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คำนำ 
 

 โครงการศึกษา วิเคราะห์ บทบาท พันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย เพื่อกำหนด             
แนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร        
ได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาท หน้าที่การดำเนินงาน                
ตามพันธกิจของหน่วยงานด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทั้งระดับทุติยภูมิ                    
จากการทบทวน วิเคราะห์และสังเคราะห์วรรณกรรม และระดับปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ สอบถามและ               
การปรึกษาหารือในกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านการศึกษาและดูงานกระบวนการแก้ไขปัญหา               
ด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีผลลัพธ์สำคัญคือ การกำหนดภาพอนาคตด้านการจัดการที่อยู่อาศัย 
บทบาท พันธกิจที่เหมาะสมของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน               
ด้านที่อยู่อาศัยสำหรับกรุงเทพมหานคร (BMA Housing Development Handbook) ทั้งสำหรับหน่วยงาน
ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขต ตลอดจนกำหนดแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566-
2575)  และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

สำหรับเอกสาร รายงานบทบาทหน้าที ่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านที ่อยู ่อาศัย
กรุงเทพมหานครฉบับนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหา 2 ส่วนใหญ่ ส่วนแรก เป็นเนื้อหาจากการศึกษา วิเคราะห์และ
สังเคราะห์บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย             
โดยบทที่ 1 เป็นการอธิบายภาพรวมที่มาความสำคัญ วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหมายของโครงการ            
บทที่ 2 แสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์และกำหนดภาพอนาคตที่เหมาะสม (Scenarios) เพื่อการปฏิบัติงาน               
ด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร บทที่ 3 อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร บทที่ 4 สรุปข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินการด้านที่อยู่อาศัยในเชิงพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครในอนาคต  

สำหรับ ส่วนที่สอง เป็นเอกสาร “คู่มือปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร”                
(BMA Housing Development Handbook) ซึ่งได้สังเคราะห์เรียบเรียงในรูปแบบของสมุดภาพ (Graphical 
Book) เพ่ือให้ง่ายต่อการสื่อสารให้ทั้ง 50 สำนักงานเขต หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่น ๆ 
ตลอดจนประชาชนและนักศึกษาที่สนใจทั่วไปสามารถที่จะเข้าใจ และนำแนวทางการพัฒนาที่อยู ่อาศัย                  
ไปสู่การปฏิบัติได้โดยง่าย เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัยในเชิงพื้นที่สำหรับกรุงเทพมหานคร              
ในอนาคต  

การดำเนินงานโครงการนี้ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหลายภาคส่วนของ
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับสำนัก สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต สำนักพัฒนาสังคม 
กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานการพัฒนาชุมชน ตลอดจนผู้แทนประชาคม/ผู้แทนภาคประชาชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับประเทศด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ 
และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นต้น 
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สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการวิชาการ และที่ปรึกษาจากคณะบริหารการพัฒนา
สิ ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที ่ได้ร ่วมให้ความคิดเห็น                     
ร่วมกำหนดภาพอนาคต ร่วมวิพากษ์และร่วมจัดทำแผนพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยในโครงการฯ จนเป็นรายงาน
ฉบับนี้ ที่ปรึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการศึกษา วิเคราะห์ บทบาท พันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน               
ด ้านท ี ่อย ู ่อาศ ัย เพ ื ่อกำหนดแนวทางการดำเน ินงานที ่ เหมาะสมกับบร ิบทของกร ุงเทพมหานคร                                   
จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานระดับการกำหนดภาพอนาคต นโยบายและพันธกิจ ตลอดจนยุทธศาสตร์
สำคัญ ให้ปรากฏเป็นแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการและโครงการพัฒนาที่สำคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ
การอยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สอดรับกับแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี                   
พ.ศ.2560-2579 ของประเทศไทย นำไปสู่ “คุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดีของชาวกรุงเทพมหานคร                 
ท ุกคร ั ว เร ื อน  ป ี  2575” (High Quality of Living in Habitation of All Bangkok Household                   
by Year 2032) และเป็นกระบวนการลดความเหลื่อมล้ำด้านการอยู่อาศัย ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานคร     
เป็นเมืองและชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับประชาชนทุกคน 

 
 
 
 
                                      ที่ปรึกษา 
                                                                                           มกราคม 2565  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

สถานการณ์ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของประเทศไทยในภาพรวมจากดัชนีชี ้วัดสำคัญที่ทั ่วโลก                 
ใช้ร ่วมกัน  คือ สัดส่วนการครอบครองที ่ด ินและที ่อยู ่อาศัย (Housing Ownership Rate) นับว่าอยู ่ใน                
ระดับปานกลางค่อนข้างดี โดยจากสถิติของศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ณ ปี พ.ศ. 2562 อัตราการเป็น
เจ้าของบ้านของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 72.2 แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการเป็นเจ้าของบ้านรายจังหวัดของ
กร ุ ง เทพมหานครกล ับอย ู ่ ท ี ่ ร ้ อยละ 42.9 เท ่ าน ั ้น  (ศ ูนย ์ข ้อม ูลท ี ่ อย ู ่ อาศ ั ยแห ่ งชาติ , 2562)                                     
อีกทั ้งจากสถิต ิสำมะโนประชากรของประเทศและสถิติ ข ้อมูลชุมชนในเขตกร ุงเทพมหานคร พบว่า                         
ณ พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามข้อมูลของสำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม จากจำนวนบ้านใน
ชุมชน 475,788 หลัง มีสถานะเป็นบ้านที ่อยู ่ใน "ชุมชนแออัด" มากถึง 125 ,826 หลัง คิดเป็นสัดส่วน                     
ร้อยละ 26.44 นั่นคือ มากกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนบ้านในชุมชนเป็นชุมชนแออัด แต่หากนับจำนวนประชากร
ผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดจะมีจำนวนมากถึง 677,782 คน คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 33 หรือ 1 ใน 3 ของ
จำนวนประชากรผู้อยู่อาศัยในชุมชน และคิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 12 ของประชากรตามทะเบียนราษฎร์
ซึ่งมีจำนวน 5.88 ล้านคน ดังนั้น สถานการณ์ชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานคร จึงสะท้อนปัญหาชุมชนแออัด
ระดับชาติอย่างชัดเจน 

โครงการศึกษา วิเคราะห์ บทบาท พันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย เพื่อกำหนด            
แนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ บทบาท หน้าที่การดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร              
เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทั ้งระดับทุติยภูมิจากการทบทวน วิเคราะห์และสังเคราะห์วรรณกรรม และระดับ            
ปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ สอบถามและการปรึกษาหารือในกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผ่านการศึกษา                 
ดูงานกระบวนการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีผลลัพธ์สำคัญคือ การกำหนดภาพอนาคต                
ด้านการจัดการที ่อยู ่อาศัย บทบาท พันธกิจที ่เหมาะสมของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้ง                  
การจัดทำคู ่มือการปฏิบัติงานด้านที ่อยู ่อาศัยสำหรับกรุงเทพมหานคร (BMA Housing Development 
Handbook) ทั้งสำหรับหน่วยงานส่วนกลางที ่เกี ่ยวข้องและสำนักงานเขต ตลอดจนกำหนดแผนพัฒนา             
ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2566-2575) และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย
กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  

จากการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ผ่านกระบวนการสร้างความเข้าใจทั้งผ่านการระดมความคิด             
ในพ้ืนที่รายกลุ่มเขต การศึกษาดูงานโครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยโครงการบ้านมั่นคงและการระดมสมอง
ผ ่านการประช ุมปฏ ิบ ัต ิการ สามารถสร ุปเป ็น 6 ป ัจจ ัยข ับเคล ื ่ อนสำค ัญ (Key Driving Forces)                               
ได ้แก ่ 1) ความเป็นธรรมด้านที ่อย ู ่อาศัย  2) กฎหมาย ข้อบัญญัต ิ ข ้อบ ังค ับเพื ่อพัฒนาที ่อย ู ่อาศัย                                    
3) กลไกการสงเคราะห์ สวัสดิการเมืองและการสนับสนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้จัดการที่อยู่อาศัยอย่างสมดุล                       
4) แหล่งงานใกล้บ้านและที่อยู่อาศัยโดยรอบสถานีขนส่ง 5) เครื่องมือการเงินเพื่อเข้าถึงที่อยู่อาศัย เช่น                
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การสงเคราะห์ สวัสดิการเมือง/รัฐ ดอกเบี้ยต่ำ ตลาดทุน ตลาดหนี้ และ 6) การจัดการฐานข้อมูลเปิดขนาด
ใหญ่ เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย จาก 6 ปัจจัยนี้ เวทีสัมมนาปฏิบัติการกำหนดอนาคตการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีตัวแทน ทั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักต่าง ๆ และสังกัดสำนักงานเขต พร้อมทั้งผู้แทน
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต รวมจำนวนกว่า 120 คน ได้ร่วมกันลงคะแนนเลือกปัจจัย 

สำคัญที่สุด 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความเป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัย (Housing Equity) และ 2) เครื่องมือการเงิน 
เพ่ือเข้าถึงที่อยู่อาศัย (Housing Financial Tools) ซึ่งนำมากำหนดสร้าง 2 แกนสำคัญของภาพอนาคต 

จากปัจจัยสำคัญ 2 ปัจจัยนี้ ทำให้เกิดเป็นภาพทางเลือกอนาคต 4 ภาพ เพ่ือนำมาให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการเลือกภาพทางเลือกอนาคตอีกครั้ง 4 ภาพทางเลือก ได้แก่ 1) กรุงเทพมหานคร -เมืองกระชับ                      
2) กรุงเทพมหานคร-เมืองขยาย 3) กรุงเทพมหานคร-เมืองแห่งช ุมชน และ 4) กรุงเทพมหานคร-                     
เมืองสวัสดิการ  ในการประชุมเพื ่อนำเสนอ ผลการศึกษาพื้นที่จริงที่เป็นตัวอย่างการพัฒนาที่อยู ่อาศัย                    
ผู้มีรายได้น้อยในเมือง และประชุมระดมสมอง (Brainstorming Workshop) และการประชุมสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ในการกำหนดภาพอนาคต (Scenario) ที่เหมาะสมสามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติงาน 
ได้จริงสำหรับหน่วยปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกว่า 120 คนได้ร่วม
คัดเลือกภาพอนาคตด้านที่อยู่อาศัย (BMA Housing Development Scenario) ซึ่งปรากฏว่าภาพอนาคตที่

ข้าราชการและผู้ร่วมประชุมปฏิบัติการให้คะแนนสูงสุด  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 ้

ที่อยู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 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 อาจไม่ตอบโจทย์ 

  เอกชน 
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จากภาพอนาคตดังกล่าวทำให้โครงการฯ สามารถสังเคราะห์เป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาที่อยู่อาศัย            
ระยะ 10 ปี คือ “คุณภาพชีวิตในการอยู ่อาศัยที่ดี ของชาวกรุงเทพมหานครทุกครัวเรือน ปี 2575”             
(High Quality of Living in Habitation of All Bangkok Household by Year 2032) ประกอบด้วย 
4 ยุทธศาสตร์ (4 Strategies) ได้แก่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการร่วมมือพัฒนา “การอยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต” 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับองค์กร ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิบัติการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ชุมชนทุกระดับรายได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างกลไกการเงินและกองทุนให้ทุกคนเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 

 
สำหรับข้อเสนอแนะดำเนินการด้านที่อยู่อาศัยในเชิงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในอนาคต จากข้อมูล

จำนวนประชากร พื้นที่สีเขียว การคมนาคมขนส่งและการเดินทางสาธารณะ และการสร้างเมืองกระชับตัว
เชื่อมโยงปริมณฑล สมดุลแหล่งงานและที่อยู่ รวมทั้งจากการปรับปรุงผังเมืองรวม ครั้งที่ 4 สามารถสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะส่งเสริมความเป็นเมืองแห่งที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

1) สร้างความเข้าใจกับกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาเมือง ที่อยู่อาศัย การสัญจร
เดินทางและการใช้พื้นท่ี โดยเฉพาะย่านที่อยู่อาศัยโดยรอบสถานีขนส่ง 

2) ให้ความสำคัญกับทุกกลุ ่มเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีว ิตและที ่อยู ่อาศัย                      
โดยการสร้างการมีส่วนร่วมทุกระดับ รวมทั้งกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความ
ยั่งยืน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการพัฒนา 

3) กำหนดนโยบายมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals- 
SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที ่ 11 การทำให้เมืองและการตั ้งถิ่ นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั ่วถึง                     
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปได้อย่างยั่งยืน 

4) สร้างมาตรการแรงจูงใจให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แม้ในบางกรณีจำเป็นต้องจำกัด       
สิทธิส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม แต่ในขณะเดียวกันควรต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อประชาชนทุกกลุ่ม   
ซึ่งจะต้องมีการศึกษาข้อดีข้อเสียของมาตรการพร้อมมีทางเลือกของมาตรการต่าง ๆ ด้วย 

5) ให ้ความสำค ัญก ับการร ักษาพ ื ้นท ี ่ ส ี เข ียว  แม ่น ้ ำ  ลำคลอง สวนหย ่อมและ                              
พื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีความจำเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low-carbon and Livable City)             
โดยเป็นเมืองที่มีมาตรฐานพื้นที่สวนสาธารณะต่อประชากรในสัดส่วนที่เพียงพอ 

6) ควรนำเทคโนโลย ี เข ้ ามาร ่วมพ ัฒนาโครงการต ่าง ๆ เพ ื ่อสร ้างความสะดวก                           
ในการติดต่อสื่อสาร สร้างเครือข่ายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ 

7) ควรดำเนินการสำรวจความต้องการที ่อยู ่อาศัย (Housing Demand) และการจัดหา                
ที่อยู่อาศัย (Housing Supply) 
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เมื่อนำมาพิจารณาร่วมกับลักษณะเฉพาะเชิงพื้นที่ของแต่ละกลุ่มเขต เขต เพื่อเสนอแนะกรอบการ
ส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยของหน่วยงานสำคัญ ๆ ดังนี้  

1) สำนักพัฒนาสังคม  
(1) ประสานความร่วมมือระหว่างสำนัก สำนักงาน และสำนักงานเขตที่เกี ่ยวข้องกับ 

การพัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น การจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่และความต้องการที่อยู่อาศัย งบประมาณในการพัฒนา              
ที่อยู่อาศัย 

(2) พัฒนาและแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการใช้ที่ดิน เพ่ือการพัฒนาที่อยู่
อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการ และผู้สูงอายุ 

(3) ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
(4) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
(5) พัฒนาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(6) ประสานและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเข้าใจกับผู้ที่ต้องการ                

ที่อยู่อาศัย 
(7) ติดตามผลของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและร่วมแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

2) สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 
(1) สำรวจที่ดินและออกแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
(2) จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการที่อยู่อาศัย 

 (3) จัดลำดับความเร่งด่วนของปัญหาที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการ 
 (4) ประสานและร่วมกับหน่วยงานที่ เกี ่ยวข้องในการสร้างความเข้าใจกับผู้ที ่ต้องการ                  
ที่อยู่อาศัย 

  3) สำนักงานเขต 
(1) สำรวจที่ดินที่สามารถพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย 
(2) สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมาย  
(3) จัดลำดับความเร่งด่วนของปัญหาที่อยู่อาศัย 
(4) ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือให้มีความสามารถในการเก็บออม 
(5) สร้างวินัยทางการเงินร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา                     

ที่อยู่อาศัย 
(6) ประสานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการสร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับการพัฒนา                    

ที่อยู่อาศัย และแก้ไขปัญหาในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 

 



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          ข-7 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะสำหรับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี 
 ระดับกรุงเทพมหานคร 

1) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้วยความร่วมมือกับสำนักพัฒนาสังคม ควรผลักดันให้
บรรจุแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย (Housing Plan) ไว้ในแผนพัฒนาเมือง (City Development Plan) ถือเป็น       
แนวทางการปฏิบัติที ่สำคัญและจำเป็น เพื ่อทำให้กรุงเทพมหานครมีที ่อยู ่อาศัยเพียงพอสำหรับทุกคน              
ทุกครอบครัว ทุกระดับรายได้และสถานภาพทางสังคม ในทำเลที ่สอดคล้องกับแหล่งงาน ที ่สำคัญ คือ 
ครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยในระดับราคาท่ีผู้มีรายได้น้อยสามารถจ่ายได้ (Affordable Housing)  

2) สำนักการคลังควรจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน 
3) สำนักพัฒนาสังคม ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พัฒนาฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย

ในระดับพื้นที่เขต 50 เขตให้เป็นปัจจุบัน โดยภายในฐานข้อมูลควรประกอบด้วยประเภทและราคาที่อยู่อาศัย                   
ความมั่นคงในการถือครองและกรรมสิทธิ์ ชุมชนที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ชุมชนที่มีปัญหาทางด้านกายภาพ 

4) สำนักงานการพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักพัฒนาสังคม สร้างความเข้าใจในประเด็น
ความสำคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ (Area Based) 

5) สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม พัฒนาภาคีเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา    
ที่อยู่อาศัยในระดับพื้นที่เขต 50 เขต โดยองค์ประกอบของภาคีเครือข่ายควรประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 

6) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขต พัฒนาและ
ส่งเสริมชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ระดับสำนักและสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร 
1) สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

และแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยระยะ 5 ปี ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับ
สำนักสู่หน่วยงานภาคปฏิบัติ คือ สำนักงานเขต และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก เพื่อสร้างความเข้าใจ
และหาแนวทางบูรณาการการดำเนินงาน 

2) ควรมีการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ในเรื ่องปัญหา ความต้องการ และ      
สภาพทางกายภาพ และสังคมทั่วไปของชุมชน โดยร่วมกับสำนักงานเขต และเครือข่ายด้านการพัฒนา               
ที่อยู่อาศัย 

3) รวบรวมปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนในแต่ละเขต มาวางแผนแก้ไขโดยใช้ฐานข้อมูล             
ด้านอื่นๆ และการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและเครือข่าย
ภายนอก 

4) ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะเพ่ิมเติม เพ่ือแก้ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ 
5) พัฒนาช่องทางในการสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาและสถานการณ์การพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละเขต 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          ข-8 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

6) สร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับอย่างแท้จริง ตั้งแต่ร่วมรับรู้ปัญหาในชุมชน  ร่วมคิด  
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมได้รับผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน 

7) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายนอก ทั ้งที ่เป็นองค์กรอิสระ องค์กรเอกชน 
สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน กลุ่มพัฒนาเมืองและธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย 

8) สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน การพัฒนาที่อยู่อาศัยต้องอาศัยการรวมกลุ่มของชุมชน 
สร้างกระบวนการทางสังคม เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้ มีแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัย และ                 
การรวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม สอดรับกับกระบวนการ “บ้านมั่นคง” (พอช.) 

9) พัฒนาอาชีพ สร้างความม่ันคงทางรายได้ 
10) จัดให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อที่อยู่อาศัย หรือการประกอบอาชีพได้ โดยมี

ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยพิเศษ หรือเงื่อนไขพิเศษ 
11) สำรวจหาพื้นที่ที่พร้อมต่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ 

และกลุ่มเปราะบางอื่นๆ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและมีคุณภาพดี โดยสำรวจหาที่ดินที่มี
ต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครสำหรับหน่วยงานระดับสำนักต่าง ๆ และ
สำนักงานเขต ควรมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หน่วยงานหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร             
มีหน้าที่ บทบาทและพันธกิจ ดังต่อไปนี้ 

1) สร้างความเข้าใจระดับมหภาคร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากสำนักต่าง  ๆ และ                  
สำนักงานเขตทั่วทั้งพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

2) กำหนดรายละเอียดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อน     
ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู ่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี ผลักดันตั้งแต่ระดับนโยบาย             
ระดับสำนัก นำมาสู่หน่วยงานภาคปฏิบัติ คือ สำนักงานเขต ทั้งนี้ เพื่อการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน 

3) กำหนดแผนและงบประมาณให้สำนักงานการพัฒนาชุมชนศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงพื้นที่ในเรื่องปัญหา ความต้องการ และลักษณะทางกายภาพและสังคมทั่วไปของชุมชน โดยร่ วมกับฝ่าย
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของแต่ละสำนักงานเขต  

4) จัดทำงบประมาณพัฒนาเครือข่ายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย การส่งเสริมให้หน่วยงาน
อ่ืนๆ และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่อาศัยตามข้อ 2 โดยมีตัวชี้วัด คือ 1) จำนวนชุมชนหรือหน่วยงาน          
ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู ่อาศัย ที่สามารถนำระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการวางแผน                 
การพัฒนาที่อยู่อาศัยได้  2) จำนวนและลักษณะสำคัญของปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนจากทุกเขตที่สามารถ
นำมาวางแผนแก้ไขโดยใช้ฐานข้อมูลเท็จจริง  3) จำนวนครั้งของผลสัมฤทธิ์ในการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับ
เครือข่าย รวมถึงหน่วยปฏิบัติ คือ สำนักงานเขตเจ้าของพื้นที่ 4) จำนวนครั้งที่ติดตาม ประเมินผลการแก้ไข
ปัญหา และถอดบทเรียน เพ่ือใช้ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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5) จัดทำแผนและงบประมาณป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ โดยสำรวจพื้นที่สาธารณะ              
ที่สุ่มเสียงจะถูกบุกรุก หารือหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง หน่วยปฏิบัติสำนักงานเขตเจ้าของพื้นที่                
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ และบูรณาการความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอกพัฒนาใช้
ประโยชน์พ้ืนทีร่่วมกัน 

6) พัฒนาช่องทางในการสื ่อสารเกี ่ยวกับปัญหาและสถานการณ์การพัฒนาที่อยู ่อาศัย                 
ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละเขต/ชุมชน เพื่อเป็นช่องทางในการให้ความรู้ประชาชน 
และสื่อสารถึงผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที            
โดยรวบรวมปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด หารือหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องและ
สำนักงานเขตเจ้าของพื้นที่ บูรณาการความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอก ที่สำคัญ สำนักพัฒนาสังคมจะต้อง
สื่อสารสู่ประชาชนให้ร่วมกันติดตาม ประเมินผลการแก้ไขปัญหา และถอดบทเรียนเพื่อการป้องกันปัญหา              
เชิงรุก 

7) สร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับอย่างแท้จริง โดยวางแผนและงบประมาณเพื่อสร้าง             
การสร้างการมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม โดยร่วมกับสำนักงานเขตและเครือข่ายการพัฒนา
ที่อยู่อาศัย ติดตามการประเมินผลการมีส่วนร่วม รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงการมีส่วนร่วม 

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) ขับเคลื่อนปฏิบัติการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากสำนักต่าง ๆ และ

สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางในการดำเนินการขับเคลื ่อน                    
แผนปฏิบัติการด้านที ่อยู ่อาศัยระยะ 5 ปี ตั ้งแต่ระดับนโยบาย ระดับสำนัก แล้วค่อยนำมาสู ่หน่วยงาน
ภาคปฏิบัติ เช่น สำนักงานเขต และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก สร้างความเข้าใจและหาแนวทาง              
บูรณาการการดำเนินงาน โดยสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และหาแนวทางการบูรณาการการ
ดำเนินงานร่วมกัน 

2) ปฏิบัติการสำรวจหาพื้นที่ที่พร้อมต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย (Housing Land) จัดหาที่ดิน    
ที ่มีต้นทุนที ่เหมาะสมเพื ่อการพัฒนาที่อยู ่อาศัย ในราคาที ่จ ่ายได้ (Affordable Housing) โดยประสาน          
ความร่วมมือภาคี ทั้งระดับนโยบาย เครือข่ายภาคี และระดับปฏิบัติงาน คือ สำนักงานเขต กำกับทิศทาง        
การพัฒนาพื ้นที่สาธารณะเพื ่อให ้เก ิดประโยชน์ส ูงส ุดในการพัฒนาที ่อย ู ่อาศัยสำหร ับข้าราชการ
กรุงเทพมหานครผู้มีรายได้น้อย และประชากรกลุ่มเฉพาะตามเป้าหมายของคณะผู้บริหาร  

3) จัดให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ การพัฒนา
ชุมชน สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีว ิต ร่วมกับสำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนั กพัฒนาสังคม และ                       
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ทุกสำนักงานเขต เช่น ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยพิเศษ หรือเงื่อนไขพิเศษ             
ผ่านการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาบันการเงิน เป็นต้น 

4) ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานท่ีอยู่อาศัย 
 

 



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
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สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          ข-10 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) กำหนดแผนแม่บทระดับกรุงเทพมหานครให้ชุมชนและบุคคลสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

เพื่อการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน สาธารณสุข                
ขั้นพ้ืนฐาน และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ได้ โดยมีดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยพิเศษ หรือเงื่อนไขพิเศษ หารือแนวทาง
การขอความร่วมมือ และการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กรุงเทพมหานครกับสถาบันการเงิน  ร่วมกำหนด
เงื่อนไข และการร่วมกันบูรณาการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย จัดทำข้อตกลง บันทึกความเข้าใจ 
(MOU) ร่วมกัน 

2) กำหนดแผนแม่บทระดับกรุงเทพมหานครเพื ่อให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง     
สำนักงานเขตและหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง สำรวจหาพื ้นที ่ท ี ่พร ้อมต่อการพัฒนา (Serviced Land)                         
สำหรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Housing) รวมทั้งที่ดินที่มีต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ในราคาที่จ่ายได้ (Affordable Housing) โดยหารือทั้งระดับนโยบาย เครือข่ายภาคี และระดับปฏิบัติงานถึง               
ทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

สำนักงานเขต มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่  สรุปปัญหา ความต้องการ ลักษณะทางกายภาพ 

เศรษฐกิจและสังคมทั่วไปของชุมชน ทำงานร่วมกับเครือข่ายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ส่งเสริมให้หน่วยงาน
อื่นๆ และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย               
สามารถนำระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจวางแผนการปรับปรุง ฟ้ืนฟูและพัฒนาที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ของ
ชุมชนได ้

2) รวบรวมปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนในแต่ละเขต วางแผนแก้ไขโดยใช้ฐานข้อมูลทุกด้าน             
ที่เก่ียวข้อง ดำเนินงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและเครือข่ายภายนอก ติดตามประเมินผล
การแก้ไขปัญหา และถอดบทเรียน เพื ่อใช ้ในการดำเนินการในมิต ิด ้านการพัฒนาสังคม สวัสดิการ                           
ชุมชนที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิต 

3) ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะเพ่ิมเติม โดยสำรวจพื้นที่สาธารณะที่สุ่มเสียงจะถูกบุกรุก 
หารือหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตและชุมชนในพื้นที่ควรร่วมวางแผนและปฏิบัติการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะเพ่ือป้องกันการบุกรุกผ่านแผนปฏิบัติราชการประจำทุกปี และแผนระยะ 3 ปี ทั้งนี้ 
สามารถบูรณาการความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอกเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

4) พัฒนาช่องทางในการสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาและสถานการณ์การพัฒนาที่ อยู่อาศัยให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนและบริบทของแต่ละเขต แต่ละสำนักงานเขตควรสร้าง
ช่องทางในการให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันในรายละเอียดปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและทำให้เกิดการดำเนินงานแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยรวบรวมปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้น                
อย่างละเอียด เพ่ือใช้ในการดำเนินการแก้ไข 
 

 



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          ข-11 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5) สร ้างการม ีส ่วนร ่วมในทุกระด ับอย่างแท ้จร ิง  โดยจ ัดแผนกิจกรรมตลอดทั ้งปี                         
เป็นระยะเวลา  2 – 3 ปี เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม โดยร่วมกับชุมชนและเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่อาศัย ติดตาม
การประเมินผล การมีส่วนร่วม รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงการมีส่วนร่วม 

6) สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พิจารณาชุมชนที่มีปัญหาในที่อยู่อาศัยร่วมกับเครือข่าย                  
เพื่อเข้าไปสร้างกระบวนการทางสังคมให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อออมทรัพย์สำหรับ               
การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย คุณภาพชีวิตและมิติที่เก่ียวข้องของชุมชน 

7) พัฒนาอาชีพ สร้างความมั่นคงทางรายได้ โดยเข้าไปสร้างกระบวนการทางสังคมให้แก่
ชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชน การออมทรัพย์ หรือกลไกอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหา  

8) จัดให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ  การจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้ โดยมีดอกเบี้ยต่ำหรือเงื่อนไขผ่อนชำระ
พิเศษ ทำความร่วมมือข้อตกลงระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาบันการเงิน ร่วมกำหนดเงื่อนไขและบูรณาการ
ดำเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผ่านบันทึกความเข้าใจ (MOU) ประกอบกับการทำบันทึกข้อตกลง
ปฏิบัต ิการ (MOA – Memorandum of Action) ตามความพร้อมในการพัฒนาที ่อยู ่อาศัยและชุมชน                   
ของแต่ละสำนักงานเขตเป็นลำดับไป 

9) สำรวจหาพื้นที่พัฒนาโครงการที่มีต้นทุนที่เหมาะสมในการพัฒนาที่อยู่อาศัย (District-
wide Serviced Land) โดยประสานความร่วมมือกับภาคี จัดการปรึกษาหารือทั้งระดับนโยบาย เครือข่ายภาคี 
และระดับปฏิบัติงาน เพื ่อพัฒนาพื ้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาและการจัดการ                   
ชุมชนอยู่อาศัยในเขต 

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร มีหน้าที ่
1) สำรวจหาพื้นที่ดินที่เหมาะสม พร้อมต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยในภาพรวมทั่วทั้งพื้นที่ของ

กรุงเทพมหานคร (Metropolitan-wide Serviced Land)  
2) กำหนดเกณฑส์ำหรับคัดสรรที่ดินที่มีต้นทุนที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
3) หารือทั้งระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายกำหดนทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่

ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พ้ืนที่ และสามารถป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะได้อย่าง
เบ็ดเสร็จ  
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           3.5 ผลคะแนนการเลือกภาพอนาคต (Scenario) แยกรายกลุ่มเขต 3-27 
           3.6 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย         

(SWOT Analysis) 
3-27 

 3.7 การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคเพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย        
(SWOT Analysis) 

3-30 

           4.1 หนว่ยงานและคณะกรรมการทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย 4-4 
           4.2 เปรียบเทียบวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยตาม  4-12 
               ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2545 และ    
                (ร่าง) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. ...........  
           4.3 เปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย 4-13 
                ของกรุงเทพมหานคร  
           5.1 จำนวนคาดการณ์ประชากรในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครแยกตามรายกลุ่มเขต      5-3 
           5.2 พ้ืนที่สีเขียวและอัตราส่วนพื้นที่สีเขียว (ตร.ม./คน)  5-4 

 5.3 สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก 5-7 
 

 

 



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          จ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สารบัญภาพ 

ภาพที่ หน้า 
2.1 ความเชื่อมโยงนโยบายระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น 2-28 
2.2 การจัดองค์กรตามบทบาทใหม่ของสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานพัฒนา      

ที่อยู่อาศัย 
2-36 

2.3 โครงสร้างองค์กรสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 2-42 
2.4 โครงสร้างองค์กรสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 2-45 
2.5 โครงสร้างองค์กรการเคหะแห่งชาติ 2-48 
2.6 โครงสร้างสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร 2-52 

          3.1 ข้อมูลดัชนีราคาที่อยู่อาศัยทั่วโลก (Global House Price Index) 3-2 
          3.2 ราคาที่อยู่อาศัยกับรายได้สุทธิ 3-3 
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                    ยกเว้นกลุ่มกรุงธนเหนือ ปี พ.ศ. 2564    
             3.13 สัดส่วนจำนวนบ้านใน "ชุมชนบุกรุก" ใน 19 เขต จาก 50 เขต และ 3-19 
                    มี 8 เขตทีม่ีบ้านบุกรุกอย่างน้อย 1,000 หลัง  
             3.14 สัดส่วนจำนวนบ้านใน "ชุมชนแออัด" ใน 17 เขตแออัดสูง และมี 7 เขต 3-19 
                    ที่มีบ้านชุมชนแออัด 5,000 หลังขึ้นไป  

5.1 หน่วยงานและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ
กรุงเทพมหานคร 

5-32 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผ่านมา มีการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจเสรีทุนนิยม                     
เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญเติบโต มีฐานการผลิตและบริการที่เข้มแข็ง มีความร่วมมือ
กับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและโลก ทำให้โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถ
ครอบคลุมพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในประเทศมากขึ้น สภาวการณ์ดังกล่าวนี้ทำให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ในทางกลับกันก็ทำให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ  
การพัฒนาให้ความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว เป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุล เศรษฐกิจ
กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ ประชากรในชนบทอพยพย้ายถิ่นจากชนบทเข้ามาทำงานในเมือง ทำให้เกิดปัญหา
ความเหลื่อมล้ำ ปัญหาความยากจน ปัญหาชุมชนแออัด แหล่งเสื่อมโทรม อาชญากรรม ปัญหาขยะ น้ำเสีย 
และมลภาวะ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้คุณภาพชีวิต  
ของประชากรในเมืองโดยเฉพาะคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีในชุมชนนั้นลดลง  รัฐบาลจึงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหา 
ที่กล่าวมา โดยการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และ  
หลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ขององค์การสหประชาชาติ  ที่ ประชาคมโลกตกลงร่วมกัน ที่ จะนำไปใช้ เป็นกรอบการดำเนินงาน 
ด้านการพัฒนาประเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในประเทศ  

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางความเจริญหลักทั้งทางด้านเศรษฐกิจ                    
ด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การบริการ รวมทั้งเป็นแหล่งรายได้จากการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม                 
ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และวิถีชุมชนเมืองดั้งเดิม มีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาด้วยจุดประสงค์ท่องเที่ยวและ  
พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างสม่ำเสมอ ทำให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นแหล่งงานที่ดึงดูดให้ผู้คน
หลั่งไหลเข้ามาหางานทำเป็นจำนวนมาก เกิดการอพยพย้ายถิ่นทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว                       
รายได้จากการทำงานที่ไม่เอ้ือต่อค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัย รวมถึงขาดการควบคุมและจัดการที่ดินเพ่ือ                 
การอยู่อาศัยอย่างครอบคลุม ให้เพียงพอและมีประสิทธิผล ทำให้ชุมชนแออัดเพ่ิมมากขึ้น เกิดการบุกรุก                   
พ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า พ้ืนที่สาธารณะของภาครัฐมากขึ้น  ผู้อยู่อาศัยในแหล่งเสื่อมโทรมอาจมีจำนวนมากถึง
ประมาณ 2 ล้านคน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560)  
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ทั้งนี้ เฉพาะจากข้อมูลที่เป็นทางการของกรุงเทพมหานคร จำนวนประชากรที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด1                 
ณ  เดือน เมษายน พ .ศ . 2564 มีจำนวนประมาณ  678,000 คน หรือคิด เป็ นร้อยละ 12.1 ของ                           
ประชากรกรุงเทพมหานคร  อยู่ในบ้าน 125,826 หลัง กระจายตัวอยู่ใน 641 ชุมชน จากจำนวนชุมชน                  
ทั้งสิ้น 2,016 ชุมชน (ร้อยละ 31.8) เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัย  และสภาพความ
เป็นอยู่ที่เสื่อมโทรมในชุมชนแออัดได้ก่อให้เกิดปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและลดทอนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ประกอบกับในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตปัญหาโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) รวมทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยและกรุงเทพมหานครกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. 2579 โดยจากสถิติของศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ณ ปี พ.ศ. 2562 
อัตราการเป็นเจ้าของบ้านของประเทศไทย (Home Ownership Rate) อยู่ที่ร้อยละ 72.2 แต่อัตราการ 
เป็นเจ้าของบ้านรายจังหวัดของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ร้อยละ 42.9 เท่านั้น (ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ, 
2562) กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือในด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยที่ เหมาะสม 
ให้แก่ประชาชนในทุกระดับรายได้และระดับอายุ ดังนั้น การเข้าใจปัญหาและการวางแนวทางการพัฒนา             
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานครจึงจำเป็นอย่างยิ่ง   

ในระดับสากลองค์กรสหประชาชาติและนานาชาติได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (SDGs) โดยมีเป้าหมายที่ 11 คือ “การทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์มีความครอบคลุม 
ปลอดภัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีความยั่งยืน” ขณะที่การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยที่อยู่อาศัย 
(UN-Habitat) ได้กำหนด วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง หรือ New Urban Agenda (NUA) เพ่ือให้มี   
“การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ลดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ  
เชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท และมีความหลากหลายของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์” สอดคล้องกับ                
การที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมใน
สังคมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ
และมีรายได้ที่มั่นคงของประชาชน โดยเน้นที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ดังนั้น จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (กอช.) โดยมีอนุกรรมการด้านนโยบายและ
แผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย ทำหน้าที่เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ สำรวจความต้องการ กำหนดเป้าหมายใน
การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนแม่บท 
การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579” (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ม.ป.ป.) โดยมีกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายคือ ประชาชนที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 5.87 ล้านครัวเรือน โดยประชาชน                  

 
1 “ชุมชนแออัด” หมายถึง ชุมชนส่วนใหญ่ที่มีอาคารหนาแน่น ไร้ระเบียบ และชำรุดทรุดโทรม ประชาชนอยู่อย่างแออัด มีสภาพแวดล้อม                   

ไม่เหมาะสม อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย โดยให้ถือเกณฑ์ความหนาแน่นของบ้านเรือนอย่างน้อย                
15 หลังคาเรือนต่อพื้นที่ 1 ไร่ 
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ในกรุงเทพมหานครที่ยังไม่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองมีจำนวน 1.66 ล้านครัวเรือน (ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย
แห่งชาติ, อ้างแล้ว) คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของประเทศ 

กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศ ทั้งยังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเมืองและประชาชน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 มาตรา 89 วรรคสอง (12) ระบุว่า “กรุงเทพมหานครมีอำนาจในการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด
และจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย” ประกอบกับกลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานการพัฒนาชุมชน  
สำนักพัฒนาสังคม เป็นหน่วยงานภายใต้กรุงเทพมหานคร ที่นำยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี  แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครและนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านที่อยู่อาศัยไปปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิด
ประสิทธิภาพ จึงจะต้องศึกษาและวางกรอบแนวทางดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย กำหนดเป็น
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับบทบาท พันธกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
จึงจัดทำ “โครงการศึกษา วิเคราะห์ บทบาท พันธกิจ ของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย เพ่ือกำหนด                
แนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร” ขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ โดยมีสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาท หน้าที่  การดำเนินงานตามพันธกิจ  
ของหน่วยงานด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 เพ่ือจัดทำข้อเสนอแนะ ทางเลือก และผลกระทบในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร 
 1.2.3 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหา โอกาส ปัจจัยการขับเคลื่อนความสำเร็จ อุปสรรค และ
ผลกระทบจากนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยต่อหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร 
 1.2.4 เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ จัดทำข้อเสนอแนะ ทางเลือกและแนวทางรูปธรรมในการดำเนินการ                
ด้านบริหารจัดการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถรองรับ
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2.5 เพ่ือให้เกิดแนวทางการดำเนินงานแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 
2566 - 2575) และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) 
ให้หน่วยงานปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2.6 เพ่ือวิเคราะห์ และสังเคราะห์รายงานผลการศึกษาสภาพปัญหา สถานการณ์และความต้องการ                
ที่ อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน                      
ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย “แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี ” และ 
“แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี” 
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 1.2.7 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์บทบาท พันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัยตามแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร เพ่ือกำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (Diagram)            
ให้สอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหานครที่ต้องทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน 
 1.2.8 เพ่ือกำหนดตัวอย่างโครงการและ/หรือกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามประเภทปัญหาและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (6 กลุ่มเขต) 
 

1.3 ผลลัพธ์  
 1.3.1 กรุงเทพมหานครได้รับทราบบทบาทตามหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับ        
การพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และสามารถกำหนดบทบาทหน้าที่แนวทางภารกิจของหน่วยงาน             
ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนมีคู่มือในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน             
ที่ดำเนินการเก่ียวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในระดับพื้นที่แต่ละกลุ่มเขต ที่สามารถนำไปได้ปฏิบัติจริง 
 1.3.2 กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี  
 1.3.3 กรุงเทพมหานครมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี             
ที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา  
สำหรับขอบเขตการศึกษาของโครงการศึกษา วิเคราะห์ บทบาท พันธกิจ ของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

ด้านที่อยู่อาศัย เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร มีขอบเขต
การศึกษาดังนี ้

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

ยั่ งยืน  (SDGs) ของสหประชาชาติ  (United Nations: UN) พระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์    
การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) หรือเอกสารอ่ืน ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนา 
ที่อยู่อาศัย 

2)  สภาพปัญหา สถานการณ์และความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ
กรุงเทพมหานคร  

3) รูปแบบภารกิจ บทบาท อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร เช่น  ผู้มีรายได้น้อย คนที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย คนเร่ร่อน ผู้สูงอายุ ฯลฯ 
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1.4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่  
  ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งครอบคลุมเขตการบริหารงาน 6 กลุ่มเขต 
ประกอบด้วยสำนักงานเขต จำนวน 50 เขต  

1.4.3 ขอบเขตด้านเวลาศึกษา  
       การดำเนินการใช้ระยะเวลา 11 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 –               
5 มกราคม พ.ศ.2565 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ  
 หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย หมายถึง หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดของกรุงเทพมหานคร             
ทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน พัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภค              
การคมนาคมขนส่ง พ้ืนที่สีเขียว รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพ โดยการจัดหาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและสร้าง
โอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้ โดยคำนึงถึงเพศ อายุ ระดับรายได้ 
และความเปราะบาง อาทิ ผู้มีรายได้น้อย ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร  หมายถึง แผนการบริหารจัดการ              
ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานครครอบคลุมคนทุกกลุ่มรายได้ ซึ่งประกอบไปด้วย               
การจัดการพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ พร้อมทั้งทิศทางในการพัฒนา             
ที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง รวมทั้งแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน   
ที่อยู่อาศัย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร  หมายถึง แผนดำเนินงานเกี่ยวกับ                
การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร  มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ ภารกิจ และ
ระยะเวลาในการดำเนินการของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน  
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บทท่ี 2  
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

 
 การพัฒนาที่อยู ่อาศัยนับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาเมือง                    
ซึ่งนับวันจะทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม ในปัจจุบันประเด็นการพัฒนา
และการจัดการที่อยู่อาศัยของมหานครต่าง ๆ ได้กลายเป็นประเด็นที่ประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ                   
เพิ ่มมากขึ ้น เนื ่องจากเมืองต้องได้รับการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู ่อาศัย ได้แก่ ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหา                   
การบุกรุกที่ดินสาธารณะของผู้มีรายได้น้อย การมีความต้องการที่อยู่อาศัยในราคาที่จ่ายได้ เป็นจำนวนมาก               
แต่มีการตอบสนองในตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนน้อย เป็นต้น ผู้บริหารและหน่วยงานท้องถิ่นของ      
แต่ละเมืองจึงมีความจำเป็นต้องแสวงหาแนวทางพัฒนาที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ที่อยู่อาศัยและเมืองมีการ
พัฒนา เพียงพอและยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน  
 กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ จึง
มีทั้งหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยตรงที่จะต้องสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน
โดยถ้วนทั่ว รวมทั้งการพัฒนาเมืองที่สามารถกระจายโอกาสและผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มในสังคม
ได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม เพื่อให้การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดบทบาทหน้าที่สำหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครบรรลุผลลัพธ์ดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในบทนี้จึง
ทำการทบทวนนโยบาย หลักการและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

2.1 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 2.1.1 ระดับสากล 
  2.1.1.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
  เป ้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable Development Goals : SDGs) พัฒนามาจาก                 
กรอบความร่วมมือที่ได้พัฒนาให้เกิดความยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้  

1) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : SD) 
  การพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development : SD) เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนอง  
ความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนอง ความต้องการของคนรุ่นหลัง    
(World Commission on Environment and Development, 1987) ซึ ่งในปี ค.ศ. 1987 แนวคิดเรื ่อง               
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกนำเสนออย่างเป็นทางการ ในรายงานเรื่อง “Our Common Future” ที่จัดทำโดย
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment and 
Development : WCED) ทำให้แนวคิดเรื ่องการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนแพร่หลาย (บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และ                  
นนท์  นุชหมอน, 2556: 1) เมื่อปี ค.ศ. 1992 มีการประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและ                
การพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Conference on Environment and Development : UNCED) หรือ 
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“Earth Summit” ที่นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับการยอมรับ             
ในเวทีประชาคมโลก จากการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรับรองเอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ปฏิญญาริโอว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Rio Declaration on Environment and Development) เป็นปฏิญญาว่าด้วย
หลักการเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของสหประชาชาติในการดำเนินงานพัฒนาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของประชาชน (2) แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) เป็นแผนแม่บทของโลกในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (3) แถลงการณ์เกี่ยวกับหลักการด้านป่าไม้ ( Statement of 
Forest Principle) รวมทั ้งอนุส ัญญาอีก 2 ฉบับ ได ้แก่ (1) กรอบอนุส ัญญาสหประชาชาต ิว ่าด ้วย                             
การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change- 
UNFCCC) และ (2) อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CBD) 
(บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และ นนท์ นุชหมอน, 2556: 1-2) 
  ต ่อมา เด ือนก ันยายน พ.ศ. 2543 ม ีการประช ุมส ุดยอดสหัสวรรษของสหประชาชาติ        
(Millennium Summit) ของผู ้นำประเทศต่าง ๆ ทั ่วโลก 189 ประเทศ โดยผู ้นำรัฐได้ตกลงตั ้งเป้าหมาย                 
ในการพัฒนาที่ทุกประเทศจะต้องบรรลุให้ได้ภายใน พ.ศ. 2558 โดยเรียกว่า “ เป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs)” เป็นปฏิญญาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ              
ซึ่งกำหนดวาระการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคน และลดช่องว่างการพัฒนาให้เป็นจุดเริ่มต้นศตวรรษใหม่                       
โดยต่อมาปฏิญญาดังกล่าวกลายเป็นที่มาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน และที่ประชุมได้ตกลงร่วมกัน                              
ที่จะใช้เป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดกรอบระยะเวลาไว้ 15 ปี (พ.ศ. 2543-2558) ประกอบด้วย 8 เป้าหมาย                         
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ความอดอยากหิวโหย การไม่รู ้หนังสือ โรคภัยต่าง ๆ ความไม่เท่าเทียมกัน       
ระหว่างเพศ และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีหลักการสำคัญคือ                            
การแบ่งสรรความรับผิดชอบระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย    
ทีน่านาประเทศได้กำหนดร่วมกัน (กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ, ม.ป.ป; อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 
2557; ณัชฎา คงศรี, 2560) 
  เม ื ่ อ เป ้ าหมายการพ ัฒนาแห ่ งสห ัสวรรษ  (Millennium Development Goals : MDGs)                  
สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2558 องค์การสหประชาชาติได้ริเริ ่มกระบวนการหารือเพื ่อกำหนดวาระการพัฒนา
ภายหลัง ปี ค.ศ. 2015 (Post-2015 Development Agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั ่งยืน”                  
โดยประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 คือ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) (กรมองค์การระหว่างประเทศและกองกิจการเพื่อการพัฒนา, 
2557) ซึ่งเป็นกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม                    
ให้มีความเชื่อมโยงกัน สำหรับประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558 นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย                               
พร้อมคณะเข้าร ่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั ้งที ่  70 พร้อมกับผู ้นำจากประเทศ                      
สมาชิกรวม 193 ประเทศ หัวข้อการประชุมในครั้งนั้นคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้ผู้นำจากประเทศ                   
สมาชิกเหล่านี้ได้ร่วมรับรองร่างเอกสารเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังปี 2015 ที่เรียกว่า Transforming 
Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development (การปรับเปลี่ยนโลกของเรา: วาระ 2030 
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เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) (คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 2558 ; พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 2564) โดยเริ่ม
ดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี (ณัชฎา 
คงศรี, 2560) 
  สำหรับเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) / 169 เป้าประสงค์ (Targets) โดยเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเมืองและ                   
ที่อยู่อาศัย ได้แก่ เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ที่ยั่งยืน ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์  มี
ความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (Make cities and human settlements inclusive, 
Safe, Resilient and sustainable) ซึ ่งเป้าหมายที ่ 11 ประกอบด้วย 10 เป้าประสงค์และ 15 ตัวชี ้วัด                
(SDG Tracker, 2018, กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ, ม.ป.ป.) ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ 11.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพ้ืนฐานที่พอเพียง
ปลอดภัยและในราคาท่ีสามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัดภายในปี พ.ศ.2573 
   ตัวชี้วัด 11.1.1 สัดส่วนของประชากรในเขตเมืองที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ที่อยู่อาศัย                 
นอกระบบ หรือไม่เหมาะสม ลดลงอย่างมีนยัยะสำคัญหรือหมดไป 
  เป้าประสงค์ 11.2 จ ัดให้ม ีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที ่ย ั ่งย ืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย                       
ในราคาที่สามารถจ่ายได้สำหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ       
ที ่ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่อยู ่ในสถานการณ์ที ่เปราะบาง ผู ้หญิง เด็ก ผู ้มีความบกพร่องทางร่างกาย                  
และผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 2573 
   ตัวชี้วัด 11.2.1 สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงการขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก จำแนกตาม
กลุ่มอายุ เพศ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เพ่ิมขึน้ให้มากที่สุด 
  เป้าประสงค์ 11.3  ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั ่งยืน       
เพื ่อการวางแผนและการบริหารจัดการการตั ้งถิ ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและยั ่งยืน                       
ในทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 
   ตัวชี้วัด 11.3.1 สัดส่วนอัตราการใช้ที่ดินต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร เหมาะสม 
   ตัวชี้วัด 11.3.2 ร้อยละของเมืองที่มีโครงสร้างจากการมีส่วนร่วมโดยตรงของภาคประชา
สังคมในการวางแผนและการจัดการ ซ่ึงดำเนนิการเปน็ประจำและเป็นประชาธิปไตย เพ่ิมขึน้ 
  เป้าประสงค์ 11.4 เสริมความพยายามที ่จะปกป้องและคุ ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและ        
ทางธรรมชาติของโลก 
   ตัวชี้วัด 11.4.1 การใช้จ่ายรวม (ภาครัฐและภาคเอกชน) ต่อหัวสำหรับการใช้จ่ายในเรื่องการ
สงวน การป้องกัน และการอนุร ักษ์ว ัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ จำแนกตามประเภทมรดก                          
(ทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ ผสมผสาน การกำหนดโดยศูนย์มรดกโลก) ระดับของรัฐบาล (ประเทศ ภูมิภาค 
และท้องถิ่น/เทศบาล) ประเภทการใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน, ค่าใช้จ่ายในการลงทุน) และประเภท
การระดมเงินทุนจากภาคเอกชน (การบริจาคโดยสมัครใจ , ภาคเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร และผู้สนับสนุน) 
เพ่ิมขึน้ 
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   เป้าประสงค์ 11.5  ลดจำนวนการตายและจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบและลดการสูญเสีย
โดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ที่เกิดจาก “ภัยพิบัติ” ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่
เกี่ยวกับน้ำ โดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573 
   ตัวชี้วัด 11.5.1 จำนวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ต่อประชากร 
100,000 คน ลดลง 
   ตัวชี้วัด 11.5.2 การสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากภัยพิบัติโดยตรง ต่อ GDP รวมทั้ง
ความเสียหายที่เกิดกับโครงสร้างพื้นฐานและขัดขวางการบริการขั้นพื้นฐานที่สำคัญอื่น  ๆ อันเนื่องมาจาก                    
ภัยพิบัต ิลดลง 
   เป้าประสงค์ 11.6 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรในเขตเมือง รวมถึงการให้
ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศ และการจัดการของเสียของเทศบาล และการจัดการของเสียอื่น  ๆ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
   ตัวชี้วัด 11.6.1 ร้อยละของขยะในเขตเมืองที่ถูกจัดเก็บเป็นประจำและเพียงพอ เพ่ิมขึ้น และ
การจัดการปล่อยของเสียขั้นสุดท้ายทั้งหมดท่ีเกิดจากเมืองนั้น ดีขึน้ 
   ตัวชี ้ว ัด 11.6.2 ระดับค่าเฉลี ่ยทั ้งปีของฝุ ่นละอองขนาดเล็ก เช ่น PM2.5 และ PM10                    
ในเขตเมือง (ถ่วงน้ำหนักกับประชากร) ลดลง 
  เป้าประสงค์ 11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้  
โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี พ.ศ. 2573 
   ตัวชี้วัด 11.7.1 ส่วนแบ่งเฉลี่ยของพื้นที่เมืองที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นสถานที่ที ่ใช้ประโยชน์
สาธารณะสำหรับทุกคน จำแนกตาม อายุ เพศ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เพ่ิมขึน้ 
   ตัวชี้วัด 11.7.2 สัดส่วนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการคุกคามทางร่างกาย หรือเพศ จำแนกตาม 
เพศ อายุ สถานภาพความพิการ และสถานที่เกิดเหตุ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ลดลง 
  เป้าประสงค ์  11.a สน ับสน ุนการเช ื ่อมโยงทางเศรษฐก ิจ  ส ั งคม และส ิ ่ งแวดล ้อม                            
ในทางกระบวนการระหว่างพื้นที่เมือง รอบเมือง และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่งของการวางแผน                
การพัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาค 
   ตัวชี ้ว ัด 11.a.1 สัดส่วนประชากรอาศัยในเมืองที ่นำแผนการพัฒนาเมืองและภูมิภาค                    
ไปบูรณาการกับการคาดประมาณประชากรและความต้องการทรัพยากร จำแนกตามขนาดของเมือง เพ่ิมขึน้ 
  เป้าประสงค์ 11.b ภายในปี พ.ศ.2563 เพิ่มจำนวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่
เลือกใช้และดำเนินการตามนโยบายและแผนที่บูรณาการ เพื่อนำไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพ  
การใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้านทานต่อภัยพิบตัิ 
และให้พัฒนาและดำเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไปตาม
กรอบการดำเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573 
   ตัวชี้วัด 11.b.1 สัดส่วนของเมืองที่มีกลยุทธ์ลดความเสี่ยง และการฟื้นฟูให้สู ่สภาพปกติ                  
มีความสอดคล้องกับกรอบการทำงานระหว่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบ อาทิ ผู ้ประสบความสำเร็จ                    
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ในการวางแผนการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ Hyogo Framework for Action 2005-2015 ซึ่งประกอบด้วย          
กลุ่มคนเปราะบาง และกลุ่มคนชายขอบ ตามแผนที่กำหนดไว้ มีการนำไปดำเนินการ และติดตามผล 
   ตัวชี้วัด 11.b.2 จำนวนประเทศที่มียุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงภัยพิบัติระดับประเทศ                
และระดับท้องถิ่น เพ่ิมขึน้ 
   เป้าประสงค์ 11.c สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงิน
และวิชาการในการสร้างอาคารที่ยั่งยืนและทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น 
   ตัวช ี ้ว ัด 11.c.1 ส ัดส ่วนของการสนับสนุนทางการเง ินที ่จ ัดสรรให้ก ับการก่อสร้าง                   
และการเพิ่มเติมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ยืดหยุ่น และอาคารที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมขึน้ 
  2.1.1.2 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน  
  นับตั ้งแต ่ ป ี ค.ศ. 1976 องค์การสหประชาชาติได ้จ ัดให ้ม ีการประช ุมสหประชาชาติ                          
เ ร ื ่ องการต ั ้ งถ ิ ่ นฐานของมน ุษย ์  ( HABITAT I)  ประเด ็น  Human Environment and Subsequent 
Resolutions of the General Assembly (วิจิตรบุษบา  มารมย์, 2560) ที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
ซึ่งทำให้เกิดปฏิญญาสากลว่าด้วยการตั ้งถิ ่นฐานของมนุษย์ “HABITAT I” (Vancouver Declaration on 
Human Settlement 1976) ที่ต้องการให้รัฐบาลของแต่ละประเทศได้พัฒนาที่อยู่อาศัยและบริการต่าง ๆ ให้
เพียงพอเนื่องจากเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ควรได้รับ (Unit Nations, 1976) ดังนั้น รัฐบาลของแต่
ละประเทศสมาช ิกควรกระจายผลประโยชน์ของการพัฒนาอย่างเป ็นธรรม ผ ่านการวางแผนและ                     
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การป้องกันสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและการฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
จากภัยพิบัติต่าง ๆ สร้างการมีส่วนร่วมจากกลุ่มสตรีและกลุ่มวัยหนุ่มสาว และการลดความแตกต่างระหว่าง                  
การพัฒนาพื้นที่ชนบทและพื้นที่เมือง นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้ทั่วโลกมีการควบคุม การใช้ประโยชน์             
จากที ่ด ิน (Land Use Planning) โดยการควบคุมการเต ิบโตของจำนวนประชากรในเขตเม ืองและ                        
เขตชนบท (วิจิตรบุษบา  มารมย์, 2560) 
  การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 (HABITAT II) 
จัดขึ ้นที ่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ซึ ่งการประชุมในครั ้งนี ้ให้ความสำคัญกับประเด็น “ที ่พักอาศัย                             
ที่เพียงพอต่อมนุษย์ทุกคน” (Adequate shelter for all) และ “การพัฒนาการตั้งถิ ่นฐานที่ยั ่งยืนภายใต้                             
โลกที่ก้าวเข้าสู ่ความเป็นเมือง” (Sustainable human settlements development in an urbanizing 
world) โดยให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้มีชีวิตที่มีความสุขและมีคุณภาพ                
เป็นอันหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ) (Unit Nations, 1996; วิจิตรบุษบา  มารมย์, 2560) 
  การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 (HABITAT III) 
จัดขึ ้นที ่เมืองเมืองกีโต ประเทศเอกวาดอร์ เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาที ่อยู ่อาศัยและ                       
เมืองอย่างยั่งยืน และเป็นการประชุมระหว่างรัฐบาลครั้งแรกภายหลังการรับรองวาระการพัฒนาที่ยั ่งยืน                
ค.ศ. 2030 พร้อมทั ้งร ่วมกันลงนาม “วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง” (New Urban Agenda: NUA)                      
เพื่อเป็นการยืนยันถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์ ใหม่ในการพัฒนา                 
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เมือง โดยการจัดทำกลไกการดำเนินงานให้ตรงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะ “เป้าหมายที่ 11”                     
(สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ, ม.ป.ป.) 
  2.1.1.3 วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda: NUA) 
  จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืนเป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนแนวนโยบายและตัวอย่างที่ดี ตั ้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงครั้งที่ 3 (HABITAT I-III) ตลอดจนสานต่อ
เจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกในการพัฒนาที ่อยู ่อาศัยและเมืองอย่างยั ่งยืน  ให้ทั ่วโลกตระหนักถึง                      
กระบวนการเป็นเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable urbanization) (วิจิตรบุษบา  มารมย์, 2560) และเป็นการ
ประชุมระหว่างรัฐบาลครั้งแรกภายหลังการรับรองวาระการพัฒนาที่ยั ่งยืน ค.ศ. 2030 พร้อมทั้งร่วมกัน                  
ลงนาม “วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง” (New Urban Agenda: NUA) เป ็นวาระสำหร ับเม ืองและ                
การตั ้งถิ ่นฐานของมนุษย์ ทั ้งในพื ้นที ่ที ่เป็นเมืองและชนบท เป็นกลไกสำคัญในการกำจัดความยากจน                       
การพัฒนาเศรษฐกิจ การได้ร ับการยอมรับเป็นสมาชิกในสังคมและการอนุร ักษ์สิ่ งแวดล้อมอีกด้วย                       
โดยวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองมีเนื้อหาครอบคลุมหลายประเด็นที่สร้างความสมดุลของมิติด้านการพัฒนา              
ที่ยั่งยืนและสะท้อนถึงประเด็นที่ มีความคาบเกี่ยวกัน เช่น หลักการประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา                       
การคำนึงถึงมิติทางอายุและทางเพศ ความเปราะบางของโลก การเปลี ่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ                       
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม รูปแบบและความยืดหยุ่นของการผลิตและการบริโภคที่ยั ่งยืน ประเด็น                             
การลดความยากจน การลดความเหลื่อมล้ำ ที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ ความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท                         
แนวทางการวางแผนระยะยาวแบบบูรณาการ ธรรมาภิบาลเมือง ความปลอดภัยทางท้องถนนและ                         
ความหลากหลายของการตั ้งถิ ่นฐานของมนุษย์ เป็นต้น ซึ ่งวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองเป็ นวาระ                          
ที่เกิดจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  ปฏิญญาแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Declaration) และผลลัพธ์การประชุมสุดยอดโลก ค.ศ. 2005 ซึ่งสอดคล้องกับ                        
วาระการพัฒนาที่ยั ่งยืน ค.ศ. 2030 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals)
เป ้าหมายที ่  11 จะทำให ้ เก ิดการบร ิหารจ ัดการความท้าทายจากเม ืองท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพมากขึ้น                            
อีกทั้งยังสร้างโอกาสในการส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทางบวกระหว่างเมืองและพื้นที่โดยรอบ 
ความต่อเนื ่องของการย้ายเข้ามาตั ้งถิ ่นฐานผ่านนวัตกรรม การประสานงาน การคำนึงถึงสิ ่งแวดล้อม                             
การพัฒนาที่เปิดกว้างและดำเนินการร่วมกัน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559) 
  วิสัยทัศน์ร่วม วิสัยทัศน์ร่วมของวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง มีดังนี้ 
  1) การแบ่งปันวิสัยทัศน์เมืองสำหรับทุกคน (Vision of cities)  ที ่จะทำให้ทุกคนได้ใช้และ                       
มีความพึงพอใจต่อเมืองและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์อย่างเท่าเทียม โดยพยายามส่งเสริมให้เกิดความครอบคลุม                    
และรับรองว่าผู้อยู่อาศัยทั้งรุ่นปัจจุบันและอนาคตทุกคนสามารถอยู่อาศัย รวมทั้งสร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐาน
มนุษย์ที่พอเหมาะพอดี ปลอดภัย สุขภาพที่ดี สัญจรเข้าถึงได้ดี ค่าใช้จ่ายเหมาะสม มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้                  
และยั่งยืน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติจากเหตุใด ๆ ทั้งนี้ เพ่ือเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองและคุณภาพชีวิต
สำหรับทุกคน  ซึ่งรัฐบาลระดับชาติและท้องถิ่นบางแห่งได้รับวิสัยทัศน์นี้นำไปสู่การปฏิบัติ โดยอ้างอิงถึงสิทธิที่
จะอยู่ในเมือง (Right to the city) ในกฎหมาย (Legislations) ปฏิญญาและกฎบัตรทางการเมือง 
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  2) มุ่งมั่นที่จะทำให้เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถได้รับสิทธิและโอกาส                    
ที ่เท่าเทียม ตลอดจนเสรีภาพขั ้นพื ้นฐาน ตามวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรของสหประชาชาติ                 
รวมทั้งเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ 
  3) เมืองและตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ควรจะ  
   3.1) เติมเต็มหน้าที่ทางสังคม รวมถึงหน้าที่ทางสิ่งแวดล้อมต่อผืนดินด้วยการพิจารณาถึงการ
ใช้สิทธิในที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ ประกอบด้วย สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ การเข้าถึงน้ำดื่มและ
สุขาภิบาลที่ปลอดภัยและสามารถซื้อหาได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการเข้าถึงสินค้าและบริการสาธารณะทุก
ประเภทและการบริการที ่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมในประเด็นต่าง ๆ  เช่น ความมั ่นคงทางอาหารและ
โภชนาการ สาธารณสุข การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน การสัญจรและการคมนาคม พลังงาน คุณภาพอากาศ
และความเป็นอยู่ เป็นต้น 
   3.2) ร่วมมือกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมือง สร้างสำนึกของการเป็นเจ้าของ 
(Belonging) และความร ับผ ิดชอบ (Ownership) ต ่อผ ู ้อย ู ่อาศัยท ุกคน จ ัดลำดับความสำคัญให ้แก่                    
ประเด็นความปลอดภัย ความครอบคลุม ความสามารถเข้าถึงได้ สิ่งแวดล้อมและพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพ    
และเป็นมิตรต่อครอบครัว ยกระดับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างประชากรต่างรุ ่น การแสดงออกทาง
วัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามความเหมาะสม รวมทั้งเสริมสร้างความสมานฉันท์ (Cohesion) 
การหลอมรวม (Inclusion) และความปลอดภัยทางสังคมในสังคมที่สงบสุข เคารพในพหุสังคม สิ่งเหล่านี้เป็น                   
สิ่งที่ผู้อยู่อาศัยทุกคนจำเป็นต้องได้รับ โดยตระหนักถึงความจำเป็นสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ตกอยู่ในสถานการณ์             
อันเปราะบาง 
   3.3) บรรลุความเท่าเทียมทางเพศและเสริมพลังผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคน โดยรับรอง               
การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสิทธิเสมอภาค (Equal rights) ของผู้หญิง ในทุกด้านและ               
ความเป็นผู้นำ ทุกระดับการตัดสินใจ รวมทั้งรับรองการมีงานที่เหมาะสม และการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
สำหรับการทำงานที ่ม ีค ุณค่าเท่าเทียมกัน (Equal Pay for Equal Value) แก่ผ ู ้หญิงทุกคน ตลอดจน                   
การป้องกันและการขจัดการเลือกปฏิบัติ ความรุนแรงและการคุกคามผู้หญิงและเด็กหญิงในพื้นที่ส่วนตัวและ
สาธารณะทุกรูปแบบ 
   3.4) รับมือกับความท้าทายและโอกาสของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ครอบคลุม
ทุกฝ่าย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยยกระดับการสร้างความเป็นเมือง เพื่อการเปลี่ยนแปลง เชิงโครงสร้าง 
ความสามารถในการผลิตระดับสูง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าและประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร รวมทั้งทำให้
เกิดเศรษฐกิจท้องถิ่น รับทราบถึงการสนับสนุนของเศรษฐกิจนอกระบบ พร้อมไปกับสนับสนุนการเปลี่ยนผา่น
ที่ยั่งยืนไปยังเศรษฐกิจในระบบ 
   3.5) เติมเต็มอำนาจหน้าที ่ทางดินแดน (Territorial Functions) ทั ่วทั ้งขอบเขตของ                     
การปกครอง (Administrative Boundaries) และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง    
และดินแดนที่ยั่งยืนและบูรณาการอย่างสมดุลในทุกระดับ 
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   3.6) ส่งเสริมการวางแผนและการลงทุนที่ตอบสนองต่อช่วงวัย  เพื่อการขับเคลื่อนเมือง            
ที่ยั่งยืน ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน รวมทั้งมีระบบขนส่งที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับผู้โดยสารและสินค้าขนส่ง ตลอดจนมีโอกาสในการเชื่อมโยงผู้คน สถานที่ สินค้า บริการและเศรษฐกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.7) รองรับ ลดและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ลดความเปราะบาง สร้างความยืดหยุ่น
ปรับตัวได้ (Resilience) และการตอบสนองต่อภัยอันตรายทางธรรมชาติและที่มนุษย์ ได้สร้างขึ ้น รวมทั้ง
เสริมสร้าง การบรรเทา (Mitigation) และการปรับตัว (Adaptation) ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   3.8) ปกป้อง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมระบบนิเวศ น้ำ ถิ่นที่อยู่ทางธรรมชาติของพืชและสัตว์                       
และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั ้งลดผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม และเปลี ่ยนแปลงไปสู ่รูปแบบ                       
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
  หลักการและคำมั่น เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ร่วม แต่ละประเทศควรจะปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้ 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559) 
  1) ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการยุติความยากจนทุกรูปแบบและทุกมิติ และขจัดความยากจนระดับ
ร ุนแรง ร ับรองส ิทธิและโอกาสที ่ เสมอภาค ความหลากหลายทางเศรษฐกิจ ส ังคม และว ัฒนธรรม                         
การบูรณาการพื้นที่เมือง ยกระดับความเป็นอยู่ การศึกษา ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ สาธารณสุข
และสุขภาวะ รวมทั ้งการยุติโรคระบาด เช่น โรคเอดส์ วัณโรคและมาเลเรีย ส่งเสริมความปลอดภัย                          
ขจัดการเลือกปฏิบัติ และความรุนแรงทุกรูปแบบ รับรองการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยจัดให้ทุกคน               
มีความปลอดภัยและเท่าเทียม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสังคม บริการพื้นฐาน ตลอดจน                         
ที่อยู่อาศัยที่เพียงพอและสามารถซื้อหาได้อย่างเท่าเทียมสำหรับทุกคน 
  2) เศรษฐกิจเมืองที ่ครอบคลุมและยั ่งยืน โดยการยกระดับการรวมกลุ ่มทางผลประโยชน์                  
จากการสร้างความเป็นเม ือง (Urbanization) มีการวางแผนอย่างด ี เพิ ่มความสามารถในการผลิต 
ความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมระดับสูง ส่งเสริมการจ้างงานและสร้างงานที่เหมาะสมอย่างเต็มที่                         
และเกิดประสิทธิผลสำหรับทุกคน รวมทั้งรับรองการสร้างงานที่เหมาะสมกับการเข้าถึงทรัพยากร และโอกาส
ทางเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างเท่าเทียมสำหรับทุกคน การป้องกันการเก็งกำไรที่ดิน และการ
ส่งเสริมการถือครองที่ดินอย่างมั่นคง ตลอดจนการจัดการทำให้เมืองเล็กลงอย่างเหมาะสม 
  3) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมพลังงานสะอาด การใช้ที่ดินและทรัพยากรที่ยั่งยืน
ในการพัฒนาเมือง ตลอดจนการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการรับรองวิถีชีวิต
ที ่มีสุขภาพดีที ่สอดคล้องกับธรรมชาติ การส่งเสริมแบบแผนการบริโภคและการผลิตที ่ยั ่งยืน การสร้าง                  
ความยืดหยุ่นของเมือง การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รวมทั้งการบรรเทาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
  สำหรับแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี ่ยวกับเมือง เพื่อวาระใหม่แห่ง                   
การพ ัฒนาเม ือง ควรม ีแนวทางในการจ ัดหางบประมาณ พ ัฒนา วางระเบ ียบและจ ัดการเม ือง                               
และถิ ่นฐานมนุษย์ โดยคำนึงถึงการพัฒนาเมืองและดินแดนที ่ย ั ่งยืน โดยภาครัฐต้องให้ความสำคัญ                  



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-9 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

กับการนำนโยบายไปปฏิบ ัต ิท ั ้งในระดับชาติและระดับท้องถิ ่น และ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน                                 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เคารพในความแตกต่าง
และความหลากหลาย เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น 
  นอกจากนี้วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองยังได้ทำให้เกิด “แผนปฏิบัติการกีโตเพื ่อวาระใหม่                    
แห่งการพัฒนาเมือง” เพื ่อเป็นเครื ่องมือสำคัญสำหรับรัฐบาลระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ ่น รวมถึง                           
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยได้สร้าง “คำมั่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative 
Commitments)” เพื ่อให้เกิดการปรับเปลี ่ยนกระบวนทัศน์เกี ่ยวกับเมือง โดยวางรากฐานบนมิติของ                    
การพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงบูรณาการ ทั้งในประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นกรอบการ
ดำเน ินการเช ิงนโยบายต ั ้ งแต ่ระด ับชาติ มลร ัฐ  ภ ูม ิภาค และท้องถ ิ ่น เพ ื ่อให ้ เก ิดการบ ูรณาการ                 
แผนการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการการพัฒนาเมืองตามการตั้งถิ่นฐานของประชากรที่กระจายตาม                       
พ้ืนที่ต่าง ๆ  
  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย แผนปฏิบัติการกีโตเพ่ือวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ ยุติความยากจนทุกรูปแบบและทุกมิติ เช่น จำนวนผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัด  
เป็นต้น โดยการจัดระบบเชิงพื้นที่ (Spatial Organization) การเข้าถึงและการออกแบบพื้นที่เมือง ตลอดจน
การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและบริการพื้นฐาน นโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยยังสามารถส่งเสริมหรือขัดขวาง                 
ความสมานฉันท์ (Cohesion) ความเท่าเทียมและการหลอมรวมทางสังคม ควรเน้นการพัฒนาเมืองและชนบท                
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนและกระจายโอกาส                  
รวมถึงผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะผู ้หญิง เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส         
ทุกรูปแบบ เพ่ือไม่ให้ความเป็นเมือง (Urbanization) ทำให้กลุ่มบางกลุ่มเข้าไม่ถึงโอกาสและผลประโยชน์ 
  แผนปฏิบัติการกีโตเพ่ือวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองยังได้เน้นเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของทุกช่วงวัยและทุกเพศ มีจำนวนที่อยู่อาศัยเพียงพอ สามารถซื้อหาได้
และเข้าถึงได้ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ยืดหยุ่น มีการเชื่อมต่อที่ดีและอยู่ในทำเล
ที่เหมาะสม มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและสังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน เช่น มีที่ดินที่มีสาธารณูปโภคครบ 
(Serviced Land) ที่ประชากรสามารถหาซื้อที่อยู่อาศัยได้ ลดพลังงานสิ้นเปลืองและเพิ่มพลังงานหมุนเวียน มี
น้ำดื่มและสุขาภิบาลที่ปลอดภัย อาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการและเพียงพอ การกำจัดขยะ การ
สัญจรอย่างยั่งยืน การวางแผนด้านสาธารณูปโภค ครอบครัว การศึกษา วัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การสื่อสาร เป็นต้น ให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งงาน พร้อมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
กับโครงสร้างเมืองหลักและพ้ืนที่ท้องถิ่นโดยรอบ  
 พิจารณาการบูรณาการทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของทุกช่วงวัยและทุกเพศ รวมถึงกลุ่มชาย
ขอบ คนไร้บ้าน และผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้รัฐบาลทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงของ สิทธิในการครอบครองที่ดิน โดยให้ตระหนักถึงความ
หลากหลายของประเภทสิทธิในการครอบครองที ่ดิน พัฒนาแนวทางเกี่ยวกับการถือครองสิทธิที่ดินและ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และตอบสนองทุกช่วงวัย เพศและสภาพแวดล้อม 
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สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-10 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ในประเด็นพ้ืนที่สาธารณะ แผนปฏิบัติการกีโตเพ่ือวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองยังได้ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่
สาธารณะที่ปลอดภัย ครอบคลุม สามารถเข้าถึงได้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพ ได้แก่ ถนน ทางเท้า 
ทางจักรยาน ลานจัตุรัส พ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ำ สวนหย่อมและสวนสาธารณะ รวมทั้งยกระดับมรดกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ทั้งท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ในเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนตามความเหมาะสม ผ่านนโยบาย
เกี่ยวกับเมืองและดินแดนเชิงบูรณาการ มีการลงทุนที่เพียงพอในระดับชาติ มลรัฐ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้ง
ปกป้องและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและสถานที่ตั ้งทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรมและภาษาชน
พ้ืนเมือง ตลอดจนองค์ความรู้และศิลปะดั้งเดิม (มติชน, 2559) 
  แผนปฏิบัติการกีโตเพื่อวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองยังได้เน้นย้ำว่า รูปแบบ โครงสร้างพื้นฐาน
และการออกแบบเมือง เป็นสิ่งขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่ยิ ่งใหญ่ที ่สุด                  
โดยผ่านการใช้ประโยชน์ของการประหยัดต่อขนาดและการรวมกลุ่ม รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ พลังงานทดแทนใหม่ ความยืดหยุ่นปรับตัวได้ ความสามารถในการผลิต การปกป้องสิ่งแวดล้อม
และการเต ิบโตของเศรษฐก ิจเม ืองท ี ่ย ั ่ งย ืน นอกจากน ี ้ย ั ง เน ้นการส ่ง เสร ิมบทบาทท ี ่อย ู ่อาศัย                                     
และการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่ประชากรสามารถจ่ายได้และยั่งยืน เพื่อการพัฒนาทางเศษฐกิจ รวมถึงการ
สร้างที่อยู่อาศัยสวัสดิการสังคม และการสนับสนุนภาคส่วนทางเศรษฐกิจก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้น
ความสามารถในการผลิตของภาคส่วนทางเศรษฐกิจอื่น โดยตระหนักว่าที่อยู่อาศัยจะช่วยยกระดับการสะสม
ทุน รายได้ การสร้างงาน และเงินออม  
  แผนปฏิบัติการกีโตเพื่อวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองยังได้ผลักดันกรอบข้อตกลงด้านการพัฒนา
เม ืองตามพิก ัดทางภ ูม ิศาสตร ์  (The Development of Urban Spatial Frameworks) ครอบคล ุมถึง                        
การวางผังเมืองและเครื่องมือการออกแบบที่สนับสนุนอย่างเหมาะสม ผ่านยุทธศาสตร์การขยายเมืองที่ได้รับ
การจัดการอย่างยั่งยืน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดิน การแบ่งใช้พื้นที่ที่กระชับ และหลากหลาย การ
วางแผนล่วงหน้า การประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) และการรวมกลุ่มตั้งถิ่นฐานของประชากร 
(Agglomeration) เสริมสร้างการวางแผนระบบอาหาร สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Resource Efficiency) ความยืดหยุ ่นและปรับตัวได้ของเม ือง (Urban Resilience) และความยั ่งยืน                    
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาตามพิกัดภูมิศาสตร์ซึ่งคำนึงถึงความจำเป็นต่อการขยายเมือง                         
ที ่ให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงเมืองใหม่ (Urban Renewal) โดยวางแผนจัดเตรียมโครงสร้างพื ้นฐาน               
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 กำหนดให้ร ัฐพึงจ ัดให้ม ีย ุทธศาสตร์ชาติ                      
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ                  
ให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไป                 
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สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-11 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตามที ่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  และต่อมาได้ม ีการตราพระราชบัญญัติ                        
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ผลใช้บังคับเมื ่อวันที่  1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีว ิส ัยทัศน์                        
ในการพัฒนาประเทศว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นคติพจน์จดจำง่าย ๆ ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนของสถาบันหลัก                       
ของชาติและประชาชน ปลอดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโต
ของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู ่ด ีมีส ุขของประชาชน ความยั ่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-
2580), 2561: 1-6) 
  สำหรับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและพัฒนาที่อยู่อาศัย ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ชาติด ้านความมั ่นคง  ม ีเป ้าหมายการพัฒนาที ่สำคัญ เพื ่อบร ิหารจ ัดการ                     
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ 
สังคม ชุมชน ไปจนถึง “ระดับความม่ันคงของมนุษย์” และทุกมิติ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง                 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งที่จะเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการของยุ ทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ                 
ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กําหนด  (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580), 2561:6, 
11) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการพัฒนา              
ที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
โดยเฉพาะประเด็นการกระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร โดยแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างเขตพื้นที ่ป่าทับซ้อนพื้นที ่ทํากินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ ที ่ดิน                   
กําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์อย่างเป็นธรรม  และกระจายการถือครอง                
ท ี ่ด ินในขนาดที ่ เหมาะสมต ่อการประกอบอาช ีพเพ ื ่อให ้ เก ิดความเป ็นธรรมในการถ ือครองท ี ่ดิน                                              
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ปรับระบบเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินประเภทต่าง ๆ ให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีที ่ดินเป็นกรรมสิทธิ์                       
ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอพิจารณาสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้  รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพสําหรับประชาชน เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย
เข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นธรรมและมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง รวมถึงการวางแผนการจัดการที่ดิน                   
ที่อยู่อาศัย (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580),  2561: 45-46,50) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ        
อย่างบูรณาการ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่ นต่อไป                  
อย่างแท้จริง โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา                      
มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพ้ืนที่เมือง 
ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีข้อกำหนด 
รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที ่เกี ่ยวเนื ่องกับลักษณะการใช้พื ้นที ่ตามศักยภาพและเป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม                 
โดยเน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยเฉพาะการจัดทำ
แผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและ                 
ความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน ลดการปลดปล่อย
มลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดีมรดกทางสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิต
พ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์นี้ยังส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้ง
กลุ่มอาสาสมัครด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
องค์กรพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือข่ายที่ประกอบด้วยภาคีสําคัญตามบริบทของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
เชื่อมโยงการพัฒนาร่วมกันในทุกระดับและพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อการพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือข่าย 
ให้มีทักษะทัดเทียมกับประเทศอื ่นในระดับสากล โดยพัฒนาสหกรณ์  วิสาหกิจชุมชนหรือองค์กรธุรกิจ                  
ประจําชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชน
แบบครบวงจร และตลาดเพ่ือเกษตรกรโดยเกษตรกร พร้อมกับส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และรายได้
ให้กับชุมชน (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580),  2561: 58-59) 
  2.1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย           
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ               
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั ้งในระดับกลุ ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั ้นตอนของ               
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์
และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2559) จุดเน้นและประเด็นพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและพัฒนาที่อยู่อาศัย คือ 
การพัฒนาเมืองให้เติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาคและเมืองให้เก ิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  เนื ่องจากการขยายตัวของเมืองรวดเร็วจะเป็นโอกาส                            
ในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการและการวางแผน
พัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพในมิติต่าง ๆ อาทิ การให้บริการขนส่งสาธารณะ การแก้ปัญหาจราจร การผังเมือง 
การขยายระบบสาธารณ ูปโภคและสาธารณ ูปการ  รวมทั้ งการกำจ ัดขยะม ูลฝอยและน ้ ำ เสีย                           
ตลอดจนการอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกกลุ ่มในส ังคมเพื ่อรองร ับการเข ้าส ู ่ส ังคมผู ้ส ูงอายุ                     
และการให้ความสำคัญต่อประเด็นความปลอดภัยและการลดความเสี ่ยงจากอุบัต ิภัยทางธรรมชาติ 
อาชญากรรม และปัญหาความไม่สงบ เพื ่อความอยู ่ดีมีส ุขของประชาชน และรองรับการขยายตัวของ                  
เมืองในอนาคต ซึ่งประเด็นการพัฒนาเมืองและพัฒนาที่อยู่อาศัยปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559 : 46,71, 77, 107, 113, 179, 
190) 
  ยุทธศาสตร ์ท ี ่  1 การเสร ิมสร ้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในประเด ็นการส่งเสริม                         
การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคาร สถานที่ พ้ืนที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัย
ให้เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  ในประเด็นการสร้าง
โอกาสในการมีที่ดินทำกินของตนเองและยกระดับรายได้โดยรัฐเข้าไปสนับสนุนการมีที่ดินทำกินอย่างยั่งยืน     
ในรูปแบบที่ครบวงจร ตั้งแต่การจัดสรรที่ดินทำกินอย่างมีเงื่อนไขเพื่อป้องกันการเปลี่ยนมือผู้ได้รับการจัดสรร
ที ่ดินให้แก่กลุ ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที ่ดินทำกิน การพัฒนาทักษะความชำนาญ การจัดสรรเงินทุน                  
เพื ่อประกอบอาชีพอย่างทั ่วถ ึง การขยายโอกาสในการเข ้าถึงข่าวสาร สารสนเทศและองค์ความรู้                            
ในการประกอบอาชีพและการสนับสนุนด้านการตลาด ตลอดจนส่งเสริมทักษะการบริหารเงิน เพื่อให้สามารถ
จัดการรายได้ เงินทุน และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อเป็นกลไก                  
ที่ทำให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน ที่จะช่วยให้เกษตรกร กลุ่มเกษตร ผู้ยากจน ได้มีที่ดินทำกินและ                
มีที่อยู่อาศัย 
  ยุทธศาสตร์ที ่  4 การเติบโตที ่เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม เพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งย ืนที ่ เน้น                        
การบร ิหารจ ัดการที ่ด ินให ้ม ีการกระจายการถือครองที ่ด ินอย ่างเป ็นธรรม  ในประเด ็นการพัฒนา                         
ระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน 
จัดทำหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภทให้ครบถ้วนชัดเจน ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินให้
มีเอกภาพเพื่อทำหน้าที่กำหนดภาพรวมนโยบายด้านที่ดิน และกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม                   
โดยใช้กลไกเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สนับสนุนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนโดยให้สิทธิในลักษณะแปลงรวม
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และการรวมกลุ ่ม เพื ่อพัฒนาระบบการผลิตและการสร้างรายได้ของชุมชน พัฒนาระบบเช่ าที ่ดินให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้กับประชาชน จัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า 
กำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรดินและที่ดินให้มีคุณภาพ
เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับ                 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำผังเมืองที่คำนึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม           
อย่างสมดุลและยั่งยืน ปรับปรุงเทศบัญญัติท้องถิ่น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร เพ่ือให้มีการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร และมีการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตร
กับสิ ่งแวดล้อม สนับสนุนมาตรการกำหนดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์ต่าง  ๆ                     
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความต้านทานภัยพิบตัิ 
ตลอดจนขยายผลการพัฒนาเมืองสีเขียวในมิติต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้วในลักษณะนำร่อง อาทิ เมืองน่าอยู่            
เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองอัจฉริยะ เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว หรือเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ที ่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที ่เศรษฐกิจ ในประเด็นการพัฒนาเมือง คือ                       
การพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม
อย่างเท่าเทียม เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล จัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคม   
ที่ได้มาตรฐานรวมทั้งที ่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสำคัญต่อการผังเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว                       
และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งจากอุบัติภัย อาชญากรรมและการจราจร การส่งเสริมการจัดการ
สิ ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ ่น ภาคประชาสังคม                   
และภาคเอกชน ใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรปรับปรุงการรวบรวมขยะ การคัดแยก                        
การนำกลับมาใช้ประโยชน์ และจัดตั้งสถานที่จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างชุมชน ตลอดจนรณรงค์                   
การใช้น ้ำอย่างประหยัดเพื ่อช ่วยลดมลพิษทางน้ำและเพิ ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเขตเมือง                        
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง เพื ่อบรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการ                
ระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทุนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อระบบรถประจำทาง 
ระบบทางจักรยาน ทางเท้า และการพัฒนาสถานีขนส่งสาธารณะในเขตเมือง ภายใต้ หลักการส่งเสริม                  
ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกช่วงวัยและผู้พิการ รวมทั้งส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเมือง
และชนบท การรักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น                                 
โดยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื ้นบ้าน และเมืองเก่า                
ตลอดจนใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการพัฒนาเมือง ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง 
“แบรนด์” หรือเอกลักษณ์ของเมือง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณค่าท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
และการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตเมืองให้มี                      
ขนาดที่เหมาะสม เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความร่วมมือระหว่างกัน                        
เพื่อให้บริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการวางแผน                   
การพัฒนาเมือง การจัดทำผังเมืองและการบังคับใช้ อีกท้ังเพ่ิมบทบาทของหน่วยงานส่วนกลางในการสนับสนุน
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การพัฒนาเมืองทั้งด้านเทคนิคและการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วม                
ในการพัฒนาในร ูปแบบการร ่วมลงท ุนระหว ่างร ัฐและเอกชน ( Public Private Partnership: PPP)                        
และนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเมือง ซึ่งกรุงเทพมหานครถูกกำหนดให้เป็นเมืองศูนย์กลาง
การติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษา การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ               
ระดับนานาชาติที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง                  
โดยปรับปรุงและจัดให้ม ีศูนย์การขนส่งในเขตเมือง อาทิ บางซื ่อ จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ท ี ่ดิน                   
จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการทางสังคมและที่อยู่อาศัย ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชากรเมืองที่เพ่ิมข้ึน รวมทั้งแก้ไขปัญหาจราจร ขยะ น้ำเสีย น้ำท่วม และมลภาวะทางอากาศ ตลอดจน
การจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพ้ืนที่สีเขียวและสวนสาธารณะ เป็นต้น 
  2.1.2.3 แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื ่อวันที ่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ลงมติว่าให้ปรับชื่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่อยู ่อาศัยให้เหมาะสมจากเดิม “ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู ่อาศัยระยะ 20  ปี             
(พ.ศ.2560 -2579 )” เป ็น “แผนแม ่บทการพ ัฒนาท ี ่ อย ู ่ อาศ ัย ระยะ 20 ป ี  (พ.ศ.2560-2579)                    
(สำนักงานรัฐมนตรี, 2560) โดยแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปีนี้ จะเป็นแผนแม่บทการพัฒนา  
ที ่อยู ่อาศัยของประเทศในระยะยาว  มุ ่งใช้ย ุทธศาสตร์ต ่าง ๆ ในการดำเนินงานด้านที ่อยู ่อาศัยและ                         
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีกลุ่มเป้าหมายจะครอบคลุมกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู ้พิการ                 
กลุ ่มคนไร้ที ่พึ ่ง และผู ้ด้อยโอกาส เพื ่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการมีที ่อยู ่อาศัยที ่มั ่นคงและ             
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ (สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ), 2560) 
 
 วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีท่ีอยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing For All)” 
 
  แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาส
ด้านที่อยู่อาศัย พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่
อาศัยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมทุกมิติ ซึ ่งแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี     
(พ.ศ.2560-2579) เป็นแผนแม่บทที่พัฒนามาจากปฏิญญาสากลที่ประเทศไทยได้ให้การรับรอง ได้แก่ 
เป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน เป้าหมายที ่ 11 ของสหประชาชาติ และวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง                    
ซึ ่งเป็นเจตนารมณ์ทางการเมืองในการพัฒนาเมืองและที ่อยู ่อาศัยที ่เหมาะสมและยั ่งยืนสำหรับทุกคน                    
โดยเน้นการแบ่งตามระดับรายได้ และการพัฒนาที ่อยู ่อาศัยที ่สอดคล้องกับวงจรชีว ิต (Lifecycle)                         
ซึ่งยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยมีรายละเอียดดังนี้  (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ              
ความมั่นคงของมนุษย์, ม.ป.ป: ก,5, 34- 37) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนให้ทุกคน                  
มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานเหมาะสมทุกช่วงวัยและสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ รวมถึงการจัดบริการสวัสดิการ
สังคมแก่กลุ ่มเป้าหมายทุกกลุ ่ม โดยผลักดันและขับเคลื ่อนนโยบายด้านที ่อยู ่อาศัย สร้า งโอกาสใน                          
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สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-16 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การมีที่อยู่อาศัย เช่น การปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู ้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น สร้างที่อยู่อาศัย            
ที่เหมาะสมให้กับผู้มีรายได้ที่หลากหลาย เช่น กลุ่มผู้มีรายได้สูง กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง กลุ่มผู้มีรายได้ น้อย 
และกลุ ่มคนไร ้ท ี ่พ ึ ่ ง เสร ิมสร ้างโอกาสให้ผ ู ้ม ีรายได ้น ้อยเข ้าถ ึงส ินเช ื ่ออย ่างเสมอภาคและทั ่วถึง                          
สนับสนุนการนำที่ด ินตาบอดออกสู ่ตลาดที ่ดิน เพื ่อรองรับการพัฒนาที่อยู ่อาศัยโดยผ่านกระบวน การ                 
จัดรูปที่ดิน (Land Readjustment) และนำที่ดินที ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐมาพัฒนาเป็น                         
โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย รวมถึงเสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านที่อยู่อาศัย
อย่างเป็นระบบ 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การเสริมสร้างระบบการเงินและสินเชื ่อเพ่ือการอยู ่อาศัย เพื่อให้ประชาชน             
ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการเงิน โดยเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบการเงิน  เช่น จัดตั้ง “กองทุน                   
ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” โดยหักภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง การจัดเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์ (Earmarked Tax)                    
“กองทุนสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย” เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายที่
ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินได้ในทุกระดับ รวมทั้งกองทุนค้ำประกันความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย ปรับปรุงระเบียบการใช้เงินลงทุนของกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
เพื่อให้สมาชิกสามารถกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ ก่อสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยของตนเอง พัฒนากลไกการเงินเพ่ือ
สนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เช่น การค้ำประกันการกู้เงิน (Mortgage 
Insurance) พัฒนาสินเชื่อเพื ่อที ่อยู่อาศัยที ่หลากหลายและครอบคลุมในทุกความต้องการ และส่งเสริม                                    
การ “ออมเงินระยะยาว” เพ่ือซื้อที่อยู่อาศัยในอนาคต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการบูรณาการด้านบริหารจัดการที่อยู่อาศัย เพื่อให้ทุกภาคส่วน                  
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัย โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและท้องถิ่นในการขับเคลื่อน
การพัฒนาที ่อยู ่อาศัย และเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรปกครองท้องถิ ่นในการพัฒนาที ่อยู ่อาศัยและ                         
การพัฒนาเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมืองของท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยกระบวนการ              
มีส่วนร่วมของประชาสังคม (Civil Society) ในพ้ืนที่ และพัฒนากลไกการบูรณาการ โดยการผลักดันกฎหมาย
เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อระดมการมีส่วนร่วมอย่างมีดุลยภาพเพิ่มเติมจากภาครัฐและภาคเอกชน                   
ที่มีอยู่แล้ว และลดภาระของภาครัฐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและมาตรการจูงใจของภาคเอกชนในการสร้าง                 
ที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามแนวทางประชารัฐเพื่อสังคม เช่น การจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในการรับเรื่องและเชื่อมโยงกระบวนการพิจารณาของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื ่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองการให้บริการที ่รวดเร ็ว รวมทั้ งการสร้าง                        
ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัย โดย ปรับเปลี่ยนบทบาท การดำเนินงานของภาครัฐ     
จากการเป็น “ผู้พัฒนาและ/หรือผู้จัดหาที่อยู่อาศัย” เป็น “ผู้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ภาคเอกชน                           
มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัย” ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และผลักดันให้มีการตั้งองค์กร                   
ระดับกระทรวงเพ่ือดูแลรับผิดชอบด้านที่อยู่อาศัยของประเทศเป็นการเฉพาะ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึ งพา
ตนเองได้ โดยส่งเสริมการจัดสวัสดิการในชุมชน โดยการจัดตั้ง “กลุ่มสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ในชุมชน” 
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และส่งเสริมให้ประชาชนรักถิ ่นที ่อยู่ โดยการฟื้นฟูแหล่งที ่อยู ่อาศัยที ่มีสภาพเสื ่อมโทรมให้กลับมาเป็น                   
ชุมชนน่าอยู่อาศัย รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการด้านการอยู่อาศัยอย่างเข้มแข็ง เช่น การรักษา 
ความสะอาด การรักษาความปลอดภัย การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และส่งเสริม   
การรวมกลุ่มคนในชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือจัดการระบบสาธารณูปโภค    
ระบบสาธารณูปการ จัดการที่ดินและผังเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการจัดการที่ดินและผังเมือง
ส่งเสริมการจัดการระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ ส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ประหยัด
พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 2.1.3 ระดับท้องถิ่น 
  2.1.3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
  กรุงเทพมหานครจัดร ูปแบบการปกครองตามพระราชบัญญัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการ
กร ุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 โดยอำนาจหน้าที ่ของกร ุงเทพมหานครในการดำเน ินก ิจการในเขต
กร ุงเทพมหานครกำหนดไว ้ในหมวด 5 มาตรา 89 ด ังน ี ้  ( พระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528, 2528) 
   1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
   2) การทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด 
   3) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   5) การผังเมือง 
   6) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกหรือทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
   7) การจัดการจราจรและการวิศวกรรมจราจร 
   8) การส่งเสริมและสนับสนุนสถานีตำรวจ และหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ (1-7)
   9) การขนส่ง 
   10) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
   11) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
   12) การควบคุมอาคาร 
   13) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
   14) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
   15) การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   16) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   17) การสาธารณูปโภค 
   18) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
   19) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
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   20) การควบคุมสัตว์เลี้ยง 
   21) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
   22) การควบคุมความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยการอนามัยในโรงมหรสพและ
สาธารณะสถานอื่น ๆ 
   23) การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน        
การจัดการศึกษา 
   24) การสาธารณูปการ 
   25) การสังคมสังเคราะห์ 
   26) การส่งเสริมการกีฬา 
   27) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
   28) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
   29) หน้าที ่อื ่น ๆ ตามที ่กฎหมายระบุให้เป็นอำนาจของผู ้ว ่าราชการจังหวัด อำเภอ                 
เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายหรือกฎหมายระบุให้
เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
  นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินกิจการร่วมกับบุคคลอื่นตามมาตรา 94 โดยก่อตั้ง
บริษัทหรือถือหุ้นในบริษัทได้ เมื่อ (1) บริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะกิจการเป็นสาธารณูปโภค แต่ทั้งนี้          
ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่กรุงเทพมหานครได้กระทำอยู ่แล้วก่อนวันที ่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ          
(2) กร ุงเทพมหานครต ้องถ ือห ุ ้นเป ็นม ูลค ่าเก ินร ้อยละห ้าส ิบของท ุนท ี ่บร ิษ ัทน ั ้นจดทะเบ ียนไว้                                     
ในกรณีที่มีกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทเดียวกัน ให้นับหุ้นที่ถือนั้นรวมกัน (3) สภากรุงเทพมหานครมีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง    
เก ินก ึ ่ งหน ึ ่ งของจำนวนสมาช ิกสภากร ุงเทพมหานครทั ้ งหมด และ  (4) ได ้ร ับความเห ็นชอบจาก                            
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่กรุงเทพมหานครถืออยู่ต้องได้รับอนุมัติจาก                                  
สภากรุงเทพมหานคร 
  มาตรา 95 ถ้ากิจการใดอยู ่ภายใต้อำนาจหน้าที ่ของกรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร                        
อาจดำเนินการนั้นร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้ โดยจัดตั้ง
เป็นองค์การเรียกว่า สหการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู ้แทนของ
กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี 
  การจัดตั้งสหการจะกระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้กำหนดชื่อ 
อำนาจหน้าที่ และวิธีดำเนินงาน เมื่อจะยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ระบุวิธีจัดการ
ทรัพย์สินไว้ด้วย 
  มาตรา 96 ในกรณีจำเป็น กรุงเทพมหานครอาจมอบให้เอกชนกระทำกิจการ ซึ่งอยู่ในอำนาจ
หน้าที ่ของกรุงเทพมหานครและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนที ่เกี ่ยวข้องแทน
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กร ุงเทพมหานครได ้แต ่ต ้องได ้ร ับความเห ็นชอบจากสภากร ุงเทพมหานคร และร ัฐมนตร ีว ่าการ
กระทรวงมหาดไทยเสียก่อน 
  หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื ่อนไขในการให้กระทำกิจการตามวรรคหนึ่ง 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               
แผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครมากำหนดเป็นกรอบในการปรับปรุงบริการ
สาธารณะต่าง ๆ กำหนดประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไข ตลอดจนจัดลำดับความสำคัญใน               
การลงทุนพัฒนาเมืองในระยะยาว เพื ่อให้เมืองกรุงเทพมหานคร ก้าวสู ่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย”                         
ในปี พ.ศ. 2575 แบ่งช่วงการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ ระยะละ 5 ปี โดยมีว ิส ัยทัศน์ทั ้ง 6 ด้าน ดังนี้  
(กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป.) 
  ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
  “เมืองกรุงเทพมหานคร เป็นมหานครที ่ปลอดมลพิษ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด                  
ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยพิบัติ สิ่งก่อสร้างปลอดภัย ปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย ” 
  ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
  “เมืองกรุงเทพมหานครมีพื ้นที ่สาธารณะ พื ้นที ่สีเขียวในสัดส่วนที ่เหมาะสมกับขนาดพื ้นที่                   
และจำนวนประชากร ชาวกรุงเทพมหานครมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     
เป็นมหานครที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานที่ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีระบบบริการคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย สะดวก คล่องตัว มีทัศนียภาพที่สวยงาม ปราศจากสิ่งกีดขวาง  
เป็นระเบียบ ไม่รกรุงรัง ไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์” 
  ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน 
  “ชาวกรุงเทพมหานครทุกคน ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานภาพ อยู่ร่วมกัน
อย่างเสมอภาคและสมานฉันท์ เกื ้อกูลซึ ่งกันและกัน เคารพสิทธิซึ ่งกันและกัน ได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้                 
พัฒนาตนเอง และเข้าถึงบริการสาธารณะ ในขณะเดียวกันชาวกรุงเทพมหานคร แต่ละกลุ่ม แต่ละชุมชน 
สามารถดำรง รักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมของตนเอง เป็นมหานครที่โดดเด่นในเชิงวัฒนธรรมที่
หลากหลาย” 
  ด้านที่ 4 มหานครกระชับ 
  “การขยายตัวเติบโตของกรุงเทพมหานครยังมีการพัฒนาไม่ทั่วถึงเต็มพ้ืนที่ ทำให้ขาดความสะดวก
และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดสาธารณูปโภค การเดินทางเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการเติบโตแบบกระชับ
โดยการพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ให้มีศูนย์กลางการให้บริการและพัฒนาเมืองในลักษณะเครือข่าย” 
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  ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
  “เมืองกรุงเทพมหานครเป็นเมืองประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาลที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับแนวหน้า
ของเอเชีย มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีการเมืองที่สะอาด ปลอดคอร์รัปชัน อีกทั้งทุกภาคส่วน   
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน มีบทบาทในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร                
อย่างเข้มแข็ง” 
  ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
  “เมืองกร ุงเทพมหานครใน 20 ปี  ข ้างหน้า จะก้าวเข ้าส ู ่การเป ็นเม ืองหลวงของเอเชีย                        
เมืองเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยกรุงเทพมหานครจะเป็นศูนย์กลางการค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของเอเชีย รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาการด้านต่าง ๆ 
ของภูมิภาค” 
  2.1.3.3 แผนแม ่บทกร ุง เทพมหานครว ่าด ้วยการเปล ี ่ ยนแปลงสภาพภ ูม ิอากาศ                               
พ.ศ. 2556-2566  
  เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นหัวใจของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จึงเป็นเรื่องสำคัญ             
ที่ต้องรักษาการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รายงานขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Cooperation and Development- OECD) ว่าด้วยการเจริญเติบโตสีเขียว 
(Green Growth) ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพขนาดใหญ่ในการส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยการนำนโยบายและ
มาตรการไปปรับใช้ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับในแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ประกอบด้วยรายการกิจกรรม/ปฏิบัติการที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจก และ               
ลดความเสี่ยงภัยได้ในระยะสั้น แต่ยังให้ความสำคัญต่อแนวทางดำเนินการที่สมดุลระหว่างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแผนแม่บทนี้ทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางให้
กรุงเทพมหานคร และประชาชนสามารถเลือกดำเนินการ ที่เหมาะสมเป็นขั้นตอนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและ
รับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เนื้อหาในแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ไม่เพียงแต่กล่าวถึงหลักคิดพื ้นฐาน แต่ยังแนะนำถึงปฏิบัต ิการ                   
ที ่เป็นรูปธรรมในการจัดการปัญหาการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั ้งสำหรับระยะสั ้น ระยะกลาง           
และระยะยาว ในการรับมือต่อธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความก้าวหน้า และกิจกรรม
ของการดำเนินการตามแผนแม่บทจะได้รับการติดตามและประเมินผล รวมทั้งทำให้ดี ยิ ่งด้วยการปรับปรุง                 
ที่จำเป็น โดยเป็นไปตามแนวทางของวัฏจักร PDCA (Plan-Do-Check-Act) สำหรับการดำเนินการแผนแม่บท
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2556 -2566 (กรุงเทพมหานครและ                  
คณะผู้เชี่ยวชาญ JICA, ม.ป.ป.) 
  แผนแม่บทนี้ถูกออกแบบให้เป็นเอกสารด้านนโยบายพื้นฐานว่าด้วยการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ.2556-2566 ครอบคลุมพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
   (1) ภาคการขนส่งที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (2) ภาคการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก  
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   (3) ภาคการจัดการขยะและการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (4) ภาคการวางผังเมืองสีเขียว  
   (5) ภาคแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  วิสัยทัศน์อนาคตของกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และเมืองอัจฉริยะในอนาคต แผนแม่บทนี้ได้กำหนดวิสัยทัศน์ 5 ข้อหลักของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
   (1) กรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงานภาครัฐรับหน้าที ่หลักใน                  
การจัดการ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (2) กรุงเทพมหานครพยายามสร้างกิจกรรมที่มีความสมดุลเพื่อจัดการปัญหาการพัฒนา                    
ด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (3) กรุงเทพมหานครใช้แนวทางจัดการปัญหาร่วมกันในการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ และ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และใช้แนวทางจัดการปัญหาเชิงปฏิบัติในการดำเนินการตาม              
แผนแม่บท เช่น ยานพาหนะจากธรรมชาติ 
   (4) กรุงเทพมหานครส่งเสริมกิจกรรมที่ริเริ่มโดยพลเมือง องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา 
และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดการปัญหา และรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
เกี ่ยวข้องกับเวทีการสื ่อสารหลายช่องทาง โครงการส่งเสริมต่าง  ๆ ที ่สร้างสรรค์ และการก้าวกระโดด                     
ด้านเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ 
   (5) กรุงเทพมหานครในฐานะผู้นำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินมาตรการเชิงรุก                   
ในการจัดการและรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
  2.1.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครนี้ เป็นยุทธศาสตร์ที่มีทิศทางการดำเนินงาน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยยุทธศาสตร์นี้ดำเนินการ
ภายใต้พันธกิจการสร้างความมั่นคงของชีวิตในมิติด้านที่อยู่อาศัย โดยให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของ             
ประชาชนในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนงาน                
ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการจัดการที ่อยู่อาศัย                    
ในระดับประเทศ และทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน                     
ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพ่ือนำไปสู่วิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563 – 2582) ได้แก่ “คนในกรุงเทพมหานครมีที่อยู่อาศัยมั่นคง ชุมชนน่าอยู่ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี” (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563) 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-22 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
            ยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มีข้อมูลครอบคลุม
ประชากรที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีเพียงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และการจดทะเบียนใน             
การรับสวัสดิการต่าง ๆ เท่านั้น ทำให้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะประชากรแฝง และแรงงาน  
ต่างด้าวที่เข้ามาทำงานและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประชากรกลุ่มนี้มีผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและ      
การพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้การมีระบบ
ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมประชากรทุกประเภทยังสามารถนำไปใช้ในการเชื่อมโยงและพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 
เป้าประสงค์  มีฐานข้อมูลที่เที่ยงตรงและทันสมัยใช้ในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย 

มาตรการในระยะ 5 ปีแรก ตัวชี้วัด 
1. เร่งสำรวจข้อมูลประชากรและความต้องการด้านที่
อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย              
ผ ู ้บ ุกร ุก/ร ุกล ้ำ  ผ ู ้ เร ่ ร ่อน ผ ู ้ ส ู งอาย ุ /ผ ู ้พ ิการ                     
ให้ครอบคลุมทุกเขตในกรุงเทพมหานคร  
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากร ที่อยู่อาศัย และ
ชุมชน เพื่อวางผังภูมินิเวศ และกำหนดนโยบาย และ
แผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัย 

1. มีระบบฐานข้อมูลประชากร ที ่อยู ่อาศัย และชุมชน 
สำหรับการวางผังภูมิน ิเวศ การกำหนดนโยบาย  และ             
การกำหนดแผนงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ภายใน 2 ปี
หลังจากเริ่มแผน  
2. มีการปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การพัฒนานโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 ยุทธศาสตร์ที ่มุ ่งเน้นให้ผู ้บริหารเห็นความสำคัญต่อการดำเนินนโยบายด้านการพัฒนาที ่อยู ่อาศัย                     
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากที่อยู่อาศัยถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ดังนั้น การพัฒนา
นโยบายด้านที่อยู่อาศัยจึงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายในระดับชาติ และปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา 
เป ้าประสงค์ มีการกำหนดประเด็นการพัฒนาที ่อย ู ่อาศัยเป็นวาระสำคัญ/นโยบายหลักที ่ต ่อเน ื ่องของ  
กรุงเทพมหานครและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน   

มาตรการในระยะ 5 ปีแรก  ตัวชี้วัด 
1. จัดทำเวทีสมัชชาเพื่อหาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัย
และคุณภาพชีว ิตของประชาชนที ่ม ีรายได้น ้อย                     
ผู้บุกรุก และผู้ด้อยโอกาส  

  2. ผลักดันให้ประเด็นด้านการพัฒนาที ่อยู ่อาศัย             
เป ็ น ว า ระของกร ุ ง เทพมหานคร ( Bangkok’s 
Agenda)      

 3. จ ัดทำแผนย ุทธศาสตร ์และแผนปฏ ิบ ัต ิการ              
ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาที ่อยู ่อาศัย              
ของกรุงเทพมหานคร 

1. มีการกำหนดวาระของกรุงเทพมหานครด้านการพัฒนา
ที่อยู่อาศัย ภายใน 1 ปี 
2. ประเด็นด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยปรากฏในนโยบาย
ของผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุกชุด  
3. ร้อยละของครัวเรือนที่บุกรุกไม่เพิ่มขึ้น  
 
 

  
  



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-23 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การสร้างเสริมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
          ยุทธศาสตร์ที ่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ                       
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)                                  
การเคหะแห่งชาติ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยในภาพรวม         
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างเสริมการบูรณาการในลักษณะของเครือข่ายเรียนรู้ซึ ่งกันและกัน รวมทั้ง                    
การกำหนดบทบาทให้เกิดการเชื่อมโยงสอดคล้องกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบองค์รวม และ                       
เกิดการขับเคลื่อนงานที่เป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ความต้องการที่อยู่อาศัยทั้งในมิติของผู้ลงทุนและผู้อยู่อาศัย ซึ่ง
นำไปสู่มิติของความยั่งยืนต่อไป 
เป้าประสงค์ มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาที ่อยู ่อาศัยของกรุงเทพมหานครอย่างมีบูรณาการระหว่าง  
กรุงเทพมหานครกับทุกภาคส่วน 

มาตรการในระยะ 5 ปีแรก ตัวชี้วัด 
1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับ     
ทุกภาคส่วน  
2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมบริหาร
จัดการและขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย 

1. ร้อยละของโครงการพัฒนาที ่อยู ่อาศัยที ่ เก ิดจาก             
ความร่วมมือของกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน หรือภาคประชาชนเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 
ต่อปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัยในเชิงประสิทธิภาพ ด้วยการปรับโครงสร้างองค์กร 
และกำหนดภารกิจของหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในด้านกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยเฉพาะหากมี           
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ควรมีการกำหนดนโยบายในระหว่างรอยต่อของแต่ละหน่วยงานให้
สอดคล้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ อาจมีการกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงาน ร่วมกัน เพื่อให้การ
พัฒนาที่อยู่อาศัยตอบสนองความต้องการของประชากรได้อย่างครอบคลุมในทุกระดับรายได้ อันจะนำไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ กรุงเทพมหานครทำงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 

มาตรการในระยะ 5 ปีแรก ตัวชี้วัด 
ปรับรูปแบบองค์กรและแก้ไขกฎหมายให้เอื ้อต่อการ
เพิ่มบทบาทของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 

มีหน ่วยงานหลักท ี ่ร ับผ ิดชอบงานด้านการพัฒนา           
ที่อยู่อาศัยภายใน 2 ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและพร้อมรองรับสังคมสูงวัย 

 ยุทธศาสตร์ที ่ให้ความสำคัญต่อการลดความเหลื ่อมล้ำแก่ประชาชนในทุกระดับรายได้ อีกทั ้งเป็น                   
การเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย ด้วยการปรับแก้ข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดให้สอดคลอ้ง
กับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยและวิถีชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่มและเอื้อต่อการนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะ
กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย หากมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมจะช่วยเอื ้อต่อ                  
การดำเนินการในการพัฒนาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกบ้านให้
เหมาะสม (Universal Design) กับผู้อยู่อาศัย และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ที่อยู่อาศัยในทุกระดับ
รายได้ 
เป้าประสงค์ ลดความเหลื่อมล้ำในบริบทสังคมสูงวัย 



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-24 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

มาตรการในระยะ 5 ปีแรก ตัวชี้วัด 
1. ส่งเสริมการจัดบริการดูแลผูสู้งอายุช่วงกลางวัน  
2. ส่งเสริมการสร้าง/ปรบัปรุงทีอ่ยู่อาศัยเพื่อคนทุกวัย 
 

1. มีการจัดบริการดูแลผู ้สูงอายุในรูปของ Day Care 
Center อย่างน้อยกลุ่มเขตละ 1 แห่ง ภายใน 5 ปี  
2. ม ีต ้นแบบท ี ่อย ู ่อาศ ัยและช ุมชนเพ ื ่อคนท ุกวัย                   
อย่างน้อย 1 แห่ง/เขต ภายใน 5 ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการจัดการที่อยู่อาศัยให้ประชากรกลุ่มเฉพาะ (ผู้ยากไร้ ผู้เร่ร่อน) 
           ยุทธศาสตร์ที่เน้นให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้เร่ร่อน 
เพื ่อให้กลุ ่มประชากรเหล่านี ้มีโอกาสในการเข้าถึงที ่อยู ่อาศัยที ่เหมาะสมถูกสุขลักษณะ มีสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ มีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เอ้ือต่อการใช้ชีวิต และมีแหล่งงานรองรับให้แก่ผู้อยู่อาศัย 
ทำให้สามารถหารายได้ และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  
เป้าประสงค์ ผู้ยากไร้และผู้เร่ร่อนมีโอกาสที่จะมีที่อยู่อาศัยมั่นคงในเมืองมหานคร  

มาตรการในระยะ 5 ปีแรก ตัวชี้วัด 
1. ส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบทีอ่ยู่อาศัยและชุมชนนา่
อยู่สำหรับผู้ยากไร้  
2. ส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบทีอ่ยู่อาศัยสำหรับผู้เร่ร่อน 

1.  มีต้นแบบที่อยู่อาศัยและชุมชนนา่อยู่สำหรับผู้ยากไร้

และผู้เร่ร่อน อย่างน้อยกลุ่มเขตละ 1 แห่ง ภายใน 5 ป ี

 
2.1.4 การวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

 เมื ่อภาวะความเป็นเมือง (Urbanization) กลายเป็นปรากฎการณ์ทั ่วโลก จากรายงาน World 
Urbanization Prospects ประจำปี ค.ศ. 2018 ที่จัดทำข้ึนโดยองค์การสหประชาชาติ พบว่าจำนวนประชากร
มากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกอาศัยอยู่ในเขตเมือง โดยในปี ค.ศ. 2007 เป็นปีแรกที่ประชากรที่อาศัยในเมืองมี
จำนวนมากกว่าประชากรที่อาศัยในชนบท (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2564) และจำนวนประชากรที่อาศัยใน
เมืองจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย 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 ของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอยู่ในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา (United Nations, 2019: 1) 
ทำให้การพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยกลายเป็นประเด็นที ่ทั ่วโลกให้สำคัญ เมื ่อความเป็นเมืองเกิดขึ้น                
อยู่ในเฉพาะเมืองใหม่ ทำให้ความเจริญกระจุกตัว เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองและชนบทอย่างชัดเจน                         
ทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของประชากร เกิดผลกระทบทั้งในลักษณะกายภาพ สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิต 
ความต้องการการบริการสาธารณะ การเข้าถึงโอกาสและทรัพยากร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขึ้น      
ทำให้เกิดแนวทางการแก้ไขดังนี้ (อรทัย ก๊กผล, 2559: 28-29)  
 1) ระด ับโลก  องค์การสหประชาชาติได ้จ ัดทำเป ้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ขึ้น โดยการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยได้ถูกบรรจุไว้ในเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเมืองและท่ีอยู่อาศัย ได้แก่ เป้าหมายที่  11 เมืองและถ่ินฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (Make Cities and Human Settlements 
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Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable) เป ็นแนวทางให ้ร ัฐบาลระด ับชาต ิและระด ับท ้องถิ่น               
ได้ตระหนักถึงปัญหาและวางแนวทางในการรองรับการเพิ ่มขึ ้นของประชากรในพื ้นที ่เม ือง  เพื ่อให้
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบางในสังคม ได้แก่ ผู้หญิง เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัย 
ที่ปลอดภัยและเหมาะสม พร้อมทั้งมีการพัฒนาพื้นที่ของชุมชนแออัด การพัฒนาอาชีพ รวมถึงการดูแลระบบ
สาธารณูปโภค ระบบขนส่งสาธารณะ การสร้างพื ้นที่สาธารณะสีเขียวและปรับปรุงการวางผังเมืองและ            
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน องค์กรธุรกิจ และองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง      
เมื ่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนได้ประกาศออกมาเป็นวาระแห่งโลกแล้ว องค์การสหประชาชาติยังได้                 
ตอกย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย  จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา      
ที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่  1 จนกระทั่งมาถึงการประชุมครั้งที่  3 ยังคงเป็นการสานต่อเจตนารมณ์
ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน โดยการประกาศ “วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง” (New Urban 
Agenda: NUA) เพ่ือเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาเศรษฐกิจ การยอมรับเป็นสมาชิกใน
สังคมและการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการกีโตเพื่อวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง         
ซึ ่งสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั ่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน ซึ ่งจะเห็นได้ว่า แนวโน้มใน                
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองนั้น ต้องการให้เกิดการบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  โดย
กำหนดทิศทางการพัฒนาตั้งแต่ระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน เพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ำมีประสิทธิภาพ เกิดการกระจายโอกาสและผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม 
 2) ระดับประเทศ ประเทศไทยในฐานะเป็นสมาชิกสหประชาชาติได้รับวาระและเป้าหมายเกี่ยวกับ
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองมาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมถึงแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู ่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)          
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน      
ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทาง            
ในการจัดทำยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกัน ประเด็น   
การพัฒนาที่อยู ่อาศัยและเมืองได้ถูกบรรจุไว้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง            
ซึ ่งประเด็นการพัฒนาที่อยู ่อาศัยและเมืองครอบคลุมหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ ่งแวดล้อม เป็นการพิจารณาแบบองค์รวมที ่ต ้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ้ที ่อยู ่อาศัย รวมไปถึง
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น และสนับสนุนการรวมตัวของ
ประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื ่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู ่กลไกบริหาร                
ราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง เพื่อเตรียม                
ความพร้อมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม ดังปรากฎในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                  
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ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และเป้าหมาย
การพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่       
การปฏิบัติ ซึ ่งประเด็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองได้ถูกจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการต่าง ๆ อย่างเป็น
รูปธรรม มีทิศทางในการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) กำหนดกรอบแนวคิดภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda : 
NUA) และระดับชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
 จากนโยบายหลักที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองต่างให้ความสำคัญกับการบริหาร
ราชการแผ่นด ินในระดับท้องถิ ่นเพิ ่มมากขึ ้น  ม ีอ ิสระในการบร ิหารงานมากขึ ้น ดำเน ินภารกิจให้                   
บร ิการสาธารณะขั ้นพื ้นฐาน เพื ่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื ้นที่                       
ตามขีดความสามารถและความพร้อมของท้องถิ่น เป็นการเชื่อมโยงในระดับแผนการดำเนินงาน โดยราชการ
ส่วนกลางจะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและสนับสนุน นอกจากนี้ทั้งสามแผนยุทธศาสตร์ต่างเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองมาทำงานร่วมกัน เพื่อกำหนดทิศทาง                             
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองให้ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการบูรณาการและผลักดัน เพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวมของกลุ่มเป้าหมาย 
 3) ระดับท้องถิ่น สำหรับกรุงเทพมหานครนั้น ได้ดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและส ังคมแห่งชาติ ฉบับที ่  12 (พ.ศ. 2560 -2564)                             
และในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
เป็นการเชื่อมโยงนโยบายลงสู่การปฏิบัติทั้งประเด็นสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครถือว่า
เป็นเมืองหลักที่สำคัญในการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยมีแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง
กับกร ุงเทพมหานคร เช ่น แผนแม่บทกร ุงเทพมหานครว ่าด ้วยการเปล ี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ                            
พ.ศ. 2556-2566 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง
สาธารณะในเมือง ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง กรุงเทพมหานครมีประชาชนที่เข้ามา
อาศัยหลายกลุ่ม ความแตกต่างในกำลังซื้อท่ีอยู่อาศัยย่อมแตกต่างกัน ทำให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางบางส่วน
ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยหรือกลุ่มผู้ที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ทำให้กลุ่ มนี้           
ไม่ต้องการที่อยู่อาศัยแบบถาวรซึ่งมีจำนวนมาก ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงต้องวาง
แนวทางเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและเมืองให้เหมาะสมเพื่อรองรับประชากรกลุ่มดังกล่าว กรุงเทพมหานครสามารถ
ดำเนินการได้หลายบทบาทที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง เนื่องจากแผนแม่บทการพัฒนา         
ที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ได้กล่าวไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการบูรณาการด้านบริหาร
จัดการที่อยู่อาศัย กลยุทธ์ที่ 3 ในการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับ
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการได้หลายบทบาทเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่เป็นผู้พัฒนา/ผู้จัดหา         
ที่อยู่อาศัยสามารถมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
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ตามความต้องการของเป้าหมาย  
 จากนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งสามระดับ ไม่ว่าจะเป็นระ ดับสากล ระดับประเทศ              
และระดับท้องถิ่นต่างมีความเชื่อมโยงระหว่างกัน เป็นการผนึกกำลังร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยอย่างเป็น                  
องค์รวม เพราะตระหนักร่วมกันแล้วว่า ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยในภูมิภาคใดในโลกล้วนส่งผลกระทบ
ต่อกัน ดังนั้นในฐานะที่สมาชิกของโลกจึงมีความจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือให้เป็นเครือข่ายร่วมกันพัฒนา
และแก้ไขปัญหา เพื่อให้โลกเกิดความสมดุลในเรื่องที่อยู่อาศัยและไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังดังที่ วาระใหม่แห่ง            
การพัฒนาเมืองตั้งปณิธานไว้ 
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ภาพที ่2.1 ความเชื่อมโยงนโยบายระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น 
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2.2 สถานการณ์ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 
2.2.1. สถานการณ์ด้านประชากร 

 1) จำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระยะ 5 – 10 ปี จากการย้ายถิ่น
เข้ามาแสวงหารายได้ เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญและอุตสาหกรรม จำนวนที่อยู่อาศัย
ควรมีจำนวนมากขึ้นให้เพียงพอเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากร ทั้งนี้ กลุ่มประชากรจำนวนมากที่เข้ามา
อยู่อาศัยมีรายได้ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้องการที่อยู่อาศัยในระดับราคาท่ีแตกต่างกัน  
 2) โครงสร้างทางอายุของประชากรในกรุงเทพมหานคร ในช่วง พ.ศ. 2558 – 2563 เป็นช่วงที่
ประชากรในกรุงเทพมหานคร กำลังเข้าสู ่สังคมสูงอายุ (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) ความต้องการที ่อยู ่อาศัยจึงต้อง
ตอบสนองความต้องการหรือความจำเป็นในด้านการใช้ประโยชน์ที ่เอื ้อต่อการใช้ชีวิตและช่วยอำนวย                 
ความสะดวกรวมถึงการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชากรสูงวัย 
 3) โอกาสในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีสัดส่วนลดลง 
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ครัวเรือนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของตนเองมีจำนวนน้อยกว่า
ครึ ่งหนึ ่งของครัวเร ือนทั ้งหมด แสดงให้เห็นถึงความเหลื ่อมล้ำของโอกาสในการเข้าถึงความมั ่นคง                         
ด้านที ่อยู ่อาศัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร  เนื ่องจากที่ดินมีจำกัดในขณะที่จำนวนประชากรใน
กรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์, ม.ป.ป.)  
 4) ประชากรในกรุงเทพมหานคร มีความหนาแน่นที ่สุดในประเทศ จากการที่กรุงเทพมหานคร                    
มีพื ้นที ่จำกัดและประชากรเพิ ่มขึ ้น อีกทั ้งการกระจายตัวของประชากรในแต่ละเขตพื้นที ่การปกครอง                      
มีความแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อการกำหนดรูปแบบในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ 
 5) การย้ายถิ่นของประชากรในกรุงเทพมหานคร  มีการโยกย้ายทั้งเข้าและออก แต่มีจำนวนผู้ย้ายถิ่น
เข้ามากกว่าจำนวนผู้ย้ายถิ่นออก แสดงให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครยังเป็นแหล่งที่มีโอกาสในการสร้างรายได้
สำหรับประชากรทั่วทุกภาค แต่การย้ายถิ่นเข้ามาในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นในอัตราที่ลดลง                  
แม้จะเข้ามาหารายได้ในกรุงเทพมหานคร แต่แหล่งที่อยู่อาศัยในระหว่างทำงานจะอยู่บริเวณเขตปริมณฑลและ
เมืองข้างเคียงเพิ ่มขึ ้น เพราะในระดับราคาเดียวกันของแหล่งที ่อยู ่อาศัยในกรุงเทพมหานครและ                 
เขตปริมณฑลหรือเมืองข้างเคียงนั้น พบว่า แหล่งที่อยู่อาศัยในเขตปริมณฑลหรือเมืองข้างเคียงมีพื้นที่ใช้สอย  
ในการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อวิถีความเป็นอยู่ที่มากกว่าแหล่งที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
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2.2.2 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย 
สำหรับสถานการณ์ที่อยู่อาศัยนั้น แม้จะมีความต้องการที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้น แต่สถานการณ์ตลาด                

ที่อยู่อาศัยขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบมาจากสถานการณ์โลกและสถานการณ์โดยรวมของ
ประเทศ ที่ส่งผลแก่สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ดังนี้ 

1) ความสามารถในการซื้อของผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยมีน้อย ซึ่งจะเห็นได้จากผู้ประกอบการชะลอ     
การสร้างที่อยู่อาศัยลดลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว และเกิดปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยผู้ประกอบการเร่งขายที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จในโครงการเดิมให้หมดก่อน                 
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่างการขาย ซึ่งมีจำนวนและมูลค่ามากกว่าการขายที่อยู่อาศัยใหม่ (การเคหะแห่งชาติ, 
2563) 

2) แนวโน้มการลงทุนของผู้ประกอบการเริ่มหันมาลงทุนโครงการแนวราบมากกว่าโครงการอาคารชุด 
เนื่องจากภาพรวมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในแนวราบของประชาชนมีมากกว่าอาคารชุด  (การเคหะ
แห่งชาติ, 2561) 

3) การเข้าถึงที ่อยู่อาศัยในตลาด แม้ว่าความต้องการที ่อยู ่อาศัยของประชากรยังมีอยู่  เพียงแต่                    
มีความผันแปรไปตามสภาวะการณ์เศรษฐกิจ ซึ่งประชาชนที่เข้าถึงตลาดที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นประชากร       
ที่ฐานะทางเศรษฐกิจตั้งแต่ชนชั้นกลางขึ้นไป กลุ่มท่ีประกอบอาชีพในระบบ หรือผู้ที่มีแหล่งรายได้ประจำ  ที่ใช้
เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินธนาคารเพื่อซื ้อหรือเช่าซื ้อที ่อยู่อาศัย สามารถเข้าถึงแหล่งที่อยู่อาศัย ที่
ภาคเอกชนมีอยู่ได้ แต่กลุ่มประชากรรายได้น้อยถึงปานกลางโดยเฉพาะคนที่ไม่มีรายได้ประจำ รวมถึงกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส ประชากรเปราะบาง แรงงานนอกระบบ จะสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้
ยาก เนื่องจากติดปัญหาข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เป็นเงื่อนไขในการจะเข้าถึงบริการด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
ประกอบกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้สนใจลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยในราคาระดับกลางล่าง และ
ระดับล่าง  เพราะไม่ใช่ตลาดที่ทำกำไรและมีความเสี่ยงสูง (การเคหะแห่งชาติ, อ้างแล้ว) 

2.2.3 ลักษณะชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
1) ความแตกต่างเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานคร

มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุด มีทั้งกลุ่มประชากรที่รวยที่สุดและกลุ่มประชากรที่จนที ่สุดอยู่ในเมืองเดียวกัน               
ทำให้ลักษณะชุมชนในกรุงเทพมหานครมีลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ เคหะชุมชน ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง 
ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ชุมชนอาคารสูง และชุมชนแออัด โดยชุมชนแต่ละประเภทมีการกระจายตัวที่แตกต่างกัน
ในแต่ละกลุ่มเขต โดยพบว่าชุมชนประเภทต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ชุมชนแออัดเป็นลักษณะที่อยู่อาศัย               
ที ่มีจำนวนมากที่ส ุด รองลงไปเป็นชุมชนเมือง ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ชุมชนชานเมือง ชุมชนอาคารสูง                  
และเคหะชุมชนเป็นลักษณะที่อยู่อาศัยมีจำนวนน้อยที่สุด (การเคหะแห่งชาติ, อ้างแล้ว) 

2) ลักษณะของชุมชนในกรุงเทพมหานคร จำนวนชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร             
มีมากถึงร้อยละ 44 ของชุมชนทั้งหมดในประเทศ  และส่วนใหญ่เป็นชุมชนแออัด ลักษณะการครอบครองที่ดิน
เป็นแบบผสม คือ มีการครอบครองที่ดินมากกว่าหนึ่งประเภทมากท่ีสุด และรองลงมาเป็นการบุกเบิกที่ดินของ
ผู้อื่นอยู่อาศัย เข้ามาอยู่โดยไม่ได้ขออนุญาตและไม่ได้จ่ายค่าเช่า ตามด้วยการครอบครองที่ดินในลักษณะของ
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การเช่าที่ดินอยู ่อาศัย สำหรับเจ้าของที่ดินของชุมชนผู ้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานครนั้น มีทั้งภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ได้แก่ 1) กรมธนารักษ์/ราชพัสดุ 2) อื่นๆ เช่น การเคหะแห่งชาติ มูลนิธิ                  
การประปา 3) กรุงเทพมหานคร 4) สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 5) กรมชลประทาน/กรมเจ้าท่า                 
6) การรถไฟ และ 7) การท่าเรือ นอกจากนั้น ยังมีภาคเอกชน  วัด/มัสยิด/โบสถ์ และผสมที่มีเจ้าของตั้งแต่               
2 รายขึ้นไป เช่น รัฐและเอกชน รัฐ และวัด และเอกชน เป็นต้น (การเคหะแห่งชาติ, อ้างแล้ว) 

3) การบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากการขาดโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย     
ที่มั่นคงของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ก่อให้เกิดชุมชนแออัด และการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพื่ออยู่อาศัย โดยพื้นที่
สาธารณะที ่ถูกบุกรุก ได้แก่ 1) ที ่ด ินที ่ทางราชการสงวนไว้เพื ่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน                         
หรือเพื ่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ  2) คลองสาธารณะ 3) คลองชลประทานที ่ใช้ เพื ่อการส่ง                    
ระบายกัก หรือกั ้นน้ำเพื ่อการชลประทาน การเพาะปลูก 4) ลำรางสาธารณะหรือทางน้ำเล็กๆ ที ่ขุดไว้                 
เพื ่อชักน้ำจากคลองเข้าสู ่พื ้นที ่หรือระบายน้ำออกจากพื้นที ่ ไม่รวมถึงการบุกรุกที ่ดินส่วนบุคคลหรือ                      
พ้ืนที่ที่เอกชนเป็นเจ้าของ ทั้งนี้ พื้นที่ที่ถูกบุกรุกมีทั้งพื้นที่ทางบกและพื้นที่ทางน้ำ สำหรับพื้นที่สาธารณะที่ถูก
บุกรุกมากที่สุด ได้แก่ พื้นที่ทางน้ำ หรือริมน้ำ คิดเป็นร้อยละ 83 ของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะทั้งหมด และ
กลุ่มเขตกรุงเทพใต้เป็นกลุ่มเขตที่มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะมากที่สุด (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, ม.ป.ป.) 

4) ภาวะความยากจนของประชากรในกร ุงเทพมหานคร โดยภาวะความยาก จน หมายถึง                            
ผู้ที่มีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพหรืออุปโภคบริโภคต่ำกว่าเส้นความยากจน และผู้ที่มีภาวะยากจนอยู่ในวัยเด็ก 
และผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะความยากจนส่วนมากมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า และทำงานเป็น
แม่บ้านหรือไม่ได้ทำงาน เนื่องจากไม่สามารถทำงานได้จากการเป็นผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ในขณะที่
ความต้องการที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งไม่มีกำลังซื้อที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีรายได้       
ไม่เพียงพอ และราคาที่อยู่อาศัยที่มีราคาสูง นอกจากนี้ประชากรที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครบางส่วน   
ไม่ต้องการที่อยู่อาศัยแบบถาวร จึงใช้วิธีการเช่าที่อยู่อาศัย ทำให้ที่อยู่อาศัยประเภทเช่าเป็นทางเลือกหนึ่งของ               
ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (การเคหะแห่งชาติ, 2561) 

5) ความเหลื่อมล้ำด้านสัดส่วนในการถือครองที่ดิน การถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด
ที่ดินกระจุกตัวอยู่ในคนกลุ่มเล็ก กลุ่มผู้ถือครองที่ดินมากที่สุดมีสัดส่วนพื้นที่ถือครองที่ดินร้อยละ 79.9 ของ
พื้นที่ทั ้งหมด ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น ปัญหาที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรื อใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่  
ในขณะที่กลุ ่มผู ้ถือครองที ่ดินน้อยที ่สุดมีสัดส่วนพื้นที ่ถือครองที ่ดินเพียงร้อยละ 0.3 ของพื ้นที ่ทั ้งหมด                    
ทำให้เกิดปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างประชาชนกับรัฐ 
และเอกชน ปัญหาประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจบทบัญญัติของกฎหมายและสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึงได้ 

6) สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย  สัดส่วนของกลุ่มผู้ที่มีภาวะยากจนที่เป็นเจ้าของบ้านและ
ที ่ด ินมีจำนวนน้อยมาก ในขณะที ่ส ัดส่วนของผู ้ที ่เช ่าและอยู ่อาศัยโดยไม่เสียค่าเช่ามีเป็นจำนวนมา ก                       
โดยแบ่งเป็นผู้ที่ไม่เสียค่าเช่าเนื่องจากอาศัยอยู่กับญาติ และอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านบนที่สาธารณะ
ซึ่งมีจำนวนมาก ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าในส่วนนี ้ เจ้าของบ้านบนที่สาธารณะอาจมาจากการเป็นผู ้บุกรุก                      
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ที่สาธารณะด้วย  เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของผู้มีภาวะยากจนมีความเป็นไปได้         
น้อยมาก ความสามารถในการจ่ายค่าเช่าบ้านก็มีน้อย มาตรฐานที่อยู ่อาศัยจึงต่ำกว่ามาตรฐานไปด้วย                    
สิ่งเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่อยู่ในภาวะยากจนนั้นมักจะประสบปัญหาจากการมีที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้มาตรฐาน 
ขาดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินปกติได้
เนื่องจากรายได้และเงินฝากไม่เพียงพอ และอุปทานที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากจนหรือที่อยู่อาศัยที่อยู่ ในระดับ
ราคาที่ผู้ยากจนสามารถรับภาระได้ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ (การเคหะแห่งชาติ, อ้างแล้ว)  

2.2.4 การคาดการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชากรกรุงเทพมหานครในอนาคต  
มีการจัดทำการคาดการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น 2 วิธี โดยวิธีที่ 1 เป็นการคาดการณ์ 

ความต้องการที ่อย ู ่อาศัยด ้วยแบบจำลองความต้องการที ่อย ู ่อาศัยเน ื ่องจากความจำเป็นพื ้นฐาน                      
(Housing Need Model) ซึ่งใช้ตัวแปรทางประชากรเป็นหลัก ได้แก่ แนวโน้มการเพิ่มประชากร โครงสร้าง
อายุ แนวโน้มการจ้างงาน เป็นต้น และใช้ลักษณะครัวเรือนที่เชื่อมโยงระหว่างประชากรกับที่อยู่อาศัย เช่น 
จำนวนและสัดส่วนครัวเรือน สมาชิก รายได้ ภายในครัวเรือน เป็นต้น รวมถึงลักษณะของที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ เช่น 
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ประเภทที่อยู่อาศัยเป็นต้น รวมทั้งตัวชี้วัดด้านความต้องการที่อยู่อาศัย ความแออัด 
เช่น ความต้องการแยกจากครอบครัว ราคาที่อยู่อาศัย  ซึ่งผลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่อยู่อาศัยใน
กรุงเทพมหานครแยกตามระดับรายได้ และวิธีที่ 2 เป็นการคาดการณ์โดยการนำประเด็นเรื่องความสามารถใน
การผ่อนชำระที ่อยู ่อาศัยมาวิเคราะห์ร่วมด้วย โดยนำการกระจายรายได้ของครัวเร ือนมาวิเคราะห์                           
หาความสัมพันธ์กับแนวโน้มความต้องการที ่อยู ่อาศัย  ซึ ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงทุกกลุ ่มรายได้                          
มีแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยลดลง ทั้งกลุ่มรายได้สูงสุด ปานกลาง และ รายได้น้อย สำหรับประชากรใน
วัยทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อายุ 25 - 35 ปี มีความต้องการที่อยู่อาศัยในรูปแบบบ้านเดี่ยวในราคา               
ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมีความสามารถในการจ่ายเงิน 3,000 – 5,000 บาท ต่อเดือน  (ศูนย์วิจัยและให้
คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560) 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประชาชนที่มีรายได้น้อยนั้น ยากที่จะหาที ่อยู ่อาศัย                   
ในใจกลางเมือง การเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการกำหนดโซนผังเมือง เป็นปัจจัยที่
ทำให้ราคาที ่ดินใจกลางเมืองมีราคาสูงมาก รวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเพื ่อแก้     
ปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้ชุมชนที่มีผู ้มีรายได้น้อยต้องย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย  
ส่งผลต่อการบุกรุกพื้นที่ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ กลุ่มพื้นที่ชานเมืองแม้จะยังมีพื้นที่แต่การขยายตัวของเมือง
และเส้นทางคมนาคมส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่บ้านจัดสรร ผู้ที่เคยเช่าอยู่จึง
ต้องย้ายออกเช่นกัน สำหรับมุมมองของประชาชนนั้น มองว่ารัฐและกรุงเทพมหานครไม่ได้มีนโยบายที่ชัดเจน
ในการแก้ปัญหาดังกล่าว นโยบายด้านที่อยู ่อาศัยมีการเปลี ่ยนแปลงบ่อยตามการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร              
ไม่ได้มีการถ่ายทอดหรือขับเคลื ่อนนโยบายสู ่ระดับพื้นที่ การทำงานขาดการบูรณาการ และการกำหนด
นโยบายหรือโครงการต่าง ๆ นั ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบายเกี ่ยวกับที ่อยู ่อาศัยน้อย             
หน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมีการรับฟังข้อคิดเห็นประชาชน เพราะทางเลือกที่ภาครัฐเสนอให้นั้น
แตกต่างจากวิถีการดำเนินชีวิตที่เคยเป็นมา ในขณะที่ประชาชนที่อยู่ในชุมชนแออัดและพื้นที่บุกรุกไม่กล้า
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ปรับปรุงที่อยู่อาศัย เนื่องจากความไม่แน่นอนของที่อยู่อาศัย ในด้านหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา        
ที่อยู่อาศัยมองว่า การบุกรุกที่สาธารณะเป็นปัญหาเรื้อรัง เนื่องจากไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
หรือไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังมาตั้งแต่เดิม ทำให้กลายเป็นปัญหาสะสม ยากที่จะแก้ไข สำหรับในมุมมอง
ของภาคเอกชนแม้จะตระหนักได้ว่ายังมีประชากรในกลุ่มผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสยังต้องการที่อยู่อาศัย
จำนวนมาก แต่ไม่สามารถดำเนินการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ประชากรกลุ่มนี้ได้ เพราะเป้าหมายของภาคเอกชนคือ 
กำไรสูงสุด รวมทั้งข้อจำกัดด้านการเงินในการลงทุน เพราะธนาคารพาณิชย์ไม่อนุมัติให้กู้เงินด้วยเกรงว่าจะเกิด
หนี ้เสีย นอกจากนี ้ย ังมีกลุ ่มต่าง ๆ ที ่เข้ามามีส่วนแบ่งตลาดในด้านที ่อยู ่อาศัยอีกหลายรูปแบบ เช่น                   
การแบ่งห้องให้เช่า การทำห้องให้เช่าสำหรับชุมชนที่ยากจน ใกล้แหล่งงาน การแบ่งห้องในบ้านของตนเอง              
ให้เช่า สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาการอยู่อาศัยที่ไม่ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดชุมชนแออัด และปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา  

 

2.3 ทิศทางการดำเนินงานด้านบริหารจัดการที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร 
จากโครงการศึกษาสภาพปัญหา สถานการณ์และความต้องการที ่อยู ่อาศัยของประชาชนใ น

กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่จัดทำโดยวิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สรุปบทบาทและรูปแบบการจัดองค์กรในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ของกรุงเทพมหานครเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563) 
 2.3.1 รูปแบบองค์กรในการบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร  
 รูปแบบที ่ 1 กรุงเทพมหานครไม่ต้องทำงานด้านพัฒนาที่อยู ่อาศัยเป็นงานหลัก เนื ่องจาก
กรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดทั ้งในด้านงบประมาณ กำลังคน และข้อกฎหมายที่ไม่เอื ้อต่อการดำเนินงาน           
ที่เหมาะสมและรวดเร็ว กรุงเทพมหานครจึงเป็นเพียงผู้ประสานเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานหลัก
ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกับสำนักต่าง ๆ และสำนักงานเขต โดยหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
ได้แก่ การเคหะแห่งชาติและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  การบริหารจัดการรูปแบบนี้มีข้อดี 
คือ กรุงเทพมหานครไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยตรง ไม่ต้องเพิ่มภาระงาน
งบประมาณและกำลังคน และสามารถดำเนินการได้ ภายใต้โครงสร้างที่มีอยู่เดิม ข้อเสีย คือ กรุงเทพมหานคร
ต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่นในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจ       
ไม่ทั่วถึงและไม่เป็นธรรม  
 ร ูปแบบที ่  2 เพ ิ ่มบทบาทของสำนักพัฒนาส ังคมและสำนักงานพัฒนาที ่อย ู ่อาศ ัยของ
กรุงเทพมหานคร ในการจัดองค์กรปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพฒันา  
ที่อยู่อาศัยมี 2 หน่วยงาน ได้แก่  
 1) สำนักพัฒนาสังคม มีหน้าที ่ในการบริหารจัดการโครงการที ่อยู ่อาศัยสำหรับผู ้มีรายได้น้อย                 
และมีสำนักงานการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักพัฒนาสั งคม ที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริม 
สนับสนุน ช่วยเหลือในการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน และผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งจัดทำ
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร แนะนำ ช่วยเหลือเกี่ยวกับการพัฒนาและประสาน
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จัดหาที่อยู่อาศัย ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัย
สำหรับผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งจัดทำและกำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยสำหรับรองรับสังคมสูงอายุ    
 2) สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นหน่วยงานการพาณิชย์แห่งที่สามของกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้น
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2545 สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
บริหารงานภายใต้คณะกรรมการบริหารกิจการจำนวนไม่เกินสิบเอ็ดคน ประกอบด้วยบุคคลซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็น ผู้แต่งตั้ง ดังนี้ 
   2.1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือการจัดการที่อยู่อาศัยซึ่ง
มิได้เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานกรรมการ 
   2.2) ผู้แทนจากกรุงเทพมหานครจำนวนสองคน ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักพัฒนาชุมชนหนึ่งคน 
และข้าราชการกรุงเทพมหานครอ่ืนอีกหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
   2.3) ผ ู ้แทนจากการเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และธนาคารของรัฐ     
หน่วยงานละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
   2.4) ผ ู ้แทนช ุมชนซ ึ ่ งมาจากการเล ือกต ั ้ งของประธานกรรมการช ุมชนระด ับเขต                     
จำนวนสามคน เป็นกรรมการ 
   2.5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือการจัดการที่อยู่อาศัย 
จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
   2.6) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   อนึ่ง ตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นตำแหน่งที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจ้างและแต่งตั้งตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยคำแนะนำหรือความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนา       
ที่อยู่อาศัย โดยมีวาระการทำงาน 4 ปี ผู ้อำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการบริหารจัดการ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารเงินและทรัพย์สินของสำนักงานพัฒนา              
ที่อยู่อาศัย ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยและจัดการที่อยู่อาศัย ตลอดจนการมอบหมายหรือว่าจ้างสถาบัน
การเงินในการบริหารจัดการเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัย 
อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา ยังไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจาก
ยังไม่สามารถสร้างรายได้จากการดำเนินงาน แม้แต่ผู้ปฏิบัติการในระดับเขตยังไม่เคยทราบถึงภารกิจและ     
การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยอีกด้วย 
 ในด้านภารกิจของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัย ควรมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 
   1) เชื่อมโยงสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยกับสำนักพัฒนาสังคม เพื่อให้บริหารจัดการงาน                 
ด้านที่อยู่อาศัยได้อย่างเบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว  
   2) หน่วยงานพัฒนาที่อยู่อาศัยดำเนินการด้านที่อยู่อาศัยทั้งหมดตั้งแต่การประชาสัมพันธ์             
การจัดหาที่ดินในการก่อสร้าง และดำเนินการก่อสร้าง จากนั้นให้ทำหน้าที่เสมือนนิติบุคคลในการเข้ามา                   
ดูแลบริหารจัดการหลังจากประชาชนเข้าพักอาศัย  
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   3) การจ ัดโครงสร ้างองค ์กรของสำน ักงานพ ัฒนาท ี ่ อย ู ่ อาศ ัยในล ักษณะท ี ่ เป็น                             
องค์กรเช ิงพาณิชย ์น ั ้นเหมาะสมแล้ว แต่ควรปรับองค์ประกอบของคณะกรรม การบร ิหารใหม่ให ้มี             
ความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ และเพิ ่มคณะกรรมการที ่มาจากหน่วยงานอื ่นของกรุง เทพมหานคร
นอกเหนือจากสำนักพัฒนาสังคม  
   4) สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยควรจะมีการแบ่งส่วนงานที่จะสามารถทำงานได้เบ็ดเสร็จ                   
ม ีบ ุคลากรที ่ เช ี ่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเพียงพอ และมีก ำล ังคนจากสำนักงานพัฒนาที ่อย ู ่อาศัย                  
เชื่อมไประดับเขตหรือกลุ่มเขตด้วย งานสำคัญท่ีจำเป็นต้องมี คือ งานด้านระบบข้อมูล ด้านการวิเคราะห์ และ
ประมวลผล งานด้านกฎหมายที่จะสามารถช่วยบูรณาการกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ    
การพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นข้อมูลในการทำงานของเจ้าหน้าที่และเพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมาย 
ให้แก่ประชาชนและกลุ่มองค์กรสาธารณะต่าง ๆ งานด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการจัดการที่อยู่อาศัย 
และชุมชน งานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และงานด้านมวลชนสัมพันธ์ 
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ภาพที่ 2.2  การจัดองค์กรตามบทบาทใหม่ของสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 
ที่มา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 
 
   5) ด้านงบประมาณ นอกจากเงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานครและรัฐบาลแล้ว หน่วยงานควร
จะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ในรูปแบบการออม
ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน โดยสร้างแรงจูงใจด้วยภาษีหรือการให้สิทธิเพิ่มใน
เรื่องของพ้ืนที่ของโครงการ (FAR) นอกจากนี้ควรมีการจัดตั้งเป็นกองทุนหรือเป็นรายได้ของสำนักงานพัฒนา               

ส ำนกังำนพฒันำที่อยู่อำศยั 

กลุ่มงานอ่ืน ๆ  กลุ่มงานพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

สำนักพัฒนาสังคม สำนักอ่ืน ๆ  สำนักการคลัง 

ปลัดกรุงเทพมหานคร 

รองผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร (4) 

สำนักเลขานุการ 

คณะที่ปรึกษา 

สภา 

กรุงเทพมหานคร 

กรรมการบรหิาร 

- ผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร 
- สำนักการคลัง 
- สำนักที่เกี่ยวข้อง เช่น  

• สำนักการวางผังและ      
พัฒนาเมือง      

• สำนักการโยธา 

• สำนักการระบายนำ้ 

• สำนักการจราจรและขนส่ง 

• สำนักสิ่งแวดล้อม 
- สำนักพัฒนาสังคม เป็นเลขานุการ 



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-37 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ที่อยู่อาศัย รวมถึงได้มาจากความร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของภาคเอกชน (Corporate Social Responsibility 
: CSR) และรายได้จากภาษีที่เก็บจากภาคเอกชน 
   6) ด้านกำลังคน สามารถบูรณาการกำลังคนระหว่างสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานพัฒนา            
ที ่อยู ่อาศัย ควรเน้นกำลังคนที ่ม ีความเชี ่ยวชาญ มีศักยภาพสูง ควรเร ่งหาผู ้อ ำนวยการขององค์กร                 
ทั้งนี้ควรต้องมีการปรับระบบเงินเดือน ระบบการจ้างงาน และระบบการประเมินผลเพื่อให้ได้กำลังคนที่มี
คุณภาพ 
   7) ด้านกฎหมาย ควรมีกฎหมายทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดองค์กรที่เหมาะสม  
เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย กับกฎหมายที่จะเอื้อต่อการทำงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่าง
บูรณาการ 

รูปแบบนี้ มีข้อดี คือสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุด เพราะมีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการดำเนินงาน
อยู่แล้ว เพียงแต่ต้องมีการปรับกลไก ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยและสำนัก 
พัฒนาสังคมให้ชัดเจนขึ้น รวมทั้งต้องมีการปรับแก้กฎหมายเพื่อให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

ข้อเสีย ยังเป็นการดำเนินการในลักษณะกึ่งราชการเพราะต้องอยู่ภายใต้กำกับของกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งในทางปฏิบัติการแสวงหารายได้และการใช้งบประมาณอาจจะไม่คล่องตัว เหมือนบริษัทเอกชนเต็มรูปแบบ 
การที่จะดำเนินงานตามรูปแบบนี้ให้สำเร็จได้นั้นต้องลดข้อจำกัด โดยต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มี      
ความเที่ยงตรงและทันสมัย และต้องเพ่ิมกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะผู้บริหาร
ของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 รูปแบบที่ 3 เพิ่มบทบาทสำนักพัฒนาสังคม และยุบสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย การทำงานโดย
สำนักพัฒนาสังคมไม่จำเป็นต้องเพิ ่มกำลังคนในกลุ ่มงานพัฒนาที่อยู ่อาศัย สำนักงานการพัฒนาชุมชน                      
แต่สามารถทำงานในรูปของคณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร             
การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักพัฒนาสังคม สำนักการระบายน้ำ 
สำนักการโยธา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และสำนักงานเขต รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
โดยเฉพาะในเรื ่องของฐานข้อมูล และในบางกรณีที ่มีความจำเป็นก็อาจใช้การจ้างบุคคลภายนอกหรือ                  
สร้างทีมเฉพาะกิจร่วมกับหน่วยราชการที่เป็นหน่วยหลัก ส่วนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยควรยกเลิกหน่วยงาน 
เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีผลงานที่ชัดเจน ขาดผู้บริหาร และการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเปราะบาง เช่น   
ผู้ยากไร้ ผู้เร่ร่อน ชุมชนแออัด และผู้รุกล้ำ ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการควรเน้นการจัดระบบ
ที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ เพ่ือให้ทุกคนมีท่ีอยู่อาศัยที่มั่นคงและถูกกฎหมาย 

ข้อดี คือ ไม่ต้องเป็นหน่วยงานใหม่ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร 
รวมทั ้งการใช ้ทร ัพยากรและกำลังบ ุคลากรที ่ม ีอย ู ่ของสำนักพัฒนาสังคมให้ม ีประส ิทธิภาพสูงสุด                          
และเพ่ิมบทบาทของสำนักพัฒนาสังคมในการรับผิดชอบงานด้านที่อยู่อาศัย 

ข้อเสีย คือ หากต้องมีการยุบหน่วยงาน จะทำให้บุคลากรส่วนหนึ่งที่สังกัดสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
อาจจะต้องออกจากงาน หากไม่สามารถหาอัตราจากหน่วยงานอื่นภายในกรุงเทพมหานครมารองรับบุคลากร
ของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ สำหรับข้อจำกัดท่ีมี คือ การตั้งเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานเฉพาะกิจ 



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-38 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ช่วยประหยัดงบประมาณที่จะต้องใช้จ้างบุคลากรมาทำงานประจำ แต่การทำงานอาจไม่ต่อเนื่อง เนื่องจาก            
การทำงานของคณะกรรมการและคณะทำงานมีวาระ แต่งานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นงานต่อเนื ่อง                  
ระยะยาว 
 รูปแบบท่ี 4 เปลี่ยนบทบาทให้สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นแบบบริษัทเอกชน เสนอให้สำนักงาน
พัฒนาที่อยู่อาศัยเปลี่ยนบทบาทเป็นแบบบริษัทเอกชน และดูแลแบบองค์รวมเพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน                 
การบริหารจัดการ สามารถจ้างคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะได้ การบริหารจัดการงบประมาณเป็นแบบเอกชน 
กรุงเทพมหานครต้องลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้น อาจมีงบประมาณจากรัฐบาลอุดหนุนบ้าง ส่วนที่เหลือเป็นการ
ลงทุนของเอกชนและนำผลกำไรมาใช้ในการดำเนินการพัฒนาที ่อยู ่อาศัย ภารกิจของหน่วยงานควร
ประกอบด้วยการวางแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ทำหน้าที่ทั้งส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัย พร้อมกับ
ควบคุมและจัดการอยู่อาศัยให้เป็นระเบียบและไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ทำงานทุกขั้นตอนตั้งแต่วางแผน 
วิเคราะห์ อุปสงค์ อุปทาน ที่ดิน จัดหาที่ดิน ระดมทุน สร้าง ที่อยู่อาศัย ดูแลจัดการหลังการเข้าพักอาศัย และ
บูรณาการกับหน่วยงานอื ่น ๆ ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    
กรมธนารักษ์ หน่วยงานเจ้าของที่ดิน สมาคมต่าง ๆ เช่น สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุด 
โครงสร้างขององค์กรควรประกอบไปด้วยส่วนงานย่อยที ่ทำงานด้านแผนและยุทธศาสตร์ด้านกฎหมาย                  
ด้านพัฒนาที่อยู่อาศัย ด้านฟื้นฟูที่อยู่อาศัย ด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนา และด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ข้อดี คือ มีความเป็นอิสระและคล่องตัวสูง สามารถดำเนินการได้ฉับไว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยและทันต่อความต้องการของประชาชน 

ข้อเสีย คือ หากปล่อยให้เป็นรูปแบบการบริหารแบบเอกชนเต็มตัวอาจจะคำนึงถึงการแสวงหากำไร
จนอาจละเลยกลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือเปราะบางเพราะขาดกำลังซื้อ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
กลุ่มผู้สูงอายุ และรูปแบบนี้ต้องมีกระบวนการที่จะปรับเปลี่ยนซึ่งต้องใช้เวลานาน 

สำหรับการเลือกรูปแบบองค์กรในการบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร              
ส่วนใหญ่เลือกรูปแบบที่ 2 คือ “เพิ่มบทบาทของสำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย” 
เนื่องจากสามารถดำเนินการได้ทันที เพียงแต่ต้องมีการแบ่งอำนาจหน้าที่และภารกิจของทั้งสองหน่วยงานให้
ชัดเจนมากข้ึน 

 

2.4 หน่วยงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
2.4.1. สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
สำนักพัฒนาสังคมมีอำนาจหน้าที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและ                

ความมั่นคงในชีวิตประชาชน  สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการดำรงชีวิต  การส่งเสริมคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิของบุคคล  พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาคม 
การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ วิจัยปัญหาและแนวทางการดําเนินงาน  
ด้านการพัฒนาสังคม โดยแบ่งการปฏิบัติราชการตามบทบาทหน้าที ่ของหน่วยงาน  โดยมีวิสัยทัศน์ คือ                  
เป็นองค์กรในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม (สำนักพัฒนาสังคม, 2561) 
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พันธกิจของ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร (สำนักพัฒนาสังคม, 2563)  
  1) พัฒนาสู ่ความเป็นเลิศทางด้านการจัดบริการสังคม โดยตระหนักถึงความเสมอภาคและ               
เคารพ ในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  2) จัดการศึกษาและสร้างอาชีพให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  3) ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านพัฒนาสังคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  4) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรและประชาชน 
  2.4.1.1 บทบาท และ อำนาจหน้าที่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร (การแบ่งส่วนราชการ
ภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 107, 2561) 
  สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการแบ่ง
ส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับที่  107      
พ.ศ. 2561 คือ  
   1) ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนในทุกมิติ ทั้งทางด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ 
   2) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนให้มีความเข้มแข็งตาม                   
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3) ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่กำหนด โดยกำหนด
เป็นแนวทางแผนการดำเนินการให้กับสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   4) ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอื่นของรัฐ มูลนิธิต่าง  ๆ องค์กรพัฒนาเอกชน และ
องค์กรต่างประเทศ 
   5) บริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย 
   6) ส่งเสริมให้บุคคลมีอาชีพและรายได้ท่ีมั่นคง 
   7) สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการดำรงชีวิต คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของ
บุคคล 
   8) ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ ่งเน้น                           
การจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์แก่เด ็ก สตรี ครอบครัว ผู ้ส ูงอายุ คนพิการ ผู ้ด ้อยโอก าส                     
และผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
   9) จ ัดสวัสดิการในรูปของสถานสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน ศูนย์ค ัดกรองช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก เพื่อจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์รองรับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ 
   10) เป ็นศ ูนย ์ข ้อม ูลข ่าวสารสนเทศและพ ัฒนาระบบสารสนเทศด ้านการพ ัฒนา                     
ทรัพยากรมนุษย์ และสังคมของกรุงเทพมหานคร 
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   11) ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.4.1.2 โครงสร้างการดำเนินงานสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 

 สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย 5 หน่วยงานภายใน โดยมีผู้อำนวยการสำนัก
เป็นผู้บริหาร  

1) สำนักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของ
สำนักงานช่วยอำนวยการและเลขานุการ การบร ิหารงานบุคคล วงานการคลัง การเง ินและบัญชี 
การงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง งานนิติกรรมของสำนัก งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นที่ไม่ได้อยู ่ใน                 
ความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ 

2) กองนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ จัดทำนโยบาย และ
แผนปฏิบัติราชการของสำนัก ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
สังกัดสำนัก ดำเนินการเกี ่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสังคมของสำนักและ               
สำนักงานเขต ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ผลิตเอกสาร คู่มือ และสื่อการเรียนรู้สำหรับโครงการฝึกอบรมของ
สำนักสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสังคม เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและพัฒนา                     
ระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมของกรุงเทพมหานคร กำหนดแนวทางใน                   
การจัดระบบ การสำรวจการจัดเก็บ การประมวลการใช้ประโยชน์ และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ                    
ด้านสวัสดิการสังคมปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมาย 

3) สำน ักงานการพัฒนาชุมชน  ม ีหน ้าท ี ่ร ับผ ิดชอบเก ี ่ยวก ับส ่งเสร ิม สน ับสนุน                         
การดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และ
จิตใจ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแผนแม่บทด้านการพัฒนาชุมชน กำหนดรูปแบบ แนวทางในการดำเนินงาน
พัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดระเบียบชุมชน สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ ชุมชน และพัฒนากลุ่ม
ต่าง ๆ ในชุมชน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่สถาบันครอบครัว จนถึงระดับ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม
ในทุกระดับ สร้างกลไกในการติดตามการพัฒนาชุมชนตามแนวทางศาสตร์พระราชา ส่งเสริมและสนับสนุน             
การจัดทำระบบมาตรฐานชุมชน การจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อบริหารจัดการชุมชน พัฒนา ปรับปรุง 
แก้ไข ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนามนุษย์ชุมชนและสังคม ส่งเสริมสนับสนุน 
และช่วยเหลือในการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับประชาชนและผู้มีรายได้น้อย ประสานและสนับสนุน
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่กำหนด โดยกำหนดเป็นแนวทาง แผนการดำเนินการให้กับ
สำนักงานเขต หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการเงิน ส่งเสริมวินัยการออม การบริหาร
รายได้ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนไปจนถึงสถาบันการเงินชุมชน ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดตั้งกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชุมชน และกองทุนตามนโยบายรัฐบาล บูรณาการการทำงาน
สนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานของสำนัก สำนักงานเขตและส่วนราชการที ่เกี ่ยวข้อง ภาคเอกชน                   
ภาคประชาสังคม จัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนกรุงเทพมหานคร แนะนำช่วยเหลือประชาชน 
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ผู้มีรายได้น้อยเก่ียวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย และประสานจัดหาที่อยู่อาศัย ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหา
และพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอ่ืน
ของรัฐ มูลนิธิต่าง ๆ NGOs และองค์กรต่างประเทศ บริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย 
จัดทำและกำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยสำหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

4) สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ 
จัดหาตลาดแรงงานเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ส่งเสริมพัฒนาการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ประสานการจัดหาแหล่งเงินทุนและ
ช่องทางการจำหน่าย ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ เทคโนโลยีและให้
คำปรึกษา แนะนำการนิเทศแก่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครและศูนย์ฝึกอาชีพ การพัฒนาหลักสูตร              
การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครใน
การฝึกอบรมวิชาชีพ สนับสนุนการฝึกอาชีพแก่หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย           
การส่งเสริมและการพัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการร่วมกับเกี่ยวกับ หรือสนับสนุน    
การปฏิบัติงานของส่วนราขการอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

5) สำนักงานการสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมแก่
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการการสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ครอบครัว 
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ
และได้รับสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้แก่กลุ่มเด็ก 
เยาวชน สตรีและครอบครัว ผู ้ด้อยโอกาส คนพิการและผู ้สูงอายุ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่ดี                     
ตามความเหมาะสมจัดสวัสดิการในรูปแบบของสถานสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน ศูนย์คัดกรองช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก เพื่อจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ รองรับการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบตามความจำเป็นขั ้นพื ้นฐานอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน                    
การจัดวางระบบและกำหนดเกณฑ์มาตรฐานส่งเสริ มและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พ ัฒนา                        
เด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามที่กฎหมายกำหนด ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรง ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์สตรีและเด็ก ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ . 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเคร ือข ่ายองค ์กรสว ัสด ิการส ังคมทุกระดับ                            
พัฒนาองค์ความรู ้ด ้านสวัสดิการสังคม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา                       
(สำนักพัฒนาสังคม, 2564) 
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ภาพที่ 2.3 โครงสร้างองค์กรสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
ที่มา: สำนักพัฒนาสังคม, 2564 
 
  2.4.1.3 การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
  การดำเนินงานของสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนํา
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
และนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านที่อยู่อาศัยไปสู่การปฏิบัติ  และมีอำนาจหน้าที่สนับสนุนการสํารวจ 
จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำแผนการพัฒนาทีอ่ยู่อาศัยระดับกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งขับเคลื่อนแผนการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยให้บรรลุเป้าหมาย สำนักพัฒนาสังคมได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม
กับภารกิจที่เพิ่มขึ้นตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 107 ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  นับเป็น                 
จุดแข็งที่องค์กรได้มีภารกิจเพิ่มเติมในการส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่
ประชาชน และเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จึงได้ดำเนิน “โครงการศึกษาสภาพปัญหาสถานการณ์
และความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร” เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น 
  สำหรับการดำเนินการที ่ผ่านมาสำนักพัฒนาสังคมมีการดำเนินจัดสวัสดิการด้านที่อยู ่อาศัย                
ให้แก่ผู ้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ ภายใต้โครงการบ้านอิ่มใจ โดยให้ที่พักค้างคืน                        
ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนเร่ร่อน ขอทาน ด้วยการรับเรื ่องราว คัดกรอง ให้คำปรึกษา 
ช่วยเหลือ ติดตาม ตรวจสอบ ลงพื ้นที ่สำรวจ เยี ่ยมบ้าน และประสานส่งต่อหน่วยงานที่ เก ี ่ยวข้อง                         
เพ ื ่ อค ุ ้ มครองสว ัสด ิภาพกล ุ ่ม เป ้ าหมายในพ ื ้นที่ กร ุ ง เทพมหานคร  ม ีพ ื ้นท ี ่ ต ั ้ ง ในซอยแม ้นศรี                                     
เป็นพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  (มติชน, 2562) โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม                

ผู้อำนวยการสำนัก 

รองผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก 

เลขานุการสำนัก 
สำนักงาน
เลขานุการ 

ผู้อำนวยการ 
กองนโยบายและแผนงาน 

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานการส่งเสริม

อาชีพ 

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานสวัสดิการสังคม 

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน 
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พ.ศ. 2562 ระบุว่า ผู้ด้อยโอกาสที่เข้ารับบริการโครงการบ้านอิ ่มใจ จำนวน 30,516 คน อย่างไรก็ตาม                 
ในปัจจุบัน บ้านอิ่มใจยกเลิกให้บริการค้างคืนแก่คนเร่ร่อน และย้ายสถานที่ทำการของศูนย์คัดกรองและ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (บ้านอิ่มใจ) จากบริเวณซอยแม้นศรี เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายไปใช้พื้นที่อาคารชั้นเดยีว                    
ภายในศูนย์บริการผู ้ส ูงอายุดินแดง  ซึ ่งตั ้งอยู ่เลขที ่ 4641 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (สำนักพัฒนาสังคม, 2563) 
 2.4.2 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

สถาบันพัฒนาองค์กรช ุมชน (องค์การมหาชน) ต ั ้งข ึ ้นเม ื ่อว ันที ่  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2543                         
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 เป็นองค์กรของรัฐ             
ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                       
ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 ได้ย้ายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กระบวนการจัดตั ้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เกิดจากการมีส่วนร่วมของ                   
ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องมาโดยตลอด นับตั ้งแต่ปลายปี  พ.ศ. 2537 จากการที ่หน่วยงานพัฒนาทั้งภาครัฐ เอกชน                    
และชุมชนได้ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื ่อหาแนวทางที ่เหมาะสมในการจัดตั ้งองค์กรที่มีหน้าที ่ใน                  
การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพื ่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ         
ในระหว่างปี พ.ศ. 2538 – 2543 ได้มีการประชุมสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคชุมชนเมือง ชุมชนชนบท ภาครัฐ 
องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิต่อเนื่องหลายครั้ง ภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการ
ร่างพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 
ทำให้มีคณะทำงานองค์กรชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชน ไปร่วมจัดเวทีให้ข้อมูลเกี ่ยวกับการจัดตั้ง                  
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และระดมความเห็นจากองค์กรชุมชนและผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง                 
เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยได้จัดเวทีในพื้นที่ต่าง ๆ              
ทั่วประเทศ 8 พ้ืนที่ มีเครือข่ายองค์กรชุมชนรวมกว่า 100 เครือข่าย  

วิสัยทัศน์สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  “ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสู่การจัดการ 
ตนเอง”  (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.) 
  2.4.2.1 บทบาท และ อำนาจหน้าท ี ่  สถาบันพัฒนาองค ์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)                   
(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.) 
  บทบาท และ อำนาจหน้าที่ ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดังนี้ 
   1) ประสานงานการพัฒนาองค์กรช ุมชนของหน่วยงานต่าง ๆ ให ้เข ้าถ ึงช ุมชนตาม                    
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
   2) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับองค์กรชุมชนและการพัฒนาองค์กรชุมชน 
   3) ส่งเสริมและแนะนำให้องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนมีบทบาทที่เหมาะสม                  
ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนากิจกรรมในเชิงธุรกิจ 
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   4) รับรองสถานภาพการเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อให้ได้รับประโยชน์
จากกิจการที่อยู่ในอำนาจของสถาบัน 
   5) ให้สินเชื่อแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน 
   6) ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา หรือการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ แก่องค์กรชุมชนและเครือข่าย
องค์กรชุมชนให้สามารถพัฒนาการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   7) จัดหาเงินทุนเพ่ือใช้ในการดำเนินงานของสถาบัน 
   8) ร่วมลงทุนกับองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน สถาบันการเงิน และองค์กรหรือ              
นิติบุคคล โดยการร่วมลงทุนรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินกองทุนของสถาบันและการร่วม
ลงทุนกับองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน สถาบันการเงิน และองค์กรหรือนิติบุคคลรายหนึ่งรายใดต้อง            
ไม่เกินร้อยละห้าของเงินกองทุนของสถาบัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
   9) จัดให้ได้มา จำหน่ายไป ทำนิติกรรม หรือดำเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับบรรดาสิทธิในทรัพย์สิน
ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
   10) กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
   11) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 
   12) ตั้งตัวแทนหรือนายหน้า มอบหมายหรือว่าจ้างให้บุคคลอ่ืนประกอบกิจการต่าง ๆ เพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
   13) รับเป็นตัวแทนหรือนายหน้า รับมอบหมายหรือรับจ้างบุคคลอื่นเพื่อประกอบกิจการ            
ต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
   14) กระทำการอื่นใดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
  2.4.2.2 โครงสร้างการดำเนินงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มุ ่งมั ่นเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมจาก                
ฐานราก ด้วยพลังขององค์กรชุมชนและประชาสังคมโดยที่ชุมชนเป็นแกนหลัก การมีส่วนร่วมและการกระจาย
อำนาจการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สถาบันจะต้องประสานพลังจากทุกภาคส่วน การจัดโครงสร้างและกลไก
การทำงานของสถาบันจึงดำเนินการอย่างสอดคล้องกันซึ่งปรากฏไว้อย่างชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.) 
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  2.4.2.3 การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 โครงสร้างองค์กรสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ที่มา : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.  
 
  แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
จัดทำขึ้น เพื่อเป็นทิศทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนให้ 
บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสู่การจัดการ 
ตนเอง” และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเด็นงานต่าง ๆ ในการสนับสนุน 
การพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนอย่างเป็นระบบและเชื ่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม                      
โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นการพัฒนา  ตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมาย                        

สำนักบ้านมั่นคงและ
ที่ดิน 

สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัย
ชุมชนริมคลอง 

สำนักสินเชื่อ 

สำนักบริหารงานกลาง 

สำนักการเงินและบัญช ี

สำนักทรัพยากรบุคคล 

สำนักผู้อำนวยการ 

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
ขบวนชุมชน

เข้มแข็ง 

กลุ่มพื้นที่ กลุ่มบริหารองค์กร กลุ่มนโยบาย 



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-46 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ซึ่งมีประเด็นการพัฒนา 4 เรื่อง คือ (สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2563) 
   1) การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการ
ตนเอง  
   2) การจัดระบบความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี ่ยวข้องสู่ความเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างและนโยบาย  
   3) การพัฒนาศักยภาพคนในขบวนองค์กรชุมชนและองค์กรชุมชน  
   4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร  

  ผลการดำเนินงาน 
   พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ ดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย                          
ชุมชนริมคลอง (พ.ศ. 2559 – 2561) มีเป้าหมายชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร จำนวน                         
11,004 ครัวเรือน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย  เพื่อคืน
พื้นที่คลองให้กรุงเทพมหานครสามารถสร้างเขื่อนระบายน้ำได้ ขณะเดียวกัน  ชุมชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน           
ร ิมคลองจะได ้ร ับการพ ัฒนาให ้ม ีความม ั ่นคงและถ ูกต ้องตามกฎหมาย ม ีสภาพแวดล ้อมและ                      
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
   บ้านมั ่นคงเมืองและชนบท เป็นโครงการสนับสนุนการพัฒนาที่อยู ่อาศัยชุมชนแออัด                  
ที ่สนับสนุนให้ชุมชนรวมตัวกันเป็นกลุ ่ม และ/หรือองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในการดำเนินการ โดยได้                   
เริ่มดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 10 โครงการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับผิดชอบดำเนิน
โครงการเพื ่อสร้างความมั ่นคงในที ่อยู ่อาศัย พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีว ิตของ                     
ผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัด และได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนรับผิดชอบดำเนินโครงการ
ดังกล่าว 
 2.4.3. การเคหะแห่งชาติ 

การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 ดำเนินงานภายใต้
พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่ง
อำนวยความสะดวก แก่ผู้อยู่อาศัย ทำนุบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทาง
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนที่ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง 
หรือผู้ที่ประสงค์จะร่วมดำเนินกิจกรรมกับการเคหะแห่งชาติในการจัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ 
หรือซื้อ และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง อาคารหรือจัดหาที่ดิน  การปรับปรุง รื ้อ หรือย้ายแหล่ง                
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เสื่อมโทรม เพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่ดีข้ึน วัตถุประสงค์การเคหะแห่งชาติ 
(การเคหะแห่งชาติ, ม.ป.ป.) 
 วิสัยทัศน์ การเคหะแห่งชาติ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง 
เพ่ือให้ประชาชนมีทีอ่ยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 พันธก ิจ พ ัฒนาที ่อย ู ่อาศ ัยให ้ก ับประชาชนโดยเฉพาะผ ู ้ม ีรายได ้น ้อย พ ัฒนาช ุมชนของ                            
การเคหะแห่งชาติให้เข ้มแข็งสามารถพึ ่งพาตนเองได้ ฟื ้นฟูช ุมชนเมืองให้ม ีสภาพแวดล้อมที ่ด ีและ                       
พัฒนาเมืองใหม ่เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง 
  2.4.3.1 บทบาท และ อำนาจหน้าที่การเคหะแห่งชาติ 
  บทบาทหน้าที่ของการเคหะแห่งชาติ ที่มีการระบุไว้คือ (การเคหะแห่งชาติ, ม.ป.ป.) 

  1) สร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนอง ว่าจ้าง รับจ้าง 
แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพย์สิทธิอื่น หรือดำเนินการใด  ๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน 

  2) ให้กู้ยืมเงินหรือจัดหาแหล่งเงินกู้หรือค้ำประกันเงินกู้ให้แก่ประชาชนผู้ประสงค์จะมีเคหะ
เป็นของตนเอง      

  3) ให้กู้ยืมเงินหรือจัดหาแหล่งเงินกู้หรือค้ำประกันเงินกู้ให้แก่ประชาชนผู้ประสงค์จะร่วม
ดำเนินกิจการกับการเคหะแห่งชาติในการจัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชน เช่า เช่าซื้อ หรือซื้อตามข้อบังคับที่
คณะกรรมการกำหนดด้วยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี   
   4) จัดหาที่ดินและวัสดุก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างเคหะ       
   5) จัดให้มีหรือพัฒนาสาธารณูปโภคหรือบริการอื่นที่จำเป็น เพ่ือให้สภาพการอยู่อาศัยดีขึ้น    
   6) กู้ยืมเงินในประเทศหรือต่างประเทศ หรือจากองค์การระหว่างประเทศ      
   7) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน       
   8) เข้าร่วมดำเนินกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด                     
เพ่ือประโยชน์ของกิจการการเคหะแห่งชาติ 
  2.4.3.2 โครงสร้างการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติ 

โครงสร้างองค์กรของการเคหะแห่งชาติ (ดังแสดงในภาพที่ 2.5 ) ประกอบไปด้วย 29 ฝ่าย 1 คณะ 
126 กอง และมี 6 สายงานด้วยกันคือ 1) สายงานบริหารและสนับสนุนองค์กร 2) สายงานพัฒนาและ      
บริหารโครงการ 3) สายงานฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 4) สายงานพัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 5) สาย
งานกลยุทธ์และการเงินองค์กร 6) สายงานพัฒนาสินทรัพย์และส่งเสริมการลงทุน (การเคหะแห่งชาติ, ม.ป.ป.) 
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ภาพที่ 2.5 โครงสร้างองค์กรการเคหะแห่งชาติ 
ที่มา : การเคหะแห่งชาติ, 2563ก  



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          2-49 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 2.4.3.3 การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่การเคหะแห่งชาติ 
 การเคหะแห่งชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน 
และเมือง เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้จึงได้มีการกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน
ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
  1) ทิศทางในการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา (การเคหะแห่งชาติ, ม.ป.ป.) 
   ปี พ.ศ. 2557 – 2558 "เสริมฐาน” ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล,การพัฒนาบุคลากร, 
เทคโนโลยีสารสนเทศ , การตลาดและการขาย ,สร้างค่านิยม ,ปรับปรุงสถานะทางการเง ิน ,เร ิ ่มสร ้าง               
องค์ความรู้ 
   ปี พ.ศ. 2559 – 2560 "ต่อเติม” กระบวนการหลักให้มีประสิทธิภาพ, ประยุกต์ใช้ผล                 
จากการวิจัยและพัฒนา, เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง, ขยายตลาดและผลิตภัณฑ์, ปรับปรุงระบบงาน 
   ปี พ.ศ. 2561 – 2562 "ตกแต่ง” ระบบงานมีประสิทธิผลและมีการบูรณาการอย่างดี,องค์กร
เข้มแข็ง,เอกลักษณ์เด่นชัด,เป็นศนูย์ความรู้ 
   ปี พ.ศ.2563 – 2564 "โดดเด่น” เป็นองค์กรหลักด้านที่อยู่อาศัยชุมชนและเมือง,ผลงานเด่น, 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชื่นชม 
   ปี พ.ศ.2565 เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในด้านการพัฒนาที ่อยู ่อาศัยชุมชนและเมือง                  
เพ่ือความมั่นคงทางสังคม ( High Performance Organization : HPO) 
  2) แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2570 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
  ทั ้งนี้การเคหะแห่งชาติมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2570                    
(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2563) ซึ่งประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ คือ (การเคหะแห่งชาติ ก., 2563) 
   วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งและยกระดับชุมชนให้ได้
มาตรฐานสูง 
   วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูชุมชนเมือง พัฒนาเมืองใหม่ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
   วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที ่ 5  การเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร                   
ด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  3) ผลการดำเนินงาน 
  การเคหะแห่งชาติดำเนินการพัฒนาที่อยู ่อาศัยมาตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2519 จนถึงเดือนกันยายน                         
พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 737,151 หน่วย ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2562 การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินงานภายใต้แผนแม่บท
การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ดังนี้ (การเคหะแห่งชาติ ข., 2563) 
  การพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติในปี พ.ศ. 2562 มีโครงการสำคัญหลายโครงการที่ต้อง
เร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย  
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1) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง จำนวน 6,546 หน่วย รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม โดยได้
ดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิม แฟลตที่ 18-22 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และ
เริ่มก่อสร้างอาคารใหม่ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 

2) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้แก่ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย  8,018 หน่วย 
โครงการเคหะชุมชน/บริการชุมชน 4,967 หน่วย โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ 8,655 หน่วย โครงการ
ร่วมลงทุนกับภาคเอกชน 16,924 หน่วย ซึ่งได้ดำเนินการเป็น 3 รูปแบบคือโครงการร่วมลงทุนกับเอกชน 
(Joint Investment) โครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Operation) โครงการร่วม
สนับสนุนภาคเอกชน (Joint Support)  
  นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณภาพของชุมชน ด้วยการจัดทำ 
โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ  จำนวน 5 โครงการ 
ได้แก่ โครงการชุมชนเข้มแข็งพึ ่งพาตนเองอย่างยั ่งยืน โครงการตลาดเคหะประชารัฐ โครงการรณรงค์         
ด้านสิ ่งแวดล้อมลดการใช้ถุงพลาสติก โครงการสานสัมพันธ์นำสู ่สุขภาวะชุมชนที ่ดี โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมชุมชน และเพื ่อเป็นการสร้างวินัยให้กับผู ้มีรายได้น้อยก่อนส่งต่อให้กับสถาบันการเงิน                 
การเคหะแห่งชาติได้จัดตั ้งศูนย์ข้อมูลที ่อยู ่อาศัยสำหรับผู้ มีรายได้น้อย ได้ดำเนินการจัดตั ้งศูนย์ข้อมูล                  
ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายที่อยู่อาศัยของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลที่อยู่อาศัยมุ่งสู่การพัฒนาและจัดการสารสนเทศ เพื่อความมั่นคงในการมีที่อยู่อาศัยและการพัฒ นา
เครือข่าย 
 2.4.4 สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร 
 สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.) เป็นหน่วยงานการพาณิชย์แห่งที่สามของกรุงเทพมหานคร               
จัดตั้งขึ้นตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2545  ต่อจากสำนักงาน
สถานธนาน ุบาล กร ุงเทพมหานคร ซ ึ ่ งกร ุงเทพมหานครม ีอ ำนาจหน้าท ี ่ ในการดำเน ินก ิจการใน                               
เขตกรุงเทพมหานครในเรื ่องการพาณิชย์ ตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และเพื่อให้การดําเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย
ของกรุงเทพมหานคร ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ จึงให้การพัฒนาที ่อยู ่อาศัยเป็นการพาณิชย์ของ
กร ุงเทพมหานคร ตามข้อบัญญัติกร ุงเทพมหานครที ่จ ัดตั ้งสำนักงานพัฒนาที ่อย ู ่อาศัยกําหนดให้
กรุงเทพมหานครดำเนินการพาณิชย์ว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

1) ช่วยเหลือประชาชน ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ผู้มีรายได้น้อย เกี่ยวกับ              
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 

2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 

3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น                 
องค์กรอื่นของรัฐ องค์กรเอกชนและภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย  

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ยังกําหนดให้สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนิน  
การบริหารเงินและทรัพย์สินของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดำเนินการพัฒนา      
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ที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย และนอกจากนี้ยังสามารถมอบหมายหรือว่าจ้างสถาบันการเงินในประเทศ
หรือต่างประเทศให้บริหารเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการ    
ที่อยู่อาศัย (สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย, 2558) 
  2.4.4.1 บทบาท และ อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร 

  สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
พัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2545 คือ (ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2545, 
2545) โดยให้จัดตั้งสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยใช้ชื่อย่อว่า “สพอ.” มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   1) ดำเนินการบริหารเงินและทรัพย์สินของสำนักงานพัฒนาที ่อยู ่อาศัยให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในข้อ 5 คือ ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการพาณิชย์ว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ช่วยเหลือประชาชน ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครผู้มีรายได้น้อย
เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 
   (2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 
   (3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ                       
ราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรอื่นของรัฐ องค์กรเอกชน และภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการ            
ที่อยู่อาศัย 
   2) ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 
   3) มอบหมายหรือว่าจ้างสถาบันการเงินในประเทศหรือต่างประเทศให้บริหารเงินตามจำนวน
ที่คณะกรรมการกำหนด เพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 
  2.4.4.2 โครงสร้างการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร 
  โครงสร้างสำนักงานพัฒนาที่อยู่ประกอบด้วย 3 ฝ่าย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ (สำนักงาน
พัฒนาที่อยู่อาศัย, 2558) 
   1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ งานบุคคล 
ประชาสัมพันธ์ ทรัพย์สิน การพัสดุ การเงินและบัญชี   
   2)  ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแหล่งเงินทุน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษา 
สํารวจ วิเคราะห์นโยบาย หาแหล่งเงินทุน วิเคราะห์โครงการลงทุน จัดทำแผนงาน ประเมินผล การดําเนินงาน
จัดทำสถิติ ประมวลผลข้อมูล รายงานผลการดําเนินงานของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคุมการก่อสร้าง 
การรักษาผลประโยชน์ การกำหนดค่าธรรมเนียมการโอน การต่อสัญญา เช่า ให้เช่า การเร่งรัดหนี ้สิน          
ทุกประเภท 

  3) ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารเงินและทรัพย์สินของ
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยว่าจ้างสถาบันการเงินให้บริหารเงินตามที่คณะกรรมการกำหนด สํารวจ ออกแบบ 
คํานวณราคา 
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ภาพที่ 2.6 โครงสร้างสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร 
ที่มา : สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร, 2558 
 

  2.4.4.3 การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร 
  ทรัพย์สินที่สำนักงานพัฒนาที่อยู่ดําเนินงานบริหารเป็นแห่งแรก ได้แก่ โครงการอาคารที่พักอาศัย
เพ่ือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548   
  ปัจจุบันร่วม 20 โครงการ แต่ส่วนใหญ่ไม่มีการดำเนินการต่อและยกเลิกในที่สุด มีโครงการที่
ดําเนินงานดังนี้ 
 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแหล่งเงินทนุ 

กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้อำนวยการ 

รองผู้อำนวยการ 

ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน 

บริหารงานทั่วไป 

ประชาสัมพันธ ์

การเงินและบัญช ี

บุคลากร 

ธุรการ 

งานภารโรง 

งานขับรถ 

บันทึกข้อมูล 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

งานการตลาด 

งานวิเคราะห์งบประมาณ 

งานจัดการทรัพยส์ิน 

วิศวกร 

สถาปนกิ 

นิติกร 

ช่างสำรวจ 

ช่างโยธา 
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   - โครงการอาคารที่พักอาศัยเพ่ือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขตบางบอน 
   - โครงการอาคารที่พักอาศัยเพ่ือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน 
   - โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและจัดทำรายงานชุมชนบูรณาการ 
   - โครงการบ้านยิ้ม (โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการและลูกจ้าง กทม.) 
   - โครงการยิ้มรับปรับหนี้ที่อยู่อาศัย (แก้ไขปัญหาหนี้สินด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชน กทม.) 
   - โครงการแบบบ้านยิ้มเพ่ือประชาชน (แจกแบบก่อสร้างบ้าน 230 แบบให้กับประชาชนฟรี) 
   1) โครงการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 
     - โครงการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 
     - โครงการบ้านยิ้ม 1 และบ้านยิ้ม 2 
     - โครงการอาคารสงเคราะห์เพื่อข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 
     - โครงการอาคารที่พักอาศัยเพ่ือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 3 โครงการ 
ได้แก่ พ้ืนที่เขตบางบอน พ้ืนที่เขตบางขุนเทียน และพ้ืนที่เขตบางแค 
   2) โครงการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ภาคประชาชน 
     - โครงการยิ้มรับปรับหนี้ที่อยู่อาศัย 
     - โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้าน 
     - โครงการความร่วมมือปรับปรุงชุมชน 
     - โครงการชุมชนแออัดคลองเตย 
     - โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ 
   3) โครงการให้ความร่วมมือด้านกิจกรรมพิเศษ 
     - โครงการแบบบ้านยิ้มเพ่ือประชาชน 
     - โครงการจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย 
     - โครงการประกวดแนวความคิดในการพัฒนาอาคารที่พักอาศัย 
 

 2.4.5 สรุปการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 
 ในรายงานฉบับนี้นำเสนอรายละเอียดบทบาท และการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการพัฒนาที่อยู่
อาศัยสำหรับประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ไว้ทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน คือ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  การเคหะแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาที ่อยู ่อาศัย
กรุงเทพมหานคร ซึ่งหน่วยงานทั้งหมดมีวัตถุประสงค์ในการทำงานคล้ายคลึงกัน คือดำเนินการเกี่ยวกับ            
การพัฒนาที่อยู่อาศัย ยกระดับคุณภาพชีวิต และช่วยเหลือประชาชนและผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง มีสภาพแวดล้อมที ่ด ี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  และการเคหะแห่งชาติ                        
เนื ่องจากเป็นองค์กรภายใต้การกำกับของรัฐ และรัฐวิสากิจ จึงมีการดำเนินการที ่เป็นอิสระมากกว่า                       
สำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร  มีการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ที่ต้องการ     
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ที่อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย โดยการเคหะแห่งชาติมีสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด เพื่อให้บริการ
ช่วยเหลือผู้ต้องการสินเชื่อ และที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ และสามารถจัดหางบประมาณได้จากการลงทุนต่าง ๆ                     
ท ั ้งร ่วมลงทุน และการลงทุนในพันธบัตร รวมถึงรายได ้จากการปล่อยส ินเช ื ่อดอกเบี ้ยต ่ำอ ีกด้วย                            
ซึ่งสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นหน่วยงานที่สังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินงาน 
ภายใตก้ารสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันตรงประเภทของหน่วยงาน สำนักงานพัฒนา
ที่อยู่อาศัยเป็นหน่วยงานพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  

ทั้งนี้ในการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และการเคหะ
แห่งชาติมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชน และผู้มีรายได้น้อยกระจายทั่วทั้งประเทศ แต่สำนักพัฒนาสังคมและ
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ดูแลเฉพาะกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเท่านั้น  

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ดำเนินการในเรื่องของที่อยู่อาศัยในรูปแบบของการศึกษา                 
ความต้องการและปัญหา เพื่อร่วมส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ๆ ซึ่งมีความ
คล้ายคลึงกับการดำเนินงานของทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  อย่างไรก็ตาม                         
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนินการมุ่งเน้นที่การพัฒนาองค์กรชุมชน เพ่ือให้องค์กรชุมชน 
ประชาชน และส ังคมในพ ื ้นท ี ่ เป ็นแกนหล ักในการพ ัฒนาท ี ่อย ู ่อาศ ัย และสภาพส ังคมในพื ้นที่                                
ส่วนการเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อให้ประชาชนและผู้มีรายได้น้อย มี
โอกาสเลือกที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสมของรายได้ตนเอง   
 
ตารางที ่ 2.1 เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการพัฒนาที่อยู ่อาศัยสำหรับ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

หน่วยงาน สังกัด 
การให้บริการทาง

การเงิน 

การจัดหาและ
พัฒนาที่อยู่

อาศัย 

กลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือการพัฒนา 

แหล่งงบประมาณ 

สำนัก 
พัฒนาสังคม 

กรุงเทพมหานคร ไม่มีบริการทาง
การเงินแก่ผู้ที่
ต้องการซื้อ            
ที่อยู่อาศัย 

ส่งเสริม 
สนับสนุนโดย
ประสานความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ๆ 

ประชาชนใน
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

สถาบัน     
พัฒนาองค์กร

ชุมชน 
(องค์การ
มหาชน) 

 
 

กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์ 
(องค์กรภายใต้
การกำกับของรัฐ) 

มีบริการสินเช่ือแก่
องค์กรชุมชนและ
เครือข่ายองค์กร
ชุมชน 

ประสานงาน
ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 
องค์กรชุมชน
และประชาสังคม
โดยที่ชุมชนเป็น
แกนหลัก 

องค์กรชุมชน
และเครือข่าย
องค์กรชุมชนทั่ว
ประเทศ 

มีการลงทุน      
ร่วมลงทุน และ
การบริหาร
ทรัพย์สิน เพื่อให้
มาซึ่งทุน และ
สามารถออก
พันธบัตรหรือ            
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2.5 การพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยของต่างประเทศ 
 2.5.1 การพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนเป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอันดับต้น ๆ ของเอเชีย และได้รับ
การจัดเป็นอันดับหนึ่งของโลกในหลายด้าน เช่น เขตเศรษฐกิจที่มีเสรีภาพสูงสุดในโลก และเป็นปัจจัยสำคัญ           
ทำให้ราคาที่อยู่อาศัยในฮ่องกงมีราคาสูงมาก จากผลสำรวจโดยบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งของ
ฮ่องกงระบุว่า ราคาที่อยู่อาศัยในฮ่องกงแพงที่สุดเมื่อเทียบกับ 29 เมืองหลักในโลก ตามด้วยประเทศสิงค์โปร์
และเมืองเซี่ยงไฮ้ โดยราคาที่อยู่อาศัยในฮ่องกงเฉลี่ยอยู่ที่ 1.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (9.05 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง) 
ต่อยูนิต หรือกว่า 5 หมื่นบาทต่อตารางฟุต ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2560 ราคาที่อยู่อาศัยใน
ฮ่องกงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 14 โดยยอดซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (คิดเป็นจำนวน    
ยูนิต) เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบปี พ.ศ.2559 (เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี  พ.ศ. 2556)                  
และคาดว่าใน ปี พ.ศ. 2561 ราคาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู ่อาศัยจะพุ่งสูงขึ ้นอีกร้อยละ 8 – 10      
หากแต่จากผลการสำรวจล่าสุด ปรากฏว่าปัจจุบันมีคนที่จัดว่ามีฐานะยากจนในฮ่องกงถึง 1 ใน 5 ของ
ประชากร ซึ่งคนกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักในการจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
 อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้พยายามจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับกลุ่มรายได้น้อยอยู่
หลายประเภท โดยมีเงื่อนไขแตกต่างกัน แต่ก็ยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น ห้องเช่าของรัฐ                
มีเพียง 73,000 ห้องที ่จะแล้วเสร็จในช่วง 5 ปี ข้างหน้า ในขณะที่มีผู ้รอเช่าทั ้งหมดรวม 280 ,000 ราย 

หน่วยงาน สังกัด 
การให้บริการทาง

การเงิน 

การจัดหาและ
พัฒนาที่อยู่

อาศัย 

กลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือการพัฒนา 

แหล่งงบประมาณ 

ตราสารอื่นใด           
เพื่อการลงทุน 

การเคหะ
แห่งชาติ 

 
 
 

กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์ 
(รัฐวิสาหกิจ) 

สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย
แก่ผู้มีรายได้น้อย 
รูปแบบสินเช่ือ 
“เช่าซื้อ” ให้กับ   
ผู้ซื้อท่ีอยู่อาศัยที่
คุณสมบัตไิม่ตรง
ตามเกณฑส์ถาบัน
การเงิน 

สร้าง ซื้อ จัดหา 
จำหน่าย เช่า    
ให้เช่า ให้เช่าซื้อ
ที่อยู่อาศัยพร้อม
สาธารณูปโภค 

ประชาชนท่ี
ประสงค์จะมี      
ที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง 
โดยเฉพาะ         
ผู้มีรายได้น้อย   
ทั่วประเทศ 

สามารถออก
พันธบัตรหรือตรา
สารอื่นใดเพื่อ               
การลงทุน และ
จากการสินเชื่อ               
ที่อยู่อาศัย และ
รายได้จากการ
พัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

สำนักงาน
พัฒนาที่อยู่

อาศัย 

กรุงเทพมหานคร
(หน่วยงาน
พาณิชย์ของ
กรุงเทพมหานคร) 

ไม่มีบริการทาง
การเงินแก่          
ผู้ต้องการซื้อที่อยู่
อาศัย 

ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการ
พัฒนาท่ีอยู่อาศัย
และการจัดการที่
อยู่อาศัย 

ประชาชน 
ข้าราชการและ
ลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร
ผู้มีรายได้น้อย 

กรุงเทพมหานคร 
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หมายความว่าจะมีแค่ 1 ใน 4 เท่านั้นที่จะได้เข้าไปเช่าอาศัย ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็พยายามส่งเสริมให้    
กลุ่มผู้ที่เช่าห้องพักของรัฐในปัจจุบันให้มีโอกาสเป็นเจ้าของห้องพักของตนเองเป็นครั้งแรก ด้วยจัดห้องพักราคา
ประหยัดเพื ่อจำหน่ายให้คนกลุ ่มนี ้ แต่ในปี พ.ศ. 2560 จำนวนห้องพักราคาประหยัดนี ้มีทั ้งหมดเพียง                   
2,700 ห้อง ในขณะที่มีผู้ยื่นใบสมัครรวมกว่า 180,000 ราย 

จากการคาดการณ์การเติบโตของฮ่องกงในระยะยาว พบว่ามีความจำเป็นจะต้องจัดหาที่ดินเพิ่มอีก
ประมาณ 7,500 ไร่ สำหรับสร้างที่อยู่อาศัยและพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภายหลังปี พ.ศ. 2573 และจากรายงาน
ประจำปีด้านยุทธศาสตร์ที่พักอาศัยระยะยาวของรัฐบาลที่ประกาศเม่ือปลายปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลมีเป้าหมายที่
จะจัดหาห้องพักของรัฐเพ่ิมขึ้นอีก 280,000 ห้องในช่วง 10 ปีข้างหน้า โดยแบ่งเป็นให้เช่า 200,000 ห้อง และ
สำหรับขาย 80,000 ห้อง 

ทั ้งนี ้ เมื ่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2561 เดือนกุมภาพันธ์ รัฐบาลได้ประกาศพัฒนาพื ้นที ่ใน                   
เกาะลันเตา โดยจะใช้งบประมาณ 2 หมื่น 5 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงในการถมทะเลเป็นพื้นที่ 812.5 ไร่                       
ทางตอนเหนือของเกาะ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการขยายการพัฒนาเมืองใหม่เขต Tung Chung ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ห้องพักอาศัย 49,000 ห้องสำหรับรองรับประชาชนได้ 144,000 คน ในจำนวนนี้ร้อยละ 60 จะเป็นห้องพัก
ของรัฐที่จะให้เช่าและขาย ส่วนที่เหลือจะเป็นโครงการภาคเอกชน รวมทั้งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 870,000 ตารางเมตร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2573 
 ในขณะเดียวกัน รัฐบาลกำลังศึกษาความเป็นไปได้อื่น ๆ ในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็น            
การถมทะเลเพิ ่มเติม การปรับพื ้นที ่บางส่วนของท่าเรือขนส่งเขตไขว่ชิงมาทำเป็นที ่อยู ่อาศัย ตลอดจน                        
การขอคืนพื้นที่ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของสนามกอล์ฟที่ Fanling ทางตะวันออกมาเป็นที่พักอาศัยที่กำลังเป็น
ประเด็นถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบัน เป็นต้น (ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง , 
2561) 

2.5.2 การพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศสิงคโปร์ 
สิงคโปร์ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในแง่ที่ว่า พลเมืองชาวสิงคโปร์สามารถเข้าถึงที่อยู่

อาศัยในราคาที ่จ ่ายได้ (affordable housing) กันอย่างทั ่วถึง โดยนับแต่ช่วงปี 2010-2017 พลเมือง                   
ชาวสิงคโปร์ราว 82 เปอร์เซ็นต์ อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยที่รัฐอุดหนุน (Public Housing)  

สิงคโปร์สามารถออกแบบแฟลตให้น่าอยู ่ได้ ไม่ว ่าจะเป็นขนาดของห้องที ่กว้างขวางพอเพียง                      
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี คือมีพื้นที่โล่ง มีสวนสาธารณะและต้นไม้อยู่รอบอาคาร นอกจากการออกแบบที่ดี
ตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว การดูแลรักษาและปรับปรุงคุณภาพของแฟลตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความพึงพอใจ
ในสภาพความเป็นอยู่ และมูลค่าของห้องพักที่มิได้ด้อยค่าเสื่อมลงเหมือนแฟลตในหลายประเทศ ที่สำคัญ
ร ัฐบาลสิงคโปร ์ไม ่ได ้ค ิดแค่การก่อสร ้าง ‘แฟลต’ เท ่าน ั ้น แต่ค ิดเช ื ่อมโยงเหมือนการสร ้างเม ือง                              
คือมีสาธารณูปโภค ขนส่งสาธารณะเข้าถึง มีโรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ไปจนถึงที่ทำงานที่ไม่ไกลจากที่อยู่อาศัย  

ลี กวนยู นายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์  ได้จัดตั ้งคณะกรรมการพัฒนาและที ่อยู ่อาศัย                  
(Housing and Development Board : HDB) ขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เป็นกลไกสำคัญในการบริหารที่อยู่อาศัย 
คือ บริหารจัดการด้านอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบเมืองและที่อยู่อาศัยจัดการกับ
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ปัญหาอย่างครอบคลุมทุกด้าน มีหน้าที่รับผิดชอบทุกด้านที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย รวมถึงการวางแผนการพัฒนา                   
การออกแบบอาคาร การบำรุงรักษา 

สิ่งสำคัญคือ ประเทศสิงค์โปร์พัฒนาที่อยู่อาศัยโดยคำนึงถึงการเชื่อมโยงกับขนส่งมวลชน การจ้างงาน                 
และการพัฒนาด้านอื่น ๆ นอกจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้ว ยังกระจายความเจริญส่งเสริมอุตสาหกรรมเบา
เพื่อให้เกิดการจ้างงาน มีสิ ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ มีโรงเรียนที่มีคุณภาพ ในการสร้างที่อยู่อาศัย
กำหนดค่าเช่าดังกล่าว มาจากฐานคิดที่ว่าจะต้องไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเฉลี่ยของคนทำงาน               
ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนค่าเช่าต่อรายได้ท่ีค่อนข้างต่ำ 

อีกนโยบายสำคัญที่รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองคือ การอนุญาตให้
นำเงินของผู้ที่ทำงานและจ่ายเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลาง (The Central Provident Fund) ตามระบบ
ประกันสังคมมาเป็นเงินดาวน์ซื้อแฟลตได้ และในการจ่ายเงินกู้ผ่อนแฟลตสามารถหักลดหย่อนจากเงินที่ส่ง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ อย่างไรก็ดี รายได้ของชาวสิงคโปร์เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ ขณะที่แฟลตที่รัฐอุดหนุน
ราคาไม่แพง โดยทั่วไปผู้ซื้อแฟลตสามารถผ่อนค่าแฟลตได้โดยไม่ต้องลดเงินที่ต้องจ่ายให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  

นอกจากนี้ กวิน ชัตคิน (Gavin Shatkin) ยังชี้ให้เห็นว่า ความสำเร็จของการส่งเสริมที่อยู่อาศัยใน
สิงคโปร์วางอยู่บนเงื่อนไขเฉพาะที่ประเทศอื่นยากจะลอกเลียนแบบ นั่นก็คือ รัฐบาลสิงคโปร์มีอำนาจควบคุม
ที่ดินถึง 85 เปอร์เซ็นต์ของที่ดินบนเกาะสิงคโปร์ (บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2563) 

ในปี ค.ศ.1960 รัฐเป็นเจ้าของที่ดินเพียงร้อยละ 40 ส่วนอีกร้อยละ 35 เป็นที่ดินที่ประชาชนอยู่อย่าง
ไม่มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมาในปี ค.ศ.1966 รัฐบาลสิงคโปร์แก้ไขกฎหมายเวนคืนที่ดินจาก
ประชาชนมาเป็นของรัฐ โดยกำหนดค่าเวนคืนที่ค่อนข้างต่ำ เพื่อจะนำที่ดินนั้นมาใช้ในการพัฒนาประเทศ
รวมถึงเพื่อที่อยู่อาศัย เมื่อรัฐบาลสิงคโปร์มีความมุ่งมั่นด้านที่อยู่อาศัย จึงกำหนดให้นำที่ดินที่รัฐเป็นเจ้าของ 
นำมาดำเนินโครงการที่อยู่อาศัย ทำให้ต้นทุนด้านที่ดินต่ำ ราคาที่อยู่อาศัยของประชาชนจึงถูกตามไปด้วย 
ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ รัฐอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินเหมือนรัฐบาลสิงค์โปร์ หากจะทำโครงการที่อยู่อาศัย           
ก็ต้องไปซื้อที่ดินของภาคเอกชนมาดำเนินการ ทำให้ต้นทุนของโครงการที่อยู่อาศัยของรัฐไม่ต่างกับของ
ภาคเอกชน (บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2563) 

2.5.3 การพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น 
 การจัดหาที่พักอาศัยสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยว  
 โครงการปรับปรุงบ้านที่ถูกทิ้งร้างหรือว่างเปล่าที่เรียกว่า “akiya” เพื่อสร้างเป็นที่พักราคาไม่แพง
สำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยว เป็นโครงการที่องค์กร “Little Ones” ทำงานร่วมกับเจ้าของบ้าน บริษัทอสังหาริมทรัพย์ 
และหน่วยงานราชการ เพื่อจัดหาบ้านหรือพื้นที่ว่างเปล่ามาดำเนินโครงการที่ช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวและบุตร 
ซึ่งเป็นโครงการที่รับรางวัล World Habitat Awards ประจำปี ค.ศ.2018 (World Habitat, 2018a) และเป็น
โครงการแรกของประเทศญี่ปุ่นที่ได้มีการนำบ้านว่างเปล่าในเขตเมืองมาบูรณะหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่พั กอาศัย  
ในราคาที่ไม่แพง เพ่ือให้แม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถเช่าได้ 
 โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ที่ทำให้แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องประกอบอาชีพด้วย
ตนเองมีความยากลำบากในการหาที่พักอาศัย เพราะวัฒนธรรมดั้งเดิมเกี่ยวกับผู้หญิงชาวญี่ปุ่นว่า เมื่อมี บุตร
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แล้วจะต้องหยุดทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับผู้หญิงชาวญี่ปุ่นที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เพราะประเทศญี่ปุ่นยังไม่มี
ระบบสนับสนุนค่าใช้เลี้ยงดูบุตรของแม่เลี้ยงเดี่ยว   นอกจากนี้ แม่เลี้ยงเดี่ยวยังถูกมองว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีความ
น่าเชื่อถือทางด้านการเงิน ทำให้องค์กร “Little Ones” ที่ก่อตั้งโดย Koyama Kunihisa ในปี ค.ศ.2008                         
ซึ ่งเป็นองค์กรที ่ไม่แสวงหากำไรคำนึงถึงปัญหาดังกล่าวของกลุ ่มแม่เลี ้ยงเดี ่ยวที ่เพิ ่มจำนวนมากยิ ่งขึ้น                              
องค์กร “Little Ones” จึงเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มแม่เลี ้ยงเดี่ยวดังกล่าว โดยมีแนวทางสนับสนุนครอบครัว                                 
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการดำรงชีวิต เช่น จัดหาสายด่วนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา                    
ชุดช่วยเหลือฉุกเฉินที่ประกอบไปด้วยอาหารหรือเสื้อผ้า คำแนะนำทางด้านกฎหมาย จัดหาที่พักอาศัยที่เป็น                   
ที่พักอาศัยราคาไม่แพง เช่น ที่พักรวม หรือห้องในอพาร์ทเม้นท์ ให้แม่เลี้ยงเดี่ยวและลูก ซึ่งเหตุผลที่ทำให้
องค์กร “Little Ones” เข้ามาบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดหาที่พักอาศัย มีดังนี้ (World Habitat, 2018b) 

องค์กร “Little Ones” ทำหน้าที ่จ ัดหาบ้านว่างในเขตเมืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        
เจ้าของอพาร์ทเม้นท์ หรือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และร่วมกันทำงานในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อให้เป็น             
ที่พักอาศัยที่มีราคาที่เหมาะสม โดยสำนักงานที่อยู่อาศัยในศาลาว่าการมหานครโตเกียว (The Department 
of Housing in Tokyo Metropolitan Government) จัดหางบประมาณในการบูรณะที่อยู ่อาศัยมอบให้
เจ้าของที่อยู่อาศัยดังกล่าวโดยตรง เป็นการสร้างฐานข้อมูลที่พักอาศัยที่ว่างอยู่ เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้               
ที่อยู่อาศัยดังกล่าว ซึ่งส่วนท้องถิ่นจะทำงานร่วมกับองค์กร “Little Ones” ในการรับลงทะเบียนสถาปนิกที่จะ
เข้ามาทำงานบูรณะที่พักอาศัย นอกจากนี้กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และระบบขนส่ง (The Ministry 
of Land Infrastructure and Transport) ได้สร้างและดูแลแนวทางในการสนับสนุนที่พักอาศัยและสนับสนุน
เงินอุดหนุนในการปรับปรุงที่ดินว่างเปล่า นอกจากนี้บริษัทอสังหาริมทรัพย์จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินว่างเปล่า
และช่วยจัดการเอกสารทางกฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชนช่วยเหลือในส่วนของการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ              
การดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจหรือติดยาเสพติด 

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

2.5.4 การพัฒนาที่อยู่อาศัยในสาธารณรัฐเกาหล ี
 สาธารณรัฐเกาหลีโดยกระทรวงที ่ด ิน โครงสร้างพื ้นฐาน และการขนส่ง (Minister for Land , 
Infrastructure and Transport) ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเน้นสร้างให้สาธารณรัฐ
เกาหลีเป็นเป็นสังคมแห่งนวัตกรรมและการอยู่ร่วมกันการออกแบบเพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ (Inclusive and 
Innovative Society) โดยรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า การพัฒนาการเตรียมเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในอัตรา
ที่สูงขึ ้นและสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายสำหรับทุกคน “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 โครงสร้างพื้นฐาน                   
การจัดหาอาชีพที่อยู่ในพื้นที่ จัดตั้งเครือข่ายสวัสดิการที่อยู่อาศัย และมาตรการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์                
การจัดการท่องเที ่ยวและการเดินทางให้ง ่ายยิ่ งขึ ้นผ่านนวัตกรรมระบบขนส่ง และสร้างหลักประกัน
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน โดยกระทรวงจะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู ่อาศัย ดังนี้ 
(Minister for Land , Infrastructure and Transport, (n.d.b) 

1) การตอบสนองต่อเงื ่อนไขทางการตลาดที ่มีทั ้งต่อต้านและให้โอกาส โดยการควบคุม                   
อุปสงค์ในการเก็งกำไรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ดังนี้ 

1.1)  ในภาวะสภาพตลาดคงที่ ควบคุมความต้องการเก็งกำไรที่ดิน โดยการแก้ไขกฎระเบียบ
การก่อสร้าง เช่น การวินิจฉัยความปลอดภัยของที่พักอาศัยที่ได้รับสิทธิ์ในการสร้างใหม่  การเก็งกำไรจาก                     
การต่อเติมที่พักอาศัย 

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

1.3)  พ้ืนที่ที่ทำสัญญา การจัดหาที่อยู่อาศัยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยการจัดการสรรพ้ืนที่
ในต่างจังหวัด ปรับการหาพื้นที่ของบริษัท Land & Housing Corporation สำหรับการก่อสร้างและควบคุม              
การสร้างบ้านเพื่อการขายล่วงหน้า ส่งเสริมการคุ้มครองผู้เช่าโดยให้การรับประกันสำหรับการคืนเงินมัดจำ              
ค่าเช่าและขยายลำดับความสำคัญของการเรียกร้องเงินฝากจำนวนเล็กน้อย 

1.4)  การติดตาม เสริมสร้างการตรวจสอบพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเก็งกำไร หรือพ้ืนที่ในชุมชนแออัด 
เพ่ือให้แน่ใจเกี่ยวกับความผิดปกติที่จะเกิดขึ้น และป้องกันที่พักอาศัยราคาต่ำจากความเสียหาย 

2) การสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้น้อยด้วยแนวทางที่เหมาะสมสำหรับแต่ละช่วง
ชีวิตและระดับรายได้ ขยายที่อยู่อาศัยให้เช่าสาธารณะ เพ่ือมั่นใจในการอยู่อาศัยระยะยาว มีดังนี ้ 

2.1) ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย วางแผนในการจัดหา 1,045,000 หน่วยสำหรับที่พักอาศัย
สาธารณะภายในปี ค.ศ. 2022 โดยจะแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยสาธารณะ จำนวน 695,000 หน่วย จัดหาที่อยู่อาศัย
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ให้เช่าเอกชน จำนวน 200,000 หน่วย ที่อยู่อาศัยสาธารณะที่มีการทำสัญญาแต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์                 
(Public Pre-sale Housing) จำนวน 150,000 หน่วย เพื่อเพิ่มผลประโยชน์โดยการยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับ    
การสนับสนุนครอบครัวในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.2018  

2.2) สำหรับคู่สมรส  สนับสนุนที่พักอาศัยสาธารณะ จำนวน 250,000 หน่วย และที่อยู่อาศัย
สาธารณะที่มีการทำสัญญาแต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ ที่ใกล้ศูนย์เลี้ยงเด็ก จำนวน 100,000 หน่วย  เพื่อเพิ่มจำนวน
สมาชิกในครอบครัวและอัตราส่วนของที่อยู่อาศัยสาธารณะที่มีการทำสัญญาแต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์  พร้อมทั้ง
แนะนำการจำนองหรือเงินกู้สำหรับการเช่าที่พักอาศัยในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นการลดภาระการชำระหนี้ของ               
คู่สมรสสาธารณรัฐเกาหลีมีระบบจ่ายค่าเช่าบ้านที่เรียกว่า “Jeonse” เป็นระบบที่ให้ผู้เช่าสามารถเลือกที่จะวางเงิน
ก้อนที่เรียกว่า Key money ไว้เป็นหลักประกันกับเจ้าของบ้าน เพื่อให้ได้รับสิทธิในการเช่าระยะยาว เมื่อวางเงิน
ก้อนดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเช่ารายเดือนจนกว่าจะหมดอายุสัญญา และเงินก้อนนี้จะได้คืนเมื่อสิ ้นสุด                 
สัญญาเช่า  

2.3) วัยทำงาน จัดหาบ้านเช่าหลายแบบ จำนวน 270,000 หน่วย เช่น โครงการ Happy Housing 
ของภาครัฐ ที่พักอาศัยแบบ Share house  ที่พักย่าน SOHO ที่พักอาศัยแบบหอพัก พร้อมทั้งดำเนินการสมัครเป็น
สมาชิกที่อยู่อาศัย เนื่องจากไม่ใช่เจ้าของบ้าน อีกทั้งเพิ่มขีดจำกัดสำหรับเงินกู้ค่าเช่ารายเดือนจาก 300,000 วอน 
(ประมาณ 8,095 บาท) ถึง 400,000 วอน (ประมาณ 10,794 บาท) และลดอายุขั้นต่ำที่มีสิทธิ์ในการเช่าบ้านสำหรับ
ระบบ “Jeonse” จาก 25 ปี เป็น 19 ปี 

2.4) ผู้สูงอายุ จัดหาบ้านเช่าที่มีการจัดออกแบบเพ่ือผู้สูงอายุ เช่น ไม่มีธรณีประตู อ่างล้างมือปรับ
ความสูงได้ จำนวน 50,000 หน่วย รวมถึงการติดตั้งระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อป้องกัน             
การเสียชีวิตภายในบ้าน พร้อมทั้งสนับสนุนค่าครองชีพ โดยมอบเงินบำนาญให้ผู ้สูงอายุด้วยเงินที่ได้จากขาย                    
ที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ หรือปล่อยที่พักอาศัยให้คนอ่ืนเช่า  

2.5.5 การพัฒนาที่อยู่อาศัยในสหพันธรัฐมาเลเซีย 
นโยบายด้านที่อยู่อาศัยของสหพันธรัฐมาเลเซีย มีการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย

ระยะ 20 ป ี  (พ.ศ.  2560 – 2579)  โดยนโยบายม ีการดำเน ินการข ับเคล ื ่อนภายใต ้ โครงการ                        
Housing Ownership Democracy  โดยเป็นการรับรองว่าทุกครัวเรือนสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ใน
เวลาอันเหมาะสม ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยส่งเสริมอุปทานด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ จากยุทธศาสตร์ดังกลา่ว 
มีการกำหนดหน่วยงานหน้าที ่ร ับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้เกิดความชัดเจนใน                        
การดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัย ดังนี้ 
  1) กระทรวงการคลัง เป็นผู้รวบรวมและให้บริการข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์  
  2) ธนาคารกลาง ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงินเพ่ือที่อยู่อาศัย  
  3) รัฐบาลมลรัฐ เป็นผู้บริหารจัดการเรื ่องที่ดินเพื่อการพัฒนาและการอนุญาตให้มีการพัฒนา
โครงการ       
  4) บรรษัทพัฒนาเศรษฐกิจ มลรัฐและนักพัฒนา/ผู้ประกอบการภาคเอกชน เป็นผู้พัฒนาโครงการ     
ที่อยู่อาศัย                                                                                                                   
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  5) กระทรวงที่อยู่อาศัย และรัฐบาลท้องถิ่น (Ministry for Housing and Local Government) 
สนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน เพื่อการจัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และ
ประเมินมาตรฐานและกำกับดูแลด้านระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำที่อยู่อาศัยที่่ภาคเอกชนเป็น
ผู้ดำเนินการ 
 การดำเนินงานในการจัดหาที ่อยู ่อาศัย เริ ่มจากรั ฐบาลโดยบรรษัทพัฒนาเศรษฐกิจ มลรัฐและ
นักพัฒนา/ผู้ประกอบการภาคเอกชนจัดทำข้อเสนอโครงการที่อยู่อาศัย เพ่ือยื่นขอรับการประเมินและอนุญาต
ก่อสร้างจากกระทรวงที่อยู่อาศัยและรัฐบาล โดยมีเงื่อนไขให้จัดสรรที่พักอาศัยให้ทุกระดับรายได้อยู่ร่วมกันทั้ง
ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย รายได้ปานกลาง และรายได้สูง รวมถึงการจัดที่อยู่อาศัยสำหรับผู้นำทางศาสนา
หรือบุคคลสำคัญในองค์กรทางศาสนา ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับขนาดของโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย บริษัทเอกชน
สามารถเข้าถึงที่ดินที่รัฐเป็นเจ้าของได้ แต่บริษัทต้องดำเนินโครงการในบริเวณที่ยังไม่พัฒนาควบคู่ไปกับ
นโยบายการพัฒนาของรัฐ  โดยที ่มาของเงินลงทุนในการจัดสร้างที ่อยู ่อาศัยสำหรับผู ้มีรายได้น้อยนั้น                 
ผู ้พัฒนาโครงการจะใช้กำไรจากการขายที่อยู ่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง  และ/หรือ               
การขายอาคารและพื้นที่สำหรับการพาณิชย์และอุตสาหกรรม หากบริษัทเอกชนต้องการเพิ่มสัดส่วนจำนวนที่
อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยก็สามารถทำได้ และบริษัทสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อพัฒนาจากธนาคาร
ได้อีกด้วย โดยรัฐบาลจะช่วยจัดหาแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการหรือบริษัทผู้รับดำเนินก าร
จัดหาที่อยู่อาศัยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงที่อยู่อาศัยและรัฐบาลท้องถิ่น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยและช่วยลดความเหลื่อมล้ำ 
 นอกจากนี้ กระทรวงต่าง ๆ รัฐบาล หน่วยงานส่วนท้องถิ่น เทศบาล และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของ
สหพันธรัฐมาเลเซียจะดำเนินการสนับสนุนมาตรการด้านที่อยู่อาศัยของรัฐบาล โดยการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
สำหรับข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 
และมีการกำหนดจำนวนขั ้นต่ำของสินเชื่อที่อยู ่อาศัยให้กับธนาคาร  โดยให้ธนาคารกลางมอบหมายให้   
ธนาคารพาณิชย์ในสังกัด จัดสรรสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยราคาถูก และต้องมีวงเงินสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำให้สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งมีการจำกัดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ระหว่างอัตรา
ดอกเบี้ยมาตรฐานในเวลานั้นบวกเพ่ิมอีกร้อยละ 1.7 แต่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 9 และในกรณีธนาคารไม่สามารถ
ปล่อยสินเชื ่อขั ้นต่ำที่จัดสรรไว้ได้หมดตามเป้าหมาย ธนาคารจะต้องถูกลงโทษด้วยการเสียค่าปรับจาก         
การฝากเงินไว้ที่ธนาคารกลาง โดยไม่ได้รับดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุน
ธนาคารพาณิชย์ รัฐบาลได้จัดตั้ง “บรรษัทสินเชื่อแห่งชาติ” (Cagamas Berhad) เป็นองค์การเฉพาะกิจ        
เพื่อจัดซื้อสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ และจำหน่ายพันธบัตรแก่นักลงทุน โดยมีการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อและการขายพันธบัตร เช่น ภาษีประทับตรา เป็นต้น  อีกท้ังกระทรวงการคลังยังได้มีการจัดสรรสินเชื่อที่
อยู่อาศัยที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่เป็นข้าราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยตามมาตรการด้านที่อยู่อาศัยของรัฐบาลอีกด้วย (กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 2560) 
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 สำหรับนโยบายในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติในสหพันธรัฐมาเลเซียนั้น           
ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติครอบครองอสังหาริมทรัพย์ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2561) ดังต่อไปนี้ 
  1) อสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,000,000 ริงกิตต่อยูนิต 
  2) กลุ่มท่ีพักอาศัยซึ่งอยู่ในข่ายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย หรือปานกลางตามข้อกำหนดของ
องค์การของรัฐ 
  3) อสังหาริมทรัพย์ที่สร้างบนที่ดินที่สงวนไว้ให้ชาวภูมิบุตร 
  4) อสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้จัดสรรไว้สำหรับชาวภูมิบุตรในโครงการบ้านจัดสรรตามข้อกำหนด 
 อย่างไรก็ตาม การครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยชาวต่างชาติ สามารถดำเนินการได้โดยต้องยื่น                 
ขออนุมัติจากเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทำสัญญาซื้อขาย (ยกเว้นที่ดินซึ่งได้ จัดให้อยู่ใน
ประเทศที่ดินสำหรับการอุตสาหกรรม) ดังนั้นในทุกกรณีจึงต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่น 
(State Authority) ทั้งนี้ รัฐบาลท้องถิ่นมีสิทธิ์ที่จะกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ หรือกำหนดการเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ตามที ่เห็นสมควรได้ โดย นอกจากนั ้นรัฐต่าง  ๆ หลายรัฐในสหพันธรัฐมาเลเซียทำตามกฎเกณฑ์ของ                   
สำนักงานวางแผนเศรษฐกิจของสำนักนายกรัฐมนตรีที ่กำหนดมูลค่าอสังหาริมทร ัพย์อย่างต่ำเป็น                   
1,000,000 ริงกิต แต่ในบางรัฐมูลค่าอสังหาริมทรัพย์อาจจะกำหนดต่ำกว่านี้ กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขเหล่านี้อาจ
แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้ประกาศให้ทราบเป็นทางการ ทั้งนี้อำนาจของ      
แต่ละรัฐนั้นมีอำนาจเหนือนโยบายของรัฐบาลกลางได้ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2561)  
 2.5.6 การพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย 
 การพัฒนาที่อยู่อาศัยมีความสำคัญต่อระบบสวัสดิการของประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลมีบทบาทสำคัญ               
ในตลาดที ่อย ู ่อาศัย 2 ระดับ ได ้แก่ 1) ระดับโครงสร ้าง ซ ึ ่งม ีร ัฐบาลเป็นผ ู ้กำหนดกรอบนโยบาย                      
การดำเนินการในตลาดโดยรวม และ 2) ระดับการดำเนินการ ผ่านการแทรกแซงโดยตรงในตลาด ในกรณีที่
สถานการณ์ตลาดไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเฉพาะเจาะจง หรือหากรัฐบาลต้องการบรรลุ  
ผลลัพธ์ที ่กำหนดไว้โดยเฉพาะ ในปี ค.ศ. 2020 – 2021 รัฐบาลมีเป้าหมายหลักในการดำเนินการจัดหา              
ที่อยู่อาศัยและบริการให้กับคนไร้บ้าน เพ่ือช่วยพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัย (Department of Social Services 
Australian Government, 2021a)  

รัฐบาลออสเตรเลียให้การสนับสนุนผู้ที ่ต้องการที่อยู่อาศัยและบริการคนเร่ร่อนผ่านบริการสังคม                
โดยให้บริการที่อยู่อาศัยผ่านเงื่อนไขและบริการต่าง ๆ ได้แก่  

1) ข้อตกลงเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและคนไร้บ้านแห่งชาติ (National Housing and Homelessness 
Agreement) เป็นข้อกำหนดที่รัฐบาลมอบเงินให้กับการเคหะแห่งชาติและคนไร้บ้าน (National Housing 
and Homelessness Agreement : NHHA) ประมาณ 1.6 พันล ้านดอลลาร ์ต ่อป ีให ้แก่ร ัฐและท้องถิ่น                             
เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงที่อยู ่อาศัยที่ปลอดภัยและราคาไม่แพง โดยการเคหะแห่งชาติและคนไร้บ้านใน
ออสเตรเลีย มีนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัยที่สำคัญ ได้แก่ 1) ที่อยู่อาศัยมีราคา         
ไม่แพง 2) มีสังคมที่อยู่อาศัย 3) มีการส่งเสริมการเติบโตและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของภาคที่อยู ่อาศัย         
4) มีการปฏิรูปการเช่า 5) การดำเนินการเจ้าของบ้าน และ 6) การวางแผนและการแบ่งเขตการริเริ่มการปฏิรูป  
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ซึ่งนโยบายนี้จะช่วยลดการไม่มีที ่อยู่อาศัยของกลุ่มประชากรที่มีทั ้งผู ้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก      
ความรุนแรงในครอบครัว เด็กและคนหนุ่มสาว ชาวออสเตรเลียพื้นเมือง คนเร่ ร่อนซ้ำซาก คนที่ออกจาก                             
การด ูแลหร ือสถาบ ันไปส ู ่ คนไร ้บ ้าน และผ ู ้ส ู งอาย ุ  ( Department of Social Services Australian 
Government, 2020a) 

2) โครงการสร ้างความสามารถในการจ ่ายค ่าเช ่าแห่งชาติ (National Rental Affordability 
Scheme) ปัจจุบันความสามารถในการจ่ายค่าที่อยู่อาศัยเป็นประเด็นสำคัญของชุมชน เนื่องจากค่าที่อยู่อาศัย
ที ่เพิ ่มขึ ้น ส่งผลกระทบต่อความสามารถของชาวออสเตรเลียจำนวนมากในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน       
ทางการเงินของตนเอง รัฐบาลออสเตรเลียร่วมกับสหรัฐอเมริกาโดยการจัดตั้งโครงการ National Rental  
Affordability Scheme ('NRAS' หรือ 'the Scheme') เพื่อพยายามช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ที่อยู่อาศัย โครงการนี้นับเป็นการริเริ่มด้านที่อยู่อาศัยราคาประหยัดของรัฐบาลออสเตรเลีย โดยมีกรมบริการ
สังคม (Department of Social Services : DSS) มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ และมีสำนักงาน
จัดเก็บภาษีของออสเตรเลียและกรมธนารักษ์และการเงินเป็นที่ปรึกษาและกำหนดกฎเกณฑ์ร่วมกับรัฐบาล
ออสเตรเลีย รัฐบาลท้องถิ่นในการจัดการเคหะเช่าราคาต่ำ (NRAS) อย่างต่อเนื ่อง สำหรับหน้าที่ในการ
ดำเนินการของ DSS ได้แก่ 1) การประยุกต์ใช้กรอบกฎหมายเคหะเช่าราคาต่ำ (NRAS)  2) การจัดสรรสิ่งจูงใจ
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับอนุมัติ 3) การประเมินคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมที่ได้รับการอนุมัติเพื่อรับสิ่งจงูใจ 
เคหะเช่าราคาต่ำประจำปี 4) การตัดสินใจเกี่ยวกับการโอนที่อยู่อาศัยของเคหะเช่าราคาต่ำ ระหว่างผู้เข้าร่วม
โครงการที่ได้รับอนุมัติหรือไปยังบ้านเช่าอื่น 5) การเผยแพร่และการรักษาแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียของเคหะเช่าราคาต่ำ รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการบริหารเคหะเช่า
ราคาต่ำ บริหารงานภายใต้กรอบกฎหมายซึ่งประกอบด้วย พระราชบัญญัติโครงการความสามารถในการจ่าย
ค่าเช่าแห่งชาติ พ.ศ. 2551 (พระราชบัญญัติเคหะเช่าราคาต่ำ) และกฎระเบียบโครงการความสามารถในการ
จ่ายค่าเช่าแห่งชาติ พ.ศ. 2551 (ระเบียบเคหะเช่าราคาต่ำ) 

โครงการเคหะเช่าราคาต่ำ เป็นโครงการที่จัดหาที่อยู่อาศัยให้เช่าในราคาไม่แพง ซึ่งจัดทำขึ้นโดยความ
ร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกลาง รัฐท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และองค์กรชุมชน มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุน
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่แพง (โดยปกติจะมีบ้าน 100 หลังขึ้นไป) โดยทั่วไปไม่
สามารถใช้ได้กับนักลงทุนรายย่อยขนาดเล็กส่วนตัวและรายย่อยในตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า อย่างไรก็ตาม
นักลงทุนดังกล่าวอาจมีส่วนร่วมในเคหะเช่าราคาต่ำ โดยการลงทุนหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์จากผู้เข้าร่วมที่ได้รับ
อนุมัติหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งมักเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ องค์กร
ที่ไม่แสวงหาผลกำไรและผู้ให้บริการที่อยู่อาศัยในชุมชน  ทั้งนี้ รัฐบาลออสเตรเลียจะประเมินใบสมัครของ
ผู้สนใจลงทุนที่สมัครตามเกณฑ์ท่ีกำหนดและเสนอการจัดสรรสิ่งจูงใจตามเกณฑ์นั้น ผู้เข้าร่วมที่ได้รับการอนุมัติ
จะมีสิทธิ์ได้รับสิ่งจูงใจทางการเงินของเคหะเช่าราคาต่ำประจำปี หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื ่อนไขของการ
จัดสรรในแต่ละปีเป็นเวลา 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นของการจัดสรร ดังนั้น นักลงทุนจึงเป็นบุคคลที่สามที่เป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัยให้เช่าและมีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในโครงการ เนื่องจากสามารถเป็นผู้รับผลประโยชน์จาก
สิ่งจูงใจของเคหะเช่าราคาต่ำและอาจมีส่วนร่วมในโครงการนี้  
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โดยปกตนิักลงทุนของโครงการเคหะเช่าราคาต่ำ และผู้เข้าร่วมที่ได้รับการอนุมัติจะเข้าร่วมในข้อตกลง
ตามสัญญาโดยผู้เข้าร่วมที่ได้รับการอนุมัติจะจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของ โครงการฯ 
และส่งต่อสิ่งจูงใจของโครงการฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับนักลงทุนอ่ืน สำหรับเงื่อนไขการจัดสรร กำหนดให้
ผู้เข้าร่วมที่ได้รับการอนุมัติในโครงการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับต่อไปนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุมัติไดร้ับ
สิ่งจูงใจในส่วนที่อยู่อาศัยให้เช่าที่ได้รับอนุมัติ 

- ที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน และพร้อมใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ นับตั้งแต่
วันที่ไดร้ับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 

- ที่อยู่อาศัยจะต้องมผีู้เช่าตามท่ีกำหนดในข้อบังคับ 
- ค่าเช่าที ่เรียกเก็บตลอดปีจะต้องน้อยกว่าค่าเช่ามูลค่าตลาดสำหรับที ่อยู ่อาศัยอย่างน้อย                        

ร้อยละ 20  
- ที่อยู่อาศัยจะต้องไม่ว่างเป็นเวลานานเกิน 26 สัปดาห์ในหนึ่งปี หรือว่างนานกว่าระยะเวลา

ต่อเนื่อง 26 สัปดาห์ในสองปี  
- ผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุมัติจะต้องยื่นคำแถลงการณ์ปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับที่อยู่อาศัยกับกรม

ตามข้อบังคับ 
- ที่อยู่อาศัยแต่ละแห่งจะต้องปฏิบัติตามเจ้าของบ้านการเช่าอาคารและกฎหมายด้านสุขภาพและ

ความปลอดภัยของรัฐหรือดินแดนและพ้ืนที่รัฐบาลท้องถ่ินที่อาศัยนั้นตั้งอยู่ 
- ผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุมัติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษทั้งหมด 
- การประเมินค่าเช่าในราคาตลาด (Market Rent Valuation: MRV) ต้องเกี่ยวข้องกับมูลค่า

ตลาด ค่าเช่าสำหรับที่อยู่อาศัย ณ วันที่ภายในระยะเวลาการประเมินที่อนุญาตและระบุวันที่ที่เกี่ยวข้องกับ
มูลค่าตลาดค่าเช่า 

- ผู้เข้าร่วมที่ได้รับการอนุมัติจะต้องยื่นข้อเสนอประเมินค่าเช่าในราคาตลาดเป็นเวลาปีแรก ปีที่ห้า 
และปีท่ีแปดของระยะเวลาจูงใจซึ่งจะมีผลในวันแรกของระยะเวลาจูงใจและ ณ วันแรกของปีที่ห้าและแปดของ
ระยะเวลาจูงใจภายในระยะเวลา ระยะเวลาการประเมินที่อนุญาต  

- ระยะเวลาการประเมินมูลค่าที ่อนุญาตสำหรับการประเมินค่าเช่าในราคาตลาด เริ ่มต้น                   
13 สัปดาห์แรกและสิ้นสุด 13 สัปดาห์หลังจากวันที่สามารถเช่าที่อยู่อาศัยได้เป็นครั้งแรกหรือสำหรับปีที่ห้า
และปีทีแ่ปดของระยะเวลาจูงใจ 13 สัปดาห์ด้านใดด้านหนึ่งของวันครบรอบปีแรกที่มีให้เช่า 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลออสเตรเลียมีข้อตกลงทางกฎหมายเฉพาะกับผู้เข้าร่วมที่ได้รับการอนุมัติเทา่นั้น 
และข้อตกลงทางกฎหมายเหล่านี้ไม่ครอบคลุมถึงการติดต่อที่ผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุมัติอาจเข้าร่วมกับบุคคลที่สาม
เช่น นักลงทุนรายย่อย ผู้จัดการการเช่าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบของตนเอง
และขอคำแนะนำทางการเงิน กฎหมาย และภาษีอากรที ่เป็นอิสระ เพื ่อให้แน่ใจว่าพวกเขาพึงพอใจว่า                  
การลงทุนในโครงการฯ เป็นการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสถานการณ์ ต่อมา กรมฯ ได้ดำเนินการแก้ไข           
กฎข้อบังคับของโครงการฯ เพ่ือเพ่ิมความคุ้มครองให้กับนักลงทุนภายในโครงการ ทำให้กระทรวงบริการสังคม             
มีอำนาจในการโอนการจัดสรรที่แนบมากับที่อยู่อาศัยให้เช่าที่ได้รับอนุมัติจากผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุมัติคนหนึ่งไป
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ยังอีกคนหนึ่งหากมีเหตุบางประการ เช่น ผู้เข้าร่วมที่ได้รับการอนุมัติไม่ได้ส่งต่อสิ่งจูงใจของ โครงการฯ ให้กับ               
นักลงทนุ ในกรณีที่มีข้อตกลงตามสัญญาให้ทำเช่นนั้น ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากได้รับสิ่งจูงใจ หรือ
ในกรณีที่การกระทำของผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุมัติได้ฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร 
เคหะเช่าราคาต่ำ สามารถทำการโอนได้โดยกรมฯ หรือตามคำร้องขอของนักลงทุน แต่การแก้ไขจะไม่ขยายไป
ถึงการแทรกแซงการจัดทำสัญญาแบบส่วนตัวระหว่างผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุมัติและบุคคลที่สามเช่นนักลงทุนหรือ
ผู้จัดการทรัพย์สิน 

สำหรับการจัดสรรสิ่งจูงใจทางการเงินของโครงการเคหะเช่าราคาต่ำ ได้แก่ การเพิ่มการจัดหาที่อยู่
อาศัย การลดต้นทุนค่าเช่าสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง การส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่และ
การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยให้เช่าในราคาไม่แพง สิ่งจูงใจดังกล่าว ได้แก่ ผู้ให้เช่าที่อยู่อาศัยต้องกำหนดราคาค่า
เช่าในอัตราร้อยละ 80 ของราคาค่าเช่าตามมูลค่าตลาดหรือน้อยกว่า และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการจัดสรร
ทั้งหมดจึงจะได้รับสิทธิ์ในการได้รับสิ่งจูงใจของโครงการเคหะเช่าราคาต่ำเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ สิ่งจูงใจของ
โครงการเคหะเช่าราคาต่ำที่สนับสนุนแก่ผู้ลงทุนด้านที่อยู่อาศัย จะเปลี่ยนแปลงไปตามองค์ประกอบของค่าเช่า
ที่อยู่อาศัยจากการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค โดยใช้อัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักขององค์ประกอบที่อยู่อาศัยจาก
เมืองหลวง 8 แห่ง ซึ่งจะจัดทำดัชนีดังกล่าวเป็นรายไตรมาสของ  ทุกปี  โดยสิ่งจูงใจของเคหะเช่าราคาต่ำ ที่
รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นสนับสนุนให้แก่ผู้ลงทุนด้านที่อยู่อาศัยโดยตรง ได้แก่ การลดภาษี  หรือใน
รูปแบบของการคืนภาษีเงินได้ (Receive Tax Offset : RTO) เพื่อเป็นการชดเชย หรืออนุมัติเงินช่วยเหลือต่อ
ปีโดยตรงเพื่อสนับสนุนทางการเงิน อย่างไรก็ตาม กรณีการสนับสนุน ทางการเงินนั้นจะสามารถทำได้เฉพาะ
กรณีที่ผู้เข้าร่วมได้รับอนุมัติสิ่งจูงใจของเคหะเช่าราคาต่ำ  เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง และการ
เป็นสถาบันที่ไม่หวังผลกำไรเท่านั้น 
 ในด้านผู้เช่านั้น บ้านเช่าของเคหะเช่าราคาต่ำ มีให้สำหรับชาวออสเตรเลียที่มีรายได้น้อยและปาน
กลาง  รวมทั้งผู้ที่ยากที่จะจ่ายราคาค่าเช่าตามราคาตลาดได้ คุณสมบัติของผู้เช่าจะได้รับการทดสอบกับเกณฑ์
รายได้ของครัวเรือน ซึ่งแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของครัวเรือน กรมฯ จะกำหนดให้ทุกคนที่เป็นผู้
เช่าบ้านเช่าที่ได้รับอนุมัติต้องมีรายได้รวม และเป็นสมาชิกในครัวเรือนเดียวตามขีดจำกัดรายได้ที่กำหนด  ที่อยู่
อาศัยใหม่ของเคหะเช่าราคาต่ำ เข้าสู่โครงการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และจะยังคงให้เช่าภายใต้
โครงการนี้เป็นเวลานานถึง 10 ปีนับจากวันที่เริ่มต้น เนื่องจากมีความต้องการที่อยู่อาศัยจำนวนมาก รัฐบาล
ออสเตรเลียจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่า ผู้เช่ารายใดจะสามารถเช่าที่อยู่อาศัยที่พัฒนาภายใต้โครงการนี้ ได้ 
ผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุมัติหรือผู้จัดการการเช่าที่ได้รับการเสนอชื่อจะเลือกผู้เช่า ผู้เช่าในควีนส์แลนด์จะต้อง
ลงทะเบียนกับ One Social Housing Register ของรัฐบาลควีนส์แลนด์ด้วย  ทั้งนี้ โครงการเคหะเช่าราคาต่ำ 
จะมีการจัดสรรสิทธิ์ด้านที่อยู่อาศัย โดยเป็นการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่แพงแก่ผู้เช่าที่มีสิทธิ์ เคหะเช่าราคา
ต่ำจะคิดค่าเช่าร้อยละ 80 หรือน้อยกว่าของมูลค่าตลาดอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ สำหรับด้านผู้ลงทุนนั้น 
โครงการเคหะเช่าราคาต่ำ (NRAS) มีการเสนอสิ่งจูงใจทางการเงินเป็นรายปีเป็นเวลานานถึงสิบปี ให้แก่ผู้ลงทุน
หรือองค์กรที่ให้โอกาสผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางในการเช่าบ้าน ในอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่าค่าเช่ามูลค่าตลาด
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อย่างน้อยร้อยละ 20  สำหรับโครงการเคหะเช่าราคาต่ำ นั้น ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยสวัสดิการสังคม แต่เป็นบ้านเช่า
ส่วนตัวในราคาที่ไม่แพง (Department of Social Services Australian Government, 2021a) 

3) โครงการสร้างเมืองในภูมิภาคที่ดีขึ ้น (Building Better Regional Cities Program) โครงการ  
สร้างเมืองในภูมิภาคที ่ด ีข ึ ้นนี ้ (Building Better Regional Cities: BBRC) มีว ัตถุประสงค์เพ ื ่ออำนวย                  
ความสะดวกในการจัดหาที่อยู่อาศัยราคาประหยัดสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางในภูมิภาคออสเตรเลีย 
รัฐบาลออสเตรเลียให้เงินทุนแก่สภาท้องถิ่นสำหรับโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเร่งการปลดปล่อยที่ดินและ
สนับสนุนการเพิ่มที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง สภาท้องถิ่นต้องร่วมสนับสนุนโครงการโดยให้ส่วนลด/เงินคืนจาก
ราคาขายสำหรับผู้ซื้อท่ีมีสิทธิ์ (Department of Social Services Australian Government, 2020b) 

4) โครงการเชื ่อมโยงผู ้สูงอายุ (Seniors Connected Program) โครงการ Seniors Connected 
ก่อตั้งขึ้นจากนโยบายการเลือกตั้งปี ค.ศ. 2019 ของรัฐบาล 'More Support for Older Australians' ระหว่าง
ปี ค.ศ. 2019-2020 ถึง ค.ศ.2023-2024 จ ุดประสงค์ของโครงการนี ้ค ือ เพื ่อบรรเทาความเหงาและ                     
ความโดดเดี่ยวทางสังคมที่พบในชาวออสเตรเลียที่มีอายุมากกว่า ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาวะการณ์
ปัจจุบัน โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชุมชนหมู่บ้าน (Village Hub) ใหม่อย่างน้อยสิบแห่งทั่วออสเตรเลีย 
เพื่อนำชาวออสเตรเลียที่อายุมากมารวมกัน โดยจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุขภาพจิตและร่างกายที่ดี ตลอดจนสร้าง                 
การมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนในท้องถิ ่น ความคิดริเริ ่มนี้สร้างขึ้นจาก Hubs ที่มีอยู่จำนวนมากและกำหนด
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป หรือชาวออสเตรเลียพื้นเมืองที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในบ้าน
ของตนในชุมชน การให้ทุนนี้จะแสวงหาองค์กรหรือสมาคมเพื่อเป็น 'National Grants Manager' ช่วยรัฐบาล
ในการคัดเลือกและบริหารเงินช่วยเหลือให้กับองค์กรอื่น ๆ ที่จะดำเนินการชุมชนหมู่บ้านทั่วออสเตรเลีย 
(Department of Social Services Australian Government, 2020c) 

5) กองทุนในการจัดหาที่อยู่อาศัย (Housing Affordability Fund: HAF) รัฐบาลออสเตรเลียให้เงิน
ช่วยเหลือแก่รัฐบาลท้องถิ่นในการทำงานร่วมกับภาคเอกชน เพ่ือลดโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย
และค่าใช้จ่ายในการวางแผนและเพื ่อส่งเงินออมให้กับผู ้ซื ้อที ่มีสิทธิ ์ (Department of Social Services 
Australian Government, 2019a) 

6)  ข้อเสนอของเมืองโฮบาร์ต (Hobart City Deal) รัฐบาลออสเตรเลียให้เงิน 30 ล้านดอลลาร์สำหรับ
องค์กรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มการจัดหาที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมและราคาไม่แพงในเกรทเทอร์โฮบาร์ต เงินทุนนี้เป็นส่วน
หนึ่งของข้อตกลงเมืองโฮบาร์ตเพ่ือปรับปรุงปัญหาความสามารถในการจ่ายที่อยู่อาศัยในโฮบาร์ตและจะส่งมอบ
ที่อยู่อาศัยใหม่มากกว่า 100 แห่งให้กับชาวแทสเมเนียที่มีความเสี่ยง  ลำดับความสำคัญคือการดูแลผู้ที่ต้องการ
ที่อยู่อาศัยมากที่สุดจากรายชื ่อรอที่อยู ่อาศัยทางสังคมของแทสเมเนีย  ซึ่งรวมถึงผู้ที ่เปราะบางผู้สูงอายุ  
ครอบครัวและผู้หญิงที่หลบหนีความรุนแรง และผู้ที่มีความทุพพลภาพ (Department of Social Services, 
Australian Government, 2021b) 

7) องค์กร Homes for Homes  รัฐบาลออสเตรเลียมอบเงินจำนวน 6 ล้านดอลลาร์ เพื่อเป็นเงินทุน
ให้แก่ Homes for Homes ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งโดยประเด็นหลักในการระดมทุน
ในช่วงสี่ปี (ตั้งแต่ปี ค.ศ.2017-18 ถึง 2020-21) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร Homes 
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for Homes เพื่อนำมาซึ่งวิธีการใหม่ ๆ และปรับขนาดได้ในการระดมทุนส่วนตัวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่
อาศัยเพื่อสังคมและราคาไม่แพง ภายใต้โครงการ Homes for Homes เจ้าของบ้านยินยอมโดยสมัครใจใน
ข้อแม้เก่ียวกับทรัพย์สินของตนและทำการบริจาคเพ่ือหักลดหย่อนภาษี ณ เวลาที่ขายได้ร้อยละ 0.1 ของราคา
ขาย ตัวอย่างเช่น การบริจาค 750 ดอลลาร์จากการขาย 750,000 ดอลลาร์ เป็นต้น ทั้งนี้ เจ้าของบ้านสามารถ
เลือกไม่ใช้ Homes for Homes ได้ตลอดเวลา  รายได้จะถูกรวบรวมโดย Homes for Homes ในรัฐหรือ
ดินแดนที่พวกเขาได้รับการระดมทุนเพื ่อสนับสนุนโครงการที ่อยู ่อาศัยเพื ่อสังคมและราคา ไม่แพงผ่าน
กระบวนการคัดเลือกที่แข่งขัน กลไกข้อแม้เป็นแนวทางใหม่ในการสร้างทุนสำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมและ
ราคาไม่แพง ซึ่ง Homes for Homes ประเมินว่ามีศักยภาพในการสร้างรายได้มากกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์
ในช่วง 30 ปี ทั้งนี้ Homes for Homes ได้จัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษาด้านที่อยู่อาศัยและการลงทุนเพื่อสนับสนุน
รูปแบบธุรกิจเพ่ือสังคมของพวกเขา (Department of Social Services Australian Government, 2019b) 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะห์และกำหนดภาพอนาคตที่เหมาะสม (Scenarios)  

เพื่อการปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร 
 

3.1 สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยของโลก ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั  
3.1.1 สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยของโลก 
การขาดแคลนที่อยู่อาศัยที ่ดีที่มีจำนวนเพียงพออย่างครอบคลุมและในราคาที่จ่ายได้ ทำให้เกิด 

ชุมชนแออัดสภาพแวดล้อมเสื ่อมโทรมในหลายภูมิภาคทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2561 จำนวนประชากรโลก                  
7.59 พันล้านคน มีประชากรที่อาศัยอยู่ในเมือง 4.17 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 55 และคาดการณ์ว่า เมื่อถึง 
ปี พ.ศ. 2593 ประชากรโลกจะมีจำนวน 9.72 พันล้านคน คาดการณ์ว่าจะมีประชากรร้อยละ 68 ที่จะอาศัยอยู่
ในเมือง  (United Nations, 2019) ทำให้ความต้องการที ่อยู ่อาศัยเพิ ่มมากขึ ้น เกิดการกระจุกตัวอยู ่ใน  
เขตเมือง ซึ่งก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ราคาที่อยู่อาศัยเพ่ิมสูงขึ้น
ทั่วโลก ทำให้ความสามารถในการซื้อที่พักอาศัยนั้นเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น ตามนิยาม “ความสามารถในการ  
ซื้อหา” (Housing Affordability) แล้ว นอกจากที่จะต้องพิจารณาราคาที่อยู่อาศัย ยังต้องพิจารณาทำเล 
ระยะทางจากที่พักไปที่ทำงาน และรายได้ของครัวเรือนที่จะสามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้ อีกทั้งยังต้องมีรายได้
เพียงพอต่อการซ่อมบำรุงที่พักอีกด้วย ซึ่งในแต่ละเมือง แต่ละประเทศมีความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัย  
ที่แตกต่างกัน แต่รูปแบบที่คล้ายคลึงกัน คือ “ราคาที่อยู่อาศัยที่มักมีราคาที่สูงกว่ารายได้” (ศูนย์วิจัยและ
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน, 2564) 

ข้อมูลดัชนีราคาที ่อยู ่อาศัยทั ่วโลก (Global House Price Index) ล่าสุดในไตรมาสที่ 3 ประจำ 
ปี พ.ศ. 2563 โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวว่า ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยของประเทศส่วนใหญ่
จาก 60 ประเทศ มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์ – อุปทานตามสภาพแวดล้อม
ของการทำงานในช่วงโรคระบาดและ (คาดการณ์ถึง) หลังโรคระบาด อาทิ การทำงานจากบ้าน – การทำงาน
โดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ทำให้กลุ่มผู้มีรายได้สูงต้องการที่อยู่อาศัยที่มีขนาดใหญ่ขึ้น/แพงขึ้น ส่งผลต่อกันถึงกลุ่ม
ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่าที่จะไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยเพราะราคาสูงขึ้นและเป็นราคาที่ไม่สามารถซื้อหาได้ 
(Unaffordable) ดังภาพที่ 3.1  
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ภาพที่ 3.1 ข้อมูลดัชนีราคาที่อยู่อาศัยทั่วโลก (Global House Price Index) 
ที่มา: Global Housing Watch, 2021 
 

ในขณะที่อัตราสินเชื่อเพื่อบ้านที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นสองเท่า ทำให้ราคาที่อยู่อาศัย  
สูงขึ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบราคาที่อยู่อาศัยที่เพ่ิมขึ้นกับรายได้ พบว่า ราคาที่อยู่อาศัยไม่สัมพันธ์กับรายได้ ทำให้
ท ี ่อย ู ่อาศัยกลายเป็นราคาที ่  “ไม ่สามารถซื ้อหาได ้” (Unaffordable) สำหรับประชากรหลายกลุ่ม  
ดังภาพที่ 3.2  
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ภาพที่ 3.2 ราคาที่อยู่อาศัยกับรายได้สุทธิ 
ที่มา: Global Housing Watch, 2021 
 

จากการศึกษาของ ElFayoumi, K et al. (2021) พบว่า ประชากรยุโรปเช่นในประเทศฝรั ่งเศส 
ประเทศโปแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ และประเทศกรีซประสบปัญหาความสามารถในการซื้อที ่อยู่อาศัย  
โดย 1 ใน 3 ของประชากรยุโรปยังคงต้อง “เช่า” ที ่พักอาศัย ในขณะที่ราคาที ่อยู่อาศัยนับวันยิ่งสูงขึ้น  
จากสถานการณ์ดังกล่าว  ทำให้ประชากรส่วนหนึ่งถูกบังคับให้ต้องออกไปจากเมือง เพื ่อหาที ่อยู ่อาศัย 
นอกเมือง แล้วค่อยเดินทางเข้ามาทำงานในเมือง เพราะหากยังอาศัยอยู่ในเมือง ประชากรเหล่านี้จะต้อง  
ไปอาศัยอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยที่มีความแออัด สภาพแวดล้อมไม่ดี รวมทั้งต้องจ่ายค่าเช่าที่พักอาศัยในราคา  
ที่สูงมากเมื่อเทียบกับค่าเช่าที่อยู่อาศัยในเขตนอกเมือง โดยทั่วไปประชากรยุโรปจะจ่ายร้อยละ 25 ของรายได้
ไปกับค่าเช่าที่อยู่อาศัย แต่สำหรับผู้มีรายได้น้อย ต้องจ่ายค่าเช่าที่อยู่อาศัยมากกว่าร้อยละ 40 ของรายได้ เช่น 
คร ัวเร ือนที ่ยากจนในประเทศนอร์เวย ์ ประเทศไอซ์แลนด์  ประเทศฟินแลนด์ ประเทศสโลวาเกีย  
และสหราชอาณาจักร 

ประเด็นที่อยู่อาศัย สหรัฐอเมริกาเองก็ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน จากรายงาน Gap: A shortage 
of Affordable Home (The National Low Income Housing Coalition, 2021) พบว ่ า  ป ร ะช า ก ร
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สหรัฐอเมริกาประสบปัญหาไร้บ้าน การอยู่อย่างแออัด และการไม่มีเสถียรภาพเรื่องที่อยู่อาศัยเช่นกัน สำหรับ
สหรัฐอเมริกา นอกจากบริบทของรายได้และค่าที่อยู่อาศัย ยังมีเรื่องของมิติความหลากหลายทางเชื้อชาติ  
มาเป็นประเด็นเพิ่มขึ้น ภาพรวมของสถานการณ์ Housing Affordability ปี ค.ศ. 2019  พบว่า ผู้เช่าที่มี
รายได้น้อยที่สุด (Extremely Low Incomes) 10.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 25 ของผู้เช่าทั้งหมด และคิดเป็น
ร้อยละ 9 ของครัวเรือนสหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มคนผิวสีมักจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยมากโดยมีจำนวนมากกว่า
คนผิวขาว เมื่อพิจารณาลงไปในหมู่ผู้เช่าที่มีรายได้น้อยมาก จะพบว่า คนผิวดำ ร้อยละ 20 ชนพื้นเมืองอเมริกัน
อินเดียน/อะลาสกา ร้อยละ 18 คนลาตินอเมริกา ร้อยละ 14 และคนเอเชีย ร้อยละ 10 ซึ่งมีจำนวนประชากร 
7.6 ล้านคน (ร้อยละ 70) จาก 10.8 ล้านคนข้างต้น มีภาระค่าเช่าที่มากเกินไป (Severe Cost-burden)  
โดยใช้มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 50) ของรายได้ตัวเองไปกับค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 

 ในจำนวน 10.8 ล้านคนนั้น มีถึงร้อยละ 48 ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้พิการ และอีกร้อยละ 43  
ที่อยู่ในภาคแรงงาน โรงเรียน และผู้ดูแลคนป่วย/ผู้สูงอายุ และมีจำนวนไม่น้อยที่อยู่ ในภาคค้าปลีกและ
ร้านอาหาร ซึ่งมีความเปราะบางมากหากร้านค้าต้องปิดตัวลง ที่ส่งผลต่อการถูกลดเงินเดือนหรือสูญเสียงาน   
ผู้เช่าที่มีรายได้น้อยที่สุดมักประสบกับปัญหาการขาดแคลน “บ้านเช่าที่มีราคาหาซื้อได้และมีพอให้เช่า” 
(Shortage of Affordable and Available Rental Homes) กล่าวคือ อาจมีเพียง 37 หลังสำหรับครัวเรือน 
100 ครัวเรือนเท่านั ้น ซึ ่งนอกจากจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผู ้เช่าที ่มีรายได้น้อยยังต้องแย่งหา  
“ที่อยู่อาศัยที่สามารถซื้อหาได”้ กับครัวเรือนที่มีรายได้สูงกว่าอีกด้วย 

สำหรับภูมิภาคเอเชีย พบว่า ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถซื้อได้ (Unaffordable Housing) ก็เป็น
ปัญหาเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทำให้เกิดปัญหา
ขนาดของบ้านที่เล็กลงกับจำนวนประชากรที่แออัดเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนในเมืองต้องพักอาศัยในชุมชน  
ที่ไม่เป็นทางการหรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า “ชุมชนสลัม” นั่นเอง (ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน, 2564) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั่วโลก แต่ไม่ได้กระทบ 
ต ่อราคาท ี ่พ ักอาศ ัยท ั ่วโลก จากการรายงาน Federal Housing Finance Agency ราคาท ี ่อย ู ่อาศัย 
ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1 ในรอบเดือนและในรอบ 1 ปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 ประเทศอังกฤษ 
ณ ตุลาคม พ.ศ. 2563 ราคาบ้านในอังกฤษเฉลี่ยมีราคา 245,443 ปอนด์ (9.94 ล้านบาท) ราคาบ้านเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 0.7 ในรอบ 1 เดือน ที่ผ่านมา ทำให้ราคาทั้งปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เนื่องจากอังกฤษมีมาตรการกระตุ้น
การซื้อบ้านอยู่ในขณะนี้ สาธารณรัฐเยอรมนี ราคาบ้านเดือนมกราคม - ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นแล้ว 
ร้อยละ 7.1 จากดัชนี 171.87 เป็น 185.2266 ประเทศอิตาลี ราคาบ้านเพิ่มขึ้นจากดัชนี 98.6 ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2563 เป็น 99.8 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 และประเทศสิงคโปร์เอง ราคาบ้านก็เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 0.8 ในรอบไตรมาสที่ 2-3 ของ   ปี พ.ศ. 2563 (อสังหาริมทรัพย์ต่างแดน, 2564) ซึ่งความสามารถใน
การซื้อที่พักอาศัยกลับอยู่ในอัตราที่ตรงข้ามกัน ทำให้ประชากรบางส่วนที่มีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในเมือง 
เพ่ือประกอบอาชีพต้องไปอาศัยอยู่ในพ้ืนที่แออัดในเขตเมืองเพ่ิมมากข้ึน 
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สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-5 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ปัจจุบันสถานการณ์ชุมชนแออัดทั ่วโลกเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่สำคัญสูงสุดต่อการพัฒนามนุษย์                            
สร้างความไม่มั ่นคงและบั ่นทอนการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน สร้างปัญหาสิ ่งแวดล้อมทั ้งขยะมูลฝอย น้ำเสีย  
แหล่งบ่มเพาะเชื้อโรคและแพร่โรคระบาดโควิด-19 สร้างปัญหาสังคมยาเสพติด อาชญากรรมและความรุนแรง 
ลดทอนความสามารถของประเทศและโลกในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุคสร้างสรรค์และดิจิทัล บางประเทศ 
ในทวีปแอฟริกา มีสัดส่วนชุมชนแออัดสูงถึงกว่าร้อยละ 90 แม้ทวีปเอเชียจะมีสัดส่วนนี้น้อยกว่าแอฟริกา  
แต่ประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย คือ เมียนมาร์ มีชุมชนแออัดสูงกว่าร้อยละ 56 และกัมพูชากว่าร้อยละ 
45 เป็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการพัฒนาของแต่ละประเทศและอาเซียน รวมถึงส่งผลต่อการอพยพแรงงาน  
เข้ามาทำงานในประเทศไทย ส่วนประเทศไทยมีอัตราส่วนชุมชนแออัด ณ ปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) ตามสถิติ
ของธนาคารโลกอยู่ที่ร้อยละ 23.7          

 
 

ภาพที่ 3.3 สัดส่วนชุมชนแออัดทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2561 ตาม SDG 11.1: Urban Population Living in 
              Slums        
ที่มา:     World Bank, 2021 

 
3.1.2 สถานการณ์และแนวโน้มด้านประชากรและท่ีอยู่อาศัยของประเทศไทย  
ประการแรก แนวโน้มของประชากรประเทศไทยในระยะ 50 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2533-2583 แสดงถึง

สภาวะอิ่มตัวในการเติบโต ช่วงระยะ 20 ปีแรก (พ.ศ.2533-2553) มีการเพิ่มของประชากรจากประมาณ  
54.5 ล้านคน  ในปี พ.ศ. 2533 เพิ ่มขึ ้นเป็น 66.0 ล้านคน ในปี  พ.ศ. 2553 ส่วนในระยะ 20 ปีหลัง  
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สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-6 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(พ.ศ.2563-2583) ประชากรจะมีแนวโน้มเพิ ่มขึ้นในอัตราที ่ช้าลง ทั้งนี้ ค่อย  ๆ ลดจำนวนลงหลังจากปี  
พ.ศ. 2573 เป็นต้นไป (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562)  

ประการที่สอง ประเทศไทยกำลังมีการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเยาว์วัยสู่ “สังคมสูงวัย” (Aging Society) 
ทำให้สัดส่วนและจำนวนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง แต่สัดส่วนและจำนวนผู ้สูงอายุเพิ ่มขึ้น  
อย่างรวดเร็ว ทำให้ในปี พ.ศ.2577 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged 
Society) ที่หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนสูงขึ้นเกินกว่าร้อยละ 28 (สำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562)  

ประการที่สาม จำนวนบ้านเพิ่มขึ้นแต่อัตราการเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินของตนเองลดลง แม้จำนวน
บ้านในระดับประเทศจะเพ่ิมขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกับจำนวนบ้านในกรุงเทพมหานครที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น                         
แต่การประเมินคุณภาพชีวิตของประชากร โดยใช้ดัชนีความก้าวหน้าของคนของสำนักงานโครงการพัฒนา  
แห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในประเด็นของการเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินพบว่า ในระดับประเทศการมีบ้าน
และที ่ด ินเป็นของตนเอง (Home Ownership Rate) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื ่องจากร้อยละ 75.25  
ในปี พ.ศ. 2555 เหลือเพียงร้อยละ 70.77 ในปี พ.ศ. 2561 (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2562) 

ประการสุดท้าย การเข้าสู่นโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 พร้อมกับการมาของการสื่อสารระบบ 
5G และ 6G ทำให้การทำงานเป็นหลักแหล่งของประชากรยุคใหม่ อันส่งผลถึงความต้องการที่อยู่อาศัยรูปแบบ
เช่า/ซื้อในราคาปานกลางถึงสูง เพ่ือเป็นหลักแหล่งมั่นคงของตนเองและครอบครัวอาจจะช้าลง และ/หรือลดลง 

กล่าวได้ว่า ประชากรของประเทศมีแนวโน้มลดลงและสังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งมีจำนวนประชากร              
เฉลี่ยในครัวเรือนลดลง พร้อมๆ กับเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น สังคมไทยจะยืดหยุ่นปรับตัว 
(Flexible) มากขึ้นในการครอบครองที่อยู่อาศัย แม้จะยังคงมีจำนวนบ้านเพิ่มขึ้นแต่การเป็นเจ้าของบ้านและ
ที่ดินเป็นของตนเองนั้น จะมีแนวโน้มสัดส่วนที่ลดลง นั่นคือ ประชากรไทยมีแนวโน้มจะใช้ชีวิตอยู่ในที่อยู่อาศัย
ประเภทเช่าในสัดส่วนมากขึ้น ในขณะที่ขนาดครัวเรือนเล็กลง สำหรับผู้สูงอายุก็จะมีแนวโน้มต้องอยู ่ใน
ครัวเรือนขนาดเล็ก อาจเป็นที่พักอาศัยรูปแบบเช่าและต้องดูแลตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะหลังปี พ.ศ.2573 
เป็นต้นไป 
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สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-7 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แผนภูมิที่ 3.1 การเปรียบเทียบสัดส่วนครัวเรือนที่มีบ้านและท่ีดินเป็นของตนเอง ระหว่างประเทศไทยและ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2555-2561 

 
ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562 
 

แผนภูมิที่ 3.2  การกระจายการถือครองทรัพย์สินประเภทบ้าน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
ในช่วง ปี พ.ศ.2556 – 2562 

 
ที่มา: ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย 
          กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช., 2563 
 

3.1.2.1 ความเหลื่อมล้ำในกรรมสิทธิ์ที่ดินและท่ีอยู่อาศัย 
จากข้อมูลการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ความเยากจนและความเหลื่อมล้ำ  
ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2562 หากพิจารณาการกระจายการถือครองทรัพย์สินเป็นรายประเภท ในช่วงปี  
พ.ศ. 2556-2562  

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ทั่วราชอาณาจักร 75.25 75.19 71.43 70.71 70.88 69.82 70.77

กรงุเทพมหานคร 38.64 43.33 42.93 43.96 42.28 42.56 41.96
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รอ้ยละของครวัเรอืนทีม่บีา้นและทีด่นิเป็นของตนเอง พ.ศ.2555-2561

เปรยีบเทยีบระดบัประเทศ กบั กรงุเทพมหานคร

ทั่วราชอาณาจักร กรงุเทพมหานคร Linear (กรงุเทพมหานคร)
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สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-8 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  พบว่า สำหรับทรัพย์สินประเภท “บ้าน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย” ในกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 10 ที่มีรายได้สูงสุด (Decile 101) มีส่วนแบ่งมูลค่าทรัพย์สินเฉลี่ยร้อยละ 34.7 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม (ปี พ.ศ. 2556–2562) ในขณะที่กลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุด (Decile 1) มีส่วนแบ่งมูลค่าทรัพย์สิน
เพียงร้อยละ 3.4 ของมูลค่าทรัพย์สินทั ้งประเทศ ทำให้มีความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มอยู่ที ่ 10.2 เท่า  
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3.2 แม้ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2556–2562 แนวโน้มส่วนแบ่งมูลค่าทรัพย์สินประเภทดังกล่าว
ของกลุ ่มรายได้ที ่ 10 จะค่อย ๆ ปรับตัวลดลง แต่ส่วนแบ่งมูลค่าทรัพย์สินของชั ้นดังกล่าวยังคงสูงกว่า  
กลุ่มรายได้ที่ 1 – 9 ค่อนข้างมาก และเมื่อพิจารณาจากลักษณะการใช้งานของทรัพย์สินประเภทดังกล่าว 
พบว่า ในปี พ.ศ.2562 สัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินประเภทบ้าน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 97.7 ถูกใช้เพ่ือเป็น
ที่อยู่อาศัย ส่วนอีกร้อยละ 2.3 ใช้เพื่อเป็นบ้านพักชั่วคราว/บ้านพักตากอากาศ โดยในกลุ่มประชากรร้อยละ 10 
ที่มีรายได้สูงที่สุด (Decile 10) เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการถือครองทรัพย์สินฯ เพื่อบ้านพักชั่วคราว/บ้านพัก 
ตากอากาศสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 63.9 ของทรัพย์สินฯ เพ่ือบ้านพักชั่วคราว/บ้านพักตากอากาศท้ังหมด (สำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563) 

3.1.2.2 สถานการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย 
แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบันได้ก่อให้เกิด                   
ความเหลื่อมล้ำของระดับคุณภาพชีวิต ความไม่เท่าเทียมกันนี้ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ศักยภาพ
และระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ำกว่าเป้าหมาย จากผลการสํารวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 จํานวนครัวเรือนโดยประมาณ 21.32 ล้านครัวเรือน 
พบว่า ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อ ยละ 87.4                
ในปี พ.ศ. 2533 ลดลงเหลือร้อยละ 82.4 ร้อยละ 78.9 และร้อยละ 77.0 ปี 2543 ปี 2553 และปี 2556 
ตามลําดับ ทั้งยังพบว่า มีครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยจํานวนมากถึง 5.87 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 27.5 ของจํานวนครัวเรือนทั้งประเทศในขณะนั้น  

จากจำนวน 5.87 ล้านครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยแบ่งเป็นผู้มีรายได้ 4 ระดับ 2  
คือ 1) ผู ้มีรายได้สูงจำนวน 0.87 ล้านครัวเรือน 2) ผู ้มีรายได้ปานกลาง จำนวน 1.41 ล้านครัวเรือน  
  
 

 
1  เดไซล์ (Deciles) เป็นการวัดตำแหน่งของข้อมูลที่แบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 10 ส่วนเท่าๆ กัน เมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก ค่าที่แบ่งข้อมูล
ออกเป็น 10 ส่วนเท่า ๆ กัน มี 9 ค่า คือเดไซล์ที่ 1 (D1) เดไซล์ที่ 2 (D2) เดไซล์ที่ 3 (D3) จนถึง เดไซล์ที่ 9 (D9) ตามลำดับ  
2  1) “ผู้มีรายได้น้อย” หมายถึง ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยกว่า Percentiles ที่ 60  
   2) “ผู้มีรายได้ปานกลาง” หมายถึง ครัวเรือนที่มีรายได้ Percentiles ที่ 61-80  
   3) “ผู้มีรายได้สูง” หมายถึง ครัวเรือนที่มีรายได้ Percentiles ที่ 81 ขึ้นไป  
การกำหนดกลุ่มผู้มีรายได้การเคหะแห่งชาติพิจารณาจากระดับรายได้และความสามารถในการรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นการกระจาย
รายได้จากครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่สุดไปหามากที่สุด แบบ Percentile (ตำแหน่งที่แสดงให้ทราบว่ามีจำนวนร้อยละเท่าไรของจำนวนคะแนนที่มี
ค่าต่ำกว่าของคะแนนที่ตำแหน่งนั้น) โดยใชข้้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนสํานักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ.2558)   
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และ 3) ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 3.53 ล้านครัวเรือน รวมถึง คนไร้ที่พึ่ง3 จำนวนประมาณ 0.07 ล้านครัวเรือน 
ซึ่งมีการกระจายรายได้จากการคำนวณของฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 การคาดประมาณรายได้ของครัวเรือน (บาท) ต่อเดือนจําแนกตาม Percentile ทั้งประเทศ 

ที่มา: ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ, 2560  อ้างถึงใน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
          ความมั่นคงของมนุษย์, 2560 

 

 
3 “คนไร้ที่พึ่ง” (Helpless Persons) หมายถึง บุคคลซ่ึงไร้ที่อยู ่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพและให้รวมถึงบุคคลที่ อยู ่ในภาวะ
ยากลําบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 1) บุคคลที่ประสบความเดือดร้อนเนื่องจากหัวหน้าครอบครัวหรือบุคคลที่เป็นหลักในครอบครวัตาย  
ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจําคุก หรือประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยร้ายแรงจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หรือไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วย
เหตุใด 2) คนเร่ร่อน 3) บุคคลที่ซ่ึงอาศัยทที่สาธารณะเป็นที่พักนอนชั่วคราว 4) บุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรแต่ยังไร้สัญชาติ และ 5) บุคคล
ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร 
4  เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) เป็นการวัดตำแหน่งของข้อมูลที่แบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 100 ส่วนเท่า ๆ กัน เมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปหา
มาก ค่าที่แบ่งข้อมูลออกเป็น 100 ส่วนเท่า ๆ กัน มี 99 ค่า คือเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 1 (P1) เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 2 (P2) เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 3 (P3) จนถึง                
เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 99 (P99) ตามลำดับ   
5 Mean หมายถึง ค่าเฉลี่ย ซึ่งเกิดจากข้อมูลของผลรวมทั้งหมดหารด้วยจำนวนรายการของข้อมูล 

      กลุ่มเปา้หมาย Percentiles4 
รายได้ครัวเรือน (ป ี2560-2564) 

2560 2561 2562 2563 2564 

รายได้น้อย 

ต่ำกว่า ก. 

(ชุมชน

แออัด) 

1-20 1-10,700 1-11,200 1-11,600 1-12,100 1-12,600 

ก. เช่า 21-40 
10,701-

16,500 

17,201-

19,200 

17,901-

26,600 

18,601-

27,700 

19,401-

28,900 

เช่าซื้อ 

ประเภท ก. 
41-60 

16,501-

24,500 

17,201-

25,500 

17,201-

25,500 

17,901-

26,600 

18,601-

27,700 

รายได ้

ปานกลาง 

เช่าซื้อ 

ประเภท ข. 
61-70 

24,501-

30,100 

25,501-

31,400 

26,601-

32,700 

27,701-

34,100 

28,901-

35,500 

เช่าซื้อ 

ประเภท ค. 
71-80 

30,101-

39,500 

31,401-

41,700 

32,701-

42,800 

34,101-

44,600 

35,501-

46,500 

รายได้สูง 

เช่าซื้อ 

ประเภท ง. 
81-90 

39,501-

57,300 

41,701-

59,700 

42,801-

62,200 

44,601-

64,800 

46,501-

67,500 

เช่าซื้อ 

ประเภท จ. 

91 ขึ้นไป 57,301 

ขึ้นไป 

59,701 

ขึ้นไป 

62,201 

ขึ้นไป 

64,801 

ขึ้นไป 

67,501 

ขึ้นไป 

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน Mean5 29,500 30,700 32,000 33,300 34,700 
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จากระดับรายได้ในตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย                 
โดยการเคหะแห่งชาติ พบว่า ความต้องการที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ของประเทศ ยังคงมาจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อย                       
โดยคาดการณ์ว่า มากกว่าร้อยละ 80 ของความต้องการที่อยู่อาศัยปี พ.ศ. 2560-2564 มาจากกลุ่มผู้มีรายได้
ครัวเรือนต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ซึ ่งคาดว่ามีกำลังซื ้อที ่อยู ่อาศัยในระดับราคาไม่เกินหน่วยละ  
1.5 ล้านบาท ประกอบกับที่อยู่อาศัยในตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนอันมาจากปัจจัยราคาที่ดินที่ปรับตัว
สูงขึ้นตามปริมาณพื้นที่ดินที่เหมาะสมในการพัฒนาที่น้อยลง เนื่องจากสภาวะการเข้าสู่ความเป็นเมืองสูงขึ้น
และประชากรเมืองมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและศูนย์เมืองเศรษฐกิจใหญ่  ๆ 
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ดังนั้นผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางบางส่วนจึงยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้ 

นอกจากนี้ พบว่าประชากรวัยศึกษา วัยบัณฑิต และวัยเริ่มต้นทำงาน กลุ่มหนุ่มสาวที่อาจจะตั้งใจ 
เข้ามาเรียนต่อและ/หรือหางานทำต่อในกรุงเทพมหานครและเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจในระยะหนึ่ง แต่ยังไม่
ตัดสินใจจะซื้อที่อยู่อาศัยถาวรเป็นของตนเอง เนื่องจากในอนาคตอาจกลับไปทำงานที่ ภูมิลำเนาเดิมที่ มี 
การกระจายเศรษฐกิจที่ดีขึ ้น พร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนามากขึ้น และการเดินทางคมนาคม 
ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประชากรในวัย 25 – 35 ปี ที่อาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานบ่อย หรือทำงาน
อิสระในยุคของการสื่อสารดิจิทัลที่มีความพร้อมกว่าในอดีตมากก็ยังมีอีกจำนวนหนึ่ง หรือประชากรวัยทำงาน 
ที่ทำงานอิสระ มิได้ยึดติดกับสถานที่ทำงานที่อยู่ในศูนย์กลางเมือง แต่ทำงานหลายๆ อย่างไปพร้อมกันใน                
ยุคของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากงานแบบครั้งคราว (Gig Economy) ซึ่งเป็นเทรนด์การทำงานรูปแบบใหม่ 
โดยเน้นการจ้างงานในรูปแบบชั่วคราว สัญญาจ้าง ฟรีแลนซ์ หรือแม้แต่คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวแบบที่ไม่มีลูกน้อง 
ตลอดจนสถานการณ์การเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ โดยที่มีสัดส่วนครอบครัวเดี่ยวสูงขึ้น ประกอบกับสภาพ
การแข่งขันด้านเศรษฐกิจที ่ทำให้ประชากรวัยทำงานรุ ่นลูกของผู ้สูงวัยอาจไม่สามารถดูแลผู ้ส ูงวัยที ่มี  
รายได้ปานกลางได้ ดังนั้น ที่อยู่อาศัย “ประเภทเช่า” ทั้งสำหรับวัยหนุ่มสาว วัยทำงานที่มีรายได้จำกัด และ 
ผู้สูงวัย ที่อาจมีรายได้ไม่มากและไม่มีบุตรหลานดูแล จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้มีรายได้น้อย
ถึงปานกลาง  ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงในเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาค จึงเป็น
ที่มาของแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ของประเทศไทยที่มีแผนรองรับที่อยู่อาศัยสำหรับ          
ผู้มีรายได้น้อย โดยการเคหะแห่งชาติระบุให้เป็นแผนยกระดับคุณภาพชีวิต (เช่า) จำนวน 117,471 หน่วย                 
มีแผนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุทั้งโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวนประมาณ 5,500 หน่วย และโดยการเคหะ
แห่งชาติ จำนวนประมาณ 3,000 หน่วย รวมถึงแผนปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุในรูปแบบประชารัฐ อีกจำนวน 
14,500 หลัง 

 
3.1.3 สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจและท่ีอยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร 
ประการแรก  เมื่อความเป็นเมืองเพ่ิมขึ้นครัวเรือนยากจนทั้งระดับประเทศและกรุงเทพมหานครลดลง             

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) พบว่าระยะเวลา 33 ปี ระหว่าง พ.ศ.  2531–2563 ครัวเรือน 
จากชนบทได้อพยพเข้าสู ่เมืองทำให้เกิดแนวโน้มการเปลี ่ยนสู ่สังคมเมือง (Urbanization) อย่างรวดเร็ว  
โดยสัดส่วนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเมืองได้เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 32 เป็นร้อยละ 58 ในทางกลับกันสัดส่วน
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ครัวเรือนชนบทลดลงจากร้อยละ 68 เป็นร้อยละ 42 ทั้งนี้ ปี พ.ศ. 2556 เป็นปีแรกที่จำนวนครัวเรือนในเมือง 
มีมากกว่าชนบท โดยอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 50.67 (แผนภูมิที่ 3.3) แนวโน้มการเปลี่ยนสู่สังคมเมืองที่รวดเร็วนี้ 
ยังได้ส่งผลให้สัดส่วนคนจนของทั้งประเทศและกรุงเทพมหานครลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ สถิติรายได้และ
รายจ่ายของครัวเรือนระหว่าง ปี 2554-2563 ซึ่งจัดเก็บและประมวลโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สำนักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2563) พบว่าสัดส่วนคนจนด้านรายจ่ายของประเทศลดลงจากร้อยละ 13.22 ในปี 2554  
เป็นร้อยละ 6.84 ในปี 2563 สอดคล้องกับระดับสัดส่วนคนจนของครัวเรือนในกรุงเทพมหานครที่ลดลง 
จากร้อยละ 7.74 เป็น 0.49 ในช่วงเวลาเดียวกันตาม แผนภูมิที่ 3.4 (สัดส่วนคนจน หมายถึง ร้อยละของ
ประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ย ต่อคนต่อเดือน ต่ำกว่าเส้นความยากจน) จากสถิติยังพบว่า 
มีความสอดคล้องระหว่างความเป็นเมืองที ่เพิ ่มขึ ้นโดย “สัดส่วนครัวเเรือนชนบทที ่ลดลง” ระหว่าง  
ปี พ.ศ. 2554–2563 จากประมาณร้อยละ 52 เหลือประมาณร้อยละ 42 นั้น สอดคล้องกับ “สัดส่วนคนจน              
ที ่ลดลง” ที ่ลดลงจากประมาณร้อยละ 13 เหลือประมาณร้อยละ 7 ในช่วงเวลาเดียวกัน  ดังแสดงใน                               
แผนภูมิที ่ 3.5 เมื ่อศึกษาค่าสหสัมพันธ์6 ระหว่างสัดส่วนทั ้งสองนี ้ในแต่ละปี พบว่า  อยู ่ที ่ระดับ 0.796                      
ซึ่งหมายถึงจำนวนคนยากจนลดลงตามอัตราความเป็นเมืองที่เพ่ิมข้ึนอย่างสำคัญ (แผนภูมิที่ 3.6)  

แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าการอพยพย้ายถิ่นฐานซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ต่อกรุงเทพมหานคร และความแออัดในการมีที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่อื่น  ๆ กลับสร้างปัญหาด้านความยากจน
ให้กับ “ครัวเรือนในเมือง” เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับครัวเรือนชนบท ซึ่งมีแนวโน้มสัดส่วนครัวเรือนยากจน
ลดลงอย่างเห็นได้ชัดระยะเวลา 33 ปีที่ผ่านมา โดยจากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในจำนวน
ครัวเรือนยากจนที ่ในภาพรวมจะลดลงทั ้งระดับประเทศและพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร (แผนภูมิที ่ 3.3)  
กลับมีสัดส่วนของจำนวนครัวเรือนในเมืองที่ยากจนเพิ่ม “สูงขึ้น” 

สวนทางกับสัดส่วนของจำนวนครัวเรือนในชนบททั้งประเทศที่ยากจนซึ่งมีสัดส่วน “ลดลง” และ  
ดูเหมือนว่าในไม่ช้านี้ จำนวนครัวเรือนยากจนจะอยู่ในเมืองมากกว่าในชนบท ดังแสดงใน แผนภูมิที ่ 3.7  
นั่นหมายถึง การเป็นเมืองที่เพ่ิมข้ึน ก่อให้เกิดสัดส่วนครัวเรือนยากจนในเมืองที่เพ่ิมขึ้นไปพร้อมกัน 
 
 

 
               
 
 
 

 
6  ค่าสหสัมพันธ์ เป็นการดูทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยมี Correlation Coefficient (r) หรือ ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์                      
เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์นี้ ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นี้จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.0 ถึง +1.0 ซึ่งหากมีค่าใกล้ -1.0 นั้นหมายความว่าตัวแปร
ทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมากในเชิงตรงกันข้าม หากมีค่าใกล้ +1.0 นั้นหมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันโดยตรง               
อย่างมาก และหากมีค่าเป็น 0 นั้นหมายความว่า ตัวแปรทั้งสองตัวไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน 
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สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-12 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แผนภูมิที่ 3.3 แนวโน้มสัดส่วนระหว่างจำนวนครัวเรือนในเมืองและชนบทของประเทศไทย ระหว่าง  
พ.ศ. 2531-2563 

 
ที่มา: ที่ปรึกษาเรียบเรียงและคำนวณจากสถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน (สำนักงานสถิติแหง่ชาติ,  
          2563) 
 
แผนภูมิที่ 3.4 ความสอดคล้องระหว่างสัดส่วนคนยากจนในกรุงเทพมหานคร และประเทศไทย พ.ศ. 2554-
2563 

 
ที่มา: ที่ปรึกษาเรียบเรียงและคำนวณจากสถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 
          2563) 
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สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-13 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แผนภูมิที่ 3.5 ความสอดคล้องระหว่างสัดส่วนคนยากจน และสัดส่วนครัวเรือนชนบท พ.ศ. 2554-2563 

 
 

ที่มา: ที่ปรึกษาเรียบเรียงและคำนวณจากสถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 
          2563) 
 
แผนภูมิที่ 3.6 ความสอดคล้องระหว่างสัดส่วนคนยากจนและสัดส่วนครัวเรือนชนบทในแต่ละปีเดียวกัน        
ในปี พ.ศ. 2554 – 2563 

 
 
ที่มา: ที่ปรึกษาเรียบเรียงและคำนวณจากสถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 
          2563) 
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สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-14 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แผนภูมิที่ 3.7 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของครัวเรือนยากจนในเมือง เปรียบเทียบกับในชนบท  
ปี พ.ศ. 2531-2563 

 
 

ที่มา: ที่ปรึกษาเรียบเรียงและคำนวณจากสถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 
          2563) 
 
แผนภูมิที่ 3.8 สัดส่วนของบ้าน/ครัวเรือนชุมชนผู้มีรายได้น้อยแยกตามภาค ปี พ.ศ. 2562 

 
 

ที่มา: ที่ปรึกษาเรียบเรียงและคำนวณจากสถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 
          2563) 
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สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-15 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประการที่สอง ปัญหาชุมชนแออัด/ชุมชนผู ้มีรายได้น้อยกระจุกตัวอยู ่ในกรุงเทพมหานครและ  
จังหวัดสมุทรปราการเป็นหลัก รวมถึงเมืองอุตสาหกรรมและเมืองหลักภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดอยุธยา  
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส จากรายงานสรุปชุมชนผู้มีรายได้น้อย 
ทั่วประเทศฉบับล่าสุดของการเคหะแห่งชาติ พบว่าทั่วประเทศมีจำนวนชุมชนผู้มีรายได้น้อย 1,678 ชุมชน/ 
102,129 หลังคาเรือนอยู่ในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด 695 ชุมชน (ร้อยละ 41.42) รองลงมาคือจังหวัด
ปริมณฑล 290 ชุมชน (ร้อยละ 17.28) ภาคกลาง 281 ชุมชน (ร้อยละ 16.75) ภาคใต้  238 ชุมชน            
(ร้อยละ 14.18) ภาคเหนือ 99 ชุมชน (ร้อยละ 5.90) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75 ชุมชน (ร้อยละ 4.47)  
(การเคหะแห่งชาติ, 2562) กล่าวได้ว่า กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลรวมกันมีจำนวนชุมชนแออัดประมาณ
ร้อยละ 60 ส่วนจำนวนบ้านในชุมชนผู ้มีรายได้น้อยมีทั ้งสิ ้น 102,139 หลังคาเรือน ในจำนวนนี้อยู ่ใน
กรุงเทพมหานคร 49,550 หลัง คิดเป็นร้อยละ 48.51 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หากประกอบกับข้อมูล
ชุดแรกนั่นหมายถึง ความเป็นเมืองเพ่ิมขึ้นของกรุงเทพมหานคร นำมาซึ่งชุมชนผู้มีรายได้น้อยและชุมชนแออัด
พร้อมกับสัดส่วนครัวเรือนยากจนที่เพ่ิมข้ึน 

ประการสุดท้าย ความแตกต่างในปัญหาชุมชนแออัด และชุมชนบุกรุกที่ดินในกรุงเทพมหานคร                     
มีระดับความรุนแรงต่างกันไปในแต่ละพื้นที่กลุ่มเขต 6 กลุ่มเขต ได้แก่ 1) กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 2) กลุ่มเข ต
กรุงเทพเหนือ 3) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 4) กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 5) กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และ 6) กลุ่มเขต
กรุงธนใต้ 

จากจำนวนชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564  
มี 2,016 ชุมชน จำนวนบ้านในชุมชน 475,886 หลัง โดยมีจำนวนชุมชนที่อยู่ในที่ดิน “บุกรุก” ที่หมายถึง 
ช ุมชนที่บ ้านส ่วนใหญ่อย ู ่ ในที ่ด ินท ี ่ผ ู ้อย ู ่อาศ ัยไม ่ได ้เป ็นเจ ้าของหร ือทำการเช ่าก ับเจ ้าของท ี ่ดิน  
แต่บุกเบิก/บุกรุกเข้าอยู่อาศัยในที่ดินของสาธารณะหรือที่ดินบุคคลโดยมิได้จ่ายค่าเช่า รวมทุกเขตทั้งสิ้น               
117 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 5.80 ของจำนวนชุมชนทั้งหมด มีจำนวนบ้านทั้งสิ้น 21,453 หลัง คิดเป็นร้อยละ 
4.51 ของบ้านในชุมชนทั้งหมดในจำนวนนี้กระจายอยู่ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต ดังตารางที่ 3.3 และแผนภูมิที่ 3.9 
พบว่า ปัญหาชุมชนบุกรุกนั้นกระจุกตัวเพียงพื้นที่กรุงเทพชั้นใน กล่าวคือ กลุ่มเขตที่มีจำนวนบ้านบุกรุกมาก
ที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (8,120 หลัง/ ร้อยละ 37.85) รองลงมาคือ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
(7,820 หลัง/ ร้อยละ 36.45) และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง (4,594 หลัง/ ร้อยละ 21.41) ส่วนกลุ่มเขตที่มี      
บ้านบุกรุกจำนวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ (85 หลัง/ ร้อยละ 0.40) 

จำนวน “ชุมชนแออัด” ดังนิยามเดียวกับบทที ่ 1 นั ้น สถิติช ุมชนแออัดของกรุงเทพมหานคร  
ปี พ.ศ.2564 ระบุว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 641 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 31.80 และมีจำนวนบ้านทั้งสิ้น 125,826 หลัง 
คิดเป็นร้อยละ 26.44 ในจำนวนนี้กระจายอยู่ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต ดังตารางที่ 3.2 และแผนภูมิที่ 3.10 พบว่า 
ปัญหาชุมชนแออัดนั้น กระจุกตัวทั้งพ้ืนที่กรุงเทพชั้นในและ กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ซึ่งพบชุมชนแออัดมากที่สุด 
(48,408 หลัง/ ร้อยละ 38.47) รองลงมาคือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (27,681 หลัง/ ร้อยละ 22.00) ลำดับที่ 3 คือ 
กลุ ่มเขตกรุงเทพเหนือ (16,557 หลัง/ ร ้อยละ 13.16) และกลุ ่มเขตกรุงเทพกลาง (16,432 หลัง/  



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ร้อยละ 13.06) ส่วนกลุ่มเขตที่มีบ้านในชุมชนแออัด จำนวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ (8,429 หลัง/  
ร้อยละ 6.70) ตามด้วยกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก (8,319 หลัง/ ร้อยละ 6.61) 

 
ตารางท่ี 3.2 จำนวนและสัดส่วนบ้าน “บุกรุก” และบ้าน “ชุมชนแออัด” ของ 6 กลุ่มเขตในกรุงเทพมหานคร 
ลำดับ กลุ่มเขต จำนวน

บ้านใน
ชุมชน 
"ที่ดิน          
บุกรุก" 

(%) บ้าน
บุกรุกของ
กลุ่มเขตใน
กรุงเทพ 

(%) บ้าน          
บุกรุก เทียบ
ทุกประเภท

ที่ดินใน          
กลุ่มเขต 

จำนวน
บ้านใน 
"ชุมชน
แออัด" 

(%) บ้าน
ชุมชนแออัด
ของกลุม่เขต
ในกรุงเทพ 

(%) บ้าน
แออัดเทียบ
ทุกประเภท

ชุมชนในกลุ่ม
เขต 

1 กรุงเทพกลาง 4,594 21.41 11.33 16,432 13.06 40.53 
2 กรุงเทพเหนือ 7,820 36.45 6.74 16,557 13.16 14.28 

3 กรุงเทพใต ้ 8,120 37.85 11.75 27,681 22.00 40.06 

4 กรุงเทพตะวันออก 694 3.23 0.58 8,319 6.61 6.92 

5 กรุงธนเหนือ 85 0.40 0.12 48,408 38.47 66.49 

6 กรุงธนใต้ 140 0.65 0.24 8,429 6.70 14.71 

  รวม (Sum) 21,453 100.00 
 

125,826 100.00 
 

  ค่าเฉลี่ย (Mean) 3,372 
  

21,879 
  

  ค่าเบี่ยงเบน 3,795 
 

5.56 15,200 
 

22.61 

  สัดส่วนร้อยละต่อ
บ้านในชุมชน
ทั้งหมด 

4.51 
  

26.44 
  

 
ที่มา: ที่ปรึกษาเรียบเรียงและคำนวณจากสถิติประเภทชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและ 
          กรรมการชุมชน พ.ศ.2564  (เม.ย. 64) สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
 

ข้อมูลจากตารางที่ 3.2 นี้ ชี ้ให้เห็นความสอดคล้องระหว่างจำนวนบ้านในชุมชนที่ดินบุกรุกและ 
จำนวนบ้านในชุมชนแออัดของทั้ง 5 กลุ่มเขต นอกเหนือจาก “กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ” ซึ่งมีสัดส่วนของจำนวน
บ้านในชุมชนแออัดในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 38.47) แต่กลับมีสัดส่วนจำนวนบ้านบุกรุกน้อยที่สุด (ร้อยล ะ 
0.40) โดยหากดูค่าสหสัมพันธ์ของ 5 กลุ่มเขต ที่ 0.775 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3.11 และ แผนภูมิที่ 3.12 
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แผนภูมิที่ 3.9 สัดส่วนและจำนวนบ้านใน "ชุมชนบุกรุก" แต่ละกลุ่มเขต (6 กลุ่ม) กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2564 

 
ที่มา: ที่ปรึกษาเรียบเรียงและคำนวณจากสถิติประเภทชุมชนจดทะเบียนกรุงเทพมหานคร (เม.ย. 64)  
 
แผนภูมิที่ 3.10   สัดส่วนและจำนวนบ้านใน "ชุมชนแออัด" แต่ละกลุ่มเขต (6 กลุ่ม) กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2564 

 
ที่มา: ที่ปรึกษาเรียบเรียงและคำนวณจากสถิติประเภทชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและ 
       กรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 (เม.ย. 64)  
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, 37%
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แผนภูมิที่ 3.11    จำนวนบ้านใน "ชุมชนแออัด" และใน “ที่ดินบุกรุก” ของ 6 กลุ่มเขต กรุงเทพมหานคร  
ปี พ.ศ. 2564 

 
ที่มา: ที่ปรึกษาเรียบเรียงและคำนวณจากสถิติประเภทชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและ 
       กรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 (เม.ย. 64)  
 
แผนภูมิที่ 3.12     จำนวนบา้นใน "ชุมชนแออัด" และใน “ทีด่ินบุกรุก” ของ 5 กลุ่มเขตยกเว้นกลุ่มกรุงธนเหนือ  
ปี พ.ศ. 2564 

 
ที่มา: ที่ปรึกษาเรียบเรียงและคำนวณจากสถิติประเภทชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและ 
       กรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 (เม.ย. 64)  

R² = 0.7749
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แผนภูมิที่ 3.13 สัดส่วนจำนวนบ้านใน "ชุมชนบุกรุก" ใน 19 เขต จาก 50 เขต และมี 8 เขตท่ีมีบ้านบุกรุก 
อย่างน้อย 1,000 หลัง 

 
ที่มา: ที่ปรึกษาเรียบเรียงและคำนวณจากสถิติประเภทชุมชนจดทะเบียนกรุงเทพมหานคร (เม.ย. 64)  
 
แผนภูมิที่ 3.14 สัดส่วนจำนวนบ้านใน "ชุมชนแออัด" ใน 17 เขตแออัดสูง และมี 7 เขตที่มีบ้านชุมชนแออัด            
5,000 หลังขึ้นไป 

 
ที่มา: ที่ปรึกษาเรียบเรียงและคำนวณจากสถิติประเภทชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและ 
          กรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 (เม.ย. 64)  
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จากความแตกต่างในปัญหาชุมชนแออัด และชุมชนบุกรุกที ่ดินในกรุงเทพมหานคร ซึ ่งมีระดับ                   
ความรุนแรงในแต่ละประเภทปัญหา คือ การบุกรุกที่ดิน และความแออัด แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่กลุ่มเขต            
6 กลุ่มเขต  พบลักษณะเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ 6 พื้นที่ ดังนี้  

1) กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เกือบจะไม่มีปัญหาที่อยู่อาศัยประเภทชุมชนบุกรุก แต่มีปัญหาชุมชนแออัด             
สูงที่สุด โดยมีสัดส่วนบ้านในชุมชนแออัดสูงถึง ร้อยละ 66.5 หรือ 2 ใน 3 ของบ้านทั้งหมดใน
ชุมชน (ปัญหาพิเศษ)  

2) กลุ ่มเขตกรุงเทพใต้ และกลุ ่มเขตกรุงเทพเหนือ พบทั้งปัญหาชุมชนแออัดและชุมชนบุกรุก 
“ระดับสูง” 

3) กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง พบปัญหาชุมชนแออัดและชุมชนบุกรุก “ระดับปานกลาง” 
4) กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก และโดยเฉพาะกลุ่มเขตกรุงธนใต้ พบปัญหาชุมชนแออัดและชุมชน

บุกรุก “ระดับต่ำ”  
 

กล่าวโดยรวม คือ 3 โซนกรุงเทพชั้นใน คือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือและกลุ่มเขต                   
กรุงเทพกลาง มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนในระดับรุนแรงมากและรุนแรงปานกลาง  ในขณะที่ 5 เขตแรก
ที่มีปัญหาบ้านในชุมชนบุกรุกสูงที่สุด คือ เขตคลองเตย เขตห้วยขวาง เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง และเขตจตุจักร                  
(6,454 2,438 2,392 1,898 และ 1,830 หลัง ตามลำดับ) มีจำนวนรวมกัน 15,012 หลัง คิดเป็นร้อยละ 70                   
ของชุมชนบุกรุกของกรุงเทพมหานคร ส่วน 5 เขตแรกที่มีปัญหาชุมชนแออัด คือ เขตธนบุรี เขตบางกอกน้อย                           
เขตบางพลัด เขตคลองเตยและเขตบางซื่อ (14,731 14,223 8,574 8,085 และ 6,814 หลัง) จำนวนรวมกัน                
52,427 หลัง คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของกรุงเทพมหานคร 
 

3.2 กระบวนการศึกษาภาพอนาคตการพัฒนาที่อยู่อาศัย  
กระบวนการศึกษาจัดทำภาพอนาคต (Scenario) ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครของ

การศึกษาครั้งนี้มีกระบวนการการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่หนึ่ง การสำรวจข้อมูลเชิงลึกเพื ่อกำหนดปัจจัยขับเคลื ่อนหลัก เป็นการศึกษาข้อมูล 

จากการทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข้อมูลของพื ้นที่  และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้บริหารระดับสูง 
ของกรุงเทพมหานคร โดยแยกหมวดหมู่ของปัจจัยขับเคลื่อนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและปัจจัยขับเคลื่อน
ออกเป็น 6 หมวดหมู่ ดังตารางที่ 3.3  

ขั้นตอนที่สอง การกำหนดปัจจัยขับเคลื่อนหลัก (Driving Force) ที่ปรึกษาและผู้บริหารระดับสูง
ของกรุงเทพมหานครลงคะแนนคัดเลือกปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่มีผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร
มากที ่ส ุด จำนวน 6 ปัจจัยขับเคลื ่อน ประกอบด้วย 1) กลไกการสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการและ 
การสนับสนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้พัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยอย่างสมดุล 2) ความเป็นธรรมด้าน 
ที่อยู่อาศัย 3) เครื่องมือทางการเงินเพื่อมีที่อยู่อาศัย 4) แหล่งงานใกล้บ้านและที่อยู่อาศัยรอบสถานีขนส่ง 
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5) ฐานข้อมูลเปิดขนาดใหญ่ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย และ 6) กฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ
เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย ดังแสดงในตารางที่ 3.3  

 
ตารางท่ี 3.3 ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก (Driving Force) 6 ปัจจัยขับเคลื่อน 

ลำดับ มิต ิ ปัจจัยขับเคลื่อน 
1 ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

(Politics) 
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนกรุงเทพมหานคร (BKK 

Citizen Engagement) 
2) ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ธรรมาภิบาลในการพัฒนา             

ที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร  (BMA Open and 
Good Governance for Housing Development) 

3)   ความเป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัย (Housing Equity in 
BKK) 

4)   ประสิทธิภาพและการเชื่อมโยงกับรัฐบาล กรม กอง 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน บรรษัทของรัฐ  
ในการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร (Intra-
governmental Effectiveness and Connectivity 
for BMA Housing Development) 

5) ภาวะผู้นำของผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร  
ในการพัฒนา ที่อยู่อาศัย (The Governor’s 
Leadership in Housing Development) 

6)   กลไกการสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการและ 
การสนับสนุน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้พัฒนา 
และจัดการที่อยู่อาศัยอย่างสมดลุ 

2 ปัจจัยขับเคลื่อนสำคญัด้านเศรษฐกิจและ
การเงิน (Economics) 
 

1) โครงการสงเคราะห์ที่อยู่อาศัย (Housing Subsidy 
Projects) 

2) การสนับสนุนให้ตลาดจดัการที่อยูอ่าศัย (Market-Driven 
Housing Mechanisms) 

3) กลไกท่ีสมดลุทั้งการสงเคราะห์ และการสนับสนุน 
ให้ตลาดจัดการที่อยู่อาศัย (Balancing Subsidy and 
Market-Driven Mechanisms) 

4)   กลไกแหล่งงานใกล้บ้าน (Job – Housing Balanced 
Mechanisms) และโครงการสนบัสนุนที่อยู่อาศัย
โดยรอบสถานีขนส่ง (Transit Oriented 
Development Housing) 

5)   เคร่ืองมือการเงินเพ่ือมีที่อยู่อาศัย (Financial Tools)  
3 ด้านสังคม (Social) 1) ความเหลื่อมล้ำและความยากจนในเมือง (Inequality 

and Urban Poverty) 
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ลำดับ มิต ิ ปัจจัยขับเคลื่อน 
2) สุขภาวะชุมชนและครัวเรือน (Community and 

Household Health/ Wellness) 
3) โครงการสวัสดิการสังคมด้านท่ีอยูอ่าศัย (Housing 

Welfare Projects) 
4) โครงการฟื้นฟูสลัม (Slum Upgrading Projects) 
5) ที่อยู่อาศัยสวัสดิการสังคม / ท่ีอยูอ่าศัยสวัสดิการภาครัฐ 

(Social Housing / Public Housing) 
6) การอพยพเข้าเมือง การเพิม่ประชากรแฝงและ 

ความต้องการที่อยู่อาศัย (Urban Migration and 
Added Housing Demand) 

4 ด้านเทคโนโลยสีมัยใหม่ (Technology) 1) เทคโนโลยีก่อสร้างที่อยู่อาศัย (Housing Construction 
Technology) 

2) การพัฒนาเป็นเศรษฐกิจสังคมดิจทิัล และช่องว่าง 
ทางดิจิทัล (Digitalizing Socio-Economy and  
Digital Divide) 

3) การวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉรยิะ และเทคโนโลยี
สารสนเทศภมูิศาสตร์ (Smart City Planning and GIS) 

4) เทคโนโลยีการเงินสำหรับพัฒนาที่อยู่อาศัย (Fin Tech 
for Housing Development) 

5) ฐานข้อมูลเปิดและการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่              
ด้านที่อยู่อาศัย (Open and Big Data 
Management for Housing) 

5 ด้านสภาพแวดล้อม (Environment) 1) การป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นท่ีอยู่อาศัยและชุมชน 
(Flood Protection and Mitigation) 

2) จราจรขนส่งปลอดภัย ประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อม 
(Safe, Affordable and Green Transport) 

3) เข้าถึงสวนหย่อม สวนสาธารณะ ที่ออกกำลังกาย 
(Accessibility to Parks, Pocket Parks and Sport 
Areas) 

4) จัดการขยะ/เศรษฐกิจหมุนเวียนชุมชน (Waste 
Management / Community Circular Economy) 

5) การป้องกันแก้ไขปัญหาก๊าซคาร์บอน มลพิษอากาศ 
และฝุ่นละออง (CO2 and Air Pollution Mitigation) 

6 ด้านกฎหมาย (Legal) 1) กฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคบัเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัย 
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ขั้นตอนที่สาม จะทำการคัดสรรเลือกปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด 2 ปัจจัย หรืออาจจัดกลุ่มปัจจัย                      
ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงรวมกัน จัดเป็น 2 กลุ่มปัจจัย การคัดเลือกทำโดยกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ                    
การสัมภาษณ์ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา และใช้กลวิธีคัดสรรด้วยวิธีช่วยกันคิดตริตรองหรือใช้วิธีลงคะแนน
คัดเลือกปัจจัยขับเคลื่อนโดยกลุ่มเป้าหมายจากการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการศึกษาพ้ืนที่จริงที่เป็นตัวอย่าง                    
การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ทั้ง 3 ครั้ง โดยคะแนนแยกเป็นรายกลุ่มเขต ดังตารางที่ 3.4 

 
ตารางท่ี 3.4      การลงคะแนนเลือกปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Force) 
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กลุ่มที่ 1 กรุงเทพใต้ 4 13 7 5 5 7 41 
กลุ่ม 1.1 2 7 2 4 2 7 24 
กลุ่ม 1.2 2 6 5 1 3 0 17 

กลุ่มที่ 2 กรุงธนใต ้ 7 9 6 3 9 5 39 
กลุ่ม 2.1 5 8 1 1 4 2 21 
กลุ่ม 2.2 2 1 5 2 5 3 18 

กลุ่มที่ 3 กรุงเทพเหนือ 4 7 15 6 2 6 40 
กลุ่ม 3.1 2 5 7 4 1 1 20 
กลุ่ม 3.2 2 2 8 2 1 5 20 

กลุ่มที่ 4 กรุงธนเหนือ 5 6 8 9 7 1 36 
กลุ่ม 4.1 2 4 3 2 2 1 14 
กลุ่ม 4.2 3 2 5 7 5 0 22 

กลุ่มที่ 5 กรุงเทพตะวันออก 4 5 10 7 3 9 38 
กลุ่ม 5.1 3 4 4 5 1 9 26 
กลุ่ม 5.2 1 1 6 2 2 0 12 

กลุ่มที่ 6 กรุงเทพกลาง 4 12 4 10 3 5 38 
กลุ่ม 6.1 4 9 3 8 1 1 26 
กลุ่ม 6.2 0 3 1 2 2 4 12 

รวม 28 52 50 40 29 33 232 
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จากตารางที่ 3.4 สามารถสรุปได้ว่าการคัดเลือกปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Force) จำนวน 6 ปัจจัย
ขับเคลื่อนให้เหลือเพียง 2 ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีการลงคะแนนมากที่สุด ได้แก่ ความเป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัย 
และเครื่องมือทางการเงินเพื่อมีที่อยู่อาศัย หลังจากนั้นจึงนำสองปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่าวมาเข้าสู่การเขียน 
ภาพอนาคต เพ่ือกำหนดประเด็นหลักแนวโน้ม และความไม่แน่นอน ด้วยการอุปมา (Metaphor) ดังภาพที่ 3.4 
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ภาพที่ 3.4 ทิศทางภาพอนาคต (Scenario) การพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 
ที่มา:              ที่ปรึกษา 
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  แต่ละฉากทัศน์ในภาพที่ 3.4 สามารถนิยามฉากทัศน์ได้ ดังต่อไปนี้  
 1) ฉากทัศน์ที่ 1 ให้โอกาส “ชุมชน” มีบ้านอย่างเสมอภาค โดยเสริมกลไกการเงินส่วนบุคคล 
 ชุมชนโอกาสมีที่อยู่อาศัยอย่างเสมอภาคโดยการรวมกลุ่ม โดยใช้เครื่องมือทางการเงินส่วนบุคคล 
ผ่านสถาบันทางการเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ชุมชนรายบุคคล ตัวอย่างเช่น โครงการสร้างอาคาร  
ที่อยู่อาศัยตึกสูง ในพ้ืนที่พัฒนารอบสถานีขนส่ง (TOD : Transit Oriented Development) แต่ราคาแบกรับ
ของผู้เช่าซื้อจะสูงขึ้นตามพ้ืนที่และลักษณะของที่อยู่อาศัย 
 2) ฉากทัศน์ที่ 2 ให้โอกาส “คน” มีบ้านอย่างเสมอภาคโดยเสริมกลไกการเงินส่วนบุคคล 
 ประชาชนมีโอกาสมีที ่อยู ่อาศัยอย่างเสมอภาค โดยใช้เครื ่องมือทางการเง ินส่วนบุคคลผ่าน  
สถาบันทางการเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ตัวอย่างเช่น โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการบ้านล้านหลัง  
ที ่ให้ทุกคนสามารถมีที ่อยู ่อาศัยได้อย่างเสมอภาค โดยมีสถาบันทางการเงินเข้ามาช่วยเหลือผู ้เช่าซื้อ  
โดยมีมาตรการแบ่งเบาภาระผู้เช่าซื้อ 
 3) ฉากทัศน์ที่ 3 ให้โอกาส “ชุมชน” มีบ้านอย่างเสมอภาคโดยเสริมกลไกเงินกลุ่ม/สหกรณ์ 
 ชุมชนมีโอกาสมีที่อยู่อาศัยอย่างเสมอภาค โดยใช้เครื่องมือทางการเงินแบบกลุ่ม/สหกรณ์ ตัวอย่างเช่น 
โครงการบ้านมั่นคงที่ให้ชุมชนรวมกลุ่มกันเพ่ือยื่นขอสินเชื่อในนามสหกรณ์  

 4) ฉากทัศน์ที่ 4 ให้โอกาส “คน” มีบ้านอย่างเสมอภาค โดยส่งเสริมกลไกการเงินกลุ่ม/สหกรณ์ 
 ประชาชนมีโอกาสมีที ่อยู ่อาศัยอย่างเสมอภาค โดยใช้เครื ่องมือทางการเงินแบบกลุ่ม/สหกรณ์ 
ตัวอย่างเช่น โครงการที่อยู่เพื่อข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ยังไม่มีโครงการนี้ในปัจจุบัน) ข้าราชการ/ลูกจ้าง
ของกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าร่วมกลุ่มสหกรณ์ เพ่ือเช่าซื้อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลได้ 

จากการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลของที่ปรึกษา ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น 
(Brainstorming Workshop) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
กรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี และ              
(ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย สามารถสรุปผลการ
ลงคะแนนของทุกกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ดังตารางที่ 3.5 
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ตารางท่ี 3.5 ผลคะแนนการเลือกภาพอนาคต (Scenario) แยกรายกลุ่มเขต 

กลุ่มเขต 

คะแนน รวม 
กรุงเทพมหานคร 

- 
เมืองกระชับ 

กรุงเทพมหานคร 
- 

เมืองขยาย 

กรุงเทพมหานคร 
- 

เมืองแห่งชุมชน 

กรุงเทพมหานคร 
- 

เมืองสวัสดิการ 

 

กลุ่มที่ 1 กรุงเทพใต้ 2 4 10 3 19 
กลุ่มที่ 2 กรุงธนใต ้ 0 0 18 3 21 
กลุ่มที่ 3 กรุงเทพเหนือ 0 6 7 5 18 
กลุ่มที่ 4 กรุงธนเหนือ 4 8 6 5 23 
กลุ่มที่ 5 กรุงเทพตะวันออก 2 5 6 5 18 
กลุ่มที่ 6 กรุงเทพกลาง 1 3 17 3 24 
 9 26 64 24 123 

ที่มา: ที่ปรึกษา 
 
 จากการวิเคราะห์ 4 ทางฉากทัศน์ ได้รับผลภาพอนาคตเป็นเมืองแห่งชุมชน บทบาทกรุงเทพมหานคร 
คือ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนจัดการที ่อยู ่อาศัยตนเอง โดยสนับสนุนหน่วยงานที่ดำเนินการ คือ   
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในการดำเนินการ ภาพอนาคตที ่เป ็นไปได้รองลงมา 
กรุงเทพมหานคร-เมืองขยาย และกรุงเทพมหานคร-เมืองสวัสดิการ บทบาทกรุงเทพมหานคร คือ สนับสนุน
ภาคเอกชน และดำเนินการจัดให้มีที่อยู่อาศัยแบบสวัสดิการ สามารถนำความเห็นของที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านที่อยู่อาศัย และผู้แทนชุมชนมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคเพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 
(SWOT Analysis) ได้ดังตารางที่ 3.6 และตารางท่ี 3.7 
 
ตารางท่ี 3.6 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย (SWOT Analysis) 

ภาพอนาคต จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
กรุงเทพมหานคร-เมืองกระชับ 1) เป ็นช ่องทางการหารายได ้ของ

กร ุงเทพมหานคร และสามารถ
ดำเน ินการได ้รวดเร ็วเน ื ่องจาก 
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจค่อนข้าง
สูง 

2) เป ิดช่องทางให้น ักศ ึกษาจบใหม่ 
ผู ้สูงอายุ หรือประชาชนที่มีรายได้
ปานกลาง สามารถมีท ี ่อย ู ่อาศัย 
ในราคาถูกได้ 

1) การพ ัฒนาร ูปแบบเม ืองกระชับ                
เป็นการใช้พื ้นที่  เขตเมืองหรือย่าน
เศรษฐกิจ ที่มีมูลค่าที่ของดินสูงและ
ราคาของที่อยู่อาศัยประเภทนี้อาจมี
ราคาส ูง  ด ังน ั ้นความสามารถใน              
การเข้าถึงที ่อยู ่อาศัยของผู้มีรายได้
น้อยอาจยาก 

2) การพ ัฒนาร ูปแบบเม ืองกระชับ     
เป็นการใช้พื ้นที ่เขตเมืองหรือย่าน
เศรษฐก ิจ ท ี ่ม ีม ูลค ่าท ี ่ของด ินสูง
ส า ม า ร ถ ใ ห ้ เ อ ก ช น เ ช ่ า พ ื ้ น ที่                
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ภาพอนาคต จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
พ ัฒนาร ู ปแบบอ ื ่ น  ๆ  ไ ด ้ ดี ก ว่ า
กรุงเทพมหานครหรือเจ้าของที ่ดิน          
จะเสียโอกาสในการพัฒนา 

3) ความ ไม ่ ชำนาญของบ ุ คล ากร               
ในด้านการบริหารงานในเชิงธุรกิจ
ของกร ุ ง เทพมหานครย ั ง ไ ม ่ มี                   
ความพร ้อม (ควรร ่วมม ือก ันกับ
ภาคเอกชน) 

กรุงเทพมหานคร-เมืองขยาย 1) ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง บ ร ิ ษั ท
อสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบภายใต้        
การส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ           
ทำให้ราคาที่พักอาศัยไม่สูงเกินไป 
ประชาชนที ่มีรายได้น้อยสามารถ
เข้าถึงและเลือกแหล่งที ่พักอาศัย 
ได ้ตรงตามความต ้องการ  และ               
มีกรรมสิทธิ์ในที่พักอาศัยอย่างถาวร 
การบร ิหารจ ัดการการก ่อสร ้าง
รวดเร็วเสร็จตามที ่กำหนด ไม่ติด
ปัญหาการบริหารจัดการในรูปแบบ
กลุ ่ม/สหกรณ์ ที ่ม ีข ั ้นตอนความ
ขัดแย้งในชุมชน 

1) เกิดความไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะ 
ผู้มีรายได้น้อยจริง ๆ ผู้บุกรุกที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือใบรับรองเงิน
รายได ้ หร ือเอกสารยื ่นก ู ้ ท ี ่ เป็น
ข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

2) ร ู ปแบบการพ ัฒนาประ เภ ทนี้              
เพ ื ่ อความค ุ ้ มค ่ า ของผ ู ้ ล งทุ น                  
อาจต ้องเป ิดร ับบ ุคคลภายนอก
ชุมชนเข้ามาอาศัย ซึ ่งอาจทำให้  
อัตลักษณ์ชุมชนเดิมหายไป 

 2) ไม ่ เน ้นการรวมกล ุ ่ม เพ ื ่อจ ัดตั้ ง             
กลุ่มออมทรัพย์ เนื่องจากใช้เวลาใน
การสร ้ า งความ ไว ้ ว า ง ใจ  และ              
การมีส่วนร่วม  

3) บ้านส่วนตัวจะทำให้ใช้สิทธิ์ได้อย่าง
สมบูรณ์ ไม่ต ้องจ่ายค่าส่วนกลาง 
เช่น การจอดรถ การทำกิจกรรมและ
ทำธุรกิจจะไม่ค่อยรบกวนเพื่อนบ้าน 
อีกทั้งเมื ่อเสียชีวิตยังเป็นมรดกที่มี
ปัญหาน้อย 

 

กรุงเทพมหานคร-เมืองแห่งชุมชน 1) คงความเป็นชุมชนและประหยัด
พื ้นที ่การก่อสร้างที ่ไม่แพงเกินไป 
แบ่งเบาภาระค่าเช่าร่วมกันในพื้นที่
สำหรับผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ 

1) พื้นที่ชุมชนผู้บุกรุกในเขตเมืองหรือ
ย่านเศรษฐกิจมีมูลค่าที ่ดินสูงและ 
มีศักยภาพในการพัฒนาที่อยู ่อาศัย
มากกว ่าการพัฒนาเป็นโครงการ             
บ้านมั่นคง ดังนั ้นกรุงเทพมหานคร
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ภาพอนาคต จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
2) ง่ายต่อการบริหารจัดการในชุมชน 

เนื่องจากชุมชนมีความเข้มแข็งและ
สามารถจัดการตนเองได้ 

3) การใช้กลไกโดยการเงินกลุ ่มหรือ
สหกรณ์จะทำให้คนมีรายได้น้อย 
ได ้ม ีบ ้านอย ู ่อาศ ัยท ุกคร ัวเร ือน 
ที่อยู่ในชุมชน ซึ่งทุกหลังคาเรือนจะ
มีการผ่อนได้ในราคาที่เหมาะสม 

หรือเจ้าของพื ้นที ่จะเสียโอกาสใน 
การพัฒนาพ้ืนท่ีให้เต็มศักยภาพ 

กรุงเทพมหานคร-เมืองสวัสดิการ 1) ก า ร ใ ช ้ ก ล ไ ก ส ห ก ร ณ ์ จ ะ เ กิ ด          
ค ว า ม โ ป ร ่ ง ใ ส ส ำ ห ร ั บ ก า ร จั ด 
ที่อยู ่อาศัยสำหรับผู้ที ่มีรายได้น้อย 
ซ ึ ่ งม ี จำนวนมหาศาลจะต ้องมี            
ก า รต ิ ด ตาม เป ็ นพ ี ่ เ ล ี ้ ย ง  โ ดย
หน ่วยงานร ัฐอย ่ างใกล ้ช ิดและ
สม่ำเสมอ และสร้างความเชื่อมั่นให้
เกิดกับสมาชิก 

2) เนื่องจากการพัฒนาเมืองสวัสดิการ   
ขั้นพื้นฐาน เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อ
การพ ัฒนาเม ืองในลำด ับถ ัดไป 
หากแต ่ประชาชนไม ่ ได ้ เข ้ าถึ ง
สวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐแล้วการ
แก้ไขปัญหาอื่นๆจะยิ่งยากเพิ่มข้ึน 

1) การจัดทำสหกรณ์ขนาดใหญ่ในระดับ
เม ืองหร ือหน ่วยงานบร ิหารงาน
ค่อนข้างยาก ต้องอาศัยความโปร่งใส่
ในการบริหารงาน เพื่อถ่วงดุลระหว่าง
ผลประโยชน ์ต ่ อประชาชนและ
ผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ 
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ตารางท่ี 3.7 การวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรคเพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย (SWOT Analysis) 
ภาพอนาคต โอกาส (opportunity) อุปสรรค (Threats) 

กรุงเทพมหานคร-เมืองกระชับ 1) ปัจจุบันชุมชนบุกรุกลำธารสาธารณะ
มายาวนาน การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
ไม่สำเร็จ มีการจัดสรรแปลงที่ดินให้
แต่ ไม ่ เป ็นไปตามศ ักยภาพพ ื ้นที่                 
จึงเห็นว่ากรุงเทพมหานครควรจะ
สร้างพื้นที่ให้เช่าและสร้างรายได้ให้
กรุงเทพมหานคร 

2) เป ิด โอกาสให ้กร ุ ง เทพมหานคร 
มีประชากรเพิ่มขึ ้นและอยู่ในระบบ
มากขึ ้น (สามารถสำรวจประชากร
แฝงได ้ง ่าย) ทำให ้ เศรษฐก ิจของ
กรุงเทพมหานครดีขึ้นได้ 

1) ความไม่ชำนาญในการลงทุนด้าน
อสังหาริมทรัพย์เพื ่อสร้างรายได้ 
และความไม ่คล ่องต ัวในการใช้
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร-เมืองขยาย 1) เ น ื ่ อ งจากพ ื ้ นท ี ่ ใ น ช ุ ม ชนแออั ด               
ส่วนใหญ่ประชาชนมีรายได้น้อย เป็น
การเช่าในระยะยาว เพื่อการอยู่อาศัยที่
มั่นคง ไม่กระทบรายได้ใน แต่ละเดือน 
อีกทั ้งในอนาคตอาจมีรายได้มากขึ้น 
สามารถขยับขยายไปหาที่อยู่อาศัยใน
รูปแบบอื่นได้ในอนาคต หรือสามารถ
ย้ายถิ่นฐานไปที่อ่ืนได้ 

2) เมื่อที่อยู่อาศัยสามารถเป็นกรรมสิทธิ์
ของผู ้ผ ่อน จะเกิดกำลังใจที ่จะผ่อน 
สามารถเป็นมรดกตกทอดต่อลูกหลาน 

1) การจัดหาพื้นที่ที่มีขนาดกว้างใหญ่
ในเขตเมืองเป็นไปได้ยาก จึงต้อง
ขยายชุมชนออกนอกเขตเมือง 

กรุงเทพมหานคร-เมืองแห่งชุมชน 1) เกิดความรัก ความหวงแหน และความ
ภูมิใจในพ้ืนท่ีชุมชนของตนเอง เกิดการ
เชื ่อมโยงกันด้วยกระบวนการความ
มั่นคง ช่วยเหลือเกื้อกูลโดยเสริมสร้าง
ด้วยการใช้สหกรณ์เป็นตัวเชื่อม 

2) จากการทำงานร่วมกันของชุมชน และ
ห น ่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก ท ำ ใ ห ้ เ กิ ด
กระบวนการแลกเปลี ่ยนการเรียนรู้      
ซ ึ ่ งก ันและก ัน และเก ิด เป ็นภาคี
เคร ือข ่ ายภาคประชาชนในพ ื ้นที่   
เกิดการทำงานร่วมกัน 

1) การรวมกลุ ่มเพื ่อก ่อต ั ้งสหกรณ์               
ค่อนข้างยาก เนื ่องจากต้องอาศัย                    
ความเข้มแข็ง และความตั้งใจจริง/
ความเสียสละของผู้นำชุมชน จึงทำ
ให้หลายชุมชนไม่สามารถรวมกลุ่ม
ตั้งสหกรณ์ได้สำเร็จ 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          3-31 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ภาพอนาคต โอกาส (opportunity) อุปสรรค (Threats) 
กรุงเทพมหานคร-เมืองสวัสดิการ 1) การรวมกลุ ่มสหกรณ์แบบสมัครใจ                  

จะเป ็นการเป ิดโอกาสให ้บ ุคคล 
ที่ไม่ได้มีชุมชน หรือบุคคลนอกพื้นที่
กร ุงเทพมหานคร ท ี ่ต ้องการย้าย 
ถิ่นฐานมาอาศัยในกรุงเทพมหานคร
สามารถม ีท ี ่อย ู ่อาศ ัยราคาถ ูกได้  
หรือสามารถผ่อนจ่ายไหวได้อย่าง 
เท่าเทียม 

1) ควรมีการแกไ้ขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยโดยเฉพาะ
กลุ่มเปราะบางและผูด้้อยโอกาส 
เพื่อให้ประชาชนสามารถมี                
ที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียมและ           
เสมอภาค 

ที่มา: ที่ปรึกษา 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          4-1 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

บทท่ี 4 
การกำหนดบทบาทหน้าที ่และแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน        

ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 
 

ในสองบทที่ผ่านมาได้ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยทั้งระดับสากล ระดับประเทศและ
ระดับกรุงเทพมหานคร รวมถึงได้สังเคราะห์กระบวนการศึกษาพัฒนาภาพอนาคตด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย
สำหรับกรุงเทพมหานคร (BMA Housing Development Scenario) ดังปรากฏแล้วว่าชาวกรุงเทพมหานคร
ทั้งกลุ่มข้าราชการและผู้นำชุมชนได้ร่วมกันเลือกภาพอนาคตที่ต้องการคือ “กรุงเทพมหานคร-เมืองแห่งชุมชน”   
(City of Community) ภายใต้โครงการฯ ภาพอนาคตดังกล่าวจึงได้ถูกนำไปวางวิสัยทัศน์ “คุณภาพชีวิตใน          
การอยู่อาศัยที่ดีของชาวกรุงเทพมหานครทุกครัวเรือน ปี  2575” (High Quality of Living in 
Habitation of All Bangkok Household by Year 2032) ที่จะเป็นกระบวนทัศน์เพ่ือการลดความ
เหลื่อมล้ำด้านการอยู่อาศัย ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองและชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับ
ประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง 

 จากวิสัยทัศน์จึงได้มีการกำหนดพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนการจัดทำเป็น
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2566-2575) และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา                  
ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) พร้อมด้วยตัวอย่างกิจกรรม/โครงการสำคัญที่
สอดคล้องกับแผนระยะ 5 ปี ดังกล่าว (Flagship Projects) อยู่ในเอกสารรายงาน (ร่าง) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
กรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหา
สัมพนัธ์สอดคล้องกันกับรายงานฉบับนี้ 

สำหรับในบทนี้เพ่ือให้การผลักดันขับเคลื่อนการทำงานด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครบรรลุ  
ผลลัพธ์ตามแผนและโครงการสำคัญ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดบทบาท หน้าที่และแนวทางการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยใน พ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร                       
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 6 กลุ่มเขต  การประชุมระดมความคิด 
(Brainstorming Workshop) และการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในการกำหนดภาพอนาคต 
(Scenarios) ที่เหมาะสมได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1) สำนักพัฒนาสังคม ควรเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่าง
สำนักงานเขต ชุมชน กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน 
เนื่องจากมีอำนาจในการต่อรองและเจรจามากกว่าหน่วยงานระดับสำนักงานเขต  

2) สำนักงานเขต ควรทำงานสนับสนุนสำนักพัฒนาสังคม โดยประสานงานกับชุมชน สร้างความรู้              
ความเข้าใจกับทุกกลุ่ม ให้ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน จัดการศึกษาดูงาน รวมทั้ง                  
ทำหน้าที่สำรวจข้อมูลและความต้องการของชุมชน ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์แนวคิดการพัฒนา             
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          4-2 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ที่อยู่อาศัยให้เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาอาชีพเพ่ือเสริมศักยภาพชุมชนด้วย สำนักงานเขตทำงาน
ใกล้ชิดกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จึงสามารถสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนภายในเขต 
ควรจะทราบถึงความต้องการที่ อยู่อาศั ย และรายละเอียดชุมชนซึ่ งเป็นประโยชน์ต่อ                       
การดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น การคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาร่วมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย  
การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติในการสนับสนุนด้านการเงิน อาจรวมถึงแนวทางการออกแบบ
อาคารพักอาศัย สำหรับในระยะภายหลังก่อสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย สำนักงานเขตสามารถ
ทำหน้าที่เข้าไปตรวจเยี่ยมดูแลด้านการบริหารจัดการภายในและภายนอกอาคารตามกำหนด
ระยะเวลา เพ่ือมิให้เกิดปัญหาสะสม และกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม 

3) สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ควรมีบทบาทในการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นในการพัฒนาที่อยู่อาศัย  
โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยต้องดำเนินการคัดเลือกและจัดหา พ้ืนที่สำหรับการพัฒนา                 
ที่อยู่อาศัยให้ เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง                     
อาคารพักอาศัยและสาธารณูปโภคที่เพียงพอและเหมาะสม การสนับสนุนแหล่งเงินให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย ตั้ งแต่การกำหนดวงเงินสนับสนุน การกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขใน                     
การสนับสนุนด้านการเงิน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการภายในอาคารพักอาศัย              
ให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการซ่อมบำรุงดูแลรักษาอาคารพักอาศัยให้มี
สภาพน่าอยู่อาศัย  

4) หน่วยงานด้านปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งที่เป็นหน่วยงานในและหน่วยงาน
ภายนอกกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นหน่วยงานสำคัญท่ีจะเฟ้นหา
และคัดสรรพ้ืนที่เหมาะสมที่สามารถนำมาพัฒนาที่อยู่อาศัย หากทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนัก             
การโยธา สำนักงานเขต จะสามารถวางแผนป้องกันการรุกล้ำพ้ืนที่สาธารณะได้ ลดปัญหาชุมชน
แออัดที่ จะเกิดขึ้นจากความต้องการที่ อยู่ อาศัย ของผู้ มี รายได้น้ อยที่ เข้ ามาทำงานใน
กรุงเทพมหานคร  

กล่าวโดยรวม ในการดำเนินงานเกี่ยวกับสาธารณูปโภคทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นถนน ระบบไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ สื่อสาร การจัดการขยะ การระบายน้ำและสวนสาธารณะ เป็นต้น กรุงเทพมหานคร          
มีหน่วยงานหลักในจัดการ ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการ
ระบายน้ำ รวมถึงหน่วยงานย่อย เช่น สำนักงานสวนสาธารณะ เป็นต้น จึงนับว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อม
ต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
กรุงเทพมหานครควรทำงานเป็นเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกัน ได้แก่ การบูรณาการและพัฒนาข้อมูล                
ที่อยู่อาศัยร่วมกับศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ รวมถึงนำมาประยุกต์และพัฒนาข้อมูลการอยู่อาศัย                 
ระดับชุมชน แขวงและเขต การเรียนรู้และถอดเป็นบทเรียนประสบการณ์การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้              
ปานกลาง-น้อย ของการเคหะแห่งชาติ และผู้มีรายได้น้อยของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
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เพ่ือพัฒนาโครงการด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในประเด็นการรวมกลุ่ม และ      
การสร้างกลุ่มออมทรพัย์เพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นต้น  

สำหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะช่วยทำให้กรุงเทพมหานครประสบ
ความสำเร็จในการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม กรุงเทพมหานครสามารถทำงาน
ร่วมกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มเป้าหมายคนชั้นกลาง เป็นการอาศัยความชำนาญในการพัฒนา                  
ที่อยู่อาศัยของภาคเอกชน 

หากพิจารณาภาพรวม สามารถแบ่งหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในขอบเขต               
การปฏิบัติซึ่งกรุงเทพมหานครเกี่ยวข้องด้วยออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก ่

1) ฝ่ายนโยบาย 
2) ฝ่ายปฏิบัติการหลัก 
3) ฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุน 
4) หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 
4.1 ฝ่ายนโยบาย 
 การพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เป็นไปตามแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี และ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี ควรเชื่อมโยงกับหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบในระดับประเทศ เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทุกภาคส่วนและ   
ทุกระดับ ซึ่งจากสถานการณ์ชุมชนแออัดและชุมชนบุกรุกที่ดินในกรุงเทพมหานครที่ได้มีการกล่าวไว้ในบทที่ 2 
พบว่า ความรุนแรงและสภาพปัญหาที่อยู่อาศัยในแต่ละพ้ืนที่ 6 กลุ่มเขตมีความแตกต่างกัน  

คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับกรุงเทพมหานคร ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (กอช.) มีพันธกิจบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้ไปเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การสามารถตอบสนองต่อบริบทและความต้องการ
ของแต่ละพ้ืนที่จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่ละหน่วยงานและคณะกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศ ควรทำงานเชื่อมโยงกันเพ่ือให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  

มีรายละเอียดของหน่วยงานและคณะกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เป็นฝ่าย
นโยบาย ดังตารางที ่4.1 นี้ 
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ตารางท่ี 4.1 หน่วยงานและคณะกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 

หน่วยงาน ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
บทบาทหน้าที ่                              

ด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัย 
แนวทางการดำเนินงาน                          

ด้านที่อยู่อาศัยของหน่วยงาน 

ตัวอย่าง/โครงการ              
กิจกรรมสำคัญในการพัฒนา                   

ที่อยู่อาศัย 
คณะกรรมการนโยบาย
ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 
(กอช.) 

1) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน    
การบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย
ของชาติต่อคณะรัฐมนตรี 
2) สำรวจความต้ องการและกำหนด
เป้าหมายการพัฒนาที่อยู่อาศัย ประเมิน
ความสามารถในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ 
ประเทศ 
3) พิจารณาแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง  
ต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง 
4) กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการใน 
การบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
5) พิจารณาให้การสนับสนุน ส่งเสริม
ช่วยเหลือประชาชน ชุมชน หน่วยงาน 
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนในการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 
6) ส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมขององค์กร

ตรงกับภารกิจหลัก ทั้ง 7 ข้อ 
 

 

1) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560-2579) 
2) ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายด้าน               
ทีอ่ยู่อาศัย 
3) สร้างโอกาสในการมีที่อยู่อาศัย 
เส ริ ม ส ร้ า งแล ะพั ฒ น าระบ บ ข้ อมู ล
สารสนเทศด้านที่อยู่อาศัยอย่างมีระบบ 

จัดตั้ งศูนย์ข้อมูลที่ อยู่อาศัย
แห่ งช าติ เพื่ อ เป็ น ก ล ไก ใน            
การขับเคลื่อนให้การพัฒนา            
ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ต อ บ ส น อ ง
ประชาชนที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัย 
และบู รณ าการฐานข้ อมู ล          
ที่อยู่อาศัยที่กระจัดกระจาย
ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็น
ฐานเดียวกัน 
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หน่วยงาน ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
บทบาทหน้าที ่                              

ด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัย 
แนวทางการดำเนินงาน                          

ด้านที่อยู่อาศัยของหน่วยงาน 

ตัวอย่าง/โครงการ              
กิจกรรมสำคัญในการพัฒนา                   

ที่อยู่อาศัย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน
ในการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผน การบ ริ ห ารจั ด ก าร และพั ฒ น า 
ที่อยู่อาศัยของชาติไปสู่การปฏิบัติ 
7) กำกับและติ ดตามการปฏิ บั ติ ตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการบริหาร
จัดการและพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของชาติ 

คณะอนุกรรมการด้าน
นโยบายและแผนงาน
การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 (ใน กอช.)                 
รมว.พม. เป็นประธาน 

1) พิจารณาสถานการณ์ที่อยู่อาศัยของ
ประเทศ นโยบายด้านที่ อยู่ อาศัยและ         
การพัฒนาเมือง ปัญหา อุปสรรค และ
ประเมินสถานการณ์  เพื่ อนำเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 
2) พิจารณา กลั่นกรองเรื่องที่เป็นประเด็น
สำคัญ หรือเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
แ ล ะ แ ผ น ง า น พั ฒ น า ที่ อ ยู่ อ า ศั ย                
และการพัฒนาเมือง เพื่ อนำเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 
3) เสนอแนะแนวทาง ทางเลือก หรือ
มาตรการในการแก้ ไขปัญหาทางด้าน
นโยบายและแผนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยให้
เอื้ อ ต่ อ ก า ร พั ฒ น าที่ อ ยู่ อ า ศั ย แ ล ะ                 

ตรงกับภารกิจทั้ง 7 ข้อ 1) ติ ด ต ามและขั บ เคลื่ อน ภ ารกิ จที่
มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใน 
การด ำ เนิ น ก าร เกี่ ย วกั บ ก ารพัฒ น า              
ทีอ่ยู่อาศัย 
2) ให้ ข้ อ สั ง เกต เกี่ ย วกั บก ารพั ฒ น า         
ที่อยู่อาศัยแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3) ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการ
ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เกิดอย่าง
เป็นรูปธรรม 

1 )   เส น อ ห ลั ก ก า ร แ ผ น            
แม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย  
ระยะ  20  ปี  (พ .ศ . 2560 -
2579) 
2 ) ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ มี                  
ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร เกี่ ย ว กั บ              
การพัฒ นาที่ อยู่ อาศั ย  เช่น    
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย 
ก า ร จั ด ตั้ ง อ ง ค์ ก ร ร ะ ดั บ
กระทรวง การประกันสินเช่ือ    
ที่อยู่อาศัย การหักรายได้จาก
ภาษีที่ดิน 
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หน่วยงาน ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
บทบาทหน้าที ่                              

ด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัย 
แนวทางการดำเนินงาน                          

ด้านที่อยู่อาศัยของหน่วยงาน 

ตัวอย่าง/โครงการ              
กิจกรรมสำคัญในการพัฒนา                   

ที่อยู่อาศัย 
การพัฒนาเมือง รวมทั้งการมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง การเช่า การปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม  
การอยู่อาศัยของประชาชนทุกกลุ่มปัญหา 
ทุกกลุ่มรายได้และทุกพ้ืนท่ี 
4) เชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ และบุคคลที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมช้ีแจงข้อเท็จจริงและให้ข้อมูล 
รวมทั้งสนับสนุนเอกสารที่จำเป็นเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณา 
5) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือ
ดำเนิ นการอย่ างหนึ่ งอย่ างใดตาม ที่
คณ ะอนุ กรรมการด้ านนโยบายและ
แผนงานการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยมอบหมาย 
6) กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน 
และรายงานผล การดำเนินงาน ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคให้คณะกรรมการนโยบาย      
ท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติทราบ 
7) ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี อื่ น  ๆ  ต า ม ท่ี                            
คณะกรรมการนโยบายท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติ
มอบหมาย 
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หน่วยงาน ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
บทบาทหน้าที ่                              

ด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัย 
แนวทางการดำเนินงาน                          

ด้านที่อยู่อาศัยของหน่วยงาน 

ตัวอย่าง/โครงการ              
กิจกรรมสำคัญในการพัฒนา                   

ที่อยู่อาศัย 
คณะทำงานการ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนการพัฒนา    
ที่อยู่อาศัย ระดับ
กรงุเทพมหานคร 
(ตามคำสั่งประธาน 
อนุกรรมการฯ) 

1)   บู รณ าก า รก ารท ำงาน เกี่ ย วกั บ                 
การพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสามารถตอบสนองต่อ
บริบทและความต้องการของแต่ละพื้นท่ี 

1) จัดทำแผนที่อยู่อาศัยและขับเคลื่อน
การพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับเขต 

จัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย               
ระดับกรุงเทพมหานคร 

- 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนษุย์ (พม.) 

1) พัฒ นาคนและสั งคมให้ มี คุณ ภาพ                 
เต็ ม ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ มี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ 
การเปลี่ยนแปลง 
2) สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนใน 
การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 
3) พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ 
แ ล ะ ระ บ บ ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า รด้ า น 
การพัฒนาสังคม 
4) จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย เพื่ อ ให้ประชาชนมี
หลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต 

1) จัดระบบสวัสดิการที่ เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชน 
มีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต  
ผ่านหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง            
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) การเคหะแห่งชาติ 
 

1) ดำเนินงานผ่านสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) และการเคหะ
แห่งชาติ 
2) ดำเนินงานโดยกรมกิจการผู้สูงอาย ุ
3) ดำเนินงานโดยกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 

1)  โครงการบ้านเอื้ออาทร  
2)  โครงการบ้านมั่นคงเมือง 
โครงการบ้านมั่นคงชนบท 
3)  โครงการ Senior 
Complex  บางละมุง 
4) บ้านผู้สูงอายุประชารัฐ 

กรุงเทพมหานคร 
สำนักงานพัฒนา          
ที่อยู่อาศัย (สพอ.) 

ตาม  พ .ร .บ . ม าต รา  97 ข้ อบั ญ ญั ติ
กรุงเทพมหานครในการดำเนินการพาณิชย์
ของกรุงเทพมหานคร เป็นการช่วยเหลือ

1) ช่วยเหลือประชาชน ข้าราชการและ
ลูกจ้างกรุงเทพมหานครผู้มีรายได้น้อย 
เกี่ ย วกั บ ก ารพั ฒ น าที่ อ ยู่ อ าศั ย แล ะ               

1) ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้มี
รายได้น้อยทั้ งข้าราชการ และลูกจ้าง
กรุ งเทพมหานคร รวมถึ งประชาชน           

1) โครงการอาคารที่พักอาศัย
เพื่ อข้ าราชการและลูกจ้ าง
กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน 



  

 

 (ร่าง) รายงานบทบาทหนา้ที่ตามภารกจิของหน่วยงานที่ดำเนินการเกีย่วกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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หน่วยงาน ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
บทบาทหน้าที ่                              

ด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัย 
แนวทางการดำเนินงาน                          

ด้านที่อยู่อาศัยของหน่วยงาน 

ตัวอย่าง/โครงการ              
กิจกรรมสำคัญในการพัฒนา                   

ที่อยู่อาศัย 
ป ระ ช าชน  ข้ า ร า ชก ารแ ล ะ ลู ก จ้ า ง
กรุงเทพมหานครผู้มีรายได้น้อย เกี่ยวกับ
การพัฒนาที่ อยู่อาศัยและการจัดการ        
ที่ อ ยู่ อ าศั ย  ป ระกอบ ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ           
การพัฒนาที่ อยู่อาศัยและการจัดการ          
ที่อยู่อาศัย รวมทั้งประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรอื่น
ของรัฐ องค์กรเอกชนและภาคเอกชนใน
การพัฒนาที่ อยู่อาศัยและการจัดการ              
ทีอ่ยู่อาศัย 

การจัดการที่อยู่อาศัย  
2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา           
ที่อยู่อาศัย และการจัดการที่อยู่อาศัย 

3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรอื่นของรัฐ 
อ ง ค์ ก ร เอ ก ช น  แ ล ะ ภ า ค เอ ก ช น                  
ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย และการจัดการ         
ที่อยู่อาศัย 

เป็ น ก ารจั ด ห าที่ ต้ อ งมี ก ารอุ ดห นุ น 
(Subsidy) โด ย เริ่ ม เข้ า ไป ช่ วย เห ลื อ           
ในภาคประชาชนซึ่งไม่เคยทำมาก่อน 
2) ทำธุรกิจด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งไม่ควรทำ
ในส่วนของตลาด (Segment) ที่ต้องแข่ง
กับเอกชน สพอ. อาจใช้วิธีร่วมทุนกับ
เอกชนโดยนำข้อได้เปรียบในการแข่งขัน   
ในฐานะที่กรุงเทพมหานครมีทรัพยากร
ต่าง ๆ เกื้อหนุนอยู่ เช่น ความสามารถใน             
การสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ต่ า ง  ๆ  ก า ร จั ด ก า ร ที่ ดิ น ต า บ อ ด                   
เพื่ อ น ำ ม า ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์  เป็ น ต้ น 
กลุ่ ม เป้ าหมายคือ  ผู้ มี ราย ได้น้ อยถึ ง          
ปานกลาง สพอ. ไม่จำเป็นต้องยึดถือ
ปรัชญาของธุรกิจ คือ การแสวงหากำไร
สูงสุด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยของ
ประชาชน  เพื่ อ ให้ กรุ ง เทพมหานคร
สามารถพัฒนาและจัดการด้านที่อยู่อาศัย
ได้อย่างมีคุณภาพ สพอ. อาจจะเป็นผู้ดูแล  

2) โครงการอาคารที่พักอาศัย
เพื่ อข้ าราชการและลูกจ้ าง
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  
เขตบางขุนเทยีน 
3) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้าน
การพัฒ นาที่ อยู่ อ าศั ยและ
จัดทํารายงานชุมชนบูรณาการ 
4) โครงการบ้านยิ้ม (โครงการ
สิ น เ ช่ื อ ที่ อ ยู่ อ า ศั ย เพื่ อ
ข้าราชการและลูกจ้าง กทม.) 
5)  โครงการยิ้มรับปรับหนี้                
ที่อยู่อาศัย (แก้ไขปัญหาหนี้สิน
ด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชน 
กทม.) 
6) โครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อ
ประชาชน (แจกแบบก่อสร้าง
บ้ า น  2 3 0  แ บ บ ใ ห้ กั บ
ประชาชนฟรี) 



  

 

 (ร่าง) รายงานบทบาทหนา้ที่ตามภารกจิของหน่วยงานที่ดำเนินการเกีย่วกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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หน่วยงาน ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
บทบาทหน้าที ่                              

ด้านการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศัย 
แนวทางการดำเนินงาน                          

ด้านที่อยู่อาศัยของหน่วยงาน 

ตัวอย่าง/โครงการ              
กิจกรรมสำคัญในการพัฒนา                   

ที่อยู่อาศัย 
การจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด หรือ
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นระบบ และ
มี ม าต รฐ าน เดี ย วกั น  ก ารป ระก วด                 
การออกแบบบ้ านประหยัดพลั งงาน           
เป็นต้น 

 



(ร่าง) รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกีย่วกบัการพัฒนาที่อยูอ่าศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          4-10 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

4.2 ฝ่ายปฏิบัตกิารหลัก 
สำหรับรายละเอียดการดำเนินงานและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
4.2.1 สำนักพัฒนาสังคม 
สำนักพัฒนาสังคมมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง                  

การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 
107) หมวด 17 ข้อ 29 วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ระบุให้ สำนักพัฒนาสังคม ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน
เกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรอ่ืนของรัฐ มูลนิธิต่าง ๆ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรต่างประเทศ รวมทัง้บริหารจัดการ
โครงการที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย จากแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี                        
สำนักพัฒนาสังคมเป็นหน่วยงานหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร   
เป็นหน่วยงานที่จะต้องเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย   

ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักพัฒนาสังคมทำหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้ง                       
การส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง รวมไปถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่กำหนด โดยกำหนดเป็นแนวทาง แผนการ
ดำเนินการให้กับสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยสำนักพัฒนาสังคมมีสำนักงานการพัฒนาชุมชนซ่ึง
ปัจจุบันทำภารกิจสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนในกรงุเทพมหานคร 

4.2.1.1 สำนักงานการพัฒนาชุมชน 
สำนักงานการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ของกรุงเทพมหานครโดยตรง ครอบคลุมพันธกิจสำคัญ ๆ ได้แก่  
1) การจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพ่ือนำไปจัดแผนพัฒนา                 

ที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร  
2) ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือในการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน

และผู้มีรายได้น้อย แนะนำ ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและประสาน
จัดหาที่อยู่อาศัย  

3) ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอ่ืนของรัฐ มูลนิธิต่าง ๆ องค์กรพัฒนาเอกชน และ
องค์กรต่างประเทศ เป็นต้น 

ดังนั้น บทบาทของสำนักงานการพัฒนาชุมชนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ควรทำหน้าที่ประสาน
และสนับสนุนการดำเนิน งานตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่ กำหนด โดยกำหนดเป็นแนวทาง                            
แผนการดำเนินการให้กับสำนักงานเขต ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย                  
บูรณาการการทำงานสนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานของสำนักงาน สำนักงานเขต และส่วนราชการ                



(ร่าง) รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกีย่วกบัการพัฒนาที่อยูอ่าศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          4-11 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคเอกชน ภาคประชาชน ในมิติสำคัญ ๆ เช่น การจัดหาที่ดินเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
เป็นต้น 

4.2.2 สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นอีกหนึ่ งหน่วยงานหลักที่ต้องทำงานขับเคลื่อนควบคู่ไปกับ            

สำนักงานการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปีบรรลุตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นหน่วยงานที่ ถูกจัดตั้งตามบัญญัติจัดตั้งขึ้นตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย  พ.ศ. 2545 กําหนดให้กรุงเทพมหานครดําเนินการพาณิชย์
ว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1) ช่วยเหลือประชาชน ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ผู้มีรายได้น้อย  เกี่ยวกับ               
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย  

2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย  
3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น 

องค์กรอื่นของรัฐ องค์กรเอกชนและภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศยั  
ซึ่งจากข้อบัญญัติฯ ข้างต้น ยังกําหนดให้สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.) มีอํานาจหน้าที่ใน

การดําเนินการบริหารเงินและทรัพย์สินของสํานักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น                  
จึงสามารถดําเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังสามารถมอบหมายหรือว่าจ้าง
สถาบันการเงินในประเทศหรือต่างประเทศให้บริหารเงินตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด เพ่ือการพัฒนา              
ที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย (สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย, 2558)  

ทั้งนี้อำนาจหน้าที่การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง
ใหม่ด้วยการจัดทำ (ร่าง) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย  พ.ศ. .... ที่กำลังอยู่
ในช่วงพิจารณาเพื่อประกาศใช้ โดยมีอำนาจหน้าที่ ได้แก่  

1) ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย  
2) ดำเนินการรับจ้างออกแบบ อาคารทีพั่กอาศยั อาคารชุดและสถานที่ราชการ  
3) ดำเนินการรับจ้างบริหารจัดการ และการให้บริการเก่ียวกับด้านที่อยู่อาศัยและ  
4) มอบหมายหรือว่าจ้างสถาบันทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศให้บริหารเงินตาม

จำนวนที่คณะกรรมการกำหนด เพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย ซึ่งจะทำให้สำนักงาน
พัฒนาที่อยู่อาศัย สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กลุ่มเป้าหมายได้ครบวงจรเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงขยาย                      
การดำเนินการได้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้มากยิ่งขึ้น 

 
 
 



(ร่าง) รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกีย่วกบัการพัฒนาที่อยูอ่าศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          4-12 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ตารางที ่4.2 เปรียบเทียบวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ตาม ข้อบัญญั ติ
กรุงเทพมหานคร เรื่องสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2545 และ (ร่าง) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร                  
เรื่อง  สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย  พ.ศ. .... 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
 เร่ือง สำนักงานพฒันาที่อยู่อาศัย 25451 

(ร่าง) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย  พ.ศ..... 

วัตถุประสงค์ 
1 . ช่ ว ย เห ลื อ ป ระ ช าช น  ข้ า ร า ช ก า รแ ล ะ ลู ก จ้ า ง
กรุงเทพมหานคร ผู้มีรายได้น้อย เกี่ย วกับการพัฒนา            
ที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย  
2. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและ               
การจัดการ             
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นองค์กรอื่นของรัฐ องค์กร
เอกชนและภาคเอกชนในการพัฒนาที่ อยู่อาศัยและ        
การจัดการที่อยู่อาศัย 

1 .ช่ วย เห ลื อ ป ระช าชน  ข้ า ร าชก ารแ ล ะ ลู ก จ้ า งข อ ง
กรุงเทพมหานคร ผู้มีรายได้น้อย เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
และการจัดการที่อยู่อาศัย 
2.ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการ    
ที่อยู่อาศัย 
3.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรอื่นของรัฐ องค์กร
เอกชน และภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและจัดการ     
ที่อยู่อาศัย 

อำนาจหน้าท่ี 

1.ดําเนินการบริหารเงินและทรัพย์สินของสํานักงาน           
พัฒนาท่ีอยู่อาศัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
2.ดําเนินการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 
3.มอบหมายหรือว่าจ้างสถาบันการเงินในประเทศหรือ
ต่างประเทศให้บริหารเงินตามจํานวนที่คณะกรรมการ
กําหนด เพื่อการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 

1.ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน
พัฒนาท่ีอยู่อาศยั 
2.ดำเนินการพัฒนาท่ีอยูอ่าศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 
3.ดำเนินการรับจ้างออกแบบ อาคารที่พักอาศัย อาคารชุดและ
สถานท่ีราชการ 
4.ดำเนินการรับจ้างบริหารจัดการ และการให้บริการเกี่ยวกับ
ด้านที่อยู่อาศัย 
5.มอบหมายหรือว่าจ้างสถาบันทางการเงินในประเทศหรือ
ต่างประเทศให้บริหารเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด 
เพื่อการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 

1ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ.2545 เล่ม 119 ตอนพิเศษ 28ง ราชกิจจานุเบกษา 
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2545 
 

4.2.3 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร   
สำนักงานเขตทั้ ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ ในการส่งเสริมการพัฒนา

สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยปรกติฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของแต่ละ
สำนักงานเขตจะมีความใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชน จึงสามารถสำรวจและประมวลข้อมูลด้านการอยู่อาศัย
ของชุมชนได้อย่างเป็นปัจจุบัน จากจุดเด่นนี้ ควรทำหน้าที่สร้างฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานพัฒนา          



(ร่าง) รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกีย่วกบัการพัฒนาที่อยูอ่าศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          4-13 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ที่อยู่อาศัย (สพอ.) หน่วยงานอ่ืนของกรุงเทพมหานครที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาที่อยู่อาศยั ภาคเอกชนที่ต้องการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน/องค์กรเหล่านี้ควรจะสามารถนำข้อมูลดังกล่าว
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนกรุงเทพมหานครที่มีหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย     
ได้อย่างครอบคลุม 
 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีหน้ าที่ ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ของประชาชน เช่น                           
เด็กก่อนวัยเรียน ผู้สูงวัย ผู้พิการ สตรีตั้งครรภ์ กลุ่มสวัสดิการ กลุ่มกองทุน และกลุ่มอ่ืน ๆ จึงสามารถเข้าถึง
ชุมชนได้เป็นอย่างด ีดังนั้น จึงควรทำหน้าที ่ดังนี้  

1) สำรวจและประมวลข้อมูลด้านการอยู่อาศัยของชุมชนอย่างสม่ำเสมอเป็นวงรอบและเป็น
ปัจจุบัน 

2) สร้างเครือข่ายภายในชุมชนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย และประเด็นเกี่ยวเนื่อง 
3) ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยถึง

กลุ่มเป้าหมาย 
4) สร้างความเข้าใจเพ่ือลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
5) ส่งเสริมอาชีพ และทำหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาในการรวมกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือพัฒนา                          

ที่อยู่อาศัย  
6) ผลักดันให้การพัฒนาที่อยู่ อาศัยในแต่ละเขตเป็นไปตามแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย

กรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปี  
 
ตารางท่ี 4.3 เปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ อยู่อาศัยของ
กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 

รายละเอียด 
กลุ่มงานพัฒนาทีอ่ยู่อาศัย 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน 

สำนักพัฒนาสังคม1 

สำนักงาน 
พัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.) 2 

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม                
สำนักงานเขต3 

กลุ่มเป้าหมายในการ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนา              
ที่อยู่อาศัยและประสาน
จัดหาที่อยู่อาศัย 

ประชาชน ผู้มี รายได้น้อย 
ผู้สูงอายุ  

ประชาชน ข้าราชการและ
ลูกจ้ างกรุ งเทพมหานคร     
ผู้มีรายได้น้อย 

ชุมชนภายในพื้นทีเ่ขต 

การประสานงาน                   
ความช่วยเหลือด้าน                
ที่อยู่อาศัย 

ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
อื่ น ข อ งรั ฐ  มู ล นิ ธิ ต่ า ง  ๆ 
องค์กรพัฒนาเอกชน  และ 
องค์กรต่างประเทศ 

ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ท้องถิ่น  องค์กรอื่นของรัฐ 
อ ง ค์ ก ร เ อ ก ช น แ ล ะ                  
ภาค เอกชนในการพัฒนา           
ที่อยู่อาศัยและการจัดการ                
ที่อยู่อาศัย 

การประสานงานกับ ชุมชน 
ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น กั บ                 
ห น่ ว ย ง า น อื่ น เพื่ อ จั ด ห า         
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ช่ั วค ราว  ก รณี
ฉุกเฉิน 



(ร่าง) รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกีย่วกบัการพัฒนาที่อยูอ่าศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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จากตารางเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่จะพบว่าทั้ง 3 หน่วยงานมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับด้านการพัฒนา      

ที่อยู่อาศัยที่สนับสนุนให้งานพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นได้ตามที่มุ่งหมาย แต่ทั้งนี้ ต้องเพ่ิม
ความชัดเจนในการบูรณาการการทำงานระหว่างสำนัก สำนักงาน และสำนักงานเขต รวมทั้งการจัดสรร
งบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีความชัดเจน รวมถึงแนวทางการประสานการทำงานร่วมกับ

รายละเอียด 
กลุ่มงานพัฒนาทีอ่ยู่อาศัย 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน 

สำนักพัฒนาสังคม1 

สำนักงาน 
พัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.) 2 

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม                
สำนักงานเขต3 

อำนาจหน้าที่อ่ืน ๆ                   
ทีเ่กี่ยวข้องกับด้านการพัฒนา   
ที่อยู่อาศัย 

- ก าร จั ด ท ำแ ผ น พั ฒ น า               
ที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน
กรุงเทพมหานคร 
- สํารวจ จัดทําฐานข้อมูล
พื้นฐานท่ีอยู่อาศัย 
- ก ารน ำน โย บ าย ต่ า ง ๆ                
ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา             
ที่อยู่อาศัยไปสู่การปฏิบัติ  
โดยกํ าหนดเป็ นแนวทาง 
แผนการดําเนินงานให้กับ
สํานักงานเขต หรือหน่วยงาน                
ที่เกี่ยวข้อง 
- บริหารจัดการโครงการ              
ที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้
น้อย รวมถึงการจัดทํา และ
กํ า ห น ด น โ ย บ า ย ด้ า น                   
ที่ อยู่ อาศัยสํ าหรับรองรับ
สั ง ค ม ผู้ สู ง อ า ยุ  
- ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ให้ เป็ น ไป              
ตามน โยบายของรั ฐบ าล             
แ ล ะ น โ ย บ า ย ข อ ง
กรุงเทพมหานคร 
 

- ประกอบธุรกิ จ เกี่ ยวกับ 
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและ
ก า ร จั ด ก า ร ที่ อ ยู่ อ า ศั ย 
- การดําเนินการบริหารเงิน
และทรัพย์สินของสํานักงาน
พัฒนาที่อยู่อาศัยให้เป็นไป
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์   
- ม อบ ห ม ายห รื อ ว่ า จ้ า ง
สถาบันการเงินในประเทศ
ห รื อ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ ห้                   
บริห ารเงินตามจํ านวนที่
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รกํ า ห น ด               
เพื่อการพัฒนาที่อยู่ อาศัย
และการจัดการที่อยู่อาศัย 

สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยด้าน
ต่ าง ๆ  เช่น  โครงการบ้ าน
มั่นคง โครงการบ้านเอื้ออาทร 

1ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหนา้ที่ของส่วนราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี107) หมวด17 สำนักพัฒนาสังคม เล่ม 135 ตอนพิเศษ 316ง  

  ราชกจิจานเุบกษา ประกาศ ณ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561 
2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ.2545 เล่ม 119 ตอนพิเศษ 28ง ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 
ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2545 
3คณะทํางานปรับปรุงคู่มือการปฏบิัติงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขต, 2561 
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หน่วยงานภายนอกทั้งในประเด็นการพัฒนาที่อยู่อาศัย การจัดหาที่ดินที่สามารถพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยและ
งบประมาณต่าง ๆ  

การปรับเปลี่ยนการจัดองค์กรเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารระดับนโยบายของกรุงเทพมหานคร พบว่า  

1) ควรมีการเพ่ิมบทบาทให้สำนักพัฒนาสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัย  
2) ปรับ เปลี่ ยนสำนั กงาน พัฒ นาที่ อยู่ อาศัย  จากที่ เคยอยู่ ภ ายใต้สำนั กการคลั ง

กรุงเทพมหานครให้ย้ายมาสังกัดสำนักพัฒนาสังคม เนื่องจากมีพันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย                        
ที่เกี่ยวข้องกัน จะทำให้การบริหารจัดการการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ดีขึ้น เป็นการสอดประสานการทำงาน               
ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ  

3) กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานการพัฒนาชุมชน มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย
และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร  

4) สำนั กงาน พัฒ นาที่ อยู่ อาศั ย  มีหน้ าที่ พัฒ นาที่ อยู่ อาศัยตั้ งแต่ การจัดหาที่ ดิ น                        
การดําเนินการบริหารเงินและทรัพย์สินของสํานักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย มอบหมายหรือว่าจ้างสถาบันการเงิน
ในประเทศหรือต่างประเทศให้บริหารเงินตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด เพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยและ
การจัดการที่อยู่อาศัย  

5) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสนับสนุนในเรื่องการติดต่อประสานงานของชุมชน 
และสนับสนุนข้อมูลทีจ่ำเป็นในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจหน้าที่และพันธกิจการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยจะมี
ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปดังแสดงในภาพที่ 4.1 
 

 



(ร่าง) รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกีย่วกบัการพัฒนาที่อยูอ่าศัยในกรุงเทพมหานคร  
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ภาพที่ 4.1 เปรียบเทียบโครงสร้างสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ด้านซ้าย (เก่า) ด้านขวา (ใหม่) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3 ฝ่ายปฏิบัตกิารสนับสนุน  

นอกจากหน่วยงานหลักที่ต้องดำเนินงานในการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยตรงแล้ว ยังมีสำนักอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากสำนักพัฒนาสังคมที่ควรทำหน้าที่เป็น “ฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุน” ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ
กรุงเทพมหานครเช่นกัน เพ่ือส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
กรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปีประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวัง  

ฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุน ประกอบไปด้วยหน่วยงานและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีหน้าที่สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย                    

เพ่ือกำหนดนโยบายและจัดทำแผน ตลอดจนติดตามและรายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา            
ที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร 

2) สำนักการคลัง ทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการเงิน                 
การคลัง พัฒนาเครื่องมือทางการเงินและการคลังที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร                         
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

3) สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ทำหน้าทีจ่ัดทำ “ผังพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนและที่อยู่อาศัย” 
เพ่ือชี้นำการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ครอบคลุมทั้งผู้มีรายได้น้อยและทุกกลุ่มรายได้ โดยควรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
คือ 1) ผังระดับกรุงเทพมหานคร 2) ผังระดับกลุ่มเขต 3) ผังระดับเขต ภายใต้ผังดังกล่าวควรเสนอมาตรการ               
กลไกและนวัตกรรมทางผังเมืองสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเมืองที่สามารถตอบสนองต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trend)  รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

สำนักงาน 
พัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร 

ปลัด 
กรุงเทพมหานคร 

สำนักพัฒนาสังคม สำนักการคลัง สำนักอืน่ ๆ สำนักงานเขต  
50 เขต 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน 

กลุ่มงาน 
พัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

กลุ่มงานอืน่ ๆ 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร 

ปลัด 
กรุงเทพมหานคร 

สำนักพัฒนาสังคม สำนักการคลัง สำนักอืน่ ๆ สำนักงานเขต  
50 เขต 

สำนักงาน           
การพัฒนาชุมชน 

กลุ่มงาน 
พัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

กลุ่มงานอืน่ ๆ 

สำนักงาน 
พัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
และ             

สวัสดิการสังคม 
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(Citizen Participation) ในการวางผั งระดั บ ต่ าง  ๆ  ให้ บ รรลุ ผ ลลั พ ธ์ ต ามแผน พั ฒ นาที่ อยู่ อ าศั ย
กรุงเทพมหานครระยะ 10 ปี  

4) สำนักการโยธา  ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ เพียงพอและ                        
มีประสิทธิภาพเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย 
สำนักการโยธายังสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง การบูรณะและบำรุงรักษาถนนหนทาง การติดตั้ง 
ตรวจสอบและควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ รวมทั้งให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือบรรเทาวิบัติภัย 
วางแผน ออกแบบ กำหนดรายการก่อสร้าง การประมาณราคาค่าก่อสร้าง การแบ่งงวดงานและงวดเงินตาม
สัญญาจ้างในโครงสร้างพ้ืนฐานและงานวิศวกรรมทาง การวิเคราะห์สภาพโครงสร้าง ตรวจสอบความมั่นคง
แข็งแรง ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมสะพานและทางโครงสร้างพิเศษ ออกแบบ วิเคราะห์ วางผัง 
กำหนดรูปแบบ รายการ เขียนแบบ การประมาณราคาก่อสร้าง การแบ่งงวดงานและงวดเงินตามสัญญาจ้างใน
งานวิศวกรรมอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานมัณฑนศิลป์ งานวิจิตรศิลป์  หรืองานด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง                    
บริหารโครงสร้างและควบคุมการก่อสร้างในงานวิศวกรรมทางและงานอาคารกรุงเทพมหานคร ตลอดจนให้
การสนับสนุนการควบคุมงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ควบคุม แนะนำ 
เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในเขต
กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตรวจพิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบอาคารและออกใบรับรอง รวบรวมและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขออนุญาต
หรือยื่นแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลง ตลอดจนพัฒนากฎหมายควบคุมอาคาร เผยแพร่และให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ควบคุมอาคารแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สำรวจและจัดทำแผนที่ที่ดิน สำรวจเพ่ือการก่อสร้างหรือ
ตรวจสอบที่ดิน รวบรวมและลงทะเบียนที่สาธารณะ ระบบสารสนเทศที่ดิน ตลอดจนดำเนินการตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการถอนสภาพหรือการโอนที่สาธารณะประโยชน์ และจัดกรรมสิทธิ์ที่่ดินเพ่ือนำไปใช้ในกิจกรรม
อันเป็นสาธารณประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร พิจารณาอุทธรณ์คำทดแทนอสังหาริมทรัพย์ เสนอออก
กฎหมายเพ่ือการเวนคืนที่ดินและการแก้ต่างเกี่ยวกับคดีเวนคืน ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ
ทรัพย์สินและประมาณราคาเพ่ือเวนคืนที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการจัดการที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่
ส่วนกลางของชุมชน 

5) สำนักการระบายน้ำ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำนักการระบายน้ำควรทำหน้าที่วางระบบ
ป้องกัน น้ำท่วม ระบบระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย วางแผน ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับ                    
การบำรุงรักษา ท่อระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ การปิด – เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ การผลิตอุปกรณ์ท่อระบายน้ำ              
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนที่ชุมชนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ส่วนกลางของชุมชน 

6) สำนักสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำนักสิ่งแวดล้อมควรทำหน้าที่จัดการ
มูลฝอย ไขมัน และสิ่งปฏิกูลให้เป็นระบบ พร้อมทั้งสนับสนุนและเชื่อมโยงภารกิจกับสำนักงานเขตได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียงและควบคุมปริมาณมลพิษทางอากาศและเสียง
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สร้างความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน                       
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ในทุกภาคส่วน บนพ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนและผลประโยชน์ร่วมกัน (Co-Benefits) และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและป่าชายเลนของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชุมชนที่อยู่อาศัย พื้นที่ส่วนกลางของ
ชุมชนและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 

   6.1) สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ
มูลฝอยของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูลการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาระบบการ
จัดการมูลฝอย ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล การตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงวิธีดำเนินการ  การควบคุมและการบริหารจัดการของเสียอันตรายทั้งการจัดเก็บ               
การขนส่งและการกำจัด รวมทั้งการพัฒนามาตรการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ การดำเนินการ
เก็บขนมูลฝอยทั่วไปจากตลาด สถานที่สำคัญ มูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยาเรือท่องเที่ยว เรือสินค้า และเก็บขน
มูลฝอยที่ไม่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขต  การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การควบคุม
การบำบัดไขมันและสิ่งปฏิกูล การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดสิ่งปฏิกูล การนำกาก             
ตะกอนไขมันและสิ่งปฏิกูลไปใช้ประโยชน์อื่นๆ การควบคุมดูแลรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาชั่วคราว การสนับสนุน                         
การปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยเร่งด่วน การกวาดล้างถนนสายหลักและสะพานลอยรถยนต์ข้าม การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยค่าตอบแทนรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาชั่วคราว  งานด้านการละเมิดทรัพย์สิน
ของกรุงเทพมหานครและการให้บริการที่เกี่ยวข้อง 

          6.2) กองกำจัดมูลฝอย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการกำจัด            
มูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและถูกสุขลักษณะ ตามหลักวิชา กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ          
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งพิจารณาดำเนินงานด้านวิศวกรรมที่เก่ียวกบัรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม   

6.3) สำนักงานสวนสาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนา
พ้ืนที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร การปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าในสวนสาธารณะ สวนหย่อม เกาะกลาง                   
ทางเท้าในถนนสายสำคัญต่างๆ และสถานที่ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ การตัดแต่ง ขุดย้าย ศัลยกรรมต้นไม้  
การขยายพันธุ์ การประดับตกแต่งต้นไม้ การตกแต่งเมือง กำหนดแนวทางวางแผนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว                  
การบริหารงานสวนสาธารณะ การเพิ่มบริการต่างๆ ในสวนสาธารณะ เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวิชาการเกษตร
การให้การศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ และวิชาการเกษตรแก่ส่วนราชการอ่ืน เยาวชน และประชาชนทั่วไป                 
การสำรวจรังวัดประมาณการ จัดหาข้อมูลเพ่ือออกแบบประมาณการงบประมาณในการจัดสร้างสวน                   
แหล่งนันทนาการ และการกีฬา การวางแผน กำหนดนโยบาย แนวทางดำเนินการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้แก่
สำนักงานเขต ให้คำแนะนำด้านวิชาการเกษตรและการออกแบบสวนและต้นไม้ สนับสนุนพันธุ์ไม้ และอุปกรณ์
เครือ่งมือต่างๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้กับสำนักงานเขต 

ทั้ง 3 ส่วนงานภายใต้สำนักสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
ชุมชนที่อยู่อาศัย 
 

 

 



(ร่าง) รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกีย่วกบัการพัฒนาที่อยูอ่าศัยในกรุงเทพมหานคร  
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4.4 หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครนั้น มีหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานที่มี
ประสบการณ์การทำงานมายาวนาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง                     
ดังนั้น กรุงเทพมหานครควรทำงานพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับหน่วยภายนอกเหล่านี้ ผสานพลังเป็นเครือข่าย 
การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครสามารถผลักดันและ
แก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาทีอ่ยู่อาศยัได้เป็นอย่างดี  

แต่ละหน่วยงานควรจะมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้ 
1) ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (NHIC) ทำหน้าที่บูรณาการฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ ให้เป็นฐานเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลที่อยู่อาศัยในภาพรวมของประเทศอย่างเป็นระบบ 
เชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลสารสนเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ                       
รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่อยู่อาศัย เพ่ือสนับสนุนการจัดทำนโยบายที่อยู่อาศัยของประเทศ 
จะส่งผลดีต่อประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยที่ละเอียดถูกต้องได้สะดวกรวดเร็ว  ตามวิสัยทัศน์                
“เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย มุ่งสู่การพัฒนาและการจัดการสารสนเทศ เพ่ือความมั่นคงในการมีที่อยู่
อาศัยและการพัฒนาเครือข่าย”  ดังนั้น กรุงเทพมหานครสามารถเชื่อมต่อข้อมูลความต้องการที่อยู่อาศัยของ
ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติได้ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนกรุงเทพมหานคร ให้มีที่อยู่
อาศัยได้อย่างถ้วนหน้า 

2) การเคหะแห่งชาติ (NHA) ทำหน้าที่จัดให้มีเคหะสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ต้องการ              
มีที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย                 
ทำนุบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม              
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนที่ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง หรือผู้ที่ประสงค์จะร่วมดำเนิน
กิจกรรมกับการเคหะแห่งชาติในการจัดให้มีเคหะเพ่ือให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ และประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการก่อสร้าง อาคารหรือจัดหาที่ดิน การปรับปรุง รื้อหรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรม เพ่ือให้มีสภาพ                     
การอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่ดีข้ึน  

กรุงเทพมหานคร ควรสนับสนุนการทำงานโครงการต่าง ๆ ของการเคหะแห่งชาติในพ้ืนที่ ซึ่งมีจำนวน
ประมาณ 1 ใน 4 ของจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ อีกทั้งควรร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการศึกษา
ความต้องการ กำหนดสถานที่ตั้ง รูปแบบและราคาของโครงการ ให้เหมาะสมกับความต้องการที่อยู่อาศัย       
ตามแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปีและแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย
กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี 

3) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (CODI) หรือ พอช. สนับสนุนและ                      
ให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ               
การเพ่ิมรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้งใน
เมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการและหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชน                   



(ร่าง) รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกีย่วกบัการพัฒนาที่อยูอ่าศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          4-20 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

มีส่วนร่วมเป็นแนวทางสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม และสนับสนุนและ
ให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน 

กรุงเทพมหานคร ควรสนับสนุนการทำงานโครงการต่าง ๆ ของ พอช. ในพ้ืนที่แต่ละเขต อีกทั้ง               
ควรร่วมกับ พอช. ในการศึกษาความต้องการ กำหนดสถานที่ตั้ง รูปแบบและราคาของโครงการ ให้เหมาะสม
กับความต้องการที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและชุมชนแออัด เพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนา                  
ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ปีและแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร                 
ระยะ 5 ปี 

4) ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรุงเทพมหานครยังต้องการผู้ที่มีความชำนาญในการดำเนินการ                  
ด้านการพัฒนาที่ อยู่อาศัยเข้ามาช่วยในการบริหารและพัฒนาที่ อยู่อาศัย  เป็นโอกาสที่ภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่รกร้างของกรุงเทพมหานครเพ่ือพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยในราคาที่
แตกต่างกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ที่อยู่ในการดแูลของกรุงเทพมหานคร   

สำหรับการพัฒนาและการจัดการที่อยู่อาศัยร่วมระหว่างกรุงเทพมหานครและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ภาคเอกชน สามารถพัฒนาด้วยแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยรัศมี 500 – 800 เมตรรอบสถานีขนส่งรถไฟฟ้า 
ที่เรียกว่า Transit Oriented Development (TOD) ดังจะเห็นตัวอย่างต่อไปในบทที่ 5 

การพัฒนา TOD ในระยะ 5 – 10 ปีนี้ จะมีพ้ืนที่สำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ 
พ้ืนที่ตามแนวรถไฟฟ้าสายใหม่ 3 โซน ได้แก่ 

(1) พ้ืนที่บริเวณส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (โซน L)  
(2) พ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (โซน M) และ 
(3) พ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (โซน N)  

พ้ืนที่ขยายออกจากใจกลางกรุงเทพมหานคร 2 โซน ไดแ้ก่  
(1) พ้ืนที่บริเวณส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) หมอชิต-สะพานใหม-่คูคต (โซน D)  
(2) พ้ืนที่ย่านรัชดาภิเษก ลาดพร้าว (โซน F) เป็นศูนย์รวมของที่อยู่อาศัย แหล่งธุรกิจ                     

และแหล่งบันเทิง ถือเป็นพ้ืนที่ CBD (Central Business District) ใหม่ และมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 
(ลาดพร้าว-สำโรง)  

ส่วนพ้ืนที่บริเวณใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร (โซน I) เป็นพ้ืนที่บริเวณ สีลม สาทร พระรามสี่   
เพลินจิต วิทยุ อโศก และสุขุมวิท ก็เป็นโอกาสในการสร้างรายได้หมุนเวียนในการพัฒนาและการจัดการ                
ที่อยู่อาศัยให้กับกรุงเทพมหานครได้  การสร้างกำไรจากการพัฒนาธุรกิจที่ อยู่อาศัยสามารถพิจารณา                      
การดำเนินงานตามหลักการการพัฒนาเคหะการอย่างครอบคลุม หรือ Inclusive Housing Development 
โดยมีหลักสำคัญ คือ  

(1) การจัดให้มีที่อยู่อาศัยที่มีระดับราคาผสมผสานในพ้ืนที่เดียวกันหรือพ้ืนที่ต่อเนื่องกัน 
(Mixed-Income Housing Development)  

(2) การจัดให้ที่อยู่อาศัยและแหล่งงานอยู่ใกล้และ/หรือเชื่อมโยงถึงกันได้โดยสะดวกในเขต
เดียวกัน (Job – Housing Balance)  



(ร่าง) รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกีย่วกบัการพัฒนาที่อยูอ่าศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          4-21 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

(3) การออกแบบให้ เป็นอาคารและ/หรือกลุ่มอาคารใช้งานผสมผสาน (Mixed-Use 
Development) เพ่ือลดภาระการเดินทาง โดยในพ้ืนที่โครงการเคหะการควรมีพ้ืนที่ชุมชนที่สำคัญสำหรับ
ละแวกบ้าน ได้แก่ ร้านขายยา ร้านอาหาร ร้านตัดผม/เสริมสวย สถานดูแลเด็กก่อนวัยเรียน คลินิก/ศูนย์
อนามัยชุมชน สถานดูแลผู้สูงอายุ สวนหย่อมและลานออกกำลังกายชุมชน ร้านค้าปลีก ตลาดนัด หอศิลป์/
พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม เป็นต้น 

กรณีที่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เอกชนสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีรายได้น้อย ประชากรกลุ่ม
เฉพาะที่ต้องการที่อยู่อาศัย เช่น คนพิการ ผู้สูงวัย คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว/คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว เป็นต้น ด้วยการกำหนด
ราคาขายให้ ต่ ำกว่ าราคาตลาดมี ลั กษณ ะเป็นที่ อยู่ อาศั ยในราคาที่ จ่ าย ได้  (Affordable Housing) 
กรุงเทพมหานครควรจะมีนโยบายและกลไกดำเนินการด้านกฎหมายและการเงินการคลังสนับสนุนธุรกิจ
เอกชนกลุ่มนี้เป็นการตอบแทน เช่น ให้โบนัสในการก่อสร้างได้โดยเพ่ิมความหนาแน่นพ้ืนที่อาคารก่อสร้างต่อ
พ้ืนที่ดินเป็นพิเศษ (FAR Bonus) การลดหย่อนภาษีธุรกิจ ทั้ งนี้  ควรแสวงหาต้นทุนทางการเงินด้วย                   
วิธีการต่าง ๆ เช่น การออกพันธบัตรเงินกู้ (Bond) ตลอดจนวิธีการระดมทุนผ่านเครื่องมือด้านดิจิทัล เช่น 
คลาวด์ฟันดิ้ง (Crowd Funding) เป็นต้น 
 





รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-1 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะดำเนินการด้านท่ีอยูอ่าศัย 

ในเชิงพ้ืนทีข่องกรุงเทพมหานครในอนาคต 

 
การศึกษาความเป็นเมืองของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อ              

การเคหะแห่งชาติ (การเคหะแห่งชาติ , 2562) ได้นําเส้นความยากจนด้านรายจ่าย 1 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
ประชากร และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP: Gross Provincial Products) มาใช้เป็นปัจจัยวัดค่าความเป็น
เมืองของแต่ละจังหวัด ทั่วประเทศไทย พบว่า ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีแนวโน้มความเป็นเมือง
สูงสุด โดยมีค่าความเป็นเมืองเท่ากับ 1 หมายถึงมีค่าความเป็นเมืองสูงที่สุดในประเทศ ทั้ งนี้  เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครมี เส้นความยากจน รายได้ เฉลี่ ย รวมทั้ ง GPP สูงกว่าจังหวัดอ่ืนๆ อันเป็นผลมาจาก                        
ความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ  เป็นเมืองโตเดี่ยว2 มาตั้งแต่ในอดีต และมีแนวโน้มที่จะ
มีการพัฒนาเช่นนี้ต่อไปในอนาคต  
 

5.1 บทวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ความเป็นเมืองของกรุงเทพมหานคร 
1) จำนวนประชากรและการคาดการณ์จำนวนประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
จากการคาดการณ์จำนวนประชากรในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครของโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พบว่า จำนวนประชากรมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องและความชันค่อย ๆ ลดลงจนเกือบเป็น
เส้นโค้งต้ังแต่ปี พ.ศ. 2578 เป็นต้นไป โดยได้มีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2583 กรุงเทพมหานครจะมีประชากร
ประมาณ 9.48 ล้านคน นับเป็นจำนวน 6.3 ล้านครัวเรือน ตามภาพที ่5.1 

 
1  เส้นความยากจน เป็นเครื่องมือสำหรับใช้วัดภาวะความยากจน โดยคำนวณจากต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของปัจเจกบุคคลในการได้มาซ่ึงอาหารและสินค้า
บริการจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต)  
2  เมืองโตเด่ียว หรือ เอกนคร (Primate City) เป็นลักษณะเมืองที่สะท้อนถึงขนาด และลักษณะการกระจายของเมือง โดยการเปรียบเทียบขนาดของ
เมือง ที่มีอยู่ในประเทศนั้นๆ ว่ามีความแตกต่างกันทางด้านขนาดของเมืองมากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปแล้วประเทศที่มีการพัฒนา และกระจายความ
เจริญอย่างทั่วถึงระบบเมืองภายในประเทศนั้น จะมีขนาดที่แตกต่างกันน้อยและได้สัดส่วนกัน แตกต่างกับประเทศที่ทุ่มเทการพัฒนา และสร้างความ
เจริญให้แก่เมืองเพียงเมืองเดียวเป็นพิเศษ เมืองนั้นจะมีขนาดใหญ่ และเจริญมากกว่าเมืองอื่นๆ มากหลายเท่าตัว  ลักษณะของความเป็นเอกนคร หรือ 
เมืองโตเดี่ยว ของระบบเมือง จะพบในประเทศที่มีประวัติความเป็นมาของเมืองสั้นๆ ภายในเวลาไม่นานนัก หรือเป็นประเทศขนาดเล็กที่มีประชากร
หนาแน่น อัตราการเพิ่มของประชากรสูงมาก เป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดี เนื่องจากยังต้องประกอบกิจกรรมทางด้านปฐมภูมิเป็นส่วน
ใหญ่ หรือไม่ก็เคยตกอยู่ภายใต้อำนาจของมหาประเทศมาก่อน 
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ภาพที่ 5.1 การคาดการณ์จำนวนประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล 
ที่มา: สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, 2562 
 

เมื่อพิจารณาการเพ่ิมขึ้นของประชากรรายกลุ่มเขต พบว่ากลุ่มเขตที่จะมีความหนาแน่นของประชากร
สูงสุด คือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2580 อาจจะมีความหนาแน่นประชากรต่อพ้ืนที่สูงถึง 
17,280 คน/ตารางกิโลเมตร สังเกตได้ว่าค่าความหนาแน่นนี้สูงเกือบจะ 2 เท่าของกลุ่มเขตที่หนาแน่นเป็นลำดับ 
ที่สองรองลงมา คือ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ซึ่งมีความหนาแน่น 9,855 คน/ตารางกิโลเมตร และหนาแน่นมากกว่า
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กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกที่มีพ้ืนที่ติดกันถึง 5.67 เท่าตัว ดังนั้น สำหรับการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยของ              
กลุ่มเขตกรุงเทพใต้จำเป็นที่จะต้องวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่จำกัด ควรเน้นการพัฒนาในแนวดิ่งมากกว่า 
ที่อยู่อาศัยแนวราบ ทั้งนี้  กรุงเทพมหานครควรวางแผนการจำกัดจำนวนที่อยู่อาศัยในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้                
เพ่ือป้องกันสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้อาจจะกลายเป็นพ้ืนที่  “กลุ่มเขตโตเดี่ยว” ของ
กรุงเทพมหานครในอนาคตได้ (ตารางที ่5.1) 

 
ตารางท่ี 5.1  จำนวนคาดการณ์ประชากรในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครแยกตามรายกลุ่มเขต 

กลุ่มเขต  
2560 2570 2580 

จำนวน
ประชากร 

ความหนาแน่น 
จำนวน

ประชากร 
ความหนาแน่น 

จำนวน
ประชากร 

ความ
หนาแน่น 

กรุงเทพกลาง   924,314 11,766    845,955 10,768 774,239 9,855 

กรุงเทพเหนือ 1,494,168 7,025 1,517,392 7,134 1,540,976 7,245 

กรุงเทพใต ้ 1,894,831 14,183 2,091,542 15,655 2,308,674 17,280 

กรุงเทพตะวันออก 1,793,706 2,585 1,947,867 2,807 2,115,278 3,048 

กรุงธนเหนือ 1,036,038 6,869    976,812 6,477 920,971 6,106 

กรุงธนใต้ 1,553,678 5,178 1,779,174 5,929 2,037,399 6,790 

ที่มา: สำนักการวางผงัและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, 2562 

 
2) พื้นที่สีเขียว และการเข้าถึงพื้นที่สีเขียว 
กรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะหลักทั้งหมดจนถึงปี พ.ศ. 2564 จำนวน 41 แห่ง มีขนาดพ้ืนที่รวมกัน 

6,097,055.60 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร, 2564) และเมื่อ
พิจารณาพ้ืนที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรดังแสดงในตารางที่ 5.2 พบว่ากลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกมีอัตราส่วน                 
พ้ืนทีส่ีเขียว มากที่สุด คือ 54.22 ตร.ม./คน สูงกว่าอันดับสอง คือ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 2.6 เท่าตัว และมากกว่า
กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ซึง่มีพ้ืนที่สีเขียวต่อประชากรตำ่ที่สุด คือ 6.25 ตร.ม./คน อยู่ถึง 8.7 เท่าตัว  

ดังนั้น หากมองถึงการพัฒนาเมืองที่อยู่อาศัยเชิงนิเวศ ซึ่งสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่าง
ความหนาแน่นการอยู่อาศัยและพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือนันทนาการแล้ว จะพบว่า “กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก”                    
มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการอยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครมากที่สุด                         
ควรเป็นลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาเป็นเมืองนิเวศ (Eco City) มีลักษณะเป็นกลุ่มเมือง
อุทยานนคร (Cluster of Garden Cities) ทั้งนี้ ต้องมีการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่และสาธารณูปโภคที่จะมารองรับ
ให้มีความเหมาะสมและครอบคลุม รวมถึงต้องจัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีพร้อม และยังต้องดำรงรักษา
สัดส่วนพ้ืนที่อยู่อาศัยตามเอกลักษณ์ทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมดั้งเดิม การรักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว     
การสร้างสรรค์พ้ืนทีพ่าณิชยกรรม และพ้ืนที่พัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยใหมใ่ห้มีความสมดุลกันเป็นอย่างดี 
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ตารางท่ี 5.2 พ้ืนที่สีเขียวและอัตราส่วนพื้นที่สีเขียว (ตร.ม./คน) 
กลุ่มเขต  จำนวนประชากร จำนวน (แห่ง) พ้ืนที่รวม  

(ตร.ม.) 
อัตราส่วนพ้ืนที่ 

สีเขียว (ตร.ม./คน) 
กรุงเทพกลาง   635,519      1,192  3,969,403.42        6.25 
กรุงเทพเหนือ 1,062,959      1,861 21,793,228.36      20.50 
กรุงเทพใต ้   798,943      3,009 11,258,920.43      14.09 
กรุงเทพตะวันออก 1,363,839      3,143 73,950,096.52      54.22 
กรุงธนเหนือ   760,241      1,261   4,853,630.86        6.38 
กรุงธนใต ้ 1,062,959      1,668   7,662,403.15        7.21 
ที่มา: สำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2563 
 

 สำหรับพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี พบว่ามีความแตกต่างระหว่างสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อประชากรระหว่างกลุ่มเขต       
กรุงธนเหนือและกลุ่มเขตกรุงธนใต้ไม่มาก โดยกลุ่มเขตกรุงธนเหนือมีพ้ืนที่สีเขียวต่อประชากรน้อยกว่ากลุ่มเขต
กรงุธนใต้ 0.83 ตร.ม./คน 

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2562 ได้ศึกษาสวนสาธารณะระดับเมือง
จำนวน 2 แห่ง ระดับย่าน 3 แห่ง ระดับชุมชน 24 แห่ง และระดับหมู่บ้าน 3 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 3,645 ไร่ หรือ 
5,832,000 ตารางเมตร โดยมีรัศมีของการเข้าถึงการใช้บริการที่สามารถแจกแจง ดังนี้ 1) สำหรับสวนสาธารณะ
ระดับเมือง ประชาชนในรัศมี 10 กิโลเมตรควรจะต้องสามารถเข้าใช้บริการได้ 2) สวนสาธารณะระดับย่าน 
ประชาชนในรัศมี 5 กิโลเมตร ต้องสามารถเข้าใช้บริการได้ และ 3) สวนสาธารณะระดับชุมชน ประชาชนในรัศมี 
2.5 กิโลเมตร ต้องสามารถเข้าใช้บริการได้ แสดงภาพรัศมีของความสามารถใช้บริการในพ้ืนที่สวนสาธารณะ
เป็นไปตามภาพท่ี 5.2 
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ภาพที ่5.2  รัศมีการใช้บริการสวนสาธารณะ 
ทีม่า:           สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, 2562 
 

โครงการวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้มีการจัดทำโครงการสวนสาธารณะระดับเมืองและระดับย่าน
ของกรุงเทพมหานครขึ้น ซึ่งสวนระดับเมือง (City Park) หมายถึงสวนที่มีพ้ืนที่มากกว่า 500 ไร่ขึ้นไป รัศมีบริการ
เป็นวงรอบแก่คนทั้งเมืองและพ้ืนที่ใกล้เคียงในเขตอิทธิพลของเมือง ส่วนสวนระดับย่าน (District Park) หมายถึง
มีสวนที่มีพ้ืนที่มากกว่า 25 ไร่ แต่ไม่เกิน 125 ไร่ รัศมีบริการเป็นวงรอบประมาณ 3 - 8 กิโลเมตรเพ่ือให้ประชาชน
สามารถเขา้ถึงพ้ืนทีส่วนสาธารณะได้อย่างทั่วถึง ตามภาพท่ี 5.3 
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ภาพที ่5.3 โครงการสวนสาธารณะระดับเมืองและระดบัย่านของกรุงเทพมหานคร 
ที่มา:  สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, 2562 
 
 

 
ภาพที ่5.4 โครงการสวนสาธารณะระดับเมืองและระดบัย่านของกรุงเทพมหานคร 
ที่มา:  สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, 2562 
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ตารางท่ี 5.3 สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก  

  เมือง ประเทศ % ปี แหล่งท่ีมา 
1 อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ 13.00% 2018 Statistics Netherlands/TNO 

2 ออสติน สหรัฐอเมริกา 11.00% 2018 The Trust for Public land ParkScore 2018 

3 กรุงเทพมหานคร ไทย   2.61% 2022* Bangkok Metropolitan Administration 

4 บาร์เซโลนา สเปน 11.00% 2019 Department of Statistics. Barcelona City 
Council 

5 โบโกตา โคลอมเบีย 4.90% 2017 Departamento Administrativo de la 
Defensoria del Espacio Publico 

6 บรัสเซลส์ เบลเยี่ยม 18.80% 2015 IBGE 

7 บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา 9.40% 2018 Estadisticas y Censos 

8 เคปทาวน์ แอฟริกาใต้ 24.00% 2016 City of Cape Town 

9 เฉิงตู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

42.30% 2017 Statistics Bureau of Chengdu 

10 ดับลิน ไอร์แลนด์ 26.00% 2018 Dublin City Council 

11 เอดินบะระ สกอตแลนด์ 19.00% 2016 ESRI 

12 กว่างโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

19.78% 2018 Guangzhou Statistical Yearbook 2019 

13 เฮลซิงกิ ฟินแลนด์ 40.00% 2018 City of Helsinki 

14 ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

40.00% 2018 Agriculture, Fisheries and Conservation 
Department; Survey & Mapping Office, 
Lands Department 

15 อิสตันบูล ตุรกี 2.20% 2015 Istanbul Metropolitan Municipality 

16 โจฮันเนสเบอรก์ สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ 

24.00% 2002 State of the Environment Report, City of 
Johannesburg 2009 

17 ลิสบอน สาธารณรัฐ
โปรตุเกส 

22.00% 2018 Camara Municipal de Lisboa 

18 ลอนดอน อังกฤษ 33.00% 2015 Greenspace Information for Greater 
London 
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  เมือง ประเทศ % ปี แหล่งท่ีมา 
19 ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา 34.70% 2016 LA County Parks and Recreation Needs 

Assessment 

20 เมลเบิร์น ออสเตรเลีย 10.00% 2016 Victorian Planning Authority 

21 มิลาน อิตาลี 12.90% 2016 Comune di Milano 

22 มอนทรีออล แคนาดา 14.80% 2013 Ville de Montreal, Direction des grands 
parcs et du verdissement 

23 มอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 18.00% 2017 Department of natural resources 

24 หนานหนิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

40.67% 2018 Nanjing Statistics Bureau 

25 นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 27.00% 2010 New York City Department of City 
Planning Land Use 

26 ออสโล นอรเ์วย์ 68.00% 2018 Bymiljoetaten, Oslo kommune 

27 ปารีส ฝรั่งเศส 9.50% 2013 IAU Ile-de-France 

28 โรม อิตาลี 38.90% 2017 Roma Capitale 

29 ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา 13.00% 2017 San Francisco Department of Recreations 
and Parks 2017 Community Report 

30 โซล สาธารณรฐั
เกาหลี 

27.80% 2016 Seoul Metropolitan Government 

31 เซีย่งไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

16.20% 2017 Shanghai Municipal People's Government 

32 เซิ่นเจิ้น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

40.90% 2016 Shenzhen Statistical Yearbook 

33 สิงค์โปร์ สิงค์โปร์ 47.00% 2011 National Parks Board 

34 สต็อกโฮล์ม สวีเดน 40.00% 2015 City of Stockholm 

35 ซิดนีย์ ออสเตรเลีย 46.00% 2010 New South Wales Department of 
Planning 

36 ไทเป ไต้หวัน 3.40% 2017 Parks and Street Lights Office, Taipei City 

37 โตเกียว ญี่ปุ่น 7.50% 2015 Bureau of Urban Development 

38 โตรอนโต แคนาดา 13.00% 2018 City of Toronto 

39 เวียนนา ออสเตรีย 45.50% 2014 Vienna Annual Statistics 2014 
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  เมือง ประเทศ % ปี แหล่งท่ีมา 
40 วอร์ซอ โปร์แลนด์ 17.00% 2015 Head Office of Geodesy and Cartography 

41 ซูริค สวิตเซอร์แลนด์ 41.00% 2018 Grun Stadt Zurich 

ทีม่า: World Cities Culture Forum. (n.d.).     *กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 นับรวมพ้ืนทีส่วนทั้ง 7 ประเภท 
 

ในตารางที่  5 .3  เว็บ ไซต์  World Cities Culture Forum  (World Cities Culture Forum, n.d.) 
รวบรวมสัดส่วนพ้ืนที่สวนสาธารณะและสวนหย่อมใช้งานต่อพ้ืนที่ เมือง และฐานข้อมูลสวนสาธารณะ
กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร , 2565) รวบรวมขนาดพ้ืนที่ สี เขียว/สวนที่จำแนกตามประเภท               
สวน 7 ประเภท รวมถึงสวนเกาะกลางถนน (สวนถนน) และสวนไม่ระบุประเภทแล้ว พบว่ากรุงเทพมหานคร      
มีพ้ืนที่สีเขียว/สวนรวมทั้งสิ้น 40,957,308 ตารางเมตร จากพ้ืนที่ 8,855 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนน้อยมา คือ เพียง 
ร้อยละ 2.66 ของพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร  

แต่กระนั้นก็ตาม สัดส่วนที่รวมสวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียวประเภท สวนเฉพาะทาง สวนหย่อม สวนถนน 
สวนอ่ืน ๆ แล้ว ก็ยังมีสัดส่วนต่ำเป็นอันดับที่ 40 จาก 41 เมือง จากข้อมูลของเว็บไซต์ World Cities Culture 
Forum กรุงเทพมหานคร มีสัดส่วนสวนของเมืองสูงกว่าเมืองอิสตัลบูลเมืองหลวงของประเทศตุรกีเพียงเมืองเดียว 
ที่สำคัญ คือ สัดส่วนพื้นที่สวนของกรุงเทพมหานคร ถือว่าต่ำที่สุดในทวีปเอเชีย 
 ดังนั้น กรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองที่มีสัดส่วนพ้ืนที่สวนสาธารณะต่อพ้ืนที่ทั้งหมดของเมืองต่ำที่สุด    
แห่งหนึ่งในบรรดาเมืองสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของโลก จึงเห็นได้ว่าหากมองในระดับสากล กรุงเทพมหานคร 
เมืองหลวงของประเทศไทยนับเป็นเมืองที่ยังไม่ได้มาตรฐานสากลในเรื่องสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการมคีุณภาพชีวิต
และการอยู่อาศัยที่ดี แม้กรุงเทพมหานครจะมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่แต่กลับยังขาดสวนสาธารณะและพ้ืนที่สีเขียว      
อันเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับการเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย ต่างจากกรณีการพัฒนาเมือง
อุทยานนครของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีนโยบายการพัฒนาเมืองสู่ “สมาร์ทเนชั่น” แต่ยังสามารถดำรงรักษา       
อัตลักษณ์ความเป็น “เมืองในอุทยาน” (City in the Garden) ไว้ด้วยนโยบายการรักษาพ้ืนที่สีเขียวแหล่ง
ธรรมชาติไว้ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ประเทศ ดังเห็นได้จากตารางที่ 5.3  ผลลัพธ์ของการดำเนินนโยบาย
ดังกล่าวของประเทศสิงคโปร์เพ่ือนบ้านในอาเซียนของไทย ทำให้สิงคโปร์มีพ้ืนที่สวนสาธารณะสูงถึงร้อยละ 47 
ของพ้ืนที่ทั้งเมือง จึงมีสัดส่วนสูงเป็นอันดับที่ 2 จาก 41 เมืองของโลก เป็นรองเพียงเมืองออสโลว์เมืองหลวงของ
ประเทศนอร์เวย์ 

3) การคมนาคมขนส่งและการเดินทางสาธารณะ  
มีการคาดการณ์ว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีการเดินทางเพ่ิมขึ้นจาก 258 ล้าน PCU-Km.3  

ต่อวัน ในปี พ.ศ.2560 เป็น 422 ล้าน PCU-Km. ต่อวันใน ปี พ.ศ.2580 นั่นคือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 64 เพียงใน
ระยะเวลา 20 ปี (สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, 2562) จากข้อมูลนี้ ทำให้กระทรวง
คมนาคมและกรุงเทพมหานครพิจารณาการตัดถนนเพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเมืองตามแนวถนนมี

 
3 ปริมาณการจราจรบนถนน (Passenger Car Unit-Kilometer : PCU-KM) 
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ข้อจำกัดหลายประการ ในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการเพ่ิมปริมาณรถยนต์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดทอน                 
ความยั่งยืน ในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนเฉพาะกลุ่มที่สามารถซื้อรถยนต์ได้ 
เนื่องจากระบบขนส่งมวลชนทางล้อโดยเฉพาะขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือรถเมล์ยังไม่ปลอดภัย ขาดความสะดวก 
กำหนดเวลาไม่ได้ ก่อมลพิษทางฝุ่นควันและเสียง ไม่อำนวยความสะดวกต่อผู้สูงวัย ผู้พิการ มารดาตั้งครรภ์ เด็ก 
สตรีและกลุ่มอ่ืนๆ จงึยิ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำสูง 

 

 
ภาพที่ 5.5 การคาดประมาณความต้องการเดินทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2560-2580 
ที่มา:  สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, 2562 
  

ในด้านการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยการเพ่ิมขึ้นของถนนโดยไม่จำกัดปริมาณการเพ่ิมขึ้นของรถยนต์  
ยิ่งเพ่ิมความหนาแน่นจราจร เพ่ิมเวลาเดินทาง ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดทอนคุณภาพชีวิต แม้ถนนจะมี
ความสำคัญ  แต่สิ่ งที่ สำคัญกว่าการเพ่ิมปริมาณถนน คือ การเพ่ิมคุณภาพของการจราจรและขนส่ง                         
เพ่ิมความปลอดภัยทางถนน และการวางผังเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างเข้าใจระบบคมนาคมสัญจร ระบบที่อยู่อาศัย               
ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ระบบสังคมวัฒนธรรม ระบบการป้องกันภัยพิบัติอันเกิดจากสภาวะ             
โลกร้อน ระบบการจัดการป้องกันและแก้ไขขยะ มลพิษ น้ำเสีย มลทัศน์และอ่ืนๆ ดังนั้น การเพ่ิมถนนที่ถูกต้อง
ควรเพ่ิมความกระชับของเมือง มิใช่ขยายไร้ที่สิ้นสุด หากศึกษาให้ดีจะพบว่า การควบคุมปริมาณรถยนต์และ    
เพ่ิมโครงข่ายถนนซอยเชื่อมต่อ จะเพ่ิมความคล่องตัวมากกว่า 
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4) การสรา้งเมืองกระชับตัว เชื่อมโยงปริมณฑล สมดุลแหล่งงานและท่ีอยู่อาศัย 
 หากรวมพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีประชากรเกือบ 1 ใน 3 ของ
ประเทศ หรือประมาณ 20 ล้านคน นับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
กรุงเทพมหานคร กับจังหวัดปริมณฑลมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกฎหมายควบคุมผังเมือง
แตกต่างกัน แยกส่วนการบังคับกฎหมายจึงมีลักษณะต่างคนต่างพัฒนาไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 รปูแบบการจัดผังเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ควรจะมุ่งเน้นให้กรุงเทพมหานคร มีความกระชับ
แต่เชื่อมโยงกับปริมณฑลอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้สอดรับกับการขยายตัวของโครงการรถไฟฟ้าทีเ่กิดขึ้น 12 เส้นทาง                         
ระยะ 508 กิโลเมตร 318 สถานี (สถานีร่วม 39 สถานี) ส่งผลให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้มากขึ้นตามไปด้วย 
ดังนั้น การพัฒนาผังเมืองที่มีความเชื่อมโยงต้องทำผังเมืองรวมเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เพ่ือเป็นกรอบใหญ่ในการพัฒนาซึ่งยังไม่เคยนำมาใช้ชี้นำการพัฒนาอย่างจริงจัง ผังภาคมหานครดังกล่าวควรยึด
หลักการพัฒนาเมอืงตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า เพ่ือรองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจในอนาคต  
 สำหรับผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่นำมาประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวม มีการวิเคราะห์ข้อมูล  
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายและแผนพัฒนาเศ รษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) อาทิ ด้านประชากร คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑล           
มีประชากรเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 17 ล้านคน และในปี  พ.ศ. 2580 จะเพ่ิมเป็น 20 ล้านคน ส่วนพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีประชากร 9 ล้านคน ในอนาคตปี พ.ศ. 2580 จะเพ่ิมขึ้นเป็น 9.48 ล้านคน 
ขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานครยังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จึงต้องวางผังเมืองสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับผู้สูงวัย 
นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้น จากในปัจจุบันซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยว                       
60 ล้านคน มีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2580 จะเพ่ิมข้ึนเป็น 115 ล้านคน 
 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2552-2558 กรุงเทพมหานคร มีการใช้ประโยชน์ที่ ดิน 
ประเภทที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมเพ่ิมขึ้นจาก 510.42 ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.) และ 72.28 ตร.กม.                   
เป็น 547.70 ตร.กม. และ 90.67 ตร.กม. ส่วนการใช้สอยประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างลดลง
จาก 453.09 ตร.กม. และ 398.53 ตร.กม. เป็น 429.94 ตร.กม. และ 365.82 ตร.กม. 
 พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเปลี่ยนจากบ้านเดี่ยว บ้านแฝด เรือนแถว และ
ตึกแถว เป็นอาคารชุดพักอาศัย อาคารพาณิชย์และสำนักงานขนาดใหญ่ตามแนวสายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน     
ดังนั้น ในร่างผังเมืองฉบับใหม่ (สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, 2562) จึงมีการปรับ
สาระสำคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน โดยปรับระดับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเมือง 
คือ พ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (พ้ืนที่สี เหลือง) และพ้ืนที่เกษตรกรรม (พ้ืนที่สีเขียว) จะปรับการใช้ประโยชน์
เพ่ิมขึ้นเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) หรือพ้ืนที่หนาแน่นมาก (สีน้ำตาล) ส่วนพ้ืนที่ที่มีการปรับเพ่ิม
ความหนาแน่นการใช้ที่ดินเพ่ิมขึ้น เช่น พ้ืนที่ย่านฝั่งธนบุรี ปรับจากพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย     
หนาแน่นน้อย ส่วนพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกจรดกรุงเทพกลาง ปรับจากพ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยเป็น
พ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง อาทิ พ้ืนที่เขตสวนหลวง เขตบางกะปิ เขตคันนายาว เขตบึงกุ่ม เขตลาดพร้าว 
เขตวังทองหลาง พ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลางชั้นในปรับจากที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากย่านใจกลางเมือง พัฒนาเป็น



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-12 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พาณิชยกรรม เช่น เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เดิมเป็นสีน้ำตาลเข้มเปลี่ยนเป็นสีแดง พ้ืนที่กลุ่มเขต
กรุงเทพใต้ เช่น เขตวัฒนาเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีแดง เป็นต้น  

ทั้ งนี้  มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดิน  เพ่ือรองรับการพัฒนารถไฟฟ้าสายสี เหลือ ง                         
บริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เช่น บริเวณพ้ืนที่เขตสวนหลวง เปลี่ยนจากพ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 
เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก และเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือรองรับการพัฒนารถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม
และสีม่วงบริเวณฝั่ งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร เช่น บริเวณเขตราษฎร์บูรณะ เขตจอมทอง และ                        
เขตบางขุนเทียน จากพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นพื้นทีอ่ยู่อาศัยหนาแนน่น้อยและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนความหนาแน่นการใช้พ้ืนที่ ในลักษณะเน้นสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ย่อมส่ง 
ผลกระทบต่อการลดลงของพ้ืนที่เปิดโล่ง พ้ืนที่นันทนาการ พ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
มีความเสี่ยงต่อความแออัด การเกิดและเพ่ิมขึ้นของมลพิษทางอากาศ ทางน้ำและทางดิน เสี่ยงต่อน้ำท่วม และ   
ยังมคีวามเสี่ยงตอ่การเกิดก๊าซเรือนกระจกท่ีเพ่ิมขึ้น นำไปสู่สภาวะโลกร้อนอันเกิดจากพฤติกรรมภายในเมือง 
 การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่ง (Transit-Oriented-Development -TOD) เป็นแนวคิดการบริหาร
เมืองและชุมชนเมืองให้ประหยัดพ้ืนที่และมีความกระชับตัว ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                      
ด้านคมนาคม ซึ่งเน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด น่าอยู่อาศัย และ
น่าลงทุน ส่งเสริมกิจกรรมการเดินทางเข้า-ออกพ้ืนที่ด้วยระบบขนส่งสาธารณะและการเดินเท้าโดยไม่ใช้
เครื่องยนต์ ซึ่งทำให้ประชาชนมีความปลอดภัย สะดวกสบาย ค่าใช้จ่ายลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้กระจาย
ความเจริญสู่ท้องถิ่น ให้ เก็บภาษีได้เพ่ิมขึ้น สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการพัฒนาพ้ืนที่และระบบขนส่งมวลชน          
ที่ดินมีมูลค่าสูงขึน้และเพ่ิมโอกาสในการจ้างงานและธุรกิจใหม่ทีม่ากขึ้น โดยเฉพาะเป็นการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ 
(Low-carbon Development)  
 ประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญและมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองตามแนวเส้นทางระบบ       
ขนส่งมวลชนสาธารณะไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ในยุทธศาสตร์
ที่ 7 และ 9 ที่ได้จัดทำบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในประเทศ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิด    
การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับ   
การส่งเสริมให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง การสร้างอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ และให้ความสำคัญกับแนวคิด TOD 
ตามระดับการพฒันาและความสามารถในการบริหารจัดการพ้ืนที่ โดยในแผนยุทธศาสตร์ชาตินี้มีเป้าหมายที่สำคัญ
ในการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาเมืองและประเทศ  

แนวคิด TOD ถูกนำมาใช้ ในการพัฒนาเมืองให้ เป็น ระเบียบ เพ่ือลดการเติบโตของเมืองแบบ         
กระจัดกระจายและไร้ทิศทาง (Urban Sprawl) ปราศจากการวางแผน ซึ่งมีลักษณะที่เห็นได้ง่าย คือ เมืองมี    
การขยายตัว หลายครอบครัวย้ายไปอาศัยในย่านชานเมืองซึ่งอยู่ห่างไกลจากแนวเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ
มากขึ้น แต่คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังต้องเดินทางกลับเข้ามาทำงานในเมืองทุก ๆ วัน ด้วยการใช้รถยนต์ส่วนตัว  
ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานครจึงทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน แม้ว่าจะมีการขยายเส้นทางรถไฟฟ้า
มากขึ้นก็ตาม เนื่องจากแม้การใช้รถไฟฟ้าเองจะสะดวก แต่ฟุตบาททางเดินที่จะเดินไปถึงสถานีรถไฟฟ้าได้กลับ            
ไม่สะดวกและอันตราย 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-13 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ยิ่งไปกว่านั้นแนวคิด TOD ยังช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยในเขตเมืองได้ เนื่องจากโครงการ 
TOD  เน้นให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบสถานีขนส่งแบบผสมผสานและมคีวามหนาแน่นสูง แต่ยังดำรงรักษาพ้ืนที่
สีเขียวเปิดโล่งและสวนสาธารณะไปพร้อมกัน การผสมผสานโครงการเชิงพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า 
ร่วมกับโครงการที่พักอาศัยและพ้ืนที่สาธารณะให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมและใกล้สถานีขนส่งมวลชนทั้ง
ระบบรถ-ราง-เรือ ช่วยดึงดูดให้มีผู้คนเข้ามาทำงาน ใช้ชีวิต พักผ่อน จับจ่ายใช้สอยในพ้ืนที่เชิงพาณิชย์รอบสถานี 
โดยการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ดังนั้น TOD จึงสามารถสร้างเศรษฐกิจในเมืองกระชับรอบ ๆ 
สถานีขนส่งได้  (พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ, 2564) ทั้ งนี้  ดั งที่ กล่ าวแล้วว่า หั วใจสำคัญที่ จะทำให้  TOD                        
ประสบความสำเร็จ คือ “ระบบทางเดินเท้า” ที่สะดวก ปลอดภัย ปลอดมลพิษทั้งทางเสียง ฝุ่น ควัน มลทัศน์ 
อย่างเมืองอ่ืน ๆ ที่เจริญแล้ว 

 
ภาพที่ 5.6 แนวคดิต้นแบบการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่ง  
ที่มา:     Calthorpe, Peter, 1993 
 

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ได้มีการเสนอร่างแผนผังโครงสร้างการคมนาคมและ
ขนส่งของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2580 เพ่ือรองรับความหนาแน่นของความต้องการเดินทางดังกล่าวใน                   
หัวข้อที่ 3 แล้ว  พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างเมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจใจกลางเมือง และพ้ืนที่             
ชานเมืองให้มีความสะดวกและสามารถเข้าถึงกันได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถรองรับและเตรียมพร้อม 
การขยายตัวของเมืองอีกด้วย 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-14 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ภาพที่ 5.7 (ร่าง) แผนผังโครงสร้างการคมนาคมและขนส่งของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2580 
ที่มา:  สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, 2562 
 

ดังนั้น เพ่ือรองรับการพัฒนาที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนั้น โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน – TOD  (สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง, 2563) จึงกำหนดให้มี               
การพัฒนาพ้ืนที่ รอบสถานีขนส่ง (TOD) บริเวณสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในหลายพ้ืนที่ครอบคลุม                         
ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้พ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชนมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า มีความกระชับและ
มีการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน สร้างความสมดุลของที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน มีระบบขนส่งสาธารณะรองรับ     
ดึงดูดการลงทุน ส่งผลให้มูลค่าที่ดินเพ่ิมสูงขึ้น  ประชาชนสามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างสะดวก             
ลดระยะเวลาและระยะทางในการเดินทาง  

โดยแบ่งกลุ่มสถานีออกเป็น 6 รูปแบบสถานี เพ่ือวางเป้าหมายการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของ            
แต่ละพ้ืนทีน่ั้น ๆ ได้แก่  

1. กลุ่มย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมอืง  
2. กลุ่มย่านที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ชั้นใน 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-15 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3. กลุ่มย่านพาณิชยกรรมและยา่นทีอ่ยู่อาศัยในเขตกรงุเทพมหานคร ชั้นกลาง 
4. กลุ่มย่านที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เกษตรกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร ชั้นนอก 
5. กลุม่ยา่นประวัติศาสตร์ 
6. กลุม่ย่านสถาบันราชการ 

 
ภาพที่ 5.8 การแบ่งกลุ่มสถานีตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่มา:  สำนักการวางผังและพฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป 
 

  การคัดเลือกพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าที่มีศักยภาพเพ่ือเป็นพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนา TOD จะคัดกรอง 
(Screening) สถานีที่มีศักยภาพ โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เลือกพ้ืนที่ที่มี
บทบาทสำคัญตามนโยบาย เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายการสัญจร (Interchange Station) และมีความเร่งด่วน               
เปิดให้บริการ เกิดเป็นพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนา TOD รอบสถานีรถไฟฟ้า 5 บริเวณด้วยกนั คือ  

(1) สถานีประตูน้ำ  (เขตราชเทวี กลุ่มเขตกรงุเทพกลาง) 
พ้ืนที่รอบสถานีประตูน้ำ ถูกกำหนดบทบาทตามผังเมืองรวมให้เป็นพ้ืนที่พาณิชยกรรม     

ศูนย์ กลางเมื อ ง (Central Business District: CBD) เป็ นศูน ย์กล างด้ านแฟชั่ น ของกรุ ง เทพมหานคร                         
มีความหลากหลายของพ้ืนที่พาณิชยกรรมในระดับนานาชาติ ได้แก่ เสื้อผ้า คอมพิวเตอร์ สินค้า IT ธุรกิจการเงิน 
อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นศูนย์กลางการจ้างงานและศูนย์รวมนักลงทุน                  
ทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถา่ยการสัญจรทางบก ทางรางและทางน้ำ 



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-16 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที ่สนับสนุนศักยภาพและบทบาทของพ้ืนที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง                 
ที่ มีความหนาแน่นสูง เชื่อมโยงธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวหลักที่ต่อเนื่องกับย่านสยาม-ราชประสงค์และ            
ย่านมักกะสัน-พระราม 9 การปรบัปรุงพ้ืนที่ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงสถานีด้วยระบบคมนาคมรถ-ราง-เรือ 
พร้อมด้วยปรับปรุงโครงข่ายทางเท้าในพ้ืนที่รอบสถานีใช้เชื่อมต่อถึงกันแบบไร้รอยต่อ 

(2) สถานีวงเวียนใหญ่ (เขตธนบุรี กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ) 
พ้ืนที่รอบสถานวงเวียนใหญ่ ถูกกำหนดบทบาทตามผังเมืองรวมให้เป็นพ้ืนที่พาณิชยกรรม

ศูนย์กลางรอง (Sub Central Business District: Sub CBD) ต่อเนื่องกับศูนย์กลางพาณิชยกรรมหลักของ
กรุงเทพมหานคร  ย่านสีลม-สาทร เป็นตัวอย่างการพัฒนา TOD เพ่ือส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางธุรกิจ การค้า 
การบริการและการนันทนาการในพ้ืนที่ฝั่งธนบุร ีของกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมการค้าควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ของ                       
ย่านวงเวียนใหญ่ด้วยการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างสมดุล ตอบสนองการใช้งานพ้ืนที่ที่ผสมผสานวิถีชีวิต                 
กิจกรรมของผู้คนแบบดั้ งเดิมและสมัยใหม่อย่างกลมกลืน ปรับปรุงโครงข่ายการสัญจรให้เชื่อมต่ออย่าง              
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้พ้ืนที่สามารถพัฒนากลุ่มอาคาร เพ่ิมความหนาแน่น และเพ่ิมความสามารถในการเข้าถึง
รถไฟฟ้า ตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบคลองของพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีได ้

(3) สถานเีตาปูน (เขตบางซือ่ กลุ่มเขตกรงุเทพเหนือ) 
พ้ืนที่รอบสถานีเตาปูน ถูกกำหนดบทบาทตามผังเมืองรวมให้เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยที่ มีความ

หนาแน่นสูง พัฒนาต่อเนื่องจากพ้ืนที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางรอง (Sub CBD) บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งมี
ศักยภาพเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในเขตเมือง รวมถึงเป็นจุดตัดสถานีรถไฟฟ้า 
(Interchange Station) ระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เปิดให้บริการแล้วในปัจจุบัน 

แนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ิมประสิทธิภาพเชื่อมต่อสถานีเตาปูนกับพ้ืนที่ย่านสำคัญโดยรอบ
ด้วยการเพ่ิมเส้นทางและโครงข่ายการสัญจรภายในและภายนอกย่าน ทั้งในแนวเหนือ-ใต้ และตะวันออก-
ตะวันตก ให้เชื่อมถึงกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมโอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยพ้ืนทีพ่าณิชยกรรมและ                     
การอยู่อาศัยระดับดี ร่วมกับการรักษาอัตลักษณ์ของย่านประชานฤมิตรที่สามารถต่อยอดไปสู่พ้ืนที่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได ้

(4) สถานีลำสาลี (เขตบางกะปิ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก) 
พ้ืนที่รอบสถานีลำสาลี ถูกกำหนดบทบาทตามผังเมืองรวมให้เป็นศูนย์ชุมชน (Community 

Center) เป็นตัวอย่างการพัฒนา TOD ให้พื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรหลักสำหรับกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก พ้ืนที่
อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางรองรับธุรกิจ การค้า การบริการและการนันทนาการ โดยมีลักษณะพิเศษเป็นพ้ืนที่
ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงานของประชาชน (Job – Housing Balance) รวมถึงเป็น
จุดตัดสถานีรถไฟฟ้า 3 เส้นทาง ได้แก่ สายสีเหลือง สายสีส้ม (ฝั่งตะวันออก) และสายสีน้ำตาล 

แนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงการเปลี่ยนถ่ายการสัญจรของระบบรางทั้ง 3 สาย               
พร้อมกับการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมที่ผสมผสานวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม ซึ่งมีความผสมผสานทางศาสนาวัฒนธรรม
ระหว่าง พุทธ คริสต์ อิสลาม ขงจื๊อ และวิถีคนเมืองสมัยใหม่ซึ่งเกิดพร้อมกับห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียมรอบ
รถไฟฟ้า สถาบันการศึกษาและแหล่งงานให้มีความสอดคล้องกัน ที่สำคัญ ควรส่งเสริมพ้ืนที่นันทนาการ           



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
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ริมคลองแสนแสบ ได้แก่ ทางเดิน ทางจักรยาน สวนหย่อมและสวนสาธารณะโดยรอบ สำหรับใช้งานและเป็น             
ทางสัญจรเดินทางเข้าสู่สถานี 

(5) สถานีบางขุนพรหม (เขตพระนคร กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง)  
พ้ืนที่รอบสถานีบางขุนพรหม ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ย่านประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องกับ        

ตอนเหนือของเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นพ้ืนที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงมีย่านชุมชนเก่า 
ที่มีอัตลักษณ์ดั้งเดิมอยู่เป็นจำนวนมาก สะท้อนลักษณะการตั้ งถิ่นฐานแบบชาวบางกอก ทำให้ควรส่งเสริม
ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม 

แนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่ ส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจบนฐานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่
ต่อเนื่องกับเกาะรัตนโกสินทร์ ผสานความหลากหลายของกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่เดิมและธุรกิจรูปแบบใหม่ใน
ยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่ยังคงสะท้อนวิถีชุมชนดั้งเดิมแบบร่วมสมัย ส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางท่องเที่ยวและ
การเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่ริมน้ำ ศาสนสถาน ตลอดจนแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนด้วยระบบ
โครงข่ายทางเดินเท้าท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 

5.2 ข้อเสนอแนะส่งเสริมความเป็นเมืองแห่งที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร  
5.2.1 ร่างผงัเมืองรวมฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4  

 กรุงเทพมหานครมีผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และได้มีการปรับปรุง   
ผังเมืองรวมเรื่อยมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาเมืองในขณะนั้นและเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
ซึ่งผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ที่ประกาศใช้บังคับในปัจจุบัน เป็นผังปรับปรุงครั้งที่ 3 ประกาศใช้
บังคับมาตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และจะใช้บังคับต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ                    
ผังเมืองรวมที่ออกตามพระราชบัญญั ติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ใช้บังคับ ซึ่งในมาตรา 26 ได้กำหนดให้            
กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี จัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม การใช้บังคับผังเมืองรวมตามระยะเวลาที่คณะกรรมการผังเมืองกำหนด แต่ไม่เกิน  
ห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าสภาพการณ์และ
สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ ทำให้ผังเมืองรวมนั้นไม่เหมาะสมที่จะรองรับการพัฒนาหรือ    
ดำรงรักษาเมืองต่อไปหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเมือง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดำเนินการปรับปรุงโดยการวางและ
จัดทำผังเมืองรวมขึ้นใหม่ให้ เหมาะสมได้ และการจัดทำรายงานการประเมินผลให้ เป็นไปตามระเบียบ                  
ที่คณะกรรมการผังเมืองกำหนด ซึ่งต้องมีการแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ความหนาแน่นของประชากร นโยบายหรือโครงการของรัฐบาล สภาวการณ์เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม การคมนาคมและขนส่ง การป้องกันการเกิดภัยพิบัติ ความมั่นคงของประเทศ และปัจจัยอ่ืนที่
เกีย่วข้องกับการผังเมอืงโดยให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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          สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ประเมินผลการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 แล้ว พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหลายประการโดยเฉพาะเรื่องการ
รองรับความหนาแน่นของประชากรในหลายบริเวณเริ่มเกินมาตรฐานที่ผังเมืองรวมกำหนด และโครงการพัฒนา
ของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้ก่อสร้างขึ้นหลายสาย และหลาย โครงการมีการขยาย               
สายทางเพ่ิมมากขึ้นกว่าที่แผนงานเดิมเคยกำหนด ตลอดจนมีโครงการขนาดใหญ่ของภาคเอกชนเกิดขึ้นในหลาย
บริเวณปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเมือง ประกอบกับในการวางและจัดทำ               
ผังเมืองรวมมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผังเมืองรวมที่จัดทำถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคม สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองจึงเห็นควรดำเนินการวางและ
จัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เพ่ือให้มีผังเมืองรวมที่สอดคล้องกับสภาพการณ์และ
สิ่งแวดล้อมของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถใช้เป็นกรอบการพัฒนาเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกรุงเทพมหานครกับมหานครอ่ืน ๆ ของโลก  
 (ร่าง) ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ฉบับใหม่  มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยเฉพาะ  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งที่เปิดให้บริการแล้ว กำลังจะเปิดให้บริการ และที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้างทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง
ของคนกรุงเทพมหานครจากระบบล้อสู่ระบบรางในอนาคต การใช้ประโยชน์ที่ดินของ (ร่าง) ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) จะส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาเป็น เมืองกระชับ (Compact 
City) โดยการส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และการพัฒนา
บริเวณ พ้ืนที่ เปลี่ ยนถ่ายการสัญจร (Transit Oriented Development หรือ TOD) ทั้ งในเขตชั้น ในและ                
เขตชั้นกลาง ประกอบกับการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมือง (Sub Center) เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างแหล่งงาน
และที่อยู่อาศัย (Job-Housing Balance) ในเขตชานเมือง ควบคู่กับการพัฒนาศูนย์ชุมชนเกษตรกรรมและ     
การสงวนรักษาพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ของกรุงเทพมหานคร 
 สรุปการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สำคัญในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) 
ดังนี้ 

1) ขยายพ้ืนที่ พาณิ ชยกรรมศูนย์ กลางรอง (Sub-CBD) เพ่ื อรองรับการขยายตัวทาง                       
ด้านเศรษฐกจิและการจ้างงานต่อเนื่องจากพ้ืนที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง (CBD) ทางทิศตะวันออกไปตามแนว
ถนนรัชดาภิเษกและถนนพระราม 9 

2) ส่งเสริมการพัฒนาบริเวณถนนบรรทัดทองและบริเวณถนนเจริญกรุง-เจริญนครให้เป็น    
พ้ืนทีพ่าณิชยกรรมที่เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Innovation District)  

3) ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางภายในถนนวงแหวน
รัชดาภิ เษก ให้ เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เพ่ือรองรับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดง            
(บางซื่อ-รังสิต) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-คูคต) และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง – บางแค) และ                  
(บางซือ่- ท่าพระ) 

4) ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา 
ระหว่างถนนวงแหวนรัชดาภิเษกและถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก จากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-19 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

หนาแน่นน้อย เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เพ่ือรองรับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สายสีแดง              
(บางซื่อ-รังสิต) สายสีเขียว (หมอชิต-คูคต) สายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย- มีนบุรี) สายสีเหลือง 
(ลาดพร้าว - สำโรง) และสายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี)  

5) ขยายพ้ืนที่พาณิชยกรรมบริเวณสถานีร่วม (สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ) ศูนย์ชุมชนชานเมือง    
มีนบุรี และย่านพาณิชยกรรมถนนบางนา - ตราด ส่วนพ้ืนที่นอกถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก กำหนดให้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  

6) ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา 
ระหว่างถนนวงแหวนรชัดาภิเษก (ถนนจรัญสนิทวงศ์) และถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เพ่ือรองรับการ
ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง - บางแค)  

7) ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกของ              
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ที่อยู่อาศัยหนาแน่น  
ปานกลาง และพาณิชยกรรม เพ่ือรองรับการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ - ตลิ่งชัน) รถไฟฟ้าสายสีส้ม 
(ตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) และรถไฟฟ้าสายสีเขียว (บางหว้า -ตลิ่งชัน) และการพัฒนา               
ศูนย์ชุมชนชานเมือง ตลิ่งชัน พ้ืนที่นอกถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกกำหนดให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น                
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย และศูนย์ชุมชนเกษตรกรรมกระจายตัวอยู่ในพ้ืนทีช่นบทและเกษตรกรรม โดยยังคงไว้ซึ่ง
พ้ืนที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมในเขตบางขุนเทียน  เพ่ือสงวนรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติของ                      
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของกรุงเทพมหานคร 

8) ปรับลดพ้ืนที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออก โดยการปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ และส่งเสริมการพัฒนาเมืองบริวารหนองจอก ศูนย์ชุมชน               
ชานเมืองลาดกระบังและศูนย์ชุมชนเกษตรกรรมกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม 
 ดังนั้น จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสปลูกสร้างอาคารอย่างหนาแน่นโดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้า ดังกล่าวแล้วว่า
การเปลี่ยนความหนาแน่นการใช้พ้ืนที่แม้จะเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แต่กระนั้นย่อม               
ส่งผลกระทบต่อการลดลงของพ้ืนที่เปิดโล่ง พ้ืนที่นันทนาการ พ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
มีความเสี่ยงต่อความแออัด การเกิดและเพ่ิมขึ้นของมลพิษทางอากาศ ทางน้ำและทางดิน ความเสี่ยงต่อการเกิด
ก๊าซเรือนกระจกที่เพ่ิมขึ้น นำไปสู่สภาวะโลกร้อนอันเกิดจากพฤติกรรมภายในเมือง กรุงเทพมหานครจึงควร
ทบทวนในเรื่องความสมดุลระหว่างความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจและมิติสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดรอบคอบ 

5.2.2 ข้อเสนอระดับกรุงเทพมหานคร 
จากข้อมูลจำนวนประชากร พ้ืนที่สีเขียว การคมนาคมขนส่งและการเดินทางสาธารณะ และการสร้าง

เมืองกระชับตัวเชื่อมโยงปริมณฑล สมดุลแหล่งงานและที่อยู่อาศัยตามหัวข้อ 5.1 และการปรับปรุงผังเมืองรวม
ครั้งที่  4 ข้างต้น การศึกษานี้สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะส่งเสริมความเป็นเมืองแห่งที่อยู่อาศัยของ
กรุงเทพมหานคร มีดังนี ้

1) สร้างความเข้าใจกับกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาเมือง ที่อยู่อาศัย การสัญจร
เดินทางและการใช้พ้ืนที ่โดยเฉพาะย่านที่อยู่อาศัยโดยรอบสถานขีนส่ง 



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-20 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2) ให้ความสำคัญกับทุกกลุ่ม เป้ าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตและที่ อยู่ อาศัย                      
โดยการสร้างการมีส่วนร่วมทุกระดับ รวมทั้งกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการพัฒนา 

3) กำหนดนโยบายมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals- 
SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 11 การทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัยทั่วถึง                     
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปได้อย่างยั่งยืน 

4) สร้างมาตรการแรงจูงใจให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แม้ในบางกรณีจำเป็นต้องจำกัด     
สิทธิส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม แต่ในขณะเดียวกันควรต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อประชาชนทุกกลุ่ม   
ซ่ึงจะต้องมีการศึกษาข้อดีข้อเสียของมาตรการพร้อมมีทางเลือกของมาตรการต่าง ๆ ด้วย 

5) ให้ ค ว าม ส ำคั ญ กั บ ก าร รั ก ษ า พ้ื น ที่ สี เขี ย ว  แ ม่ น้ ำ  ล ำค ล อ ง  ส วน ห ย่ อ ม แ ล ะ                              
พ้ืนที่สาธารณะอ่ืน ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นเร่งด่วน
ที่จะต้องเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low-carbon and Livable City) โดยเป็นเมือง   
ที่มีมาตรฐานพื้นที่สวนสาธารณะต่อประชากรในสัดส่วนที่เพียงพอ 

6) ควรนำเทคโนโลยี เข้ามาร่วมพัฒนาโครงการต่ าง ๆ เพ่ือสร้างความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร สร้างเครอืข่ายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ 

7) ควรดำเนินการสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัย (Housing Demand) และการจัดหา         
ที่อยู่อาศัย (Housing Supply)  
 

5.3 ลักษณะเชิงพื้นที่ของกลุ่มเขต และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  
 จากการศึกษาในหัวข้อที่ 5.1 และ 5.2 ดังที่ผ่านมา สามารถสรุปลักษณะเชิงพ้ืนที่ของแต่ละกลุ่มเขต  
เพ่ือเสนอแนะกรอบการส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยของหน่วยงานสำคัญ ๆ ได้แก่ 1) สำนักพัฒนาสังคม         
2) สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย และ 3) สำนักงานเขต ได้ดังนี้ 
 

กลุ่มเขต 
 

ลักษณะเชิงพื้นที่ของกลุ่มเขต ข้อเสนอแนะ 

1. กรุงเทพกลาง 1) มีลักษณะโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของ
พื้นที่ประกอบด้วย ถนนและทางพิเศษ 
คลอง รถไฟฟ้า และจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง 

2) มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยว ย่านการค้าที่สำคัญ 

3) ประเภทของชุมชนส่วนใหญ่ ในพื้ นที่      
กลุ่ ม เขตกรุ งเทพกลาง คื อ  ประเภท             
ชุมชนแออัด 
 
 

สำนักพัฒนาสังคม  
1) ประสานความร่วมมือระหว่างสำนัก 

หน่วยงานย่อย และสำนักงานเขต                
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
เช่น การจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่และ
ความต้องการที่อยู่อาศัย งบประมาณ
ในการพฒันาที่อยู่อาศยั 

2) พั ฒ น า แ ล ะ แ ก้ ไ ข ก ฎ ห ม า ย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดิน
เพื่ อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับ       
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กลุ่มเขต 
 

ลักษณะเชิงพื้นที่ของกลุ่มเขต ข้อเสนอแนะ 

4) มี จ ำ น ว น ผู้ สู ง อ า ยุ น้ อ ย ที่ สุ ด เมื่ อ     
เป รี ย บ เที ย บ กั บ อี ก  5  ก ลุ่ ม เข ต ใน 
กรุงเทพมหานคร 

ผู้ มี รายได้น้ อย  ข้ าราชการ และ
ผู้สูงอาย ุ

3) ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ 

4) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา                     
ที่อยู่อาศัย 

5) พั ฒ น า แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า                       
ที่ อยู่ อ าศั ยที่ เห ม าะสมกับพื้ นที่                
แ ล ะ ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย ร่ ว ม กั บ                   
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

6) ประสานและร่ วมกั บห น่ วย งาน              
ที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเข้าใจกับ                   
ผู้ที่ตอ้งการที่อยู่อาศัย 

7) ติดตามผลของการพัฒนาที่อยู่อาศัย
และร่วมแก้ ไขปัญ หาการพัฒ นา            
ที่อยู่อาศัย 
 

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 
1) ส ำ ร ว จ ที่ ดิ น แ ล ะ อ อ ก แ บ บ                 

ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
กลุ่มเป้าหมาย 

2) จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและ
กลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการที่อยู่อาศัย 

3) จั ด ล ำ ดั บ ค ว า ม เ ร่ ง ด่ ว น ข อ ง                
ปั ญ ห าที่ อ ยู่ อ า ศั ย  เพื่ อ พั ฒ น า          
ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ใ ห้ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ       
ความต้องการ 

4) ประสานและร่ วมกั บหน่ วยงาน                  
ที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเข้าใจกับ                   
ผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัย 
 
 
 
 
 

2. กรุงเทพเหนือ 1) เป็นแหล่งงาน มีผู้คนจำนวนมากเข้ามา
ทำงาน และต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้น 

2) เกิดปัญหาการบุกรุกพื้ นที่ สาธารณ ะ
บริเวณคูคลอง เช่น คลองเปรมประชากร 

3) มีแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญประกอบด้วย 
ตล าด  ห้ า งส รรพ สิ น ค้ า  แล ะแห ล่ ง
ท่องเที่ยว 

4) ชุมชนส่ วน ใหญ่ เป็ น ชุมชนชาน เมื อง 
รองลงมาเป็นชุมชนหมู่บ้านจัดสรร 

3. กรุงเทพใต้ 1) มีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นปัญหา
ใหญ่ 

2) การขยายตัวของเมืองไม่สามารถทำได้
เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น พื้ น ที่ เ ข ต ช้ั น ใ น                           
มีการใช้งานเต็มพื้นที่แล้ว 

3) มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่
ค่อนข้างมาก ทำให้ แต่ละชุมชนไม่มี                 
พื้นที่มากพอท่ีจะมีพื้นที่ส่วนกลาง  

4)  ขาดการเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลที่จะใช้
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานสว่นราชการ 

4. กรุงเทพตะวันออก 1) ชุมชนส่วนใหญ่ เป็น ชุมชนชานเมือง 
รองลงมาเป็นชุมชนหมู่บ้านจัดสรร 

2) มีการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ ง
เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น รถไฟฟ้า  

    แอร์พอร์ตเรลลิ้งค์ รถไฟฟ้าอีกหลายสาย 
เช่น สีชมพู สีเหลือง สีส้ม สีน้ำตาล และ
พัฒนาถนนมอเตอร์เวย์ 

3) มีผู้คนอพยพเข้ามาแสวงหางานทำเป็น
จำนวนมาก เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่
ส าธารณ ะบ ริ เวณ คู ค ล อ ง มี ปั ญ ห า             
การบุกรุกทีด่ินของเอกชน 

4) บางส่วนจะเปลี่ยนจากโซนสีเหลืองซึ่งเดิม
ยังมีที่อยู่อาศัยไม่มากให้เป็นโซนสีส้ม คือ 
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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กลุ่มเขต 
 

ลักษณะเชิงพื้นที่ของกลุ่มเขต ข้อเสนอแนะ 

5. กรุงธนเหนือ 1) มีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินจาก
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมี
กรอบและเส้นทแยงเขียว) เป็นชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) เช่น สองฟากถนน
พุทธมณฑล สาย 3  

2) เปลี่ยนจากการใช้ประโยชน์ที่ดินจาก
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
ทแยงเขียว) เป็นที่อยู่อาศัยหลายระดับ
และพาณิชยกรรม (สีเหลือง/สีส้ม/สีแดง) 
เช่น สองฟากถนนพุทธมณฑล สาย 1 
ถนนกาญจนาภิเษก และถนนพุทธมณฑล 
สาย 2 ในเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ และ
เข ต บ างแ ค  เป ลี่ ย น เป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และ สองฟาก
ถนนราชพฤกษ์ ในเขตตลิ่งชัน เปลี่ยนเป็น
ที่ อ ยู่ อ าศั ยห น าแน่ น ปานกลางและ                
พาณิชยกรรม (สีส้ม/สีแดง) 

3) มีปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะ 

4) มีปัญหาการถูกไล่รื้อ ปัญหาสัญญาเช่า
หมดอายุ และไม่ต่อสัญญา รวมถึงการแจ้ง
ให้ออกไปจากพ้ืนท่ี 

สำนักงานเขต 
1) สำรวจที่ดินที่ สามารถพัฒนาเป็น                  

ที่อยู่อาศัย 
2) สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของ

กลุ่มเป้าหมาย  
3) จัดลำดับความเร่งด่วนของปัญหา     

ที่อยู่อาศัย 
4) ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อให้                

มีความสามารถในการเก็บออม 
5) สร้างวินัยทางการเงินร่วมกับองค์กร

ห รื อ ห น่ ว ย งาน ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ       
การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

6) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ก ารส ร้ า งค ว าม เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ       
การพัฒนาท่ีอยูอ่าศัยและแก้ไขปัญหา
ในการพฒันาที่อยู่อาศัย 

6. กรุงธนใต้ 1) เป็นชุมชนชานเมือง ยังมีความหนาแน่น
ขอ งป ระช าก รแล ะที่ อ ยู่ อ าศั ย น้ อ ย         
แต่กำลังมีการขยายของเมือง หมู่บ้าน
จัดสรร และโรงงาน ทำให้เกิดชุมชนแออัด
ตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะมีบ้านเช่าราย
ย่อยทีป่ระชากรอยู่อาศัยกันอย่างแออัด 

2) ต้องการการสำรวจปัญหาที่อยู่อาศัย  
3) ต้องการพื้นที่สีเขียว/ พื้นที่เปิดโล่ง/ พื้นที่

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

4) ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่  3 
(พ.ศ. 2556) พบว่า ในกลุ่มกรุงธนใต้มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ใน 7 ลักษณะ คือ ท่ีดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยทั้งหนาแน่นปานกลาง 
และหนาแน่นน้อย ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภท
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5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยูอ่าศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี 
 เพ่ือให้การดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยสามารถดำเนินการขับเคลื่อนจากแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา               
ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี สู่การปฏิบัติ มีข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
ดังนี้ 
 5.4.1 ข้อเสนอแนะสำหรับกรุงเทพมหานคร 

1) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด้วยความร่วมมือกับสำนักพัฒนาสังคม ควรผลักดันให้
บรรจุแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย (Housing Plan) ไว้ในแผนพัฒนาเมือง (City Development Plan) ถือเป็น       
แนวทางการปฏิบัติที่สำคัญและจำเป็น เพ่ือทำให้กรุงเทพมหานครมีที่อยู่อาศัยเพียงพอสำหรับทุกคน              
ทุกครอบครัว ทุกระดับรายได้และสถานภาพทางสังคม ในทำเลที่สอดคล้องกับแหล่งงานที่สำคัญ คือ ครอบคลุม
ถึงท่ีอยู่อาศัยในระดับราคาทีผู่้มีรายได้น้อยสามารถจ่ายได้ (Affordable Housing)  

2) สำนักการคลังควรจัดสรรงบประมาณเก่ียวกบัการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน 
3) สำนักพัฒนาสังคม ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พัฒนาฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยใน

ระดับพ้ืนที่เขต 50 เขตให้เป็นปัจจุบัน โดยภายในฐานข้อมูลควรประกอบด้วยประเภทและราคาที่อยู่อาศัย                   
ความมั่นคงในการถอืครองและกรรมสิทธิ์ ชุมชนที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ชุมชนที่มีปัญหาทางด้านกายภาพ 

4) สำนักงานการพัฒนาชุมชน (สพอ.) สังกัดสำนักพัฒนาสังคม สร้างความเข้าใจในประเด็น
ความสำคัญของการพฒันาที่อยู่อาศัย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ (Area Based) 

กลุ่มเขต 
 

ลักษณะเชิงพื้นที่ของกลุ่มเขต ข้อเสนอแนะ 

อุตสาหกรรม ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 
แล ะที่ ดิ น ป ระ เภ ท ส ถาบั น ร าชก าร                      

การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
5) ในร่ างผั งเมื องรวม  ฉบับที่  4  การใช้

ประโยชน์ท่ีดินลดลงเหลือ 6 ลักษณะ โดย
เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเ ขียว 
หรือที่ ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม จะถูก เปลี่ ยน เป็ นที่ ดิ น
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย กล่าวคือ 
เมืองมีการขยายตัวและเปลี่ยนภาพเป็น
หมู่บ้านจัดสรรใหม่ในพื้นที่ เขตบางแค     
สูงมาก ซึ่งพื้นที่บางบริเวณในเขตบางแค  
มีประชากรหนาแน่ น เกินกว่า เกณ ฑ์
มาตรฐานที่ผังเมืองรวมฉบับที่ 3 กำหนด 



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-24 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5) สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม พัฒนาภาคีเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา    
ที่อยู่อาศัยในระดับพ้ืนที่เขต 50 เขต โดยองค์ประกอบของภาคีเครือข่ายควรประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที ่

6) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขต พัฒนาและส่งเสริม
ชุมชนให้เกดิความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

5.4.2 ข้อเสนอแนะในการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักและสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร 
1) สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ

แนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัยระยะ 5 ปี ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับสำนัก         
สู่หน่วยงานภาคปฏิบัติ คือ สำนักงานเขต และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก เพ่ือสร้างความเข้าใจและหา
แนวทางบูรณาการการดำเนินงาน 

วิธีการ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
1. ศึกษาพนัธกิจ นโยบาย และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สพส. - 
2. ประสานหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง สพส. - 
3. สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน สพส., สพอ. - 
4. หาแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน สพส., สพอ. 

 

สำนักต่างๆ ของกทม., สนข., 
เครือข่ายภาคีภายนอก 

2) ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ในเรื่องปัญหา ความต้องการ และลักษณะ                 
ทางกายภาพ และสังคมทั่วไปของชุมชน โดยร่วมกับสำนักงานเขตและเครือข่ายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมถึง 
การส่งเสริมให้หน่วยงานอ่ืนๆ และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ                  
การพัฒนาที่อยู่อาศัย สามารถนำระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ 

วิธีการ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
1. ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ และเก็บรวบรวมอย่างละเอียด สพส., สนข เครือข่ายการพัฒนา  

ทีอ่ยู่อาศัย, ชุมชน 
2. นำข้อมูลเชิงพื้นทีม่าจัดระเบียบเพือ่ใช้ในการวางแผนพัฒนาท่ีอยู่อาศัย สพส., สนข เครือข่ายการพัฒนา  

ที่อยู่อาศัย, ชุมชน 
3. จัดทำฐานข้อมูลของข้อมูลที่รวบรวมมา ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สพส., สนข เครือข่ายการพัฒนา  

ที่อยู่อาศยั, ชุมชน 
4. จัดให้มีการทวนสอบข้อมูล และการเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สพส., สนข เครือข่ายการพัฒนา  
ทีอ่ยู่อาศัย, ชุมชน 

  3) รวบรวมปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนในแต่ละเขต เพ่ือนำมาวางแผนแก้ไข โดยใช้ฐานข้อมูล               
ทุกด้าน และการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและเครือข่ายภายนอก  

วิธีการ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
1. รวบรวมปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด สพส., สนข เครือข่ายการพัฒนา  

ที่อยู่อาศัย, ชุมชน 
2. หารือหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยปฏิบัติอย่าง
สำนักงานเขตเจ้าของพื้นที ่

สพส., สนข เครือข่ายการพัฒนา  
ที่อยู่อาศัย, ชุมชน 



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-25 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วิธีการ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
3. บูรณาการความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอก สพส., สนข เครือข่ายการพัฒนา  

ที่อยู่อาศัย, ชุมชน 
4. ติดตาม ประเมินผลการแก้ ไขปัญ หา และถอดบทเรียน เพื่ อ ใช้               
ในการดำเนินการในวาระอื่นๆ ต่อไป 

สพส., สนข เครือข่ายการพัฒนา  
ที่อยู่อาศัย, ชุมชน 

 4) ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะเพ่ิมเติม เพ่ือแก้ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ สิ่งที่ควรเร่ง
ดำเนินการเชิงป้องกัน คือ การป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกท่ีสาธารณะเพ่ิมเติม 

วิธีการ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
1. สำรวจพ้ืนท่ีสาธารณะ ท่ีสุ่มเสี่ยงจะถูกบุกรุก สพส., สนข สวพ. 
2. หารือหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยปฏิบัติอย่าง
สำนักงานเขตเจ้าของพื้นที่ เพื่อหาแนวทางพัฒนาพื้นที่สาธารณะ หรือใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีสาธารณะเพื่อป้องกันการบุกรุก 

สพส., สนข สวพ. 

3. บูรณาการความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอกพัฒนาพื้นที่สาธารณะ หรือ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

สพส., สนข เครือข่ายการพัฒนา            
ที่อยู่อาศัย 

เครือข่ายสถาบัน
การเงิน 

5) พัฒนาช่องทางในการสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาและสถานการณ์การพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชน เพ่ือเป็นช่องทางแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น ให้เกิดการดำเนินงาน
แก้ไขได้อย่างทันท่วงท ี

วิธีการ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
1. รวบรวมปัญหาด้านทีอ่ยู่อาศัยที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด สพส., สนข เครือข่ายการพัฒนา            

ที่อยู่อาศัย, ชุมชน 
2. หารือหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยปฏิบัติอย่าง
สำนกังานเขตเจ้าของพื้นที ่

สพส., สนข เครือข่ายการพัฒนา           
ที่อยู่อาศัย, ชุมชน 

3. บูรณาการความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอก สพส., สนข เครือข่ายการพฒันา           
ทีอ่ยู่อาศัย, ชุมชน 

4. ติดตาม ประเมินผลการแก้ ไขปัญ หา และถอดบทเรียน เพื่ อ ใช้                        
ในการดำเนินการในวาระอื่นๆ ต่อไป 

สพส., สนข เครือข่ายการพัฒนา             
ที่อยู่อาศัย, ชุมชน 

 6) สร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับอย่างแท้จริง ตั้งแต่ร่วมรับรู้ปัญหาในชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำ                    
ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมได้รับผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน ผ่านกิจกรรม
ร่วมกับสำนักงานเขต ชุมชน และเครือข่ายพัฒนาที่อยู่อาศัย ผ่านกจิกรรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ พัฒนาอาชีพ 
การเยี่ยมชุมชนเพื่อสำรวจข้อมูล 

วิธีการ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
1. การวางแผนเพื่อสร้างการสร้างการมีส่วนร่วม สพส. - 
2. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม โดยร่วมกับสำนักงานเขตและเครือข่าย    
การพัฒนาทีอ่ยู่อาศัย 

สพส., สนข. เครือข่ายพัฒนา                 
ที่อยู่อาศัย 

3. ติดตามการประเมินผลการมีส่วนร่วม สพส., สนข. - 



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-26 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วิธีการ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
4. พัฒนาและปรับปรุงการมีส่วนร่วม สพส., สนข. - 

7) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายนอก ทั้ งที่ เป็นองค์กรอิ สระ องค์กรเอกชน 
สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน หรือกลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัย เนื่องด้วยในการพัฒนาที่อยู่อาศัยต้องอาศัย      
ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย  

วิธีการ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
1. ศึกษาบทบาทหน้าท่ีของภาคีเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สพส. - 
2. เข้าหารือ และสร้างความสัมพันธ์ หรือข้อตกลงในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ร่วมกัน (เช่น สถาบันการเงิน, องค์กรอิสระ, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงาน
เอกชน เป็นต้น) 

สพส. - 

3. ทำข้อตกลงบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่าง
เป็นรูปธรรม 

สพส. - 

8) สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยยังต้องอาศัยการรวมกลุ่มของชุมชน                          
สร้างกระบวนการทางสังคม เพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้ มีแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัย และ                      
การรวมกลุ่มจัดหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม  

วิธกีาร ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
1. พิจารณาชุมชน ท่ีมีปัญหาในการจัดหาที่อยู่อาศัย สพส., สนข. - 
2. ร่วมกับสำนักงานเขต และเครือข่าย เพื่อเข้าไปสร้างกระบวนการทางสังคม
ให้แกชุ่มชน 

สพส., สพอ., 
สนข. 

เครือข่ายพัฒนา              
ที่อยู่อาศัย 

3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชน เพื่อออมทรัพย์ หรือกลไกอื่นๆ ที่เหมาะสม
กับชุมชน ในการแก้ไขปญัหา 

สพส., สพอ., 
สนข. 

เครือข่ายพัฒนา       
ที่อยู่อาศัย 

4. จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ หรือมีเง่ือนไขพิเศษ ตามที่ทางสำนักพัฒนา
สังคม ได้ทำข้อตกลงไว้เบื้องต้นแล้ว 

สพส. เครือข่ายสถาบัน
การเงนิ 

9) พัฒนาอาชีพ สร้างความมั่นคงทางรายได้  เนื่องจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยนั้ นต้องให้
ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพและสร้างความม่ันคงทางรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายร่วมด้วย เนื่องจากความมั่นคง
ทางรายได้จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่ งที่ทำให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยประสบความสำ เร็จ ดังนั้นการขับเคลื่อน                     
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ                       
การสร้างอาชีพแก่ชุมชน หาแหล่งงานที่เหมาะสม ใกล้บ้าน และสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของชุมชน 

วิธีการ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
1. พิจารณาชุมชนทีม่ีปัญหาในการจัดหาที่อยู่อาศัย สพส., สนข. - 
2. ร่วมกับสำนักงานเขตและเครือข่าย เพื่อเข้าไปสร้างกระบวนการทางสังคม
ให้แก่ชุมชน 

สพส., สพอ., 
สนข. 

เครือข่ายพัฒนา       
ที่อยู่อาศัย 

3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชน เพื่อออมทรัพย์ หรือกลไกอ่ืนๆ ที่เหมาะสม
กับชุมชน ในการแก้ไขปัญหา 

สพส., สพอ., 
สนข. 

เครือข่ายพัฒนา       
ที่อยู่อาศัย 

4. จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ หรือมีเง่ือนไขพิเศษ ตามที่ทางสำนักพัฒนา
สงัคมได้ทำขอ้ตกลงไว้เบื้องต้นแล้ว 

สพส. เครือข่ายสถาบัน
การเงิน 
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10) จัดให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือที่อยู่อาศัย หรือการประกอบอาชีพได้ โดยมี 
ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยพิเศษ หรือเงื่อนไขพิเศษ 

วิธีการ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
1. หารือแนวทางการขอความร่วมมือ และการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่าง 
กรุงเทพมหานครกับสถาบันการเงิน 

สพส., สพอ., 
สนข., สยป. 

ระดับนโยบาย 
กรุงเทพมหานคร 

2. ร่วมกำหนดเง่ือนไข และการร่วมกันบูรณาการดำเนินงานในการแก้ไข
ปัญหาที่อยู่อาศัย 

สพส., สพอ., 
สนข., สยป. 

ระดับนโยบาย 
กรุงเทพมหานคร 

3. จัดทำข้อตกลง บนัทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกัน  สพส., สพอ., 
สนข., สยป. 

ระดับนโยบาย 
กรุงเทพมหานคร 

11) สำรวจหาพ้ืนที่ที่พร้อมต่อการพัฒนา (Serviced Land) สำหรับการพัฒนาโครงการรวมทั้ง
ที่ดินทีม่ีต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

วิธีการ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
1. ประสานความร่วมมือภาคี  และสำนักงานเขต เพื่อหาพื้ นที่ที่พร้อม                      
ต่อการพัฒนา (Serviced Land) 

สพส., สนข., สวพ. เครือข่ายพฒันา       
ที่อยู่อาศัย 

2. หารือทั้งระดับนโยบาย เครือข่ายภาคี และระดับปฏิ บัติงานถึงทิศทาง              
การพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตอบสนองต่อปัญหาในพื้นที่ 
และบริบทชุมชน 

สพส., สพอ., 
สนข., สวพ. , สยป. 

ระดับนโยบาย 
กรุงเทพมหานคร, 
เครือข่ายพฒันา       

ที่อยู่อาศัย 
3. ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาพืน้ท่ี (Serviced Land) สพส., สพอ., 

สนข., สวพ., สยป. 
ระดับนโยบาย 

กรุงเทพมหานคร, 
เครือข่ายพัฒนา                 

ทีอ่ยูอ่าศัย 
 
หมายเหตุ : สพส. :  สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 

สพอ. :  สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 
สวพ. :  สำนกัการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 
สนข. :  สำนกังานเขต 
สยป. :  สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
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5.5 บทสรุป 
โครงการศึกษา วิเคราะห์ บทบาท พันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย เพ่ือกำหนด                 

แนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ บทบาท หน้าที่การดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร                  
โดยมีผลลัพธ์สำคัญคือ การกำหนดภาพอนาคตด้านการจัดการที่อยู่อาศัย บทบาท พันธกิจที่เหมาะสมของ
หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัยสำหรับกรุงเทพมหานคร 
(BMA Housing Development Handbook) ทั้งสำหรับหน่วยงานส่วนกลางที่ เกี่ยวข้องและสำนักงานเขต 
ตลอดจนกำหนดแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2566-2575) และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา         
ที่อยู่อาศัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  

บทนี้ได้กล่าวถึงบทวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์การเป็นเมืองของกรุงเทพมหานคร จากข้อมูล             
การคาดการณ์จำนวนประชากร พ้ืนที่สีเขียว การคมนาคมขนส่งและการเดินทางสาธารณะ การพัฒนาพ้ืนที่รอบ
สถานีขนส่ง (Transit-Oriented-Development -TOD) และการสร้างเมืองกระชับตัวเชื่อมโยงปริมณฑล สมดุล
แหล่งงานและที่อยู่อาศัย ทำให้พบว่าปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ แต่ละกลุ่มเขตจะมี
ลักษณะโครงสร้างทั้งพ้ืนที่ ประชากร การใช้พื้นที่ที่แตกต่างกัน เพ่ือจัดทำเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัยในเชิงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในอนาคต 

ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หน่วยงานกลางควรมีหน้าที่ด้านการบรรจุแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยไว้
ในแผนพัฒนาเมือง ดูแลการจัดสรรงบประมาณ พัฒนาฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยในระดับพ้ืนที่ 50 เขต สร้างความ
เข้าใจกับประชาชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ พัฒนาภาคีเครือข่าย และส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับแนวทางขับเคลื่อนสำหรับหน่วยงานระดับสำนักต่าง ๆ และสำนักงาน
เขต ควรมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

5.5.1 สำนั กพัฒนาสั งคม  กรุงเทพมหานคร  หน่ วยงานหลักในการพัฒนาที่ อยู่ อาศัยของ
กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ บทบาทและพันธกิจ ดังต่อไปนี้ 

1) สร้างความเข้าใจระดับมหภาคร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากสำนักต่าง ๆ และสำนักงานเขต
ทั่วทัง้พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

2) กำหนดรายละเอียดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อน     
ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี ผลักดันตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับ
สำนัก นำมาสู่หน่วยงานภาคปฏิบัติ คือ สำนักงานเขต ทั้งนี้ เพ่ือการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน 

3) กำหนดแผนและงบประมาณให้สำนักงานการพัฒนาชุมชนศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล             
เชิงพ้ืนที่ในเรื่องปัญหา ความต้องการ และลักษณะทางกายภาพและสังคมทั่วไปของชุมชน โดยร่วมกับฝ่ายพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมของแต่ละสำนักงานเขต  

4) จัดทำงบประมาณพัฒนาเครือข่ายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย การส่งเสริมให้หน่วยงานอ่ืนๆ 
และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่อาศัยตามข้อ 2 โดยมีตัวชี้วัด คือ 1) จำนวนชุมชนหรือหน่วยงาน          
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ที่สามารถนำระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการพัฒนา 
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ที่อยู่อาศัยได้  2) จำนวนและลักษณะสำคัญของปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนจากทุกเขต ที่สามารถนำมาวางแผน
แก้ไขโดยใช้ฐานข้อมูลเท็จจริง  3) จำนวนครั้งของผลสัมฤทธิ์ในการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย รวมถึง
หน่ วยปฏิบัติ  คือ สำนักงานเขตเจ้าของพ้ืนที่  4) จำนวนครั้ งที่ ติดตาม ประเมินผลการแก้ไขปั ญหา                           
และถอดบทเรียน เพ่ือใช้ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป 

5) จัดทำแผนและงบประมาณป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ โดยสำรวจพ้ืนที่สาธารณะ              
ที่สุ่มเสี่ยงจะถูกบุกรุก หารือหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง หน่วยปฏิบัติสำนักงานเขตเจ้าของพ้ืนที่                
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ และบูรณาการความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอกพัฒนาพ้ืนที่
สาธารณะหรือใช้ประโยชน์พ้ืนทีร่่วมกัน 

6) พัฒนาช่องทางในการสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาและสถานการณ์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละเขต/ชุมชน เพ่ือเป็นช่องทางในการให้ความรู้ประชาชน และ
สื่อสารถึงผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงท ีโดยรวบรวม
ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด หารือหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขต
เจ้าของพ้ืนที ่บูรณาการความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอก ที่สำคัญ สำนักพัฒนาสังคมจะต้องสื่อสารสู่ประชาชน
ให้ร่วมกันติดตาม ประเมินผลการแก้ไขปัญหา และถอดบทเรียนเพ่ือการป้องกันปัญหาเชิงรุก 

7) สร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับอย่างแท้จริง โดยวางแผนและงบประมาณเพ่ือสร้างการสร้าง
การมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม โดยร่วมกับสำนักงานเขตและเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
ติดตามการประเมินผลการมีส่วนร่วม รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงการมีส่วนร่วม 

5.5.2 สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) ขับเคลื่อนปฏิบัติการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากสำนักต่าง ๆ และ

สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่ อน                    
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 5 ปี ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับสำนัก แล้วค่อยนำมาสู่หน่วยงาน
ภาคปฏิบัติ เช่น สำนักงานเขต และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก สร้างความเข้าใจและหาแนวทางบูรณาการ             
การดำเนินงาน โดย สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และหาแนวทางการบูรณาการการดำเนินงาน
ร่วมกัน 

2) ปฏิบัติการสำรวจหาพ้ืนที่ที่พร้อมต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย (Housing Land) จัดหาที่ดิน    
ที่มีต้นทุนที่ เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาที่ อยู่อาศัยในราคาที่จ่ ายได้  (Affordable Housing) โดยประสาน          
ความร่วมมือภาคี ทั้งระดับนโยบาย เครือข่ายภาคี และระดับปฏิบัติงาน คือ สำนักงานเขต กำกับทิศทาง        
การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร   
ผู้มีรายได้น้อย และประชากรกลุ่มเฉพาะตามเป้าหมายของคณะผู้บริหาร  

3) จัดให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ การพัฒนา
ชุมชน สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ร่วมกับสำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม และ                       
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ทุกสำนักงานเขต เช่น ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยพิเศษ หรือเงื่อนไขพิเศษ             
ผ่านการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาบันการเงิน เป็นต้น 

4) ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2545 



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-30 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5.5.3 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 
1) กำหนดแผนแม่บทระดับกรุงเทพมหานครให้ชุมชนและบุคคลสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือ

การปรับปรุง ฟ้ืนฟู พัฒนาที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 
และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ได้ โดยมีดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยพิเศษ หรือเงื่อนไขพิเศษ หารือแนวทางการ                    
ขอความร่วมมือ และการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กรุงเทพมหานครกับสถาบันการเงิน ร่วมกำหนดเงื่อนไข และ
การร่วมกันบรูณาการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย จัดทำข้อตกลง บันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกัน 

2) กำหนดแผนแม่บทระดับกรุงเทพมหานครเพ่ือให้  สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง     
สำนั ก งาน เขตและหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง สำรวจห าพ้ื นที่ ที่ พ ร้ อมต่ อการพั ฒ นา (Serviced Land)                         
สำหรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Housing) รวมทั้งที่ดินที่มีต้นทุนที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยใน
ราคาที่จ่ายได้ (Affordable Housing) โดยหารือทั้งระดับนโยบาย เครือข่ายภาคี  และระดับปฏิบัติงานถึง               
ทิศทางการพฒันาพื้นที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

5.5.4 สำนักงานเขต มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพ้ืนที่  สรุปปัญหา ความต้องการ ลักษณะทางกายภาพ 

เศรษฐกิจและสังคมทั่วไปของชุมชน ทำงานร่วมกับเครือข่ายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ส่งเสริมให้หน่วยงานอ่ืนๆ 
และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย               
สามารถนำระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจวางแผนการปรับปรุง ฟ้ืนฟูและพัฒนาที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ของ
ชุมชนได ้

2) รวบรวมปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนในแต่ละเขต วางแผนแก้ไขโดยใช้ฐานข้อมูลทุกด้าน             
ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและเครือข่ายภายนอก ติดตามประเมินผล
การแก้ ไขปัญหา และถอดบทเรียน เพ่ือใช้ ในการดำเนินการในมิติด้ านการพัฒนาสั งคม สวัสดิการ                           
ชุมชนที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต 

3) ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะเพ่ิมเติม โดยสำรวจพ้ืนที่สาธารณะที่สุ่มเสียงจะถูกบุกรุก 
หารือหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตและชุมชนในพ้ืนที่ควรร่วมวางแผนและปฏิบัติการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือป้องกันการบุกรุกผ่านแผนปฏิบัติราชการประจำทุกปี และแผนระยะ 3 ปี ทั้งนี้ 
สามารถบูรณาการความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอกเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

4) พัฒนาช่องทางในการสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาและสถานการณ์การพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนและบริบทของแต่ละเขต แต่ละสำนักงานเขตควรสร้าง
ช่องทางในการให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันในรายละเอียดปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและทำให้เกิดการดำเนินงานแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยรวบรวมปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้น                
อย่างละเอียด เพ่ือใช้ในการดำเนินการแก้ไข 

5) สร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับอย่างแท้จริง โดยจัดแผนกิจกรรมตลอดทั้งปี เป็นระยะเวลา  
2 – 3 ปี เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม โดยร่วมกับชุมชนและเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่อาศัย ติดตามการประเมินผล 
การมีส่วนร่วม รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงการมสี่วนร่วม 



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร          5-31 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

6) สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พิจารณาชุมชนที่มีปัญหาในที่อยู่อาศัยร่วมเครือข่าย เพ่ือเข้าไป
สร้างกระบวนการทางสังคมให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชนเพ่ือออมทรัพย์สำหรับการแก้ไขปัญหา    
ที่อยู่อาศัย คุณภาพชีวิตและมิติที่เก่ียวข้องของชุมชน 

7) พัฒนาอาชีพ สร้างความมั่นคงทางรายได้ โดยเข้าไปสร้างกระบวนการทางสังคมให้แก่ชุมชน 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชน การออมทรัพย์ หรือกลไกอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหา  

8) จัดให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้ โดยมีดอกเบี้ยต่ำหรือเงื่อนไขผ่อนชำระพิเศษ 
ทำความร่วมมือข้อตกลงระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาบันการเงิน ร่วมกำหนดเงื่อนไขและบูรณาการดำเนินงาน
เพ่ือการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผ่านบันทึกความเข้าใจ (MOU) ประกอบกับการทำบันทึกข้อตกลงปฏิบัติการ 
(MOA – Memorandum of Action) ตามความพร้อมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนของแต่ละสำนักงานเขต
เป็นลำดับไป 

9) สำรวจหาพ้ืนที่พัฒนาโครงการที่มีต้นทุนที่เหมาะสมในการพัฒนาที่อยู่อาศัย (District-wide 
Serviced Land) โดยประสานความร่วมมือกับภาคี จัดการปรึกษาหารือทั้งระดับนโยบาย เครือข่ายภาคี และ
ระดับปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาและการจัดการชุมชนอยู่อาศัยใน
เขต 

5.5.5 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการสำรวจหาพ้ืนที่ที่พร้อมต่อ   
การพัฒนาที่อยู่อาศัยในภาพรวมทั่วทั้งพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร (Metropolitan-wide Serviced Land) 
กำหนดเกณฑ์สำหรับคัดสรรที่ดินที่มีต้นทุนที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยหารือทั้งระดับนโยบาย 
ระดับปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่ 
และสามารถป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะได้อย่างเบ็ดเสร็จ  
สรุป บทบาท ความสมัพันธ์ในการดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัยระหว่างหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร 

กล่ าวโดยสรุป  หน่วยงานหลักสำคัญ ในการดำเนินการด้านการพัฒนาที่ อยู่ อาศัย  (Housing 
Development) การปรับปรุง ฟ้ืนฟู ยกระดับสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย (Habitation) คือ สำนักพัฒนาสังคม 
เป็นหลักสำคัญในด้านนโยบาย แผน งบประมาณและชี้นำทิศทาง โดยมีสำนักงานการพัฒนาชุมชน และสำนักงาน
พัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นฟันเฟืองด้านประสานงานรวมถึงปฏิบัติการร่วมกับ “สำนักงานเขต” ทั้ง 50 เขต ซึ่งเป็น
หน่วยงานสำคัญประจำแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะด้านการรวบรวมข้อมูล ประสานงานและปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตร่วมกับสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองและสำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล โดยสำนักการโยธาสนับสนุนการออกแบบ ประมาณราคาและการก่อสร้าง ดังแสดงในแผนภูมทิี่ 5.1  

ในแต่ละสำนักงานเขตมีฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นแม่งานในการดำเนินการสำรวจ
เสนอแนะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู พัฒนาชุมชน รื้อย้ายชุมชน และการจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวในกรณีจำเป็นหรือ
ฉุกเฉิน โดยการเสนองบประมาณระดับเขตเอง ทั้งหมดนี้ เป็นไปตามภารกิจประจำของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น 
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครในฐานะผู้นำควรต้อง “ลงมือขับเคลื่อน” แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 10 ปี (พ.ศ.2566-
2575) และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
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แผนภูมิที่ 5.1 หน่วยงานและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศยัของกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานการพัฒนาชุมชน 

สำนักงานเขต 

- ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะเพ่ิม 

- รวบรวมปัญหาเร่งด่วนและแก้ปัญหาอย่าง  
  ยั่งยืน 

- พัฒนาช่องทางการสื่อสารแก่ชุมชน 

- สร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน 

- สร้างและส่งเสริมกระบวนการการมี
ส่วนร่วมระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ 

จัดทำแผนและงบประมาณป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะ 
 

ประสาน บูรณาการ 

หน่วยงานกรุงเทพมหานครทีเ่กี่ยวข้องอืน่ ๆ หน่วยงานภายนอกและภาคเีครือข่าย 

เครือข่ายด้านการพัฒนาทีอ่ยู่อาศัย 

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

แผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัย 
กรุงเทพมหานครระยะ 5 ปี 

สร้างความเข้าใจ 
ระดับมหภาคทัง้พื้นที ่

กรุงเทพมหานคร 
 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

กำหนดแผนแม่บทระดับกรุงเทพมหานครให้ชุมชนและบคุคล 
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย 

 

กำหนดแผนแม่บทระดับกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานมีอำนาจ 
และหน้าท่ีการดำเนินงานเพื่อการสำรวจพ้ืนท่ี 

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนกัการวางผังและพัฒนาเมือง 

ดำเนินงานสำรวจพื้นท่ี 

โครงการพัฒนาด้านทีอ่ยู่อาศัย (Housing) 

พื้นที่พร้อมต่อการพัฒนา (Serviced Land) 

สนับสนุนข้อมลู 

ขับเคลื่อนและ 
สร้างความเข้าใจ 

พัฒนาฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยระดับพื้นที ่50 เขต 

สนับสนุนข้อมลู 

ร่วมมือเพ่ือศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงพ้ืนที ่
 



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร           ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

บรรณานุกรม 

กรมการปกครอง, สำนักบริหารการทะเบียน, 2565. จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียน
ราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 จาก 
https://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_64.pdf 

กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. 2561. คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในประเทศ
มาเลเซีย. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 จาก 
https://www.ditp.go.th/contents_attach/391559/391559.pdf  

กรมองค์การระหว่างประเทศและกองกิจการเพ่ือการพัฒนา.  (2557, 8 มกราคม).  วาระการพัฒนาภายหลังปี 
ค.ศ.2015 และการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์].  
สืบค้นจาก https://www.mfa.go.th/th/content/5d5bcd6215e39c3060010516?cate= 
5d5bcb4e15e39c306000684f 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.  (2560).  ร่างระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการนโยบาย ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560.  สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2564 จาก 
http://www.bps.m-society.go.th/uploads/content/download/59dc4ab2f05a6.pdf 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2559).  ผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่
อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 [เว็บบล็อก].   สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 จาก 
http://www.bps.m-society.go.th/uploads/content/download/5930d7dbe9a6a.pdf 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2560). โครงการวิจัยอนาคตภาพการจัดสวัสดิการสำหรับ
ครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 จาก 
http://tpso1.m-society.go.th/images/59/vi%20jai%202560.pdf  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์. (2560). แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี   
(พ.ศ. 2560 - 2579). กรุงเทพมหานคร: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สืบค้นเมื่อ  
31 ตุลาคม 2563 จาก http://ebooks.m-society.go.th/ebooks/detail/325 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์. (ม.ป.ป.).  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579).  กรุงเทพมหานคร: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.   

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์. (มปป). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย (พ.ศ. 2560 – 
2579). สืบค้นจาก https://www.nha.co.th/wp-content/uploads/20202560-2579.pdf  

กรุงเทพมหานคร.  (ม.ป.ป.).  แผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565).  
กรุงเทพมหานคร: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. 

http://tpso1.m-society.go.th/images/59/vi%20jai%202560.pdf%20เมื่อ


รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร           ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

กรงุเทพมหานคร. (2565). ฐานข้อมูลและระบบติดตามการประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวกรุงเทพมหานคร V.2. 
สืบคน้เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 จาก http://203.155.220.118/green-parks-admin/ 

กรุงเทพมหานคร. 2565. รายงานสวนสาธารณะหลักของกรุงเทพมหานคร. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 
จาก http://203.155.220.118/green-parks-admin/reports/report2.php 

กรุงเทพมหานครและคณะผู้เชี่ยวชาญ JICA. (ม.ป.ป.).  แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2556-2566 [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์].  สืบค้นเมือ่ 4 มีนาคม 2563 จาก 
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000231/web_link/air/Full_Master%20Plan_ 
Thai.pdf 

กลุม่งานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ. (ม.ป.ป.).  เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals – MDGs) [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์].  สืบค้นเมือ่ 4 มีนาคม 2563 จาก 
http://ils.labour.go.th/attachments/114_sake.pdf  

กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ.  (ม.ป.ป.).  เป้าหมาย 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ
ปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน [เว็บบล็อก].   สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2563 จาก 
http://www.bangkok.go.th/pipd/page/sub/เป้าหมาย-11 

การเคหะแห่งชาติ.  (2563ก). แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2570 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
[ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. สืบค้นเมือ่ 4 มีนาคม 2563 จาก https://bit.ly/37JZMHa 

การเคหะแห่งชาติ.  (2563ข). ร่างรายงานประจำปี 2563. สืบค้นเมือ่ 4 มีนาคม 2563 จาก 
https://bit.ly/3dJR1k7 

การเคหะแห่งชาติ. (2562). รายงานสรุปชุมชนผู้มีรายไดน้้อยทั่วประเทศ. รายงานที่อยู่อาศัยชุมชนรายได้น้อย. 
สืบค้นเมือ่ 4 มีนาคม 2563 จาก https://opendata.nesdc.go.th/dataset/nationwide-low-
income-communities-summary-report 

การเคหะแห่งชาติ. (2561). สถานการณ์ที่อยู่อาศัย มกราคม - มิถุนายน 2561 [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. สืบค้นเมือ่ 
4 มีนาคม 2563 จาก 
https://housingkc.nha.co.th/files/article/attachments/8b184d0d14fa4dce9b25a9b6be0bc
121.pdf  

การเคหะแห่งชาติ.  (ม.ป.ป.).  ข้อมูลทั่วไป. [เว็บไซต์]. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2563 จาก 
https://www.nha.co.th/information/nha-information/ 

การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 107 
.2561, 11 ธันวาคม 2561.  ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 316 ง. หน้า 12-16 



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร           ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์.  (2564, 2 มีนาคม).  แนวโน้มโลก 2050 (6): โลกแห่งสังคมเมือง (Urban World).  
ดร. แดน มองต่างแดน.  สืบค้นเมือ่ 4 มีนาคม 2563 จาก 
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/623209. 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2545.  (2545, 15 มีนาคม 2545). ราชกิจจา
นุเบกษา.  เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 24 ง. หน้า 52-59. 

คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน.  (2558).  รายงานการประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน กพย. 
ครั้งที่ 1/2558.  สืบค้นจาก 
https://www.nesdc.go.th/article_attach/article_file_20170331121224.pdf 

คณะทํางานปรับปรุงคูม่ือการปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขต.(2561). คู่มือ
ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม. สืบค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2563 จาก 
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER9/DRAWER067/GENERAL/DATA0000/0000
0770.PDF 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์. (2563). โครงการศึกษาสภาพปัญหา สถานการณ์และความ
ต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยประชากรศาสตร์. 

ณัชฎา คงศร.ี  (2560). จาก MDGs สู่ SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่เปลี่ยนไปเพื่อความยั่งยืน  [เว็บบล็อก]. สืบค้น
เมือ่ 4 มีนาคม 2563 จาก https://sdgmove.wordpress.com/2017/08/13/mdgstosdgs/ 

บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และ นนท์ นุชหมอน.  (2556). การประชุม Rio+20 : จาก “การพัฒนาที่ยั่งยืน” สู่กระแส 
“เศรษฐกจิสีเขียว” [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์].   สืบค้นเมือ่ 4 มีนาคม 2563 จาก 
https://www.stou.ac.th/Foreign/Upload/เอกสารประกอบการอภิปราย_ดร.บัณฑูร%20
เศรษฐศิโรตม.์pdf 

บุญเลิศ วิเศษปรีชา. (2563). ถอดโมเดลที่อยู่อาศัยที่รัฐอุดหนุน (Public Housing) ในสิงคโปร์. สืบค้นเมือ่ 4 
มีนาคม 2563. จาก https://waymagazine.org/public-housing-singapore/ 

พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ. (2564). TOD กับการพัฒนาอสังหาฯรอบสถานีขนส่งอย่างยั่งยืน. สืบค้นเมื่อ 1 
พฤศจิกายน 2564 จาก https://thaipropertymentor.com/archives/10929  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528. (2528).  ราชกิจจานุเบกษา.   เล่มที่ 102
ตอนที่ 115 ฉบับพิเศษ. หน้า 22-24.  

พิพัฒน์  ยอดพฤติการ. (2564, 25 กุมภาพันธ์).  วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030.  กรุงเทพธุรกิจ.  สืบค้นจาก 
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/635615   



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร           ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

มติชน.  (2559, 11 ตุลาคม).  รัฐบาล เห็นชอบวาระพัฒนาเมืองใหม่ ส่งเสริมการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะ.  
การเมือง.  สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_317802. 

มติชน.  (2562, 26 เมษายน).  กทม. ยันเส้นตาย ‘คนไร้ที่พ่ึง’ ออกจาก ‘บ้านอ่ิมใจ’ ภายใน มิ.ย. นี้ เหตุเร่งคืน
อาคารสำนักทรัพย์สิน ฯ ตามสัญญา.  มติชน.  สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/ 
local/quality-life/news_1467326 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580).  2561, 13 ตุลาคม 2561.  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่มที่ 135 ตอนที่ 82 ก. 
หนา้ 1-71.  

ระเบยีบสำนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ.  (2551, 29 พฤษภาคม).                     
ราชกิจจานุเบกษา.  125 ตอนพิเศษ 88ง. 

ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ. (2562). ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2564 จากการ
ครอบครองที่อยู่อาศัยรายจังหวัดปี 2562: 
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/e1858e5e-603a-4f82-b1d3-
4a2a423e7f05/page/fArRC 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง. (2561). วิกฤตการณ์ท่ีพักอาศัยในฮ่องกง: 
บทเรียนจากปัญหาและความพยายามผ่าทางตัน. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2563. จาก 
https://bit.ly/3kHSqJk 

วิจิตรบุษบา  มารมย์.  (2560).  การประเมินองค์ความรู้ด้านเมืองยั่งยืนในประเทศไทย.  นครปฐม: ศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.   

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน.  (2564).   Global Housing Watch โดย IMF ชี้ ราคาท่ีอยู่
อาศัยยังคงพุ่งสูงขึ้นในหลายประเทศ. สืบค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2564 จาก 
https://www.sdgmove.com/2021/10/29/unaffordable-homes-as-housing-prices-rise-in-
many-countries/ 

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน.  (2564). พรุ่งนี้เรายังจะมี ‘ที่อยู่’ ไหม? เมื่อราคาทีอ่ยู่อาศัย
ไม่สัมพันธ์กบัรายได้ และจำนวนไม่น้อย ‘เช่า’ เขาอยู่.  สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2564 จาก 
https://www.sdgmove.com/2021/06/03/housing-affordability-world-long-time-concern/ 

ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2560). การคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของ
ประเทศไทย ปี 2560 – 2580 [ข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์]. สืบค้นจาก 
https://housingkc.nha.co.th/files/article/attachments/1e4088e3248bf37fa3f0a140d773b7
92.pdf. 

 

https://bit.ly/3kHSqJk


รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร           ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (มหาชน).  (ม.ป.ป.).  รู้จัก พอช [เว็บไซต]์. สืบค้นจาก https://web.codi.or.th/#4 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (มหาชน). (2563). แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2563 - 2565) [ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์]. สืบค้นจาก https://bit.ly/2ZNMSTQ 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.  (2563).  ข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืน สำหรับประเทศไทย.  สืบค้นจาก 
http://www.tei.or.th/file/publication/SDG-Policy-proposals_80.pdf 

สำนักการโยธา.  (ม.ป.ป.).  อำนาจหน้าที่. สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2564 จาก 
http://office.bangkok.go.th/dpw/index.php/yota-about/yota-organization 

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, (ม.ป.ป). โครงการศกึษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ทีม่ีศักยภาพ
รอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) [เอกสารเผยแพร่]. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
กรุงเทพมหานคร,ประเทศไทย. 

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร. (2562).  โครงการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
(ปรับปรุงครั้งที ่4) [เอกสารนำเสนอ]. การประชุมเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นประชาชนต่อร่างผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4), กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง.  (ม.ป.ป.).  อำนาจหน้าที่.  สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2564 จาก 
https://webportal.bangkok.go.th/cpud/page/sub/19129/อำนาจหน้าที.่ 

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง. (3 กรกฎาคม 2563). โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบ
บริเวณสถานีขนส่งมวลชน - TOD. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จาก 
https://www.facebook.com/TODinBangkok 

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ).  (2560, 12 กันยายน).  ครม. ไฟเขียวแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี 
พ.ศ. 2560-2579.  ข่าวเศรษฐกิจ [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. สืบค้นจาก
https://www.ryt9.com/s/iq03/2708440 

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม.(2564). คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาสังคม ฉบับปรับปรงุ 
พ.ศ. 2564. สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2564 จาก 
https://webportal.bangkok.go.th/social/page/sub/4413 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2559).  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร           ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2557). ประชากรสูงอายุไทย: ปัจจุบันและอนาคต. 
สืบค้นจาก http://www.dop.go.th/download/knowledge/ knowledge_th_ 
20160106135752_1.pdf 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ. (ม.ป.ป.).  กรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
โครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก [เว็บบล็อก].   สืบค้นจาก 
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/k2/item/4956-ecce-26-6-61 

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย. (2558). เอกสารแนะนำสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัย เสนอคณะกรรมการบริหาร. สืบค้น
เมื่อ 31 ตุลาคม 2563 จาก http://office.bangkok.go.th/housing/ 

สำนักงานรัฐมนตรี.  (2560, 18 กันยายน).  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศยั ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579).  
สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2564 จาก https://www.ryt9.com/s/iq03/2708440 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2563). สถิติรายได้และรายจ่ายครัวเรือน. สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2564 จาก 
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/08.aspx 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (17 ตุลาคม 2562). รอ้ยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดิน
เป็นของตนเอง (%) ปี พ.ศ. 2555 - 2561 รายปี. ประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2564 จาก 
http://social.nesdc.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=3727&template=1R1
C&yeartype=M&subcatid=81 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2563). รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจน
และความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2562. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2564 จาก 
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10857&filename=social 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ม.ป.ป.).  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน.  สืบค้นเมื่อ      
17 ตุลาคม 2564 จาก http://sdgs.nesdc.go.th/เกี่ยวกับ-sdgs/ 

สำนักงานสวนสาธารณะ. (ม.ป.ป.).  อำนาจหน้าที่.  สืบค้นเมื่อ 17 ตุลาคม 2564 จาก 
http://203.155.220.174/news_view.php?nid=196 

สำนักพัฒนาสังคม. (2564). คู่มือปฏิบัติงานสำนักพัฒนาสังคม. (ฉบับปรับปรุง) [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. สืบค้นเมื่อ 
17 ตุลาคม 2564 จาก https://bit.ly/37LfYId 

สำนักพัฒนาสังคม. (2563). แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. สืบค้นเมื่อ          
17 ตุลาคม 2564 จาก https://bit.ly/3kvm0Bz 

สำนักพัฒนาสังคม. (ม.ป.ป.).  อำนาจหน้าที่ [เว็บไซต์]. สืบค้นเมื่อ 17 ตุลาคม 2564 จาก 
https://bit.ly/3aT2FXY 



รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร           ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร. (2563). รายงานสรุปพื้นที่สีเขียว             
10 ประเภท กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564. สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 จาก 
shorturl.asia/qVu8Q 

สำนักสิ่งแวดล้อม.  (ม.ป.ป.).  ภารกิจของหน่วยงาน. สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2564 จาก
https://webportal.bangkok.go.th/environmentbma/page/sub/6668/ภารกิจของหน่วยงาน.  

องค์การสหประชาชาติ.  (2564).  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน.  สืบค้นจาก 
https://thailand.un.org/th/sdgs/11 

อรทัย ก๊กผล.  (2559).  Urbanization เมื่อ “เมือง” กลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่.  
กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า. 

อสังหาริมทรัพย์ต่างแดน.  (2564, 22 มกราคม).  บ้านจะขึ้นราคากันทั่วโลก ยกเว้นไทยอาจตกหนัก.  กรุงเทพ
ธุรกิจ. สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2565 จาก 
https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/126790 

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ.  (2557).  MDGs กับการพฒันาประเทศในอนาคต เพ่ือเตรียมการจัดทำรายงานผลตาม
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ปี 2558.  สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2564 จาก
http://social.nesdc.go.th/social/Portals/0/Documents/MDG%20Pullman%2005092557%2
0NESDB%20all_190.pdf 

 

Calthorpe, Peter. (1993). The Next American Metropolis: Ecology, Community, and the 
American Dream. Princeton Architectural Press. 

Department of Social Services Australian Government. (2019a). Homes for Homes. Retrieved  
from https://www.dss.gov.au/housing-support-programs-services-housing/homes-for-
homes  

Department of Social Services Australian Government. (2019b). Housing Affordability Fund 
(HAF). Retrieved from https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-
support/programmes-services/national-rental-affordability-scheme  

Department of Social Services Australian Government. (2020a). National Housing and 
Homelessness Agreement. Retrieved 8 March 2021 from 
https://www.dss.gov.au/housing-support-programs-services-homelessness/national-
housing-and-homelessness-agreement  

https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/national-rental-affordability-scheme%20เมื่อวันที่%208%20มีนาคม%202021
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/national-rental-affordability-scheme%20เมื่อวันที่%208%20มีนาคม%202021


รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร           ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

Department of Social Services Australian Government. (2020b). Building Better Regional Cities 
(BBRC) Program. Retrieved 8 March 2021 from https://www.dss.gov.au/housing-support-
programs-services-homelessness/national-housing-and-homelessness-agreement  

Department of Social Services Australian Government. (2020c). Communities and Vulnerable 
People. Retrieved 8 March 2021 from https://www.dss.gov.au/communities-and-
vulnerable-people-programs-services/seniors-connected-program  

Department of Social Services Australian Government. (2021a). Housing Support. Retrieved 8 
March 2021 from จาก https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-
support/programmes-services/national-rental-affordability-scheme  

Department of Social Services Australian Government. (2021b). Hobart City Deal. Retrieved                    
8 March 2021 from https://www.dss.gov.au/housing-support-programs-services-
housing/hobart-city-deal  

ElFayoumi, Khalid; Karpowicz, Izabela; Lee, Jenny; Marinkov, Marina; Mineshima, Aiko; Salas, 
Jorge; Tudyka, Andreas; Schaechter, Andrea.  (2021). Affordable Rental Housing: Making 
It Part of Europe’s Recovery.  United State: International Monetary. 

Global Housing Watch.  (2021).  Global House Price Index.  Retrieved December 25, 2021 from 
https://www.imf.org/external/research/housing/index.htm#top 

Global Housing Watch.  (2021).  House Price-to-Income Ratio Around the World. Retrieved 
December 25, 2021 from https://www.imf.org/external/research/housing/index.htm#top 

 Minister for Land , Infrastructure and Transport. (n.d.a.).  Housing [web blog].  Retrieved from 
http://www.molit.go.kr/english/USR/WPGE0201/m_36856/DTL.jsp 

Minister for Land , Infrastructure and Transport. (n.d.b.).  Ministers Message [web blog].  
Retrieved from http://www.molit.go.kr/english/USR/WPGE0201/m_28268/LST.jsp4 

SDG Tracker.  (2018).  Goal 11—Cities Will Play an Important Role in Achieving the SDGs.  
https://sdg-tracker.org/cities#:~:text=Integrated%20disaster%20risk%20management, 

The National Low Income Housing Coalition.  (2021).  The Gap: A Shortage of Affordable 
Homes.  Retrieved December 25, 2021 from 
https://reports.nlihc.org/sites/default/files/gap/Gap-Report_2021.pdf 

https://www.dss.gov.au/housing-support-programs-services-homelessness/national-housing-and-homelessness-agreement%20เมื่อวันที่%208%20มีนาคม%202021
https://www.dss.gov.au/housing-support-programs-services-homelessness/national-housing-and-homelessness-agreement%20เมื่อวันที่%208%20มีนาคม%202021
https://www.dss.gov.au/communities-and-vulnerable-people-programs-services/seniors-connected-program
https://www.dss.gov.au/communities-and-vulnerable-people-programs-services/seniors-connected-program
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/national-rental-affordability-scheme%20เมื่อวันที่%208%20มีนาคม%202021
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/national-rental-affordability-scheme%20เมื่อวันที่%208%20มีนาคม%202021


รายงานบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนกัพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร           ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

Unit Nations.  (1996).  HABITAT II - Second United Nations Conference on Human Settlements.  
Retrieved December 25, 2021 from 
https://www.un.org/en/development/devagenda/habitat.shtml 

Unit Nations. (1976).  United Nations Conference on Human Settlements - Habitat I Retrieved 
December 25, 2021 from https://www.un.org/en/conferences/habitat/vancouver1976  

Unit Nations. the Population Division of the UN Department of Economic and Social Affairs.  
World Urbanization Prospects 2018.  (2019).  New York: the Population Division of the 
UN Department of Economic and Social Affairs. Vancouver, Canada, 31 May-11 June 
1976.  Retrieved from https://www.un.org/en/conferences/habitat/vancouver1976 

World  Bank. (2021). Urban population living in slums. Retrieved November 20, 2021 from 
https://sdg-tracker.org/cities 

World Cities Culture Forum. (n.d.). % of public green space (parks and gardens). Retrieved 
December 1, 2021, from World Cities Culture Forum: 
http://www.worldcitiescultureforum.com/data/of-public-green-space-parks-and-gardens 

World Commission on Environment and Development.  1987.  Report of the World Commission 
on Environment and Development: Our Common Future.  Retrieved from 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-
future.pdf 

World Habitat.  (2018a).  Housing single mothers in Japan [web blog].  Retrieved from 
https://world-habitat.org/world-habitat-awards/winners-and-finalists/affordable-safe-
housing-single-mothers/ 

World Habitat. (2018b). Affordable and safe housing for single mothers in Japan.  [Electronic 
version].  Retrieved from https://world-habitat.org/wp-
content/uploads/2018/11/Japan_WHA18_Full-Summary.pdf 

 

 

 





กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม      
4095/25-26 ถนนมิตรไมตรี 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร./โทรสาร: 02-247-9451 
เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/social/ 

1. นางอณุสรา  ชื่นทรวง  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม 
2. นายธนิต  ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม 
3. นางสาวกาญจนา ภูพิพัฒน์ผล รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม 
4. นางสุภมาส  เลขาจารกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาชุมชน 
5. นางสาวพักตร์พิมล เนียวกุล  ผู้อำนวยการส่วนการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจ 
6. นางอุส่าห์  ไชยพิชิต  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 

1. นางอำนวยพร  เกษราพงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
2. นายภราดร   ณ สงขลา   นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
3. นางสาวบุศรินทร์  วรรณโสฬส นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
4. นางสาวศิริสุดา   ขำศิริ    นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
5. นางสาวศิราวดี    รัตนกำเนิด  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
6. นางสุภาวด ี  เพชรชนะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
7. นางสาวสมิตา  มังกรทอง นักพัฒนาสังคม 

1. ผศ.ดร.ณพงศ์  นพเกตุ  หัวหน้าโครงการ และผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง 
2. รศ.ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองและเคหะการ 
3. นางสาวสมสุข  บุญญะบัญชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน 
4. ศ.ดร.วิสาขา  ภู่จินดา  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ 
5. ดร.พงษพิ์ศิษฐ์  หุยากรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนเมืองและการจัดทำคู่มือ 
6. นางจันทนา  มณีอินทร์ นักวิจัยโครงการ 
7. ดร.สุจินตนา  ภาวสิทธิ ์ นักวิจัยโครงการ 
8. นางสาวศราพร  ไกรยะปักษ์ นักวิจัยโครงการ 
9. นางสาวกนกวรรณ นิลศรีไพรวัลย์ ผู้ช่วยนักวิจัย 
10. นายเตชินท์  ก้อนนิล  ผู้ช่วยนักวิจัย 
11. นางสาวฐิตา  วรจินดา  ผู้ช่วยนักวิจัย 
12. นายปวัตร  กาญจนะวงศ์ ผู้ประสานงาน 
13. นางสาวพรทิพย์  เวศวงศ์ษาทิพย์ ผู้ช่วยผู้ประสานงาน 
14. นายชนกนันท์          เกตุชยันต์         ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน 



 



ึ

โครงการศึกษา วเิคราะห์ บทบาท พนัธกิจของหน่วยงานที�ปฏิบติังานด้านที�อยูอ่าศัย 
เพื�อกําหนดแนวทางการดําเนินงานที�เหมาะสมกับบรบิทของกรุงเทพมหานคร

เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์(e-Document)
รายงานบทบาทหน้าที�ตามภารกิจของหน่วยงานที�ดําเนินงาน
เกี�ยวกับการพฒันาที�อยูอ่าศัยในกรุงเทพมหานคร


	ปกบทบาท
	บทบาทพันธกิจที่อยู่อาศัยกรุงเทพ 2566-2570-194p-20220227
	1-ปกใน-บทบาท
	2-คำนำ_บทบาท
	3-บทสรุปผู้บริหาร-บทบาท
	4-สารบัญ_บทบาท
	5-บทที่1_บทบาท
	6-บทที่2-บทบาท
	7_บทที่3_บทบาท
	8_บทที่4_บทบาท
	9_บทที่5_บทบาท-24กพ65
	10_บรรณานุกรม_บทบาท
	11-รองปกหลัง-แผน
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

	ปกหลังบทบาท



