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กรุงเทพ 9 ดี  (นโยบาย 9 มิต)ิ  รวม 215 นโยบาย 

1. ปลอดภัยด ี  (33 นโยบาย)** 

2. สุขภาพดี  (34 นโยบาย) 

3. สร้างสรรค์ดี (19 นโยบาย)** 

4. สิ่งแวดล้อมดี  (34 นโยบาย) 

5. บริหารจัดการดี  (32 นโยบาย)* 

6. เรียนดี   (31 นโยบาย)* 

7. โครงสร้างดี  (35 นโยบาย)* 

8. เศรษฐกิจดี   (30 นโยบาย) 

9. เดินทางดี   (42 นโยบาย) 

  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ 1 มิถุนายน 2565  
               * เพ่ิมเติมนโยบาย ได้แก่ บริหารจัดการดี : ผู้ว่าฯ สัญจรประจ าเขต เรียนดี : ดูแลนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษา 
                  และป้องกันกลุ่มเสี่ยงหลุดออกจากระบบ และโครงสร้างดี : ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ของ กทม. ตามหลักการ 
                ออกแบบส าหรับทุกคน (Universal Design) 
    ** ยุบรวมนโยบาย ได้แก่ บริหารจัดการดี : ผลักดันการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัย  
                   และสร้างสรรค์ดี : งานศิลป์จากหอศิลป์กรุงเทพฯ สู่พื้นที่สาธารณะทั่วกรุง 



ปลอดภัยดี -1 
 

ปลอดภัยด ี: ลดจดุเส่ียงด้านอาชญากรรม อุบัติเหตุ และสาธารณภัย (33 นโยบาย) 

P001 กรุงเทพฯ ต้องสว่าง (ปลอดภัยดี) 

P004 พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทลัพ้ืนที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map) (ปลอดภัยดี) 

P009 หน่วยงาน กทม.เข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศ (ปลอดภัยดี) 

P016 ป้ายรถเมล์มีข้อมลูและสว่างปลอดภัยทุกป้าย (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

P075 ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว (ปลอดภัยดี/บริหารจัดการดี) 

P076 ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก (ปลอดภัยดี) 

P077 กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา (ปลอดภัยดี/สุขภาพดี) 

P078 ใช้ข้อมลูอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย (ปลอดภัยดี) 

P079 พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่าน (ปลอดภัยดี) 

P080 เพ่ิมประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น (ปลอดภัยดี) 

P081 จัดหายานพาหนะเพ่ือดับเพลิงในที่คับแคบ (ปลอดภัยดี) 

P082 พัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมใหผู้ป้ฏิบัติงานสาธารณภัย (ปลอดภัยดี) 

P083 พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทลัแบบก่อสร้างและแปลนอาคารสนับสนุนการเผชิญเหตุใหม้ีประสิทธิภาพ (ปลอดภัยดี) 

P085 ช่วยเหลอืเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชิงรุก (ปลอดภัยดี) 

P087 ซ้อมการเผชิญเหตุใหค้รอบคลุมทุกระดับ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ (ปลอดภัยดี) 

P088 ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

P089 ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

P090 ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

P091 ลดความเร็ว ลดความเส่ียง ในย่านชุมชนและถนนสายรอง (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

P092 พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

P093 กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

P094 รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเร่ืองจราจร ความสะอาด คอร์รัปช่ัน สิ่งแวดล้อม  
        (ปลอดภัยดี/สิ่งแวดล้อมดี/บริหารจัดการดี/เดินทางดี) 



ปลอดภัยดี-2 
 

P110 เพ่ิมเวลา เพ่ิมสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ิมการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะ (ปลอดภัยดี/สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

P139 เปิดบ้านอุ่นใจ ท่ีปลอดภัยของคนไร้บ้าน (ปลอดภัยดี) 

P140 รักษาสทิธิข้ันพ้ืนฐานให้คนไร้บ้าน ผา่นการตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการ (ปลอดภัยดี) 

P141 จัดระบบความช่วยเหลือคนไร้บ้านให้มีประสิทธิภาพ (ปลอดภัยดี) 

P142 ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง (ปลอดภัยดี/เศรษฐกิจดี) 

P143 จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock) (ปลอดภัยดี/บริหารจัดการดี) 

P144 จัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมือง (ปลอดภัยดี 

P164 กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัด  
        (ปลอดภัยดี/บริหารจัดการดี) 

P165 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต (ปลอดภัยดี/บริหารจัดการดี) 

P203 ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน (เศรษฐกิจดี/บริหารจัดการดี/ปลอดภัยดี 

P208 เด็กกทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น (ปลอดภัยดี/สุขภาพดี/เรียนดี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปลอดภัยดี -3 
 

P001 กรุงเทพฯ ต้องสว่าง (ปลอดภัยดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 

  - เพ่ิมสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ปลอดภัยต่อการเดินทางสัญจรในเวลากลางคืนให้คนกรุงเทพฯ 

รายละเอียด 

ระยะไม่กี่ปีที่ผา่นมา กรุงเทพฯ ประสบปัญหาแสงสว่าง ความมืด เป็นอันตรายต่อท้ังผู้ใช้ทางเท้า คนเดินถนน       
และผู้ขับข่ีสัญจรในหลายพื้นท่ีทั่วทั้งกรุงเทพ ท้ังไฟส่องสว่างมีความสว่างไม่เพียงพอ โคมไฟเสีย ไม่เปิดไฟส่องสว่าง รวมถึง
บางพื้นที่ในซอย ในตรอก หรือในชุมชนน้ันมีจำนวนเสาและโคมไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ 

ดังน้ัน กทม. จะช่วยดูแลร่วมกันดูแลความพร้อมและสภาพความสมบูรณ์ของไฟแสงสว่าง และเป็นเจ้าภาพในการ
ประสานงาน เพ่ือสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง และการใช้ชีวิตในเมืองของคนกรุงเทพ โดย 

1. เปิดรับรายงานปัญหาแสงสว่างผ่านฟองดูว์ จากภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ภาคสนามของกทม. 
   2. เร่งรัดประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการดูแลปัญหาแสงสว่าง 
  3. ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงในการติดต้ังไฟส่องสว่างเพิ่มเติม ในพ้ืนที่ท่ีมืด 
  4. พิจารณารูปแบบไฟส่องสว่างแบบโคมปิดครอบด้านบน ป้องกันแสงรบกวนผู้อยู่อาศัย นก แมลง และสัตว์ป่าอื่นๆ 
ในเมืองที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ 
 
P004 พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพ้ืนที่จุดเสีย่งความปลอดภัย (BKK Risk Map) (ปลอดภัยดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  
   - เข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับความเสี่ยงทุกรูปแบบเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในหลายมิติของชีวิต ทั้งการเดินทาง การ
เลือกโซนที่อยูอ่าศัย และการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน   
  - หน่วยงานต่าง ๆ สามารถจดัการกับจุดเสี่ยงในเมืองได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว 

รายละเอียด 
การจัดการเมืองให้ปลอดภัยจำเป็นต้องมีข้อมูลเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ครบถ้วนรอบด้าน ซึ่งต้องอาศัยข้อมูล

จากหลากหลายหน่วยงาน ท้ังภายในและภายนอก กทม. ภายใน กทม.เช่น สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนัก
อนามัย สำนักการโยธา ภายนอกกำกับของกทม. เช่น สถานีตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร การประปานคร
หลวง กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน ฯลฯ  

เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการความรอบภัยได้อย่างรอบด้าน ทั้งในระยะการเตรียมความพร้อม การระงับเหตุ การ
ช่วยเหลือเยียวยา อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำมากที่สุด กทม.จะ 
  1. รวบรวมฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลจุดมืด ข้อมูลสถิติอาชญากรรม ข้อมลูอุบัติเหตุ ข้อมูลน้ำท่วม ข้อมลูพ้ืนท่ีต่ำ     
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือจัดทำเป็นแผนที่ความเส่ียงกรุงเทพฯ (Bkk Risk map)  

2. วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อแก้ไข ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือป้องกันเหตุ หรือเพ่ือสนับสนุนการเผชิญเหตุ  
3. เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงล่าสุด หรือข้อมูลอุบัติเหตุ การระวังภัยแบบเรียลไทม์สูส่าธารณะเพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจในชีวิตประจำวัน เช่น การวางแผนเดินทาง กิจกรรมประจำวัน ไปจนถึงการเลือกที่อยู่อาศัย หรือการอพยพ         
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 



ปลอดภัยดี-4 
 

4. พัฒนาการเชื่อมต่อระบบส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์ความเสี่ยงสูง หรือการแจ้งอพยพให้แก่ประชาชน     
ทุกคน ทุกเครอืข่าย 

5. พิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิด API ให้นำข้อมูลความเสี่ยงบางส่วน ไปประยุกต์ใช้กับแอพพลิเคช่ัน หรือ
เว็บไซต์ต่าง ๆ เพ่ือกระจายข้อมูลสู่ประชาชนในวงกว้าง 
 
P009 หน่วยงาน กทม.เขา้ใจ สนับสนนุความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศ (ปลอดภัยดี) 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  - กลุม่ผู้มคีวามหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQI+ ในกทม.ได้รับการยอมรับผ่านความเข้าใจจาก กทม.             
ในฐานะหน่วยงานรัฐ 
   - ประชาชนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความเข้าใจในความอ่อนไหวทางเพศ           
(gender sensitivity) และความเท่าเทียมทางเพศ 
 

รายละเอียด 
การยอมรับความหลากหลายทางเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศในสังคมไทยยังคงมีเง่ือนไข ในฐานะหน่วยงานรัฐ   

ของประชาชนและนายจ้างของข้าราชการ กทม. การยอมรับและเข้าใจถึงความหลากหลายเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับภาครัฐ
ไทยให้ทัดเทียมกับภาคเอกชนหรือเครือข่ายต่าง ๆ นอกจากเร่ืองความหลากหลายทางเพศวิถีแล้วยังมีเร่ืองความเท่าเทียม
ทางเพศ ซึ่งเป็นหัวใจหลักท่ีหน่วยงานกทม. ต้องให้ความสำคัญ  

ในฐานะที่ กทม.เป็นเจ้าบ้านและนายจ้าง กทม.สามารถริเริ่มการยอมรับโดยไม่มีเง่ือนไขในสังคมและสนับสนุน   
ความเท่าเทียมได้ โดยกำหนดหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานใน กทม. อบรมให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของ กทม.    
ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่และประชาชน โดยเฉพาะผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างเท่าเทียม เน้นการยอมรับและความเข้าใจ 
และสามารถรอ้งทุกข์เร่ืองการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมได้ นอกจากน้ียังสนับสนุนการแสดงออกที่หลากหลาย โดยไมบั่งคับ
แต่งชุดเครื่องแบบข้าราชการตามเพศกำเนิด สามารถใส่ตามท่ีสะดวกใจได้ รวมถึงมีกฎเพื่อป้องกันการคุกคามทางเพศ          
ในหน่วยงานกทม. 
 
P016 ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้าย (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
- มีความม่ันใจในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถเมล์มากย่ิงข้ึน ทัง้ในแง่ความปลอดภัยและขอ้มูล 

รายละเอียด 
กรุงเทพฯ มีป้ายรถเมล์ประมาณ 5,000 ป้าย แต่มีเพียงประมาณ 600 ป้ายเท่าน้ันที่มีการพัฒนารูปแบบป้าย         

ให้มีข้อมลูของรถเมล์ทีผ่่านป้ายน้ัน ๆ ส่วนป้ายที่เหลือเป็นเพียงเสาเหล็กดัดโค้งและมีแผ่นเหล็กครึ่งวงกลมสีน้ำเงินที่ระบุว่า 
‘ที่หยุดรถโดยสารประจำทาง หมวด 1’ พร้อมสัญลักษณ์รถเมล์เท่าน้ัน ข้อจำกัดด้านข้อมูลน้ีอาจส่งผลให้ผูท้ี่ประสงค์จะ
เดินทางด้วยรถเมล์ตัดสินใจเดินทางด้วยวิธีอื่นแทน 

ในมิติความปลอดภัย ป้ายรถเมล์หลายป้ายขาดแสงส่องสว่าง ไม่มีการติดต้ังหลอดไฟ และหลายจุดต้ังอยู่ในจุด        
ที่ค่อนข้างมืด นอกจากน้ีป้ายรถเมล์หลายป้ายยังมีสิ่งของบดบังทัศนวิสัย เช่น ต้นไม้ เสาไฟ เสาตอม่อ ตู้ชุมสาย ฯลฯ          
ทำให้เวลารอรถเมล์จะต้องขยับมาริมทางเท้าเพ่ือที่จะทำให้เห็นชัดเจนที่สุด 
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ดังน้ัน กทม.จะปรับปรุงป้ายรถเมล์ทั่วกรุง เพ่ือส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการที่ประชาชนจะเลือกเดินทางด้วย    
รถเมล์ โดย 
  1. ให้ข้อมลู 
   1.1 สายรถเมล์ที่ผ่านป้ายน้ัน ๆ 
   1.2 ข้อมูลเส้นทางเดินรถแต่ละสาย  
   1.3 ข้อมูลจุดเช่ือมต่อ  
   1.4 ข้อมูลรถคนัสุดท้าย 
  1.5 พิจารณาการให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์พรอ้มการคาดการณ์เวลาที่รถเมล์จะมาถึงที่ป้ายรถเมล์ใหม ่
  2. เพ่ิมแสงสว่าง ทั้งที่ตัวป้ายเอง และบริเวณโดยรอบ 
  3. ติดต้ัง CCTV เพ่ือดูแลความปลอดภัย 
  4. ปรับปรุงพ้ืนที่โดยรอบป้ายรถเมล์ให้สามารถสังเกตรถเมล์ที่จะเข้าป้ายได้อย่างสะดวก ไร้สิ่งขีดขวาง ไม่บดบังสายตา 
  5. ออกแบบป้ายรถเมล์ให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่และขนาดทางเท้าที่แตกต่างกัน 
  6. กำหนดรอบการดูแลและบำรุงรักษาป้ายรถเมล์ให้พรอ้มใช้งานเสมอ 
  7. พิจารณาการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมที่ผลกัดันเรื่องรถเมล์และป้ายรถเมล์ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาป้ายรถเมล์น้ี 
 
P075 ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลนไ์ด้สะดวกรวดเร็ว (ปลอดภัยดี/บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพได้อะไร 
   - สะดวกย่ิงข้ึนเมื่อต้องติดต่อขอภาพ CCTV จาก กทม. ลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนดำเนินการ 
  - ประชาชนเข้าถึงความปลอดภัยได้ดีย่ิงขึ้น 

รายละเอียด 
ปัจจุบัน กทม.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอภาพจาก CCTV ว่ามีเพียง 4 ข้ันตอน [1] 

   1. ตรวจสอบว่ามีกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่หรอืไม่ พร้อมจดหมายเลขกล้อง วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ 
   2. แจ้งความประสงค์ขอดูภาพได้ ส่งคำร้อง โทรแจ้ง และที่ศูนย์ CCTV ทั้ง 13 แห่ง 
   3. แจ้งความทีส่ถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ 
   4. ติดต่อขอรับภาพด้วยตนเอง พร้อม 1) บัตรประชาชน 2) ใบลงบันทึกประจำวัน 3) DVD บันทึกภาพ 
ปัญหา 
   1. กระบวนการขอภาพจะต้องใช้เลขกล้องซึง่สามารถหาได้ที่เสาที่ติดต้ังกล้องเท่าน้ัน ไม่สามารถดูได้จากออนไลน์ 
ส่วนภาพจากกล้อง CCTV แบบทันการณ์ทีร่ับชมผ่าน  bmatraffic จะมีเฉพาะภาพจากกล้องเพื่อการจราจรเท่าน้ัน กล้อง
เพ่ือความปลอดภัยในจุดอ่ืน ๆ ไมส่ามารถดูออนไลน์ได้  
   2. ตลอดกระบวนการขอภาพ CCTV ประชาชนจะต้องไปสถานท่ีตำรวจนครบาล และต้องนำหลักฐานแจ้งกับศูนย์ 
CCTV จึงจะได้ภาพ คอขวดสำคัญในการเข้าถึงภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดของ กทม.คือความไม่เช่ือมต่อระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง นำมาซึ่งขั้นตอนที่เป็นภาระของประชาชนท่ีต้องไปดำเนินการในหลายหน่วยงาน 
ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการเกี่ยวกับการขอดูภาพ CCTV ดังน้ี 

1. เพ่ิมช่องทางการดำเนินการขอภาพ CCTV ผ่านระบบออนไลน์ กทม. 
    1.1 หาเลขกลอ้ง CCTV ได้ผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต้องลงสำรวจ ณ จุดเกิเดเหตุ 
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    1.2 แจ้งความที่สถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ 
    1.3 กรอกและส่งเอกสารทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์ของ กทม.และรอรับภาพทางออน์ไลน์ 
   2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการประสานงานร่วมกับตำรวจ ในการส่งต่อข้อมูลลดขั้นตอนการขอภาพของประชาชน 
    2.1 หาเลขกลอ้ง CCTV ได้ผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต้องลงสำรวจ ณ จุดเกิดเหตุ 
    2.2 แจ้งความที่สถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ และตำรวจประสานงานส่งต่อเอกสารกับ กทม. 
    2.3 กทม.จัดสง่ภาพ CCTV ให้ประชาชนผ่านระบบออนไลน์โดยท่ีประชาชนไม่ต้องติดต่อ 
 
P076 ยกระดับคณุภาพกลอ้งวงจรปิด ปอ้งกันอาชญากรรมเชิงรุก (ปลอดภัยดี) 

คนกรุงเทพได้อะไร 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการคาดการณ์ ติดตาม และแก้ไขหรือระงับการเกิดเหตุอาชญากรรม 

รายละเอียด  
ปัจจุบัน กทม.มีกล้องวงจรปิดกว่า 60,000 ตัว ซึ่งใช้สำหรบัการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ แต่การบันทึกภาพ

จากตัวกล้องวงจรปิดเพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถทำให้ กทม. ป้องกัน และเฝ้าระวังอาชญากรรม หรือวินาศภัยร้ายแรงได้
เพียงพอ กทม.จึงจะต้อง 

1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลภาพท่ีสามารถช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิดในมิติ   
ของการป้องกันเหตุไม่คาดฝันต่าง ๆ เช่น การช่วยตรวจสอบข้อบกพร่องในสภาพแวดล้อมของเมือง หรือการวิเคราะห์ภาพ
เมื่อมีลักษณะคล้ายกับการทะเลาะวิวาท การทำร้ายร่างกาย 

2. ศึกษาความเป็นไปได้ให้มีการเช่ือมต่อข้อมูลภาพและระบบกล้องวงจรปิดป้องกันอาชญากรรมของกองบัญชาการ
ตำรวจนครบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพใบหน้าแบบเรียลไทม์ในการเฝา้ระวังเหตุอาชญากรรม 
บุคคลอันตรายร้ายแรง โดยเฉพาะในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจ และย่านชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง 

ท้ังน้ีการนำเทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพมาใช้กับกล้องวงจรปิดจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล    
พ.ศ. 2562 รวมถึงหลักจริยธรรมและสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพ่ือไม่ให้เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 
P077 กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา (ปลอดภัยดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  - มีมาตรฐานอ้างอิงการควบคุมความสว่างของพื้นท่ีต่างๆ ของเมือง 
   - ลดมลภาวะทางแสงท่ีเกินจำเป็นจากแหล่งกำเนิดแสงต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
รายละเอียด 

ในบริเวณพ้ืนที่พาณิชยกรรม ย่านต่างๆ ช้ันในของกรุงเทพฯ ถนนหรือจุดตัดการจราจรสำคัญ บ่อยคร้ังพบว่า 
มีได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากมลภาวะทางแสง โดยเฉพาะจากป้ายโฆษณาประเภทจอนอกอาคารต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหา
ด้านความสว่างให้มีความเหมาะสม กทม.จะจัดทำค่ามาตรฐาน และมาตรการระดับต่างๆในการควบคุมค่าความสว่างของ
แหล่งกำเนิดแสง ป้ายโฆษณาของเมืองโดยรวม ให้เป็นมิตรกับประชาชนผู้สญัจรและผู้อยู่อาศัย 

นอกจากนี้ยังต้องกำหนดให้เจ้าหน้าที่ กทม.มีหน้าท่ีดำเนินตามมาตรการท่ีกำหนด เพ่ือช่วยเหลือประชาชน 
ในการลดผลกระทบจากความเดือดร้อนรำคาญด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชน 
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P078 ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย (ปลอดภัยดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ลดและแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดความกลัว และความเสีย่งอาชญากรรมได้อย่างทันท่วงที 
   - มีการสอดสอ่งดูแลเพิ่มเติมนอกเหนือจากเจ้าหน้าท่ีตำรวจ 

รายละเอียด 
รวบรวมข้อมูลสถิติอาชญากรรมและข้อมูลการรายงานจุดเสี่ยงที่รวบรวมมาจากฐานข้อมูลในแผนทีค่วามเส่ียง

กรุงเทพฯ (Bangkok Risk Map) เพ่ือใหม้ีการวิเคราะห์และนำข้อมูลเหลา่น้ันมาพัฒนาสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการ    
ต่าง ๆ ของพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง ให้มีความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน เช่น การปรับปรุงและเพิ่มแสงสว่าง กล้องวงจรปิด            
การจัดจุดตรวจเวรยามเทศกิจหมุนเวียน หรือประสานงานการทำงานร่วมกับตำรวจในการยกระดับความปลอดภัย           
เพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรม สร้างเมืองท่ีปลอดภัยสำหรับทุกคน 
 
P079 พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชญิเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่าน (ปลอดภัยดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - เพ่ิมความปลอดภัยท้ังย่านจากการเข้าถึงอุปกรณ์ระงับเหตุ 

รายละเอียด 
กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีบริบทอาคารหลากหลายรูปแบบอยู่คละกันในพ้ืนท่ีเดียวกัน เช่น มีอาคารขนาดใหญ ่

แทรกตัวสลับกับอาคารห้องแถวพาณิชย์ อาคารชุด หรือชุมชน ซึ่งอาคารส่วนมากที่เป็นรูปแบบอาคารพาณิชย์  
อาคารขนาดใหญ่ อาคารโรงงาน และพ้ืนทีบ่ริษัทห้างร้านต่าง ๆ จะมีอุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัย สาธารณภัย ตามข้อบัญญัติ  
เช่น ข้อบัญญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2554 รวมถึงกฎหมายสำหรับอาคารเฉพาะ เช่น ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552  

ข้อบัญญัติข้างต้นทำให้ในแต่ละพ้ืนที่มีอุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัยประจำอาคารหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป  
เพ่ือป้องกันการขยายวงของอัคคีภัย และใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ในการระงับเหตุให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด กทม.จะดำเนินการ
ดังน้ี 

1. พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ดับเพลิงในระดับย่าน เพ่ือให้ทราบถึงประเภท จำนวน และตำแหน่งที่อยู่ของอุปกรณ์  
2. ใช้บัญชีดังกล่าวในการสำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ ทำการทบทวนให้รายการอุปกรณ์มีความเท่ียงตรงกับความ

เป็นจริง ใช้งานได้อยู่เสมอ  
3. สนับสนุนการเพิ่มเติม ซ่อมแซม หมุนเวียนอุปกรณ์ที่ขาดตกบกพร่อง 
4. เมื่อเกิดเหตุผู้อยู่อาศัยในย่าน อปพร. อาสาสมัครกู้ภัย และเจ้าหน้าที่ สปภ. ตรวจสอบและเรียกใช้อปุกรณ์         

ในละแวกใกล้เคียง สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้ทันท่วงทีเพ่ือลดความสูญเสยี และเพ่ิมประสิทธิภาพการระงับเหตุ 
 

 

 

 



ปลอดภัยดี-8 
 

P080 เพ่ิมประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น (ปลอดภัยดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  
- ปลอดภัยมากข้ึนจากการท่ีสามารถลดเวลาในการเข้าระงับเหตุ จำกัดวงความเสียหาย 
- ลดข้อจำกัดในการเข้าถึงของยานพาหนะบรรทุกน้ำขนาดใหญ ่

รายละเอียด 
กรุงเทพมหานครมีจำนวนประปาหัวแดงอยู่ ประมาณ 20,000 แห่งซึ่งยังไม่ครอบคลุมขอ้กำหนดตามมาตรฐาน       

ที่กำหนดไว้ว่าในเขตเมืองต้องมีทุก 200 เมตร และพ้ืนท่ีรอบนอกต้องมีทุก 500 เมตร  
ประปาหัวแดงเป็นหน่ึงในปัจจัยสำคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพ และช่วยให้การระงับเหตุอัคคีภัยทำได้อย่างรวดเร็ว

มากขึ้น โดยมาตรฐานการระงับเหตุสาธารณภัยสากลกำหนดเป้าหมายเข้าถึงอยู่ที่ภายใน 8 นาทหีลังจากเกิดเหตุ 
อย่างไรก็ตามรูปแบบของพ้ืนที่เมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัย             

แหล่งพาณิชยกรรม สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวนประปาหัวแดงเดิมที่มีอยู่ไม่สัมพันธ์และไม่ครอบคลุมต่อความหนาแน่น      
ของประชากรและส่ิงปลูกสรา้ง โดยเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ช้ันใน ช้ันกลาง และย่านที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพช้ันนอก  

ดังน้ัน กทม. จะ 
1. เพ่ิมจำนวนประปาหัวแดง โดยเฉพาะในเขตเมืองขยายในบริเวณกรุงเทพฯ ชั้นกลาง กรุงเทพฯ ช้ันนอก และ

ชุมชนแออัดตรอกซอกซอย ในบริเวณพ้ืนที่ช้ันในที่ยังขาดการติดต้ัง เพ่ือให้มีจำนวนประปาหัวแดงที่สัมพันธ์ต่อการขยายตัว 
และความหนาแน่นของประชากรและสิ่งปลกูสร้างในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครใหม้ีจำนวนครอบคลุมได้มาตรฐาน     
ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานสากล ให้สามารถให้บริการนำ้สำหรับดับเพลิงในสภาวะฉุกเฉิน  

2. ตรวจสอบสถานะและสภาพความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ โดยพิจารณาศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี     
เช่น การติดเซนเซอร์เพ่ือติดตามตรวจสอบสถานะความพร้อมของประปาหัวแดงจุดต่าง ๆ 
 
P081 จัดหายานพาหนะเพ่ือดับเพลิงในท่ีคับแคบ (ปลอดภัยดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  

   - การเข้าระงับเหตุอย่างรวดเร็ว ลดความเสยีหายและความสูญเสีย 
รายละเอียด 

ด้วยบริบทของเมืองโดยเฉพาะในเขตชุมชนที่มีลักษณะเป็นตรอกซอกซอยแคบๆ บ้านเรือนริมคลองท่ีมีเพียงทางเดิน
ขนาดเล็กต่างๆ รวมถึงในช่วงเวลาที่การจราจรคับค่ังน้ัน ทำให้พาหนะดับเพลิงท่ัวไปอย่างรถบรรทุก รถกระบะเข้าถึงได้ยาก  
ดังน้ัน กทม.จะศึกษาการจัดหารถดับเพลิงขนาดเล็ก เรือดับเพลิงขนาดเล็ก หรืออุปกรณ์เครื่องลากจูงหาบหาม ที่มีความจุน้ำ 
ป๊ัมน้ำ และอุปกรณ์การระงับเหตุและช่วยเหลือข้ันเบ้ืองต้นในการเผชิญเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย ท่ีสามารถเพ่ิมความ
คล่องตัว และลดระยะเวลาในการเข้าระงับเหตุให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
 
 

 

 



ปลอดภัยดี -9 
 

P082 พัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานสาธารณภัย (ปลอดภัยดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะครอบคลุมในการกู้ภัย และช่วยชีวิต ลดความสูญเสีย 

รายละเอียด 
เพราะสาธารณภัยในกรุงเทพฯ มีความหลากหลายมากกว่าแค่อัคคีภัย อีกทั้งยังมีสิ่งปลูกสร้างท่ีขึ้นสลับหลากหลาย 

ทั้งอาคารสูง สะพาน ซอยเล็กซอยน้อย ชุมชนแออัด โรงงานอุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อาสาสมคัรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมคัรกู้ภัยจะมีความสามารถในการเข้าระงับเหตุการณ์
ไม่คาดฝันรูปแบบต่างๆ  

กทม.จึงต้องพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อาสาสมัคร ให้มคีวามสามารถในการรับมือ
สอดคล้องกับบริบทของเมืองครอบคลุมอย่างน้อยในประเด็นต่อไปน้ี 
   - อัคคีภัยอาคารสูง  

- โครงสร้างอาคารถล่ม  
   - เหตุสารเคม ีเช้ือเพลิงร่ัวไหล  
   - การกู้ชีพทางน้ำ เป็นต้น 
 

P083 พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลแบบก่อสร้างและแปลนอาคารสนับสนุนการเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพ (ปลอดภัยดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ลดข้ันตอนในการทำงานเฉพาะหน้า เพ่ิมความคล่องตัวในการระงับเหตุ ลดความสูญเสีย 

รายละเอียด 
ในการเผชิญเหตุอัคคีภัย สาธารณภัยในแต่ละที่บริบทของโครงสร้างและสถาปัตยกรรมแต่ละพ้ืนท่ีน้ันมีความ

แตกต่างกันออกไป ในปัจจุบันข้อมูลต่างๆ ของแบบอาคารที่ได้มีการขออนุญาตก่อสร้างเหล่าน้ีถูกแยกจัดเก็บในรูปแบบ
เอกสารสำเนาหรือซีดีกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กองปฏิบัติการดับเพลิงพ้ืนที่ต่างๆ สำนักงานเขตของอาคารน้ันๆ เมื่อถึง
สถานการณ์คับขันจำเป็นต้องใช้จริงจึงหาข้อมูลยาก  ดังน้ัน กทม.จะยกระดับฐานข้อมูลอาคารสู่ระบบดิจิทัลเพ่ือลดข้ันตอน
ในการทำสำเนา เพ่ิมความคลอ่งตัวในการเรียกดูข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีในยามคับขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

P085 ช่วยเหลือเยียวยาผูป้ระสบภัยและเจ้าหนา้ที่ปฏิบติัการเชงิรุก (ปลอดภัยดี) 



ปลอดภัยดี-10 
 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  - ลดและยับย้ังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ 

รายละเอียด 
สาธารณภัยและอัคคีภัยสร้างความเดือดร้อนและความสญูเสียต่อเน่ืองแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งต่อร่างกาย จิตใจ 

และความเสียหายของทรัพย์สิน เพ่ือเป็นการป้องกันยับย้ังผลกระทบต่างๆ กทม.จะจัดหาบริการต่างๆ เฉพาะหน้า และดูแล
ต่อเน่ืองให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 
   1. การจัดหาท่ีพักพิงช่ัวคราว 
   2. การจัดสรรเงินสงเคราะห์เบ้ืองต้น การเยียวยาความเสียหายของทรัพย์สินตามกรอบของกฎหมาย 
   3. ให้บริการด้านการตรวจสุขภาพต่อเน่ืองแก่ผู้เสียหาย ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ             
ในระยะเวลาหน่ึง เช่น 1-3 เดือนแรก เพ่ือลดผลกระทบทางสุขภาพระยะยาวที่อาจเกิดข้ึนได้ 
 
P087 ซ้อมการเผชิญเหตุใหค้รอบคลุมทุกระดับ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ (ปลอดภัยดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ประชาชนมีความพร้อม รู้ขัน้ตอนการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดสาธารณภัยหรืออัคคีภัย 
   - กลุม่เปราะบางมีการฝึกฝนการปฏิบัติตัวในการเอาตัวรอดให้ปลอดภัย 
   - เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยมีความพร้อมในการระงับเหตุในพ้ืนท่ีต่างๆ กับเหตุการณ์รูปแบบที่หลากหลาย 
   - เจ้าหน้าที่ระดับบริหารมีความคุ้นเคยกับขัน้ตอน หน้าท่ี และในการบรหิารจัดการระงับเหตุ และสถานการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ 

รายละเอียด 
การฝึกซ้อมเผชิญเหตุให้คุ้นเคยกับการปฏิบัติตัวในแต่ละสถานการณ์สำคัญต่อการเพ่ิมโอกาสในการเอาตัวรอด       

การมีทักษะระงับเหตุเบ้ืองต้น และลดผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่คาดฝนั กทม.ต้องจัดสรรให้มีการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุ     
ในสถานการณ์สาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ (multi-hazard) เฉพาะหน้า เพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มคนทุกระดับ ดังน้ี 
   1. ฝึกฝนประชาชนในการเผชิญสาธารณภัย เพ่ือสร้างความตระหนักถึงข้อปฏิบัติในการระงับเหตุเบ้ืองต้น           
การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ความคุ้นชินกับสถานที่ 
   2. ฝึกฝน รวมถึงพัฒนาหลักสูตรในการเอาตัวรอด ที่เหมาะสมกับกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ เช่น นักเรียนประถม-มัธยม 
ครอบครัวเด็กอ่อน ชุมชนแออัด อาคารชุดสูง หรือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแล โดยให้มีการฝึกฝนเป็นประจำทุกปี มีการสาธิต
เหตุการณ์และฝึกการภาคปฏิบัติ อย่างท่ัวถึง 
   3. จัดใหม้ีการซักซ้อมระหว่างเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามในภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือใหม้ีความ
คล่องตัว เพ่ิมความต่อเน่ือง ลดข้อจำกัดระหว่างหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติการแข่งกับเวลา 
   4. ฝึกฝนการบูรณาการระหว่างผู้บัญชาการสถานการณ์ (ผู้อำนวยการเขต หรือผู้ว่าราชการจังหวัด) และทีมงาน
สนับสนุน (ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ Situation Awareness Team : SAT และ Damage 
Assessment and Needs Analysis : DANA) ทั้งในระดับเขตและระดับจังหวัด เพ่ือบริหารจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้า 
และประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
P088 ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 



ปลอดภัยดี -11 
 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร   *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - ความปลอดภัยในการเดินทาง การใช้รถใช้ถนนเพ่ิมข้ึนจากการกวดขันที่เข้มข้นขึ้น 

รายละเอียด 
ปัญหาการละเมิดกฎระเบียบวินัยจราจรในปัจจุบันน้ันสามารถพบเห็นได้อยู่เป็นประจำ โดยความหย่อนยานของวินัย

ในการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์น้ันก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ กทม.จึงต้องบูรณาการนำกล้องวงจรปิดและเทคโนโลยี
วิเคราะห์ภาพมาใช้ในวงกว้างเพ่ือบังคับใช้กฎระเบียบ และกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดโดยใช้ระบบปฏิบัติการในการ
วิเคราะห์ และส่งต่อขอ้มูลเพ่ือจับ/ปรับผู้กระทำผิดอัตโนมัติ ต้ังแต่การตรวจจับความเร็ว การหยุดชะลอรถตรงทางข้าม 
รวมถึงการขยายการใช้งานไปยังกล้องวงจรปิดบนทางเท้า โดยติดต้ังกล้องในทิศทางที่สามารถบันทึกทะเบียนรถได้อย่าง
ชัดเจน ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการตามจับ/ปรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ฝ่าฝืนกฎการจราจร เช่น การจอดขวางทาง
เท้า การจอดในท่ีห้ามจอด ขับขี่สวนทาง การไม่เคารพสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร การขับข่ีรถบนทางเท้า การขับรถ
เร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด ทีอ่าจส่งผลต่อชีวิตและทรพัย์สนิของผู้ร่วมสัญจรได้ 

 
P089 ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร   *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
- ความปลอดภัยในการเดินเท้าเพ่ิมมากขึ้น 
- กายภาพถนน ทางข้ามรูปแบบต่างๆ และสภาพแวดล้อมมีความเป็นมติรต่อการเดินมากข้ึน 

รายละเอียด 
กรุงเทพฯ มีทางข้ามทั้งหมด 4,160 แห่ง แบ่งเป็นทางข้ามทั่วไป 3,500 แห่ง และทางข้ามบริเวณแยก 660 แห่ง      

[1] หากแบ่งตามโครงสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานมีทางข้ามมีสัญญาณไฟกะพริบเตือนทางข้าม 846 แห่ง ทางข้ามมีสญัญาณไฟ
ทางข้ามชนิดกดปุ่ม 226 แห่ง [2] จากข้อมูลทั้ง 2 ชุดอาจกล่าวได้ว่ากรุงเทพฯ มีทางเท้าอีกว่า 3,088 แห่ง ที่ไมม่ีสญัญาณไฟ
ใด ๆ เลยซึ่งคิดเป็น 74% ของจำนวนทางเท้าทั้งหมด  

ท่ีผ่านมาสำนักจราจรและขนส่ง กรุงเทพฯ (สจส.) มีนโยบายปรับปรุงทางข้าม 700 กว่าแห่งบริเวณโรงเรียนและ
โรงพยาบาล แต่เป็นเพียงการปรับปรุงแค่คุณสมบัติสีทางข้ามเท่าน้ัน [3]    

ข้อมูลด้านอุบัติเหตุจากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าคนเดินถนนประสบอุบัติเหตุถึง 2,500 - 2,900 รายต่อปี         
โดยกว่า 1 ใน 3 เป็นพ้ืนที่กรงุเทพฯ เฉลี่ย 900 รายต่อปี [4]  

เพ่ือคุ้มครองสิทธิพ้ืนฐานในการเดินเท้าของประชาชนทุกคน กทม. จึงจะปรับปรุงทางข้ามให้มีความปลอดภัย ดังน้ี 
   1. ทาสแีถบทางข้ามให้ชัดเจน เห็นได้จากระยะไกล 
   2. กำหนดเขตชะลอและหยุดรถ 
   3. ติดต้ังแสงสว่างให้เพียงพอ 
   4. ติดต้ังสัญญาณไฟกะพริบ 
   5. ติดต้ังกล้อง CCTV 
   6. ติดต้ังป้ายสัญญาแสดงความเร็วยานพาหนะ และความเร็วที่กำหนด 
   7. จุดที่มีคนข้ามจำนวนมากและถนนหลัก ติดต้ังสัญญาณไฟทางข้ามชนิดปุ่มกดพร้อมเสียงเตือน 
   8. กำหนดรอบการดูแลและบำรุงรักษาองค์ประกอบต่าง ๆ ทีท่างข้ามให้พร้อมอยู่เสมอ 



ปลอดภัยดี-12 
 

   9. พิจารณาเพ่ิมทางข้ามบริเวณที่มีปริมาณการข้ามถนนสูงแต่ไม่มีทางม้าลาย เช่น บริเวณสถานศึกษา 
ตลาด สวนสาธารณะ เป็นต้น 

นอกจากนี้ กทม. ยังจะต้องเน้นให้ความสำคัญกับการพิจารณาการทำทางข้ามถนนท่ีสามารถใช้ได้ทุกคน ทุกสภาพ
ร่างกาย (ยกเว้นพ้ืนที่ที่มีข้อจำกัดด้านการจราจร เช่น ถนนที่มีขนาดใหญ่ มคีวามเร็วรถสูง) 
[1] https://www.naewna.com/local/587877 
[2] http://203.155.220.99/dotat/TrafficINFO/StatBook/2563/TH/index.html 
[3]  https://www.naewna.com/local/587877 
[4] https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_6850617 

 
P090 ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  - วินัยจราจรเป็นระเบียบมากขึ้น 
   - มีตัวอย่างชัดเจนของเจ้าหน้าที่ กทม.ในการรณรงค์กวดขันระเบียบวินัยการจราจร 
รายละเอียด  

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และการพัฒนากายภาพถนนอาจไม่สามารถยกระดับวินัยจราจรได้ทั้งหมด การ
รณรงค์วินัยจราจรจึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังน้ัน กทม.จะรณรงค์จิตสำนึกวินัยจราจร กฎหมายจราจร ระเบียบการใช้ยานพาหนะ
โดยเริ่มจาก 4 ส่วน ประสานความร่วมมือเพ่ือให้เกิดคุณลกัษณะการขับขี่ที่มีวินัย ปลอดภัย เป็นวงกว้าง 
   1. โรงเรียน ใหม้ีการอบรม ให้ความรู้ ปลูกฝั่งระเบียบวินัยจราจร ตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน 
   2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานและลูกจ้างในสังกัด กทม.  
   3. ขนส่งมวลชนในการกำกับดูแลของรัฐ รถเมล์ รถแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์  
   4. บริษัทขนส่ง เดินทาง ส่งอาหารต่างๆ  
 
P091 ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรอง (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร   *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - เขตชุมชน ถนนสายรอง ถนนขนาดเล็ก มีความปลอดภัยในการสัญจรมายิ่งขึ้น 

รายละเอียด 
การควบคุมความเร็วของยานพาหานะในเขตกรุงเทพฯ สำหรับรถยนต์ 4 ล้อส่วนบุคคลใช้ความเร็วได้ 80 กม./ชม. 

สำหรับรถยนต์ 4 ล้อส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ใช้ความเร็วได้ 60 – 80 กม. / ชม. (แล้วแต่ขนาดเคร่ืองยนต)์ [1] 
ยกเว้นทางที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนดอัตราความเร็ว [2] เช่น ถนนนครราชสีมา ถนนราชวิถี เป็นต้นท่ีกำหนดอัตรา
ความเร็วไม่เกิน 45 กม./ชม. [3] ซึ่งพ้ืนท่ีเขตชุมชน พ้ืนที่ถนนสายรอง พ้ืนท่ีถนนความกว้างไม่เกิน 7 เมตร เป็นต้น           
ควรกำหนดความเร็วต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูของผู้สัญจร                    
ที่ผ่านปี 2560 กทม.มีการรณรงค์ร่วมกับตำรวจในการใหถ้นนสายรองใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม. / ชม. [4] ปัจจุบัน              
ไม่ทราบแน่ชัดว่ากิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวยังดำเนินการอยู่หรือไม่ กทม.จึงจะต้องดำเนินการเสริมสร้างความปลอดภัย        
บนท้องถนนที่มากขึ้น เป็นการส่งเสริมการควบคุมความเร็วท่ีมีประสิทธภิาพ สัมพันธ์กับทั้งบริบทของเมืองในระดับย่าน     
เพ่ือความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูของผู้สัญจร ดังน้ี 



ปลอดภัยดี -13 
 

ผลักดันกฎหมายควบคุมความเร็ว 
   1. สำนักการจราจรและการขนส่ง กทม. เป็นเจ้าภาพในการออกแบบจัดโซนน่ิง ประเภทถนนในการกำหนดเขต
ความเร็วต่ำ เช่น บริเวณย่านชุมชน บริเวณถนนรอง บริเวณย่านจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร บริเวณย่านธุรกิจเมืองช้ันใน 
ร่วมกับ ประชาชน ภาคประชาสังคม และตำรวจในฐานหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ซึง่สามารถประกาศพ้ืนที่กำหนดอัตรา
ความเร็วที่ใช้ได้ 
   2. ผลักดันและประสานงานกับกองบังคับการจราจร และตำรวจนครบาลในการผลักดันให้มีการออกประกาศหัวหน้า
เจ้าพนักงานควบคุมความเร็ว 

ปรับปรุงกายภาพสนับสนนุการขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนด 
   1. ติดตั้งอุปกรณ์ทางกายภาพในการช่วยลดความเร็ว ในย่านความเร็วต่ำเช่น การตีเส้นนูน เส้นทะแยง การปรับลด
ขนาดเลน ป้ายจำกัดความเร็ว ฯลฯ 
   2. บูรณาการการใช้กล้องวงจรปิด ในการช่วยลดความเร็วเช่น การติดต้ังไฟกระพริบ สัญญาณเตือน ป้ายบอก
ความเร็ว รวมถึงการใช้ภาพร่วมในการกวดขันวินัยจราจรและลงโทษผู้ฝา่ฝืนกฎ ร่วมกับตำรวจ เช่น การขับขี่ย้อนศร ขับข่ีบน
ทางเท้า ขับข่ีเกินความเร็วที่กำหนด การฝ่าสัญญาณไฟจราจร การจอดในท่ีห้ามจอด 
[1] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/077/T_0001.PDF 
[2] http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A803/%A803-20-9999-update.htm 
[3] (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/033/58.PDF) 
[4] (https://news.thaipbs.or.th/content/268733) 
 

P092 พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพรอ้มใช้สาธารณปูโภคเมืองเชิงรุก (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - สภาพแวดล้อมความปลอดภัยของการเดินทางได้รับการตรวจสอบและแก้ไขเป็นประจำ 
   - ลดความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
รายละเอียด 

กทม.มีพนักงานที่ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ีอยู่จำนวนมาก ท้ังพนักงานความสะอาด หรือเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ ซึ่งมรีอบ
การปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร หมุนเวียนกันไปทั้งกลางวนัและกลางคืน พนักงานเหล่าน้ีจึงทำงานกับ
สาธารณูปโภคเมืองอยู่แล้ว เพ่ือให้กทม. ดูแลสาธารณูปโภคได้ครอบคลุมย่ิงข้ึน กทม.จะมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าพนักงาน
กำหนดหน้าที่รับผิดชอบสิ่งต่าง ๆ โดย 
  1. กำหนดหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานสภาพถนน แสงสว่าง ทางเท้า การจัดการขยะ และสาธารณูปโภค    
อ่ืน ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ของ กทม.  

2. จัดเตรียมระบบ และอุปกรณ์เคร่ืองมือในการรายงานปัญหาต่าง ๆ  
 

 

 

 



ปลอดภัยดี-14 
 

P093 กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใชง้านอยู่เสมอ  
(ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ปลอดภัย  
   - การร้องเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานแต่ละครั้งมีผู้รับผดิชอบแน่ชัด  
รายละเอียด 

หน่วยงานและพ้ืนที่โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ต่างมีหน่วยงานในสังกัด กทม.รับผิดชอบอยู่แล้ว เพ่ือเป็นการจัดการ
ไม่ให้เกิดการทบัซ้อน จนเว้นว่างในการดูแล ซ่อมบำรุง และรับรู้กันโดยสาธารณะ กทม. จะมีการกำหนดและประกาศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น ทางข้าม สะพานลอย สะพานและถนน โดยอาจระบุหน่วยงานไว้ใน
ป้ายสัญลักษณต์่าง ๆ หรือระบุลงในแผนที่ Dashboard ของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
 
P094 รณรงคส์ิทธิและระเบยีบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รปัชั่น สิ่งแวดล้อม 
        (ปลอดภัยดี/สิ่งแวดลอ้มดี/บริหารจดัการดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - สังคมท่ีประชาชนเคารพในสิทธิของกันและกัน 

รายละเอียด 
สร้างจิตสำนึกส่วนรวมในการอยู่ร่วมกัน รกัษาสิทธิร่วมกัน และวินัยของพลเมือง ทั้งด้านจราจร ความสะอาด ความ

โปร่งใส และสิ่งแวดล้อม เช่น การรักษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมเมือง การแยกขยะ การเคารพกฎจราจร ความโปร่งใส
และสิทธิในการตรวจสอบ โดยรณรงค์กับทั้งโรงเรียนในสังกัด กทม. เจ้าหน้าที่และบุคลากร อาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร 
และกลุ่มประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเยอะ เช่น   

- วินมอเตอร์ไซค์ คนขับรถขนส่ง ในมิติจราจร 
- แม่บ้าน นิติบุคคล ในมิติด้านความสะอาด (การแยกขยะ) 

  - เด็กนักเรียน อบรมในทุก ๆ มิติเพ่ือให้เป็นส่วนช่วยสำคัญในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนกรุงเทพฯ 
นอกเหนือจากการรณรงค์แลว้ กทม. จะปรบัปรุงการออกแบบเมืองควบคู่ไปด้วยเพ่ือช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ประชาชน เช่น  
   - การออกแบบมาตรฐาน สี รูปแบบของถังขยะใหม่ เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจการแยกขยะมากยิ่งข้ึน เช่น จุดเทน้ำท้ิง
คู่กับที่ทิ้งแก้วพลาสติก จุดวางไม้เสียบลูกช้ิน 
   - เพ่ิมความสวา่ง เพ่ิมสัญญาณเตือน และจดัการกับสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทำให้มองไม่เห็นผู้ข้าม  
 
  
 
 

 



ปลอดภัยดี -15 
 

P110 เพ่ิมเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ิมการเข้าถึงสวนและพื้นทีส่าธารณะ  
(ปลอดภัยดี/สิง่แวดล้อมดี/สขุภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - พ้ืนที่สาธารณะปรับเวลาเปิด-ปิดให้สอดคล้องกับความต้องการและการใช้งานของประชาชน 
   - ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานภายในพ้ืนท่ีสาธารณะให้ตอบโจทย์ประชาชน 
   - พ้ืนที่สาธารณะเข้าถึงได้ด้วยขนส่งสาธารณะ 

รายละเอียด 
นอกเหนือจากการเพ่ิมจำนวนพ้ืนที่สาธารณะแล้ว การพัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ ก็เป็นอีกหัวใจ

สำคัญที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงพ้ืนที่เหล่าน้ีได้อย่างเต็มศักยภาพ  ปัจจุบันเวลาให้บริการสวนสาธารณะหลักของ กทม.คือ 
05.00 - 21.00 น. ส่วนศูนย์กีฬาและศูนย์สร้างสุขทุกวัยมักเปิดให้บริการพ้ืนที่รอบนอกต้ังแต่ 05.00 น. ในขณะทีฟิ่ตเนส    
หรือกิจกรรมภายในอาคารมักเปิดต้ัง 10.00 น. เป็นต้นไป  

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพ้ืนที่ยังพบว่ามีบางประเด็นที่ยังไม่เป็นมิตรต่อประชาชนเท่าท่ีควร เช่น 
  - ห้องน้ำและหอ้งอาบน้ำบางแห่งไม่พรอ้มให้ประชาชนใช้งาน  
  - ข้อจำกัดเร่ืองการเข้าถึงพ้ืนที่ บางสวนมีขนส่งสาธารณะให้บริการบนถนนหลัก แต่ไมม่ีรถสาธารณะเลี้ยวเข้าพ้ืนท่ี 
ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการพัฒนา 
   1. ปรับเวลาเปิด-ปิด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชนผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัยโดยรอบเพื่อขยายโอกาสการใช้
งานให้กับคนทุกกลุ่ม และหากมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถปรับเวลาได้ กทม.จะดำเนินการปรับปรุงประเด็นน้ันให้คลี่คลาย 
   2. ปรับปรุงและเพิ่มเติมโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น หอ้งน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องแต่งตัว เครื่องออกกำลังกาย (Fitness)    
แสงสว่าง CCTV ฯลฯ ใหม้ีคุณภาพ เปิดให้ประชาชนใช้งาน และให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของทุกคนในการใช้งานพ้ืนที่  
   3. การจัดสรรพ้ืนที่ค้าขาย (hawker center) สำหรับหาบเร่แผงลอย ทีก่ระจายอยู่รอบสวนสาธารณะให้มีการ
จัดการที่ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ มีที่ซักล้าง มีบ่อดักไขมัน เป็นต้น 
   4. ออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ป้ายสัญลักษณต่์างๆ สภาพทางเดินที่สะดวก
และสามารถรองรับจำนวนของผู้คนได้มากพอ และระบบขนส่งสาธารณะพาคนจากชุมชนโดยรอบมายังพ้ืนท่ีสาธารณะ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ปลอดภัยดี-16 
 

P139 เปิดบ้านอุ่นใจ ทีป่ลอดภัยของคนไร้บ้าน (ปลอดภัยดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - คนไร้บ้านเข้ารับการบริการภายในศูนย์ฯ และพักอาศัยช่ัวคราวเป็นหลักแหล่ง ลดผลกระทบต่อสังคมในพ้ืนที่
สาธารณะ ตลอดจนเกิดความปลอดภัยมากย่ิงข้ึนในตัวผู้ไร้บ้าน 

รายละเอียด 
วิกฤตเศรษฐกิจท่ีรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางที่เป็นคนจนเมือง        

ที่ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างรายวัน นอกจากน้ีมิติทางด้านสังคมและครอบครัวก็เป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ส่งผลใหเ้กิดการตัดสินใจ        
เป็นคนไร้บ้าน ปัจจุบันพบว่ามีคนไร้บ้านประมาณ 1,500-2,000 คน ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ซึ่ง กทม.เคยเปิดดำเนินการ         
บ้านอุ่นใจ ศูนย์พักพิงที่พักช่ัวคราว เป็นที่พ่ึงของคนไร้บ้าน แต่ด้วยข้อจำกัดและการดำเนินงานที่ไม่ต่อเน่ือง                   
จึงมีการหยุดดำเนินการไป 

กทม.จะเปิดดำเนินการบ้านอุ่นใจอีกคร้ังในบริเวณกรุงเทพฯ ช้ันใน โดยการดำเนินการจะมีลักษณะการบริการ        
ที่ยืดหยุ่นมากย่ิงขึ้นในรูปแบบการให้บริการเป็นรายการตามความสมัครใจ เช่น บริการห้องน้ำและห้องอาบน้ำ บริการ      
ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา การสนับสนุนมื้ออาหาร การพักค้างคืนที่เป็นพ้ืนที่ปลอดภัย ตลอดจนการส่งต่อ ส่งกลับ
ภูมิลำเนา หรือการช่วยหางานสร้างรายได้ 
 
P140 รักษาสทิธิขัน้พืน้ฐานให้คนไร้บ้าน ผ่านการตรวจสอบสทิธิและสวัสดิการ (ปลอดภัยดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  - ประชากรมีความมั่นคงมากข้ึนจากการเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานได้ 
 

รายละเอียด 
ท่ีผ่านมาหลายกรณีพบว่า คนไร้บ้านหลายคนได้ทำบัตรหรือเอกสารยืนยันสิทธิตัวตนสูญหายหรือชำรุด ไม่สามารถ

พิสูจน์ตัวตนได้ชัดเจน ส่งผลให้การเข้ารับสวัสดิการพื้นฐาน การเข้าถึงนโยบายช่วยเหลือของภาครัฐ ตลอดจนการสมัครงาน
ลูกจ้างรายวันไม่สามารถทำได้ 

ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการเชิงรุกในการพิสูจน์ตัวตนและออกเอกสารสิทธ์ิแก่คนไร้บ้านที่มีสญัชาติไทยและอยู่ใน
ทะเบียนอยู่เดิม ดำเนินการร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา ควบคู่การออกสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลอย่าง
ประจำ เพ่ือให้คนไร้บ้านหรือคนจนเมืองกลุ่มเปราะบางท่ีกลายเป็นคนไร้บ้านสามารถกลับเข้าสู่ระบบหรือใช้ชีวิตแบบปกติ   
ได้เร็วที่สุด 
 
 

 

 

 

 



ปลอดภัยดี -17 
 

P141 จัดระบบความช่วยเหลือคนไร้บ้านให้มีประสิทธิภาพ (ปลอดภัยดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - การส่งต่อความช่วยเหลือสู่คนไร้บ้านเป็นระบบ มีรูปแบบกลไกท่ีชัดเจน ผ่านการเปิดพ้ืนที่ ประสานงาน และ
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะรับรู้ 
รายละเอียด 

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผา่นมา พบว่าประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมท่ีเข้มแข็งร่วมมือ
กันส่งต่อน้ำใจสู่กลุ่มคนเปราะบางและคนไร้บ้านเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นถุงยังชีพ ของใช้พ้ืนฐาน การทำครัวกลาง 
ตลอดจนข้าวกล่อง ความช่วยเหลือเหล่าน้ันมักกระจุกตัวเป็นจุด ๆ ด้านคนไร้บ้านก็กระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะตามจุดที่มี
การแจกของ อย่างไรก็ตามมีกลุ่มคนไร้บ้านจำนวนหนึ่งท่ีตกหล่นไม่ได้รับความช่วยเหลือ  

เพ่ือดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองและกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึง กทม.จะเข้าร่วมดำเนินการการ
แจกสิ่งของและกระจายความช่วยเหลือ โดยพิจารณาท้ังการเปิดให้ใช้พ้ืนที่ของ กทม. เช่น ศูนย์พักพิงช่ัวคราว – บ้านอุ่นใจ 
(ท่ีจะกลับมาเปิดในอนาคต) หรือศูนย์พักพิงฯ ของหน่วยงานรัฐเครือข่ายที่ร่วมมือกัน เช่น บ้านมิตรไมตรี ภายใต้กระทรวง
พัฒนาสังคมฯ (พม.) รวมทั้งมูลนิธิฯ และเครอืข่ายภาคประชาสังคม ควบคู่กันไป กทม.จะใช้โอกาสน้ีในการจัดทำฐานข้อมูล
และประวัติของผู้เข้ารับการช่วยเหลือ (profiling) เพ่ือเชื่อมโยงต่อยอดสู่ความช่วยเหลือรูปแบบอ่ืนในระยะต่อไป เช่น การ
รักษาพยาบาล และการอบรมฝึกอาชีพ เป็นต้น 
 
P142 ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความม่ันคง (ปลอดภัยดี/เศรษฐกิจดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - คนไร้บ้านที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการช่วยหางานสามารถกลับเข้าสู่ระบบและพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

รายละเอียด 
นอกจากการช่วยเหลือด้านสวัสดิการและปัจจัยพ้ืนฐาน ทัง้ในด้านการพักอาศัย อาหาร ตลอดจนการรักษาพยาบาล

หรือตรวจสุขภาพ อีกหน่ึงปัจจัยในการช่วยส่งคนไร้บ้านกลับสู่การดำเนินชีวิตตามปกติสุขได้อย่างย่ังยืนคือ รายได้ที่มั่นคง
และเพียงพอสำหรับการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเช่าที่พักอาศัยราคาถูกได้ 

กทม.จะดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม มูลนิธิฯ ต่างๆ ตลอดจนภาคเอกชนผู้ประกอบการในการ
จัดทำฐานข้อมลูและดูแลเร่ืองสวัสดิการ ส่งต่อสู่โครงการฝึกอาชีพ การอบรมระยะส้ัน และช่วยหางานให้เหมาะกับช่วงอายุ
และพ้ืนฐานรายบุคคล เช่น พนักงานดูแลสวนและตัดต้นไม้ พนักงานคัดแยกขยะ พนักงานทำความสะอาด หรือแรงงาน
ก่อสร้างและช่างทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 



ปลอดภัยดี-18 
 

P143 จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock) (ปลอดภัยดี/บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดี ลดความเส่ียงเรื่องอาชญากรรมในพ้ืนที่ชุมชนที่เข้าถึงยากลำบาก ต่อยอดจาก
ฐานข้อมูลทีจั่ดเก็บได้ 
   - คนไร้บ้านกลับสู่ระบบได้สะดวกรวดเร็วด้วยข้อมูลท่ี กทม.จัดทำและประชาสัมพันธ์ 
 
รายละเอียด 

จากข้อมูลพบว่า หากคนไร้บ้านหรือกลุ่มเปราะบางที่มีรายได้เพียงพอระดับนึงสามารถแบกรับค่าใช้จ่ายเพื่อการอยู่
อาศัยรายวันราคาถูกได้ หรือคิดเป็นห้องเช่ารายเดือนประมาณ 1,000-1,500 บาท ทั้งน้ีพบว่ามีห้องเช่าราคาถูกที่ดัดแปลง
อาคารเก่า หรืออยู่ตามชุมชน ตรอกซอกซอยในพื้นที่เมืองจำนวนมาก 

ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการออกสำรวจและจัดทำฐานข้อมลูห้องเช่าราคาถูกในเมือง (housing stock) ร่วมกับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่ กทม. ดูแลรบัผิดชอบ เช่น การดัดแปลงปรับปรุง
อาคาร การจัดทำฐานข้อมูลชุมชน การจัดทำแผนท่ีภาษีโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างการพัฒนาฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูกมี
เป้าหมายเพ่ือเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้ผูม้ีรายได้น้อย รวมถึงเป็นตัวเลือกให้คนไร้บ้านที่ต้องการท่ีอยู่อาศัยราคาถูกด้วย 

 

P144 จัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมือง (ปลอดภัยดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ลดปัญหากลุม่คนไร้บ้านหรอืกลุ่มขอทานที่กระจายตัวอยู่ในหลายพ้ืนทีข่องเมือง  
   - ความปลอดภัยทั้งในตัวกลุ่มคนเปราะบาง ตลอดจนสุขภาวะอนามัยและสภาพแวดล้อมของเมืองท่ีดีขึ้น 
รายละเอียด 

ด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกจิในปัจจุบันทำให้ประชากรกลุ่มเปราะบางจำนวนมากกลายเป็นคนไร้บ้าน อีกท้ังยังพบ
เด็กและสตรีท่ีเข้ามาน่ังขอทานตามจุดพ้ืนที่การค้าและพื้นที่สัญจรหนาแน่น โดยท่ีผ่านมา กทม.มีบทบาทในเชิงต้ังรับและ
ไม่ได้ร่วมดำเนินการอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาน้ีอย่างเป็นระบบ ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการเชิงรุกในการดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน โดย  
   1. จัดชุดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมฯ ปฏิบัติการออกตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง 
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักสังคม
สงเคราะห์ และเครือข่ายภาคประชาสังคม เพ่ือบูรณาการการรับมือและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ป้องกันกลุ่มมจิฉาชีพ
หรือการค้ามนุษย์ที่กระทำผิดกฎหมาย   
   2. เปิดรับข้อมลูเรื่องร้องเรียน ผ่านสายด่วนและช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ประชาชนสามารถร่วมแจ้งเบาะแส    
ที่พบเห็น เพ่ือให้ กทม.ดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 
 
 
 
 
 



ปลอดภัยดี -19 
 

P164 กำหนดหน้าท่ี และเปา้หมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดบัจังหวัด 
(ปลอดภัยดี/บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - มีการติดตามความคืบหน้า และรายงานความปลอดภัยมิติต่างๆ ของกรุงเทพฯ 
   - มีคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบในทุกระดับพ้ืนที่ และความปลอดภัยในแต่ละด้านอย่างชัดเจน 
รายละเอียด 

การทำงานด้านความปลอดภัยในภาพกว้างทั้งระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานครน้ันมีความรับผิดชอบกระจาย     
ไปหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน กทม. จึงต้องมีการจัดระเบียบรูปแบบการทำงานอย่างเป็นระบบ         
ทั้งด้านการเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ การช่วยเหลือเยียวยา รวมถึงการเปลี่ยนผ่านหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุสถานการณ์ไม่คาดฝันให้มึการทำงานที่มีความต่อเน่ืองมากที่สุด โดยใช้อำนาจของผู้ว่าราชการ-  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เพ่ือให ้กทม. มีความพร้อม          
ในการบริหารจัดการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพดังน้ี 
   1. จัดใหม้กีารกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ ของบุคคลในระดับคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานครอย่างชัดเจน มีการติดตามผลการดำเนินการอยู่เป็นประจำ 
   2. จัดต้ังคณะกรรมการการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขต ทั้ง 50 เขต ในการรเิริ่มการทำแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต โดยมีการทำงานควบคู่กับ คณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทา-        
สาธารณภัย ของกรุงเทพมหานคร   
   3. กำหนดให้คณะกรรมการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและของกรุงเทพมหานคร มีการติดตาม      
ความคืบหน้า ทบทวนข้อมูลสถานการณ์ ในช่วงการประเมินผลและเฝ้าระวัง มีการรายงานผลการศึกษา แผนงาน          
ความคืบหน้าในการปรับปรุงต่างๆ สู่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ 
   4. กำหนดหน้าที่และซักซ้อมการปรับรูปแบบการทำงานของคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทา-           
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และระดับเขต ไปสู่การทำงานในการบริหารสถานการณ์ ของศูนย์อำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร (ศปภ.กทม.) และศูนย์อำนวยการฯ ในระดับเขต ในระหว่างเกิดเหตุสาธารณภัย        
ให้บุคคลากรมคีวามคุ้นชิน และสามารถบรหิารสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   5.  กำหนดหน้าที่ และซักซ้อมการปรับรูปแบบการทำงานของคณะที่ปรึกษาการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทา-      
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และระดับเขตไปสู่การทำงานแบบ Situation Awareness Team (SAT) และ Damage 
Assessment and Needs Analysis (DANA) ทำงานประเมินผล วิเคราะห์ คาดการณ์สถานการณ์ ความเสียหาย            
เพ่ือสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 



ปลอดภัยดี-20 
 

P165 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต (ปลอดภัยดี/บริหารจัดการดี) 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 

-  มั่นใจในความปลอดภัยมากข้ึน เน่ืองจากมีแผนปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านความปลอดภัย          
ที่เจาะจงกับบริบทพ้ืนที ่
รายละเอียด 

ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติน้ันได้กำหนดให้องค์การปกครองในระดับอำเภอตระเตรียม
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่ในระดับสำนักงานเขต กทม.ยังไม่ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยดังกล่าว กทม.จึงต้องมีข้ันตอนในการจัดให้เกิดแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังน้ี 
   1. สำนักงานเขตต้องจัดการให้มีการศึกษาและวิเคราะห์ 5 ภัยพิบัติความเสี่ยงสูงในระดับย่าน เช่น อัคคีภัย อาคาร
และโครงสร้างถล่ม ฯลฯ 
   2. สำนักงานเขตต้องจัดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สอดคล้องกับแผนภัยพิบัติ      
5 ด้านท่ีมีความเสี่ยงสูงที่สุด 
   3. สำนักงานเขตต้องมีการกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่สนับสนุนด้านปฏิบัติการ อำนวยการ บริหารจัดการ 
การเงินและธุรการ 
 
P203 ผู้ว่าฯ เที่ยงคนื สนบัสนุนการใช้ชีวติและเศรษฐกิจกลางคนื (เศรษฐกิจดี/บริหารจัดการดี/ปลอดภัยดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ประชาชนที่ทำงานกลางคืน ผู้ใช้บริการ และธุรกิจกลางคืนได้ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย 
   - การเดินทางช่วงกลางคืนสะดวกและง่ายมากขึ้น 
   - ธุรกิจกลางคนืเติบโตสามารถช่วยผลักดันเศรษฐกิจของกรงุเทพฯ ได้ เน่ืองจากมีการจ้างงานและมีลูกค้าเพ่ิมข้ึน 

รายละเอียด 
กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ผู้คนใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนจำนวนมาก ทั้งกลุ่มพนักงานที่เข้างานและเลิกงานกะกลางคืน และ

กลุ่มคนที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลางคืนหลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจอาหารและสตรีตฟู้ด ธุรกิจบันเทิงและแหล่ง
ท่องเที่ยวยามราตรี เป็นต้น การใช้ชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่าน้ีเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง  
ดังน้ันการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกลุ่มน้ีจึงเป็นสิ่งจำเป็น 

ปัจจุบันหลายเมืองใหญ่ท่ัวโลกให้การสนับสนุนกิจกรรมยามค่ำคืน โดยมี night mayor หรือผู้ว่ายามค่ำคืนเป็น
ผู้บริหารจัดการครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ การเดินทาง ความปลอดภัย และศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้ชีวิตในยามค่ำคืนได้อย่างปลอดภัยและไร้กังวล โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ตัวอย่าง
เมืองท่ีมีผู้ว่ากลางคืน เช่น อัมสเตอร์ดัม ลอนดอน ซิดนีย์ วอชงิตัน ดีซี และเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น  

ดังน้ันกทม. จะกำหนดให้มีผูร้ับผิดชอบเป็นผู้ว่าฯ เที่ยงคืนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจกลางคืนผ่าน     
การเป็นพ้ืนที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของคนที่เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคกลางคืน และ
นำมาพัฒนาในมิติต่าง ๆ เช่น 

ด้านความปลอดภัย 
- ปรับปรุงและเพิ่มไฟส่องสว่างตามทางเท้าหรือถนนในย่านเศรษฐกิจกลางคืนให้ปลอดภัยต่อคนทำงาน ผู้ใช้บริการ 

และผู้ประกอบการ รวมถึงจัดให้มีเทศกจิดูแลความปลอดภัยและตรวจตราในย่านเศรษฐกิจกลางคืน 



ปลอดภัยดี -21 
 

ด้านการเดินทาง 
- นำร่องเดินรถเมล์สายหลักและสายรองจากย่านเศรษฐกิจกลางคืนสู่จุดเปลี่ยนถ่าย (node) หลัก ๆ ในกรุงเทพฯ 

ให้ครอบคลมุตลอด 24 ชั่วโมง โดยเดินรถทั้งสายหลักและสายรองเพื่อรับ-ส่งคนเข้าและออกจากย่าน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของ
ประชาชน 

- อำนวยความสะดวกในจุดจอดรถแท็กซี่บรเิวณย่านธุรกิจกลางคืนเพ่ือลดการกีดขวางช่องทางจราจรโดยมีเทศกิจ
คอยตรวจตรา 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  
- ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพห้องน้ำสาธารณะให้ปลอดภัยและใช้งานได้จริง ไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลาให้บริการ 

 
P208 เด็กกทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเปน็ (ปลอดภัยดี/สขุภาพดี/เรียนดี) 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 

- ลดสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กลง 
รายละเอียด 

สถิติปี 2564 ประเทศไทยมีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 658 คน เฉลี่ย 2 คนต่อวัน การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 
ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี [1]  

อดีตคนกรุงเทพฯ ผูกพันกับแม่น้ำลำคลองโดยเป็นทั้งแหล่งอุปโภค บริโภค และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ทำให้คน
กรุงเทพฯ ในอดีตส่วนใหญ่มทีักษะว่ายน้ำหรือเอาตัวรอดในน้ำได้ การเปลี่ยนแปลงเมืองและคุณภาพน้ำทำให้สายนำ้และวิถี
ชีวิตของประชาชนห่างเหินกันย่ิงข้ึน ประชาชนกรุงเทพฯ รวมทั้งเยาวชนจึงไม่ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะเอาตัวรอดทางน้ำได้
ง่ายเหมือนในอดีต ด้านการเข้าถึงสระว่ายน้ำก็มีต้นทุนสงูและยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร โดย 
กทม.มีสระว่ายน้ำในการดูแลทั้งหมด 27 สระ แบ่งเป็น 7 สระที่ศูนย์กีฬา กทม. 19 สระที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัย และ 1 สระที่
ศูนย์เยาวชน กทม. โดย กทม.มีการจัดการเรียนการสอนว่ายอยู่เป็นประจำทั้งภาคปกติและภาคฤดูร้อน ซึ่งมักเปิดสอนภาค
ปกติช่วงเย็นของทุกวันสำหรับเด็ก และสำหรับผู้ใหญ่ช่วงบ่าย [2] เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนกทม.มีทักษะเอาตัวรอดในน้ำมาก
ข้ึน กทม.จะส่งเสริมและสนับสนุน ดังน้ี 
   1. จัดให้วิชาว่ายน้ำเป็นหลักสูตรพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัด กทม.ทุกโรงเรียน โดยให้โรงเรียนที่ไม่มีสระว่ายน้ำ
จัดการเรียนการสอนว่ายน้ำโดยอาศัยสระและครูของศูนย์กีฬาหรือศูนย์สร้างสุขทุกข์วัย ในช่วงเช้า และเสริมการสอนทักษะ
การเอาตัวรอดในน้ำให้เด็กใน กทม.ทุกคนเข้าถึงการเรียนว่ายน้ำและว่ายน้ำเป็น โดยเฉพาะเด็กต่ำกว่า 15 ปี ท่ีทั้งกรุงเทพฯ 
มี 788,864 คน [3]  

2. พิจารณาเพ่ิมสระว่ายน้ำใน ศูนย์สร้างสขุทุกวัยใหม่ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ให้สระว่ายน้ำและการสอนวา่ย
น้ำของ กทม.กระจายตัวทั่วกรุง ประชาชนเข้าถึงการว่ายน้ำได้ง่ายและมากข้ึน 
[1] https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3213190 
[2] https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3839421026101114&id=1845107052199198 
[3] https://stat.bora.dopa.go.th/StatMIS/#/ReportStat/3 



 

สุขภาพดี-1 
 

สุขภาพด ี: ดูแลสุขภาพเชิงรุกถึงย่านท่ีอยู่อาศัย (34 นโยบาย) 

P010 จัดทมี 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM2.5     (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

P011 ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน     (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

P012 ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษ     (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

P013 สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลงังานไฟฟ้า   (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี/เดินทางดี) 

P015 นำร่องพัฒนาคลินิกสขุภาพเพศหลากหลาย      (สุขภาพดี) 

P032 ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1,000 จุด  (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

P034 ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในช่ัวโมงเร่งด่วน   (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี/เดินทางดี)  
    บริเวณ Low Emission Zone 

P037 ตรวจจบัรถควันดำจากต้นตอ      (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

P048 พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area)     (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 
   ด้วยต้นไม้สำหรับพ้ืนที่เปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับพ้ืนที่ปิด       

P049 ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพ้ืนที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง   (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

P050 พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM2.5     (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

P077 กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา    (ปลอดภัยดี/สุขภาพดี) 

P110 เพ่ิมเวลา เพ่ิมสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ิมการเข้าถึงสวน  (ปลอดภัยดี/สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 
     และพ้ืนทีส่าธารณะ 

P114 พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพ้ืนที่   (สุขภาพดี) 

P117 ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชน   (สร้างสรรค์ดี/สุขภาพดี) 
     ให้สอดคลอ้งกับความต้องการของประชาชน 

P118 กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด      (เศรษฐกิจดี/สขุภาพดี) 

P132 ชมรมผูสู้งอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)   (สร้างสรรค์ดี/สุขภาพดี) 

P136 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต    (สร้างสรรค์ดี/สุขภาพดี) 

P150 ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง      (สุขภาพดี) 

P152 ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพ่ิมการรักษา เพ่ิมเวลา เพ่ิมทรพัยากร  (สุขภาพดี)      

P154 หมอถึงบ้าน ผ่าน Telemedicine       (สุขภาพดี) 
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P155 Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชน   (สุขภาพดี) 

P156 เร่งรัดผลักดันการก่อสร้าง และศึกษาการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ครอบคลุม (สุขภาพดี) 

P173 ถอดบทเรียนโควิด-19 ไม่ผิดพลาดซ้ำสอง      (สุขภาพดี) 

P174 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ  (สุขภาพดี) 

P175 การรักษาและส่งตัวผู้ป่วยไร้รอยต่อ ด้วยการบูรณาการข้อมูล    (สุขภาพดี) 

P176 เพ่ิมจำนวน Excellent Center และยกระดับศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง   (สุขภาพดี) 

P180 BKK Trail เส้นทางว่ิงดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี    (สุขภาพดี/เดินทางดี) 

P184 น้ำด่ืมสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุง      (เศรษฐกิจดี/สขุภาพดี) 

P189 พิจารณาเพ่ิมศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพ่ิมกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯ   (สร้างสรรค์ดี/สุขภาพดี) 

P197 นำร่องผา้อนามัยฟรี       (เศรษฐกิจดี/สขุภาพดี) 

P198 นำร่องสร้างห้องป๊ัมนม-ให้นมในสถานที่ของกทม.    (โครงสร้างดี/สุขภาพดี) 

P208 เด็กกทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น      (ปลอดภัยดี/สุขภาพดี) 

P209 ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า  (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 
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P010 จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM2.5 (สิ่งแวดลอ้มดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ได้รู้ถึงที่มาและต้นกำเนิดของฝุ่นในพ้ืนที่กรงุเทพฯ เพ่ือการจัดการอย่างตรงจุด 

รายละเอียด 
  เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาฝุ่นในกรุงเทพฯ เกิดจากหลายปัจจัย เช่น การเผาจากเกษตรกรรม มลพิษ
จากโรงงาน ไอเสียจากรถยนต์ ซึ่งเกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่กรุงเทพฯ อย่างไรก็ดีข้อมูลเชิงลึก
เก่ียวกับสดัส่วนที่มาของฝุ่นในแต่ละช่วงเวลาของกรุงเทพฯ ยังมีอยู่ในปริมาณจำกัด (จากการศึกษาพบเพียง
งานวิจัยจากปี 2551 เก่ียวกับสัดส่วนและทีม่ีของฝุ่นในกรุงเทพฯ [1] ที่เป็นการศึกษาผ่านการเก็บตัวอย่างฝุ่น) 
ส่งผลให ้กทม. ขาดข้อมูลต้นตอของฝุ่นที่แท้จริงว่าประกอบขึ้นจากที่มาใดบ้างอย่างละเอียด ในระดับที่จะ
นำไปต่อยอดสู่การบังคับใช้กฎหมายได้ 
  ดังน้ัน กทม.จะเป็นเจ้าภาพในการทำบัญชีทีม่าของฝุ่นภายในกรุงเทพฯ โดยจะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
ในการสืบทราบต้นตอของฝุ่น ทั้งการเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์องค์ประกอบ เช่น คุณสมบัติทางเคมี อิออน 
โลหะหนัก เพ่ือเก็บสถิติและระบุถึงต้นตอนของฝุ่น เพ่ือนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด  
ทั้งในแง่การป้องกันการปล่อยมลพิษ และในแง่การเอาผิดจากผู้ปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน 
[1]  https://www.researchgate.net/publication/5594532_Levels_and_major_sources_of_PM25_and_PM10 
_in_Bangkok_Metropolitan_Region 
 
P011 ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน (สิ่งแวดล้อมดี/สขุภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  โรงงานที่ไม่มีการปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน 

รายละเอียด 
  มลพิษจากโรงงานเป็นหน่ึงในสาเหตุของมลพิษที่สำคญัในกรุงเทพฯ โดยโรงงานที่อยู่ในกรุงเทพฯ  
มีประมาณ 6,200 แห่ง เป็นจังหวัดที่มีโรงงานมากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 รองจากจังหวัดสมุทรปราการและ
สมุทรสาคร ซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับกรุงเทพฯ ทั้งสิ้น (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2564 [1])  
  นอกจากน้ีในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ยังมีกิจการที่มกีารผลิตส่วนหนึ่งที่อยู่นอกระบบการตรวจสอบของ 
กรมโรงงาน เช่น กิจการที่มีการใช้เครื่องจักรแต่ไม่เข้าข่ายนิยามโรงงานตาม พ.ร.บ. โรงงาน (ฉบับที่ 2)  
ปี 2562 ซึ่งกำหนดให้เครื่องจักรมีกำลังรวมต้ังแต่ห้าสิบแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าต้ังแต่ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป 
หรือใช้คนงานต้ังแต่ห้าสิบคนขึ้นไป [2] อย่างไรก็ดี กทม. ยังมีความรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตใหกั้บ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เก่ียวข้องกับการผลิต [3] 
  ดังน้ันเพ่ือรักษาคุณภาพอากาศท่ีดีให้กับประชาชน กทม.เป็นเจ้าภาพในการเข้าไปตรวจสอบการ
ปล่อยมลพิษเชิงรุกของโรงงาน ดังน้ี 
  1. เข้าไปตรวจสอบการปล่อยมลพิษของโรงงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานทีร่ัฐกำหนดหรือไม่ (ส่วนหน่ึง
อ้างอิงจากมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมของกรมควบคุมมลพิษ [4])  
  2. ออกคำแนะนำและคำส่ังให้แก้ไขการปล่อยมลพิษในกรณีที่โรงงานมีการปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ฝุ่นหนาแน่น  
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  3. ดำเนินการทางกฎหมาย หรือ ประสานงานเพ่ือเพิกถอนใบอนุญาต สำหรับผู้ประกอบการท่ีไม่มี
การแก้ไขการปล่อยมลพิษให้ได้ตามมาตรฐาน 
  4. ประสานงานกับภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อย
มลพิษภายใน กทม.เพ่ือติดตามข้อมูลการจัดการมลพิษในพื้นที่อย่างต่อเน่ือง 
  5. แสดงผลข้อมูลมลพิษของโรงงานเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันและ 
ความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพอากาศของผู้ประกอบการ 
[1]  https://www.diw.go.th/webdiw/wp-content/uploads/2022/02/fac_prov-1.xlsx 
[2]  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0213.PDF 
[3] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/245/T_0012.PDF 
[4] https://www.pcd.go.th/laws/ 
 

P012 ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ทีป่ล่อยมลพิษ (สิง่แวดล้อมดี/สขุภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  มีมลพิษทางอากาศลดลงจากการดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่ปล่อยมลพิษ 

รายละเอียด 
  จากนโยบาย ‘นักสืบฝุ่น’ และ ‘การตรวจสอบมลพิษในโรงงาน’ จะทำให้ กทม.ตรวจสอบพบผู้กระทำ
ความผิดปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐานได้ 
  ดังน้ัน กทม.จะดำเนินมาตรการจากเบาไปหาหนักเพ่ือให้ผู้ประกอบการต่างๆ ลดการปล่อยมลพิษ 
ให้มาอยู่ในระดับที่มาตรฐานกำหนด เช่น การตักเตือนและกำหนดแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา 
(มาตรการเบา) การสั่งให้หยุดประกอบกิจการ การก่อสร้าง หรือเพิกถอนใบอนุญาตที่เก่ียวข้อง (มาตรการหนัก) 
 
P013 สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟา้ (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชน ทั้งการซื้อรถใหม ่และการดัดแปลงรถเดิม 
  2. อากาศท่ีบรสิุทธ์ิขึ้น มลพิษทางอากาศลดลง 

รายละเอียด 
  หากต้องการให้มลพิษ PM2.5 ลดลงในระยะยาว จำเป็นต้องแก้ไขปัญหามลพิษจากไอเสียที่ยานยนต์ 
  ดังน้ัน กทม.จะสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมในการใช้รถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าให้มากขึ้น ซึ่งปัจจัย
สำคัญลำดับต้น ๆ คือสถานีชาร์จรถยนต์และสถานีสลับแบตเตอรีมอเตอร์ไซค์ ด้วยวิธีการอย่างน้อย ดังน้ี 
  1. อนุญาตให้เอกชนติดต้ังสถานีชาร์จและสลับแบตเตอรีรถจักรยานยนต์ในพ้ืนที่หน่วยงาน กทม.  
เช่น สำนักงานเขต สวนสาธารณะ จอดแล้วจร ฯลฯ 
  2. ประสานงานกับเอกชนในการผลักดันให้เกิดสถานีชาร์จและสลับแบตเตอรีมากขึ้น  
  3. พิจารณาข้อบัญญัติควบคุมอาคารให้สถานที่ต่างๆ ต้องมีการติดต้ังสถานีชาร์จและสถานีสลับ
แบตเตอรี่เพ่ือให้ประชาชนใช้บริการได้ 



 

สุขภาพดี-5 
 

  4. ผลกัดันให้เกิดหลักสูตร EV Retrofit (หลักสูตรดัดแปลงเคร่ืองยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
ดัดแปลง) ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนทีเ่ก่ียวข้อง ที่โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. ที่มีศกัยภาพและมีการเปิด
สอนหลักสูตรที่เก่ียวกับยานยนต์อยู่แล้ว 
  5. เปิดให้ประชาชนนำรถยนต์มาเข้ารับบริการเปลี่ยนเคร่ืองยนต์สันดาปเป็นเคร่ืองยนต์ไฟฟ้าได้ใน
ราคาต้นทุน เพ่ือส่งเสริมการเปลี่ยนให้เกิดขึ้นจริง 
 
P015 นำร่องพัฒนาคลินิกสขุภาพเพศหลากหลาย (สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  สุขภาพของคนกรุงเทพฯ ที่มคีวามหลากหลายทางเพศดีขึ้น เน่ืองจากการบริการทางสุขภาพทำให้
ผู้ใช้บริการไม่กังวลเรื่องการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นมิตร และเช่ือมั่นในการรักษาและการให้คำแนะนำทาง
สุขภาพแบบเฉพาะทาง 

รายละเอียด 
  คลินิกสาธารณสุขเฉพาะทางด้านสุขภาพของกลุ่ม LGBTQI+ ในโรงพยาบาลของรัฐมีเพียง 2 แห่ง
เท่าน้ัน คือคลนิิกสุขภาพเพศของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคลินิกสขุภาพเพศหลากหลาย 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  
  นอกจากน้ีหนังสือยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย โดย ชเนตตี ทินนาม โกสุม  
โอมพรนุวัฒน์ และรัตนา ด้วยดี  ระบุว่าการให้บริการทางการแพทย์กับกลุ่ม LGBTQI+ ยังขาดความรู้และ
ความเข้าใจในประเด็นอ่อนไหว ระบบการรับบริการด้านสุขภาพยังคงไม่เป็นมิตรกับคนข้ามเพศ บุคลากร 
ทางการแพทย์บางส่วนยังคงขาดความรู้ความเช่ียวชาญด้านความหลากหลายทางเพศ รวมถึงยังมีอคติทางเพศ
ที่ส่งผลต่อการวินิจฉัยโรค เป็นต้น 
  ประเด็นเหล่าน้ีส่งผลกับประสบการณ์ในการเข้ารับบริการของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่น 
เมื่อกลุ่มคนข้ามเพศต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็จะไม่ถูกส่งไปรวมห้องกับเพศปัจจุบันของตนเอง  
  ดังน้ัน กทม.จะนำร่องเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ในประเด็นจำเพาะ เช่น การใช้ยา-ฮอร์โมน 
และการผ่าตัดแปลงเพศของกลุ่มคนข้ามเพศในศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) หรือโรงพยาบาลในสังกัด กทม. 
ตามความเหมาะสม เพ่ือสร้างสวัสดิการของรัฐที่ครอบคลมุความหลากหลายของมนุษย์ 
 

P032 ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุน่สูร่ะดับแขวง 1,000 จุด (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ฝุ่นที่ละเอียดในระดับแขวงและย่าน 

รายละเอียด 
  พ้ืนที่ กทม.กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตรมีการติดต้ังสถานีตรวจวันคุณภาพอากาศท่ีรายงานผ่าน กทม.
ประมาณ 70 สถานี [1] โดยส่วนใหญ่ติดต้ังบริเวณสำนักงานเขตและสวนสาธารณะซึ่งในอาจไม่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ของฝุ่นที่ละเอียดเพียงพอสำหรับแต่ละพ้ืนที่ได้ 



 

สุขภาพดี-6 
 

  ดังน้ัน เพ่ือสร้างความครอบคลุมของเครือขา่ยข้อมูลมลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ อย่างน้อยให้ครบ
ทุกแขวง กทม. จะเพ่ิมจุดตรวจวัดมลพิษผ่านการติดต้ังเซนเซอร์ต้นทุนไม่สูง (low cost sensor) โดยจะมีการ
ติดต้ัง 2 รูปแบบ ได้แก่ 
  1. กทม.ดำเนินการติดต้ังเองโดยเน้นไปที่พ้ืนที่ที่มีประชาชนหนาแน่น เช่น ชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียน  
  2. เปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมในการติดต้ังเซนเซอร์วัดฝุ่นและส่งข้อมลูกลับมาใหก้ทม. 
  ระบบเซนเซอรท์ี่ติดต้ังน้ีจะเป็นระบบที่สามารถเช่ือมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งข้อมูลกลับเข้า
มารวบรวมเพ่ือนำมาแสดงผลได้ เช่น ระบบเซนเซอร์ของโครงการ sensor for all ทีใ่ห้ประชาชนสามารถซื้อ
เซนเซอร์ได้ในราคาไม่แพง [2] 
  ข้อมูลฝุ่นทั้งหมดจะถูกนำมาประมวลผลและปรับเทียบ (calibrate) ใหม้คีวามแม่นยำย่ิงขึ้นก่อนจะ
นำไปแสดงผลให้ประชาชนได้รับรู้  
  นอกจากน้ี กทม.จะเพ่ิมการแสดงผลแบบเรยีลไทม์เพ่ิมเติมด้วย จากที่เดิมแสดงผลเพียงค่าเฉล่ีย  
24 ช่ัวโมงเพ่ือประชาชนสามารถป้องกันและเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งได้ทันทีที่ค่าฝุ่นขึ้นสูง 
[1] https://bangkokairquality.com/bma/index.php 
[2] https://sensorforall.eng.chula.ac.th/ 
 

P034 ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบคุคลในช่ัวโมงเร่งด่วนบรเิวณ Low Emission Zone (สิ่งแวดล้อม
ดี/สุขภาพดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่ลดความเสี่ยงด้านมลพิษ 
  2. ได้รับสิทธิประโยชน์จากการใช้รถขนส่งสาธารณะ  

รายละเอียด 
  มลพิษจากไอเสียรถยนต์เป็นหน่ึงในสาเหตุหลักของ PM2.5 ในกรุงเทพฯ  
  ดังน้ัน กทม.จะประสานงานกับเอกชนเพ่ือลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน ผลักดันใหเ้กิด Low 
Emission Zone โดย  
  1. กทม. ร่วมมอืกับเอกชนในย่านธุรกิจเพ่ือผลักดันให้เกิดการ work from home หรอืเหลื่อมเวลา
การทำงาน  
  2. กทม. หารือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะไซต์งานก่อสร้าง และธุรกิจขนสง่สินค้าในการเลี่ยงเส้นทาง
ของรถบรรทุกในบริเวณ Low Emission Zone หรือบรเิวณที่มีมลพิษสูงอ่ืนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 



 

สุขภาพดี-7 
 

P037 ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอ (สิ่งแวดล้อมดี/สขุภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ได้อากาศท่ีมลพิษน้อยลงจากการตรวจจับมลพิษที่ต้นทาง 

รายละเอียด 
  ไอเสียจากรถยนต์และรถบรรทุกเป็นหน่ึงในสาเหตุสำคัญของมลพิษใน กทม.โดยเฉพาะมลพิษจาก 
ไอเสียรถดีเซลเน่ืองจากปัจจุบันมาตรฐานของรถยนต์และเช้ือเพลิงอยู่ที่ระดับ EURO4 ซึ่งใช้มาต้ังแต่ปี 2005 
ซึ่งยอมรับปริมาณมลพิษที่ก่อต่อกิโลเมตรค่อนข้างมาก [1] ทำให้มีการปล่อยทั้งฝุ่นทางตรงและสารต้ังต้นของ
ฝุ่นทางอ้อมในปริมาณสูง จากการสุ่มตรวจรถยนต์ดีเซลใน กทม.พบว่าร้อยละ 25 ของรถกระบะและรถยนต์ 
น่ังส่วนบุคคลมีค่าควันดำเกินมาตรฐาน [2] 
  จากการวิเคราะห์ที่มาของรถบรรทุกดีเซลจะพบว่ารถบรรทุกเหล่าน้ีบางส่วนมีทีม่าจากสถานท่ีเดียวกัน 
เช่น สถานีขนส่ง ทางรถประจำทาง แพลนต์ปูน และไซต์ก่อสร้าง ดังน้ันเพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีการปลอ่ยมลพิษ
ที่เกินค่ามาตรฐาน กทม.จะรว่มมือกับตำรวจจราจร และกรมการขนส่งทางบก ในการดำเนินการดังน้ี 
  1. ตรวจสอบรถบรรทุกเชิงรุกจากต้นทางพร้อมกับออกใบรับรองให้กับรถบรรทุกว่าได้ผ่านการตรวจ
มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ส่วนรถบรรทุกที่ถกูตรวจสอบและไม่ผ่านมาตรฐานจะมีการจำกัดการใช้งานจนกว่า
ผู้ประกอบการจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 
  2. ตรวจสอบพ้ืนที่ก่อสร้างและรถบรรทุกที่เข้ามาในพ้ืนที่ว่าได้มาตรฐานการปล่อยมลพิษหรือไม่  
ซึ่งหากตรวจพบเจอผู้กระทำความผิดจะมีการพิจารณากำหนดโทษในรูปแบบต่าง ๆ ต้ังแต่การตักเตือน  
ไปจนถึงการให้หยุดดำเนินการก่อสร้าง 
[1] https://www.dlt.go.th/th/download.php  
[2] http://air4thai.pcd.go.th/webV2/download.php 
 

P048 พัฒนาพื้นทีป่ลอดฝุน่ (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพืน้ทีเ่ปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศ
สำหรบัพืน้ที่ปดิ (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ได้พ้ืนที่ที่มีอากาศสะอาดไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

รายละเอียด 
  การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ทีต้่นตอมีทั้งกระบวนการระยะสั้นและระยะยาว และต้องใช้เวลากว่า 
ที่สถานการณ์ทั้งหมดจะกลบัมาอยู่ในสภาวะปกติที่ปลอดภัยกับประชาชน 
  ดังน้ัน กทม.จึงต้องป้องกันประชาชนจากฝุ่นพิษให้ได้เพ่ือลดผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ 
ให้ได้มากที่สุด ผ่านการพัฒนาพ้ืนที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ซึง่จะต้องดำเนินการสำหรับทัง้ 
  1. พ้ืนที่เปิดโดย กทม.จะปลกู (ปลูกเองและสนับสนุนให้เอกชนนำกล้าไปปลูก) และบำรุงรักษาต้นไม้
ที่ช่วยดักจับและกรองฝุ่นที่จะเข้ามาในพ้ืนที่ เช่น ต้นไม้ทีล่ักษณะใบมขีนหรือขรุขระ   
  2. พ้ืนที่ปิดผ่านการสนับสนุนการติดต้ังเคร่ืองฟอกอากาศโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีกลุม่เปราะบางและ
ประชาชนหนาแน่น เช่น ห้องเรียน โรงพยาบาล รถสาธารณะ 

 



 

สุขภาพดี-8 
 

P049 ปลูกต้นไม้ล้านต้น สรา้งพืน้ที่สเีขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรงุ (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  1. ได้พ้ืนที่สีเขยีวและร่มเงาในเมือง 
  2. ได้กำแพงกรองฝุ่นจากต้นไม้ในพ้ืนที่ประชาชนหนาแน่น 

รายละเอียด 
  ต้นไม้มีประโยชน์ในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการลดมลพิษ (ลดมลพิษขนาดเล็ก (PM) ลดก๊าซพิษโอโซน 
ลดก๊าซพิษซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ลดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ [1]) มิติการเพ่ิมร่มเงาเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมือง
ส่งเสริมให้เมืองเป็นเมืองที่เดินได้ 
 
  ดังน้ัน กทม. จะปลูกต้นไม้เพ่ิมให้ครบ 1 ล้านต้น โดยแบ่งการปลูกเป็น 400 ต้น / เขต / สัปดาห์ 
เพ่ือให้ครบล้านต้นใน 4 ปี โดยแบ่งแนวคิดการดำเนินการเป็น 
  1. ปลูกเพ่ือลดฝุ่นและมลพิษ - กทม.ปลูกในพื้นที่ที่ผ่านการศึกษาทิศทางการไหลของมลพิษและฝุ่น
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมของประชาชนหนาแน่น เพ่ือสร้างประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการดักจับมลพิษ
และฝุ่นก่อนถึงประชาชน  
  2. ปลูกให้เกิดร่มเงาในการใช้ชีวิต - กทม.ปลูกในพ้ืนที่ทีม่ีกิจกรรมกลางแจ้งของประชาชนหนาแน่น 
เช่น พ้ืนทีบ่ริเวณการเช่ือมต่อการขนส่ง พ้ืนที่ทางเท้าที่มปีริมาณการสญัจรของประชาชนหนาแน่น พ้ืนที่ทางเท้าที่
เป็นพ้ืนที่การค้า เพ่ือสร้างร่มเงาในการใช้ชีวิตให้กับประชาชน 
  3. ปลกูเพ่ือส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศน์เมือง - กทม. หารือร่วมกับผูเ้ช่ียวชาญ และรุขกร
ประจำเขต* จัดทำแนวทางการปลูกต้นไม้ การคัดเลือกพันธ์ุไม้ที่เหมาะสมกับสภาพดิน สภาพอากาศ และให้
การปลูกในพ้ืนที่หน่ึงๆ เกิดความหลากหลายของระบบนิเวศน์เมือง อีกทั้งยังลดโอกาสในการเกิดโรคระบาด 
ในพืชที่อาจเกิดกับการปลูกต้นไม้ใหญ่เพียงชนิดเดียวอีกด้วย 
  4. ปลูกให้ชุมชนมีรายได้ - กทม.สนับสนุนให้ชุมชนเกษตรกรรมในกรุงเทพฯ เพาะกล้าไม้ โดย กทม.
เป็นผู้รับซื้อ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
  5. ปลูกให้คนและต้นไม้โตไปพร้อม ๆ กัน - แจกกล้าให้กับนักเรียนและประชาชนที่สนใจปลูกคนละ  
3 ต้น เพ่ือให ้‘คนและต้นไม้เติบโตไปพร้อมกับเมือง’ โดยจัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ทุกวันอาทิตย์ ให้วัน
อาทิตย์เป็นวันปลูกต้นไม้กรุงเทพฯ 
[1] https://www.nrs.fs.fed.us/units/urban/local-resources/downloads/Tree_Air_Qual.pdf 
* นโยบาย : จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต (สิ่งแวดล้อมดี/ทางเดินดี) 
 
 
 
 

 
 



 

สุขภาพดี-9 
 

P050 พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุน่ PM2.5 (สิ่งแวดล้อมดี/สขุภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5 โดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มเปราะบางและประชาชนท่ีต้องทำงาน
กลางแจ้ง 
  2. รับรู้ถึงสถานการณ์ฝุ่นได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรอยู่ 
  3. รับข้อมูลการพยากรณ์ฝุ่นที่แม่นยำในระดับช่ัวโมงและระดับพ้ืนที่ 

รายละเอียด 
  การสูดดมฝุ่น PM2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจของประชาชน ในมิติด้าน
ความรุนแรงช่วงปลายปีและต้นปี ส่วนหน่ึงเกิดมาจากแหล่งกำเนิดของมลพิษที่ขึ้นกับฤดูกาลและสภาพอากาศ   
  ดังน้ันเพ่ือให้ กทม.สามารถพยากรณ์ฝุ่นได้อย่างแม่นยำจึงต้องมีการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลต่าง ๆ  
ของฝุ่น อย่างน้อยดังน้ี  
  - ข้อมลูปรากฏการณ์ inversion  
  - ข้อมลูทิศทางการพัดของลม  
  - ข้อมลูจุดความร้อนจากการเผาในพ้ืนที่เกษตร  
  - ข้อมลูทางกายภาพของเมือง  
  ซึ่งการรายงานและแจ้งเตือนภัยปริมาณฝุ่นในปัจจุบันจะมกีารดำเนินการหลักที่ป้ายบนท้องถนนและ
จากแอพพลิเคช่ัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานค่าเฉล่ียในช่วง 24 ช่ัวโมงที่ผ่านมา 
  ดังน้ัน กทม.จะต้องดำเนินการเรื่องฝุ่น PM2.5 ต้ังแต่พยากรณ์ แจ้งเตือน และป้องกัน ดังน้ี 
  1. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ การตรวจ
เครื่องฟอกอากาศ ให้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ และประชาชน 
ที่ต้องประกอบอาชีพกลางแจ้งเป็นลำดับความสำคัญแรก 
  2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ นำข้อมูลเหล่าน้ีมาพัฒนาเป็นรูปแบบการพยากรณ์เพ่ือแจ้งเตือน
ให้กับประชาชน โดยจะมีการตรวจสอบความแม่นยำของการพยากรณ์ โดยทำผ่านการวัดผลจากเครื่องมือวัด
ฝุ่นที่กระจายอยู่ตามแขวงและย่าน 
  3. พัฒนาจุดการแจ้งเตือนฝุ่นในสถานทีท่ี่มปีระชาชนอยู่หนาแน่นโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง 
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่สาธารณะ ป้ายรถเมล์ และสีแ่ยก 
  4. ปรับการแจ้งเตือนให้ค่าการแสดงผลเป็นแบบเรียลไทม์เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ฝุ่น 
อยู่เสมอและสามารถเลี่ยงการดำเนินกิจกรรมกลางแจ้งได้ในช่วงเวลาที่ฝุ่นหนาแน่น 
 

 

 

 

 



 

สุขภาพดี-10 
 

P077 กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา (ปลอดภัยดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. มีมาตรฐานอ้างอิงการควบคุมความสว่างของพ้ืนที่ต่างๆ ของเมือง 
  2. ลดมลภาวะทางแสงที่เกินจำเป็นจากแหล่งกำเนิดแสงต่างๆ ในเขตกรงุเทพมหานคร 

รายละเอียด 
  ในบริเวณพ้ืนที่พาณิชยกรรม ย่านต่างๆ ช้ันในของกรุงเทพฯ ถนนหรือจุดตัดการจราจรสำคัญ 
บ่อยคร้ังพบว่ามีได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากมลภาวะทางแสง โดยเฉพาะจากป้ายโฆษณาประเภทจอ 
นอกอาคารต่าง ๆ    
  เพ่ือแก้ปัญหาด้านความสว่างให้มีความเหมาะสม กทม.จะจัดทำค่ามาตรฐาน และมาตรการระดับ
ต่างๆในการควบคุมค่าความสว่างของแหล่งกำเนิดแสง ป้ายโฆษณาของเมืองโดยรวม ให้เป็นมิตรกับประชาชน
ผู้สัญจรและผูอ้ยู่อาศัย 
  นอกจากน้ียังต้องกำหนดให้เจ้าหน้าที่ กทม.มีหน้าที่ดำเนินตามมาตรการท่ีกำหนด เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนในการลดผลกระทบจากความเดือดร้อนรำคาญด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชน 
 

P110 เพิม่เวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิม่การเข้าถึงสวนและพืน้ที่สาธารณะ (ปลอดภัยดี/สิ่งแวดล้อม
ดี/สขุภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. พ้ืนที่สาธารณะปรับเวลาเปิด-ปิดให้สอดคล้องกับความต้องการและการใช้งานของประชาชน 
  2. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานภายในพ้ืนที่สาธารณะให้ตอบโจทย์ประชาชน 
 3. พ้ืนที่สาธารณะเข้าถึงได้ด้วยขนส่งสาธารณะ 

รายละเอียด 
  นอกเหนือจากการเพ่ิมจำนวนพ้ืนที่สาธารณะ* แล้ว การพัฒนาการบริหารจดัการพ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ 
ก็เป็นอีกหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงพ้ืนที่เหล่าน้ีได้อย่างเต็มศักยภาพ   
  ปัจจุบันเวลาให้บริการสวนสาธารณะหลักของ กทม.คือ 05.00 - 21.00 น. สว่นศูนย์กีฬาและศูนย์
สร้างสุขทุกวัยมักเปิดให้บริการพ้ืนที่รอบนอกต้ังแต่ 05.00 น. ในขณะทีฟิ่ตเนสหรือกิจกรรมภายในอาคาร 
มักเปิดต้ัง 10.00 น. เป็นต้นไป  
  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพ้ืนที่ยังพบว่ามีบางประเด็นที่ยังไม่เป็นมิตรต่อประชาชนเท่าที่ควร เช่น 
  - ห้องน้ำและหอ้งอาบน้ำบางแห่งไม่พร้อมให้ประชาชนใช้งาน  
  - ข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงพ้ืนที่ บางสวนมีขนส่งสาธารณะให้บริการบนถนนหลัก แต่ไมม่ีรถสาธารณะ
เลี้ยวเขา้พ้ืนที่ 

 



 

สุขภาพดี-11 
 

  ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการพัฒนา 
  1. ปรับเวลาเปิด-ปิด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชนผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัยโดยรอบ 
เพ่ือขยายโอกาสการใช้งานให้กับคนทุกกลุ่ม และหากมีข้อจำกัดที่ทำให้ไมส่ามารถปรับเวลาได้  
กทม.จะดำเนินการปรับปรุงประเด็นน้ันให้คลี่คลาย 
  2. ปรับปรุงและเพ่ิมเติมโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องแต่งตัว เครื่องออกกำลังกาย 
(Fitness) แสงสว่าง CCTV ฯลฯ ใหม้ีคุณภาพ เปิดให้ประชาชนใช้งาน และให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ 
ทุกคนในการใช้งานพ้ืนที่  
  3. การจัดสรรพ้ืนที่ค้าขาย (hawker center) สำหรับหาบเร่แผงลอย ทีก่ระจายอยู่รอบสวนสาธารณะ
ให้มีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ มีทีซ่ักล้าง มีบ่อดักไขมัน เป็นต้น 
  4. ออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ป้ายสัญลักษณต่์างๆ สภาพ
ทางเดินที่สะดวกและสามารถรองรับจำนวนของผู้คนได้มากพอ และระบบขนส่งสาธารณะพาคนจากชุมชน
โดยรอบมายังพ้ืนที่สาธารณะ 
* นโยบาย : สวน 15 นาที ทั่วกรุง (สิ่งแวดล้อมดี) 
 

P114 พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพ้ืนที่ (สขุภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ลานกีฬาสภาพเหมือนใหมท่ั่วกรุง 
  2. มีส่วนร่วมในการคัดเลือกกิจกรรมและกฬีาที่จะให้มีในลานกีฬาใกล้บ้าน 
  3. มีพ้ืนทีส่าธารณะเพ่ือการออกกำลังกายมากข้ึน 
  4. มีพ้ืนทีผ่่อนคลายความเครียด พบปะเช่ือมสัมพันธ์ระหว่างผู้คน 

รายละเอียด 
  ลานกีฬาเป็นพ้ืนที่สาธารณะสำหรับการสร้างเสริมสุขอนามยัของประชาชนและชุมชนขนาดย่อม
กระจายตัวอยู่ทั่วเมือง เพ่ือเป็นการเพ่ิมการเข้าถึงพ้ืนที่สร้างเสริมสุขภาวะและกิจกรรมชุมชน ปัจจุบัน
กรุงเทพฯ มีลานกีฬาทั้งหมด 1,034 แห่ง แบ่งเป็นลาน A ขนาดใหญ่ จำนวน 128 ลาน, ลาน B ขนาดกลาง 
จำนวน 182 ลาน, ลาน C ขนาดเล็ก จำนวน 724 ลาน [1] ถึงจะกระจายครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วกรุงเทพฯ  
แต่หลายแห่งมสีภาพที่ไม่สมบูรณ์ บางแห่งไม่พร้อมที่จะใช้งาน 
  ดังน้ัน กทม.จึงต้องพัฒนาคุณภาพลานกีฬาให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะคุณภาพ 
  - พัฒนาลานกีฬาต้นแบบ 180 แห่ง 180 แขวง ทั่วกรุงเทพฯ ภายใน 100 วัน และขยายผลใหค้รบ 
1,034 ลานทั่วกรุง 
  - ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชนในการสอดส่องดูแล และร่วมกันดูแลรกัษาและฟ้ืนฟูลานกีฬา 
ทั้ง 1,034 ลานทั่วกรุง 
  - จัดทำโครงการการพัฒนาลานกีฬาร่วมกับเอกชนในพ้ืนที่ 
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  รูปแบบการพฒันา 
  - ลานกีฬาในโรงเรียน = เปิดโรงเรียนให้คนในชุมชนเข้ามาใช้งานพ้ืนที่ได้ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนและ
วันหยุด ปรับเพ่ิมเติมความเป็นพ้ืนที่สาธารณะ (เริ่มต้นจากในโรงเรียนสงักัด กทม.) 

ประเภท รายละเอียด 

ลาน
ประเภท A 

Landscape: Green Wall และ  Hanging Garden ไมพุ่้มขนาดกลาง ไม้ใบในร่ม (กรณี
อยู่ภายใต้โครงสร้างหลังคา หรือร่มเงาจากอาคาร) 
Hardscape: CCTV  ไฟส่องสว่าง เครื่องเล่นเด็ก เครื่องบริหารร่างกาย พัฒนาลานกีฬา
คอนกรีต เพ่ิมความหลากหลายของกีฬา ที่น่ังพัก ระบบระบายอากาศ 

ลาน
ประเภท B 

Landscape: Green Wall และ  Hanging Garden ไมพุ่้มขนาดกลาง ไม้ใบในร่ม 
Hardscape: CCTV ไฟส่องสว่าง เครื่องเล่นเด็ก เครื่องบริหารร่างกาย ที่น่ังพัก ระบบ
ระบายอากาศ 

ลาน
ประเภท C 

Landscape: Green Wall 
Hardscape: CCTV ไฟส่องสว่าง เครื่องบริหารร่างกาย ที่น่ังพัก ระบบระบายอากาศ  

   
  - ลานกีฬาในชุมชนและหมู่บ้าน = พ้ืนทีส่่งเสริมกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมชุมชน สร้างบรรยากาศ
เปิดรับผู้คน สง่เสริมการออกกำลังกายทั้งแบบช้า และเร็ว เพ่ิมเติมพ้ืนทีพ่บปะทางสังคม ผ่อนคลาย และ
สามารถใช้งานได้ในทุกเวลา 

ประเภท รายละเอียด 

ลานประเภท 
A, B 

Landscape : ต้นไม้ใหญ ่ไมพุ่้ม ไม้ประดับ พืชผักสมุนไพร ลานสนามหญ้า 
Hardscape: CCTV ไฟส่องสว่าง เครื่องเล่นเด็ก เครื่องกีฬาบริหารร่างกาย  
พัฒนาลานกีฬา เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรม เพ่ิมรม่เงา ที่น่ังพักและโต๊ะ 
สำหรับการพบปะห้องน้ำสาธารณะ

ลานประเภท 
C 

Landscape: พืชผักสมุนไพร ไม้พุ่ม ไม้ประดับ สนามหญ้าขนาดเล็ก 
Hardscape: CCTV ไฟส่องสว่าง เครื่องเล่นเด็ก เครื่องเล่นบริหารร่างกาย 
ลาน ASPHALT ขนาดเล็ก เพ่ิมร่มเงา ที่น่ังพักและโต๊ะสำหรับการพบปะ 
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  - ลานกีฬาใต้ทางด่วน = พ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมในระดับย่าน เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจากพ้ืนที่
ดาดแข็งใต้ทางด่วน สร้างสภาวะน่าสบายจากพ้ืนที่ปิดล้อมเดิม 

ประเภท รายละเอียด

ลานประเภท 
A, B, C 

Landscape: ต้นไม้ใหญ่ - เล็กที่ไม่เป็นทรงพุ่มหนาแน่น ไม้พุ่มเล็ก ไม้ประดับ ลานสนามหญ้ากีฬา 
ไม้ใบในรม่ Green Wall และ Hanging Garden ระบบระบายอากาศ ช่องเปิดโล่ง 
Hardscape: ไฟแสงสว่าง CCTV ไฟตกแต่ง Hanging decoration เครือ่งเล่นเด็ก  
เครื่องบริหารร่างกาย ลานคอนกรีต ลาน ASPHALT รม่เงา ที่น่ังพักและโต๊ะ ห้องน้ำสาธารณะ

[1] https://www.prbangkok.com/th/news/detail/1/10987 
 

P117 ยกระดับศูนย์กีฬา ศนูย์สรา้งสุขทกุวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
(สร้างสรรค์ดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  1. ได้ศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชน ที่สอดคลอ้งกับความต้องการของประชาชน  
ทั้งในมิติเวลาให้บริการ อุปกรณ์ และหลักสตูร 
  2. มีพ้ืนที่การพบปะแลกเปลี่ยนของผู้คนโดยเฉพาะสำหรับประชาชนผู้ใส่ใจสขุภาพ 

รายละเอียด 
  ศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย และศูนย์เยาวชน หลายศูนย์ ณ ปัจจุบันอยู่ในสภาพทรุดโทรม ได้รับการ
พัฒนาเป็นส่วน ๆ หรือไม่ได้รับการพัฒนาเลย นอกจากกายภาพแล้ว การบริหารยังมีข้อจำกัดในกิจกรรมที่เปิด
สอนสำหรับคนบางกลุ่มเท่าน้ัน รวมถึงกำหนดเวลาเปิด-ปิดที่หลากหลายซับซ้อน โดยช่วงเช้าจะเปิดว่ิงออก
กำลังกายต้ังแต่ 6:00 น. และส่วนมากกิจกรรมภายในอาคารจะเปิดหลงั 8:00 น.เป็นต้นไป และช่วงเย็นน้ัน 
จะปิดบริการไม่เกิน 21:00 น. ทำให้ช่วงเวลาที่ให้บริการนั้นไม่สอดคล้องกับประชาชน  
  ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาในรายละเอียดการบริหารจัดการ โดย 
  - เพ่ิมเวลาทำการของศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนต่างๆ ให้สอดคล้องกับการใช้งานของ
ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการขยายเวลาเปิด-ปิด หรือการเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง ทุกวัน หรือช่วงเสาร์-อาทิตย์ 
ช่วยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงศูนย์ต่างๆ ของผู้คนที่หลากหลายขึ้น 
  - ยกระดับความพร้อมของอุปกรณ์ สถานที ่เครื่องออกกำลังกาย (Fitness) และหลักสูตรกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่พร้อมตอบสนองต่อความต้องการ รูปแบบการใช้งาน และความสนใจของประชาชนกรุงเทพมหานครมากขึ้น 
รวมถึงแบ่งพ้ืนที่สำหรับเด็กเพ่ือความปลอดภัย 
  - เพ่ิมบุคลากร เจ้าหน้าที่กทม. ผู้ดูแลศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
เวลาเปิดทำการและความต้องการของประชาชน 
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P118 กรุงเทพฯ ม่ันใจ ปลอดภัยโควิด (เศรษฐกิจดี/สขุภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. คนกรุงเทพฯ และนักท่องเท่ียวมั่นใจได้ว่า กทม.มีมาตรการจัดการโควิดที่ดี ลดความเสี่ยงจากการ
แพร่ระบาด 
  2. ภาคธุรกิจได้ความมั่นใจและความเช่ือมั่นกลบัมา ไม่ต้องกังวลกับความไมแ่น่นอนของสถานการณ์โควิด 19  

รายละเอียด  
  ความเช่ือมั่นคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปได้ รวมถึงสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ
ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เน่ืองจากการระบาดของโรคทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก  
  ดังน้ัน กทม.จะสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามายังพ้ืนที่กรุงเทพฯ ผ่านศักยภาพในการ
ตรวจ คัดกรอง และติดตามกลุ่มเสี่ยง นอกจากน้ี กทม.จะสง่เสริมให้ภาคธุรกิจตรวจ ATK ให้กับทั้งพนักงาน
และลูกค้า พร้อมกับนำผลการตรวจขึ้นแสดงบนแอพพลิเคช่ันและส่งให้กับ กทม.เพ่ือเก็บสถิติและควบคุมการ
ระบาดในกรณีที่พบผู้ติดเช้ือ 
 
P132 ชมรมผูสู้งอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging) (สร้างสรรค์ดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ได้ทำกิจกรรมใหม่ ๆ พบปะพูดคุยกับเพ่ือนวัยใกล้เคียงกัน และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

รายละเอียด 
  ชมรมผู้สูงอายุเป็นหน่ึงในโครงสร้างที่สำคัญที่ช่วยสร้างกิจกรรมให้กับผู้สงูอายุ ทั้งในด้านนันทนาการ
และด้านสุขภาพ จากสถิติข้อมูลปี 2564 จำนวนสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ มปีระมาณ 15,000 คน 
ซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดที่ปัจจุบันมีอยู่มากกว่า 1 ล้านคน [1] 
  ดังน้ัน กทม.จะผลักดันและอำนวยความสะดวกให้เกิดการจัดต้ังชมรมผู้สงูอายุขึ้น โดยสนับสนุน 
ผ่านปัจจัยต่างๆ เช่น  
  1. ใหค้วามรู้เก่ียวกับชมรมผู้สงูอายุและสิทธิประโยชน์ เช่น การเขียนโครงการจากงบกองทุน
หลักประกันสขุภาพกรุงเทพมหานคร 
  2. ช่วยอำนวยความสะดวกในการจดจัดต้ังชมรมผ่านการจัดเตรียมข้อมูลและงานเอกสาร 
  3. จัดหาพ้ืนที่ในการรวมกลุ่มและห้องของชมรม เช่น พ้ืนที่ในศูนย์บริการสาธารณสุข  
พ้ืนที่ในโรงพยาบาล พ้ืนที่ในสวนสาธารณะ 
  4. พ้ืนที่การรวมกลุ่มควรมีการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับการใช้งาน และมีบรรยากาศ 
ผ่อนคลาย เหมาะสำหรับผู้สงูอายุในการเข้าสังคม ทำกิจกรรม พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 
  5. ช่วยประสานจัดหากิจกรรมให้กับชมรม เช่น ประสานหาครูสอนออกกำลังกาย (สามารถประสาน
ครูที่สอนอยู่ในศูนย์กีฬา กทม.) 
  เพ่ือให้ผู้สูงอายุใน กทม.มีทั้งสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพกายที่แข็งแรง เป็นคลังปัญญาให้กับกรุงเทพฯ 
และเยาวชนต่อไป 
[1] http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx 
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P136 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต (สร้างสรรคดี์/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  กิจกรรมทีม่ีส่วนร่วมของคนในย่าน 

รายละเอียด 
  ปัจจุบันการแข่งขันกีฬาใน กทม.ส่วนใหญ่จะเน้นที่กีฬาของนักเรียนในสังกัด กทม. ซึ่งยังไม่ครอบคลุม
กับประชาชนท่ัวไป  
  ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาการแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต ประจำจังหวัดขึ้น โดยจะเป็นการแข่งขนั
ที่เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปสามารถรวมกลุ่มกันและเขา้ร่วมได้ การแข่งขันจะมีการแบ่งเป็นลีกตามช่วงอายุ
และประเภทกีฬา เช่น ฟุตซอล มวยไทย วอลเลย์บอล แบดมินตัน บาสเก็ตบอล ว่ายน้ำ เทควันโด ปิงปอง 
แบดมินตัน ฟุตบอล และ E-Sport โดยการแข่งขันจะถูกจัดขึ้นตามลานกีฬาต้นแบบประจำแขวงต่าง ๆ 
 

P150 ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง (สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
  2. ยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลคุณภาพดี 

รายละเอียด 
  ส่งเสริมและต่อยอดการดำเนินการของโครงการ BMA Home Ward การดูแลผู้ป่วยจาก
สถานพยาบาลหลักร่วมกับการดูแลติดตามโดยศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) และเครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ในชุมชนกว่า 2,000 แห่ง เพ่ือลดคา่ใช้จ่ายในการเดินทางมายัง
สถานพยาบาลของผู้ป่วยและครอบครัว และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตลอดจนลดภาระงานของ
เจ้าหน้าที่แพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาล ลดปัญหาเตียงเต็มและความแออัด 
  กทม.จะดำเนินการส่งเสริมการอบรมหลักสตูรการดูแลผู้สงูอายุ Care Giver (CG) ใน อสส. รวมถึง
การอบรม CG ในสมาชิกครอบครัวของผู้ป่วย ผสมผสานการติดตามและดูแลการรักษาจากเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัย (remote monitoring) ทั้ง  
  1) Telemedicine พบหมอได้จากที่บ้าน  
  2) นำหมอไปหาชุมชนและแหล่งที่อยู่อาศัยด้วย Mobile Medical Unit  
  3) แอพพลิเคชันในการเก็บข้อมูลผู้ป่วยตามบ้านให้อยู่ในระบบเดียวกับศูนย์บริการสาธารณสุข  
  4) แอพพลิเคชันอำนวยความสะดวกให้ อสส. สามารถประเมินและคัดกรองโรคของผู้ป่วยได้เบ้ืองต้น 
  กลุ่มเป้าหมาย จากเดิมที่ดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยติดเตียง (long-term care) และการดูแลกลุ่มผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย (palliative care) เช่น โรคมะเร็ง โรคไต โรคสมองเสื่อม และโรคหลอดเลือดสมอง (stroke)  
ขยายโครงการและการดูแลสูก่ลุ่มผูสู้งอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงหรือต้องมีคนช่วยดูแลในกลุ่มโรคอ่ืน และคนที่มี
โรคเรื้อรังที่ต้องรักษาในระยะยาว เช่น กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  (NCDs) เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด 
และเบาหวาน 
 



 

สุขภาพดี-16 
 

P152 ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสขุ เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากร (สขุภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางระยะไกล ลดเวลาในการเดินทางและความแออัด 
ในสถานพยาบาลขนาดใหญ่  
  2. ยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลคุณภาพดีใกล้บ้านในระดับเส้นเลือดฝอย 
  3. คลินิกบริการและการรักษาโรคตอบโจทย์ความต้องการ ตรงกับวิถีชีวิตของประชาชน 

รายละเอียด 
  ปัจจุบัน กทม.มีศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) หลัก 69 แห่ง ซึ่งเป็นการบริการการแพทย์ปฐมภูม ิ
(primary care) สำหรับประชาชน จากสถิติปี 2563 มีจำนวนผู้เข้าใช้บริการทั้งสิ้นกว่า 1.72 ล้านคร้ัง 
(แบ่งเป็นในเวลาราชการ 1.35 ล้านคร้ัง และนอกเวลาราชการประมาณ 370,000 ครั้ง)  
  ศบส.หลายแห่งยังมีปัญหาในหลายมิติแตกต่างกันไปในแต่ละศูนย์ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานและอาคาร
ทรุดโทรม ความแออัดของการใช้งาน ปริมาณบุคลากรที่ไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย ส่งผลต่อขีด
ความสามารถในการรักษาที่จำกัด 
  เพ่ือยกระดับคุณภาพของการบริการรักษาปฐมภูมิ กทม.จะพัฒนาคุณภาพ ศบส. ดังน้ี  
  1. ก่อสร้าง ปรบัปรุงอาคารเดิมให้ทันสมัย เพียงพอกับผู้ใช้งาน  
  2. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุทางการแพทย์ที่จำเป็น 
  3. เพ่ิมจำนวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เฉพาะทางให้เพียงพอ เช่น ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาล  
นักกายภาพบำบัด ที่ปรึกษาทางจิตวิทยา ด้วยการจ้างประจำในกรอบอัตรากำลังและลกูจ้างช่ัวคราวหรือ 
outsourcing 
  4. เพ่ิมหรือปรับเปลี่ยนคลินิกการให้บริการ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนเมืองและกลุ่มโรคในปัจจุบัน 
เช่น คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกจิตวิทยาปรึกษา สถานรบัเลี้ยงเด็กกลางวัน คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย 
คลินิกสุภาพสตรีที่ครอบคลมุบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
  5. ขยายบริการของคลินิกนอกเวลาราชการ ตามแบบการประเมินและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
  6. ปรับปรุงสวัสดิการ ค่าล่วงเวลา ตลอดจนค่าตอบแทนใหส้อดคล้องกับภาระงานในส่วนเจ้าหน้าที่
แพทย์ พยาบาล ข้าราชการ ตลอดจนการบรรจุลูกจ้างช่ัวคราวหรือโครงการตามอัตรากำลังที่ขาดแคลน  
  7. เพ่ิมบริการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เก่ียวกับคนพิการ เช่น รถเข็น (Wheel Chair) เครื่องช่วย
เดิน ถังออกซิเจน ฯลฯ 
 

 

 

 

 



 

สุขภาพดี-17 
 

P154 หมอถึงบ้าน ผ่าน Telemedicine (สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ประชาชนได้รับการบริการและรักษาพยาบาลท่ีสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และเช่ือถือได้โดยไม่ลด
ต้นทุนเวลาและค่าใช้จ่ายได้ 

รายละเอียด 
  ประสบการณ์และภาพจำของประชาชนในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  
ทั้งการรอคิวที่ล่าช้าด้วยการทำเอกสาร การนัดหมาย การรอชำระเงินและรับยา ตลอดจนการรอพบแพทย์ที่มี
ความเช่ียวชาญสูงแต่มีจำนวนจำกัด หลายพ้ืนที่ครอบครัวอยู่ห่างไกลสถานพยาบาล ส่งผลใหค้่าใช้จา่ยในการ
เดินทางสูง ต้องใช้เวลาอยู่ที่โรงพยาบาลกว่าครึ่งวัน แต่พบแพทย์เพียง 10-15 นาที  
  ผู้ป่วยหลายกลุม่โรคต้องมีการตรวจรักษาเป็นประจำเพ่ือดูความเปลี่ยนแปลงของอาการ (follow up) 
ทุกๆ เดือน หรอื 3 เดือนคร้ัง ส่งผลให้ประชาชนบางกลุ่มเสียโอกาสในการทำงานสร้างรายได้ ไม่อยากลางาน
หรือหยุดงานเน่ืองจากขาดรายได้และเป็นภาระค่าใช้จ่าย ย่ิงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสถานพยาบาลของ
กลุ่มผูสู้งอายุหรือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ย่ิงมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติ  
  ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ 
ที่ทันสมัย และโครงข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ 
  แม้ปัจจุบัน กทม. จะมีการริเริม่โครงการ telemedicine ผา่นแอพพลิเคช่ัน “หมอ กทม.” ในกลุ่ม
ผู้ป่วยนอก (OPD) ทีม่ีข้อมูลผู้ป่วยอยู่เดิมภายใต้สถานพยาบาลในสังกัดบ้างแล้ว ในระยะยาว กทม.จะพัฒนา
ให้การให้บริการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลครอบคลุมครบวงจร เช่น การรับแจ้งผู้ป่วยและทำนดัหมาย 
เช่น ผ่านแอพพลิเคช่ันของ กทม. อย่าง BMAQ การชำระเงินรูปแบบออนไลน์ (e-Payment) การรับยาที่บ้าน
หรือร้านยาใกล้บ้าน ผสานกบัแจ้งเตือนให้กินยาให้ถูกต้องตามแพทย์แนะนำ 
  เป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการการรักษาที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และเช่ือถือได้ผ่านการให้
คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญโดยแบ่งการใช้เทคโนโลยีเป็น 2 รูปแบบ คือ  
  1. การบริการจากสถานพยาบาลทุติยภูมิ (โรงพยาบาล) กับปฐมภูมิ (ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือศูนย์
สุขภาพชุมชน) เพ่ือเสริมบริการการรักษาแบบมีเจ้าหน้าที่คอยสนับสนุน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่เข้า
ไม่ถึงเทคโนโลยีและต้องการความช่วยเหลือ 
  2. การบริการแบบ end-to-end ใช้แอพพลิเคช่ันทางสมาร์ตโฟนเพ่ือให้สถานพยาบาลติดต่อกับคนไข้
ที่ต้องพบแพทย์เป็นประจำและมีประวัติการรักษาอยู่เดิมได้โดยตรง ลดการเดินทาง พบหมอออนไลน์ รอรับยาท่ีบ้า 
 
 
 
 
 
 
 



 

สุขภาพดี-18 
 

P155 Mobile Medical Unit รถสขุภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชน (สขุภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางระยะไกล ลดเวลาในการเดินทาง และลดความแออัด 
ในสถานพยาบาลโดยไม่จำเป็น  
  2. ยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลคุณภาพดีใกล้บ้านในระดับเส้นเลือดฝอย 

รายละเอียด 
  รถตรวจเชิงรุกชุมชน สุขภาพดีวิถีใหม ่- ช่วยเสริมประสทิธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพฯ (อสส.) และยกระดับการเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคของ 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สาธารณสุขชุมชน และหน่วยตรวจเคลื่อนที่ไปยังสถานศึกษา    
  เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และพยาบาลสามารถตรวจวินิจฉัยโรคเบ้ืองต้น ตรวจวัดค่าสัญญาณชีพ (vital 
signs) ตรวจวัดมวลกล้ามเน้ือและองค์ประกอบของร่างกายเพ่ือดูเรื่องโภชนาการ เจาะเลือดส่งตรวจ เอ็กซเรย์ 
รวมถึงจ่ายยาสามัญพ้ืนฐานให้แก่ประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว   
  นอกจากน้ี ในตัวรถยังติดต้ังอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัล (digital device) เพ่ือเช่ือมต่อบริการทาง
การแพทย์ผ่านระบบ telemedicine ด้วยอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณคุณภาพสูงระบบ 5G ให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ด่านหน้าได้รับคำปรึกษาหรือวินิจฉัยโรคจากจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ 
  การบริการภายใต้ตัวรถ mobile unit ทีท่นัสมัย ตลอดจนมีพ้ืนที่ปิดมิดชิด ส่งผลให้การซักถามอาการ
โรคหรือการตรวจคัดกรองเบ้ืองต้นมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เช่น การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรี 
  เป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนคนกรุงเทพฯ เข้าถึงสวัสดิการด้านการตรวจคัดกรองสุขภาพพ้ืนฐาน ซึ่งไม่มี
ค่าใช้จ่ายและเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนที่จะได้รับการบริการสาธารณสุขคุณภาพดี 
 
P156 เร่งรัดผลักดันการก่อสร้าง และศึกษาการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ใหค้รอบคลุม (สขุภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  การบริการสาธารณสุขและรักษาพยาบาลของรัฐภายใต้สังกัด กทม. ครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ ่
ใน 6 กลุม่เขต 

รายละเอียด 
  ปัจจุบันโรงพยาบาลสังกัดของ กทม.มีทั้งหมด 12 แห่ง โดยสังกัดอยู่ในสำนักการแพทย์ 11 แห่ง 
ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นต้น โดยมี
โรงพยาบาลวชิระ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
  โดยสถิติปี 2563 จำนวนเตียงในสถานพยาบาล 11 แห่งมจีำนวน 2,200 แห่ง คิดเป็นสดัส่วนเพียง
ร้อยละ 7.17 จากจำนวนเตียงของโรงพยาบาลทั้งหมดในกรุงเทพฯ (ทั้งรัฐและเอกชนมีจำนวน 30,718 เตียง) 
ในสถานพยาบาลดังกล่าวมีจำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้าใช้บริการและใช้สทิธิประกันสุขภาพเฉลี่ยสูงถึง 1.4 ล้านคร้ัง
ต่อปี มีจำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้าใช้บริการและใช้สิทธิประกันสังคมประมาณ 500,000 ครั้งต่อปี โรงพยาบาลใน
สังกัดหลายแหง่มีบริการที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และหลายพ้ืนที่ของกรุงเทพฯ ยังไม่มี
โรงพยาบาลของรัฐที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณสุขซึ่งเป็นสวัสดิการพ้ืนฐานที่สำคัญ 
 



 

สุขภาพดี-19 
 

  ดังน้ัน กทม.จะศึกษาออกแบบความเป็นไปได้ในการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ในพ้ืนทีท่ี่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและจำนวนที่อยู่อาศัยสร้างใหม่เติบโตในอัตราสูง แต่สถานพยาบาลของรัฐยังไม่ครอบคลุม เช่น  
ฝั่งกรุงธนเหนือ 
 

P173 ถอดบทเรียนโควิด-19 ไม่ผิดพลาดซำ้สอง (สขุภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  กทม.มีการรับมือกับวิกฤตสาธารณภัย ภัยพิบัติ ตลอดจนการแพร่ระบาด ที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
สามารถป้องกันการสญูเสยีรนุแรง และปกป้องรักษาชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด  

รายละเอียด 
  ด้วยมาตรการและการรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ต้ังแต่การ
แพร่ระบาดระลอกแรกในช่วง มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน พบว่าการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ภายในหน่วยงานส่วนกลางเอง และระหว่างส่วนกลางกับองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอย่าง กทม.  
มีความขัดแย้งในรูปแบบการดำเนินงานคนละทิศทาง ตลอดจนการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน และการประชาสัมพันธ์
ที่ไม่สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน สะท้อนได้จากผลลัพธ์ และปัญหาทีเ่กิดขึ้นในหน่วยงานระดับปฏิบัติการ 
ตัวอย่างเช่น การรับ-ส่งผู้ป่วย การหาเตียง การจัดต้ังศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนาม การจัดสรรและ
กระจายการฉีดวัคซีน ตลอดจนมาตรการปิดเมือง การสั่งหยุดดำเนินกิจการในสถานประกอบกิจการและธุรกิจ
บางประเภท 
  กทม.ทั้งในส่วนผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้า ต้องมี
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนการถอดบทเรียน เพ่ือออกแบบ วางแผน จัดทำ
ฐานข้อมูลแบบบูรณาการที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนเตรียมงบประมาณ หรือทรัพยากรท่ีเหมาะสม เพ่ือเตรียมการ
รับมือรองรับเหตุการณ์วิกฤตหรือสาธารณภัยอ่ืนๆ ในอนาคต 
 

P174 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสขุภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสขุภาพกรุงเทพฯ (สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ประชาชนสามารถรวมกลุ่มกันดูแลสุขภาพ สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสาธารณสุขและสุขอนามัยใน
ระดับเส้นเลือดฝอย  

รายละเอียด 
  การป้องกันและรักษาโรคที่ดีที่สุดคือ การทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีผ่านการดูแลพฤติกรรม
สุขภาพ การประเมินวิถีชีวิตประจำวัน ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภค กรณีตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ไม่รุนแรง (NCDs) เช่น ไขมัน ความดัน เบาหวาน 
  ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคดังกล่าว สามารถดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยแนวคิดการรักษาเชิง
ป้องกัน (preventive care) โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยง การสร้างความเข้าใจในสาเหตุของ
โรคต่างๆ ที่จะช่วยทำให้ตัวบุคคลสามารถเฝ้าระวัง สังเกตอาการ หลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่พึงประสงค์ 



 

สุขภาพดี-20 
 

  กทม. จะดำเนินการผลักดันและกระจายอำนาจด้านการดูแลรักษาสขุภาพในตัวบุคคลและชุมชน 
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผ่านการเปิดโอกาสให้จัดทำและเสนอโครงการด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ (health promotion) และการป้องกันโรค (disease prevention) มากย่ิงขึ้น ด้วยกลไกกองทุน
หลักประกันสขุภาพกรุงเทพมหานคร ทั้งระดับเมืองและระดับเขต เปิดพ้ืนที่ให้ประชาชน ชมรม หรอืองค์กร 
สามารถจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น การป้องกันโควิด-19 การป้องกันและเฝ้า
ระวังโรคไข้เลือดออกในชุมชน การประเมินและสังเกตอาการในกลุ่มผู้สงูอายุ การรวมกลุ่มอบรมให้ความรู้ด้าน
โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในกลุ่มผู้หญิง นอกจากน้ียังรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อม หรอืปรับปรุง
ให้ชุมชนมีพ้ืนที่สุขภาวะดี 
 

P175 การรักษาและส่งตัวผู้ป่วยไร้รอยต่อ ด้วยการบูรณาการข้อมูล (สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  การรักษาพยาบาลคุณภาพดี ด้วยการส่งต่อข้อมูลและส่งตัวผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อ 

รายละเอียด 
  ปัจจุบันฐานขอ้มูลผู้ป่วย (data patient) ภายใต้ระบบบริหารจัดการข้อมูล (HIS: Hospital 
Information System) ภายในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนถูกบริหารแยกขาดจากกัน ทำให้การส่งต่อ
การรักษาผู้ป่วย (refer) ตลอดจนการเปลี่ยนสถานพยาบาลจากผู้ป่วยเองทำได้ยากลำบาก ด้วยสาเหตุและ
อุปสรรคจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติสุขภาพและประวัติการรักษาโรค  
  ดังน้ัน กทม.จะผลักดันการบูรณาการฐานข้อมูลผู้ป่วยต้นแบบ โดย 
  - นำร่องจากการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างสถานพยาบาลหลักภายใต้สังกัด กทม. และเช่ือมต่อ
ข้อมูลร่วมกับสถานพยาบาลปฐมภูมิประเภทศูนย์บริการสาธารณสุขทั่วกรงุเทพฯ 
  - ส่งเสริมและลงทุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูล ผ่านการกำหนดมาตรฐานชุดข้อมูล (data 
standard set) เพ่ือการบริการข้อมูลผู้ป่วย การรักษาฉุกเฉินเร่งด่วน (Emergency Medical Services: EMS) 
และการส่งตัวต้องไร้รอยต่อ (e-Refer) 
  - อนาคตจะมกีารผลักดันสู่การสร้างระบบข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Health Record: 
EHR) รวมถึงการบูรณาการการจัดการระหว่างกันของสถานพยาบาล ทั้งเรื่องการบริหารจัดการเตียง (Load 
Capacity) และการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงที่มีจำนวนจำกัด เป้าหมายเพ่ือดูแล
รักษา ป้องกันการสูญเสียและเจ็บป่วยรุนแรงในประชาชนชาวกรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 



 

สุขภาพดี-21 
 

P176 เพิ่มจำนวน Excellent Center และยกระดับศนูย์เวชศาสตรเ์ขตเมือง (สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  คนกรุงเทพฯ ได้รับบริการการรักษาโรคขั้นสูงจากแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ ช่วยป้องกันการสูญเสียรุนแรง 
ในชีวิตและสุขภาพร่างกาย 

รายละเอียด 
  ปัจจุบันศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellent Center) ภายใต้สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
มีจำนวน 8 ศูนย์ฯ ซึ่ง 4 แห่งต้ังอยู่ภายใต้โรงพยาบาลกลาง 2 แห่งอยู่ภายใต้โรงพยาบาลตากสิน และอีก 2 แห่ง
อยู่ภายใต้โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นอกจากน้ีมีแผนการผลักดันการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ิมเติม
อีก 1 แห่ง คือศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสิรินธร  
  จากข้อมูลข้างต้นพบว่ามีการกระจุกตัวของศูนย์ความเป็นเลิศและเจ้าหน้าที่แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ในบางพ้ืนที่ สง่ผลต่อการบริการรักษาโรคเฉพาะทาง ความสะดวกสบาย และการเข้าถงึการรักษาพยาบาลของ
ประชาชนที่ไม่ทั่วถึงครอบคลุม 
  ดังน้ัน กทม. จะผลักดันการเพ่ิมจำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ให้ครอบคลมุกลุ่มโรคคนเมอืง
ยุคใหม ่ตลอดจนครอบคลุมพ้ืนที่บริการให้ครบทั้ง 6 กลุ่มเขตทั่วกรุงเทพฯ ในโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ภายใต้สังกัด 
นอกจากน้ีต้องมีการบูรณาการทางวิชาการและงานวิจัย ผลกัดัน ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานศูนย์เวชศาสตร์
เขตเมือง (Urban Medicine Center) คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่อยู่
ภายใต้สังกัด กทม.เป็นศูนย์วิจัยการรักษาทีม่ีความเป็นเลิศทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
 
P180 BKK Trail เสน้ทางว่ิงดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี (สุขภาพดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ได้เส้นทางว่ิงและออกกำลังกายที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม (ทางเดินเรียบ มีจุดน่ังพัก  
มีห้องน้ำ) กระจายตามพ้ืนที่ต่าง ๆ รอบกรงุ 
  2. ได้ทางเท้าที่เดินได้อย่างมีคุณภาพครอบคลุมย่ิงขึ้น 

รายละเอียด 
  กรุงเทพฯ มีเสน้ทางว่ิงและเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเชิงอนุรกัษ์ 
เส้นทางเชิงวัฒนธรรม เส้นทางดูเมือง เส้นทางออกกำลังกาย อย่างไรก็ดีเส้นทางเหล่าน้ียังไม่สามารถดึง
ศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่เน่ืองจากอุปสรรคในหลายมิติ เช่น ทางเท้าที่ไม่สะดวกไม่สามารถใช้สญัจรและ
ว่ิงได้ ขาดการเล่าเรื่องถึงสถานที่สำคัญที่เป็นจุดดึงดูดของเส้นทาง ขาดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับ 
การเดินและว่ิง เช่น ห้องน้ำสาธารณะ จุดด่ืมน้ำสาธารณะ 
  ดังน้ัน กทม.จะพัฒนา Better Bangkok Trail (BBKK Trail) เพ่ือสร้างเส้นทางว่ิง เส้นทางออกกำลัง
กาย และเส้นทางท่องเที่ยวที่ใหม ่ๆ ในพ้ืนที่โดยมีโครงสร้าง เช่น 
  1. ทางเท้าที่สามารถเดินและว่ิงได้สะดวกปราศจากสิ่งกีดขวาง 
  2. รายละเอียดสถานที่สำคญัต่าง ๆ ในเสน้ทาง เช่น สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ พ้ืนที่
สาธารณะ ศาสนสถาน 
  3. สิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างทางตามสถานที่สำคญั เช่น ห้องน้ำสาธารณะ จุดด่ืมน้ำสาธารณะ 
พ้ืนที่ค้าขาย 



 

สุขภาพดี-22 
 

  โดยทีมเพ่ือนชัชชาติได้ทดลองสำรวจและพัฒนาเส้นทางร่วมกันกับเครือข่ายนักว่ิง city run เพ่ือหา
เส้นทางนำร่องในการนำมาพัฒนาเบ้ืองต้น โดยเบ้ืองต้นมีการรวบรวมเส้นทางที่เป็นไปได้ 24 เส้นทาง 
ระยะทางรวมกันประมาณ 500 กิโลเมตร 
  หน่ึงในตัวอย่างเส้นทางที่ทีมเพ่ือนชัชชาติได้ทดลองพัฒนาและเก็บข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีต้องการแล้ว
คือ เส้นทางการว่ิง 9 วัด 9 กิโลเมตร (จากกิจกรรมที่จัดเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 65) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับทางเท้า
ที่ต้องพัฒนา และสถานที่สำคญัต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมลูต้ังต้นในการพัฒนาโครงสร้าง 
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการว่ิงได้ 
 
P184 น้ำด่ืมสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุง (เศรษฐกิจดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  1. ได้เข้าถึงน้ำด่ืมสะอาด ปลอดภัย ที่มีคุณภาพฟรี  
  2. ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 

รายละเอียด 
  ปี 2547 กทม. การประปานครหลวง (กปน.) และบริษทัเอกชนได้ลงนามความร่วมมือกันในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ให้แก่ชาวกรุงเทพฯ ด้วยการติดต้ังตู้กดน้ำทั้งหมดประมาณ 387 จุด โดยทรัพย์สิน 
ตู้กดน้ำรวมถึงการบำรุงรักษาเป็นหน้าที่ของบริษัทเอกชน [1]  
  ปัจจุบันสำนักจราจรและขนส่ง กทม. ทำหนังสือถึง กปน.ให้เร่งดำเนินการร้ือถอน โดย กปน.ได้
ประสานไปยังบริษัทเอกชนให้ดำเนินการร้ือถอนให้ครบทกุจุด เพ่ือที่สำนักจราจรและขนส่งกรุงเทพฯ จะได้
ดำเนินการคืนทางเท้าและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้แก่ประชาชน  
  ที่มาของคำสั่งรื้อถอนมาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ ได้แก่  
  1. ที่ผ่านมามีผูใ้ช้งานน้อย เน่ืองจากมีคำถามเก่ียวกับคุณภาพน้ำและความสะอาดอย่างไรก็ตาม 
กลุ่มคนจำนวนหน่ึง เช่น คนขบัแท็กซี ่ผู้ค้าแผงลอย ยังพ่ึงพาตู้กดน้ำเหล่าน้ีอยู่ 
  2. ตำแหน่งติดต้ังกีดขวางการสัญจรทางเท้า  
  ทั้งน้ี ข้อมูลจากหลายบทสัมภาษณ์สะท้อนว่าหากตู้กดน้ำเหล่าน้ีมีการปรับปรุงคุณภาพ ประชาชนก็มี
ความต้องการใช้งาน [2] 
  ดังน้ัน กทม.จะทบทวนการรื้อถอนดังกล่าว ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพตู้กดน้ำและน้ำด่ืม  
ให้ครอบคลมุประเด็นต่อไปน้ี 
  1. วิธีการจ่ายน้ำ อาจจะปรับให้เป็นลักษณะการเติมน้ำลงขวดแทน 
  2. กำหนดรอบการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
  3. ปรับตำแหน่งที่ไม่ขีดขวางทางเท้า อาจจะต้ังให้ขนานกับทางเท้าชิดแนวขอบทางเทา้ด้านใดด้านหน่ีงแทน 
  4. พิจารณาเสริมในบริเวณจุดจอดจักรยาน และชุมชนต่าง ๆ 
[1] https://www.prachachat.net/property/news-826751 
[2] https://themomentum.co/vibes-of-society-water-tab/ 
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P189 พิจารณาเพิ่มศนูย์สร้างสขุทุกวัย เพิ่มกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯ (สร้างสรรค์ดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. มีพ้ืนทีส่าธารณะทำกิจกรรมนอกบ้านเพ่ิมเติม 
  2. มีพ้ืนทีส่าธารณะครอบคลุมพ้ืนที่ในกรุงเทพฯ มากขึ้นครบทุกกลุ่มเขต 
  3. มีพ้ืนที่พบปะ แลกเปลี่ยน ทำกิจกรรมร่วมกับเพ่ือน และผู้คนใหม่ๆ  ในย่าน 

รายละเอียด 
  กรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะหลัก 39 สวน [1] แต่มีเพียงบางแหง่เท่าน้ันที่มีศูนย์สร้างสุขทุกวัย
และหรือศูนย์กีฬาอยู่แล้ว 
  ดังน้ัน กทม.จะพิจารณาขนาด พ้ืนที่และความเหมาะสมของสวนที่ยังไม่มีศูนย์สร้างสุขทุกวัย แล้วจึง
ค่อยดำเนินการเพ่ิมศูนย์สร้างสุขทุกวัยในสวนสาธารณะหลักที่เหมาะสม ทั้งน้ีไม่ได้หมายถึงการสร้างอาคาร
สถานที่เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อม และออกแบบกิจกรรมทีทุ่กคนสามารถมาทำ
ร่วมกันได้นอกบ้าน โดยลักษณะกิจกรรม การใช้พ้ืนที่ หรอืการสร้างอาคารให้เป็นไปตามความเหมาะสมของ 
แต่ละสวนสาธารณะและต้องตอบสนองพฤติกรรมประชาชนในย่าน โดยสามารถรองรับการเข้ามาใช้งานของ
ผู้คนหลากหลายประเภท ส่งเสริมให้เกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยน ระหว่างกัน 
[1] http://203.155.220.118/green-parks-admin/reports/report2.php 
 

P197 นำร่องผ้าอนามัยฟรี (เศรษฐกิจดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  1. ลดภาระผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. 
  2. แก้ปัญหาความจนประจำเดือน (Period Poverty) ทีส่่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและสุขอนามัย
ของผู้มีประจำเดือน 

รายละเอียด 
  ผ้าอนามัยคือปัจจัยพ้ืนฐานทีจ่ำเป็นสำหรับผู้มีประจำเดือนทุกคน ในแต่ละเดือนผู้มีประจำเดือน 
มีค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้าอนามัยอยู่ที่ราว 80-150 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นจำนวนผ้าอนามัยประมาณ 20 แผ่น
ต่อเดือน ภาระในการจัดหาผา้อนามัยจำนวนน้ีอาจส่งผลให้เกิดปัญหาที่เรียกว่า ความจนประจำเดือน หรือ 
Period Poverty ขึ้นได้ 
  Period poverty หมายถึง ความไม่สามารถในการเข้าถึงผ้าอนามัย เช่น ไม่สามารถซื้อได้ เข้าถึงได้ 
แต่ไม่เพียงพอ ไปจนถึงการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม เช่น เปลี่ยนผ้าอนามัยน้อยคร้ัง หรือใช้วัสดุอ่ืนที่ไม่เหมาะสมแทน 
จึงอาจเสี่ยงติดเช้ือและมีปัญหาสุขภาพอ่ืน ๆ ตามมาได้ 
  นอกจากน้ีการศึกษาในต่างประเทศเกี่ยวกับ period poverty หลายช้ินสะท้อนว่า การขาดแคลน
ผ้าอนามัยส่งผลต่อการขาดเรียนหรือขาดงานด้วย ด้านผลการสำรวจของ BMC Women’s Health  
ที่ทำการศึกษากับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรฐัอเมริกา พบว่า ผู้ที่ประสบปัญหา period poverty  
มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลางจนถึงรุนแรงมากกว่ากลุ่มทีไ่ม่เคยประสบปัญหาเลย 
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  เพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้มีประจำเดือนและครอบครัวและลดความเสี่ยงของปัญหาอ่ืน ๆ ที่อาจตามมา 
กทม. จะนำร่องจัดหาผ้าอนามัยให้กับนักเรยีนในโรงเรียนสังกัดกทม.  
  โดยจะจัดจุดจัดวางในห้องน้ำของโรงเรียนหรือไว้ที่ห้องพยาบาลเพ่ือให้เข้าถึงได้สะดวกและสอดคล้อง
กับความจำเป็น โดยจะประเมินประสิทธิภาพถึงวิธีการแจกและตัวเลือกผ้าอนามัยที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งาน  
ก่อนจะพิจารณาขยายผลให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผูม้ีประจำเดือนต่อไป 
 

P198 นำร่องสร้างห้องปั๊มนม-ให้นมในสถานท่ีของกทม. (โครงสร้างดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ประชากรเด็กมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแรงเน่ืองจากมีโอกาสได้รับนมแม่มากขึ้น 
  2. ประชาชนมีต้นทุนในการเลี้ยงลูกน้อยลง รักษาประสิทธิภาพการทำงานควบคู่ไปกับการเลี้ยงดูบุตร 
  3. สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับคนที่มลีูกและเด็กอ่อน-เด็กเล็ก 

รายละเอียด 
  ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานระบุว่าลูกจ้างสามารถลาคลอดได้ 98 วัน หมายความว่าลูกจ้างที่เป็น
มารดาสามารถมีเวลาอยู่กับเด็กแรกเกิดเต็มเวลาประมาณ 3 เดือน อย่างไรก็ตามองค์กรอนามัยโลกและยูนิเซฟ
แนะนำว่าเด็กควรได้รับนมแม่เป็นอาหารหลักเพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก และควรให้ต่อเน่ืองควบคู่ไป
กับอาหารชนิดอ่ืนจนถึงอายุ 2 ปี เพ่ือให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน มีภูมิต้านทาน และลดความเสี่ยงในการติดเช้ือ 
  การจะทำให้ลกูกินนมแม่ต่อเน่ืองสำเร็จต้องอาศัยหลายปัจจัยประกอบกัน หน่ึงในปัจจยัที่สำคัญคือ
การจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับมารดาในการป๊ัมนมหรือให้นมลูก ปัจจุบันห้างสรรพสินค้าหลายแห่งได้
ริเริ่มสร้างห้องให้นมป๊ัมนมพร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม อย่างไรก็ตามยังพบว่าแม่ลูกอ่อนที่ต้อง
กลับเข้าทำงานยังมีความท้าทายในประเด็นน้ีอยู่เน่ืองจากบางคนยังต้องอาศัยห้องประชุมหรือห้องน้ำในการทำ
กิจดังกล่าวอยู่ หรือบางรายหากไม่มีที่เหมาะสมก็อาจหยุดไปซึ่งอาจส่งผลให้การให้นมบุตรไม่ต่อเน่ืองหรืออาจ
หยุดชะงักได้ 
  ดังน้ัน กทม.จะนำร่องจัดสรรห้องให้นม-ป๊ัมนมลูกในสำนกังานและอาคารสถานท่ีของกทม. โดยเป็น
ห้องแยกที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่จำเป็นเพ่ือให้มั่นใจว่าแม่จะสามารถป๊ัมนมหรือให้นมลูกได้อย่างมี
คุณภาพ และจะรณรงค์ให้ภาคเอกชนดำเนินการควบคู่ไปด้วย 
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P208 เด็กกทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเปน็ (ปลอดภัยดี/สขุภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ลดสถิติการเสยีชีวิตจากการจมน้ำของเด็กลง 

รายละเอียด 
  สถิติปี 2564 ประเทศไทยมีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 658 คน เฉลี่ย 2 คนต่อวัน การจมน้ำเป็นสาเหตุ 
การเสียชีวิตอันดับ 2 ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี [1]  
  อดีตคนกรุงเทพฯ ผูกพันกับแม่น้ำลำคลองโดยเป็นทั้งแหล่งอุปโภค บริโภค และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
ทำให้คนกรุงเทพฯ ในอดีตส่วนใหญ่มทีักษะว่ายน้ำหรือเอาตัวรอดในน้ำได้ การเปลี่ยนแปลงเมืองและคุณภาพ
น้ำทำให้สายน้ำและวิถีชีวิตของประชาชนห่างเหินกันย่ิงขึ้น ประชาชนกรุงเทพฯ รวมทั้งเยาวชนจึงไม่ได้มี
โอกาสพัฒนาทักษะเอาตัวรอดทางน้ำได้ง่ายเหมือนในอดีต ด้านการเข้าถึงสระว่ายน้ำก็มีต้นทุนสูงและยังไม่
แพร่หลายเท่าที่ควร โดย 
  กทม. มสีระว่ายน้ำในการดูแลทั้งหมด 27 สระ แบ่งเป็น 7 สระที่ศูนย์กีฬา กทม. 19 สระที่ศูนย์สร้าง
สุขทุกวัย และ 1 สระที่ศูนย์เยาวชน กทม. โดย กทม.มีการจัดการเรียนการสอนว่ายอยู่เป็นประจำทั้งภาคปกติ
และภาคฤดูร้อน ซึ่งมักเปิดสอนภาคปกติช่วงเย็นของทุกวันสำหรับเด็ก และสำหรับผูใ้หญ่ช่วงบ่าย [2] 
  เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชน กทม. มีทักษะเอาตัวรอดในน้ำมากขึ้น กทม.จะส่งเสริมและสนับสนุน ดังน้ี 
  1. จัดให้วิชาว่ายน้ำเป็นหลักสูตรพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัด กทม.ทุกโรงเรียน โดยให้โรงเรียนที่ไม่มี
สระว่ายน้ำจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำโดยอาศัยสระและครูของศูนย์กีฬาหรือศูนย์สร้างสุขทุกข์วัย ในช่วงเช้า 
และเสริมการสอนทักษะการเอาตัวรอดในน้ำให้เด็กใน กทม.ทุกคนเข้าถึงการเรียนว่ายน้ำและว่ายน้ำเป็น 
โดยเฉพาะเด็กต่ำกว่า 15 ปี ที่ทั้งกรุงเทพฯ มี 788,864 คน [3]  
  2. พิจารณาเพ่ิมสระว่ายน้ำใน ศูนย์สร้างสขุทุกวัยใหม่* ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ ให้สระว่ายน้ำ
และการสอนว่ายน้ำของ กทม.กระจายตัวทั่วกรุง ประชาชนเข้าถึงการว่ายน้ำได้ง่ายและมากข้ึน 
[1] https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3213190 
[2] https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3839421026101114&id=1845107052199198 
[3] https://stat.bora.dopa.go.th/StatMIS/#/ReportStat/3 
* นโยบาย : พิจารณาเพ่ิมศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพ่ิมกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯ (สร้างสรรค์ดี/สุขภาพดี) 
 

 

 

 

 

 

 



 

สุขภาพดี-26 
 

P209 ลดฝุ่น ลดคา่ใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ควันดำจากเครื่องยนต์ลดลงโดยประชาชนสามารถเข้าถึงการปรับปรุงเคร่ืองยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์
และรถยนต์เช้ือเพลิงดีเซลได้ง่าย 
  2. นักเรียนในศูนย์ฝึกอาชีพได้ทดลองปฏิบัติงานจริง 

รายละเอียด 
  ควันจากไอเสียรถเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา PM2.5 ในกรุงเทพฯ ซึ่งรถยนต์ที่ปล่อยควันดำมักจะเกิดขึ้นกับ
รถยนต์เช้ือเพลิงดีเซล ซึ่งปัจจัยส่วนหน่ึง คอื การทำงานของเคร่ืองยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ การเผาไหม้ ระบบกรอง
อากาศ น้ำมันเคร่ือง ฯลฯ [1] นอกจากน้ีรถยนต์ที่ใช้เช้ือเพลิงเบนซินที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ปล่อยควันขาว
ออกมา ก็มีส่วนทำให้เกิด PM2.5 โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ 2 จังหวะทีม่ีการเติมน้ำมันออโตลูปเข้าไปผสม 
ในน้ำมันเช้ือเพลิงและเผาไหมไ้ม่สมบูรณ ์ก็จะเกิดควันสีขาวที่มีสารอินทรย์ีระเหย หรือ VOC ในกลุ่มของ
ไฮโดรคาร์บอนออกมา ซึ่งอาจไปทำปฏิกริยากับโอโซนและเกิดเป็น PM2.5 ได้ [2] ปัจจัยเหล่าน้ีสามารถ
ควบคุมได้ด้วยการปรับปรุงเครื่องยนต์ให้ทำงานได้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
  ดังน้ัน กทม.จะเปิดให้ประชาชนนำรถเข้ารับการตรวจสอบ ปรับปรุง บำรุงรักษา ตามสถานที่ต่อไปน้ี  
  สำหรบัรถมอเตอร์ไซค ์
  - โรงเรียนฝึกอาชีพ ดินแดง 1 [3] ประเวศ [4] หนองจอก [5] หลวงพ่อทวีศักด์ิ [6] ม้วน บำรุงศิลป์ 
[7] อาทร สังขะวัฒนะ [8] ซึง่เป็นโรงเรียนที่มีการเปิดสอนวิชาช่างจักรยานยนต์  
  - กองโรงงานช่างกลของ กทม. ซึ่งปกติมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาและซอ่มแซมรถยนต์ของ กทม.อยู่
แล้ว [9] ให้ช่วยบริการประชาชนในการปรับปรุงรถมอเตอร์ไซค ์
  สำหรบัรถยนต์ดีเซล 
  - นำเข้ามารับการปรับปรุงเครื่องยนต์ได้ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ หนองจอก [10] และดินแดง 1 
[11] ซึ่งเป็น 2 โรงเรียนที่มีวิชางานเคร่ืองยนต์ดีเซล 
 

[1] https://www.autospinn.com/2019/10/car-insurance-black-smoke-75339 
[2] https://thaipublica.org/2020/02/photochemical-smog-pm2-5-14-02-2563/ 
[3] http://www.dindang1.net/index.php/2019-03-26-17-58-26/2019-04-03-16-43-45 
[4] https://prawetschool.wordpress.com/ 
[5] https://sites.google.com/view/nongchok-vocational-bangkok 
[6] http://www.luangpor.ac.th/ 
[7] https://mounbumrungsil.com/  
[8] https://abvts-arthon.blogspot.com/ 
[9] http://www.fdbma.net/index.php?m=institute6 
[10] https://sites.google.com/view/nongchok-vocational-bangkok 
[11] http://www.dindang1.net/index.php/2019-03-26-17-58-26/2019-04-03-16-43-45/11118 



สร้างสรรค์ดี -1 
 

สร้างสรรคด์ ี : กระจายพื้นท่ีแสดงออกและพื้นที่สร้างสรรค์ทัว่ท้ังเมือง (19 นโยบาย) 
P002 กรุงเทพฯ พ้ืนท่ีแห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)  (สร้างสรรค์ดี) 

P036 ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ (สร้างสรรค์ดี/เศรษฐกิจดี) 

P066 เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพ้ืนที่กิจกรรม พ้ืนที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน (สร้างสรรค์ดี/เรียนดี) 

P115 ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ใหม้ีความทันสมยัน่าใช้งาน (สร้างสรรค์ดี/เรียนดี) 

P116 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ (สรา้งสรรค์ดี/เศรษฐกิจดี) 

P117 ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (สร้างสรรค์ดี/สุขภาพดี) 

P119 ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่ (สร้างสรรค์ดี/เรียนดี) 

P120 เพ่ิมฟังก์ช่ันให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space (สร้างสรรค์ดี/เรียนดี) 

P125 จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพ้ืนที่ศิลปะ (สร้างสรรค์ดี) 

P126 เปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นท่ีสร้างสรรค์ (สร้างสรรค์ดี) 

P127 แพลตฟอร์มรวบรวมพ้ืนท่ีสร้างสรรคก์รุงเทพฯ (สรา้งสรรค์ดี) 

P128 วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศิลปินทั่วกรุง (สร้างสรรค์ดี) 

P129 ขยายโอกาส ขยายช่องทาง ให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok) (สร้างสรรค์ดี/เศรษฐกิจดี) 

P130 พ้ืนทีส่าธารณะเอนกประสงค์ทั่วกรุง (สร้างสรรค์ดี) 

P132 ชมรมผูสู้งอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging) (สร้างสรรค์ดี/สขุภาพดี) 

P136 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต (สร้างสรรค์ดี/สุขภาพดี) 

P159 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผลกัดัน Hi-Tech และ Hi-Touch (สร้างสรรค์ดี/เศรษฐกิจดี) 

P189 พิจารณาเพ่ิมศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพ่ิมกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯ (สร้างสรรค์ดี/สุขภาพดี) 

P196 พัฒนาป้ายทอ่งเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง (สร้างสรรค์ดี/เศรษฐกิจดี/โครงสร้างดี) 

 

 

 

 

 

 

 



สร้างสรรค์ดี-2 
 

P002 กรุงเทพฯ พ้ืนที่แห่งดนตรีและศลิปะการแสดง (สตรีทโชว์) (สร้างสรรค์ดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ได้ชมงานแสดงดนตรี ศิลปะการแสดง ฯลฯ ได้รับความสุนทรีนอกบ้านในทุก ๆ วันที่มากกว่าการชมโฆษณา
ระหว่างทาง 
   - ส่งเสรมิให้ศิลปินหน้าใหมม่ีพ้ืนที่แสดงผลงาน 
รายละเอียด 

การแสดงในพ้ืนที่สาธารณะ (สตรีทโชว์) เป็นเรื่องท่ียุ่งยากต้องทำเร่ืองขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินเพ่ือทำ
การแสดง ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 [1] ทั้งที่กรุงเทพฯ มีพ้ืนที่ศักยภาพที่มีผู้คนหลากหลาย ที่จะทำให้
ผู้คนได้เห็นผลงานของศิลปินทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าในวงกว้าง ส่งเสริมให้ศิลปินอยู่รอดและมีโอกาสในกรุงเทพฯ และทำ
ให้ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมามีชีวิตชีวา  

ดังน้ัน กทม.จะอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มาตรา 14 “ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินใน
เขตพื้นท่ีประกาศเป็นการทั่วไปเพื่อกำหนดเขตพ้ืนที่หรือสถานที่ใดอันเป็นที่สาธารณะ วันเวลา การใช้อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่น
ใด ใหใ้ช้ในการแสดงความสามารถ” โดย 
   - เปิดสวนสาธารณะหลักและรองที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานสวนสาธารณะและสำนักงานเขตท่ัว
กรุงเทพฯ รวมถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยาย) รถไฟฟ้าสายสทีอง สกายวอล์ก และป้ายรถเมล์ทั่วกรุงเทพฯ 
ให้สามารถจัดแสดงงานศิลปะทุกแขนง โดยเฉพาะดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์) ให้ศิลปินได้แสดง ได้นำเสนอ  
   - นำร่องในพ้ืนที่ท่ีมีปริมาณผู้คนใช้งานสูง ก่อนจะขยายผลออกสู่วงกว้างเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการเดิน
ท่องเที่ยวภายในกรุงเทพฯ โดยกำหนดให้พ้ืนที่ช้ันในเป็นโอกาสของศิลปินหน้าใหม่ สรา้งช่องทางลงทะเบียนออนไลน์ 
สะดวก ลดข้ันตอน และการประชาสัมพันธ์ท้ังออนไลน์และออฟไลน์ ร่วมมือกับเครือขา่ยสื่อ เครือข่ายศิลปิน             
เพ่ือประชาสัมพันธ์สถานที่ เวลา ศิลปิน รวมถึงประชาสัมพันธ์ในช่องทางปฏิทินและแผนที่จัดแสดงงาน 
 
P036 ดึงอัตลกัษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ (สร้างสรรคดี์/เศรษฐกิจดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - ได้มีส่วนร่วมกับย่านต่าง ๆ ตลอดทั้งปี ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียน 
   - ผู้บริโภคเข้าถึงสิ่งใหม่ ๆ ทีน่่าสนใจ เพ่ิมตัวเลือกในการจับจ่ายใช้สอย 
   - ผู้ประกอบการได้โอกาสเพ่ิมช่องทางหารายได้ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ  
รายละเอียดนโยบาย  

แต่ละย่านของกรุงเทพฯ มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว กล่าวคือในละแวกหนึ่ง มักมสีินค้า กิจกรรม หรือบรกิารที่
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน แต่หลาย ๆ ท่ีขาดการรวมกลุ่ม ในขณะที่บางแห่งขาดการประชาสัมพันธ์หรือกลไก        
จากภาครัฐสนับสนุน  

กทม. จึงจะส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ (hard infrastructure) เช่น พัฒนาการเช่ือมต่อของย่านให้
เข้าถึงได้ง่าย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมองค์ความรู้ ข้อบัญญติัที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (soft infrastructure) 
โดยต้ังต้นจากต้นทุนเดิมที่แต่ละละแวกมี เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของย่าน เช่น การสนับสนุนรวมกลุ่มของ
ผู้ประกอบการและประชาชนในพ้ืนที่ การช่วยประสานงานกับสถาบันทางการเงินเพ่ือหาสินเช่ือต้นทุนต่ำ ช่วยส่งเสริมการ



สร้างสรรค์ดี -3 
 

จัดการกิจกรรมเพ่ือดึงดูดนักลูกค้าและนักทอ่งเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายท่ีย่าน (เช่น การจัด one day trip การจัดถนนคนเดิน) 
และการเสริมกิจกรรมจนกลายเป็น ‘ย่าน’ ท่ีแข็งแรง ดึงดูดผู้คนเข้ามาและเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 

แนวทางการพฒันา ได้แก่ ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy District) ย่านธุรกิจ-เศรษฐกิจการค้า 
ย่านรับจ้างผลิต OEM (Original Equipment Manufacturer) ย่านสตรทีฟู้ด ย่านที่เป็น Node สำคัญ 
ย่านนวัตกรรม 
 
P066 เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพ้ืนที่กิจกรรม พ้ืนที่การเรียนรูส้ำหรับนักเรียนและชมุชน (สร้างสรรค์ดี/เรียนดี) 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - พ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่กิจกรรม พ้ืนที่การเรียนรู้ใกล้บ้านในวันหยุด 
   - เพ่ิมพ้ืนที่พบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ของเยาวชนและชุมชนใกล้เคียงในชุมชน 
รายละเอียด 

ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัด กทม.มีมากกว่า 437 โรงเรียน (ในปีการศึกษา 2564) กระจายตัวอยู่ตามชุมชนต่าง ๆ 
ซึ่งจะเปิด-ปิดตามเวลาราชการเท่าน้ัน ในขณะท่ีพ้ืนที่โรงเรียนยังไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ีในวันหยุด  

ดังน้ันกทม.จึงจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ของโรงเรียนให้กลายเป็นพ้ืนที่กิจกรรม พ้ืนท่ีแห่ง
การเรียนรู้ของชุมชนและคนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนากิจกรรมในโรงเรียนสำหรับวันหยุดร่วมกันระหว่างโรงเรียน นักเรียน 
และชุมชน (เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดการแสดงดนตรี การจัดตลาดนัด การจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ) ให้สอดคล้องกับ
ความสนใจของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งน้ีการเปิดพ้ืนท่ีโรงเรียนจะดำเนินควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัย เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อนักเรียนและการเรียนการสอนในวันปกติ 

 
P115 ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใชง้าน (สร้างสรรค์ดี/เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - มีพ้ืนทีส่าธารณะใกล้บ้าน น่าใช้งาน ส่งเสริมการเรียนรู้ 
   - พ้ืนที่พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนกันกับผู้คนในสังคมใกล้บ้าน 
รายละเอียด 

บ้านหนังสือเป็นโครงการห้องสมุดขนาดย่อมของ กทม.ทีก่ระจายตัวอยู่ มากกว่า 40 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ในปัจจุบันบางแห่งมีสภาพอาคารท่ีเก่าและทรุดโทรมประกอบกับสถานการณ์โควิด ทำให้มีผูใ้ช้งานค่อนข้างน้อย 

ดังน้ัน กทม.จะมีการดูแล ปรับปรุงสภาพ รูปแบบของพ้ืนที่ให้มคีวามร่วมสมัย เป็นมติร น่าใช้งาน ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนพูดคุยแบบผ่อนคลาย นอกเหนือจากการเรียนรู้ด้วยตัวคนเดียว ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของประชาชนมากข้ึน 
เช่น การปรับปรุงโครงสร้างอาคาร และสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้เหมาะสม การอัพเดตหนังสือข้างในบ้านหนังสือ
ให้เป็นปัจจุบันและเพ่ิมเติมนิทาน หรือหนังสือภาพสำหรับเด็ก ให้มีความหลากหลายและเพียงพอ รวมถึงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน การติดต้ัง Wi-Fi ฟร ีเพ่ือสร้างให้บ้านหนังสือเป็นแหลง่การเรียนรู้ใหม่ๆ สำหรับคนในพ้ืนที ่
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P116 12 เทศกาลตลอดปีทัว่กรุงเทพฯ (สร้างสรรค์ดี/เศรษฐกิจดี) 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - คนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอื่นหรือต่างประเทศมีเทศกาลน่าสนใจตลอดทั้งปีให้เข้าร่วม 
   - ธุรกิจได้โอกาสในการกระตุ้นยอดขายจากงานเทศกาล เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 

รายละเอียด 
จากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ [1] พบว่า ปี 2564 มีแรงงานที่มีงานทำลดลง 107,354 คนจากปี 2563 

หรือคิดเป็นประมาณ 2% ดังน้ันกรุงเทพฯ จะต้องเป็นแหล่งสร้างงานเพ่ือทดแทนแรงงานท่ีหายไป การจัดเทศกาลคือการ
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในรูปแบบหน่ึงและเป็นการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นการเปิดโอกาสประกอบธุรกิจใหม่ ๆ 
ให้กับคนกรุงเทพฯ โดยเทศกาลสามารถเปน็เครื่องมือผลกัดันความสร้างสรรค์ การออกแบบ ชุมชน รวมถึงเพ่ิมเทศกาล    
ที่น่าท่องเที่ยวให้กับคนกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และนักท่องเท่ียวต่างชาติด้วย โดยแต่ละเทศกาลจะดึงอัตลักษณ์และ
ศักยภาพของแต่ละย่านทั่วกรุงออกมาเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวของย่านในกรุงเทพฯ สามารถคัดสรร จัดกลุ่ม สร้างเรื่องราว 
เพ่ือพัฒนากิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตลอดปี นอกจากน้ียังมุ่งหวังให้ให้เกิดการทอ่งเที่ยวภายในย่านหลังจากจัดเทศกาลอีกด้วย  

ตัวอย่างเทศกาลท่ีจัดได้ในแต่ละเดือนมีดังนี ้
   1. มกราคม - เทศกาลดนตรีในสวน  
   2. กุมภาพันธ์ - เทศกาลดอกไม้แห่งความรกั  
   3. มีนาคม - เทศกาลหนังสือกรุงเทพฯ  
   4. เมษายน - เทศกาลอาหารฮาลาลหลังอาทิตย์ลับขอบฟ้า 
   5. พฤษภาคม - เทศกาลผลไม้ไทย  
   6. มิถุนายน - Pride Month   
   7. กรกฎาคม - เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ  
   8. สิงหาคม - เทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   9. กันยายน - เทศกาลงานคราฟต์  
   10. ตุลาคม - เทศกาลแข่งเรอืกรุงเทพฯ  
   11. พฤศจิกายน - เทศกาล 11.11 ช้อปป้ิงพาราไดส์เฟสติวัล  
   12. ธันวาคม - เทศกาลแห่งแสง ของขวัญกรุงเทพฯ (Bangkok Winter Illumination) 
 
P117 ยกระดับศูนย์กีฬา ศนูย์สรา้งสุขทกุวัย ศูนย์เยาวชนใหส้อดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
       (สร้างสรรค์ดี/สุขภาพดี) 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร   *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - ได้ศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทกุวัย ศูนย์เยาวชน ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ทั้งในมิติเวลา
ให้บริการ อุปกรณ์ และหลักสูตร 
   - มีพ้ืนที่การพบปะแลกเปลี่ยนของผู้คนโดยเฉพาะสำหรับประชาชนผู้ใส่ใจสุขภาพ 

รายละเอียด 
ศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย และศูนย์เยาวชน หลายศูนย์ ณ ปัจจุบันอยูใ่นสภาพทรุดโทรม ได้รับการพัฒนา

เป็นส่วน ๆ หรือไม่ได้รับการพัฒนาเลย นอกจากกายภาพแล้ว การบริหารยังมีข้อจำกัดในกิจกรรมที่เปิดสอนสำหรับคน
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บางกลุ่มเท่าน้ัน รวมถึงกำหนดเวลาเปิด-ปิดที่หลากหลายซับซ้อน โดยช่วงเช้าจะเปิดว่ิงออกกำลังกายตั้งแต่ 6:00 น. และ
ส่วนมากกิจกรรมภายในอาคารจะเปิดหลัง 8:00 น.เป็นต้นไป และช่วงเย็นน้ันจะปิดบริการไม่เกิน 21:00 น. ทำให้
ช่วงเวลาท่ีให้บริการนั้นไม่สอดคล้องกับประชาชน  

ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาในรายละเอียดการบริหารจัดการ โดย 
   - เพ่ิมเวลาทำการของศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนยเ์ยาวชนต่างๆ ใหส้อดคล้องกับการใช้งานของประชาชน 
ไม่ว่าจะเป็นการขยายเวลาเปิด-ปิด หรือการเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง ทุกวัน หรือช่วงเสาร์-อาทิตย์ ช่วยเพ่ิมโอกาสในการ
เข้าถึงศูนย์ต่างๆ ของผู้คนที่หลากหลายข้ึน 
   - ยกระดับความพร้อมของอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องออกกำลังกาย (Fitness) และหลักสูตรกิจกรรมต่าง ๆ ที่พร้อม
ตอบสนองต่อความต้องการ รูปแบบการใช้งาน และความสนใจของประชาชนกรุงเทพมหานครมากขึ้น รวมถึงแบ่งพ้ืนที่
สำหรับเด็กเพ่ือความปลอดภัย 
   - เพ่ิมบุคลากร เจ้าหน้าที่กทม. ผู้ดูแลศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนต่างๆ ให้เหมาะสมกับเวลาเปิด
ทำการและความต้องการของประชาชน 
 
P119 ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่ (สร้างสรรคดี์/เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - โอกาสในการเข้าถึงหนังสือใหม่ๆ หนังสือหายาก จากห้องสมุดทั่วท้ังกรุงเทพฯ ผ่านออนไลน์ 

รายละเอียด 
ห้องสมุดในความดูแลของ กทม.มี 36 แห่ง อย่างไรก็ตามงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือไม่ชัดเจน ระบบจัดหา

หนังสือบางส่วนพ่ึงพาการบริจาค โดยเมื่อสืบค้นข้อมูล 3 ปีย้อนหลังของสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวพบว่าไม่
ปรากฏการจัดซื้อหนังสือแต่อย่างใด ห้องสมุดแต่ละแห่งจึงอาจไม่ได้มีหนังสือและสิ่งพิมพ์เล่มใหม ่ๆ เท่าใดนัก 
นอกจากนี้ปัจจุบันยังพบว่าคนนิยมเข้าถึงการอ่านผ่านรูปแบบดิจิทัลมากข้ึน 
 
ดังน้ัน กทม.จะเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้และสง่เสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดย 
   - พัฒนาห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) แพลตฟอร์มยืมหนังสือออนไลน์อ่านอีบุ๊กได้ฟรี โดยจะประสานงาน
สำนักพิมพ์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อได้มาซึ่งลิขสทิธิ์ท่ีสามารถให้ประชาชนยืมหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  - จัดทำระบบสำรวจความต้องการหนังสือของประชาชนเพ่ือพัฒนาคลังห้องสมุดออนไลน์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
  - เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือเอกชนสนับสนุนการบริจาค e-Book ใหห้้องสมุดออนไลน์ของกทม. ได้ 
 
P120 เพ่ิมฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเปน็ Co-working Space (สร้างสรรคดี์/เรียนดี) 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  - มีแหล่งความรู้และ Co-working Space ท่ีตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 
  - ลดการเดินทางของประชาชนเข้าไปยังเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน 
  - ลดภาระประชาชนจากการ Work From Home 



สร้างสรรค์ดี-6 
 

รายละเอียด 
หลังเกิดวิกฤตการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 “ออฟฟิศ” เริ่มไมใ่ช่สถานที่เพียงแห่งเดียวเมื่อพูดถึงการ

ทำงาน เพราะการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) ได้พลิกโฉมรูปแบบการทำงาน หลายองค์กรมีผลลัพธ์ในด้าน
ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น และต่อยอดไปสู่เทรนด์ใหมคื่อ การทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Work from anywhere) [1]    
ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรือ่ย ประกอบผู้คนสมัยใหม่นิยมประกอบอาชีพอิสระมากข้ึน 
หลายคนไม่มสีถานที่ทำงานเป็นประจำ แต่ต้องการพ้ืนท่ีที่มีอินเทอร์เน็ต ปลั๊กไฟ และสภาพแวดล้อมเหมาะสม 

ปัจจุบัน กทม.มีพ้ืนที่ห้องสมุด 36 แห่ง กระจายตัวอยู่ใน 27 เขต [2] พ้ืนที่น้ีสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นพ้ืนที่
ทำงานยุคใหม่ ของคนกรุงเทพฯ ได้ แต่ห้องสมุดของ กทม.ยังมีข้อจำกัดในหลายมิติ เช่น การบริการอินเทอร์เน็ต (บาง
ห้องสมุดต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะใช้ได้) ปลั๊กไฟไม่ได้มีทุกโต๊ะทำงาน ไม่มีการแยกโซนใช้เสียงกับโซนเงียบ อีกทั้งยังมี
เวลาเปิดปิดไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (ปิดวันจันทร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาให้บรกิารแตกต่างกัน) 
เป็นต้น ทำให้หอ้งสมุดของ กทม.ยังไม่เหมาะสมต่อการทำงาน ดังน้ัน กทม.จะเพ่ิมฟังชันห้องสมุดให้เป็น Co-working Space 
  - บริการ Wi-Fi ฟรีและเสถียร 
  - บริการปลั๊กไฟเพียงพอ  
  - แยกสัดส่วนพ้ืนที่ห้องเงียบและห้องใช้เสียง 
  - ปรับวันเวลาทำการให้สอดคล้องกับการใช้งานของประชาชนโดยให้เปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ              
เปิดให้บริการในวันจันทร์ในช่วงปิดภาคเรียน 
[1] https://www.creativethailand.org/view/article-read?article_id=33048&Work-From-Anywhere   
[2] https://thematter.co/social/36-bangkok-libraries-map/80289 
 
P125 จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพืน้ท่ีศิลปะ (สรา้งสรรค์ดี) 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - ส่งเสรมิจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนโดยมีงานศิลปะหลากหลายประเภทให้ชม เรียนรู้ 
และสัมผัสในชีวิตประจำวัน 
   -  ส่งเสริมศิลปินทุกระดับให้มพ้ืีนที่แสดงงานและมีโอกาสในการพัฒนาฝีมือมากย่ิงข้ึน 
รายละเอียด 

ประชาชนที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ จะมีโอกาสใกล้ชิดกับศิลปะก็ต่อเมื่อต้ังใจเดินทางไปแกลเลอรี่ หรือพ้ืนที่จัด
แสดงงานศิลป์ ซึ่งมักเป็นอาคารหรือพ้ืนที่ปิดจึงทำให้งานศิลปะยังคงเข้าถึงผู้คนในวงจำกัด  

ด้าน กทม.ท่ีผา่นมาก็ได้มีการสนับสนุนพ้ืนที่จัดแสดงงานศิลปะแค่เพียงบางพ้ืนที่ ได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพฯ และพ้ืนที่สาธารณะบางแห่ง เช่น 
   - กำแพงริมคลองตลอดแนวโครงการคลองสวย น้ำใส เป็นพ้ืนที่ที่ กทม.สนับสนุนให้เกดิงานศิลปะกลางแจ้ง [1] 
ทำให้กำแพงรมิคลองต่าง ๆ ถูกตกแต่งไปด้วยภาพวาดจากท้ังนักเรียนในพ้ืนท่ีและข้าราชการ กทม.  
   - การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่ผ่านมากทม.มีการวาดภาพตามแนวกำแพงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อตกแต่งสถานที่ 
รวมถึงที่สวนสาธารณะบางแห่ง 
  - สวนสาธารณะในเขตราชเทวีเฉลิมหล้า (สะพานหัวช้าง) สำนักงานเขตราชเทวี ร่วมกับกลุ่ม SPRAY BRUSH 
นำศิลปินดังมากกว่า 50 ชีวิต มาถ่ายทอดผลงานศิลปะบนกำแพง (กราฟฟิต้ี) ภายใต้ช่ือ MEETING OF STYLES 2018 
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BANGKOK, THAILAND [2] ปัจจุบันสวนเฉลิมหล้าได้รับการปรับปรุงอีกคร้ังจาก เจลีก (J-League) ลกีการแข่งฟุตบอล
ประเทศญี่ปุ่น มาแต่งแต้มกำแพงและพ้ืนสนามฟุตซอลเป็นลวดลายนักฟุตบอลชาวไทยที่เคยไปค้าแข้งที่ประเทศญีปุ่่น [3]  

จากกรณีข้างต้นจะเห็นได้ว่า กทม.ได้ริเร่ิมนำศิลปะเข้าสู่พ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ บ้างแล้ว อย่างไรก็ตามยังมี
ข้อจำกัดในเชิงรูปแบบและสถานที่ ดังน้ัน กทม.จะ 
   - ทำงานร่วมกับศิลปินท้องถ่ินในการพัฒนาย่านศิลปะใหก้ระจายตัวทั่วทุกเขต โดยเปิดโอกาสให้ศิลปินใช้พ้ืนที่
ต่าง ๆ ของ กทม.ได้ เช่น ศาลารอรถเมล์ ป้ายรถเมล์ ทางเท้า ป้ายและจอดิจิทัลประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ในการแสดงผลงาน
ทุกแขนง (โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร) รวมถึงใหม้ีการหมุนเวียนของงานศิลปะเพ่ือโอกาสของศิลปินใหม ่ๆ 
   - พัฒนาปฏิทินและแผนที่การแสดงงาน รวมถึงคำแนะนำในการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะเพ่ือชมงาน เพ่ือเป็น
การอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงงานศิลปะได้ย่ิงข้ึน 

[1]  https://webportal.bangkok.go.th/healthcenter14/page/main/4382 99_Bangkok-PORTAL.pdf/1/info/208465_Bangkok-PORTAL.pdf 
[2] https://mgronline.com/travel/detail/9610000082357 
[3] https://www.goal.com//bltf1c1e4ae72a9a014 
 

P126 เปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑเ์มืองกรุงเทพฯ และพื้นทีส่รา้งสรรค์ (สร้างสรรค์ดี) 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ได้พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ ได้รู้จักกรุงเทพฯ มากย่ิงข้ึน 
   - ได้พ้ืนที่สร้างสรรค์สาธารณะแห่งใหม่ใจกลางสะดือเมือง 
   - เป็นโมเดลของการสร้างพ้ืนท่ีประเภท Third Place ในระดับเมือง 
รายละเอียด 

ในปี 2555 แนวคิดเรื่องการปรับศาลาว่าการกรุงเทพฯ เสาชิงช้าให้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองได้ปรากฏขึ้น [1] 
เน่ืองจากมีแผนที่จะย้ายศาลาว่าการไปยังดินแดง แต่การก่อสร้างท่ีล่าช้าอาจเป็นหน่ึงในสาเหตุที่ทำให้โครงการดังกล่าว
ถูกพับลง ปัจจุบันแม้ศาลาว่าการกรุงเทพฯ 2 ดินแดงจะเปิดใช้มากว่า 5 ปีแล้วก็ตาม สว่นราชการบางส่วนยังคงทำงานอยู่
ที่ศาลาว่าการกรุงเทพฯ 1 เสาชิงช้าอยู่เช่นเดิม ส่วนลานคนเมืองที่โดยลักษณะทางกายภาพเป็นลานที่เหมาะสมกบัการ
เป็นพ้ืนที่สาธารณะ แต่ในทางปฏิบัติมักถูกล้อมรั้ว อีกทั้งพ้ืนที่ส่วนหน่ึงยังใช้เป็นที่จอดรถของหน่วยงานกทม. ทำให้การใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่สาธารณะบริเวณดังกล่าวไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งท่ีจริงแล้วเจตนารมณ์การทำให้ศาลาว่าการเป็นพ้ืนที่
สาธารณะมีมาต้ังแต่เริ่มออกแบบในปี 2498 [อ้างอิงหน้า 14] ดังน้ัน เพ่ือให้พ้ืนที่น้ีเกิดประโยชน์สูงสุด กทม.จะ
ดำเนินการเปลี่ยนศาลาว่าการ 1 เสาชิงช้า ที่ต้ังอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ ที่เล่าเร่ือง
เมืองกรุงเทพฯ ในทุกมิติ โดย 
   - ครอบคลมุลกัษณะทางกายภาพและภูมิศาสตร์ ประเด็นของการพัฒนาเมือง เล่าเรื่องย่าน ที่มาที่ไปของช่ือย่าน 
รูปแบบสถาปัตยกรรม อิทธิพล วิถีชีวิตทั่วไป ชาติพันธ์ุ  ประวัติศาสตร์ของสามัญชน ฯลฯ โดยจะออกแบบการเล่าเร่ืองให้
เกิดประสบการณ์ท่ีแตกต่าง สร้างประสบการณ์เฉพาะตามบริบทของพื้นที่  
   - ร่วมมือกับมอือาชีพในการทำพิพิธภัณฑ์ เช่น กรมศิลปากร สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) และ
เอกชน ทำงานร่วมกับผู้คนกรงุเทพฯ ผู้เช่ียวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ ปราชญ์ชาวบ้าน โบราณคดี ศิลปะ นักออกแบบ 
ฯลฯ เพ่ือให้ได้พิพิธภัณฑ์ที่ครบถ้วนทางด้านเนื้อหาและถูกออกแบบเรื่องราวและประสบการณ์จากนักออกแบบ และ
ร่วมมือกับมืออาชีพด้านสถาปัตยกรรมเพ่ือการปรับปรุงออกแบบและอนรุักษ์อาคารศาลาว่าการกรุงเทพฯ อาคารท่ีมี
รูปแบบศิลปะอันทรงคุณค่าและเป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องราวของเมือง ณ วันแรกสร้างได้อย่างดีเลิศ 
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   - พิพิธภัณฑ์ต้องมีฟังก์ช่ันที่นอกจากบอกเล่าเรื่องราวการจัดแสดงผ่านนิทรรศการต่างๆ ต้องส่งเสริมให้มีพ้ืนที่
กิจกรรมสำหรับการแลกเปลีย่น พูดคุยต่างๆ อย่างโอบรับ ทั้งรูปแบบกิจกรรม และรูปแบบสภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ 

นอกจากนี้จะจัดสรรพ้ืนที่ส่วนหน่ึงของศาลาว่าการกรุงเทพฯ เสาชิงช้ารวมถึงลานคนเมืองให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะ
เปิดให้ประชาชนเข้าใช้ เช่น พ้ืนที่แสดงความคิดเห็น จัดกิจกรรมการประชุม การหารือสร้างสรรค์นวัตกรรมเมือง การ
แสดงศิลปะ การแสดงดนตรี เป็นต้น 

[1] https://mgronline.com/qol/detail/9550000090912 
 
P127 แพลตฟอร์มรวบรวมพื้นท่ีสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (สร้างสรรค์ดี) 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร   *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - รู้ว่าจุดไหนเป็นย่านสร้างสรรค์ของเมือง 
   - รู้ว่ามีกิจกรรมสร้างสรรค์อะไรเกิดขึ้นในเมืองบ้าง 
   - รู้ว่ามีพ้ืนที่ไหนให้เลือกจัดกจิกรรมได้บ้าง 
   - มีทางเลือกในการจัดกิจกรรมมากย่ิงข้ึน 
รายละเอียด 

ในแทบทุกวัน มีประชาชน ศิลปิน และหน่วยงาน จัดงานท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี เทศกาลอยู่เสมอ 
กรุงเทพฯ จึงเปรียบเสมือนแพลตฟอร์มแห่งความคิดสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา กทม.ยังไม่มีชอ่งทางกลางในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเหล่าน้ี ต่างฝ่ายจึงต่างขับเคล่ือนภายใต้กำลังของตนเอง ทำให้งานสร้างสรรค์ในกรุงเทพฯ ยังเป็น
ที่รู้จักในวงจำกัด ด้านคนจัดงานก็ประสบปัญหาหาสถานที่ในการจัดงานลำบาก 

ดังน้ัน กทม.จะจัดทำแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ ecosystem ของงานศิลปวัฒนธรรมครบวงจร ประกอบไปด้วย 
   1. แผนที่ออนไลน์ที่รวบรวม  
         1.1 แหลง่วัตถุดิบ  
         1.2 แหล่งผลิต (สตูดิโอ) ท้ังระดับอุตสาหกรรมและระดับปัจเจกบุคคล  
         1.3 สถานที่จัดแสดงผลงาน (รวมถึงงานจากนโยบาย ‘จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็น
พ้ืนที่ศิลปะ’ และ นโยบาย ‘กรุงเทพฯ พ้ืนที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)’) 
   2. ปักหมุดทำฐานข้อมูลรวมพ้ืนที่รัฐ-เอกชนให้ประชาชนเลือกใช้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ รวบรวมพ้ืนที่สาธารณะ
ทางศิลปะทั้งของ กทม.และทีป่ระสานมาจากเอกชน พัฒนาขึ้นเป็นฟังชัน BKK space catalog และเปิดให้พ้ืนที่เหลา่น้ี
เป็นพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ อย่างอิสระเสรีบนพ้ืนฐานของประชาธิปไตย และเคารพความเห็นต่าง 
   3. ปฏิทินศิลปะกรุงเทพฯ รวบรวมทุกความเคลื่อนไหวและเปิดโอกาสให้เครือข่ายและผู้คนในวงการ สามารถลง
ตารางในปฏิทินได้ 
   4. ประชาสัมพันธ์ กทม.มีสื่อนอกบ้านจำนวนมาก อาทิ ศาลารอรถเมล์ รถไฟฟ้า สำนักงาน มากมายท่ีพร้อมจะ
เป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสื่อออนไลน์ของ กทม.นอกจากน้ีจะต้องรวมมือกับเจ้าของงาน และศิลปินเพ่ือวางแผน
ประชาสัมพันธ์ร่วมกัน 
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  นอกจากนี้จะมีการประมวลผล เพ่ือหาช่องว่าง ปัญหา และโอกาส ในการขยายผล อํานวยความสะดวก และ
พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เดิม ให้ตอบโจทย์กิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจชุมชน เช่น การเพ่ิมป้ายนำทาง สัญลักษณ์      
แสงสว่าง  การจัดการปัญหาจราจร เป็นต้น 
 
P128 วิชาศิลปะนอกห้องเรยีน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศลิปินทั่วกรุง (สร้างสรรค์ดี) 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ได้วิชาศิลปะในโรงเรียนรูปแบบใหมผ่่านการร่วมมือกับเครือข่ายศิลปิน 
   - สร้างโอกาสให้กับนักเรียนในกรุงเทพฯ ได้ซึมซับงานศิลปะใกล้ตัว 
รายละเอียด 

กทม.จะเป็นตัวกลางในการประสานระหว่างเครือข่ายศิลปินในกรุงเทพ และหอศิลป์กรุงเทพฯ ในการร่วมกัน
พัฒนาวิชาศิลปะให้กับนักเรียนในสังกัด กทม. เพ่ือให้วิชาศิลปะมีความน่าสนใจ ช่วยขยายกรอบความคิดสร้างสรรค์และ
การแสดงออกของนักเรียน นอกจากน้ี กทม.จะช่วยประสานระหว่างโรงเรียนและผู้จัดงานกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรมที่
ถูกจัดข้ึนในพ้ืนที่ กทม. โดยเฉพาะท่ีจัดข้ึนจากนโยบาย เช่น นโยบาย ‘จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้งทุกมุมเมืองเป็นพ้ืนท่ี
ศิลปะ’ 'กรุงเทพฯ พ้ืนที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง” และการจัดแสดงงานศิลปะอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ของ กทม. หรือ กทม.
เป็นผู้ประสานงานเพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสในการชมศิลปะและวัฒนธรรม ซึมซับศิลปะใกล้ตัว (ในกรณีที่โรงเรียน
สามารถจัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการพานักเรียนออกนอกสถานท่ีได้ พิจารณาการใช้เวลาในวิชาศิลปะ วิชาชมรม      
เพ่ือให้กลุ่มนักเรียนที่สนใจได้เข้าถึงศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น) 
 
P129 ขยายโอกาส ขยายชอ่งทาง ให้กับสนิคา้สรา้งสรรค์กรงุเทพฯ (MIB: Made in Bangkok) (สรา้งสรรค์ดี/เศรษฐกิจดี) 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ได้สนับสนุนสินค้าสร้างสรรค์ท่ีผลิตข้ึนในพื้นที่กรุงเทพฯ 
   - ได้ขายสินค้ามากข้ึนในหลากหลายช่องทาง 
   - ได้พัฒนาสินค้าให้ไปสู่สินค้าสร้างสรรค ์

รายละเอียด 
ปัจจุบัน Bangkok Brand ตราสัญลักษณ์สนิค้าสร้างสรรค์ที่ผลิตข้ึนในกรุงเทพฯ ยังมีช่องทางจัดจำหน่ายที่จำกัด 

มีหมวดหมู่ของสินค้าที่จำกัด และไมม่ีการจัดทำและเผยแพร่ฐานข้อมูลของผู้ผลิตเพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการต่อยอดทาง
ธุรกิจ รวมทั้งผูผ้ลิตยังไม่ได้ข้ึนเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม และระบบ e-GP เพ่ือต่อยอดการประมูลงานจากภาครัฐ  

ดังน้ัน กทม.จะนำเอาผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok) โดย
การรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตข้ึนในกรุงเทพฯ ที่มีความหลากหลายของหมวดหมู่สินค้าให้ครบถ้วนทุกมิติความสร้างสรรค์ 
เช่น ศิลปะการแสดง ศิลปะการออกแบบ สิง่พิมพ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ งานฝีมือ ของเล่น เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองเรือน เคร่ืองเขียน เครื่องหนัง เคร่ืองปรุง เคร่ืองครัว เป็นต้น และพร้อมกับสนับสนุนผู้ผลิต เช่น 
  1. ออกแบบช่องทางจัดจำหน่ายเพ่ิมเติม ทั้งการจัดกิจกรรมใน-นอกกรุงเทพฯ และต่างประเทศ ร่วมมอืกับ
เครือข่ายร้านค้าห้างร้าน เพ่ือเปิดพ้ืนที่วางจำหน่ายสินค้าเพ่ิมเติม โดยกทม.จะศึกษาตลาดสำหรับสินค้าสร้างสรรค์ 
คัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพ 
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  2. เปิดหลักสูตรให้ผู้ประกอบการนำสินค้าเข้าแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ต่าง ๆ ผ่านการช่วยเหลือจาก
อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)  
  3. จับคู่ผู้ประกอบการต่างประเภทมาออกแบบสร้างสรรค์งานร่วมกัน เช่น สิ่งพิมพ์กับเคร่ืองครัวเพ่ือออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ใหม่ หรือของเล่นกับศิลปะการแสดง เพ่ือนำตัวละครมาเป็นของเล่น เป็นต้น  
  4. จัดเวิร์กช็อปด้านผลิตภัณฑ์จากความร่วมมือของกทม.และภาคเอกชน เพ่ือนำไปต่อยอดและขยายช่อง
ทางการหารายได้จากภูมิปัญญาที่มีอยู่ และให้ความองคค์วามรู้เพ่ือพัฒนาสินค้าที่ยังพัฒนาศักยภาพไม่เต็มท่ี 
  5. จัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการสร้างสรรค์ภายในกรุงเทพฯ ให้ผู้ทีส่นใจต่อยอดธุรกิจสามารถติดต่อกันได้  
  6. สนับสนุนให้ข้ึนทะเบียนวิสาหกิจและ e-GP เพ่ือโอกาสในการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐและ กทม.  
  7. สนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือเปิดห้างหรือร้านค้าในแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ระดับโลกเพื่อนำสินค้า MIB      
โกอินเตอร์  
  8. ร่วมกันพัฒนาให้สินค้าที่ผลิตในกรุงเทพฯ มีความสร้างสรรค์ในทุกมิติ ต้ังแต่ผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการสื่อสาร 
การเล่าเรื่อง เพ่ือนำเข้าสู่ตลาดพร้อมกลยุทธ์ทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  
  9. จัดงานนิทรรศการและงานจัดแสดงสินค้าเพ่ือส่งเสริมสินค้าสร้างสรรค์และผู้ประกอบการ รวมถึงเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ได้เรียนรู้จากความสำเร็จของผูป้ระกอบการท่ีมีศักยภาพ 
  10. สนับสนุนและให้ข้อมูลในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าสร้างสรรค์ 
MIB 
  11. ประเมินผลตอบรับของสินค้าทั้งจากฝั่งผู้บริโภคและผูป้ระกอบการ เพ่ือนำไปต่อยอดและปรับปรุงในการ
ผลิตและจำหน่ายในอนาคต 
 
P130 พื้นท่ีสาธารณะเอนกประสงค์ทั่วกรุง (สร้างสรรค์ดี) 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ได้พ้ืนที่สาธารณะสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดแสดงและการรับชมผลงานศิลปะสร้างสรรค์ การจัด
เสวนาการประชุมหัวข้อปัญหาเมือง ใกล้บ้าน 
รายละเอียด 

ปัจจุบันพ้ืนที่สาธารณะส่วนใหญ่ของ กทม.จะเน้นการให้บริการเฉพาะด้าน โดยส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมด้าน
กีฬา เช่น ลานกีฬา 1,034 แห่ง ศูนย์กีฬา 12 ศูนย์ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ศูนย์สร้างสุขทุกวัย 35 ศูนย์ สวนสาธารณะ
หลัก 39 สวน  พ้ืนที่ที่มุ่งเน้นด้านศิลปะโดยเฉพาะมีแห่งเดียวคือ หอศิลป์กรุงเทพฯ  ส่วนพ้ืนที่ท่ีใกล้เคียงพ้ืนที่สาธารณะ
เอนกประสงค์ที่สุดของกรุงเทพฯ คือ ศูนยส์ร้างสุขทุกวัยที่มีกิจกรรมหลากหลายประเภทหลากหลายช่วงวัย แต่ก็ยังเป็น
กิจกรรมที่กำหนดโดยสำนักวัฒนธรรมฯ  

แม้ กทม.จะมกีารเปิดให้ประชาชนสามารถขอใช้สถานที่ของ กทม.ได้ เช่น สวนสาธารณะ [1] อาคารสถานที่ของ
สถานศึกษาสังกัด กทม. [2] แต่จากข้อมูลของปี พ.ศ. 2559 ไม่มีการดำเนินการย่ืนคำขอใช้สถานท่ีทั้งสองแต่อย่างใด     
โดยสาเหตุอาจมาจากหลายปัจจัย เช่น ข้อมลูหายาก การไม่ทราบว่า กทม.อนุญาตให้ขอใช้ได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า กทม.    
ยังมีข้อจำกัดในพ้ืนที่เอนกประสงค์เพ่ือรองรับการทำกิจกรรมที่แตกต่างไปตามความต้องการของประชาชน ส่งผลให้     
การจัดกิจกรรมส่วนใหญ่มักเกิดข้ึนที่หอศิลป์กรุงเทพฯ ดังน้ัน กทม.จะขยายพ้ืนที่สาธารณะอเนกประสงค์ให้กระจายตัว       
อยู่ทั่วกรุง เพ่ือเปิดให้ประชาชนใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 
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1. การชุมนุมและการแสดงออกทางความคิด โดยจัดสรรหาพ้ืนที่ทางเลือกให้ใช้ มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น 
ห้องน้ำ น้ำด่ืม และการดูแลเร่ืองความปลอดภัย 

2.  พัฒนาพ้ืนท่ีอเนกประสงค์ (Mixed use) เช่น ห้องหรือลานเอนกประสงค์ โดยพ้ืนที่เหล่าน้ีเปิดให้ประชาชน
ใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่จัดแสดงศิลปะ พ้ืนท่ีการประชุมสัมมนาประเด็นเชิงสังคมและการพัฒนาเมือง รวมถึงพ้ืนที่
ในการแสดงออกทางความคิด นอกจากน้ันพ้ืนที่เหล่าน้ียังสามารถใช้เป็นพ้ืนที่นำเสนอผลงานหมุนเวยีนจากหอศิลป์
กรุงเทพฯ ได้อีกด้วย 

พ้ืนที่ที่จะนำมาใช ้
   - พ้ืนที่ของ กทม. เช่น สวนสาธารณะ ลานกว้าง (เช่น ลานคนเมือง) พ้ืนทีโ่รงเรียน พ้ืนที่ส่วนราชการ กทม.         
(เช่น ห้องซ้อมดนตรี ห้องบันทึกเสียง กองสังคีต) ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ตามสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น  
   - พ้ืนที่ของหน่วยงานรัฐอ่ืน เช่น กรมธนารักษ์ องค์การยาสูบแห่งประเทศไทย และสำนักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ เป็นต้น เน่ืองด้วยเป็นหน่วยงานที่มีอาคารสถานที่ในการดูแลจำนวนมาก เป็นต้น 
การประชาสัมพันธ ์
   - จัดทำตารางแสดงการจองใช้บริการออนไลน์เพ่ือให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้ทราบถึงคิวการใช้งาน     
และสามารถวางแผนการดำเนินการล่วงหน้า 
   - จัดทำข้อมลูเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณใกล้เคียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการใช้งาน เช่น 
พ้ืนที่ลานจอดรถของเอกชนบริเวณใกล้เคียงการเดินทาง 
[1] https://webportal.bangkok.go.th/upload/user/00000093/Service/Licensing%20Facilitation%20ACT/06%20Cleaning%20and%20Parks/188.pdf 
[2] https://webportal.bangkok.go.th/upload/user/00000077/GECC/SS/02.pdf 
 
P132 ชมรมผูสู้งอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging) (สร้างสรรค์ดี/สุขภาพดี) 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ผูสู้งอายุในกรุงเทพฯ ได้ทำกิจกรรมใหม่ ๆ พบปะพูดคุยกับเพ่ือนวัยใกล้เคียงกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
รายละเอียด 

ชมรมผู้สูงอายุเป็นหน่ึงในโครงสร้างที่สำคัญที่ช่วยสร้างกิจกรรมให้กับผู้สงูอายุ ทั้งในด้านนันทนาการและด้าน
สุขภาพ จากสถิติข้อมูลปี 2564 จำนวนสมาชิกในชมรมผูสู้งอายุในกรุงเทพฯ มีประมาณ 15,000 คน ซึ่งมีสัดส่วน
ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดที่ปัจจุบันมีอยู่มากกว่า 1 ล้านคน [1] ดังน้ัน กทม.จะผลักดันและ
อำนวยความสะดวกให้เกิดการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุข้ึน โดยสนับสนุนผ่านปัจจัยต่างๆ เช่น  
    1. ใหค้วามรู้เก่ียวกับชมรมผู้สงูอายุและสิทธิประโยชน์ เช่น การเขียนโครงการจากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร 
    2. ช่วยอำนวยความสะดวกในการจดจัดต้ังชมรมผ่านการจัดเตรียมข้อมูลและงานเอกสาร 
    3. จัดหาพ้ืนที่ในการรวมกลุ่มและห้องของชมรม เช่น พ้ืนที่ในศูนย์บริการสาธารณสุข พ้ืนท่ีในโรงพยาบาล พ้ืนที่
ในสวนสาธารณะ 
    4. พ้ืนที่การรวมกลุ่มควรมีการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับการใช้งาน และมีบรรยากาศผ่อนคลาย 
เหมาะสำหรับผู้สูงอายุในการเข้าสังคม ทำกจิกรรม พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 
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    5. ช่วยประสานจัดหากิจกรรมให้กับชมรม เช่น ประสานหาครูสอนออกกำลังกาย (สามารถประสานครูที่สอนอยู่
ในศูนย์กีฬา กทม.) 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุใน กทม.มีทั้งสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพกายที่แข็งแรง เป็นคลังปัญญาให้กับกรุงเทพฯ และ
เยาวชนต่อไป 
[1] http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx 
 
P136 จัดกิจกรรมแข่งขันกฬีาประจำชุมชน ประจำเขต (สร้างสรรคดี์/สุขภาพดี) 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - กิจกรรมที่มสีว่นร่วมของคนในย่าน 
รายละเอียด 

ปัจจุบันการแข่งขันกีฬาใน กทม.ส่วนใหญ่จะเน้นที่กีฬาของนักเรียนในสังกัด กทม. ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกับ
ประชาชนทั่วไป ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาการแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต ประจำจังหวัดข้ึน โดยจะเป็นการแข่งขัน
ที่เปิดกว้างให้ประชาชนท่ัวไปสามารถรวมกลุ่มกันและเข้าร่วมได้ การแข่งขันจะมีการแบ่งเป็นลีกตามช่วงอายุและ
ประเภทกีฬา เช่น ฟุตซอล มวยไทย วอลเลย์บอล แบดมินตัน บาสเก็ตบอล ว่ายน้ำ เทควันโด  ปิงปอง แบดมินตัน 
ฟุตบอล และ E-Sport โดยการแข่งขันจะถูกจัดขึ้นตามลานกีฬาต้นแบบประจำแขวงต่าง ๆ 
 
P159 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผลักดัน Hi-Tech และ Hi-Touch (สร้างสรรค์ดีเศรษฐกิจดี) 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ร้านค้าและผูป้ระกอบการสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากความสร้างสรรค์ได ้
   - ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการท่ีน่าสนใจมากข้ึน  

รายละเอียด 
กทม.ยังขาดการดำเนินการด้านเศรษฐกิจระดับเมืองอยู่แม้มีอำนาจและกลไกที่ใช้ได้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(creative economy) คือเศรษฐกิจที่ใช้ความคิดสรรสรา้งเป็นผลผลิตและใช้เป็นเคร่ืองมือที่น่าสนใจในการเพ่ิมมลูค่าทาง
เศรษฐกิจในทกุระดับ กทม.จะประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สนับสนุน ตลอดจนผลักดันกรุงเทพมหานคร    
ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคในอนาคต กทม.ต้องผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเทคโนโลยีข้ันสูง         
(Hi-Tech) เช่น อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรม eSports แพลตฟอร์มช้อปป้ิงออนไลน์ ตลอดจนอุตสาหกรรมท่ีมี
คุณค่า ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทางด้านจุดแข็งด้านการบริการ (Hi-Touch) กทม.ต้องผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการ
บริการ เช่น สปา-นวดแผนไทย อาหาร สตรีทฟู้ด ช้อปป้ิงซื้อ-ขายสินค้า (shopping destination) ตลอดจนการแสดง 
ศิลปวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินที่มอัีตลักษณ์และมูลค่าสูง (value creation) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ กทม.จะดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ จัดนิทรรศการตลอดจน
ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลของเมือง (City Event) เพ่ือดึงดูดการลงทุนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึง
เช่ือมโยงความร่วมมือของผู้ประกอบการเอกชน และกลุม่อุตสาหกรรมเช่ือมโยงสู่หลักสูตรของสถานศึกษาในกรุงเทพฯ 
และศูนย์ฝึกอาชีพ เพ่ือจับคู่อาชีพทักษะขั้นสูงกับความต้องการตลาด 
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P189 พิจารณาเพ่ิมศนูย์สร้างสขุทุกวัย เพิ่มกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯ (สร้างสรรค์ดี/สุขภาพดี) 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - มีพ้ืนทีส่าธารณะทำกิจกรรมนอกบ้านเพ่ิมเติม 
   - มีพ้ืนทีส่าธารณะครอบคลุมพ้ืนที่ในกรุงเทพฯ มากขึ้นครบทุกกลุ่มเขต 
   - มีพ้ืนที่พบปะ แลกเปลี่ยน ทำกิจกรรมร่วมกับเพ่ือน และผู้คนใหม่ๆ  ในย่าน 
รายละเอียด 

กรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะหลัก 39 สวน [1] แต่มีเพียงบางแห่งเท่าน้ันที่มีศูนย์สร้างสุขทุกวัยและหรือศูนย์
กีฬาอยู่แล้ว ดังน้ัน กทม.จะพิจารณาขนาด พ้ืนที่และความเหมาะสมของสวนที่ยังไม่มีศูนย์สร้างสุขทกุวัย แล้วจึงค่อย
ดำเนินการเพิ่มศูนย์สร้างสุขทกุวัยในสวนสาธารณะหลักที่เหมาะสม ทั้งน้ีไม่ได้หมายถึงการสร้างอาคารสถานที่เพียง     
อย่างเดียว แต่รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อม และออกแบบกิจกรรมที่ทุกคนสามารถมาทำร่วมกันได้นอกบ้าน          
โดยลักษณะกิจกรรม การใช้พ้ืนที่ หรือการสร้างอาคารให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละสวนสาธารณะและต้อง
ตอบสนองพฤติกรรมประชาชนในย่าน โดยสามารถรองรับการเข้ามาใช้งานของผู้คนหลากหลายประเภท ส่งเสริมให้เกิด
การพูดคุย แลกเปลี่ยน ระหว่างกัน 
 
P196 พัฒนาป้ายท่องเที่ยวท่ัวกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง (สร้างสรรค์ดีเศรษฐกิจดี/โครงสรา้งดี 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - มีทางเลือกในการทำกิจกรรมและได้รู้จักกรุงเทพฯ มากยิ่งข้ึนผ่านประวัติศาสตร์สิ่งต่าง ๆ ในเมือง 
รายละเอียด 

ป้ายท่องเที่ยวและสถานทีส่ำคัญของกรุงเทพฯ (ป้ายน้ำตาล) เป็นโครงการที่ดำเนินการต้ังแต่ปี 2546 – 2549 
รวม 430 ป้าย แบ่งเป็น 2546 – 2547 จำนวน 160 ป้าย 2549 จำนวน 270 ป้าย ป้ายอยู่ภายใต้การดูแลของ 3 สำนัก 
1) ส่วนการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดูแลเน้ือหาและข้อมูล 2) สำนักจราจรและขนส่ง กรุงเทพ 
ดูแลเรื่องกายภาพและการติดต้ังป้าย 3) ฝ่ายโยธา สำนักงานเขต หากมีการเคลื่อนย้ายหรือถอนเล็กน้อยโดยจะได้รับการ
ประสานจากส่วนการท่องเที่ยว 

ลักษณะป้ายในปัจจุบันเป็นเสากล่องสี่เหลีย่มคู่ ส่วนเนื้อหาเป็นแผ่นโลหะสีน้ำตาลทรงจัตุรัส และด้านบนสุดของ
ป้ายเป็นแผ่นสแตนเลสโค้งตกแต่ง ส่วนองค์ประกอบของเนื้อหานั้นประกอบด้วย 3 ส่วน 1) สญัลักษณ์สถานที่ 2) ช่ือ
สถานที่ ไทยและอังกฤษ 3) คำอธิบาย ไทยและอังกฤษ  

ปัญหาของป้ายในปัจจุบัน ประกอบด้วย 4 ประเด็น 1) สภาพทรุดโทรมไม่ได้รับการบำรุงรักษา ไม่มีแนวทางการ
ปรับปรุงป้ายท้ังหมด 2) รูปแบบการเล่าที่ไม่มีแบบแผน บางป้ายเน้นเล่าประวัติบางป้ายเน้นเล่ารูปแบบสถาปัตยกรรม 3) 
ไม่มีภาพและแผนที่ประกอบ เน่ืองด้วยบางเนื้อหามีการพูดถึงรายละเอียดจุดเล็ก ๆ ที่ไม่เห็นจากป้าย หรือหากมีการพูด
ถึงภาพรวมก็จะไม่เห็นภาพแผนที่ เป็นต้น 4) เน้ือหาภาษาไทยและอังกฤษไม่เท่ากัน ทำให้ชาวต่างชาติไม่ทราบ
รายละเอียดเท่าภาษาไทย  

ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการปรับปรุงป้ายท่องเที่ยวให้มีความชัดเจน ถูกต้อง เข้าใจง่าย เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ให้ทุกสถานทีก่ลายเป็นแหลง่ท่องเที่ยว  
ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 

นำร่องพัฒนา 120 ป้าย ภายในเกาะรัตนโกสินทร์ โดยมีพัฒนาใน 2 มิติ 1) เล่าเรื่องใหม่ 2) รูปแบบป้ายใหม ่
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เลา่เรื่องใหม่ 
   - นำสีมาช่วงแบ่งยุคสมัยของสถานท่ี ต้ังแต่ยุคก่อนรัตนโกสินทร์ถึงยุคปัจจุบัน การนำสีที่สามารถระบุยุคสมัยมา
ช่วยเล่าเรื่องจะทำให้เราเห็นพัฒนาการของเมืองได้จากสี และเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว การกระจายตัวของสถานที่สำคัญ
สามารถสันนิษฐานได้ว่าช่วงใดการพัฒนากระจุกตัวอยู่ในบริเวณใด 
   - องค์ประกอบในการเล่าเรื่องใหม่ ประกอบด้วย 1) ช่ือสถานท่ี / แถบสบีอกยุคสมัย 2) เน้ือหาโดยย่อ สรุป
สาระสำคัญของสถานที่น้ีเป็นข้อ ๆ 3) ส่วนองค์ประกอบเพ่ิมเติม อาทิ ภาพ แผนผัง รายละเอียดสถาปัตยกรรม ฯลฯ 4) 
ประวัติ 5) แผนที่โดยรอบ 6) ป้ายบอกทางไปสถานท่ีโดยรอบ 7) QR Code เพ่ือสแกนข้อมูลเพ่ิมเติม 
   - ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทีส่อนวิชาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี สำนัก
จดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักหอสมุดแหง่ชาติ เพ่ือร่วมจัดทำข้อมูล ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน มีภาพเก่าประกอบ 
รวมถึงการเพิ่มเติมป้ายในจุดที่อาจจะหลงลมืและละเลยกนัไป 

รูปแบบปา้ยใหม่ 
   - ปรับรูปแบบป้ายให้กระชับขึ้น ออกแบบป้ายหลายรูปแบบเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ หากบริเวณน้ันมี
เสาอยู่แล้วอาศัยเสาเดิม หรอืบริเวณมีแนวร่ัวเดิมก็ใช้รูปป้ายเป็นแนวนอนนำป้ายไปติดต้ังกับรั่ว ไม่เพ่ิมเสาในบริเวณนั้น 
หากไม่มีเสาหรอืแนวรั่วจึงค่อยติดต้ังป้ายแบบมีฐาน โดยป้ายจะต้องไม่ขีดขวางทางเดิน ติดต้ังขนานไปกับทางเท้า 
จัดทำข้อมลูท้ังหมดขึ้นระบบออนไลน์เปิดข้อมูลเป็นสาธารณะทุกคนสามารถเช่ือมต่อได้ เบ้ืองต้นจะนำข้อมูลไปเช่ือมต่อ
กับ Google Map ให้รายละเอียดของสถานที่แสดงในออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปถึงการต่อยอดสร้างเส้นทางท่องเที่ยว 
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สิ่งแวดล้อมด ี: ตรวจสอบและกำจัดมลพษิจากต้นตอ เพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวใกล้บ้าน (34 นโยบาย) 

P003 เพ่ิมรถเมล์สายหลกัและรอง ราคาถูกราคาเดียว (สิ่งแวดล้อมดี/เศรษฐกิจดี/เดินทางดี) 

P010 จัดทมี 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM2.5 (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

P011 ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

P012 ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษ (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

P013 สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลงังานไฟฟ้า (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี/เดินทางดี) 

P032 ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1,000 จุด (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

P034 ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในช่ัวโมงเร่งด่วนบรเิวณ Low Emission Zone (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี/เดินทางดี) 

P037 ตรวจจบัรถควันดำจากต้นตอ (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

P041 เตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมรองรับพ้ืนที่การค้าหาบเร่แผงลอย (สิ่งแวดล้อมดี/โครงสร้างดี) 

P048 พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพ้ืนที่เปิด ด้วยเคร่ืองฟอกอากาศสำหรับพ้ืนทีปิ่ด 
(สิ่งแวดลอ้มดี/สุขภาพดี) 

P049 ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพ้ืนท่ีสีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นท่ัวกรุง (สิง่แวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

P050 พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM2.5 (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี 

P094 รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเร่ืองจราจร ความสะอาด คอร์รัปช่ัน สิ่งแวดล้อม  
    (ปลอดภัยดี/สิ่งแวดล้อมดี/บริหารจัดการดี/เดินทางดี) 

P102 จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต (สิ่งแวดล้อมดี/เดินทางดี) 

P105 จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่ง (สิ่งแวดล้อมดี/เดินทางดี) 

P108 สวน 15 นาที ทั่วกรุง (สิ่งแวดล้อมดี) 

P109 สนับสนุนการแปลงที่ของประชาชนและเอกชนให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว (สิ่งแวดล้อมดี) 

P110 เพ่ิมเวลา เพ่ิมสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ิมการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะ (ปลอดภัยดี/สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

P112 พิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกาย ในสวน กทม.ได้ (สิ่งแวดล้อมดี) 

P137 ข้ึนทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิต (สิ่งแวดล้อมดี) 

P138 จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ (สิ่งแวดล้อมดี) 
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P145 สร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจร (สิง่แวดล้อมดี) 

P146 สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสขุอนามัย ไม่มขียะตกค้าง (สิง่แวดล้อมดี) 

P147 มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้า (สิ่งแวดล้อมดี) 

P148 พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม (สิ่งแวดล้อมดี/บริหารจัดการดี 

P149 รถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมือง เข้าถึงบ้าน (สิ่งแวดล้อมดี) 

P157 คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero) (สิ่งแวดล้อมดี) 

P161 ส่งขยะคืนสู่ระบบ (สิ่งแวดล้อมดี) 

P162 เพ่ิมสวสัดิการพนักงานเก็บและขนขยะ (สิ่งแวดล้อมดี) 

P170 ติดต้ังระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment) (สิ่งแวดล้อมดี/โครงสร้างดี) 

P171 มุ่งเป้าติดต้ังระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง (สิ่งแวดล้อมดี/โครงสร้างดี) 

P191 ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เช่ือมต่อทอ่รวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม (สิ่งแวดล้อมดี/โครงสร้างดี) 

P194 ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพ้ืนที่สาธารณะ (สิ่งแวดลอ้มดี/โครงสร้างดี) 

P209 ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 
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P003 เพ่ิมรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว (สิ่งแวดล้อมดี/เศรษฐกิจดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  - รถเมล์ครอบคลุมพ้ืนที่มากย่ิงข้ึนทั้งสายหลักและสายรอง โดยมี กทม.เป็นผู้ดำเนินการ 
  - ส่วนลดหรือไม่เสียค่าแรกเข้าเพ่ิม หากเช่ือมต่อ BRT และรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีทอง 
  - รถเมล์ใหม่ ชานต่ำ ปรับอากาศ ควันไม่ดำ 
  - มี GPS เช็กตำแหน่งรถได้ 

รายละเอียด 
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ ที่ผ่านมามกัมุ่งเน้นพัฒนาเส้นเลือดใหญห่รือการพัฒนาขนส่ง

มวลชนระบบหลัก ทั้งรถไฟฟ้าและรถเมลท์ี่ว่ิงบนถนนหลัก ซึ่งข้อจำกัดคือขนส่งข้างต้นไม่ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี ส่วนการ
ออกแบบการขนส่งสาธารณะระบบรอง (feeder) เพ่ือใหป้ระชาชนออกจากบ้านมาสู่ระบบหลักเหล่ายังมีอยู่อย่างจำกัด 
เมื่อขนส่งสาธารณะระบบรองอย่างเช่นการให้บริการสองแถวหรือรถเมล์สายรองมีข้อจำกัดทั้งในเชิงคุณภาพ (รถทรุดโทรม 
การบริการไม่ได้มาตรฐาน) และเชิงปริมาณ (เส้นทางไม่ครอบคลุม) จึงส่งผลกระทบต่อการใชข้นส่งสาธารณะในภาพรวม
ด้วย กล่าวคือ ประชาชนจำนวนหน่ึงอาจตัดสินใจไมใ่ช้ขนส่งสาธารณะทั้งระบบด้วยเพราะเมื่อพิจารณาคุณภาพและราคา
ที่ต้องจ่ายเม่ือคำนวณต้ังแต่ออกจากบ้านจนถึงปลายทางน้ันการตัดสินใจเดินทางด้วยวิธีอ่ืน เช่น รถส่วนตัวอาจคุ้มค่ากว่า 
ดังน้ันเพ่ือสนับสนุนการใช้ขนส่งสาธารณะ กทม.จะดำเนินการร่วมกับกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล
รถขนส่งสาธารณะทั้งหมด เพ่ือให้การดำเนินการเพ่ิมรถเมล์สายหลกัสายรองนั้นถูกต้องสอดคล้องกับรถที่ให้บริการเดิม 
โดย 

เพ่ิม / ปรับเสน้ทางวิ่งรถสาธารณะ 
   1. พัฒนารถเมล์สายรอง feeder เช่ือมต่อระบบหลัก โดยเริ่มจากเส้นทางที่เช่ือมรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อ
ขยาย รถไฟฟ้าสายสีทองและ BRT ส่วนเส้นทางที่มีผู้ประกอบการเดิมจะพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเดิมก่อน 
   2. พัฒนาการเดินรถในเส้นทางหลัก (Main Line/Trunk) สำหรับส่วนทียั่งไม่มีการเดินรถ 
   3. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระดับย่านให้เส้นทางครอบคลุมยิ่งขึ้น 
   4. พิจารณาเสน้ทางจากโครงการปฏิรูปรถเมล์ 269 เส้นทาง 
   5. พิจารณา “รถเมล์ Event” รถเมล์เฉพาะกิจที่ให้บริการเฉพาะเวลามี Event หรือมกิีจกรรมขนาดใหญ่ เพ่ือ
พาคนเดินทางกลับบ้านหลังงานเลิกอย่างสะดวก พาประชาชนไปเช่ือมต่อระบบขนส่งสาธารณะหลัก หรือการกระจายคน
ออกไปจุดต่าง ๆ ลดการกระจุกตัวอยู่หน้าสถานที่จัดงาน ลดการจราจรติดขัด 

ลดคา่ใช้จ่าย 
   1. ต้ังเป้าค่ารถเมล์ กทม. 10 บาท ตลอดสาย เด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ คนพิการ และนักบวชฟรี    
   2. พัฒนาระบบรถเมล์ที่ใช้ e-ticket สามารถเปลี่ยนรถเมลข์อง กทม.ได้ในเวลาที่กำหนด โดยไม่เสียค่าโดยสารเพ่ิม 

   3. ผู้โดยสารทีใ่ช้บริการรถเมล์ที่บริหารจัดการโดย กทม.และต่อด้วยระบบหลักที่ กทม.เป็นเจ้าของ ไม่ต้องเสียค่า
แรกเข้าเพ่ิม 

เพ่ิมความสะดวก 
   1. รถชานต่ำ Universal Design รถปรับอากาศ ใช้พลังงานไฟฟ้า  
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   2. รถขนาดเหมาะสมกับพ้ืนที่และเส้นทาง หากเป็น feeder ตรอกซอกซอย ขนาดรถต้องไม่เกิน 6 - 7 เมตร 
   3. เปิดสัญญาณ GPS เป็น open data เพ่ือให้ประชาชนวางแผนการเดินทางจากได้แอพพลิเคช่ัน เบ้ืองต้น       
จะพิจารณาประสานความร่วมมือกับ Google Map เพ่ือนำข้อมูลไปเผยแพร่ 
  4. พิจารณาเปิดระบบการประเมินคุณภาพการให้บริการทั้งตัวรถการให้บริการและผูขั้บข่ี 
   5. พัฒนาระบบชำระเงินที่สามารถชำระได้หลากหลายรูปแบบ 
   6. ไม่ติดโฆษณาทับกระจกติดแค่บริเวณตัวถัง เพ่ือไม่บดบังทิวทัศน์ของผู้โดยสาร 

 

P010 จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM2.5 (สิ่งแวดลอ้มดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  - ได้รู้ถึงที่มาและต้นกำเนิดของฝุ่นในพ้ืนทีก่รุงเทพฯ เพ่ือการจัดการอย่างตรงจุด 

รายละเอียด 
เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาฝุ่นในกรุงเทพฯ เกิดจากหลายปัจจัย เช่น การเผาจากเกษตรกรรม มลพิษจากโรงงาน 

ไอเสียจากรถยนต์ ซึ่งเกิดข้ึนจากทั้งภายในและภายนอกพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างไรก็ดีข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับสัดส่วนที่มาของ
ฝุ่นในแต่ละช่วงเวลาของกรุงเทพฯ ยังมีอยู่ในปริมาณจำกัด (จากการศึกษาพบเพียงงานวิจัยจากปี 2551 เก่ียวกับสดัส่วน
และที่มขีองฝุ่นในกรุงเทพฯ [1] ที่เป็นการศึกษาผ่านการเก็บตัวอย่างฝุ่น) ส่งผลให ้กทม. ขาดข้อมูลตน้ตอของฝุ่นที่แท้จริง
ว่าประกอบขึ้นจากท่ีมาใดบ้างอย่างละเอียด ในระดับที่จะนำไปต่อยอดสู่การบังคับใช้กฎหมายได้ 

ดังน้ัน กทม.จะเป็นเจ้าภาพในการทำบัญชีที่มาของฝุ่นภายในกรุงเทพฯ โดยจะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา       
ในการสืบทราบต้นตอของฝุ่น ทั้งการเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์องค์ประกอบ เช่น คุณสมบัติทางเคมี อิออน โลหะหนัก    
เพ่ือเก็บสถิติและระบุถึงต้นตอนของฝุ่น เพ่ือนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ทั้งในแง่การป้องกัน     
การปล่อยมลพิษ และในแง่การเอาผิดจากผู้ปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน 

 

3. ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชงิรุกในโรงงาน (สิง่แวดล้อมดี/สขุภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร   *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - โรงงานท่ีไม่มกีารปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน 
รายละเอียด 

มลพิษจากโรงงานเป็นหน่ึงในสาเหตุของมลพิษที่สำคัญในกรุงเทพฯ โดยโรงงานที่อยู่ในกรุงเทพฯ มีประมาณ 
6,200 แห่ง เป็นจังหวัดที่มีโรงงานมากที่สุดเป็นอันดับท่ี 3 รองจากจังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาคร ซึ่งล้วนแล้วแต่
เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนท่ีติดกับกรุงเทพฯ ทั้งสิ้น (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2564 [1])  

นอกจากนี้ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ยังมีกิจการที่มกีารผลิตส่วนหน่ึงที่อยู่นอกระบบการตรวจสอบของกรมโรงงาน เช่น 
กิจการที่มีการใช้เครื่องจักรแต่ไม่เข้าข่ายนิยามโรงงานตาม พ.ร.บ. โรงงาน (ฉบับที ่2) ปี 2562 ซึ่งกำหนดให้เครื่องจักรมี
กำลังรวมต้ังแต่ห้าสิบแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าต้ังแต่ห้าสิบแรงม้าข้ึนไป หรือใช้คนงานต้ังแต่ห้าสิบคนขึ้นไป [2] อย่างไรก็
ดี กทม. ยังมีความรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตให้กับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เก่ียวข้องกับการผลิต [3] 
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ดังน้ันเพ่ือรักษาคุณภาพอากาศที่ดีให้กับประชาชน กทม.เป็นเจ้าภาพในการเข้าไปตรวจสอบการปล่อยมลพิษเชิง
รุกของโรงงานดังน้ี 
   1. เข้าไปตรวจสอบการปล่อยมลพิษของโรงงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานทีรั่ฐกำหนดหรือไม่ (ส่วนหน่ึงอ้างอิงจาก
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมของกรมควบคุมมลพษิ [4])  
   2. ออกคำแนะนำและคำสั่งให้แก้ไขการปลอ่ยมลพิษในกรณีที่โรงงานมีการปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ฝุ่นหนาแน่น  
   3. ดำเนินการทางกฎหมาย หรือ ประสานงานเพ่ือเพิกถอนใบอนุญาต สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีการแก้ไขการ
ปล่อยมลพิษให้ได้ตามมาตรฐาน 
   4. ประสานงานกับภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยมลพิษภายใน 
กทม.เพ่ือติดตามข้อมูลการจัดการมลพิษในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง 
   5. แสดงผลข้อมูลมลพษิของโรงงานเพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันแล้วความคืบหน้าใน
การดำเนินการปรับปรุงคุณภาพอากาศของผู้ประกอบการ 
[1] https://www.diw.go.th/webdiw/wp-content/uploads/2022/02/fac_prov-1.xlsx 
[2] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0213.PDF 
[3] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/245/T_0012.PDF 
[4] https://www.pcd.go.th/laws 
 
P012 ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ทีป่ล่อยมลพิษ (สิง่แวดล้อมดี/สขุภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - มีมลพิษทางอากาศลดลงจากการดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่ปล่อยมลพิษ 

รายละเอียด 
จากนโยบาย ‘นักสืบฝุ่น’ และ ‘การตรวจสอบมลพิษในโรงงาน’ จะทำให้ กทม.ตรวจสอบพบผู้กระทำความผิด

ปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐานได้ ดังน้ัน กทม.จะดำเนินมาตรการจากเบาไปหาหนักเพ่ือให้ผู้ประกอบการต่างๆ ลดการ
ปล่อยมลพิษให้มาอยู่ในระดับที่มาตรฐานกำหนด เช่น การตักเตือนและกำหนดแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา 
(มาตรการเบา) การสั่งให้หยุดประกอบกิจการ การก่อสร้าง หรือเพิกถอนใบอนุญาตที่เก่ียวข้อง (มาตรการหนัก) 

P013 สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟา้ (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชน ทั้งการซื้อรถใหม่ และการดัดแปลงรถเดิม 
   - อากาศที่บริสทุธ์ิข้ึน มลพิษทางอากาศลดลง 

รายละเอียด 
หากต้องการให้มลพิษ PM2.5 ลดลงในระยะยาว จำเป็นต้องแก้ไขปัญหามลพิษจากไอเสียท่ียานยนต์ 

ดังน้ัน กทม.จะสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมในการใช้รถขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้าให้มากขึ้น ซึ่งปัจจัยสำคัญลำดับต้น ๆ คือ
สถานีชาร์จรถยนต์และสถานีสลับแบตเตอรีมอเตอร์ไซค์ ดว้ยวิธีการอย่างน้อย ดังน้ี 



ส่ิงแวดล้อมดี-6 
 

   1. อนุญาตให้เอกชนติดต้ังสถานีชาร์จและสลับแบตเตอรีรถจักรยานยนต์ในพ้ืนที่หน่วยงาน กทม. เช่น สำนักงาน
เขต สวนสาธารณะ จอดแล้วจร ฯลฯ 
   2. ประสานงานกับเอกชนในการผลักดันใหเ้กิดสถานีชาร์จและสลับแบตเตอรีมากขึ้น  
   3. พิจารณาข้อบัญญัติควบคุมอาคารให้สถานที่ต่างๆ ต้องมีการติดต้ังสถานีชาร์จและสถานีสลับแบตเตอรี่      
เพ่ือให้ประชาชนใช้บริการได้ 
   4. ผลักดันให้เกิดหลักสูตร EV Retrofit (หลักสูตรดัดแปลงเคร่ืองยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง) ร่วมกับ
หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. ทีม่ีศักยภาพและมีการเปิดสอนหลักสตูรที่เก่ียวกับยานยนต์
อยู่แล้ว 
   5. เปิดให้ประชาชนนำรถยนต์มาเข้ารับบริการเปลี่ยนเครื่องยนต์สันดาปเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าได้ในราคาต้นทุน 
เพ่ือส่งเสริมการเปลี่ยนให้เกิดข้ึนจริง 
 
P032 ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุน่สูร่ะดับแขวง 1,000 จุด (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ฝุ่นท่ีละเอียดในระดับแขวงและย่าน 

รายละเอียด 
พ้ืนที่ กทม.กวา่ 1,500 ตารางกิโลเมตรมีการติดต้ังสถานีตรวจวันคุณภาพอากาศที่รายงานผ่าน กทม.ประมาณ 

70 สถานี [1] โดยส่วนใหญ่ติดต้ังบริเวณสำนักงานเขตและสวนสาธารณะซึ่งในอาจไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
สถานการณ์ของฝุ่นที่ละเอียดเพียงพอสำหรับแต่ละพ้ืนท่ีได้ ดังน้ัน เพ่ือสร้างความครอบคลุมของเครือขา่ยข้อมูลมลพิษ
ทางอากาศในกรุงเทพฯ อย่างน้อยให้ครบทุกแขวง กทม. จะเพ่ิมจุดตรวจวัดมลพิษผ่านการติดต้ังเซนเซอร์ต้นทุนไม่สงู 
(low cost sensor) โดยจะมีการติดต้ัง 2 รูปแบบ ได้แก่ 
   1. กทม.ดำเนนิการติดต้ังเองโดยเน้นไปท่ีพ้ืนที่ที่มีประชาชนหนาแน่น เช่น ชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียน  
   2. เปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมในการติดต้ังเซนเซอร์วัดฝุ่นและส่งข้อมลูกลับมาใหก้ทม. 

ระบบเซนเซอร์ที่ติดต้ังน้ีจะเป็นระบบที่สามารถเช่ือมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งข้อมูลกลับเข้ามารวบรวม
เพ่ือนำมาแสดงผลได้ เช่น ระบบเซนเซอร์ของโครงการ sensor for all ที่ให้ประชาชนสามารถซื้อเซนเซอร์ได้ในราคา       
ไม่แพง [2] ข้อมูลฝุ่นทั้งหมดจะถูกนำมาประมวลผลและปรับเทียบ (calibrate) ให้มีความแม่นยำย่ิงข้ึนก่อนจะนำไป
แสดงผลให้ประชาชนได้รับรู้  

นอกจากนี้ กทม.จะเพิ่มการแสดงผลแบบเรียลไทม์เพ่ิมเติมด้วย จากที่เดิมแสดงผลเพียงค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง     
เพ่ือประชาชนสามารถป้องกันและเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งได้ทันทีที่ค่าฝุน่ขึ้นสูง 
[1] https://bangkokairquality.com/bma/index.php 
[2] https://sensorforall.eng.chula.ac.th/ 

 

 

 

 



ส่ิงแวดล้อมดี-7 
  

P034 ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบคุคลในช่ัวโมงเร่งด่วนบรเิวณ Low Emission Zone  
    (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  - ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่ลดความเสี่ยงด้านมลพิษ 
  - ได้รับสิทธิประโยชน์จากการใช้รถขนส่งสาธารณะ  

รายละเอียด 
มลพิษจากไอเสียรถยนต์เป็นหน่ึงในสาเหตุหลักของ PM2.5 ในกรุงเทพฯ ดังน้ัน กทม.จะประสานงานกับเอกชน

เพ่ือลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน ผลักดันให้เกิด Low Emission Zone โดย  
  1. กทม. ร่วมมอืกับเอกชนในย่านธุรกิจเพ่ือผลักดันให้เกิดการ work from home หรือเหล่ือมเวลาการทำงาน  
  2. กทม. หารือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะไซต์งานก่อสร้าง และธุรกิจขนสง่สินค้าในการเล่ียงเส้นทางของ
รถบรรทุกในบริเวณ Low Emission Zone หรือบริเวณที่มีมลพิษสูงอ่ืนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

P037 ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอ (สิ่งแวดล้อมดี/สขุภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ได้อากาศท่ีมลพิษน้อยลงจากการตรวจจับมลพิษที่ต้นทาง 

รายละเอียด 
ไอเสียจากรถยนต์และรถบรรทุกเป็นหน่ึงในสาเหตุสำคัญของมลพิษใน กทม.โดยเฉพาะมลพิษจากไอเสยีรถดีเซล

เน่ืองจากปัจจุบันมาตรฐานของรถยนต์และเช้ือเพลิงอยู่ที่ระดับ EURO4 ซึ่งใช้มาต้ังแต่ปี 2005 ซึ่งยอมรับปริมาณมลพิษที่
ก่อต่อกิโลเมตรค่อนข้างมาก [1] ทำให้มีการปล่อยทั้งฝุ่นทางตรงและสารต้ังต้นของฝุ่นทางอ้อมในปริมาณสูง จากการสุ่ม
ตรวจรถยนต์ดีเซลใน กทม.พบว่าร้อยละ 25 ของรถกระบะและรถยนต์น่ังส่วนบุคคลมีค่าควันดำเกินมาตรฐาน [2] 

จากการวิเคราะห์ที่มาของรถบรรทุกดีเซลจะพบว่ารถบรรทุกเหล่าน้ีบางส่วนมีท่ีมาจากสถานท่ีเดียวกัน เช่น 
สถานีขนส่ง ทางรถประจำทาง แพลนต์ปูน และไซต์ก่อสรา้ง ดังน้ันเพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีการปล่อยมลพิษที่เกินค่า
มาตรฐาน กทม.จะร่วมมือกับตำรวจจราจร และกรมการขนส่งทางบก ในการดำเนินการดังน้ี 
   1. ตรวจสอบรถบรรทุกเชิงรุกจากต้นทางพร้อมกับออกใบรับรองให้กับรถบรรทุกว่าได้ผ่านการตรวจมาตรฐาน
เรียบร้อยแล้ว ส่วนรถบรรทุกที่ถูกตรวจสอบและไม่ผ่านมาตรฐานจะมีการจำกัดการใช้งานจนกว่าผู้ประกอบการจะ
ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 
   2. ตรวจสอบพ้ืนท่ีก่อสร้างและรถบรรทุกที่เข้ามาในพ้ืนที่ว่าได้มาตรฐานการปล่อยมลพิษหรือไม่ ซึ่งหากตรวจพบ
เจอผู้กระทำความผิดจะมีการพิจารณากำหนดโทษในรูปแบบต่าง ๆ ต้ังแต่การตักเตือน ไปจนถึงการให้หยุดดำเนินการ
ก่อสร้าง 
[1] 
https://www.dlt.go.th/th/download.php?ref=M2E0LJyirTkjoz13q29ZMT1sM2I0oTycrTMjpJ1Sq2IZoT1vM2S0qTysrPMjAJ
05qmOZA21kM0I0MTycrS8oSo3Q 
[2] http://air4thai.pcd.go.th/webV2/download.php 

 



ส่ิงแวดล้อมดี-8 
 

P041 เตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมรองรับพืน้ท่ีการค้าหาบเร่แผงลอย (สิ่งแวดล้อมดี/โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - พ้ืนที่การค้าหาบเร่แผงลอยท่ีมีการจัดการด้านความสะอาดอย่างเป็นระบบ 
รายละเอียด 

ปัญหาด้านความสะอาดของทางเท้าเป็นหน่ึงในประเด็นที่ประชาชนให้ความสำคัญและเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนจริงใน
บางพื้นที่ ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนที่จำเป็นโดยเฉพาะด้านความสะอาด ได้แก่ การจัดต้ังจุดทิ้งและจุดแยกขยะ
รวม บ่อดักไขมัน (รูปแบบสามารถเป็นรถเข็นที่มีบ่อดักไขมันและจุดทิ้งขยะได้เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย
และจัดเก็บสำหรับบางพ้ืนที่) พร้อมกับกำหนดแนวทางในการทำความสะอาดพ้ืนที่ร่วมกันระหว่าง กทม.และ
ผู้ประกอบการในพื้นท่ี โดย กทม.และกลุ่มผูค้้าจะเป็นกำลังหลักในการช่วยกันดูแลพ้ืนที่สาธารณะใหส้ะอาดอยู่เสมอ 

 
P048 พัฒนาพ้ืนทีป่ลอดฝุน่ (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพ้ืนทีเ่ปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศ 
     สำหรับพืน้ที่ปิด (สิง่แวดล้อมดี/สขุภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ได้พ้ืนที่ที่มีอากาศสะอาดไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

รายละเอียด 
การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ทีต้่นตอมีทั้งกระบวนการระยะสั้นและระยะยาว และต้องใช้เวลากว่าที่สถานการณ์

ทั้งหมดจะกลับมาอยู่ในสภาวะปกติที่ปลอดภัยกับประชาชน ดังน้ัน กทม.จึงต้องป้องกันประชาชนจากฝุ่นพิษให้ได้เพ่ือลด
ผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึนต่อสุขภาพให้ได้มากที่สุด ผ่านการพัฒนาพ้ืนที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ซึ่งจะต้อง
ดำเนินการ สำหรับทั้ง 
  1. พ้ืนที่เปิดโดย กทม.จะปลกู (ปลูกเองและสนับสนุนให้เอกชนนำกล้าไปปลูก) และบำรุงรักษาต้นไม้ที่ช่วยดักจับ
และกรองฝุ่นทีจ่ะเข้ามาในพ้ืนที่ เช่น ต้นไมท้ี่ลักษณะใบมขีนหรือขรุขระ   
  2. พ้ืนที่ปิดผ่านการสนับสนุนการติดต้ังเครื่องฟอกอากาศโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีกลุม่เปราะบางและประชาชน
หนาแน่น เช่น ห้องเรียน โรงพยาบาล รถสาธารณะ 

 

P049 ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพ้ืนที่สเีขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - ได้พ้ืนที่สีเขียวและร่มเงาในเมือง 
   - ได้กำแพงกรองฝุ่นจากต้นไม้ในพ้ืนท่ีประชาชนหนาแน่น 

รายละเอียด 
ต้นไม้มีประโยชน์ในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการลดมลพิษ (ลดมลพิษขนาดเล็ก (PM) ลดกา๊ซพิษโอโซน ลดก๊าซพิษ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ลดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ [1]) มิติการเพ่ิมร่มเงาเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเมืองส่งเสริมให้เมืองเป็นเมืองที่
เดินได้ ดังน้ัน กทม. จะปลูกต้นไม้เพ่ิมให้ครบ 1 ล้านต้น โดยแบ่งการปลูกเป็น 400 ต้น / เขต / สัปดาห์ เพ่ือให้ครบล้านตน้   
ใน 4 ปี โดยแบ่งแนวคิดการดำเนินการเป็น 
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   1. ปลูกเพ่ือลดฝุ่นและมลพิษ - กทม.ปลูกในพื้นที่ที่ผ่านการศึกษาทิศทางการไหลของมลพิษและฝุ่นโดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ท่ีมีกิจกรรมของประชาชนหนาแน่น เพ่ือสร้างประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการดักจับมลพิษและฝุน่ก่อนถึงประชาชน  
   2. ปลูกให้เกิดร่มเงาในการใช้ชีวิต - กทม.ปลูกในพ้ืนที่ทีม่ีกิจกรรมกลางแจ้งของประชาชนหนาแน่น เช่น พ้ืนที่
บริเวณการเช่ือมต่อการขนส่ง พ้ืนที่ทางเท้าที่มีปริมาณการสัญจรของประชาชนหนาแน่น พ้ืนที่ทางเท้าที่เป็นพ้ืนที่การค้า 
เพ่ือสร้างร่มเงาในการใช้ชีวิตให้กับประชาชน 
   3. ปลูกเพ่ือส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศน์เมือง - กทม. หารือร่วมกับผู้เช่ียวชาญ และรขุกรประจำ
เขตจัดทำแนวทางการปลูกต้นไม้ การคัดเลอืกพันธ์ุไม้ที่เหมาะสมกับสภาพดิน สภาพอากาศ  และให้การปลูกในพ้ืนที่
หน่ึงๆ เกิดความหลากหลายของระบบนิเวศน์เมือง อีกท้ังยังลดโอกาสในการเกิดโรคระบาดในพืชท่ีอาจเกิดกับการปลูก
ต้นไม้ใหญ่เพียงชนิดเดียวอีกด้วย 
   4. ปลูกให้ชุมชนมีรายได้ - กทม.สนับสนุนให้ชุมชนเกษตรกรรมในกรุงเทพฯ เพาะกล้าไม้ โดย กทม.เป็นผู้รับซื้อ 
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
   5. ปลูกให้คนและต้นไม้โตไปพร้อม ๆ กัน - แจกกล้าให้กับนักเรียนและประชาชนท่ีสนใจปลูกคนละ 3 ต้น 
เพ่ือให้ ‘คนและต้นไม้เติบโตไปพร้อมกับเมือง’ โดยจัดกิจกรรมร่วมกันปลกูต้นไม้ทุกวันอาทิตย์ ให้วันอาทิตย์เป็นวันปลูก
ต้นไม้กรุงเทพฯ 

 

P050 พยากรณ์ แจ้งเตือนป้องกันฝุน่ PM2.5 (สิ่งแวดลอ้มดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5 โดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มเปราะบางและประชาชนท่ีต้องทำงานกลางแจ้ง 
   - รับรู้ถึงสถานการณ์ฝุ่นได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรอยู่ 
   - รับข้อมลูการพยากรณ์ฝุ่นท่ีแม่นยำในระดับช่ัวโมงและระดับพ้ืนที่ 

รายละเอียด 
การสูดดมฝุ่น PM2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจของประชาชน ในมิติด้านความรุนแรง

ช่วงปลายปีและต้นปี ส่วนหน่ึงเกิดมาจากแหล่งกำเนิดของมลพิษที่ข้ึนกับฤดูกาลและสภาพอากาศ ดังน้ันเพ่ือให้ กทม.
สามารถพยากรณ์ฝุ่นได้อย่างแม่นยำจึงต้องมีการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลต่างๆ ของฝุ่นอย่างน้อย ดังน้ี  
   - ข้อมลูปรากฏการณ์ inversion  
   - ข้อมลูทิศทางการพัดของลม  
   - ข้อมลูจุดความร้อนจากการเผาในพื้นที่เกษตร  
   - ข้อมลูทางกายภาพของเมือง  

ซึ่งการรายงานและแจ้งเตือนภัยปริมาณฝุ่นในปัจจุบันจะมีการดำเนินการหลักที่ป้ายบนท้องถนนและจาก
แอพพลิเคช่ัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานค่าเฉลี่ยในชว่ง 24 ช่ัวโมงท่ีผ่านมา 

ดังน้ัน กทม.จะต้องดำเนินการเร่ืองฝุ่น PM2.5 ต้ังแต่พยากรณ์ แจง้เตือน และป้องกัน ดังน้ี 
   1. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ การตรวจเครื่องฟอก
อากาศ ให้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผูป่้วยโรคทางเดินหายใจ และประชาชนท่ีต้องประกอบอาชีพ
กลางแจ้งเป็นลำดับความสำคัญแรก 
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   2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ นำข้อมูลเหล่าน้ีมาพัฒนาเป็นรูปแบบการพยากรณ์เพ่ือแจ้งเตือนให้กับ
ประชาชน โดยจะมีการตรวจสอบความแม่นยำของการพยากรณ์ โดยทำผ่านการวัดผลจากเคร่ืองมือวัดฝุ่นที่กระจายอยู่
ตามแขวงและย่าน 
   3. พัฒนาจุดการแจ้งเตอืนฝุ่นในสถานทีท่ี่มปีระชาชนอยู่หนาแน่นโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น 
โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่สาธารณะ ป้ายรถเมล์ และสี่แยก 
   4. ปรับการแจ้งเตือนให้ค่าการแสดงผลเป็นแบบเรียลไทม์เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ฝุ่นอยู่เสมอและ
สามารถเลี่ยงการดำเนินกิจกรรมกลางแจ้งได้ในช่วงเวลาที่ฝุ่นหนาแน่น 

 

P094 รณรงคส์ิทธิและระเบยีบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รปัชั่น สิ่งแวดล้อม (ปลอดภัยดี/ 
        สิ่งแวดล้อมดี/บริหารจัดการดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - สังคมท่ีประชาชนเคารพในสิทธิของกันและกัน 

รายละเอียด 
สร้างจิตสำนึกส่วนรวมในการอยู่ร่วมกัน รกัษาสิทธิร่วมกัน และวินัยของพลเมือง ทั้งด้านจราจร ความสะอาด 

ความโปร่งใส และส่ิงแวดล้อม เช่น การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอ้มเมือง การแยกขยะ การเคารพกฎจราจร ความ
โปร่งใสและสิทธิในการตรวจสอบ โดยรณรงค์กับทั้งโรงเรียนในสังกัด กทม. เจ้าหน้าที่และบุคลากร อาสาสมัครของ
กรุงเทพมหานคร และกลุ่มประชาชนที่มีส่วนเก่ียวข้องเยอะ เช่น  
   - วินมอเตอร์ไซค์ คนขับรถขนส่ง ในมิติจราจร 
   - แม่บ้าน นิติบุคคล ในมิติด้านความสะอาด (การแยกขยะ) 
   - เด็กนักเรียน อบรมในทุก ๆ มิติเพ่ือให้เป็นส่วนช่วยสำคัญในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนกรุงเทพฯ 

นอกเหนือจากการรณรงค์แลว้ กทม. จะปรบัปรุงการออกแบบเมืองควบคู่ไปด้วยเพ่ือช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชน เช่น  
   - การออกแบบมาตรฐาน สี รูปแบบของถังขยะใหม่ เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจการแยกขยะมากยิ่งข้ึน เช่น จุดเทน้ำ
ทิ้งคู่กับที่ทิ้งแก้วพลาสติก จุดวางไม้เสียบลูกช้ิน 
   - เพ่ิมความสวา่ง เพ่ิมสัญญาณเตือน และจดัการกับสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทำให้มองไม่เห็นผู้ข้าม  

 

P102 จัดหารุกขกรมืออาชพีดูแลต้นไม้ประจำเขต (สิ่งแวดล้อมดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - ได้ทางเดินเท้าที่มีต้นไม้ให้รม่เงาและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

รายละเอียด 
หน่วยงานท่ีดูแลต้นไม้ใน กทม.ประกอบด้วยสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สำนักงานเขตทั้ง  50 เขต [1] และการ

ไฟฟ้านครหลวง [2] โดยกรุงเทพฯ มีต้นไม้ทีอ่ยู่ตามแนวสายไฟฟ้าประมาณ 1.5 แสนต้น [3]  
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การตัดแต่งต้นไม้ริมทางเท้าทีผ่่านมาจะดำเนินการในกรณีที่เก่ียวข้องกับการกีดขวางการก่อสร้าง หรือมีความสุ่ม
เสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน เช่น ก่ิงก้านของต้นไม้ไประแนวสายไฟฟ้าซึ่งอาจก่อให้เกิด
ไฟฟ้าลัดวงจร [4] หรือไฟดับโดยมีสาเหตุจากต้นไม้เก่ียวสายไฟ หรือก่ิงหักเมื่อเกิดพายุ ซึ่งต้องใช้เวลาแก้ไขหลายช่ัวโมง 
[5]  

พ.ศ. 2561 กทม.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านรุกขกรรมในกรุงเทพมหานครให้กับผูป้ฏิบัติงานด้านการตัดแต่ง
ต้นไม้จาก 50 สำนักงานเขต จำนวน 6 รุ่น รวม 194 คน และได้มอบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับการตัดแต่งต้นไม้ให้แก่
สำนักงานเขต อีกทั้งได้มีคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสรมิการพัฒนางานด้านรุกขกรรมกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลยั และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด
หลักสูตรการอบรมด้านรุกขกรรม โดยเน้นภาคปฏิบัติเพ่ือให้สามารถตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธีและมคีวามปลอดภัย [6] 
และปี พ.ศ. 2563 ได้เปิดอบรมอีกกว่า 217 คน [7] 

อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า มีกรณีการตัดต้นไม้แบบผิด ๆ เช่น ตัดคร่ึงต้น ตัดก่ิงจำนวนมาก ดังปรากฏในหน้าสื่อ
บริเวณถนนวิทยุช่วงปี พ.ศ. 2563 [8] และยังมีอีกหลายกรณีที่เกิดข้ึน ซึ่งส่งผลให้ต้นแคระแกร็น โตไมเ่ต็มที่ ฟอร์มไม่
สวย ไม่ใหร่้มเงาแก่ทางเท้า บ้างก็ถูกตัดจนยืนต้นตาย นอกจากน้ีต้นไม้หลายพ้ืนที่ยังไม่เหมาะสมกับขนาดทางเท้า บางจุด
ต้นไม้ใหญ่คับทางเท้า บางจุดรากต้นไม้ชอนทางเท้าจนเกิดความเสียหาย แม้ว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่จะผ่านการอบรมรุกขกรรม
มาแล้วก็ตาม ปัญหาส่วนหนึง่เกิดจาก การกำหนดเวลาในการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การดูแลต้นไม้บนถนนทั้งเส้นแค่
วันเดียว บางครั้งให้เวลาแค่ครึ่งวัน ส่วนหน่ึงเน่ืองด้วยเพราะเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบหลายอย่าง เช่น ลอกท่อ จัดซุม้ไฟ 
ด้วย ซึ่งจริง ๆ แล้วน้ันต้นไม้หน่ึงต้นใช้เวลา 2 วัน หรืออาจจะมากกว่าน้ัน [9] 

ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการดูแลต้นไม้ ดังน้ี 
   1. จัดการอบรมรุกขกรรมใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้เดิมของ กทม.ให้เป็นรุกขกร 
   2. จัดให้เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมเป็นรุกขกรประจำเขต มีหน้าที่ในการดูแลต้นไม้เป็นการเฉพาะ 

3. จัดทำทะเบียนต้นไม้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกรุงเทพฯ สำรวจและประเมินสุขภาพต้นไม้ อยู่เป็นประจำ 
   4. กำหนดแนวทางและกำหนดรอบการดูแลรักษาต้นไม้ใหกั้บแต่ละเขต  
   5. กำหนดต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ สภาพเมือง และสภาพทางเท้า  
   6. ตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นไปตามหลักการ โดยไม่รบกวนสายไฟ ให้ร่มเงา ปลอดภัย และแข็งแรง 
   7. หากมีเหตุจำเป็นให้ต้องย้ายต้นไม้ จะดำเนินการด้วยการล้อม โดยผู้เช่ียวชาญ 
[1] http://www.bkknowconnect.com/viewdetail.php?type=new&id=5e4cc1105678bd58defecf80 
[2] 
https://www.facebook.com/METROPOLITAN.ELECTRICITY.AUTHORITY/posts/4102139336479839?__cft__[0]=AZV06PIy
Co_Wmd5QIayPgZtXKf10ZudYiezRBqkOViral1kAfO3T8sUM1nzpWgtYfMaJMkTdfyzyJR2-
RpvqW1ltMFUniwGDmKEoUct4kKsIZ8enVeVZfdl5a6wWj68P8uI&__tn__=%2CO%2CP-R 
[3] https://www.posttoday.com/social/local/491901 
[4] http://www.bkknowconnect.com/viewdetail.php?type=new&id=5e4cc1105678bd58defecf80 
[5] https://www.isranews.org/content-page/item/48394-street-furniture-48394.html 
[6] https://pr-bangkok.com/th/complain-news/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ0MTYy 
[7] https://pr-bangkok.com/th/bmanews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ3Nzg3MQ== 
[8] https://thestandard.co/discovering-wireless-road-on-cut-wood-wrongly/ 
[9] https://themomentum.co/theframe-arborist-pornthep/ 
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P105 จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนสง่ (สิ่งแวดล้อมดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้ง่ายข้ึนโดยใช้จักรยานเป็นตัวเช่ือมต่อจากที่พักอาศัยสู่ระบบขนส่ง
สาธารณะหลัก 
   - มีความม่ันใจในการใช้จักรยานเป็นส่วนหน่ึงของการเดินทาง 

รายละเอียด 
จุดจอดจักรยานปัจจุบันเป็นเพียงโครงเหล็กที่มักจะต้ังอยู่ตามใต้สะพานลอย หรือปากซอย โครงเหล็กเหล่าน้ี

สามารถยกได้ หลายอันไมไ่ด้ยึดติดกับพ้ืน หลายอันต้ังอยู่ในจุดที่ไม่ปลอดภัย ไม่มี CCTV หรือขาดแสงสว่าง ภาพจำการ
จอดจักรยานไว้ในท่ีสาธารณะของคนจำนวนไม่น้อยจึงไม่ดีเท่าไหร่นัก ปัจจัยเหล่าน้ีทำให้ผู้ขับขี่จักรยานไม่มั่นใจที่จะจอด
จักรยานไว้ที่จุดจอด  ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาจุดจอดรถจักรยานท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย สร้างความมั่นใจใหแ้ก่ผูใ้ช้
จักรยาน และส่งเสริมการใชจั้กรยานเป็นขนส่งสาธารณะระดับรอง (feeder) มาเช่ือมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ และ
เพ่ิมจำนวนจุดจอดบริเวณหน้าปากซอยบริเวณป้ายรถเมล์ บริเวณจุดเช่ือมต่อการเดินทาง (hub) และสถานีขนส่ง
สาธารณะต่างๆ และกำหนดรอบการดูแลบำรุงรักษาอย่างชัดเจน เพ่ือให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยมีโจทย์
เบ้ืองต้น คือ 
   1. พิจารณาออกแบบท่ีจอดให้มีลักษณะหลากหลาย เช่น จอดจักรยานแนวตั้ง จอดจักรยานแนวนอนขนานถนน 
จอดจักรยานเฉียง จอดจักรยาน 2 ช้ัน โดยยืดหยุ่นตามความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
   2. โครงสร้างของท่ีจอดจักรยานต้องยึดติดกับพ้ืน 
   3. ออกแบบท่ีจอดจักรยาน โดย 
    3.1 ให้ยึดจักรยานติดกับพ้ืนทางเท้า หรือพ้ืนท่ีจอดจักรยาน พ้ืนต้องมีร่องไม่ให้ขยับล้อได้ และยกจาก
พ้ืนไม่ได้ 
    3.2 ให้คล้องโซ่ได้ทั้งล้อและท่อนอนจักรยาน (Top Tube) 
    3.3 ให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกับรถจักรยานหลากหลายประเภท จักรยานแม่บ้าน ไปจนจึงจักรยาน
เพ่ือการนันทนาการ 
    3.4 ให้มีหลังคาคลุม    
   4. ติดตั้ง CCTV 
   5. ติดตั้งแสงสว่าง 
   6. ติดตั้งครอบคลุมทุกจุดเปลี่ยนถ่ายขนส่งสาธารณะ 
   7. พิจารณาติดตั้งที่สูบลมจักรยาน 
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P108 สวน 15 นาที ทั่วกรงุ (สิ่งแวดล้อมดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - ได้พ้ืนที่สาธารณะที่ทำกิจกรรมได้กระจายตัวอยู่ทุกท่ี และสามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินภายใน 15 นาที 

รายละเอียด 
ปัจจุบันการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะเปิดโล่ง (outdoor public space) หรือท่ีทำกิจกรรมออกกำลังหรือพักผ่อน

หย่อนใจได้มีอยู่อย่างค่อนข้างจำกัด ทั่วท้ังกรุงเทพฯ มีสวนสาธารณะหลัก 40 แห่ง [1] นอกจากน้ียังมีพ้ืนท่ีสีเขียวอ่ืน ๆ 
ที่ใช้งานได้กระจายอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามปรากฏข้อมูลไม่แน่ชัดเน่ืองจาก  กทม.ทำฐานข้อมูลพ้ืนท่ีสีเขียวโดยจัดกลุ่มเป็น
สวน 7 ประเภท ได้แก่ สวนเฉพาะทาง สวนชุมชน สวนถนน สวนระดับเมือง สวนระดับย่าน สวนหมูบ้่าน สวนหย่อม
ขนาดเล็ก สวนไม่ได้ระบุประเภท รวมพ้ืนที่ 41,327,286.489 ตร.ม. [2] การจัดกลุ่มพ้ืนท่ีสีเขียวในลักษณะน้ีไม่สามารถ
แยกได้ว่าสวนไหนใช้งานได้หรือไม่ได้ ตัวอย่างเช่น สวนถนน นับรวมสวนไหล่ทาง สวนเกาะกลาง หรือ สวนหมู่บ้านสว่น
ใหญ ่ประชาชนอาจจะมีส่วนร่วมหรือสามารถใช้งานได้น้อย แต่มีพ้ืนท่ีรวมกันมากถึง 18,602,682.9 ตร.ม. [3] คิดเป็น
เกือบคร่ึงหน่ึงของพ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด เพ่ือทำให้ประชาชนเข้าถึงพ้ืนที่พักผ่อนได้ใกล้บ้าน กทม. จึงมนีโยบายทำให้
ประชาชนเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะเปิดโล่งได้ด้วยการเดิน ดังน้ี 

การเพิ่มพ้ืนทีใ่หม่ 
   - กำหนดเป้าหมายการเข้าถึงของประชาชนภายในระยะ 800 เมตร หรือระยะการเดิน 10-15 นาที  
   - หาพ้ืนท่ีพัฒนา pocket park ขนาดเล็กในแต่ละพ้ืนที่โดยศึกษาพื้นที่ของทั้ง ราชการ และเอกชน อาทิ สถานที่
ราชการ แปลงท่ีดินว่าง พ้ืนท่ีรอการพัฒนา พ้ืนที่รกร้างซึ่งติดขัดข้อกฎหมาย พ้ืนที่จุดบอดต่าง ๆ ของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พ้ืนที่ระยะถอยร่น พ้ืนที่ว่างหน้าอาคารขนาดใหญ่ รวมถึงการเปิดให้ประชาชนร่วมเสนอพ้ืนที่ศักยภาพน่าพัฒนา 
   - อาศัยกลไกทางภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจูงใจให้เอกชนมอบที่ดินให้ กทม.พัฒนาเป็นพ้ืนที่สีเขียวเพ่ืองดเว้น
การเสียภาษี 
   - เปิดพ้ืนท่ีนอกอาคารของสถานที่ราชการ อาทิ โรงเรียน สำนักงานต่างๆ ให้ประชาชนเข้าใช้ได้บางเวลา 
   - ส่งเสรมิให้เกดิการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะบนที่ดินเอกชน (privately owned public space: POPS) ผ่าน
มาตรการลดหย่อนภาษีจากการสร้างสาธารณประโยชน์ การหาภาคีในการร่วมพัฒนาพ้ืนที่ หรือการกำหนดข้อตกลงใน
เชิงการบริหารจัดการ เช่น ดูแลต้นไม้และทำความสะอาดพื้นที่โดย กทม. หรือการให้บริการสาธารณูปโภคโดยภาครัฐ 
เป็นต้นควบคู่กับการเพิ่มจำนวนสวน กทม.จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของสวน โดยมีเจ้าหน้าท่ีดูแลและจัดการ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพ่ือการพักผ่อนและการสันทนาการของประชาชน 

การพัฒนาพ้ืนที่เดิม 
   - พัฒนาลานกีฬาทั้ง 1,034 แห่งให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เน่ืองด้วยเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่มีการกระจายตัวมาก
ที่สุด และกระจายตัวเข้าไปในแหล่งชุมชนอยู่เดิมแล้ว 
   - เพ่ิมมิติด้านสิง่แวดล้อมให้กับพ้ืนที่เดิมเช่นลานกีฬา ด้วยการเพ่ิมไม้พุ่ม ไม้ประดับ หรือสวนแนวต้ัง เพ่ือเพ่ืมมิติ
การใช้งาน และสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น 

การพัฒนาฐานข้อมูล 
   - ปักหมุดทำฐานข้อมูลสวน 15 นาที โดยเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสวนที่ประชาชนสามารถใช้งานได้จริง และเปิด
เป็น open data 
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[1] http://203.155.220.118/green-parks-admin/reports/report2.php 
[2] http://203.155.220.118/green-parks-admin/reports/chartbygardentype_parks7.php 
[3] http://203.155.220.118/green-parks-admin/reports/chartbygardentype_parks7.php 
 
P109 สนับสนุนการแปลงที่ของประชาชนและเอกชนให้เปน็พืน้ทีส่ีเขียว (สิ่งแวดล้อมดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - พ้ืนที่สีเขียวกระจายตัวอยู่ตามที่ต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนท่ัวทั้งพ้ืนที่ 
   - มีโอกาสในการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวสำหรับเมืองเพ่ิมเติม 
  
รายละเอียด 

การพัฒนาโดยเน้นการกระจายตัว เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงพ้ืนที่สีเขียวของประชาชน นอกจากการ
ประยุกต์ใช้พ้ืนท่ีของภาครัฐแล้วน้ัน ยังสามารถผลักดันใหเ้กิดการเปิดพ้ืนที่ของภาคเอกชน เพ่ือการใช้ประโยชน์สำหรับ
สาธารณะต่างๆ ได้ในรูปแบบการพัฒนาพื้นที่สาธารณะบนท่ีดินเอกชน (privately owned public space หรือ POPS)  

กทม.จะใช้มาตรการลดหย่อนภาษีจากการสร้างสาธารณประโยชน์ การหาภาคีในการร่วมพัฒนาพื้นที่ หรือการ
กำหนดข้อตกลงในเชิงการบริหารจัดการ เช่น การดูแลรกัษา ทำความสะอาดโดย กทม. หรือการให้บริการสาธารณูปโภค
โดยภาครัฐ เป็นต้น 

 

P110 เพิ่มเวลา เพ่ิมสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ิมการเข้าถึงสวนและพื้นทีส่าธารณะ (ปลอดภัยดี/สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - พ้ืนที่สาธารณะปรับเวลาเปิด-ปิดให้สอดคล้องกับความต้องการและการใช้งานของประชาชน 
   - ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานภายในพ้ืนท่ีสาธารณะให้ตอบโจทย์ประชาชน 
   - พ้ืนที่สาธารณะเข้าถึงได้ด้วยขนส่งสาธารณะ 

รายละเอียด 
นอกเหนือจากการเพ่ิมจำนวนพ้ืนที่สาธารณะแล้ว การพัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ ก็เป็นอีก

หัวใจสำคัญที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงพ้ืนที่เหล่าน้ีได้อย่างเต็มศักยภาพ  ปัจจุบันเวลาให้บริการสวนสาธารณะหลักของ 
กทม.คือ 05.00 - 21.00 น. ส่วนศูนย์กีฬาและศูนย์สร้างสุขทุกวัยมักเปิดให้บริการพ้ืนที่รอบนอกต้ังแต่ 05.00 น. ในขณะ
ที่ฟิตเนสหรือกิจกรรมภายในอาคารมักเปิดต้ัง 10.00 น. เป็นต้นไป  

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพ้ืนที่ยังพบว่ามีบางประเด็นที่ยังไม่เป็นมิตรต่อประชาชนเท่าท่ีควร เช่น 
  - ห้องน้ำและหอ้งอาบน้ำบางแห่งไม่พร้อมให้ประชาชนใช้งาน  

- ข้อจำกัดเร่ืองการเข้าถึงพ้ืนที่ บางสวนมีขนส่งสาธารณะให้บริการบนถนนหลัก แต่ไม่มีรถสาธารณะเล้ียวเข้าพ้ืนที่ 
ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการพัฒนา 

   1. ปรับเวลาเปิด-ปิด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชนผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัยโดยรอบเพื่อขยายโอกาส
การใช้งานให้กับคนทุกกลุ่ม และหากมีข้อจำกัดท่ีทำให้ไมส่ามารถปรับเวลาได้ กทม.จะดำเนินการปรับปรุงประเด็นน้ันให้คลี่คลาย 
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   2. ปรับปรุงและเพิ่มเติมโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องแต่งตัว เครื่องออกกำลังกาย (Fitness) 
แสงสว่าง CCTV ฯลฯ ใหม้ีคุณภาพ เปิดให้ประชาชนใช้งาน และให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของทุกคนในการใช้งานพ้ืนที่  
   3. การจัดสรรพ้ืนที่ค้าขาย (hawker center) สำหรับหาบเร่แผงลอย ท่ีกระจายอยู่รอบสวนสาธารณะให้มีการ
จัดการที่ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ มีที่ซักล้าง มีบ่อดักไขมัน เป็นต้น 
   4. ออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ป้ายสัญลักษณต่์างๆ สภาพทางเดิน       
ที่สะดวกและสามารถรองรบัจำนวนของผู้คนไดม้ากพอ และระบบขนส่งสาธารณะพาคนจากชุมชนโดยรอบมายังพ้ืนที่สาธารณะ 
 
P112 พิจารณาใหน้ำสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกาย ในสวน กทม.ได้ (สิ่งแวดล้อมดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - สวนสาธารณะเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มคนทีค่รอบคลุมย่ิงข้ึน โดยพิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าสวนได้ 
   - สุขภาวะของสัตว์เลี้ยงดีขึ้น 

รายละเอียด 
สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ น้ันนอกจากการออกแบบสภาพแวดล้อมและการจัดการที่จำเป็นต้องออกแบบและ

จัดการให้สามารถตอบสนองผู้ใช้งานมากข้ึนแล้ว ยังต้องคำนึงถึงเพ่ือน ๆ ของประชาชนกรุงเทพฯ อย่างสัตว์เลี้ยงจำพวก
สุนัขหรือแมว ตัวอย่างเช่น บึงหนองบอนเป็นหน่ึงในสวนภายใต้การดูแลของ กทม.ที่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าสวนฯ ได้ 
แต่ที่ผ่านมาก็มข้ีอพิพาทอยู่เป็นระยะๆ ระหว่างเจ้าหน้าที่สวนฯ ที่ได้จัดทำแผ่นป้ายมาแปะประกาศห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า 
โดยไม่สามารถอธิบายถึงสาเหตุการห้ามช่ัวคราวนี้แก่ประชาชนได้ ดังน้ัน กทม.จะพิจารณาเร่ืองการอนุญาตให้นำสตัว์
เลี้ยงเข้าภายในสวนฯ ได้ โดยเน้นการกระจายตัวของพ้ืนที่ท่ีอนุญาต และต้องมีมาตรการในการรักษาความสะอาด และ
ความปลอดภัยต่อผู้อื่นในพ้ืนที่ที่ชัดเจน เช่น กฎการเก็บและทำความสะอาดมูลสัตว์ ถังขยะแยกเฉพาะสำหรับการทิ้งมูล
สัตว์ รวมถึงการประกาศให้ชัดเจนถึงแนวทางอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสัตว์เลี้ยงเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

P137 ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิต (สิ่งแวดลอ้มดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - สภาพแวดล้อมเมืองอยู่ในสภาพดี ไม่มีผลกระทบจากกิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
   - กทม.มีฐานขอ้มูลผู้ประกอบกิจการที่สามารถตรวจประเมินและกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   - ลดความเส่ียงที่สัตว์เลี้ยงสูญหาย และเหตุที่เจ้าของปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์จร 

รายละเอียด 
นโยบายการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงและฝังไมโครชิป เคยดำเนินการต้ังแต่ช่วงปี 2550 ภายหลังการออกข้อบัญญัติ

เร่ือง การควบคุมการเล้ียงหรอืปล่อยสุนัข ซึง่ผลปรากฏว่าระยะเวลาผ่านมากว่า 15 ปี กทม.ดำเนินการฝังชิปได้จำนวน
น้อยมาก เน่ืองจากไม่มีการดำเนินการอย่างต่อเน่ืองและบังคับให้ปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ขณะเดียวกัน กทม.มีศูนย์บริการ
ที่เป็นคลินิกสัตวแพทย์จำนวนจำกัด สามารถให้บริการได้ไมเ่พียงพอ การฝังชิปสัตว์เลี้ยงเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนทั้ง
ผู้ประกอบการ เจ้าของ และสังคมส่วนรวม ตัวอย่างเช่น ป้องกันสัตว์เลี้ยงสูญหาย ป้องกันการปล่อยปละละเลยให้เป็น
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สุนัขและแมวจรส่งผลกระทบต่อคนอ่ืน และสามารถช่วยในการยืนยันตัวตน ส่งผลต่อการพัฒนาสายพันธุ์ ป้องกันการ    
ซื้อ-ขายผิดตัว และการประกวดในกลุ่มคนรกัสัตว์เลี้ยง ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการ 3 สว่นสำคัญ ประกอบด้วย  
 
   1. ออกตรวจตรา ข้ึนทะเบียน ดูแลกำกับกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ (ฟาร์มเลี้ยง) และร้านค้าจำหน่ายสัตว์
เลี้ยง ที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลข้ึนทะเบียนของ กทม. ผ่านการดูแลกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   2. ร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการฟาร์มและร้านจำหน่าย คลินิกสัตวแพทย์เอกชน โรงพยาบาลสัตว์ ในการ
ผลักดันการข้ึนทะเบียนสัตว์เลี้ยงต้ังแต่ต้นทาง เพ่ือลดความเสี่ยงที่เจ้าของซื้อไปแล้วอาจปล่อยปละสตัว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์
จร ซึ่งเป็นการกระทำผิดที่สามารถดำเนินการตามกฎหมาย 
   3. สัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวทีม่ีเจ้าของดูแลในปัจจุบัน กทม.จะดำเนินการทยอยเปิดข้ึนทะเบียน โดยเริ่มจาก
การเปิดรอบแสดงความจำนงและขึ้นทะเบียนฝังชิป โดยการข้ึนทะเบียน กทม.จะช่วยสนับสนุนและร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ และดำเนินตามนโยบาย 
รวมถึงการย่ืนเร่ืองข้ึนทะเบียนสำหรับสัตว์เลี้ยงเกิดใหม่ในอนาคต 

    

P138 จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเปน็ระบบ (สิง่แวดล้อมดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - กรุงเทพฯ จะมีหมาแมวจรลดน้อยลงหลังจากนโยบายทำหมันอย่างจริงจัง หลังจากสัตว์จรจะหมดช่วงอายุขัย
ตามธรรมชาติ เฉลี่ยประมาณ 10-15 ปี 
   - หน่วยงาน กทม.จะมีศูนย์พักพิงฯ ที่สามารถดำเนินการรองรับสัตว์จรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการดำเนินงาน
ล่าช้าจากการร้องเรียนเหตุในพ้ืนที่ 
   - คนกรุงเทพฯ สามารถรับเลีย้งสัตว์ใหม่จากสัตว์จรในศูนย์พักพิงของ กทม. และศูนย์พักพิงเครือข่ายท่ีผ่าน
เกณฑ์และมีความพร้อมที่เหมาะสม โดยมีสตัว์ที่มีสุขภาพดี แข็งแรงไม่มโีรค 

รายละเอียด 
ปี 2562 มีประชาชนร้องเรียนเหตุเก่ียวกับสุนัขจรเฉล่ีย 4,500 ครั้ง โดยในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ คาดการณ์ว่าสุนัขจรมี

จำนวนมากถึง 160,000 ตัว อย่างไรก็ตาม จำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอกับศูนย์พักพิงของทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม 
ซึ่งหากต้องการแก้ไขปัญหาสตัว์จรในระยะยาว กทม.ต้องดำเนินการอย่างจริงจังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือตัดวงจรสัตว์จรและแก้ไขปัญหาในระยาวอย่างย่ังยืน ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการ     
4 ด้าน ประกอบด้วย 
   1. จัดชุดออกปฏิบัติการทำหมันและฉีดวัคซีนเชิงรุกอย่างมียุทธศาสตร์ - ด้วยการคดัเลือกพ้ืนที่เร่งด่วนและ
จัดลำดับความสำคัญ การดำเนินการต่อเน่ืองแบบพ้ืนที่ปิดและพ้ืนที่ใกล้เคียงตามกลุ่มเขต ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ คลินิก
เอกชน และคณะสัตวแพทย์ ในระดับมหาวิทยาลัย ในการปูพรมดำเนินการเร่งตัดวงจรสัตว์จรให้หมดในช่วงอายุและ       
ไม่ขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ ควบคู่กับการจัดทำฐานข้อมูลทั้งสุนัขและแมวจรให้เป็นปัจจุบันและลงรายละเอียดระดับพ้ืนที่ 
แก้ไขข้อจำกัดของเจ้าหน้าที่ กทม.และสัตวแพทย์ท่ีมีจำนวนไม่เพียงพอ 
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   2. เปลี่ยนสุนัขจรเป็นสุนัขชุมชน - โดยขึ้นทะเบียนและติดสัญลักษณ์หลังจากมีการทำหมันฉีดวัคซีนแล้วในสัตว์
จรที่ไม่ดุร้ายและมีประชาชนหรือชุมชนช่วยกันดูแลในละแวกพ้ืนที่ โดยเป็นไปตามความสมัครใจของชุมชนและการมีส่วน
ร่วมของพ้ืนที่ 
   3. ปรับปรุงศูนย์พักพิงของ กทม. และกำกับดูแลศูนย์ของเอกชนให้มีมาตรฐาน - ดำเนินการต่อเน่ืองต่อจากการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ขยายสู่การปรับปรุงการบริหารจัดการ การเพ่ิมชุดหน่วยปฏิบัติการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ท่ีดูแล
เร่ืองสวัสดิภาพของสัตว์จรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ร่วมมือกับสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ภาคประชาสังคม ตลอดจน
องค์กรไม่แสวงหากำไรในต่างประเทศในการควบคุมดูแลมาตรฐานศูนย์พักพิงอิสระของภาคประชาสังคม ในเรื่องสวัสดิ
ภาพสัตว์และสภาพแวดล้อมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณข้างเคียง 
   4. ส่งสัตว์จรกลับสู่สถานะสัตว์เลี้ยง (Adopt Not Shop) - ผ่านการมีบ้านและเจ้าของใหม่ที่มีความพร้อม      
ด้วยข้ันตอนการสมัคร การสัมภาษณ์ ตลอดจนการดูความพร้อมของเจ้าของ เช่น อาชีพการงาน และลักษณะที่อยู่อาศยั     
ที่มีความเหมาะสมกับสายพันธุ์ รูปแบบการดำเนินงานผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของ กทม. ตลอดจน          
การจัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ (อีเวนต์) ร่วมกับภาคประชาสังคมและภาคเอกชน 

 

P145 สรา้งต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณค์รบวงจร (สิ่งแวดล้อมดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  - ระยะสั้น - สภาพแวดล้อมเมืองดีข้ึน การจัดเก็บขยะทำได้สะดวกรวดเร็วจากการแยกประเภท ลดผลกระทบ
ต่อประชาชน ท้ังในด้านสุขอนามัย (กลิ่น) และการจราจรติดขัด (รถขยะเข้าจัดเก็บในชุมชน ซอยเล็ก และข้างถนน) 
  - ระยะยาว - งบประมาณจากภาษีประชาชนท่ีใช้ในการจดัเก็บขยะและการจัดการปลายทางมีจำนวนเงินน้อยลง 
สามารถเปลี่ยนไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอ่ืนของคนกรุงเทพฯ เช่น พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ิมสวัสดิการการ
รักษา และเพ่ิมทุนการศึกษาหรือจัดซื้ออุปกรณ์ทันสมัย 

รายละเอียด 
กว่า 10 ปีทีผ่่านมา กทม.มุ่งเน้นการจัดการขยะท่ีปลายทางเป็นสำคัญ ทัง้การเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง และการ

จัดการที่โรงคัดแยกขยะมูลฝอยทั้ง 3 แห่งหลัก (หนองแขม อ่อนนุช สายไหม) โดยระยะยาว กทม.มเีป้าหมายลดการ
จัดการแบบฝังกลบ สู่การเปลีย่นเป็นเช้ือเพลิงขยะ (RDF) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างและผลักดันหลายแห่ง 
กทม.ทุ่มงบประมาณในการดูแลรักษาความสะอาด และบริหารจัดการขยะต่อปีสูงกว่า 12,000 ล้านบาท สวนทางกับ
งบประมาณที่ช่วยดูแลและสง่เสริมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่มีงบประมาณน้อย และดำเนินการอย่างไม่ต่อเน่ือง 

ดังน้ัน กทม.จะต้องมุ่งเน้นต่อยอดการจัดการขยะต้ังแต่ต้นทาง ทั้งการคัดแยกอย่างถูกวิธีและการลดปริมาณขยะ 
(zero waste to landfill) ต่อยอดและร่วมมือกับภาคีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่เดิมและสร้างภาคีเครือข่ายใหม่ใหม้ี
จำนวนมากขึ้น ทั้งรูปแบบธนาคารขยะ ธุรกิจเพ่ือสังคม ตลอดจนโครงการร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนที่ให้ความสนใจและร่วมผลักดันแนวคิด Sustainable Development Growth (SDGs) และ BCG (Bio-
Circular-Green Economy) การดำเนินการจะมุ่งเน้นพ้ืนทีน่ำร่องศักยภาพ โดยใช้เกณฑ์การมีเครือข่ายดำเนินการอยู่เดิม 
ที่ต้ังพ้ืนท่ียุทธศาสตร์ทั้งเชิงเศรษฐกิจและทีอ่ยู่อาศัยสำคัญ ตลอดจนพ้ืนที่ที่มีสถิติปริมาณขยะในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญ  
โดยแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 3 มิติ ดังน้ี 
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ต้นน้ำ 
   - แยกขยะต้นทางด้วย 3 ประเภท 1) อินทรีย์ 2) รีไซเคิล 3) ท่ัวไป โดยพิจารณาการควบคุมการแยก โดยการให้
ถุงหรือถังแยกสี (นอกจากแยกแล้ว ถุง และ ถัง ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมปริมาณการทิ้งขยะต่อวันให้อยู่
ในเกณฑ์ที่ได้ชำระค่าบริการกับ กทม. ไว้) รวมถึงสร้างคู่มือการแยกขยะในการประชาสัมพันธ์ 
   - สร้างแรงจูงใจให้กับผูแ้ยกขยะ โดย คืนปุ๋ยอินทรีย์ให้กับ ประชาชนที่ช่วยแยกขยะ และ เก็บค่าเก็บขยะเฉพาะ
ขยะทั่วไป (อินทรีย์ และ รีไซเคิล ไม่เก็บ 
   - ร่วมมือกับผูผ้ลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ตามหลักการ EPR หรือหลักการทีข่ยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตไปยัง
ช่วงชีวิตต่าง ๆ ของบรรจุภัณฑ์ [1] 

กลางนำ้ 
   - กำหนดวันในการเก็บขยะ จำแนกรถในการเก็บขยะอินทรีย์เศษอาหาร และขยะท่ัวไป 

ปลายน้ำ 
   - เตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานการจัดการของ กทม. ให้มีความพร้อมในการรับมือกับปริมาณขยะแต่ละ
ประเภทท่ีจะเกิดข้ึนใน กทม. เช่น เครื่องจักรและระบบในการเปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยครอบคลุมทั้ง 3 ศูนย์         
(หนองแขม สายไหม อ่อนนุช) และการเปลีย่นขยะทั่วไปปนเปื้อนมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน RDF) 
   - เพ่ิมจุดรับท้ิงขยะ จุด Drop-off ขยะ Recycle ที่ประชาชนสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นสิทธิประโยชน์ เช่น สะสม
แต้มส่วนลด เพ่ือใช้ร่วมกับสินค้าหรือบริการของเอกชน 
   - จัดกระบวนการนำปุ๋ยไปให้กับสวนสาธารณะและเกษตรในเมือง (Urban farming) 
[1] https://www.greenpeace.org/thailand/story/18369/plastic-infographic-extended-producer-responsibility/ 

 

P146 สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง (สิ่งแวดล้อมด)ี 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - สภาพแวดล้อมและทัศนียภาพเมืองสะอาด สวยงาม ไม่มีมลพิษจากขยะตกค้าง และไม่มีแหล่งเพาะเช้ือโรค
หรือพาหะที่ส่งผลต่อสุขภาพคนเมือง 

รายละเอียด 
ถึงแม้ว่าสำนักงานเขตแต่ละแห่งจะมีแผนปฏิบัติการสำหรับการเก็บ/ขนขยะ แผนทำความสะอาดจุดทิ้งขยะและ

ทางเท้า แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าหลายพื้นท่ีมีปัญหาเร่ืองขยะตกค้าง การเก็บ/ขนทำได้ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
ตลอดจนหลายจุดทิ้งขยะมีการเก็บ/ขนขยะแต่ไม่มีการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบถังขยะหรือจุดรวม เกิดรอยคราบ
ของเศษอาหาร ขยะเปียกส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลให้เกิดทศันะอุจาดแก่เมือง สภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสขุอนามัย หรือเป็นแหล่ง
บ่มเพาะเช้ือโรคและสัตว์พาหะ 

นโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำให้คุณภาพชีวิตตลอดจนสุขอนามัยคนกรงุเทพฯ ดีขึน้  
  1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงสำรวจและทำความสะอาดจุดทิ้งขยะที่เป็นปัญหา - บูรณาการระหว่างฝ่ายรักษาความ
สะอาดฯ และฝา่ยสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง พร้อมทั้งจัดทำแผนงานทำความสะอาดครอบคลุมทุกพ้ืนทีใ่น
ระยะยาว ควบคู่กับการนำข้อมูลสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนเร่ืองจุดที่มีขยะตกค้างบริเวณชุมชน ริมทางสาธารณะ 
ตลอดจนที่ดินรกร้างเอกชนมาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
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  2. ร้องเรียนขยะตกค้างผ่านฟองดูว์ - เช่ือมโยงกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพ่ิมช่องทางการร้องเรียน
และรับเร่ืองด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้ได้รับข้อมูลแม่นยำ เป็นปัจจุบัน และมุ่งแก้ปัญหาได้รวดเร็วทันเหตุ นอกจากน้ี
ภาครัฐต้องทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอาชีพในเมือง เช่น วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย หรือคนขับรถ
รับจ้างสาธารณะ ในการช่วยกันสอดส่องและร่วมแจ้งเหตุที่เกิดในพ้ืนที่สาธารณะ 
  3. เพ่ิมประเภทขยะถังติดเช้ือในจุดทิ้งขยะ - จากการระบาดของไวรัสโควิด 2019 มากกว่า 2 ปี ทำให้ประชาชน
มีอุปกรณ์ทั้งหน้ากากอนามัย ท่ีตรวจ ATK เพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงต่อการรับเช้ือโรคของ
ประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ กทม. พนักงานขนขยะ พนักงานทำความสะอาด กทม. จึงต้องจัดให้มีจุดท้ิง
ขยะติดเช้ือเพ่ิมมากขึ้น ทั้งถังขยะทั่วไป ถังขยะของชุมชน รวมท้ังการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะติดเช้ือในพ้ืนที่ต่างๆ 
ของเอกชน 
  4. จัดทำแผนงานและประชาสัมพันธ์การเก็บขยะช้ินใหญอ่ย่างชัดเจน - โดยปกติ กทม.จะมีโครงการเก็บขยะช้ิน
ใหญ่ร่วมกับชุมชนจดทะเบียนทั้ง 2,000 กว่าชุมชน หากประชาชนทั่วไปต้องการใช้บริการต้องโทรแจ้งและนัดหมาย
ล่วงหน้าซึ่งที่ผา่นมาประชาชนบางส่วนไม่รับทราบ ดังน้ัน กทม.จึงจะดำเนินการจัดเก็บขยะช้ินใหญ่ เช่น ตู้ เตียง 
เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ขยายสู่หมู่บ้านจัดสรร บ้านในร้ัว ตึกแถว และคอนโดมิเนียม ด้วยแผนงานรอบการ
จัดเก็บที่ชัดเจน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

 

P147 มุ่งเนน้แยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้า (สิ่งแวดล้อมดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ริเริ่มการจัดการขยะต้ังแต่ต้นทางในแหลง่พาณิชยกรรมที่มีกิจกรรมและผู้ใช้งานหนาแน่น 
   - ปลูกฝังค่านิยมการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบในเยาวชนและประชาชนทั่วไป เริ่มเปลีย่นพฤติกรรมวิถีใหม ่   
เพ่ือเมืองที่ดีข้ึน 

รายละเอียด 
เริ่มดำเนินการคัดแยกประเภทขยะอย่างจริงจังในหน่วยงานองค์กร โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ ขยะเศษอาหาร หรือ

ขยะรีไซเคิล ริเริ่มจากหน่วยงานสังกัด กทม.เอง และสถานที่หรือองค์กรทีม่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผู้ใช้งานจำนวนมาก 
ประกอบด้วย 
  1. หน่วยงานภายใต้ กทม. สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงเรียน 
  2. พ้ืนที่ตลาดภายใต้สำนักงานตลาด และร่วมมือกับพ้ืนที่เอกชน 
  3. ห้างสรรพสนิค้า คอมมิวนิต้ีมอลล์ ศูนย์อาหาร (food court) 

ส่งเสริมและสนับสนุนการแยกขยะด้วยการพิจารณา ‘ลดค่าเก็บขยะหรือยกเลิกการเก็บค่าขยะ’ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมและทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม และเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การแปรรูปขยะตามหลัก 
circular economy และการนำขยะกำพร้าแปลงเป็น ‘เชื้อเพลิงขยะ’ (refuse-derived fuel: RDF) 
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P148 พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank สง่ต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม (สิง่แวดล้อมดี/บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 

   - กลไกที่ช่วยส่งต่อความช่วยเหลือสู่กลุม่เปราะบางหรือผู้ที่ต้องการอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหลายภาคส่วน 
   - สร้างความมัน่คงทางอาหาร (food security) ใหแ้ก่ประชาชนในกรุงเทพฯ  
รายละเอียด 

เพ่ือแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (food waste) ทีท่ำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ         
โดยร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่เดิม รวบรวมส่งต่อวัตถุดิบ และอาหาร
ส่วนเกิน (food surplus) จากผู้ประกอบการและผู้ท่ีต้องการส่งต่อความช่วยเหลือ (ผูใ้ห้) เช่น ผู้ประกอบการโรงแรม 
ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาด คอมมิวนิตี้มอลล์ และศูนย์อาหาร (food court) สู่ผู้ที่ต้องการ เช่น                
กลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนจนเมอืง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการศึกษา ออกแบบวางแผน และทำงานร่วมกับเครือข่ายในการผลักดันให้เกิด BKK Food 
Bank เพ่ือเป็นต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย เป้าหมายเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่คนเมือง (food safety) 
และสร้างกลไกส่งต่อความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืนสอดคล้องแนวคิด SDGs 

 

P149 รถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมือง เขา้ถึงบ้าน (สิ่งแวดล้อมดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  
   - ลดปัญหาขยะตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็นในย่านที่พักอาศัยและชุมชน 
   - การลากขยะและการจัดเก็บขยะของ กทม.มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

รายละเอียด 
กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีพ้ืนที่ตรอกซอกซอยจำนวนมาก ส่งผลใหร้ถเก็บขยะคันใหญท่ี่มมีากกว่า 2,000 คัน       

ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดความจุ 5 ตันไม่สามารถเข้าสู่ชุมชนและตรอก ซอก ซอยได้ กทม.จึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลากขยะที่จะ    
เข้าไปตามตรอกซอกซอยเหลา่น้ัน และนำขยะออกมารอยังจุดพักขยะข้างรถเก็บขยะคันใหญ ่เพ่ือแก้ปัญหาขยะตกค้าง
และส่งกลิ่นเหม็นตามครัวเรือนและซอยย่อย ยิ่งไปกว่าน้ัน บางพ้ืนที่ยังคงต้องใช้เรือเก็บขยะในการเข้าถึงชุมชนริมคลอง   
ที่อยู่ลึกและกระจายตัวออกไป ดังน้ัน กทม.จะออกแบบ ศึกษา และพัฒนาโมเดลรถจัดเก็บขนาดเล็ก ควบคู่กับอุปกรณ์
และรถช่วยลากขยะ เพ่ือเข้าถึงตรอกซอกซอยและชุมชนริมคลองที่หลายแห่งมีความกว้างเพียงทางเดินเท้า และทาง
มอเตอร์ไซค์ผ่าน (กว้างน้อยกว่า 1-1.5 เมตร)  

โดยเป้าหมายระยะยาว มุ่งเป้าการลดปัญหาขยะตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นในชุมชน เพ่ิมรอบการจัดเก็บขยะ       
ให้มีประสทิธิภาพ โดยต้องทำควบคู่กับการคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทางให้ถูกวิธี 

 

 

 



ส่ิงแวดล้อมดี-21 
  

P157 คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero) (สิ่งแวดล้อมดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ลดความเส่ียง ลดต้นทุนการจัดการด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดข้ึนจากการมีก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน
โดยหน่วยงาน กทม.เป็นผู้นำร่องจากกิจกรรมที่สามารถเห็นผลได้จริง 

รายละเอียด 
43.71 ล้านตัน คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กรุงเทพฯ ปล่อยออกมาในปี 2561 เพียงปีเดียว และหากขาด

มาตรการจัดการ คาดว่าภายในปี 2573 กรุงเทพฯ จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึนอกีกว่า 10 ล้านตันต่อปี ซึ่งน่ัน
เท่ากับว่าความเส่ียงด้านภัยพิบัติธรรมชาติจะตามมาด้วย เช่น มีการคาดการณ์ว่ากรุงเทพฯ จะได้รับความเสียหายกว่า 
16.85 ล้านล้านบาท จากภัยพิบัติน้ำท่วมระดับน้ำทะเลที่สูงข้ึนจะทำใหคุ้ณภาพน้ำประปาลดลง และคลื่นความร้อนจะทำ
ให้อุณหภูมิเฉลีย่สูงถึง 36°C ต้นตอของก๊าซเหล่าน้ีมาจากกิจกรรมหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาคอาคาร ภาคขนส่ง 
ภาคอุตสาหกรรม ไปจนถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาโครงการ กทม.ปลอดคาร์บอน 
(BMA Net Zero) เพ่ือเป็นแบบอย่างการเอาจริงเรื่องโลกร้อนให้กับองค์กรอื่นๆ โดยใช้หลักการคำนวณ ลด ชดเชย 
(CRO) ดังน้ี 

‘คำนวณ’ (C–Calculate) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทรพัย์สนิ กทม.  
   - อาคาร เช่น ศาลาว่าการ 2 แห่ง สำนักงานเขต 50 เขต  
   - ยานพาหนะ เช่น รถเก็บขยะ รถสังเกตเทศกิจ รวมถึงรถของผู้บริหาร 
  ‘ลด’ (R–Reduce) ปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก โดย 
   - ติดต้ังพลังงานทดแทน   
   - ทาหลังคาสขีาวสำหรับอาคารเพื่อช่วยสะท้อนความร้อน  
   - ใช้อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพทางพลังงาน  
   - ผลักดันและสนับสนุนเรื่องการเปล่ียนเป็นรถยนต์ไฟฟ้า EV รวมทั้งปรับโครงสร้างเพื่อสนับสนุนการเดินทางโดย
รถสาธารณะ 
  ‘ชดเชย’ (O–Offset) ส่งเสริมโครงการที่เก็บกักหรือดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เหลืออยู่ โดย 
   - เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวหรือป่าโกงกาง โดยพื้นที่สีเขียว 1 ไร่ ทีม่ีต้นไม้ประมาณ 200 ต้น สามารถดูดซับก๊าซเรือน
กระจกได้ประมาณ 3 ตันต่อปี หากสำนักงานเขตแห่งหน่ึงปล่อยก๊าซเรือนกระจก 200 ตันต่อปี เท่ากับจะต้องใช้พ้ืนที่ 67 
ไร่ในการช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกเหล่าน้ัน 

 

P161 ส่งขยะคืนสู่ระบบ (สิง่แวดล้อมดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  - เพ่ิมช่องทางและสิทธิประโยชน์เพ่ือจูงใจให้เกิดการแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง 
  - ภาครัฐ เอกชนผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม ตลอดจนภาควิชาการ ร่วมมือกันขับเคลื่อนเร่ืองการจัดการ
ขยะ การคัดแยกต้ังแต่ต้นทาง ตลอดจนการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง  

รายละเอียด 



ส่ิงแวดล้อมดี-22 
 

ปัจจุบันมีประชาชนจำนวนมากที่ต่ืนตัวและตระหนักถึงประโยชน์จากการคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง โดยมีการ
รวมกลุ่มของภาคประชาสังคม องค์กรไม่แสวงหากำไร และภาคเอกชนผู้ประกอบการท่ีดำเนินโครงการด้านการรณรงค์ 
การสร้างการตระหนักรู้เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนโครงการหรือกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคม (CSR) 

ดังน้ัน กทม.จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรท่ีขับเคล่ือนอยู่เดิม ทั้งภาครัฐ เครือข่ายภาคประชาสังคม 
และภาคเอกชน ในการสร้างการตระหนักรู้และสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง ลดกิจกรรมอีเวนต์และเคมเปญ   
ช่ัวครั้งคราว สนับสนุนงานเครือข่ายที่มุ่งสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาว ประกอบด้วย 
    1. จุด Drop-off นัดรับขยะรีไซเคิลและขยะกำพร้า- ครอบคลุมทั้ง 50 เขต ร่วมมือกับสถานีบริการน้ำมัน 
ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก ตลาด และ ซูเปอร์มาร์เก็ต 
    2. ตู้รับคืนผลติภัณฑ์รีไซเคิล จุดรับซื้อหรือสะสมแต้ม - สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดในการซ้ือสินค้า หรอื
ค่าบริการในภาคเอกชนท่ีร่วมโครงการ 
    3. ธนาคารขยะชุมชน สถานศึกษา และตลาดนัดขยะรีไซเคิล - ผลักดันโมเดลธนาคารขยะ รวมถึงโครงการ   
ความร่วมมือในการดูแลผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าหรือซาเล้งในเมือง จัดการอบรม ออกแบบระบบบริหารจัดการ   
อย่างเป็นมืออาชีพ เปิดพ้ืนที่กิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม และธุรกิจเพ่ือสังคม (social enterprise)    
ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงบริษัทผู้ผลิตที่ทำ EPR (extended producer responsibility) มาช่วยสร้างแรงจูงใจ
หรือสนับสนุนการขนส่ง เพ่ือให้เกิดวงจรการจัดการในระยะยาวอย่างย่ังยืน 
 
P162 เพ่ิมสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะ (สิ่งแวดล้อมดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - การจัดเก็บและขนย้ายขยะมีประสิทธิภาพสูงข้ึน จากอุปกรณ์การทำงานที่มีมาตรฐาน ทันสมยั จำนวนเพียงพอ 
ตลอดจนสวัสดิการค่าตอบแทนแก่คนทำงานที่เหมาะสม  

รายละเอียด 
นอกจากปริมาณรถขยะสีเขียวคันใหญ่กว่า 2,200 คันที่ช่วยจัดเก็บขยะให้กับคนกรุงเทพฯ ท้ัง 50 เขตแล้วน้ัน 

พนักงานเก็บ/ขนและลากจูงขยะทั่วกรุงเทพฯ มีจำนวนมากกว่า 10,000 คน โดยพบว่าลักษณะงานดังกล่าวเป็นภาระงาน
ที่หนัก เน่ืองด้วยระยะเวลาการทำงานช่วงเย็นและกลางคนืที่ทำอย่างเร่งด่วนให้เสร็จสิน้ก่อนรุ่งสาง (ตี 5 ครึ่ง ในบรเิวณ
ถนนสายหลัก) และเป็นงานอันตรายที่ต้องใกล้ชิดกับสิ่งปฏิกูลและขยะของเสียที่มัดรวมกันมา กลุม่พนักงานดังกล่าวได้รับ
อุปกรณ์ที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานจริง มีจำนวนไม่เพียงพอ ตลอดจนสวัสดิการค่าแรงท่ีมีมูลค่าไม่
สอดคล้องกับงานที่อันตราย  

ค่าตอบแทนเริ่มต้น ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมลูฝอย) มีอัตราค่าจ้างเพียงเดือนละ 8,690 บาท หรือหากมี
การบังคับเคร่ืองจักรเบาหรือขับรถ อัตราจ้างเดือนละ 9,400 บาท  นอกจากน้ี การให้ค่าตอบแทนอาสาสมัครงานบริการ
สาธารณะประเภทชักลากมูลฝอยในชุมชน ได้ค่าตอบแทนเพียงวันละ 150 บาท ปฏิบัติงาน 15 วันต่อเดือน คิดเป็น
ค่าตอบแทน 27,000 บาทต่อปี  

ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการพิจารณาและดูแลสวัสดิการพนักงานเก็บ/ขนและลากจูงขยะให้เหมาะสมกับภาระงาน 
ด้วยวิธีการทบทวนและแก้ไขระเบียบค่าตอบแทน และระเบียบ กทม. วา่ด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วย
ปฏิบัติงานด้านงานบริการสาธารณะ พ.ศ.2541 ประกอบไปด้วย 



ส่ิงแวดล้อมดี-23 
  

   1. อุปกรณ์ป้องกัน ตรงการใช้งาน - ชุดปฏิบัติหน้าที่ ผ้าคลุมป้องกัน หน้ากากอนามัย ถุงมือ เข่งขยะที่แข็งแรง
ทนทาน และรถเข็นเคลื่อนย้ายลากจูงขยะ 
   2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ - ค่าตอบแทนเงินเดือน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนประกันสุขภาพหรือ
ประกันอุบัติเหตุ 

 

P170 ติดต้ังระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment) (สิ่งแวดล้อมดี/โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  - กรุงเทพฯ มีทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมแหล่งน้ำที่ดี ลดการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

รายละเอียด 
ปัจจุบัน กรุงเทพฯ มีโรงควบคุมคุณภาพน้ำ หรือโรงบำบัดน้ำเสียที่ครอบคลุมพ้ืนท่ีเพียง 212.74 ตร.กม. จาก

พ้ืนที่ท้ังหมด 1,500 ตร.กม. คิดเป็นปริมาณน้ำที่ได้รับการบำบัดเพียง 1,112,000 ลบ.ม.ต่อวัน (ร้อยละ 45 ของน้ำเสีย    
ที่เกิดข้ึนทั้งหมด) ย่ิงไปกว่าน้ันการจัดหาพื้นที่สำหรับโครงการใหม่ การออกแบบ และการสร้างดำเนินการได้ด้วยความ
ล่าช้า ประกอบกับหลายพื้นที่ในแหล่งที่อยู่อาศัยและชุมชนด้ังเดิมไม่ได้มีการติดต้ังระบบบำบัดน้ำเสียในระดับครัวเรือน 
เน่ืองจากกฎหมายเก่าไม่ได้มีข้อบังคับ ประกอบกับชุมชนหลายแห่งมีการต่อท่อน้ำเสียตรงปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ส่งผลให้
คุณภาพน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะเกินกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐาน (ค่า DO และค่า BOD) 

กทม.จะดำเนินการเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวของ ภาคเอกชน และภาควิชาการท่ีเช่ียวชาญ ตลอดจน
ภาคประชาสังคมในการผลักดันโครงการติดต้ังระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite) ขนาดเล็ก    
ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่ชุมชนขนาดเล็ก 10-50 หลังคาเรือน โดยในระยะแรกมุ่งเน้นชุมชนริมคลองเป็นสำคัญ 

 

P171 มุ่งเปา้ติดต้ังระบบบำบัดนำ้เสียต้นทาง (สิ่งแวดล้อมดี/โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  - เข้มงวดการปล่อยน้ำเสียต้ังแต่ต้นทางในพ้ืนที่แหล่งการค้าประเภทตลาด นำร่องตลาดภายใต้สังกัด กทม.  

รายละเอียด 
ตลาดเป็นแหล่งพาณิชยกรรมและเศรษฐกิจสำคัญประเภทหน่ึงของคนเมือง จากสถิติพบว่าตลาดเป็น

แหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีค่าความเข้มข้นสูง โดยในพ้ืนที่กรุงเทพฯ มีจำนวนตลาดกระจายตัวอยู่มากถึง 292 แห่ง และมี
ตลาดที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานตลาด กทม.จำนวน 13 แห่ง การกำกับดูแลและการประกอบกิจการตลาดในพ้ืนที่
กรุงเทพฯ จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ กทม.และสำนกังานเขต ด้วยเง่ือนไขการขออนุญาตจัดตั้งตลาด และ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรือ่งตลาด เพ่ือจัดการปัญหาน้ำเสียต้ังแต่ต้นทาง กทม.จะดำเนินการเชิงรุกในการนำร่อง
ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในตลาดให้มีความทันสมัยเป็นไปตามค่ามาตรฐาน ด้วยการบำบัด 2 ข้ันตอนรูปแบบ onsite 
treatment กอ่นปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำและท่อระบายน้ำสาธารณะ ในระยะกลางและระยะยาวจะออกแบบกลไกแ    
ละความร่วมมอืให้เกิดการดำเนินการในพ้ืนที่ตลาดของเอกชน 

 



ส่ิงแวดล้อมดี-24 
 

P191 ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม (สิ่งแวดล้อมดี/โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - กทม.สามารถลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางน้ำจากการปล่อยน้ำเสีย โดยมีการบำบัดน้ำเสียอย่าง
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

รายละเอียด 
กรุงเทพฯ มีโรงควบคุมคุณภาพน้ำ หรือโรงบำบัดน้ำเสียจำนวน 8 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่เพียง 212.74 ตร.กม. 

จากพ้ืนที่ทั้งหมด 1,500 ตร.กม. คิดเป็นปริมาณน้ำที่ได้รับการบำบัดเพียง 1,112,000 ลบ.ม.ต่อวัน หรือร้อยละ 45      
ของน้ำเสียที่เกิดข้ึนท้ังหมด ย่ิงไปกว่าน้ันการจัดหาพ้ืนที่สำหรับโครงการใหม่ การออกแบบ และการสร้างดำเนินการได้
ด้วยความล่าช้า  
 

ปัจจุบัน กทม. อยู่ระหว่างการผลักดันและก่อสร้าง โรงบำบัดน้ำเสียทั้งหมด 4 แห่งพรอ้มกับระบบท่อรวบรวมน้ำ
เสีย ประกอบด้วย โรงบำบัดน้ำเสียธนบุรี มีนบุรี หนองบอน และคลองเตย ภายใต้โครงการศึกษาและสำรวจเบ้ืองต้นของ
โรงบำบัดน้ำเสียที่ดำเนินการนำโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ได้ศึกษาไว้ตั้งแต่ปี 2554 
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวไม่ได้มีการทบทวนศึกษาใหม่ถึงความเหมาะสมทีส่อดคล้องกับสภาพการพัฒนาเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน 

ดังน้ัน กทม. ต้องมีการทบทวนศึกษาถึงตำแหน่งที่ต้ัง และความเหมาะสมของโครงการ ขนาดความจุหรือ
ประสิทธิภาพการบำบัด เพ่ือให้สามารถรองรับการพัฒนาของเมือง ท่ีอยู่อาศัย ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
กรุงเทพหานครในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาวะของเมืองและประชาชน  

นอกจากนี้พ้ืนท่ีที่มีโรงบำบัดน้ำเสีย และทอ่รวบรวมน้ำเสียอยู่แล้วต้องมีการเช่ือมต่อการรับน้ำเสียจากครัวเรือน
และสถานประกอบการเข้าสู่ระบบให้สมบูรณ์ โรงบำบัดน้ำเสียที่ดำเนินการอยู่แล้ว ประกอบด้วย ดินแดง สี่พระยา หนอง
แขม ทุ่งครุ ช่องนนทรี จตุจักร บางซื่อ และรัตนโกสินทร์ (เขตพระนคร) 

 

P194 ห้องนำ้สาธารณะท่ีดีในพืน้ที่สาธารณะ (สิ่งแวดลอ้มดี/โครงสรา้งดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - ห้องน้ำสาธารณะที่มีคุณภาพ ครอบคลุมการใช้งาน เข้าถึงง่าย 
รายละเอียด 

ห้องน้ำในพ้ืนที่สาธารณะและสถานีขนส่งสาธารณะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของประชาชน โดยหากดู
จากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎกระทรวงฉบับที่ 39 ปี 2537 [1] และ 63 ปี 2551 [2] ทีอ่อกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร และ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรือ่งควบคุมอาคาร ปี 2544 [3]) จะพบว่า มีการกำหนดจำนวนห้องน้ำต่อพ้ืนที่ไว้สำหรับ
อาคารประเภทต่าง ๆ  เช่น อาคารสถานีขนส่งมวลชนต้องมีห้องส้วมชาย 2 ห้อง หญิง 5 ห้อง และท่ีปัสสาวะชาย 4 ที ่  
ต่ออาคาร 200 ตร.ม. สถานกฬีาต้องมีห้องส้วมชาย 1 ห้อง หญิง 2 ห้อง และท่ีปัสสาวะชาย 2 ท่ีต่ออาคาร 200 ตร.ม. 
หรือ 100 คน ซึ่งแม้ว่าจะมีกฎหมายจะระบุให้มีห้องน้ำขั้นต่ำไว้แต่บางครั้งก็ยังไม่เพียงพอ เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องมี
การสร้างห้องอาบน้ำในสถานกีฬา นอกจากน้ีการเข้าถึงห้องน้ำที่สร้างไว้ก็เป็นอีกหน่ึงปัญหาที่เกิดข้ึนกับประชาชน เช่น 
ต้องขอให้พนักงานสถานีรถไฟฟ้า (โดยเฉพาะในส่วนสัมปทานหลัก) เปิดห้องน้ำให้หากมีความต้องการใช้ 



ส่ิงแวดล้อมดี-25 
  

ดังน้ัน เพ่ือสร้างความสะดวกสบายในการชีวิตให้กับประชาชน กทม. จะดำเนินการดังน้ี 
   1. เพ่ิมปริมาณห้องน้ำให้ครอบคลุม  
    1.1 ทบทวนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรือ่งควบคุมอาคาร เก่ียวกับการปริมาณห้องอาบน้ำข้ันต่ำ
โดยเฉพาะสำหรับสถานกีฬาและสวนสาธารณะ นอกจากน้ี กทม. จะทบทวนและเพิ่มปริมาณห้องน้ำในสถานที่ที่อยู่ใน
การดูแลของ กทม. เช่น สถานีรถไฟฟ้า สวนสาธารณะ ลานกีฬา ให้มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ตัวอย่าง
สถานที่ เพ่ิมห้องน้ำสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้บริเวณริมร้ัวสวนลุมฯ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารอ
รถเมล ์
    1.2 รวบรวมเครือข่ายห้องน้ำของเอกชน ที่ประสงค์จะเปิดให้ประชาชนท่ัวไปเข้าใช้อย่างสาธารณะ มา
เป็นเครือข่ายห้องน้ำสาธารณะ กทม. 
   2. เพ่ิมการเข้าถึงห้องน้ำให้ประชาชนมีอิสระในการเข้าห้องน้ำ ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากพนักงาน โดยเฉพาะ
บนสถานีรถไฟฟ้า นอกจากน้ัน กทม. จะปรับให้ห้องน้ำสาธารณะทุกห้องที่อยู่ในการดูแลของ กทม. สามารถเข้าใช้ได้ฟรี
โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย 
   3. เพ่ิมคุณภาพห้องน้ำ กทม.จะจัดสรรพนักงานเข้าดูแลความสะอาดห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับตรวจสอบ
อุปกรณ์ภายในห้องน้ำให้มีพร้อมใช้งาน และเพียงพอกับความต้องการ เช่น สายชำระ กระดาษชำระ สบู่ล้างมือ 
   4. มีห้องน้ำคนพิการรองรับ และมีปุ่มฉุกเฉินสำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเมื่อเกิดเหตุ 
   5. ปักหมุดแผนท่ีห้องน้ำสาธารณะ กทม.ลง Google Map เพ่ือให้ประชาชนทราบได้ว่า กรุงเทพฯ มีห้องน้ำ
สาธารณะที่ใดบ้างและยังสามารถให้คะแนนห้องน้ำผ่าน Google Map ได้เลย โดยเจ้าหน้าที่จะคอยติดตามการให้คะแนน
อยู่เสมอและพฒันาห้องน้ำให้พร้อมใช้งาน สะอาดอยู่เสมอ 

[1] https://download.asa.or.th/03media/04law/cba/mr/mr37-39.pdf 
[2] https://download.asa.or.th/03media/04law/cba/mr/mr51-63.pdf 
[3] https://download.asa.or.th/03media/04law/cba/bb/bb44-03.pdf 

 

P209 ลดฝุ่น ลดคา่ใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  - ควันดำจากเคร่ืองยนต์ลดลงโดยประชาชนสามารถเข้าถงึการปรับปรุงเครื่องยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์
เช้ือเพลิงดีเซลได้ง่าย 
  - นักเรียนในศูนย์ฝึกอาชีพได้ทดลองปฏิบัติงานจริง 

รายละเอียด 
ควันจากไอเสียรถเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา PM2.5 ในกรุงเทพฯ ซึ่งรถยนต์ที่ปล่อยควันดำมักจะเกิดข้ึนกับรถยนต์

เช้ือเพลิงดีเซล ซึ่งปัจจัยส่วนหน่ึง คือ การทำงานของเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ การเผาไหม้ ระบบกรองอากาศ น้ำมันเครื่อง 
ฯลฯ [1] นอกจากน้ีรถยนต์ที่ใช้เช้ือเพลิงเบนซินที่เผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ ปลอ่ยควันขาวออกมา ก็มีส่วนทำให้เกิด PM2.5 
โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ 2 จังหวะที่มีการเติมน้ำมันออโตลูปเข้าไปผสมในน้ำมันเช้ือเพลิงและเผาไหม้ไม่สมบูรณ ์ก็จะ
เกิดควันสีขาวที่มีสารอินทรีย์ระเหย หรือ VOC ในกลุ่มของไฮโดรคาร์บอนออกมา ซึ่งอาจไปทำปฏิกริยากับโอโซนและเกิด
เป็น PM2.5 ได้ [2] ปัจจัยเหล่าน้ีสามารถควบคุมได้ด้วยการปรับปรุงเคร่ืองยนต์ให้ทำงานได้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน 



ส่ิงแวดล้อมดี-26 
 

ดังน้ัน กทม.จะเปิดให้ประชาชนนำรถเข้ารับการตรวจสอบ ปรับปรุง บำรุงรักษา ตามสถานที่ต่อไปน้ี  
สำหรับรถมอเตอร์ไซค ์

   - โรงเรียนฝึกอาชีพ ดินแดง 1 [3] ประเวศ [4] หนองจอก [5] หลวงพ่อทวีศักดิ์ [6] ม้วน บำรุงศิลป์ [7] อาทร 
สังขะวัฒนะ [8] ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการเปิดสอนวิชาช่างจักรยานยนต์  
   - กองโรงงานช่างกลของ กทม. ซึ่งปกติมีหน้าท่ีในการบำรุงรักษาและซอ่มแซมรถยนต์ของ กทม.อยู่แล้ว [9] ให้
ช่วยบริการประชาชนในการปรับปรุงรถมอเตอร์ไซค์ 

สำหรับรถยนต์ดีเซล 
   - นำเข้ามารับการปรับปรุงเครื่องยนต์ได้ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ หนองจอก [10] และดินแดง 1 [11] ซึ่ง
เป็น 2 โรงเรียนท่ีมีวิชางานเคร่ืองยนต์ดีเซล 

[1] https://www.autospinn.com/2019/10/car-insurance-black-smoke-75339 
[2] https://thaipublica.org/2020/02/photochemical-smog-pm2-5-14-02-2563/ 
[3] http://www.dindang1.net/index.php/2019-03-26-17-58-26/2019-04-03-16-43-45 
[4] https://prawetschool.wordpress.com 
[5] https://sites.google.com/view/nongchok-vocational-bangkok 
[6] http://www.luangpor.ac.th/ 
[7] https://mounbumrungsil.com 
[8] https://abvts-arthon.blogspot.com/ 
[9] http://www.fdbma.net/index.php?m=institute6 
[10] https://sites.google.com/view/nongchok-vocational-bangkok 
[11] http://www.dindang1.net/index.php/2019-03-26-17-58-26/2019-04-03-16-43-45/11118 
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บริหารจัดการดี : หันหน้าให้ประชาชน ปรบัปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่มความโปร่งใส  
                      ใช้เทคโนโลยชี่วย (32 นโยบาย) 
P020 พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.      (บริหารจัดการดี) 

P025 ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในโครงการของ กทม.    (บริหารจัดการดี) 

P029 อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรงุเทพฯ (เศรษฐกิจดี/บริหารจัดการดี) 

P040 ทำฐานข้อมูลผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการ     (เศรษฐกิจดี/บริหารจัดการดี) 

P043 ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน ผอ.เขต และผูว่้าฯ กทม.    (บริหารจัดการดี) 

P044 สร้างการสื่อสารสองทางระหว่าง กทม.และประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขต (บริหารจัดการดี) 

P045 พัฒนาแพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย   (บริหารจัดการดี) 

P046 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)  (บริหารจัดการดี) 

P047 สภาเมืองคนรุ่นใหม่        (บริหารจัดการดี) 

P051 เปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok)    (บริหารจัดการดี) 

P052 พัฒนาแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ (Digital Twin) เพ่ือใช้วางแผนและแก้ปัญหาเมือง (บริหารจัดการดี) 

P053 เปิดเผยข้อมูลการจัดซือ้จัดจ้างครอบคลุมทั้งของ กทม.และกรุงเทพธนาคม  (บริหารจัดการดี) 

P054 วิเคราะห์ข้อมูลเมือง ต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหา     (บริหารจัดการดี) 

P055 เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน กทม.     (บริหารจัดการดี) 

P056 ลดเสี่ยงโกงผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชาชน     (บริหารจัดการดี) 

P057 รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม.ผา่นแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์ (บริหารจัดการดี) 

P058 ย้ายระบบราชการท่ีเก่ียวข้องกับประชาชนขึ้นสู่ระบบออนไลน์    (บริหารจัดการดี) 

P075 ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว   (ปลอดภัยดี/บริหารจัดการดี) 

P094 รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมือง   (ปลอดภัยดี/สิ่งแวดล้อมดี/บริหารจัดการดี/เดินทางดี) 
        ในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปช่ัน สิ่งแวดล้อม 

P107 โปร่งใส ไม่ส่วย         (บริหารจัดการดี) 

P111 จัดทำงบประมาณแบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based budgeting)   (บริหารจัดการดี) 

P113 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพ่ือประโยชน์คนกรุงเทพฯ   (บริหารจัดการดี) 

P134 สายด่วน 1555 รองรับการใช้งานภาษามือ      (บริหารจัดการดี) 

P143 จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock)    (ปลอดภัยดี/บริหารจัดการดี) 

P148 พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหาร   (สิ่งแวดล้อมดี/บริหารจัดการดี) 
        ให้กลุม่เปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม 
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P164 กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกัน   (ปลอดภัยดี/บริหารจัดการดี) 
        และบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัด 

P165 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต  (ปลอดภัยดี/บริหารจัดการดี) 

P182 ใบอนญุาตตามประเภทกิจกรรม Function-based License   (บริหารจัดการดี/เศรษฐกิจดี) 

P203 ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน (เศรษฐกิจดี/บริหารจัดการดี/ปลอดภัยดี) 

P204 แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที่โรงเรียน    (เศรษฐกิจดี/บริหารจัดการดี) 
        หรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน 

P214 บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม.    (บริหารจัดการดี/โครงสร้างดี) 

P216 ผู้ว่าฯ สญัจรประจำเขต       (บริหารจัดการดี) 
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P020 พัฒนาระบบติดตามการขออนญุาตกับ กทม. (บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ประชาชนสามารถวางแผนธุรกิจได้จริง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการรอ กทม.
อนุมัติอย่างไร้จุดหมาย 
  2. ประชาชนติดตามการทำงานของหน่วยงาน กทม.ได้  

รายละเอียด 
  แม้ว่าในปัจจุบันกระบวนการดำเนินการของภาครัฐส่วนใหญ่จะมีการออกคู่มือประชาชน (ตาม พ.ร.บ.
อำนวยความสะดวกฯ) ซึ่งบอกระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน แต่การขออนุญาตต่าง ๆ 
ก็ยังคงเป็นหน่ึงในอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของคนกรุงเทพฯ เพราะในบางคร้ัง กทม. ยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามที่คู่มือประชาชนกำหนด เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง [1] ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ
รวม 45 วัน แต่ในบางคร้ังสำนักงานเขตใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเกินจากที่กำหนดโดยไม่ได้มีการแจ้งเหตุ
ในการขยายให้กับประชาชนได้รับทราบ 
  ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาระบบติดตามการขออนุญาต (tracking system) โดยเฉพาะในกระบวนการ 
ที่เป็นการบริการประชาชนของ กทม. เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ และการขออนุญาตติดป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ เป็นต้น โดยระบบที่พัฒนาจะแสดง
สถานะความคืบหน้าในการดำเนินงานแต่ของขั้นตอนของ กทม.เปรียบเทียบกับเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ
ประชาชน เพ่ือสร้างความโปร่งใสและผลักดันให้ กทม.สามารถบริการได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
[1] https://webportal.bangkok.go.th/upload/user/00000067/aboutkate/peoplebook/yotha/(15%20).pdf 

 
P025 ประเมินประสิทธิภาพและความคุม้ค่าในโครงการของ กทม. (บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. รับรู้ถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณของโครงการต่างๆ ใน กทม. 
  2. กทม.ได้รับบทเรียนจากโครงการเก่า ๆ เพ่ือนำมากำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ 
ที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

รายละเอียด 
  ในอดีตที่ผ่านมา กทม.มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ทีใ่ช้
งบประมาณสูง เช่น  
  1. โครงการ BRT (จ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม บริหารโครงการมูลค่าประมาณ 2,000 ลา้นบาท  
ในช่วง 7 ปีแรกของโครงการ [1] โดยในปี 2554 มีผูใ้ช้บริการ 4.3 ล้านเที่ยวคนต่อวัน [2]) 
  2. โครงการอุโมงระบายน้ำยักษ์ (ในปี 2565 มีอุโมงยักษค์วามยาว 19.37 กิโลเมตร มีประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ำรวม 195 ลกูบาศก์เมตรต่อวินาที ตัวอย่างงบประมาณ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ
คลองพระยาราชมนตรี วงเงินงบประมาณกว่า 6,000 ล้านบาท [3]) 
  การวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสีย และความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการแล้วจะทำให้ กทม.สามารถถอด
บทเรียนได้มากมายจากโครงการเหล่าน้ี ดังน้ัน กทม.จะนำโครงการขนาดใหญ่ในอดีตมาวิเคราะห์ในมิติต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็น 
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  - มิติความคุ้มค่าการลงทุน เช่น อัตราและปริมาณน้ำที่ทอ่ระบายน้ำยักษ์สามารถระบายได้เพ่ิมเติม 
ต่อเงินลงทุน เทียบกับการโครงการเก่ียวกับการระบายน้ำที่ใกล้เคียง เช่น โครงการขุดลอกคูคลอง โครงการขุด
ลอกท่อระบายน้ำ 
  - มิติประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เช่น ประสิทธิภาพในการจัดการการก่อสร้าง ความตรงเวลา 
ในการส่งมอบงาน 
  นอกจากน้ัน กทม. จะนำข้อมลูเหล่าน้ีรวบรวมและเผยแพร่ให้กับประชาชนและใช้เป็นแนวคิดสำหรับ
การทำโครงการอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต 
[1] https://www.voicetv.co.th/read/459492 
[2] http://203.155.220.99/dotat/TrafficINFO/StatBook/2563/TH/files/downloads/TrafficStat_TH_LowRes.pdf 
[3] https://dds.bangkok.go.th/content/doc4/index.php 

 
P029 อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรงุเทพฯ  
(เศรษฐกิจดี/บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  1. เพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับการประกอบธุรกิจของรายย่อยในชุมชน 
  2. เพ่ิมตัวเลือกให้กับผู้บริโภค และได้สนับสนุนผู้ค้ารายย่อย 
  3. สร้างงาน สร้างโอกาส สำหรับแรงงานและผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ  

รายละเอียด 
  ในปัจจุบันองค์ความรู้เก่ียวกับดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตในมิติต่าง ๆ เช่น 
  - การรักษาสทิธิและผลประโยชน์จากรัฐ เช่น การลงทะเบียนโครงการคนละคร่ึง การลงทะเบียน
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน 
  - การประกอบธุรกิจและขยายโอกาสทางธุรกิจ เช่น การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ 
  ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและการเขา้ถึงเทคโนโลยีเป็นปัญหาที่มผีลกระทบต่อประชาชน
ทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย และ ประชาชนผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุที่อายุเกิน 60 ปี ในกรุงเทพฯ มีประมาณ
มากกว่า 1.1 ลา้นคน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของประชากรกรุงเทพฯ ทั้งหมด [1] 
  ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาเครือข่ายคนรุ่นใหมใ่ห้เป็นอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ทางด้านดิจิทัลของประชาชน เช่น  
  - การช่วยเหลอืประชาชน และ ผู้สูงอายุในการลงทะเบียนรักษาสิทธิต่าง ๆ ของรัฐ  
  - การช่วยพ่อค้าหาบเร่แผงลอยในการเข้าถึงตลาดออนไลน์  
  - การช่วยแรงงานฝีมือในชุมชนเข้าถึงแพลตฟอร์มหางาน และการเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานต่าง ๆ  
  - การเก็บข้อมลูผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน 
  - ช่วยเหลือคนในชุมชน (โดยเฉพาะผู้สูงอายุ) ในการใช้บริการ Telemedicine 
  - การช่วยเหลอืคนพิการลงทะเบียนบัตรคนพิการ ให้ลดการตกหล่นของคนพิการที่เข้าไม่ถึง รวมถึง
การเข้าถึงสิทธิของคนพิการที่มักจะต้องมีบัตรคนพิการในการยืนยันตัวตน 
[1] http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx 
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P040 ทำฐานข้อมูลผูค้้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการ (เศรษฐกิจดี/บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ได้เมืองที่มีแหล่งสินค้าและอาหารแผงลอยที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียด 
  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการหาบเร่แผงลอยและการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบรกิารเป็นหน่ึง 
ในมิติที่ประชาชนให้ความสำคัญเก่ียวกับหาบเร่แผงลอย (อ้างอิงจากกิจกรรม ‘ชัชชาติชวนคิด’ ที่สอบถาม
ความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับมุมมองที่มต่ีอหาบเร่แผงลอย [1]) 
  ดังน้ัน กทม.จะทำการข้ึนทะเบียนหาบเร่แผงลอยในพ้ืนทีท่ั้งหมด โดยเก็บข้อมูล เช่น 
  - พิกัดจุดขาย สำหรับการติดตามและดูแลให้ผู้ค้าประกอบกิจการภายในพ้ืนที่ที่กำหนดไว้ 
  - ข้อมลูผูค้้าและผู้ช่วยการค้า สำหรบัการดูแลอบรมผู้ค้าเพ่ิมศักยภาพในการขาย (เช่น การอบรมแนวทาง 
การรักษาความสะอาดของพ้ืนที่ สุขอนามัยอาหาร) และการป้องกันการสวมสิทธิของผูค้้าที่ไม่ได้รับอนุญาต 
  - ข้อมลูรายละเอียดสินค้าและบรกิารที่ทำการจำหน่าย สำหรับการเก็บสถิติและข้อมูลของกทม.  
เพ่ือนำมาพัฒนาโครงการเพ่ือส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายและลดต้นทุนให้กับผูค้า้ 
  - ข้อมลูการร้องเรียนจากประชาชนและปัญหาจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพการให้บริการของ 
หาบเร่แผงลอย สำหรับการประเมินการต่อใบอนุญาตการทำการค้าในพื้นที่ 
[1] https://www.chadchart.com/policy/6215dfa0204d4c4f8ab8c84c/ 

 
P043 ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน ผอ.เขต และผู้ว่าฯ กทม. (บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  มีโอกาสประเมินผลการทำงานของ ผอ.เขต และผู้ว่าฯ กทม. ทำให้ประชาชนมีส่วนกำหนดทิศทางการ
ทำงานของ กทม. และทำให้การเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวมากย่ิงขึ้น ด้านผู้ปฏิบัติงานได้รับฟีดแบกการทำงานจาก
ประชาชน 

รายละเอียด 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานของ กทม. ในปัจจุบันมีอยู่อย่างจำกัด โดยหากอ้างอิง
จากจากการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2565 มีรายงานเก่ียวกับกระบวนการรับฟัง
ความคิดเป็นจากประชาชนเพียง 1 ครั้งในรูปแบบการเสวนาออฟไลน์ [1] ส่งผลใหแ้นวทางการดำเนินงานของ
สำนักงานเขต และผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขาดความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
  ดังน้ันเพ่ือสร้างความยึดโยงระหว่างการดำเนินการของ กทม. สำนักงานเขตและประชาชนในพ้ืนที่ 
กทม.จะพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังน้ี 
  1. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการการจัดลำดับความสำคัญของโครงการและการใช้งบประมาณทั้งใน
ระดับเขตและระดับ กทม. 
  2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ว่าฯ กทม. และ 
สำนักงานเขต โดยผลการประเมินจะถูกใช้เป็นหน่ึงในมิติการประเมินผลรอบด้าน (360 degree feedback) 
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  กระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องมีความโปร่งใสและเข้าถึงประชาชนในวงกว้างที่สุด ผ่านการพัฒนา
ระบบบการยืนยันตัวตนทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพ่ือป้องกันการเสนอความคิดเห็นซ้ำซ้อน ร่วมกันกับ
การประสานงานกับอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)* ในการอำนวยความสะดวกใหป้ระชาชนเข้าถึงการประเมินผล 
  นอกจากการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว กทม. จะนำระบบ Objective and Key result (OKR) 
เข้ามาใช้ในการประเมินผลการดำเนินการของบุคลากรและสำนักภายใน กทม. เพ่ือสรา้งเป้าหมายและตัวช้ีวัด
ที่สอดคล้องกันสำหรับทุกภาคส่วนภายใน กทม.เพ่ือร่วมกันสร้าง กรุงเทพฯ ให้เป็นเมอืงน่าอยู่สำหรับทุกคน 
[1] https://webportal.bangkok.go.th/public/user_files_editor/130/Final%20Cover_Plan%20BMA2022.pdf 
* นโยบาย : อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ (เศรษฐกิจดี/บริหารจัดการดี) 

 
P044 สรา้งการสื่อสารสองทางระหว่าง กทม.และประชาชนผา่นสภาคนเมืองประจำเขต (บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ได้สื่อสารถึงปัญหาที่พบในพ้ืนที่ 
  2. รับฟังความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต  

รายละเอียด 
  ปัจจุบันหน่ึงในแนวทางการพูดคุยหลักระหว่างเขตและประชาชนได้แก่การประชุมคณะกรรมการ
ชุมชน ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างเขต หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง ส.ส. ส.ก. และประธานชุมชนต่างๆ ในเขต 
อย่างไรก็ดี กระบวนการน้ีแม้จะมีประสทิธิภาพสูงแต่ยังเป็นการมุ่งเน้นไปที่ชุมชนเป็นหลักทำใหม้ีประชาชน
บางส่วนที่ยังขาดช่องทางสื่อสารกับสำนักงานเขตเกี่ยวกับประเด็นการดำเนินงานและปัญหาในพ้ืนที ่ 
  ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาการประชุมสภาคนเมืองประจำเขตขึ้น โดยขยายขอบเขตการพูดคุยเพ่ือให้
ครอบคลุมประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่ด้วยโครงสร้างประชาคมเขต ซึ่งจะเป็นการรวบรวมตัวแทนประชาชน 
เช่น กลุ่มบ้านในรั้ว คอนโดฯ ชุมชน และกลุม่ประชาสังคมที่ขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ อยู่ในพ้ืนที่ การประชุม
สภาคนเมืองน้ีจะจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้มากที่สุด 

 
P045 พัฒนาแพลตฟอร์มรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับนโยบาย (บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายของกรุงเทพฯ 
  2. ได้นโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

รายละเอียด 
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นหน่ึงในปัจจัยสำคัญในการออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหา
และนโยบายที่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในนโยบายที่มีการแบ่งขั้วทาง
ความคิดอย่างชัดเจน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับ Uber ในใต้หวัน [1] ปัญหาหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯ เน่ืองจาก
หากคิดอย่างไม่รอบคอบหรือพัฒนานโยบายโดยไม่ได้ฟังเสยีงของประชาชนจะทำใหเ้กิดผลกระทบในวงกว้างได้  
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  ดังน้ัน เพ่ือทดลองกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับการนำมาออกแบบนโยบาย 
ทีมเพ่ือนชัชชาติได้พัฒนาโครงการ ‘ชัชชาติชวนคิด’ ขึ้น ซึง่เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายที่มีกระบวนการ
หลัก ๆ ดังน้ี  
  1) Preparation (เตรียมการ ศึกษา ทำความเข้าใจ)  
  2) Seeding (พัฒนาและออกแบบแนวความคิด)  
  3) Public Hearing (รวบรวมความคิดเห็นจากประชาชน)  
  4) Policy Making (พัฒนานโยบาย) 
  ยกตัวอย่างนโยบายเกี่ยวกับหาบเร่แผงลอย หน่ึงในนโยบายที่ถูกพัฒนาผ่าน ‘ชัชชาติชวนคิด’ ดังน้ี 
  1. การเตรียมการ (preparation) - ศึกษาหลักเกณฑ์ในการอนุญาตหาบเร่ต้ังแต่ในยุคพ้ืนที่ผ่อนผัน
จนถึงยุคพ้ืนที่การค้า ศึกษารายงานการพิจารณา ศึกษาขอ้เสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการหาบเร่แผงลอย
ในกรุงเทพมหานคร สอบถามแม่ค้าหาบเร่แผงลอยและผูค้้า ฯลฯ 
  2. หาแนวคิด (seeding) - พัฒนาและสรุปประเด็นที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้คา้หาบเร่  
ผู้ใช้ทางสัญจร เอกชนเจ้าของพ้ืนที่ เทศกิจ ตำรวจ (จราจร) กทม. พร้อมกับนำแนวคิดมิติต่าง ๆ หารอืกับ
นักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญ และตัวแทนต่าง ๆ จนได้แนวคิดออกมาทั้งหมด 12 แนวคิด แบ่งเป็น 3 มิติ ได้แก่  
1) มิติด้านเศรษฐกิจ 5 ข้อ 2) มิติด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย 5 ข้อ 3) มิติด้านปัญหา 2 ข้อ 
  3. การทำประชาพิจารณ์ (public hearing) - นำแนวคิดทั้ง 12 ข้อข้างต้นไปพัฒนาเป็นแบบสอบถาม
เพ่ือถามความคิดเห็น (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย) ใน Line Official Account ‘เพ่ือนชัชชาติ’ ระยะเวลา 3 วัน 
ได้รับความคิดเห็นมากกว่า 250 ความคิดเห็น 
  4. การทำนโยบาย (policy making) - จากการสรุปความคิดเห็นทำให้พบว่า แม้คนสว่นใหญ่จะคิดว่า
หาบเร่แผงลอยส่งผลกระทบทั้งด้านความสะอาดและการสัญจรบนทางเท้า แต่ก็ยังเห็นว่าหาบเร่แผงลอยเป็น
กลไกสำคัญในเชิงเศรษฐกิจทัง้ในแง่การเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจฐานรากและการเป็นแหลง่อาหารราคาประหยัด
เพ่ือลดค่าครองชีพให้กับคนเมือง สำหรับปัญหาผลกระทบทั้งด้านความสะอาดและการสัญจรคนส่วนใหญ ่
คิดว่าควรจะมีการดูแลเพ่ือไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกันระหว่างหาบเร่และผู้สัญจรขึน้  
  จากแนวคิดที่สรุปมาข้างต้นจึงได้ออกมาเป็นนโยบายหาบเร่แผงลอย เช่น การช่วยเหลือผู้ค้าสร้าง
ความมั่นคง (ต้ังแต่การสนับสนุนแหล่งเงินทุน การบริหารจัดการร้านค้า และการจัดหาพ้ืนที่) และการรักษา
สิทธิของคนในพื้นที่ (การพัฒนาหลักเกณฑ์การค้าร่วมกันระหว่างคนในพ้ืนที่ การข้ึนทะเบียนผู้ค้าและเก็บ
ประวัติการขายเพ่ือการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการค้า จุดทิ้งขยะ 
บ่อดันไขมัน) 
  โดยนโยบายทั้งหมดที่พัฒนาจะนำเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
เพ่ือให้ได้นโยบายกรุงเทพฯ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด อย่างเช่น เว็บไซต์นโยบาย 
ที่ทุกท่านได้อ่านอยู่ ณ ตอนน้ีที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับทุกนโยบายเพ่ิมเติมได 
  ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ ชัชชาติชวนคิด หาทางออกหาบเร่แผงลอย ได้ข้อสรุปว่าประชาชนเห็นด้วยว่า
หาบเร่ยังคงเป็นกลไกที่สำคญัต่อระบบเศรษฐกิจฐานรากทั้งกับผู้ค้าและกับผู้บริโภค อย่างไรก็ดีการบริการ
จัดการหาบเร่แผงลอยในมิติต่าง ๆ เช่น ความสะอาด การต้ังอยู่ร่วมกันบนทางสัญจร ก็เป็นสิ่งสำคัญที ่กทม. 
ต้องเข้าไปดูแล ดังน้ัน กทม. จะต้องเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการทั้งสองส่วนได้แก่ การช่วยเหลือผู้ค้า  
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และการบริหารจัดการพ้ืนที่การค้าและหาบเร่แผงลอยต่าง ๆ 
  ข้อสังเกตเพ่ิมเติม: 2 หัวข้อทีป่ระชาชนให้ความสำคัญน้อยที่สุดได้แก่ การส่งเสริมให้หาบเร่แผงลอย
เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว และ แนวความคิดที่ว่าหาบเร่แผงลอยกีดขวางทางสัญจรของประชาชน 
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P046 ให้ประชาชนมีส่วนรว่มกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting) (บรหิารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการใช้งบประมาณของเขตและ กทม.  

รายละเอียด 
  ปัจจุบันการมีสว่นร่วมของประชาชนในการกำหนดการใช้งบประมาณ กทม.มีอยู่อย่างจำกัด โดย
กระบวนการที่มีในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การกำหนดทิศทางและให้ข้อเสนอแนะกับแผนการทำงาน
มากกว่า (ไม่พบการมีส่วนร่วมในการกำหนดการใช้งบประมาณโดยตรง) เช่น กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนสำหรับการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจำปี [1] 
  ดังน้ัน กทม.จะจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการเกี่ยวกับ participatory budgeting ดังน้ี 
  1. นำเสนอแนวความคิด : เปิดช่องทางในการนำเสนอแนวความคิดและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน
โดย กทม. จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางรวบรวมและจัดกลุม่แนวความคิดที่มีความคล้ายคลงึกัน 
  2. พัฒนาโครงการ : ประสานงานกับกลุ่มประชาชนและผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนำแนวคิดมาเขียน
เป็นโครงการพัฒนาเมืองเพ่ือให้เน้ือหามีความครบถ้วนขึ้น เช่น รูปแบบของการพัฒนา ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
งบประมาณที่ต้องการใช้ และตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
  3. ลงความคิดเห็น : จัดเวทีในการนำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึน้จากแนวคิดของประชาชน
เพ่ือนำไปสู่การลงคะแนนคัดเลือกโครงการจากภาคประชาชน (เลือกจำนวนโครงการให้สอดคล้องกับกรอบ
งบประมาณท่ีกำหนดไว้ สามารถเป็นได้หลายโครงการ) โดยการลงความคิดเห็นจะต้องมีการกำหนดปริมาณ 
ขั้นต่ำของประชาชนที่จะมาลงคะแนนเพ่ือป้องกันปัญหาการในเชิงการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้นได้ 
  4. นำไปสู่การปฏิบัติ : กำหนดเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณที่จะถูกนำมาใช้ลงทุนในโครงการ 
ที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนจากน้ัน นำกลุ่มโครงการที่ได้รับเลือกจากประชาชนมากที่สุดไปปฏิบัติจริง
โดยต้ังคณะทำงานร่วมกันระหว่าง กทม. และประชาชนเจ้าของโครงการ พร้อมกับรายงานความคืบหน้าของ
การปฏิบัติงานให้ประชาชนทั่วไปและผู้ว่า กทม. ได้รับทราบเป็นระยะ 
[1] https://webportal.bangkok.go.th/public/user_files_editor/130/Final%20Cover_Plan%20BMA2022.pdf 

 
P047 สภาเมืองคนรุ่นใหม่ (บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. พ้ืนที่ในการรับฟังเสียงและความคิดเห็นของคนรุ่นใหม ่
  2. ได้โครงการที่ดำเนินการโดยคนรุ่นใหม่เพ่ือคนรุ่นใหม ่

รายละเอียด 
  โครงสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของคนรุ่นใหมใ่นปัจจุบันมีการดำเนินการผ่าน  
  - สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชนเขต ตัวแทน
จากสถาบันการศึกษาใน มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษา และ ผู้แทนจากกลุ่มเด็กและเยาวชน) และ  
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  - สภาเด็กและเยาวชนเขต (เปิดรับสมัครจากเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่) ซึง่มีสมาชิกต้ังแต่ระดับมัธยม 
ไปจนถึงอายุไม่เกิน 25 ปี  
  ทั้งสองสภามีหน้าที่ เช่น เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
และองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนในเขตและจังหวัด [1]  
  แม้สภาฯ จะมจีุดมุ่งหมายในการจัดต้ังที่ดี แต่ในแนวทางการปฏิบัติยังพบปัญหาในบางประเด็น  
เช่น เด็กและเยาวชนอีกหลายกลุ่มยังขาดการรับรู้เก่ียวกับสภาเด็กและเยาวชน การดำเนินการของรัฐในมิติ 
ที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนไม่ได้นำสภาเด็กและเยาวชนเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการคณะทำงาน  
และงบประมาณที่ถูกจัดสรรให้บางส่วนไม่ได้มาถึงโครงการที่ถูกพัฒนาโดยสภาเด็กและเยาวชน 
  ดังน้ัน เพ่ือสร้างรูปแบบการทำงานของ กทม. ที่มีส่วนร่วมและมีพ้ืนที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก
และใหค้วามคิดเห็นอย่างเป็นระบบ กทม. จะดำเนินการ ดังน้ี 
  1. สื่อสารให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่รับรู้ถึงโครงสร้างสภาเด็กและเยาวชนเขตและกรุงเทพมหานคร
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประกาศตามโรงเรียน รัฐและเอกชน การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือทั้งขยาย
โครงสร้างของสภาเยาวชนให้ครอบคลุมมากเด็กและเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ มากย่ิงขึ้น 
  2. ส่งเสริมหน้าที่ให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นพ้ืนที่ปลอดภัย (ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์ ตัวแทนสภา
เยาวชนตามสถาบันการศึกษา การจัดสภาเด็กและเยาวชนสัญจรตามพ้ืนที่ต่าง ๆ) ในการนำเสนอปัญหาและ
ประเด็นต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ เช่น ปัญหาเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษา ปัญหาเก่ียวกับการทุจริต
ในโรงเรียน 
  3. เอาใจใส่ในการรับฟังความคิดเห็นของสภาเด็กและเยาวชน โดยสร้างช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับ 
ผู้ว่าฯ กทม. และ ผอ.เขต เพ่ือสร้างเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
  4. จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีอิสระ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้ (เพ่ิมเติมจากที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน และ กทม. มีใหใ้นปัจจุบัน)  
โดยงบประมาณเหล่าน้ีจะต้องสามารถเบิกและใช้ได้จริงจากเด็กและเยาวชน  
  5. เพ่ิมการมีสว่นร่วมของสภาเด็กและเยาวชนในโครงการและการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวขอ้งกับเด็กและ
เยาวชนของ กทม. 
  6. อำนวยความสะดวกในการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนโดยจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมให้กับ
การประชุมกันของสภาเด็กและเยาวชนโดยให้มีทีท่ำการอย่างน้อยครอบคลุมครบทั้ง 50 เขต 

 
P051 เปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok) (บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  เข้าถึงข้อมูลทีม่ีคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐ สามารถนำไปตรวจสอบ พัฒนา และต่อยอดได้จริง 

รายละเอียด 
  ปัจจุบันฐานขอ้มูลของ กทม.ได้เปิดเผยข้อมูลประมาณ 430 ชุดข้อมูล โดยข้อมูลเข้าถึงได้จาก 
data.bangkok.go.th ทำให้การเปิดเผยข้อมูลทำได้สะดวกย่ิงขึ้น อย่างไรก็ตามรายละเอียดข้อมูลบางส่วน 
ยังมีปัญหา เช่น ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล (เช่น ข้อมลูประชากรจำแนกตามอายุและเขตซึ่งมีข้อมลู 
ถึงปี 2561 เทา่น้ัน [1] ) การจัดลำดับข้อมูลที่สำคัญ การกระจัดกระจายของข้อมูล (ฐานข้อมูลประชากร
บางส่วนสรุปแยกเป็นรายเขต)  
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  นอกจากปัญหาในรายละเอียดแล้ว การที่ขอ้มูลทั้งหมดเป็นข้อมูลดิบ ขาดการวิเคราะห์น้ันทำให้
ประชาชนตรวจสอบได้ยากขึ้น 
  ดังน้ัน กทม.จะจัดระบบการเปิดเผยข้อมลูเพ่ิมเติมให้มีคุณภาพ ไม่ซ้ำซ้อน เป็นปัจจุบัน และครอบคลมุ
ข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset ของ DGA [2] เช่น ข้อมูลด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ 
ข้อมูลสถิติ) หรือตามมาตรฐาน OCDS [3]  
  สำหรับขอ้มูลการจัดซื้อจัดจ้าง (ซึ่งครอบคลมุรายละเอียดข้อมูลต้ังแต่ การวางแผนโครงการ การย่ืน
ซองเสนอราคา การตัดสินผู้ชนะ การจัดทำสัญญา และการดำเนินโครงการ) โดยมีทีมงานท่ีรับผิดชอบด้าน 
Open Bangkok ทำหน้าที่เป็นเจ้าของดูแลข้อมูล และเป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ทลายการทำงานแบบแยกส่วนภายใน กทม. และรักษาคุณภาพของข้อมูลใหม้ีความ
สอดคล้องกับไม่ว่าทั้งภายในหน่วยงาน กทม. และหน่วยงานของรัฐ (เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  เพ่ือต่อยอดการใช้ประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูล กทม. จะนำข้อมูลเหลา่น้ีมาใช้สำหรับการตัดสินใจ
ดำเนินโครงการต่าง ๆ ใหม้ีประสิทธิภาพสูงที่สุด (เช่น การนำข้อมูลจัดซือ้จัดจ้างมาเปรียบเทียบราคากัน
ระหว่างสำนักต่าง ๆ เพ่ือให้ต้นทุนที่เหมาะสมในการดำเนนิการ) 
[1] http://data.bangkok.go.th/dataset/population 
[2] https://data.go.th/pages/high-value-criteria 
[3] https://www.open-contracting.org/data-standard/ 

 
P052 พฒันาแบบจำลองเสมือนกรงุเทพฯ (Digital Twin) เพื่อใชว้างแผนและแก้ปญัหาเมือง  
(บรหิารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ดีขึ้นจากการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การไหลเวียน
ของฝุ่น ผลกระทบจากการซอ่มแซมถนน (โดยใช้ข้อมูลจำลองจากแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ ที่รวบรวม
ข้อมูลสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทั้งหมดเข้าด้วยกัน) 
  2. มีระบบฐานข้อมูลที่ช่วยในการบริหารจัดการเมือง 
  3. วางแผนพัฒนากรุงเทพฯ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

รายละเอียด 
  ปัจจุบันข้อมูลพ้ืนฐานของ กทม. เช่น ข้อมลูสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า ถูกรวบรวมและดูแล 
โดยหน่วยงานรัฐต่างๆ ทั้งในและนอกกรุงเทพฯ โดยในสว่นของ กทม.ได้มีการเริ่มเก็บภาพถ่ายทางอากาศ  
และข้อมูลสามมิติของพ้ืนที่โดยเทคโนโลยี LiDAR ไปบ้างแล้วในบางพ้ืนที่ อย่างไรก็ดีข้อมูลเหล่าน้ียังขาดการ
รวบรวมและเช่ือมโยงกันทำให้ กทม.มีข้อจำกัดในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์และทำแบบจำลองต่อ 
  ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมือง กทม.จะรวบรวมข้อมูล Digital Twin 
โดยเฉพาะข้อมูลที่มใีนปัจจบัุน เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูล LiDAR และโครงสรา้งพ้ืนฐาน เช่น ระบบ
สาธารณูปโภคใต้ดิน ไฟฟ้า ประปา และฐานข้อมูลด้าน GEO-spatial (ข้อมูลที่ระบุตำแหน่งที่ต้ังของข้อมูล 
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ด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในเมือง ทั้งข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม โครงสร้างพ้ืนฐาน) ของกรงุเทพฯ 
ข้อมูลเหล่าน้ีจะสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจำลองสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใน 
กทม.ได้ เช่น 
  1. ใช้ข้อมลูแสดงตำแหน่งที่ต้ังอาคารที่อยู่อาศัยของประชาชนมาประกอบเป็นปัจจัยในการตัดสินใจ
ก่อนอนุมัติการซ่อมบำรุงถนน  
  2. เลือกจุดสำหรับการขุดเจาะไม่ให้กระทบกับทางเข้า-ออกตัวอาคาร เพ่ือลดผลกระทบต่อการสัญจร
ของประชาชนให้มากทีสุ่ด  
  นอกจากน้ีการใช้ฐานข้อมูลทีช่่วยให้เกิดการบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและการเช่ือมต่อแหล่งข้อมลูเพ่ือให้เกิดฐานข้อมูลด้านน้ีกับกรุงเทพมหานคร 

 
P053 เปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างครอบคลุมทัง้ของ กทม.และกรุงเทพธนาคม (บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ข้อมูลการจัดซือ้จัดจ้างที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

รายละเอียด 
  ปัจจุบันข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.มีการเปิดเผยใน egp.bangkok.go.th ซึ่งข้อมูลหลัก ๆ จะมี
เฉพาะส่วนการจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.เท่าน้ัน อย่างไรก็ดีการใช้งบประมาณและดำเนินโครงการของ กทม.
หลาย ๆ โครงการดำเนินการผ่านวิสาหกิจของกรุงเทพในนามกรุงเทพธนาคม เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
โครงการนำสายสื่อสารลงท่อใต้ดิน ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่และใช้งบประมาณค่อนข้างมาก 
  ดังน้ัน เพ่ือสร้างความโปร่งใสของ กทม. เก่ียวกับการใช้งบประมาณทั้งหมด กทม. จะเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุมทั้งข้อมูลของ กทม. และองค์การที่อยู่ในการดูแลของ กทม. เช่น กรุงเทพธนาคม 
โดยอ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลตาม OCDS [3] ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดข้อมูลต้ังแต่ การวางแผนโครงการ  
การย่ืนซองเสนอราคา การตัดสินผู้ชนะ การจัดทำสัญญา และการดำเนินโครงการ 

 
P054 วิเคราะห์ข้อมูลเมือง ต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหา (บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาเมืองทีต้ั่งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่รอบด้าน 

รายละเอียด 
  นอกจากมิติการเปิดเผยข้อมูลที่ครอบคลมุและเป็นปัจจุบันแล้ว การนำข้อมูลมาต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ กทม.ก็เป็นอีกส่วนหน่ึงที่สำคัญ ดังน้ันเพ่ือต่อยอดการใช้
ประโยชน์จากแบบจำลองกรุงเทพฯ ทั้งมิติโครงสร้างพ้ืนฐานและข้อมูลประชากร (Digital Twin) กทม.จะนำ
ข้อมูลมาพัฒนาอย่างน้อยตามประเด็นดังน้ี 
  1. พัฒนา BKK Risk Map แผนท่ีจุดความเสี่ยงประเภทต่างๆ ของเมือง เช่น บริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วม 
บริเวณที่เกิดอาชญากรรม บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ 
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  2. วิเคราะห์การกักตัวหรือจุดอันตรายฝุ่น PM2.5 หนาแน่น 
  3. วิเคราะห์การเข้าถึงบริการของภาครัฐ (เช่น สาธารณสุข) 
  4. ขึ้นทะเบียนต้นไม้บันทึกสนิทรัพย์ของ กทม. โดยใช้แอพพลิเคช่ันที่สามารถบันทึกต้นไม้ 
หรือ green spot ใน กทม.ได้ 

 
P055 เปรียบเทียบต้นทนุการจัดซ้ือจัดจ้างภายใน กทม. (บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ได้ต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้างที่สมเหตุสมผล 

รายละเอียด 
  นอกจากมิติการเปิดเผยข้อมูลที่ครอบคลมุและเป็นปัจจุบันแล้วการนำข้อมูลมาต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ กทม. เป็นอีกส่วนหน่ึงที่สำคัญ ดังน้ันเพ่ือลดต้นทุน 
ในการดำเนินงานของเมือง กทม. จะนำข้อมลูการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดของหน่วยงานในสังกัด กทม.  
มาเปรียบเทียบเพ่ือสร้างความโปร่งใส โดยเฉพาะการจัดซื้อจังจ้างสินค้าพ้ืนฐาน เช่น ถนน ทางเท้า อุปกรณ์
สำนักงาน โดยใช้ข้อมูลเหล่าน้ันประกอบการกำหนดราคากลาง นอกเหนือจากการเปรียบเทียบข้อมูลแล้ว 
กทม. จะดำเนินการเชิงรุกในเข้าร่วมกับโครงการเพ่ือสนับสนุนความโปร่งใสของภาครัฐ ได้แก่ การเข้าร่วม
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact (IP)) สำหรับโครงการท่ีมีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท และการเข้าร่วม
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างของรัฐ (CoST) สำหรบัโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะที่เก่ียวกับโครงสร้าง
พ้ืนฐานของ กทม. 

 
P56 ลดเสี่ยงโกงผ่านความรว่มมือภาคีเครอืข่ายประชาชน (บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ได้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการอย่างโปร่งใส 

รายละเอียด 
  ความเป็นอิสระเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ช่วยให้การตรวจสอบการทำงานของ กทม.มปีระสิทธิภาพ  
  ดังน้ัน กทม.จะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนต่างๆ ที่เป็นอิสระจาก กทม.ให้มาเป็นส่วนหน่ึง
ในกระบวนการดำเนินโครงการและจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะในมิติการตรวจสอบ ต้ังแต่การออกแบบกระบวนการ
ทำงาน ไปจนถึงการร่วมตรวจสอบรายโครงการร่วมกัน (เร่มิจากการออก TOR ไปจนถึงการส่งมอบงาน) 
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P057 รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปญัหาโดย กทม.ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟฟีองดูว์  
(บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  1. มีระบบในการรายงานปัญหาของ กทม.ทีใ่ช้งานสะดวก สามารถแจ้งและติดตามการแก้ไขปัญหาได้ 
  2. ได้รับการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ที่สอดคลอ้งกับความเดือดร้อนของประชาชนจริง 

รายละเอียด 
  ปัญหาที่เกิดขึน้ในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะปัญหาทางกายภาพ เช่น ทางเท้าพัง น้ำท่วมขัง ถนนเปลี่ยว 
ขยะสะสม มีลกัษณะของปัญหาที่ใกล้เคียงกันในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งความยากของปัญหาเหล่าน้ีส่วนหน่ึงอยู่ที่
ปริมาณของปัญหาที่มีจำนวนมาก เป็นปัญหาเส้นเลือดฝอยซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ในกรุงเทพฯ แม้ว่า 
กทม. จะมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหลากหลายช่องทาง เช่น สายด่วน 1555 ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ทาง
อินเทอร์เน็ต [1] เฟซบุ๊กศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร /ศูนย์กทม.1555 [2] แต่ช่องทางเหล่าน้ียังมี
ข้อติดขัดในบางมิติ เช่น  
  - การติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของการแก้ไขยังมีอยู่อย่างจำกัด ปัจจุบันใช้การโทรสอบถาม 
หรือกรอกข้อมลูตรวจสอบเป็นเรื่อง ๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ [3] 
  - การขาดการรายงานผลและการแสดงการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยปัจจุบัน
แจ้งเพียงรายงานตัวเลขเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ [4] ทำให้ประชาชนทั่วไปไม่รับรู้ถึงความคืบหน้า
ทำให้กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างประชาชนและ กทม. ไมส่ามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  ดังน้ัน กทม.จะต่อยอดระบบการรายงานปัญหาออนไลน์ทราฟฟ่ีฟองดูว์ [5] ที่พัฒนาโดย สวทช. 
เพ่ือให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยแจ้งปัญหาต่าง ๆ ต้ังแต่การแจ้งปัญหา การติดตามความคืบหน้าใน
การดำเนินงานของ กทม. และการดูสถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียน [6] ทั่วกรงุเทพฯ ดังน้ี 
  - ขยายผลเปิดรับประเด็นทางสังคมต่าง ๆ ที่หลากหลายมากย่ิงขึ้น เช่น มิติสาธารณสขุ มิติการศึกษา 
ความเดือดร้อนรำคาญอ่ืน ๆ (เช่น จากมลพิษทางเสียง) จากที่ปัจจุบันรับเรื่องร้องเรียนใน 5 ด้าน ได้แก่ น้ำ
ท่วม ขยะ จราจร ความปลอดภัย และทางเท้า 
  - นอกเหนือจากการแก้ปัญหาและแจ้งให้ประชาชนรับทราบถึงความคืบหน้า การติดตามและการ
ดำเนินการแก้ไขน้ีจะถูกใช้เป็นหน่ึงในข้อมูลสำหรับการประเมิน ผอ.เขต และผู้ว่าฯ กทม.ในอนาคตด้วย  
[1] http://203.148.250.178/Rongtook/Home.aspx 
[2] https://www.facebook.com/rongtook1555 
[3] http://203.148.250.178/Rongtook/Default.aspx 
[4] https://webportal.bangkok.go.th/gad/page/main/2314/ 
[5] https://www.traffy.in.th/?page_id=1660 
[6] https://share.traffy.in.th/teamchadchart 
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P058 ย้ายระบบราชการท่ีเก่ียวข้องกับประชาชนขึ้นสูร่ะบบออนไลน์ (บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  ติดต่อราชการได้สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สำนักงานเขต 

รายละเอียด 
  ปัจจุบันแม้ภาครัฐจะมีความพยายามในการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ
ออนไลน์ผ่านช่องทาง bizportal แต่การดำเนินการในหลายอย่างยังมีข้อจำกัด เช่น ต้องแนบเอกสารจำนวน
มากเทียบเท่ากับการย่ืนเอกสาร และไม่สามารถติดตามข้ันตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างละเอียด 
ส่งผลให้ประชาชนสว่นใหญ่จงึยังคงเดินทางไปที่สำนักงานเขตเพ่ือย่ืนเอกสารและติดต่อราชการอยู่ 
  ดังน้ัน เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานเขต กทม.จะพัฒนาระบบ
ราชการออนไลน์ในทุกบริการท่ีเก่ียวข้องกับ กทม. เช่นการขออนุญาต การชำระค่าธรรมเนียม การชำระภาษี 
เพ่ือให้กิจกรรมเหล่าน้ีสามารถดำเนินการจากที่บ้านได้ โดยสิ่งที่ กทม.จะทำเพ่ิมเติมเพ่ือให้กระบวนการ
ออนไลน์มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
  - ปรับปรุงรูปแบบการรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ machine readable เพ่ือให้ กทม.สามารถนำไป
ดำเนินการต่อได้ (ไม่ใช่ข้อมลู PDF) 
  - ปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีการบวนการทำงานและอนุมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Workflow, e-approval) ลดการพิมพ์เอกสารที่ไม่จำเป็น เพ่ิมขีดความสามารถให้สำนักงานเขตสามารถ
ดำเนินการจากที่ไหนก็ได้ (Work From Anywhere) ลดการหยุดชะงักของการทำงานจากภาวะโรคระบาด  
  - เช่ือมโยงการแสดงผลความคืบหน้าในการดำเนินงานให้กับประชาชนผู้ย่ืนอนุญาตได้รับทราบ (tracking) 
  - เพ่ิมการชำระค่าบริการและภาษีออนไลน์ เช่น ค่าบริการการจัดเก็บขยะ  
  - ปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการรับเอกสารในรูปแบบกระดาษให้เปิดกว้างสำหรับการย่ืน
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
 

P075 ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลนไ์ด้สะดวกรวดเร็ว (ปลอดภัยดี/บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพได้อะไร 
  1. สะดวกย่ิงขึ้นเมื่อต้องติดต่อขอภาพ CCTV จาก กทม. ลดความซ้ำซ้อนของข้ันตอนดำเนินการ 
  2. ประชาชนเข้าถึงความปลอดภัยได้ดีย่ิงขึ้น  

รายละเอียด 
  ปัจจุบัน กทม.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอภาพจาก CCTV ว่ามีเพียง 4 ขั้นตอน [1] 
  1. ตรวจสอบว่ามีกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่หรอืไม่ พร้อมจดหมายเลขกล้อง วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ 
  2. แจ้งความประสงค์ขอดูภาพได้ ส่งคำร้อง โทรแจ้ง และที่ศูนย์ CCTV ทั้ง 13 แห่ง 
  3. แจ้งความท่ีสถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ 
  4. ติดต่อขอรับภาพด้วยตนเอง พร้อม 1) บัตรประชาชน 2) ใบลงบันทึกประจำวัน 3) DVD 
บันทึกภาพ 
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  ปัญหา 
  1. กระบวนการขอภาพจะต้องใช้เลขกล้องซึง่สามารถหาได้ที่เสาที่ติดต้ังกล้องเท่าน้ัน ไม่สามารถดูได้
จากออนไลน์ ส่วนภาพจากกล้อง CCTV แบบทันการณ์ทีร่ับชมผ่าน  bmatraffic จะมีเฉพาะภาพจากกล้อง
เพ่ือการจราจรเท่าน้ัน กล้องเพ่ือความปลอดภัยในจุดอ่ืน ๆ ไมส่ามารถดูออนไลน์ได้  
  2. ตลอดกระบวนการขอภาพ CCTV ประชาชนจะต้องไปสถานที่ตำรวจนครบาล และต้องนำหลักฐาน
แจ้งกับศูนย์ CCTV จึงจะได้ภาพ คอขวดสำคัญในการเข้าถึงภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดของ กทม. คือ 
ความไม่เช่ือมต่อระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง นำมาซึ่งขั้นตอนที่เป็นภาระของประชาชนที่ต้องไปดำเนินการ 
ในหลายหน่วยงาน 
  ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการเกี่ยวกับการขอดูภาพ CCTV ดังน้ี 
  1. เพ่ิมช่องทางการดำเนินการขอภาพ CCTV ผ่านระบบออนไลน์ กทม. 
     1.1 หาเลขกล้อง CCTV ได้ผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต้องลงสำรวจ ณ จุดเกิดเหตุ 
     1.2 แจ้งความท่ีสถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ 
     1.3 กรอกและส่งเอกสารท้ังหมดผ่านระบบออนไลน์ของ กทม.และรอรบัภาพทางออนไลน์ 
  2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการประสานงานร่วมกับตำรวจ ในการส่งต่อข้อมูลลดขั้นตอนการขอภาพ
ของประชาชน 
     2.1 หาเลขกล้อง CCTV ได้ผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต้องลงสำรวจ ณ จุดเกิดเหตุ 
     2.2 แจ้งความท่ีสถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ และตำรวจประสานงานส่งต่อเอกสารกับ กทม. 
     2.3 กทม.จดัส่งภาพ CCTV ให้ประชาชนผ่านระบบออนไลน์โดยที่ประชาชนไม่ต้องติดต่อ กทม. 
[1] https://www.prbangkok.com/th/news/detail/33/4009 
 

P094 รณรงคส์ิทธิและระเบยีบวินัยพลเมืองในเร่ืองจราจร ความสะอาด คอร์รปัชัน่ สิ่งแวดลอ้ม (ปลอดภัยดี/ 
สิ่งแวดล้อมดี/บริหารจัดการดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  สังคมที่ประชาชนเคารพในสิทธิของกันและกัน  

รายละเอียด 
  สร้างจิตสำนึกส่วนรวมในการอยู่ร่วมกัน รกัษาสิทธิร่วมกัน และวินัยของพลเมือง ทั้งด้านจราจร  
ความสะอาด ความโปร่งใส และสิ่งแวดล้อม เช่น การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอ้มเมือง การแยกขยะ 
การเคารพกฎจราจร ความโปร่งใสและสิทธิในการตรวจสอบ โดยรณรงค์กับทั้งโรงเรียนในสังกัด กทม. 
เจ้าหน้าที่และบุคลากร อาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร และกลุ่มประชาชนที่มีส่วนเก่ียวข้องเยอะ เช่น  
  - วินมอเตอร์ไซค์ คนขับรถขนส่ง ในมิติจราจร 
  - แม่บ้าน นิติบุคคล ในมิติด้านความสะอาด (การแยกขยะ) 
  - เด็กนักเรียน อบรมในทุก ๆ มิติเพ่ือให้เป็นส่วนช่วยสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
กรุงเทพฯ 
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  นอกเหนือจากการรณรงค์แลว้ กทม. จะปรบัปรุงการออกแบบเมืองควบคู่ไปด้วยเพ่ือช่วยเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชน เช่น  
  - การออกแบบมาตรฐาน สี รูปแบบของถังขยะใหม่ เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจการแยกขยะมากยิ่งขึ้น 
เช่น จุดเทน้ำทิ้งคู่กับที่ทิ้งแก้วพลาสติก จุดวางไม้เสียบลูกช้ิน 
  - เพ่ิมความสว่าง เพ่ิมสัญญาณเตือน และจดัการกับสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทำให้มองไม่เห็นผู้ข้าม  

 
P107 โปร่งใส ไม่ส่วย (บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  1. ความโปร่งใสของภาครัฐ ซึ่งลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของธุรกิจ 
  2. กรุงเทพฯ ปลอดการคอร์รัปช่ัน 

รายละเอียด  
  ปัญหาการรับเงินใต้โต๊ะและปัญหาคอร์รัปช่ันเป็นหน่ึงในปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญทีส่่งผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชนและการพัฒนาเมือง โดยหากพิจารณาจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2564 กทม. 
ได้คะแนน 88.32 ซึ่งแม้ว่าจะผ่านเกณฑ์แต่ก็มีค่าที่ต่ำกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ [1] 
  ดังน้ันเพ่ือแก้ปัญหาคอร์รัปช่ัน กทม. ดำเนินการอย่างน้อยใน 3 หัวข้อหลักดังน้ี 
  1. จริงจังกับการห้ามเรียกเก็บส่วย การปรับลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืน ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ 
(สำนักและฝ่าย) โดยผ่านการตรวจสอบจากทั้งโครงการสร้างการตรวจสอบภายในของ กทม. และการรับฟัง
การร้องเรียนและการแจ้งปัญหาของประชาชน 
  2. พัฒนาระบบติดตามการดำเนินการและขออนุญาต (tracking system) เพ่ือใหก้ารขออนุญาตต่าง ๆ 
โปร่งใสเป็นไปตามที่คู่มือประชาชนกำหนดไว้ (เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง [2] ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการ
ดำเนินการรวม 45 วัน) โดยทนัทีที่ประชาชนย่ืนเอกสารผ่าน จุดเดียวจบ (One Stop Service) แล้วประชาชน
จะสามารถตรวจสอบสถานะการอนุญาตใน Tracking System ได้ทันท ี
  3. นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน เช่น การนำระบบเข้ามาช่วย
คำนวณข้อกำหนดของการก่อสร้างตามท่ี ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร บัญญัติไว้ เช่น 
ระยะร่น สัดสว่นพ้ืนที่ใช้สอย เป็นต้น 
  4. ลดการเจอกันระหว่างผู้ขออนุญาต และ ข้าราชการ ลดความเป็นไปได้ในการทุจริต และ รับใต้โต๊ะ 
ผ่านการจัดการแบบจุดเดียวจบ (One Stop Service) และ แนวคิดการย้ายการอนุญาตเข้าสู่ส่วนกลาง  
[1] https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/26857036e7085734a4d4834680908add1ecde24.pdf 
[2] https://webportal.bangkok.go.th/upload/user/00000067/aboutkate/peoplebook/yotha/(15%20).pdf 
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P111 จัดทำงบประมาณแบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based budgeting) (บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการจัดสรรงบประมาณที่มีประสทิธิภาพ 

รายละเอียด 
  โดยปกติงบประมาณของ กทม.จะใช้งบประมาณของปีก่อนหน้าเป็นฐานและปรับเพ่ิมสำหรับ
ปีงบประมาณใหม่ การทำงบประมาณในลักษณะน้ีอาจไม่ได้สะท้อนสถานการณ์จริง 
  ดังน้ัน กทม. จะจัดทำงบประมาณแบบ zero-based budgeting โดยพิจารณางบประมาณใหม่ทุก
รายการ ไม่ใช่เพียงใช้งบประมาณของปีที่แล้วเป็นฐานเพ่ือปรับความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณไปใน
จุดต่างๆ เพ่ือประสิทธิภาพและความต้องการสูงสุด รวมถึงการทบทวนและปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงานของ กทม. 

 
P113 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ (บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดจาก
งบประมาณที่เพ่ิมขึ้น 

รายละเอียด 
  การจัดเก็บรายได้ ภาษีท้องถิ่นของ กทม.ยังมีบางประเด็นที่ไม่สามารถทำได้อย่างครบถ้วน เน่ืองจาก
ข้อจำกัดในการดำเนินการ เช่น ข้อจำกัดในการเข้าไปตรวจสอบป้ายทุกอันใน กทม.ให้ครบถ้วนเพ่ือจัดเก็บภาษีป้าย 
  ดังน้ัน เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้กับ กทม.อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกับประชาชน
ทุกคน กทม.จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง เช่น การใช้เทคโนโลยี
ภาพถ่ายสตรีทวิวเข้ามาช่วยในการประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย การใช้เทคโนโลยีภาพทางอากาศเข้ามาเป็นตัว
ช่วยในการประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  นอกจากจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้แล้ว กทม.จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนสามารถชำระภาษีท้องถิ่นได้ผ่านออนไลน์ทั้งหมด 
 
P134 สายด่วน 1555 รองรบัการใชง้านภาษามือ (บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ทุกคนสามารถเข้าใช้บริการ 1555 ได้อย่างทั่วถึง 

รายละเอียด 
  สายด่วน กทม. 1555 ยังไม่มบีริการสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ซึ่งความพิการทางการได้ยินหรือ
การสื่อความหมายเป็นกลุ่มความพิการที่มีสดัส่วนมากเป็นอันดับ 2 [1] รองจากความพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือร่างกาย  
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  ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาสายด่วน กทม. 1555 ใหร้องการใช้งานภาษามือด้วยเทคโนโลยี เช่น TTRS 
(Telecommunication relay service) ระบบที่ช่วยให้คนพิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับคนปกติได้ 
ผ่านการ Video Call เพ่ือให้ล่ามภาษามือสื่อสารออกมาเป็นข้อความเสียงแทนผู้พิการ เพ่ือให้คนพิการ
ทางการได้ยินสามารถเข้าถึงการให้บริการของ กทม.ได้อย่างครบถ้วน 

 
P143 จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock) (ปลอดภัยดี/บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดี ลดความเสี่ยงเรื่องอาชญากรรมในพ้ืนที่ชุมชนที่เข้าถึงยากลำบาก 
ต่อยอดจากฐานข้อมูลที่จัดเก็บได้ 
  2. คนไร้บ้านกลับสู่ระบบได้สะดวกรวดเร็วด้วยข้อมูลที่ กทม.จัดทำและประชาสัมพันธ์ 

รายละเอียด 
  จากข้อมูลพบว่า หากคนไร้บ้านหรือกลุ่มเปราะบางที่มีรายได้เพียงพอระดับนึงสามารถแบกรับ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการอยู่อาศัยรายวันราคาถูกได้ หรือคิดเป็นห้องเช่ารายเดือนประมาณ 1,000-1,500 บาท ทั้งน้ี
พบว่ามีห้องเช่าราคาถูกที่ดัดแปลงอาคารเก่า หรืออยู่ตามชุมชน ตรอกซอกซอยในพ้ืนที่เมืองจำนวนมาก 
  ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการออกสำรวจและจัดทำฐานข้อมลูห้องเช่าราคาถูกในเมือง (housing stock) 
ร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่ กทม. ดูแลรับผิดชอบ เช่น การ
ดัดแปลงปรับปรุงอาคาร การจัดทำฐานข้อมูลชุมชน การจัดทำแผนที่ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 
  การพัฒนาฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูกมีเป้าหมายเพ่ือเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีรายได้น้อย 
รวมถึงเป็นตัวเลือกให้คนไร้บ้านที่ต้องการที่อยู่อาศัยราคาถูกด้วย 

 
P148 พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรปูธรรม (สิ่งแวดล้อมดี/ 
บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. กลไกที่ช่วยส่งต่อความช่วยเหลือสู่กลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ต้องการอย่างเป็นรูปธรรม เช่ือมโยง
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหลายภาคส่วน 
  2. สร้างความมั่นคงทางอาหาร (food security) ใหแ้ก่ประชาชนในกรุงเทพฯ   

รายละเอียด 
  เพ่ือแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (food waste) ทีท่ำให้เกิดความเสยีหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจ โดยร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่เดิม รวบรวมส่งต่อ
วัตถุดิบ และอาหารส่วนเกิน (food surplus) จากผู้ประกอบการและผู้ทีต้่องการส่งต่อความช่วยเหลือ (ผู้ให้) 
เช่น ผู้ประกอบการโรงแรม ห้างสรรพสินคา้ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาด คอมมิวนิต้ีมอลล์ และศูนย์อาหาร (food 
court) สู่ผูท้ี่ต้องการ เช่น กลุม่เปราะบาง กลุ่มคนจนเมือง หรือผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและสาธารณภัย 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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  ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการศึกษา ออกแบบวางแผน และทำงานร่วมกับเครือข่ายในการผลักดันให้เกิด 
BKK Food Bank เพ่ือเป็นต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย เป้าหมายเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่
คนเมอืง (food safety) และสร้างกลไกส่งต่อความช่วยเหลอื และแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืนสอดคล้องแนวคิด SDGs 

 
P164 กำหนดหน้าที่ และเปา้หมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับ
จังหวัด (ปลอดภัยดี/บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. มีการติดตามความคืบหน้า และรายงานความปลอดภัยมิติต่างๆ ของกรุงเทพฯ 
  2. มีคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบในทุกระดับพ้ืนที่ และความปลอดภัยในแต่ละด้านอย่างชัดเจน 

รายละเอียด 
  การทำงานด้านความปลอดภัยในภาพกว้างทั้งระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานครน้ันมีความ
รับผิดชอบกระจายไปหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน กทม. จึงต้องมีการจัดระเบียบรูปแบบ
การทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ การช่วยเหลือเยียวยา รวมถึงการ
เปลี่ยนผ่านหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุสถานการณ์ไม่คาดฝันให้มึการทำงานที่มี
ความต่อเน่ืองมากที่สุด โดยใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เพ่ือให้ กทม. มคีวามพร้อมในการบริหารจัดการการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
  1. จัดใหม้ีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ ของบุคคลในระดับคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานครอย่างชัดเจน มีการติดตามผลการดำเนินการอยู่เป็นประจำ 
  2. จัดต้ังคณะกรรมการการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขต ทั้ง 50 เขต ในการ
ริเริ่มการทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต โดยมีการทำงานควบคู่กับ คณะกรรมการจัดทำ
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของกรุงเทพมหานคร   
  3. กำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและของกรุงเทพมหานคร  
มีการติดตามความคืบหน้า ทบทวนข้อมูลสถานการณ์ ในช่วงการประเมินผลและเฝ้าระวัง มีการรายงานผล
การศึกษา แผนงาน ความคืบหน้าในการปรับปรุงต่างๆ สู่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ 
   4. กำหนดหน้าที่และซักซ้อมการปรับรูปแบบการทำงานของคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และระดับเขต ไปสู่การทำงานในการบริหารสถานการณ์ ของศูนย์
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร (ศปภ.กทม.) และศูนย์อำนวยการฯ ในระดับเขต 
ในระหว่างเกิดเหตุสาธารณภัย ให้บุคคลากรมีความคุ้นชิน และสามารถบริหารสถานการณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  5.  กำหนดหน้าที่ และซักซ้อมการปรับรูปแบบการทำงานของคณะที่ปรึกษาการจัดทำแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และระดับเขตไปสู่การทำงานแบบ Situation Awareness Team 
(SAT) และ Damage Assessment and Needs Analysis (DANA) ทำงานประเมินผล วิเคราะห์ คาดการณ์
สถานการณ์ ความเสียหาย เพ่ือสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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P165 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต (ปลอดภัยดี/บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  มั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น เน่ืองจากมีแผนปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านความ
ปลอดภัยที่เจาะจงกับบริบทพ้ืนที่ 

รายละเอียด 
  ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติน้ันได้กำหนดให้องค์การปกครองในระดับอำเภอ
ตระเตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่ในระดับสำนักงานเขต กทม.ยังไม่ได้มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังกล่าว 
  กทม. จึงต้องมีขั้นตอนในการจัดให้เกิดแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังน้ี 
  1. สำนักงานเขตต้องจัดการให้มีการศึกษาและวิเคราะห์ 5 ภัยพิบัติความเสี่ยงสูงในระดับย่าน เช่น 
อัคคีภัย อาคารและโครงสร้างถล่ม ฯลฯ 
  2. สำนักงานเขตต้องจัดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สอดคล้องกับ
แผนภัยพิบัติ 5 ด้านที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด 
  3. สำนักงานเขตต้องมีการกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่สนับสนุนด้านปฏิบัติการ อำนวยการ 
บริหารจัดการ การเงินและธุรการ 
 

P182 ใบอนญุาตตามประเภทกิจกรรม Function-based License (บริหารจัดการดี/เศรษฐกิจดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  การติดต่อขออนุญาตจากภาครัฐทีส่ะดวกมากย่ิงขึ้น เข้าใจง่ายย่ิงขึ้น ขั้นตอนน้อยลง 

รายละเอียด 
  ปัจจุบันกิจกรรมหลายอย่างของประชาชนทั้งเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจจำเป็นต้องขออนุญาตกับ 
กทม.ซึ่งการขออนุญาตหลาย ๆ ครั้งมียากและสับสน เน่ืองจากใบอนุญาตจะขึ้นอยู่กับตัวบทกฎหมาย ซึ่งต้อง
อาศัยประสบการณ์และความเข้าใจในการขอใบอนุญาต เช่น การขออนุญาตเพ่ือเปิดร้านอาหาร ต้องมีการขอ
อนุญาตอย่างน้อย 2 ใบอนุญาตจาก กทม. ได้แก่ใบอนุญาตประกอบกิจการอันตราย (กิจการที่เก่ียวกับอาหาร 
[1]) และ การจัดแจ้งสถานทีก่ารจำหน่ายหรือสะสมอาหาร [2] (นอกเหนือจากน้ียังมีใบอนุญาตที่เก่ียวข้องกับ
หน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ เช่น ใบขายยาสูบ จากกรมสรรพสามิต)  
  ดังน้ัน เพ่ือสร้างความสะดวกให้กับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน กทม. จะศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการขออนุญาตตามประเภทของกิจกรรมของประชาชน เช่น การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง (กิจกรรมที่ใช้
เสียงและต้องรวมตัวกันของประชาชน) โดยการขออนุญาตในรูปแบบน้ีจะมีลักษณะเบ้ืองต้น ดังน้ี 
  1. กทม.จะให้ประชาชนดำเนินการประสานงานกับ กทม.เพียงคร้ังเดียว จากน้ัน กทม.จะประสานงาน
ขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้ 
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  2. กทม.จะช่วยประสานงานกับภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การประสานงานกับตำรวจนครบาล
เก่ียวกับใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง การประสานงานกับกรมสรรพสามิตในการส่งต่อ
ข้อมูลการขออนุญาต 
  3. กทม. จะช่วยให้คำแนะนำและข้อมูลการติดต่อกับสิ่งอำนวยความสะดวกในพ้ืนที่ เช่น ลานจอดรถ
เอกชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
[1] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/245/T_0012.PDF 
[2] http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER9/DRAWER058/GENERAL/DATA0001/00001062.PDF 

 
P203 ผู้ว่าฯ เที่ยงคนื สนบัสนนุการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคนื  
(เศรษฐกิจดี/บริหารจัดการดี/ปลอดภัยดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ประชาชนที่ทำงานกลางคืน ผู้ใช้บริการ และธุรกิจกลางคืนได้ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย 
  2. การเดินทางช่วงกลางคืนสะดวกและง่ายมากขึ้น 
  3. ธุรกิจกลางคืนเติบโตสามารถช่วยผลักดันเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ได้ เน่ืองจากมีการจ้างงานและมี
ลูกค้าเพ่ิมขึ้น 

รายละเอียด 
  กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ผู้คนใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนจำนวนมาก ทั้งกลุ่มพนักงานที่เข้างานและเลิกงาน 
กะกลางคืน และกลุ่มคนที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลางคืนหลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจอาหารและ 
สตรีตฟู้ด ธุรกิจบันเทิงและแหล่งท่องเที่ยวยามราตรี เป็นต้น 
  การใช้ชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่าน้ีเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง  ดังน้ัน
การดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกลุ่มน้ีจึงเป็นสิ่งจำเป็น 
  ปัจจุบันหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกให้การสนับสนุนกิจกรรมยามค่ำคืน โดยมี night mayor หรือผู้ว่ายาม
ค่ำคืนเป็นผู้บริหารจัดการครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ การเดินทาง ความปลอดภัย และศลิปวัฒนธรรม 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตในยามค่ำคืนได้อย่างปลอดภัยและไร้กังวล โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ตัวอย่างเมืองที่มีผู้ว่ากลางคืน เช่น อัมสเตอร์ดัม ลอนดอน ซิดนีย์ วอชิงตัน ดีซี 
และเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น  
  ดังน้ันกทม. จะกำหนดให้มีผูร้ับผิดชอบเป็นผู้ว่าฯ เที่ยงคืนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ
กลางคืนผ่านการเป็นพ้ืนที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของคนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจภาคกลางคืน และนำมาพัฒนาในมิติต่าง ๆ เช่น 
  ด้านความปลอดภัย 
  - ปรับปรุงและเพ่ิมไฟส่องสว่างตามทางเท้าหรือถนนในย่านเศรษฐกิจกลางคืนให้ปลอดภัยต่อ
คนทำงาน ผู้ใช้บริการ และผูป้ระกอบการ รวมถึงจัดให้มีเทศกิจดูแลความปลอดภัยและตรวจตราในย่าน
เศรษฐกิจกลางคืน 
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  ด้านการเดินทาง 
  - นำร่องเดินรถเมล์สายหลักและสายรองจากย่านเศรษฐกิจกลางคืนสู่จดุเปลี่ยนถ่าย (node) หลัก ๆ 
ในกรุงเทพฯ ให้ครอบคลุมตลอด 24 ช่ัวโมง โดยเดินรถทั้งสายหลักและสายรองเพ่ือรับ-ส่งคนเข้าและออกจาก
ย่าน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของประชาชน 
  - อำนวยความสะดวกในจุดจอดรถแท็กซี่บรเิวณย่านธุรกิจกลางคืนเพ่ือลดการกีดขวางช่องทางจราจร
โดยมีเทศกิจคอยตรวจตรา 
  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  
  - ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพห้องน้ำสาธารณะให้ปลอดภัยและใช้งานได้จริง ไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลา
ให้บรกิาร 

 
P204 แจกอาหาร ก้าวผา่นวิกฤต เปิดครวักลางที่โรงเรยีนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน 
(เศรษฐกิจดี/บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ จะได้อะไร 
  1. บรรเทาและส่งต่อความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตโควิด-19 และผลกระทบด้านเศรษฐกิจรายได้ 
  2. ลดค่าใช้จ่าย และค่าครองชีพให้กับกลุ่มผู้ทีไ่ด้รับความเดือดร้อน ผู้มีรายได้น้อย หรือกลุม่เปราะบาง 
  3. สร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ผ่านความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม 
และชุมชน 

รายละเอียด 
  ท่ามกลางภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปี 
ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่าประชาชนหลายครัวเรือนที่อาศัยกระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพฯ ต่างได้รับผลกระทบ
ทางสุขภาพและเศรษฐกิจ ขาดรายได้ ตกอยู่ในภาวะว่างงาน โดนเลิกจ้าง ถูกลดเงินเดือน ส่งผลกระทบเป็น
ห่วงโซ่ถึงความม่ันคงทางอาหารซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาหลายหน่วยงานภาครัฐ 
อาทิ กทม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
จะมีโครงการและมาตรการช่วยเหลือในหลายรูปแบบ เช่น ครัวสนามเคลื่อนที่ หรือการส่งต่อวัตถุดิบ ของใช้
จำเป็นให้แก่ครัวกลางชุมชน แต่ผลลัพธ์จากสถานการณ์ที่รนุแรงขึ้น พบว่าความช่วยเหลือยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้เดือดร้อน 
  กทม. จะดำเนินการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดครัวกลางชุมชน ให้ครอบคลุมกับความต้องการของ
ทั้ง 6 กลุ่มเขต 50 พ้ืนที่ โดยเป็นไปตามความสมัครใจและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพ้ืนที่ ใช้พ้ืนที่
กลางชุมชน โรงเรียน หรือศาสนสถาน (วัด/มัสยิด/โบสถ์/ศาลเจ้า) ร่วมมือกับภาคเอกชนที่ต้องการส่งสิ่งของ
ช่วยเหลือ เช่น ผู้ผลิตสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการห้างค้าปลีก และซุปเปอร์มาร์เก็ต ทำงานควบคู่กับภาค
ประชาสังคมในการสำรวจ รวมถึงบริหารจัดการข้อมูล 
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P214 บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม. (บริหารจัดการดี/โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร   
  คนพิการเข้าถึงสิทธิของคนพิการได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

รายละเอียด 
  บัตรคนพิการมี 2 ขั้นตอนหลกัประกอบด้วย  
  1. ขอเอกสารรับรองความพิการ สามารถขอได้จากทุกโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน 38 แห่ง  
  2. นำเอกสารรบัรองความพิการและเอกสารอื่น ๆ มาย่ืนทำบัตรคนพิการได้ 11 ที่ โดยมี 2 ที่  
1) รพ.สริินธร 2) รพ.ผูสู้งอายุบางขุนเทียน ที่เป็นหน่วยงานของ กทม.ทีส่ามารถออกบัตรคนพิการ 
  ดังน้ัน กทม.ต้องประสานกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือเพ่ิมจุดรับออกบัตร 
คนพิการแบบ จุดเดียวจบ (One Stop Service) ใหค้รบทกุที่โรงพยาบาล กทม.ทั้ง 11 แห่ง สามารถออก
ใบรับรองความพิการ และทำเรื่องขอออกบัตรได้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือขยายการเข้าถึงสิทธิและอำนวยความ
สะดวกแก่คนพิการในกรุงเทพฯ 

 

P216 ผู้ว่าฯ สัญจรประจำเขต (บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร   
  1. ปัญหาและแผนงานแต่ละเขตได้รับการส่งต่อสู่ผู้ว่าฯ กทม. โดยตรง 
  2. ผู้ว่าฯ กทม. ได้ใกล้ชิดกับประชาชนและข้าราชการกทม. 

รายละเอียด 

ผู้ว่าฯ สัญจรประจำเขตมีจุดประสงค์เพ่ือเวียนไปรับฟังปัญหาและร่วมประชุมกับแต่ละสำนักงานเขต 
รวมถึงการลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนให้ครบทั้ง 50 เขต  

ดังน้ัน ผู้ว่าฯ กทม. จะสญัจรไปประชุมกับสำนักงานเขตอย่างน้อย 50 เขตภายใน 1 ปี และเดินสัญจร
พ้ืนที่ในเขตนั้น ๆ เพ่ือรับฟังปัญหาหรือข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ว่าฯ เข้าถึงความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง และเป็นการกระจายอำนาจจากภาครัฐสู่ทอ้งถิ่น 



เรียนดี-1 
 

เรียนดี : เพิม่หลักสูตร เพิ่มคุณภาพในการดูแลนกัเรียน ลดภาระงานคุณครู ลดภาระผู้ปกครอง 
(31 นโยบาย) 

 
P018 ให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสู่พลเมอืงโลก  (เรียนดี) 

P063 เรียนฟร ีชุดฟรี ไม่มีเก็บเพ่ิม  (เรียนดี) 

P064 โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการท่ีมีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวัน  (เรียนดี) 

P065 After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียน  (เรียนดี) 

P066 เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพ้ืนที่กิจกรรม พ้ืนที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน  (สร้างสรรค์ดี/เรียนดี) 

P067 ยกระดับห้องแล็บคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอ (เรียนดี) 

P068 พัฒนาฟรี Wi-Fi ทุกโรงเรียน รองรับการสอนผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  (เรียนดี) 
        และการสืบค้นข้อมูล 

P069 ร่วมกับเอกชนในการจัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนใช้ โดยเฉพาะในช่วงการ study from home (เรียนดี) 

P070 คืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี (เรียนดี) 

P071 เพ่ิมสวัสดิการครูให้เหมาะสม (เรียนดี) 

P072 เพ่ิมครูผูเ้ช่ียวชาญเป็นผู้ช่วยครู สำหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น ภาษา เทคโนโลยี (เรียนดี) 

P073 ปรับหลกัเกณฑ์การเลือ่นวิทยฐานะให้สอดคล้องกับการสอน ลดภาระการทำเอกสาร (เรียนดี) 

P074 Digital Talent ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้กับคุณคร ู (เรียนดี) 

P095 พัฒนาโรงเรียน 3 ภาษา สอนผ่านหลักสูตรไทย ต่างประเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการทำงาน (เรียนดี) 

P096 สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน โครงการพ่ีสอนน้องนอกเวลาเรียน (เรียนดี) 

P097 โรงเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย open data (เรียนดี) 

P098 พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคิด 'โรงเรียนแห่งการเรียนรู้' (Learning School) (เรียนดี) 

P099 พัฒนาศนูย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน (เรียนดี) 

P101 ส่งเสริมหลักสูตร คิดเป็น ทำเป็น เรยีนรู้เป็น สำหรบัเด็กช่วง 0-8 ปี (เรียนดี) 

P103 พัฒนาหอ้งสมุดและห้องการเรียนรู้เคลื่อนที ่ (เรียนดี) 

P115 ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ใหม้ีความทันสมยัน่าใช้งาน    (สร้างสรรค์ดี/เรียนดี) 

P119 ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่    (สร้างสรรค์ดี/เรียนดี) 
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P120 เพ่ิมฟังก์ช่ันให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space     (สร้างสรรค์ดี/เรียนดี) 

P122 ฝกึอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน    (เศรษฐกิจดี/เรียนดี) 

P128 วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์    (สร้างสรรค์ดี/เรียนดี)  
        ผ่านแนวร่วมศิลปินทั่วกรุง 

P135 ขยายขดีความสามารถของโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพ กทม.  (เรียนดี) 
        ให้สามารถดูแลและฝึกทักษะคนพิการได้ 

P187 ปรับเง่ือนไขทุนเอราวัณ เพ่ิมโอกาสสร้างครู กทม. (เรียนดี) 

P199 วิชาชีพเลือกเสรีสำหรับนักเรียน (เรียนดี) 

P200 หลักสูตรการเรียนรวม คือการศึกษาสำหรับทุกคน  (เรียนดี) 

P208 เด็กกทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น      (ปลอดภัยดี/สุขภาพดี/เรียนดี) 

P217 ดูแลนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษา และป้องกันกลุ่มเสี่ยงหลุดออกจากระบบ  (เรียนดี) 
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P018 ให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสูพ่ลเมืองโลก (เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ได้เรียนรู้กระบวนการคิด เรียนรู้ ลงมอืทำในฐานะพลเมืองโลก 
  2. โรงเรียนสังกัด กทม.สร้างนักเรียนพลเมอืงโลกที่มีคุณภาพ  

รายละเอียด 
  เน้ือหาหลักสูตรในปัจจุบันยังไม่ปรับตามสถานการณ์โลกเท่าที่ควร รวมถึงทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับประชากรในอนาคต การพัฒนานักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก (global citizen) 
จำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ โดยเริ่มจากเพ่ิมการศึกษาประวัติศาสตร์และประเด็น
สังคมต่างๆ ในโรงเรียนสังกัด กทม. เพ่ือทำความเข้าใจประเด็นอ่อนไหว เช่น ความเท่าเทียมทางเพศ หรือชาติพันธ์ุ 
นอกจากน้ียังสอนให้เด็กตระหนักถึงการกลั่นแกล้งในโรงเรียนและโลกออนไลน์ พัฒนาทักษะความรู้ทีจ่ำเป็น
ต่อการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ เช่น การใช้เทคโนโลย ี
 
P063 เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม (เรียนดี) 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นค่าเรียน ค่าชุด ค่าอุปกรณ์ทางการศึกษาต่าง ๆ 

รายละเอียด 
  รัฐและ กทม.มกีารอุดหนุนค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการศึกษาให้กับโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด กทม. 
อยู่บางส่วน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน  
  สำหรับชุดนักเรียนระดับประถมรัฐอุดหนุนให้ 360 บาท/คน/ปี (เงินจำนวนน้ีอาจไม่ครอบคลุมการซื้อ
ชุดนักเรียนจำนวน 1 ชุด[1] [2]) และ กทม.จะจัดหาชุดพละหรือชุดลูกเสือให้อีก 1 ชุด [3]   
  ดังน้ัน กทม.จะเพ่ิมเติมเงินสนับสนุนเพ่ือให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เก่ียวกับการเรียน ได้แก่  
  1. เพ่ิมเงินอุดหนุนค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนใหส้อดคล้องกับราคาตลาด (ครอบคลุมราคา 
เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า กระเป๋า และอุปกรณ์การเรียนอ่ืน ๆ) 
  2. เพ่ิมจำนวนการอุดหนุนให้สอดคล้องและครอบคลุมกับการใช้งานจริง 

[1] https://shopee.co.th/ 
[2] https://shopee.co.th/ 
[3] http://www.loei3.go.th/ 
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P064 โรงเรยีนเปน็แหลง่โภชนาการท่ีมีคณุภาพให้กับเยาวชนทั้งม้ือเช้าและม้ือกลางวัน (เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  อาหารถูกหลักโภชนาการสำหรับนักเรียน กทม.ฟรี ทั้งสำหรับช่วงเวลาปกติและในช่วง study from Home 

รายละเอียด 
  โดยปกติ กทม.และรัฐมีการสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารเช้าและอาหารเที่ยงให้กับนักเรียน กทม. 
แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดที่นักเรียนต้องเรียนจากที่บ้าน ทำให้นักเรียนอาจไม่ได้รับการใส่ใจเรื่อง
โภชนาการอย่างดีพอ 
  ดังน้ัน กทม.จะผลักดันให้โรงเรียนเป็นตัวกลางในการแจกจ่ายอาหารให้กับนักเรียนและชุมชนในพ้ืนที่ 
เพ่ือไม่เป็นการผลักภาระในการดูแลเด็กนักเรียนให้กับผู้ปกครอง  
  นอกจากน้ี กทม.จะร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการออกแบบเมนูอาหารอย่างสร้างสรรค์ 
โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการช่วยเลือกโดยคำนึงถึงคุณค่าทางอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  
และพิจารณาจดัทำอาหารทีส่อดคล้องกับความต้องการของกลุ่มคน เช่น สอดคล้องกับความเช่ือศาสนา เป็นต้น 
 
P065 After School Program เรียน เลน่ หลังเลิกเรียน (เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร   *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  1. พ้ืนที่ในการดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนขณะรอผู้ปกครองเลิกงาน 
  2. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรหลานให้กับผู้ปกครอง 

รายละเอียด 
  ปัจจุบันการเรียนการสอนของโรงเรียน กทม. สิ้นสุดต้ังแต่ช่วงบ่ายซึ่งไม่สอดคล้องกับเวลาเลิกงาน 
ของผู้ปกครองบางท่าน ส่งผลให้นักเรียนต้องอยู่ต่อที่โรงเรียนหรือหากิจกรรมเสริมระหว่างรอผู้ปกครองมารับ
ซึ่งอาจทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมให้กับผู้ปกครองได้ 
  ดังน้ันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง กทม.จะพัฒนาโครงการหลังเลิกเรียน (After School 
Program) โดยการจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน พร้อมกับสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรม บุคลากร  
และค่าตอบแทนเพ่ิมเติมสำหรับคุณครูที่อยู่ดูแลนักเรียน ทั้งน้ีจะประสานและจัดตารางให้เครือข่ายและอาสา*
มาช่วยดูแลนักเรียนและจัดกิจกรรมในโรงเรยีนในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย 
  ให้นักเรียนสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมระหว่างผู้ปกครองมารับได้โดยไม่มีคา่ใช้จ่าย เริ่มการสอนต้ังแต่
เวลาเลิกเรียนไปจนถึง 18:00  
  ตัวอย่างกิจกรรม 
  - การดูแลนักเรียนทำการบ้านหลังเลิกเรียน  
  - การจัดสอนและฝึกซ้อมกีฬา (สนับสนุนนักเรียนให้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต [1]) 
  - การจัดสอนดนตรี ศิลปะ และทักษะทางเลือกอ่ืน ๆ 
 
  โดยการจัดกิจกรรมเหล่าน้ีสามารถพิจารณาจัดร่วมกับโรงเรียนอ่ืนเพ่ือสร้างให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน
และสร้างสังคมใหม ่ๆ ให้กับนักเรียนเพ่ิมเติมได้ด้วย 
[1] https://www.chadchart.com/policy/6217b6544e43cd8b4760bc9a/ 
* นโยบาย : สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน โครงการพ่ีสอนน้องนอกเวลาเรียน (เรียนดี) 



เรียนดี-5 
 

P066 เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพืน้ที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรูส้ำหรับนักเรียนและชมุชน  
(สร้างสรรค์ดี/เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร   *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  1. พ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่กิจกรรม พ้ืนที่การเรียนรู้ใกล้บ้านในวันหยุด 
  2. เพ่ิมพ้ืนที่พบปะ แลกเปลีย่น เรียนรู้ ของเยาวชนและชุมชนใกล้เคียงในชุมชน 

รายละเอียด 
  ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัด กทม.มีมากกว่า 437 โรงเรียน (ในปีการศึกษา 2564) กระจายตัวอยู่ตาม
ชุมชนต่าง ๆ  ซึ่งจะเปิด-ปิดตามเวลาราชการเท่าน้ัน ในขณะที่พ้ืนที่โรงเรียนยังไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มทีใ่นวันหยุด  
  ดังน้ันกทม.จึงจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ของโรงเรียนให้กลายเป็นพ้ืนที่กิจกรรม 
พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ของชุมชนและคนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนากิจกรรมในโรงเรียนสำหรับวันหยุดร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียน นักเรียน และชุมชน (เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดการแสดงดนตรี การจัดตลาดนัด การจัด
กิจกรรมฝึกอาชีพ) ให้สอดคลอ้งกับความสนใจของประชาชนในพ้ืนที่  
  ทั้งน้ีการเปิดพ้ืนที่โรงเรียนจะดำเนินควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัย เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
นักเรียนและการเรียนการสอนในวันปกติ 
 
P067 ยกระดับห้องแล็บคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนใหท้ันสมัยและเพียงพอ (เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร   *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  แล็บคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนที่ใช้งานได้จริงและสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  

รายละเอียด 
  แม้ว่าโรงเรียนในสังกัด กทม.จะมีห้องแล็บคอมพิวเตอร์ครบทุกโรงเรียนแล้ว [1] แต่จากการลงพ้ืนที่ 
การสอบถามขอ้มูลจากผู้ปกครองและคณุครพูบว่าโรงเรียน กทม.หลายแห่งมีความทรุดโทรม เก่าจนคอมพิวเตอร์
บางเคร่ืองไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ส่งผลให้เด็กนักเรียนไม่ได้รับความรู้และความเข้าใจอย่างเต็มที่ เช่น ต้องแบ่ง
คอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวระหว่างเพ่ือนหลายคน 
  ดังน้ัน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้น (เช่น นโยบาย
พัฒนาโรงเรียน 3 ภาษา สอนผ่านหลักสูตรไทย ต่างประเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการทำงาน) กทม. จะจัดสรร
งบประมาณเพ่ือปรับปรุงห้องแล็บคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนให้มีความทันสมัยใช้งานได้จริงทั้งในด้าน Hardware 
ที่เพียงพอเหมาะสมกับการใช้งานและ Software ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นปัจจบัุน 

[1] https://thainews.prd.go.th/th/news/print_news/TNSOC6010200010111 
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P068 พัฒนาฟรี Wi-Fi ทุกโรงเรียน รองรับการสอนผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และการสบืค้น
ข้อมูล (เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  แหล่งการเรียนรู้ของชุมชนพร้อม Wi-Fi ฟร ี

รายละเอียด 
  อินเทอร์เน็ตเป็นหน่ึงในปัจจัยสำคัญสำหรับการเรียนรู้ เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ (การช่วยสอน
จากส่วนกลาง) การสืบค้นข้อมูล ดังน้ัน กทม.จะผลักดันให้มีการติดต้ัง Wi-Fi ฟรสีำหรับทุกโรงเรียนใน
กรุงเทพฯ โดยนอกจากจะให้นักเรียนใช้สำหรับการเรียนและการสืบค้นแล้วยังจะเปิดให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้า
มาใช้งานได้ในวันหยุด เพ่ือช่วยผลักดันให้โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
P069 ร่วมกับเอกชนในการจัดหาแท็บเลต็ให้นักเรียนใช้ โดยเฉพาะในช่วงการ study from home 
(เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  โอกาสในการเข้าถึงการศกึษารปูแบบออนไลน์สำหรบันักเรยีนที่ขาดแคลน ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

รายละเอียด 
  จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้โรงเรียนในสังกัด กทม.ต้องจัดการเรียนการสอนแบบ study from home 
ซึ่งนักเรียนบางคนขาดความพร้อมทำให้ไมส่ามารถเข้าเรียนได้ ดังน้ันเพ่ือเป็นการลดภาระของผู้ปกครองและ
ช่วยไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา กทม.จะร่วมมือกับเอกชนในการจัดหาแท็บเล็ตสำรองให้
นักเรียนที่ขาดอุปกรณ์สามารถยืมกลับไปบ้านเพ่ือใช้งานได้ โดยนอกจากแท็บเล็ตแล้ว กทม. จะจัดเตรียม 
ซิมอินเทอร์เน็ตไว้ให้นักเรียนยืมเพ่ิมเติมด้วย 
 
P070 คืนครใูห้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี (เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. การจัดเก็บขอ้มูลด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถเรียกดูและนำมาใช้ได้ง่าย 
  2. การเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพจากคุณครูที่มีเวลาดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ 

รายละเอียด 
  ปัจจุบันคุณครตู้องใช้เวลาไม่น้อยไปกับการทำงานเอกสารและรายงานไปยังหลายหน่วยงาน เช่น 
รายงานต่อผอ.โรงเรียน รายงานต่อสำนักการศึกษา และรายงานต่อกระทรวงศึกษา ซึ่งบางคร้ังสิ่งที่ต้อง
รายงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ยังไม่นับรวมว่าคุณครูมีภาระงานอ่ืนที่ไม่ได้เก่ียวกับการเรียน 
การสอน เช่น ดูแลงานธุรการและสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรมของทางเขต เป็นต้น ภาระเหล่าน้ีทำให้คณุครู
จำเป็นต้องแบ่งเวลาในการเตรียมการสอนหรือการดูแลนักเรียนไปทำสิ่งอ่ืน ๆ  
  ดังน้ัน กทม.จะลดภาระงานเอกสารของคุณครู และคืนคุณครูให้กับนักเรยีนผ่านกระบวนการ ดังน้ี 
  1. Digitalization : ยกเครื่องทั้งระบบ เปลี่ยนจากการทำงานบนกระดาษมาเป็นระบบดิจิทัล  
เพ่ือคุณครูจะได้ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนหากเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน เพ่ือช่วยลดเวลาและลดภาระงาน  
โดยมี Digital Talent เป็นผูช่้วยฝึกและให้คำปรึกษาคุณครูด้านเทคโนโลยี 
  2. คืนข้อมลูใหคุ้ณครู : หน่วยงานหรือต้นสังกัดต้องสรุปข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์แล้ว



เรียนดี-7 
 

กลับไปให้โรงเรียนและคุณครูเห็นผลลัพธ์เพ่ือพัฒนาต่อยอด หากข้อมูลไหนที่คุณครูได้รับมอบหมายให้เก็บ 
แต่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ให้ตัดออกเพ่ือลดภาระงาน 
 
P071 เพิ่มสวัสดิการครูใหเ้หมาะสม (เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ระบบสวัสดิการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของครู 
  2. ครูในสังกัด กทม.ที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 

รายละเอียด 
  ปัจจุบันครูในสงักัด กทม.ได้รับค่าตอบแทนที่อาจไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพในกรุงเทพฯ โดยหาก
อ้างอิงจากประกาศสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุครูผู้ช่วยคร้ังที่ 1/2565 มีการกำหนดอัตราเงินเดินครูผู้ช่วยเริ่มต้น 
อยู่ที่ 15,050 - 15,800 บาท [1]  
  แม้ว่า กทม. จะมีการจัดสร้างบ้างพักครูไว้ในโรงเรียนแล้วบางแห่ง แต่บ้านพักเหล่าน้ียังขาดความ
ครอบคลุมโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ช้ันในที่มีค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นหน่ึงในสาเหตุให้ครู กทม. 
ย้ายออกจากพ้ืนที่ และส่งผลกระทบต่อถึงความไม่ต่อเน่ืองในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
  ดังน้ัน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพให้ครู และเป็นการรักษาครูที่มคีณุภาพให้อยู่กับโรงเรียน
สังกัด กทม. กทม.จะเพ่ิมสวัสดิการของครูในมิติต่าง ๆ ได้แก่ 
  1. การจัดหาทีอ่ยู่อาศัยให้กับครูเพ่ิมเติมตามความต้องการ (มุ่งเน้นในพ้ืนที่ที่มีค่าเช่าสงู) 
  2. ช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพ่ือสร้างให้สวัสดิการของครูมีความครอบคลุมค่าใช้จ่าย
หลัก ๆ ในการดำรงชีวิตมากย่ิงขึ้น 

[1] https://drive.google.com/file/d/101YGIi_-Sh6B29SojmwZCzG_LpcGcA49/view 

 
P072 เพิ่มครผูู้เชีย่วชาญเปน็ผู้ช่วยครู สำหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น ภาษา เทคโนโลยี (เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. หลักสูตรของโรงเรียนสังกัด กทม.ที่สอดคล้องกับยุคสมยัและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  2. โอกาสในการเข้าถึงการเรียนการสอนที่มคีุณภาพอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง 

รายละเอียด 
  ปัจจุบันหลักสตูรการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น การที่มีการเพ่ิมวิชาวิทยาการ
คำนวณ (coding) เข้ามาอยู่ในหลักสูตรแกนกลางเมื่อปี 2560 หลักสูตรเหล่าน้ีจะมีการอบรมครูผู้สอน เพ่ือให้
มีความรู้ที่สามารถนำไปถ่ายทอดวิชาให้กับนักเรียนได้ อย่างไรก็ดีการฝึกอบรมอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ
สำหรับคุณครใูนการทำความเข้าใจและออกแบบการสอนที่เหมาะสมกับตนเองและนักเรียนได้ 
  ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาครูผู้เช่ียวชาญต้นแบบในประเด็นต่างๆ เช่น วิชาวิทยาการคำนวณ (coding), 
วิชาภาษาต่างประเทศ ที่มคีวามเข้าใจเชิงลึกในเน้ือหาวิชาและเทคนิคในการสอน โดยอาศัยโครงการ 
การร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา โครงการครูแลกเปลี่ยนระหว่างครูไทยและครูต่างชาติ เพ่ือให้ครูผู้เช่ียวชาญ
เหล่าน้ีเวียนไปยังโรงเรียนต่างๆ หรือสอนผา่นออนไลน์ เป็นตัวอย่างให้ครูแต่ละโรงเรียนได้เรียนรู้ ทำความ
เข้าใจ และแลกเปลี่ยนแนวทางการเรียนการสอนกันเพ่ือให้คุณครูแต่ละโรงเรียนสามารถพัฒนาแนวทาง 
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับครูและนักเรียนได้  



เรียนดี-8 
 

  นอกจากการเพ่ิมเติมผู้ช่วยทางด้านวิชาการแล้ว กทม. จะเพิ่มนักจิตวิทยาโรงเรียนเพ่ือเวียนให้
คำปรึกษาคุณครูและนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ เพ่ือคอยช่วยเหลือปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและความเครียด 
ที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19 
 
P073 ปรับหลกัเกณฑ์การเลือ่นวิทยฐานะให้สอดคล้องกับการสอน ลดภาระการทำเอกสาร (เรยีนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  การจัดการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ มีการประเมินผลงานบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

รายละเอียด 
  ปัจจุบันการประเมินวิทยฐานะของครูในกรุงเทพฯ ยังเป็นระบบเก่าที่มีการตรวจเอกสารและงานวิจัย
ค่อนข้างมาก นับเป็นการสร้างภาระงานและสร้างปัญหากับครูไม่น้อย ซึง่รวมถึงการไม่มีเวลาเตรียมการสอน
ตามเป้าหมายที่วางไว้  
  ดังน้ัน เพ่ือลดภาระงานเอกสารและสร้างความเช่ือมโยงของการประเมินกับการพัฒนาการศึกษา 
กทม.จะศึกษาแนวทางในการประเมินผลวิทยฐานะใหม ่เช่น ระบบการต้ังเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรครู
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ ระบบการประเมินผลงานตามสมรรถนะ โดยระบบการประเมินใหมน้ี่จะ
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานที่ไม่เป็นภาระงานเพ่ิมเติมให้กับครูจนไม่มเีวลาให้กับนักเรียน 
 

P074 Digital Talent ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้กับคุณครู (เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ได้คุณครูทีม่ีเวลาให้กับการเตรียมการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนมากย่ิงขึ้น 
  2. ได้ตัวแทนในการช่วยแบ่งเบาภาระงานเอกสารให้กับคร ู

รายละเอียด 
  ภาระความรับผิดชอบของคุณครูหลายมิติมีความเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี เช่น 
  - ในแง่เน้ือหาการสอน จากที่มีการบรรจุวิชาวิทยาการการคำนวณ (coding) เข้าไว้ในหลักสูตร
แกนกลาง 
  - ในแง่รูปแบบการสอน จากที่สถานการณปั์จจุบันมีความจำเป็นต้องมีการเรียนการสอนออนไลน์ 
จึงต้องมีการใช้เครื่องมือและโปรแกรมในการเรียน 
  - ในแง่การจัดทำรายงานสรุปผลจากการสอน เช่น การคำนวณการตัดเกรดนักเรียน การเขียนรายงาน
สรุปการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา ซึ่งหากขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีแล้วอาจะทำให้
เทคโนโลยีกลายเป็นอุปสรรคในการดำเนินการแทนที่จะเป็นเคร่ืองมือเพ่ืออำนวยความสะดวกได้ 
  ดังน้ัน เพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีของครู กทม.จะสร้างทีม Digital Talent เพ่ือช่วยเหลอืในด้าน
ความรู้และสรา้งความคุ้นเคยสำหรับการใช้เทคโนโลยีให้กับครูกทม. โดยกำหนดให้ Digital Talent หน่ึงคน
ดูแลโรงเรียนประมาณ 5 โรงเรียนโดยจะมีการจัดกลุ่มให้โรงเรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (เช่น โรงเรียนมัธยม
ปลายเหมือนกัน อยู่ในพ้ืนที่ในบริเวณใกล้เคียงกัน) เพ่ือให้สามารถช่วยดูแลครูได้อย่างทั่วถึงในแต่ละด้านที่กำหนดไว้  
(อ้างอิงหลักการจากแนวคิดของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED) 
 



เรียนดี-9 
 

P095 พัฒนาโรงเรียน 3 ภาษา สอนผ่านหลักสูตรไทย ต่างประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน (เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  นักเรียนมีทักษะรอบด้าน สอดคล้องกับสถานการณ์โลกและการประกอบอาชีพในปัจจุบัน 

รายละเอียด 
  นอกจากการเรียนรู้ในภาควิชาการแล้ว ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีนับว่าเป็นทักษะที่สำคัญ 
ในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะจากกระแสโลกาภิวัตน์ ที่งานต่าง ๆ ในโลกเปิดกว้างมากขึ้น หากขาดความรู้
หรือทักษะเก่ียวกับภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีแล้วจะทำให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งงานเหล่าน้ีได้  
  เมื่อพิจารณาจากหลักสูตรในปัจจุบันจะพบว่า กทม.มีการพัฒนาโรงเรียน 2 ภาษา (ปี 2564  
มีโรงเรียนหลักสูตร 2 ภาษา 78 โรงเรียน แบ่งเป็น ไทย-อังกฤษ 64 โรงเรียน, ไทย-จีน 14 โรงเรียน [1])  
โดยนักเรียนจะได้เรียนเน้ือหา 5 วิชาหลักกับครูต่างชาติ ได้แก่ ภาษาต่างประเทศ คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ศิลปะ สุขศึกษา และพลศึกษา อย่างไรก็ดีการเรียนการสอนในรูปแบบน้ียังขาดความครอบคลุมในทุกโรงเรียน
ทำให้นักเรียนบางโรงเรียนขาดทางเลือกในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ดังน้ัน เพ่ือให้มั่นใจว่านักเรียนทั้งหมดที่อยู่ในการดูแลของ กทม. เมื่อจบการศึกษาไปแล้วจะสามารถ
สื่อสารภาษาต่างประเทศและใช้เทคโนโลยีสำหรับการทำงานได้ กทม. จะ 
  1. พัฒนาหลักสูตร 3 ภาษาโดยเพ่ิมการเรียนบางวิชาที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์มากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะโปรแกรมพ้ืนฐาน
สำหรับการทำงาน เช่น Microsoft Office 
  2. ขยายความครอบคลุมของของหลักสูตร 2 และ 3 ภาษาให้ครอบคลุมโรงเรียนของ กทม. ให้ได้มากทีสุ่ด 

[1] https://webportal.bangkok.go.th/upload/user/00000116/PTay/EbookStat64.pdf 
 
P096 สรา้งเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน โครงการพีส่อนน้องนอกเวลาเรียน (เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. นักเรียนในสังกัด กทม.ได้เรียนรู้และทดลองนอกห้องเรียน 
  2. นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กๆ 

รายละเอียด 
  ปัจจุบันมีโครงการที่พัฒนาการสอนเพ่ิมเติมทั้งในและนอกเวลาเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน 
นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไปที่มีความต้ังใจอยากช่วยเหลือการศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
และถ่ายทอดความรู้เพ่ิมเติมกับเด็กๆ  
  กทม. จะช่วยสนับสนุนให้โครงการเหล่าน้ีเขา้มาดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนมากย่ิงขึน้ ผ่านการออกแบบ
หลักสูตรร่วมกัน ทั้งในมิติวิชาการที่จะเป็นการเสริมความรู้เชิงลึกหรือการทดลองเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน  
และการเสริมในมิติการใช้ชีวิตและวิชาชีพ (เช่น design thinking, ร้องเพลง, เต้น) ซึ่งจะเป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์
ให้กับนักเรียนในสังกัด กทม.ได้ โดยนอกเหนือจากโครงการของเอกชนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันแล้ว กทม.จะรว่มมือ
กับนิสิตนักศึกษาฝึกสอนตามสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเข้ามาช่วยเป็นอีกแรงในการขับเคลือ่นโครงการเหล่าน้ีด้วย 
 
 



เรียนดี-10 
 

P097 โรงเรยีนประสิทธิภาพสูงด้วย open data (เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ข้อมูลของโรงเรียนสังกัด กทม.ที่เปิดเผยและประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้  

รายละเอียด 
  ข้อมูลของโรงเรียนสังกัด กทม.บางโรงเรียนขาดกระบวนการการเปิดเผยทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ยาก 
ส่งผลใหก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
  ดังน้ัน กทม.จะเปิดเผยข้อมูลของโรงเรียนในมิติต่างๆ เช่น การใช้งบประมาณ แผนการดำเนินการ 
ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน ขึ้นอยู่บน Cloud พร้อมกับการแสดงผล 
บน Dashboard ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เพ่ือให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ (เช่น โรงเรียน  
ภาคประชาสังคม ผู้ปกครอง เอกชน) ให้เข้ามาช่วยกันคิด แก้ไขปัญหา ออกแบบแนวทางการพัฒนาโรงเรียน 
ให้มีประสทิธิภาพและได้ผลลพัธ์ที่ดีต่อนักเรียนมากย่ิงขึ้น (อ้างอิงจาก มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED) 
 
P098 พฒันาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคดิ 'โรงเรยีนแห่งการเรียนรู'้ (Learning School)  
(เรยีนดี)  

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. สมรรถนะของผู้เรียนที่สูงขึ้นทั้งในแง่วิชาการและการใช้ชีวิต 
  2. พ้ืนที่แลกเปลี่ยนและพัฒนาทักษะของคุณคร ู

รายละเอียด 
  โรงเรียนของ กทม. นอกจากจะเป็นพ้ืนทีส่ำหรบันักเรียนในการเรียนรู้แล้ว ยังเป็นพ้ืนทีใ่ห้คณุครูและบุคลากร
ได้เรียนรู้ควบคู่ไปด้วยกัน โดย กทม.จะนำแนวทาง โรงเรียนแห่งการเรยีนรู้ (Learning School) ที่เน้นกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้บรหิาร ผูป้กครอง นักวิชาการ ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ  (school as a learning 
community) และการส่งเสริมการเรียนรู้ ผา่นการลงมือปฏิบัติ (action-oriented) และเรียนรู้ร่วมกันจาก
เพ่ือนๆ ในระดับช้ันเรียน เพ่ือให้เกิดสมรรถนะผู้เรียน (competency) ที่ทันต่อการเรียนรู้และการทำงานแห่ง
อนาคต ควบคู่ไปกับการพัฒนาครูจากหน้างาน ‘ครูทุกคนเก่งขึ้นจากห้องเรียนของตนเอง’ ผ่านชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ‘ครูช่วยครู’ ทั้งภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนและจากการแลกเปลีย่นข้อมูลกันของเครือข่ายคุณครูต่าง ๆ 
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P099 พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชมุชนและแหลง่งาน (เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ลดค่าใช้จ่ายและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองหลังช่วงลาคลอด 
  2. มีพ้ืนทีใ่ห้ผูป้กครองได้ปรึกษาและแลกเปลี่ยนกันเก่ียวกับการดูแลเด็กอ่อน-เด็กเล็ก 
  3. มีบุคลากรทีพ่ร้อมดูแลเด็กอ่อน-เด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมวัย  

รายละเอียด 
  ปัจจุบัน กทม.มีศูนย์ดูแลเด็กอ่อน-เด็กเล็กที่เริ่มรับเด็กเข้าไปดูแต่ต้ังแต่ประมาณ 2 ขวบคร่ึง ไปจนถึง
เข้าสู่ระบบการศึกษาทั้งในระดับอนุบาลและประถม มีจำนวน 291 ศูนย์ (ที่ผ่านการประเมินในปี 2563 [1]) 
อย่างไรก็ดียังเกิดช่องว่างระหว่างช่วงที่ขาดการดูแลจากรัฐสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง 2 ขวบคร่ึง ซึ่งในบางคร้ัง
พ่อแม่ไม่สามารถดูแลได้ (ประกันสังคมจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นระยะเวลา 90 วัน) ในยุคน้ีที่
ค่าใช้จ่ายในการมีลูกสูงขึ้น และอัตราการเกิดของประชากรน้อยลง การพัฒนาศูนย์ดูแลเด็กอ่อน-เด็กเล็กจะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายและภาระของผู้ปกครอง โดยเฉพาะแม่ลกูอ่อนที่ยังต้องทำงานและเลี้ยงดูลูกไปพร้อมกัน  
และเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก นอกเหนือจากเรื่องจำนวนศูนย์ฯ และการบริการแล้ว แม้บุคลากรของศูนย์จะ
ได้รับเงินเดือน แต่อยู่ในอัตราที่ค่อนข้างต่ำและไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพและค่าตอบแทนของตลาด ซึ่งอาจ
ทำให้ขาดแคลนบุคลากรมากขึ้นในอนาคต  
  ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาศูนย์ดูแลเด็กอ่อน-เด็กเล็กในประเด็นดังต่อไปน้ี 
  1. เพ่ิมปริมาณ – เพ่ิมการจัดต้ังศูนย์ดูแลเด็กอ่อน-เด็กเล็กโดยเฉพาะศูนย์ขนาดเล็กในชุมชน 
ศูนย์บริการตามแหล่งงานใหม้ีความครอบคลุมกับความต้องการ 
  2. เพ่ิมการบริการ – ขยายการดูแลให้ครอบคลุมเด็ก เริม่ต้ังแต่ 3 เดือน หรือ 6 เดือน โดยในช่วง 3-6 
เดือนจะเป็นการสนับสนุนใหแ้ม่นำบุตรมาเลีย้งที่ศูนย์และเป็นการช่วยดูแลไปพรอ้มกัน เน่ืองจากในช่วงน้ียังเป็น
ช่วงที่นมแม่มคีวามสำคญัต่อพัฒนาการและการเจรญิเติบโตของเด็ก ส่วนสำหรับช่วงอายุ 6 เดือน-2 ขวบครึ่ง  
จะเป็นการฝากรับเลี้ยงต้ังแต่ 7-8 โมงเช้า จนถึง 5-6 โมงเยน็ และไมม่ีค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลเด็กอ่อน เพ่ือให้
สอดคล้องกับเวลาเข้างานและเลิกงานของผูป้กครองในพ้ืนที่ รวมถึงแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ยของผูป้กครองเด็กอ่อน 
  3. เพ่ิมหนังสือ - จัดหาหนังสอืดี มีคุณภาพ เหมาะสมสำหรับเด็ก 3 - 6 เดือน - 3 ปี (กรมอนามัยได้มี
การคัดสรรนิทานที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 0 - 3 ปี จำนวน 100 เรื่อง) โดยให้มีเพียงพอต่อเด็กในการดูแล 
อย่างน้อยเด็ก 1 คนต้องมีหนังสือ 3 เลม่ ใหส้ามารถยืมกลบับ้านหรืออ่านที่ศูนย์ฯ ได้   
  4. เพ่ิมบุคลากรและค่าตอบแทน - เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดูแลเด็กเล็ก กทม.จะร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องในการพัฒนาและอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลเด็กเล็ก เด็กอ่อน 
และเสริมความเช่ียวชาญในการใช้หนังสือเพ่ือพัฒนาเด็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย พร้อมกับปรับค่าตอบแทน
บุคลากรตามการฝึกฝนให้เหมาะสมกับค่าครองชีพและสอดคล้องกับค่าตอบแทนของตลาด 
  5. เพ่ิมค่าอาหารสำหรับเด็กอ่อนและเด็กเลก็ - เพ่ิมเงินสนับสนุนค่าอาหารแก่ศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็ก [2] 
ให้เป็น 40 บาท/วัน เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับค่าอาหารของระดับอนุบาล-มัธยมของโรงเรียนในสังกัด กทม. [3] 
  6. ส่งเสริมหลกัสูตร - เน้นให้เด็กทำเป็น เล่นเป็น เรียนรูเ้ป็น 

[1] https://webportal.bangkok.go.th/public/user_files_editor/103/SocialWelfare/Pre-schoolChildren_Sep2020.pdf 
[2] https://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer2300/web/previewer.php 
[3] https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3177665 
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P101 ส่งเสริมหลักสูตร คิดเป็น ทำเป็น เรยีนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง 0-8 ปี (เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  พัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็กเล็กโดยเฉพาะในด้าน การคิด การเรียนรู ้และลงมือทำที่นอกเหนือจาก
ด้านวิชาการ 

รายละเอียด 
  พัฒนาการสมองในช่วง 0-8 ปี เป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโต ความรู้สึกนึกคดิ และการหักหา้มใจในอนาคต 
ดังน้ัน กทม.จะนำแนวทาง คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น เข้ามาเป็นส่วนประกอบหลักในการดูแลเด็กทั้งในศูนย์
ดูแลเด็กอ่อน เด็กเล็ก อนุบาล ในสังกัด กทม. ในโรงเรียนประถมโดยเฉพาะในช่วง ป.1-2 ควบคู่ไปกับการเรียน
เน้ือหาวิชาการ โดยมีหลักการ เช่น 
  1. ต้ังคำถามแทนตอบคำถาม 
  2. ทำแทนการเรียนอย่างเดียว 
  3. วางแผนการทำงาน (วางแผนการทำอาหาร / วางแผนการเที่ยว) 
  4. ท้าทาย ลองผิดลองถูก  
  5. ทบทวนประสบการณ์ สรปุบทเรียน 
 
P103 พัฒนาห้องสมุดและห้องการเรียนรู้เคลื่อนที่ (เรยีนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ห้องสมุดเคลื่อนที่ตามโรงเรียน ชุมชน และพ้ืนที่สาธารณะ อำนวยความสะดวกให้นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป 

รายละเอียด 
  โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ของ กทม.ได้เริ่มดำเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 มีรถใหบ้ริการ 7 คัน  
ปี พ.ศ. 2560 รายงานว่ารอจำหน่าย 2 คัน ชำรุด 1 คัน เหลือ 4 คันออกให้บริการ [1] ซึ่งปัจจบัุนไมท่ราบแน่
ชัดว่ามีรถห้องสมุดให้บริการกี่คัน  
  รถห้องสมุดเป็นรถบัส มทีี่น่ังอ่านหนังสือภายในรถ และสามารถบรรจุหนังสือได้ราว 1,000 เล่ม [2] 
เน่ืองด้วยเป็นรถขนาดใหญ่จึงมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบางพ้ืนที่ 
  นอกจากน้ีรถห้องสมุดมีภาระกิจเพียงให้บริการตามชุมชนหรือโรงเรียนในสังกัด กทม. เท่าน้ัน  
และมักจะไปจอดบริเวณสถานที่เดิม และยังมีปัญหาด้านจำนวนให้ออกให้บริการโดยให้บริการเพียงอาทิตย์ละ 
4 วัน [3] ซึ่งทีผ่่านมากระแสตอบรับของประชาชนและเยาวชนที่มีต่อรถห้องสมุดค่อนข้างดี ได้รับความสนใจ
เมื่อเข้าไปจอดตามชุมชน ตามโรงเรียน 
  ดังน้ัน กทม.จะจัดหน่วยรถห้องสมุดเคลื่อนที่เวียนตามชุมชนและโรงเรียนต่างๆ เพ่ือนำหนังสือไปให้
นักเรียน ลดภาระการเดินทางและเพ่ิมความสะดวกให้กับเด็กๆ ได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายย่ิงขึ้น  
  - เพ่ิมรถห้องสมุด 
  - เพ่ิมรถห้องสมุดขนาดเล็กให้สามารถเข้าออกได้หลากหลายที่ 
  - ขยายการใหบ้ริการเป็น 7 วัน 
  - ขยายภารกิจให้บริการหลากหลายพ้ืนที่เพ่ิมเติม เช่น สวนสาธารณะ ลานกีฬา เป็นต้น 
  - เพ่ิมบริการยืม-คืนหนังสือเคล่ือนที่เพ่ิมเติม โดยเด็กและประชาชนทั่วไปสามารถยืมหนังสือจาก
ห้องสมุดใด ๆ ก็ได้ของ กทม. และมารับที่หอ้งสมุดเคลื่อนที่ได้ 
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  - เพ่ิมหนังสือนิทาน หนังสือภาพสำหรับเด็ก ให้มากและหลากหลายข้ึน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรม
การอ่าน 
[1] https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_582314 
[2] https://www.matichon.co.th/local/news_423534 
[3] https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_582314 

 

P115 ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใชง้าน (สร้างสรรค์ดี/เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. มีพ้ืนทีส่าธารณะใกล้บ้าน น่าใช้งาน ส่งเสริมการเรียนรู ้
  2. พ้ืนที่พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนกันกับผู้คนในสังคมใกลบ้้าน 

รายละเอียด 
  บ้านหนังสือเป็นโครงการห้องสมุดขนาดยอ่มของ กทม.ที่กระจายตัวอยู่ มากกว่า 40 แห่งทั่วกรงุเทพมหานคร 
ซึ่งในปัจจุบันบางแห่งมีสภาพอาคารท่ีเก่าและทรุดโทรมประกอบกับสถานการณ์โควิด ทำให้มีผู้ใช้งานค่อนข้างน้อย 
  ดังน้ัน กทม.จะมีการดูแล ปรับปรุงสภาพ รูปแบบของพ้ืนที่ให้มคีวามร่วมสมัย เป็นมติร น่าใช้งาน 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนพูดคุยแบบผ่อนคลาย นอกเหนือจากการเรียนรู้ด้วยตัวคนเดียว ตอบสนองต่อวิถีชีวิต
ของประชาชนมากข้ึน เช่น การปรับปรุงโครงสร้างอาคาร และสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้เหมาะสม  
การอัพเดตหนังสือข้างในบ้านหนังสือให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มเติมนิทาน หรือหนังสือภาพสำหรับเด็ก ให้มีความ
หลากหลายและเพียงพอ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การติดต้ัง Wi-Fi ฟรี เพ่ือสร้างให้บ้านหนังสือ
เป็นแหล่งการเรียนรู้ใหม่ๆ  สำหรับคนในพ้ืนที่ 
 
P119 ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่ (สร้างสรรคดี์/เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  โอกาสในการเข้าถึงหนังสือใหม่ๆ หนังสือหายาก จากห้องสมุดทั่วทั้งกรุงเทพฯ ผ่านออนไลน์ 

รายละเอียด 
  ห้องสมุดในความดูแลของ กทม.มี 36 แห่ง อย่างไรก็ตามงบประมาณเพ่ือซื้อหนังสือไม่ชัดเจน ระบบ
จัดหาหนังสือบางส่วนพ่ึงพาการบริจาค โดยเมื่อสืบค้นข้อมลู 3 ปีย้อนหลงัของสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยวพบว่าไม่ปรากฏการจัดซื้อหนังสือแต่อย่างใด ห้องสมุดแต่ละแห่งจึงอาจไม่ได้มีหนังสือและสิ่งพิมพ์
เล่มใหม่ ๆ เท่าใดนัก นอกจากน้ีปัจจุบันยังพบว่าคนนิยมเข้าถึงการอ่านผ่านรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น 
  ดังน้ัน กทม.จะเพ่ิมโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดย 
  - พัฒนาห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) แพลตฟอร์มยืมหนังสือออนไลน์อ่านอีบุ๊กได้ฟรี โดยจะ
ประสานงานสำนักพิมพ์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือได้มาซึ่งลิขสทิธ์ิทีส่ามารถให้ประชาชนยืมหนังสือ 
ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ได้ 
  - จัดทำระบบสำรวจความต้องการหนังสือของประชาชนเพ่ือพัฒนาคลังห้องสมุดออนไลน์ที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
  - เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือเอกชนสนับสนุนการบริจาค e-Book ใหห้้องสมุดออนไลน์ของกทม. ได้ 
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P120 เพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space (สร้างสรรคดี์/เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. มีแหล่งความรู้และ Co-working Space ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ 
  2. ลดการเดินทางของประชาชนเข้าไปยังเขตกรุงเทพฯ ช้ันใน 
  3. ลดภาระประชาชนจากการ Work From Home 

รายละเอียด 
  หลังเกิดวิกฤตการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 “ออฟฟิศ” เริ่มไมใ่ช่สถานที่เพียงแห่งเดียว 
เมื่อพูดถึงการทำงาน เพราะการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) ได้พลิกโฉมรูปแบบการทำงาน  
หลายองค์กรมีผลลัพธ์ในด้านประสทิธิภาพการทำงานดีขึ้น และต่อยอดไปสู่เทรนด์ใหมค่อื การทำงานจาก 
ที่ไหนก็ได้ (Work from anywhere) [1] ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรือ่ย 
ประกอบผู้คนสมัยใหม่นิยมประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น หลายคนไม่มสีถานที่ทำงานเป็นประจำ แต่ต้องการ
พ้ืนที่ที่มีอินเทอร์เน็ต ปลั๊กไฟ และสภาพแวดล้อมเหมาะสม 
  ปัจจุบัน กทม.มีพ้ืนที่ห้องสมุด 36 แห่ง กระจายตัวอยู่ใน 27 เขต [2] พ้ืนที่น้ีสามารถพัฒนาต่อยอด
เป็นพ้ืนที่ทำงานยุคใหม ่ของคนกรุงเทพฯ ได้ แต่ห้องสมุดของ กทม.ยังมขี้อจำกัดในหลายมิติ เช่น การบริการ
อินเทอร์เน็ต (บางห้องสมุดต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะใช้ได้) ปลั๊กไฟไม่ได้มีทุกโต๊ะทำงาน ไม่มีการแยกโซนใช้
เสียงกับโซนเงียบ อีกทั้งยังมีเวลาเปิดปิดไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (ปิดวันจันทร์ วันหยุด
นักขัตฤกษ์ เวลาให้บริการแตกต่างกัน) เป็นต้น ทำให้ห้องสมุดของ กทม.ยังไม่เหมาะสมต่อการทำงาน 
  ดังน้ัน กทม.จะเพ่ิมฟังชันห้องสมุดให้เป็น Co-working Space 
  - บริการ Wi-Fi ฟรีและเสถียร 
  - บริการปลั๊กไฟเพียงพอ  
  - แยกสัดส่วนพ้ืนที่ห้องเงียบและห้องใช้เสียง 
  - ปรับวันเวลาทำการให้สอดคล้องกับการใช้งานของประชาชนโดยให้เปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
และเปิดให้บรกิารในวันจันทร์ในช่วงปิดภาคเรียน 

[1] https://www.creativethailand.org/view/article-read?article_id=33048&Work-From-Anywhere 
[2] https://thematter.co/social/36-bangkok-libraries-map/80289 

 

P122 ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน (เศรษฐกิจดี/เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. แรงงานเข้าถึงงานได้มากขึ้น และผู้ประกอบการต่าง ๆ ก็เข้าถึงตลาดแรงงานได้ง่ายขึ้นเช่นกัน 
  2. แรงงานได้พัฒนาทักษะยุคใหมส่ำหรับการทำงาน 
  3. นายจ้างได้แรงงานที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติตามท่ีต้องการ 

รายละเอียด  
  กทม.มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนผ่าน  
  - ศูนย์ฝกึอาชีพ 17 แห่ง หลกัสูตรมุ่งเน้นการประกอบวิชาชีพ (เช่น ตัดผม ทำอาหาร ตัดเย็บเสื้อผ้า) 
ซึ่งเป็นหลักสูตรด้ังเดิมสอนมายาวนานและยังได้รับความนิยมจากประชาชน 
  - โรงเรียนฝึกอาชีพ 10 แห่ง มีหลักสูตรที่เปิดสอนมากกว่า 200 หลักสูตร [1] เน้ือหาหลากหลาย
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แตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน โดยมีหลักสูตรครอบคลุม เช่น งานช่าง ช่างรถยนต์ ช่างเครื่องไฟฟ้า ช่างระบบ
ในอาคาร งานคหกรรม อาหารไทย อาหารนานาชาติ งานภาษา เกาหลี จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น  
  อย่างไรก็ดีความต้องการของภาคธุรกิจเป็นอีกหน่ึงปัจจัยสำคัญที่ควรนำมาออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้
นักเรียนที่ผ่านการอบรมเป็นที่ต้องการของตลาด มีงาน และมีรายได้ โดยเมื่อสืบค้นข้อมูลกลับไปอย่างน้อยถึง
ปี 2549 พบว่าหลักสูตรวิชาส่วนใหญ่ยังคงเป็นวิชาเดิม 
  ดังน้ัน กทม.จะเพ่ิมทางเลือกให้กับการศึกษาผ่านโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. ทั้งการสนับสนุน
การพัฒนาทักษะอาชีพที่ทำอยู่ในปัจจุบันเพ่ือรองรับการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และการสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ระบบแรงงานเอกชนโดยการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
เช่น e-Commerce (ผ่านการสำรวจความต้องการจากเอกชนในพ้ืนที่ หรือการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันกับ
เอกชน) เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักเรียนมีงานทำหลังจบจากหลักสูตรแล้ว และ กทม.จะติดตามประสิทธิภาพการ
ทำงานของนักเรียนที่จบการศึกษาเพ่ือนำแนวคิดมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 
  นอกจากการพัฒนาหลักสูตรแล้ว กทม.จะช่วยสนับสนุนให้แรงงานฝีมือภายในกรุงเทพฯ เข้าถึงแพลตฟอร์ม
การจ้างงานได้ โดยการช่วยเหลือของอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)* เพ่ือช่วยเพ่ิมโอกาสในการหางานที่
เหมาะสม 

[1] http://www.bmatraining.ac.th/ 
* นโยบาย : อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ (เศรษฐกิจดี/บริหารจัดการดี) 
 

P128 วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศลิปินทั่วกรุง  
(สร้างสรรค์ดี/เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ได้วิชาศิลปะในโรงเรียนรูปแบบใหม่ผ่านการร่วมมือกับเครือข่ายศิลปิน 
  2. สร้างโอกาสให้กับนักเรียนในกรุงเทพฯ ได้ซึมซับงานศิลปะใกล้ตัว 

รายละเอียด 

กทม.จะเป็นตัวกลางในการประสานระหว่างเครือข่ายศิลปินในกรุงเทพ และหอศิลป์กรุงเทพฯ  
ในการร่วมกันพัฒนาวิชาศิลปะให้กับนักเรียนในสังกัด กทม. เพ่ือให้วิชาศิลปะมีความน่าสนใจ ช่วยขยายกรอบ
ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกของนักเรียน นอกจากน้ี กทม.จะช่วยประสานระหว่างโรงเรียนและผู้จัด
งานกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรมที่ถูกจัดขึ้นในพ้ืนที่ กทม. โดยเฉพาะที่จัดขึ้นจากนโยบาย เช่น นโยบาย  
‘จัดแสดงงานศิลปะกลางแจง้ทุกมุมเมืองเป็นพ้ืนที่ศิลปะ’ 'กรุงเทพฯ พ้ืนที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง” 
และการจัดแสดงงานศิลปะอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ของ กทม. หรือ กทม.เป็นผู้ประสานงานเพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาส 
ในการชมศิลปะและวัฒนธรรม ซมึซับศลิปะใกล้ตัว (ในกรณีที่โรงเรียนสามารถจัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการ
พานักเรียนออกนอกสถานที่ได้ พิจารณาการใช้เวลาในวิชาศิลปะ วิชาชมรม เพ่ือให้กลุม่นักเรียนที่สนใจได้
เข้าถึงศิลปวัฒนธรรมมากย่ิงขึ้น) 
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P135 ขยายขดีความสามารถของโรงเรียนและศนูย์ฝึกอาชีพ กทม. ใหส้ามารถดูแลและฝึกทักษะ 
คนพิการได้ (เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. โรงเรียนฝึกอาชีพที่ได้มาตรฐานและรองรับความหลากหลาย 
  2. โอกาสในการพัฒนาทักษะสำหรับคนทุกกลุ่ม 

รายละเอียด 
  ปัจจุบัน กทม.มีโรงเรียนฝึกอาชีพประเวศมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ออกแบบตามหลัก Universal Design 
ซึ่งรองรับคนพิการ และโรงเรยีนฝึกอาชีพหนองจอกที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับคนพิการและเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ทักษะอาชีพของคนพิการโดยเฉพาะ อย่างไรก็ดีการพัฒนาเพียง 2 ศูนย์อาจจะยังไม่มีความเพียงพอและ
เข้าถึงได้ยากสำหรับคนพิการทั่วทั้งกรุงเทพฯ  
  ดังน้ัน กทม.จะผลักดันให้โรงเรียนฝึกอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพ ของ กทม. 
  - พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามมาตรฐาน Universal Design ให้รองรับทกุคน 
  - พัฒนาหลักสตูรที่รองรับและเหมาะสมสำหรับคนพิการเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดเป็นอาชีพ สร้างรายได้แก่
คนพิการอย่างย่ังยืน 
 

P187 ปรับเงือ่นไขทุนเอราวัณ เพิ่มโอกาสสร้างครู กทม. (เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. โรงเรียนในสังกัด กทม.มบุีคลากรเพียงพอ 
  2. นักเรียนในสังกัด กทม.ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพมากข้ึน เน่ืองจากครูผู้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง
ในสาขาวิชาที่สอน 

รายละเอียด 
  ปัญหาบุคลากรครูไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนหรือครูต้องสอนในวิชาที่ไม่ตรงกับสาขาที่ร่ำเรียน
มายังพบเห็นทั่วไปในโรงเรียนสังกัด กทม.  
  เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร กทม.มีทนุเอราวัณที่เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน
การศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรครู ทุนดังกล่าวได้เพ่ิมบุคลากรครูให้โรงเรียนอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามพบว่ายังมี
การใช้ทุนได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ กล่าวคือมีผู้รับทุนไม่เต็มจำนวน กทม. ให้ทุนปีละ 100 ทุน โดยเง่ือนไข
คือ ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด กทม. หรือบุตรหลานข้าราชการและบุคลากร 
กทม.[1] ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 10 ปี เมื่อสำเร็จการศกึษาแล้วต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครูและ
บุคลากรการศกึษา กทม.ไม่น้อยกว่า 10 ปี  
  ทั้งน้ี สถิติผู้รับทุนในปีที่ผ่านมาเป็นดังน้ี ปี 2563 มีผู้รับทนุ 88 ทุน [2]เหลือ 12 ทุนปี 2564 มีผูร้ับ
ทุน 91 ทุน [3] เหลือ 9 ทุน 
  นอกจากน้ีเอกสารโครงการทุนเอราวัณไม่ได้ระบุว่าแต่ละสาขาวิชาเอกของมหาวิทยาลัยกำหนดจาก
หลักเกณฑ์ใด โดยช่วง 2 ปีย้อนหลัง สาขาที่ได้รับทุนประกอบด้วย 1) การประถมศึกษา 2) การศึกษาพิเศษ  
3) ปฐมวัย 4) เทคโนโลยีการศึกษา 5) จิตวิทยาและการแนะแนว 6) คณติศาสตร์ 7) สงัคมศึกษา  
8) ภาษาอังกฤษ 9) จิตวิทยา 10) วิทยาศาสตร์ 11) ภาษาไทย 
  ดังน้ัน เพ่ือให้ทุนดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุด กทม.จะดำเนินการ 
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  - สำรวจและทบทวนวิชาที่โรงเรียนในสังกัด กทม.ขาดบุคลากร และกำหนดสาขาการศึกษาที่ขาด
เปิดรับทุนให้สอดคล้องกับสาขาวิชาน้ัน ๆ 
  - หากมผีู้รับทนุไม่ครบเป้าหมาย 100 ทุนในแต่ละปี จะขยายกลุ่มเป้าหมายในการรับทุน โดยอาจเปิด
โอกาสให้นักเรยีนไม่จำกัดสังกัดสมัครขอรับทุนได้ หรือพิจารณาให้ทุนที่เหลือกับนักศึกษาที่กำลังศึกษาใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน 

[1] http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER9/DRAWER013/GENERAL/DATA0002/00002353.PDF 
[2] https://drive.google.com/file/d/1ZnrCxdfetAP_Ar4puCFe7HJLPC_cSVu_/view 
[3] https://drive.google.com/file/d/1cuDi_orrvmnOT2v_0wVdSpa5ny_IhEPR/view 
 

P199 วิชาชพีเลือกเสรสีำหรบันักเรยีน (เรยีนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. หลักสูตรทีท่ันสมัย ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมต่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 
รวมถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต 
  2. โอกาสในการเข้าถึงความต้องการของตลาดแรงงานตามสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจ 

รายละเอียด 
  กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนต้องสนองต่อความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ใน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน [1] อย่างไรก็ดี 
การเรียนการสอนบางส่วนของโรงเรียน กทม. ในด้านการพัฒนาผู้เรียนจะยังเน้นกิจกรรมในรูปแบบเดิม  
เช่น กิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี ชุมนุมต่าง ๆ เป็นต้น 
  ดังน้ัน เพ่ือเสริมสร้างทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน กทม. กทม.จะพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพเลือกเสรี
ให้กับนักเรียนระดับมัธยมใน กทม. โดย 
   - พัฒนาวิชาเลือกร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ เช่น สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวะ โรงเรียนฝึกอาชีพ / 
ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. และองค์กรเอกชนต่าง ๆ   
  วิชาที่ควรขยายผลเบื้องต้น เช่น 
  1. วิชาการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) – พัฒนาความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ ต้ังแต่การผลติ การจัดการสินค้าและบริการ การขาย การตลาดทั้งช่องทางออนไลน์และ
ออฟไลน์ และความรู้ที่เก่ียวข้องกับภาษี 
  2. วิชาการเงินส่วนบุคคลและบัญชีครัวเรือน – ใหค้วามรู้เก่ียวความรู้ความเข้าใจทางการเงิน เช่น  
การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย การวางแผนทางการเงินในวัยต่าง ๆ การออมและการลงทุนการสร้างอิสรภาพ
ทางการเงินของตนเองและครอบครัว  
  3. สอนเก่ียวกับภาษีเงินได้ การประกันชีวิต การลงทุนประเภทต่าง ๆ  
  4. วิชาชีพอุตสาหกรรม (ช่าง) - สอนเก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐานในการเป็นประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น  
ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 
  5. วิชาคหกรรม เช่น  การทำอาหาร งานประดิษฐ์ งานฝีมอื งานบริการต่าง ๆ  เช่นการทำอาหารไทย 
อาหารต่างชาติ การอบขนม เป็นต้น 
  - กำหนดให้วิชาเหล่าน้ีเป็นวิชาเลือกให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. โดยที่การเรียนวิชาเหล่าน้ี
จะถูกนำไปคิดเกรดของนักเรียนด้วย (โดยจะเน้นพัฒนาที่ระดับช้ันมัธยมปลายก่อนแล้วจึงขยายไปยังมัธยมต้น
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ในวิชาที่เหมาะสม) 
   - ปรับเพ่ิม – ลดรายวิชาเลือกเพ่ิมเติมตามความสนใจของนักเรียนในแต่ละปีเพ่ือให้หลักสูตรมีความ
เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานอยู่เสมอ 
 

P200 หลักสูตรการเรียนรวม คือการศึกษาสำหรับทุกคน (เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. เด็กกรุงเทพฯ ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษมีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของนักเรียนแต่ละบุคคลอย่างมีคุณภาพ 
  2. เด็กกรุงเทพฯ ในโครงการจัดการศึกษาพิเศษได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตไปจนถึงการ
พัฒนาสู่การประกอบอาชีพในอนาคต 
  3. เด็กกรุงเทพฯ ทั้งเด็กทั่วไปและเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กพิการได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

รายละเอียด 
  จากสถิติคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการล่าสุด (ธันวาคม 2564) ในทั้งประเทศมีประชากรปฐมวัย 
วัยเรียน และวัยรุ่นที่มีความพิการมากกว่า 98,000 คน [1]  ซึ่งถือประชาชนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มคนทีส่ำคัญกลุ่ม
หน่ึงของประเทศและกรุงเทพฯ ที่ต้องได้รับดูแล การศึกษาเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองและใช้ชีวิตในสังคมได้ 
  โดยในปีการศึกษา 2564 มีโรงเรียนในสังกัดกทม. ทั้งหมด 155 โรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษเรียนร่วม (Mainstreaming Integration) หมายถงึเด็กที่มีความบกพร่องหรือพิการด้าน
สติปัญญา การเรียนรู้ ด้านการมองเห็น การได้ยิน การพูด-ภาษา ร่างกาย-สุขภาพ อารมณ์พฤติกรรม ภาวะ
ออทิสติก และพิการซ้ำซ้อน ซึ่งกทม.จัดใหม้ีครูการศึกษาพิเศษดูแล แต่ในกรณีที่ไม่สามารถเรียนรวมกับช้ัน
ปกติได้จะส่งต่อไปยังสถานศึกษาเฉพาะ ใน 155 โรงเรียนสังกัดกทม. จากทั้งหมด 437 โรงเรียน (ปีการศึกษา 2564) 
รับเฉพาะช้ันอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 102 โรงเรียน รับในช่วงอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
จำนวน 50 โรงเรียน และรับต้ังแต่อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 โรงเรียน  
  แต่การเรียนร่วม (Mainstreaming Integration) เป็นการให้นักเรียนที่มคีวามต้องการพิเศษเรียน
ร่วมกับนักเรียนในช้ันปกติในระบบการศึกษาทั่วไป ซึ่งในบางคร้ังที่นักเรียนขาดความพร้อมอาจเกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี เน่ืองจากเด็กไม่ได้รับการดูแลอย่างตรงจุด เช่น ถูกบังคับให้เรียนตามหลกัสูตรพ้ืนฐานซึง่เกิน
ศักยภาพ หรือไม่ได้รับการดูแลโดยเฉพาะเพ่ือแก้ไขทักษะทีบ่กพร่อง ทำให้พัฒนาการแย่ลง มีปัญหาความ
บกพร่องมากข้ึนหากไม่ได้รับการแก้ปัญหาต้ังแต่เริ่มต้น หรือเผชิญปัญหาถูกกลั่นแกล้ง เพ่ือนไม่ยอมรับ  
เพราะเพ่ือนร่วมช้ันไม่เข้าใจความแตกต่าง  
  ดังน้ัน กทม.พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของเด็กนักเรียน หรอืที่เรียกว่าการ
เรียนรวม (Inclusion) ซึ่งเป้าหมายสำคัญทีสุ่ดคือการพัฒนาทักษะเพ่ือให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพ 
พ่ึงพาตนเองและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ โดยตัวโครงการจะมีการคัดกรองและประเมินศักยภาพของเด็ก
ผ่านแบบประเมินที่จัดทำโดยแพทย์และนักจิตวิทยา (จำแนกเป็นอย่างน้อย 8 ประเภทความพิการตาม
กระทรวง พม.) เพ่ือพิจารณาความพร้อมตามลักษณะ ความรุนแรงของความบกพร่อง และจัดการเรียนรู้ 
ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน (IEP - Individualized Education Program)  
  ไม่เพียงแค่การพัฒนาหลักสูตรและการดูแลนักเรียนที่สอดคล้องกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
เท่าน้ัน กทม.จะ 
  - เพ่ิมทรัพยากร เพ่ิมบุคลากรในโครงการจัดการศึกษาพิเศษ เช่น ครูการศึกษาพิเศษ ครูล่าม เป็นต้น 
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  - เพ่ิมองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาและการดูแลเด็กพิเศษให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
  - สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรร่วมกับนักเรียนคนอ่ืน ๆ เพ่ือไม่ให้รู้สึกแปลกแยก  
  - ใหค้วามรู้ความเข้าใจกับผูป้กครองถึงการยอมรับความช่วยเหลือและการรักษาที่ถูกต้อง 
  - สนับสนุนเครือข่ายของผู้ปกครองเด็กพิการเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนมมุมอง ความช่วยเหลือ  
และประสบการณ์การเลี้ยงดูบุตร  
  นอกเหนือจากบทบาทของการเรียนในโรงเรียนแล้ว กทม.จะนำร่องประสานกับโรงพยาบาล สังกัด 
กทม.ในแต่ละกลุ่มเขตเพ่ือเช่ือมต่อการทำงานให้ครบวงจร โดยเมื่อเด็กเข้ารับการรักษา ในช่วงปฐมวัยก่อนเข้า
โรงเรียนในโรงพยาบาลสังกัดกทม. ทางโรงพยาบาลจะประสานกับโรงเรียนของโครงการฯ เพ่ือส่งต่อเด็กเข้าสู่
ระบบการศึกษา และดำเนินการรักษาต่อเน่ืองควบคู่กับการเรียนรู้ ให้เป็นความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน 
และโรงพยาบาล เพ่ือให้เด็กทุกกลุ่มสามารถพ่ึงพาตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างย่ังยืน 

[1] https://dep.go.th/images/uploads/files/Situation_dep64.pdf 
 
P208 เด็กกทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเปน็ (ปลอดภัยดี/สขุภาพดี/เรียนดี) 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 

- ลดสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กลง 
รายละเอียด 

สถิติปี 2564 ประเทศไทยมีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 658 คน เฉลี่ย 2 คนต่อวัน การจมน้ำเป็นสาเหตุการ
เสียชีวิตอันดับ 2 ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี [1]  

อดีตคนกรุงเทพฯ ผูกพันกับแม่น้ำลำคลองโดยเป็นทั้งแหล่งอุปโภค บริโภค และแหล่งพักผ่อนหย่อน
ใจ ทำให้คนกรงุเทพฯ ในอดีตส่วนใหญม่ีทักษะว่ายน้ำหรือเอาตัวรอดในน้ำได้ การเปลี่ยนแปลงเมืองและ
คุณภาพน้ำทำให้สายน้ำและวิถีชีวิตของประชาชนห่างเหินกันย่ิงขึ้น ประชาชนกรุงเทพฯ รวมทั้งเยาวชนจึง
ไม่ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะเอาตัวรอดทางน้ำได้ง่ายเหมือนในอดีต ด้านการเข้าถึงสระว่ายน้ำก็มีต้นทุนสูงและยัง
ไม่แพร่หลายเท่าที่ควร โดย 
กทม.มีสระว่ายน้ำในการดูแลทั้งหมด 27 สระ แบ่งเป็น 7 สระที่ศูนย์กีฬา กทม. 19 สระที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัย 
และ 1 สระที่ศนูย์เยาวชน กทม. โดย กทม.มีการจัดการเรียนการสอนว่ายอยู่เป็นประจำทั้งภาคปกติและภาค
ฤดูร้อน ซึ่งมักเปิดสอนภาคปกติช่วงเย็นของทุกวันสำหรับเด็ก และสำหรบัผู้ใหญ่ช่วงบ่าย [2] เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนกทม.มีทักษะเอาตัวรอดในน้ำมากขึ้น กทม.จะส่งเสริมและสนับสนุน ดังน้ี 
   1. จัดให้วิชาว่ายน้ำเป็นหลักสูตรพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัด กทม.ทุกโรงเรียน โดยให้โรงเรียนที่ไม่มี
สระว่ายน้ำจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำโดยอาศัยสระและครูของศูนย์กีฬาหรือศูนย์สร้างสุขทุกข์วัย ในช่วงเช้า 
และเสริมการสอนทักษะการเอาตัวรอดในน้ำให้เด็กใน กทม.ทุกคนเข้าถึงการเรียนว่ายน้ำและว่ายน้ำเป็น 
โดยเฉพาะเด็กต่ำกว่า 15 ปี ที่ทั้งกรุงเทพฯ มี 788,864 คน [3]  

2. พิจารณาเพ่ิมสระว่ายน้ำใน ศูนย์สร้างสขุทุกวัยใหม ่ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ให้สระว่ายน้ำ
และการสอนว่ายน้ำของ กทม.กระจายตัวทั่วกรุง ประชาชนเข้าถึงการว่ายน้ำได้ง่ายและมากข้ึน 
[1] https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3213190 
[2] https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3839421026101114&id=1845107052199198 
[3] https://stat.bora.dopa.go.th/StatMIS/#/ReportStat/3 
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P217 ดูแลนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษา และป้องกันกลุ่มเสี่ยงหลดุออกจากระบบ (เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. เด็กกรุงเทพฯ ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษมีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของนักเรียนแต่ละบุคคลอย่างมีคุณภาพ 
  2. เด็กกรุงเทพฯ ในโครงการจัดการศึกษาพิเศษได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตไปจนถึงการ
พัฒนาสู่การประกอบอาชีพในอนาคต 
  3. เด็กกรุงเทพฯ ทั้งเด็กทั่วไปและเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กพิการได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

รายละเอียด 
 หลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 บรรเทาลง กรุงเทพมหานครทราบถึงผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจต่อประชาชนกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาได้ร่วมมือกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา กสศ. สำรวจนักเรยีนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา หลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
พบว่านักเรียนที่ขาดเรียนนานและหลุดออกจากระบบการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง
มีจำนวน 2,582 คน  

กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายเก่ียวกับนักเรียนที่หลุดออกนอกระบบดังน้ี 

1.ติดตามและดูแลนักเรียนทีห่ลุดออกนอกระบบการศึกษาทั้งหมด โดยคำนึงถึงนักเรียนและ
ผู้ปกครองให้มสีิทธิในการตัดสินใจ ดังน้ี 

1.1 หากนักเรยีนต้องการกลับมาเรียนยังโรงเรียนเดิม กรุงเทพมหานครจะสนับสนุนให้กลับ
เข้าเรียนโดยเบ้ืองต้นจะเร่งรัด นโยบาย “เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพ่ิม” ซึ่งเป็นนโยบายที่ประกาศไป
แล้ว เพ่ือบรรเทาภาระผู้ปกครอง  
  1.2 พัฒนาเคร่ืองมือการเรียนการสอนแบบ Streaming (สตรีมมิ่ง) ออนไลน์ โดยให้สำนัก
การศึกษาขอความอนุเคราะห์ครูวิชาต่าง ๆ มาสอน ซึ่งเป็นการตามหลักสูตรเหมือนในห้องเรียนตาม
โรงเรียน สังกัด กทม. แบ่งตามหัวข้อต่างๆ จากน้ันบันทึกวิดีทัศน์เผยแพร่ผ่านแอพพลิเคชัน ที่จะทำ
ให้นักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาสามารถเรียนรู้วิชาตามหลักสูตรในเวลาที่สะดวก ได้และมี
การสอบและวัดผลผ่านระบบออนไลน์ ตามเวลาที่นักเรียนที่หลุดออกนอกระบบคิดว่ามีความพร้อมที่
จะสอบ หรือการให้สอบเมื่อเรียนออนไลน์ ตามเกณฑ์หลกัสูตรเรียบร้อยแล้ว และเพ่ือไม่ให้เป็นภาระ
คุณครู ไมค่วรให้แต่ละโรงเรียนจัดทำวิดีทัศน์เอง ด้านสำนักการศึกษาจะเป็นผู้เรียนเชิญครูบางท่านมา
ทำการสอนและจัดทำวิดีทัศน์เพ่ือให้ได้มาตรฐานเดียวกันและลดภาระคุณครู ทั้งน้ีวิดีทศัน์การสอน
ผ่านระบบการเรียนแบบ Streaming (สตรมีมิ่ง) อาจจะมกีารปรับปรุง 1-2 ปีครั้ง 
  1.3 หากทั้งผู้ปกครองและนักเรียนตัดสินใจไม่กลับเข้าเรียน สำนักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร จะเป็นผู้ติดตามนักเรียนกลุ่มน้ีเป็นระยะ ในขณะเดียวกัน สำนักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานครจะผลักดันนโยบาย “ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน” เมื่อ
ปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักการศึกษาจะเชิญชวนนักเรียนกลุ่มน้ีมาเรียนทักษะอาชีพที่
สอดคล้องตลาดแรงงาน ทั้งน้ีศูนย์ฝึกอาชีพ 17 แห่ง และโรงเรียนฝึกอาชีพ 10 แห่ง  
ของกรุงเทพมหานคร มีสถานะเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ทำให้
กรุงเทพมหานครสามารถสร้างหลักสูตรที่มวุีฒิการศึกษา หรือเทียบวุฒิการศึกษาได้ ซึ่ง
กรุงเทพมหานครจะดำเนินการเพ่ือนักเรียนกลุ่มน้ีให้ได้ทกัษะอาชีพและมีโอกาสได้วุฒิการศึกษา  
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2.ป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหลุดออกจากระบบ กรุงเทพมหานครพร้อมจะดำเนินงานร่วมกับกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการค้นหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบ เมื่อระบุตัวตนได้
แล้วจะดำเนินการป้องกันผ่านการให้ทุนการศึกษา หรือ คา่ใช้จ่ายประจำวัน เช่น ค่าเดินทาง เพ่ือช่วยป้องกัน
ไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาเพ่ิมเติม 
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โครงสร้างดี : มีย่านสะดวก มีบ้านน่าอยู่ (35 นโยบาย) 

P014 สร้างจุดเช่ือมต่อการเดินทาง (hub) เพ่ือการเปลี่ยนถ่าย   (โครงสร้างดี/เดินทางดี) 
การเดินทางที่สะดวกสบาย 

P041 เตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมรองรับพ้ืนที่การค้าหาบเร่แผงลอย (สิ่งแวดลอ้มดี/โครงสร้างดี) 

P042 หาพ้ืนทีข่องเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพ้ืนที่ขายของ (เศรษฐกิจดี/โครงสร้างดี)  
สำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) 

P059 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานนำการพัฒนาเมือง               (โครงสร้างดี) 

P060 วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพ้ืนที่ชานเมือง    (โครงสร้างดี) 

P061 ปรับปรงุข้อบัญญัติที่เก่ียวข้องกับผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ทันสมัย  (โครงสร้างดี) 

P062 ส่งเสริมแนวคิดการจัดรูปที่ดินในบริเวณที่เหมาะสม     (โครงสร้างดี) 

P084 ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะ   (โครงสร้างดี) 
ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 

P151 สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิดบ้านมั่นคง              (โครงสร้างดี)  

P153 ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ  (โครงสร้างดี) 

P160 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย   (โครงสร้างดี) 

P163 ห้องพักช่ัวคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator)   (โครงสร้างดี) 

P166 ลดจุดเสีย่ง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที                    (โครงสร้างดี) 

P167 แก้ปัญหาพ้ืนที่ต่ำ 50 เขต        (โครงสร้างดี) 

P168 ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.     (โครงสร้างดี) 

P169 กวดขันจับ/ปรับ การทิ้งขยะลงแหลง่น้ำอย่างจริงจัง     (โครงสร้างดี) 

P170 ติดต้ังระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment)    (สิ่งแวดล้อมดี/โครงสร้างดี) 

P171 มุ่งเป้าติดต้ังระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง     (สิ่งแวดล้อมดี/โครงสร้างดี) 

P172 เพ่ิมการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู      (โครงสร้างดี) 

P177 เพ่ิมแก้มลิงธรรมชาติ พ้ืนที่รับน้ำให้กรุงเทพฯ      (โครงสร้างดี) 

P178 ปรับปรงุซ่อมแซมแก้ฟันหลอคันก้ันน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลกั   (โครงสร้างดี) 

P179 ทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน    (โครงสร้างดี) 
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P190 เซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกุญแจ       (โครงสร้างดี) 

P191 ทบทวนแผนการก่อสรา้งอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน   (โครงสร้างดี) 
และประสิทธิภาพการแก้ปัญหาน้ำท่วม 

P192 ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และเช่ือมต่อ   (สิ่งแวดล้อมดี/โครงสร้างดี) 
ท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม 

P193 แจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยำ       (โครงสร้างดี) 

P194 ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพ้ืนที่สาธารณะ     (สิ่งแวดล้อมดี/โครงสร้างดี) 

P195 ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพ่ิมความคล่องตัวของรถ              (โครงสร้างดี/เดินทางดี) 
และโอกาสในการมีรถเมลส์ายรอง 

P196 พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม           (สร้างสรรค์ดี/เศรษฐกิจดี/โครงสร้างดี) 
ข้อมูลถูกต้อง 

P198 นำร่องสร้างห้องป๊ัมนม-ให้นมในสถานที่ของกทม.   (โครงสร้างดี/สุขภาพดี) 

P201 กทม.สรา้งแนวทางรับดูแลโครงสร้างพ้ืนฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่า  (โครงสร้างดี/เดินทางดี) 

P205 เพ่ิมเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรบัการให้เป็นรายปี (โครงสร้างดี) 

P211 ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพ่ือจัดสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานดูแลประชาชน  (โครงสร้างดี) 

P214 บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม.    (บริหารจัดการดี/โครงสร้างดี) 

P215 ปรับปรงุอาคาร สถานที่ ของ กทม.ตามหลักการออกแบบสำหรับทุกคน             (โครงสร้างดี) 
(Universal Design) 
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P014 สรา้งจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย (โครงสร้างดี/
เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  เดินทางได้สะดวกย่ิงขึ้นเน่ืองจากมีจุดเช่ือมต่อการเดินทางที่สะดวก ไม่เปียก ไม่ร้อน ปลอดภัย  
มีข้อมูลเช่ือมต่อกับทุกระบบทั้งส่วนตัวและสาธารณะ 

รายละเอียด 
  กรุงเทพฯ ไม่เคยมีจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางอย่างเป็นระบบมาก่อน ไม่ว่าจะเป็น 
  1. การเช่ือมต่อระหว่างขนส่งสาธารณะ รถสองแถว รถเมล ์รถไฟฟ้า เรือ จากสายหน่ึงไปสูอี่กสายหน่ึง 
  2. การเช่ือมต่อจากขนส่งสาธารณะสู่ แท็กซี่ หรือวินมอเตอร์ไซค์ 
  3. การเช่ือมต่อจากจักรยานสู่ขนส่งสาธารณะ 
  4. การจอดรถรับ-ส่งของรถสว่นตัวให้ไม่รบกวนการจราจร 
  แม้ปัจจุบันเอกชนจะเริ่มมีการพัฒนาพ้ืนที่ของตัวเองให้เกิดจุดเช่ือมต่อการเดินทางบ้างแล้ว เช่น  
เมกาบางนา หรือเซ็นทรลัพระราม 2 ที่จะเป็นจุดจอดสำหรับรถเมล์ที่ต้นสายอยู ่ณ สถานที่น้ัน แต่รถเมลส์ายอ่ืน 
ที่ผ่านก็ไม่ได้เขา้มาจอดในจุดเช่ือมต่อทำให้ยังไม่เกิดเป็นพ้ืนที่เช่ือมต่อ (hub) โดยสมบูรณ์  
  ดังน้ัน กทม.จะนำร่องพัฒนาจุดเช่ือมต่อการเดินทางที่เช่ือมต่อการเดินทางทั้งระบบ ระหว่างขนส่ง
สาธารณะสู่ขนส่งสาธารณะ หรือจากรถส่วนตัวสู่ขนส่งสาธารณะ เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง ได้มาตรฐาน 
Universal Design ทุกคนใช้งานได้ และลดผลกระทบจากสภาพอากาศ พร้อมมีข้อมูลแนะนำในการเช่ือมต่อ
อย่างครบถ้วน 
  

P041 เตรียมโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่หมาะสมรองรับพืน้ที่การคา้หาบเร่แผงลอย (สิ่งแวดล้อมดี/โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  พ้ืนที่การค้าหาบเร่แผงลอยทีม่ีการจัดการด้านความสะอาดอย่างเป็นระบบ 

รายละเอียด 
  ปัญหาด้านความสะอาดของทางเท้าเป็นหน่ึงในประเด็นที่ประชาชนให้ความสำคัญและเป็นปัญหา 
ที่เกิดขึ้นจริงในบางพ้ืนที่  
  ดังน้ัน กทม. จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนที่จำเป็นโดยเฉพาะด้านความสะอาด ได้แก่ การจัดต้ังจุดทิ้ง 
และจุดแยกขยะรวม บ่อดักไขมัน (รูปแบบสามารถเป็นรถเข็นที่มีบ่อดักไขมันและจุดทิง้ขยะได้เพ่ือให้เกิด 
ความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสำหรับบางพ้ืนที่) พร้อมกับกำหนดแนวทางในการทำความสะอาด
พ้ืนที่ร่วมกันระหว่าง กทม.และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ โดย กทม.และกลุม่ผู้ค้าจะเป็นกำลังหลักในการช่วยกัน
ดูแลพ้ืนที่สาธารณะให้สะอาดอยู่เสมอ 
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P042 หาพืน้ที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการท่ีสามารถจัดเปน็พืน้ที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์
อาหาร (hawker center) (เศรษฐกิจดี/โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  พ้ืนที่การค้าสำหรับหาบเร่ที่มกีารจัดการอย่างเป็นระบบไม่กีดขวางการสัญจร 

รายละเอียด 
  ปัญหาหาบเร่แผงลอยกีดขวางทางสัญจรในพ้ืนที่สาธารณะเป็นอีกหน่ึงประเด็นปัญหาของหาบเร่ 
แผงลอยที่พบในหลายพ้ืนที่ ดังน้ัน กทม.จะเป็นตัวกลางในการร่วมมือกับรัฐและเอกชนในการจัดหาพ้ืนที่ 
ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเป็นศูนย์อาหาร (hawker) เน้นจุดที่มีความต้องการของผู้บริโภค ที่ใหผู้้เช่าเดิม
สามารถเช่าได้ในราคาประหยัด สำหรับผู้คา้แผงลอยที่สนใจ พร้อมกับการบริหารจัดการด้านความสะอาด 
โดย กทม. ต้ังแต่การทำความสะอาดพ้ืนที่อย่างสม่ำเสมอ การตรวจความสะอาดของสินค้าและอาหารท่ีขาย 
การจัดการจุดซักล้างรวม การจัดการจุดแยกขยะและกำจัดขยะรวม 
 

P059 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานนำการพัฒนาเมือง (โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. โครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับการพัฒนาเมือง เพ่ิมทางเลือกในการใช้เส้นทาง บรรเทาปัญหา
จราจร 
  2. พ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่สเีขียวที่มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม 

รายละเอียด 
  ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองตามการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 
ทางราง ซึ่งในขณะน้ีมีการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมากในกรุงเทพฯ แต่การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น ถนน สวนสาธารณะ สาธารณูปโภค หรือสาธารณูปการอ่ืน ๆ ไม่ทันการพัฒนาในเมืองที่เกิดขึ้น 
ทำให้กรุงเทพฯ มีความแออัด ไม่ได้รับการจัดระเบียบการพัฒนาเมืองให้เหมาะสมกับโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  ดังนั้น กทม. จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับการกำหนดการพัฒนาเมืองตามแผนผัง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือให้เมืองมีความหนาแน่นที่เหมาะสม และมีโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอ 
 

P060 วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพ้ืนที่ชานเมือง (โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ศูนย์พาณิชยกรรมกระจายไปยังพ้ืนที่ชานเมืองของกรุงเทพฯ เพ่ิมโอกาสให้เกิดแหล่งงานในบริเวณ
ย่านที่อยู่อาศัยชานเมือง ลดการเดินทางเข้าศูนย์พ้ืนที่กรุงเทพฯ ช้ันใน  
  2. พ้ืนที่ตัวอย่างในการพัฒนาเมอืงที่ได้มาตรฐาน  
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รายละเอียด 
  กรุงเทพมหานครมีกฎหมายและเคร่ืองมือทางผังเมืองที่สามารถพัฒนาเมืองให้มีมาตรฐานตาม
หลักการทางผงัเมือง แต่ที่ผ่านมาไม่มีการใช้เครื่องมือทางผังเมืองเพ่ือการพัฒนาเมืองที่มีอยู่อย่างครบถ้วน  
ทำให้การพัฒนาเมืองที่ไร้ทิศทาง และมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง 
  หน่ึงในเคร่ืองมือทางผังเมืองที่สำคัญต่อการพัฒนาเมืองคือ การจัดทำผังเมืองเฉพาะและการจัดรูป
ที่ดิน เพ่ือให้มกีารใช้เครื่องมือทางผังเมืองที่มีอยู่อย่างครบถ้วน กทม.จะพิจารณาพ้ืนที่ชานเมืองในการพัฒนา
เมืองใหม่ เช่น บริเวณพ้ืนที่ว่างบริเวณการเคหะร่มเกล้า (มพ้ืีนที่ว่างเปล่าไม่มีการใช้ประโยชน์มากกว่า 700 ไร่) 
โดยอาศัยแนวคิดการทำเมืองบริวาร (satellite city) เพ่ือลดความแออัดของพ้ืนที่ช้ันในและช้ันกลางของ
กรุงเทพฯ และทำให้เกิดศูนย์กลาง (hub) หลักในจุดต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ เพ่ือกระจายแหล่งงานไปยังพ้ืนที่
ชานเมือง เกิดการนำแหล่งงานไปใกล้ย่านที่อยู่อาศัยชานเมืองมากข้ึน ลดการเดินทางจากพ้ืนที่ชานเมืองเข้าสู่
พ้ืนที่ช้ันในและช้ันกลางของกรุงเทพฯ 
 

P061 ปรับปรงุข้อบัญญัติที่เก่ียวข้องกับผงัเมืองและการควบคุมอาคารให้ทนัสมัย (โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  เปิดโอกาสในการพัฒนาเมืองและอาคารที่เหมาะสมและอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความปลอดภัย
สาธารณะและหลักวิศวกรรม 

รายละเอียด 
  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมืองมีหลายฉบับด้วยกัน แต่ที่มสี่วนสำคัญคือ พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยกรุงเทพมหานครใช้อำนาจตาม
พระราชบัญญัติทั้งสองผ่าน กฎหมายลูกสองฉบับได้แก่ 
  1. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เก่ียวข้องกับการควบคุมหรือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามอำนาจ 
พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 
  2. กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2556 (ปัจจุบันมีการจัดทำร่างผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงครั้งที่ 4 มาต้ังแต่ พ.ศ. 2558 ซึ่งปัจจุบันยังมีความล่าช้าในการประกาศใช้ ทำให้ 
ผังเมืองกับโครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง เช่น ระบบขนส่งมวลชนทางรางที่กำลังพัฒนาอยู่ ไม่สอดคล้องกัน)  
ตามอำนาจ พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 (และฉบับก่่อนหน้า พ.ศ.2518) 
  กฎหมายทั้งในระดับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงผังเมืองรวม และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครน้ันได้มี
การปรับปรุงแก้ไขบางมาตรามาเป็นระยะ อย่างไรก็ตามหลายมาตราได้มีการประกาศใช้มาเป็นระยะเวลานาน 
ซึ่งสมควรที่จะมีการพิจารณาปรับปรุง  
  ดังน้ัน กทม. จะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการผังเมืองหรือการควบคุมอาคารให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน รวมถึงผลกัดันกระบวนการในการจัดทำกฎกระทรวง
ผังเมืองฉบับ ปรับปรุงครั้งที่ 4 ให้ลลุ่วง โดยให้เน้ือหาต่างๆ มีกรอบการบังคับใช้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง
ในปัจจุบัน อยู่บนพ้ืนฐานของหลักความปลอดภัยสาธารณะ หลักวิศวกรรม ภายใต้กรอบอำนาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการผังเมอืง พ.ศ.2562 
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P062 ส่งเสริมแนวคิดการจัดรูปที่ดินในบริเวณท่ีเหมาะสม (โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดรูปที่ดินและบริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนมีโครงสร้างพ้ืนฐานเหมาะสม
กับการพัฒนา 
  2. พ้ืนที่เปลี่ยนถ่ายการสญัจรจากระบบขนส่งมวลชนทางรางกับระบบขนส่งมวลชนรอง (feeder) ที่เหมาะสม  

รายละเอียด 
  การจัดรูปที่ดินเป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนาเมือง โดยอาศัยอำนาจจากพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 วิธีน้ีจะช่วยให้เกิดการจัดรปูแปลง/กรรมสิทธ์ิที่ดิน ให้มโีครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม
ต่อการพัฒนา การจัดรูปที่ดินยังเป็นเคร่ืองมือทางผังเมืองที่มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เพราะเจ้าของแปลง
ที่ดินในพ้ืนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินในกระบวนการจัดรูปแปลงทีดิ่นและการวางตำแหน่งหรือเส้นทาง
ของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  พ้ืนที่บริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนทางรางและจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร เป็นพ้ืนที่ที่มีศกัยภาพในการ
เป็นพ้ืนที่นำรอ่งในการจัดรปูทีดิ่นและพัฒนาตามหลักการพัฒนาพ้ืนทีร่อบสถานีขนส่งมวลชน (transit-oriented 
development: TOD) ซึ่งบริเวณรอบสถานีที่มีรูปแปลงที่ดินและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมต่อการพัฒนา 
เช่น แปลงที่ดินทางการเกษตร หรือบริเวณรอบสถานีที่เจ้าของแปลงที่ดินมีความเป็นไปได้ที่จะรวมตัวกันและ
เจรจาในการจดัรูปที่ดินเพ่ือทำให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานี การจัดรูปที่ดินเป็นไปเพ่ือทำให้รูปแปลงที่ดิน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สวนสาธารณะ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืนๆ ให้เหมาะสมต่อการพัฒนา
ให้เมืองมีความหนาแน่นและโครงสร้างพ้ืนฐานที่สอดคล้องกันตามที่ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 
 

P084 ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 
(โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพได้อะไร 
  1. ลดความเสีย่งในการเกิดอุบัติเหตุจากอาคารเก่า อาคารที่มีการต่อเติม 
  2. ลดขั้นตอนในการทำงานเฉพาะหน้ากับการต้องคาดเดาสภาพแวดลัอม เพ่ิมความคล่องตัวในการ
ระงับเหตุ ดลความสูญเสีย  

รายละเอียด 
  แผนผังโครงสรา้งอาคารซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการตรวจประเมิน และเรียกใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการเผชิญเหตุไม่คาดฝันน้ันมีความจำเป็นกับการป้องกัน ระงับ ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอัคคีภัย  
สาธารณภัยเป็นอย่างมาก จึงควรมีการทำการสำรวจทบทวนแบบเชิงรุกของอาคารเก่า อาคารอาศัยรวม  
หรืออาคารสาธารณะขนาดใหญ่ที่ไมม่ีการเก็บแผนผังอาคาร หรืออาคารมีอายุมาก และไม่มีการสำรวจ 
การต่อเติมเพ่ิมเติม 
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P151 สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิดบ้านม่ันคง (โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. คนกรุงเทพฯ ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงมีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเพ่ิมมากขึ้น 
  2. ระบบการออมและสหกรณ์ออมทรัพย์ทีส่่งเสริมการมีทีอ่ยู่อาศัยที่มั่นคงให้กับชุมชน 

รายละเอียด 
  โครงการบ้านมั่นคงเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จัดทำขึ้น 
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยทั้งในเขตเมืองและชนบทโดยการสนับสนุนในมิติต่าง ๆ เช่น 
สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มการภายในชุมชนเพ่ือจัดการเร่ืองที่อยู่อาศัย สนับสนุนสินเช่ือเพ่ือการพัฒนา 
ที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนที่สามารถหาที่มีการออมและหาที่ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ [1] [2] 
  ดังน้ัน กทม. จะสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวความคิดบ้านมั่นคง ผ่านการร่วมกันแก้ไข
ปัญหาระหว่าง ชุมชน กทม. และภาครัฐที่เก่ียวข้องโดยแบ่งมิติการทำงานออกเป็น 3 ขาแห่งความสำเร็จคือ 
ที่ดิน การออม และการช่วยเหลือของรัฐ 
  ที่ดิน 
  - เก็บข้อมูลรายละเอียดแปลงที่ดินที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย (land stock) 
ทั้งพ้ืนที่ดินของเอกชนที่ไม่มีการพัฒนา พ้ืนที่ว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เต็มประสิทธิภาพ
ของภาครัฐ โดยมีรายละเอียดพ้ืนที่ เช่น ขนาดพ้ืนที่ กรรมสิทธ์ิ ขนาดความกว้างถนนติดแปลงที่ดินและระยะ
ต่าง ๆ ตามกฎหมายควบคุมอาคารและผังเมืองที่สามารถให้พัฒนาพ้ืนที่อยู่อาศัยได้ เพ่ือสามารถพิจารณาพ้ืนที่
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  - ศึกษาการนำแปลงที่ดินที่ไมส่ามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยได้จากกฎหมายควบคุมอาคารและผังเมือง 
เพ่ือรวบรวมในการมาปรับปรุงให้สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยได้มากขึ้นผา่นการร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ทั้งการเคหะแห่งชาติ หรือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เช่น พ้ืนที่ย่านรามคำแหงที่ติดข้อกำหนดระยะ
ความกว้างถนน หรืออาศัยอำนาจจากกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเง่ือนไข ในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารสําหรับอาคารในโครงการที่รัฐจัดให้มีหรอืพัฒนาเพ่ือเป็นที่อยู่
สําหรับผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2554 ทีใ่ห้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถยกเว้น ผ่อนผันกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มรีายได้น้อย 
  การออม 
    - ใหค้วามรู้กับชุมชนเก่ียวกับการรวมกลุ่มการออมและการจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน ซึ่งเป็น
กลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดที่อยู่อาศัยที่มั่นคง จากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนในการสร้างระบบการออม
ที่ช่วยเหลือกันทั้งชุมชน เพ่ือให้สามารถนำเงินออมไปเป็นเงินต้ังต้นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเข้ากลไกการ
สนับสนุนของรัฐได้ เช่น กลไกของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่มีการจัดต้ังสหกรณ์เพ่ือส่งเสริมการออมใน
ชุมชนในการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยให้กับชุมชน 
  การช่วยเหลือของรัฐ 
  - ช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนผ่านการสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น การ
สนับสนุนศูนย์ดูแลเด็กเล็กต้ังแต่ 0-3 ปี ในชุมชนเพ่ือให้เกิดการดูแลเด็กเล็กในช่วงที่ผู้ปกครองทำงาน ลด
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชน ให้การสนับสนุนค่าเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
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นอกเหนือจากที่ภาครัฐดูแล สนับสนุนค่าอาหารให้นักเรียน และเพ่ิมช่วงเวลาที่นักเรียนสามารถอยู่ในโรงเรียน
สังกัด กทม.มากขึ้น เพ่ือรอระหว่างผู้ปกครองเลิกงาน เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีศักยภาพ
มากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล 
  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน (มากกว่าบ้าน)  
  - เช่น ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชน* โดยยึดหลักความต้องการมาจากชุมชนว่าอยากฝึก
อะไร โดยมีหลกัคือต้องการสร้างระบบการจัดการให้ชุมชนสามารถดูแลตัวเองได้ และพัฒนาศูนย์ดูเด็กอ่อน-
เด็กเล็ก** ใหพ่้อแม่สามารถออกไปทำงานได้ ในขณะที่เด็กมีคนดูแลอย่างมีคุณภาพ 
[1] https://web.codi.or.th/development_project/20190321-135/ 
[2] https://web.codi.or.th/development_project/20190425-805/ 
* นโยบาย : ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน (เศรษฐกิจดี/เรียนดี) 
** นโยบาย : พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน (เรียนดี) 
 

P153 ศึกษาความเปน็ไปได้ในการดำเนินการกองทุนพฒันาท่ีอยู่อาศยักรุงเทพฯ (โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  โอกาสในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและมีคุณภาพ 

รายละเอียด 
  ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2541 ได้จัดต้ัง
กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย เพ่ือเป็นกลไกในการจัดสรรงบประมาณเป็นกองทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการ
ที่ดิน ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยตามพันธกิจของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ 
แต่ไม่ได้มีการดำเนินการมากนัก  
  การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ เพ่ือทบทวนเคร่ืองมือ
หรือกลไกของ กทม.ทีม่ีอยู่เดิม และอาจจะเป็นกลไกสำคญัในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่มัน่คงให้กับคนกรุงเทพฯ 
แต่เน่ืองจากกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ถกูต้ังขึ้นโดยอาศัยอำนาจข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
มาต้ังแต่ พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นระยะเวลานาน จึงสมควรศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนา 
ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการดำเนินการเครื่องมือหรือกลไกของกรุงเทพฯ ในการพัฒนา 
ที่อยู่อาศัยที่มัน่คงให้กับคนกรุงเทพฯ 
 

P160 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย (โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. เพ่ิมโอกาสการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและหลากหลายรูปแบบให้กับคนกรุงเทพฯ 
  2. มีการติดตามผลของการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มั่นคงให้กับคนกรุงเทพฯ ทำให้ประเมิน
สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยของคนกรุงเทพฯ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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รายละเอียด 
  สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นหน่วยงานการพาณิชย์ของ กทม. โดยยุทธศาสตร์ของสำนักประกอบด้วย 
1) ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง กทม. และประชาชน เป็นการจัดหา 
ที่ต้องอุดหนุน 2) ทำธุรกิจด้านที่อยู่อาศัย ไม่ควรแข่งกับเอกชน อาจใช้วิธีร่วมทุนกับเอกชน 3) ประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน กทม. และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องกับการอยู่อาศัยของประชาชน  
  ขณะนี้สำนักฯ มีเพียงโครงการอาคารท่ีพักอาศัยข้าราชการและลูกจ้าง กทม. เขตบางบอน  
และโครงการทีพั่กอาศัยเขตบางขุนเทียน เพียง 2 โครงการเท่าน้ัน [1]  
  ดังน้ัน กทม. โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศยั ควรดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศยั
ให้คนกรุงเทพฯ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเพ่ิมขึ้น ตามพันธกิจในข้อบัญญัติกรงุเทพมหานคร เรื่องสำนักงานพัฒนา 
ที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2545 เพ่ือรู้ถึงเป้าหมายในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัย
รูปแบบต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมายของความต้องการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคน
ที่เพ่ิงเริ่มต้น และก้าวเข้ามาสู่ช่วงของการทำงานเป็นครั้งแรก (first jobber) กลุม่คนวัยทำงานและแรงงาน 
โดยประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานกลางที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) การเคหะแห่งชาติ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้คนกรุงเทพฯ มีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเพ่ิม
มากขึ้น และมกีารติดตามผลของการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ให้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ที่ได้จัดทำไว้ 
[1] http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER9/DRAWER077/GENERAL/DATA0000/00000004.PDF 
 

P163 ห้องพักชั่วคราวนักเรยีนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator) (โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ที่ทำงานในกรุงเทพฯ เพ่ือให้มีเงินเก็บและต้ังตัวได้ 

รายละเอียด 
  ปัญหาค่าครองชีพโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาจบใหม่เป็นปัญหาที่สำคญั เมื่อพิจารณาจากเงินเดือน
เริ่มต้นสำหรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีโดยเฉล่ียอยู่ที่ 18,000-25,000 บาท ยกตัวอย่างผู้ที่ต้องการ 
ที่พักขนาด 27 ตร.ม. อยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า จะต้องจ่ายค่าที่พัก 7,500 บาท/เดือน [1] หากต้อง
เดินทางมาทำงานที่บริเวณสาทร (ช่องนนทร)ี จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างน้อย 1,920 บาท/เดือน  
(ค่ารถไฟฟ้า 48x2x20 บาท [2]) จะเห็นว่าค่าที่พักและค่าเดินทางรวมกันแล้วคิดเป็นประมาณ 37-52%  
ของเงินเดือน ซึ่งนับว่าเป็นต้นทุนการใช้ชีวิตที่สูงมาก 
  ดังน้ัน กทม. จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยช่ัวคราว (housing incubator) สำหรับนักเรียน
นักศึกษาจบใหม่ช่วงอายุ 18-25 ปี หรือกลุม่คนที่เพ่ิงเริ่มต้นและก้าวเข้ามาสู่ช่วงของการทำงานเป็นครั้งแรก 
(first jobber) เพ่ือให้เช่าในราคาต่ำ 2,000 - 3,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 ปี เพ่ือให้สามารถต้ังตัว
และเก็บเงินก้อนแรกได้ โดย 
  - ใช้พ้ืนทีส่ำนักงาน กทม. ทีก่ระจายตัวอย่างในเขตกรุงเทพฯ ช้ันในหลงัจากที่ย้ายพนักงานส่วนใหญ่
มาทำงานร่วมกันที่ศาลาว่าการ กทม. 2 



โครงสร้างดี-10 
 

  - ปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพฯ ให้มคีวามหนาแน่นมากขึ้น  
พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกและพ้ืนที่สว่นกลางคุณภาพ 
  - จัดทำฐานข้อมูลที่ดิน (land stock) ในพ้ืนที่กรุงเทพฯช้ันใน เช่น อาคารเก่าที่ไม่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ อาคารร้างรอการพัฒนา ร่วมกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐทีเก่ียวข้อง 
ซึ่ง กทม.สามารถออกมาตรการส่งเสริมด้านภาษี มาตรการส่งเสริมการพัฒนาด้วยการเพ่ิมอัตราส่วนพ้ืนที่
อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR Bonus) หรือมาตรการส่งเสริมอ่ืนเพ่ือสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน
หรือหน่วยงานภาครัฐพัฒนาที่อยู่อาศัยในรปูแบบน้ี  
  - ประชาสัมพันธ์ รวบรวม ยูนิตที่อยู่อาศัยช่ัวคราวในทำเลที่ต้ังต่างๆ และช่วยเหลือในการค้นหาและ
ประสานงานการจัดหาที่อยู่อาศัยช่ัวคราวให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดย กทม.อาจดำเนินการให้สำนักเขตแต่ละเขต
ช่วยสนับสนุน หรือ พัฒนาระบบจับคู่ออนไลน์ (matching platform) ระหว่างยูนิตที่อยู่อาศัยช่ัวคราว  
กับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายติดต่อและเข้าถึงกันได้สะดวกย่ิงขึ้น จำนวนที่จัดทำขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาจบใหมต่่อปี 
[1] https://www.ddproperty.com/property 
[2] https://www.bts.co.th/routemap.html 
 

P166 ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทนัที (โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ลดผลกระทบจากน้ำท่วมขังในเส้นทางการสัญจรและการดำเนินชีวิตของประชาชน ระหว่างการ
ก่อสร้างและแก้ไขปัญหาระยะยาว 

รายละเอียด 
  ทบทวนศึกษา เตรียมแผนรับมือ และจัดสรรงบประมาณเร่งรัดให้ดำเนินการแก้ไขจุดเสีย่งน้ำท่วม  
9 จุด และจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในถนนสายหลักกว่า 48 จุด (ข้อมลูปี 2565) 
  ระยะสั้นลดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ทั้งการขุดลอกท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง 
และติดต้ังเคร่ืองสูบน้ำเสริมระบบระบายน้ำช่ัวคราว ระหว่างปรับปรุง-ก่อสร้างระบบถาวรในระยะยาว 
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P167 แก้ปัญหาพืน้ที่ต่ำ 50 เขต (โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในย่านที่อยู่อาศัยและย่านพาณิชยกรรมที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มต่ำ 

รายละเอียด 
  หลายพ้ืนที่ของกรุงเทพฯ ต้ังอยู่บนพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเล บ้างก็เป็นพ้ืนที่แหล่งที่อยู่
อาศัยเก่าที่สร้างมานานอยู่ต่ำกว่าระดับถนนสายหลักหรือรองที่ยกขึ้นสูง ทำให้ได้รับผลกระทบในช่วงฤดูมรสุม
ที่มีปริมาณค่าเฉล่ียน้ำฝนสูงจากฝนตกหนักและรุนแรงเฉียบพลัน 
  กทม. จะดำเนินการในพ้ืนที่ชุมชน หมู่บ้าน หรือถนน ตรอกซอกซอย ที่ประสบปัญหาพ้ืนที่ต่ำ  
แอ่งกระทะ ด้วยวิธีการยกระดับถนน หรือเพ่ิมขนาดท่อระบายน้ำ 
 

P168 ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม. (โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. แก้ปัญหานำ้ท่วมและบำรงุรักษาระบบระบายน้ำในระดับเส้นเลือดฝอย (ตรอกซอกซอย)  
  2. เช่ือมโยงและยกระดับประสิทธิภาพโครงข่ายการบริหารจัดการน้ำท่วมให้ทำงานได้ครบวงจร 

รายละเอียด 
  ที่ผ่านมา กทม.มีการจัดทำโครงการทำความสะอาดหรือลอกท่อระบายน้ำโดย 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ 
สำนักการระบายน้ำ (สนน.) ประมาณ 300 กม. และสำนกังานเขตทั้ง 50 แห่ง ประมาณ 2,000 กม.  
  พบว่าหลายเส้นทางในถนนสายย่อย ตรอกซอกซอย ย่านที่อยู่อาศัยในชุมชนไม่ได้มีการดูแลรักษาและ
ขุดลอกสม่ำเสมอ หรือขาดการขุดลอกเป็นเวลาหลายปี ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำรอ
ระบายเป็นระยะเวลานานหลายช่ัวโมง ย่ิงในเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มต่ำ แอ่งกระทะ เช่น บริเวณซอยในถนนสุขุมวิท 
และถนนรามคำแหง เป็นต้น 
  ดังน้ัน กทม. ต้องจัดสรรงบประมาณ ใหค้วามสำคญักับการระบายน้ำในระดับเส้นเลือดฝอย และต้ังเป้า
ให้มีการลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า 3,000 กม.ต่อปี หรือประมาณร้อยละ 50 จากระยะ
เส้นทางทั้งหมด (ระยะทางกว่า 6,564 กม.) 
  โดยมีเป้าหมายเพ่ือการเช่ือมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการน้ำท่วมให้มปีระสิทธิภาพ เช่ือมโยงเส้น
เลือดฝอยกับเส้นเลือดใหญ ่หรือโครงการขนาดใหญ่ของเมือง เช่น คลองสายหลัก และอุโมงค์ยักษ์ เป็นต้น 
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P169 กวดขันจับ/ปรบั การทิ้งขยะลงแหล่งนำ้อย่างจรงิจัง (โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ทัศนียภาพและแหล่งน้ำที่ดี มลพิษทางน้ำลดลง  
  2. มีการกวดขนัลงโทษ และจับ/ปรับผู้ที่ก่อมลพิษหรือทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างจริงจัง 

รายละเอียด 
  บังคับใช้กฎหมายการทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและการลักลอบปล่อยน้ำเสียอย่างจริงจัง โดยจัดให้มี
เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจเชิงรุกในพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาซ้ำซากหรือจุดที่มีประชาชนร้องเรียนผ่านแอพพลิเคช่ัน 
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับและเฝ้าระวัง เช่น กล้อง CCTV ที่มีการติดต้ังอยู่เดิม 
 

P170 ติดต้ังระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment) (สิ่งแวดล้อมดี/โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  กรุงเทพฯ มีทศันียภาพและสภาพแวดล้อมแหล่งน้ำที่ดี ลดการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

รายละเอียด 
  ปัจจุบัน กรุงเทพฯ มีโรงควบคมุคุณภาพน้ำ หรือโรงบำบัดน้ำเสียทีค่รอบคลมุพ้ืนที่เพียง 212.74 ตร.กม. 
จากพ้ืนทีท่ั้งหมด 1,500 ตร.กม. คิดเป็นปริมาณน้ำที่ได้รับการบำบัดเพียง 1,112,000 ลบ.ม.ต่อวัน (รอ้ยละ 45 
ของน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด) ย่ิงไปกว่าน้ันการจัดหาพ้ืนที่สำหรับโครงการใหม่ การออกแบบ และการสร้าง
ดำเนินการได้ด้วยความล่าช้า 
  ประกอบกับหลายพ้ืนที่ในแหล่งที่อยู่อาศัยและชุมชนด้ังเดิมไม่ได้มีการติดต้ังระบบบำบัดน้ำเสียใ 
นระดับครัวเรือน เน่ืองจากกฎหมายเก่าไม่ได้มีข้อบังคับ ประกอบกับชุมชนหลายแห่งมกีารต่อท่อน้ำเสียตรง
ปล่อยลงสู่แหลง่น้ำ ส่งผลให้คณุภาพน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะเกินกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐาน (ค่า DO และค่า 
BOD) 
  กทม.จะดำเนินการเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวของ ภาคเอกชน และภาควิชาการท่ีเช่ียวชาญ 
ตลอดจนภาคประชาสังคมในการผลักดันโครงการติดต้ังระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
(onsite) ขนาดเล็ก ซึ่งสามารถทำได้ต้ังแต่ชุมชนขนาดเล็ก 10-50 หลังคาเรือน โดยในระยะแรกมุ่งเน้นชุมชน
ริมคลองเป็นสำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างดี-13 
 

P171 มุ่งเปา้ติดต้ังระบบบำบัดนำ้เสียต้นทาง (สิ่งแวดล้อมดี/โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  เข้มงวดการปลอ่ยน้ำเสียต้ังแต่ต้นทางในพ้ืนทีแ่หล่งการค้าประเภทตลาด นำร่องตลาดภายใต้สังกัด กทม.  

รายละเอียด 
  ตลาดเป็นแหล่งพาณิชยกรรมและเศรษฐกิจสำคัญประเภทหน่ึงของคนเมือง จากสถิติพบว่าตลาดเป็น
แหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีค่าความเข้มข้นสูง โดยในพ้ืนที่กรุงเทพฯ มีจำนวนตลาดกระจายตัวอยู่มากถึง 292 แห่ง 
และมีตลาดที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานตลาด กทม.จำนวน 13 แห่ง  
  การกำกับดูแลและการประกอบกิจการตลาดในพ้ืนที่กรุงเทพฯ จะอยู่ภายใต้ความรับผดิชอบของ 
กทม.และสำนักงานเขต ด้วยเง่ือนไขการขออนุญาตจัดต้ังตลาด และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องตลาด  
  เพ่ือจัดการปัญหาน้ำเสียต้ังแต่ต้นทาง กทม.จะดำเนินการเชิงรุกในการนำร่องปรับปรุงระบบบำบัดน้ำ
เสียในตลาดใหม้ีความทันสมยัเป็นไปตามค่ามาตรฐาน ด้วยการบำบัด 2 ขั้นตอนรูปแบบ onsite treatment 
ก่อนปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำและท่อระบายน้ำสาธารณะ  
  ในระยะกลางและระยะยาวจะออกแบบกลไกและความร่วมมือให้เกิดการดำเนินการในพ้ืนที่ตลาดของเอกชน 
 

P172 เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทนัฤดู (โครงสรา้งดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. คลองสายหลักและคลองเสน้เลือดฝอย (คลองสายรอง ลำกระโดง ลำราง) ที่กระจายตัวอยู่ทั้ง 50 เขต 
ได้รับการดูแลรักษาที่ดี 
  2. ระบบโครงขา่ยการระบายน้ำของเมืองและทั้ง 50 เขต มสีภาพสมบูรณใ์ช้งานได้จริง ไมม่สีิ่งกีดขวาง 
  3. มีพ้ืนที่รับน้ำธรรมชาติปริมาณมากขึ้น จากการดูแลรักษา เปิดทางน้ำไหล และขุดลอกอย่างจริงจัง  

รายละเอียด 
  กรุงเทพฯ มีคคูลองทั้งสิ้น 1,984 คลอง ระยะทางกว่า 2,760 กม. โดยแต่ละปีมีการขุดลอกคลอง
ประมาณร้อยละ 10 ของระยะทางความยาวทั้งหมด (หรือเพียง 270 กว่า กม. เท่าน้ัน)  
  สถิติปีงบประมาณ 2564 มีการขุดลอกคูคลองจำนวน 132 คลอง (แบ่งเป็นสำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง 
รับผิดชอบ 117 คลอง 212 กม. และสำนักการระบายน้ำ (สนน.) 15 คลอง ความยาว 57 กม.) 
  กทม. ต้องให้ความสำคัญและจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการขุดลอกคูคลองหลัก คลองสายย่อย  
ลำราง ลำกระโดง และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล ทั้งในสว่นความรับผิดชอบของ สนน. และสำนักงานเขตทั้ง 
50 แห่ง 
  การเสริมประสทิธิภาพโครงข่ายระบบระบายน้ำใน 10 คลองสายหลัก ด้วยวิธีการ 1) ดูแลรักษา 
กำจัดวัชพืชผักตบหรือสิ่งกีดขวางเพ่ือเปิดทางน้ำไหล และ 2) กดระดับขุดลอกคลองอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้
กรุงเทพฯ มีพ้ืนที่รับน้ำตามธรรมชาติมากย่ิงขึ้น   
   
 



โครงสร้างดี-14 
 

  ข้อมูลจากการคำนวณพ้ืนที่ตัวอย่าง พบว่า หากมีการขุดลอกกดความลึกดาดคลองอย่างน้อยที่ระดับ -3.5 เมตร 
ในคลองสายหลักที่ปัจจุบันมกีารปรับปรุงเขื่อนริมคลองให้แข็งแรงแล้ว และบางจุดอยู่ระหว่างแผนการก่อสร้าง 
กรุงเทพฯ จะมีพ้ืนที่แก้มลิงรบัน้ำฝนในเมืองขนาดความจุเพ่ิมขึ้นทันทีมากกว่า 6.6 ล้าน ลบ.ม. [1] 
  ส่วนระบบคลองสายรองต้องมีความลึกระดับ 1.5 เมตร และลำกระโดงความลึกอย่างต่ำ 1 เมตรเป็น
อย่างน้อย เพ่ือเช่ือมโยงการบริหารจัดการน้ำฝนระหว่างเส้นเลือดฝอยอย่างท่อระบายน้ำ และส่งน้ำสู่ระบบ
หลักอย่างคลองสายหลักและอุโมงค์ยักษ์ 
[1] https://thaipublica.org/2021/09/how-to-improve-water-distribution-canel/ 
[อ้างอิง] https://weather.bangkok.go.th/StationDetailWater?id=76 
 

P177 เพิ่มแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่รบันำ้ใหก้รุงเทพฯ (โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  
  1. กทม.มีการจัดการน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ผ่านการบริหารจัดการ
งบประมาณ และลงทุนในโครงการที่มีความสมเหตุสมผล 
  2. กรุงเทพฯ มจีุดน้ำรอระบาย หรือน้ำท่วมขังในเส้นทางการสัญจรและพ้ืนที่อยู่อาศัยลดน้อยลง จาก
สาเหตุข้อจำกัดของโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายการบริหารจัดการน้ำ ทั้งขนาดท่อเล็ก คลองต้ืนเขนิ หรือ
พ้ืนที่ต่ำกว่าระดับคลองสายหลักและระดับน้ำทะเล  

รายละเอียด 
  ยุทธศาสตร์และเแผนปฏิบัติราชการของสำนักการระบายน้ำมีการจัดหาพ้ืนที่รองรับและกักเก็บน้ำ 
ไว้แล้วจำนวนกว่า 33 แห่ง กักเก็บน้ำได้ประมาณ 13.54 ล้าน ลบ.ม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 แห่ง และอยู่ใน
แผนการจัดหาเพ่ิมเติมเป็นจำนวนกว่า 16 แห่ง ขนาดความจุกว่า 7.57 ล้าน ลบ.ม.  
  กทม.ต้องเร่งดำเนินการอย่างจริงจังในการจัดหาพ้ืนที่เอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างบึงและทะเลสาบ 
เช่น บึงฝรั่งและสวนสาธารณะ กทม. ให้เป็นพ้ืนที่แก้มลิงธรรมชาติ เพ่ือรองรับน้ำฝนส่วนเกิน ช่วยหน่วงน้ำ
ในช่วงฤดูมรสุมหรือฝนตกหนักเฉียบพลัน ตลอดจนทำหน้าที่สนับสนุนระบบระบายน้ำทั้งโครงข่ายให้สามารถ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการทำงานคือ เป็นจุดพักน้ำและผ่องถ่ายน้ำในแก้มลิงที่เก็บกักออก
จากพ้ืนที่หลังจากฝนหยุดตก ลดเหตุการณ์น้ำท่วมขังหรือรอการระบายหลายช่ัวโมงในเส้นทางสัญจรและพ้ืนที่
อยู่อาศัยของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างดี-15 
 

P178 ปรับปรงุซ่อมแซมแก้ฟันหลอคนัก้ันน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลัก (โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ลดปัญหาจุดน้ำท่วมขัง จากสาเหตุระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหนุนสูงและเอ่อล้นคันก้ันน้ำในจุดเขื่อน
ฟันหลอทั่วกรุงเทพฯ 

รายละเอียด 
  จากข้อมูลพบว่า พ้ืนที่กรุงเทพฯ มีแนวป้องกันน้ำท่วมความยาวประมาณ 87.93 กม. โดยเป็นแนว
ป้องกันน้ำท่วมของ กทม.ที่ก่อสร้างโดยสำนักการระบายน้ำ ความยาวประมาณ 79.63 กม. และส่วนที่เหลือ 
คือแนวป้องกันตนเองของภาคเอกชน ที่ผ่านมาพบว่าปัญหาน้ำท่วมขังและเอ่อล้นสูงจากแม่น้ำเจ้าพระยา  
เกิดจากสาเหตุทั้งน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนพร้อมกัน ซึ่งแนวฟันหลอของเข่ือนเอกชนไม่มีความแข็งแรง
ทนทานและป้องกันน้ำท่วมได้  
  กทม.ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และก่อสร้างอุดเขื่อนฟันหลอ เพ่ือเสริมระบบป้องกันน้ำท่วม 
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (เขื่อนป้องกันน้ำท่วม) และแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง 
 

P179 ทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน (โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  
  ลดผลกระทบด้านน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบและย่ังยืนในระยะยาว 

รายละเอียด 
  พ้ืนที่ริมอ่าวไทยบริเวณบางขุนเทียนมีขนาดความยาวกว่า 4.7 กิโลเมตร ล่าสุดสำนักการระบายน้ำ 
มีผลการศึกษาและออกแบบโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน  
หรือโครงการเขื่อนทีกรอยน์ (T-Groins) โดยโครงการฯ ได้รับการอนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ในช่วงปลายปี 2562 
  อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการภายใต้การจัดทำแผนและงบประมาณมีความล่าช้า หรือไม่ถูก 
ให้ความสำคญั กทม.จะต้องมีการทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งให้ครอบคลมุในประเด็นเชิง 
สิ่งปลูกสร้าง (แนวกันคลื่น แนวปักไม้ไผ่) และในประเด็นการฟ้ืนฟูนิเวศวิทยา (การฟ้ืนฟูป่าชายเลนชายฝั่ง) 
รวมถึงจัดทำแผนและจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างดี-16 
 

P190 เซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกุญแจ (โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. การบริหารจัดการน้ำในระดับเส้นเลือดฝอยหรือรายพ้ืนที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เช่ือมต่อกับ
โครงการขนาดใหญท่ี่เปิดใช้แล้วหรืออยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 
  2. ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำรอระบายในช่วงฤดูฝนลดน้อยลงในกิจวัตร
ประจำวัน (อยู่อาศัย การเดินทาง) 

รายละเอียด 
  การบริหารจัดการน้ำอาศัยอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องหลายประเภท อาทิ เคร่ืองสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ หรือสถานี
สูบน้ำ หลายแห่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี จึงมีประสิทธิภาพต่ำลงจากอายุการใช้งานที่มีเวลานาน 
ประกอบกับหลายจุดยังพ่ึงพาการสั่งการ การเปิด-ปิด ด้วยเจ้าหน้าที่ตามสายงานบังคับบัญชาทำให้เกิดปัญหา
การสื่อสาร เจา้หน้าที่ไม่พร้อมปฏิบัติงาน การเข้าถึงพ้ืนที่ล่าช้า หรือสถานะอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำไม่พร้อม
ทำงาน (เจ้าหน้าที่ไม่อยู่หน้างาน ระบบไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง น้ำมันเคร่ืองสบูน้ำหมด กุญแจหาย) 
  การบริหารจัดการดีที่และมีประสิทธิภาพควรที่จะลดอัตราความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน (Human 
Error) สามารถแก้ไขได้ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแทนการใช้แรงคน  
  ปัจจุบัน กทม.ได้ใช้เทคโนโลยี ติดต้ังเซนเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำทั้งระบบคลอง และถนนสายสำคัญ  
มีการรวบรวมข้อมูลและการแสดงผลข้อมลูที่ทันสมัยแล้ว อย่างไรก็ตามยังคงใช้วิทยุสื่อสาร และการรับคำสั่ง
ตามสายบังคับบัญชาหรือการบริหาร  
  ดังน้ัน กทม.จะเริ่มติดต้ังระบบควบคุม SCADA เพ่ือส่งคำสั่งเปิด-ปิดเครื่องสูบน้ำผ่านการบูรณาการ
ข้อมูลและประเมินจากเซนเซอร์ระดับน้ำที่ติดต้ังอยู่เดิม เพ่ือลดการพ่ึงพาการสั่งการจากคน โดยจะทยอย
เปลี่ยนและริเริม่ในสถานีสูบน้ำทั้ง 191 สถานี และบ่อสูบน้ำทั้ง 306 แห่งก่อน 
 
P191 ทบทวนแผนการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มคา่การลงทุน และประสิทธิภาพการแก้ปัญหาน้ำท่วม 
(โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  การใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ตลอดจน กทม.มุ่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขังและน้ำรอการระบายอย่างย่ังยืนและเป็นระบบ 

รายละเอียด 
  ปัจจุบัน กทม.มีการลงทุนก่อสร้างและเปิดใช้งานอุโมงค์ยักษ์ (เส้นผ่านศนูย์กลาง3.5-5 เมตร) แล้ว 
จำนวนหลายโครงการ และลา่สุดเมื่อมกราคมปี 2565 ทีผ่่านมาพ่ึงมีการอนุมัติโครงการเพ่ิมเติมจาก
คณะรัฐมนตร ีเช่น โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี วงเงิน 6,000 ล้านบาท  
และโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ วงเงิน 1,700 ล้านบาท 
  อย่างไรก็ตาม จากสถิติพบว่าในช่วงตลอด 13 ปี กทม.ลงทนุงบประมาณด้านการป้องกันน้ำท่วมและ
ระบบบริหารจัดการน้ำเป็นจำนวนเงินสูงกว่า 7 หมืน่ล้าน (งบประมาณสำนักระบายน้ำระหว่างปี 2552-2564 
เป็นจำนวน 6.8 หมื่นล้าน)  



โครงสร้างดี-17 
 

  กทม. และสำนกัการระบายน้ำ ต้องมีการประเมินประสิทธิภาพตลอดจนความคุ้มค่าของโครงการ
อุโมงค์ระบายน้ำที่ดำเนินการอยู่เดิม และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนทบทวนการออกแบบและผลักดัน
โครงการในอนาคตถึงความเหมาะสมและความสามารถทีจ่ะรับมือเหตุการณ์น้ำท่วมในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของกทม. 
 

P192 ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดนำ้เสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสยีทีมี่อยู่เดิม (สิ่งแวดล้อม
ดี/โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  กทม.สามารถลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางน้ำจากการปล่อยน้ำเสีย โดยมีการบำบัด 
น้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

รายละเอียด 
  กรุงเทพฯ มีโรงควบคมุคุณภาพน้ำ หรอืโรงบำบัดน้ำเสียจำนวน 8 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่เพียง 212.74 ตร.กม. 
จากพ้ืนที่ทั้งหมด 1,500 ตร.กม. คิดเป็นปริมาณน้ำที่ได้รับการบำบัดเพียง 1,112,000 ลบ.ม.ต่อวัน  
หรือร้อยละ 45 ของน้ำเสียทีเ่กิดขึ้นทั้งหมด ย่ิงไปกว่าน้ันการจัดหาพ้ืนที่สำหรับโครงการใหม่ การออกแบบ 
และการสร้างดำเนินการได้ด้วยความล่าช้า  
  ปัจจุบัน กทม. อยู่ระหว่างการผลักดันและก่อสร้าง โรงบำบัดน้ำเสียทั้งหมด 4 แห่งพรอ้มกับระบบ 
ท่อรวบรวมน้ำเสีย ประกอบด้วย โรงบำบัดน้ำเสียธนบุรี มีนบุรี หนองบอน และคลองเตย ภายใต้โครงการ
ศึกษาและสำรวจเบ้ืองต้นของโรงบำบัดน้ำเสียที่ดำเนินการนำโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ 
แห่งญี่ปุ่น (JICA) ได้ศึกษาไว้ต้ังแต่ปี 2554 อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวไม่ได้มีการทบทวนศึกษาใหม ่
ถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน 
  ดังน้ัน กทม. ต้องมีการทบทวนศึกษาถึงตำแหน่งที่ต้ัง และความเหมาะสมของโครงการ ขนาดความจุ
หรือประสิทธิภาพการบำบัด เพ่ือให้สามารถรองรับการพัฒนาของเมือง ที่อยู่อาศัย ตลอดจนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของกรุงเทพหานครในอนาคตได้อย่างย่ังยืน ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาวะ 
ของเมืองและประชาชน  
  นอกจากน้ีพ้ืนที่ที่มีโรงบำบัดน้ำเสีย และทอ่รวบรวมน้ำเสียอยู่แล้วต้องมีการเช่ือมต่อการรับน้ำเสียจาก
ครัวเรือนและสถานประกอบการเข้าสู่ระบบให้สมบูรณ์ โรงบำบัดน้ำเสียที่ดำเนินการอยู่แล้ว ประกอบด้วย  
ดินแดง สี่พระยา หนองแขม ทุ่งครุ ช่องนนทรี จตุจักร บางซื่อ และรัตนโกสินทร์ (เขตพระนคร) 
[อ้างอิง] 1. http://www.wqmodatacenter.com/ 
2. https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12034591.pdf 
3. https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12034609.pdf 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างดี-18 
 

P193 แจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยำ (โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ลดผลกระทบจากเหตุการณ์ฝนตกหนัก น้ำทว่มขังเป็นอุปสรรคการเดินทาง ส่งผลกระทบต่อ 
การเดินทางและกิจวัตรของประชาชน ให้ประชาชนสามารถวางแผนเตรียมการและหลีกเลี่ยงได้ 

รายละเอียด 
  ปัจจุบันการได้รับข่าวสารหรือการแจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้า หรือพ้ืนที่มน้ีำท่วมขังรอการระบายของ
ประชาชนในกทม. มีอยู่อย่างจำกัด อาทิ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ กลุ่มไลน์ของเจ้าหน้าที่
กทม. ภายใต้ศนูย์เฝ้าระวังและแก้ไขน้ำท่วม และแอพพลิเคช่ันของกทม. เองที่มีผู้ใช้งานและดาวน์โหลดจำนวน
จำกัด นอกจากน้ียังมีการรับฟังข่าวสารวิทยุจากหน่วยงานที่เก่ียวของกับการเดินทาง อาทิ จส.100 
  ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาช่องทางแจ้งเตือนฝนให้กับประชาชน ผ่านช่องทางการสื่อสาร อาทิ การแจ้งเตือน
ผ่านแอพพลิเคช่ันด้วย เช่น APP BKK CONNECT ทีม่ีอยู่เดิมของกทม. นอกจากน้ีจะทำงานร่วมกับเครือข่าย
ช่องทางการสื่อสาร อาทิ สถานีข่าวโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หรือแม้กระทั้งช่องวิทยุของกรุงเทพมหานครเอง  
ที่สำนักประชาสัมพันธ์ดูแล (ต้องดำเนินการเปลี่ยนช่องสัญญาณจากระบบ AM เป็น FM) การแสดงผลผ่าน
ป้ายจราจรอัจฉริยะ โดยข้อมลูที่ส่งออกให้ประชาชนรับรู้จะเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่บริหารจัดการจากศูนย์
สั่งการ ที่มีผู้ว่าฯกทม. ผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำ เป็นผู้บริหารจัดการพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบตลอด 24 ชม. 
 

P194 ห้องนำ้สาธารณะท่ีดีในพืน้ที่สาธารณะ (สิ่งแวดลอ้มดี/โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  ห้องน้ำสาธารณะที่มีคุณภาพ ครอบคลุมการใช้งาน เข้าถึงง่าย 

รายละเอียด 
  ห้องน้ำในพ้ืนที่สาธารณะและสถานีขนส่งสาธารณะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของประชาชน 
โดยหากดูจากกฎหมายที่เก่ียวข้อง (กฎกระทรวงฉบับที่ 39 ปี 2537 [1] และ 63 ปี 2551 [2] ที่ออกตาม 
พรบ.ควบคุมอาคาร และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร ปี 2544 [3]) จะพบว่า มีการกำหนด
จำนวนห้องน้ำต่อพ้ืนที่ไว้สำหรับอาคารประเภทต่าง ๆ  เช่น อาคารสถานีขนส่งมวลชนต้องมีห้องส้วมชาย 2 ห้อง 
หญิง 5 ห้อง และที่ปัสสาวะชาย 4 ที่ต่ออาคาร 200 ตร.ม. สถานกีฬาต้องมีห้องส้วมชาย 1 ห้อง หญิง 2 ห้อง 
และที่ปัสสาวะชาย 2 ที่ต่ออาคาร 200 ตร.ม. หรือ 100 คน ซึ่งแม้ว่าจะมีกฎหมายจะระบุให้มีห้องน้ำขั้นต่ำไว้
แต่บางครั้งก็ยังไม่เพียงพอ เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องมีการสร้างหอ้งอาบน้ำในสถานกีฬา นอกจากน้ีการเข้าถึง
ห้องน้ำที่สร้างไว้ก็เป็นอีกหน่ึงปัญหาที่เกิดขึน้กับประชาชน เช่น ต้องขอให้พนักงานสถานีรถไฟฟ้า (โดยเฉพาะ
ในส่วนสัมปทานหลัก) เปิดหอ้งน้ำให้หากมีความต้องการใช้ 
 
 
 



โครงสร้างดี-19 
 

  ดังน้ัน เพ่ือสร้างความสะดวกสบายในการชีวิตให้กับประชาชน กทม. จะดำเนินการดังน้ี 
  1. เพ่ิมปริมาณห้องน้ำให้ครอบคลุม  
     1.1 ทบทวนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรือ่งควบคุมอาคาร เก่ียวกับการปริมาณห้องอาบน้ำขั้นต่ำ
โดยเฉพาะสำหรับสถานกีฬาและสวนสาธารณะ นอกจากน้ี กทม. จะทบทวนและเพ่ิมปริมาณห้องน้ำในสถานที่
ที่อยู่ในการดูแลของ กทม. เช่น สถานีรถไฟฟ้า สวนสาธารณะ ลานกีฬา ให้มีเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน ตัวอย่างสถานที่ เพ่ิมห้องน้ำสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้บริเวณริมรั้วสวนลมุฯ เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชนที่มารอรถเมล ์
     1.2 รวบรวมเครือข่ายห้องน้ำของเอกชน ที่ประสงค์จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้อย่างสาธารณะ 
มาเป็นเครือข่ายห้องน้ำสาธารณะ กทม. 
  2. เพ่ิมการเข้าถึงห้องน้ำให้ประชาชนมีอิสระในการเข้าห้องน้ำ ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากพนักงาน 
โดยเฉพาะบนสถานีรถไฟฟ้า นอกจากน้ัน กทม. จะปรับให้ห้องน้ำสาธารณะทุกห้องที่อยู่ในการดูแลของ กทม. 
สามารถเข้าใช้ได้ฟรีโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย 
  3. เพ่ิมคุณภาพห้องน้ำ กทม.จะจัดสรรพนักงานเข้าดูแลความสะอาดห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับ
ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในห้องน้ำให้มีพร้อมใช้งาน และเพียงพอกับความต้องการ เช่น สายชำระ กระดาษชำระ 
สบู่ล้างมือ 
  4. มีห้องน้ำคนพิการรองรับ และมีปุ่มฉุกเฉินสำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเมื่อเกิดเหตุ 
  5. ปักหมุดแผนที่ห้องน้ำสาธารณะ กทม.ลง Google Map เพ่ือให้ประชาชนทราบได้ว่า กรุงเทพฯ  
มีห้องน้ำสาธารณะที่ใดบ้างและยังสามารถให้คะแนนห้องน้ำผ่าน Google Map ได้เลย โดยเจ้าหน้าที่จะคอย
ติดตามการให้คะแนนอยู่เสมอและพัฒนาห้องน้ำให้พร้อมใช้งาน สะอาดอยู่เสมอ 
[1] https://download.asa.or.th/03media/04law/cba/mr/mr37-39.pdf 
[2] https://download.asa.or.th/03media/04law/cba/mr/mr51-63.pdf 
[3] https://download.asa.or.th/03media/04law/cba/bb/bb44-03.pdf 
 

P195 ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพิ่มความคล่องตัวของรถและโอกาสในการมีรถเมลส์ายรอง (โครงสร้างดี/
เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. การเดินทางภายในเมืองคล่องตัวย่ิงขึ้น 
  2. ลดเวลาในการเดินทางบนท้องถนน 
  3. จากบ้านเดินทางไปเช่ือมต่อรถเมล์สายรองได้ใกล้ขึ้น ด้วยถนนสายรองที่ตัดใหม่และเพ่ิมรถเมล์เขา้
มาให้บริการ  

รายละเอียด 
  ระบบถนนในกรุงเทพฯ เป็นระบบที่มีซอยย่อยที่ตัน ลึก และห่างจากถนนสายหลักเป็นจำนวนมาก  
ซึ่งซอยย่อยเหล่าน้ีก็จะมุ่งตรงมาเช่ือมต่อกับถนนสายหลกัต่าง ๆ โดยไม่มีถนนสายรองเป็นตัวเลือกในการ
เดินทาง ทำให้เกิดพ้ืนที่เมืองลักษณะ superblock  ซึ่งเป็นหน่ึงในสาเหตุหน่ึงของการจราจรติดขัดในปัจจุบัน 



โครงสร้างดี-20 
 

  อีกทั้งระบบขนส่งมวลชนหลักในกรุงเทพฯ ยังอยู่บนถนนเส้นหลัก เมื่อไมม่ีถนนสายรองที่ระบบขนส่ง
มวลชนรอง หรือ ระบบ feeder จะเดินรถได้ ทำให้ ประชาชนเลือกที่จะใช้รถยนต์มากกว่าขนส่งมวลชน
เน่ืองจากสะดวกกว่า เพราะระบบไม่สามารถรองรับการเดินทางต้ังแต่ต่อแรก (First Mile) ไปจนต่อสุดท้าย 
(Last Mile)  ได้ 
  ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ พ.ศ. 2556 จึงได้กำหนดถนนสายรองเพ่ือทำให้พ้ืนที่เมืองลักษณะ superblock 
ของกรุงเทพฯ หมดไป โดยกำหนดถนนที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง 136 สาย เป็นถนนสายรองมากถึง 102 สาย 
แต่จากการประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนผงัแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพฯ พ.ศ. 2556 ในปี พ.ศ. 2558 

โครงการคมนาคมขนส่ง สถานะโครงการ (จำนวน) ระยะทาง 

รูปแบบ
ถนน 

เขต
ทาง 

(เมตร) 
จำนวน 

ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

อยู่
ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

รวม (กม.) 
เริ่ม

ดำเนินการ 
แล้ว (กม.) 

ร้อยละ 

ถนนแบบ ก 12 19 0 0 19 29.60 0 0.00 

ถนนแบบ ข 16 83 0 2 81 191.36 67.20 35.12 

ถนนแบบ ค 20 3 0 2 1 18.49 17.57 95.02 

ถนนแบบ ง 30 21 0 8 13 69.17 38.82 56.12 

ถนนแบบ จ 40 7 1 5 1 41.87 37.80 90.28 

ถนนแบบ ฉ 50 1 0 1 0 14.40 14.40 100 

ถนนแบบ ช 60 2 0 2 0 25.25 25.25 100 

รวม 136 1 20 115 390.14 201.04 51.53 

  จากผลการดำเนินการจะเห็นว่า กทม. ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนแบบ ก เลยแม้แต่สายเดียวจาก 
19 สาย รวมถึงถนนแบบ ข ที่ดำเนินการไปเพียง 2 สายจาก 81 สาย [1] 
  ส่วนร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)  จึงมีความพยายามกำหนดถนนสายรองมาก
ขึ้นกว่าเดิมเพ่ือเพ่ิมโครงข่ายถนนรอง เพ่ิมความคล่องตัว ทลาย superblock ให้หมดไปอย่างแท้จริง โดยได้
เพ่ิมถนนที่ต้องดำเนินการก่อสร้างเป็น 203 สาย โดยยังคงสัดส่วนความสำคัญของถนนที่ต้องดำเนินการ
ก่อสร้างคือกลุ่มถนนแบบ ก และ ข ซึ่งเป็นถนนย่อย 4 ช่องจราจร ที่ต้องก่อสร้างมากถึง 161 สาย จาก 203 
สาย [2] 
 



โครงสร้างดี-21 
 

รูปแบบถนน 
จำนวนถนน (สาย) 

ผังเมืองรวมฯ 2556 ร่างผงัเมืองฯ ฉบับปรบัปรุงที่ 4

ถนนแบบ ก 19 78 

ถนนแบบ ข 83 83 

ถนนแบบ ค 3 12 

ถนนแบบ ง 21 18 

ถนนแบบ จ 7 6 

ถนนแบบ ฉ 1 4 

ถนนแบบ ช 2 2 

รวม 136 203 

  จากปัญหาการที่ กทม.ไม่สามารถดำเนินการสร้างถนนได้เน่ืองด้วยต้องดำเนินการเวียนคืนที่ดินเพ่ือ
สร้างหรือขยายถนนทั้งสายเดิมและสายใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชน  
  ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการพัฒนาถนนทั้งการขยายและตัดเพ่ิมให้สอดคล้องกับแผนผังแสดงโครงการ
คมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มดำเนินการกับถนนที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดและดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับประชาชน เพ่ือให้การคมนาคมของเมือง 
มีความคล่องตัว ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทาง ทั้งถนนหนทางที่เพ่ิมโครงข่ายขึ้นและโอกาสท่ีจะพัฒนา
รถเมล์สายรองเข้าสู่พ้ืนที่ที่ยังขาดเพ่ิมเติม 
[1] https://drive.google.com/file/d/1GdkkP-vW2uGOhLSJVSb7_e34c0CswYhx/view 
[2] https://drive.google.com/file/d/1V47hxCdhQIhk8qAs4bA8XrEppgN_ZIML/view 
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P196 พัฒนาป้ายท่องเท่ียวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง (สร้างสรรค์ดี/เศรษฐกิจดี/ 
โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  มีทางเลือกในการทำกิจกรรมและได้รู้จักกรุงเทพฯ มากย่ิงขึ้นผ่านประวัติศาสตร์สิ่งต่าง ๆ ในเมือง 

รายละเอียด 
  ป้ายท่องเที่ยวและสถานที่สำคญัของกรุงเทพฯ (ป้ายน้ำตาล) เป็นโครงการที่ดำเนินการต้ังแต่ปี 2546 – 2549 
รวม 430 ป้าย แบ่งเป็น 2546 – 2547 จำนวน 160 ป้าย 2549 จำนวน 270 ป้าย ป้ายอยู่ภายใต้การดูแลของ 
3 สำนัก 1) ส่วนการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดูแลเนื้อหาและข้อมูล 2) สำนักจราจร
และขนส่ง กรุงเทพ ดูแลเรื่องกายภาพและการติดต้ังป้าย 3) ฝ่ายโยธา สำนักงานเขต หากมีการเคลื่อนย้าย
หรือถอนเล็กน้อยโดยจะได้รับการประสานจากส่วนการท่องเที่ยว 
  ลักษณะป้ายในปัจจุบันเป็นเสากล่องสี่เหลีย่มคู่ ส่วนเน้ือหาเป็นแผ่นโลหะสีน้ำตาลทรงจัตุรัส  
และด้านบนสุดของป้ายเป็นแผ่นสแตนเลสโค้งตกแต่ง ส่วนองค์ประกอบของเน้ือหาน้ันประกอบด้วย 3 ส่วน  
1) สัญลักษณ์สถานที่ 2) ช่ือสถานที่ ไทยและอังกฤษ 3) คำอธิบาย ไทยและอังกฤษ  
  ปัญหาของป้ายในปัจจุบัน ประกอบด้วย 4 ประเด็น 1) สภาพทรุดโทรมไม่ได้รับการบำรุงรักษา  
ไม่มีแนวทางการปรับปรุงป้ายทั้งหมด 2) รปูแบบการเล่าที่ไม่มีแบบแผน บางป้ายเน้นเล่าประวัติบางป้าย 
เน้นเล่ารูปแบบสถาปัตยกรรม 3) ไม่มีภาพและแผนที่ประกอบ เน่ืองด้วยบางเน้ือหามีการพูดถึงรายละเอียดจุดเล็ก ๆ 
ที่ไม่เห็นจากป้าย หรือหากมกีารพูดถึงภาพรวมก็จะไม่เห็นภาพแผนที่ เป็นต้น 4) เน้ือหาภาษาไทยและอังกฤษ
ไม่เท่ากัน ทำให้ชาวต่างชาติไม่ทราบรายละเอียดเท่าภาษาไทย  
  ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการปรับปรุงป้ายท่องเที่ยวให้มีความชัดเจน ถูกต้อง เข้าใจง่าย เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ ใหทุ้กสถานที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
  ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
  นำร่องพัฒนา 120 ป้าย ภายในเกาะรัตนโกสินทร์ โดยมีพัฒนาใน 2 มิติ 1) เล่าเรื่องใหม่ 2) รูปแบบป้ายใหม่ 
  เลา่เรื่องใหม่ 
  - นำสีมาช่วงแบ่งยุคสมัยของสถานที่ ต้ังแต่ยุคก่อนรัตนโกสินทร์ถึงยุคปัจจุบัน การนำสทีี่สามารถระบุ
ยุคสมัยมาช่วยเล่าเรื่องจะทำให้เราเห็นพัฒนาการของเมืองได้จากสี และเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว การกระจายตัว
ของสถานที่สำคัญสามารถสันนิษฐานได้ว่าช่วงใดการพัฒนากระจุกตัวอยู่ในบริเวณใด 
  - องค์ประกอบในการเล่าเรื่องใหม่ ประกอบด้วย 1) ช่ือสถานที่ / แถบสบีอกยุคสมัย 2) เน้ือหาโดยย่อ 
สรุปสาระสำคัญของสถานท่ีน้ีเป็นข้อ ๆ  3) ส่วนองค์ประกอบเพ่ิมเติม อาทิ ภาพ แผนผัง รายละเอียดสถาปัตยกรรม ฯลฯ 
4) ประวัติ 5) แผนที่โดยรอบ 6) ป้ายบอกทางไปสถานที่โดยรอบ 7) QR Code เพ่ือสแกนข้อมูลเพ่ิมเติม 
  - ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทีส่อนวิชาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ 
โบราณคดี สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักหอสมดุแห่งชาติ เพ่ือร่วมจัดทำข้อมูล ใหค้รบถ้วน ถูกต้อง 
ชัดเจน มีภาพเก่าประกอบ รวมถึงการเพ่ิมเติมป้ายในจุดที่อาจจะหลงลืมและละเลยกันไป 
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  รูปแบบปา้ยใหม่ 
  - ปรับรูปแบบป้ายให้กระชับขึ้น ออกแบบป้ายหลายรูปแบบเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  
หากบริเวณน้ันมีเสาอยู่แล้วอาศัยเสาเดิม หรอืบริเวณมีแนวรั่วเดิมก็ใช้รูปป้ายเป็นแนวนอนนำป้ายไปติดต้ังกับรั่ว 
ไม่เพ่ิมเสาในบริเวณน้ัน หากไม่มีเสาหรือแนวรั่วจึงค่อยติดต้ังป้ายแบบมีฐาน โดยป้ายจะต้องไม่ขีดขวางทางเดิน 
ติดต้ังขนานไปกับทางเท้า 
  จัดทำข้อมูลทั้งหมดขึ้นระบบออนไลน์เปิดข้อมูลเป็นสาธารณะทุกคนสามารถเช่ือมต่อได้ เบ้ืองต้นจะ
นำข้อมูลไปเช่ือมต่อกับ Google Map ให้รายละเอียดของสถานที่แสดงในออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปถึง 
การต่อยอดสร้างเส้นทางท่องเที่ยว 
 

P198 นำร่องสร้างห้องปั๊มนม-ให้นมในสถานท่ีของกทม. (โครงสร้างดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ประชากรเด็กมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแรงเน่ืองจากมีโอกาสได้รับนมแม่มากขึ้น 
  2.  ประชาชนมีต้นทุนในการเลี้ยงลูกน้อยลง รักษาประสิทธิภาพการทำงานควบคู่ไปกับการเลี้ยงดูบุตร 
  3. สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับคนที่มลีูกและเด็กอ่อน-เด็กเล็ก 

รายละเอียด 
  ตามพ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานระบุว่าลูกจ้างสามารถลาคลอดได้ 98 วัน หมายความว่าลูกจ้างที่เป็นมารดา
สามารถมีเวลาอยู่กับเด็กแรกเกิดเต็มเวลาประมาณ 3 เดือน อย่างไรก็ตามองค์กรอนามัยโลกและยูนิเซฟแนะนำว่า
เด็กควรได้รับนมแม่เป็นอาหารหลักเพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก และควรให้ต่อเน่ืองควบคู่ไปกับอาหาร
ชนิดอ่ืนจนถึงอายุ 2 ปี เพ่ือให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน มีภูมิต้านทาน และลดความเสี่ยงในการติดเช้ือ 
  การจะทำให้ลกูกินนมแม่ต่อเน่ืองสำเร็จต้องอาศัยหลายปัจจัยประกอบกัน หน่ึงในปัจจยัที่สำคัญ คือ
การจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับมารดาในการป๊ัมนมหรือให้นมลูก ปัจจุบันห้างสรรพสินค้าหลายแห่งได้
ริเริ่มสร้างห้องให้นมป๊ัมนมพร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม อย่างไรก็ตามยังพบว่าแม่ลูกอ่อนที่ต้อง
กลับเข้าทำงานยังมีความท้าทายในประเด็นน้ีอยู่เน่ืองจากบางคนยังต้องอาศัยห้องประชุมหรือห้องน้ำในการทำ
กิจดังกล่าวอยู่ หรือบางรายหากไม่มีที่เหมาะสมก็อาจหยุดไปซึ่งอาจส่งผลให้การให้นมบุตรไม่ต่อเน่ืองหรืออาจ
หยุดชะงักได้ 
  ดังน้ัน กทม. จะนำร่องจัดสรรห้องให้นม-ป๊ัมนมลูกในสำนกังานและอาคารสถานท่ีของกทม. โดยเป็น
ห้องแยกที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่จำเป็นเพ่ือให้มั่นใจว่าแม่จะสามารถป๊ัมนมหรือให้นมลูกได้อย่างมี
คุณภาพ และจะรณรงค์ให้ภาคเอกชนดำเนินการควบคู่ไปด้วย 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างดี-24 
 

P201 กทม.สร้างแนวทางรบัดูแลโครงสร้างพืน้ฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่า (โครงสร้างดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯจะได้อะไร 
  1. มีการดูแลถนนทุกเส้นให้ได้รับการซ่อมแซม ไฟส่องสว่าง มีการระบายน้ำที่เหมาะสม  
  2. ลดปัญหาถนนไม่มีใครรับผิดชอบดูแล 

รายละเอียด 
  พ้ืนที่กรุงเทพฯ มีโครงการหมูบ้่านจัดสรรเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาศัยอำนาจการจัดสรร ตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับที ่286 (ปว.286) บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2515 โดยมีข้อบังคับในการทำโครงการจัดสรรเป็นหลกั 
แต่ยังไม่มีการบังคับให้จัดต้ังนิติบุคคล และต่อมา เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 
กำหนดให้มีการจัดต้ังนิติบุคคลและการค้ำประกันงานสาธารณูปโภคในพ้ืนที่โครงการจัดสรร 
  เมื่อมีการจัดต้ังนิติบุคคลทำให้ถนนและสาธารณูปโภคในพ้ืนที่โครงการจัดสรรอยู่ในความดูแลของ 
นิติบุคคล แต่เมื่อนิติบุคคลน้ันหรือภาคเอกชนผู้พัฒนาโครงการจัดสรรน้ันไม่ได้ดำเนินการแล้วทำให้ถนนหรือ
สาธารณูปโภคเหล่าน้ันไม่ได้รับการดูแล ซึ่งเกิดขึ้นกับโครงการหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งในกรุงเทพฯ  
  นอกจากน้ีถนนบางเส้นของโครงการจัดสรรยังเป็นถนนก่ึงสาธารณะ คือเป็นถนนที่รถสามารถสัญจร
ผ่านได้อย่างอิสระเหมือนถนนสาธารณะทั่วไป แต่กรรมสทิธ์ิยังเป็นของนิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรรอยู่ ซึ่งใน
หลายโครงการจัดสรร นิติบุคคลไม่ได้ดำเนินการแล้ว ทำใหถ้นนและสาธารณูปโภคในพ้ืนที่โครงการจัดสรร
เหล่าน้ัน ไม่ได้รับการดูแลส่งผลกระทบต่อทั้งผู้อยู่อาศัยในบริเวณน้ัน โดยพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ กทม. มีอำนาจในการ
เข้าไปดูแลปรับปรุง (อ้างอิงจาก ข้อบัญญติั กทม. เรื่อง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชน
ทั่วไปใช้สอยร่วมกัน) 
  1. ทรัพย์สินที่เจ้าของกรรมสทิธ์ิยินยอมให้ประชาชนเข้าใช้สอยเสมือนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
โดยมิได้หวงห้ามหรือสงวนสิทธ์ิในทรัพย์สินติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
  2. เจ้าของกรรมสิทธ์ิได้แสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรยกให้ กทม. หรอืให้เป็นสาธารณสมบัติของ 
แผ่นดิน 
  3. เจ้าของยินยอมให้ กทม.ใช้สอย เช่าหรือเจ้าของจดทะเบียนสิทธิเหนือพ้ืนดินหรือจดทะเบียนภารจํายอม 
ให้ กทม. 
  4. ทรัพย์สินของส่วนราชการอ่ืน 
  ดังน้ันเพ่ือพัฒนาพื้นที่เหล่าน้ี กทม. จะ 
  1. สำรวจและรวบรวมรายช่ือ พร้อมทั้งประสานผู้แทนเพ่ือรวบรวมปัญหา 
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับกรรมสทิธ์ิ การเช่า และการประกาศเพ่ือให้สามารถเข้าไปดำเนินการได้ 
ตามกฎหมาย 
  3. ดำเนินการดูแลปัจจัยพ้ืนฐานของการอยู่อาศัย เช่น ไฟสว่าง น้ำไหล ถนนสะดวก ระบายน้ำดี  
ทั้งน้ำท่วมและน้ำเสีย เก็บขยะ ตามความต้องการเพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชน 
 
 
 



โครงสร้างดี-25 
 

P205 เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เปน็รายปี (โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ได้โครงการการพัฒนาชุมชนที่ขนาดใหญ่ขึน้สร้างการพัฒนาชุมชนได้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

รายละเอียด 
  ปัจจุบันหากอ้างอิงจากระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนกำหนดให้มีค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนที่ 5,000 7,500 และ 10,000 ต่อเดือน[1] 
ขึ้นกับขนาดของชุมชน ซึ่งการให้เงินสนับสนุนในลกัษณะน้ีในบางคร้ังพบปัญหาเก่ียวกับประมาณเงินต่อเดือน 
ที่ต่ำส่งผลให้ไม่สามารถเขียนโครงการท่ีสรา้งการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนได้ ในบางคร้ังต้องเป็นเพียงโครงการ
แจกอาหารให้กับชุมชนเท่าน้ัน 
  ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมการกระจายอำนาจให้กับชุมชนในการพัฒนาโครงการในขนาดที่ใหญ่ขึ้น กทม.  
จะปรับรูปแบบการให้เงินจากรายเดือนเป็นรายปีพร้อมกับเพ่ิมเงินสนับสนุนโดยแต่ละชุมชนจะสามารถเขียน
โครงการเพ่ือรบัเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนที ่100,000 150,000 และ 200,000 ต่อปี
ขึ้นกับขนาดของชุมชน 
[1] https://www.chadchart.com/policy/624ad06197c037fe0be0b6e9#_ftn1 
 

P211 ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการข้ันพื้นฐานดูแลประชาชน (โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  1. ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงไม่มีทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
  2. ทะเบียนสถติิชุมชนทั่วกรุง 

รายละเอียด 
  ปัจจุบันยังมีชุมชนอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่สามารถข้ึนทะเบียนกับ กทม. ได้เน่ืองจากติดปัญหาในบางมิติ 
เช่น จำนวนบ้านที่มีประชาชนอยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยหลัง หรือการต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของกรรมสิทธ์ิให้จัดต้ังเป็นชุมชนได้ [1] ส่งผลให้ชุมชนหลายชุมชนอยู่นอกระบบการดูแลของ กทม. ไม่ได้
รับการสนับสนุนการดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยสำคญัในการดำรงชีวิต 
  ดังน้ัน กทม. จะปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชนทีอ่ยู่นอกเกณฑ์ชุมชนของ กทม. ในปัจจุบันเพ่ือสนับสนุน
การจัดสวัสดิการช่วยเหลือขั้นพ้ืนฐานให้กับชุมชนดังกล่าวได้แก่ การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรยีน 
(หากไม่ได้ตามเกณฑ์ กทม. จะช่วยสนับสนุนและให้คำแนะนำเพ่ือให้จัดต้ังได้) โครงสร้างพ้ืนฐานน้ำ ไฟฟ้า 
ถนน และการช่วยเหลืออ่ืน ๆ ในสภาวะภัยพิบัติ ให้ประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานที่เหมาะสมให้กับ
ประชาชนทุกคนไม่ทิ้งใครไว้ขา้งหลัง 
[1] http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER9/DRAWER041/GENERAL/DATA0008/00008668.PDF 
 

 



โครงสร้างดี-26 
 

 
P214 บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม. (บริหารจัดการดี/โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  คนพิการเข้าถึงสิทธิของคนพิการได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

รายละเอียด 
  บัตรคนพิการมี 2 ขั้นตอนหลกัประกอบด้วย  
  1. ขอเอกสารรับรองความพิการ สามารถขอได้จากทุกโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน 38 แห่ง 
  2. นำเอกสารรบัรองความพิการและเอกสารอื่น ๆ มาย่ืนทำบัตรคนพิการได้ 11 ที่ โดยมี 2 ที่  
1) รพ.สริินธร 2) รพ.ผูสู้งอายุบางขุนเทียน ที่เป็นหน่วยงานของ กทม.ทีส่ามารถออกบัตรคนพิการ 
  ดังน้ัน กทม.ต้องประสานกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือเพ่ิมจุดรับออกบัตร 
คนพิการแบบ จุดเดียวจบ (One Stop Service) ใหค้รบทกุที่โรงพยาบาล กทม.ทั้ง 11 แห่ง สามารถออก
ใบรับรองความพิการ และทำเรื่องขอออกบัตรได้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือขยายการเข้าถึงสิทธิและอำนวยความ
สะดวกแก่คนพิการในกรุงเทพฯ 

 

P215 ปรับปรงุอาคาร สถานที่ ของ กทม.ตามหลักการออกแบบสำหรับทุกคน (Universal Design)                      
(โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  ทุกคนสามารถเข้าใช้งานอาคารสถานที่ของ กทม. 

รายละเอียด 
  อาคารสาธารณะ เช่น สถานพยาบาล อาคารประกอบกิจการรับดูแลเด็กและผู้พิการหรือคนชรา 
อาคารชุด อาคารขนาดใหญ่ อาคารพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น จะต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับคนพิการ ตาม กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิ้การหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา ซึง่กำหนดให้อาคารสถานที่ที่กำหนดต้องมีสิ่งต่อไปน้ี ได้แก่ ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก ทาง
ลาดและลิฟต์ บันได ที่จอดรถ ทางเข้าทางเดินทางเช่ือม ประตู ห้องน้ำ พ้ืนผิวต่างสัมผัส [1] ซึ่งกฎกระทรวง
ฉบับน้ีเริ่มประกาศใช้ต้ังแต่ปี 2548 แต่อาคารสถานที่ในการดูแลของ กทม.หลากหลายที่ก็ยังไม่สร้างให้ตาม
กฎกระทรวงดังกล่าว 

ดังน้ัน กทม.จะปรับปรุงอาคารสถานที่ในการดูแลของ กทม.ทั้งหมด เช่น สวนสาธารณะ ลานกีฬา 
ห้องสมุด ศูนย์สร้างสุขฯ ศูนย์กีฬา สำนักงานฯ ฯลฯ ให้มสีิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนสำหรับคนพิการ
ครบถ้วนตามกฎกระทรวงฯ พร้อมกับตรวจสอบให้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่าน้ีอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 



เศรษฐกิจดี-1 
 

เศรษฐกิจดี : สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ (30 นโยบาย) 
P003 เพ่ิมรถเมล์สายหลกัและรอง ราคาถูกราคาเดียว (สิ่งแวดล้อมดี/เศรษฐกิจดี/เดินทางดี) 

P029 อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรงุเทพฯ (เศรษฐกิจดี/บริหารจัดการดี) 

P030 ออกแบบเร่ืองราวให้เมือง ผ่าน digital experience economy (เศรษฐกิจดี) 

P036 ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ (สร้างสรรค์ดี/เศรษฐกิจดี) 

P038 ส่งเสรมิให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ (เศรษฐกิจดี) 

P039 สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพ้ืนที่การค้า (เศรษฐกิจดี) 

P040 ทำฐานข้อมูลผู้ค้าแผงลอยพร้อมติดตามการดำเนินการ (เศรษฐกิจดี/บริหารจัดการดี) 

P042 หาพ้ืนทีข่องเอกชนหรือหน่วยงานราชการท่ีสามารถจัดเป็นพ้ืนที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร     
        (hawker center) (เศรษฐกิจดี/โครงสร้างดี) 

P116 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ (สรา้งสรรค์ดี/เศรษฐกิจดี) 

P118 กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด (เศรษฐกิจดี/สุขภาพดี) 

P121 จัดต้ังคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กทม. (กรอ. กทม.) (เศรษฐกิจดี) 

P122 ฝกึอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน (เศรษฐกิจดี/เรยีนดี) 

P123 ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผ่านการเช่ือมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯ (เศรษฐกิจดี) 

P124 ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต (เศรษฐกิจดี) 

P129 ขยายโอกาส ขยายช่องทาง ให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok) (สร้างสรรค์ดี/เศรษฐกิจดี) 

P133 คลังปัญญาผู้สูงอายุ (เศรษฐกิจดี) 

P142 ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง (ปลอดภัยดี/เศรษฐกิจดี) 

P159 ส่งเสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผลกัดัน Hi-Tech และ Hi-Touch (สร้างสรรค์ดี/เศรษฐกิจดี) 

P181 พัฒนาโอกาสและศักยภาพในตลาด กทม. (เศรษฐกิจดี) 

P182 ใบอนญุาตตามประเภทกิจกรรม Function-based License (บริหารจัดการดี/เศรษฐกิจดี) 

P184 น้ำด่ืมสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุง (เศรษฐกิจดี/สขุภาพดี) 

P188 ส่งเสรมิการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้ังแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชน (เศรษฐกิจดี) 

P196 พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง (สร้างสรรค์ดี/เศรษฐกิจดี/โครงสร้างดี) 

P197 นำร่องผา้อนามัยฟรี (เศรษฐกิจดี/สขุภาพดี) 

P202 สนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพฯ (เศรษฐกิจดี) 



เศรษฐกิจดี-2 
 

P203 ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน (เศรษฐกิจดี/บริหารจัดการดี/ปลอดภัยดี) 

P204 แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที่โรงเรียนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน  
    (เศรษฐกิจดี/บริหารจัดการดี) 

P206 ตลาด กทม.ออนไลน์ (เศรษฐกิจดี) 

P210 ส่งเสรมิผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม. (เศรษฐกิจดี) 

P213 ส่งเสรมิการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. (เศรษฐกิจดี) 
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P003 เพ่ิมรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว (สิ่งแวดล้อมดี/เศรษฐกิจดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร   *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  - รถเมล์ครอบคลุมพ้ืนที่มากย่ิงข้ึนทั้งสายหลักและสายรอง โดยมี กทม.เป็นผู้ดำเนินการ 
  - ส่วนลดหรือไม่เสียค่าแรกเข้าเพ่ิม หากเช่ือมต่อ BRT และรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีทอง 
  - รถเมล์ใหม่ ชานต่ำ ปรับอากาศ ควันไม่ดำ 
  - มี GPS เช็กตำแหน่งรถได้ 

รายละเอียด 
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ ที่ผ่านมามกัมุ่งเน้นพัฒนาเส้นเลือดใหญห่รือการพัฒนาขนส่งมวลชน

ระบบหลัก ทั้งรถไฟฟ้าและรถเมล์ที่ว่ิงบนถนนหลัก ซึ่งข้อจำกัดคือขนส่งข้างต้นไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่ส่วนการออกแบบการ
ขนส่งสาธารณะระบบรอง (feeder) เพ่ือให้ประชาชนออกจากบ้านมาสู่ระบบหลักเหลา่ยังมีอยู่อย่างจำกัด เมื่อขนส่ง
สาธารณะระบบรองอย่างเช่นการให้บริการสองแถวหรือรถเมล์สายรองมข้ีอจำกัดทั้งในเชิงคุณภาพ (รถทรุดโทรม การบริการ
ไม่ได้มาตรฐาน) และเชิงปริมาณ (เส้นทางไม่ครอบคลุม) จึงส่งผลกระทบต่อการใช้ขนส่งสาธารณะในภาพรวมด้วย กล่าวคือ 
ประชาชนจำนวนหน่ึงอาจตัดสินใจไมใ่ช้ขนส่งสาธารณะทั้งระบบด้วยเพราะเมื่อพิจารณาคุณภาพและราคาท่ีต้องจ่ายเมื่อ
คำนวณต้ังแต่ออกจากบ้านจนถึงปลายทางน้ันการตัดสินใจเดินทางด้วยวิธีอ่ืน เช่น รถส่วนตัวอาจคุ้มค่ากว่า 

ดังน้ันเพ่ือสนับสนุนการใช้ขนส่งสาธารณะ กทม.จะดำเนินการร่วมกับกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานกำกับ
ดูแลรถขนส่งสาธารณะทั้งหมด เพ่ือให้การดำเนินการเพิ่มรถเมล์สายหลักสายรองน้ันถูกต้องสอดคล้องกับรถที่ให้บริการเดิม 
โดย 

เพ่ิม / ปรับเสน้ทางวิ่งรถสาธารณะ 
   1. พัฒนารถเมล์สายรอง feeder เช่ือมต่อระบบหลัก โดยเริ่มจากเส้นทางที่เช่ือมรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 
รถไฟฟ้าสายสีทองและ BRT ส่วนเส้นทางที่มีผู้ประกอบการเดิมจะพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเดิมก่อน 
   2. พัฒนาการเดินรถในเส้นทางหลัก (Main Line/Trunk) สำหรับส่วนทียั่งไม่มีการเดินรถ 
   3. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระดับย่านให้เส้นทางครอบคลุมยิ่งขึ้น 
   4. พิจารณาเสน้ทางจากโครงการปฏิรูปรถเมล์ 269 เส้นทาง 
   5. พิจารณา “รถเมล์ Event” รถเมล์เฉพาะกิจที่ให้บริการเฉพาะเวลามี Event หรือมกิีจกรรมขนาดใหญ่ เพ่ือพาคน
เดินทางกลับบ้านหลังงานเลิกอย่างสะดวก พาประชาชนไปเช่ือมต่อระบบขนส่งสาธารณะหลัก หรือการกระจายคนออกไปจุด
ต่าง ๆ ลดการกระจุกตัวอยู่หน้าสถานที่จัดงาน ลดการจราจรติดขัด 

ลดคา่ใช้จ่าย 
   1. ต้ังเป้าค่ารถเมล์ กทม. 10 บาท ตลอดสาย เด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ คนพิการ และนักบวชฟรี    
   2. พัฒนาระบบรถเมล์ทีใ่ช้ e-ticket สามารถเปลี่ยนรถเมล์ของ กทม.ได้ในเวลาท่ีกำหนด โดยไม่เสียค่าโดยสารเพิ่ม 
 
   3. ผู้โดยสารทีใ่ช้บริการรถเมล์ที่บริหารจัดการโดย กทม.และต่อด้วยระบบหลักที่ กทม.เป็นเจ้าของ ไม่ต้องเสียค่า
แรกเข้าเพ่ิม 

เพ่ิมความสะดวก 
   1. รถชานต่ำ Universal Design รถปรับอากาศ ใช้พลังงานไฟฟ้า  



เศรษฐกิจดี-4 
 

   2. รถขนาดเหมาะสมกับพ้ืนที่และเส้นทาง หากเป็น feeder ตรอกซอกซอย ขนาดรถต้องไม่เกิน 6 - 7 เมตร 
   3. เปิดสัญญาณ GPS เป็น open data เพ่ือให้ประชาชนวางแผนการเดินทางจากได้แอพพลิเคช่ัน เบ้ืองต้นจะ
พิจารณาประสานความร่วมมือกับ Google Map เพ่ือนำข้อมูลไปเผยแพร่ 
   4. พิจารณาเปิดระบบการประเมินคุณภาพการให้บริการทั้งตัวรถการให้บริการและผูขั้บข่ี 
   5. พัฒนาระบบชำระเงินที่สามารถชำระได้หลากหลายรูปแบบ 
   6. ไม่ติดโฆษณาทับกระจกติดแค่บริเวณตัวถัง เพ่ือไม่บดบังทิวทัศน์ของผู้โดยสาร 

 

P029 อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ (เศรษฐกิจดี/บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - เพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับการประกอบธุรกิจของรายย่อยในชุมชน 
   - เพ่ิมตัวเลือกให้กับผู้บริโภค และได้สนับสนุนผู้ค้ารายย่อย 
   - สร้างงาน สร้างโอกาส สำหรับแรงงานและผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ  

รายละเอียด 
ในปัจจุบันองค์ความรู้เก่ียวกับดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตในมิติต่าง ๆ เช่น 

   - การรักษาสทิธิและผลประโยชน์จากรัฐ เช่น การลงทะเบียนโครงการคนละคร่ึง การลงทะเบียนโครงการเราเท่ียว
ด้วยกัน 
   - การประกอบธุรกิจและขยายโอกาสทางธุรกิจ เช่น การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน ์

ปัญหาเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นปัญหาที่มผีลกระทบต่อประชาชนท่ัวไปโดยเฉพาะ    
ผู้ที่มีรายได้น้อย และ ประชาชนผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุที่อายุเกิน 60 ปี ในกรุงเทพฯ มีประมาณมากกว่า 1.1 ล้านคน          
คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของประชากรกรุงเทพฯ ท้ังหมด [1] 

ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาเครือข่ายคนรุ่นใหมใ่ห้เป็นอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางด้านดิจิทัล
ของประชาชน เช่น  
   - การช่วยเหลอืประชาชน และ ผู้สูงอายุในการลงทะเบียนรักษาสิทธิต่าง ๆ ของรัฐ  
   - การช่วยพ่อค้าหาบเร่แผงลอยในการเข้าถึงตลาดออนไลน์  
   - การช่วยแรงงานฝีมือในชุมชนเข้าถึงแพลตฟอร์มหางาน และการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ  
   - การเก็บข้อมลูผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน 
   - ช่วยเหลือคนในชุมชน (โดยเฉพาะผู้สูงอายุ) ในการใช้บริการ Telemedicine 
   - การช่วยเหลอืคนพิการลงทะเบียนบัตรคนพิการ ให้ลดการตกหล่นของคนพิการที่เข้าไม่ถึง รวมถึงการเข้าถึงสิทธิ
ของคนพิการท่ีมักจะต้องมีบัตรคนพิการในการยืนยันตัวตน 
[1] http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx 

 

 

 



เศรษฐกิจดี-5 
 

P030 ออกแบบเร่ืองราวใหเ้มือง ผ่าน digital experience economy (เศรษฐกิจดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  - ผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้มากขึ้นจากการขยายโอกาสทางการค้าและกลุ่มลกูค้า  
   - ผู้บริโภคและนักท่องเท่ียวมีโอกาสเข้าถึงสินค้าและการบริการท่ีหลากหลายมากข้ึน 

รายละเอียด 
จากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวลดลง ส่งผลให้กิจการโดยเฉพาะการขาย

ประสบการณ์และวัฒนธรรมในเชิงกายภาพ (physical experience) ได้รับผลกระทบคอ่นข้างมาก ดังน้ัน เพ่ือช่วยให้
ผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมามียอดขายและเติบโตได้ในชว่งวิกฤต กทม.จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการ
สร้างเศรษฐกิจและการค้าผ่านการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลให้กับลูกค้า (digital experience economy) เช่น การเพ่ิม    
การสอนเวิร์กช็อปออนไลน์ (เช่น เตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบส่งไปให้ลูกค้าก่อน แล้วจัดการสอนออนไลน์) และการจัดทำดิจิทัล
คอนเทนต์ช่วยโปรโมตกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การโฆษณาออนไลน์ การชูกิจกรรมเหล่าน้ีใหกั้บลูกค้าได้เห็นผ่าน
เคร่ืองมือทางซอฟต์พาวเวอร์ เช่น ละคร ซีรสี์ หนัง ดนตรี โดยการสอนน้ีจะเป็นการสร้าง digital experience economy 
ให้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องกับงานฝีมือและงานประดิษฐ์ได้ โดย กทม.จะเข้าไปช่วยผู้ประกอบการ 
ต้ังแต่การออกแบบกิจกรรม ไปจนถึงการประสานงานกับเอกชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาเน้ือหาออนไลน์     
และการจัดส่งสินค้า (อ้างอิงเน้ือหา digital experience economy จากแนวคิดของ คุณสันติธาร เสถียรไทย) 

 

P036 ดึงอัตลกัษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ (สร้างสรรคดี์/เศรษฐกิจดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - ได้มีส่วนร่วมกับย่านต่าง ๆ ตลอดทั้งปี ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียน 
   - ผู้บริโภคเข้าถึงสิ่งใหม่ ๆ ทีน่่าสนใจ เพ่ิมตัวเลือกในการจับจ่ายใช้สอย 
   - ผู้ประกอบการได้โอกาสเพ่ิมช่องทางหารายได้ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ  

รายละเอียด  
แต่ละย่านของกรุงเทพฯ มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว กล่าวคือในละแวกหนึ่ง มักมีสินค้า กิจกรรม หรือบรกิารที่สอดคล้อง

ไปในทิศทางเดียวกัน แต่หลาย ๆ ที่ขาดการรวมกลุ่ม ในขณะที่บางแห่งขาดการประชาสัมพันธ์หรือกลไกจากภาครัฐ
สนับสนุน กทม. จึงจะส่งเสรมิโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ (hard infrastructure) เช่น พัฒนาการเช่ือมต่อของย่าน      
ให้เข้าถึงได้ง่าย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมองค์ความรู้ ข้อบัญญัติที่เก่ียวข้อง การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (soft infrastructure) 
โดยต้ังต้นจากต้นทุนเดิมที่แต่ละละแวกมี เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของย่าน เช่น การสนับสนุนรวมกลุ่มของ
ผู้ประกอบการและประชาชนในพ้ืนที่ การช่วยประสานงานกับสถาบันทางการเงินเพ่ือหาสินเช่ือต้นทุนต่ำ ช่วยส่งเสริมการ
จัดการกิจกรรมเพ่ือดึงดูดนักลูกค้าและนักทอ่งเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายท่ีย่าน (เช่น การจัด one day trip การจัดถนนคนเดิน)    
และการเสริมกิจกรรมจนกลายเป็น ‘ย่าน’ ท่ีแข็งแรง ดึงดูดผู้คนเข้ามาและเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา ได้แก่ ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy District) ย่านธุรกิจ-เศรษฐกิจการค้า 
ย่านรับจ้างผลิต OEM (Original Equipment Manufacturer) ย่านสตรทีฟู้ด ย่านที่เป็น Node สำคัญ 
ย่านนวัตกรรม 
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P038 ส่งเสริมให้ผูค้้าแผงลอยมีความม่ันคงในการประกอบอาชีพ (เศรษฐกิจดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ได้โอกาสสำหรับหาบเร่ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พ้ืนที่ และการบริหารจัดการท่ีมั่งคง 

รายละเอียด 
หาบเร่แผงลอยเป็นกลไกที่สำคัญในเชิงเศรษฐกิจต่อคนกรงุเทพฯ ทั้งในแง่การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานรากและการ

เป็นแหล่งอาหารราคาประหยัดเพ่ือลดค่าครองชีพให้กับคนเมือง (อ้างอิงจากกิจกรรม ‘ชัชชาติชวนคิด’ ที่สอบถามความ
คิดเห็นประชาชนเก่ียวกับมุมมองที่มีต่อหาบเร่แผงลอย [1]) 

ดังน้ัน เพ่ือพัฒนาให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยมั่นคงข้ึน สามารถต้านทานสภาวะทางเศรษฐกิจที่ผันผวนสูงได้ กทม.จะ
สนับสนุนใหผู้ค้้ามีความมั่นคงในการค้า (social mobility) ผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่  
   1. การจัดหาเงินทุน - กทม.ประสานข้อมูลการค้า ข้อมูลการดำเนินการในอดีต และขีดความสามารถในการทำ
การค้าของผู้ค้าให้กับสถาบันทางการเงินของรัฐและเอกชนเพื่อจัดหาสินเช่ือดอกเบี้ยต่ำ ลดต้นทุนในการทำธุรกิจ  
   2. การบริหารจัดการ - กทม.ประสานงานกับ อสท. (อาสาเทคโนโลยี) ประจำชุมชนให้ช่วยเหลือในด้านการบริหาร
จัดการภายในร้านค้า (เช่น จัดการสินค้าคงคลัง การจัดการรายรับ-รายจ่าย) ผ่านการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการ
ควบคุม  
   3. การจัดหาพ้ืนที่ - กทม.ประสานงานกับเอกชนและภาครัฐในพื้นที่เพ่ือจัดหาพ้ืนท่ีเช่าราคาประหยัดสำหรับผู้ค้าที่
ต้องการพ้ืนที่ทำการค้าถาวร 
[1] https://www.chadchart.com/policy/6215dfa0204d4c4f8ab8c84c/ 

 

P039 สรา้งการมีส่วนร่วมของผู้คา้แผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพ้ืนที่การค้า (เศรษฐกิจดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบของการทำพ้ืนที่การค้าขายหาบเร่ในเขตที่อยู่อาศัยและใช้ชีวิต 
   - ได้หาบเร่แผงลอยที่สวยงามสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
 
รายละเอียด 

ในปัจจุบันแม้จะมีความพยายามให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการกำหนดให้มตัีวแทนของประชาชนใน
คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขต แต่สัดส่วนของคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังมอีงค์ประกอบของข้าราชการ
มากกว่าภาคประชาชนจึงอาจทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนในพ้ืนที่ นอกจากน้ันการกำหนด
ลักษณะของร้านค้าที่ขาดความร่วมมือของคนในพ้ืนที่อาจส่งผลให้ลกัษณะของร้านค้าไม่เข้ากับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมใน
พ้ืนที่ได้  ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาการมีส่วนร่วมของของภาคประชาชน ทั้งผู้ค้าและประชาชนในพื้นที่ ดังน้ี 
   1. พิจารณาปรับเพ่ิมสัดส่วนคณะกรรมการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขต ในส่วนผูแ้ทนการค้าและภาค
ประชาชน ได้แก่ ตัวแทนผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่ และตัวแทนผูป้ระกอบการในพื้นที่ เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่
มีอิสระในการกำหนดลักษณะของแผงค้า หรือจำนวนแผงค้าที่เหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับย่าน 
   2. เพ่ิมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ ผ่านการประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีออนไลน์ต่างๆ       
เพ่ือให้การบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในย่านน้ันๆ  
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   3. เพ่ิมการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนที่การค้าให้โปรง่ใสต้ังแต่วิธีการกำหนดลักษณะของพ้ืนที่ค้า ไปจนถึงจำนวนและ
ประเภทการค้าในพ้ืนที่ 
   4. ร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาลักษณะร้านค้า เช่น ลกัษณะสีของร้าน ร่ม ให้สอดคล้องกับ         
ที่คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขตกำหนด โดยคณะกรรมการชุดน้ีจะเป็นกำลังสำคัญในการกำหนด
หลักการที่เหมาะสมสำหรับการทำการค้าในแต่ละพ้ืนที่ เชน่ ขนาดของทางเท้าที่เหมาะสม (แต่ต้องไม่น้อยกว่าหลักการตาม
มาตรฐานอารยสถาปัตย์ (universal design)) รูปแบบของการค้าและจำนวนแผงค้า หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วม (แต่ต้องมี
ความเป็นธรรมให้กับทุกคนในพ้ืนท่ี) 

 

P040 ทำฐานข้อมูลผูค้้าแผงลอยพร้อมติดตามการดำเนินการ (เศรษฐกิจดี/บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  - ได้เมืองท่ีมีแหล่งสินค้าและอาหารแผงลอยที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียด 
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการหาบเร่แผงลอยและการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการเป็นหน่ึงในมิติที่ประชาชน

ให้ความสำคญัเก่ียวกับหาบเร่แผงลอย (อ้างอิงจากกิจกรรม ‘ชัชชาติชวนคิด’ ที่สอบถามความคิดเห็นประชาชนเก่ียวกับ
มุมมองที่มีต่อหาบเร่แผงลอย [1]) ดังน้ัน กทม.จะทำการข้ึนทะเบียนหาบเร่แผงลอยในพื้นที่ท้ังหมด โดยเก็บข้อมูล เช่น 
   - พิกัดจุดขาย สำหรับการติดตามและดูแลให้ผู้ค้าประกอบกิจการภายในพ้ืนที่ที่กำหนดไว้ 
   - ข้อมลูผู้ค้าและผู้ช่วยการค้า สำหรับการดูแลอบรมผู้ค้าเพ่ิมศักยภาพในการขาย (เช่น การอบรมแนวทางการรักษา
ความสะอาดของพื้นที่ สุขอนามัยอาหาร) และการป้องกันการสวมสิทธิของผู้ค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 

   - ข้อมลูรายละเอียดสินค้าและบริการท่ีทำการจำหน่าย สำหรับการเก็บสถิติและข้อมูลของกทม. เพ่ือนำมาพัฒนา
โครงการเพื่อส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายและลดต้นทนุให้กับผู้ค้า 
   - ข้อมลูการร้องเรียนจากประชาชนและปัญหาจากการลงพ้ืนที่สุ่มตรวจคุณภาพการให้บริการของหาบเร่แผงลอย 
สำหรับการประเมินการต่อใบอนุญาตการทำการค้าในพ้ืนที่ 
[1] https://www.chadchart.com/policy/6215dfa0204d4c4f8ab8c84c/ 

 
P042 หาพ้ืนที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการท่ีสามารถจัดเปน็พ้ืนที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร     
        (hawker center) (เศรษฐกิจดี/โครงสร้างดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - พ้ืนที่การค้าสำหรับหาบเร่ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบไม่กีดขวางการสัญจร 
รายละเอียด 

ปัญหาหาบเร่แผงลอยกีดขวางทางสัญจรในพื้นที่สาธารณะเป็นอีกหน่ึงประเด็นปัญหาของหาบเร่แผงลอยที่พบ      
ในหลายพ้ืนที่ ดังน้ัน กทม.จะเป็นตัวกลางในการร่วมมือกับรัฐและเอกชนในการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา   
เป็นศูนย์อาหาร (hawker) เน้นจุดที่มีความต้องการของผู้บริโภค ที่ใหผู้้เช่าเดิมสามารถเช่าได้ในราคาประหยัด สำหรับผู้ค้า
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แผงลอยที่สนใจ พร้อมกับการบริหารจัดการด้านความสะอาดโดย กทม. ต้ังแต่การทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ      
การตรวจความสะอาดของสินค้าและอาหารที่ขาย การจัดการจุดซักล้างรวม การจัดการจุดแยกขยะและกำจัดขยะรวม 

 

P116 12 เทศกาลตลอดปีทัว่กรุงเทพฯ (สร้างสรรค์ดี/เศรษฐกิจดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - คนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอื่นหรือต่างประเทศมีเทศกาลน่าสนใจตลอดทั้งปีให้เข้าร่วม 
   - ธุรกิจได้โอกาสในการกระตุ้นยอดขายจากงานเทศกาล เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 

รายละเอียด 
จากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ [1] พบว่า ปี 2564 มีแรงงานที่มีงานทำลดลง 107,354 คนจากปี 2563 หรือ

คิดเป็นประมาณ 2% ดังน้ันกรุงเทพฯ จะต้องเป็นแหล่งสร้างงานเพ่ือทดแทนแรงงานทีห่ายไป การจัดเทศกาลคือการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะส้ันในรูปแบบหน่ึงและเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นการเปิดโอกาสประกอบธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับคน
กรุงเทพฯ โดยเทศกาลสามารถเป็นเครื่องมือผลักดันความสร้างสรรค์ การออกแบบ ชุมชน รวมถึงเพ่ิมเทศกาล    ที่น่า
ท่องเที่ยวให้กับคนกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และนักท่องเท่ียวต่างชาติด้วย โดยแต่ละเทศกาลจะดึงอัตลักษณ์และศักยภาพของ
แต่ละย่านทั่วกรุงออกมาเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวของย่านในกรุงเทพฯ สามารถคัดสรร จัดกลุ่ม สร้างเรื่องราว เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตลอดปี นอกจากนียั้งมุ่งหวังใหใ้ห้เกิดการทอ่งเที่ยวภายในย่านหลงัจากจัดเทศกาลอีกด้วย  

ตัวอย่างเทศกาลท่ีจัดได้ในแต่ละเดือนมีดังนี ้
   1. มกราคม - เทศกาลดนตรีในสวน  
   2. กุมภาพันธ์ - เทศกาลดอกไม้แห่งความรกั  
   3. มีนาคม - เทศกาลหนังสือกรุงเทพฯ  
   4. เมษายน - เทศกาลอาหารฮาลาลหลังอาทิตย์ลับขอบฟ้า 
   5. พฤษภาคม - เทศกาลผลไม้ไทย  
   6. มิถุนายน - Pride Month   
   7. กรกฎาคม - เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ  
   8. สิงหาคม - เทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   9. กันยายน - เทศกาลงานคราฟต์  
   10. ตุลาคม - เทศกาลแข่งเรอืกรุงเทพฯ  
   11. พฤศจิกายน - เทศกาล 11.11 ช้อปป้ิงพาราไดส์เฟสติวัล  
   12. ธันวาคม - เทศกาลแห่งแสง ของขวัญกรุงเทพฯ (Bangkok Winter Illumination 

 

 

 

 



เศรษฐกิจดี-9 
 

P118 กรุงเทพฯ ม่ันใจ ปลอดภัยโควิด (เศรษฐกิจดี/สขุภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 

   - คนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวมั่นใจได้ว่า กทม.มีมาตรการจัดการโควิดที่ดี ลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด 
   - ภาคธุรกิจได้ความมั่นใจและความเช่ือมั่นกลับมา ไม่ต้องกังวลกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด 19  
รายละเอียด 

ความเชื่อมั่นคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจขับเคล่ือนต่อไปได้ รวมถึงสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจต่าง ๆ ใน
กรงุเทพฯ เน่ืองจากการระบาดของโรคทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก ดังน้ัน กทม.จะสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามายังพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ผ่านศักยภาพในการตรวจ คัดกรอง และติดตามกลุ่มเสี่ยง นอกจากน้ี กทม.จะ
ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจตรวจ ATK ให้กับทั้งพนักงานและลูกค้า พร้อมกับนำผลการตรวจข้ึนแสดงบนแอพพลิเคช่ันและส่งให้กับ 
กทม.เพ่ือเก็บสถิติและควบคุมการระบาดในกรณีที่พบผู้ติดเช้ือ 

 

P121 จัดต้ังคณะกรรมการรว่มภาครัฐและเอกชน เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กทม. (กรอ. กทม.) (เศรษฐกจิดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดทำนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจในกรุงเทพฯ  
   - เศรษฐกิจที่เติบโตข้ึนจะส่งผลดีกับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
รายละเอียด  

ประเทศไทยมีโครงสร้างคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)  ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนกลุม่จังหวัด สำหรับพ้ืนที่กรุงเทพฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กรอ. ส่วนกลาง ซึ่งดูแลโดยนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ ส่วนราชการระดับประเทศที่ดูแลเศรษฐกิจ ตัวแทนคณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบัน 
(กกร.) (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) ในขณะทีจั่งหวัดอ่ืนมี 
กรอ.จังหวัด ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยหลายภาคส่วนที่เป็นตัวแทนของจังหวัด เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
กรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัด และประธานชมรมธนาคารจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และกรรมการอ่ืน ๆ รวม 22 คน 

ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กทม.        
(กรอ. กทม.) เพ่ือร่วมกันจัดทำแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพ้ืนที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะ โดยมีองค์ประกอบ
ได้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผอ.สำนักต่าง ๆ ใน กทม. ตัวแทนผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ (ประกอบด้วยกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น กลุม่ธุรกิจการค้า กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุม่ธุรกิจทอ่งเที่ยว) โดยข้อคิดเห็นที่ได้จะแบ่งเป็นส่วนที่    
กทม.ดำเนินการได้เองทันที และส่วนที่ผู้ว่าฯ จะนำเสนอใหกั้บ กรอ.ส่วนกลางสำหรับส่วนที่ต้องอาศัยอำนาจของรัฐบาล      
ในการดำเนินการเพ่ิมเติม 

 

 

 



เศรษฐกิจดี-10 
 

P122 ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน (เศรษฐกิจดี/เรียนดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - แรงงานเข้าถึงงานได้มากขึ้น และผู้ประกอบการต่าง ๆ ก็เข้าถึงตลาดแรงงานได้ง่ายข้ึนเช่นกัน 
   - แรงงานได้พัฒนาทักษะยุคใหม่สำหรับการทำงาน 
   - นายจ้างได้แรงงานท่ีมีคุณภาพ มีคุณสมบติัตามที่ต้องการ 

รายละเอียด  
กทม.มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนผ่าน  

   - ศูนย์ฝกึอาชีพ 17 แห่ง หลกัสูตรมุ่งเน้นการประกอบวิชาชีพ (เช่น ตัดผม ทำอาหาร ตัดเย็บเสื้อผ้า) ซึ่งเป็น
หลักสูตรด้ังเดิมสอนมายาวนานและยังได้รับความนิยมจากประชาชน 
   - โรงเรียนฝึกอาชีพ 10 แห่ง มีหลักสูตรที่เปิดสอนมากกว่า 200 หลักสูตร [1] เน้ือหาหลากหลายแตกต่างกันไป      
ในแต่ละโรงเรียน โดยมีหลักสูตรครอบคลุม เช่น งานช่าง ช่างรถยนต์ ช่างเครื่องไฟฟ้า ช่างระบบในอาคาร งานคหกรรม 
อาหารไทย อาหารนานาชาติ งานภาษา เกาหลี จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น  

อย่างไรก็ดีความต้องการของภาคธุรกิจเป็นอีกหน่ึงปัจจัยสำคัญที่ควรนำมาออกแบบหลักสูตรเพื่อใหนั้กเรียน         
ที่ผ่านการอบรมเป็นที่ต้องการของตลาด มีงาน และมีรายได้ โดยเมื่อสืบค้นข้อมูลกลับไปอย่างน้อยถึงปี 2549 พบว่า
หลักสูตรวิชาส่วนใหญ่ยังคงเป็นวิชาเดิม ดังน้ัน กทม.จะเพ่ิมทางเลือกให้กับการศึกษาผา่นโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. 
ทั้งการสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพที่ทำอยู่ในปัจจุบันเพ่ือรองรับการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และการ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ระบบแรงงานเอกชนโดยการพัฒนาหลักสูตรทีส่อดคล้องกับความต้องการของตลาด     
เช่น e-Commerce (ผ่านการสำรวจความต้องการจากเอกชนในพ้ืนที่ หรือการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันกับเอกชน)          
เพ่ือเพ่ิมโอกาส  ให้นักเรียนมงีานทำหลังจบจากหลักสูตรแล้ว และ กทม.จะติดตามประสิทธิภาพการทำงานของนักเรียน     
ที่จบการศึกษาเพ่ือนำแนวคิดมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง นอกจากการพัฒนาหลักสูตรแล้ว กทม.จะช่วยสนับสนุน     
ให้แรงงานฝีมอืภายในกรุงเทพฯ เข้าถึงแพลตฟอร์มการจ้างงานได้ โดยการช่วยเหลือของอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)      
เพ่ือช่วยเพ่ิมโอกาสในการหางานที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เศรษฐกิจดี-11 
 

P123 ขยายโอกาสใหผู้้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯ (เศรษฐกิจดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ ได้โอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่จำหน่ายสินค้าของตนเองมากขึ้น 
   - ได้เศรษฐกิจที่หมุนเวียนเมด็เงินกันภายในพ้ืนที่ 

รายละเอียด 
ในบางครั้งผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEs มีข้อจำกัดทางข้อมูลในการเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งใน     

และต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในมิติความรูค้วามเข้าใจเทคโนโลยี มิติเครือข่ายในการค้า ดังน้ัน กทม.จะรวบรวมช่องทาง    
การจัดจำหน่ายสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ เครือข่ายร้าน กทม.และรา้นชุมชน พร้อมกับวิธีการและแนวทางในการเข้าถึง
ช่องทางเหล่าน้ีเป็นแค็ตตาล็อกให้กับผู้ประกอบการในพื้นท่ีได้เลือกและใช้งาน ซึ่งจะสามารถช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ  ให้กับผูป้ระกอบการท่ีสนใจ นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของธุรกิจและเม็ดเงินระหว่างกัน      
ภายในเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ 

 

P124 ตลาดนดัชุมชน ตลาดนัดเขต (เศรษฐกิจดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - เพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจและช่องทางการขายสำหรับการประกอบธุรกิจของรายย่อย 
   - เพ่ิมตัวเลือกให้กับผู้บริโภค และได้สนับสนุนผู้ค้ารายย่อย 

รายละเอียด 
การจัดตลาดนัดก็เป็นอีกหน่ึงช่องทางกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้ผลดี รวมถึงผลตอบรับจากผู้บริโภคในกรงุเทพฯ           

ก็น่าสนใจด้วย และการจัดตลาดนัดยังส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย นโยบายของ กทม.คือ จัดหาพื้นที่พัฒนาตลาดนัด
ประจำชุมชนประจำเขต เพ่ือให้ประชาชนได้พ้ืนที่ค้าขายที่ค่าเช่าต่ำ โดยพิจารณาพ้ืนที่ราชการของ กทม. หรือปิดถนน      
คนเดินบางเส้นทาง 
 

P129 ขยายโอกาส ขยายชอ่งทาง ให้กับสนิค้าสรา้งสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok) (สร้างสรรค์ดี/เศรษฐกจิดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ได้สนับสนุนสินค้าสรา้งสรรค์ที่ผลิตข้ึนในพ้ืนที่กรุงเทพฯ 
   - ได้ขายสินค้ามากข้ึนในหลากหลายช่องทาง 
   - ได้พัฒนาสินค้าให้ไปสู่สนิค้าสร้างสรรค์ 

รายละเอียด 
ปัจจุบัน Bangkok Brand ตราสัญลักษณ์สนิค้าสร้างสรรค์ที่ผลิตข้ึนในกรุงเทพฯ ยังมีช่องทางจัดจำหน่ายที่จำกัด    

มีหมวดหมู่ของสินค้าที่จำกัด และไมม่ีการจัดทำและเผยแพร่ฐานข้อมูลของผู้ผลิตเพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ 
รวมทั้งผู้ผลิตยังไม่ได้ขึ้นเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม และระบบ e-GP เพ่ือต่อยอดการประมูลงานจากภาครัฐ  ดังน้ัน 
กทม.จะนำเอาผลิตภัณฑ์เหลา่น้ีต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok) โดยการรวบรวม



เศรษฐกิจดี-12 
 

ผลิตภัณฑ์ที่ผลติข้ึนในกรุงเทพฯ ที่มีความหลากหลายของหมวดหมู่สินค้าให้ครบถ้วนทกุมิติความสร้างสรรค์ เช่น 
ศิลปะการแสดง ศิลปะการออกแบบ สิ่งพิมพ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ งานฝีมือ ของเลน่ เฟอร์นิเจอร์         
เคร่ืองเรือน เคร่ืองเขียน เครื่องหนัง เคร่ืองปรุง เคร่ืองครัว เป็นต้น และพร้อมกับสนับสนุนผู้ผลิต เช่น 
  1. ออกแบบช่องทางจัดจำหน่ายเพ่ิมเติม ทั้งการจัดกิจกรรมใน-นอกกรุงเทพฯ และต่างประเทศ ร่วมมอืกับเครือข่าย
ร้านค้าห้างร้าน เพ่ือเปิดพ้ืนที่วางจำหน่ายสินค้าเพ่ิมเติม โดยกทม.จะศึกษาตลาดสำหรับสินค้าสร้างสรรค์ คัดเลือกสินค้าท่ีมี
ศักยภาพ 
  2. เปิดหลักสูตรให้ผู้ประกอบการนำสินค้าเข้าแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ต่าง ๆ ผ่านการช่วยเหลือจากอาสาสมัคร
เทคโนโลยี (อสท.)  

 3. จับคู่ผู้ประกอบการต่างประเภทมาออกแบบสร้างสรรค์งานร่วมกัน เช่น สิ่งพิมพ์กับเครื่องครัวเพ่ือออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ใหม่ หรอืของเล่นกับศิลปะการแสดง เพ่ือนำตัวละครมาเป็นของเล่น เป็นต้น  
  4. จัดเวิร์กช็อปด้านผลิตภัณฑ์จากความร่วมมือของกทม.และภาคเอกชน เพ่ือนำไปต่อยอดและขยายช่องทางการหา
รายได้จากภูมิปัญญาทีม่ีอยู่ และใหค้วามองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาสินค้าที่ยังพัฒนาศักยภาพไม่เต็มที่ 
  5. จัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการสร้างสรรค์ภายในกรุงเทพฯ ให้ผู้ทีส่นใจต่อยอดธุรกิจสามารถติดต่อกันได้  
  6. สนับสนุนให้ข้ึนทะเบียนวิสาหกิจและ e-GP เพ่ือโอกาสในการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐและ กทม.  
  7. สนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือเปิดห้างหรือร้านค้าในแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ระดับโลกเพื่อนำสินค้า MIB         
โกอินเตอร์  
  8. ร่วมกันพัฒนาให้สินค้าที่ผลิตในกรุงเทพฯ มีความสร้างสรรค์ในทุกมิติ ต้ังแต่ผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการสื่อสาร        
การเล่าเรื่อง เพ่ือนำเข้าสู่ตลาดพร้อมกลยุทธ์ทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  
  9. จัดงานนิทรรศการและงานจัดแสดงสินค้าเพ่ือส่งเสริมสินค้าสร้างสรรค์และผู้ประกอบการ รวมถึงเปิดโอกาส      
ให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ได้เรียนรู้จากความสำเร็จของผูป้ระกอบการท่ีมีศักยภาพ 
  10. สนับสนุนและให้ข้อมูลในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าสร้างสรรค์ MIB 
  11. ประเมินผลตอบรับของสินค้าทั้งจากฝั่งผู้บริโภคและผูป้ระกอบการ เพ่ือนำไปต่อยอดและปรับปรุงในการผลิต
และจำหน่ายในอนาคต 

 

P133 คลังปญัญาผู้สงูอายุ (เศรษฐกิจดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ผูสู้งอายุที่ยังอยากทำงานหรือมีกำลังและพลังความคิดที่มีคุณค่าอยู่ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ 
   - สังคมได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์หรือคลังปัญญาทีน่่าสนใจจากผูสู้งอายุ 

รายละเอียด 
ผู้สูงอายุตอนต้นหลายคนยังอยากทำงานหรือถ่ายทอดความรู้สู่สังคมหรือประสบการณ์ที่มีคุณค่า ดังน้ัน กทม.       

จะจัดหางานที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและสร้างความภาคภูมิใจให้ผูสู้งอายุด้วย      
เช่น การช่วยดูแลเด็กอ่อน-เด็กเล็กแก่คุณแมม่ือใหมใ่นศูนย์ การคัดแยกขยะ หรือการเป็นอาสาสมัครดูแลสังคมในชุมชน    
เพ่ือเฝ้าระวังปัญหาในระดับบ้านและชุมชน เช่น ความรุนแรงในครอบครัว ช่วยดูแลผู้ป่วยติดเตียง เพราะและทำกล้าไม้
สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในเมือง 



เศรษฐกิจดี-13 
 

P142 ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความม่ันคง (ปลอดภัยดี/เศรษฐกิจดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - คนไร้บ้านที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการช่วยหางานสามารถกลับเข้าสู่ระบบและพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

รายละเอียด 
นอกจากการช่วยเหลือด้านสวัสดิการและปัจจัยพ้ืนฐาน ทัง้ในด้านการพักอาศัย อาหาร ตลอดจนการรักษาพยาบาล

หรือตรวจสุขภาพ อีกหน่ึงปัจจัยในการช่วยส่งคนไร้บ้านกลับสู่การดำเนินชีวิตตามปกติสุขได้อย่างย่ังยืนคือ รายได้ที่มั่นคง
และเพียงพอสำหรับการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเช่าที่พักอาศัยราคาถูกได้  

กทม.จะดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม มูลนิธิฯ ต่างๆ ตลอดจนภาคเอกชนผู้ประกอบการในการ
จัดทำฐานข้อมลูและดูแลเร่ืองสวัสดิการ ส่งต่อสู่โครงการฝึกอาชีพ การอบรมระยะส้ัน และช่วยหางานให้เหมาะกับช่วงอายุ
และพ้ืนฐานรายบุคคล เช่น พนักงานดูแลสวนและตัดต้นไม้ พนักงานคัดแยกขยะ พนักงานทำความสะอาด หรือแรงงาน
ก่อสร้างและช่างทั่วไป 

P159 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผลักดัน Hi-Tech และ Hi-Touch (สร้างสรรค์ดี/เศรษฐกิจดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ร้านค้าและผู้ประกอบการสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากความสร้างสรรค์ได้ 
   - ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการทีน่่าสนใจมากขึน้  
รายละเอียด 

กทม.ยังขาดการดำเนินการด้านเศรษฐกิจระดับเมืองอยู่แม้มีอำนาจและกลไกท่ีใช้ได้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative 
economy) คือเศรษฐกิจที่ใช้ความคิดสรรสร้างเป็นผลผลิตและใช้เป็นเคร่ืองมือที่น่าสนใจในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในทุก
ระดับ กทม.จะประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สนับสนุน ตลอดจนผลักดันกรงุเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคในอนาคต กทม.ต้องผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเทคโนโลยีข้ันสูง (Hi-Tech) เช่น อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
อุตสาหกรรม eSports แพลตฟอร์มช้อปป้ิงออนไลน์ ตลอดจนอุตสาหกรรมท่ีมีคุณค่า ภูมปัิญญาท้องถ่ิน ทางด้านจุดแข็งด้านการ
บริการ (Hi-Touch) กทม.ต้องผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ เช่น สปา-นวดแผนไทย อาหาร สตรีทฟู้ด ช้อปป้ิง  
ซื้อ-ขายสินค้า (shopping destination) ตลอดจนการแสดง ศิลปวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีอัตลกัษณ์และมูลค่าสูง 
(value creation) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กทม.จะดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ จัดนิทรรศการตลอดจน
ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลของเมือง (City Event) เพ่ือดึงดูดการลงทุนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงเช่ือมโยง
ความร่วมมือของผู้ประกอบการเอกชน และกลุ่มอุตสาหกรรมเช่ือมโยงสู่หลักสูตรของสถานศึกษาในกรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกอาชีพ 
เพ่ือจับคู่อาชีพทักษะข้ันสูงกับความต้องการตลาด 

 

 

 

 



เศรษฐกิจดี-14 
 

P181 พัฒนาโอกาสและศักยภาพในตลาด กทม. (เศรษฐกิจดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ได้พ้ืนที่สำหรบัค้าขายเพ่ิมเติมในราคาที่สามารถเข้าถึงได้และเปิดกว้างสำหรับทุกคน 

รายละเอียด 
กทม. มีตลาดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร 13 แห่ง มีจำนวนแผงค้าร่วมกันมากกว่า 

20,000 แผงคา้กระจายตัวอยู่ตามเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่สามารถสร้างโอกาสให้กับการค้าขายของ         
คนกรุงเทพฯ ได้ แต่ในปัจจุบันยังมีพ้ืนที่ตลาดหลายแห่งท่ีมีการใช้บริการที่ค่อนข้างต่ำ เน่ืองจากเหตุผลหลายปัจจัย เช่น       
ขาดการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ทำให้มผีู้ใช้บริการน้อยทั้งผู้ค้าและลูกค้า การกำหนดประเภทของการค้าภายในตลาด         
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ เวลาเปิด-ปิดตลาดไม่สอดคล้องกับการมาใช้บริการ ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ
ให้กับผู้ประกอบการเดิมและผู้ประกอบการใหม่ ๆ ดังน้ี  

1. เพ่ิมผู้ค้าโดยการใช้พ้ืนท่ีตลาดให้เต็มศักยภาพ : ขยายเวลาในการเปิดปิดตลาดต่าง ๆ หรือแบ่งการเปิดตลาด
ออกเป็นช่วง ๆ และเปิดพ้ืนทีว่่างให้ค้าขายได้เพ่ิมเติม เช่น เปิดพ้ืนที่ลานจอดรถบางส่วนในการค้าเพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการใหม่ ๆ เข้ามาเปิดแผงขายเพ่ิมเติม โดย กทม. จะประชาสัมพันธ์ให้กับคนในพ้ืนที่ได้รับรู้ถึงพ้ืนที่การค้า      
เหล่าน้ีมากย่ิงข้ึน 

2. เพ่ิมลูกค้าและบริการ : ปรับรูปแบบการค้าของแผงใหส้อดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคภายในพ้ืนท่ี     
พร้อมท้ังสร้างช่องการทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ผ่านการจับคู่ผู้ค้าและผู้ซื้อโดยตรง เช่น  

- จัดทำแคตาลอ็กอาหารปรุงสุกและอาหารสดภายในตลาดมอบให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียง พร้อมกับสร้างระบบ
ส่งสินค้าจากตลาดไปยังบ้านเรือนผ่านวินมอเตอร์ไซค์ในพ้ืนที่ (บริการด้วยโครงสร้างราคาท่ีเหมาะสม) 

- สำหรับประชาชนหรือผู้ประกอบการในบริเวณพ้ืนที่ที่มาใช้บริการตลาดเป็นประจำ เช่น ร้านอาหารบริเวณ
ใกล้เคียงที่ต้องมาซื้อของสดทกุวัน ทางตลาดจะมีบริการหน่วยรถบรรทุกเพ่ือบริการส่งสินค้าให้กับลูกค้าเพ่ือเป็นการท้ังลด
ต้นทุนให้กับลกูค้าและยกระดับการบริการให้กับผู้ขาย 

3. ลดค่าใช้จ่าย : ลดค่าเช่าแผงค้าภายในตลาด ยืดระยะเวลาการชำระหน้ี (ถ้าม)ี ในระยะยาว จนกว่าสภาวะ
เศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวซึ่งจะเป็นหน่ึงในปัญหาหลักของเมืองระหว่างสถานการการระบาดและหลังการระบาดของ COVID 
(ปัจจุบันการดำเนินการหลักของ กทม. จะเป็นการเยียวยาในระยะสั้น เช่น งดการเก็บค่าเช่าในปี 63 [1] ลดการเก็บค่าเช่า 
50% ในช่วงปลายปี 64 [2]) โดย กทม. จะขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการส่งงบกำไร-ขาดทุนเบ้ืองต้นให้กับ กทม.      
เพ่ือให้ กทม.ทราบถึงสภาวะทางการเงินของผู้ประกอบการในตลาดแต่ละรายและนำข้อมูลเหล่าน้ีไปร่วมพัฒนาเป็น      
แผนการดำเนินงานในระยะยาวเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 



เศรษฐกิจดี-15 
 

P182 ใบอนญุาตตามประเภทกิจกรรม Function-based License (บริหารจัดการดี/เศรษฐกิจดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - การติดต่อขออนุญาตจากภาครัฐที่สะดวกมากย่ิงข้ึน เข้าใจง่ายยิ่งข้ึน ข้ันตอนน้อยลง 

รายละเอียด 
ปัจจุบันกิจกรรมหลายอย่างของประชาชนทั้งเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจจำเป็นต้องขออนุญาตกับ กทม.ซึ่งการขอ

อนุญาตหลาย ๆ ครั้งมียากและสับสน เน่ืองจากใบอนุญาตจะข้ึนอยู่กับตัวบทกฎหมาย ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และความ
เข้าใจในการขอใบอนุญาต เช่น การขออนุญาตเพ่ือเปิดร้านอาหาร ต้องมีการขออนุญาตอย่างน้อย 2 ใบอนุญาตจาก กทม. 
ได้แก่ใบอนุญาตประกอบกิจการอันตราย (กิจการที่เก่ียวกับอาหาร [1]) และ การจัดแจ้งสถานที่การจำหน่ายหรือสะสม
อาหาร [2] (นอกเหนือจากน้ียังมีใบอนุญาตที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ เช่น ใบขายยาสูบ จากกรมสรรพสามิต)  
ดังน้ันเพ่ือสร้างความสะดวกให้กับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน กทม. จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการขออนุญาต
ตามประเภทของกิจกรรมของประชาชน เช่น การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง (กิจกรรมที่ใช้เสียงและต้องรวมตัวกันของประชาชน) 
โดยการขออนุญาตในรูปแบบน้ีจะมีลักษณะเบ้ืองต้น ดังน้ี 
  1. กทม.จะให้ประชาชนดำเนินการประสานงานกับ กทม.เพียงครั้งเดียว จากนั้น กทม.จะประสานงานขอใบอนุญาต
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้ 
  2. กทม.จะช่วยประสานงานกับภาครัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การประสานงานกับตำรวจนครบาลเกี่ยวกับใบอนุญาต
ให้ทำการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง การประสานงานกับกรมสรรพสามิตในการสง่ต่อข้อมูลการขออนุญาต 
  3. กทม. จะช่วยให้คำแนะนำและข้อมูลการติดต่อกับสิ่งอำนวยความสะดวกในพ้ืนที่ เช่น ลานจอดรถเอกชนในพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
 
P184 น้ำด่ืมสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุง (เศรษฐกิจดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - ได้เข้าถึงน้ำด่ืมสะอาด ปลอดภัย ที่มีคุณภาพฟรี  
   - ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 

รายละเอียด 
ปี 2547 กทม. การประปานครหลวง (กปน.) และบริษทัเอกชนได้ลงนามความร่วมมือกันในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ให้แก่ชาวกรงุเทพฯ ด้วยการติดต้ังตู้กดน้ำทั้งหมดประมาณ 387 จุด โดยทรัพย์สินตู้กดน้ำรวมถึงการบำรุงรักษาเป็นหน้าที่
ของบริษัทเอกชน [1]  

ปัจจุบันสำนักจราจรและขนส่ง กทม. ทำหนังสือถึง กปน.ให้เร่งดำเนินการร้ือถอน โดย กปน.ได้ประสานไปยัง
บริษัทเอกชนให้ดำเนินการรื้อถอนให้ครบทกุจุด เพ่ือที่สำนักจราจรและขนส่งกรุงเทพฯ จะได้ดำเนินการคืนทางเท้าและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้แกป่ระชาชน ที่มาของคำส่ังร้ือถอนมาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ ได้แก่  
   1. ที่ผ่านมามีผูใ้ช้งานน้อย เน่ืองจากมีคำถามเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและความสะอาดอย่างไรก็ตามกลุ่มคนจำนวนหน่ึง 
เช่น คนขับแทก็ซี่ ผูค้้าแผงลอย ยังพ่ึงพาตู้กดน้ำเหล่าน้ีอยู่ 
   2. ตำแหน่งติดต้ังกีดขวางการสัญจรทางเท้า  



เศรษฐกิจดี-16 
 

ท้ังน้ีข้อมูลจากหลายบทสัมภาษณ์สะท้อนว่าหากตู้กดน้ำเหล่าน้ีมีการปรับปรุงคุณภาพ ประชาชนก็มีความต้องการใช้งาน 
[2] ดังน้ัน กทม.จะทบทวนการร้ือถอนดังกล่าว ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพตู้กดน้ำและน้ำดื่ม ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 
   1. วิธีการจ่ายน้ำ อาจจะปรับให้เป็นลักษณะการเติมน้ำลงขวดแทน 
  2. กำหนดรอบการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
  3. ปรับตำแหน่งที่ไม่ขีดขวางทางเท้า อาจจะต้ังให้ขนานกับทางเท้าชิดแนวขอบทางเท้าด้านใดด้านหน่ีงแทน 
   4. พิจารณาเสริมในบริเวณจดุจอดจกัรยาน และชุมชนต่าง ๆ 
[1] https://www.prachachat.net/property/news-826751 
[2] https://themomentum.co/vibes-of-society-water-tab/ 

 

P188 ส่งเสริมการออมและเข้าถึงแหล่งเงนิทุนต้ังแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชน (เศรษฐกิจดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - คนกรุงเทพฯ มีความรู้ความเข้าใจถึงเร่ืองการออมและการเงินในทุกระดับ 
   - เพ่ิมความเป็นอิสระทางการเงินให้กับคนกรุงเทพฯ 
   - ชุมชนต่าง ๆ สามารถรวมรวมเงินทุนเพ่ือพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในชุมชนได้ เช่น ที่อยู่อาศัย  
รายละเอียด 

จากผลกระทบของเศรษฐกิจโดยภาพรวมและการระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายครอบครัวในระดับชุมชนขาด
รายได้และเผชิญปัญหาทางการเงินในหลายมิติ ซึ่งนำไปสู่การขาดอิสระทางการเงินและโอกาสในการพัฒนาระดับชุมชน  
การออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้ังแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชนเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับชีวิตของคนกรุงเทพฯ 
เน่ืองจากการเข้าถึงเงินทุนจะช่วยเพ่ิมอิสระทางการเงินและนำเงินทุนไปพัฒนาชุมชนต่อได้ นอกจากน้ีกลไกของบ้านมั่นคง  
ยังต้องพ่ึงพิงความรู้ทางการเงินด้วย ดังน้ัน กทม.จะส่งเสริมให้ความรู้ด้านการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้ังแต่ระดับ
ครอบครัวถึงระดับชุมชน 
   - อบรมเร่ืองการออมและความรู้ทางการเงินเบ้ืองต้น 
   - รวบรวมช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ให้กับชุมชน  
   - สร้างเครือข่ายชุมชน เช่ือมโยงชุมชนที่ประสบความสำเร็จด้านการออมกับชุมชนอ่ืน ๆ 

 

P196 พัฒนาป้ายท่องเที่ยวท่ัวกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง (สร้างสรรค์ดี/เศรษฐกิจดี/โครงสรา้งดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - มีทางเลือกในการทำกิจกรรมและได้รู้จักกรุงเทพฯ มากยิ่งข้ึนผ่านประวัติศาสตร์สิ่งต่าง ๆ ในเมือง 
รายละเอียด 

ป้ายท่องเที่ยวและสถานทีส่ำคัญของกรุงเทพฯ (ป้ายน้ำตาล) เป็นโครงการที่ดำเนินการต้ังแต่ปี 2546 – 2549      
รวม 430 ป้าย แบ่งเป็น 2546 – 2547 จำนวน 160 ป้าย 2549 จำนวน 270 ป้าย ป้ายอยู่ภายใต้การดูแลของ 3 สำนัก      
1) ส่วนการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดูแลเน้ือหาและข้อมูล 2) สำนักจราจรและขนส่ง กรุงเทพ 
ดูแลเรื่องกายภาพและการติดต้ังป้าย 3) ฝ่ายโยธา สำนักงานเขต หากมีการเคลื่อนย้ายหรือถอนเล็กน้อยโดยจะได้รับการ
ประสานจากส่วนการท่องเที่ยว 



เศรษฐกิจดี-17 
 

ลักษณะป้ายในปัจจุบันเป็นเสากล่องสี่เหลีย่มคู่ ส่วนเนื้อหาเป็นแผ่นโลหะสีน้ำตาลทรงจัตุรัส และด้านบนสุดของป้าย
เป็นแผ่นสแตนเลสโค้งตกแต่ง ส่วนองค์ประกอบของเนื้อหาน้ันประกอบด้วย 3 ส่วน 1) สัญลักษณส์ถานท่ี 2) ช่ือสถานที ่ไทย
และอังกฤษ 3) คำอธิบาย ไทยและอังกฤษ  

ปัญหาของป้ายในปัจจุบัน ประกอบด้วย 4 ประเด็น 1) สภาพทรุดโทรมไม่ได้รับการบำรุงรักษา ไม่มีแนวทางการ
ปรับปรุงป้ายท้ังหมด 2) รูปแบบการเล่าที่ไม่มีแบบแผน บางป้ายเน้นเล่าประวัติบางป้ายเน้นเล่ารูปแบบสถาปัตยกรรม 3) ไม่
มีภาพและแผนท่ีประกอบ เน่ืองด้วยบางเน้ือหามีการพูดถึงรายละเอียดจุดเล็ก ๆ ที่ไม่เห็นจากป้าย หรือหากมีการพูดถึง
ภาพรวมก็จะไม่เห็นภาพแผนท่ี เป็นต้น 4) เน้ือหาภาษาไทยและอังกฤษไม่เท่ากัน ทำใหช้าวต่างชาติไม่ทราบรายละเอียดเท่า
ภาษาไทย ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการปรับปรุงป้ายท่องเที่ยวให้มีความชัดเจน ถูกต้อง เข้าใจง่าย เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ให้ทุกสถานทีก่ลายเป็นแหลง่ท่องเที่ยว  

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา 
นำร่องพัฒนา 120 ป้าย ภายในเกาะรัตนโกสินทร์ โดยมีพัฒนาใน 2 มิติ 1) เล่าเรื่องใหม่ 2) รูปแบบป้ายใหม ่

1) เล่าเร่ืองใหม่ 
    - นำสีมาช่วงแบ่งยุคสมัยของสถานที่ ต้ังแต่ยุคก่อนรัตนโกสินทร์ถึงยุคปัจจุบัน การนำสีท่ีสามารถระบุยุค
สมัยมาช่วยเล่าเรื่องจะทำให้เราเห็นพัฒนาการของเมืองได้จากสี และเขา้ใจได้อย่างรวดเร็ว การกระจายตัวของสถานท่ีสำคัญ
สามารถสันนิษฐานได้ว่าช่วงใดการพัฒนากระจุกตัวอยู่ในบริเวณใด 
    - องค์ประกอบในการเล่าเร่ืองใหม่ ประกอบด้วย 1) ช่ือสถานที่ / แถบสีบอกยุคสมัย 2) เน้ือหาโดยย่อ สรุป
สาระสำคัญของสถานที่น้ีเป็นข้อ ๆ 3) ส่วนองค์ประกอบเพ่ิมเติม อาทิ ภาพ แผนผัง รายละเอียดสถาปัตยกรรม ฯลฯ 4) 
ประวัติ 5) แผนที่โดยรอบ 6) ป้ายบอกทางไปสถานท่ีโดยรอบ 7) QR Code เพ่ือสแกนข้อมูลเพ่ิมเติม 
    - ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทีส่อนวิชาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี 
สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักหอสมดุแห่งชาติ เพ่ือร่วมจัดทำข้อมูล ใหค้รบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน มีภาพเก่าประกอบ 
รวมถึงการเพิ่มเติมป้ายในจุดที่อาจจะหลงลมืและละเลยกันไป 

2) รูปแบบปา้ยใหม่ 
    - ปรับรูปแบบป้ายให้กระชับข้ึน ออกแบบป้ายหลายรูปแบบเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี           
หากบริเวณน้ันมีเสาอยู่แล้วอาศัยเสาเดิม หรือบริเวณมีแนวร่ัวเดิมก็ใช้รูปป้ายเป็นแนวนอนนำป้ายไปติดตั้งกับรั่ว ไม่เพ่ิมเสา
ในบริเวณน้ัน หากไม่มีเสาหรือแนวร่ัวจึงค่อยติดตั้งป้ายแบบมีฐาน โดยป้ายจะต้องไม่ขีดขวางทางเดิน ติดต้ังขนานไปกับทางเท้า 

-จัดทำข้อมูลทัง้หมดข้ึนระบบออนไลน์เปิดข้อมูลเป็นสาธารณะทุกคนสามารถเช่ือมต่อได้ เบ้ืองต้นจะนำ
ข้อมูลไปเช่ือมต่อกับ Google Map ให้รายละเอียดของสถานที่แสดงในออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปถึงการต่อยอดสร้าง
เส้นทางท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 



เศรษฐกิจดี-18 
 

P197 นำร่องผ้าอนามัยฟรี (เศรษฐกิจดี/สุขภาพดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - ลดภาระผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. 
   - แก้ปัญหาความจนประจำเดือน (Period Poverty) ทีส่่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและสุขอนามัยของ               
ผู้มีประจำเดือน 

รายละเอียด 
ผ้าอนามัยคือปัจจัยพ้ืนฐานทีจ่ำเป็นสำหรับผู้มีประจำเดือนทุกคน ในแต่ละเดือนผู้มีประจำเดือนมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือ

ผ้าอนามัยอยู่ที่ราว 80-150 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นจำนวนผ้าอนามัยประมาณ 20 แผ่นต่อเดือน ภาระในการจัดหา
ผ้าอนามัยจำนวนน้ีอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทีเ่รียกว่า ความจนประจำเดือน หรือ Period Poverty ขึน้ได้ 
 
Period poverty หมายถึง ความไม่สามารถในการเข้าถึงผ้าอนามัย เช่น ไม่สามารถซ้ือได้ เข้าถึงได้แต่ไม่เพียงพอ ไปจนถึง
การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม เช่น เปลี่ยนผ้าอนามัยน้อยครั้ง หรือใช้วัสดุอ่ืนที่ไม่เหมาะสมแทน จึงอาจเสี่ยงติดเช้ือและมี
ปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ตามมาได้ 

นอกจากนี้การศึกษาในต่างประเทศเก่ียวกับ period poverty หลายช้ินสะท้อนว่า การขาดแคลนผ้าอนามัยส่งผล
ต่อการขาดเรียนหรือขาดงานด้วย ด้านผลการสำรวจของ BMC Women’s Health ทีท่ำการศึกษากับกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ที่ประสบปัญหา period poverty มีแนวโน้มทีจ่ะมีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง
จนถึงรุนแรงมากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยประสบปัญหาเลย เพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้มีประจำเดือนและครอบครัวและลดความเสี่ยง
ของปัญหาอ่ืน ๆ ที่อาจตามมา กทม. จะนำร่องจัดหาผ้าอนามัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม. โดยจะจัดจดุจัดวางใน
ห้องน้ำของโรงเรียนหรือไว้ที่ห้องพยาบาลเพื่อให้เข้าถึงได้สะดวกและสอดคล้องกับความจำเป็น โดยจะประเมินประสิทธิภาพ
ถึงวิธีการแจกและตัวเลือกผา้อนามัยที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งาน ก่อนจะพิจารณาขยายผลให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีประจำเดือน
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เศรษฐกิจดี-19 
 

P202 สนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพฯ (เศรษฐกิจดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ได้โอกาสในการเข้าถึงแหล่งงานที่มีรายได้สูงมีศักยภาพในการเติบโตในบริษัทระดับโลก 

รายละเอียด 
ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการค้าการลงทุนในหลายมิติ เช่น การสนับสนุนการตั้งศูนย์กลางธุรกิจ

ระหว่างประเทศ (International Business Center : IBC) เพ่ือให้บริการด้านบริหาร ให้บริการด้านเทคนิค ให้บริการ
สนับสนุน หรือให้บริการด้านการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือ หรือการสนับสนุนจาก BOI ในการประกอบกิจการประเภท
ต่าง ๆ ปัจจุบันกิจการเหล่าน้ีส่วนหน่ึงได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งในเชิงภาษีและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ จากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) เช่น การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลง [1] การยกเว้นอากรนำเข้าสำหรับเคร่ืองจักร อนุญาตให้
ชาวต่างชาติถือหุ้นบริษัทได้ 100% ฯลฯ [2] 

ดังน้ันเพ่ือร่วมสนับสนุนให้บริษัทขนาดใหญ่เข้ามาทำธุรกิจในกรุงเทพฯ มากย่ิงขึ้น (ส่งเสริมควบคูกั่บมาตรฐานการ
ของรัฐ) สร้างงานสร้างอาชีพใหม่ ๆ สร้างเมด็เงินให้ไหลเวียนในกรุงเทพฯ มากย่ิงข้ึน กทม. จะช่วยสนับสนุนและสร้างแรง
ดึงดูดเพ่ิมเติม ดังน้ี 
   - ด้านบุคลากร: ผสานความรว่มมือกับองค์กรอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ ในการจัดหาบุคลากรที่สมรรถนะสอดคล้อง   
กับความต้องการขององค์กร เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ทักษะด้านการเงินและการบัญชี 
   - ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นมิตรกับชาวต่างชาติในย่านที่มี IBC ต้ังอยู่ เช่น ป้ายบอกทาง
และส่ิงอำนวยความสะดวก 3 ภาษา เพ่ืออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติ 
   - ด้านเทคโนโลยี: ร่วมมือกับบริษัทเอกชนและผู้ให้บริการโทรคมนาคมในการยกระดับขีดความสามารถของระบบ
อินเตอร์เน็ตในย่านที่มีมีความต้องการให้สามารถสอดรับการรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เช่น ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้
รองรับเทคโนโลยี 5G 
   - ด้านการบริการและการติดต่อราชการ: มอบหมายให้ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนกรุงเทพมหานคร
เป็นตัวแทนในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทเหล่าน้ีในการทำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับภาครัฐโดยเฉพาะธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ กทม. เช่น บรกิารช่วยเตรียมและตรวจสอบเอกเอกสาร บริการช่วยจองคิวและเข้ารับการบริการ และจัดหา
ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับ กทม. ให้กับผู้ประกอบการ 
   - ด้านการโปรโมทและสร้างการรับรู้: ร่วมมอืกับสถานทูตและหอการต่างประเทศเพ่ือนำเสนอสิทธิประโยชน์ของ
เมืองให้กับบริษัทต่างชาติได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของสิทธิประโยชน์ข้อดีของกรุงเทพฯ เมื่อเทยีบกับเมืองอ่ืน (ค่าครองชีพที่ต่ำกว่า 
สิทธิประโยชน์ที่มากกว่า) พรอ้มทั้งช่วยสร้างความเช่ือมั่นว่าบริษัทต่างชาติจะสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจได้อย่างราบรื่น
ภายใต้การดูแลของ กทม. 
[1] https://www.rd.go.th/fileadmin/images/IBC/IBC%20for%20RD%20Seminar.pdf 
[2] https://www.rd.go.th/fileadmin/images/IBC/Presentation%20by%20BOI%20%28EN%29.pdf 

 

 

 

 



เศรษฐกิจดี-20 
 

P203 ผู้ว่าฯ เที่ยงคนื สนบัสนุนการใช้ชีวติและเศรษฐกิจกลางคนื (เศรษฐกิจดี/บริหารจัดการดี/ปลอดภัยดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ประชาชนที่ทำงานกลางคืน ผู้ใช้บริการ และธุรกิจกลางคืนได้ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย 
   - การเดินทางช่วงกลางคืนสะดวกและง่ายมากขึ้น 
   - ธุรกิจกลางคนืเติบโตสามารถช่วยผลักดันเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ได้ เน่ืองจากมีการจ้างงานและมีลูกค้าเพ่ิมข้ึน 

รายละเอียด 
กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ผู้คนใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนจำนวนมาก ท้ังกลุ่มพนักงานที่เข้างานและเลิกงานกะกลางคืน และ

กลุ่มคนที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลางคืนหลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจอาหารและสตรีตฟู้ด ธุรกิจบันเทิงและแหล่ง
ท่องเที่ยวยามราตรี เป็นต้น การใช้ชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่าน้ีเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง  
ดังน้ันการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกลุ่มน้ีจึงเป็นสิ่งจำเป็น 

ปัจจุบันหลายเมืองใหญ่ท่ัวโลกให้การสนับสนุนกิจกรรมยามค่ำคืน โดยมี night mayor หรือผู้ว่ายามค่ำคืนเป็น
ผู้บริหารจัดการครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ การเดินทาง ความปลอดภัย และศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้ชีวิตในยามค่ำคืนได้อย่างปลอดภัยและไร้กังวล โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ตัวอย่าง
เมืองท่ีมีผู้ว่ากลางคืน เช่น อัมสเตอร์ดัม ลอนดอน ซิดนีย์ วอชิงตัน ดีซี และเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น  

ดังน้ันกทม. จะกำหนดให้มีผูร้ับผิดชอบเป็นผู้ว่าฯ เที่ยงคืนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจกลางคืนผ่าน     
การเป็นพ้ืนที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของคนที่เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคกลางคืน และ
นำมาพัฒนาในมิติต่าง ๆ เช่น 

ด้านความปลอดภัย 
- ปรับปรุงและเพิ่มไฟส่องสว่างตามทางเท้าหรือถนนในย่านเศรษฐกิจกลางคืนให้ปลอดภัยต่อคนทำงาน ผู้ใช้บริการ 

และผู้ประกอบการ รวมถึงจัดให้มีเทศกจิดูแลความปลอดภัยและตรวจตราในย่านเศรษฐกิจกลางคืน 
ด้านการเดินทาง 
- นำร่องเดินรถเมล์สายหลักและสายรองจากย่านเศรษฐกิจกลางคืนสู่จุดเปลี่ยนถ่าย (node) หลัก ๆ ในกรุงเทพฯ 

ให้ครอบคลมุตลอด 24 ชั่วโมง โดยเดินรถทั้งสายหลักและสายรองเพื่อรับ-ส่งคนเข้าและออกจากย่าน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของ
ประชาชน 

- อำนวยความสะดวกในจุดจอดรถแท็กซี่บรเิวณย่านธุรกิจกลางคืนเพ่ือลดการกีดขวางช่องทางจราจรโดยมีเทศกิจ
คอยตรวจตรา 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  
- ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพห้องน้ำสาธารณะให้ปลอดภัยและใช้งานได้จริง ไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลาให้บริการ 

 
 
 
 
 
 



เศรษฐกิจดี-21 
 

P204 แจกอาหาร ก้าวผา่นวิกฤต เปิดครัวกลางที่โรงเรยีนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน  
       (เศรษฐกิจดี/บริหารจัดการดี) 

คนกรุงเทพฯ จะได้อะไร 
บรรเทาและส่งต่อความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตโควิด-19 และผลกระทบด้านเศรษฐกิจรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และ     

ค่าครองชีพให้กับกลุ่มผูท้ี่ได้รับความเดือดร้อน ผู้มีรายได้น้อย หรือกลุ่มเปราะบาง สร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food 
Security) ผ่านความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชน 

รายละเอียด 
ท่ามกลางภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน พบว่าประชาชนหลายครัวเรือนที่อาศัยกระจายตัวอยู่ท่ัวกรุงเทพฯ ต่างได้รับผลกระทบทางสขุภาพและเศรษฐกิจ 
ขาดรายได้ ตกอยู่ในภาวะว่างงาน โดนเลิกจ้าง ถูกลดเงินเดือน ส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ถึงความม่ันคงทางอาหารซ่ึงเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาหลายหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กทม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.)  และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จะมีโครงการและมาตรการช่วยเหลือในหลายรูปแบบ เช่น ครัว
สนามเคลื่อนที ่หรือการส่งต่อวัตถุดิบ ของใช้จำเป็นให้แก่ครัวกลางชุมชน แต่ผลลัพธ์จากสถานการณ์ที่รนุแรงขึ้น พบว่าความ
ช่วยเหลือยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เดือดร้อน 

กทม. จะดำเนินการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดครัวกลางชุมชน ให้ครอบคลุมกับความต้องการของท้ัง 6 กลุ่มเขต 
50 พ้ืนที ่โดยเป็นไปตามความสมัครใจและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพ้ืนที่ ใช้พ้ืนที่กลางชุมชน โรงเรียน หรือศาสน
สถาน (วัด/มัสยิด/โบสถ์/ศาลเจ้า) ร่วมมือกับภาคเอกชนที่ต้องการส่งสิ่งของช่วยเหลือ เช่น ผู้ผลิตสินค้าเกษตร 
ผู้ประกอบการห้างค้าปลีก และซุปเปอร์มาร์เก็ต ทำงานควบคู่กับภาคประชาสังคมในการสำรวจ รวมถึงบริหารจัดการข้อมูล 

 
P206 ตลาด กทม.ออนไลน ์(เศรษฐกิจดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
- พ่อค้าแม่ขายได้ขยายกลุ่มลกูค้า 
- วินจักรยานยนต์รับจ้างมีรายได้เพ่ิมข้ึน จากการส่งสินค้าในตลาด 
- ลดการแออัดของตลาดและปัญหาการจราจรโดยรอบตลาด 

รายละเอียด 
สถานการณ์โควิด – 19 ทำให้ตลาดเงียบเหงา ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายลดลง จึงทำให้ผู้บริหารตลาดบางรายต้องพัฒนา

ระบบตลาดออนไลน์เพ่ือให้ผูค้้าอยู่รอด และเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเดิมที่ไม่กลา้ออกมา รวมถึงเจาะกลุ่มลกูค้าใหม่  
ตัวอย่างเช่น ตลาดใหญใ่นย่านสะพานใหม่ได้พัฒนาเว็บไซต์และไลน์ (Line) โดยจะมีรายการสินค้าที่จำหน่ายภายในตลาด    
ใหลู้กค้าได้เลือกซื้อจากทั้ง 2 ช่องทาง เมื่อมีรายการส่ังของเข้ามา เจ้าหน้าที่ตลาดจะเป็นผู้ออกไปซื้อและรวบรวมของให้   
ตามใบสั่งซื้อโดยลูกค้าไม่ต้องมาที่ตลาด และนำส่งให้ถึงมือลูกค้าด้วยวินจักรยานยนต์รับจ้างในพ้ืนท่ีหรือยานพาหนะอ่ืน ๆ     
ที่เหมาะสมกับปริมาณสินค้า และสามารถจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกช่องทาง แพลตฟอร์มลกัษณะนี้ช่วยให้เพ่ิมขีด
ความสามารถในการขายของในตลาดได้ หรืออีกตัวอย่าง เช่น ตลาดย่านหนองบอนได้พัฒนาระบบรับซื้อของผ่านไลน์       
โดยคิดราคาสินค้าและค่าส่งตามจริง เก็บค่าดำเนินการต่อใบสั่งซื้อเพียง 20 บาทเท่าน้ัน โดยเจ้าหน้าที่ตลาดเป็นผู้จัดการ   
และใช้บริการวินจักรยานยนต์รับจ้างในพ้ืนที่ส่งของ ซึ่งได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนโดยรอบพ้ืนที่ 
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ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาแพลตฟอร์มตลาด กทม.ออนไลน์ นำร่องรวบรวมสินค้าจากทั้ง 13 ตลาดปัจจบัุนและตลาด
ใหม่ในอนาคตตามนโยบาย ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต ซึ่งมีถึงมากกว่า 20,000 แผงค้าที่จะเข้าสู่ระบบออนไลน์เพ่ืออำนวย
ความสะดวกและเพิ่มช่องทางให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ขณะเดียวกันนโยบายน้ีจะส่งเสริมการจ้างงานคนในชุมชนโดยรอบตลาด 
เพ่ิมรายได้ให้วินจักรยานยนต์ และลดการแออัดของตลาดและปัญหาจราจรด้วย 

 

P210 ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยใหเ้ขา้ถึงระบบจัดซือ้จัดจ้างของ กทม. (เศรษฐกิจดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
- ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้ง่ายข้ึน 

รายละเอียด 
เน่ืองด้วยปัจจุบันปัญหาเศรษฐกิจทวีความรุนแรงข้ึน กล่าวคือประชาชนมีค่าครองชีพที่สูงข้ึนในขณะท่ีประชาชน

ส่วนใหญ่ยังคงมีรายได้เท่าเดิม ด้วยเหตุน้ีจึงทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้ลดลงตามไปด้วย  
กทม.ในฐานะผู้ซื้อรายใหญ่จะต้องหันมามุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งภายในกรุงเทพฯ มีวิสาหกิจชุมชนอยู่ 
226 ราย [1] ที่ กทม.สามารถสนับสนุนได้ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมและ
สนับสนุน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 
 
  ดังน้ัน กทม.จะส่งเสริมใหผู้้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะผู้ประกอบการในชุมชนสามารถเข้าถึง
รายได้จากการจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.และภาครัฐ (สามารถอาศัยข้อได้เปรียบจากการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตาม กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน ฉบับที่ 2) ผ่านกระบวนการดังน้ี 
(ลักษณะ incubator program) 
   1. ใหค้วามรู้ - สำนักงานเขตลงพ้ืนท่ีเพ่ือให้ความรู้และคำแนะนำการลงทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กับ สสว. และสมัครใช้งานระบบ e-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) ต้ังแต่การสมัคร การนำเสนอราคา การจัดทำสัญญา    
การส่งมอบงาน และการรับเงิน โดยในพื้นที่ชุมชน สำนักงานเขตสามารถดำเนินการให้ความรู้กับ อาสาสมัครเทคโนโลยี 
(อสท.) เพ่ือใหท้ำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานการใช้ระบบ e-GP แทนผู้ประกอบการในชุมชนที่ยังขาดความคุ้นเคย
กับระบบ 
   2. ใหข้้อมูล - ในการจัดซื้อจดัจ้างแต่ละครั้ง หาก กทม.และเขตพบว่ามีผู้ประกอบการในพื้นที่มีขีดความสามารถ     
ที่จะดำเนินการได้ กทม.จะแจ้งผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพให้นำเสนอสินค้าเพ่ือเข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเป็นการป้องกัน    
การเสียโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
   3. ให้โอกาส – พิจารณาและสนับสนุนให้เกดิการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง กับสินค้าและบริการท่ี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดทำข้ึน (ตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2, หมวด 2 พัสดุส่งเสรมิวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ [2] ) อย่างไรก็ดีราคาที่จะซื้อ    
จัดจ้างจะต้องสมเหตุสมผลและไม่สูงกว่าราคาตลาด 
[1] https://smce.doae.go.th/ProductCategory/SmceCategory.php?region_id=&province_id=10&amphur_id=&key_word= 
[2] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/104/T_0001.PDF 
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P213 ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหนว่ยงานของ กทม. (เศรษฐกิจดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - คนพิการมีงานทำและมีรายได้อย่างมีศักด์ิศรี 
   - ส่งเสรมิการสร้างความเข้าใจและการอยู่รวมกันท่ามกลางความหลากหลายของกลุ่มคน 

รายละเอียด 
กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้า

ทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2554 โดยต้องรับคนพิการเข้าทำงาน 1 ต่อ 100 ของจำนวนผู้ปฏิบัติงาน [1] ปี 2563 กทม.มีการจ้างงานคน
พิการเข้าทำงานแล้ว 100 คน [] แต่ยังไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กทม. รวมแล้ว
ประมาณ 80,000 คน กทม.จะต้องจ้างงานคนพิการเข้าทำงานอย่างน้อยอีกกว่า 700 ตำแหน่ง จึงจะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ดังน้ัน กทม.จะส่งเสริมการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน โดรจ้างให้เต็มอัตราหรือจ้างให้มากที่สุด ในตำแหน่งต่าง ๆ อย่างไม่มี
การกีดกัน 
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เดินทางดี : เพิ่มความคลอ่งตัวในการเดินทาง สร้างเมืองเดินด ีรถสาธารณะถูกและเขา้ถึงครอบคลมุ 
(42 นโยบาย) 

P003 เพ่ิมรถเมล์สายหลกัและรอง ราคาถูกราคาเดียว (สิ่งแวดล้อมดี/เศรษฐกิจดี/เดินทางดี) 

P005 ทบทวน BRT เพ่ือพิจารณาการดำเนินโครงการ (เดินทางดี) 

P006 ท่าเรือเข้าสะดวก ออกสบาย เช่ือมต่อปลอดภัย (เดินทางดี) 

P007 พิจารณาเดินเรือ เพ่ิมตัวเลือกเช่ือมต่อการเดินทาง (เดินทางดี) 

P008 รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด (เดินทางดี) 

P013 สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลงังานไฟฟ้า (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี/เดินทางดี) 

P014 สร้างจุดเช่ือมต่อการเดินทาง (hub) เพ่ือการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย (โครงสร้างดี/เดินทางดี) 

P016 ป้ายรถเมล์มีข้อมลูและสว่างปลอดภัยทุกป้าย (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

P017 จัดต้ัง Command Center บริหารจราจรร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (เดินทางดี) 

P019 บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพ่ือบริหารจัดการจราจรท้ังโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจร 

        (เดินทางดี) 

P021 เทศกิจผู้ช่วยจราจร (เดินทางดี) 

P022 ลดรถ ลดติด ด้วยจอดแล้วจร (เดินทางดี) 

P023 เสรมิศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หาความเป็นไปได้เพ่ิมสะพานใหม่ (เดินทางดี) 

P024 รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด (เดินทางดี) 

P026 กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. (เดินทางดี) 

P027 ถนน ซอย มีทางเดิน-ป่ันสะดวก เช่ือมขนส่งสบาย ลดการใช้รถ (เดินทางดี) 

P028 เลียบคลองเดินได้ ป่ันปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ (เดินทางดี) 

P031 สร้างซ่อมดี เพ่ือทางเท้าคุณภาพและคงทน (เดินทางดี) 

P033 ทางตัดผ่านใหม่ต้องเรียบเสมอทางเท้า (เดินทางดี) 

P034 ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในช่ัวโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone  
       (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี/เดินทางดี) 
P035 นำร่อง covered walkway หลังคาทางเดินกันเปียกกันร้อนในจุดเช่ือมต่อ (เดินทางดี) 

P088 ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

P089 ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 
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P090 ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

P091 ลดความเร็ว ลดความเส่ียง ในย่านชุมชนและถนนสายรอง (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

P092 พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

P093 กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
        (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 
P094 รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเร่ืองจราจร ความสะอาด คอรรั์ปช่ัน สิ่งแวดล้อม  
        (ปลอดภัยดี/สิ่งแวดล้อมดี/บริหารจัดการดี/เดินทางดี) 
P100 ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ (เดินทางดี) 

P102 จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต (สิ่งแวดล้อมดี/เดินทางดี) 

P104 สายสื่อสารลงดินไม่ซำ้ซ้อน สะท้อนต้นทุน ไม่กระทบประชาชน (เดินทางดี) 

P105 จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่ง (สิ่งแวดล้อมดี/เดินทางดี) 

P106 แจ้งปัญหาวินฯ ผ่านแพลตฟอร์มฟองดูว์ (เดินทางดี) 

P158 สะพานลอยปลอดภัย มั่งคงแข็งแรง (เดินทางดี)  

P180 BBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี (สุขภาพดี/เดินทางดี) 

P183 เปิดข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพฯ ให้เป็นสาธารณะ (เดินทางดี) 

P185 สร้างลิฟต์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2 ฝั่งถนนครบทุกสถานี (เดินทางดี) 

P186 กำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพ่ือการจราจรที่คล่องตัว (เดินทางดี) 

P195 ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพ่ิมความคล่องตัวของรถและโอกาสในการมีรถเมลส์ายรอง (โครงสรา้งดี/เดินทางดี) 

P201 กทม.สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพ้ืนฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่า (โครงสร้างดี/เดินทางดี) 

P207 สร้างย่านจักรยาน เดินทางได้ท่ัวด้วยการปั่น (Bicycle Corridor) (เดินทางดี) 

P212 สนับสนุนรถรับส่งคนพิการ (เดินทางดี) 
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P003 เพ่ิมรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว (สิ่งแวดล้อมดี/เศรษฐกิจดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  - รถเมล์ครอบคลุมพ้ืนที่มากย่ิงข้ึนทั้งสายหลักและสายรอง โดยมี กทม.เป็นผู้ดำเนินการ 
  - ส่วนลดหรือไม่เสียค่าแรกเข้าเพ่ิม หากเช่ือมต่อ BRT และรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีทอง 
  - รถเมล์ใหม่ ชานต่ำ ปรับอากาศ ควันไม่ดำ 
  - มี GPS เช็กตำแหน่งรถได้ 

รายละเอียด 
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ ที่ผ่านมามกัมุ่งเน้นพัฒนาเส้นเลือดใหญห่รือการพัฒนาขนส่งมวลชน

ระบบหลัก ทั้งรถไฟฟ้าและรถเมล์ที่ว่ิงบนถนนหลัก ซึ่งข้อจำกัดคือขนส่งข้างต้นไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ส่วนการออกแบบการ
ขนส่งสาธารณะระบบรอง (feeder) เพ่ือให้ประชาชนออกจากบ้านมาสู่ระบบหลักเหลา่ยังมีอยู่อย่างจำกัด 
เมื่อขนส่งสาธารณะระบบรองอย่างเช่นการให้บริการสองแถวหรือรถเมล์สายรองมีข้อจำกัดทั้งในเชิงคุณภาพ (รถทรุดโทรม การ
บริการไม่ได้มาตรฐาน) และเชิงปริมาณ (เสน้ทางไม่ครอบคลุม) จึงส่งผลกระทบต่อการใช้ขนส่งสาธารณะในภาพรวมด้วย 
กล่าวคือ ประชาชนจำนวนหน่ึงอาจตัดสินใจไม่ใช้ขนส่งสาธารณะทั้งระบบด้วยเพราะเมื่อพิจารณาคุณภาพและราคาที่ต้อง
จ่ายเม่ือคำนวณต้ังแต่ออกจากบ้านจนถึงปลายทางน้ันการตัดสินใจเดินทางด้วยวิธีอ่ืน เช่น รถส่วนตัวอาจคุ้มค่ากว่า ดังน้ัน
เพ่ือสนับสนุนการใช้ขนส่งสาธารณะ กทม.จะดำเนินการร่วมกับกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลรถขนส่ง
สาธารณะทั้งหมด เพ่ือให้การดำเนินการเพ่ิมรถเมล์สายหลกัสายรองนั้นถูกต้องสอดคล้องกับรถที่ให้บรกิารเดิม โดย 

เพ่ิม / ปรับเสน้ทางวิ่งรถสาธารณะ 
   1. พัฒนารถเมล์สายรอง feeder เช่ือมต่อระบบหลัก โดยเริ่มจากเส้นทางที่เช่ือมรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 
รถไฟฟ้าสายสีทองและ BRT ส่วนเส้นทางที่มีผู้ประกอบการเดิมจะพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเดิมก่อน 
   2. พัฒนาการเดินรถในเส้นทางหลัก (Main Line/Trunk) สำหรับส่วนทียั่งไม่มีการเดินรถ 
   3. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระดับย่านให้เส้นทางครอบคลุมยิ่งขึ้น 
   4. พิจารณาเสน้ทางจากโครงการปฏิรูปรถเมล์ 269 เส้นทาง 
   5. พิจารณา “รถเมล์ Event” รถเมล์เฉพาะกิจที่ให้บริการเฉพาะเวลามี Event หรือมกิีจกรรมขนาดใหญ่ เพ่ือพา
คนเดินทางกลับบ้านหลังงานเลิกอย่างสะดวก พาประชาชนไปเช่ือมต่อระบบขนส่งสาธารณะหลัก หรอืการกระจายคน
ออกไปจุดต่าง ๆ ลดการกระจุกตัวอยู่หน้าสถานที่จัดงาน ลดการจราจรติดขัด 

ลดคา่ใช้จ่าย 
   1. ต้ังเป้าค่ารถเมล์ กทม. 10 บาท ตลอดสาย เด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ คนพิการ และนักบวชฟรี    
   2. พัฒนาระบบรถเมล์ที่ใช้ e-ticket สามารถเปลี่ยนรถเมลข์อง กทม.ได้ในเวลาที่กำหนด โดยไม่เสียค่าโดยสารเพ่ิม 

   3. ผู้โดยสารทีใ่ช้บริการรถเมล์ที่บริหารจัดการโดย กทม.และต่อด้วยระบบหลักที่ กทม.เป็นเจ้าของ ไม่ต้องเสียค่า
แรกเข้าเพ่ิม 

เพ่ิมความสะดวก 
   1. รถชานต่ำ Universal Design รถปรับอากาศ ใช้พลังงานไฟฟ้า  
   2. รถขนาดเหมาะสมกับพ้ืนที่และเส้นทาง หากเป็น feeder ตรอกซอกซอย ขนาดรถต้องไม่เกิน 6 - 7 เมตร 
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   3. เปิดสัญญาณ GPS เป็น open data เพ่ือให้ประชาชนวางแผนการเดินทางจากได้แอพพลิเคช่ัน เบ้ืองต้น       
จะพิจารณาประสานความร่วมมือกับ Google Map เพ่ือนำข้อมูลไปเผยแพร่ 
  4. พิจารณาเปิดระบบการประเมินคุณภาพการให้บริการทั้งตัวรถการให้บริการและผูขั้บข่ี 
   5. พัฒนาระบบชำระเงินที่สามารถชำระได้หลากหลายรูปแบบ 
   6. ไม่ติดโฆษณาทับกระจกติดแค่บริเวณตัวถัง เพ่ือไม่บดบังทิวทัศน์ของผู้โดยสาร 

 

P005 ทบทวน BRT เพ่ือพจิารณาการดำเนินโครงการ (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พฒันาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
หากไม่ดำเนนิการ 

   - ได้ช่องจราจรบนถนนสายหลักคืน 
   - ลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่ีจะต้องจ่ายให้กับการดำเนินการ BRT ในอนาคต 

หากดำเนินการต่อ 
   - รถให้บริการถี่ข้ึน รถให้บรกิารมากข้ึน รอรถไม่นาน  
   - มสีถานีให้ข้ึน-ลงมากข้ึน 

รายละเอียด 
BRT รถประจำทางที่มีช่องทางเดินรถเป็นของตัวเองบางช่วงถนน ให้บริการเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีตลาด

พลู และสถานีช่องนนทรี มีผูโ้ดยสารทั้งปี 2563 ประมาณ 3,000,000 เท่ียวคน[1] BRT เป็นโครงการที่ถูกถามถึงความ
คุ้มค่าต้ังแต่เปิดให้บริการ ข่าวการขาดทุน ข่าวการหยุดให้บริการ มีออกมาเป็นระยะ แต่ปัจจุบันยังคงให้บริการอยู่ หลาย
คนยังเห็นความจำเป็นของการมี BRT แต่อีกหลายคนก็เหน็ว่าควรจะคืนช่องทาง BRT ให้กับรถยนต์ทกุคัน เพ่ือลดความ
หนาแน่นบนผวิถนนลง ดังน้ัน กทม.จะต้องพิจารณาโครงการ BRT ว่าควรดำเนินการต่อหรือไม่  

หากยังเหมาะสมท่ีจะดำเนินการต่อ ควรมีการดำเนินการอย่างน้อย 
   - เพ่ิมความถ่ีในการเดินรถ  
   - เพ่ิมรถเพ่ือเพ่ิมความถ่ี เพ่ือลดความหนาแน่นในช่ัวโมงเร่งด่วน 
   - เพ่ิมสถานีโดยใช้ทุนน้อยกว่าปัจจุบัน ออกแบบให้เหมาะสม ขนาดไมใ่หญ่เข้าถึงง่าย เพ่ือให้สถานีถี่ข้ึน 
 
   - เพ่ิมรถ รูปแบบชานต่ำ พลังงานไฟฟ้า  
   - ปรับราคาใหถู้กลง จากการลดค่าบริหารจัดการ 
   หากไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการต่อ 
   - กทม.จะดำเนินการเดินรถเมล์พลังงานไฟฟ้า (EV) ปรับอากาศ ชานต่ำ เพ่ือทดแทนเส้นทางเดิม เพ่ือให้ผู้โดยสาร
กลุ่มเดิมต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการ 
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P006 ท่าเรือเข้าสะดวก ออกสบาย เชื่อมต่อปลอดภัย (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ทางเข้าท่าเรือสว่าง ปลอดภัย 
   - ทางเข้าท่าเรือมีข้อมูล 
   - ทางเข้าท่าเรือเช่ือมต่อขนส่งสาธารณะอ่ืน 

รายละเอียด 
การเดินเรือในกรุงเทพฯ มี 4 เส้นทางหลัก ได้แก่ เส้นเจ้าพระยา เส้นคลองแสนแสบ เส้นผดุงกรุงเกษม และเรือ

ข้ามฟากซ่ึงกระจายตัวอยู่ทั่วพ้ืนที่กรุงเทพ รวมแล้วมีท่าเรอืทั้งสิ้น 102 ท่า 
การเดินทางทางน้ำเป็นการเดินทางท่ีมีช่องทางเป็นของตัวเอง (right of way) ทำให้เป็นการเดินทางที่ควบคุมเวลา

ได้ แต่ข้อจำกัดในการเข้า-ออกท่าเรือ ความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ ความสะดวกสบายในการเข้า-ออก ยังคงเป็นข้อจำกัด
ในการเดินทางทางน้ำ กล่าวคือ ท่าเรือจำนวนหน่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนที่ของเอกชนหรือวัด จึงอาจมีอุปสรรคในการพัฒนา 

ในส่วนการเดินเรือของ กทม. แม้เรือและท่าเรือสามารถรองรับคนพิการได้ แต่ทางเข้าท่าเรือยังไม่รองรับทกุคน    
ทำให้การเดินทางที่ทุกคนเขา้ถึงได้ยังไม่เกิดข้ึนจริง ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาทางเข้าท่าเรือร่วมกับท้ังเอกชน วัด รัฐ ฯลฯ 
เพ่ือให้การพัฒนาทางเข้าท่าเรือเกิดข้ึนต้ังแต่ริมถนนจนถึงท่าเรือ ดังน้ี 
   1. พัฒนาทางเข้า-ออกท่าเรือให้สว่างและปลอดภัย  
   2. พัฒนาทางเดินให้เรียบ สะดวก ถูกหลักการออกแบบเพ่ือทุกคน (universal design) 
   3. มีข้อมลูการเดินทางทั้งระบบที่เข้าถึงง่าย เพ่ือให้การเช่ือมต่อการเดินทางเป็นไปได้จริง และส่งเสริมการเดินทาง
ด้วยขนส่งสาธารณะ 

 

P007 พิจารณาเดินเรือ เพ่ิมตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทาง (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร   *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้มากขึ้นและมคุีณภาพย่ิงข้ึนเน่ืองจากการเดินทางทางเรือสามารถ
คำนวณเวลาได้ 

รายละเอียด 
ตามแผนโครงข่ายการเดินทางทางน้ำ (W-Map) ที่จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

(สนข.) ได้รายงานถึงคลองท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเส้นทางเดินเรือกว่า 30 คลอง ระยะทางกว่า 400 กม. แต่ทุกวันน้ี
กรุงเทพฯ มีการเดินเรืออย่างเป็นกิจจะลักษณะเพียง 4 สายเท่าน้ัน ได้แก่  

1. แม่น้ำเจ้าพระยา (เรือด่วนเจ้าพระยา เรือโดยสาร MINE เรือเอกชนท่าสาทร - บ๊ิกซี ราษฎร์บูรณะ และเรือข้ามฟาก)    
2. คลองแสนแสบ  
3. คลองผดุงกรุงเกษม  
4. คลองภาษีเจริญ (ปัจจุบัน กทม.เคยเดินเรือต้ังแต่ปี 2560 ได้ยกเลิกการให้บริการไปในช่วงต้นปี 2565)  
ดังน้ัน กทม.จะพิจารณาทบทวนเส้นทางเดิม เส้นทางเดินเรือตามแผน W-Map หรือเพ่ิมเสน้ทางใหม่ที่เหมาะสม โดย 
 



เดินทางดี-6 
 

   - ให้บริการด้วยเรือไฟฟ้าที่ออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย ์(Universal Design) ไม่ก่อมลพิษอากาศและทางเสียง  
   - ติดตามตำแหน่งเรือแบบเรียลไทม์  
   - พัฒนาท่าเรือให้ออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) รวมถึงการพัฒนาทางเข้าทางออกให้    
เข้าสะดวก ออกสบาย เช่ือมต่อปลอดภัย  
   - ลดค่าใช้จ่ายผู้โดยสารท่ีใช้บริการเรือ กทม. และต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ กทม.เป็นเจ้าของ โดยไม่ต้องเสีย
ค่าแรกเข้าเพ่ิม รวมถึงพัฒนาระบบตั๋วร่วมในรูปแบบ e-ticket ที่สามารถเปล่ียนรูปแบบการเดินทางได้ภายในเวลาที่
กำหนด โดยไม่เสียค่าโดยสารเพ่ิมหรือไม่เสียค่าแรกเข้าซ้ำ 
   - เพ่ิมเติมรูปแบบการจ่ายเงินให้หลากหลายทั้งการ Scan, Wallet, EMV  เป็นต้น 

 

P008 รถไฟฟ้าสายสเีขียว ประชาชนต้องได้ประโยชน์สงูสุด (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - เข้าถึงรถไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นจากการลดค่าโดยสาร ไม่มค่ีาแรกเข้าซ้ำซอ้น 

รายละเอียด 
รถไฟฟ้าที่ให้บริการในเขตกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รฟม. หาก รฟม.สามารถกำกับดูแล

รถไฟฟ้าทุกสายได้จะทำให้การบริหารรถไฟฟ้าแบบองค์รวมได้ เช่น สามารถเอากำไรจากสายหน่ึงไปอุดอีกสายหน่ึงได้    
และประชาชนจะได้รับประโยชน์เน่ืองจากความเป็นไปได้ในการทำต๋ัวร่วมจะมีมากขึ้น ประชาชนอาจไม่ต้องเสียค่าแรกเข้า
ซ้ำซ้อนเม่ือเดินทางข้ามสาย เป็นต้น 

รถไฟฟ้าทีใ่ห้บริการในกรุงเทพฯ ประกอบด้วย 
   - รถไฟฟ้าสายสีเขียว (กทม.) 
   - รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (รฟม.) 
 
  - รถไฟฟ้าสายสีม่วง (รฟม.) 
   - รถไฟฟ้าสายสีทอง (กทม.)  
   - รถไฟฟ้า Airport Rail Link (รฟท.) 
   - รถไฟฟ้าสายสีแดง (รฟท.) 

- รถไฟฟ้าท่ีกำลังดำเนินการก่อสร้าง 
   - รถไฟฟ้าสายสีชมพู (รฟม.) 
   - รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (รฟม.) 
   - รถไฟฟ้าสายสีส้ม (รฟม.)  

รถไฟฟ้าในอนาคต 
   - รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล (กำลงัจะประมูล) (รฟม.) 
   - รถไฟฟ้าสายสีเทา (กทม.) 
   - รถไฟฟ้าสายสีเงิน (กทม.) 



เดินทางดี-7 
 

   - รถไฟฟ้าสายสีเขียว แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ช่วงที่ 1 ส่วนสมัปทาน การเดินรถของเอกชน 2542 – 2572 
จ้างเดินรถ 2572 - 2585 (หลังสัมปทานส้ินสุดลง) - สนามกีฬาแห่งชาติ - สะพานตากสิน- หมอชิต – อ่อนนุช 
ช่วงท่ี 2 ส่วนต่อขยายที่ 1 ของ กทม. จ้างเดินรถ 2555 – 2585 - กรุงธนบุรี – บางหว้า - บางจาก – แบริ่ง 
ช่วงท่ี 3 ส่วนต่อขยายที่ 2 ของ กทม.รับโอนจาก รฟม. หน้ี: 44,429 ล้าน [1] จ้างเอกชนเดินรถ 2560 – 2585 หน้ี: 
12,000 ล้าน [2] จ้างเอกชนติดต้ังงานระบบรถไฟฟ้า หน้ี: 20,000 ล้าน (งานระบบรถไฟฟ้า) [3] ต้ังแต่เริ่มเปิดให้บริการ
ส่วนน้ีปี 2560 กทม.ไม่เคยเก็บค่าโดยสารจนถึงปัจจุบัน [4]- สำโรง – เคหะฯ- ห้าแยกลาดพร้าว – คูคต 
ช่วงท่ี 4 ส่วนต่อขยายในอนาคต - บางแวก – ตลิ่งชัน - คลอง 3 – วงแหวนรอบนอกตะวันออก 

จากการที่ กทม.รับโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายท่ี 2 (ช่วงที่ 3) มาจาก รฟม.ภาระหน้ีจาก 1) การรับโอน 
2) ค่าจ้าง 3) ค่างานระบบรถไฟฟ้า และการไม่เก็บค่าโดยสาร ทำให้รถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงน้ีก่อแต่หน้ีและรายจ่าย        
โดยไม่มีการก่อรายได้แม้แต่น้อย 

สัญญาที่เก่ียวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวมีด้วยกันอย่างน้อย 9 สัญญา สญัญาทั้งหมดไม่ได้เปิดเผยเป็น
สาธารณะ โดยตลอดเวลาที่ผ่านมามีข้อสงสยัในสัญญาต่าง ๆ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาโดยตลอด อาทิ การเลี่ยง 
พ.ร.บ.การร่วมลงทุนฯ และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐฯ ด้วยการจ้างเอกชน ผ่าน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) 
หรือต้นทุนการบริหารจัดการท่ีแท้จริงทีส่่งผลให้ค่าโดยสารล่าสุดที่ประกาศน้ันสูงถึง 104 บาท [5] ได้อย่างไร ถึงแม้จะ
เลื่อนไปแล้ว [6] หรือสญัญาที่มีการระบุให้เอกชน สามารถปรับลดหรือเพ่ิมค่าเดินรถจากปัจจัยต่าง ๆ ได้น้ัน ผู้ว่าจ้าง
สามารถขอปรับเพ่ิมหรือลดได้หรือไม่ หรือเพดานค่าโดยสารสูงสุด (Authorized Fare) ตามสัญญาน้ันสามารถเก็บสูงสุด   
ได้เท่าไร เง่ือนไขการปรับมีอะไรบ้าง มีเง่ือนไขการปรับลดหรือไม่ เป็นต้น 
 
 สัญญา โครงการ คู่สัญญา ระยะเวลา 

(เวลารวม)
1 สัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ – สถานีสะพานตากสิน  
(สายสีลม) และสถานีหมอชิต – สถานีอ่อนนุช (สาย
สุขุมวิท) 

กทม. เอกชน 2542 – 2572 (30  ปี)
 

2 สัญญาจ้างบริหารจัดการ 
สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ – สถานีบางหว้า (สายสีลม) 
และสถานีหมอชิต – สถานีสำโรง (สายสุขุมวิท) 

กทม. KT[7] 2555 – 2585 (30  ปี)
 

3 สัญญาการใหบ้ริการเดินรถและซ่อมบำรุง 
สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ – สถานีบางหว้า (สายสีลม) 
และสถานีหมอชิต – สถานีสำโรง (สายสุขุมวิท) 

KT เอกชน 2555 – 2585 (30  ปี)
 

4 สัญญาจ้างบริหารจัดการ 
สถานีคูคต – สถานีห้าแยกลาดพร้าว และสถานีสำโรง 
- สถานีเคหะ (สายสุขุมวิท) 
 
 

กทม. KT 2560 – 2585 (25  ปี)
 



เดินทางดี-8 
 

5 สัญญาการใหบ้ริการเดินรถและซ่อมบำรุง 
สถานีคูคต – สถานีห้าแยกลาดพร้าว และสถานีสำโรง - 
สถานีเคหะ (สายสุขุมวิท)  

KT เอกชน 2560 – 2585 (25  ปี)
 

6 บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินและโอน
ภาระทางการเงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว         
ช่วงแบร่ิง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพาน
ใหม่ – คูคต ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย ให้กรุงเทพมหานคร 

คค.[8] กทม. 2561 

7 สัญญาจ้างติดตั้งระบบงานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล  
(E&M)  
สถานีคูคต – สถานีห้าแยกลาดพร้าว และสถานีสำโรง 
- สถานีเคหะ (สายสุขุมวิท) 

KT เอกชน 2560 – 2564 (4  ปี) 
 

8 ร่างสัญญาร่วมลงทุนรถไฟฟ้าสายสีเขียว   กทม. เอกชน 2572 – 2602 (30  ปี)
 

กระทรวงมหาดไทยได้เสนอร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ที่ มท 0100/14661) เพ่ือแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากส่วนต่อขยายที่ 3 โดยผลการเจรจากับเอกชน โดยสรุปสารสำคัญได้ดังน้ี 
   - ขยายระยะเวลาร่วมลงทุนเพ่ิมเติมจากสิ้นสุดปี พ.ศ. 2572 เป็น 2602 
   - เอกชนรับภาระค่าติดต้ังงานระบบรถไฟฟ้า 
   - เอกชนรับภาระหน้ีเงินกู้ 44,429 ล้านบาท 
   - เอกชนรับภาระค่าจ้างเดินรถ 
   - อัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 65 บาท 

หากเกิดการลงนามในสญัญาร่วมลงทุนฉบับน้ีจะทำให้โอกาสที่ กทม.จะเข้ามาบริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียว   
ทั้งระบบต้องเล่ือนออกไปอีก 30 ปี หมายความว่าโอกาสที่ กทม.จะกำหนดราคาค่าโดยสารต่ำลง ออกโปรโมชันที่
สอดคล้องกับประชาชน โอกาสการนำกำไรจากส่วนสัมปทาน ไปอุดหนุนส่วนต่อขยายที่จำนวนผู้โดยสารน้อยกว่า       
เพ่ือให้การบริการในส่วนต่อขยายยังดำเนินการต่อไปได้ และรวมถึงการเสียค่าแรกเขา้ครั้งเดียว เน่ืองด้วยปัจจุบันจะต้อง
เสียให้ กทม.ในส่วนต่อขยายที่ 1 และเมื่อเข้าส่วนสัมปทานก็จะเสียอีกรอบ  

นอกจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้ว กทม.ยังดำเนินการศึกษาเรื่องการก่อสร้างรถไฟฟ้าอีก 2 สายที่เชื่อมต่อกับ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว  
  - สายสีเทาเหนือ: วัชรพล - ทองหล่อ สายสีเทาใต้ ทองหล่อ - ช่องนนทรี  
   - สายสีเงิน: บางนา - สุวรรณภูมิ (ซึ่งเดินออกนอกพื้นท่ีกรุงเทพฯ) 
การสร้างรถไฟฟ้าอีก 2 สายจะต้องใช้งบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก และสร้างภาระผูกผันระยะยาว ดังน้ัน กทม. จะ 
   - หารือร่วมกับ รฟม.ในฐานะผู้กำกับดูแลรถไฟฟ้าส่วนใหญใ่นกรุงเทพฯ เพ่ือหาทางออกร่วมกันเก่ียวกับรถไฟฟ้า   
ในการกำกับดูแลทั้งหมดของ กทม.ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้ประโยชน์สูงสุดอยู่กับประชาชนและเป็นธรรมกับ
เอกชน เพ่ือลดความซ้ำซ้อน ลดค่าแรกเข้าและลดค่าโดยสารลง  



เดินทางดี-9 
 

   - ศึกษาสญัญาทุกฉบับ สรุปรายละเอียดของปัญหาในทุกมิติในทุกสญัญา เปิดรายละเอียดของสัญญา และหา
แนวทางดำเนินการตามกรอบของข้อสัญญา เพ่ือให้การดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวน้ันโปร่งใส ถูกต้อง และหาทาง
ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด 
[1] https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/260.pdf 
[2] https://www.bangkokbiznews.com/news/987412 
[3] https://www.bangkokbiznews.com/business/987509 
[4] https://www.bangkokbiznews.com/news/987412 
[5] https://www.matichon.co.th/local/news_2541040 
[6] https://www.bangkokbiznews.com/politics/921752 
[7] บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 
[8] กระทรวงคมนาคม 

 

P013 สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟา้ (สิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชน ทั้งการซื้อรถใหม่ และการดัดแปลงรถเดิม 
   - อากาศที่บริสทุธ์ิข้ึน มลพิษทางอากาศลดลง 

รายละเอียด 
หากต้องการให้มลพิษ PM2.5 ลดลงในระยะยาว จำเป็นต้องแก้ไขปัญหามลพิษจากไอเสียท่ียานยนต์ 

ดังน้ัน กทม.จะสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมในการใช้รถขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้าใหม้ากขึ้น ซึ่งปัจจัยสำคัญลำดับต้น ๆ คือ
สถานีชาร์จรถยนต์และสถานีสลับแบตเตอรีมอเตอร์ไซค์ ดว้ยวิธีการอย่างน้อย ดังน้ี 
   1. อนุญาตให้เอกชนติดต้ังสถานีชาร์จและสลับแบตเตอรีรถจักรยานยนต์ในพ้ืนท่ีหน่วยงาน กทม. เช่น สำนักงานเขต 
สวนสาธารณะ จอดแล้วจร ฯลฯ 
   2. ประสานงานกับเอกชนในการผลักดันใหเ้กิดสถานีชาร์จและสลับแบตเตอรีมากขึ้น  
   3. พิจารณาข้อบัญญัติควบคุมอาคารให้สถานที่ต่างๆ ต้องมกีารติดต้ังสถานีชาร์จและสถานีสลับแบตเตอรี่      
เพ่ือให้ประชาชนใช้บริการได้ 
   4. ผลักดันให้เกิดหลักสูตร EV Retrofit (หลักสูตรดัดแปลงเคร่ืองยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง) ร่วมกับ
หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. ทีม่ีศักยภาพและมีการเปิดสอนหลักสตูรที่เก่ียวกับยานยนต์
อยู่แล้ว 
   5. เปิดให้ประชาชนนำรถยนต์มาเข้ารับบริการเปลี่ยนเครื่องยนต์สันดาปเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าได้ในราคาต้นทุน 
เพ่ือส่งเสริมการเปลี่ยนให้เกิดข้ึนจริง 
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P014 สรา้งจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพ่ือการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย (โครงสร้างดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - เดินทางได้สะดวกย่ิงข้ึนเน่ืองจากมีจุดเช่ือมต่อการเดินทางที่สะดวก ไม่เปียก ไม่ร้อน ปลอดภัย มีข้อมูลเช่ือมต่อ
กับทุกระบบทั้งส่วนตัวและสาธารณะ 

รายละเอียด 
กรุงเทพฯ ไม่เคยมีจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางอย่างเป็นระบบมาก่อน ไม่ว่าจะเป็น 

  - การเชื่อมต่อระหวา่งขนส่งสาธารณะ รถสองแถว รถเมล์ รถไฟฟ้า เรอื จากสายหน่ึงไปสู่อีกสายหน่ึง 
   - การเชื่อมต่อจากขนส่งสาธารณะสู่ แท็กซี ่หรือวินมอเตอร์ไซค ์
   - การเชื่อมต่อจากจักรยานสู่ขนส่งสาธารณะ 
   - การจอดรถรับ-ส่งของรถส่วนตัวให้ไม่รบกวนการจราจร 

แม้ปัจจุบันเอกชนจะเริ่มมีการพัฒนาพ้ืนท่ีของตัวเองให้เกิดจุดเช่ือมต่อการเดินทางบ้างแล้ว เช่น เมกาบางนา หรือ
เซ็นทรัลพระราม 2 ท่ีจะเป็นจุดจอดสำหรับรถเมล์ที่ต้นสายอยู่ ณ สถานที่น้ัน แต่รถเมล์สายอ่ืนที่ผ่านก็ไม่ได้เข้ามาจอดใน
จุดเช่ือมต่อทำให้ยังไม่เกิดเป็นพ้ืนที่เช่ือมต่อ (hub) โดยสมบูรณ์ ดังน้ัน กทม.จะนำร่องพัฒนาจุดเช่ือมต่อการเดินทางที่
เช่ือมต่อการเดินทางทั้งระบบ ระหว่างขนส่งสาธารณะสู่ขนส่งสาธารณะ หรือจากรถส่วนตัวสู่ขนส่งสาธารณะ เพ่ือความ
สะดวกในการเดินทาง ได้มาตรฐาน Universal Design ทุกคนใช้งานได้ และลดผลกระทบจากสภาพอากาศ พร้อมมีข้อมูล
แนะนำในการเชื่อมต่ออย่างครบถ้วน  

 

P016 ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกปา้ย (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร   *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - มีความม่ันใจในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถเมล์มากย่ิงข้ึน ทัง้ในแง่ความปลอดภัยและขอ้มูล 

รายละเอียด 
กรุงเทพฯ มีป้ายรถเมล์ประมาณ 5,000 ป้าย แต่มีเพียงประมาณ 600 ป้ายเท่าน้ันที่มีการพัฒนารูปแบบป้ายให้มี

ข้อมูลของรถเมล์ท่ีผ่านป้ายน้ัน ๆ ส่วนป้ายที่เหลือเป็นเพียงเสาเหล็กดัดโค้งและมีแผน่เหล็กครึ่งวงกลมสีน้ำเงินท่ีระบุว่า     
‘ที่หยุดรถโดยสารประจำทาง หมวด 1’ พร้อมสัญลักษณ์รถเมล์เท่าน้ัน ข้อจำกัดด้านข้อมูลน้ีอาจส่งผลให้ผูท้ี่ประสงค์จะ
เดินทางด้วยรถเมล์ตัดสินใจเดินทางด้วยวิธีอื่นแทน ในมิติความปลอดภัย ป้ายรถเมล์หลายป้ายขาดแสงส่องสว่าง ไม่มีการ
ติดต้ังหลอดไฟ และหลายจุดต้ังอยู่ในจุดที่ค่อนข้างมืด  

นอกจากนี้ป้ายรถเมล์หลายป้ายยังมีสิ่งของบดบังทัศนวิสัย เช่น ต้นไม้ เสาไฟ เสาตอมอ่ ตู้ชุมสาย ฯลฯ ทำให้เวลา
รอรถเมล์จะต้องขยับมาริมทางเท้าเพ่ือที่จะทำให้เห็นชัดเจนที่สุด ดังน้ัน กทม.จะปรับปรุงป้ายรถเมล์ทั่วกรุง เพ่ือส่งเสริม
และเพ่ิมโอกาสในการที่ประชาชนจะเลือกเดินทางด้วยรถเมล์ โดย 
   1. ใหข้้อมูล 
    1.1 สายรถเมล์ที่ผ่านป้ายน้ัน ๆ 
    1.2 ข้อมูลเส้นทางเดินรถแต่ละสาย  
    1.3 ข้อมูลจุดเช่ือมต่อ  
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    1.4 ข้อมูลรถคนัสุดท้าย 
    1.5 พิจารณาการให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์พร้อมการคาดการณ์เวลาที่รถเมล์จะมาถึงที่ป้ายรถเมล์ใหม ่
   2. เพ่ิมแสงสว่าง ทั้งที่ตัวป้ายเอง และบริเวณโดยรอบ 
   3. ติดตั้ง CCTV เพ่ือดูแลความปลอดภัย 
   4. ปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบป้ายรถเมลใ์หส้ามารถสังเกตรถเมลท์ีจ่ะเข้าป้ายได้อย่างสะดวก ไร้สิง่ขีดขวาง ไม่บดบังสายตา 
   5. ออกแบบป้ายรถเมล์ใหม้ีรปูแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่และขนาดทางเท้าที่แตกต่างกัน 
   6. กำหนดรอบการดูแลและบำรุงรักษาป้ายรถเมล์ให้พร้อมใช้งานเสมอ 
   7. พิจารณาการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมท่ีผลักดันเร่ืองรถเมล์และป้ายรถเมล์ใหม้ีส่วนร่วมในการพัฒนา   
ป้ายรถเมล์น้ี 

 

P017 จัดต้ัง Command Center บริหารจราจรร่วมกับตำรวจและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - การจราจรคล่องตัวขึ้นจากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือ แก้ไขปัญหาจราจร และจัดการจราจรสอดคล้อง    
และต่อเน่ืองกันย่ิงข้ึน 

รายละเอียด 
หน่วยงานที่ดูแลในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการจราจรมีมากถึง 37 หน่วยงาน [1] แบ่งความรับผิดชอบเป็นหลายส่วน เช่น 

   - กทม.ดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานส่วนหน่ึง เช่น ไฟจราจร ถนน สะพาน ป้ายรถเมล์ เป็นต้น และโครงสร้างพ้ืนฐาน
เหล่าน้ีก็กระจายความรับผิดชอบไปยังอีกหลายหน่วยงานในสังกัด กทม.ท้ังสำนักโยธา สำนักจราจรและขนส่ง เป็นต้น 
   - กองบังคับการตำรวจจราจร ดูแลเรื่องการบริหารจัดการจราจร จับ/ปรบัผู้กระทำผิด 
   - หน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมการขนส่งทางบกดูแลเรื่องสภาพรถ ใบอนุญาตยานพาหนะ กรมทางหลวงชนบทดูแล
สะพาน และถนน เป็นต้น 

ท่ีผ่านมาหน่วยงานที่ทำงานด้านจราจรข้างต้นยังคงบริหารจัดการแยกส่วน ต่างฝ่ายต่างดำเนินการตามขอบเขต
อำนาจของตนเอง แม้ที่ผ่านมามีการจัดการประชุมร่วมกันแต่ประชุมเป็นคร้ัง ๆ ไปตามนัดหมาย ไม่มศูีนย์กลางที่ทุก
หน่วยงานเข้ามาร่วมกันบริหารเป็นประจำ จึงส่งผลให้การแก้ไขปัญหาจราจรล่าช้า และไม่ได้รับการจัดการปัญหาอย่าง
เหมาะสมทันที 

ดังน้ัน กทม.จะจัดต้ังศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรกลาง (Command Center) ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร 
(สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การบริหารการจราจรเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
จัดการจราจรโดยภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ สอดประสาน เป็นเน้ือเดียวกัน ไร้รอยต่อ โดยจัดตัวแทนเจ้าหน้าที่ กทม.
เข้าร่วมทำงานกับตำรวจอย่างใกล้ชิด 
[1] http://bhs.doh.go.th/node/543 
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P019 บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพ่ือบรหิารจัดการจราจรทัง้โครงข่ายและกวดขันวินัยจราจร 
(เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - การจราจรคล่องตัวขึ้น 
   - สญัญาณไฟแดงสอดคล้องกับประมาณจราจร 
   - ทราบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม ์
   - ประชาชนมีวินัยจราจรมากข้ึน จากการการสอดประสานของทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

รายละเอียด 
เพราะถนนเป็นโครงข่ายที่เช่ือมโยงกันหมด การแก้ไขปัญหาเรื้อรังอย่างรถติดจึงต้องทำทั้งระบบ ที่ผา่นมา

กรุงเทพฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรมาโดยตลอด เช่น มีการใช้ระบบต้ังเวลา มีการควบคุมที่ป้อมตำรวจ 
รวมถึงมีระบบที่ควบคุมสญัญาณไฟเป็นพ้ืนที่โดยนำร่อง 5 แยก บนถนนพระรามที่ 6 [1] และใช้ระบบแยกฉลาด จำนวน 
59 แยก [2] อย่างไรก็ตามการดำเนินการของระบบอัจฉริยะทั้งสองนั้นทำในวงแคบ นอกจากน้ีการละเมิดกฎระเบียบวินัย
จราจร เช่น การจอดในที่ห้ามจอด การเลี้ยวในที่ห้ามเลี้ยวก็สามารถส่งผลกระทบต่อกระแสจราจรได้ในวงกว้างเช่นกัน 

ดังน้ัน กทม.จะนำระบบบริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (Intelligent Traffic Management System: 
ITMS) มาใช้งาน ควบคู่กับ CCTV โดย 
   - ควบคุมสัญญาณไฟจราจรท้ังโครงข่ายกรุงเทพฯ ให้สอดคล้องกับสภาพจราจรที่เกิดข้ึนจริง เพ่ิมประสทิธิภาพ    
การระบายรถ และการบริหารรถขนส่งสาธารณะ 
   - เผยแพร่สภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ เพ่ิมข้อมูลในการตัดสินใจให้กับประชาชน เช่ือมต่อ API กับ
แอพพลิเคช่ันแผนที่ที่มผีู้ใช้มาก  
   - บังคับใช้กฎระเบียบ และกวดขันวินัยจราจร ด้วย CCTV จับภาพยานพาหนะที่ทำผิดกฎระเบียบ ออกใบสั่ง
อัตโนมัติ และเทศกิจจราจร ลงไปช่วยกวดขันวินัยจราจร แก้จุดฝืด ให้การจราจรคล่องตัวข้ึน 
   - เช่ือมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การจับ/ปรับผู้กระทำผิดมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

[1] https://www.prachachat.net/property/news-333486 
[2] https://d.dailynews.co.th/bangkok/601809/ 
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P021 เทศกิจผู้ช่วยจราจร (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - การจราจรคล่องตัวขึ้นจากการที่มีเทศกิจช่วยดูแลงานด้านจราจรผ่านการสั่งงานที่เป็นระบบ 
รายละเอียด 

ปัญหาการจราจรของกรุงเทพฯ ถือว่าเป็นปัญหาอันดับต้นที่ใคร ๆ มักกลา่วถึง ซึ่งพบว่าการมีเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่
บริหารจัดการจราจรก็ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรได้ ซึ่งลำพังกำลังของตำรวจจราจรไม่สามารถดูแลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ได้ 
ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการจัดการอบรมผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจรให้แก่เทศกิจทุกนาย โดยปัจจุบัน กทม.มีกำลังเจ้าหน้าท่ี
เทศกิจ 2,900 นาย [1] แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักเทศกิจ 389 นาย [2] และเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำฝ่ายเทศกิจ
สำนักงานเขต เพ่ือมอบหมายภารกิจให้เป็นผู้ช่วยจราจร โดยการปฏิบัติงานจะมีศูนย์ควบคุมและสั่งการกลาง (Command 
Center) เป็นผูม้อบหมาย เพ่ือให้การบริหารจราจรสอดคล้องกันทั้งระบบ และตัดสินใจบนฐานข้อมลูเป็นหลัก 

[1] http://164.115.33.117/circular/doc/20210909/3300.pdf 
[2] https://webportal.bangkok.go.th/upload/user/00000109/ManPower/180564.pdf 

 

P022 ลดรถ ลดติด ด้วยจอดแล้วจร (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - การจราจรในภาพรวมมีความคล่องตัวข้ึน 
   - ประชาชนมีโอกาสใช้ขนส่งสาธารณะมากยิ่งข้ึนผ่านการสนับสนุนจอดแล้วจรและมาตรการด้านราคา 

รายละเอียด 
ประชาชนจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณกรุงเทพฯ ช้ันนอก ในขณะที่สถานที่ทำงานต้ังอยู่ในเขตเมือง แม้จะอยาก

เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ แต่เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมดอาจมีราคาสูงกว่าการขับรถส่วนตัวเข้าไปถึง
ปลายทาง เมื่อเป็นเช่นน้ีเท่ากับผู้เดินทางจำนวนมากตัดสินใจขับรถเข้าเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อการจราจร เพราะพื้นผิว
จราจรในกรุงเทพฯ ไม่สอดคล้องกับปริมาณรถยนต์ การพัฒนาจอดแล้วจรจึงเป็นหน่ึงในเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการใช้
ขนส่งสาธารณะในกรณีน้ีได้ 

ดังน้ัน กทม.จะร่วมมือกับภาคเอกชนเพิ่มจอดแล้วจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้าปลายทางในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ ชั้นนอก 
ที่สะดวก ปลอดภัย เพ่ือลดการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเข้าสู่เมืองช้ันใน โดยพิจารณามาตรการจูงใจการ
จอด เช่น จอดฟรี หรือนำค่าจอดเป็นส่วนลดค่าเดินทาง ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมการจอด  

 

 

 

 

 

 



เดินทางดี-14 
 

P023 เสริมศกัยภาพสะพานข้ามแม่นำ้เจ้าพระยา หาความเปน็ไปได้เพิ่มสะพานใหม่ (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  - การเดินทางข้ามฝั่งพระนคร-ฝั่งธนฯ มีความคล่องตัวมากย่ิงข้ึน 
รายละเอียด 

ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสิบกว่าสะพานซึ่งรองรับปริมาณการจราจรมหาศาลในช่ัวโมง
เร่งด่วน ที่ผ่านมามีแผนการเพิ่มสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในพ้ืนที่ต่างๆ มากมาย แต่สามารถดำเนินการได้เพียงบาง
โครงการเท่าน้ัน เน่ืองจากบางโครงการส่งผลกระทบต่อประชาชน 

ดังน้ัน กทม.จะเพ่ิมขีดความสามารถในการเช่ือมต่อระหว่างฝั่งธนฯ และฝ่ังพระนคร โดย 
   1. การเพ่ิมความคล่องตัวในการสัญจรสำหรับสะพานเดิม ด้วยการบริหารการจราจรโดยภาพรวม ผ่านศูนย์ควบคุม
และส่ังการกลาง (Command Center) และระบบการบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะ (ITMS) พร้อมปรับปรุงจุดต่างๆ ทีท่ำ
ให้เกิดการชะลอตัวให้เกิดการไหลเวียนคล่องตัวสูงสุด  
   2. ศึกษาเส้นทางและพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำใหม ่โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่าย 
   3. สะพานข้ามแม่น้ำไหนที่ประชาชนสามารถเดินข้ามได้ พิจารณาออกแบบร่องรางให้สามารถจูงจักรยานข้ามได้ 
 

P024 รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 

   - การจราจรคล่องตัวขึ้น 
   - ลดเวลาบนท้องถนนลง 

รายละเอียด 
จุดที่มีการชะลอตัว มีจุดตัด มีการจอดรอ มีการหยุด จะเป็นจุดท่ีก่อให้เกิดแรงเสียดทาน (friction) เล็กๆ ที่ส่งผล

ให้การจราจรในภาพรวมติดขัดได้ เช่น ในพ้ืนที่ถนน 2 เลน ที่มีเลนหนึ่งรอไฟเลี้ยวทำให้เลนที่เคลื่อนไหวได้เหลือเพียงเลนเดียว 
ปัญหาลักษณะน้ีพบได้โดยท่ัวไม่ว่าจะที่แยก จุดกลับรถ จุดตัดต่างๆ หากเราลดการหยุดได้ ลดแรงเสียดทานได้ รถจะลด
การติดขัดลง ดังน้ัน กทม.จะปรับกายภาพถนนเพ่ือลดแรงเสียดทานบนถนนที่จะส่งผลกระทบต่อกระแสจราจรลง เช่น 
   1. ปรับปรุงจุดตัด คอขวดต่างๆ บนท้องถนน เช่น เพ่ิมการเว้าเกาะกลางในแยกทีม่ีจุดเลี้ยวรถ เพ่ือใหร้ถที่จะเล้ียว
ไปพักหลบตรงท่ีเว้าได้โดยไม่รบกวนกระแสจราจร  
   2. ปรับปรุงหัวโค้งหัวมุมให้เกิดการเล้ียง การตีวงที่ไม่ใช้หลายช่องจราจร 
   3. ปรับ เพ่ิม/ลด จำนวนช่องทางจราจรเพื่อเพ่ิมความจุถนนโดยเฉพาะบริเวณทางแยก 
   4. การห้ามเล้ียวในบางกรณี โดยต้องพิจารณาอย่างละเอียด เพ่ือให้กระแสจราจรไหลเวียนคล่องตัว 
   5. เทศกิจจราจร ลงพ้ืนที่แก้ไขจุดฝืด เช่น กวดขันวินัยจราจรรถจอดริมถนน ท่ีทำให้เสียช่องจราจรไป 
   6. ขอคืนพ้ืนผวิจราจรจากโครงการก่อสร้าง รวมถึงการจัดการจราจรบริเวณการก่อสร้างให้เกิดจุดฝดืน้อยที่สุด 

 

 

 



เดินทางดี-15 
 

P026 กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคณุภาพ 1,000 กม. (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 

   - มีทางเท้าที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกมิติทั้งด้านคุณภาพ มาตรฐานการก่อสร้าง และความร่มร่ืน ซึ่งการ
ดำเนินการพัฒนาทางเท้าจะทำอย่างเป็นระบบแบบแผนและมีการรายงานผลให้ประชาชนทราบ 

รายละเอียด 
ปัญหาทางเท้าเป็นหน่ึงในปัญหาที่เร้ือรังของกรุงเทพฯ  
สถิติการเก็บข้อมูลของทีม ‘เพ่ือนชัชชาติ’ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทีใ่หป้ระชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนปัญหาที่พบใน

ชีวิตประจำวันพบว่าระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 มีการรายงานปัญหาทางเท้าในกรุงเทพฯ มากกว่า 150 จุด 
ครอบคลุมหลายมิติตั้งแต่ลักษณะทางกายภาพของพื้น (ขรุขระ เป็นหลุมบ่อ พ้ืนกระเบ้ืองไม่แน่น มีน้ำขัง) ปัญหาด้านความ
สะอาด (คราบอาหาร สิ่งสกปรก) ไปจนถึงด้านความปลอดภัย (ทางข้ามไม่ครบถ้วน เบรลล์บล็อกไม่ต่อเน่ือง ป้ายกีด
ขวางทางจราจร)  

นอกจากนี้ทางเท้ายังไม่ได้มาตรฐานอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ที่ต้องคำนึงถึงความกว้างทางเท้าที่ต้อง
เว้นระยะให้เดินอย่างสะดวก ระยะความสูงป้ายเหนือหัวจะต้องไม่ติดต้ังต่ำกว่าที่กำหนด หรือทางต่างระดับจะต้องมีทาง
ลาดในองศาที่กำหนดเพ่ือความปลอดภัย รวมถึงกระเบื้องเตือนและกระเบื้องนำทางที่พบว่าติดต้ังไม่ถูกต้อง ความเรียบของ
ทางเท้า อีกทั้งยังพบว่าการดำเนินการที่ผ่านมาหลายครั้งทำในจุดที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็น เช่น มีการเลือกปรับปรุง
ในจุดท่ีมีผูส้ัญจรทางเท้าน้อยก่อน เป็นต้น  

ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาคุณภาพทางเท้าให้ประชาชนสามารถสัญจร อย่างน้อย 1,000 กิโลเมตร โดย 
   1. สร้างซ่อมดี เพ่ือทางเท้าคุณภาพและคงทน กำหนดแบบก่อสร้างมาตรฐานทางเท้าใหม่ พิจารณาแบบกระเบื้อง
ให้เรียบไม่มีตัดขอบ ให้มมีาตรฐานในการออกแบบ Universal Design มาตรฐานที่ดีในการก่อสร้างเพ่ือทางเท้าคงทน
แข็งแรง ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างที่กระทบต่อการเดินของประชาชนให้น้อยท่ีสุด ทางตัดผ่านใหม่ต้องเรียบเสมอทางเท้า 
และทางเท้าโลง่ สะอาดเป็นระเบียบ 
   2. ทางเท้ามีคุณภาพ ให้ความร่มร่ืน มีการดูแลต้นไม้ริมทางด้วยรุกขกรประจำเขต ส่วนไม้พุ่มเต้ียที่เบียดบังทางเดิน
จะพิจารณาปรับเป็นทางเท้าเพ่ือขยายทางเดิน และหากพ้ืนที่ไหนเหมาะสมอาจพิจารณาพัฒนา Covered Walkway 
  3. จัดลำดับความสำคัญในแตล่ะเขต กำหนดแผนการพัฒนาทางเท้าและเป้าหมายส้ัน กลาง ยาว ให้ชัดเจน        
ตามความสำคัญของการใช้งาน ทางเท้าที่ประชาชนมีการสัญจรสูงและพ้ืนที่ที่ได้รับรายงานปัญหามาจากประชาชน  
   4. รายงานความก้าวหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเน่ือง และติดตาม กำหนดรอบการดูแลคุณภาพการซ่อมแซม 

 

 

 

 

 

 



เดินทางดี-16 
 

P027 ถนน ซอย มีทางเดิน-ปั่นสะดวก เชือ่มขนส่งสบาย ลดการใช้รถ (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *ตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - ทางเดิน ทางจักรยานตามตรอกซอกซอย แม้ไม่มทีางเท้า 
   - สะพานข้ามคลองส่งเสริมการเดินเช่ือมต่อ 
   - มีตัวเลือกในการเดินทางเพิ่มเติม 
รายละเอียด 

การตัดสินใจว่าจะเดินทางด้วยวิธีการใดนั้น วิธีการท่ีจะออกจากบ้านและวิธีการท่ีจะไปถึงจุดหมายปลายทาง 
(first/last mile) คือปัจจัยสำคัญในการตัดสนิใจ เพราะในหลายถนนและซอยย่อยหลายเส้นในกรุงเทพฯ ไม่มีทางเท้า        
มีเพียงถนนสำหรับการสัญจรของรถเท่าน้ัน ทำให้ผูส้ัญจรต้องใช้พ้ืนผิวถนนในการเดินและต้องเสี่ยงกับอันตราย จึงส่งผล    
ให้หลายคนตัดสินใจใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการเดินทางแทน ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการ 
   1. ดำเนินการปรับปรุงไหล่ทาง และแนวทอ่ระบายน้ำให้เรียบ ไม่เป็นร่องสามารถแบ่งเป็น ทางเดินและทาง
จักรยาน 
   2. ขีดสีตีเส้นถนน พร้อมทำสญัลักษณล์งบนพ้ืนทาง เพ่ือให้ชัดเจนถึงสิทธิแห่งทาง 
 
   3. นำกล่อง CCTV ร่วมสอดส่องความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางเดิน ทางป่ัน รวมถึงการกวดขันวินัยจราจรและ          
การลุกลำเขตทางเพ่ือเช่ือมต่อเมือง โดยเฉพาะการเช่ือมต่อจากแหล่งชุมชนสู่ระบบขนส่งสาธารณะ (first/last mile)              
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินและการป่ัน รวมถึงเพ่ิมสะพานข้ามคลองขนาดเล็ก เพ่ือทลาย mega block ของเมือง 
เพ่ิมทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนด้วยทางจักรยานและทางเดินสายรอง 

 

P028 เลียบคลองเดินได้ ปัน่ปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - ทางเดินเลียบคลองปลอดภัย สว่าง น่าเดิน 
   - มีตัวเลือกการเดินทางเพิ่มข้ึน 
รายละเอียด 

กรุงเทพฯ มีคลองมากมายหลายสายทั้งน้อยและใหญ่ โดยมีคลองจำนวนมากที่ได้ดำเนินการก่อสร้างทางเลียบ
คลองแล้วเสร็จ แต่อาจขาดการดูแล ไมส่ว่าง ไม่ปลอดภัย ไม่ต่อเน่ือง ทางเลียบคลองสามารถพัฒนาเป็นได้ทั้งเส้นทาง     
เดิน-ป่ันในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยว ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาทางเดินเลียบคลอง 
   1. โครงสร้างพ้ืนฐานของทางเลียบคลอง พัฒนาให้ครบถ้วน ทั้งความต่อเน่ือง สิ่งกีดขวาง แสงสว่าง ร้ัว             
การบำรุงรักษา กล้องวงจรปิด  
   2. แผนที่ทางเดินริมคลอง พัฒนาแผนที่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ประชาสัมพันธ์เส้นทางให้ประชาชนรับทราบ 
เพ่ือเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชน 
   3. ทางเดินเลียบคลองศักยภาพ คลองไหนมศัีกยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวจะเสริมสิ่งอำนวย        
ความสะดวกอ่ืน ๆ ด้วย เช่น จุดจอดรถจักรยาน จักรยานยนต์ ร้านค้า ร้านอาหาร ห้องน้ำ 
   4. กำหนดรอบทำความสะอาดและดูแลรักษาทางเดินเลียบคลองให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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P031 สรา้งซอ่มดี เพ่ือทางเท้าคณุภาพและคงทน (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
    - ได้รับการส่งเสริมการเดินผ่านทางเท้าท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอารยสถาปัตย์ (universal design) และการซอ่มแซม
ที่รวดเร็ว 

รายละเอียด 
การก่อสร้างทางเท้ากรุงเทพฯ หลายคร้ังก่อสร้างผิดแบบและขาดความเข้าใจ เช่น ทางลาดท่ีต้องใส่ใจในองศา 

กระเบ้ืองนำทางท่ีต้องติดต้ังอย่างถูกต้อง นำทางได้จริง หรือข้ันตอนการสร้างทางเท้าน้ันใช้วัสดุถูก ส่วนผสม หรือการอัด
แน่นพ้ืนน้ันถูกต้องหรือไม่ การซ่อมทางเท้าที่ผ่านมาน้ันมกัแก้ปัญหาด้วยการราดยางมะตอยหรือปูนอันนำมาซึ่งปัญหาใหม ่
คือทำให้ทางเท้านูน หรือบางกรณีก็ยังคงไม่มีการซ่อมแซม การเดินทางบนทางเท้าจึงมีอุปสรรคไมท่างใดก็ทางหน่ึง ดังน้ัน 
กทม.จะเข้าไปยกระดับ ควบคุมทุกข้ันตอน ตั้งแต่ 

   1. รายละเอียดทุกขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อให้ถูกต้องและตรงตามแบบที่สุด เช่น วัสดุทีน่ำมาจัดสร้าง ทางลาด ต้อง
ลาดตามองศาที่ถูกต้อง เบรลล์บล็อกกระเบ้ืองนำทางผู้มีข้อจำกัดด้านการมองเห็นจะต้องติดต้ังถูกต้อง ฝาท่อจะต้อง
สมบูรณ์และเรยีบเสมอทางเท้า ใช้งานได้จริง และจะไม่รบังานที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน รวมท้ังจะต้องดำเนินกันแบ่งส่วนพ้ืนท่ี
ทำงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา 
   2. ให้ประชาชนช่วยแจ้งปัญหาทางเท้าผ่านฟองดูว์ 
   3. เมื่อเกิดเหตุต้องซ่อมแซมจะต้องซ่อมให้เร็วและมีคุณภาพ ซ่อมถึงต้นตอปัญหา โดย กทม.จะต้องเร่งรัดและ
ติดตามให้ผู้รับเหมามาดำเนินการแก้ไขให้รวดเร็วที่สุด นอกจากนี้หากพังในระยะเวลาอันสั้นและไม่ได้เกิดจากปัจจัยอ่ืนๆ 
กทม.จะข้ึนบัญชีดำผู้รับเหมาไม่ให้ประมูลงานอีก 
   4. การจัดการพ้ืนที่ก่อสร้างจะต้องติดป้ายเตือนชัดเจน ล้อมก้ันพ้ืนที่ก่อสร้างให้ชัดและเท่าที่จำเป็น เบียดบัง
ทางเดินสัญจรให้น้อยที่สุด และต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง 

 

P033 ทางตัดผ่านใหม่ต้องเรียบเสมอทางเท้า (เดนิทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  - ได้บางทางตัดผ่านและทางข้าม เรียบเสมอทางเท้า 
  - ได้ทางตัดผ่านและทางข้าม เรียบและลาดเอียงถูกต้อง 

รายละเอียด 
กรุงเทพมหานครมีระเบียบกรุงเทพฯ ว่าด้วยการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้าและทำทางเช่ือม       
ในที่สาธารณะ พ.ศ. 2531 โดยสาระสำคัญคือ พ้ืนที่ทางเข้า-ออกต้องอยู่ระดับเดียวกับทางเท้า แต่การตัดคันหินที่พบเห็น
ได้โดยทั่วไปมักจะเป็นการลดระดับพ้ืนที่ทางเข้า-ออกลงมาเสมอผิวทางจราจร ส่งผลให้ทางเท้าไม่เรยีบราบในแบบที่        
ควรจะเป็น ดังน้ัน กทม.จะเขม้งวดเรื่องทางตัดผ่านโดยเฉพาะทางตัดใหม่ที่ต้องดำเนินให้ตรงตามระเบียบเพื่อให้
ความสำคัญกับการเดินเท้า ในส่วนทางตัดเดิมจะตรวจสอบเก็บข้อมูล ดูองศาเพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงให้เป็นมิตร     
กับคนสัญจรทางเท้าต่อไป 
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P034 ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบคุคลในช่ัวโมงเร่งด่วนบรเิวณ Low Emission Zone (สิ่งแวดล้อมด/ีสขุภาพดี 
     เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  - ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่ลดความเสี่ยงด้านมลพิษ 
  - ได้รับสิทธิประโยชน์จากการใช้รถขนส่งสาธารณะ  

รายละเอียด 
มลพิษจากไอเสียรถยนต์เป็นหน่ึงในสาเหตุหลักของ PM2.5 ในกรุงเทพฯ ดังน้ัน กทม.จะประสานงานกับเอกชน

เพ่ือลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน ผลักดันให้เกิด Low Emission Zone โดย  
  1. กทม. ร่วมมอืกับเอกชนในย่านธุรกิจเพ่ือผลักดันให้เกิดการ work from home หรือเหล่ือมเวลาการทำงาน  
  2. กทม. หารือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะไซต์งานก่อสร้าง และธุรกิจขนสง่สินค้าในการเล่ียงเส้นทางของรถบรรทุก
ในบริเวณ Low Emission Zone หรือบรเิวณที่มีมลพิษสูงอ่ืนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

P035 นำร่อง covered walkway หลังคาทางเดินกันเปียกกันร้อนในจุดเชื่อมต่อ (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  - สามารถใช้ขนส่งสาธารณะได้ครอบคลุมทกุสภาพอากาศมากยิ่งข้ึน  
   - ได้สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิการเดิน  

รายละเอียด 
การเดินทางในกรุงเทพฯ ด้วยเท้าหรือระบบขนส่งสาธารณะ สภาพอากาศร้อนช้ืนของประเทศไทยเป็นอีกปัจจัย

สำคัญทีส่่งเสริมให้การเดินไมม่ีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังน้ัน กทม.จะนำร่องสร้าง covered walkway หลังคาเพ่ือป้องกัน
แดดและฝนให้กับผู้สัญจร 
   1. โครงสร้างไม่เกะกะทางเท้า หากมีอาคารหรือร่ัวเดิมจะพิจารณาอาศัยโครงสร้างเดิมให้การสร้าง covered 
walkway 
   2. ออกแบบใหง่้ายต่อการบำรุงรักษา 
   3. ติดตั้งไฟให้สว่างสามารถเดินในยามคำ่คืนอย่างปลอดภัย โดยใช้พลังงานจาก Solar Cell  
   4. พิจารณานำร่องในเส้นทางท่ีมีปริมาณการใช้งานหนาแน่น หรือเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ 
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P088 ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร   *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - ความปลอดภัยในการเดินทาง การใช้รถใช้ถนนเพ่ิมข้ึนจากการกวดขันที่เข้มข้นขึ้น 

รายละเอียด 
ปัญหาการละเมิดกฎระเบียบวินัยจราจรในปัจจุบันน้ันสามารถพบเห็นได้อยู่เป็นประจำ โดยความหย่อนยานของ

วินัยในการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์น้ันก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ กทม.จึงต้องบูรณาการนำกล้องวงจรปิดและ
เทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพมาใช้ในวงกว้างเพ่ือบังคับใช้กฎระเบียบ และกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดโดยใช้
ระบบปฏิบัติการในการวิเคราะห์ และส่งต่อข้อมูลเพ่ือจับ/ปรับผู้กระทำผิดอัตโนมัติ ต้ังแต่การตรวจจับความเร็ว การหยุด
ชะลอรถตรงทางข้าม รวมถึงการขยายการใช้งานไปยังกล้องวงจรปิดบนทางเท้า โดยติดต้ังกล้องในทิศทางที่สามารถบันทึก
ทะเบียนรถได้อย่างชัดเจน ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการตามจับ/ปรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ฝ่าฝืนกฎการจราจร เช่น 
การจอดขวางทางเท้า การจอดในที่ห้ามจอด ขับข่ีสวนทาง การไม่เคารพสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร การขับข่ีรถบน
ทางเท้า การขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด ที่อาจส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ร่วมสัญจรได้ 

 

P089 ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร   *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
- ความปลอดภัยในการเดินเท้าเพ่ิมมากขึ้น 
- กายภาพถนน ทางข้ามรูปแบบต่างๆ และสภาพแวดล้อมมีความเป็นมติรต่อการเดินมากข้ึน 

รายละเอียด 
กรุงเทพฯ มีทางข้ามทั้งหมด 4,160 แห่ง แบ่งเป็นทางข้ามทั่วไป 3,500 แหง่ และทางข้ามบริเวณแยก 660 แห่ง      

[1] หากแบ่งตามโครงสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานมีทางข้ามมีสัญญาณไฟกะพริบเตือนทางข้าม 846 แห่ง ทางข้ามมีสญัญาณไฟ
ทางข้ามชนิดกดปุ่ม 226 แห่ง [2] จากข้อมูลทั้ง 2 ชุดอาจกล่าวได้ว่ากรุงเทพฯ มีทางเท้าอีกว่า 3,088 แห่ง ที่ไมม่ีสญัญาณ
ไฟใด ๆ เลยซึ่งคิดเป็น 74% ของจำนวนทางเท้าทั้งหมด  

ท่ีผ่านมาสำนักจราจรและขนส่ง กรุงเทพฯ (สจส.) มีนโยบายปรับปรุงทางข้าม 700 กว่าแห่งบริเวณโรงเรียนและ
โรงพยาบาล แต่เป็นเพียงการปรับปรุงแค่คุณสมบัติสีทางข้ามเท่าน้ัน [3]    

ข้อมูลด้านอุบัติเหตุจากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าคนเดินถนนประสบอุบัติเหตุถึง 2,500 - 2,900 รายต่อปี         
โดยกว่า 1 ใน 3 เป็นพ้ืนที่กรงุเทพฯ เฉลี่ย 900 รายต่อปี [4]  

เพ่ือคุ้มครองสิทธิพ้ืนฐานในการเดินเท้าของประชาชนทุกคน กทม. จึงจะปรับปรุงทางข้ามให้มีความปลอดภัย ดังน้ี 
   1. ทาสแีถบทางข้ามให้ชัดเจน เห็นได้จากระยะไกล 
   2. กำหนดเขตชะลอและหยุดรถ 
   3. ติดต้ังแสงสว่างให้เพียงพอ 
   4. ติดต้ังสัญญาณไฟกะพริบ 
   5. ติดต้ังกล้อง CCTV 
   6. ติดต้ังป้ายสัญญาแสดงความเร็วยานพาหนะ และความเร็วที่กำหนด 
   7. จุดที่มีคนข้ามจำนวนมากและถนนหลัก ติดต้ังสัญญาณไฟทางข้ามชนิดปุ่มกดพร้อมเสียงเตือน 
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   8. กำหนดรอบการดูแลและบำรุงรักษาองค์ประกอบต่าง ๆ ทีท่างข้ามให้พร้อมอยู่เสมอ 
   9. พิจารณาเพ่ิมทางข้ามบริเวณที่มีปริมาณการข้ามถนนสูงแต่ไม่มีทางม้าลาย เช่น บริเวณสถานศึกษา 

ตลาด สวนสาธารณะ เป็นต้น 
นอกจากนี้ กทม. ยังจะต้องเน้นให้ความสำคัญกับการพิจารณาการทำทางข้ามถนนท่ีสามารถใช้ได้ทุกคน ทุกสภาพ

ร่างกาย (ยกเว้นพ้ืนที่ที่มีข้อจำกัดด้านการจราจร เช่น ถนนที่มีขนาดใหญ่ มคีวามเร็วรถสูง) 
[1] https://www.naewna.com/local/587877 
[2] http://203.155.220.99/dotat/TrafficINFO/StatBook/2563/TH/index.html 
[3]  https://www.naewna.com/local/587877 
[4] https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_6850617 

 

P090 ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
  - วินัยจราจรเป็นระเบียบมากขึ้น 
   - มีตัวอย่างชัดเจนของเจ้าหน้าที่ กทม.ในการรณรงค์กวดขันระเบียบวินัยการจราจร 
รายละเอียด  

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และการพัฒนากายภาพถนนอาจไม่สามารถยกระดับวินัยจราจรได้ทั้งหมด 
การรณรงค์วินัยจราจรจึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังน้ัน กทม.จะรณรงค์จิตสำนึกวินัยจราจร กฎหมายจราจร ระเบียบการใช้
ยานพาหนะโดยเร่ิมจาก 4 สว่น ประสานความร่วมมือเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะการขับข่ีที่มีวินัย ปลอดภัย เป็นวงกว้าง 
   1. โรงเรียน ใหม้ีการอบรม ให้ความรู้ ปลูกฝั่งระเบียบวินัยจราจร ตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน 
   2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานและลูกจ้างในสังกัด กทม.  
   3. ขนส่งมวลชนในการกำกับดูแลของรัฐ รถเมล์ รถแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์  
   4. บริษัทขนส่ง เดินทาง ส่งอาหารต่างๆ  

 

P091 ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรอง (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร   *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - เขตชุมชน ถนนสายรอง ถนนขนาดเล็ก มีความปลอดภัยในการสัญจรมายิ่งขึ้น 

รายละเอียด 
การควบคุมความเร็วของยานพาหานะในเขตกรุงเทพฯ สำหรับรถยนต์ 4 ล้อส่วนบุคคลใช้ความเร็วได้ 80 กม./ชม. 

สำหรับรถยนต์ 4 ล้อส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ใช้ความเร็วได้ 60 – 80 กม. / ชม. (แล้วแต่ขนาดเคร่ืองยนต์) [1] 
ยกเว้นทางที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนดอัตราความเร็ว [2] เช่น ถนนนครราชสีมา ถนนราชวิถี เป็นต้นท่ีกำหนดอัตรา
ความเร็วไม่เกิน 45 กม./ชม. [3] ซึ่งพ้ืนท่ีเขตชุมชน พ้ืนที่ถนนสายรอง พ้ืนท่ีถนนความกว้างไม่เกิน 7 เมตร เป็นต้น           
ควรกำหนดความเร็วต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูของผู้สัญจร                    
ที่ผ่านปี 2560 กทม.มีการรณรงค์ร่วมกับตำรวจในการใหถ้นนสายรองใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม. / ชม. [4] ปัจจุบัน              
ไม่ทราบแน่ชัดว่ากิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวยังดำเนินการอยู่หรือไม่ กทม.จึงจะต้องดำเนินการเสริมสร้างความปลอดภัย        
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บนท้องถนนที่มากขึ้น เป็นการส่งเสริมการควบคุมความเร็วท่ีมีประสิทธภิาพ สัมพันธ์กับทั้งบริบทของเมืองในระดับย่าน     
เพ่ือความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูของผู้สัญจร ดังน้ี 

ผลักดันกฎหมายควบคุมความเร็ว 
   1. สำนักการจราจรและการขนส่ง กทม. เป็นเจ้าภาพในการออกแบบจัดโซนน่ิง ประเภทถนนในการกำหนดเขต
ความเร็วต่ำ เช่น บริเวณย่านชุมชน บริเวณถนนรอง บริเวณย่านจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร บริเวณย่านธุรกิจเมืองช้ันใน 
ร่วมกับ ประชาชน ภาคประชาสังคม และตำรวจในฐานหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ซึง่สามารถประกาศพ้ืนที่กำหนดอัตรา
ความเร็วที่ใช้ได้ 
   2. ผลักดันและประสานงานกับกองบังคับการจราจร และตำรวจนครบาลในการผลักดันให้มีการออกประกาศ
หัวหน้าเจ้าพนักงานควบคุมความเร็ว 

ปรับปรุงกายภาพสนับสนนุการขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนด 
   1. ติดตั้งอุปกรณ์ทางกายภาพในการช่วยลดความเร็ว ในย่านความเร็วต่ำเช่น การตีเส้นนูน เส้นทะแยง การปรับ
ลดขนาดเลน ป้ายจำกัดความเร็ว ฯลฯ 
   2. บูรณาการการใช้กล้องวงจรปิด ในการช่วยลดความเร็วเช่น การติดต้ังไฟกระพริบ สัญญาณเตือน ป้ายบอก
ความเร็ว รวมถึงการใช้ภาพร่วมในการกวดขันวินัยจราจรและลงโทษผู้ฝา่ฝืนกฎ ร่วมกับตำรวจ เช่น การขับขี่ย้อนศร ขับข่ี
บนทางเท้า ขับข่ีเกินความเร็วที่กำหนด การฝ่าสัญญาณไฟจราจร การจอดในท่ีห้ามจอด 
[1] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/077/T_0001.PDF 
[2] http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A803/%A803-20-9999-update.htm 
[3] (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/033/58.PDF) 
[4] (https://news.thaipbs.or.th/content/268733) 

 

P092 พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณปูโภคเมืองเชิงรุก (ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - สภาพแวดล้อมความปลอดภัยของการเดินทางได้รับการตรวจสอบและแก้ไขเป็นประจำ 
   - ลดความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
รายละเอียด 

กทม.มีพนักงานที่ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ีอยู่จำนวนมาก ท้ังพนักงานความสะอาด หรือเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ ซึ่งมรีอบ
การปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร หมุนเวียนกันไปทั้งกลางวันและกลางคืน พนักงานเหล่าน้ีจึงทำงานกับ
สาธารณูปโภคเมืองอยู่แล้ว เพ่ือให้กทม. ดูแลสาธารณูปโภคได้ครอบคลุมย่ิงข้ึน กทม.จะมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าพนักงาน
กำหนดหน้าที่รับผิดชอบสิ่งต่าง ๆ โดย 
  1. กำหนดหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานสภาพถนน แสงสว่าง ทางเท้า การจัดการขยะ และสาธารณูปโภค    
อ่ืน ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ของ กทม.  

2. จัดเตรียมระบบ และอุปกรณ์เคร่ืองมือในการรายงานปัญหาต่าง ๆ  
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P093 กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใชง้านอยู่เสมอ  
(ปลอดภัยดี/เดินทางดี) 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ปลอดภัย  
   - การร้องเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานแต่ละครั้งมีผู้รับผดิชอบแน่ชัด  
รายละเอียด 

หน่วยงานและพ้ืนที่โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ต่างมีหน่วยงานในสังกัด กทม.รับผิดชอบอยู่แล้ว เพ่ือเป็นการจัดการ
ไม่ให้เกิดการทบัซ้อน จนเว้นว่างในการดูแล ซ่อมบำรุง และรับรู้กันโดยสาธารณะ กทม. จะมีการกำหนดและประกาศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น ทางข้าม สะพานลอย สะพานและถนน โดยอาจระบุหน่วยงานไว้ใน
ป้ายสัญลักษณต์่าง ๆ หรือระบุลงในแผนที่ Dashboard ของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

 
P094 รณรงคส์ิทธิและระเบยีบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รปัชั่น สิ่งแวดล้อม  
(ปลอดภัยดี/สิง่แวดล้อมดี/บริหารจัดการดี/เดินทางดี) 
คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - สังคมท่ีประชาชนเคารพในสิทธิของกันและกัน 

รายละเอียด 
สร้างจิตสำนึกส่วนรวมในการอยู่ร่วมกัน รกัษาสิทธิร่วมกัน และวินัยของพลเมือง ทั้งด้านจราจร ความสะอาด 

ความโปร่งใส และส่ิงแวดล้อม เช่น การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอ้มเมือง การแยกขยะ การเคารพกฎจราจร ความ
โปร่งใสและสิทธิในการตรวจสอบ โดยรณรงค์กับทั้งโรงเรียนในสังกัด กทม. เจ้าหน้าที่และบุคลากร อาสาสมัครของ
กรุงเทพมหานคร และกลุ่มประชาชนที่มีส่วนเก่ียวข้องเยอะ เช่น   

- วินมอเตอร์ไซค์ คนขับรถขนส่ง ในมิติจราจร 
- แม่บ้าน นิติบุคคล ในมิติด้านความสะอาด (การแยกขยะ) 

  - เด็กนักเรียน อบรมในทุก ๆ มิติเพ่ือให้เป็นส่วนช่วยสำคัญในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนกรุงเทพฯ 
นอกเหนือจากการรณรงค์แลว้ กทม. จะปรบัปรุงการออกแบบเมืองควบคู่ไปด้วยเพ่ือช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ประชาชน เช่น  
   - การออกแบบมาตรฐาน สี รูปแบบของถังขยะใหม่ เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจการแยกขยะมากยิ่งข้ึน เช่น จุดเทน้ำ
ทิ้งคู่กับที่ทิ้งแก้วพลาสติก จุดวางไม้เสียบลูกช้ิน 
   - เพ่ิมความสวา่ง เพ่ิมสัญญาณเตือน และจดัการกับสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทำให้มองไม่เห็นผู้ข้าม  
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P100 ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *ตามข้อเสนอแนะของประชาชน 

   - ได้เมืองที่เป็นมิตรต่อการเดิน เน่ืองจากอุปสรรคบนทางเท้าลดลง 

รายละเอียด 
กรุงเทพมหานครมีแบบจัดการสาธารณูปโภคบนทางเท้า โดยหลักการพื้นฐานคือจัดทกุสิ่งให้เป็นแนวชิดถนน    

เพ่ือเว้นระยะด้านในไว้เป็นทางเดิน [1] แบบดังกล่าวก็ไม่เคยบังคับใช้ได้จริง สิ่งกีดขวางบนทางเท้าที่มักพบเห็นท่ัวไป      
เช่น ตู้ชุมสาย ตู้สายไฟ ตู้ไปรษณีย์ ตู้โทรศัพท์ เสาไฟส่องสว่าง เสาก้ันจักรยานยนต์ สายไฟ ป้อมตำรวจ ป้อมนายท่ารถเมล์ 
สวน ต้นไม้ ไมพุ่้ม บันได สะพานลอย บันไดรถไฟฟ้า ป้ายของรัฐ ป้ายของเอกชน ป้ายสถานที่ราชการ ป้ายท่องเที่ยว ป้าย
โฆษณาทั้งที่ขออนุญาตและไม่ได้ขออนุญาต นอกจากสิ่งกีดขวางแล้ว จุดทิ้งขยะบนทางเท้าบางจุดเป็นป้ายบอกตำแหน่ง 
บางจุดเป็นคอกและอีกหลายจุดไม่มีป้ายไม่มีคอก เป็นเพียงจุดท่ีรู้กันระหว่างคนทิ้งและคนเก็บ ซึ่งจุดทิ้งขยะทุกรูปแบบ   
เป็นการวางไว้บนทางเท้าซึ่งส่งผลให้ทางเท้าสกปรก น้ำนอง น้ำเน่าซึมลงใต้กระเบ้ือง กระเบ้ืองดำเป็นวงกว้าง และจุด
เหล่าน้ีเมื่อขยะถูกเก็บไปก็ไม่มีการทำความสะอาด ทำให้ความสกปรกสะสมฝังรากลกึ ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการปรับปรุง
ทางเท้าเดิม โดย 
   1. ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคเหล่าน้ัน หากสิ่งใดสามารถรื้อถอนได้จะดำเนินการรื้อออกให้หมด      
หากสิ่งใดยังต้องมีอยู่จะต้องปรับตำแหน่งให้ตามแบบที่กำหนด  
   2. ศึกษาข้อกฎหมายแนวกันสาดและแนวใต้ชายคา การใช้พ้ืนที่สาธารณะนอกตัวอาคาร ว่าสามารถใช้ได้         
หรือไม่ได้ และหาแนวทางออกร่วมกับประชาชนริมทางเท้า  
   3. ศึกษาการจดัการแนวระบบสาธารณูปโภคให้เป็นแนวเดียวกันและกำหนดแนวทางการเข้าบำรุงให้ชัดเจน       
เพ่ือทางเท้าที่น่าเดินสำหรับทุกคน 
   4. รวบป้ายทั้งหมดที่ยังจำเป็นต้องมีอยู่ให้อยู่บนเสาเดียว ให้เหลือเสาน้อยที่สุด 
   5. ป้ายไหนผิดกฎหมายจะต้องรื้อออกไปทั้งหมด 
   6. ไม่มีการต่อใบอนุญาตป้ายโฆษณาอีกต่อไป 
   7. ปรับรูปแบบจุดทิ้งขยะให้เพียงพอต่อปริมาณการทิ้ง โดยปรับรูปแบบให้เป็นภาชนะที่มิดชิด ไม่ให้ความสกปรก
แพร่กระจายลงสู่ทางเท้า  
   8. ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดทั้งรื้อขยะและท้ิงไม่ลงถังเพ่ือไม่ให้พฤติกรรมเหล่าน้ีเกิดข้ึนอีกซ้ำซาก  
   9. ทำความสะอาดจุดทิ้งขยะและทางเท้าอย่างสม่ำเสมอเพราะทางเท้าจะเดินดีได้ต้องสะอาดด้วย 
   10. ดำเนินการให้ห้องแถวรมิทางเท้าแก้ไขการท้ิงน้ำ ระบายน้ำจากอาคารลงสู่ทางเท้า ตามกฎกระทรวง        
ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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P102 จัดหารุกขกรมืออาชพีดูแลต้นไม้ประจำเขต (สิ่งแวดล้อมดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - ได้ทางเดินเท้าที่มีต้นไม้ให้รม่เงาและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

รายละเอียด 
หน่วยงานท่ีดูแลต้นไม้ใน กทม.ประกอบด้วยสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สำนักงานเขตทั้ง  50 เขต [1] และการไฟฟ้า

นครหลวง [2] โดยกรุงเทพฯ มีต้นไม้ที่อยู่ตามแนวสายไฟฟ้าประมาณ 1.5 แสนต้น [3]  
การตัดแต่งต้นไม้ริมทางเท้าทีผ่่านมาจะดำเนินการในกรณีที่เก่ียวข้องกับการกีดขวางการก่อสร้าง หรือมีความสุ่ม

เสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน เช่น ก่ิงก้านของต้นไม้ไประแนวสายไฟฟ้าซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟฟ้า
ลัดวงจร [4] หรือไฟดับโดยมีสาเหตุจากต้นไม้เก่ียวสายไฟ หรือก่ิงหักเมื่อเกิดพายุ ซึ่งต้องใช้เวลาแก้ไขหลายช่ัวโมง [5]  

พ.ศ. 2561 กทม.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านรุกขกรรมในกรุงเทพมหานครให้กับผูป้ฏิบัติงานด้านการตัดแต่ง
ต้นไม้จาก 50 สำนักงานเขต จำนวน 6 รุ่น รวม 194 คน และได้มอบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับการตัดแต่งต้นไม้ให้แก่สำนักงาน
เขต อีกท้ังได้มีคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนางานด้านรุกขกรรมกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ระหว่างกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตร
การอบรมด้านรุกขกรรม โดยเน้นภาคปฏิบัติเพ่ือให้สามารถตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย [6] และปี พ.ศ. 
2563 ได้เปิดอบรมอีกกว่า 217 คน [7] 

อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า มีกรณีการตัดต้นไม้แบบผิด ๆ เช่น ตัดคร่ึงต้น ตัดก่ิงจำนวนมาก ดังปรากฏในหน้าสื่อ
บริเวณถนนวิทยุช่วงปี พ.ศ. 2563 [8] และยังมีอีกหลายกรณีที่เกิดข้ึน ซึ่งส่งผลให้ต้นแคระแกร็น โตไมเ่ต็มที่ ฟอร์มไม่สวย 
ไม่ให้ร่มเงาแกท่างเท้า บ้างก็ถูกตัดจนยืนต้นตาย นอกจากนี้ต้นไม้หลายพ้ืนที่ยังไม่เหมาะสมกับขนาดทางเท้า บางจุดต้นไม้
ใหญ่คับทางเท้า บางจุดรากต้นไม้ชอนทางเท้าจนเกิดความเสียหาย แม้ว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่จะผ่านการอบรมรุกขกรรมมาแล้วก็
ตาม ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจาก การกำหนดเวลาในการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การดูแลต้นไม้บนถนนทั้งเส้นแค่วันเดียว 
บางครั้งให้เวลาแค่ครึ่งวัน ส่วนหน่ึงเน่ืองด้วยเพราะเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบหลายอย่าง เช่น ลอกท่อ จดัซุ้มไฟ ด้วย ซึง่จริง 
ๆ แล้วน้ันต้นไม้หน่ึงต้นใช้เวลา 2 วัน หรืออาจจะมากกว่าน้ัน [9] 

ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการดูแลต้นไม้ ดังน้ี 
   1. จัดการอบรมรุกขกรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้เดิมของ กทม.ให้เป็นรุกขกร 
   2. จัดให้เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมเป็นรุกขกรประจำเขต มีหน้าที่ในการดูแลต้นไม้เป็นการเฉพาะ 

3. จัดทำทะเบียนต้นไม้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกรุงเทพฯ สำรวจและประเมินสุขภาพต้นไม้ อยู่เป็นประจำ 
   4. กำหนดแนวทางและกำหนดรอบการดูแลรักษาต้นไม้ใหกั้บแต่ละเขต  
   5. กำหนดต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ สภาพเมือง และสภาพทางเท้า  
   6. ตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นไปตามหลักการ โดยไม่รบกวนสายไฟ ให้ร่มเงา ปลอดภัย และแข็งแรง 
   7. หากมีเหตุจำเป็นให้ต้องย้ายต้นไม้ จะดำเนินการด้วยการล้อม โดยผู้เช่ียวชาญ 
[1] http://www.bkknowconnect.com/viewdetail.php?type=new&id=5e4cc1105678bd58defecf80 
[2] 
https://www.facebook.com/METROPOLITAN.ELECTRICITY.AUTHORITY/posts/4102139336479839?__cft__[0]=AZV06PIyCo
_Wmd5QIayPgZtXKf10ZudYiezRBqkOViral1kAfO3T8sUM1nzpWgtYfMaJMkTdfyzyJR2-
RpvqW1ltMFUniwGDmKEoUct4kKsIZ8enVeVZfdl5a6wWj68P8uI&__tn__=%2CO%2CP-R 
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[3] https://www.posttoday.com/social/local/491901 
[4] http://www.bkknowconnect.com/viewdetail.php?type=new&id=5e4cc1105678bd58defecf80 
[5] https://www.isranews.org/content-page/item/48394-street-furniture-48394.html 
[6] https://pr-bangkok.com/th/complain-news/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ0MTYy 
[7] https://pr-bangkok.com/th/bmanews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ3Nzg3MQ== 
[8] https://thestandard.co/discovering-wireless-road-on-cut-wood-wrongly/ 
[9] https://themomentum.co/theframe-arborist-pornthep/ 

 

P104 สายสื่อสารลงดินไม่ซ้ำซ้อน สะท้อนต้นทุน ไม่กระทบประชาชน (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ได้ทางเดินเท้าที่ปลอดภัยและมีทัศนียภาพที่ดีขึ้น ปลอดสายสื่อสารไร้ระเบียบ 

รายละเอียด 
สายต่างๆ ที่อยู่บนเสาไฟฟ้าแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทหลัก  

   1. สายไฟ อยู่ระดับสูงสุด มีการเรียงตัวค่อนข้างเป็นระเบียบ  
   2. สายสื่อสาร สายกลุ่มที่อยู่ระดับต่ำลงมา มักไม่มีระเบียบ บางจดุตกลงมาถึงพ้ืน และเคยปรากฏเป็นข่าวเกิดเหตุ
ไฟไหม้หลายครั้ง  

แนวทางการจัดการสายสื่อสารที่ผา่นมา 
   1. การมัดรวบและร้ือสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานทิ้ง และนำสายท่ีเหลือที่ยังใช้งานอยู่มามัดรวมกัน 
   2. ติดตั้งท่อร้อยสายไมโครดักท์ (Micro Duct) แบบแขวน กฟน. ร้อยสายสื่อสารชนิดไมโครดักท์แบบแขวน         
ซึ่งสามารถรองรับสายใยแก้ว (fiber optic) 672 คอล ์ซึ่งเพียงพอกับสายสื่อสารปัจจุบันที่มีอยู่ 168 คอล์ โดยนำร่อง          
ที่ถนนราชวิถี 730 เมตร และมีแผนจะขยายรวม 15 กม. [1]  
   3. การนำสายลงดิน โดยนำลงในระดับที่ไม่ลึกเท่าสายไฟฟ้า โดย  
    3.1 NT (TOT) ได้ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึง่  
    3.2 กรุงเทพฯ โดย บจก. กรุงเทพธนาคม (KT) มีแผนดำเนินการวางระบบท่อสายสื่อสาร 2,450 กม. [2] 
ปัจจุบันทางกรุงเทพธนาคมได้มีการดำเนินการก่อสร้างและทดสอบระบบเป็นระยะทาง 7.252 กม. [3] ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการ [4] แต่มีปัญหาหลายส่วน เช่น ติดขัดด้านงบประมาณ [5] เรื่องต้นทุน เร่ืองการผูกขาดสิทธิ 
ส่งผลใหก้ารดำเนินการล่าช้า 

ดังน้ัน กทม.จะส่งเสริมใหผู้้ประกอบการนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินที่ไม่ซ้ำซ้อนกับระบบเดิม และให้
ผู้ประกอบการทำการรื้อถอนสายเก่าและสายที่ไม่ได้ใช้งานที่แขวนอยู่บนเสาไฟฟ้า พร้อมกับพัฒนาแนวทางการนำสาย
สื่อสารลงดินอย่างเป็นระบบเพ่ือลดผลกระทบกับประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ ภูมิทัศน์ทีส่วยงามให้กับเมือง โดย 
   1. สนับสนุนให้คิดค่าบริการเช่าท่อร้อยสายใต้ดินในราคาท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายตกอยู่กับ
ผู้ประกอบการมากเกินควร ไม่เกิดการผูกขาด มีความโปร่งใสในทุกข้ันตอน เพ่ือให้ไม่สง่ผลต่อค่าบริการระบบโทรคมนาคม
ของประชาชน 
   2. กำหนดจุดเช่ือมต่อกับผิวดิน (riser) ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ เพ่ือให้ครอบคลุมการให้บริการประชาชน 
และป้องกันการสร้างจุดไรเซอร์ที่ไม่ตรงกับลักษณะการใชง้าน 
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   3. หารือร่วมกับ กสทช. และกระทรวงดิจิทัลฯ เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือทุกภาคส่วนในการลดต้นทุน ทั้งต้นทุน
การบริหารและต้นทุกการจัดการสายส่ือสายลงท่อร้อยสายใต้ดิน เช่น การนำเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน USO) มาช่วยในการอุดหนุนค่าบริการ 
และกทม.สนับสนุนในเรื่องข้ันตอนการขออนุญาตและค่าธรรมเนียม 
   4. สำหรับสายสื่อสารในถนนสายรองที่ไม่สามารถนำลงดินได้ เพราะอาจไม่มีท่อร้อยสายใต้ดินรองรับ กทม.จะ
ผลักดันการดำเนินการร่วมกับ กฟน.เพ่ือรวมสายสื่อสารทกุเส้นบนเสาไฟฟ้าเข้าไว้ด้วยกัน โดยจะให้ผูป้ระกอบการร่วมกัน
ออกแบบสายสื่อสารไฟเบอร์ออพติกร่วมแบบ Micro Fiber Sharing ให้เพียงพอต่อการรองรับการใช้งานในปัจจุบันและ
อนาคต พร้อมกับกำหนดกรอบเกี่ยวกับการบริการและการบำรุงรักษาร่วมกัน ส่วนสายสื่อสารเดิมจะมีการขอความร่วมมือ
ผู้ให้บริการในการสำรวจและรื้อถอนออก 
[1] https://www.mea.or.th/content/detail/87/4030 
[2] https://www.thanakom.co.th/17301712 
[3] https://www.thanakom.co.th/17484219 
[4] https://pr-bangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQxNDAwMQ== 
[5] https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9630000013426 

 

P105 จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนสง่ (สิ่งแวดล้อมดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้ง่ายข้ึนโดยใช้จักรยานเป็นตัวเช่ือมต่อจากที่พักอาศัยสู่ระบบขนส่ง
สาธารณะหลัก 
   - มีความม่ันใจในการใช้จักรยานเป็นส่วนหน่ึงของการเดินทาง 

รายละเอียด 
จุดจอดจักรยานปัจจุบันเป็นเพียงโครงเหล็กที่มักจะต้ังอยู่ตามใต้สะพานลอย หรือปากซอย โครงเหล็กเหล่าน้ี

สามารถยกได้ หลายอันไม่ได้ยึดติดกับพ้ืน หลายอันต้ังอยู่ในจุดที่ไม่ปลอดภัย ไม่มี CCTV หรือขาดแสงสว่าง ภาพจำการ
จอดจักรยานไว้ในท่ีสาธารณะของคนจำนวนไม่น้อยจึงไม่ดีเท่าไหร่นัก ปัจจัยเหล่าน้ีทำให้ผู้ขับขี่จักรยานไม่มั่นใจที่จะจอด
จักรยานไว้ที่จุดจอด  ดังน้ัน กทม.จะพัฒนาจุดจอดรถจักรยานท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย สร้างความมั่นใจใหแ้ก่ผูใ้ช้จักรยาน 
และส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นขนส่งสาธารณะระดับรอง (feeder) มาเช่ือมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ และเพ่ิมจำนวน
จุดจอดบริเวณหน้าปากซอยบริเวณป้ายรถเมล์ บริเวณจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) และสถานีขนส่งสาธารณะต่างๆ และ
กำหนดรอบการดูแลบำรุงรักษาอย่างชัดเจน เพ่ือให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยมีโจทย์เบ้ืองต้น คือ 
   1. พิจารณาออกแบบท่ีจอดให้มีลักษณะหลากหลาย เช่น จอดจักรยานแนวตั้ง จอดจักรยานแนวนอนขนานถนน 
จอดจักรยานเฉียง จอดจักรยาน 2 ช้ัน โดยยืดหยุ่นตามความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
   2. โครงสร้างของท่ีจอดจักรยานต้องยึดติดกับพ้ืน 
   3. ออกแบบท่ีจอดจักรยาน โดย 
    3.1 ให้ยึดจักรยานติดกับพ้ืนทางเท้า หรือพ้ืนที่จอดจักรยาน พ้ืนต้องมีร่องไม่ให้ขยับล้อได้ และยกจากพื้นไม่ได้ 
    3.2 ให้คล้องโซ่ได้ทั้งล้อและท่อนอนจักรยาน (Top Tube) 
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    3.3 ให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกับรถจักรยานหลากหลายประเภท จักรยานแม่บ้าน ไปจนจึงจักรยาน    
เพ่ือการนันทนาการ 
    3.4 ให้มีหลังคาคลุม    
   4. ติดตั้ง CCTV 
   5. ติดตั้งแสงสว่าง 
   6. ติดตั้งครอบคลุมทุกจุดเปลี่ยนถ่ายขนส่งสาธารณะ 
   7. พิจารณาติดตั้งที่สูบลมจักรยาน 

 

P106 แจ้งปญัหาวินฯ ผา่นแพลตฟอร์มฟองดูว์ (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ได้วินมอเตอร์ไซค์ทีใ่ห้บริการดีขึ้น ขับรถปลอดภัย ครบกฎจราจรและคิดค่าโดยสารถูกต้อง 

รายละเอียด 
กรุงเทพฯ มีวินจักรยานยนต์สาธารณะท้ังสิ้น 5,567 วิน[1] การกำกับดูแลวินจักรยานยนต์สาธารณะเป็นอำนาจ

ของคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร (ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ 
กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ) [2] และคณะอนุกรรมการ
ประจำกรุงเทพมหานคร (พ้ืนท่ี1-5) (ผู้อำนวยการเขตกรุงเทพมหานคร ประธานอนุกรรมการ) [3] จากหนังสือคำส่ัง
คณะกรรมการประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ี 1/2557 เร่ือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร            
ได้กำหนดหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ จากรายละเอียด กทม.ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูและวินมอเตอร์ไซค์โดยตรง 
แต่ในฐานะเจ้าบ้าน กทม.จะละเลยปัญหาหลักของเรื่องวินมอเตอร์ไซค์ไมไ่ด้ เช่นประเด็นค่าโดยสารท่ีแพงกว่าท่ีป้าย      
และแพงกว่าข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก และการขับรถอันตราย ผิดกฎจราจร เป็นต้น ดังน้ัน กทม.จะเพ่ิมฟังก์ชั่น
การแจ้งปัญหาวินมอเตอร์ไซค์ในเครื่องมือแจ้งปัญหาเมืองฟองดูว์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาวินมอเตอร์ไซค์         
ที่พบเจอได้ โดย กทม.จะดำเนินการส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และอาศัยกลไกคณะอนุกรรมการในการผลักดัน
รายงานวินฯ ที่ได้รับการร้องเรียนเพ่ือให้คณะอนุกรรมการออกมาตรการดำเนินการ หน้าที่คณะอนุกรรมการมี ดังน้ี 
   1. กำหนดสถานที่รอรับคนโดยสาร (วิน) กำหนดเส้นทางหรือท้องที่ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ออกหนังสือ
รับรองการจัดต้ังสถานที่รอรับคนโดยสาร (วิน) และออกหนังสือรับรองการใช้จักรยานยนต์สาธารณะตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการประจำกรุงเทพกำหนด 
   2. กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารในแต่ละเส้นทางหรือท้องที่ แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกินอัตราที่กำหนด             
ในกฎกระทรวง 
   3. ถอดช่ือออกจากบัญชีรายช่ือผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 
   4. เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะให้คณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานครทราบ 
   5. ดำเนินการอ่ืนที่คณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
   6. ดำเนินการอ่ืนที่จำเป็นในการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้วรายงานให้คณะกรรมการประจำ
กรุงเทพมหานครทราบ 

[1] สถิติจำนวนวินและจำนวนผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร, กรมการขนส่งทางบก 2562 
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[2] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/003/3.PDF 
[3] คำสั่งคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร ท่ี 1/2557 เรื่องแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร 
 

P158 สะพานลอยปลอดภัย ม่ังคงแข็งแรง (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - สะพานลอยปลอดภัย 
   - สะพานลอยม่ันคงแข็งแรง 
รายละเอียด 

ทางม้าลายเป็นรูปแบบทางข้ามที่สำคัญที่สดุเพราะหลายกลุ่มคนสามารถใช้ได้ อย่างไรก็ตามในการข้ามถนน    
ขนาดหลายช่องจราจรหรือบริเวณแยกขนาดใหญ่ในบางพ้ืนที่สะพานลอยยังคงจำเป็น 

ปัญหาเก่ียวกับสะพานลอยพบเห็นได้โดยทั่วไป เช่น โครงสร้างที่ทรุดโทรม แตกหัก กีดขวาง และอาจส่งผล
อันตรายต่อผู้สัญจรทางเท้าได้ ในบางพ้ืนที่สะพานลอยก็มีประเด็นเร่ืองแสงสว่างไมเ่พียงพอ รวมถึงการมีสายส่ือสารพาด
ข้ามทำให้สะพานลอยกลายเป็นพ้ืนที่ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการพัฒนาสะพานลอย โดย 
   1. สำรวจสภาพสะพานลอยปัจจุบัน 
   2. ดำเนินการปรับปรุงกายภาพให้มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย 
   3. ปรับปรุงบันได ให้ขั้นบันไดไม่ชันเกินไปและกว้างเพียงพอให้ก้าวได้เต็มเท้า 
   4. ติดตั้งแสงสว่างและ CCTV 
   5. พิจารณาออกแบบร่องรางให้สามารถจูงจักรยานข้ามได้ 
   6. ติดตั้งลิฟท์รอกไฟฟ้า บริเวณทางข้ามที่ต้องเป็นสะพานลอย 

P180 BBKK Trail เส้นทางว่ิงดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี (สุขภาพดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - ได้เส้นทางว่ิงและออกกำลังกายที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม (ทางเดินเรียบ มีจุดน่ังพัก มีห้องน้ำ) 
กระจายตามพ้ืนที่ต่าง ๆ รอบกรุง 
  - ได้ทางเท้าที่เดินได้อย่างมีคุณภาพครอบคลุมย่ิงข้ึน 

รายละเอียด 
กรุงเทพฯ มีเสน้ทางว่ิงและเส้นทางท่องเท่ียวที่มีศักยภาพอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเชิงอนุรักษ์ เส้นทาง      

เชิงวัฒนธรรม เส้นทางดูเมือง เส้นทางออกกำลังกาย อย่างไรก็ดีเส้นทางเหล่าน้ียังไม่สามารถดึกศักยภาพออกมาได้อย่าง
เต็มที่เน่ืองจากอุปสรรคในหลายมิติ เช่น ทางเท้าที่ไม่สะดวกไม่สามารถใช้สัญจรและวิ่งได้ ขาดการเล่าเร่ืองถึงสถานที่    
สำคัญที่เป็นจดุดึงดูดของเส้นทาง ขาดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการเดินและวิ่ง เช่น ห้องน้ำสาธารณะ จุดดื่มน้ำ
สาธารณะ ดังน้ัน กทม.จะพัฒนา Better Bangkok Trail (BBKK Trail) เพ่ือสร้างเส้นทางวิ่ง เส้นทางออกกำลังกาย และ
เส้นทางท่องเที่ยวที่ใหม่ ๆ ในพ้ืนที่โดยมีโครงสร้าง เช่น 
  1. ทางเท้าท่ีสามารถเดินและวิ่งได้สะดวกปราศจากส่ิงกีดขวาง 
  2. รายละเอียดสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในเส้นทาง เช่น สถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ พ้ืนที่สาธารณะ       
ศาสนสถาน 
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  3. สิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างทางตามสถานที่สำคัญ เช่น ห้องน้ำสาธารณะ จุดด่ืมน้ำสาธารณะ พ้ืนที่ค้าขาย 
โดยทีมเพ่ือนชัชชาติได้ทดลองสำรวจและพัฒนาเส้นทางร่วมกันกับเครือข่ายนักวิ่ง city run เพ่ือหาเสน้ทางนำร่อง

ในการนำมาพัฒนาเบ้ืองต้น โดยเบ้ืองต้นมีการรวบรวมเส้นทางที่เป็นไปได้ 24 เส้นทาง ระยะทางรวมกันประมาณ 500 
กิโลเมตรหน่ึงในตัวอย่างเส้นทางที่ทีมเพ่ือนชัชชาติได้ทดลองพัฒนาและเก็บข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการแล้ว      
คือเส้นทางการว่ิง 9 วัด 9 กิโลเมตร (จากกจิกรรมที่จัดเมือ่วันที่ 1 ม.ค. 65) โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับทางเท้าที่ต้องพัฒนา 
และสถานทีส่ำคัญต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลต้ังต้นในการพัฒนาโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
การว่ิงได้ 

 

P183 เปิดข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพฯ ให้เปน็สาธารณะ (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - เดินทางในกรุงเทพฯ ด้วยขนส่งสาธารณะได้สะดวกย่ิงข้ึนจากข้อมูลทีชั่ดเจน เป็นปัจจุบัน ไม่สับสน 

รายละเอียด 
ปัจจุบันประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลขนส่งสาธารณะที่เข้าใจง่ายและเป็นระบบได้ เน่ืองจากไม่มีการรวมข้อมูล

ทั้งหมดไว้ในที่เดียว ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะไม่เป็นปัจจุบัน และยังไม่มีการบันทึกข้อมูลการเดินทางบางประเภท เป็นต้น 
ปัญหาข้างต้นมาจากหลายสาเหตุ เช่น 

   - หน่วยงานที่กำกับขนส่งสาธารณะมีหลายหน่วยงาน 
   - กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทท่ีจดทะเบียนใหม่หลังปี พ.ศ. 2559 ต้องติด 
GPS แต่ไม่บังคับใช้กับรถเก่า และไม่บังคับใช้กับรถโดยสารสองแถว อีกทั้งยังไม่ได้มีข้อกำหนดเรื่องการแสดงผลข้อมูล 
   - ขสมก. ทีก่ำกับดูแลรถโดยสารประจำทางเปิดเผยข้อมลู GPS ให้กับเอกชนที่ทำแอพพลิเคชั่นเพียงรายเดียวเท่าน้ัน 
   - กทม. โดยฝ่ายข้อมูลและแผนงาน กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดทำ ‘ระบบ
ให้บริการแผนท่ีร่วม (GIS Common Data)’ ที่แสดงข้อมูลประเด็น จราจรและขนส่งในหลากหลายหมวดหมู่บนเว็บไซต์ 
แต่ขาดข้อมูลด้านรถโดยสารประจำทาง นอกจากนี้ยังพบว่าข้อมูลบางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน เช่น ยังคงมีข้อมูลรถไฟฟ้าเชื่อม
สนามบิน (ARL) สาย Express ที่ยกเลิกใหบ้ริการต้ังแต่ พ.ศ. 2561 ดังน้ัน กทม.จะเปน็เจ้าภาพประสานความร่วมมือขอ
ข้อมูลทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการเดินทางจากกระทรวงคมนาคมและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หากไม่สามารถดำเนินการได้ 
กทม.จะร่วมมอืกับเอกชนในการพัฒนาระบบเก็บข้อมูลการเดินทาง อาทิ เก็บข้อมูลขนส่งสาธารณะจากกล้อง CCTV และ
เปิดเผยต่อสาธารณะ ในรูปแบบของ API เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลการเดินทางได้ โดยในเบ้ืองต้นมีแผนประสาน
ความร่วมมือเชื่อมต่อกับ Google Map โดยครอบคลุมในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ต่อเน่ือง ทั้งระบบรถ จักรยานยนต์ 
จักรยาน ราง เรือ ทางข้าม และพร้อมรองรับเพ่ิมเติมสำหรับระบบการเดินทางใหม่ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ชุดข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บและเปิดเผยต่อสาธารณะ มีดังน้ี 

ข้อมูลรถ  
   1. ข้อมูลตำแหน่งรถฯ แบบเรียลไทม์   
   2. ข้อมูลเส้นทางของรถฯ ทุกสาย  
   3. ข้อมูลรถทุกสายที่ผ่านที่หยุดรถฯ  
   4. ข้อมูลราคาค่าโดยสาร 
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   5. ข้อมูลการเช่ือมต่อกับระบบอ่ืน 
   6. ข้อมูลการสิน้สุดการให้บรกิาร 
   7. ระยะเวลาในการเดินทาง 
   8. ข้อมูลตำแหน่งท่ารถฯ ที่หยุดรถฯ ฯลฯ  

ข้อมูลวินมอเตอร์ไซค์  
   1. ข้อมูลตำแหน่งวินมอเตอร์ไซค์ 

ข้อมูลจักรยาน 
   1. ข้อมูลเส้นทางจักรยาน 
   2. ข้อมูลจุดจอดจักรยาน 

ข้อมูลระบบรางและระบบเรือ  
   1. ข้อมูลตำแหน่งสถานี ระบุทุกทางเข้าออกและสิ่งอำนวยความสะดวกของทุกทางเข้าออก 
   2. ข้อมูลตำแหน่งแบบเรียลไทม ์
   3. ข้อมูลเส้นทางให้บริการ 
   4. ข้อมูลค่าโดยสาร 
   5. ระยะเวลาในการเดินทาง 
   6. ข้อมลูการสิ้นสุดการให้บริการ 

ข้อมูลทางข้าม 
   1. ข้อมูลทางข้ามระดับดิน 
   2. ข้อมูลทางข้ามลอยฟ้า 
 

P185 สรา้งลฟิต์รถไฟฟ้าสายสนี้ำเงิน 2 ฝั่งถนนครบทกุสถานี (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
  - ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงรถไฟฟ้าได้ครอบคลุมย่ิงขึ้น 

รายละเอียด 

สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินบางแห่งไม่ได้ติดต้ังลิฟต์ทั้ง 2 ฝัง่ทำให้ผู้โดยสารที่ไม่สะดวกต่อการใช้งานบันไดไม่
สามารถใช้งานได้ และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ก็ยังไม่มีแผนที่จะก่อสร้างลิฟต์ให้ครบทั้ง 2 ฝั่ง
ด้วย สถานีที่ได้รับผลกระทบมีจำนวน 6 สถานี ได้แก่ ท่าพระ (ทางออก 2 [1]) ลาดพร้าว (ทางออก 1, 2 [2]) รัชดาภิเษก 
(ทางออก 1, 2 [3]) สทุธิสาร (ทางออก 2, 3 [4]) หัวยขวาง (ทางออก 3, 4 [5]) และศูนย์วัฒนธรรมฯ (ทางออก 3, 4 [6]) 
ดังน้ัน กทม. จะดำเนินการประสานความร่วมมือกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บมจ.ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) เพ่ือให้ดำเนินการสร้างลิฟต์ใน 6 สถานีที่ไม่มีท้ัง 2 ฝั่งใหแ้ล้วเสร็จ 
[1] https://metro.bemplc.co.th/Line-Maps?Line=1 
[2] https://metro.bemplc.co.th/Line-Maps?Line=1&Station=15 
[3] https://metro.bemplc.co.th/Line-Maps?Line=1&Station=16 
[4] https://metro.bemplc.co.th/Line-Maps?Line=1&Station=17 
[5] https://metro.bemplc.co.th/Line-Maps?Line=1&Station=18 
[6] https://metro.bemplc.co.th/Line-Maps?Line=1&Station=19 
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P186 กำกับดูแลและเร่งคนืผิวจราจรการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อการจราจรที่คลอ่งตัว (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
   - การจราจรในจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าคล่องตัว 
   - ประชาชนทราบแผนการปิดการจราจรอย่างชัดเจนและสามารถตัดสินใจและบริหารการเดินทางได้ 
   - ทางเท้าและทางข้ามบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างสามารถสัญจรได้อย่างปกติ 

รายละเอียด 
กทม.และหน่วยงานรัฐอีกหลายภาคส่วนกำลังดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ การก่อสร้าง 2 ทางลอด 

ที่แยกรัชดาฯ - ราชพฤกษ์ และแยกไฟฉาย ซึ่งทั้งสองทางลอดเป็นโครงการของ กทม.ที่กำลังดำเนินการอยู่แต่ล่าช้ากว่า
กำหนด ทั้งที่โครงการควรจะแล้วเสร็จต้ังแต่ปี 2564 และยงัสร้างปัญหาการจราจร ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการจัดการพ้ืนที่
ก่อสร้างที่ไม่ปลอดภัยและการจัดการทางเท้าทางข้ามที่เสียหาย  

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการก่อสร้าง เช่น รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สีสม้ สีน้ำตาล ซึ่งการดำเนินการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าแต่ละสายมักแจ้งผ่านเฟซบุ๊กเพจโครงการว่าวันใดจะดำเนินการเรื่องใด ดำเนินการตรงส่วนไหน ปิดจราจรช่องไหน 
และมีการติดต้ังป้ายบอกริมทาง อย่างไรก็ตามพบว่าในความเป็นจริงจะมีการขยายการปิดการเบ่ียงจราจรเพ่ิมเติมจากที่
ประกาศ การไม่เปิดการจราจรคืนตามเวลาท่ีแจ้ง ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน 
ดังน้ัน กทม.จะบริหารจัดการพ้ืนก่อสร้างเพื่อให้การจราจรคล่องตัวที่สุด โดย 
   1. ทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจจราจร รฟม. และผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด 
   2. เข้มงวดเอาจริงเอาจังในการจัดการจราจร จัดรูปแบบปิดเส้นทางการจราจรใหมใ่ห้การจราจรมีความคล่องตัว
มากย่ิงข้ึน 
   3. เปิดสัญญาก่อสร้างและหนังสือขออนุญาตดำเนินการด้านสาธารณูปโภคในเขตทางสาธารณะของรถไฟฟ้าทุก
สายที่ดำเนินการอยู่ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามสัญญา ทั้งการจัดการจราจร จัดการความปลอดภัย การป้องกันการก่อ
มลพิษ มาตรฐานการคืนผิวจราจรและพ้ืนทีส่าธารณะ ฯลฯ เพ่ือให้การก่อสร้างส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด 
   4. เปิดแผนการปิดเบ่ียงจราจร และแจ้งให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า โดยจัดแจ้งในหลากหลายรูปแบบและ
หลายหลากช่องทาง เพ่ือการรับรู้เป็นวงกว้าง เข้าถึงทุกกลุม่คน เพ่ือให้ประชาชนมีข้อมูลมากพอในการตัดสินใจเดินทาง 
รวมทั้งจัดการจราจรบริเวณที่ก่อสร้างให้มกีระแสจราจรคล่องตัวที่สุด 
   5. อำนวยความสะดวก จัดการพ้ืนท่ีก่อสร้าง และเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่ประชาชนด้วยเทศกิจจราจร 
   6. เร่งคืนพ้ืนทีถ่นนให้กับผูใ้ช้รถใช้ถนน  
   7. เร่งคืนทางเท้าให้ประชาชนเดิน และดูแลทางเท้า ทางข้าม และให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่กระทบต่อการ
สัญจรของประชาชน 
   8. เข้มงวดกับสภาพผิวทางที่รับคืนจากผู้รับเหมา จะต้องดีดังเดิม 
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P195 ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพ่ิมความคล่องตัวของรถและโอกาสในการมีรถเมลส์ายรอง (โครงสร้างดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - การเดินทางภายในเมืองคล่องตัวยิ่งขึ้น 
   - ลดเวลาในการเดินทางบนท้องถนน 
   - จากบ้านเดินทางไปเช่ือมต่อรถเมล์สายรองได้ใกล้ข้ึน ด้วยถนนสายรองที่ตัดใหม่และเพ่ิมรถเมล์เข้ามาให้บริการ  

รายละเอียด 
ระบบถนนในกรุงเทพฯ เป็นระบบที่มีซอยยอ่ยที่ตัน ลึก และห่างจากถนนสายหลักเป็นจำนวนมาก ซึง่ซอยย่อย

เหล่าน้ีก็จะมุ่งตรงมาเช่ือมต่อกับถนนสายหลักต่าง ๆ โดยไม่มีถนนสายรองเป็นตัวเลือกในการเดินทาง ทำให้เกิดพ้ืนท่ีเมือง
ลักษณะ superblock  ซึ่งเป็นหน่ึงในสาเหตุหน่ึงของการจราจรติดขัดในปัจจุบัน อีกทั้งระบบขนส่งมวลชนหลักใน
กรุงเทพฯ ยังอยู่บนถนนเส้นหลัก เมื่อไมม่ีถนนสายรองที่ระบบขนส่งมวลชนรอง หรือ ระบบ feeder จะเดินรถได้ ทำให้ 
ประชาชนเลือกที่จะใช้รถยนต์มากกว่าขนส่งมวลชนเนื่องจากสะดวกกว่า เพราะระบบไม่สามารถรองรับการเดินทางตั้งแต่
ต่อแรก (First Mile) ไปจนต่อสุดท้าย (Last Mile)  ได้ 

ผังเมืองรวมกรงุเทพฯ พ.ศ. 2556 จึงได้กำหนดถนนสายรองเพ่ือทำให้พ้ืนที่เมืองลกัษณะ superblock ของกรุงเทพฯ 
หมดไป โดยกำหนดถนนที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง 136 สาย เป็นถนนสายรองมากถึง 102 สาย แต่จากการประเมินผลการดำเนินการ 
ให้เป็นไปตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพฯ พ.ศ. 2556 ในปี พ.ศ. 2558 

โครงการคมนาคมขนส่ง สถานะโครงการ (จำนวน) ระยะทาง 

รูปแบบ
ถนน 

เขต
ทาง 

(เมตร) 
จำนวน 

ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

อยู่
ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

รวม (กม.) 
เริ่ม

ดำเนินการ 
แล้ว (กม.) 

ร้อยละ 

ถนนแบบ ก 12 19 0 0 19 29.60 0 0.00 

ถนนแบบ ข 16 83 0 2 81 191.36 67.20 35.12

ถนนแบบ ค 20 3 0 2 1 18.49 17.57 95.02 

ถนนแบบ ง 30 21 0 8 13 69.17 38.82 56.12 

ถนนแบบ จ 40 7 1 5 1 41.87 37.80 90.28

ถนนแบบ ฉ 50 1 0 1 0 14.40 14.40 100

ถนนแบบ ช 60 2 0 2 0 25.25 25.25 100 

รวม 136 1 20 115 390.14 201.04 51.53 
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จากผลการดำเนินการจะเห็นว่า กทม. ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนแบบ ก เลยแม้แต่สายเดียวจาก 19 สาย รวมถึงถนน
แบบ ข ที่ดำเนินการไปเพียง 2 สายจาก 81 สาย [1] ส่วนร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)  จึงมคีวาม
พยายามกำหนดถนนสายรองมากข้ึนกว่าเดิมเพ่ือเพ่ิมโครงข่ายถนนรอง เพ่ิมความคล่องตัว ทลาย superblock ให้หมดไป
อย่างแท้จริง โดยได้เพ่ิมถนนท่ีต้องดำเนินการก่อสร้างเป็น 203 สาย โดยยังคงสัดส่วนความสำคัญของถนนที่ต้องดำเนินการ
ก่อสร้างคือกลุ่มถนนแบบ ก และ ข ซึ่งเป็นถนนย่อย 4 ช่องจราจร ที่ต้องก่อสร้างมากถึง 161 สาย จาก 203 สาย [2] 

รูปแบบถนน 

จำนวนถนน (สาย) 

ผังเมืองรวมฯ 2556 ร่างผังเมืองฯ ฉบับปรับปรุงท่ี 4 

ถนนแบบ ก 19 78 

ถนนแบบ ข 83 83 

ถนนแบบ ค 3 12 

ถนนแบบ ง 21 18 

ถนนแบบ จ 7 6 

ถนนแบบ ฉ 1 4 

ถนนแบบ ช 2 2 

รวม 136 203 

 

จากปัญหาการที่ กทม.ไม่สามารถดำเนินการสร้างถนนได้เน่ืองด้วยต้องดำเนินการเวียนคืนที่ดินเพ่ือสร้างหรือขยายถนน    
ทั้งสายเดิมและสายใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชน ดังน้ัน กทม.จะดำเนินการพัฒนาถนนทั้งการขยายและตัดเพ่ิม     
ให้สอดคล้องกับแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งทา้ยกฎกระทรวงให้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยเริ่ม
ดำเนินการกับถนนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยท่ีสุดและดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับประชาชน เพ่ือให้การคมนาคม
ของเมืองมีความคล่องตัว ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทาง ทั้งถนนหนทางที่เพ่ิมโครงข่ายข้ึนและโอกาสท่ีจะพัฒนา
รถเมล์สายรองเข้าสู่พ้ืนที่ท่ียังขาดเพิ่มเติม 

[1] https://drive.google.com/file/d/1GdkkP-vW2uGOhLSJVSb7_e34c0CswYhx/view 
[2] https://drive.google.com/file/d/1V47hxCdhQIhk8qAs4bA8XrEppgN_ZIML/view 
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P201 กทม.สร้างแนวทางรบัดูแลโครงสร้างพ้ืนฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่า (โครงสร้างดี/เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯจะได้อะไร 
   - มีการดูแลถนนทุกเส้นให้ไดรั้บการซ่อมแซม ไฟส่องสว่าง มีการระบายน้ำที่เหมาะสม  
   - ลดปัญหาถนนไม่มีใครรับผดิชอบดูแล 
รายละเอียด 

พ้ืนที่กรุงเทพฯ มีโครงการหมูบ้่านจัดสรรเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาศัยอำนาจการจัดสรร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 286 (ปว.286) บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2515 โดยมีข้อบังคับในการทำโครงการจัดสรรเป็นหลัก แต่ยงัไม่มีการบังคับให้
จัดตั้งนิติบุคคล และต่อมา เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 กำหนดให้มีการจัดต้ังนิติบุคคลและ
การค้ำประกันงานสาธารณูปโภคในพ้ืนที่โครงการจัดสรร เมื่อมีการจัดต้ังนิติบุคคลทำให้ถนนและสาธารณูปโภคในพ้ืนที่
โครงการจัดสรรอยู่ในความดูแลของนิติบุคคล แต่เมื่อนิติบุคคลน้ันหรือภาคเอกชนผู้พัฒนาโครงการจัดสรรน้ันไม่ได้
ดำเนินการแล้วทำให้ถนนหรือสาธารณูปโภคเหลา่น้ันไม่ได้รับการดูแล ซึ่งเกิดข้ึนกับโครงการหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งในกรุงเทพฯ  

นอกจากนี้ ถนนบางเส้นของโครงการจัดสรรยังเป็นถนนกึ่งสาธารณะ คือเป็นถนนท่ีรถสามารถสัญจรผา่นได้     
อย่างอิสระเหมือนถนนสาธารณะทั่วไป แต่กรรมสิทธ์ิยังเป็นของนิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรรอยู่  ซึ่งในหลายโครงการ
จัดสรร นิติบุคคลไม่ได้ดำเนินการแล้ว ทำใหถ้นนและสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีโครงการจัดสรรเหล่าน้ัน ไม่ได้รับการดูแล    
ส่งผลกระทบตอ่ทั้งผู้อยู่อาศัยในบริเวณน้ัน โดยพื้นที่ดังต่อไปนี้ กทม. มีอำนาจในการเข้าไปดูแลปรับปรุง (อ้างอิงจาก 
ข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการพัฒนาทรัพย์สินท่ีประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน) 
   1. ทรัพย์สินที่เจ้าของกรรมสทิธ์ิยินยอมให้ประชาชนเข้าใช้สอยเสมือนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยมิได้หวงห้าม
หรือสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
   2. เจ้าของกรรมสิทธิ์ได้แสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรยกให้ กทม. หรือใหเ้ป็นสาธารณสมบัติของ แผ่นดิน 
   3. เจ้าของยินยอมให้ กทม.ใช้สอย เช่าหรือเจ้าของจดทะเบียนสิทธิเหนือพ้ืนดินหรือจดทะเบียนภารจํายอม         
ให้ กทม. 
   4. ทรัพย์สินของส่วนราชการอ่ืน 

ดังน้ันเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เหล่าน้ี กทม. จะ 
   1. สำรวจและรวบรวมรายช่ือ พร้อมท้ังประสานผู้แทนเพ่ือรวบรวมปัญหา 
   2. ดำเนินการเกี่ยวกับกรรมสทิธ์ิ การเช่า และการประกาศเพื่อให้สามารถเข้าไปดำเนินการได้ตามกฎหมาย 
   3. ดำเนินการดูแลปัจจัยพ้ืนฐานของการอยู่อาศัย เช่น ไฟสว่าง น้ำไหล ถนนสะดวก ระบายน้ำดี ทั้งน้ำท่วมและน้ำ
เสีย เก็บขยะ ตามความต้องการเพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 



เดินทางดี-35 
 

P207 สรา้งย่านจักรยาน เดินทางได้ทั่วด้วยการปั่น (Bicycle Corridor) (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร  *พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน 
- เกิดย่านที่เดินทางด้วยจักรยานได้จริง 

รายละเอียด 
2557 – 2559, กรุงเทพฯ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานรวม 48 เส้นทาง ระยะทาง 298 กิโลเมตร 

โดยแบ่งออกเป็น 6 พ้ืนที่การใช้งาน 1) เสน้ทางบนผิวจราจร 2) เส้นทางรวมบนทางเท้า 3) เส้นทางบนผิวจราจร – ร่วม   
บนทางเท้า 4) เส้นทางจักรยานบนไหล่ทาง 5) เส้นทางจักรยานเฉพาะ 6) เส้นทางจักรยานในสวน [1]  
อย่างไรก็ตามเส้นทางจักรยานยังไม่ได้รับการใช้งานจริงเท่าที่ควร ดังน้ี 
   1. ทางจักรยานหลายเส้นทางกลายเป็นที่จอดรถ เป็นช่องทางเดินรถร่วม เป็นย่านการค้า ฯลฯ ซึ่งอาจเกิดจาก    
การพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
   2. การดำเนินการทางกฎหมายยังไม่เข้มข้นพอจึงทำให้ปัญหาเหล่าน้ีไมไ่ด้รับการแก้ไข ถึงแม้จะเป็น ‘เส้นทาง
จักรยานเฉพาะ’ ที่แยกออกจากการระบบถนนก็ตาม  
   3. การพัฒนาทางจักรยานยังไม่ได้พัฒนาเป็นโครงข่าย  
   4. การพัฒนาโครงสร้างของพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับการใช้จักรยาน เช่น ผ่านจุดตัดถนน ขาดจุดจอด ขาดแสงสว่าง     
มีสิ่งกีดขวาง เป็นต้น 

ดังน้ัน กทม.จะนำร่องพัฒนาย่านจักรยานในพ้ืนท่ีที่มีทางจักรยานเฉพาะที่แยกออกจากระบบถนน ให้ย่านดังกล่าว
สามารถใช้จักรยานเดินทางได้โดยทั่ว โดยจะดำเนินการดังน้ี 
   1. จุดตัดระหว่างทางจักรยานและทางรถยนต์ – ปรับปรุงจุดตัดทางจักรยานทั้งหมดให้เป็นทางม้าลาย พิจารณา
ยกระดับเป็นเนินชะลอความเร็วแบบผิวบนแบนราบ (Flat topped speed) เสมอกับทางเท้า ตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ ปรับปรุงสิ่งขีดขวาง อาทิ ต้นไม้ ป้ายตา่ง ๆ ฯลฯ ที่เป็นปัญหาต่อทัศนวิสัยของผู้ขับขี่บนถนนในการสังเกตเห็น
จักรยาน ติดต้ังแถบชะลอความเร็วรถยนต์ ป้ายเตือนรถยนต์ที่ชัดเจน ทำสัญลักษณ์บนผิวจราจรแจ้งเตือน และแสงสว่าง
เพ่ิมเติม 
   2. ทางข้าม - สร้างทางข้ามถนนท่ีเหมาะสมต่อจักรยานและบริบทพ้ืนที่ ปรับปรุงสะพานลอยเดิมด้วยการติดต้ัง
ร่องราง ส่วนทางข้ามอ่ืน ๆ ตรวจสอบปรับปรุงให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ทุกคนข้ามได้ 
   3. ผิวทาง - ปรับปรุงผิวทางให้เรียบ อาทิ ฝาท่อน้ำ ร่องรอยต่อถนน ร่องรางตัววีระบายน้ำ หมุดสะท้อนแสง ฯลฯ 
   4. จุดจอดจักรยาน - จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย เช่ือมต่อขนส่งสาธารณะ และพื้นท่ีอื่น ๆ โดยรอบ เช่น 
ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่าง ๆ โดยการสนับสนุนจาก กทม. 
   5. เส้นทางจักรยาน – ทุกถนนซอยมีทางป่ัน สร้างเส้นทางให้เป็นโครงข่าย เชื่อมโยงกัน 
[1] https://www.komchadluek.net/news/scoop/229636 

  

 

 

 



เดินทางดี-36 
 

P212 สนับสนุนรถรบัสง่คนพิการ (เดินทางดี) 

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 
   - คนพิการสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกข้ึน มีตัวเลือกในการเดินทางเพ่ิมมากขึ้น 

รายละเอียด 
กรุงเทพธนาคม ร่วมกับกทม. ให้บริการรถตู้ทั้งหมด 30 คัน รับส่งผูใ้ช้รถเข็นฟรี ซึ่งผู้โดยสารไม่ต้องลงจากรถเข็น

สามารถเข็นข้ึนรถได้เลย โดยต้องนัดหมายล่วงหน้า การให้บริการน้ีเปิดริเริ่มต้ังแต่ 2555 ด้วยรถตู้ 10 คัน และขยายการ
ให้บริการเพ่ิมอกี 20 คันในป ี2557 และ 2559 ได้ทำสญัญา 4 ปี กทม.สนับสนุนงบประมาณ 113 ลา้นบาท คิดเป็น 70% 
ของงบประมาณท้ังหมด ตลอด 4 ปีมีการใช้งานทั้งสิ้น 49,674 งาน [1] แม้ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนในการดำเนินการต่อ 
แต่จากการโทรสอบถามการให้บริการยังเปิดให้บริการอยู่ สามารถนัดหมายเวลาและสถานที่รับส่งได้ นอกจากรถตู้แล้ว     
ยังมีรถแท็กซี่ทัว่ไปที่ผ่านการอบรมการในการช่วยเหลือและให้บริการผู้พิการหลายประเภท โดยความร่วมมือของรัฐ 
ประชาสังคม และเอกชน ใหบ้ริการผ่านแอพพลิเคช่ันทั้งสิ้น 256 คัน [2] เป็นอีกหน่ึงตัวเลือกในการเดินทางของคนพิการ 
แต่จากจำนวนคนพิการที่ข้ึนทะเบียนในกรงุเทพฯ ที่มีกว่า 98,000 คน และในกรุงเทพฯ มีประชากรผู้ใช้รถเข็นมากถึง 
64,000 คน แบ่งเป็น คนพิการ 16,000 คน และผูสู้งอายุ 48,000 คน [3] จะเห็นได้ว่าปริมาณรถไมส่อดคล้องกับจำนวน    
ผู้ที่มีความต้องการ ดังน้ัน กทม.จะสนับสนุนรถบริการให้เพ่ิมและหลากหลายข้ึน รวมทั้งเป็นตัวกลางประสานระหว่าง        
ผู้พิการกับรถทีร่ับบริการ ดังน้ี 
   1. ดำเนินโครงการรถตู้รับส่งรถเข็นต่อ และพิจารณาการเพิ่มจำนวนรถให้บริการ และขยายการให้บริการให้
ครอบคลุมข้ึน 
   2. สร้างเครือข่ายแท็กซี่ท่ีผ่านการอบรมการให้บริการคนพิการ โดยเป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมร่วมกับเครือข่าย    
ผู้พิการ เพ่ือเพ่ิมจำนวนให้มากข้ึน 
   3. ขยายการให้บริการคอลเซ็นเตอร์เรียกรถให้คนพิการครอบคลุมรถทั้ง 2 ประเภท 
  4. ศูนย์บริการสาธารณสุข มรีถตู้รับส่งให้บริการ โดยเป็นรถตู้ที่รองรับการเดินทางของทุกคน 

[1] https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1911760 
[2] https://www.bangkokbiznews.com/advertorials/health/2028 
[3] https://www.matichon.co.th/local/news_496490 


