฉบั บที่  316 
ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
มี วั ต ถุ ป ระ ส งค์ เ พ่ื อ จั ด ให้ มี เค ห ะ เ พ่ื อ ให้ ป ระ ช าช น ได้ มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย  พ ร้ อ ม ทั้ ง จั ด ให้ มี ร ะบ บ 
สาธารณู ป โภ ค  ส าธารณู ป ก าร  สิ่ งอ ำน วยความสะดวก  แก่ ผู้ อ ยู่ อ าศั ย  ท ำนุ บ ำรุ ง  ป รั บ ป รุ ง  
และพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือ  
ทางการเงินแก่ประชาชนที่ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง หรือผู้ที่ประสงค์จะร่วมดำเนินกิจกรร มกับ 
การเคหะแห่งชาติในการจัดให้มีเคหะเพ่ือให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ                
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การก่อสร้าง อาคารหรือจัดหาที่ดิน การปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรม เพ่ือให้มีสภาพการอยู่อาศัย 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมท่ีดีขึ้น วัตถุประสงค์การเคหะแห่งชาติ (การเคหะแห่งชาติ, ม.ป.ป..) 
       วิสัยทัศน์ การเคหะแห่งชาติ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน  
และเมือง เพ่ือให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดี 
          พันธกิจ พัฒนาที่ อยู่อาศัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ มี รายได้น้อย พัฒนาชุมชน 
ของการเคหะแห่งชาติให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ฟ้ืนฟูชุมชนเมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและ                      
พัฒนาเมืองใหม่ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง 
         2.3.3.1 บทบาท และ อำนาจหน้าที่การเคหะแห่งชาติ 
         บทบาทหน้าที่ของการเคหะแห่งชาติ ที่มีการระบุไว้คือ (การเคหะแห่งชาติ, ม.ป.ป.) 

       1) สร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนอง ว่าจ้าง 
รับ จ้ าง แลก เปลี่ ยน  โอน  รับ โอน  ถื อกรรมสิท ธิ์  มี สิ ท ธิค รอบครองห รือมี ท รัพย์ สิ ท ธิ อ่ื น  ห รื อ  
ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน 

       2) ให้ กู้ ยืม เงินหรือจัดหาแหล่ งเงินกู้หรือค้ำประกัน เงินกู้ ให้ แก่ประชาชน 
ผู้ประสงค์จะมีเคหะเป็นของตนเอง      

       3) ให้ กู้ ยืม เงินหรือจัดหาแหล่ งเงินกู้หรือค้ำประกัน เงินกู้ ให้ แก่ประชาชน 
ผู้ประสงค์จะร่วมดำเนินกิจการกับการเคหะแห่งชาติในการจัดให้มีเคหะเพ่ือให้ประชาชน เช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ
ตามข้อบังคับท่ีคณะกรรมการกำหนดด้วยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี   

       4) จัดหาที่ดินและวัสดุก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างเคหะ       
       5) จัดให้มีหรือพัฒนาสาธารณูปโภคหรือบริการอ่ืนที่จำเป็น เพ่ือให้ สภาพ 

การอยู่อาศัยดีขึ้น    
       6) กู้ยืมเงินในประเทศหรือต่างประเทศ หรือจากองค์การระหว่างประเทศ      
       7) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน       
       8 ) เข้ าร่ วมดำเนิ นกิ จการกับบุ คคล อ่ืน  หรือถือหุ้ น ในบริษั ทจำกัด  หรือ 

บริษัทมหาชนจำกัด เพ่ือประโยชน์ของกิจการการเคหะแห่งชาติ 
         2.3.3.2 โครงสร้างการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติ 

       โครงสร้างองค์กรของการเคหะแห่ งชาติ  (ดั งแสดงในภาพที่  2.4 ) ประกอบ 
ไปด้วย  29 ฝ่าย 1 คณะ 126 กอง และมี 6 สายงานด้วยกันคือ 1) สายงานบริหารและสนับสนุนองค์กร  
2) สายงานพัฒนาและบริหารโครงการ 3) สายงานฟ้ืนฟูและพัฒนาเมือง 4) สายงานพัฒนาชุมชนและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 5) สายงานกลยุทธ์และการเงินองค์กร 6) สายงานพัฒนาสินทรัพย์และส่งเสริมการลงทุน  
(การเคหะแห่งชาติ, ม.ป.ป.) 
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ภาพที่ 2.4 โครงสร้างองค์กรการเคหะแห่งชาติ 

ทีม่า : การเคหะแห่งชาติ, 2563 (Website)

คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ

แห่งชาติ คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

กองความปลอดภัยอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ กคช. 

ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ 

คณะผู้ตรวจการ 

รองผู้ว่าการสายงาน 

ฟ้ืนฟูและพัฒนาเมือง 

รองผู้ว่าการสายงาน 

บริหารและสนับสนุนองค์กร 
รองผู้ว่าการสายงาน 

พัฒนาและบริหารโครงการ 
รองผู้ว่าการสายงาน 

พัฒนาสนิทรัพย์และการลงทุน 
รองผู้ว่าการสายงานบริหารชุมชน

และยกระดับคุณภาพชีวิต 

รองผู้ว่าการสายงานกลยุทธ ์

และการเงินองค์กร 

ผช. ผู้ว่าการงาน
บริหารและ

สนับสนุนองค์กร 

ผช. ผู้ว่าการงาน
บริหารองค์กร 

ผช. ผู้ว่าการงาน
แผนและบริหาร

ความเส่ียง 

ผช. ผู้ว่าการงาน
การเงินองค์กร 

ผช. ผู้ว่าการงาน
สายงานฟื้นฟูและ

พัฒนาเมือง1 

ผช. ผู้ว่าการงาน
สายงานฟื้นฟูและ

พัฒนาเมือง2 

ผช. ผู้ว่าการงาน
บริหารชุมชน 

ผช. ผู้ว่าการงาน
ยกระดับคุณภาพ

ชีวิต 

ผช. ผู้ว่าการงาน
งานพัฒนาและ
บริหารโครงการ 

ผช. ผู้ว่าการงาน
สนับสนุนพัฒนา
โครงการและ
บำรุงรักษา 

ผช. ผู้ว่าการงาน
พัฒนาสินทรัพย์
และการลงทุน 

ผช. ผูว้่าการงาน
กลยุทธ์การตลาด

และขาย 

- ฝ่าย
อำนวยการ
กลาง 
- ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 
- ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคล 

- ฝ่ายกฎหมาย 
- ฝ่ายพัสดุและ
บริการ
โครงการ
ก่อสร้าง 

 

- ฝ่ายพัฒนา
โครงการ 1 
- ฝ่ายพัฒนา
โครงการ 2 
- ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม
วิศวกรรมสำรวจ
และทดสอบพัสด ุ
 

- ฝ่ายพัฒนา
โครงการ 2 
- ฝ่ายปรับปรุง
และรกัษาชุมชน 

- ฝ่ายฟื้นฟูและ
พัฒนาเมือง1 
(ชุมชนดินแดง) 
- ฝ่ายนวัตกรรม
และวิจยั 
 

- ฝ่ายฟื้นฟูและ
พัฒนาเมือง2 
- ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และมาตรฐาน
การบริหาร
ชุมชน 

- ฝ่าย
บริหารงาน
ชุมชน 1 
- ฝ่าย
บริหารงาน
ชุมชน 2 
 

- ฝ่าย
บริหารงาน
ชุมชน 3 
- ฝ่าย
บริหารงาน
ชุมชน 4 
 

- ฝ่ายนโยบาย
และแผน 
- ฝ่ายความเสี่ยง
องค์กร 
 

- ฝ่ายบริหาร
การเงินและ
งบประมาณ 
- ฝ่ายบัญชี 
- ฝ่ายบริหาร
สินเชื่อและหนี้ 
 
 

- ฝ่ายพัฒนา
สินทรัพย์และ
การลงทุน 
- ฝ่ายพัฒนา
สินทรัพย์และ
ให้เช่า 

- ฝ่ายกลยุทธ์
การตลาดและ
ผลิตภัณฑ์ 
- ฝ่ายบัญช ี
- ฝ่าย
บริหารงานขาย
และลูกค้า
สัมพันธ์ 
 
 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยกรุงเทพมหานคร 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-46 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

             2.3.3.3 การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่การเคหะแห่งชาติ 
             การเคหะแห่งชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการพัฒนา 
ที่อยู่อาศัยชุมชน และเมือง เพ่ือให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้จึงได้มีการกำหนดทิศทาง
ในการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
             1) ทิศทางในการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา (การเคหะแห่งชาติ, ม.ป.ป.) 
              ปี  พ.ศ. 2557 – 2558 "เสริมฐาน” ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล ,  
การพัฒนาบุคลากร, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดและการขาย,สร้างค่านิยม, ปรับปรุงสถานะทางการเงิน 
เริ่มสร้างองค์ความรู้ 
              ปี พ.ศ. 2559 – 2560 "ต่อเติม” กระบวนการหลักให้มีประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้                     
ผลจากการวิจัยและพัฒนา เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง ขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงระบบงาน 
              ปี พ.ศ. 2561 – 2562 "ตกแต่ง” ระบบงานมีประสิทธิผลและมีการบูรณาการ 
อย่างดี องค์กรเข้มแข็ง เอกลักษณ์เด่นชัด เป็นศูนย์ความรู้ 
              ปี พ.ศ. 2563 – 2564 "โดดเด่น” เป็นองค์กรหลักด้านที่อยู่อาศัยชุมชนและเมือง 
ผลงานเด่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชื่นชม 
              ปี พ.ศ. 2565 เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและเมือง                  
เพ่ือความมั่นคงทางสังคม ( High Performance Organization : HPO) 
             2) แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2570 (ฉบับปรับปรุง  
ปี 2563) 
             ทั้ งนี้ ก ารเคหะแห่ งช าติ มี ก ารจั ดท ำแผนยุท ธศาสตร์ก ารเคหะแห่ งช าติ   
พ.ศ. 2560-2570 (ฉบับปรับปรุง ปี  พ.ศ. 2563) ซึ่ งประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์  คือ  
(การเคหะแห่งชาติ, 2563ก.) 
             วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนให้มีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี 
             วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งและยกระดับ 
ชุมชนให้ได้มาตรฐานสูง 
             วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟ้ืนฟูชุมชนเมือง พัฒนาเมืองใหม่ ที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
             วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
             วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร                   
ด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
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    3) ผลการดำเนินงาน 
             การเคหะแห่งชาติดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2519 จนถึง 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 737,151 หน่วย ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2562 การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินงาน
ภายใตแ้ผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ดังนี้ (การเคหะแห่งชาติ, 2563 ข.) 
             การพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติในปี  พ.ศ. 2562 มีโครงการสำคัญ 
หลายโครงการที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย  

          1) โครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง จำนวน 6,546 หน่วย รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม  
โดยได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิม แฟลตที่  18 - 22 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 - เดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2562 และเริ่มก่อสร้างอาคารใหม่ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

          2) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้แก่ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย  
8,018 หน่วย โครงการเคหะชุมชน/บริการชุมชน 4,967 หน่วย โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ  
8,655 หน่วย โครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน 16,924 หน่วย ซึ่งได้ดำเนินการเป็น 3 รูปแบบคือโครงการ
ร่วมลงทุนกับเอกชน (Joint Investment) โครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและเอกชน  (Joint 
Operation) โครงการร่วมสนับสนุนภาคเอกชน (Joint Support)  
             นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณภาพของชุมชน  
ด้วยการจัดทำ โครงการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 
5 โครงการ ได้แก่  โครงการชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองอย่างยั่ งยืน โครงการตลาดเคหะประชารัฐ  
โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมลดการใช้ถุงพลาสติก โครงการสานสัมพันธ์นำสู่สุขภาวะชุมชนที่ดี   
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน และเพ่ือเป็นการสร้างวินัยให้กับผู้มีรายได้น้อยก่อนส่งต่อให้กับสถาบัน
การเงิน การเคหะแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล                  
ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุนการจัดทำนโยบายที่อยู่อาศัยของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลที่ อยู่ อาศัยมุ่ งสู่ การพัฒนาและจัดการสารสนเทศ เพ่ือความมั่นคงในการมีที่ อยู่ อาศัยและ 
การพัฒนาเครือข่าย 
     2.3.4 สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร 
             สำนั กงาน พัฒ นาที่ อยู่ อาศั ย  (สพอ .) เป็ นหน่ วยงานการพาณิ ชย์ แห่ งที่ ส าม ของ
กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2545  ต่อ
จากสำนักงานสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการใน                  
เขตกรุงเทพมหานครในเรื่องการพาณิชย์ ตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติระเบี ยบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และเพ่ือให้การดําเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย
ของกรุงเทพมหานคร ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ จึงให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นการพาณิชย์ของ
กรุงเทพมหานคร ตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครที่ จัดตั้ งสำนักงานพัฒนาที่ อยู่อาศัยกําหนดให้
กรุงเทพมหานครดำเนินการพาณิชย์ว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-48 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  1) ช่วยเหลือประชาชน ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ผู้มีรายได้น้อย เกี่ยวกับ            
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 

  2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 

  3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น                 
องค์กรอื่นของรัฐ องค์กรเอกชนและภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย  

  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ยังกําหนดให้สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยมีอำนาจหน้าที่ใน
การดำเนินการบริหารเงินและทรัพย์สินของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดำเนินการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังสามารถมอบหมายหรือว่าจ้างสถาบันการเงินใน
ประเทศหรือต่างประเทศให้บริหารเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด เพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยและ             
การจัดการที่อยู่อาศัย (สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย, 2558) 
         2.3.4.1 บทบาท และ อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 

         สำนักงานพัฒนาที่ อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร  มีอำนาจหน้าที่ ตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่องสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2545 คือ (ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2545, 2545) โดยให้จัดตั้งสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยใช้ชื่อย่อว่า 
“สพอ.” มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
         1) ดำเนินการบริหารเงินและทรัพย์สินของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในข้อ 5 คือ ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการพาณิชย์ว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

      (1) ช่วยเหลือประชาชน ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครผู้มีรายได้น้ อย
เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 

      (2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 
      (3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ ราชการ

ส่วนท้องถิ่น องค์กรอ่ืนของรัฐ องค์กรเอกชน และภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการ 
ที่อยู่อาศัย 
         2) ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 
         3) มอบหมายหรือว่าจ้างสถาบันการเงินในประเทศหรือต่างประเทศให้บริหารเงิน 
ตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด เพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 
         2.3.4.2 โครงสร้างการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร 
          โครงสร้างสำนักงานพัฒนาที่อยู่ประกอบด้วย 3 ฝ่าย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(สำนักงานพัฒนาทีอ่ยู่อาศัย, 2558) 
          1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ  
งานบุคคล ประชาสัมพันธ์ ทรัพย์สิน การพัสดุ การเงินและบัญชี   
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-49 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

          2)  ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแหล่งเงินทุน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษา 
สํารวจ วิเคราะห์นโยบาย หาแหล่งเงินทุน วิเคราะห์โครงการลงทุน จัดทำแผนงาน ประเมินผล การดําเนินงาน 
จัดทำสถิติ ประมวลผลข้อมูล รายงานผลการดําเนินงานของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย  ควบคุมการก่อสร้าง 
การรักษาผลประโยชน์ การกำหนดค่าธรรมเนียมการโอน การต่อสัญญา เช่า ให้เช่า การเร่งรัดหนี้สิ น 
ทุกประเภท 

         3) ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารเงินและทรัพย์สิน
ของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ว่าจ้างสถาบันการเงินให้บริหารเงินตามที่คณะกรรมการกำหนด สํารวจ 
ออกแบบ คํานวณราคา 

ภาพที่ 2.5 โครงสร้างสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรงุเทพมหานคร 
ที่มา : สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร, 2558 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแหล่งเงินทนุ 

กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้อำนวยการ 

รองผู้อำนวยการ 

 
ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน 

บริหารงานทั่วไป 

ประชาสัมพันธ ์

การเงินและบัญช ี

บุคลากร 

ธุรการ 

งานภารโรง 

งานขับรถ 

บันทึกข้อมูล 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

งานการตลาด 

งานวิเคราะห์งบประมาณ 

งานจัดการทรัพยสิน 

วิศวกร 

สถาปนกิ 

นิติกร 

ช่างสำรวจ 

ช่างโยธา 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-50 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

   2.3.4.3 การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร 
   ทรัพย์สินที่สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยดําเนินงานบริหารเป็นแห่งแรก ได้แก่ โครงการอาคาร
ที่พักอาศัยเพ่ือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548   
   ปัจจุบันร่วม 20 โครงการ แต่ส่วนใหญ่ ไม่มีการด ำเนินการต่อและยกเลิกในที่ สุ ด 
 มีโครงการที่ดําเนินงานดังนี้ 
    - โครงการอาคารที่พักอาศัยเพ่ือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขตบางบอน 
    - โครงการอาคารที่พักอาศัยเพ่ือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน 
    - โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและจัดทำรายงานชุมชนบูรณาการ 
    - โครงการบ้านยิ้ม (โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการและลูกจ้าง กทม.) 
    - โครงการยิ้มรับปรับหนี้ที่อยู่อาศัย (แก้ไขปัญหาหนี้สินด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชน กทม.) 
    - โครงการแบบบ้านยิ้มเพ่ือประชาชน (แจกแบบก่อสร้างบ้าน 230 แบบให้กับประชาชนฟรี) 
        1) โครงการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 
    - โครงการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยของขา้ราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 
    - โครงการบ้านยิ้ม 1 และบ้านยิ้ม 2 
    - โครงการอาคารสงเคราะห์เพื่อข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 
    - โครงการอาคารที่พักอาศัยเพ่ือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 2 โครงการ ได้แก่ 

 พ้ืนที่เขตบางบอน และพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน  
        2) โครงการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ภาคประชาชน 
    - โครงการยิ้มรับปรับหนี้ที่อยู่อาศัย 
    - โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้าน 
    - โครงการความร่วมมือปรับปรุงชุมชน 
    - โครงการชุมชนแออัดคลองเตย 
    - โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ 
        3) โครงการให้ความร่วมมือด้านกิจกรรมพิเศษ 
    - โครงการแบบบ้านยิ้มเพ่ือประชาชน 
    - โครงการจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย 
    - โครงการประกวดแนวความคิดในการพัฒนาอาคารที่พักอาศัย 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-51 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  2.3.5 สรุปการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศั ยสำหรับประชาชนผู้  
ด้อยโอกาสทางสังคม 
        ในรายงานฉบับนี้นำเสนอรายละเอียดบทบาท และการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการ 
พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ไว้ทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน คือ สำนักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) การเคหะแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนา            
ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งหน่วยงานทั้งหมดมีวัตถุประสงค์ในการทำงานคล้ายคลึงกัน คือดำเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ยกระดับคุณภาพชีวิต และช่วยเหลือประชาชนและผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง มีสภาพแวดล้อมที่ดี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และการเคหะแห่งชาติ                       
เนื่องจากเป็นองค์กรภายใต้การกำกับของรัฐ และรัฐวิสากิจ จึงมีการดำเนินการที่ เป็นอิสระมากกว่า                       
สำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร  มีการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ที่ต้องการ     
ที่อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย โดยการเคหะแห่งชาติมีสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด เพ่ือให้บริการ
ช่วยเหลือ ผู้ต้องการสินเชื่อ และที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ และสามารถจัดหางบประมาณได้จากการลงทุนต่าง ๆ                     
ทั้ งร่วมลงทุน และการลงทุนในพันธบัตร รวมถึงรายได้จากการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ ยต่ำอีกด้วย                            
ซึ่งสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นหน่วยงานที่สังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินงาน 
ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันตรงประเภทของหน่วยงาน สำนักงานพัฒนา
ที่อยู่อาศัยเป็นหน่วยงานพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  

 ทั้งนี้ในการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และ
การเคหะแห่งชาติมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชน และผู้มีรายได้น้อยกระจายทั่วทั้งประเทศ แต่สำนักพัฒนา
สังคมและสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ดูแลเฉพาะกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเท่านั้น  

 สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ดำเนินการในเรื่องของที่อยู่อาศัยในรูปแบบของ
การศึกษาความต้องการและปัญหา เพ่ือร่วมส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการดำเนินงานของทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) อย่างไรก็ตาม                         
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนินการมุ่งเน้นที่การพัฒนาองค์กรชุมชน เพ่ือให้องค์กรชุมชน 
ประชาชน และสั งคมใน พ้ื นที่ เป็ นแกนหลักในการพัฒ นาที่ อยู่ อาศั ย  และสภาพสั งคมใน พ้ืนที่                                
ส่วนการเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีรายได้ น้อยมี
โอกาสเลือกที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสมของรายได้ตนเอง ซึ่งรายละเอียดการดำเนินงานของหน่วยงานด้าน
การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม แสดงในตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

หน่วยงาน สังกัด 
การให้บริการ
ทางการเงิน 

การจัดหาและ
พัฒนาที่อยู่อาศัย 

กลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือการพัฒนา 

แหล่งงบประมาณ 

สำนัก 
พัฒนาสังคม 

กรุงเทพมหานคร ไม่มีบริการทาง
การเงินแก่ผู้ที่
ต้องการซื้อ            
ที่อยู่อาศัย 

ส่งเสริม สนับสนุน
โดยประสานความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ๆ 

ประชาชนใน
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

สถาบัน     
พัฒนาองค์กร

ชุมชน  
(องค์การ
มหาชน) 

 
 

กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย ์
(องค์กรภายใต้
การกำกับของรัฐ) 

มีบริการสินเช่ือ
แก่องค์กรชุมชน
และเครือข่าย
องค์กรชุมชน 

ประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงาน
อื่น ๆ องค์กร
ชุมชนและ  
ประชาสังคมโดยที่
ชุมชนเป็นแกน
หลัก 

องค์กรชุมชน
และเครือข่าย
องค์กรชุมชนทั่ว
ประเทศ 

มีการลงทุน ร่วม
ลงทุน และการบริหาร
ทรัพย์สิน เพื่อให้มาซึ่ง
ทุน และสามารถออก
พันธบัตรหรือตราสาร
อื่นใดเพื่อการลงทุน 

การเคหะ
แห่งชาติ 

 
 
 

กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย ์
(รัฐวิสาหกิจ) 

สินเช่ือท่ีอยู่
อาศยัแก่ผู้มี
รายได้น้อย 
รูปแบบสินเช่ือ 
“เช่าซื้อ” ให้กับ   
ผู้ซื้อท่ีอยู่อาศัย  
ที่คุณสมบัติไม่
ตรงตามเกณฑ์
สถาบันการเงิน 

สร้าง ซื้อ จัดหา 
จำหน่าย เช่า ให้
เช่า ให้เช่าซื้อ              
ที่อยู่อาศัยพร้อม
สาธารณูปโภค 

ประชาชนท่ี
ประสงค์จะมี      
ที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง 
โดยเฉพาะ         
ผู้มีรายได้น้อย   
ทั่วประเทศ 

สามารถออกพันธบัตร
หรือตราสารอื่นใดเพื่อ               
การลงทุน และจาก
การสินเช่ือ               
ที่อยู่อาศัย และรายได้
จากการพัฒนาท่ีอยู่
อาศัย 

สำนักงาน
พัฒนา 

ที่อยู่อาศัย 

กรุงเทพมหานคร
(หน่วยงาน
พาณิชย์ของ
กรุงเทพมหานคร) 

ไม่มีบริการทาง
การเงินแก่          
ผู้ต้องการซื้อที่
อยู่อาศัย 

ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยและการ
จัดการที่อยู่อาศัย 

ประชาชน 
ข้าราชการและ
ลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร
ผู้มีรายได้น้อย 

กรุงเทพมหานคร 
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2.4 การพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยของต่างประเทศ 

 2.4.1 การพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
      เขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนเป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอันดับต้น ๆ ของเอเชีย และ
ได้รับการจัดเป็นอันดับหนึ่งของโลกในหลายด้าน เช่น เขตเศรษฐกิจที่มีเสรีภาพสูงสุดในโลก และเป็นปัจจัยสำคัญ 
ทำให้ราคาที่อยู่อาศัยในฮ่องกงมีราคาสูงมาก จากผลสำรวจโดยบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งของฮ่องกง
ระบุว่า ราคาที่อยู่อาศัยในฮ่องกงแพงที่สุดเมื่อเทียบกับ 29 เมืองหลักในโลก ตามด้วยประเทศสิงค์โปร์และเมือง
เซี่ยงไฮ้ โดยราคาที่อยู่อาศัยในฮ่องกงเฉลี่ยอยู่ที่ 1.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (9.05 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง) ต่อยูนิต หรือ
กว่า 5 หมื่นบาทต่อตารางฟุต ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2560 ราคาที่อยู่อาศัยในฮ่องกงเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
ประมาณร้อยละ 14 โดยยอดซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (คิดเป็นจำนวนยูนิต) เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.8 
เมื่อเทียบปี พ.ศ. 2559 (เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556)  และคาดว่าใน ปี พ.ศ. 2561 ราคา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยจะพุ่งสูงขึ้นอีกร้อยละ 8–10 หากแต่จากผลการสำรวจล่าสุด ปรากฏว่าปัจจุบัน
มีคนที่จัดว่ามีฐานะยากจนในฮ่องกงถึง 1 ใน 5 ของประชากร ซึ่งคนกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักในการจัดหา 
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
   อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้พยายามจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับกลุ่มรายได้
น้อยอยู่หลายประเภท โดยมีเงื่อนไขแตกต่างกัน แต่ก็ยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น หอ้งเช่าของ
รัฐมีเพียง 73,000 ห้องที่จะแล้วเสร็จในช่วง 5 ปีข้างหน้า ในขณะที่มีผู้รอเช่าทั้งหมดรวม 280 ,000 ราย 
หมายความว่าจะมีแค่ 1 ใน 4 เท่านั้นที่จะได้เข้าไปเช่าอาศัย ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็พยายามส่งเสริมให้   
กลุ่มผู้ที่เช่าห้องพักของรัฐในปัจจุบันให้มีโอกาสเป็นเจ้าของห้องพักของตนเองเป็นครั้งแรก ด้วยจัดห้องพักราคา
ประหยัดเพ่ือจำหน่ายให้คนกลุ่มนี้  แต่ในปี พ.ศ. 2560 จำนวนห้องพักราคาประหยัดนี้มีทั้งหมดเพียง                   
2,700 ห้อง ในขณะที่มีผู้ยื่นใบสมัครรวมกว่า 180,000 ราย 

  จากการคาดการณ์การเติบโตของฮ่องกงในระยะยาว พบว่ามีความจำเป็นจะต้องจัดหาที่ดิน
เพ่ิมอีกประมาณ 7,500 ไร่ สำหรับสร้างที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจภายหลังปี พ.ศ. 2573 และจาก
รายงานประจำปีด้านยุทธศาสตร์ที่พักอาศัยระยะยาวของรัฐบาลที่ประกาศเมื่ อปลายปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลมี
เป้าหมายที่จะจัดหาห้องพักของรัฐเพิ่มข้ึนอีก 280,000 ห้องในช่วง 10 ปีข้างหน้า โดยแบ่งเป็นให้เช่า 200,000 
ห้อง และสำหรับขาย 80,000 ห้อง 

  ทั้งนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2561 เดือนกุมภาพันธ์ รัฐบาลได้ประกาศพัฒนาพ้ืนที่ใน                   
เกาะลันเตา โดยจะใช้งบประมาณ 2 หมื่น 5 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงในการถมทะเลเป็นพ้ืนที่ 812.5 ไร่                       
ทางตอนเหนือของเกาะ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการขยายการพัฒนาเมืองใหม่เขต Tung Chung ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ห้องพักอาศัย 49,000 ห้องสำหรับรองรับประชาชนได้ 144,000 คน ในจำนวนนี้ร้อยละ 60 จะเป็นห้องพัก
ของรัฐที่จะให้เช่าและขาย ส่วนที่เหลือจะเป็นโครงการภาคเอกชน รวมทั้งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์พ้ืนที่ใช้สอย
ประมาณ 870,000 ตารางเมตร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2573 
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   ในขณะเดียวกัน รัฐบาลกำลังศึกษาความเป็นไปได้อ่ืน ๆ ในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะ
เป็นการถมทะเลเพ่ิมเติม การปรับพ้ืนที่บางส่วนของท่าเรือขนส่งเขตไขว่ชิงมาทำเป็นที่อยู่อาศัย ตลอดจน                       
การขอคืนพ้ืนที่ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของสนามกอล์ฟที่ Fanling ทางตะวันออกมาเป็นที่พักอาศัยที่กำลังเป็น
ประเด็นถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบัน เป็นต้น (ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง , 
2561) 
 
            2.4.2 การพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศสิงคโปร์ 

  สิงคโปร์ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในแง่ที่ว่า พลเมืองชาวสิงคโปร์สามารถเข้าถึง
ที่อยู่ อาศัยในราคาที่ จ่ายได้  (Affordable Housing) กันอย่างทั่ วถึง โดยนับแต่ช่วงปี  2010-2017 พลเมือง                   
ชาวสิงคโปร์ราวร้อยละ 82 อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยที่รัฐอุดหนุน (Public Housing)  

  สิงคโปร์สามารถออกแบบแฟลตให้น่าอยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็นขนาดของห้องที่กว้างขวางพอเพียง                     
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี คือมีพ้ืนที่โล่ง มีสวนสาธารณะและต้นไม้อยู่รอบอาคาร นอกจากการออกแบบที่ดี
ต้ังแต่เริ่มต้นแล้ว การดูแลรักษาและปรับปรุงคุณภาพของแฟลตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความพึงพอใจ
ในสภาพความเป็นอยู่ และมูลค่าของห้องพักที่มิได้ด้อยค่าเสื่อมลงเหมือนแฟลตในหลายประเทศ ที่สำคัญ
รัฐบาลสิ งคโปร์ไม่ ได้คิ ดแค่การก่อสร้าง “แฟลต” เท่ านั้ น  แต่คิด เชื่ อมโยงเหมือนการสร้างเมือง                              
คือมีสาธารณูปโภค ขนส่งสาธารณะเข้าถึง มีโรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ไปจนถึงที่ทำงานที่ไม่ไกลจากที่อยู่อาศัย  

  ลี กวนยู นายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและที่อยู่อาศัย                  
(Housing and Development Board : HDB) ขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เป็นกลไกสำคัญในการบริหารที่อยู่อาศัย 
คือ บริหารจัดการด้านอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบเมืองและท่ีอยู่อาศัย จัดการกับ
ปัญหาอย่างครอบคลุมทุกด้าน มีหน้าที่รับผิดชอบทุกด้านที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย รวมถึงการวางแผน การพัฒนา                   
การออกแบบอาคาร การบำรุงรักษา 

  สิ่งสำคัญคือ ประเทศสิงค์โปร์พัฒนาที่อยู่อาศัยโดยคำนึงถึงการเชื่อมโยงกับขนส่งมวลชน การ
จ้างงานและการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ นอกจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้ว ยังกระจายความเจริญส่งเสริม
อุตสาหกรรมเบาเพ่ือให้เกิดการจ้างงาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเพียงพอ มีโรงเรียนที่มีคุณภาพ ในการสร้าง
ที่อยู่อาศัยกำหนดค่าเช่าดังกล่าว มาจากฐานคิดที่ว่าจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือนเฉลี่ยของคนทำงาน
ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนค่าเช่าต่อรายได้ท่ีค่อนข้างต่ำ 

  อีกนโยบายสำคัญที่รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองคือ              
การอนุญาตให้นำเงินของผู้ที่ทำงานและจ่ายเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลาง (The Central Provident 
Fund) ตามระบบประกันสังคมมาเป็นเงินดาวน์ซื้อแฟลตได้ และในการจ่ายเงินกู้ผ่อนแฟลตสามารถหัก
ลดหย่อนจากเงินที่ส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ อย่างไรก็ดี รายได้ของชาวสิงคโปร์เพ่ิมสูงขึ้นตามลำดับ ขณะที่
แฟลตที่รัฐอุดหนุนราคาไม่แพง โดยทั่วไปผู้ ซ้ือแฟลตสามารถผ่อนค่าแฟลตได้โดยไม่ต้องลดเงินที่ต้องจ่ายให้
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
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  นอกจากนี้ กวิน ชัตคิน (Gavin Shatkin) ยังชี้ให้เห็นว่า ความสำเร็จของการส่งเสริมที่อยู่
อาศัยในสิงคโปร์วางอยู่บนเงื่อนไขเฉพาะที่ประเทศอ่ืนยากจะลอกเลียนแบบ นั่นก็คือ รัฐบาลสิงคโปร์มีอำนาจ
ควบคุมท่ีดินถึงร้อยละ 85 ของที่ดินบนเกาะสิงคโปร์  

  ในปี  ค.ศ. 1960 รัฐเป็นเจ้าของที่ดินเพียงร้อยละ 40 ส่วนอีกร้อยละ 35 เป็นที่ดินที่
ประชาชนอยู่อย่างไม่มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมาในปี ค.ศ.  1966 รัฐบาลสิงคโปร์แก้ไขกฎหมาย
เวนคืนที่ดินจากประชาชนมาเป็นของรัฐ โดยกำหนดค่าเวนคืนที่ค่อนข้างต่ำ เพ่ือจะนำที่ดินนั้นมาใช้ในการ
พัฒนาประเทศรวมถึงเพ่ือที่อยู่อาศัย เมื่อรัฐบาลสิงคโปร์มีความมุ่งมั่นด้านที่อยู่อาศัย จึงกำหนดให้นำที่ดินที่รัฐ
เป็นเจ้าของ นำมาดำเนินโครงการที่อยู่อาศัย ทำให้ต้นทุนด้านที่ดินต่ำ ราคาทีอ่ยู่อาศัยของประชาชนจึงถูกตาม
ไปด้วย ในขณะที่ประเทศอ่ืน ๆ รัฐอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินเหมือนรัฐบาลสิงค์โปร์ หากจะทำโครงการที่อยู่
อาศัยก็ต้องไปซื้อที่ดินของภาคเอกชนมาดำเนินการ ทำให้ต้นทุนของโครงการที่อยู่อาศัยของรัฐไม่ต่างกับของ
ภาคเอกชน (บุญเลิศ วิเศษปรชีา, 2563) 

 
  2.4.3 การพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น การจัดหาที่พักอาศัยสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยว  

  โครงการปรับปรุงบ้านที่ถูกทิ้งร้างหรือว่างเปล่าที่เรียกว่า “Akiya” เพ่ือสร้างเป็นที่พักราคา 
ไม่ แพงสำหรับแม่ เลี้ ยงเดี่ ยว เป็ น โครงการที่ องค์ กร “ Little Ones” ทำงานร่วมกับ เจ้ าของบ้ าน                          
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ และหน่วยงานราชการ เพื่อจัดหาบ้านหรือพ้ืนที่ว่างเปล่ามาดำเนินโครงการที่ช่วยเหลือ            
แม่ เลี้ ยงเดี่ ยวและบุตร ซึ่ งเป็นโครงการที่ รับรางวัล World Habitat Awards ประจำปี  ค .ศ . 2018                       
(World Habitat, 2018a) และเป็นโครงการแรกของประเทศญี่ปุ่นที่ได้มีการนำบ้านว่างเปล่าในเขตเมืองมา
บูรณะหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่พักอาศัย  ในราคาท่ีไม่แพง เพ่ือให้แม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถเช่าได้ 
  โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ที่ทำให้แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องประกอบ
อาชีพด้วยตนเองมีความยากลำบากในการหาที่พักอาศัย เพราะวัฒนธรรมดั้งเดิมเกี่ยวกับผู้หญิงชาวญี่ปุ่นว่า 
เมื่อมีบุตรแล้วจะต้องหยุดทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับผู้หญิงชาวญี่ปุ่นที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เพราะประเทศ
ญี่ปุ่นยังไม่มีระบบสนับสนุนค่าใช้เลี้ยงดูบุตรของแม่เลี้ยงเดี่ยว นอกจากนี้ แม่เลี้ยงเดี่ยวยังถูกมองว่าเป็นบุคคล
ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือทางด้านการเงิน ทำให้องค์กร “Little Ones” ที่ก่อตั้งโดย Koyama Kunihisa ในปี ค.ศ. 
2008 ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรคำนึงถึงปัญหาดังกล่าวของกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เพ่ิมจำนวนมากยิ่งขึ้น 
องค์กร “Little Ones” จึงเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวดังกล่าว โดยมีแนวทางสนับสนุนครอบครัว                                 
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการดำรงชีวิต เช่น จัดหาสายด่วนเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา                    
ชุดช่วยเหลือฉุกเฉินที่ประกอบไปด้วยอาหารหรือเสื้อผ้า คำแนะนำทางด้านกฎหมาย จัดหาที่พักอาศัยที่เป็น                    
ที่พักอาศัยราคาไม่แพง เช่น ที่พักรวม หรือห้องในอพาร์ทเม้นท์ ให้แม่เลี้ยงเดี่ยวและลูก ซึ่งเหตุผลที่ทำให้
องคก์ร “Little Ones” เข้ามาบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดหาที่พักอาศัย มีดังนี้ (World Habitat, 2018b) 

 องค์กร “Little Ones” ทำหน้าที่จัดหาบ้านว่างในเขตเมืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        
เจ้าของอพาร์ทเม้นท์ หรือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และร่วมกันทำงานในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพ่ือให้เป็น             
ที่พักอาศัยที่มีราคาที่เหมาะสม โดยสำนักงานที่อยู่อาศัยในศาลาว่าการมหานครโตเกียว (The Department 
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of Housing in Tokyo Metropolitan Government) จัดหางบประมาณในการบูรณะที่อยู่อาศัยมอบให้
เจ้าของที่อยู่อาศัยดังกล่าวโดยตรง เป็นการสร้างฐานข้อมูลที่พักอาศัยที่ว่างอยู่ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการใช้             
ที่อยู่อาศัยดังกล่าว ซึ่งส่วนท้องถิ่นจะทำงานร่วมกับองค์กร “Little Ones” ในการรับลงทะเบียนสถาปนิกที่จะ
เข้ามาทำงานบูรณะที่พักอาศัย นอกจากนี้กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบขนส่ง (The Ministry 
of Land Infrastructure and Transport) ได้สร้างและดูแลแนวทางในการสนับสนุนที่พักอาศัยและสนับสนุน
เงินอุดหนุนในการปรับปรุงที่ดินว่างเปล่า นอกจากนี้บริษัทอสังหาริมทรัพย์จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินว่างเปล่า
และช่วยจัดการเอกสารทางกฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชนช่วยเหลือในส่วนของการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ              
การดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจหรือติดยาเสพติด 

 ในส่วนบทบาทของมหานครโตเกียวและเขตการปกครองท้องถิ่น (Tokyo Metropolitan 
Government or Local Ward Governments) ทำหน้าที่จัดหาเงินทุนสำหรับเจ้าของทรัพย์สินที่ต้องการ
ตกแต่งหรือบูรณะ “Akiya” และทำหน้าที่เช่า “Akiya” ให้ผู้มีรายได้น้อยมาเช่าต่อ ซึ่งในการขอทุนสำหรับ     
การตกแต่งหรือบูรณะนั้น เจ้าของทรัพย์สินจะต้องแสดงเอกสารเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของ และทำงานร่วมกับ
รัฐบาลท้องถิ่นหรือองค์กรที่ทำงานสนับสนุนที่พักอาศัยทั้งกระบวนการ ซึ่งการปรับปรุงที่พักอาศัยจะต้องอยู่
ภายใต้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันความปลอดภัยจากแผ่นดินไหว และเมื่อตกแต่งเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เจ้าของที่พักอาศัยจะต้องปล่อย “Akiya” ให้ผู้มีรายได้น้อยเช่า เช่น คนสูงอายุ คนพิการ                  
แม่เลี้ยงเดี่ยว คนไร้บ้าน สำหรับงบประมาณในการบูรณะนั้น ภาครัฐจะออกให้สองในสามของราคาค่าบูรณะ
และจ่ายให้เจ้าของที่พักอาศัยที่เป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณะที่พักอาศัยนั้น องค์กร “Little Ones” จะเข้ามา
ช่วยเหลือเจ้าของทรพัย์สินในขั้นตอนนี้ คือ การกรอกแบบฟอร์มการขอเงินทุนในการซ่อมแซม รัฐบาลท้องถิ่น
จะจัดตั้งองค์กรขึ้นมาจัดการทรัพย์สินและให้การสนับสนุนกับผู้เช่า ซึ่งในโครงการนี้ องค์กร “Little Ones” 
จะนำบ้านที่ได้รับการบูรณะแล้วมาให้แม่เลี้ยงเดี่ยวเช่า แต่ทั้งนี้ องค์กร “Little Ones”จะพิจารณาคุณสมบัติที่
สามารถเช่าที่พักอาศัยของแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วย ได้แก่ 1) รายได้ ในประเด็นนี้ องค์กร “Little Ones”จะพิจารณา
ถึงอาชีพหรือรายได้ที่สามารถจ่ายค่าเช่า เงินออม เงินอุดหนุนจากรัฐ และสวัสดิการต่าง ๆ 2) สุขภาพ ได้แก่  
ปัญหาทางสุขภาพจิตหรือระดับความเจ็บป่วยทางกาย ซึ่งรวมสุขภาพของบุตรด้วย 3) การติดต่อสื่อสาร  

  2.4.4 การพัฒนาที่อยู่อาศัยในสาธารณรัฐเกาหลี 
  สาธารณรัฐเกาหลีโดยกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน และการขนส่ง (Ministry for Land, 
Infrastructure and Transport) ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเน้นสร้างให้สาธารณรัฐ
เกาหลีเป็นเป็นสังคมแห่งนวัตกรรมและการอยู่ร่วมกันการออกแบบเพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ ( Inclusive and 
Innovative Society) โดยรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า การพัฒนาการเตรียมเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในอัตรา
ที่สูงขึ้นและสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายสำหรับทุกคน “Our vision is to create a vibrant economy 
and a comfortable living environment for all” (Minister for Land, Infrastructure and 
Transport, n.d.a) โดยภารกิจหลักของกระทรวงเกี่ยวข้องกับการจัดการที่อยู่อาศัย การคมนาคม โครงสร้าง
พ้ืนฐานการจัดหาอาชีพที่อยู่ในพ้ืนที่ จัดตั้งเครือข่ายสวัสดิการที่อยู่อาศัยและมาตรการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
การจัดการท่องเที่ยวและการเดินทางให้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านนวัตกรรมระบบขนส่ง และสร้างหลักประกัน
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สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน โดยกระทรวงจะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ดังนี้ 
(Minister for Land, Infrastructure and Transport, (n.d.b)) 

1) การตอบสนองต่อเงื่อนไขทางการตลาด โดยการควบคุมอุปสงค์ในการเก็งกำไร             
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ดังนี้ 

1.1) ในภาวะสภาพตลาดคงที่ ควบคุมความต้องการเก็งกำไรที่ดิน โดยการแก้ไข
กฎระเบียบการก่อสร้าง เช่น การวินิจฉัยความปลอดภัยของที่พักอาศัยที่ได้รับสิทธิ์ในการสร้างใหม่  การเก็ง
กำไรจากการต่อเติมที่พักอาศัย 

1.2) เน้นความต้องการจริง เพ่ิมบทลงโทษในการทำให้ตลาดเกิดภาวะหยุดชะงัก เช่น 
การฮ้ัวราคา การฉ้อโกงทางธุรกิจ เช่น การทำสัญญาหรือยกเลิกสัญญา การปั่นราคา ลดระยะเวลาการรายงาน
ธุรกรรม สร้างข้อห้ามเกี่ยวกับการขายสิทธิ์การขายล่วงหน้าสำหรับที่พักอาศัย  แก้ไขระบบการสมัครสมาชิก
เพ่ือให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านมีพ้ืนที่สำหรับอาศัย 

1.3) พ้ื นที่ ที่ ท ำสัญญา  การจัดหาที่ อยู่ อาศัย ให้ อยู่ ในระดับที่ เหมาะสมโดย               
การจัดการสรรพ้ืนที่ในต่างจังหวัด ปรับการหาพ้ืนที่ของบริษัท Land & Housing Corporation สำหรับ             
การก่อสร้างและควบคุมการสร้างบ้านเพ่ือการขายล่วงหน้า ส่งเสริมการคุ้มครองผู้เช่าโดยให้การรับประกัน
สำหรับการคืนเงินมัดจำค่าเช่าและขยายลำดับความสำคญัของการเรียกร้องเงินฝากจำนวนเล็กน้อย 

1.4) การติดตาม เสริมสร้างการตรวจสอบพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเก็งกำไร หรือพ้ืนที่  
ในชุมชนแออัด เพ่ือให้แน่ใจเกี่ยวกับความผิดปกติที่จะเกิดขึ้น และป้องกันที่พักอาศัยราคาต่ำจากความเสียหาย 

2) การสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้น้อยด้วยแนวทางที่เหมาะสมในแต่ละช่วง
ชีวิตและระดับรายได้ ขยายที่อยู่อาศัยให้เช่าสาธารณะ เพ่ือมั่นใจในการอยู่อาศัยระยะยาว มีดังนี ้ 

2.1) ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย วางแผนในการจัดหา 1,045,000 หน่วย สำหรับ               
ที่พักอาศัยสาธารณะภายในปี ค.ศ. 2022 โดยจะแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยสาธารณะจำนวน 695,000 หน่วย                 
จัดหาที่อยู่อาศัยให้เช่าเอกชน จำนวน 200,000 หน่วย ที่อยู่อาศัยสาธารณะที่มีการทำสัญญาแต่ยังไม่ได้โอน
กรรมสิทธิ์ (Public Pre-sale Housing) จำนวน 150,000 หน่วย เพ่ือเพ่ิมผลประโยชน์โดยการยกเลิกข้อตกลง
เกีย่วกับการสนับสนุนครอบครัวในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2018  

2.2) สำหรับคู่ สมรส สนับสนุนที่ พั กอาศัยสาธารณะ จำนวน 250,000 หน่ วย                         
และที่อยู่อาศัยสาธารณะที่มีการทำสัญญาแต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ ที่ใกล้ศูนย์เลี้ยงเด็ก จำนวน 100,000 หน่วย  
เพ่ือเพ่ิมจำนวนสมาชิกในครอบครัวและอัตราส่วนของที่อยู่อาศัยสาธารณะที่มีการทำสัญญาแต่ยังไม่ได้โอน
กรรมสิทธิ์ พร้อมทั้งแนะนำการจำนองหรือเงินกู้สำหรับการเช่าที่พักอาศัยในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพ่ือเป็นการลดภาระ
การชำระหนี้ของคู่สมรสสาธารณรัฐเกาหลีมีระบบจ่ายค่าเช่าบ้านที่เรียกว่า “Jeonse” เป็นระบบที่ให้ผู้เช่าสามารถ
เลือกที่จะวางเงินก้อนที่เรียกว่า Key Money ไว้เป็นหลักประกันกับเจ้าของบ้าน เพ่ือให้ได้รับสิทธิในการเช่าระยะ
ยาว เมื่อวางเงินก้อนดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเช่ารายเดือนจนกว่าจะหมดอายุสัญญา และเงินก้อนนี้จะได้คืน
เมือ่สิ้นสุดสัญญาเช่า  
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2.3) วัยทำงาน จัดหาบ้านเช่าหลายแบบ จำนวน 270,000 หน่วย เช่น โครงการ Happy 
Housing ของภาครัฐ ที่พักอาศัยแบบ Share House  ที่พักย่าน SOHO ที่พักอาศัยแบบหอพัก พร้อมทั้งดำเนิน   
การสมัครเป็นสมาชิกที่อยู่อาศัย เนื่องจากไม่ใช่เจ้าของบ้าน อีกทั้งเพ่ิมขีดจำกัดสำหรับเงินกู้ค่าเช่ารายเดือนจาก 
300,000 วอน (ประมาณ 8,095 บาท) ถึง 400,000 วอน (ประมาณ 10,794 บาท) และลดอายุขั้นต่ำที่มีสิทธิ์                  
ในการเช่าบ้านสำหรับระบบ “Jeonse” จาก 25 ปี เป็น 19 ปี 

2.4) ผู้สูงอายุ จัดหาบ้านเช่าที่มีการจัดออกแบบเพ่ือผู้สูงอายุ เช่น ไม่มีธรณีประตู อ่างล้าง
มือปรับความสูงได้ จำนวน 50,000 หน่วย รวมถึงการติดตั้งระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวสำหรับผู้สูงอายุ                 
เพ่ือป้องกันการเสียชีวิตภายในบ้าน พร้อมทั้งสนับสนุนค่าครองชีพ โดยมอบเงินบำนาญให้ผู้สูงอายุด้วยเงินที่ได้จาก
ขายที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ หรือปล่อยที่พักอาศัยให้คนอ่ืนเช่า  

 
  2.4.5 การพัฒนาที่อยู่อาศัยในสหพันธรัฐมาเลเซีย 

                   นโยบายด้านที่อยู่อาศัยของสหพันธรัฐมาเลเซีย มีการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา            
ที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560–2579)  โดยนโยบายมีการดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้โครงการ                        
Housing Ownership Democracy  โดยเป็นการรับรองว่าทุกครัวเรือนสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ใน
เวลาอันเหมาะสม ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยส่งเสริมอุปทานด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
มีการกำหนดหน่วยงานหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน                        
การดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัย ดังนี้ 

1) กระทรวงการคลัง เป็นผู้รวบรวมและให้บริการข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์  
2) ธนาคารกลาง ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงินเพ่ือที่อยู่อาศัย  
3) รัฐบาลมลรัฐ เป็นผู้บริหารจัดการเรื่องที่ดินเพ่ือการพัฒนาและการอนุญาตให้มีการพัฒนา

โครงการ       
4) บรรษัทพัฒนาเศรษฐกิจ มลรัฐและนักพัฒนา/ผู้ประกอบการภาคเอกชน เป็นผู้พัฒนาโครงการที่

อยู่อาศัย  
5 ) ก ระท รว งที่ อ ยู่ อ าศั ย  แล ะรั ฐบ าลท้ อ งถิ่ น  (Ministry for Housing and Local 

Government) สนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน เพ่ือการจัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้
น้อย และประเมินมาตรฐานและกำกับดูแลด้านระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำที่อยู่อาศัย                    
ที่่ภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ 
           การดำเนินงานในการจัดหาที่อยู่อาศัย เริ่มจากรัฐบาลโดยบรรษัทพัฒนาเศรษฐกิจ มลรัฐและ
นักพัฒนา/ผู้ประกอบการภาคเอกชนจัดทำข้อเสนอโครงการที่อยู่อาศัย เพ่ือยื่นขอรับการประเมินและอนุญาต
ก่อสร้างจากกระทรวงที่อยู่อาศัยและรัฐบาล โดยมีเงื่อนไขให้จัดสรรที่พักอาศัยให้ทุกระดับรายได้อยู่ร่วมกันทั้ง
ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย รายได้ปานกลาง และรายได้สูง รวมถึงการจัดที่อยู่อาศัยสำหรับผู้นำทางศาสนา
หรือบุคคลสำคัญในองค์กรทางศาสนา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย บริษัทเอกชน
สามารถเข้าถึงที่ดินที่รัฐเป็นเจ้าของได้ แต่บริษัทต้องดำเนินโครงการในบริเวณที่ยังไม่พัฒนาควบคู่ไปกับ
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นโยบายการพัฒนาของรัฐ  โดยที่มาของเงินลงทุนในการจัดสร้างที่อยู่ อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยนั้น                
ผู้พัฒนาโครงการจะใช้กำไรจากการขายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง  และ/หรือ               
การขายอาคารและพ้ืนที่สำหรับการพาณิชย์และอุตสาหกรรม หากบริษัทเอกชนต้องการเพ่ิมสัดส่วนจำนวน  
ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยก็สามารถทำได้ และบริษัทสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อพัฒนาจากธนาคาร
ได้อีกด้วย โดยรัฐบาลจะช่วยจัดหาแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการหรือบริษัทผู้รับดำเนินการ
จัดหาที่อยู่อาศัยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงที่อยู่อาศัยและรัฐบาลท้องถิ่น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยและช่วยลดความเหลื่อมล้ำ 
  นอกจากนี้  กระทรวงต่าง ๆ รัฐบาล หน่วยงานส่วนท้องถิ่น เทศบาล และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจของสหพันธรัฐมาเลเซียจะดำเนินการสนับสนุนมาตรการด้านที่อยู่อาศัยของรัฐบาล โดยการ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน เพ่ือช่วยให้สามารถเข้าถึงการเป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัย และมีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำของสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับธนาคาร  โดยให้ธนาคารกลาง
มอบหมายให้ ธนาคารพาณิชย์ในสังกัด จัดสรรสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยราคาถูก และต้องมี
วงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งมีการจำกัดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 
ระหว่างอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานในเวลานั้นบวกเพ่ิมอีกร้อยละ 1.7 แต่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 9 และในกรณี
ธนาคารไม่สามารถปล่อยสินเชื่อขั้นต่ำที่จัดสรรไว้ได้หมดตามเป้าหมาย ธนาคารจะต้องถูกลงโทษด้วยการเสีย
ค่าปรับจากการฝากเงินไว้ที่ธนาคารกลาง โดยไม่ได้รับดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 ปี ทั้งนี้เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและ
สนับสนุนธนาคารพาณิชย์ รัฐบาลได้จัดตั้ง “บรรษัทสินเชื่อแห่งชาติ (Cagamas Berhad)” เป็นองค์การ 
เฉพาะกิจเพ่ือจัดซื้อสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ และจำหน่ายพันธบัตรแก่นักลงทุน โดยมีการยกเว้นภาษีที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายพันธบัตร เช่น ภาษีประทับตรา เป็นต้น  อีกทั้งกระทรวงการคลังยังได้มี      
การจัดสรรสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่เป็นข้าราชการทั้งในส่วนกลางและ              
ส่วนภูมิภาค เพ่ือช่วยเพ่ิมความสามารถในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยตามมาตรการด้านที่อยู่อาศัยของรัฐบาล
อีกด้วย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 2560) 
           สำหรับนโยบายในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติในสหพันธรัฐมาเลเซียนั้น           
ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติครอบครองอสังหาริมทรัพย์ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2561) ดังต่อไปนี้ 

 1) อสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,000,000 ริงกิตต่อยูนิต 
 2) กลุ่มที่พักอาศัยซึ่งอยู่ในข่ายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย หรือปานกลางตามข้อกำหนด

ขององค์การของรัฐ 
 3) อสังหาริมทรัพย์ที่สร้างบนที่ดินที่สงวนไว้ให้ชาวภูมิบุตร 
 4) อสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้จัดสรรไว้สำหรับชาวภูมิบุตรในโครงการบ้านจัดสรรตามข้อกำหนด 

           อย่างไรก็ตาม การครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยชาวต่างชาติ สามารถดำเนินการได้  
โดยต้องยื่นขออนุมัติจากเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทำสัญญาซื้อขาย (ยกเว้นที่ดินซึ่งได้ 
จัดให้อยู่ในประเทศที่ดินสำหรับการอุตสาหกรรม) ดังนั้นในทุกกรณีจึงต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ของ
รัฐบาลท้องถิ่น (State Authority) ทั้งนี้ รัฐบาลท้องถิ่นมีสิทธิ์ที่จะกำหนดเงื่อนไขอ่ืน ๆ หรือกำหนดการ 
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เสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควรได้ นอกจากนั้นรัฐต่าง ๆ หลายรัฐในสหพันธรัฐมาเลเซียทำตามกฎเกณฑ์
ของสำนักงานวางแผนเศรษฐกิจของสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำหนดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์อย่างต่ำ  
เป็น 1,000,000 ริงกิต แต่ในบางรัฐมูลค่าอสังหาริมทรัพย์อาจจะกำหนดต่ำกว่านี้ กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขเหล่านี้
อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้ประกาศให้ทราบเป็นทางการ ทั้งนี้อำนาจ
ของแต่ละรัฐนั้นมีอำนาจเหนือนโยบายของรัฐบาลกลางได้ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2561)  
 
   2.4.6 การพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย 
                    การพัฒนาที่อยู่อาศัยมีความสำคัญต่อระบบสวัสดิการของประเทศออสเตรเลีย รัฐบาล 
มีบทบาทสำคัญในตลาดที่อยู่อาศัย 2 ระดับ ได้แก่ ระดับโครงสร้าง ซึ่งมีรัฐบาลเป็นผู้กำหนดกรอบนโยบาย                      
การดำเนินการในตลาดโดยรวม และระดับการดำเนินการผ่านการแทรกแซงโดยตรงในตลาด ในกรณีที่
สถานการณ์ตลาดไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเฉพาะเจาะจง หรือหากรัฐบาลต้องการ  
บรรลุผลลัพธ์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ ในปี ค.ศ. 2020–2021 รัฐบาลมีเป้าหมายหลักในการดำเนินการจัดหา              
ที่อยู่อาศัยและบริการให้กับคนไร้บ้าน เพ่ือช่วยพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัย  
                      รัฐบาลออสเตรเลียให้การสนับสนุนผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยและบริการคนเร่ร่อนผ่านบริการสังคม 
โดยให้บริการที่อยู่อาศัยผ่านเงื่อนไขและบริการต่าง ๆ ได้แก่ (Department of Social Services, 2021a) 
                    1) ข้ อตกลงเกี่ ย วกั บที่ อ ยู่ อ าศั ย และคน ไร้บ้ านแห่ งช าติ  (National Housing and 
Homelessness Agreement) เป็นข้อกำหนดที่รัฐบาลมอบเงินให้กับการเคหะแห่งชาติและคนไร้บ้าน 
(National Housing and Homelessness Agreement : NHHA) ประมาณ  1.6 พันล้านดอลลาร์ต่อปี  
ให้แก่รัฐและท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและราคาไม่แพง โดยการเคหะแห่งชาติและ
คนไร้บ้านในออสเตรเลีย มีนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัยที่สำคัญ ได้แก่ (1) ที่อยู่อาศัย 
มีราคา ไม่แพง (2) มีสังคมที่อยู่อาศัย (3) มีการส่งเสริมการเติบโตและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของภาค 
ที่อยู่อาศัย (4) มีการปฏิรูปการเช่า (5) การดำเนินการเจ้าของบ้าน และ (6) การวางแผนและการแบ่งเขต 
การริเริ่มการปฏิรูป ซึ่งนโยบายนี้จะช่วยลดการไม่มีที่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรที่มีทั้งผู้หญิงและเด็ก 
ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว เด็กและคนหนุ่มสาว ชาวออสเตรเลียพ้ืนเมือง คนเร่ร่อน
ซ้ำซาก คนที่ ออกจากการดูแลหรือสถาบัน ไปสู่ คนไร้บ้ าน  และผู้ สู งอายุ  (Department of Social  
Services, 2020a) 
                    2) โครงการสร้างความสามารถในการจ่ายค่าเช่าแห่งชาติ (National Rental Affordability 
Scheme) ปัจจุบันความสามารถในการจ่ายค่าที่อยู่อาศัยเป็นประเด็นสำคัญของชุมชน เนื่องจากค่าที่อยู่อาศัย
ที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสามารถของชาวออสเตรเลียจำนวนมากในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน 
ทางการเงินของตนเอง รัฐบาลออสเตรเลียร่วมกับสหรัฐอเมริกาโดยการจัดตั้งโครงการ National Rental  
Affordability Scheme ('NRAS' หรือ 'the Scheme') เพ่ือพยายามช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ที่อยู่อาศัย National Rental Affordability Scheme ('NRAS' หรือ 'the Scheme') เป็นโครงการริเริ่มด้าน 
ที่อยู่อาศัยราคาประหยัดของรัฐบาลออสเตรเลีย โดยมีกรมบริการสังคม (Department of Social Services: 
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DSS) มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ และมีสำนักงานจัดเก็บภาษีของออสเตรเลียและกรมธนารักษ์
และการเงินเป็นที่ปรึกษาและกำหนดกฎเกณฑ์ร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย รัฐบาลท้องถิ่นในการจัดการ NRAS 
อย่างต่อเนื่อง สำหรับหน้าที่ในการดำเนินการของ DSS ได้แก่ (1) การประยุกต์ใช้กรอบกฎหมาย NRAS  
(2) การจัดสรรสิ่งจูงใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับอนุมัติ (3) การประเมินคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมที่ได้รับ 
การอนุมัติเพ่ือรับสิ่งจูงใจ NRAS ประจำปี (4) การตัดสินใจเกี่ยวกับการโอนที่อยู่อาศัยของ NRAS ระหว่าง
ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับอนุมัติหรือไปยังบ้านเช่าอ่ืน (5) การเผยแพร่และการรักษาแนวทางปฏิบัติสำหรับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ NRAS รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการบริหาร NRAS 
บริหารงานภายใต้กรอบกฎหมายซึ่งประกอบด้วย พระราชบัญญัติโครงการความสามารถในการจ่ายค่าเช่า
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 (พระราชบัญญัติ NRAS) และกฎระเบียบโครงการความสามารถในการจ่ายค่าเช่า
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 (ระเบียบ NRAS) 
                    โครงการ NRAS เป็นโครงการที่จัดหาที่อยู่อาศัยให้เช่าในราคาไม่แพง ซึ่งจัดทำขึ้นโดย  
ความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกลาง รัฐท้องถ่ิน ภาคธุรกิจ และองค์กรชุมชน มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุน
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่แพง (โดยปกติจะมีบ้าน 100 หลังขึ้นไป) โดยทั่วไปไม่
สามารถใช้ได้กับนักลงทุนรายย่อยขนาดเล็กส่วนตัวและรายย่อยในตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า อย่างไรก็ตาม
นักลงทุนดังกล่าวอาจมีส่วนร่วมใน NRAS โดยการลงทุนหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์จากผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุมัติ
หรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งมักเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ องค์กรที่ไม่
แสวงหาผลกำไรและผู้ให้บริการที่อยู่อาศัยในชุมชน  ทั้งนี้ รัฐบาลออสเตรเลียจะประเมินใบสมัครของผู้ลงทุนที่
สมัครตามเกณฑ์ท่ีกำหนดและเสนอการจัดสรรสิ่งจูงใจตามเกณฑ์นั้น ผู้เข้าร่วมที่ได้รับการอนุมัติจะมีสิทธิ์ได้รับ
สิ่งจูงใจทางการเงินของ NRAS ประจำปี หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของการจัดสรรในแต่ละปีเป็นเวลา   
10 ปีนับจากวันเริ่มต้นของการจัดสรร ดังนั้นนักลงทุนจึงเป็นบุคคลที่สามที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยให้เช่า               
และมีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในโครงการ เนื่องจากสามารถเป็นผู้รับผลประโยชน์จากสิ่งจูงใจของ NRAS และ
อาจมีส่วนร่วมในโครงการนี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือความไว้วางใจ โดยปกตินักลงทุนของ NRAS และ
ผู้เข้าร่วมที่ได้รับการอนุมัติจะเข้าร่วมในข้อตกลงตามสัญญาโดยผู้เข้าร่วมที่ได้รับการอนุมัติจะจัดการการปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของ NRAS และส่งต่อสิ่งจูงใจของ NRAS ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับนักลงทุน
อ่ืนของ NRAS สำหรับเงื่อนไขการจัดสรร กำหนดให้ผู้เข้าร่วมที่ได้รับการอนุมัติในโครงการต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขบังคับต่อไปนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุมัติได้รับสิ่งจูงใจในส่วนที่อยู่อาศัยให้เช่าที่ได้รับอนุมัติ 

- ที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน และพร้อมใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้  นับตั้งแต่วันที่
ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 

- ที่อยู่อาศัยจะต้องมีผู้เช่าตามท่ีกำหนดในข้อบังคับ 
- ค่าเช่าที่ เรียกเก็บตลอดปีจะต้องน้อยกว่าค่าเช่ามูลค่าตลาดสำหรับที่อยู่อาศัยอย่างน้อย                        

ร้อยละ 20  
- ที่อยู่อาศัยจะต้องไม่ว่างเป็นเวลานานเกิน 26 สัปดาห์ในหนึ่งปี หรือว่างนานกว่าระยะเวลาต่อเนื่อง 

26 สัปดาห์ในสองปี  
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- ผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุมัติจะต้องยื่นคำแถลงการณ์ปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับที่อยู่อาศัยกับกรมตาม
ข้อบังคับ 

- ที่อยู่อาศัยแต่ละแห่งจะต้องปฏิบัติตามเจ้าของบ้านการเช่าอาคารและกฎหมายด้ านสุขภาพและ
ความปลอดภัยของรัฐหรือดินแดนและพ้ืนที่รัฐบาลท้องถ่ินที่อาศัยนั้นตั้งอยู่ 

- ผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุมัติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษทั้งหมด 
- การประเมินค่าเช่าในราคาตลาด (Market Rent Valuation: MRV) ต้องเกี่ยวข้องกับมูลค่าตลาด 

ค่าเช่าสำหรับที่อยู่อาศัย ณ วันที่ภายในระยะเวลาการประเมินที่อนุญาตและระบุวันที่ที่เกี่ยวข้องกับมูลค่า
ตลาดค่าเช่า 

- ผู้เข้าร่วมที่ได้รับการอนุมัติจะต้องยื่นข้อเสนอประเมินค่าเช่าในราคาตลาดเป็นเวลาปีแรก ปีที่ห้า 
และปีที่แปดของระยะเวลาจูงใจซึ่งจะมีผลในวันแรกของระยะเวลาจูงใจและ ณ วันแรกของปีที่ห้าและแปดของ
ระยะเวลาจูงใจภายในระยะเวลา การประเมินที่อนุญาต  

- ระยะเวลาการประเมินมูลค่าที่อนุญาตสำหรับการประเมินค่าเช่าในราคาตลาด เริ่มต้น 13 สัปดาห์
แรกและสิ้นสุด 13 สัปดาห์หลังจากวันที่สามารถเช่าที่อยู่อาศัยได้เป็นครั้งแรกหรือสำหรับปีที่ห้าและแปดของ
ระยะเวลาจูงใจ 13 สัปดาห์ด้านใดด้านหนึ่งของวันครบรอบปีแรกที่มีให้เช่า 

          อย่างไรก็ตาม รัฐบาลออสเตรเลียมีข้อตกลงทางกฎหมายเฉพาะกับผู้เข้าร่วมที่ได้รับการอนุมัติ
เท่านั้น และข้อตกลงทางกฎหมายเหล่านี้ไม่ครอบคลุมถึงการติดต่อที่ผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุ มัติอาจเข้าร่วมกับ
บุคคลที่สาม เช่น นักลงทุนรายย่อย ผู้จัดการการเช่าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุนควรดำเนิ นการ
ตรวจสอบของตนเองและขอคำแนะนำทางการเงิน กฎหมาย และภาษีอากรที่เป็นอิสระ เพ่ือให้แน่ใจว่าพวก
เขาพึงพอใจว่าการลงทุนใน NRAS เป็นการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสถานการณ์ ต่อมา กรมฯ ได้
ดำเนินการแก้ไขกฎข้อบังคับของ NRAS เพ่ือเพ่ิมความคุ้มครองให้กับนักลงทุนภายในโครงการ ทำให้กระทรวง
บริการสังคมมีอำนาจในการโอนการจัดสรรที่แนบมากับที่อยู่อาศัยให้เช่าที่ได้รับอนุมัติจากผู้เข้าร่วมที่ได้รับ
อนุมัติคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งหากมีเหตุบางประการ เช่น ผู้เข้าร่วมที่ได้รับการอนุมัติไม่ได้ส่งต่อสิ่งจูงใจของ 
NRAS ให้กับนักลงทุน NRAS (ในกรณีที่มีข้อตกลงตามสัญญาให้ทำเช่นนั้น) ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
หลังจากได้รับสิ่งจูงใจ หรือในกรณีที่การกระทำของผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุมัติได้ฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร NRAS สามารถทำการโอนได้โดยกรมหรือตามคำร้องขอของนักลงทุน แต่การแก้ไข
จะไม่ขยายไปถึงการแทรกแซงการจัดทำสัญญาแบบส่วนตัวระหว่างผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุมัติและบุคคลที่สาม 
เช่น นักลงทุนหรือผู้จัดการทรัพย์สิน 

          สำหรับการจัดสรรสิ่ งจูงใจทางการเงินของ NRAS ได้แก่  เพ่ิมการจัดหาที่ อยู่ อาศัย  
การลดต้นทุนค่าเช่าสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง และส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่และ 
การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยให้เช่าในราคาไม่แพง สิ่งจูงใจดังกล่าว ได้แก่ คือ ผู้ให้เช่าที่อยู่อาศัยต้องกำหนดราคา
ค่าเช่าในอัตราร้อยละ 80 ของราคาค่าเช่าตามมูลค่าตลาดหรือน้อยกว่า และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการจัดสรร
ทั้งหมดจึงจะได้รับสิทธิ์ในการได้รับสิ่งจูงใจของ NRAS เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ สิ่งจูงใจของ NRAS ที่สนับสนุน
แก่ผู้ลงทุนด้านที่อยู่อาศัย จะเปลี่ยนแปลงไปตามองค์ประกอบของค่าเช่าที่อยู่อาศัยจากการจัดทำดัชนีราคา
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ผู้บริโภค โดยใช้อัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักขององค์ประกอบที่อยู่อาศัยจากเมืองหลวง 8 แห่ง ซึ่งจะจัดทำดัชนี
ดังกล่าวเป็นรายไตรมาสของทุกปี โดยสิ่งจูงใจของ NRAS ที่รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นสนับสนุนให้แก่ 
ผู้ลงทุนด้านที่อยู่อาศัยโดยตรง ได้แก่ การลดภาษี หรือในรูปแบบของการคืนภาษีเงินได้ (Receive Tax 
Offset: RTO) เพ่ือเป็นการชดเชย หรืออนุมัติ เงินช่วยเหลือต่อปี โดยตรงเพ่ือสนับสนุนทางการเงิน  
อย่างไรก็ตาม กรณีการสนับสนุนทางการเงินนั้นจะสามารถทำได้เฉพาะกรณีที่ผู้เข้าร่วมได้รับอนุมัติสิ่งจูงใจ  
ของ NRAS เป็นสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรอง และการเป็นสถาบันที่ไม่หวังผลกำไรเท่านั้น 
           ในด้านผู้เช่านั้น บ้านเช่าของ NRAS มีให้สำหรับชาวออสเตรเลียที่มีรายได้น้อยและปานกลาง  
รวมทั้ง ผู้ที่ยากที่จะจ่ายราคาค่าเช่าตามราคาตลาดได้ คุณสมบัติของผู้เช่าจะได้รับการทดสอบกับเกณฑ์รายได้
ของครัวเรือน ซึ่งแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของครัวเรือน กรมฯ จะกำหนดให้ทุกคนที่เป็นผู้เช่าบ้าน
เช่าที่ได้รับอนุมัติต้องมีรายได้รวม และเป็นสมาชิกในครัวเรือนเดียวตามขีดจำกัดรายได้ที่กำหนด  ที่อยู่อาศัย
ใหม่ของ NRAS เข้าสู่โครงการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และจะยังคงให้เช่าภายใต้โครงการนี้ 
เป็นเวลานานถึง 10 ปีนับจากวันที่เริ่มต้น เนื่องจากมีความต้องการที่อยู่อาศัยจำนวนมาก รัฐบาลออสเตรเลีย
จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่า ผู้เช่ารายใดจะสามารถเช่าที่อยู่อาศัยที่พัฒนาภายใต้โครงการนี้ได้ ผู้เข้าร่วม 
ที่ได้รับอนุมัติหรือผู้จัดการการเช่าที่ได้รับการเสนอชื่อจะเลือกผู้เช่า ผู้เช่าในควีนส์แลนด์จะต้องลงทะเบียนกับ 
One Social Housing Register ของรัฐบาลควีนส์แลนด์ด้วย ทั้งนี้ NRAS จะมีการจัดสรรสิทธิ์ด้านที่อยู่อาศัย                      
โดยเป็นการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่แพงแก่ผู้เช่าที่มีสิทธิ์ NRAS จะคิดค่าเช่าร้อยละ 80 หรือน้อยกว่า 
ของมูลค่าตลาดอย่างน้อยร้อยละ 20 สำหรับด้านผู้ลงทุนนั้น NRAS มีการเสนอสิ่งจูงใจทางการเงินเป็นรายปี
เป็นเวลานานถึงสิบปี ให้แก่ผู้ลงทุนหรือองค์กรที่ให้โอกาสผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางในการเช่าบ้าน                  
ในอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่าคา่เช่ามูลค่าตลาดอย่างน้อยร้อยละ 20 สำหรับ NRAS นั้น ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยสำหรับสังคม              
แต่เป็นบ้านเช่าส่วนตัวในราคาที่ไม่แพง (Department of Social Services, 2021a) 

          3) โครงการสร้างเมืองในภูมิภาคที่ดีขึ้น (Building Better Regional Cities Program) 
โครงการ  สร้างเมืองในภูมิภาคที่ดีขึ้นนี้  (Building Better Regional Cities: BBRC) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
อำนวยความสะดวกในการจัดหาที่อยู่อาศัยราคาประหยัดสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางในภูมิภาค
ออสเตรเลีย รัฐบาลออสเตรเลียให้เงินทุนแก่สภาท้องถิ่นสำหรับโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเร่งการ
ปลดปล่อยที่ดินและสนับสนุนการเพ่ิมที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง สภาท้องถิ่นต้องร่วมสนับสนุนโครงการ  
โดยให้ส่วนลด/เงินคืนจากราคาขายสำหรับผู้ซื้อที่มีสิทธิ์ (Department of Social Services, 2020b) 

          4) โครงการเชื่ อม โย งผู้ สู งอายุ  (Seniors Connected Program) โครงการ Seniors 
Connected ก่อตั้ งขึ้นจากนโยบายการเลือกตั้ งปี  ค.ศ. 2019 ของรัฐบาล 'More Support for Older 
Australians' ระหว่างปี ค.ศ. 2019-2020 ถึง ค.ศ.2023-2024 จุดประสงค์ของโครงการนี้คือ เพ่ือบรรเทา
ความเหงาและความโดดเดี่ยวทางสังคมที่พบในชาวออสเตรเลียที่มีอายุมากกว่า ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง 
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้าง Village Hub ใหม่อย่างน้อยสิบแห่งทั่วออสเตรเลีย 
เพ่ือนำชาวออสเตรเลียที่อายุมากมารวมกัน โดยจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุขภาพจิตและร่างกายที่ดี ตลอดจน 
สร้างการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนในท้องถิ่น ความคิดริเริ่มนี้สร้างขึ้นจาก Hubs ที่มีอยู่จำนวนมากและกำหนด
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กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป (หรือชาวออสเตรเลียพ้ืนเมืองที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป) ที่อาศัยอยู่ในบ้าน
ของตนในชุมชน การให้ทุนนี้จะแสวงหาองค์กรหรือสมาคมเพ่ือเป็น “National Grants Manager”  
ช่วยรัฐบาลในการคัดเลือกและบริหารเงินช่วยเหลือให้กับองค์กรอ่ืน ๆ ที่จะดำเนินการ Village Hubs  
ทั่วออสเตรเลีย (Department of Social Services, 2020c) 

          5) กองทุนในการจัดหาที่อยู่อาศัย (Housing Affordability Fund: HAF) รัฐบาลออสเตรเลีย
ให้เงินช่วยเหลือแก่รัฐบาลท้องถิ่นในการทำงานร่วมกับภาคเอกชน เพ่ือลดโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับ 
ที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่ายในการวางแผนและเพ่ือส่งเงินออมให้กับผู้ซื้อที่มีสิทธิ์  (Department of Social  
Services, 2019a) 

          6) ข้อเสนอของเมืองโฮบาร์ต (Hobart City Deal) รัฐบาลออสเตรเลียให้ เงิน 30 ล้าน
ดอลลาร์ สำหรับองค์กรท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมการจัดหาที่อยู่อาศัยเพ่ือสังคมและราคาไม่แพงในเกรทเทอร์โฮบาร์ต  
เงินทุ นนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของข้ อตกลงเมืองโฮบาร์ต เพ่ือปรับปรุงปัญ หาความสามารถในการจ่ าย 
ที่อยู่อาศัยในโฮบาร์ต และจะส่งมอบที่อยู่อาศัยใหม่มากกว่า 100 แห่งให้กับชาวแทสเมเนียที่มีความเสี่ยง   
ลำดับความสำคัญคือการดูแลผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยมากท่ีสุดจากรายชื่อรอที่อยู่อาศัยทางสังคมของแทสเมเนีย 
ซึ่งรวมถึงผู้ที่เปราะบางผู้สูงอายุ ครอบครัวและผู้หญิงที่หลบหนีความรุนแรง และผู้ที่มีความทุพพลภาพ 
(Department of Social Services, 2021b) 

          7) องค์กร Homes for Homes  รัฐบาลออสเตรเลียมอบเงินจำนวน 6 ล้านดอลลาร์ เพ่ือ
เป็นเงินทุนให้แก่ Homes for Homes ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งโดยประเด็นหลักใน
การระดมทุนในช่วงสี่ปี (ตั้งแต่ปี ค.ศ.2017-18 ถึง 2020-21) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
องค์กร Homes for Homes เพ่ือนำมาซึ่งวิธีการใหม่ ๆ และปรับขนาดได้ในการระดมทุนส่วนตัวเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพ่ือสังคมและราคาไม่แพง ภายใต้โครงการ Homes for Homes เจ้าของบ้าน
ยินยอมโดยสมัครใจในข้อแม้เกี่ยวกับทรัพย์สินของตนและทำการบริจาคเพ่ือหักลดหย่อนภาษี ณ เวลาที่ขายได้ 
ร้อยละ 0.1 ของราคาขาย (ตัวอย่างเช่นการบริจาค 750 ดอลลาร์จากการขาย 750,000 ดอลลาร์)  
ตามความคิดริเริ่มโดยสมัครใจเจ้าของบ้านสามารถเลือกไม่ใช้ Homes for Homes ได้ตลอดเวลา รายได้จะถูก
รวบรวมโดย Homes for Homes ในรัฐหรือดินแดนที่พวกเขาได้รับการระดมทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการ 
ที่อยู่อาศัยเพ่ือสังคมและราคา ไม่แพงผ่านกระบวนการคัดเลือกที่แข่งขัน กลไกข้อแม้เป็นแนวทางใหม่  
ในการสร้างทุนสำหรับที่อยู่อาศัยเพ่ือสังคมและราคาไม่แพง ซึ่ง Homes for Homes ประเมินว่ามีศักยภาพ 
ในการสร้างรายได้มากกว่า 1.8 พันล้ านดอลลาร์ ในช่วง 30 ปี  Homes for Homes ได้จัดตั้ งกลุ่ ม 
ที่ปรึกษาด้านที่อยู่อาศัยและการลงทุนเพ่ือสนับสนุนรูปแบบธุรกิจของพวกเขา (Department of Social  
Services, 2019b) 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

      ประเด็นการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ท่ียั่งยืน 
           วิจิตรบุษบา มารมย์ (2561: 122-130) ได้จัดทำโครงการสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน 
ในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย: เป้าหมายที่ 11 เมืองและ 
ถิ่นฐานมนุษย์ที่ยั่งยืน เพ่ือศึกษาสถานะและความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 11 ภายใต้
ข้อตกลงเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) คือ การทำให้เมือง
และการตั้ งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย พร้อมรับการเปลี่ยน แปลงและยั่ งยืน                 
ภายในปี พ.ศ. 2573 เป็นการสํารวจข้อมูลจากเอกสารวิชาการและนโยบาย รวมทั้งหารือกับหน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และวิชาการ ที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับนิยามและคําจํากัด
ความของเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนศึกษาสถานะของการดําเนินการ ศักยภาพ               
ความพร้อมในปัจจุบันของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือเสนอมาตรการ และตัวชี้วัดระดับชาติ     
(National Indicator) อ่ืน ๆ ที่จะช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถทํางานได้อย่างบูรณาการและนํามาซึ่งการบรรลุ
เป้าหมายที่ 11 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทของสังคมไทยได้เสนอข้อเสนอแนะเชิงมาตรการ คือ           
(1) นโยบายการพัฒนาเมืองแบบองค์รวม ควรสนับสนุนให้มีการผลักดันนโยบายการพัฒนาเมืองแบบองค์รวม
เชิงองค์กรแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหน่วยงานงานที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด มีพันธกิจที่เฉพาะและแตกต่างกั น
ออกไป แต่มีศักยภาพในการผลักดันความเฉพาะนั้ น ๆ ให้ครอบคลุมมิติการพัฒนาเมืองด้านอ่ืน ๆ                   
ให้ครอบคลุมและเป็นองค์รวมมากขึ้น โดยการสร้างกลไกให้ราชการส่วนท้องถิ่นในการเสริมบทบาทใน           
การทําความเข้าใจกับชุมชน และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการสร้างความตระหนักรู้ของทุกคนใน
หน้าที่ของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนให้มีการผลักดันนโยบายการพัฒนาเมืองแบบองค์รวมเชิงพ้ืนที่ โดยให้
ประชาชนในเมืองได้ร่วมกันกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของเมืองร่วมกัน พร้อมสนับสนุน
งบประมาณไปยังเมืองโดยตรง โดยพิจารณาเลือกเมืองที่มีศักยภาพหรือเมืองที่มีความเปราะบางและจําเป็น      
ต้องวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลง (2) นโยบายที่ส่งเสริมเนื้อหาการมีส่วนร่วม ควรมีการสนับสนุนให้เกิด       
การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในเชิงเนื้อหา ทั้งในโครงการพัฒนาเมืองและผังเมืองในด้านกระบวนการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระดับในการมีส่วนร่วมในแต่ละกระบวนการ การกำหนดการออกแบบและลักษณะการประชุม
ร่วมกัน 3) นโยบายสนับสนุนศูนย์กลางข้อมูลเฉพาะด้านในเรื่องเมือง ควรมีจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลเฉพาะด้าน
ของเมืองมีหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลกลางที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและถูกต้องตรงกันทุกหน่วยงาน ส่งเสริมระบบฐาน           
ข้อมูลเปิด (Open Data) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนนโยบายด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน และ
สนับสนุนให้มีหน่วยงานกลางหรือหน่วยงานเจ้าภาพที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมโยงเป้าประสงค์ของเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่มีตัวชี้วัดสอดคล้องกันหรือสามารถใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้ นโยบายในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ที่ 11 ให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมด สำหรับมาตรการเชิงกฎหมายควรมีการกําหนด           
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ข้อบังคับทางผังเมืองให้ เหมาะสมตามบริบทเฉพาะ พัฒนากลไกด้านการสร้างแรงจูงใจ ( Incentive 
Mechanism) สําหรับการพัฒนาเมืองและการผังเมืองของท้องถิ่น มาตรการเชิงเศรษฐกิจ ควรส่งเสริม          
การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในท้องถิ่น และผลักดัน ให้เกิดวิสาหกิจเพ่ือสังคม           
ในท้องถิ่น มาตรการเชิงสังคมควรส่งเสริมการจัดตั้งภาคประชาสังคมและพ้ืนที่การมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณค่า                   
ท้องถิ่นและอัตลักษณ์ เมือง และมาตรการเชิงสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การสนับสนุนภาคเอกชนที่ลงทุน  
ในกิจการที่มุ่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการกําหนดยุทธศาสตร์ของเมืองให้รองรับการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน 
(Global Change) 
           ประเด็นการพัฒนาเมือง ธนะ จีระพิวัฒน์ (2558: 431-443) ศึกษาสภาวะปัจจุบันของลำดับและ
บทบาทของเมืองในภาคกลางของประเทศไทย โดยใช้แนวทางการพัฒนาเมืองในภาคกลาง ซึ่งเป็นกรอบ
แนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบกับบทบาทของเมือง 6 ประเภท คือ                 
เมืองราชการและบริการสาธารณะ เมืองการค้า-บริการและโลจิสติกส์ เมืองท่องเที่ยว เมืองอุตสาหกรรม              
เมืองการค้าชายแดน และเมืองเกษตรกรรม เนื่องจากความเจริญเติบโตของเมืองในภาคกลางสร้างสภาวะ
ปัญหาความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชนบท ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชี วิตและความเป็นอยู่ 
ของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพและสิ่งแวดล้อม เมื่อวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่เพ่ือหาขอบเขต                     
การให้บริการของเทศบาล (ระดับเทศบาลนคร) ที่ เหมาะสม และสามารถดูแลพ้ืนที่รับผิดชอบ พบว่า                 
เกิดสภาวะความไม่ทั่วถึงของการพัฒนา ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้น เป็นปรากฏการณ์การโตเดี่ยว 
(Primacy) และมีการกระจุกตัวของเมืองหลักในพ้ืนที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่แนวชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยทั้งสองด้านของกรุงเทพมหานคร  
           ประเด็นการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย สิงหนาท แสงสีหนาท และเหมือนแก้ว จารุดุล (2558)              
ได้ศึกษาเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย: บทเรียนจากผลการประเมินในสามเมืองสมุทร พบว่า ถึงแม้ว่า
โครงการของการเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย แผนป้องกันและแก้ไขปัญหา     
ชุมชนแออัด และเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย แต่ความมุ่งหวังให้องค์กรท้องถิ่นและชุมชน
ดําเนินงานจัดทำแผนอย่างต่อเนื่องนั้นกลับไม่ประสบความสำเร็จ ข้อค้นพบของการวิจัยชี้ ให้ เห็ นว่า        
อุปสรรคของโครงการ คือ การเร่งรัดให้ ได้มาซึ่งแผนงานต่าง ๆ ของการพัฒนาที่อยู่อาศัย ในขณะที่
กระบวนการพัฒนาของท้องถิ่นยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งเพ่ือการดําเนินงานเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ การนําแผน
ไปสู่การปฏิบัติจึงไม่เกิดขึ้นและกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นก็ได้ยุติลงในปัจจุบัน ข้อเสนอแนะที่มี 
ต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม คือ การพิจารณาถึงการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นอย่างมีแบบแผน
ควบคู่กับการดําเนินงานให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างเป็นลำดับขั้น การเ พ่ิมขีดความสามารถให้แก่               
ภาคภาคีต่าง ๆ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยยังเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการ และการเคหะแห่งชาติควรเป็น
ผู้สนับสนุนในการเผยแพร่ ในขณะที่ ณพลพัทธ์ เอ่ียวอ่องพัช (2558) ศึกษาในการพัฒนาการวิธีการจัดทำ
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ บทเรียนที่ได้ คือ 1) ในช่วงแผนที่เกิดจากการมีนโยบายเป็นตัวนำ                
(Policy Driven) การเคหะแห่งชาติไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ 2) การจัดทำแผนฯ          
ตามหลักวิชาการ โดยใช้อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวนำ (Demand Driven) เป็นแผนที่มีความสมบูรณ์             
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เมื่อประกอบการมีคณะกรรมการที่อยู่อยู่อาศัยแห่งชาติด้วย ทำให้การเคหะแห่งชาติสามารถดำเนินงาน          
ได้ตามแผนที่วางไว้ในระดับดี 3) การมีการจัดทำแผนลงทุนที่ยังไม่สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจอย่างสมบูรณ์  
อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเท่าท่ีควร ข้อเสนอแนะ คือ 1) การจัดทำแผนฯ 
ควรเป็นการวางแผนระยะยาวอาศัยหลักวิชาการและใช้หลักการของความต้องการที่อยู่อาศัยและอุปทาน           
ที่อยู่อาศัยเป็นหลัก (Demand Driven) และควรมีความสอดคล้องกับนโยบายที่อยู่อาศัยในระดับชาติ                 
2) การจัดทำแผนฯ ควรใช้หลักวิชาการในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งด้านอุปสงค์อุปทาน
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และควรเปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วมของทั้งหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนท้องถิ่น 
และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒ นาที่ อยู่ อาศัย  3) คว รมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร 
ที่มีการประสานแผนลงทุนร่วมกับแผนวิสาหกิจเข้าด้วยกัน 

           ประเด็นการพัฒนาที่อยู่อาศัย วรรณิศา นาวาล่อง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง โครงการต้นแบบการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต พบว่าจากแนวความคิดในการออกแบบ
โครงการต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต ทำให้ได้ลองศึกษา
วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลอง ทำให้ทราบถึงความต้องการของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองเหล่านี้ว่ามีความ
ต้องการพ้ืนที่ใช้สอยภายในชุมชนเพ่ือให้รองรับคนในชุมชนได้ทุกประเภท ทั้งเด็ก คนชราหรือแม้แต่ คนพิการ 
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น รวมถึงการมีพ้ืนที่ส่วนกลางที่สามารถสร้างความสัมพันธ์
ให้กับพวกเขาเหล่านี้ได้ และการออกแบบอาคารพักอาศัยรวมของชาวบ้านผู้มีรายได้น้อย จะต้องมองเห็นถึง
ความแตกต่างจากอาคารประเภทอ่ืนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีก ทั้งยังต้องศึกษาแนวความคิดในเรื่องของ
อาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน ในขณะที่ กฤษณา ปลั่งเจริญศรี บัณฑิต ผังนิรันดร์ และ  
อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยในโครงการบ้านเอ้ืออาทร     
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้อาศัยในโครงการบ้านเอ้ืออาทร และตัวแปรบุพปัจจัย ได้แก่  
ภาวะผู้นำของหัวหน้าชุมชน นโยบายรัฐบาลด้านที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้องกับบ้านเอ้ืออาทร เศรษฐสถานะของ  
ผู้อาศัยในโครงการ สภาพแวดล้อมของชุมชน และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อยู่ในระดับดี ส่วนความรู้ 
ความเข้าใจของคนในชุมชน อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้จากการวิเคราะห์อิทธิพลด้วยสมการถดถอยพหุ  
ด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง พบว่า บุพปัจจัยซึ่งประกอบไปด้วย สภาพแวดล้อมของชุมชน นโยบาย
รัฐบาลด้านที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้องกับบ้านเอ้ืออาทร การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เศรษฐสถานะของผู้อาศัย 
ในโครงการ และความรู้ความเข้าใจของคนในชุมชนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยตัวแปร
ทั้งหมดสามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพชีวิตได้ร้อยละ 75 เมื่อประเทศไทยได้รับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ (2560: 74-87) ได้ศึกษาอนาคตภาพการจัดสวัสดิการสำหรับครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
ในชุมชนเมือง ในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ครัวเรือนที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ต้องการที่อยู่อาศัยในรูปแบบบ้านเดี่ยวมากที่สุด ราคาที่อยู่อาศัยประมาณ 
0.5-1 ล้านบาท ขนาดเนื้อที่ใช้สอย 25-66 ตารางเมตรขึ้นไป ความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้รัฐบาลช่วย
สมทบมากที่สุด ความต้องการกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ต้องการทั้ งกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน  
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และกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย และต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการเดินทางสะดวก  
ในส่วนความต้องการด้านสวัสดิการต้องการให้ภาครัฐให้ความรู้เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน 
สำหรับแนวทางการจัดสวัสดิการ ครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองมี 2 แนวทาง ได้แก่  
(1) แนวทางการจัดสวัสดิการช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย รูปแบบที่อยู่อาศัยควรเป็นไปตาม
มาตรฐานที่อยู่อาศัย ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessement  
: EIA ) ทั้งนี้ ไม่ควรมีการกำหนดรูปแบบที่อยู่อาศัยที่ตายตัว ควรพิจารณาปัจจัยอ่ืนประกอบ เช่น ปัจจัย  
ด้านราคาที่ดิน สำหรับผู้รับผิดชอบในการก่อสร้าง ไม่ควรให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบเพียง  
หน่วยงานเดียว ควรสร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการ
กำหนดราคาที่อยู่อาศัย ควรคำนึงถึงจำนวนสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉพาะบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ด้านราคา  
ที่อยู่อาศัย โดยกลุ่มตัวอย่างต้องการที่อยู่อาศัยราคา 0.5 – 1 ล้านบาท วางตำแหน่งใกล้กับระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะ สะดวก และ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ระยะเวลาผ่อนที่อยู่อาศัย 25 ปี ถึง 65 ปี ด้าน
กฎหมายที่อยู่อาศัยควรกำหนดเงื่อนไข คือ รูปแบบบ้านเดี่ยวหรืออ่ืน ๆ ควรจัดสวัสดิการสินเชื่อ ที่อยู่อาศัย
แบบพักชำระหนี้ 1 ปี ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายต้องการเฉพาะกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย กรณีที่ 2 ต้องการ
กรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินและกรรมสิทธิ์ ที่อยู่อาศัย ควรจัดสวัสดิการสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบดอกเบี้ยคงท่ีระยะสั้น 
แบบขั้นบันได และฟรีค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน (2) แนวทางการจัดสวัสดิการระยะยาว  
(พ.ศ. 2565-2579) ได้แก่ การส่งเสริมความรู้กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ที่ดิน สินเชื่อ กฎหมายที่อยู่อาศัยและ 
ช่องทางการช่วยเหลือ, ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย
ชุมชน โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นที่ปรึกษาและตรวจสอบมาตรฐาน, 
สนับสนุนวินัยการออมเงินเพ่ือที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง (สหกรณ์ออมก่อนกู้/รวมกลุ่มซื้อที่ดิน), สร้างแรงจูงใจ
ให้สิทธิ์ครอบครองที่ดินตามเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด เช่น นิคมสร้างตนเอง , สร้างระบบข้อมูล         
Demand – Supply, จัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยที่ทันต่อเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยตาม Generation, 
ยึดหลักการสากล Universal Complex และตามบริบทสังคม ภาครัฐควรมีมาตรการจูงใจนักลงทุน
ภาคเอกชนในการจัดทำอสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัย เช่น มาตรการลดภาษี รัฐบาลช่วยสมทบ เป็นต้น 
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บทท่ี 3  
กระบวนการวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาท่ีอยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 

 
 การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566 - 2575) มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย (SWOT Analysis) การวิเคราะห์และกำหนด
ภาพอนาคตการพัฒนาที่อยู่อาศัย (Scenario Analysis) และ การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เพ่ือใช้ใน
การกำหนดแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 10 ปี และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
ระยะ 5 ปี 
 

3.1 กระบวนการรวบรวมและข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 

 1) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา               
ที่อยู่อาศัย รวมถึงผลการศึกษาที่ได้จากรายงานโครงการศึกษาสภาพปัญหา สถานการณ์ และความต้องการ              
ที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ศึกษาโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2) สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารในระดับนโยบายของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 คน เพ่ือรวบรวม
ข้อคิดเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบการจัดทำตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมสำคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของแต่ละพ้ืนที่ทั้ง 6 กลุ่มเขต    
กลุ่มเขตละ 1 ครั้ง พร้อมจัดทำรายงานสรุปการประชุม 
 4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการศึกษาพ้ืนที่จริงที่เป็นตัวอย่างการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
ในเมือง และประชุมระดมความคิดเห็น (Brainstorming Workshop) และการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) เพ่ือกำหนดภาพอนาคต (Scenarios) จำนวน 3 ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 40 คน/ครั้ง โดยมี
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 136 คน และจัดประชุมเพ่ือนำเสนอผลการศึกษาที่ได้ จำนวน 1 ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในสำนักงานเขต 
สำนักต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และ ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดประชุมเพ่ือนำเสนอผลการศึกษามีผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด 259 คน 
 5) จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ                 
ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี ครอบคลุมประเด็นการเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ 
 6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
ระยะ 10 ปี และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี จำนวน 2 ครั้ง โดย 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-2 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 120 คน/ครั้ง ประกอบด้วยผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขต 
สำนักต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และ ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 7) แก้ไขปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี และจัดทำเล่มร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final 
Report) 
 8) จัดงานแถลงผลการศึกษาและนำเสนอแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี และ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่า 150 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และภาคประชาชน ในการจัดแถลงผลการศึกษาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 182 คน 
 9) จัดทำข้อเสนอแนะ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

3.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคเพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 
กรุงเทพมหานคร (SWOT Analysis) 

 จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิโดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง               
(Semi-Structured Interview) สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับนโยบายของกรุงเทพมหานคร และจากผล                   
การประชุมเชิงปฏิบัติการใน 6 กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร และการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น
(Brainstorming Workshop) เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค การดำเนินงาน และทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัย               
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้ถูกนำมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) หาจุดแข็ง (Strengths) 
จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)  
 การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุด อ่อน) ได้นำหลัก 4 M (Man, Money, 
Management and Material) และการวิเคราะห์ภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)  ได้นำหลักการ A+PESTEL 
(Area+Political, Economic, Social, Technology, Environment and Legal) มาใช้ในการวิเคราะห์ 
 3.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
  สำหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้พิจารณาวิเคราะห์ในประเด็น ด้านบุคลากร 
(Man) ด้านบริหารจัดการ (Management) งบประมาณ (Money) และวัสดุอุปกรณ์ (Material) ดังตารางที่ 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1 จุดแข็ง และจุดอ่อนของการพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านบุคลากร (Man) 

S1. สำนักพัฒนาสังคมมีผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานเฉพาะ

ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

W1. เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครขาดการบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงาน ทำให้การดำเนินการระหว่าง



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-3 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S2. ผู้อำนวยการเขตให้ความสำคัญกับการพัฒนา         

ที่อยู่อาศัยและเข้าใจปัญหาที่อยู่อาศัย 

หน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ  

W2. การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นไป

อย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากรยังไม่สามารถปรับทักษะ 

และความสามารถทางเทคโนโลยี รวมถึงการบริหาร

จัดการข้อมูลตามการเปลี่ยนแปลงได้ทัน 

W3. การขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการจัดหา พัฒนา

ที่อยู่อาศัย และแหล่งเงินทุน 

ด้านบริหารจัดการ (Management) 

S3. กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายในการพัฒนาเมือง

ก ระชั บ  (Compact City) ซึ่ งจ ะช่ ว ย ลดปั ญ ห า        

ความเหลื่อมล้ำ  

S4. มีเครือข่ายขององค์กรในการพัฒนาที่อยู่อาศัย        

ใน ระดั บ ป ร ะ เท ศ  ซึ่ งมี ค ว าม เชี่ ย ว ช าญ แ ล ะ                 

มีประสบการณ์  ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ สถาบัน

พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร ชุ ม ช น  (อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น ) 

สถาบันการศึกษา 

S5. กรุงเทพมหานครมีการดำเนินงาน/กิจกรรม

สนั บ สนุ น ส่ ง เส ริม การ พั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย  เช่ น                        

มี  Day- Care ภายใน พ้ืนที่ พั กอาศั ย/สำนั กงาน            

ต อบ สน องต่ อ  Housing for all และการ เข้ าสู่  

สังคมผู้สูงอายุ  

S6. กรุงเทพมหานครมีนโยบายการส่งเสริมและจัดหา

ที่อยู่อาศัยให้แก่บุคลากร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง 

ผู้มีรายได้น้อยในสังกัดของกรุงเทพมหานคร 

S7. กรุงเทพมหานคร มีกฎกระทรวงผังเมืองรวม          

ในการควบคุมทิศทางของเมือง โดยเปิดช่องทาง               

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำผังเมืองรวม 

ในกฎกระทรวงมีการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินใน

พ้ืนที่ต่าง ๆ ตามทิศทางการพัฒนาเมืองในอนาคต                 

W4. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน    

เพ่ือดูแลตนเองได้ ด้านที่อยู่อาศัยยังไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าทันในยุคการเปลี่ยนแปลง 

W5. เนื่องจากประเด็นข้อกฎหมาย และระเบียบ

ข้อบังคับ ทำให้ไม่สามารถพัฒนาสาธารณูปโภค

พ้ืนฐานของผู้มีรายได้น้อยได้ดีเท่าท่ีควร 

W6. ความเข้าใจ การถ่ายทอดและการสื่ อสาร

เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัย จะอยู่ในระดับ

ผู้บริหารเป็นหลัก ขาดการถ่ายทอดสู่บุคลากรระดับ

ปฏิบัติงาน 

W7. สำนักพัฒนาสังคม มีการประสานงานกับสถาบัน

การเงินเพ่ือที่อยู่อาศัยค่อนข้างน้อย 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-4 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S8. มีการกำหนดหน้าที่ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

กำหนดน โยบายที่ ชั ด เจน เกี่ ย วกั บ การ พัฒ นา                

ที่อยู่อาศัยให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญต่อ

การปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

โดยเฉพาะกฎระเบียบที่ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุน

พัฒนาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่บริเวณสำคัญ 

S9. สำนักพัฒนาสังคมสามารถประสานงานกับ

หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานระดับพ้ืนที่ของ

ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร  ท ำ ห น้ า ที่ ส ำ ร ว จ ข้ อ มู ล                         

ความเดือดร้อนด้ านที่ อยู่ อาศัย  สร้างเกณ ฑ์ ใน                   

การพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่จะต้องช่วยเหลือ รวมถึง

รูปแบบการจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยที่สำคัญ 

S10. มี แ น วคิ ด ใน ก าร พั ฒ น าที่ อ ยู่ อ าศั ย  เ พ่ื อ

ตอบสนองต่อกลุ่มเปราะบาง และผู้มีรายได้น้อย เช่น 

บึงสะแกงามที่เป็นที่สำหรับบ้านผู้สูงอายุ โครงการ

บ้านพ่ึงพาผู้สูงอายุของการเคหะแห่งชาติ โดยให้มี     

คนมาซื้ อบ้ าน  จองบ้ าน  หรือออกเงินสร้างเอง               

เพ่ื อวางแผนอนาคตข้ างหน้ า ซึ่ งแทบ ไม่ ได้ ใช้

งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

S11. ส ำนั ก พั ฒ น าสั งค ม  มี ก า รป ระ ส าน ทั้ ง                  

การด ำเนิ น งาน และท รั พ ยากรใน การพั ฒ น า               

ที่อยู่อาศัย ภายใต้การเติบโตของเมือง ทั้งส่วนของเมือง

ที่ จะสร้ างขึ้ น ใหม่  ส่ วนที่ จั ดการปรับปรุ งฟ้ื นฟู  

ย่านในเมืองเดิม โดยที่อยู่อาศัยเป็นแกนหลัก 

S12. สำนักพัฒนาสังคม มีการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

กับสำนักงานเขตในการดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัย 

ตามมาตรฐาน  

S13. สำนั กพั ฒ นาสั งคมมี ความสามารถในการ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหลากหลาย 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-5 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S14. สำนักพัฒนาสังคมดำเนินงานร่วมกันของสำนักงาน

เขตและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

ในการเป็นที่ปรึกษารับปัญหาข้อร้องเรียน วางแผน

ดำเนินการแก้ไข และจัดตั้งกลุ่มในพ้ืนที่ชุมชน เช่น  

กลุ่มออมทรัพย์ในเขตจตุจักร 

S15. สำนักพัฒนาสังคมมีกระบวนการการดำเนินงานใน

การจัดการกับปัญหาประชาชนและการบุกรุกพ้ืนที่      

ริมคลอง พ้ืนที่สาธารณะอย่างเป็นระบบ 

S16. สำนักพัฒนาสังคม มีหน่วยงานภาคี อ่ืน ๆ เช่น 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) สำนักอนามัย 

กระทรวงกลาโหม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นต้น ที่มีหน้าที่เกี่ยวเนื่อง 

เข้ามาช่วยดำเนินงาน 

S17. สำนั กพั ฒนาสั งคมเข้ าไปมี ส่ วนร่ วมในการ

ด ำเนิ น งาน จั ด ตั้ งห รื อ ก ารรวม กลุ่ ม ส ห กรณ์                

ออมทรัพย์ 

S18. สำนักพัฒนาสังคม มีสำนักงานเขตช่วยประสาน

กับชุมชนในพื้นที่ เพ่ือสำรวจปัญหาและความต้องการ

ต่าง ๆ ของชุมชน และมีการช่วยเหลือดูแล ประสานงาน 

จัดหาแหล่งที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหา 

ที่อยู่อาศัย  

งบประมาณ (Money) 

S19. เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิ เศษ มีแหล่ งงบประมาณ              

ของตั ว เอง ท ำให้ มี งบประมาณ ในการจั ดการ              

ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักพัฒนาสังคมสามารถ

เสนอของบประมาณเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ตาม

ความเหมาะสม 

W8. งบประมาณในการพัฒนาสวัสดิการที่พักอาศัย

ให้กับลูกจ้างไม่เพียงพอ บางหน่วยงานมีภาวะขาดทุน

ร่ ว ม ด้ ว ย  ร ว ม ถึ ง ข า ด บุ ค ล าก ร ที่ เชี่ ย ว ช า ญ                       

ในการจัดสรร จัดหาแหล่งที่พัก และแหล่งเงินทุน 

 

 

 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-6 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

W9. ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและเงินทุนภายนอกใน

การจัดหาที่ดินของสำนักพัฒนาสังคมเพ่ือพัฒนา                 

ที่ อยู่ อ า ศัย  ส่ งผล ให้ ได้ ที่ ดิ น ไม่ เหมาะสม และ

สาธารณูปโภคไม่พร้อม 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

วัสดุอุปกรณ์ (Material) 

S20. มีการใช้โปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้ามาช่วย ทำให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 

W10. วัสดุ อุ ป กรณ์  และซอฟ ต์แวร์  ไม่ รองรับ       

การจัดทำข้อมูลการพัฒนาที่อยู่อาศัยด้วยระบบ 

ฐานข้อมูลเปิดขนาดใหญ่ (Open Big data) 
 

3.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้พิจารณาวิเคราะห์ในประเด็น ด้านพ้ืนที่ (Area) 

และหลักPESTEL คือ การวิเคราะห์ด้านนโยบาย (Policy) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคมและ

วัฒนธรรม (Social) ด้ าน เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology & Innovation) ด้านสิ่ งแวดล้อม 

(Environment) และด้านกฎหมาย (Legal) ดังตารางที่ 3.2 

ตารางท่ี 3.2  โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

ด้านพื้นที ่(Area) 

O1. กรุงเทพมหานครมีการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ 

ทำให้มีการพัฒนาในด้านเครือข่ายคมนาคมขนส่ง

สาธารณะ ที่เป็นการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 

ซึ่งเอ้ือต่อการเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่เศรษฐกิจ จึงไม่

จำเป็นต้องมีการเข้ามาอยู่อาศัยในพ้ืนทีช่ั้นใน  

O2. มีการส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยที่หนาแน่น (High 

Residential Density) และการผสมผสานการใช้

ประโยชน์ที่ดิน (Mixed Land Uses) รวมถึงมีระบบ

ขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและมีการวางผังเมือง                           

ที่ส่งเสริมการเดินเท้าและการปั่นจักรยาน เพ่ือลด     

การใช้พลังงานและลดปัญหามลพิษ 

T1. พ้ืนที่ที่ได้รับการสนับสนุนมาจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 

เพ่ือใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย มักไม่สอดคล้องกับ

การใช้ประโยชน์ที่ดินที่กำหนดไว้ในผังเมือง 

T2. การขาดแคลนสาธารณูปโภคในที่อยู่อาศัยใน

ชุมชนของผู้มีรายได้น้อย 

T3. ปัญหาความขาดแคลนที่อยู่อาศัย ชุมชนแออัด 

ชุ ม ชน บุ ก รุ ก ยั งป รากฏ อยู่ ทั่ ว ไป  ใน ทุ ก เมื อ ง                 

ทั่วประเทศ เป็นลักษณะของชุมชนแออัดตามแนวตั้ง 

อาคารเช่าที่ต่ำกว่ามาตรฐาน 

 

 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-7 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

O3. มีภาคเอกชนที่พร้อมจะเข้ามาพัฒนาที่อยู่อาศัย 

และให้ความร่วมมือในการพัฒนาที่อยู่อาศัย และ                

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

O4. การพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยพ้ืนที่ริมคลอง 

ส่ งผลให้ เกิดความเป็ นระเบี ยบ เรียบร้อย  แ ละ 

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

T4. ประชาชนบางส่วนเช่าสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัย

ระยะยาว ทำให้ไม่มีการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม

ภายนอกให้มทีัศนียภาพที่สวยงาม 

T5. การเจริญเติบโตของเมืองกรุงเทพมหานคร ส่งผล

ให้เกิดการอพยพเข้ามาหาแหล่งงาน ก่อให้เกิดความ

แออัดและบุกรุกพ้ืนที่เพ่ืออยู่อาศัย ก่อให้เกิดปัญหา

อาชญากรรม และความปลอดภัยทางสังคมอ่ืน ๆ 

T6. ค ว าม ห น าแ น่ น ข อ งป ระ ช าก รต่ อ พ้ื น ที่

ค่ อนข้ างมาก ทำให้ พ้ื นที่ ส่ วนกลาง ห รือ พ้ืนที่

นันทนาการไม่เพียงพอ รวมถึงพ้ืนที่ใช้งานอ่ืน ๆ เช่น 

ที่จอดรถ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

T7. พ้ืนที่ว่างที่มีอยู่ในพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ที่เจ้าของรอขาย

เก็งกำไร ไม่ได้มีเพ่ือรอการพัฒนา 

T8. ที่ดินเสื่อมโทรมบางพ้ืนที่  เช่น ทางเข้าชุมชน 

ไม่ได้เป็นที่ดินสาธารณะ ทำให้หน่วยงานรัฐ และหรือ 

ท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปปรับปรุง หรือพัฒนาให้เกิด

ทัศนียภาพที่ดีได้ 

นโยบาย (Policy) 

O5. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเป้าหมายหลัก 

ในการพัฒนาในระดับประเทศมีการกำหนดประเด็น

การพัฒนาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหลายประเด็น เช่น

ประเด็น พ้ืนที่ และเมื องน่ าอยู่ อั จฉริยะ รวมถึ ง  

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ   

ฉบับที่ 12 และฉบับที่ 13 ที่ให้ความสำคัญกับการ

พัฒนาที่อยู่อาศัย และลดความเหลื่อมล้ำ 

O6. กรุงเทพมหานครมีนโยบายในเรื่องการส่งเสริม

อาคารประหยัดพลังงานที่สอดคล้องกับ BCG Model 

และ Sustainable Development Goals: SDGs 

 

T9. เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เป็นองค์ปกครอง            

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ทำให้มีเรื่องของการเมือง

เข้ ามามี ส่ วน ในการบริห ารจัดการ ซึ่ งมี ผลต่ อ             

ความคล่องตัวของการบริหารงานด้านการพัฒนา               

ที่อยู่อาศัย 

T10. การบริหารของภาครัฐ ใน เรื่องที่ อยู่ อาศัย               

ยังทำงานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

T11. ประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง               

ในการจัดการที่อยู่อาศัย มีการซ้อนทับของหน้าที่

รบัผิดชอบทำให้ไม่มีเจ้าภาพหลักในการจัดการ 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-8 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

O7. มีภาคเอกชนที่พร้อมจะสนับสนุน พ้ืนที่ ให้

กรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการและพัฒนา                  

ที่อยู่อาศัย 

O8. การ ให้ ค วาม ส ำคัญ กั บ ก ลุ่ ม ผู้ ย าก ไร้ แ ล ะ 

กลุ่มผู้รุกล้ำพ้ืนที่และคลองสาธารณะ เป็นอันดับแรก        

ใน เป้ าห ม าย ข อ งก าร พั ฒ น าที่ อ ยู่ อ าศั ย ข อ ง

กรุงเทพมหานครซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน             

ลดความเหลื่ อมล้ ำ และพัฒนาที่ อยู่ อาศัยของ 

ผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง 

O9. นโยบายส่ง เสริมให้ มีการพัฒนาที่ อยู่อาศัย                         

ที่ทุกคนจ่ายได้ (Affordable Housing) ได้แก่ จัดให้มี  

ที่อยู่อาศัยราคาถูกในละแวกชุมชนหนาแน่นมาก             

ใช้งบประมาณสนับสนุนการลงทุนจากรัฐให้น้อยที่สุด 

ใช้การพัฒนาที่เป็นไปตามราคาตลาด และที่อยู่อาศัย

ต้องมีผู้อยู่อาศัยหลากหลายระดับรายได้ (Mixed-

Income) 

O10. ชุ ม ช น ใน ก รุ ง เท พ ม ห าน ค รมี ก ารจั ด ตั้ ง              

สภาองค์กรชุมชนเพ่ือเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน

และแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชน 

O11. กรุ ง เทพมหานครมี การจั ดส รร พ้ื นที่ เพ่ื อ

สนับสนุนสร้างบ้านมั่นคงให้แก่ผู้บุกรุกทีส่าธารณะ 

O12. สำนักงานเขตบางแห่งมีการแต่งตั้งคณะทำงาน

พัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระดับเขต รวมถึง

เป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 

เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

จัดทำโครงการบ้านมั่นคง โครงการบ้านพอเพียง 

สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ มีระบบ

T12. การรับภารกิจของกรุงเทพมหานครที่ถ่ายโอนมา

จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง แต่ไม่ได้มีการถ่าย

โอนบุคลากรและงบประมาณในการดำเนินงานมาด้วย 

T13. ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาที่อยู่อาศัยมี

การถ่ายทอดและการสื่อสารกันในระดับผู้บริหาร   

เป็นหลัก ขาดการถ่ายทอดสู่บุคลากรระดับปฏิบัติการ 

T14. การเปลี่ยนแปลงความต้องการที่อยู่อาศัยของ

ประชาชน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ภัยพิบัติต่าง ๆ และความต้องการ                 

ส วน สี เขี ย ว ใน พ้ื น ที่ พั ก อ าศั ย  (The Need of 

Housing Pocket Park) ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร พั ฒ น า               

ที่อยู่อาศัย  

T15. ผู้บริหารในระดับนโยบายของประเทศ บางส่วน

ยั ง ไม่ เข้ า ใจ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ข อ ง                    

ผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงทำให้การวางแผนพัฒนา                  

ที่อยู่อาศัยยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย เช่น  ให้ผู้มีรายได้น้อยออกไปอยู่              

รอบนอกไกล ๆ ทำให้มีภาระค่าเดินทางเพ่ิมข้ึน 

 

 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-9 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

สาธารณูปโภคที่ถูกสุขอนามัยอย่างเพียงพอ อีกทั้ง

เป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในชุมชนของตนเอง   

O13. นโยบายระดับประเทศ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน             

ที่สนับสนุนให้ประชาชนทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่มีความ

ปลอดภัย มั่นคง และมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็น

ของตนเอง 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 

O14. ราคาที่ดินที่อยู่รอบนอกยังมีราคาไม่สูงมากนัก

ทำให้ต้นทุนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยต่ำเมื่อเทียบกับ

ราคาท่ีดินในเมือง  

O15. มีการจัดตั้ งกลุ่มออมทรัพย์ในหลายชุมชน            

ทำให้มีโอกาสในการจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 

O16. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับภายนอก

ประเทศและภายในประเทศ เช่น นโยบายกระตุ้น

เศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์                         

มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ตอบโจทย์ปัจจัยทางสังคม เช่น กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 

ผู้สูงอายุ หรือกลุ่มเปราะบาง 

 

 

T16. ราคาที่อยู่อาศัยไม่สอดคล้องกับรายได้ของ

ประชาชน ทำให้ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัย 

คือ โอกาสการเป็นเจ้าของบ้านนั้นมีน้อยลง 

T17. ภาคเอกชนขาดแรงจูงใจในการร่วมมือพัฒนา             

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย 

T18. ที่ดินในพ้ืนที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีราคาสูง 

ทำให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยต้องขยายออกไปนอกเมือง 

ทำให้ผู้มีรายได้น้อยต้องอาศัยอยู่นอกเมือง การพัฒนา

ที่อยู่อาศัยจึงไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ                

ผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง 

T19. ประชากรในกรุงเทพมหานครมีความเหลื่อมล้ำ

ทางรายได้ ทำให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยทำได้ไม่เป็นไป

ตามมาตรฐานที่อยู่อาศัยที่ตั้งไว้ 

T20. ความไม่แน่นอนของการได้ รับการจัดสรร

งบประมาณในระดับประเทศ ทำให้ ไม่สามารถ

ดำเนินงานการพัฒนาสาธารณูปโภคได้ตามที่ ได้

วางแผนไว้ 

 

 

 

 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-10 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

T21. เนื่องจากนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ

กรุงเทพมหานคร เน้นนโยบายในลักษณะที่ เป็น

นโยบายด้านสวัสดิการ จึงทำให้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

และกรุงเทพมหานครต้องรับภาระในการดูแล

โครงการนั้น ๆ อีกด้วย 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social) 

O17. สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดความต้องการ
ที่อยู่อาศัยในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เช่น                            
กลุ่มอพยพเข้ามาทำงาน หรือกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ 
O18. ประชาคมโลกให้ความสำคัญกับเป้าหมายการ
พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น  (Sustainable Development 
Goals: SDGs) เป้ าหมายที่  1 “ยุติความยากจน              
ทุกรูปแบบในทุกที่” และเป้าหมายที่ 11 “ทำให้
เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม 
ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน” 

T22. การพัฒ นาที่ อยู่ อาศั ย ในปั จจุบั นมี โอกาส
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทำลายพ้ืนที่ที่มีคุณค่า 
ทางวัฒนธรรม  
T23. ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์
แบบ ในปี  พ .ศ . 2573 ท ำให้ ภ าค รัฐต้ อ งจั ดห า
งบประมาณและเข้ามาดูแลที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้สูงอายุมากยิ่งขึน้ 
T24. ก รุ ง เท พ ม ห าน ค รมี ป ระช าก รที่ มี ค ว าม
หลากหลาย ร่วมถึงผู้ที่ เดินทางเข้ามาระหว่างวัน             
อีกทั้ งยั งมีประชากรแฝง ซึ่ งมีผลต่อการจัดการ              
ที่อยู่อาศัย และระบบสาธารณูปโภค 
T25. มีการขยายตัวของเมือง หมู่บ้านจัดสรร และ
โรงงาน ทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ      
การประกอบอาชีพ วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ 
กลุ่มผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งไม่ได้รับการดูแล เกิดปัญหา
ชุมชนแออัดที่บุกรุกที่ดินและคลองสาธารณะ 
T26. มีการบุกรุกที่ดิน ที่ ริมคลอง ทั้ งของรัฐและ
เอกชน เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย 
T27. มีปัญหาการหาพ้ืนที่อยู่อาศัยใหม่ เนื่องจาก           
ไม่สามารถหาที่ใหม่ที่มีความเหมาะสม และชุมชน   
พึงพอใจได ้
T28. การขาดอำนาจต่อรองในการจัดหาพ้ืนที่  
สำหรับการอยู่อาศัยใหม่ให้ชุมชนที่ถูกไล่รื้อได้ 
 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-11 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 

O19. กระแสด้านการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และเทคโนโลยีสีเขียว ส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย

และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

O20. มีความพร้อมในเรื่องสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา และ การเข้าถึงสัญญาณ

โทรศัพท์ เป็นต้น ที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการและ

พัฒนาที่อยู่อาศยั 

T29. โรคระบาด ภัยพิบัติรวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม        

มีผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ทำให้ต้องพิจารณา

ปัจจัยต่าง ๆ  เพ่ิมมากขึ้น และปัจจัยต่าง ๆ  นั้น

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 

 

 

ด้านกฎหมาย (Legal) 

O21. เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษทำให้มีอำนาจในการแก้ไข

ปรับปรุง ข้อกำหนด กฎหมาย นโยบาย เพ่ือให้             

สอดรับกับการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและ

พัฒนาที่อยู่อาศัย 

T30. กฎหมายในการส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยยังไม่

สอดรับกับมาตรการหรือนโยบายของกรุงเทพมหานคร 

ในบางประเด็น เช่น พรบ. การถือกรรมสิทธิ์ของคนต่าง

ด้าว พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552) ไม่เหมาะสม

กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจบริเวณใจกลางเมืองของ

กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบัน โดยมีข้อจำกัดในการซื้อ

เพียง ร้อยละ 49 ของอาคารชุดนั้น ๆ ทำให้เกิดการทำ

ธุรกิจอำพรางโดยใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย เป็นต้น 

T31. กฎหมายไม่ได้ให้การรองรับผู้ด้อยโอกาส ทำให้

การพัฒนาที่อยู่อาศัย หรือสวัสดิการให้กับข้าราชการ 

ผู้สูงอายุ ผู้ไร้บ้าน เป็นไปด้วยความยากลำบาก 

T32. กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับระดับสำนัก และ

ระดับเขต ไม่เอ้ือต่อการดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัย และ

หลายระเบียบมีความขัดแย้งกัน ยังมีชุมชนที่มีคุณสมบัติ

ไม่ครบที่จะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งชุมชนกับสำนักงาน

เขต จึงทำได้เพียงการขอสาธารณูปโภคชั่วคราว กลายเป็น

ชุมชนแออัด ที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรม ขาดการซ่อมแซม

บำรุงรักษา สภาพโดยรอบที่อยู่อาศัยกลายเป็นแหล่ง

เสื่อมโทรม ส่งผลต่อปัญหาทางสังคม และปัญหา 

ด้านสิ่งแวดล้อม 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-12 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

T33. ก า ร เช่ าที่ ดิ น แ ล ะป ลู ก ส ร้ า งที่ อ ยู่ อ าศั ย            

ในที่ดินเช่า ซึ่งเป็นที่ดินที่มีโอกาสในการพัฒนายาก 

รวมถึงการถูกไล่รื้อ ปัญหาสัญญาเช่าหมดอายุ ไม่ต่อ

สัญญา และการแจ้งให้ออกไปจากพ้ืนที่ 

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology & Innovation) 

O22. ประเทศไทย ได้ มี การส่ ง เสริมการนำเอา

อิน เท อร์ เน็ ต ของสรรพ สิ่ ง  ( internet of thing)                

มาใช้ ในการพัฒ นาประเทศ  ซึ่ งสอดคล้ องกั บ                 

การพัฒนาที่อยู่อาศัยในยุคปัจจุบัน 

O23. การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ ง เช่น 

รถไฟ ฟ้า แอร์พอร์ต เรลลิ้ งค์  ถนนมอเตอร์ เวย์                 

เป็นต้น ทำให้ลดการแออัดในเมืองและกระจาย 

ความเจริญออกไปนอกเมือง 

O24. มีต้นแบบกรณีศึกษาที่ชัดเจนสามารถนำมาใช้

ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย 

 

  
 ทั้งนี้ที่ปรึกษานำจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคมาเป็นส่วนหนึ่ งในการจัดทำกลยุทธ์                     
การพัฒนาที่อยู่อาศัย ที่ปรึกษาได้ทำการจับกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเพ่ือให้การจับประเด็น
กลยุทธ์ไม่ซับซ้อน และทำให้เป็นหมวดหมู่ 
 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-13 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3.3 การวิเคราะห์ภาพอนาคตการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการที่อยู่อาศัย เพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการจัดการที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครทำให้เห็นศักยภาพและ
ข้อจำกัดด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดการที่อยู่อาศัยเพ่ือคนกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานคร 
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และเมืองหลวงของประเทศไทย จากการวิเคราะห์ดังกล่าว
จะเป็นข้อมลูพื้นฐานที่นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาให้เกิดภาพที่ต้องการได้ดี 
 แต่อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์นี้อาจยังมีจุดอ่อนบางประการ เช่น การวิเคราะห์นี้เป็นมุมมอง                
ในภาพปัจจุบันที่สะท้อนจุดอ่อนและจุดแข็งที่มีอยู่ในเวลานี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาในอดีต อาจไม่               
ผนวกรวมการเปลี่ยนผ่านจากปัจจุบันสู่อนาคตที่ชัดเจนนัก โดยเฉพาะในสภาวการณ์ไม่ปกติหรือช่วงแห่ง 
การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด อีกประการหนึ่ง การวิ เคราะห์ดังกล่าวจะต้องอาศัยการกำหนดโดย 
องค์ความรู้ของผู้จัดทำวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หรือคณะผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำกลยุทธ์และแผนเป็นหลัก 
อาจไม่ผนวกรวมความคิด และประสบการณ์ที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่ 
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมในแต่ละสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครและผู้แทนประชาชน 
ในชุมชน เช่น ประธานชุมชน หรือประธานเครือข่ายชุมชนระดับเขต เป็นต้น 
 การวิเคราะห์ภาพอนาคตเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการที่อยู่อาศัย (Future Scenario 
Analysis) จึงถูกนำมาใช้ในกระบวนการยกร่างแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี                     
พ.ศ. 2566-2575 ควบคู่ไปกับผลวิเคราะห์ SWOT ซ่ึงจัดทำโดยที่ปรึกษา ผู้ให้ข้อมูลสำคัญและผู้เชี่ยวชาญ                      
ด้วยเหตุผลสำคัญ คือ 1) สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร  
เพ่ือคนกรุงเทพมหานคร และโดยคนกรุงเทพมหานคร และ 2) การมองไปข้างหน้าในระยะ 10 ปี ซึ่งในปัจจุบัน
มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้การจัดทำ
แผนจำเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาอย่างครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะได้รับผลดีและผลกระทบ               
จากแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
 การวิเคราะห์และกำหนดภาพอนาคต ประกอบไปด้วยกระบวนการย่อย 4 ขั้นตอน ได้แก่                      
1) การค้นหาปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ (Key Driving Forces) 2) การตั้งแกนภาพอนาคต (Scenario Setting) 
3) การคัดเลือกภาพอนาคตที่ เหมาะสม (Scenario Selection) และ 4) การนำภาพอนาคตไปกำหนด
วิสัยทัศน์และจัดทำและปรับปรุงแผน (Scenario Planning) 
 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
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สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-14 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 
ภาพที่ 3.1 กระบวนการกำหนดภาพอนาคตเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี 
และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศยักรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี 
 
 3.3.1 การค้นหาปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ (Key Driving Forces) 
   ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ (Key Driving Forces) หมายถึง เหตุผล สภาวการณ์  สถานการณ์  
หลักการ/ทฤษฎี แนวปฏิบัติจนถึงแนวโน้ม ที่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของประเด็นการพัฒนา          
ซ่ึงในที่นี้คือ การมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ครอบคลุมและในราคาที่จ่ายได้สำหรับชาวกรุงเทพมหานครทุกระดับ 
รวมถึงชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ผู้สูงอายุ ข้าราชการและบัณฑิตจบใหม่ที่กำลังเริ่มต้นทำงาน  
   การค้นหาปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญครั้งนี้ ใช้เทคนิคการแยกกลุ่มปัจจัยตาม 6 หัวข้อ ด้านนโยบาย
และการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและกฎหมาย/ระเบียบ (PESTEL) 
และคัดกรองให้เหลือปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ โดยกระบวนการคัดกรองปัจจัยแยกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 
คัดกรองโดยที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และ ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือก
ให้เหลือปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด 2 ปัจจัย เพ่ือทำการสร้างแกนภาพอนาคตหรือ “ฉากทัศน์อนาคต” ดัง
ปรากฏในภาพที่ 3.1 
   จากขั้นตอนแรก จากการศึกษาใน 6 มิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างครอบคลุม               
คนกรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้ได้สรุปเป็นกลุ่มปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ 6 กลุ่ม จำนวน 32 ปัจจัย ซึ่งมาจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการลงพ้ืนที่สำรวจ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

 ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญทางการเมืองการบริหาร 
 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนกรุงเทพมหานคร (BKK Citizen Engagement) 
 2) ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ธรรมาภิบาลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร  
(BMA Open and Good Governance for Housing Development) 
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สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-15 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 3) การวางแผนเพ่ือความเป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร (Planning for Housing Equity in BKK)
 4) ประสิทธิภาพและการเชื่อมโยงกับรัฐบาล กรม กอง รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน บรรษัทของรัฐ ใน
การพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร (Intra-Governmental Effectiveness and Connectivity for BMA 
Housing Development) 
 5) ภาวะผู้นำของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพัฒนาที่อยู่อาศัย (The Governor’s 
Leadership in Housing Development) 
 

 ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงิน 
 1) โครงการสงเคราะห์ที่อยู่อาศยั (Housing Subsidy Projects) 
 2) การสนับสนุนให้ตลาดจัดการทีอ่ยู่อาศัย (Market-Driven Housing Mechanisms) 
 3) กลไกที่สมดุลทั้งการสงเคราะห์และการสนับสนุนให้ตลาดจัดการที่อยู่อาศัย (Balancing Subsidy 
and Market-Driven Mechanisms) 
 4) กลไกแหล่งงานใกล้บ้าน (Job – Housing Balanced Mechanisms) 
 5) โครงการสนับสนุนที่อยู่อาศัยโดยรอบสถานีขนส่ง (Transit Oriented Development Housing) 
 6) เครื่องมือการเงินเพ่ือที่อยู่อาศัย (Financial Tools) เช่น โครงการดอกเบี้ยต่ำ ตลาดทุน ตลาดหนี้  
 

 ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญด้านสังคม 
 1) การลดความเหลื่อมล้ำและความยากจนในเมือง (Inequality and Urban Poverty) 
 2) สุขภาวะชุมชนและครัวเรือน (Community and Household Health/ Wellness) 
 3) โครงการสวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัย (Housing welfare Projects) 
 4) โครงการฟื้นฟูสลัม (Slum Upgrading Projects) 
 5) ที่อยู่อาศัยสวัสดิการสังคม / ที่อยู่อาศัยสวัสดิการภาครฐั (Social Housing / Public Housing) 
 6) การอพยพเข้าเมือง การเพ่ิมประชากรแฝงและความต้องการที่อยู่อาศัย (Urban Migration and 
Added Housing Demand) 
 

 ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม 
 1) การป้องกนัแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพ้ืนที่อยู่อาศัยและชุมชน (Flood Protection and Mitigation) 
 2) จราจรขนส่งปลอดภัย ประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อม (Safe, Affordable and Green Transport) 
 3) เข้าถึงสวนหย่อม สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย (Accessibility to Parks, Pocket Parks and 
Sport Areas) 
 4) จัดการขยะ/เศรษฐกิจหมุนเวียนชุมชน (Waste Management / Community Circular Economy) 
 5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง (CO2 and Air 
Pollution Mitigation) 
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 ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญด้านเทคโนโลยี 
 1) เทคโนโลยีก่อสร้างที่อยู่อาศัย (Housing Construction Technology) 
 2) การพัฒนาเป็นเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล และช่องว่างทางดิจิทัล (Digitalizing Socio-Economy and 
Digital Divide) 
 3) การวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Smart City Planning and GIS) 
 4) เทคโนโลยีการเงินสำหรับพัฒนาที่อยู่อาศัย (Fin Tech for Housing Development) 
 5) ฐานข้อมูล เปิ ดและการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ด้ านที่ อยู่ อาศัย  (Open and Big Data 
Management for Housing) 
 จากจำนวน 32 ปัจจัยขับเคลื่อนนี้ ที่ปรึกษาได้ศึกษานิยามความหมายความสำคัญของทุกปัจจัย                
ควบรวมบางปัจจัยที่ส่งผลต่อเนื่องกับเกี่ยวเนื่องกันให้เป็นปัจจัยเดียวกัน จากนั้นทำการคัดเลือกปัจจัย                  
ที่เหลืออยู่ด้วยเหตุผลสำคัญ คือ การกำหนดปัจจัยให้เหลือจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 ปัจจัย ที่มีความสำคัญ      
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของคนกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพ่ือนำไปสู่การประชุม              
เชิงปฏิบัติการที่จะคัดเลือกให้เหลือเพียง 2 ปัจจัยหลัก ในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 
 ในขั้นตอนที่ 1 ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดจำนวน 6 ปัจจัยที่ที่ปรึกษาได้คัดกรองอย่างละเอียด                
ถี่ถ้วน และจัดลำดับความสำคัญโดยให้คะแนนร้อยละ ซึ่งคะแนนร้อยละมาจากการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับปัจจัยการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร                      
โดยที่ปรึกษา ผู้ให้ข้อมูลสำคัญและผู้เชี่ยวชาญได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัย รวมถึงความหมายและ  
การนำไปประยุกต์ และทำการจัดลำดับความสำคัญ จุดแข็ง และข้อจำกัด จากนั้นได้ปรับปรุงนิยามความหมาย
ความสำคัญให้ชัดเจน ปัจจัยขับเคลื่อน 6 ปัจจัย มีดังนี้ (ภาพที่ 3.2-3.8)   

1) ความเป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัย 
2) กฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคับเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัย 
3) กลไกการสงเคราะห์ สวัสดิการเมืองและการสนับสนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้จัดการที่อยู่อาศัย
 อย่างสมดุล 
4) แหล่งงานใกล้บ้านและที่อยู่อาศัยโดยรอบสถานีขนส่ง  
5) เครื่องมือการเงินเพ่ือเข้าถึงที่อยู่อาศัย เช่น การสงเคราะห์ สวัสดิการเมือง/รัฐ ดอกเบี้ยต่ำ             

ตลาดทุน ตลาดหนี้  
6) การจัดการฐานข้อมูลเปิดขนาดใหญ่ เพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัย 

 
 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-17 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 
ภาพที่ 3.2 ปัจจัยขับเคลื่อน (Key Driving Forces) 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 3.3 ปัจจัยขับเคลื่อนที่ 1 ความเป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัย (Housing Equity) ได้คะแนนร้อยละ 22.5 
(อันดับ 1 ร่วม)  



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-18 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 
 
ภาพที ่3.4 ปัจจยัขับเคลื่อนที่ 2 กฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคับสำหรับพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้คะแนนร้อยละ 13 

(อันดับ 3) 
 

 
 

 
ภาพที่ 3.5 ปัจจัยขับเคลื่อนที่ 3 กลไกการสงเคราะห์ สวัสดิการและการส่งเสริมตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้

จดัการที่อยู่อาศัยอย่างสมดุล ได้คะแนนร้อยละ 12.5 (อันดับ 4 ร่วม) 
 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-19 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 
 

ภาพที่ 3.6 ปัจจัยขับเคลื่อนที่ 4 แหล่งงานใกล้บ้านและที่อยู่อาศัยรอบสถานีขนส่ง ได้คะแนนร้อยละ 17 
(อันดับ 2) 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 3.7 ปัจจัยขับเคลื่อนที่ 5 เครื่องมือการเงินเพ่ือเข้าถึงที่อยู่อาศัย ได้คะแนนร้อยละ 22.5 (อันดับ 1 ร่วม) 
 
 
 
 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-20 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 
 
 

ภาพที่ 3.8 ปัจจัยขับเคลื่อนที่ 6 ฐานข้อมูลเปิดขนาดใหญ่เพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้คะแนนร้อยละ 12.5 
(อันดับ 4 ร่วม) 

 

 ขั้นตอนที่ 2 ในการลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานพ้ืนที่จริงที่เป็นตัวอย่างการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย                   
ในเมือง จำนวน 3 แห่ง คือ 1) บ้านมั่นคงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม (กลุ่มเขตกรุงเทพใต้) 2) บ้านมั่นคง
บ่อฝรั่งพัฒนา เขตจตุจักร (กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ) และ 3) บ้านมั่นคงปทุมธานีโมเดล (จังหวัดปทุมธานี) โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการกำหนดภาพอนาคตรวมจำนวน 120 คน มาจากคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานคร ประธานชุมชนหรือตัวแทนชุมชน และ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญทั้ง 6 ปัจจัยได้ถูกนำมาอธิบายความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และผลกระทบของ             
แต่ละปัจจัย พร้อมทั้งขอให้ผู้ร่วมสัมมนาทั้ง 3 ครั้ง ๆ ละ 40 คน โหวตเลือกปัจจัยขับเคลื่อนเพียง 2 ปัจจัย                 
ที่ผู้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแต่ละคนเห็นว่าสำคัญที่สุด โดยได้ผลลัพธ์การคัดเลือกปัจจัยที่จะนำไปใช้
กำหนดภาพอนาคต 2 ปัจจัย คือ 1) ความเป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัย และ 2) เครื่องมือการเงินเพ่ือเข้าถึง                 
ที่อยู่อาศัย โดยทั้ง 2 ปัจจัยนี้ได้รับคะแนนโหวตเลือกสัดส่วนเท่ากัน คือ ร้อยละ 22.5  
 รองลงมาเป็นอันดับสองคือ แหล่งงานใกล้บ้านและที่อยู่อาศัยรอบสถานีขนส่ง (คะแนนร้อยละ 17) 
อันดับสาม คือ กฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคับเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัย (คะแนนร้อยละ 13) และ อันดับสี่ ร่วมกัน 
คือ กลไกการสงเคราะห์  สวัสดิ การและการสนับสนุนตลาดอสังห าริมทรัพย์ ให้ พัฒนาที่ อยู่อาศัย               
อย่างสมดุล และฐานข้อมูลเปิดขนาดใหญ่และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัย (คะแนนร้อยละ 12.5)   
เห็นได้ว่าคะแนนความสำคัญที่ ได้ของทั้ ง 6 ปัจจัยไม่ต่างกันมากนัก โดยเฉพาะ 2 อันดับหลัง ทั้ งนี้                    



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-21 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ความเป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัย และเครื่องมือการเงินเพ่ือเข้าถึงทีอ่ยู่อาศัย นับเป็นเพียง 2 ปัจจัยหลักที่โดดเด่น 
จึงนำทั้ง 2 ปัจจัยนี้ไปตั้งแกนภาพอนาคตเพ่ือการคัดเลือกภาพอนาคตต่อไป 
 
 3.3.2 การตั้งแกนภาพอนาคตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
คัดเลือก (Scenario Setting) 
   ตามภาพกระบวนการจัดทำภาพอนาคต (ภาพที่ 3.1) จึงนำปัจจัยขับเคลื่อนที่ได้คะแนน
สูงสุด 2 ปัจจัย ได้แก่ “การส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัย” และ “เครื่องมือการเงินเพ่ือเข้าถึง   
ที่อยู่อาศัย” ตั้งเป็นแกนนอน (แกน X) และ แกนตัง้ (แกน Y) ตามลำดับ  
   แนวคิดสำคัญที่ ได้รับจากการลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานพ้ืนที่จริงที่ เป็นตัวอย่างการพัฒนา          
ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โครงการบ้านมั่นคงทั้ง 3 แห่งดังกล่าวแล้ว ทำให้เกิดความ
ชัดเจนว่าจุดแตกต่างระหว่างการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ชาวชุมชนและชุมชนแออัดกับ              
การพัฒนาที่อยู่อาศัยรูปแบบอ่ืน ๆ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติ โครงการที่อยู่อาศัย
สวัสดิการของหน่วยงานราชการ รวมถึงของกรุงเทพมหานครตลอดจนโครงการที่อยู่อาศัยเอกชนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ คือ “หลักการมีส่วนร่วมพัฒนาของชุมชน” มิใช่เพียงแค่การมีบ้านของ “ปัจเจกบุคคล” ใน
การพัฒนาโครงการชุมชนบ้านมั่นคงนั้น ผลประโยชน์กลุ่มมีความสำคัญมากทั้งในมิติของสิทธิความเป็นธรรม 
และมิติของการได้รับการอุดหนุนเงินทุนและเครื่องมือการเงินเพ่ือเข้าถึงที่อยู่อาศัย ดังนั้นจึงมีแนวทาง 
การกำหนดภาพอนาคต ดังภาพที่ 3.9 



 

 

แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 

         3-22 
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 (ก) 
ภาพที่ 3.9 ก. การต้ังแกนภาพอนาคตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติร่วมกันคัดเลือก 
                 (ก) อธิบายปัจจัยขับเคลื่อนแต่ละแกน 



 

 

แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 

         3-23 
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

(ข) 
ภาพที่ 3.9 ข. การตั้งแกนภาพอนาคตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติร่วมกันคัดเลือก (ต่อ) 
                  (ข) อธิบายแต่ละภาพอนาคต



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการดา้นการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-24 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 3.3.3 กระบวนการคัดเลือกภาพอนาคตที่คาดหวังและเหมาะสม (Scenario Selection)  
                 จากฉากทัศน์อนาคตที่กำหนด เกิดเป็นรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับกรุงเทพมหานคร  
4 แบบ ได้แก่ 1) กรุงเทพมหานคร-เมืองกระชับ  2) กรุงเทพมหานคร-เมืองขยาย 3) กรุงเทพมหานคร-เมือง
แห่งชุมชน และ 4) กรุงเทพมหานคร-เมืองสวัสดิการ 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.10 ทางเลือกของภาพอนาคต 4 แบบ หรือ “ฉากทัศน์” ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่อาศัยร่วมกันคัดเลือก 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการดา้นการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-25 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

   เพ่ือความชัดเจนของแต่ละฉากทัศน์โครงการฯ ได้จัดทำภาพและนิยามความหมายของแต่ละ
ฉากทัศน์ทางเลือกขึ้น เพ่ือใช้ในการจัดประชุมระดมความคิด และสนทนากลุ่มในการกำหนดภาพอนาคต และ
ได้ร่วมกันคัดเลือกว่าตนเองเห็นว่าทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 10 ปี ของกรุงเทพมหานคร ควรจะ 
ได้ผลลัพธ์เป็นเมืองแห่งที่อยู่อาศัยในรูปแบบใด จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิโดยการใช้
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร และจากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการใน 6 กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร และการประชุม 
เชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น (Brainstorming Workshop) เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค การดำเนินงาน และ
ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้ถูกนำมา วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)               
หาจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)  
   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) ได้นำหลัก 4M (Man Money 
Management Material) และการวิ เคราะห์ ภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ได้นำหลักการ A+PESTEL 
(Area+Political Economic Social Technology Environment Legal) มาใช้ในการวิเคราะห์ดังภาพที ่3.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการดา้นการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-26 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
ภาพที่ 3.11(1) นิยาม จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อจำกัดของแต่ละทางเลือก (1) 
 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการดา้นการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-27 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.11(2) นิยาม จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อจำกัดของแตล่ะทางเลือก (3) 

ที่อยู่ เคหะชุมชนเมืองม่ันคง /บ้านม่ันคง 

กลไกเงินชุมชน + ความเป็นธรรมองค์กรชุมชน 
จุดแขง็ 
- ใช้รปูแบบสหกรณ ์ทำให้คนออมเงินมีสิทธิที่อยู่อาศัย 

- ชมุชนเรียนรู้ เพื่อจัดการตนเอง เกดิความยั่งยืน 

- กรุงเทพมหานครมี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  

  (องค์การมหาชน) บ้านมั่นคง สนบัสนุนกัน 

- ราคาอาจต่ำกวา่ตลาดไดม้าก 

ข้อจำกัด 
- ต้องสรา้งความรู ้ศักยภาพคนและชมุชนก่อน ใช้เวลาและ 

  กระบวนการมีส่วนร่วมมาก 

- บางพื้นที่ภายในชุมชนมีความขัดแยง้ 

- สหกรณ ์ต้องเข็มแข็ง ถูกตดิตามตรวจสอบเสมอ 
   

จุดแขง็ 
- กรุงเทพมหานคร ลงทุน ทำให้คนมีทีอ่ยู่อาศัย 

- รูปแบบอาคารสูง กิจกรรมใช้งานผสม (Mixed used) 

- บรรลุเปา้หมายมีหน่วยงานพัฒนาทีอ่ยู่เชิงพาณชิย์ 

- ทำให้สอดคล้องกับผังเมือง คมนาคม และการพัฒนา TOD. 

- ส่งเสรมิผู้สูงวัยมีฐานะ บณัฑิตจบใหม่และแรงงานที่ 

  มีทักษะมีรายได้ ใหม้ีที่อยู่ใกล้ระบบขนส่งได้ 

- ใชท้ี่ดินเวนคืนได้ ขอใช้ที่ดินว่างเปลา่จากรัฐได้ หาก 

  มีฐานข้อมูลที่ดินทีด่ี จะลงทุนไดใ้นราคาถูกกว่าตลาด 

- ลูกค้าซื้อที่อยู่ได ้

ที่อยู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของกรุงเทพ 

กลไกเงินบุคคล + ความเป็นธรรมชุมชน 

ข้อจำกัด 
- ราคาที่อยู่อาศัยปานกลางรองรับคนฐานะปานกลาง 

- กรุงเทพมหานคร ต้องจดัหามืออาชพีจากเอกชนลงทุน หรือ 

  ร่วมทุนกบัเอกชน 

- รับความเสีย่ง หากทำไมด่ี กรุงเทพมหานครจะขาดทุน 

   



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการดา้นการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-28 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.11(3) นิยาม จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อจำกัดของแต่ละทางเลือก (3) 
    

ที่อยู่สวัสดิการกรุงเทพมหานคร 

กลไกเงินชุมชน + ความเป็นธรรมบุคคล 
จุดแขง็ 

- ใช้รูปแบบสหกรณ์ ทำให้คนออมเงินมีสิทธิมีที่อยู่อาศัย 

- กรุงเทพมหานคร ทำโครงการสวัสดกิารได้ 

- กรุงเทพมหานคร ให้ทีด่ินเชา่กับสหกรณ์ของเอกชน  

  สหกรณห์น่วยงานรัฐได ้

- ราคาไมสู่ง 

ข้อจำกัด 
- ที่อยู่อาศัยควรให้เช่า เพื่อกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าของ 

   

ส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเอกชน 

กลไกเงินบุคคล + ความเป็นธรรมบุคคล 
 จุดแขง็ 

- กรุงเทพมหานคร ไม่รับความเสี่ยงเชงิพาณิชย์ 

- บริษัทเอกชนได้รับการส่งเสรมิ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ 

  เตบิโต 

- กรุงเทพมหานคร สามารถจดัเก็บและพัฒนาข้อมูล 

  ที่อยู่ได ้

ข้อจำกัด 

- ราคาสูง คนรายได้น้อย ปานกลางนอ้ยไม่มีบ้าน 

- การพัฒนาข้อมูลของกรุงเทพมหานคร อาจไม่ตอบโจทย ์

  เอกชน 

   



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการดา้นการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-29 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

   จากนั้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
กรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี 
พร้อมทั้ งการ “ร่ วมกันกำหนดภาพอนาคต” ซึ่ งชาวกรุ งเทพมหานครต้องการเห็ น ร่วมกัน  ใน 
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมี 
กลุ่มผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 142 คน ทางโครงการได้นำภาพฉากทัศน์ทั้ง 4 ทางเลือกนี้ อธิบายให้                 
กลุ่มข้าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประธานชุมชนที่เป็นตัวแทนชุมชน 
และข้าราชการกรุงเทพมหานครที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ซ่ึงถูกแบ่งกันออกเป็น 6 กลุม่ตามกลุ่มเขต
ของกรุงเทพมหานคร จากนั้นจึงให้แต่ละคนตัดสินใจเลือกเพียง 1 ภาพอนาคตที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมที่สุด
เท่านั้น จากการโหวต 142 เสียง พบว่าคะแนนเกินกว่ากึ่งหนึ่งเลือกทางเลือก “กรุงเทพมหานคร-เมืองแห่ง
ชุมชน” (Community Housing City) ซึ่งหมายถึง เมืองที่ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการที่อยู่อาศัยรูปแบบมีส่วนร่วม 
เช่น เดียวกับกรณีบ้ านมั่นคงเป็นจำนวน 64 เสี ยง คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมา ลำดับที่ สอง คือ 
กรุงเทพมหานคร-เมืองขยาย (Growing City)  เมืองที่ พัฒนาที่อยู่อาศัยโดยภาคเอกชนเป็นหลักโดยมี
กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันกัน จัดให้มี 
การปรับปรุง ฟ้ืนฟู พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางอย่างครอบคลุม แต่ไม่แทรกแซงตลาด
ธุรกิจที่อยู่อาศัย จำนวน 26 เสียง คิดเป็นร้อยละ 21 ลำดับที่สามคือ กรุงเทพมหานคร-เมืองสวัสดิการ 
(Welfare Housing City) เมืองที่กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษควรจัดให้
มีสวัสดิการที่ อยู่อาศัย รวมถึงบริการประชาชนผู้มี รายได้น้ อยคล้ายกับลักษณะที่ดำเนินการโดย                          
การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหลัก รวมถึงหน่วยราชการอ่ืน ๆ 
ที่จัดให้มีที่อยู่อาศัยแบบสวัสดิการ เช่น โครงการบ้านธนารักษ์ ได้รับ 24 เสียง คิดเป็นร้อยละ 19 ส่วนลำดับ
สุดท้าย คือ กรุงเทพมหานคร-เมืองกระชับ ซ่ึงหมายถึง กรุงเทพมหานครพัฒนาธุรกิจที่อยู่อาศัยของตนเองเพ่ือ
ตอบสนอง ความต้องการที่อยู่ อาศัยราคาจ่ายได้  ผู้สู งอายุและกลุ่มความต้องการรายได้ปานกลาง                  
แต่จะต้องเป็นธุรกิจที่ ไม่ขาดทุนและสามารถที่จะมีกำไรมาพัฒนาต่อเนื่องได้นั้น ได้คะแนนน้อยที่สุด  
จำนวน 10 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการดา้นการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-30 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
ภาพที่ 3.12 ผลลัพธ์การลงคะแนนเลือกภาพอนาคตที่อยู่อาศัยระยะ 10 ปี กรุงเทพมหานคร จากผู้เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเลือก “กรุงเทพมหานคร-เมืองแห่งชุมชน” (BMA: Community Housing City) 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการดา้นการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-31 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

   จากกระบวนการวิเคราะห์ภาพอนาคตที่กล่าวมาข้างต้น ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการภาพอนาคตด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร ที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ภาพ “กรุงเทพมหานคร-เมืองแห่งชุมชน” เพ่ือมุ่งสู่กรุงเทพมหานคร-เมืองแห่งชุมชนที่อยู่อาศัยสำหรับ
ทุกคนในปี พ.ศ. 2575 ที่มีลักษณะเด่นที่สำคัญ คือ รัฐบาลและท้องถิ่นกรุงเทพมหานครสนับสนุนปัจจัย
ขับเคลื่อน 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการเงินของชุมชน โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน 
และ 2) จัดระบบระเบียบที่อยู่อาศัยเพ่ือความเป็นธรรมในระดับองค์กรชุมชน คู่ไปกับการใช้กฎหมายทั่วไป  
แต่เน้นความสำคัญที่ระดับชุมชนโดยเฉพาะเพ่ือยกระดับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และกลุ่มอ่ืนๆ ที่เข้าไม่ถึง
หรือมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ดังนั้น จึงสามารถนำภาพอนาคต (Scenario) ประกอบกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่ผ่านมา รวมถึงการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
กรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี  (พ.ศ. 2566-2575) และแผนปฏ ิบ ัต ิการด ้านการพ ัฒนาที ่อยู ่อาศ ัย
กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ที่จะกำหนดทิศทางให้
บรรลุสู่ภาพอนาคต “กรุงเทพมหานคร-เมืองแห่งชุมชน” ปี 2575 ดังนี้ 
 

วิสัยทศัน์ (Vision)  
 “คุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยท่ีดี ของชาวกรุงเทพทุกครัวเรือน ปี 2575” 
 “High Quality of Living in Habitation of All Bangkok Household by Year 2032” 
 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยอย่างครอบคลุม สมดุลและเหมาะสม ผ่านกลไกและงบประมาณคณะกรรมการที่อยู่อาศัยระดับเขต  
(Collaboration towards BMA-level and District-level Habitation Committees for inclusive housing) 
 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุ งเทพมหานครและศักยภาพองค์กรชุมชน (Staff and 
Community Strengthening) และจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้วางแผน บริหารจัดการและ
พัฒนาที่อยู่อาศัย (Data and Information Management for Habitation) เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สามารถพ่ึงพาและจัดการตนเองด้านการอยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดี แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทุกกลุ่ม ทุกระดับ
รายได้ โดยเฉพาะกลุ่มชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวมถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส อย่าง 
เป็นธรรมและเสมอภาค  (High Quality of Living for All)  
 4. ส่งเสริมและพัฒนากลไกด้านการเงินทั้งระดับเมืองและระดับชุมชนเพ่ือให้ทุกครัวเรือน เข้าถึง       
การอยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเพียงพอและในราคาที่จ่ายได้  (Financial and Budgeting for Good 
and Affordable Habitation) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการความร่วมมือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างศักยภาพองค์กร บริหารจัดการความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนา                     
ที่อยู่อาศัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ชุมชนทุกระดับรายได้    
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากลไกทางการเงินในการเข้าถึงทีอ่ยู่อาศัย 
 
 

3.4 การวิเคราะห์ช่องว่างเพือ่ใช้ในการกำหนดแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรงุเทพมหานคร ระยะ 10 ปี 

 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ในส่วนที่ เป็ นช่องว่างระหว่าง
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลสำเร็จเปรียบเทียบกับสถานการณ์และปัญหาการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 
ทำให้เห็นช่องว่างที่เกิดขึ้นและนำช่องว่างดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนา               
ที่อยู่อาศัย ระยะ 10 ปี โดยมีกรอบในการวิเคราะห์ คือ การนำปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญทั้ง 6 ปัจจัย ที่ได้คัดกรอง
แล้วมา เป็นประเด็นที่วิเคราะห์ ดังตารางที่ 3.3 
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ตารางท่ี 3.3 การวิเคราะห์ช่องว่างเพ่ือใช้ในการกำหนดแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 10 ปี 

ประเด็น เป้าหมาย 
สถานการณ์การดำเนินการ  

(ความสำเร็จและปัญหา) 
ช่องว่างในการพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ความเป็นธรรม

ด้านที่อยู่อาศัย 

ระดับโลก  

- เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 11 ทำใหเ้มือง

และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

มีความครอบคลมุ ปลอดภัย  

มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน 

- กำหนดแนวทางการตั้งถิ่นฐานมนุษย์                  

อย่างยั่งยืน (Sustainable Human 

Settlement) เพื่อเป็นแนวทางในการ

แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของเมืองและ

สิ่งแวดล้อม (Agenda 21 for Sustainable 

Development) 

- แนวทางในการแก้ปัญหาความเสือ่มโทรม

ของเมืองและสิ่งแวดล้อม 

- เตรียมที่อยู่อาศยั สิ่งอำนวยความสะดวก

และบริการพื้นฐานต่าง ๆ 

- ใช้วัสดุท้องถิ่น ประหยัดพลังงานและ 

ใช้พลังงานท่ีคนืรูป (Renewable 

Energy) 

- จัดผังเมืองเพื่อลดการเดินทางระยะไกล 

สนบัสนุนการระบบขนส่งมวลชน

สาธารณะ 

- ลดความยากจนโดยสนับสนุน 

ภาคเศรษฐกิจขนาดเล็ก 

- ลดการเคลื่อนย้ายถิ่นไปสู่เมืองใหญ ่

- การตั้งถิน่ฐานจะต้องลดความเสีย่ง 

จากภัยธรรมชาติ (รุจโิรจน,์ 2547) 

ระดบัประเทศ 

- รัฐบาลใหค้วามสำคัญกบั 

การแก้ไขปัญหาความยากจน ลด

ความเหลื่อมล้ำสร้างความ 

เป็นธรรมในสังคม และการสรา้ง

โอกาสในการเข้าถึงสวสัดกิารและ

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศยั  

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ให้ 

คนไทยทกุคนมีที่อยู่อาศยัถ้วนทั่วและ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี พ.ศ. 2579 โดย

สนับสนุนให้ทุกคนมีที่อยู่อาศยัที ่

ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถเขา้ถึง

- ตั้งแต่ปี 2546-2550 การเคหะแห่งชาติ
ตั้งเป้าหมายในการสร้างท่ีอยู่อาศยัสำหรับ     
ผู้มีรายได้น้อย 600,000 หน่วย แต่จำหน่าย
ได้เพียง 281,000 หน่วย.........................  
(บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2562) 

- สามารถวางแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัย              
สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

- พัฒนาท่ีอยู่อาศัยที่ปลอดภัยและ 
ได้มาตรฐานอยา่งทั่วถึง 

- พัฒนาเมือง ที่อยู่อาศัย และระบบขนส่ง
สาธารณะให้เติบโตอย่างเป็นมติร 
กับสิ่งแวดล้อม 

- พัฒนาท่ีอยู่อาศัยในรูปแบบที่
หลากหลายและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของ
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ประเด็น เป้าหมาย 
สถานการณ์การดำเนินการ  

(ความสำเร็จและปัญหา) 
ช่องว่างในการพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

บริการของรัฐ รวมถึงการมคีวาม

มั่นคงในที่อยู่อาศยั “คนไทย 

ทุกคนมีที่อยู่อาศยัถ้วนทั่วและ 

มีคุณภาพชีวิตทีด่ีในปี 2579 

(Housing For All)” 

ระบบการเงินและระบบสินเชื่อทุกภาค

ส่วนมสี่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน 

ด้านที่อยู่อาศัย ชุมชนเข้มแข็งสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ และการจัดระบบ

สาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ 

จัดการที่ดิน และผังเมืองที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม (กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560) 

ได้หลากหลายแบบให้เหมาะสมกบั
ความสามารถในการจา่ยของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

คนเมืองทุกระดับรายได้ (Housing for 
all, Affordable) 

- เพิ่มประสิทธภิาพโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ทั่วถงึ 

กฎหมาย 
ข้อบัญญัติ 

ข้อบังคับเพ่ือ
พัฒนาที่อยู่

อาศัย 
 

แก้ ไขกฎหมาย  ข้อบั ญ ญั ติ  
ข้อบั งคับที่ เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท่ีอยู่อาศัยทีเ่ป็นอุปสรรค
ในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา          
ที่อยู่อาศัย 

- นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ  (National 
Housing Policy)  

- แผน พั ฒ นากรุ ง เทพ มหานครสู่ เมื อ ง            
น่าอยู่ มีการปรับปรุงจัดทำ (ร่าง) ผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที ่4)   

-  มีการปรับปรุงพระราชบัญญตัิภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ทำให้เจ้าของที่ดิน
รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ในปีก่อน
หน้า ต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าภาษีท่ีดิน
ประเภทอื่น ๆ ทำให้เกิดการพัฒนาที่ดิน 
รกร้างดังกล่าว (ราชกิจจานุเบกษา, 2562; 
ไท ย รั ฐ อ อ น ไล น์ , 2 5 6 4 ; Workpoint 
Today, 2562) 

- มีการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่
ต่าง ๆ เพิม่มากข้ึน 

- มี ก า รน ำแ น วคิ ด ให ม่  ๆ  เข้ าม า  เช่ น  
การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned 
Unit Development, PUD) ก า ร ใ ห้  

- ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบัญญัติ 
ที่เหมาะสมและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้ งควบคุมอนุรักษ์ทรัพยากร และ              
การควบคุ ม จำกั ด  หรื อกำจั ดภาวะ
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่เกิดจากการก่อสร้าง 
ที่อยู่อาศัย การชำระหรือการจัดหมวดหมู่
ประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย 
เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินการ
ขออนญุาตปลูกสร้างอาคาร สิ่งแวดล้อมและ
มลภาวะ การกำจัดสิ่ งปฏิกูล นิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด การผังเมือง 
ฯลฯ การจัดวางผังเมืองของจังหวัดใหญ่
จะต้องดำเนินไปโดยสอดคล้องกับผังเมือง
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ประเด็น เป้าหมาย 
สถานการณ์การดำเนินการ  

(ความสำเร็จและปัญหา) 
ช่องว่างในการพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

Bonus FAR เพิ่ มขึ้นอีกหลายกรณี  เช่น 
การจัดให้มีพื้นที่สำหรับการเปลี่ยนถ่าย 
การสัญ จร  (Transit Facilities) ภ าย ใน
ระยะ 200 เมตรโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน การจัดให้มีพื้นที่ ว่างเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
(River Front Open Space) และการจัด
ให้มีสถานที่ดูแลเด็กและผู้สูงอายุในเวลา
กลางวัน (Day Care) ในอาคารพาณิ ชย์  
สำนักงานหรือ ที่อยู่อาศัย นอกจากนั้น ยังมี
มาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of 
Development Right, TDR) ทั้ ง ใ น ก ร ณี
ภายในบริเวณการใช้ประโยชน์ท่ีดินเดียวกัน 
และต่างบริเวณ ฯลฯ 

ของจังหวัดอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง (สัมมนา 
คีตสิน, 2564) 

กลไกการ

สงเคราะห์ 

สวัสดิการ และ

การสนับสนุน

ตลาด

อสังหาริม- 

ทรัพย์ให้

ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง

ระบบการเงนิและระบบสินเช่ือ 

- มีการจัดตั้งกองทุนที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 
โ ด ย หั ก ภ า ษี ที่ ดิ น  สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง                     
การจัดเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
(Earmarked Tax) ใน ก า ร ส นั บ ส นุ น
กองทุ น  ร วม ทั้ งกอ งทุ น ค้ ำป ระกั น             
ความเสี่ยงในการให้สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

- จัด ตั้ งกอ งทุ น สนั บ สนุ นก ารพัฒ น า 
ที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างโอกาสการเข้ าถึง

- ส าม ารถส ร้ า งกล ไก ท างการ เงิน เพื่ อ                

การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยได้หลากหลายระดับ  

- สามารถสร้างมาตรการจูงใจภาคเอกชนให้
เข้ามามสี่วนร่วมในการพฒันาที่อยู่อาศัย 

- ส่งเสริมและพัฒนาแนวทางประสาน
ความร่วมมื อภายในหน่ วยงานของ
กรุงเทพมหานคร 

- เสริมสร้างและพัฒนากลไกความร่วมมือ

ระหว่างภาคีเครือข่าย 
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ประเด็น เป้าหมาย 
สถานการณ์การดำเนินการ  

(ความสำเร็จและปัญหา) 
ช่องว่างในการพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

จัดการที่อยู่

อาศัยอย่าง

สมดุล 

สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายที่
ไม่สามารถเข้าถึงสิน เช่ือของสถาบั น
การเงินได้ในทุกระดับ ได้แก่ กองทุนเพื่อ
ก ารพั ฒ น าที่ อ ยู่ อ าศั ย ระดั บ ชุ ม ชน 
ร ะ ดั บ เมื อ ง  ฯ ล ฯ  ร วม ทั้ ง ก อ งทุ น 
ค้ำประกันความเสี่ยงในการให้สินเช่ือ 
ทีอ่ยู่อาศัย 

- ปรับปรุงระเบียบการใช้เงินลงทุนของ
กองทุนต่ าง ๆ เช่น  กองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ กองทุนสวัสดิการ 
กองทุนประกันสังคม ให้สมาชิกกู้ยืมเงิน
เพื่อซื้อก่อสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ของตนเอง 

- พัฒนากลไกการเงินเพื่อสนับสนุนการ
เข้าถึงสินเช่ือเพื่อที่อยู่ อาศัยของกลุ่ม 
ผู้ มี ราย ได้น้ อย  เช่น  การค้ ำประกั น 
การกู้ เงิน  (Mortgage Insurance) โดย
กองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อให้ 
ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสินเช่ือของ
สถาบันการเงินได้ 

- พัฒนาสินเช่ือเพื่อทีอ่ยู่อาศัยที่หลากหลาย
และครอบคลุมในทุกความต้องการ เช่น 
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ประเด็น เป้าหมาย 
สถานการณ์การดำเนินการ  

(ความสำเร็จและปัญหา) 
ช่องว่างในการพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

สินเชื่อเพื่อกลุ่มพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว สินเชื่อ
เพือ่ผู้สูงอายุ ฯลฯ 

- ส่งเสริมการ “ออมเงินระยะยาว” เพื่อซื้อ
ที่อยู่อาศัยในอนาคต ด้วยการยกเว้นภาษี
เงิน ได้ จากดอก เบี้ ย เงิน ฝาก เพื่ อซื้ อ 
ที่อยู่อาศัยเสริมสร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้
น้อยให้เข้าถึงสินเช่ืออย่างเสมอภาค 

แหล่งงานใกล้

บ้านและที่อยู่

อาศัยโดยรอบ

สถานขีนส่ง 

เพือ่พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง

มวลชน นับตั้งแต่ พ.ศ. 2542  

ที่มีการเปิดใช้รถไฟฟ้ามหานคร 

( Bangkok Transit System: 

BTS) เป็นระบบแรก 

- กฎหมายมีความขัดแย้งกับหลักการของ
การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน 
( Transit Oriented Development: 
TOD) เช่น การกำหนดร้อยละจำนวน  
ที่จอดรถขั้นต่ำที่ทุกอาคารต้องมี แต่ใน
หลักการ TOD ไม่สนับสนุนให้ประชาชน
ใช้รถในพื้นที ่

- ภาครัฐไม่สามารถจัดสรรพื้นที่พักอาศัย
ให้อยู่บริเวณเดียวกันหรืออยู่ ใกล้กับ
พื้นที่แหล่งงาน 

- แหล่งจ้างงานอยู่ ใจกลางเมือง ทำให้
แรงงานต้ องเดิ นทางเข้ ามาทำงาน             
เกิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางจำนวน
มหาศาล 

- ราคาที่อยู่อาศยัมีราคาสูง 

- ขับเคลื่อนนโยบายโดยใช้ผังเมืองภาค หรือ
ผังเมืองจังหวัด เพื่ อให้ผู้ เกี่ยวข้อง ส่วน
ท้องถิ่นนําเอานโยบายการพัฒนาโครงการ 
TOD ไปใช้ 

- กำหนดผังเมืองให้มีความหนาแน่นของ
ครัวเรือนในระดับปานกลางถึงสูงที่ประมาณ 
18-30 หน่วยที่พักต่อไร่และใช้ประโยชน์
ที่ดินแบบผสมผสาน  มีการออกแบบอาคาร
ให้ ผสมผสานทั้ งแนวตั้ งและแนวนอน 
รวมทั้ งมีการกระตุ้ นการใช้ที่ดินให้ เกิด
ประสิทธิภาพด้วย Incentive Zoning และ
นวัตกรรมปรับปรุ งฟื้ นฟู เมื อง (Form-
Based Codes: FBCs) โดยยังคงเอกลักษณ์
ในแต่ละพื้นท่ีไว ้

 

- ค ว รมี ก ารออ ก ม าต รก ารค วบ คุ ม 

ความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ทีดิน ทั้ง

มาตรการ FAR (Floor to Area Ratio) 

แ ล ะ  OSR (Open Space Ratio) ใ น

พื้นที่ เมืองที่มีระบบการขนส่งมวลชน

แบบรางเข้าถึง 

- จัดทำมาตรการจูงใจให้เจ้าของที่ดินหรือ

ผู้ประกอบการอาคารสาธารณะสามารถ

ขอเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อ 

พื้นที่ดินเพิ่มได้ (FAR Bonus) 

-จัดหาและพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานให้

เพียงพอต่อความต้องการ 

- การกำหนดเขตการพัฒนาเพื่อส่งเสริม

การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน 
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ประเด็น เป้าหมาย 
สถานการณ์การดำเนินการ  

(ความสำเร็จและปัญหา) 
ช่องว่างในการพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- กำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ ดิน 
ที่สนับสนุนการใช้ระบบขนส่งมวลชนให้
สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่ ครอบคลุม
รัศมีจากสถานีประมาณ 400 -500 เมตร  
ซึ่งเป็นระยะทางที่คนเต็มใจ ที่จะเดินเท้า
เพื่อเข้าถึงสถาน ี

- กำหนด เกณ ฑ์ การส่ ง เส ริม การล งทุ น 
ที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้ 
(Affordable Housing) เช่น ให้ประชาชน
ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 70 สามารถซื้ อหา 
ที่อยู่อาศัยได้ และให้เหลือพื้นที่ที่อยู่อาศัย
ประมาณร้อยละ 30 สำหรับการเช่า รวมทั้ง
กำหนดร้อยละขั้นต่ำของจำนวนที่พักอาศัย
สำหรับผู้มีรายไดน้้อยในพ้ืนท่ี 

- สนับสนุนรูปแบบการออกแบบอาคาร 
ให้ กระ ชับ ใน เชิ งแนวดิ่ ง  (Compacted 
Building Design) และรูปแบบประหยัด
พลังงาน เช่น การออกแบบระบบอาคาร
เขียว (Green Building Design) หรือเป็น
อาคารที่ใช้พลังงาน 

- แก้ ไข ระบ บ เค รดิ ต ภ าษี ส ำห รับ บ้ าน              
ผู้มีรายได้น้อยที่ตั้งอยู่รอบพื้นที่สถานีขนส่ง

(Transit Zone/District) 

- ควรมีการพัฒนาที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู่ใกล้

กับสถานีขนส่งมวลชนให้ตอบสนอง

ความต้องการในการพัฒนาเมือง 

- ควรเช่ือมโยงนโยบายและหน่วยงาน         
ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ ป ร ะ เท ศ 
กระทรวงที่ เกี่ยวข้องกับการวางแผน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อวาง
แผนการใช้ที่ดินและการขนส่งร่วมกัน 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำ
หน้าที่ เป็นเจ้าภาพหลัก ...................  
(ศักดิ์สิทธิ์  เฉลิมพงศ์ .........................  
และอภิวัฒน์ รัตนวราหะ,2559) 
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ประเด็น เป้าหมาย 
สถานการณ์การดำเนินการ  

(ความสำเร็จและปัญหา) 
ช่องว่างในการพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

มวลชนอยู่ แล้ ว  โดย เสนอรางวัลและ
ผลตอบแทนการคงอยู่ ของที่ อยู่ อาศั ย             
ใน พื้ น ที่ เพิ่ ม ภ า ษี ท า งก า ร เ งิ น  (Tax 
Increment Financing-TIF) ตามมูลค่าจริง 
จากการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนส่ง 

เคร่ืองมือ

การเงินเพ่ือ

เข้าถึง               

ที่อยู่อาศัย 

นโยบายที่ สร้างความสมดุล

เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย

หลายระดับ  

- ปรับปรุงระบบภาษีการให้สินเช่ือที่เอื้อให้
ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเองได้ตามความพร้อม (พระราชบัญญัติ 

  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562, 2562) 
- มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เนื่ อ งจ าก ไม่ ส าม ารถป ระก อบ ธุ ร กิ จ 
ได้ตามปกติ โดยลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 
ของจำนวนภาษีที่ ค ำนวณ ได้  สำหรับ 
การจัด เก็บภาษีของปีภาษี  พ .ศ .2564 
ครอบคลุมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท 
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย 
ท ำก า ร เก ษ ต ร  ที่ ดิ น ว่ า ง เป ล่ า  แ ล ะ 
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมหรือ 
อื่น ๆ รวมทั้งลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อ
บรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการซื้อ 
ที่อยู่อาศัยใหมเ่ป็นของตนเอง รวมถึงช่วยให้

- เพิ่มเครื่องมือการเงินที่หลากหลาย เพื่อให้

เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละกลุ่ม 

โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 

- พัฒนากลไกและโอกาสในการเข้าถึง
ระบบการเงินที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับศักยภาพของประชาชน 

- ภาครัฐควรจัดหาแหล่งกู้เงินระยะยาว
สำหรับสถาบันการเงิน สำหรับนำไป
ปล่อยให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อสร้าง 
ที่อยู่อาศัยและปล่อยกู้ให้ผู้บริโภคเพื่อ
การซื้อหรือเช่าท่ีอยู่อาศัย 
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ประเด็น เป้าหมาย 
สถานการณ์การดำเนินการ  

(ความสำเร็จและปัญหา) 
ช่องว่างในการพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

เกิดการซื้อขายในธรุกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ 
ซึ่ งเช่ือมโยงกับการจ้ างงานและธุรกิ จ 
ที่เกี่ยวเนื่อง โดยลดค่าธรรมเนียมการโอน
จากร้อยละ 2 ลงเหลือร้อยละ 0.01 และ 
ลดค่าธรรมเนียมการจำนองจากร้อยละ 1 
ลงเหลือร้อยละ 0.01 (เฉพาะการโอนและ
จดจ ำน องใน คราว เดี ย วกั น ) ส ำห รั บ 
ที่อยู่อาศัยใหม่ ราคาไม่ เกิน 3 ล้านบาท 
ต่อหน่วย ครอบคลุมบ้านเดี่ยว บ้านแฝด
บ้านแถว อาคารพาณิชย์ และห้องชุดที่ซื้อ
จากผู้ประกอบการ 

การจัดการ

ฐานข้อมูลเปิด

ขนาดใหญ่            

เพ่ือพัฒนา            

ที่อยู่อาศัย 

เพื่ อ บู รณ าก าร ฐ าน ข้ อ มู ล   

ที่อยู่อาศัยให้เป็นฐานเดียวกัน 

สนบัสนุนการพัฒนาและบริหาร

จั ด ก ารข้ อมู ล ส ารสน เท ศ /           

องค์ความรู้ด้านที่อยู่อาศัยอย่าง

เป็ น ร ะ บ บ  แ ล ะ เ ช่ื อ ม โย ง

เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและ

การจัดทำรายงานวิ เคราะห์

สถานการณ์ที่อยู่อาศัย   ต่าง ๆ 

ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

- นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถจัดทำข้อมูลที่
จะสามารถนำไปใช้สร้างสรรค์นวตักรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อ
นำไปสู่การเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็ง 
และก้าวหน้าด้วยความสามารถของการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ (สำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล, 2558) 

- มีการจัดทำศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
เพื่อพัฒนาและเช่ือมโยงโครงข่ายข้อมูล
สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยใน

-  พั ฒ น า ข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ข อ ง

กรุงเทพมหานครให้ เป็นระบบเดียวกับ 

ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 

- ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง และเพิ่ม
ประสิทธิภ าพระบบการปฏิ บั ติ งาน 
ของห น่ วย งาน ด้ านที่ อยู่ อ าศั ย โดย 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อให้บุคลากร
ที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนาที่ อยู่ อาศัย 
มีศักยภาพและองค์ความรู้ที่สอดคล้อง
กั บ การ เป ลี่ ยน แป ล ง และทิ ศ ท าง 
การพัฒนา  ทีอ่ยู่อาศัยในอนาคต รวมถึง
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ประเด็น เป้าหมาย 
สถานการณ์การดำเนินการ  

(ความสำเร็จและปัญหา) 
ช่องว่างในการพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

สถาบั น ก าร เงิน  ส ร้ า งและ

พัฒนาช่องทางการเข้าถึงความ

ต้องการด้านที่อยู่อาศัย เช่น 

ก า ร ส ำ ร ว จ ล ง ท ะ เบี ย น  

ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  

Application Website แ ล ะ

การนำเสนอMessage 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในระดับท้องถิ่น
และในระดับประเทศให้มีความสอดคล้อง
กันอย่างเป็นระบบมีการพัฒนาระบบการ
จัด เก็บรวบรวมข้อมูลที่ ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายทุกพ้ืนท่ี 

การพัฒนาเมื อง และที่ อยู่ อาศั ยซึ่ ง 
จะสามารถยกระดับประสิทธิภาพและ
ศักยภาพองค์กร 
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3.5 การวเิคราะห์กลยุทธ์เพือ่ใช้ในการกำหนดแผนพัฒนาทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี 

 การวิเคราะห์เพ่ือกำหนดกลยุทธ์ หรือ TOWS Matrix เป็นเทคนิคการกำหนดกลยุทธ์ ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อจากการวิเคราะห์ SWOT โดยนำผลที่ได้
จากการวิเคราะห์ SWOT มากำหนดรูปแบบกลยุทธ์ให้สอดรับและเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและศักยภาพของพ้ืนที่ เมื่อจับคู่กันแล้วจะได้กลยุทธ์ทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ 
1) กลยุทธ์เชิงรุก (จุดแข็งกับโอกาส :SO) 2) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (จุดอ่อนกับโอกาส: WO) 3) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (จุดแข็งกับอุปสรรค: ST) และ 4) กลยุทธ์เชิงรับ (จุดอ่อนกับ
อุปสรรค: WT) เช่น S(1) ผู้บริหารองค์กรมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาที่อยู่อาศยั ได้มาจากการจับกลุม่ S2 และ S6 ดังตารางที่ 3.4 
 
ตารางท่ี 3.4 การวิเคราะหก์ลยุทธ์เพื่อใช้ในการกำหนดแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี 

 

 

 

 

 ปัจจัยภายใน 

 

 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแขง็ (Strengths) 

S(1) ผู้บริหารองค์กรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัย (S2, S6) 

S(2 ) มี ท รัพ ย าก ร ใน ก ารด ำ เนิ น งาน ที่ เข้ ม แ ข็ ง  แ ล ะ เพี ย งพ อ                  

ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และเทคโนโลยี (S1, S3, S9, S19, S20) 

S(3) มีการกำหนดนโยบาย และกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย        

ที่ชัดเจน (S7, S8, S10) 

S(4) มีการดำเนินงาน/กิจกรรมการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

(S5, S11, S15, S17) 

S(5) มีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีอื่น ๆ เช่น การเคหะแห่งชาติ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สถาบันการศึกษา (S4, S12, S13, S14, S16, 

S18) 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W(1) ทรัพยากรในการดำเนินงานยังไม่มีประสิทธภาพเท่าที่ควร (W2, W3, 

W7, W8, W9) 

W(2) ขาดการถ่ายทอดนโยบายสู่บุคลากรระดับปฏิบัติงาน 

W(3) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ (W1, W4)  

W(4) ประเด็นข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ทำให้ไม่สามารถพัฒนา

สาธารณูปโภคพื้นฐานของผู้มีรายได้น้อยได้ดีเท่าที่ควร (W5) 

 

โอกาส (Opportunities) 

O(1) มีนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ เช่น 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, BCG Model, SDGs เป็นต้น (O5, O6, O8, 

O13, O16, O18) 

O(2) กรุงเทพมหานคร มีอำนาจในการแก้ไขปรับปรุง ข้อกำหนด 

กฏหมาย นโยบาย เพื่อให้สอดรับกับการดำเนินงานด้านการบริหาร

SO 

กลยุทธ์เชิงรุก 

ประสานความร่วมมือภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (S(2), 

S(4), S(5) + O(2), O(3), O(5), O(6)) 

จัดทำระบบฐานข้อมูลการพัฒนาที่อยูอ่าศยั (S(2), S(5) + O(1), 

O(2), O(3), O(4), O(5), O(6)) 

WO 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

ประสานความร่วมมือภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (W(1), 

W(2) + O(1), O(2), O(3), O(4), O(5), O(6), O(9)) 

สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ระดับเขตและมหานคร 

(W(1) และ W(3) + O(1) และ O(2)) 
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 ปัจจัยภายใน 

 

 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแขง็ (Strengths) 

S(1) ผู้บริหารองค์กรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัย (S2, S6) 

S(2 ) มี ท รัพ ย าก ร ใน ก ารด ำ เนิ น งาน ที่ เข้ ม แ ข็ ง  แ ล ะ เพี ย งพ อ                  

ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และเทคโนโลยี (S1, S3, S9, S19, S20) 

S(3) มีการกำหนดนโยบาย และกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย        

ที่ชัดเจน (S7, S8, S10) 

S(4) มีการดำเนินงาน/กิจกรรมการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

(S5, S11, S15, S17) 

S(5) มีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีอื่น ๆ เช่น การเคหะแห่งชาติ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สถาบันการศึกษา (S4, S12, S13, S14, S16, 

S18) 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W(1) ทรัพยากรในการดำเนินงานยังไม่มีประสิทธภาพเท่าที่ควร (W2, W3, 

W7, W8, W9) 

W(2) ขาดการถ่ายทอดนโยบายสู่บุคลากรระดับปฏิบัติงาน 

W(3) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ (W1, W4)  

W(4) ประเด็นข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ทำให้ไม่สามารถพัฒนา

สาธารณูปโภคพื้นฐานของผู้มีรายได้น้อยได้ดีเท่าที่ควร (W5) 

 

จัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย (O21) 

O(3) มีการดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น พื้นที่ริมคลอง สร้างบ้าน

มั่นคงให้แก่ผู้บุกรุกที่สาธารณะ (O4, O11, O12) 

O(4) มีการส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยที่หนาแน่น (High Residential 

Density) การผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Mixed Land Uses) 

เช่น นโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ทุกคนจ่ายได้  

(Affordable Housing) (O2, O9) 

O(5) ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัย (O3, O7) 

O(6) ชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มในชุมชนเพื่อเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน

และแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชน (O10, O15) 

O(7) มีความพร้อมในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา 

คมนาคมขนส่ง สัญญาณโทรศัพท์ เป็นต้น ที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ

และพัฒนาที่อยู่อาศัย (O1, O2, O20, O22, O23) 

O(8) กระแสสังคมก่อให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยในรูปแบบที่

หลากหลายมากขึ้น (O17, O19)  

สนับสนุนภาคเีครือข่ายในการจดัหาและการจัดการที่อยู่อาศัยแกชุ่มชน 

(S(2), S(4), S(5) + O(3), O(5), O(6)) 

 

สร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน  (W(3), W(4) + O(1), O(3), O(4), 

O(5), O(6), O(7), O(9)) 

พัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวติในการอยู่อาศัย

ที่ดี (W1, W2, W3, W4, W9 + O(1), O(3),O(5), ,O(6), O(7)) 

ประสานและจดัหาแหล่งเงินทุน (W(1) + O(1)) ภายนอกชุมชน 

ส่งเสริมการบริหารจัดการเงินทุนภายในชุมชน  (W(3) + O(6) 
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 ปัจจัยภายใน 

 

 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแขง็ (Strengths) 

S(1) ผู้บริหารองค์กรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัย (S2, S6) 

S(2 ) มี ท รัพ ย าก ร ใน ก ารด ำ เนิ น งาน ที่ เข้ ม แ ข็ ง  แ ล ะ เพี ย งพ อ                  

ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และเทคโนโลยี (S1, S3, S9, S19, S20) 

S(3) มีการกำหนดนโยบาย และกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย        

ที่ชัดเจน (S7, S8, S10) 

S(4) มีการดำเนินงาน/กิจกรรมการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

(S5, S11, S15, S17) 

S(5) มีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีอื่น ๆ เช่น การเคหะแห่งชาติ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สถาบันการศึกษา (S4, S12, S13, S14, S16, 

S18) 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W(1) ทรัพยากรในการดำเนินงานยังไม่มีประสิทธภาพเท่าที่ควร (W2, W3, 

W7, W8, W9) 

W(2) ขาดการถ่ายทอดนโยบายสู่บุคลากรระดับปฏิบัติงาน 

W(3) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ (W1, W4)  

W(4) ประเด็นข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ทำให้ไม่สามารถพัฒนา

สาธารณูปโภคพื้นฐานของผู้มีรายได้น้อยได้ดีเท่าที่ควร (W5) 

 

O(9) ราคาที่ดินที่อยู่รอบนอกยังมีราคาไม่สูงมากนักทำให้ต้นทุนในการ

พัฒนาที่อยู่อาศัยต่ำเมื่อเทียบกับราคาที่ดินในเมือง (O14) 

O(10) มีต้นแบบกรณีศึกษาที่ชัดเจนสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาที่อยู่

อาศัยผู้มีรายได้น้อย (O24) 

อุปสรรค (Threats) 

 T(1) พื้นที่ที่ ได้รับการสนับสนุนมาจากหน่วยงานอื่น  ๆ เพื่อใช้ใน 

การพัฒนาที่อยู่อาศัย มักไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่

กำหนดไว้ในผังเมือง (T1) 

T(2) ปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภค หรือสิ่งอำนวยความสะดวก 

ที่พัฒนาคุณภาพชีวิต (T2, T6, T8, T24, ,T23, T34)  

T(3) การขยายตัวของเมือง ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัย 

ชุมชนแออัด ชุมชนบุกรุก รวมถึงความปลอดภัยทางสังคม (T3, T5, 

T26, T27, T34) 

T(4) ปัญหาการจัดหาพื้นที่ใหม่ที่ ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ              

ผูม้ีรายได้น้อยอย่างแท้จริง (T18, T28, T29) 

ST 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

ประสานความร่วมมือภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (S(1), 

S(2), S(3), S(4)) + T(4), T(7), T(10), T(16)) 

สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ระดับเขตและมหานคร 

(S(1), S(2), S(3), S(4)) + T(1), T(6), T(10)) 

สนับสนุนภาคีเครือข่ายในการจดัหาและการจัดการที่อยู่อาศัยแกชุ่มชน 

(S(5) + T(3), T(4), T(6), T(14)) 

จัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย (S(2), S(4), S(5) + T(3), T(5)) 

 

ส่งเสริมการบริหารจัดการเงินทุนภายในชุมชน  (S(2), S(4) ,S(5) + 

WT 

กลยุทธ์เชิงรับ 

สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ระดับเขตและมหานคร 

(W(3) + T(1), T(6), T(10)) 

พัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวติในการอยู่อาศัย

ที่ดี (W(1) + T(2)) 

สนับสนุนภาคีเครือข่ายในการจดัหาและการจัดการที่อยู่อาศัยแกชุ่มชน   

(W(3) + T(3), T(4), T(6), T(14))  

จัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย (W(1) + (T(3), T(4), T(5), T(7), T(11), 

T(12)  

ประสานและจดัหาแหล่งเงนิทุนภายนอกชุมชน (W(4) + T(7), T(8), 
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(S5, S11, S15, S17) 
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สาธารณูปโภคพื้นฐานของผู้มีรายได้น้อยได้ดีเท่าที่ควร (W5) 

 

T(5) ปัญหาจากการเช่าที่ดิน (T4, T35) 

T(6) การบริหารงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการทับซ้อน

ของอำนาจหน้าที่ (T10, T11)  

T(7) ปัญหาในการจัดหาและจัดสรรงบประมาณ (T19, T21, T22) 

T(8) กฏหมาย และระเบียบข้อบังคับระดับสำนัก และระดับเขต ไม่เอื้อ

ต่อกลุ่มเป้าหมายและการดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัย (T31, T32, 

T33) 

T(9) บทบาทของการเมืองเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการ ซ่ึงมีผลต่อ

ความคล่องตัวของการบริหารงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย (T9) 

T(10) ปัญหาจากการสื่อสารนโยบาย และการถ่ายโอนงานจาก

หน่วยงานส่วนกลาง (T12, T13) 

T(11) การเปลี่ยนแปลงความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนจากการ

เกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติ (T14, T30) 

T(12) พื้นที่ว่างที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นพื้นที่ที่เจ้าของรอขายเก็งกำไร ไม่ได้มี

เพื่อรอการพัฒนา (T7) 

T(7), T(12), T(13), T(15))    

 

 

 

 

T(12), T(13), T(15))  
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สาธารณูปโภคพื้นฐานของผู้มีรายได้น้อยได้ดีเท่าที่ควร (W5) 

 

T(13) ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และราคาที่อยู่อาศัยไม่สอดคล้องกับ

รายได้ของประชาชน (T16, T20) 

T(14) ภาคเอกชนขาดแรงจูงใจในการร่วมมือพัฒนาที่ อยู่อาศัยสำหรับ 

ผูม้ีรายได้น้อย (T17) 

T(15) ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบในปี   

พ.ศ. 2573 ทำให้ภาครัฐต้องจัดหางบประมาณและเข้ามาดูแลที่อยู่

อาศัยให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น (T24) 

T(16) ผู้บริหารในระดับนโยบายของกรุงเทพมหานคร บางส่วนยังไม่

เข้าใจความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงทำให้การ

วางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยยังไม่ ตอบสนองต่อความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย เช่น ให้ผู้มีรายได้น้อยออกไปอยู่รอบนอกไกล ๆ ทำให้มี

ภาระค่าเดินทางเพิ่มขึ้น (T15) 
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บทท่ี 4  
แผนพัฒนาท่ีอยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและ 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร  
 

กระบวนการร่วมมือในการดำเนินการแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี และ                         

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี นับเป็นกลไกเชิงปฏิบัติการ (Active 

Mechanism) เกิดจากการมีส่วนร่วม (Participatory Process) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ผู้บริหารระดับสูง

ของกรุงเทพมหานคร ผู้ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร ผู้แทนชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ร่วมมือกันสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางการดำเนินงาน

มุ่งสู่ผลสำเร็จที่วางไว้ในอนาคต 

การดำเนินงานเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี และแผนปฏิบัติการ

ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี นอกจากต้องการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม 

(Participatory Process) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังถูกใช้

นำมาประมวล สังเคราะห์ และนำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์  การวางแผนกลยุทธ์เบื้องต้น คือ 

1) กระบวนการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร ซึ่งวิเคราะห์  

ในขอบเขตถึง “การพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร” มีการครอบคลุมในประเด็นด้านบุคลากร (Man) 

ด้านบริหารจัดการ (Management) งบประมาณ (Money) และวัสดุอุปกรณ์ (Material) และ 2) การวิเคราะห์

ช่องว่าง (Gap Analysis) เพ่ือประเมินเบื้องต้นหาความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันใน

ขอบเขตการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร กับมาตรฐานที่ต้องการจะเป็นในอนาคต เพ่ือให้เห็นภาพรวม

ของสถานการณ์ และโอกาสในปัจจุบัน พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือเป็นแนวทางเบื้องต้น ในการดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์บริบทของพ้ืนที่ 

3) การวิเคราะห์ภาพอนาคต (Future Scenario) เป็นกระบวนการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในการค้นหาปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ (Key Driving Forces) โดยใช้เทคนิค PESTEL ได้แก่ ด้านนโยบาย

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และกฎหมายหรือระเบียบ นำไปประกอบ  

การวิเคราะห์ เพ่ือกำหนดภาพอนาคตที่นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่อยู่ อาศัยของ

กรุงเทพมหานคร จากกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดนี้ เพื่อให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ได้

บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค ์ ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัยของ 

กรุงเทพมหานคร



 

 

แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 

         4-2 
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 4.1     ตารางความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายระดับประเทศและกระทรวงกับแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี และแผนปฏิบัติการ 
                  ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 5 ปี

ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศยั ระยะ 5 ปี 

ระดับประเทศ/ชาติ 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

SDGs 

เป้าหมายที่ 10 
ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที่ 11 
สร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์มีความปลอดภัย

ท่ัวถึง พร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 16 
ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนใหทุ้กคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันท่ี
มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

องค์การอนามัยโลก กรอบแนวคิด เมืองสุขภาวะ (Healthy City) และเมืองน่าอยู่ของผู้สูงอายุ (Aged-Friendly) 

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการ

พัฒนาท่ีอยู่อาศัยและเมืองอย่าง

ยั่งยืน ครั้งที่ 3 (Habitat III) 

วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda : NUA) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 - 2580) 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสังคม 

ด้านการสร้างความสามารถ                                

ในการแข่งขัน 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12                      
(พ.ศ.2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การสร้างความ 

เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้ำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมเพอืการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ระดับกระทรวง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยระยะ 

20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

แผนแม่บทการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1                      

การพัฒนาและสนับสนุนให้มี 

ท่ีอยู่อาศัยท่ีได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 การเสริมสร้างระบบการเงินและ

สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การยกระดับการบูรณาการ 

ด้านบริหารจัดการที่อยู่อาศัย 

ยุทธศาสตร์ที ่4 

การส่งเสริมให้ชุมชน

เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ

คุณภาพชีวิตท่ีดี 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ระยะ 

20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) มหานครปลอดภัย มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย มหานครสำหรับทุกคน มหานครกะทัดรัด มหานครแห่งเศรษฐกิจ

และเรียนรู้ การบริหารจัดการ 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          4-3 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายระดับประเทศและกระทรวงกับแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 
              กรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 5 ปี 
 
 จากภาพที่ 4.1 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายระดับประเทศและระดับกระทรวง  
ไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี และแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา 
ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งทำให้การดำเนินงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
ของกรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องและเป็นไปในตามนโยบายระดับประเทศและระดับกระทรวง  สำหรับ
รายละเอียดของแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

4.1 แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566-2575) 
   4.2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

4.3 ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการสำคัญที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี และ ระยะ 5 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนากลไกทาง
การเงินในการเข้าถึง               
ที่อยู่อาศัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การบูรณาการความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาทีอ่ยู่อาศัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
สร้างศักยภาพองค์กร 
บริหารจดัการความรู้ 
เทคโนโลยี และนวตักรรม
ด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาท่ีอยู่อาศัย            
แก่ชุมชนทุกระดับ
รายได ้

Gap Analysis Scenario 
Driving Forces 

 

Swot Analysis 
Tows Matrix 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          4-4 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4.1 แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566-2575) 

4.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  
“คุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยท่ีดี ของชาวกรุงเทพมหานครทุกครวัเรอืน ปี 2575” 
“High Quality of Living in Habitation of all Bangkok Household by Year 2032” 
 

4.1.2 พันธกิจ (Mission) 
   1. ร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม 
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างครอบคลุม สมดุล และเหมาะสม ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมและงบประมาณ
คณะกรรมการที่อยู่อาศัยระดับเขต (Collaboration towards BMA-level and District-level Habitation 
Committees for Inclusive Housing) 
   2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานคร และศักยภาพองค์กรชุมชน (Staff and 
Community Strengthening) และจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้วางแผน บริหารจัดการและ
พัฒนาที่อยู่อาศัย (Data and Information Management for Habitation) เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สามารถพ่ึงพาและจัดการตนเองด้านการอยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน 
   3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดี แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทุกกลุ่ม     
ทุกระดับรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวมถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส         
อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  (High Quality of Living for All)  
   4. ส่งเสริมและพัฒนากลไกด้านการเงินทั้งระดับเมืองและระดับชุมชนเพ่ือให้ทุกครัวเรือน 
เข้าถึงการอยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเพียงพอและในราคาที่จ่ายได้  (Financial and Budgeting for 
Good and Affordable Habitation) 

4.1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการความร่วมมือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างศักยภาพองค์กร บริหารจัดการความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ด้านการพัฒนาทีอ่ยู่อาศัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ชุมชนทุกระดับรายได้    
ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนากลไกทางการเงินในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย 

4.1.4 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  เป้าประสงค์ เป็นผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์                
การพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566–2575) โดยมี 4 เป้าประสงค์ ดังนี้ 

เป้าประสงค์ที่  1 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม 

เป้าประสงค์ที่  2  เพ่ิมขีดความสามารถและทักษะต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรในองค์กรด้วยการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          4-5 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

เป้าประสงค์ที่ 3 สนับสนุน จัดหา และพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของชุมชน
ในกรุงเทพมหานครครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดบัรายได ้

เป้าประสงค์ที่ 4 เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนในเมืองทุกระดับรายได้ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน                  
ในการจัดหาที่อยู่อาศัย รวมถึงการบริหารจัดการทางการเงิน เพ่ือนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          4-6 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4.1.5 การนำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2566-2575  
สู่การกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา/โครงการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการความร่วมมือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างความร่วมมอืในการพฒันาที่อยู่อาศัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ          

ภาคประชาสังคม 

กลยทุธท์ี่ 1 ประสานความร่วมมือภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 

เป้าประสงค์ : การดำเนินงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั 

Flagship Project : กิจกรรมประกาศนโยบายเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บท “ทศวรรษแห่งการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566-2575”  

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะสั้น พ.ศ. 2566-2568   

(1-3 ปี)    

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2569-2570  

(4-5 ปี) 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะยาว พ.ศ. 2571-2575  

(6-10 ปี) 

- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศ

นโยบายและแผนแม่บท “ทศวรรษแห่งการ

พัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2566-2575” และแต่งตั้ง “คณะกรรมการ

พัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร” โดยมี

กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศยั สำนักงาน 

การพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม 

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศยั สำนัก

ยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนกั 

การคลัง เป็นเลขานุการรว่ม 

- คณะกรรมการพัฒนาท่ีอยู่อาศยั

กรุงเทพมหานคร ประชาสมัพันธ์และ

ประสานขอความร่วมมือแก่หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยใน

การเข้าร่วมประชุมในวาระต่าง ๆ               

ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

- คณะกรรมการพัฒนาท่ีอยู่อาศยั            

จัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน                   

ที่เกีย่วข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

เพื่อขอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  

ตลอดจนการดำเนินการอื่นใด เพือ่ให้ 

- คณะกรรมการพัฒนาและแกไ้ขปัญหา   

ที่อยู่อาศัยระดบัเขตจดัการประชุมพัฒนาที่

อยู่อาศัยเป็นประจำ โดยกำหนดวาระการ

ประชุมให้ชัดเจน เพื่อทำให้หน่วยงาน 

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องสามารถวางแผน 

การทำงานได้ โดยกำหนดเป็นวาระปกติ 

เช่น ประชุมทุก ๆ 3 เดือน เป็นตน้ และ

วาระเร่งด่วน สำหรับกรณีความจำเป็น

เร่งด่วนไม่สามารถรอเข้าวาระการประชุม

ปกติได้ ซึ่งอาจเกดิความเสียหายและไม่ทัน

ต่อสถานการณ ์

- สำนักงานเขต สำนักงานการพัฒนาชุมชน

และสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกัน 

เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับประเด็นต่าง ๆ 

และแนวทางการแกไ้ข ตลอดจนวิธีการ          

ดำเนินการตามขั้นตอนของแตล่ะหน่วยงาน 

ในการประชุม ด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย        

ทีผ่่านมาแตล่ะครั้ง และจดัทำเป็นคู่มือ 

การประสานงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการ

ดำเนินงานในกรณเีกิดปญัหาที่มลีกัษณะ

เดียวกันสำหรับผู้ปฏิบตั ิ

- คณะกรรมการพัฒนาทีอ่ยู่อาศัย

ระดับกรุงเทพมหานคร 

ดำเนินการตรวจสอบการ

ดำเนินงานและปรับปรุงคู่มือ 

การประสานงานเป็นประจำทุกปี               

ให้สอดคล้องการเปลีย่นแปลงของ

สถานการณ์ กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อทำให้

การประสานการดำเนินงานใน  

ช่วงรอยต่อ หรือเปลี่ยนผ่าน

สามารถดำเนินการได้อย่าง

รวดเร็ว และเกดิความสะดวก          

ในการปฏิบัติงาน 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          4-7 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะสั้น พ.ศ. 2566-2568   

(1-3 ปี)    

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2569-2570  

(4-5 ปี)   

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะยาว พ.ศ. 2571-2575  

(6-10 ปี) 

การพฒันาทีอ่ยู่อาศัยสามารถ

ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง รวดเรว็ 

และราบรื่น ลดปัญหาความขัดแยง้ใน

การดำเนินงานร่วมกัน 

  

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างกลไกความร่วมมือระหวา่งภาคีเครือข่าย ระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร 

เป้าประสงค์ : การดำเนินงานด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยสามารถดำเนินการไดส้ำเร็จและเป็นรูปธรรม  

Flagship Project : กิจกรรมจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศยัทั้งระดับกรุงเทพมหานคร (ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร 

เป็นประธาน) และคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปญัหาที่อยู่อาศัยระดบัเขต (ผู้อำนวยการเขต เป็นประธาน) ท้ัง 50 เขต 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะสั้น พ.ศ. 2566-2568   

(1-3 ปี)    

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะปานกลาง พ.ศ.2569-2570  

(4-5 ปี)   

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะยาว พ.ศ.2571-2575  

(6-10 ปี) 

- ประชาสัมพันธ์ทิศทางการดำเนินงาน

ด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยมิติใหมสู่ภ่าคี

เครือข่าย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาสังคม   

- ขยายผลจากการตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาท่ีอยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร        

(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็น

ประธาน) ไปสู่การตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดบัเขต 

(ผู้อำนวยการเขตเป็นประธาน)                 

เพื่อจัดทำแผนงานและโครงการสำคัญ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาทีอ่ยู่อาศยัและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศยั             

ทั้งระดับชุมชน ระดับเขตและระดบั

กรุงเทพมหานครอยา่งสอดคล้องกัน 

- กำหนดงบประมาณแบบมสี่วนรว่ม 

(Participatory Budgeting) มาจาก

การร่วมคดิ ร่วมทำแผนพัฒนา 

ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร และรว่ม 

ลงแรงขับเคลื่อนการพฒันาของ 

ภาคีเครือข่าย  

- กำหนดวิธีการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปญัหา                 

ที่อยู่อาศัยระดบัเขต โดยนำปญัหาและ

อุปสรรคจากการดำเนินงานท่ีผ่านมา  

ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดวิธีการ

ปฏิบัติงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย 

- รวบรวมปัญหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

เพือ่นำไปประกอบเป็นข้อมูลใน                 

การปรับเปลี่ยน กฎระเบียบให้เอือ้ต่อ              

การดำเนินงานของภาคเีครือข่าย 

ทุกภาคส่วน 

- รวบรวมรายละเอียดเง่ือนไขด้าน 

ความร่วมมือพัฒนาที่อยู่อาศัย เพือ่ใช้เป็น 

บรรทัดฐานกำหนดเง่ือนไขใหม่ ให้

สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์           

- ควรมีการตดิตามประเมินผล และพจิารณา

ทบทวนปรับ MOU ในแตล่ะรอบป ีเพือ่ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ 

ตลอดจนพิจารณาขยายความร่วมมือ และ

แนวทางการพัฒนากับหน่วยงานเจ้าของ  

 

- ขยายกลุ่มภาคีเครือข่ายใน            

การพัฒนาที่อยู่อาศัย โดย               

การแยกประเภทกลุ่มภาคี

เครือข่ายตามเป้าหมาย 

การดำเนินงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

กับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย เช่น  

กลุ่มภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมาย             

ด้านการลงทุน ด้านการออกแบบ

พัฒนาท่ีอยู่อาศัย กลุ่มภาคี

เครือข่ายดา้นการเงิน หรือ 

กลุ่มภาคเีครือข่ายในการพัฒนา

ศักยภาพของชุมชน เป็นต้น 

-ขยายความเช่ือมโยงและพัฒนา

ความร่วมมือ ซึ่งจะทำให้เพิ่ม

ศักยภาพให้แก่ชุมชน ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต และ 

ที่อยู่อาศัย การพัฒนาอาชีพ

ผลิตภณัฑ์และบริการตามบริบท

ของชุมชน และเพิ่มศักยภาพใน                 

การสร้างอัตลักษณ์ของแต่ละ 

เขตพื้นท่ี 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะสั้น พ.ศ. 2566-2568 

(1-3 ปี) 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2569-2570 

(4-5 ปี) 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะยาว พ.ศ. 2571-2575 

(6-10 ปี) 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและ

ภาคประชาสังคม 

- จัดทำกรอบความร่วมมือพัฒนา                  

ที่อยู่อาศัย (MOU) เพื่อการพัฒนา              

ทีอ่ยู่อาศัยรปูแบบต่าง ๆ  ระหว่าง

กรุงเทพมหานครกับหน่วยงานเจ้าของที่ดิน

อื่นๆ ได้แก่ กรมธนารักษ ์สำนกังาน

ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กรมเจ้าทา่    

การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมศาสนา

และศาสนสถาน ตลอดจนหน่วยงานรฐัและ

เอกชนทีเ่กีย่วข้อง 

ที่ดิน และหน่วยงานในภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง   

- ควรมีการตดิตามประเมินผล 

และพิจารณาทบทวนปรับ MOU 

ในแต่ละรอบปี เพื่อให้สอดคล้อง

และเหมาะสมกับสถานการณ์ใน

ช่วงเวลานั้น ๆ ตลอดจนพิจารณา

ขยายความร่วมมือ และแนวทาง

การพฒันากับหน่วยงานเจ้าของ

ที่ดิน และหน่วยงานในภาคส่วน

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างเสริมความเขม้แข็งชุมชน   

เป้าประสงค์ : ประชาชนในชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อสรา้งศักยภาพให้กับตนเองซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความรับผดิชอบร่วมกัน

ของประชาชนในชุมชน 

Flagship Project : - 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะสั้น พ.ศ. 2566-2568   

(1-3 ปี)    

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2569-2570  

(4-5 ปี)   

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะยาว พ.ศ. 2571-2575  

(6-10 ปี) 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกครัวเรือน

เข้าร่วมกลุ่มต่าง ๆ เพื่อสร้างศักยภาพ

ให้แกก่ลุ่มและตนเอง โดยแสดงให้เห็น

ถึงโอกาสที่ครัวเรือนจะได้รับสิทธิ

ประโยชน์ตา่ง ๆ ท่ีเพิ่มขึ้นจาก 

การรวมกลุ่ม เชน่ การรวมกลุม่ออม

ทรัพย์ การรวมกลุ่มอาชีพ  

การรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชน การจดัตั้ง

สหกรณ์ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

- ส่งเสริมให้ชุมชนทีม่ีการรวมกลุ่มต่าง ๆ 

เช่ือมโยงกับชุมชนอื่น ๆ เพื่อขยาย

จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้

การทำงานและศักยภาพของกลุ่มดีขึ้น 

สามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนา 

ด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม  เช่น พัฒนาเงนิทุน

ในการประกอบอาชีพ การยกระดบั

มาตรฐานของกลุม่ เป็นตน้ 

- ส่งเสริมการพฒันาความเข้มแข็งของ

กลุ่มเพือ่เขา้รับการยกระดับ 

ความมั่นคงของกลุ่มโดยสำนักพัฒนา

สังคม กรุงเทพมหานคร กำหนด

มาตรฐานการพัฒนาของกลุ่มตา่ง ๆ 

ทั้งนีก้ลุ่มใดที่ไดร้ับการยกระดับจะ

สามารถไดร้ับสิทธิประโยชน์ที ่

เพิ่มขึ้นจากเดมิ    



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยกรุงเทพมหานคร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างศักยภาพองค์กร บริหารจัดการความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรมดา้นการพัฒนาที่อยู่อาศัย  

เป้าประสงค์ที่ 2  เพิ่มขีดความสามารถและทักษะต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครและผู้นำชุมชน ด้วยการสร้าง

องค์ความรู้ สง่เสริมการใช้ขอ้มูล เทคโนโลยีและนวตักรรมด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตและการอยูอ่าศยั 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยท่ีด ี

เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างศักยภาพแก่บุคลากรด้านองค์ความรู้ทีส่อดคล้องกับทิศทางการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในอนาคต รวมถึง

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม การพัฒนาเมือง และทีอ่ยูอ่าศัย สำหรบัปฏิบัติงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ

กระบวนการด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ให้แก่ประชาชนในชุมชนตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง              

ในการบริหารจัดการที่อยูอ่าศยัของชุมชน 

Flagship Project : 1. โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัย 

    2. โครงการสรา้งจิตสำนึกและพฒันาศักยภาพชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศยั 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะสั้น พ.ศ. 2566-2568   

(1-3 ปี)    

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2569-2570  

(4-5 ปี)   

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะยาว พ.ศ. 2571-2575  

(6-10 ป)ี 

- ดำเนินการจดัอบรม (Training) 

หลักสตูร “กระบวนการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตและการอยู่อาศัย” ให้แก่บุคลากร

ที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร  

สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขต

ทั้งหมด 

- ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร “ชุมชน

มั่นคง ประชาชนอยู่ดีมีสุข” ให้แก่ผู้นำ

หรือตัวแทนชุมชนจากทัง้ 50 เขต  

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน    

การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย โดยเฉพาะทกัษะ

การจัดทำบัญชีครัวเรือน และการตั้ง

กลุ่ม/สหกรณ์ออมทรัพยเ์พื่อ 

การมีทีอ่ยู่อาศัยที่มั่นคง   

- บุคลากรในองค์กรนำองค์ความรูท้ี่

ได้รับไปใช้ในปรับปรุง และพัฒนาการ

วางแผน และดำเนินการพัฒนา 

ทีอ่ยู่อาศัยทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์

และบริบทของชุมชนในพื้นที่  

- ตวัแทนชุมชนนำความรู้ที่ไดร้ับไป

ถ่ายทอดสู่ประชาชนในชุมชน เพื่อให ้

มีความรู้ความเขา้ใจที่ถูกต้องตาม

แนวทางเดียวกัน เพื่อเตรยีมตัวเข้าสู่

กระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดย 

เริ่มตั้งแต่ความเข้าใจขัน้พ้ืนฐาน ไปถึง

การรวมกลุ่มเพื่อสร้างศักยภาพ  

การสร้างหลักประกันท่ีมั่นคงผา่น 

การรวมกลุ่มของชุมชน รวมถึงการ

พัฒนา และยกระดับกลุ่มเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพให้แก่กลุม่ อันจะนำไปสูก่าร

ต่อยอดในด้านอื่น ๆ ต่อไป 

- มีการจัดอบรมหลักสูตรใหม่ ๆ              

อยูเ่สมอ โดยการกำหนดหลักสตูรควร

พิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนั้น 

เพือ่ให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็น

ประโยชน์มากข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้

บุคลากรได้พัฒนาอยูต่ลอดเวลา และ

สามารถนำความรู้มาบรูณาการและ

ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม ทำให้ชุมชน 

มีความเข้มแข็งมากขึน้ และสามารถ

พึง่พาตนเองด้านจัดการคุณภาพชีวิต

และทีอ่ยู่อาศัยของชุมชนได้ รวมถงึ

ส่งเสริมใหส้มาชิกรุ่นใหม่ ๆ ท่ีมีแนวคิด

ด้านนวัตกรรมการพัฒนาในรูปแบบ

สร้างสรรค ์

 

 

 
 

 

 

 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยกรุงเทพมหานคร 
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กลยุทธ์ที ่2 จัดทำระบบฐานข้อมลูการพัฒนาท่ีอยูอ่าศัย 

เป้าประสงค์ : มีระบบฐานข้อมูลชุมชนที่ครอบคลุมสามารถนำไปใช้สำหรับวางแผนบริหารจัดการที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนอง

ความต้องการและแก้ไขปญัหาที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Flagship Project :  

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะสั้น พ.ศ. 2566-2568   

(1-3 ปี)    

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2569-2570  

(4-5 ปี)   

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะยาว พ.ศ. 2571-2575  

(6-10 ปี) 

- ผู้ที่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา            

ที่อยู่อาศัย ร่วมกันพัฒนาและกำหนด

แบบฟอร์มและรายละเอียดอื่น ๆ 

ภายในแบบฟอร์ม ให้ครอบคลุมขอ้มูล

ทุกประเภทท่ีเกีย่วข้องกับการนำขอ้มูล

ไปใช้ในการวางแผน และบริหาร

จัดการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย      

 - นำแบบฟอร์มที่กำหนดไปใช้เปน็

แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับให้

ผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้ในการเก็บข้อมูล

จริง เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีส่มบรูณค์รบถ้วน 

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสะดวก

ต่อการนำข้อมลูเข้าระบบ 

-  ลงพืน้ที ่สำรวจข้อมูลชมุชนเพิ่มเติม 

จากข้อมูลที่มีอยู่ โดยใช้แบบฟอรม์ที่

กำหนด เช่น 1) ข้อมูลด้านกายภาพ 

เช่น ผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน ประเภท              

การอยู่อาศัย ลักษณะอาคารบ้านเรือน         

ที่พักอาศัย 2) ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ 

เช่น รายได้ของครัวเรือน และการ

ประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน 

จำนวนและประเภทของสมาชิกใน

ครัวเรือน 3) ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม

บริเวณโดยรอบของที่พักอาศัย เช่น 

ปัญหาทางสาธารณะในการเข้า-ออก 

ปัญหาด้านสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการปญัหาที่รกร้างว่างเปล่า  

เป็นต้น 

- นำข้อมูลชุมชนด้านต่าง ๆ จาก

แบบฟอร์มเข้าสูร่ะบบฐานข้อมูล เพื่อ

คัดแยกประเภท และจัดเรียง  

เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบโดยใช้

เทคโนโลยีทันสมยั และสามารถเกบ็

รวบรวมข้อมลูขนาดใหญ่ได้                                 

- ปรับปรุงขอ้มูลเป็นประจำตามระยะ 

เวลาที่กำหนด เพื่อให้ข้อมูลมีความ

ทันสมัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ   

- มีการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าทีท่ีด่แูล

ควบคุมระบบให้สามารถผลัดเปลีย่น

หมุนเวียนทำงานทดแทนกันได้ เพือ่ให้

สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

- การจัดเก็บข้อมลูในระบบฐานขอ้มูล           

ควรมีการจัดทำข้อมูลสำหรับใช้เปน็

ไฟล์สำรองกรณีที่เกิดปญัหากับระบบ

จะช่วยลดความเสียหายจากปัญหาใน

การสญูเสยีข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 

ไปได ้

- พิจารณาปรบัเปลีย่นระบบฐานขอ้มูล

ให้เหมาะสมกับระยะเวลาและ

สถานการณ์ทั้งระบบท่ีเป็น Hardware 

และ Software ที่ใช้งาน โดยเฉพาะ

ข้อมูลในอนาคตอาจมีข้อมลูจำนวน

มากขึ้น การประมวลผลเพื่อนำข้อมูล

มาใช้อาจไม่สามารถดำเนินการไดอ้ย่าง

สมบูรณ์ เนือ่งจากการล้าสมัยของ

อุปกรณ ์

- เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบควรได้รับ             

การพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ

ต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้

ข้อมูลในระบบฐานข้อมลูมี          

ความปลอดภัย และทันสมยัพร้อมใช้

งานอยู่เสมอ 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยกรุงเทพมหานคร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาท่ีอยูอ่าศัยแก่ชุมชนทกุระดับรายได้    

เป้าประสงค์ที่ 3 สนับสนุน จัดหา และพัฒนาท่ีอยู่อาศัยที่เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของชุมชนในกรุงเทพมหานคร

ครอบคลมุทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับรายได ้

กลยุทธ์ที ่1 : สนับสนุนภาคีเครือข่ายในการจัดหาและการจัดการทีอ่ยูอ่าศัยแก่ชุมชน    
เป้าประสงค์ : เพื่อสนับสนุนและประสานความร่วมมือด้านข้อมลู ด้านความต้องการ พ้ืนท่ี และชุมชน ในการพัฒนา                
ที่อยู่อาศยัของภาคีเครือข่ายภายนอก 
Flagship Project : 1. โครงการสำรวจ บันทึก และออกระเบยีบ ข้อบังคบัป้องกันรักษาแปลงท่ีดินสาธารณะในการดูแล
ของกรุงเทพมหานคร 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะสั้น พ.ศ. 2566-2568   

(1-3 ปี)    

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2569-2570  

(4-5 ปี)   

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะยาว พ.ศ. 2571-2575  

(6-10 ปี) 

- สำนักพัฒนาสังคม สำนกังานเขต

ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนสำรวจ 

บันทึกและออกระเบียบ “การป้องกัน

รักษาแปลงท่ีดินสาธารณะในการดูแล

ของกรุงเทพมหานคร” ทั้งแปลงท่ีดิน 

ที่ถูกบุกเบิกหรือเข้ามาอยูเ่องโดยมิไดม้ี

การจ่ายค่าเช่าและทีด่ินที่มีความเสี่ยง

จะถูกบุกเบกิเพิ่ม 

- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายโยธา และเจ้าหนา้ที่

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดกิารสังคม 

ของแต่ละสำนักงานเขต สำรวจ

ขอบเขตและกรรมสิทธ์ิที่ดินทีถู่กบกุรุก

และเสี่ยงถูกบุกรุก โดยคัดกรองข้อมูล

จากทะเบียนชุมชนทั้ง 2,016 แห่ง 

และแผนท่ีแปลงที่ดิน กรมทีด่ิน ดงันี้ 

1) ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในท่ีดินประเภท     
บุกรุก และกรรมสิทธ์ิที่ดินเป็นทีด่นิ
สาธารณะในการดูแลของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า มีอยู่ 18 
ชุมชน จำนวนบ้านบุกรุก 1,714 บ้าน  
ประชากร 8,514 คน อยู่ในพ้ืนท่ี 9 
เขต ได้แก่ เขตจตุจักร เขตดอนเมอืง 
(กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ) เขตดสุิต  
(กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง) เขตคลองเตย 

- สำนักงานเขตรับผิดชอบการกำกบั
ดูแลชุมชนให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับการป้องกันรักษาแปลง              
ที่ดินสาธารณะในการดูแลของ
กรุงเทพมหานคร โดยทำข้อมลูสถติิ 
สารสนเทศภมูิศาสตร์ และเปดิเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะพร้อมท้ังรายงาน
สถานการณ์นี้ทุกปีงบประมาณ 
- คณะกรรมการที่อยู่อาศยัระดับ
กรุงเทพมหานคร ประสานงาน 
ภาคีเครือข่ายพัฒนาท่ีอยูอ่าศัยท่ีเป็น 
ผู้ทีถ่ือกรรมสิทธ์ิในที่ดินท่ีมีต้นทุนที่
เหมาะสม และพร้อมร่วมลงทุนพัฒนา
ที่อยู่อาศัยสำหรับผูม้ีรายได้น้อย  
- คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศยั
ระดับเขตกำหนดแนวทางการพัฒนา
พื้นที่ร่วมกันให้มีการใช้งานท่ีดินอย่าง
เหมาะสม เกดิประโยชน์สูงสุดและ
สร้างมลูค่าเพิ่ม เพื่อตอบสนองต่อ 
การแก้ปัญหาการขาดที่อยู่อาศยั และ
ปัญหาอืน่ๆที่เกดิขึ้นในพ้ืนท่ี   
- คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศยั
ระดับเขตศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ดำเนินการโครงการจัดหา และพฒันา 
ที่อยู่อาศัยโดยเริ่มจากกลุ่มเป้าหมาย
ประเภทผู้มรีายได้น้อยกอ่น 

- คณะกรรมการที่อยู่อาศยัระดับ

กรุงเทพมหานคร ขยายความร่วมมือ

ระหว่างภาคเีครือข่ายเพิ่มขึ้น เพื่อ

สนับสนุนกระบวนการดำเนินงานของ

ภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนา                

ที่อยู่อาศัยและที่เกีย่วข้อง ตั้งแต่เริม่หา

พื้นที่ดินอยู่อาศัยไปจนถึงการพัฒนา 

ที่อยู่อาศัย การเข้าอยู่อาศัยของชุมชน

และการจัดการชุมชนหลังเข้าอยู่อาศัย

แล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของภาคี

เครือข่ายประสบความสำเรจ็และ

สามารถดำเนินการให้ชุมชน 

เกิดความยั่งยืน 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยกรุงเทพมหานคร 
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แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะสั้น พ.ศ. 2566-2568 

(1-3 ปี) 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2569-2570 

(4-5 ปี) 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะยาว พ.ศ. 2571-2575 

(6-10 ปี) 

เขตวัฒนา เขตสวนหลวง (กลุ่มเขต

กรุงเทพใต้) และ เขตคันนายาว  

เขตบึงกุ่ม เขตมีนบรุี (กลุ่มเขตกรงุเทพ

ตะวันออก) 

- คณะกรรมการพัฒนาท่ีอยู่อาศยั
ระดับเขตศึกษาความเป็นไปได้ใน 
การดำเนินการโครงการจดัหา และ
พัฒนาที่อยู่อาศัยโดยเริ่มจาก
กลุ่มเป้าหมายประเภท 
ผู้มีรายได้น้อยกอ่น 

 

2) ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินบุุกรุกและ
กรรมสิทธ์ิที่ดินเป็นท่ีดินสาธารณะ               
ในการดูแลของกรมธนารักษ์ ซึ่งพบว่า       
มีอยู่ 62 ชุมชน จำนวนบ้านบุกรุก 
10,036 บ้าน ประชากร 49,031 คน             
อยู่ในพ้ืนท่ี 9 เขต ได้แก่ เขตจตุจกัร                
เขตดอนเมอืง เขตบางเขน เขตหลกัสี่ 
(กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ) เขตดินแดง                   
เขตห้วยขวาง (กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง) 
เขตยานนาวา เขตสาทร (กลุ่มเขต
กรุงเทพใต้) และเขตบางพลัด (กลุม่เขต
กรุงธนเหนือ) 
- สำนักงานการพัฒนาชุมชน........  
สำนักพัฒนาสังคม จดัทำฐานข้อมลู
ชุมชนที่ได้เริ่มทำบ้านมั่นคงแล้วโดย
การใช้ฐานข้อมูลเดมิ ซึ่ง 
การเคหะแห่งชาติและโครงการบ้าน
มั่นคง ภายใต้การดำเนินงานของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) มีอยู่แล้ว 
- คณะกรรมการพฒันาและแกไ้ขปัญหา 
ที่อยู่อาศัยระดับกรุงเทพมหานคร
ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยการ
สนับสนนุและประสานความร่วมมือด้าน
ข้อมูล ความต้องการ พื้นที่ และชุมชน 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดหา หรือพัฒนา
ทีอ่ยู่อาศัยของภาคีเครือข่ายภายนอก  
 
 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยกรุงเทพมหานคร 
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แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะสั้น พ.ศ. 2566-2568 

(1-3 ปี) 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2569-2570 

(4-5 ปี) 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะยาว พ.ศ. 2571-2575 

(6-10 ปี) 

- คณะกรรมการพัฒนาและแกไ้ข
ปัญหาที่อยู่อาศัยระดับเขตร่วมกับภาคี
เครือข่ายโดยจดัให้มีงานมหกรรม 
นำเสนอท่ีอยูอ่าศัย พร้อมแหล่งงาน
ใกล้บ้าน รวมถึงกลไกการเงิน เพื่อจับคู่
ยูนิตที่อยู่อาศัย (Housing Stock) ของ
ภาคีเครือข่ายกับความต้องการและ
ศักยภาพของคนทุกระดับในชุมชน 

 

 

กลยุทธ์ที่  2 ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาท่ีอยู่อาศัย  
เป้าประสงค์ : เพือ่ส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่ดีแก่คนเมือง  มีท่ีอยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ท่ีได้มาตรฐานอยา่งครบถ้วนเพียงพอ และช่วยป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะเพิ่มเตมิ  
Flagship Project :  1. โครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย พืน้ที่เขตบึงกุม่ รองรับกลุม่เขตกรุงเทพกลาง และ 
กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 
     2. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบผสมผสานบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า พื้นที่เขตบางกะปิ รองรับ 
กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กลุ่มเขตกรุงเทพกลางและกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
     3. โครงการที ่อยู ่อาศัยสำหรับผู ้ม ีรายได้น้อย ผู ้ส ูงอายุและข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
พื้นที่เขตหนองจอก กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 
     4. โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผูม้ีรายได้น้อยพื้นที่เขตคลองสาน กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 
     5. โครงการที่อยู่อาศัยแบบผสมผสานและยา่นธุรกจิ พ้ืนท่ีเขตยานนาวา กลุ่มเขตกรุงเทพใต ้

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะสั้น พ.ศ. 2566-2568   

(1-3 ปี)    

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2569-2570  

(4-5 ปี) 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะยาว พ.ศ. 2571-2575  

(6-10 ปี) 

- รวบรวมข้อมูลการสำรวจและ

ประเมินสภาพท่ีอยูอ่าศัยของครัวเรือน 

สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ                

ที่เสียหาย ทรุดโทรมในแตล่ะชุมชน

และจัดทำบญัชีเพื่อใช้สำหรับ

ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป  

- ประสาน สนบัสนุน หน่วยงานทีม่ี

หน้าท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ

ประสาน ส่งต่อข้อมูล เพื่อดำเนินการ

ปรับปรุงซอ่มแซม และจัดหาแหลง่ 

 

- ประสานหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น            

ภาคีเครือข่ายความปลอดภัย                       

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา                 

สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร (กอ.ปภ.กทม.) 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา            

สาธารณภัย สำนักงานเขต  (กอ.ปภ.สนง.เขต) 

และหน่วยงานอืน่ ๆ  ในการจัดอบรม

อาสาสมัครด้านความปลอดภัยในชุมชน 

- สนับสนุนให้มีการจดัตั้งเครือข่ายชุมชน

ปลอดภัย เพื่อดูแลมาตรฐานความ 

- สนับสนุนการจดัการชุมชนให้เขา้ถึง

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

ที่ได้มาตรฐานโดยจดัให้มีการสำรวจ 

พื้นที่ตาบอด พื้นทีเ่เปลงท่ีดินบดิเบีย้ว

ใช้ประโยชน์ไดไ้ม่คุม้ค่า หรือไมม่ี

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเเละ

บริการสาธารณะต่างๆ ท่ีไดม้าตรฐาน 

- ร่วมกับสำนักการวางผังและพัฒนา

เมือง กรุงเทพมหานคร และ 

ภาคีเครือข่าย เพื่อจัดรูปที่ดินเพื่อ 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยกรุงเทพมหานคร 
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สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          4-14 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะสั้น พ.ศ. 2566-2568 

(1-3 ปี) 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2569-2570 

(4-5 ปี) 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะยาว พ.ศ. 2571-2575 

(6-10 ปี) 

เงินทุนทัง้ในลักษณะของเงินช่วยเหลือ

จากภาคีเครือข่ายที่มีงบประมาณ เช่น     

กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษย์ เป็นต้น เงินสนับสนุน หรือ

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพือ่ให้ซอ่มแซม                

ที่อยู่อาศัย ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

ปลอดภัยในชุมชนของตนเอง 

- ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 

ภาคเีครือข่าย และชุมชน ระดมสมอง

ร่วมกันในการวางแผนร่วมกับ 

ภาคเีครือข่าย เพื่อหาวิธีการป้องกัน 

การบุกรุกพื้นที่ดงักล่าว 

- แผนงาน หรือโครงการปรับภูมิทัศน ์หรือ

ใช้ประโยชน์ พัฒนาพื้นทีส่าธารณะทีม่ี

ความเสีย่งที่จะถูกบุกรุก ใหส้อดคล้องกับ

บริบทพื้นที ่

การพัฒนาพ้ืนท่ี เกิดการใช้ประโยชน์

ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และที่ดนิ 

มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น พร้อมในการพฒันา 

ที่อยู่อาศัยตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 4  การพัฒนากลไกทางการเงินในการเข้าถึงท่ีอยู่อาศัย 

เป้าประสงค์ที่ 4 : เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในเมืองทุกระดับรายได้ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการจัดหาที่อยู่อาศยั 

รวมถึงการบริหารจดัการทางการเงิน เพื่อนำไปสู่คณุภาพชีวิตที่ดีอยา่งยั่งยืน 

กลยุทธ์ที ่ 1 ประสานและจดัหาแหล่งเงินทุนภายนอกชุมชน   
เป้าประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านที่อยู่อาศัย และการเสรมิสรา้งรายได้จากอาชีพ  
Flagship Project :  - 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะสั้น พ.ศ. 2566-2568   

(1-3 ปี)    

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2569-2570  

(4-5 ปี)  

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะยาว พ.ศ. 2571-2575  

(6-10 ปี) 

- ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนา               
ที่อยู่อาศัยตามแนวทางการดำเนิน    
การพัฒนาผ่านการรวมกลุ่มของชุมชน 
- ประสานขอความร่วมมือจากสถาบัน
การเงินท่ีสามารถเข้าถึงได้งา่ย และ
พร้อมทีจ่ะสนับสนุนการดำเนินงาน
พัฒนาที่อยู่อาศัย โดยการเข้าไปพดูคุย
ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาท่ีอยู่อาศัย      
เพือ่ช้ีแจงแนวทางการดำเนินการขอรับ
การสนับสนุนเงินทุนด้านการพัฒนา             
ที่อยู่อาศัยผ่านการรวมกลุ่มของคน              
ในชุมชน เพือ่สร้างความเช่ือมั่นใหแ้ก่
สถาบนัการเงินทีเ่ข้ามามสีว่นสนับสนุน 
- สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสถาบัน 

- ร่วมกับภาคีเครือข่ายดา้นการเงินใน           

การขยายวงเงินให้กู้ประกอบอาชีพ สำหรับ

กลุ่มผู้กู้กลุ่มเดิม และสนบัสนุนเงนิกู้เพ่ือใช้

ในการลงทนุสำหรับกลุม่ผู้กู้กลุ่มใหม่               

เพือ่ขยายฐานลูกค้าประเภทกลุม่ให้มากขึ้น  

- มีการประชุมร่วมกับสถาบนัการเงินและ

ภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่อยูอ่าศัย     

ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา            

ที่อยู่อาศัย และสนับสนุนแหล่งเงนิทุนใน

การกู้เงินประเภทสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยผา่น

การกู้ยืมในลักษณะของกลุม่ต่าง ๆ  

โดยเฉพาะกลุ่มทีม่ีประวตัิการกูย้ืมผ่านกลุม่

มาแล้ว รวมถึงการให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่ม 

- ทำบันทีกข้อตกลง (MOU) 

สนบัสนุนเงินทุนหรือร่วมลงทุนใน

การจัดหาและพัฒนาโครงการ             

ที่อยู่อาศัย การพัฒนาทีอ่ยู่อาศัย 

โดยใช้เงื่อนไขพิเศษ ตามบันทึก

ข้อตกลงในการสนับสนุนเงินทุน

หรือร่วมลงทุน โดยการดำเนินการ

พัฒนาท่ีอยู่อาศัยดังกล่าว อาจใช้

เป็นต้นแบบแก่พ้ืนท่ีต่าง ๆ               

โดยอาจดำเนินการโดยพิจารณา

กลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก  



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยกรุงเทพมหานคร 
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แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะสั้น พ.ศ. 2566-2568 

(1-3 ปี) 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2569-2570 

(4-5 ปี) 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะยาว พ.ศ.2571-2575 

(6-10 ปี) 

การเงินอย่างเป็นรูปธรรม โดยการ               
ทำสัญญาข้อตกลงร่วมกัน (MOU)               
ในการให้สินเช่ือ หรือเงินกู้ ดอกเบีย้ต่ำ 
หรือการกำหนดเง่ือนไขพิเศษ เพื่อให้
ประชาชน ชุมชน สามารถเข้าถึง           
แหล่งเงินทุนได้ โดยเริ่มจากการ
สนับสนุนแหล่งเงินทุนในการประกอบ
อาชีพของกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ เพือ่สรา้งความ
เข้มแข็งแก่สมาชิกกลุม่ต่าง ๆ และเป็น
การสร้างเครดิตในวงเงินไมสู่งมากนัก 
- จัดโครงการพัฒนาและจดัหาอาชีพให้
ประชาชนในชุมชนลงทะเบียนความ
ต้องการฝึกและประกอบอาชีพในพ้ืนท่ี
ชุมชน และดำเนินการพัฒนาทักษะ
อาชีพ และจัดหาแหล่งงาน และพืน้ท่ี
ประกอบอาชีพ 
- ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหา
แหล่งงานบริเวณใกล้เคยีงที่พักอาศัย               
ทีม่ีค่าจ้างท่ีเป็นธรรม และมีความมั่นคง 
ตลอดจนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการ
จัดหาพื้นที่สำหรับผูป้ระกอบอาชีพ
อิสระ เช่น พื้นทีส่่วนกลางในการคา้ขาย
สินค้าอุปโภคบริโภคภายในพ้ืนท่ีชุมชน                
เป็นต้น เพื่อรองรับการประกอบอาชีพ
ของผู้อาศัยอยู่ในชุมชน เป็นการสร้าง
รายไดเ้พิ่มความมั่นคงในอาชีพ และ
พึ่งพาตนเอง 
- ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการเงิน
จัดให้มีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยตำ่เพื่อการ
ประกอบอาชีพ ในรายที่ต้องการ 

ชุมชนที่มีการพัฒนาการดำเนินงานของ

กลุ่มมาอยา่งต่อเนื่อง และกลุ่มชุมชนที่มี

การประเมินยกระดับมาตรฐานกลุม่ ท้ังนี้

ควรมีการประชุมและหารือแนวทางการ

ดำเนินการและกำหนดเง่ือนไขพิเศษร่วมกัน

กับสถาบันการเงิน และภาคีเครือข่ายด้าน

การเงนิในการกำหนดเงื่อนไข ดอกเบี้ย 

และลักษณะต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

 

 

 

 



แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัยกรุงเทพมหานคร 
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กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมการบริหารจดัการเงินทุนภายในชุมชน      
เป้าประสงค์ : เพิ่มศักยภาพใหชุ้มชนสามารถดูแล บรหิารจดัการงบประมาณการเงิน หลังเกิดการรวมกลุ่มได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

Flagship Project :   

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะสั้น พ.ศ. 2566-2568   

(1-3 ป)ี    

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2569-2570  

(4-5 ปี)   

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

ระยะยาว พ.ศ. 2571-2575  

(6-10 ปี) 

- ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางด้านการเงิน หรือ

สถาบันการศึกษา ในการให้ความรู้การบริหาร

จัดการเงิน และเงินทุน เมื่อมีการสนับสนุนให้

มีการรวมกลุ่มชุมชนที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน 

เพือ่การจัดหาที่อยู่อาศัยแล้ว 

- เข้าไปเป็นภาคีหนึ่งของการรวมกลุ่มจัดตั้ง

กลุ่มของชุมชนเพื่อร่วมตัดสินใจ เป็นพี่เลี้ยง

ในการดำเนินงาน 

- สนับสนนุให้ชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ หรือ

กลุ่มที่จัดตั้ง มีการตรวจสอบบัญชีจากทีม

ด้านตรวจสอบที่มบีุคคลภายนอกร่วมด้วย 

เช่น เจ้าหน้าทีส่ำนักงานเขต, อาจารย์จาก

สถาบันการศึกษา เป็นต้น เพื่อให้การ

ดำเนินงานด้านการเงินของกลุ่มเกิดความ

โปร่งใส  

- สนับสนุนให้กลุม่ที่มีความเชี่ยวชาญใน

การบริหารจัดการเงินทุนของกลุ่ม 

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกลุม่ และชุมชน

อื่น ๆ ภายในเขตพื้นที่  

- สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนที่มี             

องค์ความรู้ จัดทำทีมสำหรับตรวจสอบการ

บริหารจดัการเงินของกลุ่มต่าง ๆ ภายใน

เขตพื้นท่ี เพื่อเป็นการสร้างรายไดใ้ห้แก่ทีม 

ตรวจสอบของชุมชน และทำให้เกดิความ

โปร่งใสในการดำเนินงาน 

- ขยายพื้นท่ีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูร้ะหว่างกลุ่มออกไปยัง

ชุมชนอืน่ ๆ ภายในกลุ่มเขต และ

พัฒนาไปยังกลุ่มเขตอื่น ๆ                    

เพือ่เป็นการสร้างเครือข่าย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- ขยายพื้นที่ในการให้บริการทีม

ตรวจสอบของชุมชน สำหรับ 

การตรวจสอบการบริหารจัด

การเงินของกลุ่ม เป็นการกระจาย

ความรู้และสร้างรายได้ ให้แก่

ชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 



 

 

แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
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4.2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการความร่วมมือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้างความร่วมมือในการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาโครงการ 
หน่วยงาน

หลัก 

หน่วยงาน
รอง/

สนับสนุน 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. ประสานความ
ร่วมมือภายใน
หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร 
  
 

 

- การดำเนินงาน
ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาที่อยู่อาศยั
สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 

- หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาที่อยู่อาศัย  

ที่ให้ความร่วมมือใน

การดำเนินการพัฒนา

ทีอ่ยู่อาศัย 

 

 

 

 

 

- จำนวน
หน่วยงานท่ีให้
ความร่วมมือใน
การดำเนินการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย
อย่างน้อย   

- 
 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 5 - ประชาสัมพันธ์งานและ 
ทิศทางการดำเนินงานด้าน 
การพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่หน่วยงาน
ภายในกรุงเทพมหานคร 
- ประสานขอความร่วมมือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ในการเข้าร่วมประชุมในวาระต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 - จัดประชุมร่วมกบัหน่วยงาน
ดังกล่าวเพือ่ขอความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการ
ดำเนนิการอื่นใด เพื่อให้การพัฒนา 
ที่อยู่อาศัยสามารถดำเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และราบรื่น 
ลดปัญหาความขัดแย้งใน 
การดำเนินงานร่วมกัน 
 

- สพส. 

- สพอ. 

- สพช. 
- สนข. 
- สวพ. 
- สวผ. 
- สนน. 
- สนย. 
- สจฝ. 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาโครงการ 
หน่วยงาน

หลัก 

หน่วยงาน
รอง/

สนับสนุน 
2566 2567 2568 2569 2570 

- กำหนดวาระการประชุมให้ชัดเจน 
เพือ่ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง สามารถวางแผนการ
ทำงานได้ โดยกำหนดเป็นวาระปกติ 
เช่น ประชุมทุก 3 เดือน เป็นต้น 
และวาระเร่งด่วน สำหรับกรณีความ
จำเป็นเร่งด่วน ไมส่ามารถรอเข้า
วาระการประชุมปกติได้ ซึ่งอาจเกดิ
ความเสยีหายและไม่ทันต่อ
สถานการณ์  
- เก็บรวบรวมข้อมลูสำหรับ
ประเด็นต่าง ๆ และแนวทาง 
การแก้ไข ตลอดจนวิธีการ
ดำเนินการตามขัน้ตอนของแตล่ะ
หน่วยงานในการประชุมด้าน 
การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยที่ผ่านมา 
แต่ละครั้ง และจดัทำเป็นคูม่ือการ
ประสานงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินการในกรณีเกิดปญัหาใน
ลักษณะเดียวกันสำหรับผู้ปฏิบัต ิ
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กลยทุธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาโครงการ 
หน่วย 

งานหลัก 

หน่วยงาน
รอง/

สนับสนุน 
2566 2567 2568 2569 2570 

2. สร้างกลไก

ความร่วมมือ

ระหว่างภาคี

เครือข่าย  

ระดับเขตและ

กรุงเทพมหานคร 

 

 

การดำเนินงาน

ด้านการพัฒนา        

ที่อยู่อาศัย

สามารถ

ดำเนินการได้

สำเรจ็และเป็น

รูปธรรม  

 

คณะกรรมการพัฒนา

ที่อยู่อาศัยระดบั

กรุงเทพมหานคร 

และระดับเขต 

มีคณะกรรมการ

พัฒนาท่ีอยู่อาศัย

ระดับ

กรุงเทพมหานคร 

และระดับเขต 

- มีคณะ 
กรรมการ
พัฒนา       

ที่อยู่อาศัย
ระดับ
กรุงเทพ 

มหานคร 
และ 

ระดับเขต 

- - - - ประชาสัมพันธ์ทิศทางการพัฒนา
ทีอ่ยูอ่าศยัมิติใหมสู่่เครือข่ายทั้ง
ภาครัฐภาคเอกชนและ 
ภาคประชาสังคม   
- จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา              
ที่อยู่อาศัยทั้งระดับ
กรุงเทพมหานคร และ
คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ระดับเขตเพื่อทำแผนและขับเคลื่อน
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและยกระดบั
คุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยระดับ
ชุมชน ระดับเขต และ 
ระดับกรุงเทพมหานคร 
- กำหนดงบประมาณแบบ 
มีส่วนร่วม (Participatory 
Budgeting) มาจากการร่วมคดิ 
ร่วมทำแผนและร่วมลงแรง
ขับเคลื่อนการพัฒนาของภาคี
เครือข่าย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการและภาคประชาสังคม 
 

- สพส. - สนข. 
- ชุมชน 
- สพอ. 
- สนช. 
- สสส. 
- สสช. 
- สจฝ. 
- สถาบัน 
การศึกษา 
- ภาคี
เครือข่าย         
ด้านการ
พัฒนา
อาชีพ
พัฒนา           
ที่อยู่อาศยั 
- ภาคี
เครือข่าย
สถาบนั
การเงิน 



 

 

แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 

         4-20 
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาโครงการ 
หน่วยงาน

หลัก 

หน่วยงาน
รอง/

สนับสนุน 
2566 2567 2568 2569 2570 

- จัดทำ MOU/เง่ือนไขในการพัฒนาที่
อยู่อาศัยรูปแบบต่าง ๆ  ร่วมกัน 

 3. สร้างเสริม
ความเข้มแข็ง
ชุมชน   
  
 

ประชาชนใน

ชุมชนมีการ

รวมกลุม่เพือ่

สร้างศักยภาพ

ใหกั้บตนเองซึ่ง

จะแสดงให้เห็น

ถึงความ

รับผิดชอบ

ร่วมกันของ

ประชาชนใน

ชุมชน 

จำนวนครัวเรือน           

ที่เขา้ร่วมกลุม่ต่าง ๆ 

ในชุมชน/1 กลุ่ม

เขต (ทุกกลุ่มเขต) 

 

ร้อยละของ

จำนวนครัวเรือน

ที่เข้าร่วมกลุม่

ต่างๆ ในชุมชน/   

1 กลุ่มเขต อย่าง

น้อย    

- ร้อยละ
10/1
กลุ่ม
เขต 

ร้อยละ
20/1 
กลุ่ม
เขต 

ร้อยละ
35/1
กลุ่ม
เขต 

ร้อยละ
55/1 
กลุ่ม 
เขต 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุก
ครัวเรือนเข้าร่วมกลุ่มต่าง ๆ เพื่อ
สร้างศักยภาพให้แก่กลุ่มและตนเอง 
โดยแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ครัวเรอืน
จะไดร้ับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
ที่เพ่ิมขึ้นจากการรวมกลุม่ 
- สง่เสริมให้ชุมชนท่ีมีการรวมกลุ่ม
เชื่อมโยงกับชุมชนอ่ืน ๆ เพื่อขยาย
จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น ส่งผลให ้
การทำงานและศักยภาพของกลุ่มดี
ขึ้น สามารถนำไปต่อยอดใน 
การพัฒนาด้านอื่น ๆ เพิม่เติม เช่น 
พัฒนาเงินทุนในการประกอบอาชีพ  
การยกระดับมาตรฐานของกลุม่ 
เป็นต้น 
- สง่เสริมการพัฒนาความเข้มแขง็
ของกลุ่มเพื่อเข้ารับการยกระดับ
ความมั่นคงของกลุ่มโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ (สพส.) กำหนดมาตรฐาน

- สนข. 
- สพช. 

- สสส. 
- สสช. 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาโครงการ 
หน่วยงาน

หลัก 

หน่วยงาน
รอง/

สนับสนุน 
2566 2567 2568 2569 2570 

การพัฒนาของกลุ่มต่าง ๆ ทั้งนี้ 
กลุ่มใดท่ีได้รับการยกระดับจะ
สามารถไดร้ับสิทธ์ิประโยชน์ที่
เพิ่มขึ้นจากเดมิ    
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างศักยภาพองค์กร บริหารจัดการความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย  

เป้าประสงค์ที่ 2 : เพ่ิมขีดความสามารถและทักษะต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครและผู้นำชุมชน ด้วยการสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้ข้อมูล เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัย 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาโครงการ 
หน่วย 

งานหลกั 

หน่วยงาน 
รอง/

สนับสนุน 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. พัฒนา 

องค์ความรู้การ

พัฒนาท่ีอยู่อาศัย

และคุณภาพชีวิต

ในการอยู่อาศัย 

ที่ดี 

                  

 

 

       

   

- เพือ่สร้างศักยภาพ
แก่บุคลากรด้าน            
องค์ความรู้ที่
สอดคล้องกับ            
ทิศทางการพัฒนา 
ที่อยู่อาศัยในอนาคต 
รวมถึงความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการ
พัฒนาเมือง และ 
ทีอ่ยู่อาศัย สำหรับ
ปฏิบัติงานและ
ถ่ายทอด             
องค์ความรู้และ
กระบวนการด้าน 
การพัฒนาทีอ่ยู่อาศัย
ให้แก ่ประชาชนใน
ชุมชนตั้งแต่

1. บุคลากรที่เข้า

ร่วมโครงการ

เสรมิสร้าง

สมรรถนะด้าน

การพัฒนา 

ที่อยู่อาศัย 

 

- จำนวน

บุคลากรจาก

สำนักพัฒนา

สังคม และ

สำนักงานเขตที่

เข้าร่วม

โครงการ

เสรมิสร้าง

สมรรถนะด้าน

การพัฒนา 

ที่อยู่อาศัย

หนว่ยงานละ

อย่างน้อย 

2  
คน/ 

หน่วย 
งาน/ 

 โครงการ 

2  
คน/

หน่วย 
งาน / 

โครงการ 

2  
คน/ 

หน่วย 
งาน /  

โครงการ 

2  
คน/ 

หน่วย 
งาน/  

โครงการ 

2  
คน/ 

หน่วย 
งาน/  

โครงการ 

-  ดำเนินการจัดอบรม 
(Training) “กระบวนการใน
การพัฒนาทีอ่ยู่อาศัย”ให้แก่
บุคลากรที่เกีย่วข้องจาก
ส่วนกลางและบุคลากรจาก
สำนักงานเขต 
- บุคลากรที่ได้รับการอบรม 
นำองค์ความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ใน
การวางแผน และดำเนิน 
การพฒันาที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
ในพื้นที่ อีกทั้งนำความรู้ไป
ถ่ายทอดให้กับชุมชนในพื้นที่ 
 
 
 
 
 

- สพส. - สนข. 
- ชุมชน  
- สสส. 
- สสช. 
- สถาบัน 
การศึกษา 
- ภาคี 

เครือข่าย 

ด้านการ 

พัฒนา 

องค์ความรู ้
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาโครงการ 
หน่วย 

งานหลกั 

หน่วยงาน 
รอง/

สนับสนุน 
2566 2567 2568 2569 2570 

ระดับพ้ืนฐานถึง
ระดับที่ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเอง
ในการบริหารจัดการ
ที่อยู่อาศัยของชุมชน 

- ดำเนินการจดัอบรมตัวแทน
ชุมชนจากสำนักงานเขตตา่ง ๆ 
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย  
- ตัวแทนชุมชนนำความรู้ที่
ได้รับไปถ่ายทอดสู่ประชาชน 
ในชุมชนเพื่อให้มีความรู ้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องตาม
แนวทางเดียวกนัเพื่อเตรียมตัว
เข้าสู่กระบวนการที่นำไปสู ่
การรวมกลุ่ม 

 2. ชุมชนจาก
สำนกังานเขต 
ที่ส่งตัวแทน 
เข้าร่วมโครงการ
สร้างความรู้
ความเข้าใจ 
ด้านการพัฒนา           
ที่อยู่อาศัย 

จำนวนชุมชน

จากสำนักงาน

เขตทีส่่งตัวแทน

เข้าร่วม

โครงการ 

สร้างความรู ้

ความเข้าใจ 

ด้านการพัฒนา 

ที่อยู่อาศัย

เพิ่มขึ้นจาก 

ปีฐานอย่างน้อย 

(ปีฐาน 2566) 

 

 

ร้อยละ  
10 
ของ 

ชุมชน 
ที่ม ี

ตัวแทน 
เข้าร่วม 
โครงการ 

ร้อยละ 
10 
ของ 

ชุมชน 
ทีม่ี

ตัวแทน
เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ  
10 
ของ 

ชุมชน 
ที่มี

ตัวแทน
เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 
 10 
ของ 

ชุมชน 
ที่มี

ตัวแทน
เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ  
10 
ของ 

ชุมชน 
ที่ม ี

ตัวแทนเ 
ข้าร่วม 
โครงการ 
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ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาโครงการ 
หน่วย 

งานหลกั 

หน่วยงาน 
รอง/

สนับสนุน 
2566 2567 2568 2569 2570 

2. จัดทำระบบ

ฐานข้อมูลการ

พัฒนาทีอ่าศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีระบบฐานข้อมลู
ชุมชนทีค่รอบคลุม
สามารถนำไปใช้
สำหรับวางแผน
บริหารจดัการ 
ที่อยู่อาศัยเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไข
ปัญหาทีอ่ยู่อาศัยของ
ประชาชนใน
กรุงเทพมหานครได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

 

 

ระบบฐานข้อมลู

ชุมชนที่

ครอบคลมุ

สามารถใช้ใน

การวางแผน 

และบรหิาร

จัดการ             

ที่อยู่อาศัย 

 

 

 

 

  

 

 

 

จำนวนชุด

ฐานข้อมลูชุมชน

ใน

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

1 
ชุด 

(กายภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
ชุด 

(เศรษฐกิจ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
ชุด 

(สภาพแวด 
ล้อม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้ที่มีหน้าที่เกีย่วข้องกับ 
การพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกัน
พัฒนาและกำหนดแบบฟอร์ม
และรายละเอียดอื่น ๆ ภายใน
แบบฟอร์มให้ครอบคลุมข้อมูล
ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการ
นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน 
และบริหารจัดการพัฒนา 
ทีอ่ยู่อาศัย 
 - นำแบบฟอร์มที่กำหนดไปใช้
เป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน
สำหรับให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้
ในการเก็บข้อมูลจริง เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
สะดวกต่อการนำข้อมูล 
เข้าระบบ 
 
 
 
 

- สพส. - สพช. 
- สวพ. 
- สนข. 
- สพอ. 
- ชุมชน 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาโครงการ 
หน่วย 

งานหลกั 

หน่วยงาน 
รอง/

สนับสนุน 
2566 2567 2568 2569 2570 

 

 

 

-  ลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลชุมชน
เพิ่มเตมิ จากข้อมูลทีม่ีอยู่ โดย
ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด เช่น  
1) ข้อมูลด้านกายภาพ เช่น  
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน ประเภท
การอยู่อาศัย ลักษณะอาคาร
บ้านเรือนที่พักอาศัย  
2) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เช่น 
รายได้ของครัวเรือน และ 
การประกอบอาชีพของ
ประชาชนในชุมชน จำนวน
และประเภทของสมาชิก 
ในครัวเรือน  
3) ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม
บริเวณโดยรอบของที่พัก
อาศัย เช่น ปัญหาทาง
สาธารณะในการเข้า-ออก 
ปัญหาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ปญัหาที่รกร้าง
ว่างเปล่า เป็นต้น  
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ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาโครงการ 
หน่วย 

งานหลกั 

หน่วยงาน 
รอง/

สนับสนุน 
2566 2567 2568 2569 2570 

- นำข้อมูลชุมชนด้านต่าง ๆ 
จากแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลเพือ่คัดแยก
ประเภท และจดัเรยีง เก็บ
รวบรวมอย่างเป็นระบบโดย
ใช้เทคโนโลยีทันสมัย และ
สามารถเก็บรวบรวมข้อมลู
ขนาดใหญ่ได้                                           
- ปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำ
ตามระยะเวลาที่กำหนด
เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัย
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ   
- มีการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่
ที่ดูแลควบคุมระบบให้
สามารถหมุนเวียนทำงาน
ทดแทนกันได้อย่างต่อเนื่อง 
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ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ชุมชนทุกระดับรายได้    
เป้าประสงค์ที่ 3 : สนับสนุน จัดหา และพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของชุมชนในกรุงเทพมหานครครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ

รายได ้

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาโครงการ 
หน่วย 

งานหลัก 

หน่วยงาน
รอง/

สนับสนุน 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.  สนับสนนุภาคี
เครือข่ายในการ
จัดหาและการ
จัดการที่อยู่อาศัย
แก่ชุมชน    
 

- เพือ่สนับสนุน
และประสาน
ความร่วมมือ
ด้านข้อมูลด้าน
ความต้องการ 
พื้นทีแ่ละชุมชน
ในการพัฒนาที่
อยู่อาศัยของ
ภาคีเครือข่าย
ภายนอก  

- โครงการจัดหา
หรือพัฒนาที่อยู่
อาศัยของภาคี
เครือข่ายภายนอก 
ที่กลุ่มเขต/
สำนักงานเขตร่วม
สนับสนุนประสาน
ความร่วมมือ 
ด้านข้อมูลความ
ต้องการพืน้ท่ี และ
ชุมชนแก่ภาคี
เครือข่ายใน  

จำนวน
โครงการที ่
กลุ่มเขต/
สำนักงานเขต
สนับสนุนและ
หรือประสาน
ความร่วมมือ
ด้านข้อมูลความ
ต้องการพืน้ท่ี 
และชุมชนแก่
ภาคีเครือข่าย
ภายนอก
เพิ่มขึ้นจากปี
ฐานอย่างน้อย 
(ปีฐาน 2566) 

- 1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

1 
โครง 
การ 

- ประสานความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายดา้นการพัฒนา 
ที่อยู่อาศัยโดยการสนับสนุนและ
ประสานความร่วมมือด้านข้อมลู 
ความต้องการ พ้ืนท่ี และชุมชน
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจดัหา หรือ
พัฒนาท่ีอยู่อาศัยของภาคี
เครือข่ายภายนอก  
- จัดให้มีคณะทำงาน/ทีมงานที่
เป็นผู้ประสานงานโดยตรง เพื่อให้
การดำเนินโครงการจัดหาหรือ
พัฒนาทีอ่ยู่อาศัยของภาคี
เครือข่ายภายนอก สามารถ
ดำเนินไปได้อยา่งต่อเนื่อง- 
ร่วมกับภาคเีครือข่ายโดยจัดให้มี
งานมหากรรมนำเสนอที่อยู่อาศัย  
 
 

- สพส. 
 

- สนน. 
- สพช. 
- ภาคี 
เครือข่าย 
สถาบัน 
การเงิน 
- ภาคี 
เครือข่าย 
พัฒนา   
ที่อยู่อาศัย 
ชุมชน 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาโครงการ 
หน่วย 

งานหลัก 

หน่วยงาน
รอง/

สนับสนุน 
2566 2567 2568 2569 2570 

         พร้อมแหล่งงานใกล้บ้าน รวมถึง
กลไกการเงินเพื่อจับคู่ยูนติ 
ทีอ่ยู่อาศัย (Housing Stock) 
ของภาคีเครือขา่ยกับความ
ต้องการและศักยภาพของคนทุก
ระดับในชุมชน 

  

- กลุ่มเขตที่มีพื้นท่ี 
ที่พร้อมต่อการ
พัฒนา (Serviced 
Land)  ที่อยู่อาศัย
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายภายนอก 

จำนวนกลุ่มเขต
ที่มีพ้ืนทีท่ี่พร้อม
ต่อการพัฒนา 
(Serviced 
Land) 

- - 1  
กลุม่ 
เขต 

2  
กลุม่
เขต 

4 
กลุม่ 
เขต 

- ประสานงานและภาคีเครือข่าย
ด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย  
ทั้งผู้ลงทุน ด้านพ้ืนท่ี หรือ 
ภาคีเครือข่ายที่เป็นผู้ที่ถือ
กรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีมีต้นทุน 
ที่เหมาะสม และด้านการลงทุน
พัฒนาทีพ่ร้อมร่วมดำเนิน 
การพัฒนาที่อยู่อาศัยแก ่
ผู้มีรายได้น้อย  
- กำหนดแนวทางการพัฒนา 
พื้นทีร่่วมกัน ให้มีการใช้งานท่ีดิน
อย่างเหมาะสม เกดิประโยชน ์
สูงสุดสร้างมลูค่าเพิม่ และเพื่อ 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาโครงการ 
หน่วย 

งานหลัก 

หน่วยงาน
รอง/

สนับสนุน 
2566 2567 2568 2569 2570 

         ตอบสนองต่อแกปั้ญหาการขาด 
ที่อยู่อาศัย และปญัหาอื่น ๆ            
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี  
 - ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ดำเนินการโครงการจัดหา และ
พัฒนาท่ีอยู่อาศัยสำหรบั 
ผู้มีรายได้น้อย 

  

2. ปรับปรุง 
จัดหาและพัฒนา                 
ทีอ่ยู่อาศัย 

เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตทีด่ี
แก่คนเมืองมี               
ที่อยู่อาศัยทีถู่ก
สุขลักษณะ 
ปลอดภัย             
มีระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่
ได้มาตรฐาน 
อย่างครบถ้วน
เพียงพอเเละ
ช่วยป้องกันการ 

1. ครัวเรือน/ชุมชน
ทีไ่ด้รับการ
สนับสนุน และ
ประสานงานด้าน
การปรับปรุงและ
พัฒนาสภาพ            
ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง 
และสง่เสรมิให้มี
ความปลอดภัย 
ในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

ร้อยละของ
จำนวน
ครัวเรือน/
ชุมชนที่ได้รับ
การประสาน
และสนบัสนุน
การปรับปรุง
และพัฒนา
สภาพ           
ที่อยู่อาศัย 
ทีม่ั่นคง และ
สง่เสริมให้มี
ความปลอดภัย 

- ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

- รวบรวมข้อมูลการสำรวจและ
ประเมินสภาพท่ีอยู่อาศัยของ
ครัวเรือน สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการทีเ่สียหาย ทรุดโทรม
ในแต่ละชุมชนและจัดทำบญัชีเพื่อ
ใช้สำหรับการช่วยเหลือต่อไป  
- ประสาน สนบัสนุน หนว่ยงาน 
ที่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนิน 
การประสาน ส่งต่อข้อมลู               
เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 
และจัดหาแหล่งเงินทุนทั้ง 
ในลักษณะของเงินช่วยเหลือจาก
ภาคีเครือข่ายที่มีงบประมาณ เช่น  
 

- สพส. 
 

- สพอ. 
- สนน. 
- สนข. 
- สนย. 
- สวพ. 
- สวผ. 
- สพฟ. 
- สพส. 
- สพช. 
- สอส. 
- ภาคี 
เครือข่าย 
สถาบัน 
การเงิน 



 

 

แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 

         4-30 
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั หน่วยวดั 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาโครงการ 
หน่วย 

งานหลัก 

หน่วยงาน
รอง/

สนับสนุน 
2566 2567 2568 2569 2570 

 บุกรุกพ้ืนท่ี
สาธารณะ
เพิ่มเตมิ 

 ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน 
อยา่งน้อย 

     กระทรวงพฒันาสังคมและมนุษย์ 
เป็นต้น เงินสนับสนุน หรือ 
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้ซ่อมแซม 
ทีอ่ยูอ่าศัย ตามความเหมาะสม 

 - ภาคี 
เครือข่าย 
พัฒนา 
อยู่อาศัย 
ชุมชน 2. ชุมชนที่มีการ

บริหารจดัการด้าน
ความปลอดภัย 
ในชุมชน เช่น 
อาสาสมัคร 
ดา้นความปลอดภยั  
ครัวเรือนในชุมชน 
ทีม่ีการติดตั้งกล้อง 
CCTV 

จำนวนชุมชนท่ี
มีการบรหิาร
จัดการ
อาสาสมัคร 
ด้านความ
ปลอดภัยใน
ชุมชน 
อย่างน้อย 

- ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
10 

 ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

- ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายความ
ปลอดภัย องค์กรสร้างเสรมิ
สุขภาพ (สอส.) สำนักงานเขต 
และหน่วยงานอื่น ๆ ในการ 
จัดอบรมอาสาสมัครด้านความ
ปลอดภัยในชุมชน 
- สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
เครือข่ายชุมชนปลอดภัย  
เพือ่ดูแลมาตรฐานความปลอดภัย 
ในชุมชนของตนเอง 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาโครงการ 
หน่วย 

งานหลัก 

หน่วยงาน
รอง/

สนับสนุน 
2566 2567 2568 2569 2570 

  3. พื้นที่เสี่ยงต่อการ
บุกรุกท่ีสาธารณะ
ลดลง 

ร้อยละของ
จำนวนพ้ืนท่ี
เสี่ยงตอ่การบุก
รุกที่สาธารณะ
ลดลงอย่างน้อย 

- -    ร้อยละ 
30 

  ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
80 

- ประสานงานกับหน่วยงาน                   
ทีเ่กี่ยวข้องภาคีเครือข่าย และ
ชุมชน ระดมสมองร่วมกันในการ
วางแผนร่วมกันภาคีเครือข่าย  
หาวิธกีารป้องกันการบุกรุกพื้นที่
ดังกล่าว 
- แผนงาน หรือโครงการปรับ 
ภูมิทัศน์ หรือใช้ประโยชน์ พัฒนา
พืน้ท่ีสาธารณะท่ีมีความเสีย่งท่ีจะ
ถูกบุกรุกให้สอดคล้องกับ 
บริบทพ้ืนท่ี 
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ยุทธศาสตร์ 4  การพัฒนากลไกทางการเงินในการเข้าถึงท่ีอยู่อาศัย 
เป้าประสงค์ที่ 4 : เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนในเมืองทุกระดับรายได้ สามารถเขา้ถงึแหล่งเงินทุนในการจัดหาที่อยู่อาศัยเ รวมถึงการบริหารจัดการทางการเงิน เพ่ือนำไปสู่

คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 

กลยทุธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาโครงการ 
หน่วย 

งานหลัก 
หน่วยงานรอง/

สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ประสาน
และจัดหา
แหล่งเงินทุน
ภายนอกชุมชน   

เพื่อสนบัสนุนให้
ประชาชน
สามารถเข้าถึง
แหล่งเงนิทุน
ด้านที่อยู่อาศัย 
และการ
เสรมิสร้างรายได้
ในการประกอบ
อาชีพ  
 

1. ภาคเีครือขา่ย
ด้านแหล่งเงินทุน
หรือสถาบันการเงิน
ที่ให้ความร่วมมือ
และสนับสนุน 
การพฒันา 
ที่อยู่อาศัยแก่ชุมชน 
 
 
  

- จำนวนภาคี
เครือข่ายสถาบัน
การเงินทีร่่วมกับ
กรุงเทพมหานครใน
การจดัหาแหล่ง
เงินทุนในการเข้าถึง
ที่อยู่อาศัย 
อย่างน้อย 
 
 

- 1 
ภาคี
เครือ 
ข่าย 
 

2 
ภาคี
เครือ 
ข่าย 
 

3 
ภาคี
เครือ 
ข่าย 
 

4 
ภาคี
เครือ 
ข่าย 
 

- ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนา 
ที่อยู่อาศยัตามแนวทาง 
การดำเนินการพัฒนาผ่าน 
การรวมกลุ่มของชุมชน 
- ประสานขอความร่วมมือจาก 
สถาบันการเงินท่ีสามารถเข้าถึงได้
ง่าย และพร้อมท่ีจะสนับสนุนการ
ดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัย โดย
การเข้าไปพดูคุยร่วมกับเครือข่าย
พัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อช้ีแจง 
แนวทางการดำเนินการขอรับ 
การสนับสนุนเงินทุนด้าน 
การพัฒนาทีอ่ยู่อาศัยผ่าน 
การรวมกลุ่มของคนในชุมชน  
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
สถาบนัการเงินทีเ่ข้ามามสี่วน
สนับสนุน 

- สพส. 
 

- สพอ. 
- สสส.  
- สพช. 
- สนข. 
- สสช. 
- ภาคีเครือข่าย 
สถาบนั
การเงิน 
- ภาคีเครือข่าย 
พัฒนา 
ทีอ่ยู่อาศัย 
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กลยทุธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาโครงการ 
หน่วย 

งานหลัก 
หน่วยงานรอง/

สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

- สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
สถาบนัการเงินอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยการทำสัญญาข้อตกลงร่วมกัน 
(MOU) ในการให้สินเชื่อ หรือ
เงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ หรือการ
กำหนดเง่ือนไขพิเศษ เพื่อให้
ประชาชน ชุมชน สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้  
- จัดทำโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 
จัดหาที่อยู่อาศัย โดยการกำหนด
เงื่อนไขพิเศษตามทีไ่ด้หารือ และ
มีความเห็นร่วมกันกับ 
สถาบันการเงิน 

  2. ครัวเรือนใน
ชุมชนที่จัดตั้งใหม่/
ชุมชนบุกรุกท่ี
ลงทะเบียนเข้า
ร่วมการพัฒนา
และจัดหาอาชีพ 
เพื่อเสรมิสร้าง 

- จำนวนร้อยละ
ของครัวเรือนใน
ชุมชนที่จัดตั้งใหม่/
ชุมชนบุกรุก  
ที่ลงทะเบียนเข้า
ร่วมการพัฒนา
และจัดหาอาชีพ 
 

- - - ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
50 

- จัดโครงการพัฒนาความรู้ และ
พัฒนาทักษะอาชีพต่าง ๆ เพื่อ
เสรมิสร้างความมั่นคงทางรายได้
ใหแ้ก่ครัวเรือนในชุมชน 
อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืน 
ต่อการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 
ในอนาคต 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาโครงการ 
หน่วย 

งานหลัก 
หน่วยงานรอง/

สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

  ความมั่นคงทาง
รายได ้

เพื่อเสรมิสร้าง 
ความมั่นคงทาง
รายได ้

     
   

   - จำนวนร้อยละของ
ผู้อยู่อาศัยในชุมชน
มีการประกอบ
อาชีพอยู่ในชุมชน
อย่างน้อย 

- - - ร้อย
ละ 10 

ร้อย
ละ 20 

- จัดโครงการพัฒนาและจดัหา
อาชีพให้ประชาชนในชุมชน 
ลงทะเบียนความต้องการฝึก และ
ประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชน 
และดำเนินการพัฒนาทักษะ
อาชีพ และจัดหาแหล่งงาน และ
พื้นทีป่ระกอบอาชีพ 
- ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จัดหาแหล่งงานบริเวณใกล้เคียงที่
พักอาศัย ที่มีค่าจ้างท่ีเป็นธรรม 
และมคีวามมั่นคง ตลอดจน
ร่วมกับภาคเีครือข่ายในการจัดหา
พื้นที่สำหรับผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ เชน่ พื้นที่ส่วนกลางใน 
การค้าขายสินค้าอุปโภคบรโิภค
ภายในพ้ืนท่ีชุมชน เป็นต้น เพื่อ
รองรับการประกอบอาชีพของ 
ผู้อาศัยอยู่ในชุมชน เป็นการสร้าง 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาโครงการ 
หน่วย 

งานหลัก 
หน่วยงานรอง/

สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

    

     

รายได้เพิ่มความมั่นคงในอาชีพ และ
พึ่งพาตนเอง 
- ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบัน
การเงินจัดให้มีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่ำเพื่อการประกอบอาชีพ  
ในรายทีต่อ้งการ 

  

2. ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
เงินทุนภายใน
ชุมชน      

เพิ่มศักยภาพให้
ชุมชนสามารถ
ดูแล บริหาร
จัดการงบประมาณ
การเงิน หลังเกิด
การรวมกลุ่มได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และโปร่งใส 

1. กลุ่มต่าง ๆ ท่ี
ได้รับการอบรม
บริหารจดัการ
บัญชีการเงิน 
ของกลุ่ม 

- จำนวนกลุ่ม 
ต่าง ๆ ในชุมชนที่  
ได้รับการอบรมการ
บริหารจัดการบัญชี
การเงินของกลุม่ 

3 
ชุมชน 

 
 

5 
ชุมชน 

 
 

7 
ชุมชน 

 
 

10 
ชุมชน 

 
 

12 
ชุมชน 

 
 

- ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางด้าน
การเงินหรือสถาบันการศึกษาใน
การให้ความรู้การบรหิารจดั
การเงิน และเงินทุน  
(เมื่อมีการสนับสนุนใหม้ีการ
รวมกลุม่ชุมชนท่ีมโีครงสร้างที่
ชัดเจน เพื่อการจัดหาทีอ่ยูอ่าศยั
แล้ว) 
- เข้าไปเป็นภาคีหนึ่งของการ
รวมกลุม่จัดตั้งกลุ่มของชุมชนเพื่อ
ร่วมตัดสินใจ เป็นพ่ีเลี้ยงในการ
ดำเนินงาน 

สพส. 

 
- สพอ. 
- สนข. 
- สถาบันการ  
ศึกษา 
- ภาคีเครือข่าย 
สถาบันการเงิน 
- ภาคีเครือข่าย 
พัฒนา            
ทีอ่ยู่อาศัย
ชุมชน 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาโครงการ 
หน่วย 

งานหลัก 
หน่วยงานรอง/

สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

    

     

- สนับสนุนให้ชุมชน  
กลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มที่จดัตั้ง 
มีการตรวจสอบบญัชีจากทีมด้าน
ตรวจสอบทีม่ีบุคคลภายนอก 
ร่วมด้วย (เช่น เจ้าหนา้ที่
สำนกังานเขต อาจารย์จาก 
สถาบันการศึกษา เป็นต้น) เพื่อให้
การดำเนินงานด้านการเงินของ
กลุ่มเกดิความโปร่งใส 
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4.3 ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 5 ปี* 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ โครงการ/แผนงาน ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายโครงการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประจำปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. การบูรณาการ

ความร่วมมือด้าน

การพัฒนา         

ที่อยู่อาศัย 

 

1.  ประสานความ

ร่วมมือภายในหน่วยงาน

ของกรุงเทพมหานคร 

1. โครงการ “ประสานความร่วมมอืระหว่าง

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ภายในกรุงเทพมหานคร” 

จำนวนครั้งที่ตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่อง

กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยเข้าร่วมประชุม

ครบถ้วน  อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 

/ / / / / 

2.  สร้างกลไกความ

ร่วมมือระหว่างภาคี

เครือขา่ยระดับเขตและ

มหานคร 

1. โครงการ “ประชาสัมพันธ์มิติใหม่แห่งการ

พัฒนาที่อยู่อาศัย” 

จำนวนหน่วยงาน/องค์กร จากภาคส่วนต่าง ๆ 

ด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยทีไ่ด้รับเชิญเข้าร่วม

โครงการอย่างน้อย 5 หน่วยงาน 

/ - - - - 

2. โครงการ “พบปะ เชิญชวน สนบัสนุนความ

ร่วมมือดา้นการพัฒนาที่อยู่อาศยัระหว่าง 

ภาคีเครือข่าย”  

จำนวนหน่วยงาน/องค์กร จากภาคส่วนต่าง ๆ  

ด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยทีส่นใจเข้าร่วม

โครงการอย่างน้อย 5 หน่วยงาน 

- / / / / 

3. โครงการ “ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยูอ่าศยั” จำนวนหน่วยงาน/องค์กร จากภาคส่วนต่าง ๆ   

ด้านการพัฒนาทีอ่ยู่อาศัยที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก

ภาคีเครือข่ายอย่างน้อย 2 องค์กร /1 กลุ่มเขต   

- - / / / 

4. โครงการ “ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา

ที่อยู่อาศัยร่วมกับภาคเีครือข่าย” 

จำนวนโครงการที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการ

พัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกบัภาคีเครือขา่ย 

อย่างนอ้ย 1 โครงการ 

- - - - / 

 
 

* เปน็การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนะโดยทีป่รึกษา จึงควรนำไปปรึกษาหารือหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งในสำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และหนว่ยงานภายใน/ภายนอกกรุงเทพมหานครก่อนการสรุปเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติ 
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ยุทธศาสตร์ กลยทุธ ์ โครงการ/แผนงาน ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมายโครงการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประจำปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

 3. สร้างเสริมความ

เข้มแข็งชุมชน   

1. โครงการส่งเสรมิการรวมกลุม่ออมทรัพย์/

สหกรณ์ออมทรัพย/์จัดตั้งกลุ่มกองทนุสวัสดิการ

ชุมชน 

 

ร้อยละของจำนวนครัวเรือนในชุมชนทีเ่ข้าร่วม

เป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน / 1 กลุ่ม

เขต เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10, 15 และ 20 

ตามลำดับ ของปีก่อนหน้า 

- / / / / 

 2. โครงการส่งเสรมิการรวมกลุม่อาชีพ/              

วิสาหกิจชุมชน 

      

2 สร้างศกัยภาพ

องค์กร บริหาร

จัดการความรู้ 

เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 

ดา้นการพัฒนา             

ที่อยู่อาศัย 

1. พัฒนาองค์ความรู้

การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย

และคณุภาพชีวิตใน         

การอยู่อาศัยท่ีด ี

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ดา้นการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

จำนวนบุคลากรจากสำนักพัฒนาสงัคม และ          

สำนักงานเขตที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง

สมรรถนะด้านการพัฒนาทีอ่ยู่อาศยัอย่างน้อย

หน่วยงานละ อยา่งนอ้ย 2 คน/หน่วยงาน/

โครงการ 

/ / / / / 

2. โครงการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

จำนวนชุมชนจากสำนักงานเขตเข้าร่วม

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจดา้นการ

พัฒนาทีอ่ยู่อาศยัเพิ่มขึ้นจากปฐีานอย่างน้อย

ร้อยละ 10 ของชุมชนที่มีตัวแทนเข้าร่วม

โครงการ (ปีฐาน 2566) 

/ / / / / 

2. จัดทำระบบ

ฐานข้อมูลการพัฒนา 

ทีอ่ยูอ่าศัย 

1. โครงการ “ระดมสมองเพื่อจัดทำแบบฟอร์ม

มาตรฐานในการเก็บรวบรวมข้อมลูชุมชน” 

- มีแบบฟอร์มมาตรฐานใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลชุมชน 

- / - - - 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ โครงการ/แผนงาน ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายโครงการ 
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  2. โครงการ “สำรวจและรวบรวมข้อมูลชุมชน”  - มีข้อมูลชุมชนที่ได้จากการสำรวจและรวบรวม

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ด้าน/สำนักงานเขต 

จำนวน 50 เขต 

- / / / - 

3. โครงการ “อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล

ชุมชน” 

จำนวนบุคลากรของสำนักพัฒนาสงัคมและ

สำนักงานเขตทีเ่ข้ารับการอบรมการใช้งาน

ระบบฐานข้อมลูชุมชนอย่างน้อย 2 คน/

หน่วยงาน 

- - - / / 

3. พัฒนา             

ที่อยู่อาศัยแก่

ชุมชนทุกระดับ

รายได้    

 

1.  สนับสนุนส่งเสริม

ภาคีเครือข่ายในการ

จัดหาที่อยู่อาศัยแก่

ชุมชน    

1. โครงการ “ผสานความร่วมมือจดัหา              

ทีอ่ยูอ่าศัยเพื่อผู้มรีายได้น้อย” 

 

จำนวนโครงการที่กรุงเทพมหานครเป็น              

ฝ่ายสนบัสนุนและหรือประสานความร่วมมือ         

ด้านข้อมูล ความต้องการ พ้ืนท่ี และชุมชน 

หรือแนวทางการดำเนินงานเพื่อการจัดหาและ

พัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ภาคีเครือข่ายภายนอก

เพิ่มขึ้นอยา่งน้อย  1 โครงการจากปีฐาน  

(ปีฐาน 2566) 

- / / / / 

2. โครงการ “บ้านเลือกคน คนเลอืกบ้าน” * 

3. โครงการ “จัดหาพื้นที่ท่ีพร้อมตอ่การพฒันา 

(Serviced Land) สำหรับการพัฒนาโครงการ

รวมทั้งที่ดินท่ีมีต้นทุนท่ีเหมาะสมเพื่อการพัฒนา

ที่อยู่อาศัย” 

จำนวนกลุ่มเขตที่มีพืน้ที่ท่ีพร้อมตอ่การพัฒนา 

(Serviced Land) เพิม่ขึ้นปีละ 2 กลุ่มเขต 

- - / / / 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ โครงการ/แผนงาน ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายโครงการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประจำปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

 2.ปรับปรุง จัดหาและ

พัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

1. โครงการ “ชุมชนปลอดภยัร่วมใจพัฒนา” 

 

 

 

ร้อยละของจำนวนครัวเรือน/ชุมชนที่ได้รับ           

การประสานและสนับสนุนการปรบัปรุงและ

พัฒนาสภาพท่ีอยูอ่าศัยที่มั่นคง และสง่เสรมิให้

มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5 ต่อปี 

- / / / / 

2. โครงการอบรมอาสาสมัครด้านความปลอดภัย

ในชุมชน 

ร้อยละจำนวนชุมชนที่มีการบรหิารจัดการ

อาสาสมัครดแูลความปลอดภัยในชุมชนเพิ่มขึน้

ร้อยละ 5 ต่อป ี

- / / / / 

3. โครงการปรับภูมิทัศน์ และพัฒนาพ้ืนท่ีใช้สอย

บริเวณพื้นท่ีสาธารณะที่มคีวามเสีย่งต่อ 

การบุกรุก  

ร้อยละของจำนวนพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกที่

สาธารณะลดลงอย่างน้อยร้อยละ 30, 50, 80 

ในแต่ละปี ตามลำดับ 

- - / / / 

4. การพัฒนา

กลไกทางการเงิน

ในการเข้าถึง           

ที่อยู่อาศยั 

1. ประสานและจดัหา

แหลง่เงินทุนภายนอก

ชุมชน     

1. โครงการ “ความร่วมมือพัฒนาที่อยู่อาศัย 

เพื่อคนเมือง”  

- จำนวนภาคีเครือข่ายสถาบันการเงินท่ีร่วมกับ

กรุงเทพมหานครในการจัดหาแหลง่เงินทุนใน

การเข้าถึงที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างนอ้ยปีละ 1 

ภาคีเครือข่าย 

- / / / / 

2. โครงการพัฒนาและจัดหาอาชีพในพ้ืนท่ีชุมชน 

 

จำนวนร้อยละ 20 และ 50 ของครัวเรือนใน

ชุมชนที่จัดตั้งใหม่/ชุมชนบุกรุก ท่ีลงทะเบียน

เข้าร่วมการพัฒนาและจัดหาอาชีพ เพื่อ 

- - - / / 

 



 

 

แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏบิัติการด้านทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ โครงการ/แผนงาน ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมายโครงการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประจำปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

   เสรมิสร้างความมั่นคงทางรายได้ในป ีพ.ศ. 

2569 และ พ.ศ.2570 ตามลำดับ 

     

- จำนวนร้อยละของผู้อยูอ่าศยัในชุมชนมีการ

ประกอบอาชีพอยูใ่นชุมชนเพิม่ขึ้นอย่างน้อย

ร้อยละ 10 ของปีกอ่นหน้า 

/ / / / / 

2. ส่งเสรมิการบริหาร

จัดการเงินทุนภายใน

ชุมชน        

 1. โครงการ “อบรมการบริหารจดัการบัญชี

การเงินของกลุ่ม”  

 

- จำนวนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนไดร้บัการอบรม

การบริหารจัดการบัญชีการเงินเพิม่ขึ้นเป็น  

3, 5, 7, 10 และ 12 ชุมชนตามลำดับ 

/ / / / / 

2. โครงการ “พัฒนาศกัยภาพชุมชนด้าน 

ความโปร่งใส” 

- จำนวนกลุ่มตา่ง ๆ ในชุมชนที่มีระบบการ

ตรวจสอบบญัชีการเงินท่ีมีบุคคลภายนอกร่วม

ด้วยเพิม่ขึ้นเป็น 2, 3, และ 5 ชุมชนตามลำดับ 

- - / / / 
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ตัวย่อ หน่วยงานกรุงเทพมหานคร 

สพส. สำนักพัฒนาสังคม สยป. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

สพอ. สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สจฝ. สำนกังานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

สนข. สำนักงานเขต สสส. สำนักงานสวัสดิการสังคม 

(สังกัดสำนักพัฒนาสังคม) 

สนย. สำนักการโยธา สนท. สำนกัเทศกิจ 

สนน. สำนักการระบายนำ้ สสช. สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ 

(สังกดั สำนักพัฒนาสังคม) 

สพช. สำนักงานการพัฒนาชุมชน 

(สังกัดสำนักพัฒนาสงัคม) 

สวผ. สำนักงานวางผังเมือง 

(สังกัดสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง) 

สวพ. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สพฟ. สำนักงานพัฒนาและฟืน้ฟูเมือง 

สปภ. สำนกัป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอส. สำนักงานอำนวยการสาธารณภยั 

 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-1 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

บทที่ 5 
กิจกรรม/โครงการสำคญัท่ีสอดคลอ้งกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ป ี(Flagship Projects) 
 

แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี ดังแสดงในบทที่ 4 เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ปัญหา ความต้องการและ

ภาพอนาคตด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร วางแผนสู่ภาพอนาคต (Scenario Planning) ด้านที่อยู่อาศัย

เพ่ือคนกรุงเทพมหานคร กระบวนการศึกษาได้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประชุมปฏิบัติการศึกษาพ้ืนที่จริงและ

ระดมความคิดเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่ และระดมความคิดเพ่ือร่วมสร้างอนาคตที่ดีสำหรับคุณภาพชีวิต

และการอยูอ่าศัยให้เป็นไปตามภาพอนาคต “กรุงเทพมหานคร-เมืองแห่งชุมชนอยู่อาศัยที่ดี”  

ในบทนี้เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนะ กิจกรรม/โครงการสำคัญที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ

ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 5 ปี ซึ่งประกอบไปด้วย 9 กิจกรรม/โครงการสำคัญ (Flagship Projects) 

ดังต่อไปนี้  

 

 1. กิจกรรมประกาศนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บท “ทศวรรษแห่งการพัฒนาที่อยู่อาศัย

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566-2575” 

 2.  กิจกรรมจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งระดับกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการพัฒนา            

ที่อยู่อาศัยระดับเขตทั้ง 50 เขต 

 3.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

 4.  โครงการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

 5.  โครงการสำรวจ บันทึกและออกระเบียบข้อบังคับป้องกันรักษาแปลงที่ดินสาธารณะในการดูแล

ของกรุงเทพมหานคร 

 6.  โครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย พ้ืนที่แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม รองรับกลุ่มเขต              

กรุงเทพตะวันออก 

 7.  โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบผสมผสานบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า พ้ืนที่ แขวงคลองจั่น               

เขตบางกะปิ รองรับกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกและกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 

 8.  โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่เขตหนองจอก 

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 

 9.  โครงการที่อยู่อาศัยรองรับคนรุ่นใหมแ่ละวัยทำงานพ้ืนที่เขตคลองสาน กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ  

มีรายละเอียด ดังนี้ 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-2 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5.1 กิจกรรมประกาศนโยบายเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บท “ทศวรรษแห่งการพัฒนาที่อยู่อาศัย

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566-2575” 

5.1.1 เป้าหมาย  

        เพ่ือกำหนดทิศทาง นโยบายและแผนแม่บท นำไปสู่การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิต

และการอยู่อาศัยของประชาชนกรุงเทพมหานคร ทุกครัวเรือนให้มีมาตรฐานที่ดี ภายในปี พ.ศ. 2575 

5.1.2 กิจกรรม  

        ระยะที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2566-2568 มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 

        1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศนโยบายและแผนแม่บท “ทศวรรษแห่งการพัฒนา                    

ที่อยู่ อาศัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 -2575” และแต่ งตั้ ง  “คณะกรรมการพัฒนาที่ อยู่ อาศัย

กรุงเทพมหานคร” โดยมีกลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานการพัฒนาชุมชน และสำนักงานพัฒนา                         

ที่อยู่อาศัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักการคลัง เป็นเลขานุการร่วม 

        2) คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์และประสานขอความ

ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในการเข้าร่วมประชุมในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาที่อยูอ่าศัย 

        3) คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่อง

กับการพัฒนาทีอ่ยู่อาศัย เพ่ือขอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

  ระยะที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2569-2570 ได้แก่ 

 1) คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเขตจัดการประชุมพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นประจำ โดย

กำหนดวาระการประชุมให้ชัดเจน เพ่ือทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องสามารถวางแผนการทำงานได้โดย

กำหนดเป็นวาระปกติ เช่น ประชุมทุก ๆ 3 เดือน เป็นต้น และวาระเร่งด่วนสำหรับกรณีความจำเป็นเร่งด่วน                 

ไม่สามารถรอเข้าวาระการประชุมปกติได้ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายและไม่ทันต่อสถานการณ์  

 2) สำนักงานเขต สำนักงานการพัฒนาชุมชนและสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย  ร่วมเก็บ

รวบรวมข้อมูลสำหรับประเด็นต่าง ๆ และแนวทางการแก้ไข ตลอดจนวิธีการดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละ

หน่วยงาน 

  ระยะที่ 3 ระหว่าง พ.ศ. 2571-2575 ได้แก่ 

 -  คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตรวจสอบการ

ดำเนินงานและปรับปรุงคู่มือการประสานงานเป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง เพ่ือทำให้การประสานการดำเนินงานในช่วงรอยต่อ หรือเปลี่ยนผ่านสามารถดำเนินการได้                  

อย่างรวดเร็ว และเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

        ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยแต่ละเขตควรมีองค์กธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน 

ผู้แทนภาคประชาชน และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นรองประธานคณะกรรมการด้วย 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-3 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 5.1.3 ดัชนีชี้วัดสำคัญ (KPI) 

1) นโยบายและแผนแม่บท “ทศวรรษแห่งการพัฒนาที่อยู ่อาศัยกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2566-2575” 1 ชุด 

2) รายงานประชุม “คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเขต” ประจำไตรมาสทุกไตรมาส                   

ของ 50 เขต 

3) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยู่ อาศัย ประจำปี

ของ 50 เขต 

4) รายงานประจำปี คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร เสนอแนะ  กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการยกระดับการอยู่อาศัยทั้งมหานคร 

5) การปรับปรุง “คู่มือประสานงานเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ...” 

ทุกระยะ 3 ปี 

 

5.2 กิจกรรมจัดตั้ งคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่ อาศัยทั้ งระดับกรุงเทพมหานครและ

คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเขตทั้ง 50 เขต 

5.2.1 เป้าหมาย  

         แต่ละเขตสามารถดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้สำเร็จเป็นรูปธรรมยกระดับคุณภาพ

ชีวิตและการอยู่อาศัยของประชาชนทุกครัวเรือนให้มีมาตรฐานที่ดี ภายในปี พ.ศ. 2575 อย่างสอดคล้องกับ

บริบทสภาพแวดล้อมจริงของแต่ละเขต 

5.2.2 กิจกรรม  

         ระยะที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2566-2568 ได้แก่ 

         1) ประชาสัมพันธ์ทิศทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยมิติใหม่ สู่ภาคีเครือข่าย  

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม   

         2) ขยายผลจากการตั้งคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครเป็นประธาน) ในกิจกรรมที่  1 สู่การตั้ งคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเขต 

(ผู้อำนวยการเขตเป็นประธาน) เพ่ือจัดทำแผนงานและโครงการสำคัญ ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยทั้งระดับชุมชน ระดับเขต และระดับกรุงเทพมหานคร อย่างสอดคล้องกัน 

         ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยแต่ละเขตควรมีองค์กธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน 

ผู้แทนภาคประชาชน และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นรองประธานคณะกรรมการด้วย 

         3) กำหนดงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) ให้ คณะกรรมการ 

ระดับเขตฯ ร่วมคิด ร่วมทำแผนและร่วมลงแรงขับเคลื่อนการพัฒนาของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาควิชาการและภาคประชาสังคม 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-4 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

          4) จัดทำกรอบความร่วมมือพัฒนาที่อยู่อาศัย (MOU) เพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยรูปแบบต่าง ๆ 

ระหว่างกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานเจ้าของที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองทุกมิติ                        

ได้แก่ กรมธนารักษ์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กรมเจ้าท่า การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมศาสนา

และศาสนสถาน กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้า การประปา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  

บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

  ระยะที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2569-2570 ได้แก่ 

  1) กำหนดวิธีการปฏิบัติงานคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเขต โดยนำปัญหาและ

อุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ใช้เป็นขอ้มูลในการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย 

  2) รวบรวมปัญหากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือนำไปประกอบเป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยน

กฎระเบียบให้เอ้ือต่อการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

  3) รวบรวมรายละเอียดเงื่อนไขด้านความร่วมมือพัฒนาที่อยู่อาศัย เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐาน

กำหนดเงื่อนไขใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ 

  ระยะที่ 3 ระหว่าง พ.ศ. 2571-2575 ได้แก่ 

  1) ขยายกลุ่มภาคีเครือข่ายการยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัย (Quality of living 

and habitation) โดยการแยกประเภทกลุ่มภาคีเครือข่ายตามเป้าหมายการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับ                 

การพัฒนาที่อยู่ อาศัย เช่น กลุ่มภาคีเครือข่ายที่มี เป้าหมายด้านการลงทุนด้านการออกแบบพัฒนา                  

ที่อยู่อาศัย กลุ่มภาคีเครือข่ายด้านการเงิน หรือกลุ่มภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน เป็นต้น 

  2) ขยายความเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือซึ่งจะทำให้เพ่ิมศักยภาพให้แก่ชุมชน 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย การพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการตามบริบทของชุมชน และ                 

เพ่ิมศักยภาพในการสร้างอัตลักษณ์ของแต่ละเขต 

 5.2.3 ดัชนีชี้วัดสำคัญ (KPI) 

        1) ระดับการรับรู้ทิศทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมในแต่ละเขต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย   

        2) คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเขต 50 เขต 
        3) งบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) ซึ่ งภาคี เครือข่ายทั้ งภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาสังคม จะต้องร่วมกันกำหนดโครงการ ขั้นตอนวิธีการใช้และ 
การวัดประเมินประสิทธิผลของการใช้งบประมาณ เขตละ 5-10 ล้านบาท ต่อปีงบประมาณ 

        4) กรอบความร่วมมือพัฒนาที่อยู่อาศัย (MOU) เพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัย อย่างน้อย                              
1 กรอบ/ปี/เขต ที่ระบุโครงการร่วมมือพัฒนา (Memorandum of Action, MOA) ไม่ต่ำกว่า 1 โครงการ 

        5) คู่มือดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเขต เขตละ 1 เล่ม ปรับปรุง 
ทุกระยะ 3 ปี 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-5 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

        6) ข้อเสนอแนะการคลายกฎ ระเบียบ ข้อบังคับระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานเจ้าของที่ดิน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองทุกมิติ ได้แก่ กรมธนารักษ์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์                  
กรมเจ้าท่า การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมศาสนาและศาสนสถาน กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้า การประปา 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงานรัฐและเอกชน               
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย เพ่ือเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์
การพัฒนาที่อยู่อาศัยของแต่ละเขต อย่างน้อย 1 ชุดข้อเสนอแนะ/ปี/เขต 

        7) กลุ่มภาคีเครือข่ายการยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัย (Quality of living and 
habitation) เพ่ิมข้ึนปีละ 5 กลุม่ ระดับกรุงเทพฯ  

        8) ความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละเขตที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย  
การพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการตามบริบทของชุมชน และ/หรือการเพ่ิมศักยภาพในการสร้างอัตลักษณ์
ของแตล่ะเขตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ทุกสำนักงานเขต/คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยเขต 

 

5.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

 5.3.1 เป้าหมาย   

         เพ่ิมขีดความสามารถและทักษะต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการสร้าง   

องค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้ข้อมูล เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัย 

 5.3.2 กิจกรรม 

         ระยะที ่1 ระหว่าง พ.ศ. 2566-2568 คือ 

  - จัดอบรม (Training) หลักสูตร “กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัย” ให้แก่

บุคลากรที่เก่ียวข้องของกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขตทั้งหมด 

         ระยะที ่2 ระหว่าง พ.ศ. 2569-2570 คือ 

  - แผนและโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนในพ้ืนที่ อย่างน้อย              

1 โครงการ/เขต/ปี โดยขอรับงบประมาณการพัฒนาจากคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร                              

ผ่านคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเขต 

         ระยะที ่3 ระหว่าง พ.ศ. 2571-2575 คือ 

  - หลักสูตรใหมฝ่ึกอบรมด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยการกำหนดหลักสูตรควรพิจารณาจาก

สถานการณ์ในขณะนั้น  

 5.3.3 ดัชนีชี้วัดสำคัญ (KPI) 

        1) บุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานในคณะกรรมการพัฒนา 

ที่ อยู่ อ าศั ย ระดั บ กรุ ง เทพมหานครและระดั บ เขต  อย่ างน้ อยร้ อยละ  10  ต่ อปี  ผ่ านหลั กสู ต ร 

“กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัย” และสามารถกำหนดแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของเขตด้วย

การใช้งบประมาณอย่างมีส่วนร่วมได้ ภายในระยะเวลา 2 ปี (ปีงบประมาณ 2567) 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-6 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

        2) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย อย่างน้อย 1 โครงการ/เขต/ปี ได้รับอนุมัติ

งบประมาณผ่านคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 

        3) หลักสูตรใหม่อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร ที่ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเอง

ด้านจัดการคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยของชุมชนได้มากขึ้น รวมถึงมีสมาชิกรุ่นใหม่ ๆ ที่มีแนวคิดนวัตกรรม

การพัฒนาในรูปแบบสร้างสรรค์ อย่างน้อยปีละ 1 โครงการนวัตกรรม/เขต 

 

5.4 โครงการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

5.4.1 เป้าหมาย 

        เพ่ิมขีดความสามารถและทักษะต่าง ๆ ให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชน ด้วยการสร้าง               

องค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัย 

5.4.2 กิจกรรม 

           ระยะที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2566-2568 คือ 

  - จัดอบรม หลักสูตร “ชุมชนมั่นคง ประชาชนอยู่ดีมีสุข” ให้แก่ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนจากทั้ง  

50 เขต เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะทักษะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและ                 

การตั้งกลุ่ม/สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการมีที่อยู่อาศัยที่ม่ันคง 

  ระยะที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2569-2575 คือ 

   - โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ตามแผน

และโครงการพัฒนาของแต่ละเขต 

 5.4.3 ดัชนีชี้วัดสำคัญ (KPI) 

  1) ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนจาก 50 เขต จำนวนทั้งสิ้น 2,016 ชุมชน ผ่านการอบรมหลักสูตร 

“ชุมชนมั่นคง ประชาชนอยู่ดีมีสุข” โดยเมื่อผ่านการอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมควรมีทักษะด้านการพัฒนา                 

ที่อยู่อาศัยและสามารถกระจายองค์ความรู้ออกไปสู่ประชาชนในชุมชนของตนเองให้มากที่สุด เพ่ือนำไปสู่  

ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างน้อยเป็นจำนวน ร้อยละ 10 ของจำนวนชุมชนทั้งหมด                  

คิดเป็น 202 คน/ปี 

  2) ประชาชนในชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแต่ละชุมชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง                 

ในกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ตามแผนและโครงการพัฒนาของแต่ละเขต 

 

 

 

 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-7 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5.5 โครงการสำรวจ บันทึกและออกระเบียบข้อบังคับป้องกันรักษาแปลงที่ดินสาธารณะ

ในการดูแลของกรุงเทพมหานคร 

5.5.1 เป้าหมาย  

 เพ่ือป้องกันรักษาแปลงที่ดินสาธารณะในการดูแลของกรุงเทพมหานครไว้สำหรับประโยชน์                       

เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของส่วนรวม 

5.5.2 กิจกรรม 

  ระยะที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2566-2568 ได้แก่ 

  1)  สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตร่วมกับคณะกรรมการชุมชนสำรวจ บันทึกและออก
ระเบียบ “การป้องกันรักษาแปลงที่ดินสาธารณะในการดูแลของกรุงเทพมหานคร”  ทั้งแปลงที่ดินที่ถูก                            
เข้าบุกรุก/อยู่เฉย ๆ ไม่จ่ายค่าเช่าไปแล้วและท่ีดินทีม่ีความเสี่ยงจะถูกบุกรุกเพ่ิม 
  2)  เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขต 
สำรวจขอบเขตและกรรมสิทธิ์ที่ดินถูกบุกรุกและเสี่ยงถูกบุกรุก โดยคัดกรองข้อมูลจากทะเบียนชุมชนทั้ง 2,016 
แห่ง และแผนที่แปลงที่ดินของกรมท่ีดิน ดังนี้ 
  2.1) ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินประเภทบุกรุก และกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินสาธารณะในการ
ดูแลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่ามีอยู่ 18 ชุมชน จำนวนบ้านบุกรุก 1,714 บ้าน ประชากร 8,514 คน อยู่ใน
พ้ืนที่ 9 เขต ได้แก่ เขตจตุจักร เขตดอนเมือง (กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ) เขตดุสิต (กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง)                
เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตสวนหลวง (กลุ่มเขตกรุงเทพใต้) และเขตคันนายาว เขตบึงกุ่ม เขตมีนบุรี                 
(กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก) 
  2.2) ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินบุกรุกและกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินสาธารณะในการดูแลของ
กรมธนารักษ์ ซึ่งพบว่ามีอยู่ 62 ชุมชน จำนวนบ้านบุกรุก 10,036 บ้าน ประชากร 49,031 คน อยู่ในพ้ืนที่ 9 เขต 
ได้แก่ เขตจตุจักร เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตหลักสี่ (กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ) เขตดินแดง เขตห้วยขวาง               
(กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง) เขตยานนาวา เขตสาทร (กลุ่มเขตกรุงเทพใต้) และ เขตบางพลัด (กลุ่มเขต                      
กรุงธนเหนือ) 
  3)  สำนักงานการพัฒนาชุมชนจัดทำฐานข้อมูลชุมชนที่ได้เริ่มทำบ้านมั่นคงแล้วโดยการใช้

ฐานข้อมูลเดิมซึ่งการเคหะแห่งชาติและโครงการบ้านมั่นคงมีอยู่แล้ว 

  ระยะที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2569-2570 ได้แก่ 

  1)  สำนักงานเขตรับผิดชอบการกำกับดูแลชุมชนให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการป้องกัน
รักษาแปลงที่ดินสาธารณะในการดูแลของกรุงเทพมหานคร โดยทำข้อมูลสถิติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์นี้ทุกปีงบประมาณ 
  2)  คณะกรรมการที่อยู่อาศัยระดับกรุงเทพมหานคร ประสานงานภาคีเครือข่ายเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีต้นทุนที่เหมาะสม สร้างความพร้อมร่วมลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย  



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-8 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  3)  คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเขตศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการโครงการ
จัดหา และพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเริ่มจากกลุ่มเป้าหมายประเภทผู้มีรายได้น้อยก่อน 
  ระยะที่ 3 ระหว่าง พ.ศ. 2571-2575 ได้แก่ 

  - คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับกรุงเทพมหานคร ขยายความร่วมมือระหว่างภาคี
เครือข่ายเพ่ิมขึ้น เพ่ือสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่เกี่ยวเนื่อง 
ตั้งแต่เริ่มหาพ้ืนที่ดินอยู่อาศัยไปจนถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเข้าอยู่อาศัยของชุมชนและการจัดการชุมชนหลัง
เข้าอยู่อาศัยแล้ว เพ่ือให้การดำเนินงานของภาคีเครือข่ายประสบความสำเร็จและสามารถดำเนินการให้ชุมชนเกิด
ความยั่งยืน 
 5.5.3 ดัชนีชี้วัดสำคัญ (KPI) 

         1)  กรุงเทพมหานครมีระเบียบ “ข้อกำหนดเพ่ือการป้องกันรักษาแปลงที่ดินสาธารณะในการ

ดูแลของกรุงเทพมหานคร” ทั้งแปลงที่ดินที่ถูกเข้าบุกรุก/อยู่เฉย ๆ ไม่จ่ายค่าเช่า ไปแล้วและท่ีดินที่มีความเสี่ยง

จะถูกบุกรุกเพ่ิม จัดทำเป็นประกาศกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ละเมิดมีความผิด นำไปสู่การถูกปรับ/ลงโทษ 

         2 )  มี ผลสำรวจชุ มชนซึ่ งตั้ งอยู่ ในที่ ดิ นประเภทบุ กรุ กที่ ดิ น สาธารณ ะในการดู แล 

ของกรุงเทพมหานคร ครบจำนวน 18 ชุมชน ใน 9 เขตดังกล่าวแล้ว ระบุ รูปร่างและขนาดพ้ืนที่ดิน  

จำนวนอาคาร ขนาดพ้ืนที่อาคาร ลักษณะอาคารและจำนวนลักษณะประชากรบุกรุกที่ชัดเจน ทั้งแปลงที่ดิน 

ที่ถูกบุกรุกแล้ว และแปลงที่ดินบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงจะถูกบุกรุก 

         3)  ขยายผลสำรวจในข้อ 2 ให้ครอบคลุมที่ดินของกรมธนารักษ์อีก 62 ชุมชน ใน 9 เขต

ดังกล่าวแล้ว 

         4)  มีผลการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความเข้าใจกับชุมชน และการสร้างแนวรั้วทางกายภาพ

ที่ชัดเจนเพื่อป้องกันรักษาที่ดินสาธารณะในข้อ 2) และ ข้อ 3) 

         5) มีฐานข้อมูล สถิติ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ ชุดข้อมูลชุมชนแออัดและ/หรือผู้มีรายได้น้อยของ    

กรุงเทพมหานคร โดยบูรณาการข้อมูลเข้ากับชุดข้อมูลของการเคหะแห่งชาติและโครงการบ้านมั่นคงที่มีแล้ว

อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล 

         6)  มีรายงานผลการประสานงานภาคีเครือข่ายเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีต้นทุนที่เหมาะสม 

เช่น กรมธนารักษ์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น อย่างน้อยปีละ 1 ฉบับ                   

เพ่ือสร้างความพร้อมร่วมลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย  

         7)  มีรายงานศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการโครงการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย โดย

เริ่มจากกลุ่มเป้าหมายประเภทผู้มีรายได้น้อยก่อน อย่างน้อยปีละ 1 ฉบับ 

         8)  มีรายงานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต                 

อย่างน้อยปีละ 1 ฉบับ 

 

 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-9 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5.6 โครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย พื้นที่เขตบึงกุ่ม  

รองรับโครงการในกลุ่มเขตกรุงเทพกลางและกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ในรูปแบบการพัฒนาชุมชน

เป็นแกน (Community-Driven Housing Development) 

1. ข้อมูลทั่วไป  

เขตบึงกุ่มอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกประกอบไปด้วย 9 เขต คือ เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม 

เขตคันนายาว เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสะพานสูง และเขตประเวศ  

โดยประเภทชุมชนที่มีมากที่สุดของกลุ่มเขต คือ ชุมชนเมือง ชุมชนแออัด และชุมชนอาคารสูงตามลำดับ 

2. บทวิเคราะห์ 

 
ภาพที่ 5.1  ตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย พื้นท่ีเขตบึงกุ่ม 
 

 กลุ่มเขตประสบปัญหาการไล่รื้อที่อยู่อาศัยบุกรุกทั้งบนที่ดินรัฐและเอกชนและไม่มีที่รองรับใกล้เคียง

กับที่ เดิมหรือปัญหาการหาที่อยู่อาศัยใหม่  โดยพ้ืนที่ ของโครงการตั้ งอยู่ที่ ชุมชนสมหวัง ซึ่ งมี พ้ืนที่                      

ทั้งหมด 24,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 15 ไร่ โดยทางทิศเหนือของโครงการติดกับโรงเรียนอินเตอร์คิดส์ 

สาขาเสรีไทย ทางทิศตะวันออกติดกับถนนเสรีไทย ทิศตะวันตกติดกับบึงกุ่มและทิศใต้ติดกับคลองยายเฮ้อ     

ดังแสดงในภาพ 5.1 

 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-10 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.2 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
 
โครงการสามารถเข้าได้จากซอยเสรีไทย 21 (หมายเลข 1) จากถนนเสรีไทย ซึ่งเป็นเส้นทางที่เข้าถึงได้

ง่ายที่สุดและเป็นถนนหลัก สำหรับภาพที่ 5.2 หมายเลข 1 คือ ทางที่เข้ามาจากถนนใหญ่ ซึ่งเป็นทางตันและ

ต้องเดินเท้าเข้าโครงการ หมายเลข 2 คือ ซอยเสรีไทย 19 ซึ่งเป็นถนนเรียบบึงกุ่ม ส่วนหมายเลข 3 และ 4 

เป็นทางเดินเรียบคลองยายเฮ้อที่เชื่อมต่อจากถนนเสรีไทย  



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-11 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.3 รูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม 
 
ที่อยู่อาศัยในชุมชนส่วนใหญ่มักสร้างจากไม้ ครึ่งปูนครึ่งไม้และสังกะสี จากภาพที่ 5.3 จะเห็นมัสยิด

ยัน-นะตุ้นฟิรเดาส์ (อาคารสีส้ม) กับอพาร์ทเมนท์นั้นเป็นอาคารคอนกรีต โดยทางชุมชนมีศาลาชุมชนเป็น

อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง (อาคารหลังคาสีน้ำเงิน)  



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-12 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.4 ภาพกลุม่ผู้ใช้งานในพ้ืนที่เขตบึงกุ่ม 
 
สำหรับกลุ่มผู้ ใช้งานในพ้ืนที่สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้า                  

กลุ่มผู้ว่างงาน และกลุ่มเด็กปฐมวัย ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินใจและความต้องการด้านที่อยู่อาศัยที่ต่างกัน กล่าวคือ 

ผู้สูงอายุคำนึงถึงการมีพ้ืนที่ส่วนตัวมากที่สุด ส่วนพ่อค้า-แม่ค้าให้ความสำคัญกับราคา ในขณะที่ผู้ว่างงาน              

ให้ความสำคัญกับทั้งสองเกณฑ์เท่ากัน และเด็กปฐมวัยจำเป็นต้องคำนึงเกณฑ์ความสะดวกในการเดินทาง               

เป็นหลัก ดังแสดงในภาพ 5.4 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-13 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3. กรณีศึกษา (Case Study) 

 

ภาพที่ 5.5 กรณีศึกษา Wohnprojekt เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย 

 
ภาพที่ 5.6 รายละเอียดโครงการกรณีศึกษา 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-14 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ส่วนกรณีศึกษามีความพยายามในการหาตัวอย่างโครงการที่ประสบปัญหาราคาที่ดินสูงในเขตเมือง 

เช่น กรณีศึกษา Wohnprojekt ในเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐและการก่อตั้ง

สมาคมระดับโครงการที่มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ตามแบบจำลองสังคมาธิปไตย 

(sociocracy) หรือการตัดสินใจที่อิงอยู่บนฐานความยินยอมร่วมกันของคนในสังคม ดังแสดงในภาพที ่5.5-5.6 

4. ข้อเสนอโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.7 ประเภททีอ่ยู่อาศัยของโครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย พ้ืนที่เขตบึงกุ่ม 
 

เนื่องจาก ชุมชนเดิมในพ้ืนที่โครงการเป็นชุมชนแออัด ทางโครงการจึงวางผังและออกแบบโครงการ

ใหม่เพ่ือรองรับการเติบโตและการพัฒนาเมืองในอนาคต ทั้งนี้ โครงการยังเป็นพ้ืนที่นำร่องสำหรับรองรับ

โครงการในกลุ่มเขตกรุงเทพกลางและกรุงเทพตะวันออก ในรูปแบบการพัฒนาชุมชนเป็นแกน โดยเสนอ

ประเภทอาคารที่อยู่อาศัย 2 รูปแบบ คือ ประเภทอพาร์ทเมนท์ราคาประหยัดและทาวน์โฮมผ่านการควบคุม

ราคาที่อยู่อาศัยให้ต่ำกว่าราคาตลาดจากภาครัฐ เพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาภาวะไร้บ้านและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่

มีแนวโน้มจะเป็นผู้ไร้บ้านในอนาคต ดังแสดงในภาพที ่5.7 

 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-15 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5. ผังแนวคิด 

 

ภาพที่ 5.8 ผังแนวคิดโครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย พื้นที่เขตบึงกุ่ม 
 
ทางโครงการได้แบ่งพ้ืนที่สำหรับอยู่อาศัยเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งที่เป็นทาวน์โฮมและฝั่งที่เป็นอพาร์ทเมนท์

และมีถนนรอบโครงการ โดยกำหนดให้ศูนย์ชุมชนอยู่ริมบึง สำหรับเป็นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมขน                 

รวมถึงเป็นการสร้างทัศนียภาพและการสร้างความผูกพันในการรักษาแหล่งน้ำ ทั้งนี้ ทางเข้าโครงการจาก              

ถนนเสรีไทย 21 จากเดิมที่ทางเข้าถนนเป็นทางตัน จะเป็นพ้ืนที่สวนสาธารณะและอาคารอเนกประสงค์                 

โดยถนนภายในโครงการจะมีขนาด 6 เมตร การวางผังและออกแบบด้านข้างนั้นยังคงอนุรักษ์รักษาและส่งเสริม

สภาพแวดล้อมของมัสยิดที่ตั้งอยู่ก่อนแล้ว ในฐานะเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจและกิจกรรมของชุมชน

เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นแกนกลาง ดังแสดงในภาพที ่5.8 

 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-16 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

6. ผัง Master plan 

 

ภาพที่ 5.9 ผังแม่บทโครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย พ้ืนที่เขตบึงกุ่ม 
 

โครงการของพ้ืนที่บึงกุ่มจะประกอบไปด้วยจำนวนที่พักอาศัยทั้งหมด 578 ครัวเรือน ประกอบไปด้วย 

รูปแบบทาวน์โฮมจำนวน 110 ครัวเรือนและรูปแบบอพาร์ทเมนท์ 468 ครัวเรือน โดยทางทิศตะวันออกเป็น

ทางเข้าโครงการบริเวณใกล้เคียงกับมัสยิด ส่วนทิศตะวันตกเป็นที่อยู่อาศัยแบบอพาร์ท เมนท์ โดยหน้าบ้าน    

ของที่อยู่อาศัยแบบทาวน์โฮมนั้นจะติดกับถนนหน้าบ้านที่มีขนาดความกว้าง 6 เมตร ในขณะที่หลังบ้านจะมี

สวนขนาด 4 เมตร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ใช้ร่วมกันของโครงการ สำหรับให้เด็กและผู้สูงอายุได้รับความรู้สึกปลอดภัย 

นอกจากนี้ ทางชุมชนเดิมมีตลาดซึ่งเคยอยู่ ในหมายเลข 3 ในภาพที่ 5.9 ซึ่งจำเป็นต้องย้ายไปตั้งบริเวณ

หมายเลข 1 รวมกับศูนย์บริการชุมชนแทน  

 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-17 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

7. รายละเอียดโครงการ 

 

ภาพที่ 5.10 ภาพ 3 มิติมุมสูงกลุ่มอาคารโครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย พ้ืนที่เขตบึงกุ่ม 

ภาพที่ 5.10 เป็นแบบภาพสามมิติของโครงการ โดยทางโครงการคำนึงถึงการมีพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน

เป็นสำคัญ จะเห็นได้จากการมีสวนระหว่างอพาร์ทเมนท์และสวนหลังบ้านทาวน์โฮม โดยมีถนนตรงกลาง

โครงการมุ่งไปยังลานอเนกประสงค์ (Public plaza) ของโครงการ  



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-18 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.11 สัดส่วนการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย พ้ืนที่เขตบึงกุ่ม 

โครงการที่ อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยใน พ้ืนที่ เขตบึ งกุ่ม มีตัวเลือกรูปแบบที่อยู่อ าศัย                        

ทาวน์โฮมและอพาร์ทเมนท์ราคาประหยัดทั้งหมด 6 ทาวน์โฮม และ 6 อพาร์ทเมนท์ตามลำดับ ทาวน์โฮม              

มีขนาดพ้ืนที่ใช้สอย 2 ชั้น รวม 72 ตารางเมตร ในกรณีก่อสร้าง 3 ชั้น จะมีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 108 ตารางเมตร       

ส่วนรูปแบบ อพาร์ทเมนท์จะมีความหลากหลายของขนาดพ้ืนที่มากกว่า ได้แก่ 32 และ 40 ตารางเมตร โดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมคิดเป็นร้อยละ 15 และอีกร้อยละ 85 เพ่ือรองรับผู้อยู่อาศัยรายใหม่             

โดยสามารถจอดรถได้ทั้งหมด 74 คันและมีศูนย์บริการชุมชนถึง 2 แห่ง ดังแสดงในภาพที ่5.11 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-19 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.12 ภาพมุมสูงโครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย พื้นที่เขตบึงกุ่ม 

 

ภาพที่ 5.13 ทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย พ้ืนที่เขตบึงกุ่ม 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-20 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ภาพที่ 5.12 และ 5.13 เป็นภาพทัศนียภาพภายในโครงการ โดยภาพสามภาพเล็กทางซ้ายนั้น                

ภาพแรกเป็นสวนในโครงการ สองภาพด้านล่างเป็นภาพรูปแบบที่อยู่อาศัยแบบทาวน์โฮม ส่วนสองภาพใหญ่

ทางขวามือนั้น ภาพด้านบนเป็นสวนตรงกลางอพาร์ทเมนท์และภาพด้านล่างเป็นภาพลานอเนกประสงค์และ

ศูนย์บริการชุมชน  

 

ภาพที่ 5.14 รายละเอียดการออกแบบที่อยู่อาศัยแบบทาวน์โฮม 

 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-21 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.15 ผังพ้ืนทีห่น่วยพักอาศัย (Unit Floor Plan) โครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย เขตบึงกุ่ม 

 รูปแบบที่อยู่อาศัยแบบแรก คือ ทาวน์โฮม ที่มีความกว้าง 4 เมตรและยาว 9 เมตร ซึ่งถูกออกแบบให้

ยกระดับสูง โดยชั้นล่างทางโครงการได้ออกแบบห้องน้ำและบันได ซึ่งผู้ใช้จะมีความอิสระในการออกแบบ              

การใช้งานเพ่ิมเติมหรือปล่อยโล่งเช่นเดียวกับใต้ถุนบ้าน ส่วนชั้นที่สองสามารถใช้งานเป็นห้องนอนหรือ

ห้องนั่งเล่น ส่วนชั้นบนสุดหรือชั้นที่สาม สามารถต่อเติมหรือทำเป็นดาดฟ้าได้ ดังแสดงในภาพที ่5.14 

สำหรับแนวคิดในการออกแบบทาวน์โฮมนั้น เกิดจากความต้องการให้ตัวบ้านรองรับ 1) ปัญหาน้ำท่วม

จึงออกแบบให้ พ้ืนที่ชั้นล่างลักษณะโล่งคล้ายใต้ถุน ซึ่ งมีการใช้งานที่ เป็นในลักษณะอเนกประสงค์                

ครัวและห้องน้ำ 2) มี พ้ืนที่ชั้นล่างเป็นลักษณะอเนกประสงค์ที่สามารถใช้ทำกิจกรรมเพ่ือหารายได้                  

เช่น ร้านค้า 3) การออกแบบให้สามารถรองรับการขยายต่อเติมบ้านได้ (มีบันไดรองรับการต่อเติม)               

ในกรณีที่ครอบครัวขยายตัว หรือสามารถปล่อยเช่าในชั้นสาม 4) การขยายตัวของบ้านอาจมีส่วนช่วย                  

ให้เจ้าของบ้านสร้างรายได้จากบ้านที่ต่อเติมแล้ว ในราคาที่สูงกว่าตอนซื้อเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ 

มีเงินทุนในอนาคต ดังแสดงในภาพที ่5.15 

 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-22 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.16 รายละเอียดการออกแบบที่อยู่อาศัยแบบอพาร์ทเมนท์ 

 

 

ภาพที่ 5.17 ผังพ้ืนอาคารพักอาศัย (Building Floor Plan) โครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย เขตบึงกุม่ 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-23 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 รูปแบบที่อยู่อาศัยแบบที่สอง คือ อพาร์ทเมนท์ ซึ่งมีตัวเลือกอีกสองแบบ ซึ่งก็คือ รูปแบบ A สำหรับ

พ้ืนที่ 32 ตารางเมตร และรูปแบบ B สำหรับพื้นที่ 40 ตารางเมตร โดยชั้นแรกได้แบ่งสัดส่วนที่อยู่อาศัยสำหรับ

ผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็นรูปแบบ A จำนวน 8 ครัวเรือนและรูปแบบ B จำนวน 1 ครัวเรือน ส่วนชั้น   

2 – 6 เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับคนทั่วไป โดยแบ่งเป็นรูปแบบ A จำนวน 13 ครัวเรือนต่อชั้นและรูปแบบ B 

จำนวน 1 ครัวเรือนต่อชั้นรวมแล้ว 78 ครัวเรือน 6 อาคาร เท่ากับในโครงการมีครัวเรือนรองรับที่อยู่อาศัย

ทัง้หมด 468 ครัวเรือน ดังแสดงในภาพที ่5.16 -5.17 

 

ภาพที่ 5.18 ภาพแนวตัดโครงการ รูปแบบที่อยู่อาศัยแบบบทาวน์โฮม 

จากรูปเป็นที่อยู่อาศัยรูปแบบทาวน์โฮม ซึ่งริมสุดทางซ้ายมือนั้นจะเป็นคลองยายเฮ้อ ถัดมาคือ               

ทาวน์โฮม ซึ่งมีสวนภายในระหว่างอาคาร ถัดมาจึงเป็นถนนหลักของโครงการและริมสุดทางขวามือของภาพที่ 

5.18 เป็นถนนเช่นเดียวกัน  



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-24 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.19 ภาพแนวตัดโครงการ รูปแบบที่อยู่อาศัยแบบบอพาร์ทเมนท์ 

ส่วนรูปนี้เป็นที่อยู่อาศัยแบบอพาร์ทเมนท ์โดยริมซ้ายสุดของภาพที่ 5.19 เป็นคลองและถนน ถัดมาจึง

เป็นอพาร์ทเมนท์ความสูง 6 ชั้น แล้วจึงเป็นถนนหลักของโครงการที่มีต้นไม้รอบข้างทาง และริมขวาสุด คือ                  

ถนนและพ้ืนที่สีเขียวในโครงการ ทั้งนี้ ตัวอาคารได้ถูกออกแบบให้สูงกว่าระดับพ้ืนปกติ 1 เมตรเพ่ือป้องกัน              

น้ำท่วม  



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-25 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

8. ข้อมูลทางการเงิน 

 

ภาพที่ 5.20 ราคาประเมินที่ดินพื้นทีเ่ขตบึงกุ่ม 

สำหรับโครงการพ้ืนที่ เขตบึงกุ่มจากการคาดการณ์ที่ว่าโครงการสำหรับที่ดิน 54 แปลงที่มีราคา

ประเมินรวมที่ 104,292,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันบาท) ดังแสดงในภาพที่ 5.20     

จะประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัย 584 ยูนิต จำเป็นต้องได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐประมาณ 116,800,000 บาท 

(หนี่งร้อยสิบหกล้านแปดแสนบาท) หรือประมาณ 200,000 บาท/ยูนิต ซึ่งจะทำให้ค่าผ่อนต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่                      

2,900 – 3,400 บาท ดังตารางที่ 5.1 หากรัฐไม่สนับสนุนงบประมาณต่อยูนิต ค่าผ่อนต่อเดือนเฉลี่ยจะสูงขึ้นที่ 

3,900 – 4,400 บาท/เดือน ดังตารางที่ 5.2 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-26 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตารางท่ี 5.1 ตารางที่อยู่อาศัยต่อยูนิต กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ พ้ืนที่เขตบึงกุ่ม 

รูปแบบ             

ที่อยู่อาศัย 

ขนาด

พื้นที่ 

(ตร.ม.) 

ยูนิต ราคา

ต่อ

ตาราง

เมตร 

(บาท) 

ราคารวมต่อ           

ยูนิต (บาท) 

ราคาหลังรัฐ

สนับสนุน 

(บาท) 

ดาวน์ 10% 

(บาท) 

เงินเหลือท่ี

ต้องผ่อน 

(บาท) 

ผ่อน /

เดือน 

(30ปี 

ดอกเบี้ย 

4%) 

(บาท) 

อพาร์ทเมนท ์

32 390 25,000 800,000.00 600,000.00 60,000.00 540,000.00 2,900 

32 42 25,000 800,000.00 600,000.00 60,000.00 540,000.00 2,900 

40 36 25,000 1,000,000.00 800,000.00 80,000.00 720,000.00 3,900 

32 6 25,000 800,000.00 600,000.00 60,000.00 540,000.00 2,900 

ทาวน์โฮม 36 110 25,000 900,000.00 700,000.00 70,000.00 630,000.00 3,400 

 

ตารางท่ี 5.2 ตารางที่อยู่อาศัยต่อยูนิต กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ พ้ืนที่เขตบึงกุ่ม 

รูปแบบ                 

ที่อยู่อาศัย 

ขนาดพื้นท่ี 

(ตร.ม.) 

ราคาต่อ

ตารางเมตร 

(บาท) 

ราคารวมต่อ 

ยูนิต (บาท) 

ดาวน์ 10% 

(บาท) 

เงินเหลือท่ี

ต้องผ่อน 

(บาท) 

ผ่อน /เดือน              

(30 ปี ดอกเบี้ย 

4%) 

(บาท) 

อพาร์ทเมนท ์ 32 25,000 800,000.00 80,000.00 720,000.00 3,900 

32 25,000 800,000.00 80,000.00 720,000.00 3,900 

40 25,000 1,000,000.00 100,000.00 900,000.00 4,900 

ทาวน์โฮม 36 25,000 900,000.00 90,000.00 810,000.00 4,400 

 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-27 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5.7 โครงการที่อยู ่อาศัยแบบผสมผสานการใช้งาน เพื ่อพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง 

พื้นที่เขตบางกะปิ 

 เพ่ือรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของชุมชนโดยรอบ ครอบคลุมพ้ืนที่ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ                

กลุ่มเขตกรุงเทพกลางและกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก เน้นรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยรอบสถานีขนส่ง 

(TOD) ให้ใช้ที่ดินคุม้ค่าสูงสุด 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 เขตบางกะปิอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ประกอบไปด้วย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม        
เขตคันนายาว เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก และเขตคลองสามวา โดยประเภทชุมชนที่มีมากที่สุด
ของกลุ่มเขต คือ ชุมชนเมือง ชุมชนแออัดและชุมชนอาคารสูงตามลำดับ 
 

2. บทวิเคราะห์ 

 
 
ภาพที่ 5.21 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบผสมผสานการใช้งาน 

 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-28 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เป็นกลุ่มเขตมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการขยายขึ้นของเมืองที่ดึงดูดแรงงาน จึงมี                    
ความต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้นและเกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะเป็นเวลาต่อมา โดยพ้ืนที่มีปัญหา
ซับซ้อนจากการมีผู้มีอิทธิพลแย่งพ้ืนที่ รวมถึงการที่ทางเขตไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคแบบถาวร  

โดยพ้ืนที่ของโครงการตั้งอยู่บนแยกบางกะปิที่จุดตัดระหว่างถนนลาดพร้าวและถนนพ่วงศิริ                        
จากภาพที ่5.21 จะเห็นที่ตั้งของโครงการที่ตั้งอยู่ตรงข้างสำนักงานเขตบางกะปิและอยู่ใกล้ท่าเรือบางกะปิและ
แสดงสถานที่ สำคัญ ในระยะ 500 เมตร เช่น สถานีตำรวจ ตลาดบางกะปิ  เทสโก้  โลตัสบางกะปิ                     
เดอะมอลล์บางกะปิและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า รวมถึงสถานีรถไฟฟ้า มีการเชื่อมโยงกับ
ขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและหลากหลายในรัศมี 500 เมตรรอบพ้ืนที่โครงการ ได้แก่ รถไฟฟ้าสาย             
สีน้ำตาล รถไฟฟ้าสายสีส้ม รถไฟฟ้าสายสีเหลือง โดยสถานีที่ใกล้ที่สุดในอนาคต คือ สถานีแยกลำสาลี ของ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง รวมถึงมีเรือโดยสารคลองแสนแสบทางทิศใต้ของที่ตั้งโครงการ  

 

ภาพที่ 5.22 มุมมองจากภายในโครงการ 
 
ในภาพที่  5.22 ภาพแรกคือ มุมมองจากภายในโครงการไปยังถนนลาดพร้าว ภาพที่สอง คือ                     

ทิศตะวันออกของโครงการ ภาพที่สาม คือ ทิศใต้ของโครงการ ซึ่งติดกับคลองแสนแสบและภาพสุดท้าย คือ 

ทิศตะวันตกของโครงการ ซึ่งติดกับถนนพ่วงศิริและสำนักงานเขตบางกะปิ โดยโครงการมีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 

9,200 ตารางเมตรหรือประมาณ 6 ไร่  



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-29 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.23  การเข้าถึงโครงการ 
 

โดยสามารถเข้าถึงพ้ืนที่จากการใช้เส้นทางรถยนต์ผ่านถนนลาดพร้าวและถนนพ่วงศิริ ซึ่งมีจุดบริการ

รถเมล์ใกล้เคียงกับโครงการ 3 จุด คือ ป้ายรถเมล์ตลาดบางกะปิ ป้ายรถเมล์สถานีตำรวจลาดพร้าว  และ               

ป้ายรถเมล์แยกบางกะปิ รวมถึงทางเดินเรียบและเรือโดยสารคลองแสนแสบ บริเวณท่าเรือบางกะปิ                     

ภาพที่ 5.23 

 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-30 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.24 ภาพกลุ่มผู้ใช้งานในพื้นท่ีเขตบางกะปิ 
 
โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้า กลุ่มพนักงานรัฐ-

เอกชนและนักเรียนหรือนักศึกษา โดยผู้สูงอายุและพนักงานรัฐ -เอกชนต่างคำนึงถึงเกณฑ์การมีพ้ืนที่ส่วนตัว

เป็นหลัก ส่วนกลุ่มพ่อค้า-แม่ค้าจะให้ความสำคัญกับเกณฑ์ราคาในการตัดสินใจด้านที่อยู่อาศัย ในขณะที่                 

กลุ่มนักเรียนและนักศึกษายึดเกณฑ์ความสะดวกในการเดินทางเป็นอันดับแรก ดังแสดงในภาพที ่5.34 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.25 พ้ืนที่เขตบางกะปิในผังเมืองกรุงเทพมหานคร  



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-31 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 พ้ืนทีโ่ครงการบางกะปิตั้งอยู่ในเขตสีแดงหรือการใช้ที่ดินแบบพาณิชยกรรม ซึ่งมีอัตราส่วนพื้นที่อาคาร

รวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) เท่ากับ 7 และมีค่าอัตราส่วนของพ้ืนที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (OSR) เท่ากับร้อยละ 4.5

ดังแสดงในภาพที ่5.25 

                  

 

ภาพที่ 5.26 สรุปข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวม 

                กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-32 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

            3.   กรณีศึกษา (Case study) 

 

ภาพที่  5 .27 กรณี ศึกษาโครงการ West Oakland Station Transit Development เมืองโอกแลนด์               

รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ภาพที่ 5.28 รายละเอียดโครงการกรณีศึกษา 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-33 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

โครงการ West Oakland Station Transit Development เมืองโอคแลนด์  รัฐแคลิฟอร์ เนี ย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีจุดประสงค์การพัฒนาเพ่ือการผสมผสานการใช้ที่ดินที่หลากหลายทั้งแนวตั้งและ

แนวนอน ได้แก่ ที่อยู่อาศัยทั้งราคาตลาดและราคาประหยัดที่ต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไป พ้ืนที่สาธารณะ ร้านค้า

ปลีก พ้ืนที่สำนักงาน ที่จอดรถสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนอ่าวซานฟรานซิสโก (BART) เพ่ือช่วยเหลือ

กลุ่มเศรษฐกิจท้องที่และลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว จากการสนับสนุนให้ปราชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทน  

ดังแสดงในภาพที ่5.27- 5.28 

 4.  ข้อเสนอโครงการ 

 

ภาพที่ 5.29 ประเภทที่อยู่อาศัยของโครงการทีโ่ครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบผสมผสานการใช้งาน 
  
 ทางโครงการได้มีการออกแบบโดยให้สถานีลำสาลี เป็นศูนย์กลางของพ้ืนที่ โดยการจะพัฒนาให้

สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีนั้น จำเป็นจะต้องมีที่ดินสำหรับใช้ประโยชน์เพ่ือที่อยู่อาศัยใน

ระยะ 500 เมตรเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันด้วยเหตุผลที่ว่าเขตพ้ืนที่บางกะปิอยู่ในเขตสีแดงด้วยแล้ว รูปแบบ

อาคารที่มีการใช้งานหลากหลาย (Mixed-use) ขนาดใหญ่ จึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดใน                         

การพัฒนาพ้ืนที่ ผนวกกับเหตุผลจากการคิดขนาดของพ้ืนที่ที่สร้างได้ ซึ่งกำหนดจาก FAR ให้สามารถสร้างได้

สูงสุด 64,000 ตารางเมตร โดยทางโครงการมีแนวคิดการออกแบบ โดยให้ชั้ นล่างของอาคารเป็นพ้ืนที่

สาธารณะพ้ืนทีพ่าณิชยกรรมและลานกิจกรรมกลางแจ้ง ส่วนชั้นบนให้จัดเป็นที่อยู่อาศัย ภาพที่ 5.29 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-34 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 5.  ผังแนวคิด 

 

ภาพที่ 5.30 ผังแนวคิดโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบผสมผสานการใช้งาน 
 
จากกฎหมายพ้ืนที่ว่างของอาคารที่กำหนดไว้ 6 ตารางเมตรกับการกำหนดระยะรน่นั้นทำให้เกิดที่ว่าง

โดยรอบอาคาร ซึ่งทางโครงการนำมาขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยออกแบบเป็น 2 รูปแบบ คือ พ้ืนที่ริมถนน  
จะเป็นที่ตั้งของพ้ืนที่กิจกรรมกลางแจ้งเพ่ือรองรับทางเท้ายกระดับและการสัญจรของผู้คนจากถนนลาดพร้าว
และถนนพ่วงศิริและพ้ืนที่ริมน้ำจะมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่สีเขียวแทน ดังแสดงในภาพที ่5.30 
 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-35 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

6.  ผังแม่บท (Master Plan) 

 

ภาพที่ 5.31 ผังแม่บทโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบผสมผสานการใช้งาน 
 
ทางทิศเหนือกับทิศตะวันตกของโครงการเป็นพ้ืนที่กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ตลาดนัดกลางวันและ

กลางคืน ส่วนทางทิศใต้เป็นพ้ืนที่สีเขียวที่ติดกับคลองแสนแสบและท่าเรือบางกะปิ ส่วนทางทิศตะวันออก              

เป็นทางเข้า-ออกของโครงการ โดยพ้ืนที่ชั้น 1 ของอาคารนั้นจะเน้นการใช้งานสำหรับภาคบริการและโถง

ทางเดินต้อนรับผู้อยู่อาศัยดังแสดงในภาพที ่5.31 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-36 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

7.  รายละเอียดโครงการ 

 

ภาพที่ 5.32 ภาพ 3 มิติมุมสูงกลุ่มอาคารโครงการที่อยู่อาศัยรอบสถานีขนส่ง (TOD) พ้ืนที่เขตบางกะปิ 
 
ฐานของอาคารเป็นพ้ืนที่พาณิชยกรรม โดยสองอาคารด้านบนอาคารพาณิชยกรรมเป็นอาคารรองรับ         

ที่อยู่อาศัย ซึ่งเชื่อมกันด้วยสะพานระหว่างตึก (Sky Terrace) บริเวณชั้น 8 และพ้ืนที่ชั้นสองของอาคาร                   
พาณิชยกรรมนั้นจะเชื่อมกับทางเดินยกระดับ (Sky Walk) ดังแสดงในภาพที ่5.32 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-37 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ภาพที่ 5.33 สัดส่วนการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบผสมผสานการใช้งาน 

สำหรับสัดส่วนพ้ืนที่ในโครงการบางกะปิจะมีการแบ่งเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยทั้งหมด 402 ยูนิตหรือร้อยละ 

50.8 ของโครงการทั้งหมดด้วยขนาดห้องตั้งแต่ 32, 40, 44, 53, 58 และ 92 ตารางเมตร รวมถึงการจัดให้มี

พ้ืนที่พาณิชยกรรมร้อยละ 45.7 และพ้ืนที่ให้บริการร้อยละ 3.5 ตามลำดับ ดังแสดงในภาพที ่5.33 

 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-38 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.34 ทัศนียภาพโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบผสมผสานรอบสถานีขนส่ง (TOD) เขตบางกะปิ 

ภาพที่ 5.35 ภาพรวมทัศนียภาพโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบผสมผสานรอบสถานีขนส่ง (TOD) เขตบางกะปิ 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-39 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.36 ผังพื้นอาคาร (Building Floor Plan) โครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบผสมผสานการใช้งาน 

 

ภาพที่ 5.37 การแบ่งสัดส่วนการใช้พื้นที่ภายในโครงการ 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-40 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จากภาพข้างต้น (ภาพที่ 5.34-5.37) เป็นการอธิบายการใช้พ้ืนทีโดยแบ่งตามชั้น ซึ่งพ้ืนที่สีเหลือง คือ 

ที่จอดรถและชั้นใต้ดิน ทั้งหมด 3 ชั้น ถัดขึ้นไปเป็นพ้ืนที่พาณิชยกรรมถึงฐานอาคาร 3 ชั้น พ้ืนที่ค้าขาย เช่น 

ร้านอาหารและร้านค้าทั้งหมด 4 ชั้น ส่วนพื้นที่สีเขียวในภาพเป็นพ้ืนที่สำหรับรองรับที่อยู่อาศัย ส่วนสีชมพูเป็น

พ้ืนที่ส่วนกลางของผู้อยู่อาศัย  

 

ภาพที่ 5.38 ภาพบรรยากาศที่ตั้งอาคาร 
 
โดยสามารถแยกพ้ืนที่ส่วนตัวจากพ้ืนสาธารณะหรือกึ่งสาธารณะได้จากจำนวนคน (สีแดง) ในภาพ 

กล่าวคือ หากบริเวณนั้นมีคนมาก พ้ืนที่นั้นจะเป็นพ้ืนสาธารณะหรือกึ่งสาธารณะ ในขณะที่บริเวณใดไม่มีคน

ปรากฏ พ้ืนที่นั้นจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย ดังแสดงในภาพที ่5.38 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-41 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 8.  ข้อมูลทางการเงิน 

 

ภาพที่ 5.39 ราคาประเมินที่ดินในพ้ืนที่เขตบางกะปิ 
 

หากโครงการพ้ืนที่เขตบางกะปิซึ่งมีที่ดินรวม 6 แปลงราคาประเมินที่ดินรวมประมาณ 575,000,000 บาท 

(ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท) ดังแสดงในภาพ 5.39 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ราคาต่อยูนิตจะอยู่ที่  

200,000 บาทหรือรัฐต้องใช้เงินสนับสนุนทั้งหมด 402 ยูนิตด้วยงบประมาณโดยประมาณ 80,400,000 บาท    

(แปดสิบล้านสี่แสนบาท) โดยค่าผ่อนต่อเดือนสำหรับผู้อยู่อาศัยจะอยู่ที่ 2,900 – 10,200 บาท ดังตารางที่ 5.3          

ทว่าหากในกรณีรัฐไมส่นับสนุนงบประมาณ ค่าผ่อนต่อเดือนจะอยู่ที่ 3,900 – 11,200 บาท ดังตารางที่ 5.4 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-42 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตารางท่ี 5.3 ที่อยู่อาศัยต่อยูนิต กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ พ้ืนที่เขตบางกะปิ 

ขนาด

พื้นที ่

(ตร.ม.) 

ยูนิต 

ราคาต่อ

ตารางเมตร 

(บาท) 

ราคารวมต่อ 

ยูนิต 

(บาท) 

ราคาหลังรัฐ

สนับสนุน 

(บาท) 

ดาวน์ 10% 

(บาท) 

เงินเหลือท่ีต้อง

ผ่อน 

(บาท) 

ผ่อน /เดือน 

(30ปี 

ดอกเบี้ย 

4%) 

(บาท) 

32 277 25,000 800,000.00 600,000.00 60,000.00 540,000.00 2,900 

40 36 25,000 1,000,000.00 800,000.00 80,000.00 720,000.00 3,900 

44 6 25,000 1,100,000.00 900,000.00 90,000.00 810,000.00 4,400 

44 42 25,000 1,100,000.00 900,000.00 90,000.00 810,000.00 4,400 

53 2 25,000 1,325,000.00 1,125,000.00 112,500.00 1,012,500.00 5,500 

58 7 25,000 1,450,000.00 1,250,000.00 125,000.00 1,125,000.00 6,100 

92 32 25,000 2,300,000.00 2,100,000.00 210,000.00 1,890,000.00 10,200 

 

ตารางท่ี 5.4 ที่อยู่อาศัยต่อยูนิต กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ พ้ืนที่เขตบางกะปิ 

ขนาด

พื้นที่ (ตร.

ม.) 

ราคาต่อตาราง

เมตร 

(บาท) 

ราคารวมต่อ 

ยูนิต 

(บาท) 

ดาวน์ 10% 

(บาท) 

เงินเหลือท่ีต้องผ่อน 

(บาท) 

ผ่อน /เดือน (30ปี 

ดอกเบี้ย 4%) 

(บาท) 

32 25,000 800,000.00 80,000.00 720,000.00 3,900 

40 25,000 1,000,000.00 100,000.00 900,000.00 4,900 

44 25,000 1,100,000.00 110,000.00 990,000.00 5,400 

44 25,000 1,100,000.00 110,000.00 990,000.00 5,400 

53 25,000 1,325,000.00 132,500.00 1,192,500.00 6,500 

58 25,000 1,450,000.00 145,000.00 1,305,000.00 7,100 

92 25,000 2,300,000.00 230,000.00 2,070,000.00 11,200 

 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-43 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5.8 โครงการที่อยู่อาศัยรองรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการและผู้สูงอายุ พื้นที่เขตหนองจอก 

โครงการตั้งในพ้ืนที่เขตหนองจอก เป็นการพัฒนาเพ่ือรองรับชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวมถึง
ข้าราชการ พนักงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนข้าราชการเกษียณและผู้สูงอายุ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

เขตหนองจอกอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก  ประกอบไปด้วย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง                  
เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก และเขตคลองสามวา โดยประเภทชุมชน               
ที่มีมากท่ีสุดของกลุ่มเขต คือ ชุมชนเมือง ชุมชนแออัดและชุมชนอาคารสูงตามลำดับ 

2. บทวิเคราะห์ 

การขยายตัวของเมืองที่ เพ่ิมขึ้น ทำให้เป็นแหล่งดึงดูดแรงงานสูง เนื่องจากมีการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม จึงมีความต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้นและเกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะเป็นเวลาต่อมา               
โดย พ้ืนที่ มีปัญหาซับซ้อนจากการมีผู้ มี อิทธิพลแย่ งพ้ืนที่  รวมถึ งการที่ ทางเขตไม่สา มารถเข้ าถึ ง 
ระบบสาธารณูปโภคไดแ้บบถาวร 

 

ภาพที่ 5.40 ที่ตั้งโครงการที่อยู่อาศัยรองรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการและผู้สูงอายุ พ้ืนที่เขตหนองจอก 
 

หากพิจารณาพ้ืนที่รอบที่ตั้งโครงการจะพบว่าในระยะ 5 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญ
หลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เทสโก้ โลตัสหนองจอก วัดหนองจอก โรงเรียนวัดหนองจอก 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-44 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตลาดหนองจอกและสำนักงานเขตหนองจอก ส่วนในระยะ 10 กิโลเมตร ประกอบไปด้วย ห้างสรรพสินค้า 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า บิ๊ กซีร่ม เกล้า ตลาดมีนบุรี  แนวรถไฟฟ้า โดยเฉพาะ 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซึ่งเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ในพื้นที่ ดังแสดงในภาพ 5.40 

 

ภาพที่ 5.41 การเข้าถึงโครงการ 
 
สำหรับการเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ สามารถเข้าได้จากถนนสองสายหลัก คือ ถนนสุวินทวงศ์ที่เชื่อมกับ

ถนนรามคำแหงและถนนเชื่อมสัมพันธ์ ถ้าหากเดินทางจากถนนสุวินทวงศ์สามารถเข้าซอยสุวินทวงศ์ 17               

และถนนเลียบคลองนาตับ แต่หากเดินทางจากถนนเชื่อมสัมพันธ์สามารถเข้าซอยเชื่อมสัมพันธ์ 26 และ 12 ได้ 

ทั้งนี้ ทางที่เข้าถึงง่ายที่สุด คือ จากถนนสุวินทวงศ์เข้าซอยสุวินทวงศ์ 17 ดังแสดงในภาพที ่5.41 และ 5.42 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-45 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.42 ลักษณะถนนทางเข้าโครงการ 

 

ภาพที่ 5.43 พ้ืนที่เขตหนองจอกในผังเมืองกรุงเทพมหานคร 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-46 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในโครงการเป็นเขตสีเขียว หรือ เขตชนบทและเกษตรกรรม โดยติดกับสนามกอล์ฟ

ปัญญาปาร์คในพ้ืนที่สีเหลืองหรือพ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ดังแสดงในภาพที ่5.43 

 

ภาพที่ 5.44 แผนที่น้ำท่วมในเขตหนองจอก 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-47 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.45 ภาพกลุ่มผู้ใช้งานในพื้นท่ีเขตหนอกจอก 

 

ที่ปรึกษาแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้า กลุ่มพนักงานรัฐและ 

กลุ่มเด็กอ่อน-ปฐมวัย โดยกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มพนักงานรัฐมีความต้องการตรงกัน คือ การยึดเกณฑ์                     

พ้ืนที่ส่วนตัวเป็นหลัก ส่วนกลุ่มพ่อค้า -แม่ค้าเน้นเกณฑ์ราคาเป็นหลักในการตัดสินใจในที่อยู่อาศัย                                

ส่วนกลุ่มเด็กอ่อน-ปฐมวัยจำเป็นต้องคำนึงถึงเกณฑ์ความสะดวกในการเดินทางเป็นหลัก  ดังแสดงใน 

ภาพที ่5.45 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-48 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3. กรณีศึกษา (Case Study) 

 

ภาพที่ 5.46 กรณีศึกษาโครงการ Ananas New Community เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  

 

ภาพที่ 5.47 การออกแบบภายในโครงการกรณีศึกษา 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-49 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.48 จุดเน้นโครงการกรณีศึกษา 
 
เป็นโครงการที่เอ้ือให้เกิดพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับกับผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะภายใต้

ภาวการณ์ของภาวะโลกร้อน โดยโครงการออกแบบให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น จากการมีหลังคาสีเขียวสำหรับ

ปลูกพืชและรองรับน้ำฝน ผนวกกับมีลมธรรมชาติไหลผ่านโครงการ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประหยัด

พลังงานที่สูงขึ้นถึง 4 เท่า 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-50 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4. ข้อเสนอโครงการ 

 
ภาพที่ 5.49 ผังสีแยกโซนโครงการที่อยู่อาศัยรองรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการและผู้สูงอายุ  

                พ้ืนที่เขตหนองจอก 

 

ภาพที่ 5.50 แบบมาตรฐานโคกหนองนาโมเดล พ้ืนที่เขตหนองจอก 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-51 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ทางโครงการเน้นการออกแบบที่ใช้กรณีศึกษาจากแบบมาตรฐานของโครงการโคกหนองนา ซึ่งเป็น

โครงการในที่ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้ชุมชนสามารถอาศัยอยู่กับธรรมชาติได้

อย่างยั่งยืน โดยประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ โคก-หนอง-นา โคกหรือพ้ืนที่สูง หนองซึ่งเป็นได้ทั้ง

หนองน้ำและแหล่งน้ำและนา ภาพที่ 5.50 

 

 

ภาพที่ 5.51 รายละเอียดโครงสร้างพ้ืนฐานสีเขียว 
 
จากพ้ืนฐานที่พ้ืนที่ของโครงการเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยู่ระหว่างจุดตัดคลองและพ้ืนที่อยู่อาศัย     

เลียบไปกับคลอง จึงได้มีการนำแนวคิดโคกหนองนาโมเดลมาประยุกต์ใช้  โดยเพ่ิมโครงสร้างพ้ืนที่สีเขียว               

เพ่ือรองรับและรับมือกับปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเป็นโครงข่ายการพัฒนาเมืองที่คำนึงถึงประโยชน์ด้านนิเวศบริการ 

(Ecosystem Service) เป็นสำคัญ โดยให้พ้ืนที่ทางทิศใต้ของโครงการเป็นพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาแบบโคกหนองนา

เพ่ือให้ พ้ืนที่หนองและนาเป็นที่รับน้ำและจัดวางให้ที่อยู่อาศัยรอบ ๆ พ้ืนที่  รวมถึงศูนย์บริการชุมชน                  

ศูนย์การเรียนรู้ ตลาดชุมชนในฐานะพ้ืนที่สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ดังแสดงในภาพที ่5.51 

  

  

 

 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-52 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5. ผังแนวคิด 

 

ภาพที่ 5.52 ผังแนวคิดโครงการที่อยู่อาศัยรองรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการและผู้สูงอายุ พ้ืนที่เขตหนองจอก 
 
ส่วนการออกแบบโครงการในพื้นที่เขตหนองจอก มีความพยายามในการพัฒนาที่อยู่อาศัยรอบ

แหล่งน้ำ ระบบจัดการน้ำในเมือง (bioswale) และถนน โดยมีศูนย์กลางเป็นตลาดชุมชนและศูนย์บริการ

ชุมชน โดยการนำโคกหนองนาโมเดลมาประยุกต์ใช้นั้นจะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นพ้ืนที่สำหรับตลาดชุมชน

ตึกแถวสำหรับที่อยู่อาศัยหรือพาณิชยกรรม รวมถึงการมีศูนย์เรียนรู้และแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับ

การพัฒนาในย่าน ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่โคกหรือที่ดินที่นูนสูงขึ้นเป็นที่อยู่อาศัย หนองและนา  ดังแสดงใน

ภาพที่ 5.52 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-53 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.53 ภาพขยายโครงการจากพ้ืนที่จริง 
  
 อ้างอิงตามหลายเลขที่ปรากฏในภาพ โดยเป็นภาพขยายจากผังแนวโครงการจากพ้ืนที่จริง ซึ่งมีการ 

ตัดคลองให้ไหลผ่านกลางโครงการเพ่ือให้เชื่อมถึงพ้ืนที่หนองและนา (หมายเลข  8) และมีการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว

สูงขึน้ประมาณร้อยละ 30 - 40 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ดังแสดงในภาพที ่5.53 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-54 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ภาพที่ 5.54 กลุ่มอาคารอพาร์ทเมนท์และศูนย์อาคารชุมชน 

 
ภาพที่ 5.55 กลุ่มอาคารทาวน์โฮมและตลาดชุมชน 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-55 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ภาพที่ 5.56 ผังป้ายรถประจำทางบริเวณโครงการ 

6. ผัง Master plan 

 
ภาพที่ 5.57 โปรแกรมเชิงพ้ืนที่ แสดงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-56 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ภาพที่ 5.58 ผังโครงการแบบ 3 มิต ิ

 

 
ภาพที่ 5.59 ภาพแนวตัดโครงการ รูปแบบที่อยู่อาศัยแบบทาวน์เฮาส์ 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-57 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ภาพเซคชั่น  A ตัดให้ เห็นถึงแนวตัดโครงการ  โดยจากซ้าย – ขวาของภาพปรากฏให้ เห็น                          

คลองลำนกแขวกและรูปแบบที่อยู่อาศัยแบบทาวน์เฮาส์ ซึ่งเปรียบได้ดังโคก ส่วนพ้ืนที่ขวาสุดเป็นพ้ืนที่หนอง

และนาตามลำดับ ดังแสดงในภาพที ่5.54-5.59 

 

 
ภาพที่ 5.60 ภาพแนวตัดโครงการ รูปแบบที่อยู่อาศัยแบบอพาร์ทเมนท์ 

 

ภาพเซคชั่น B โดยจากซ้าย - ขวาของภาพปรากฏให้เห็นภาพตัดผ่านอาคาร โดยเรียงจากรูปแบบ                

ที่อยู่อาศัยแบบอพาร์ทเมนท์ คลองแบนใหญร่ะหว่างอพาร์ทเมนท์ ดังแสดงในภาพที ่5.60 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-58 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ภาพที่ 5.61 รูปแบบการออกแบบถนน โดยภาพแรก คือ ถนนขนาด 18 เมตร 

 

 
ภาพที่ 5.62 รายละเอียดและหน้าที่ของแต่ละเลนถนน 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-59 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ภาพที่ 5.63 ภาพ 3 มิติของที่อยู่อาศัยแบบทาวน์โฮม 

 

 
ภาพที่ 5.64  ผังอาคารชั้น 1 และชั้น 2 ของโครงการ 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-60 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ภาพที่  5.65 แบบโครงการที่ อยู่อาศัยรองรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการและผู้สู งอายุ  พ้ืนที่  

เขตหนองจอก รูปแบบอพาร์ทเมนท์ 

 
ภาพที่ 5.66 การแบ่งสัดส่วนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชั้น 1 และชั้น 2 - 6 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-61 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.67 ภาพรวมโครงการ 

 

ภาพที่ 5.68 ภาพโครงการจากมุมที่อยู่อาศัยรูปแบบทาวน์โฮม 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-62 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.69 ทัศนียภาพภายในโครงการ 

 

ภาพที่ 5.70 บริเวณศูนย์ให้ความรู้ทางการเกษตร นวัตกรรมและแปรรูปผลิตภัณฑ์ 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-63 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.71 สวนสาธารณะภายในโครงการ บริเวณท่ีอยู่อาศัยรูปแบบอพาร์ทเมนท์ 

7. รายละเอียดโครงการ 

 

ภาพที่ 5.72 สัดส่วนการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการพื้นที่เขตหนองจอก 

 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-64 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

โครงการของพ้ืนที่หนองจอก มีรูปแบบที่อยู่อาศัย 2 แบบ คือ รูปแบบทาวน์โฮมและรูปแบบ                 

อพาร์ทเมนท์ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 854 และ 1,422 ยูนิตตามลำดับ โดยคิดพ้ืนที่อยู่อาศัยรองรับชุมชนบุกรุก             

ในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกท้ังหมดร้อยละ 27 ดังแสดงในภาพที ่5.61-5.72 

8. ข้อมูลทางการเงิน 

  หากโครงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ราคาต่อยูนิตจะอยู่ที่ 200,000 บาทหรือรัฐต้อง

ใช้เงินสนับสนุนทั้งหมด 2,276 ยูนิตด้วยงบประมาณโดยประมาณ 455,200,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบห้าล้าน

สองแสนบาท) โดยค่าผ่อนต่อเดือนสำหรับผู้อยู่อาศัยจะอยู่ที่ 1,400 – 1,700 บาท ดังตารางที่ 5.5 ทว่า หาก

ในกรณีรัฐไม่สนับสนุนงบประมาณ ค่าผ่อนต่อเดือนจะอยู่ที่ 2,400 - 2,700 บาท ดังตารางที่ 5.6 

 

ตารางท่ี 5.5 ตารางที่อยู่อาศัยต่อยูนิต กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ พ้ืนที่เขตหนองจอก 

รูปแบบ               

ที่อยู่อาศัย 

ขนาด

พื้นที่ 

(ตร.ม.) 

ยูนิต ราคาต่อ

ตารางเมตร 

(บาท) 

ราคารวมต่อ 

ยูนิต (บาท) 

ราคาหลังรัฐ

สนับสนุน 

(บาท) 

ดาวน์ 10% 

(บาท) 

เงินเหลือท่ี

ต้องผ่อน 

(บาท) 

ผ่อน /

เดือน*  

(บาท) 

อพาร์ทเมนท์ 

 
 

32 1170 15,000 480,000.00 280,000.00 28,000.00 252,000.00 1,400 
32 126 15,000 480,000.00 280,000.00 28,000.00 252,000.00 1,400 

32 18 15,000 480,000.00 280,000.00 28,000.00 252,000.00 1,400 

40 108 15,000 600,000.00 400,000.00 40,000.00 360,000.00 2,000 

ทาวน์โฮม 36 854 15,000 540,000.00 340,000.00 34,000.00 630,000.00 1,700 
*30ปี ดอกเบี้ย 4% 

 

ตารางท่ี 5.6 ตารางที่อยู่อาศัยต่อยูนิต กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ พ้ืนที่เขตหนองจอก 

รูปแบบ             

ที่อยู่อาศัย 

ขนาดพื้นท่ี 

(ตร.ม.) 

ราคาต่อตาราง

เมตร (บาท) 

ราคารวมต่อยูนิต 

(บาท) 

ดาวน์ 10% 

(บาท) 

เงินเหลือท่ีต้องผ่อน 

(บาท) 

ผ่อน /เดือน 

(บาท)* 

อพาร์ทเมนท์ 32 15,000 480,000.00 48,000.00 432,000.00 2,400 
32 15,000 480,000.00 48,000.00 432,000.00 2,400 

32 15,000 480,000.00 48,000.00 432,000.00 2,400 
 

40 15,000 600,000.00 60,000.00  540,000.00  2,900 
ทาวน์โฮม 36 15,000 540,000.00 54,000.00  486,000.00  2,700 

*30ปี ดอกเบี้ย 4% 

 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-65 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5.9 โครงการที่อยู่อาศัยรองรับคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน พื้นที่เขตคลองสาน 

พัฒนาในพ้ืนที่เขตคลองสาน กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เพื่อรองรับความต้องการจากกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ     
เป็นหลัก และอาจรองรับกลุ่มเขตกรุงธนใต้บางส่วน โดยเป็นการพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของ    
คนรุ่นใหม่และคนวัยทำงาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 

เขตคลองสานอยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง                     
เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา โดยลักษณะชุมชนส่วนใหญ่
ของกลุ่มเขตเป็นชุมชนแออัด ชุมชนเมืองและชุมชนชานเมืองตามลำดับ 

2. บทวิเคราะห์ 

 

ภาพที่ 5.73 เงื่อนไขการเลือกท่ีตั้งโครงการ 
 
ทางกลุ่มเขตประสบปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ ซึ่งส่งผลถึงปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมและ                  

ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นแบบเช่า ทั้งของเอกชน กรมศาสนา ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ผู้อยู่อาศัย
มีรายได้น้อย ที่อยู่อาศัยจึงไม่ถาวร จึงมีปัญหาไล่รื้อที่ตามมาทั้งสองปัญหา แต่ไม่สามารถจัดหาที่อยู่ใหม่
ใกล้เคียงที่เดิมได้ โดยมีเงื่อนไขในการเลือกพ้ืนที่โครงการ 5 เงื่อนไข คือ 1) เงื่อนไขการขนส่งสาธารณะ 
เนื่องจากมีรถไฟผ่านถึง 4 สายและเรือด่วนเจ้าพระยา 2) เงื่อนไขสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น       
ห้างไอคอนสยาม โรงพยาบาลตากสิน 3) เงื่อนไขสถานศึกษาหลายแห่ง 4) เงื่อนไขสถานที่ทางศาสนา เช่น    



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-66 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วัดสุวรรณ และ 5) เงื่อนไขพื้นที่สาธารณะอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งเงื่อนไขหรือจุดเด่นที่สำคัญที่สุดในการเลือก
พ้ืนที่ คือ เงื่อนไขท่ีหนึ่ง ดังแสดงภาพที่ 5.73 

 

ภาพที่ 5.74 ถนนหลักในพ้ืนที่โครงการ 
 
โดยถนนสายหลักในเขตคลองสาน ประกอบไปด้วย ถนนจักรเพชร ถนนจักรวรรดิ ถนนอรุณอัมรินทร์  

ถนนราชพฤกษ์ ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนราษฎร์บูรณะและถนนสาทรเหนือ นอกจากนั้นเขตคลองสานยังเชื่อมกับ 

ถนนเพชรเกษมตรงบริเวณวงเวียนใหญ่  ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่ เชื่อมโยงกับถนนหลายสายดังแสดง  

ในภาพที่ 5.74 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-67 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.75 สถานที่สำคัญรอบพื้นท่ีโครงการ 
 
 สำหรับสถานที่สำคัญรอบพ้ืนที่โครงการนั้น เช่น ห้างไอคอนสยาม สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน 

สถานีกรุงธนบุรีและสถานีวงเวียนใหญ่ โดยในอนาคตกำลังมีโครงการของสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง สายสีทอง

และสายสีม่ วงพาดผ่ าน เขต พ้ืนที่  รวมถึ งการมี ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ เ พ่ื อการออกแบบและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดังแสดงภาพที่ 5.75 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-68 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.76 ราคาประเมินที่ดินพื้นที่เขตคลองสาน 
 
จากการที่พื้นที่โครงการตั้งอยู่และสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านถนนหลายสายไม่ว่าจะเป็นถนนหลัก

และทางพิเศษศรีรัชหรือทางหลวง ซึ่งส่งผลต่อราคาประเมินที่ดินที่หลากหลาย โดยถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 

มีการประเมินราคาที่ดิน 145,000 – 220,000 บาทต่อตารางวา ส่วนถนนกรุงธนบุรีถูกประเมินที่ราคา 

145,000 – 450,000 บาทต่อตารางวา และถนนเจริญนคร 135,000 – 220,000 บาทต่อตารางวา ดังแสดง

ภาพที่ 5.76 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-69 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.77 พ้ืนที่เขตคลองสานในผังเมืองกรุงเทพมหานคร 
 
พ้ืนที่ของโครงการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตสีน้ำตาลหรือเขตที่มีความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยมากตาม  

ร่างผังเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (ปรับปรุงครั้งที ่4) โดยมีอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) 

เท่ากับ 6 และมีค่าอัตราส่วนของพ้ืนที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (OSR) เท่ากับร้อยละ 5 ดังแสดงภาพที่ 5.77 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-70 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.78 ภาพกลุ่มผู้ใช้งานในพื้นท่ีเขตคลองสาน 
 
สำหรับการแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานสามารถแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงานรัฐ-เอกชน กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้า 

กลุ่มแรงงานทั่วไปและกลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษา โดยสองกลุ่มสุดท้ายนั้นมีเกณฑ์ในการตัดสินใจด้าน               

ที่อยู่อาศัยตรงกัน คือ ความสะดวกในการเดินทาง ในขณะที่กลุ่มพ่อค้า -แม่ค้าจะเน้นเกณฑ์ราคาเป็นหลัก 

ในขณะที่กลุ่มพนักงานรัฐ-เอกชนให้ความสำคัญกับพ้ืนที่ส่วนตัว ดังแสดงภาพที่ 5.78 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-71 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.79 การคาดการณ์พ้ืนที่ศักยภาพในอนาคต 
 
โดยมีการคาดการณ์พ้ืนที่ที่จะสามารถมีศักยภาพในอนาคต ซึ่งหมายถึง แนวโน้มการพัฒนาเป็นพ้ืนที่

เศรษฐกิจและจุดตัดระหว่างสถานีรถไฟฟ้าที่สำคัญทั้งหมด 3 แห่ง คือ บริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินและ

ถนนอิสรภาพ พื้นที่ระหว่างถนนเจริญรัถและถนนกรุงธนบุรีและพื้นที่ระหว่างกรุงธนบุรีถึงตอนล่างของ

ถนนเจริญนคร ดังแสดงภาพที่ 5.79 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-72 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.80 ที่ตั้งโครงการที่อยู่อาศัยรองรับคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน พ้ืนที่เขตคลองสาน 
 
จากภาพจะเห็นสามวงกลม ซึ่งแทนสามพ้ืนที่ของโครงการในเขตคลองสานที่ล้วนมีจุดประสงค์      

เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ โดยวงกลมสีม่วง คือ ท่าดินแดง 11 ซึ่งเป็นพ้ืนที่อาคารเก่าและ

เหมาะสำหรับปรับปรุงหรือบูรณะ ส่วนวงกลมสีส้ม คือ กรุงธนบุรี 6 ที่เป็นที่ดินว่างเปล่า จึงเหมาะกับการสร้าง

อาคารขึ้นใหม่และวงกลมสีแดง คือ กรุงธนบุรี 6 ส่วนที่เป็นร้านค้าที่มีข้อจำกัดในการพัฒนาเพียงการปรับปรุง

หรือบูรณะเช่นเดียวกับท่าดินแดง 11 ที่อาจเหมาะกับการพัฒนาเป็นสถานที่นั่งทำงานร่วมกันกับผู้ อ่ืน                

(Co-working space) เท่านั้น ดังแสดงภาพที่ 5.80 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-73 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.81 ข้อมูลพื้นที่ท่าดินแดง 11 โครงการที่พักอาศยัรองรับคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน พ้ืนที่เขตคลองสาน 

 

ภาพที่ 5.82 สถานที่สำคัญบริเวณโดยรอบพื้นท่ีท่าดินแดง 11 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-74 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.83 ข้อมูลพื้นที่โครงการกรุงธนบุรี 6 ที่เป็นร้านค้า 

 

ภาพที่ 5.84 ข้อมูลพื้นที่โครงการกรุงธนบุรี 6 ที่เป็นที่ดินว่างเปล่า อีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาโครงการ 

                  ที่อยู่อาศัยรองรับคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน พื้นที่เขตคลองสาน 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-75 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.85 สถานที่สำคัญบริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการกรุงธนบุรี 6 

 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-76 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3. กรณีศึกษา (Case Study) 

 

ภาพที่ 5.86 กรณีศึกษา ZIO Apartment Block เมืองลีมาซอล ประเทศไซปรัส 
 
เป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย  โดยเป็นอาคารแบบพ้ืนที่อยู่

ร่วมกัน (Co-Living Space) ที่มีการใช้พ้ืนที่ทานอาหารและพ้ืนที่ครัวร่วมกัน ในขณะที่มีห้องพักสำหรับอาศัย

ส่วนตัว โดยโครงการมีการออกแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการก่อสร้าง การใช้ประโยชน์จากวัสดุและ             

การประหยัดพลังงาน ในขณะที่ยังคำนึงถึงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกัน ดังแสดงภาพที่ 5.86  



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-77 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.87 ตัวอย่างอาคารที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ 
 
จากภาพ สีแดง คือ โครงสร้างอาคาร สีครีม คือ พ้ืนที่ใช้ร่วมกัน สีชมพู คือ ที่อยู่อาศัยส่วนตัวและ               

สีเขียว คือ พื้นที่ระเบียง ซึ่งถือเป็นรปูแบบการอยู่อาศัยแบบใหม่ที่เป็นกำลังได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่และ

เหมาะกับการนำมาเป็นกรณีศึกษาพ้ืนที่โครงการกรุงธนบุรี 6 ที่เป็นที่ดินว่างเปล่า ดังแสดงภาพที่ 5.87 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-78 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.88 บรรยากาศภายในของอาคารแต่ละชั้น 

 

ภาพที่ 5.89 กรณีศึกษา CH-REURBANO เมืองเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-79 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

นอกจากนั้น ยังยกกรณีศึกษา CH-REURBANO เมืองเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก ที่เป็นการพัฒนา              

ที่อยู่อาศัยที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่อนุรักษ์ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการรักษาและคงสภาพ            

อาคารเก่าให้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคนในพ้ืนที่ให้มากที่สุด ดังแสดงภาพที่ 5.89 กรณีศึกษา

ข้างต้นจึงเหมาะกับการนำมาเป็นกรณีศึกษาพ้ืนที่ โครงการกรุงธนบุรี 6 ที่ เป็นร้านค้าและพ้ืนที่ โครงการใน               

ท่าดินแดง 11 ที่จำเป็นต้องใช้วิธีการปรับปรุงและบูรณะอาคารเก่าเช่นกัน 

 

 

ภาพที่ 5.90 การแบ่งพ้ืนที่ใช้งานภายในอาคารของกรณีศึกษา CH-REURBANO 
 
จากภาพอาคารมีการแบ่งการใช้งานออกเป็น 3 ประเภท คือ พ้ืนที่พาณิชยกรรมอย่างร้านค้าในบริเวณชั้นที่ 1 

(พ้ืนที่สาธารณะ) พ้ืนที่สำหรับสำนักงานหรือที่ทำงานในบริเวณชั้นที่ 2 (พ้ืนที่กึ่งสาธารณะ) และพ้ืนที่สำหรับ 

อยู่อาศัยที่บริเวณชั้น 3 และ 4 (พ้ืนที่กึ่งส่วนตัวและส่วนตัว) โดยโครงการมีความคล้ายคลึงกับการออกแบบ

อาคารแบบใช้ประโยชน์หลากหลาย (Mixed-use) ขนาดเล็ก ดังแสดงภาพที่ 5.90 และ 5.91 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-80 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.91  ผังภายในของกรณีศึกษา CH-REURBANO 
 
 หากพิจารณาผังภายใน จะพบว่าแม้กระทั่งในชั้นที่ออกแบบสำหรับการจัดสรรเป็นที่อยู่อาศัยที่มี

ลักษณะกึ่งส่วนตัวไปจนถึงส่วนตัวนั้น ยังมีการจัดสรรพื้นที่ตรงกลางเป็นพ้ืนที่ที่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืนอยู่ดี 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-81 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4. ผังแนวคิด 

 

ภาพที่ 5.92 ผังแนวคิดที่ 1 ในโครงการที่อยู่อาศัยรองรับคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน พ้ืนที่เขตคลองสาน 
 
สามารถแบ่งผังแนวคิดออกเป็นสองแนวคิด คือ สำหรับแนวคิดที่หนึ่ง หากอ้างอิงตามผังสีพ้ืนที่ 

ส่วนใหญ่ของโครงการอยู่ในเขตสีน้ำตาลหรือเขตที่มีความหนาแน่นมาก ส่วนพ้ืนที่บริเวณวงเวียนใหญ่กับ               

รอบพ้ืนที่สถานีเป็นพ้ืนที่ เขตพาณิชยกรรม ทางโครงการจึงเสนอให้มีการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานี เป็น                   

ศูนย์การเรียนรู้หรือพ้ืนที่ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือตอบโจทย์ชีวิตคนวัยทำงานที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า ซึ่งถือเป็น

การสนับสนุนเขตและวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ในขณะที่พ้ืนที่อยู่อาศัยจำอยู่ห่างสถานีออกไปเล็กน้อย รวมถึงแนวทาง

การพัฒนาสีเขียวในเมืองผ่านโครงการปลูกต้นไม้ขนานไปกับถนนเพ่ือลดปริมาณฝุ่นและมลพิษในเมือง                  

ดังแสดงภาพที่ 5.92 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-82 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5.93  ผังแนวคิดท่ี 2 ในโครงการที่อยู่อาศัยรองรับคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน พ้ืนที่เขตคลองสาน 
 
 ส่วนแนวคิดที่สองมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดที่หนึ่ง แต่เพ่ิมเติมในส่วนการสร้างที่อยู่อาศัยแบบที่มี

การใช้งานหลากหลาย (Mixed-use) และการพัฒนาพ้ืนที่สำนักงาน พ้ืนที่ทำงานร่วมกันกับผู้ อ่ืนและ               

การพัฒนาย่านสำหรับธุรกิจแนวใหม่ (Start up) รอบสถานีรถไฟฟ้า ดังแสดงภาพที่ 5.93 



แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-83 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5.10 บทสรุป  

 จากการศึกษาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่
อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5ป ีตลอดจนบทบาท พันธกิจการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
พร้อมทั้งการศึกษาและจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร จึงนำมาสู่ข้อเสนอแนะ
ด้านการพัฒนา 2 ประการ  
 ประการแรก ในมิติของการเสริมสร้างศักยภาพองค์กร ที่รวมถึงการขับเคลื่อนทั้งเชิงนโยบายระดับ
กรุงเทพมหานคร การปฏิบัติการระดับเขตและ/หรอืระดับกลุ่มเขต รวมจำนวน 5 โครงการ  
 ประการที่สอง ในมิติของการจัดหาที่อยู่อาศัย ซึ่งได้จัดทำเป็นโครงการเสนอแนะพัฒนาที่อยู่อาศัยบน
ชุมชนเดิมและการพัฒนาพื้นที่ใหม่ รวมจำนวน 4 โครงการ 
 ในสภาวการณ์ของสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การจัดเก็บภาษีโดยรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2563 - 2564 ต่ำกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้งบประมาณมีจำกัด ดังนั้น การดำเนินโครงการที่เป็นมิติด้านการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร องค์กรชุมชน และประชาคมระดับเขต ทั้งโดยการขับเคลื่ อน
นโยบายและการปฏิบัติ จึงสอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ด้านการเงินการคลังในปัจจุบัน มากกว่า
โครงการลงทุนพัฒนา ปรับปรุง ฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัยด้วยการก่อสร้าง แต่ในระยะปานกลางและระยะยาวเมื่อ
สามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือการฟ้ืนฟูสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุน
ภาครัฐได้แล้ว การจัดทำโครงการพัฒนามิติด้านกายภาพ ทั้ง 4 โครงการ ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญที่
จะทำให้กรุงเทพมหานคร ประชาคมและชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่ยังขาดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ได้ร่วมมือร่วมใจ
กันเพ่ือแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดับชุมชนเมืองอย่างเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมร่วมกันได ้
 ในระยะ 2–3 ปีนี้ จึงควรเร่งดำเนินการตาม 5 โครงการแรก เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพองค์กร รวมถึง
ขับเคลื่อนนโยบายระดับกรุงเทพมหานครและปฏิบัติการระดับเขตและกลุ่มเขต ได้แก่  
 1. กิจกรรมประกาศนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บท “ทศวรรษแห่งการพัฒนาที่อยู่อาศัย
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566-2575” ซี่งแผนแม่บทรวมถึงคู่มือปฏิบัติไดป้รากฏอยู่ในรายงานศึกษาชุดนี้แล้ว 
 2. กิจกรรมจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งระดับกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยระดับเขตท้ัง 50 เขต 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
4. โครงการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

 5.  โครงการสำรวจ บันทึกและออกระเบียบข้อบังคับป้องกันรักษาแปลงที่ดินสาธารณะในการดูแล
ของกรุงเทพมหานคร 
 จาก 5 โครงการนี้ จะเห็นได้ว่า โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 และโครงการที่ 5 ไม่ใช่โครงการลักษณะที่
จะต้องขอตั้งงบประมาณใหม่แต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร
ในวันนี้ แต่เป็นโครงการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ตลอดจนคณะผู้บริหารสามารถ
ที่จะใช้อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่แล้วตามพระราชบัญญัติ นำมา “ตัดสินใจ” เพื่อดำเนินการให้
บรรลุผลลัพธ์ด้านการจัดหาและการจัดการที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในพื้นท่ีปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการวาง
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ทิศทางในโครงการที่ 1 ดำเนินกลไกปฏิบัติในโครงการที่ 2 และโดยเฉพาะเร่งกำหนดเป้าหมายระยะเร่งด่วน
ที่สุดในโครงการที่ 5 คือ โครงการสำรวจ บันทึกและออกระเบียบข้อบังคับป้องกันรักษาแปลงที่ดินสาธารณะ
ในการดูแลของกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนโครงการที่ 3 และ 4 นั้น ใช้งบประมาณบ้างแต่อยู่ในวงเงินไม่สูงนัก ซึ่งสามารถใช้งบกลางภายใต้
การกำหนดของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพ่ือดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ผู้นำสังคมและ    
ผู้นำชุมชนในแต่ละเขตพ้ืนที่ ได้  เพ่ือให้ เกิดผลลัพธ์เป็น “พหุภาคี” ที่มีความรู้ความเข้าใจและได้รับ                          
การเพ่ิมขีดความสามารถเชิงปฏิบัติ ร่วมกันพัฒนาที่อยู่อาศัยตลอดจนคุณภาพชีวิตชุมชนในทุกมิติที่เกี่ยวเนื่อง                  
ทั้งสุขภาพ สุขภาวะ อาชีพ การเพ่ิมรายได้และเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนและระดับเขต  ที่สำคัญ                
จะเป็นการสร้างศักยภาพ (Capacity Building) เพ่ือให้คนและชุมชนมีขีดความสามารถที่จะจัดการชุมชนของ
ตนเอง และผู้นำเขตพ้ืนที่สามารถจัดการชุมชนในพ้ืนที่ที่สำนักงานเขตของตนเองรับผิดชอบ ทั้งนี้ ต้องเน้นที่ 
“ความเป็นผู้นำ” (Leadership) ของ “ผู้อำนวยการเขต” และ “ประธานชุมชน” ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
(Housing) การอยู่อาศัย (Habitation) และคุณภาพชีวิตของชุมชน (Community’s Quality of Living) เป็น
สำคัญอันดับแรก 
 
การดำเนินงานเชิงปฏิบัติสำหรับพื้นที่ต้นแบบ 
 สำหรับโครงการเสนอแนะพัฒนาที่อยู่อาศัยบนชุมชนเดิมและการพัฒนาพ้ืนที่ใหม่ รวมจำนวน                    
4 โครงการ ได้แก่  
 1. โครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย พ้ืนที่แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม รองรับกลุ่มเขตกรุงเทพ
ตะวันออกและกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
 2. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบผสมผสานบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า พ้ืนที่แขวงคลองจั่น               
เขตบางกะปิ รองรับกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกและกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 
 3. โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่เขตหนองจอก      
รองรับกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 
 4. โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน พ้ืนที่เขตคลองสาน รองรับกลุ่มเขตกรุงธน
เหนือและกลุ่มกรุงธนใต้ 
 ทั้ง 4 โครงการเชิงพัฒนาพ้ืนที่นี้ มุ่งที่จะสร้าง “ต้นแบบ” ด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง การออกแบบ
ชุมชนเมืองและเคหะการ เพ่ือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา จัดหา จัดการที่อยู่อาศัย จะได้มีทั้ง 
“แนวคิด” และ “แนวทางปฏิบัติ” ต้นทาง อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความขาดแคลนที่อยู่อาศัย ความ
แออัด การเข้าไม่ถึงหรือการบุกรุกที่ดินและคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ไม่ได้มาตรฐานสุขภาวะที่ดี ดังที่เห็น
ประจักษ์ในชุมชนแออัดทุกๆ ชุมชนในทุกวันนี้ 
 อย่างไรก็ตาม ตามหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เรียนรู้แล้วในโครงการนี้  การตามแก้ไข               
ปัญหานั้น ย่อมไม่มีความยั่งยืนแต่มีต้นทุนสูง กรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดระบบ
ระเบียบชุมชนแออัด โดยเริ่มต้นที่ “การป้องกัน” การรุกล้ำที่ดินสาธารณะในการดูแลของกรุงเทพมหานครเอง                 
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ดังให้รายละเอียดวิธีการไว้แล้วในโครงการที่ 5 คือ โครงการสำรวจ บันทึกและออกระเบียบข้อบังคับป้องกัน
รักษาแปลงที่ดินสาธารณะในการดูแลของกรุงเทพมหานคร 
 ผู้นำของกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องรักษาระเบียบการดูแลรักษา 
คุ้มครองพ้ืนที่สาธารณะ ให้คงความเป็นพื้นที่สาธารณะ ทั้งพ้ืนที่ดินที่มีความเสี่ยงจะถูกบุกรุกยึดครอง กำลังถูก
บุกรุกยึดครองบ้างแล้วแต่ยังไม่ถาวร ต่อจากนั้นเมื่อมีกำลังความสามารถจะต้องเวนคืนหรือบังคับใช้ฎหมาย
อย่างยุติธรรม พร้อมไปกับการหาทางออกท่ีสมดุลทั้งเชิงสังคมและเศรษฐกิจร่วมกับชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินซึ่ง
ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือบุกรุก โดยหารืออย่างกัลยาณมิตรระหว่างเจ้าพนักงานหน้าที่กรุงเทพมหานคร ชุมชน
โดยรอบและสังคมโดยรวม หลักการนี้จักทำให้กรุงเทพมหานครสามารถคงไว้ซึ่งความยุติธรรม แสดงให้เห็นถึง
ความเป็น “เมือง” ที่มีท้ังความเป็นอารยะ และวัฒนธรรมและสอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ดังนั้น สรุปได้ว่าหากผู้บริหารกรุงเทพมหานครสามารถมองในภาพรวม เห็นข้อมูลและรายละเอียด
ของปัญหา อุปสรรค โอกาส และปัจจัยการพัฒนาอย่างรอบด้าน นับได้ว่าการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและ
คุณภาพชีวิตการอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ไม่ได้เป็นเพียงแค่การตามไล่แก้ไขปัญหาเดิม แต่ยังเป็นโอกาส
ใหม่ที่สำคัญยิ่ง ที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจะสามารถ “กำหนดอนาคตที่ดี” ให้กับประชาชนชาว
กรุงเทพมหานคร ได้อย่างยั่งยืน ทั้งใน “วันนี้” และใน “อนาคต” 
 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยในโครงการพ้ืนที่บึงกุ่ม บางกะปิ หนองจอกและคลองสาน 
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