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บทที่ 1 
บทนำ 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

 กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในขณะเดียวกันกรุงเทพฯ  
เป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นศูนย์กลางความเจริญทุก ๆ ด้าน กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2556 - 2575 ) ซึ่งประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวก สบาย ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มหานครกระชับ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
มหานครประชาธิปไตย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  
การบริหารจัดการ แต่จากการดำเนินงานในการพัฒนาเมืองตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ยังมีปัญหาและไม่บรรลุ
เป้าหมายในหลายประเด็น โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 มหานครประชาธิปไตย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 5.2 
เมืองธรรมาภิบาล มีเป้าประสงค์เพ่ือจัดตั้ง “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” และ “สภาประชาชนระดับเขต”  
มุ่งสร้างกลไกหรือประชาคมกรุงเทพ ให้เป็นเวทีรับฟังความเห็นของประชาชน การนำเสนอข้อมูลการจัดทำ
กิจการสาธารณะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งผ่านกลไกที่เป็นทางการและผ่านกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบของเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการเป็นรูปธรรมและไม่มีการขับเคลื่อนการจัดตั้ง
สภาประชาชนทั้งระดับกรุงเทพมหานครและระดับเขตแต่อย่างใด ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยการปรับวัฒนธรรม
การทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

  จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น 
ในเรื่องต่าง ๆ  เพ่ือกำหนดนโยบาย หรือทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครยังไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง ทั้งที่มีการ
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
จึงต้องเร่งดำเนินการ โดยจัดทำโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือกำหนดนโยบายการพัฒนา 
เชิงพ้ืนที่ของสำนักงานเขต เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนเห็นถึงศักยภาพและสภาพปัญหาในพ้ืนที่ เพ่ือนำไปสู่การแก้ปัญหา 
และกำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาพ้ืนทีใ่นแต่ละเขตและกรุงเทพในภาพรวม รวมทั้งกำหนดกิจกรรม/โครงการนำร่อง
เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยกลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน  
และการคลัง ซึ่งรับผิดชอบในการให้คำปรึกษาแนะนำ ตรวจสอบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้ จึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือกำหนดนโยบายเชิงพ้ืนที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้ 
ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตบางรัก 
สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตยานนาวา สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตสาทร  
และสำนักงานเขตสวนหลวง ซึ่งในการรับฟังความความคิดเห็นฯ จักได้รวบรวมข้อมูล ศักยภาพ ปัญหา ความต้องการ 
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เพ่ือค้นหาแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ เขตด้วยเทคนิค Foresight และทำการวิเคราะห์ผ่านกระบวนการ 
มีส่วนร่วมระหว่างภาคี เครือข่าย สถาบันการศึกษา (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)  
ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ที่นำไปสู่การกำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และโครงการ/กิจกรรม
นำร่องของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายการพัฒนา
ของแต่ละพ้ืนที่ และกำหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในภาพรวม 
  2. เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับภาคประชาชนในการเข้ามาร่วมกำหนดนโยบายและทิศทาง 
การพัฒนาพ้ืนที ่
  3. เพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐในการปรับบทบาทเพ่ือรองรับการมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาสังคม 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. กลุ่มประชาสังคมรับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในการร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ตนเอง
และแนวทาง/ช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนา 

2. กรุงเทพมหานครสามารถกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการได้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
ทุกภาคส่วน โดยมีภาคประชาสังคมเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา 
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บทที่ 2 
ข้อมูลบริบทเชิงพื้นที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่ม กรุงเทพใต้ 

      กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทยรวมทั้งเป็นศูนย์กลาง
การปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ ฯลฯ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครแบ่งการปกครอง
ออกเป็น 50 เขต 169 แขวง และได้มีการแบ่งเขตของกรุงเทพมหานครเพ่ือความสะดวกในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน ออกเป็น 6 กลุ่มเขต ได้แก่ กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มการปฏิบัติงาน 
ของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มการปฏิบัติงาน 
ของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้ และกลุ่มการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนเหนือ 

1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต ้
   ๑.๑ ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต 
 กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย 10 สำนักงานเขต  
ได้แก่ เขตคลองเตย เขตบางคอแหลม เขตบางนา เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตพระโขนง เขตยานนาวา  
เขตวัฒนา เขตสาทร และเขตสวนหลวง แบ่งออกเป็น 30 แขวง มีพ้ืนที่รวมกัน 133.599 ตารางกิโลเมตร  
พ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ส่วนใหญ่จัดเป็นพ้ืนที่เขตชั้นใน ยกเว้นเขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา 
จัดเป็นพ้ืนที่เขตชั้นกลาง  

 

 
 
        
 
       
  
 
 
 

พ้ืนที่ เนื้อท่ี  ตารางกิโลเมตร 
สำนักงานเขตคลองเตย 12.316 
สำนักงานเขตบางคอแหลม 9.02 
สำนักงานเขตบางนา 18.789 
สำนักงานเขตบางรัก 5.536 
สำนักงานเขตปทุมวัน 8.369 
สำนักงานเขตพระโขนง 13.986 
สำนักงานเขตยานนาวา 16.662 
สำนักงานเขตวัฒนา 12.565 
สำนักงานเขตสาทร 9.326 
สำนักงานเขตสวนหลวง 27.03 
รวม 133.599 



4 
 

๑.๒ อาณาเขตติดต่อ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่เขตต่าง ๆ ดังนี้ 
สำนักงานเขต ทิศเหนือ 

 
ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 

สำนักงานเขตคลองเตย ติดต่อเขตวัฒนา ติดต่ออำเภอ 
พระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 
มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำ
เจ้าพระยาเป็นเส้น
แบ่งเขต 
 

ติดต่อเขตพระโขนง ติดต่อเขตยานนาวา 
เขตสาทร  
และเขตปทุมวัน 

สำนักงานเขตบางคอแหลม ติดต่อเขตสาทร ติดต่อเขตราษฎร์
บูรณะมีแนวกึ่งกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา 
เป็นเส้นแบ่งเขต 

ติดต่อเขตยานนาวา ติดต่อเขตธนบุรี
และคลองสาน 
มีแนวกึ่งกลาง 
แม่นำ้เจ้าพระยา 
เป็นเส้นแบ่งเขต 
 

สำนักงานเขตบางนา ติดต่อเขต 
พระโขนง 

ติดต่ออำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ติดต่อกับเขต
ประเวศและอำเภอ
บางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

ติดต่ออำเภอ 
พระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ  
มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำ
เจ้าพระยาเป็นเส้น 
แบ่งเขต 
 

สำนักงานเขตบางรัก ติดต่อเขตปทุมวัน ติดต่อเขตสาทร ติดต่อเขตปทุมวัน
และเขตสัมพันธวงศ์ 

ติดต่อเขตคลองสาน 
มีแนวกึ่งกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา
เป็นเส้นแบ่งเขต 
 

สำนักงานเขตปทุมวัน ติดต่อเขตราชเทวี
มีแนวคลอง 
แสนแสบ 
เป็นเส้นแบ่งเขต 

ติดต่อเขตบางรัก
และเขตสาทร 

ติดต่อเขตคลองเตย ติดต่อเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่ายมีคลอง 
ผดุงกรุงเกษม 
เป็นแนวแบ่งเขต 
 

สำนักงานเขตพระโขนง ติดต่อเขต
คลองเตย 
และเขตสวนหลวง 

ติดต่อเขตบางนา ติดต่อเขตสวนหลวง
และเขตประเวศ 

ติดต่ออำเภอ 
พระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
มีแนวกึ่งกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา
เป็นเส้นแบ่งเขต 
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สำนักงานเขต ทิศเหนือ 
 

ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 

สำนักงานเขตยานนาวา ติดต่อเขตสาทร
และเขตคลองเตย 

ติดต่อเขตราษฎร์บูรณะ
และอำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำ
เจ้าพระยา เป็นเส้น 
แบ่งเขต 

ติดต่ออำเภอ 
พระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 
มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำ
เจ้าพระยา 
เป็นเส้นแบ่งเขต 

ติดต่อเขต 
บางคอแหลม 
และเขตสาทร 

สำนักงานเขตวัฒนา ติดต่อเขตราชเทวี
และเขตห้วยขวาง 

ติดต่อเขตคลองเตย ติดต่อเขตสวนหลวง
และเขตพระโขนง 

ติดต่อเขตปทุมวัน 

สำนักงานเขตสาทร ติดต่อเขตบางรัก
และปทุมวัน 

ติดต่อเขตยานนาวา
และเขตบางคอแหลม 

ติดต่อเขตคลองเตย
และเขตยานนาวา 

ติดต่อเขตคลองสาน 
มีแนวกึ่งกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา
เป็นเส้นแบ่งเขต 

สำนักงานเขตสวนหลวง ติดต่อเขตห้วยขวาง 
เขตบางกะปิ  
และเขตสะพานสูง 

ติดต่อเขตประเวศ
และเขตพระโขนง 

ติดต่อเขตประเวศ ติดต่อเขตวัฒนา 
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๑.๓ ข้อมูลการปกครองและประชากร 

           กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต ้แบ่งเขตการปกครอง เป็น ๓๐  แขวง 
มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 829,840 คน แบ่งเป็นประชากรชาย จำนวน 393,042 คน 
ประชากรหญิง จำนวน 436,798 จำนวนบ้าน 537,048 หลัง  

เขต/แขวง จำนวนประชากร รวม จำนวนบ้าน 
(หลัง) ชาย หญิง 

สำนักงานเขตคลองเตย 
แขวงคลองเตย 32,208 34,036 66,244 33,423 
แขวงคลองตัน 5,126 6,126 11,252 14,324 
แขวงพระโขนง 10,703 12,757 23,460 27,446 

รวม 48,037 52,919 100,956 75,193 
สำนักงานเขตบางคอแหลม 
แขวงบางคอแหลม 11,691 12,889 24,580 10,313 
แขวงวัดพระยาไกร 12,104 13,352 25,456 10,324 
แขวงบางโคล่ 17,293 19,137 36,430 18,918 

รวม 41,088 45,378 86,466 39,555 
สำนักงานเขตบางนา 
แขวงบางนาเหนือ 18,708 22,437 41,145 33,375 
แขวงบางนาใต้ 22,595 25,272 47,867 38,660 

รวม 41,303 47,709 89,012 72,035 
สำนักงานเขตบางรัก 
แขวงมหาพฤฒาราม 5,012 5,899 10,911 6,476 
แขวงสีลม 9,059 9,638 18,697 12,500 
แขวงสุริยวงศ์ 2,378 2,594 4,972 4,920 
แขวงบางรัก 1,354 1,396 2,750 1,446 
แขวงสี่พระยา 4,897 5,764 10,661 7,020 

รวม 22,700 25,291 47,991 32,362 
สำนักงานเขตปทุมวัน 
แขวงรองเมือง 7,891 8,553 16,444 7,137 
แขวงวังใหม่ 3,319 3,381 6,700 5,951 
แขวงปทุมวัน 1,984 3,499 5,483 1,057 
แขวงลุมพินี 8,536 9,762 18,298 18,524 

รวม 21,730 25,195 46,925 32,669 
สำนักงานเขตพระโขนง 
แขวงบางจาก 30,320 37,099 67,419 42,384 
แขวงพระโขนงใต้ 9,684 11,467 21,151 16,841 

รวม 
 
 

40,004 48,566 88,570 59,225 
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เขต/แขวง จำนวนประชากร รวม จำนวนบ้าน 
(หลัง) ชาย หญิง 

สำนักงานเขตยานนาวา     
แขวงบางโพงพาง 13,873 15,237 29,110 19,713 
แขวงช่องนนทรี 22,304 26,046 48,350 3,278 

รวม 36,177 41,283 77,460 22,991 
สำนักงานเขตวัฒนา 
แขวงคลองเตยเหนือ 4,240 4,971 9,211 17,932 
แขวงคลองตันเหนือ 26,960 29,058 56,018 40,458 
แขวงพระโขนงเหนือ 9,930 12,446 22,376 22,294 

รวม 41,130 46,475 87,605 80,684 
สำนักงานเขตสาทร 
แขวงทุ่งวัดดอน 17,535 20,164 37,699 17,806 
แขวงยานนาวา 9,565 10,632 20,197 10,868 
แขวงทุ่งมหาเมฆ 9,538 9,898 19,436 14,761 

รวม 36,638 40,694 77,332 43,435 
สำนักงานเขตสวนหลวง     
แขวงสวนหลวง 21,876 25,987 47,863 32,295 
แขวงอ่อนนุช 27,893 20,345 48,238 27,893 
แขวงพัฒนาการ 14,466 16,956 31,422 18,711 

รวม 64,235 63,288 127,523 78,899 
รวม 10 เขต 30 แขวง  393,042 436,798 829,840 537,048 

  ที่มา: ระบบฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 
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๒. หน่วยบริการสังคมในพ้ืนที่ 
๒.๑ สถานศึกษา/โรงเรียนในพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้  

สำนักงานเขต รายการข้อมูล 
สังกัด 
กทม. 

สังกัด
สพฐ. 

สังกัด
เอกชน 

สังกัด
มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัย/ 
วิทยาลัย 

สังกัด
อาชีวศึกษา 

การศึกษา
นอก
ระบบ 

โรงเรียน 
ฝึกอาชีพ 

สำนักงานเขตคลองเตย ๔ ๔ ๒๓ - ๑ 
(สังกัดเอกชน) 

 ๑ ๑ 

สำนักงานเขตบางคอแหลม ๗ - ๑๐ - -  - ๑ 
สำนักงานเขตบางนา ๗ ๑ ๔ - ๒ 

(สังกัดเอกชน) 
๑ - - 

สำนักงานเขตบางรัก ๕ ๒ ๑๖ - ๓ ๑ - - 
สำนักงานเขตปทุมวัน ๘ ๑ ๑ ๒ ๓ - - - 
สำนักงานเขตพระโขนง ๔ 2 7 - - 4 - - 
สำนักงานเขตยานนาวา ๖ ๓ ๕ - - - - - 
สำนักงานเขตวัฒนา ๘ ๒ ๓๕ ๒ ๑ - - - 
สำนักงานเขตสาทร ๒ 3 18 - - ๔ - - 
สำนักงานเขตสวนหลวง ๘ ๑ 14 - ๑ - - - 
รวม ๕๙ 19 133 ๔ 11 10 1 1 
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๒.๒ ศาสนสถาน 
สำนักงานเขต รายการข้อมูล 

วัด โบสถ์คริสต์ มัสยิด ศาสนาฮินดู 
สำนักงานเขตคลองเตย ๓ - ๑ - 
สำนักงานเขตบางคอแหลม ๑๐ ๓ ๗ - 
สำนักงานเขตบางนา ๔ ๕ ๑ - 
สำนักงานเขตบางรัก ๕ ๗ ๓ ๑ 
สำนักงานเขตปทุมวัน ๖ ๒ ๑ - 
สำนักงานเขตพระโขนง ๘ ๒๔ - - 
สำนักงานเขตยานนาวา ๑๑ ๒ ๑ - 
สำนักงานเขตวัฒนา ๒ ๑ ๖  
สำนักงานเขตสาทร ๕ ๕ ๑ ๑ 
สำนักงานเขตสวนหลวง ๘ ๔ ๑๒  
รวม ๖๒ ๕๓ ๓๓ ๒ 
 
๒.๓ โรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข 

สำนักงานเขต รายการข้อมูล 
ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาล 

สำนักงานเขตคลองเตย ๓ ๓ 
สำนักงานเขตบางคอแหลม ๒ ๑ 
สำนักงานเขตบางนา ๑ ๔ 
สำนักงานเขตบางรัก ๑ ๔ 
สำนักงานเขตปทุมวัน ๒ ๒ 
สำนักงานเขตพระโขนง ๒ ๒ 
สำนักงานเขตยานนาวา ๒ - 
สำนักงานเขตวัฒนา ๑ ๕ 
สำนักงานเขตสาทร ๑ ๒ 
สำนักงานเขตสวนหลวง ๓ ๓ 
รวม ๑๘ ๒๖ 
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๒.๔ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
สำนักงานเขต รายการข้อมูล 

สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง ศาลแขวง สถานฑูต สถานกงศุล 

สำนักงานเขตคลองเตย ๖ ๑ - - - 
สำนักงานเขตบางคอแหลม ๑ - ๑ - - 
สำนักงานเขตบางนา ๑ (สถานียอ่ย) ๑ (สถานียอ่ย) - - - 
สำนักงานเขตบางรัก ๓ - ๑ ๙ - 
สำนักงานเขตปทุมวัน ๓ ๒ - ๑๒ - 
สำนักงานเขตพระโขนง ๒ ๑ - - - 
สำนักงานเขตยานนาวา - ๒ - - - 
สำนักงานเขตวัฒนา ๔ - - ๑๔ ๓ 
สำนักงานเขตสาทร ๒ ๒ - - - 
สำนักงานเขตสวนหลวง ๔ ๒ - - - 
รวม ๒๖ ๑๑ ๒ ๓๘ ๓ 

 
๓. ข้อมูลเพื่อการวางแผน 

๓.๑ ด้านสิ่งแวดล้อม 
สำนักงานเขต รายการข้อมูล 

สวนสาธารณะ/
สวนหย่อม ๗ ประเภท 

(แห่ง) 

สถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ 

 

โรงควบคุม
คุณภาพน้ำ 

จำนวนสถาน
ประกอบการ

แหล่งกำเนิดน้ำ
เสีย  

สำนักงานเขตคลองเตย ๑๙๘ ๑ - 40 
สำนักงานเขตบางคอแหลม ๒๓๘ ๑ - 35 
สำนักงานเขตบางนา ๒๖๔ ๑ ๑ 53 
สำนักงานเขตบางรัก ๓๓๓ ๑ ๑ 195 
สำนักงานเขตปทุมวัน ๑๘๓ ๑ - 81 
สำนักงานเขตพระโขนง ๔๘๘ - - 43 
สำนักงานเขตยานนาวา ๓๔๑ ๑ ๑ 121 
สำนักงานเขตวัฒนา ๒๒๗ ๑ - 208 
สำนักงานเขตสาทร ๑๘๕ ๑ - 40 
สำนักงานเขตสวนหลวง ๒๑๒ ๑ - 5 
รวม ๒,๖๖๙ ๙ ๓ 821 
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อัตราส่วนพ้ืนที่สีเขียว ตรม./คน  

ลำดับที่ สำนักงานเขต ประชากร (คน) พ้ืนที่รวม (ตรม.) อัตราส่วน 
(ตรม./คน 

1 สำนักงานเขตคลองเตย 102,945.000 1,120,204.680 10.88 
2 สำนักงานเขตบางคอแหลม 89,358.000 744,847.423 8.34 
3 สำนักงานเขตบางนา 90,852.000 1,614,708.200 17.77 
4 สำนักงานเขตบางรัก 47,817.000 270,464.560 5.66 
5 สำนักงานเขตปทุมวัน 49,121.000 1,790,780.000 36.46 
6 สำนักงานเขตพระโขนง 90,534.000 1,036,974.980 11.45 
7 สำนักงานเขตยานนาวา 78,797.000 1,712,996.680 21.74 
8 สำนักงานเขตวัฒนา 84,967.000 648,141.992 7.63 
9 สำนักงานเขตสวนหลวง 122,534.000 1,296,100.840 10.58 

10 สำนักงานเขตสาทร 79,624.000 730,041.200 9.17 
 รวม 836,549.00 10,965,260.56  
ที่มา : ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร V.2 
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๓.๒ ด้านความปลอดภัย 
       
     สำนักงานเขต 
 
 
                    รายการ 

เขตคลองเตย 

เขตบางคอแหลม 

เขตบางนา 

เขตบางรัก 

เขตปทุมวัน 

เขตพระโขนง 

เขตยานนาวา 

เขตวัฒนา 

เขตสาทร 

สวนหลวง 

รวม 

สถานีดับเพลิง 1 - 1 1 2 - 3 1 1 - 10 

สถานีตำรวจ 1 1 1 
(สถานี
ย่อย) 

2 2 - - 2 2 2 12 

พ้ืนที่เสี่ยง 7 25 10 24 13 11 15 31 7 8 151 

อาคารเสี่ยงภัย 34 33 81 179 64 130 6 250 1 98 876 
 

ไฟฟ้าส่องสว่าง ไม่มี
ข้อมูล 

9 143
2 

109 28 7 2 31 4 2 1,624 

ชุมชนที่มีการแพร่ระบาด 
ยาเสพติด 

- 11 11 - 17 11 3 16 5 - 74 

โรงเรียน/ชุมชนปลอด 
ยาเสพติด 

39 47 32 21 30 52 14 24 19 9 287 

3.3 ข้อมูลด้านสังคม 
       
     สำนักงานเขต 
 
 
                    รายการ 

เขตคลองเตย 

เขตบางคอแหลม 

เขตบางนา 

เขตบางรัก 

เขตปทุมวัน 

เขตพระโขนง 

เขตยานนาวา 

เขตวัฒนา 

เขตสาทร 

สวนหลวง 

รวม 

จำนวนชุมชน 41 28 35 15 17 43 18 16 26 45 284 

การรวมกลุ่มกิจกรรม  - 4 36 4 13 3 4 35 14 2 115 

ประชาคมที่มีบทบาทในพ้ืนที่ 27 10 9 11  562 22 22 8 36 1 708 

ห้องสมุดประชาชน - - - - 1 1 - - - 1 3 

บ้านหนังสือ 2 3 2 2 1 4 1 3 3 6 27 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น - - 1 1 - 2 1 - - 1 6 

ลานกีฬา 27 14 72 8 48 19 12 20 11 28 259 

ข้อมูลชุมชนที่ชักลากขยะ 4 4 3 4 8 8 5 4 2 5 47 
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บัญชีประชาคม/ทะเบียนประชาคมที่มีบทบาทของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้  
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ประสานขอให้สำนักงานเขตสำรวจและจัดทำทะเบียนประชาคมที่มี
บทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่ เขต/กลุ่มการปฏิบัติ งานของสำนักงานเขต (รายละเอียดตามหนั งสือ 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๒/๗๗๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓) ดังนี้ 

ประเภทประชาคมหลัก เขตคลองเตย 

เขตบางคอแหลม 

เขตบางนา 

เขตบางรัก 

เขตปทุมวัน 

เขตพระโขนง 

เขตยานนาวา                        

เขตวัฒนา 

เขตสาทร 

สวนหลวง 

รวม 

กลุ่มอาชีพ - - - - - - - - - - - 
กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ - - - - 1 - 5 - 1 - 7 
กลุ่มมูลนิธิ 6 4 3 - 2 - - - 1 - 16 
กลุ่มวัฒนธรรม - - - 1 - 2 1 - 3 - 7 
กลุ่มกิจกรรม - - - - - - - - 1 - 1 
กลุ่มสตรี - 2 - 1 - 3 - 1 2 - 9 
กลุ่มผู้สูงอายุ - 1 1 - - 3 2 1 1 - 9 
กลุ่มสมาคม - 1 3 - - - - - - - 4 
กลุ่มเยาวชน 1 1 - 3 - 1 1 2 - - 9 
กลุ่มภาครัฐ 10 1 2 - - - 2 - 7 - 22 
กลุ่มสถาบันการศึกษา 6 - - 5 1 - 6 - 5  23 
กลุ่มคณะกรรมการชุมชน - - - - - 5 1 1 - - 7 
องค์กรชุมชน 1 - - 1 - 2 - 2 1 - 7 
กลุ่มอาสาสมัคร 3 - - - - 6 2 1 3 1 16 
กลุ่มวิชาการ - - - - - - - - - - - 
กลุ่มศาสนา - - - - - - 2  9  11 
กลุ่มกีฬา - - - - - - - - 2  2 
กลุ่มชุมชน - - - - 17 - - - - - 17 
กลุ่มอ่ืน ๆ - - - -  - - - - - - 

รวม 27 10 9 11 21 22 22 8 36 1 167 
 

หมายเหตุ: รายละเอียดประชาคมเอกสารแนบท้ายภาคผนวก  
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3.4 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจอาชีพ 
สำนักงานเขต รายการข้อมูล 

ผลิตภณัฑ์ในพื้นที ่
(ผลิตภัณฑ์อุปโภค/บริโภค) 

แหล่งท่องเที่ยว สินค้า OTOP จำนวนวินจักรยานยนต์
รับจ้าง 

ตลาดสด/ 
ห้างสรรพสินค้า 

สำนักงานเขตคลองเตย 3 3 2 18 16 
สำนักงานเขตบางคอแหลม 819 1 4 97 7 
สำนักงานเขตบางนา 10 2 5 121 14 
สำนักงานเขตบางรัก 914 1 49 139 5 
สำนักงานเขตปทุมวัน 18 24 5 153 26 
สำนักงานเขตพระโขนง 939 9 14 40 10 
สำนักงานเขตยานนาวา 5 9 10 119 10 
สำนักงานเขตวัฒนา 208 12 3 170 16 
สำนักงานเขตสาทร 734 14 6 156 13 
สำนักงานเขตสวนหลวง 6 11 8 4 6 
รวม 3,656 86 106 1,017 123 
ที่มา: ระบบฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ณ วันที่ 25 สงิหาคม 2563 
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3.5 ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
       
     สำนักงานเขต 
 
 
                    รายการข้อมูล 

เขตคลองเตย 

เขตบางคอแหลม 

เขตบางนา 

เขตบางรัก 

เขตปทุมวัน 

เขตพระโขนง 

เขตยานนาวา 

เขตวัฒนา 

เขตสาทร 

เขตสวนหลวง 

รวม 

อาคาร 4 33 161 17 1 155 44 45 26 1 ๔๘๗ 

ถนน/ตรอก/ซอย 20 27 7 127 11 300 11 371 14 4 ๘๙๒ 

คูคลอง/ลำราง 8 27 6 11 12 36 26 24 5 6 ๑๖๑ 

สะพาน 2 4 1 - 8 7 2 6 1 3 ๓๔ 

ป้าย 47 11 26 16 33 6 11 14 13 1 ๑๗๘ 

ท่าเรือ 1 3 ๑ 4 5 ๔ - ๕ ๑ - ๒๔ 

สถานีรถไฟฟ้า (BTS/MRT) 9 - 3 7 9 - - 1 3  ๓๑ 
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4. ประเด็นการพัฒนา  
    4.1 การวิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้ เป็นการวิเคราะห์
สภาพองค์กรหรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค หรือสิ่งที่อาจเป็น
ปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต จากการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม 
ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้ โดยใช้เครื่องมือ SWOT และ TOWS Matrix ผลใน
ภาพรวมได้ดังตารางต่อไปนี้ 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (strength :S) จุดอ่อน (weakness :w) 
ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (strategy) 
S1  ผู้บริหารมีการกำกับติดตามความก้าวหน้างานทั้งใน
ระดับพ้ืนที่และระดับกลุ่มเขต  
S๒ การบริหารงานเป็นแบบเชิงรุกสนองตอบนโยบาย
ผู้บริหารอย่างรวดเร็ว 
S๓ มีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
ทุกภาคส่วน 
 
 

W๑ การจัดสรรงบประมาณยังเป็นในรูป 
ของแต่ละสำนักงานเขต 
W๒ การบริหารงบประมาณและแผนงานโครงการ
ส่วนใหญ่คำนึงถึงเป้าหมายในระดับผลผลิต  
แต่ยังไม่ให้ความสำคัญในระดับผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบเท่าที่ควร 
W๓ การดำเนินโครงการตามแผนงานหรือนโยบาย 
ยังไม่เป็นในภาพกลุ่มเขตทำให้ไม่สามารถนำไป
พัฒนางานหรือพ้ืนที่ในระดับกลุ่มเขตได้ 
W๔ การตดิตามประเมินผลและประเมินผลแผน 
นโยบายหรือโครงการสำคัญยังไม่เป็นรูปธรรม 
ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้พัฒนาหรือปรับปรุงงานได้ 

ด้านโครงสร้าง (structure) 
S๔ กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้ 
มีระบบการแบ่งงานและมอบหมายงานที่ชัดเจนโดย
ประธานกลุ่มเขต และในระดับสำนักงานเขตมีการแบ่ง
โครงสร้างตามอำนาจหน้าที่ในแต่ละฝ่าย 
S๕ มีกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง รองรับในการปฏิบัติงานตาม
อำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย 

W๕ มีรูปแบบการบังคับบัญชาตามสายงานหลาย
ขั้นตอนทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า โดยเฉพาะการ
ประสานงานทางหนังสือ 

ด้านระบบงาน (system) 
S๖ มีศูนย์บริการราชการใสสะอาด (BFC) หน่วยบริการ
เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best) และจุดบริการด่วน 
มหานคร (BMA Express Service) บริเวณสถานีรถไฟฟ้า
พร้อมพงษ ์ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
ในการรับบริการ  
S๗ มีช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน มีการจัดการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
อย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
S๘ มีเครือข่ายในการทำงานครอบคลุมทุกสำนักงานเขต 
 
 

W๖ กฎระเบียบบางอย่างล้าสมัย ขั้นตอนยุ่งยากทำ
ให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
W๗ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น 
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
W๘ ขาดการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน ส่วนราชการ 
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จุดแข็ง (strength :S) จุดอ่อน (weakness :w) 
ด้านบุคลากร (Staff) 
S๙ ข้าราชการและบุคลากรของกลุ่มเขตมีประสบการณ์ 
และทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกลุ่มเขตเป็นอย่างดี  
S๑๐ บุคลากรได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ และมีความ
พร้อมให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 

W๙ บุคลากรมีการโอนย้ายบ่อย ทำให้การปฏิบัติงาน 
ไม่ต่อเนื่อง 
W๑๐ ช่องว่างระหว่างวัย (Generation) ที่ต่างกัน
อาจทำให้ทักษะการทำงานและการสื่อสาร 
สวนทางกัน 

ด้านทักษะ (Skills) 
S๑๑ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ชำนาญและมีทักษะ
ในการแก้ปัญหาในการบริการประชาชน 

W๑๑ บุคลากรขาดความเข้าใจในการวางแผนเชิง 
กลยุทธ์และไม่ใช้แผนเป็นกรอบในการดำเนินงาน 
W๑๒ ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ในประเด็น
เกี่ยวกับการพัฒนาหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
W๑๓ บุคลากรขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ขาดการพัฒนาทักษะ 
และความรู้วิชาการเฉพาะด้าน 

ด้านลักษณะการทำงาน (Style) 
S๑๒ ผู้บริหารมีภาวะเป็นผู้นำ 
S๑๓ บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
S๑๔ มีการถ่ายทอดความรู้และมีการสอนงานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

W๑๔ กระบวนการตัดสินใจอยู่ที่ผู้บริหาร 
W๑๕ การมอบหมายงานบางส่วนไม่สอดคล้องกับ
ความรู้ความสามารถ 
W๑๖ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเร่งด่วน 
ในเวลาที่จำกัด ทำให้ผลงานไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร 

ด้านค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร (Shared Value) 
S๑๕ การทำงานเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการทำงาน 
S๑๖ การทำงานในระดับกลุ่มเขตเน้นการทำงานเป็นทีม 
S๑๗ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือการสอนงานระหว่าง
รุ่นน้องรุ่นพี่ 

W๑๗ ค่านิยมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังเคยชิน
กับต่อการรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา การทำงานยึด
รูปแบบเดิมขาดความริเริ่มในการพัฒนา 

    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ด้านโครงสร้าง (structure) 
O๑ มีระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกและหลากหลายทั้งระบบล้อ 
ราง เรือ และระบบ Feeder (วนิจักรยานยนต์รับจ้าง 1,017 วนิ) 
O๒ มีความพร้อมด้านโครงข่ายถนนทั้งถนนสายหลัก สาย
รอง สะพานข้ามแยก สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตรอก 
ซอย ทางเชื่อม ทางลัด ทางเชื่อม 
O๓ พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ติดแนวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 
O๔ ภาคเอกชนให้ความสนใจลงทุนด้านที่อยู่อาศัยและการ
พาณิชย์ เช่น อาคารสูง คอนโดมิเนียมมากเนื่องจากเป็น
พ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าและที่ดินมีราคาสูง 

T๑ การขยายตัวของเมืองไม่สามารถทำได้เนื่องจาก 
เป็นพื้นที่เขตชั้นใน พ้ืนที่มีการใช้งานเต็ม  
T๒ พ้ืนที่เป็นชุมชนหนาแน่น ตรอก ซอยแคบ การเก็บขน
ขยะต้องอาศัยการชักลากมีชุมชนที่ต้องชักลากขยะถึง ๔๗ 
ชุมชน 
T๓ ถนนสายหลักบางช่วงไม่ได้อยู่ในความดูแลของ
กรุงเทพมหานคร ทำให้มีปัญหาในการพัฒนาปรับปรุง 
T๔ ปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากเป็นพ้ืนที่เขตชั้นใน  
มีความหนาแน่นของสิ่งปลูกสร้าง ทำให้น้ำท่วมขังใน
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
กรณีฝนตกและน้ำทะเลหนุน 

ด้านสังคม (Social) 
O๕ มีความเป็นพหุวัฒนธรรมสงู ประชาชนในพ้ืนที่มีหลาย 
เชื้อชาติศาสนา และมีทรัพยากรท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
O๖ นโยบายรัฐบาลที่เน้นคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
O๗ การดำเนินงานเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
O๘ มีสถานที่ออกกำลังกายลานกีฬาให้ประชาชน 
จัดกิจกรรม/ออกกำลังกายท่ีเพียงพอ (259 แห่ง) 

T๕ การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
ยังมีน้อย 
T๖ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีไม่เพียงพอและครอบคลุม
พ้ืนที่กลุ่มเขต โดย มีห้องสมุด บ้านหนังสือ และ
พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งหมด ๓๖ แห่ง 
T๗ จำนวนประชากรแฝงมีจำนวนมาก แต่อาศัยใน
พ้ืนที่ไม่นาน เช่นกลุ่มวัยแรงงานที่เข้ามาประกอบ
อาชีพ 
T๘ พ้ืนที่ชุมชนแออัดกระจุกตัวอยู่ตามแหล่ง
ประกอบการและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่นพ้ืนที่
ใกล้เคียงองค์กรสะพานปลา และพ้ืนที่ใต้ทางด่วน 

ด้านความปลอดภัย (Safety) 
O๙ มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
O๑๐ มีชุมชนและโรงเรียนปลอดยาเสพติด 287 แห่ง 
 

T๙ มีสถานีดับเพลิงและสถานีตำรวจไม่ครอบคลุม 
ในทุกพ้ืนที่เขต ซึ่งมีพ้ืนที่เสี่ยงภัย 143 แห่ง  
และอาคารเสี่ยงภัย 778 แห่ง 
T๑๐ มีชุมชนที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติด จำนวน  
74 แห่ง 

ด้านการเมือง (politics) 
O๑๑ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสรมิความร่วมมือในรูป 
แบบประชารัฐ และนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาล
สามารถช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นในการลดค่าครองชีพ
ในชีวิตประจำวันของกลุ่มคนด้อยโอกาส 
 

T๑๑ การบริหารและการจัดการทำโครงการเป็น
ลักษณะ Top Down ทำให้ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของพ้ืนที่ 
 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
O๑๒ มีศูนย์ประชุมนิทรรศการและศูนย์การค้า 
ขนาดใหญ่ 
O๑๓ มีสถานทีท่่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
Shopping หลากหลายและได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 
O๑๔ มีสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่ 
ที่ได้รับการยอมรับ 
O๑๕ ภาคเอกชนให้ความสนใจลงทุนโครงการต่าง ๆ ด้าน
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
 
  

T๑๒ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผลต่อการจัดเก็บภาษี 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)  
O๑๖ กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ T๑๓ มีจำนวนสถานประกอบการแหล่งกำเนิดน้ำเสีย  
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
สีเขียว ทำให้ประชาชน ผู้ประกอบการให้ความสนใจ 
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
O๑๗ มีสวนสาธารณะ/สวนหยอ่ม ๗ ประเภท ให้ประชาชนได้
ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนครอบคลุมทุกพ้ืนที่เขต 
 

จำนวน 821 ในขณะที่มโีรงควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ 
แห่งในพ้ืนที่ 
T๑๔ พื้นที่เขตชั้นในที่มีการก่อสร้างและการจราจร 
ที่หนาแน่นและติดของยานพาหนะในเวลาเร่งด่วน 
ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM ๒.๕ ในขณะที่
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ มีจำนวน ๙ จุดในพื้นที่ 
๑๐ สำนักงานเขต 
T๑๕ พื้นที่บางแห่งเป็นที่ลุ่มหรือแอ่งกะทะ  
ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเวลาฝนตก 

 4.2 ประเด็นในการรับฟังความคิดเห็น ผู้อำนวยการเขต หรือผู้แทน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้แทนสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือหารือแนวทางการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนซึ่งได้ข้อสรุปกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของสำนักงานเขต 7 ประเด็น ดังนี้ 
   1. ประเด็นย่านเศรษฐกิจและย่านนวัตกรรม 
  2. ประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  3. ประเด็นสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่สีเขียว 
  4. ประเด็นการขนส่งและการจราจร 
  5. ประเด็นภูมิทัศน์เมือง 
  6. ประเด็นคุณภาพชีวิตและสุขภาพ 
  7. ประเด็นความร่วมมือ 
เนื่องจากประเด็นดังกล่าวมีความสำคัญท่ีต้องได้รับการแก้ไข วางแผน พัฒนา และทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน
อย่างเป็นรูปธรรม 
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บทที่ ๓ 
กระบวนการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งนี้ดำเนินการศึกษาบริบทเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่กลุ่มการปฏิบัติงาน 
ของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้ มีจุดประสงค์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนประชาคมเขต  เจ้าหน้าที่  
สำนักงานเขต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระบุประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจน
ศักยภาพและสภาพปัญหาในพ้ืนที่ เพ่ือนำไปสู่การแก้ปัญหาและกำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่  
ในแต่ละเขตและกรุงเทพมหานครในภาพรวม โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุ มระดม 
ความคิดเห็น/สนทนากลุ่ม ( focus group) โดยดำเนินการ ดังนี้ 
 ๓.1 วิธีการศึกษา 
  ๓.1.๑ เก็บรวบรวมข้อมู ลปฐมภูมิ จากกิจกรรมระดมความคิดเห็ น/สนทนากลุ่ ม  
(focus group) ด้วยกระบวนการจัดทำ Foresight Management for strategic Planning  โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรม 
มองภาพอนาคตที่ ต้องการ ค้นหาประเด็นสำคัญที่ มี ความเชื่ อมโยงกับสถานการณ์ เป้ าหมายที่ กำหนด  
ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Environment Scanning) คัดเลือกประเด็นที่สนใจและเกี่ยวข้องที่สุด (Driver Selection)  
สร้างสถานการณ์และกำหนดยุทธศาสตร์จากประเด็นหรือปัจจัยที่คัดเลือก (Scenario Planning) ตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่  ( Checking Scenario) และ กำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  
แนวทาง (Strategic making) 
  3.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เก่ียวข้อง  
  ๓.1.3 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมระดมความคิดเห็น โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) และการวิเคราะห์ภาพอนาคต 

 ๓.1.4 สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือกำหนดข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยบูรณาการ ( Integration) 
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ 
 ๓.2 ขั้นตอนดำเนินการ 

 ๓.2.๑ ศึกษา ทบทวน ข้อมูลด้ านต่ าง ๆ ได้ แก่  ข้ อมูลพ้ืนฐานทางด้ านกายภาพ  
เศรษฐกิจ สังคม ประชากรของเขตและกลุ่มเขต ฯลฯ รวมทั้งแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่    
เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร นโยบายผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งโครงการขนาดใหญ่ทั้งของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครในพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เพ่ือจะได้
นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่มีความเป็นไปได้เหมาะสมสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ และศักยภาพของพ้ืนที่
ในปัจจุบันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตรงกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

 ๓.2.๒ จัดการประชุมระดมความคิดเห็น Focus group เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้แทนประชาคมเขต นักศึกษา ผู้อำนวยการเขตหรือผู้แทน และประชาชนในพื้นท่ี ด้วยเทคนิค Foresight 

 ๓.2.๓ วิเคราะห์สรุปภาพรวมของปัญหา และความต้องการในพื้นท่ี  
 ๓.2.4 การกำหนดแนวทางการพัฒนาและจัดทำร่างแผนงาน/โครงการตามแนวทางการ

พัฒนาที่กำหนด 
 ๓.2.5 นำเสนอแผนงานโครงการ โดยนำเสนอผลการศึกษาต่อผู้บริหารเพ่ือให้ความ

เห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติต่อไป 
  ๓.3 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จาก 10 สำนักงานเขต จำนวน 38 คน 
 3.3.1 ผู้แทนประชาคมเขต เขตละ 1 - 2 คน จำนวน 18 คน 
 3.3.2 ผู้อำนวยการเขตหรือผู้แทน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ประจำสำนักงานเขตแต่ละเขต จำนวน 20 คน 
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บทที่ ๔ 
สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนในการ
กำหนดนโยบายการพัฒนากลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้และกำหนดทิศทางการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้แทนประชาคมเขต ผู้อำนวยการเขต 
หรือผู้แทน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประจำสำนักงานเขตแต่ละเขต กลุ่มงาน
ประสานการถ่ายโอนภารกิจ กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 1. ประชุมหารือแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือกำหนดนโยบายการพัฒนา 
เชิงพ้ืนที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้ ระหว่างสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้  
เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 และจากการประชุม
ได้กำหนดประเด็นในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้  ออกเป็น 7 ประเด็น ได้แก่ 1) ย่านเศรษฐกิจ 
และย่านนวัตกรรม 2) สังคมและวัฒนธรรม 3) สิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่สี เขียว 4) การขนส่งและการจราจร  
5 ) ภูมิทัศน์เมือง  6) คุณภาพชีวิตและสุขภาพ และ 7) ความร่วมมือ ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาสำคัญ 
ที่ต้องได้รับการแก้ไข วางแผน พัฒนา และผลักดันจากทุกภาคส่วนให้เกิดผลการดำเนินงานความร่วมมือ  
อย่างเป็นรูปธรรม   
 2. ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และบริษัทฟิวเจอร์เทลล์ แล็บ 
จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นของผู้แทนประชาคมเขตและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค 
เมื่อวันที ่31 กรกฎาคม 2563  ณ ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค ชั้น 8 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนประชาคมเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ ประชาชนในพ้ืนที่  นักศึกษา  
และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต ได้แก่ ผู้อำนวยการเขต  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน และนักจัดการงานทั่วไป 
จำนวน 43 คน   
4.1 การดำเนินกิจกรรมสำรวจปัญหา/ความต้องการในพื้นที่ 
 ดำเนินกิจกรรมระดมความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการมองอนาคต (Foresight)  
โดยเริ่มขั้นตอนการทำกิจกรรมจากการแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม จำนวนสมาชิกภายในกลุ่ม  
กลุ่มละ 9 - 10 คน โดยมี ผศ.ดร.ฤทธิ์รงค์ จุฑาพฤฒิกร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
อาจรย์สุขสันต์ ชื่นอารมณ์  อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และผู้ เชี่ยวชาญ 
จากบริษัทฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ เป็นวิทยากรกระบวนการ โดยให้สมาชิกในกลุ่มเขียนความคิดเห็น ความ
ต้องการ ปัญหา ในกระดาษโน้ต แล้วติดลงในกระดาษตามประเด็นหัวข้อที่กำหนด 6 ประเด็น ได้แก่ 
  1) ประเด็นด้านสังคม 
  2) ประเด็นด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม 
  3) ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม/พ้ืนที่ 
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  4) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
  5) ประเด็นด้านการเมือง/การปกครอง 
  6) ประเด็นค่านิยมของผู้คน 
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4.2 สรุปความต้องการ ข้อเสนอแนะ ปัญหา ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ ดังนี้ 
 1. ประเด็นด้านสังคม  
  1.1   ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
  1.2  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม/คนรอบข้างน้อยลง (สังคมก้มหน้า) 
  1.3  ยาเสพติด 
  1.4  ด้านที่อยู่อาศัยคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน 
  1.5  ไฟฟ้าสาธารณะไม่มีคุณภาพ ไม่เพียงพอ 
  1.6  อาชญากรรม มิจฉาชีพ การก่อการร้าย 
   1.7  ปัญหาครอบครัว/ปัญหาเด็กและเยาวชน เช่น ครอบครัวขาดความใกล้ชิด  
เด็กขาดคนดูแล ไม่เข้าใจกัน วัยรุ่นติดเพ่ือน วัยรุ่นก่อม็อบ เด็กติดเที่ยว เด็กติดเกม เยาวชนก้าวร้าว   
ผู้ปกครองตามใจ ช่องว่างระหว่างวัย 
   1.8.  ขาดการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดระเบยีบ
ชุมชน/การจัดระเบียบผู้ค้า 
   1.9  LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transsexual) 
  1.10 ผู้สูงอายุขาดคนดูแล 
  1.11  ขาดการสนับสนุนการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ (งบประมาณด้านการศึกษา) 
  1.12  ประชากรแฝงในพ้ืนที่ 
  1.13 โรคระบาด เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคไข้เลือดออก
  1.14  พฤติกรรมไม่เหมาะสมของรถรับจ้าง/การจัดระเบียบรถรับจ้าง 
 2. ประเด็นด้านเทคโนโลยี/ นวัตกรรม 
  2.1  การเข้าไม่ถึง/ไม่เข้าใจ เทคโนโลยี 
  2.2  การไม่เข้าใจกฎหมายทางเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในด้านลบ  
(การพนัน ข่าวลวง คลิปโป๊) 
  2.3 ภาครัฐขาดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในพ้ืนที่เขต 
  2.4 การสั่งสินค้าออนไลน์ เช่น สั่งสินค้าไม่ได้ตามที่สั่ง  
  2.5  ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ค่าบริการโทรศัพท์แพง แต่สัญญาณไม่เสถียร 
  2.6  ภาครัฐขาดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในพ้ืนที่เขต 
  2.7 การนำเสนอข่าวในยุคโซเชียลมีเดีย (Social media) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
ในปัจจุบันมีบทบาทและเปลี่ยนแปลงการนำเสนอข่าวทำให้บางครั้งนักข่าวขาดความตระหนัก ในเรื่องจริยธรรม
และจรรยาบรรณทำให้สื่อและข่าวสารเชิงลบถูกนำเสนอได้อิสระเกินควร 
 3. ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม/ พื้นที่ 
  3.1  ขยะ/การบริหารจัดการขยะ (การทิ้ง การแยกขยะ) 
  3.2  ปัญหาคูคลอง /ระบบการระบายน้ำ/น้ำท่วม (คลองตื้นเขิน วัชพืชเต็มคลอง  
น้ำเน่าเสียการปล่อยน้ำเสียลงคลอง) 
  3.3  การจราจรติดขัด /การจอดรถขวางทางจราจร 
  3.4  การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว/พื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
  3.5  สุนัข แมวจรจัดและสัตว์เลี้ยง  
  3.6  มลพษิทางอากาศ มลภาวะทางเสียง เช่น ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง 
  3.7  การรุกล้ำพ้ืนที่สาธารณะ  
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  3.8  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพ้ืนที่ เช่น ทางเท้าแผงลอยบนทางเท้า  
ความแออัดของชุมชม ชุมชนถูกรายล้อมไปด้วยตึกสูง/การสร้างที่อยู่อาศัยไม่คำนึงถึงชุมชนท้องถิ่น 
  3.9  ก่อสร้างไม่คำนึงถึงความปลอดภัย 
  3.10 ปัญหาจากการตัดถนนทางด่วนผ่านชุมชน 
  4. ประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
  4.1  คนตกงาน/ว่างงาน 
  4.2  รายได้ไม่เพียงพอ/รายได้ไม่เป็นธรรม/ค่าครองชีพสูง/กำลังซื้อของประชาชนลดลง/
ความยากจน/หนี้สิน/ค้าขายขาดทุน 
  4.3  ขาดทักษะในการประกอบอาชีพ 
  4.4  สินค้าในชุมชนขายไม่ได้ 
  4.5  สถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตไม่เป็นที่รู้จัก 
  4.6  ร้านค้ารายย่อยโดนแย่งตลาดจากการค้าออนไลน์ 
  4.7  สินค้าออนไลน์ราคาแพงขึ้น 
  5 ประเด็นการเมือง/ การปกครอง 
  5.1  ผังแม่บทการใช้พ้ืนที่/โครงการของรัฐกระทบชาวบ้าน 
  5.2  นโยบายไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง/การบริหารของหน่วยงาน  
แบ่งการรับผิดชอบไม่ชัดเจน 
 5.3  นักการเมืองไม่สามารถพ่ึงพาหรือให้เป็นปากเป็นเสียงได้ ไม่ทำตามนโยบาย 
ที่หาเสียงเน้นแจกของอย่างเดียว/ นักการเมืองส่วนใหญ่หวังแต่ผลประโยชน์/ นักการเมืองบางท่านยังเข้าไม่ถึง
ประชาชน/ชุมชนที่แท้จริง เช่น ชุมชนที่ไม่จดทะเบียน 
  5.4 ความเข้าใจระหว่างรัฐ เอกชน และนักการเมือง 
  5.5  การใช้กฎหมายและการพัฒนาด้านกายภาพ 
  5.6 การบูรณาการการใช้อำนาจในพื้นที่ผู้ประกอบการและเอกชน 
  5.7 การเมืองแบ่งแยกพวกพ้องทำให้เกิดความแตกแยก/การชุมนุมทางการเมือง 
  5.8 อัตรากำลังของข้าราชการน้อย/ข้าราชการทำงานล่าช้า 
  5.9  นโยบายภาครัฐไม่ตรงตามความต้องการของคนในพ้ืนที่/สำนักงานเขต 
ยังเป็นจุดศูนย์รวมการสั่งการทั้งภาคนโยบายและการปฏิบัติ รวมทั้งการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
  5.10 ไม่ปฏิบัติตามสัญญาประชาคม 
  5.11 การเข้าพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ทั่วถึงเน้นในจุดเดิม ๆ 
   5.12 กฎหมายไม่เข้มแข็งหน่วยงานมีช่องโหว่ทางกฎหมาย เช่น การบังคับใช้กฎหมายอาคาร
  6. ประเด็นค่านิยมของผู้คน 
 6.1  ค่านิยมคนต่างคนต่างอยู่ ไม่สามัคคี ไม่ค่อยช่วยเหลือกัน  
 6.2  ค่านิยมยึดติดของแพง ของหรู ของแบรนด์เนม 
 6.3  เยาวชนนิยมเทคโนโลยีสมัยใหม่ จนลืมประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ หรือสิ่งเดิม ๆ  
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
 6.4  ไม่รักและหวงแหนพ้ืนที่เนื่องจากไม่ใช่คนในพ้ืนที่เป็นเพียงบุคคลภายนอก 
มาพักอาศัย 
 6.5 ไม่ยอมรับความแตกต่างแตกแยกทางความคิด ขาดการเคารพในผู้อ่ืน 
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4.3 คัดเลือกความต้องการหรือปัญหาที่สำคัญ 
  เนื่องด้วยความต้องการหรือปัญหาที่จะเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มีจำนวนมาก  
จึงจำเป็นต้องคัดเลือกปัญหาหรือความต้องการที่คิดว่าสำคัญที่สุด โดยให้แต่ละกลุ่มพิจารณาเลือกปัญหา 
ที่คิดว่าสำคัญที่สุด 5 ปัญหา เพ่ือกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาโดยพิจารณา
จากความเชื่อมโยงของปัจจัยในการขับเคลื่อน ซึ่งกำหนด เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่  
  1) ความสำคัญต่อการพัฒนาสูง : ผลกระทบต่อประชาชนมาก (ACT NOW)  
  2) ความสำคัญต่อการพัฒนาต่ำ : ผลกระทบต่อประชาชนมาก (KEEP A CLOSE WATCH) 
  3) ความสำคัญต่อการพัฒนาสูง : ผลกระทบต่อประชาชนน้อย (INFORMATION STRATEGY) 
  4) ความสำคัญต่อการพัฒนาต่ำ : ผลกระทบกับประชาชนน้อย (REVISIT LATER) 

 
  

ความต้องการ/ปัญหาท่ีมีในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้
กรุงเทพใต้
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4.4 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงของความตอ้งการหรือปัญหา 

ตามที่กลุม่ตัวอย่างแสดงความคิดเห็น 

ความสำคัญต่อการพัฒนาสูง: ผลกระทบต่อประชาชนสูง 5 อันดับ 
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กลุ่มตัวอย่างที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าคญัต่อการพฒันา : สงู 

ปัญหาที่มผีลกระทบต่อประชาชนระดับสูง และมีความสำคัญต่อการ
พัฒนาระดับสูง ที่กลุ่มเลือกมา 5 อันดับแรก ได้แก ่
1. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่/ชุมชนแออัดที่ถูก   
    รายล้อมไปด้วยตึกคอนโดสูง 
2. ความยากจน 
3. อาชญากรรม มิจฉาชีพ การก่อการร้าย 
4. น้ำเน่าเสียในคูคลอง 
5. การจราจรติดขัด 
ปัญหาอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนระดับสูง และมี
ความสำคัญต่อการพัฒนาระดับสูง ได้แก่ 
1. การชุมนุมทางการเมือง  
2. คูคลอง พื้นที่สีเขียว 
3. ปัญหาการตกงาน 
4. ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
5. นโยบายไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง 
6. การจัดระเบียบรถรับจ้าง 
7. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง 
8. ผู้คนต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยช่วยเหลือกัน 

 

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนระดับต่ำ และมี
ความสำคัญต่อการพัฒนาระดับสูง ได้แก่ 
1. ขยะล้น 
2. ขยะตกค้าง 
3. น้ำท่วม 
4. ขาดผู้แทนการเมืองท้องถิ่นเป็นกระบอกเสียง 
5. ภาวะตกงาน ค่าครองชีพสูง 
6. การสร้างงานในระดับพ้ืนฐาน (ชาวบ้าน) 
7. เศรษฐกิจแย่ เกิดปัญหาถูกเลิกจ้างและไม่ได้
ค่าตอบแทน 
8. สังคมเพ่ือนบ้านไม่มี ต่างคนต่างอยู่ 

 

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนระดับสูง และมี
ความสำคัญต่อการพัฒนาระดับต่ำ ได้แก่ 
1. ขยะ/การบริหารจัดการ ขยะ (การทิ้ง การแยกขยะ) 
2. สุนัข แมวจรจัดและสัตว์เลี้ยง  
3. ด้านที่อยู่อาศัยคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน 
4. การจอดรถขวางทางจราจร 
5. เด็กขาดคนดูแล 
6. ขาดการสนับสนุนการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 
(งบประมาณด้านการศึกษา) 
7. การเมืองไม่สามารถพ่ึงพาหรือให้เป็นปากเป็นเสียงได้ 
8. ที่อยู่อาศัย 
9. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม/คนรอบข้าง
น้อยลง (สังคมก้มหน้า) 
10. เด็กติดเกม 
 

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนระดับต่ำ และมีความสำคัญ
ต่อการพัฒนาระดับต่ำ ได้แก่ 
1. การให้ความร่วมมือในชุมชน 
2. ขาดการจัดระเบียบผู้ค้า  
3. การจราจรติดขัด 
4. มลภาวะเสียง อากาศ ฝุ่น 
5. การเมืองแบ่งแยกพวกพ้องทำให้เกิดความแตกแยก 
6. การเมืองท้องถิ่นแบ่งแยกพวกพ้อง 
7. ปัญหาจากการตัดถนนทางด่วนผ่านชุมชน 
8. การเข้าไม่ถึงสื่อ – นวัตกรรม 
9. สื่อ – ข่าวสารเชิงลบ ถูกนำเสนอพ้ืนที่สาธารณะอิสระเกินควร 
 

ความส าคญัต่อการพฒันา : ต ่า 

ผลกระทบต่อประชาชน : ต ่า ผลกระทบต่อประชาชน : สงู 
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กลุ่มตัวอย่างที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ความส าคญัต่อการพฒันา : สงู 

ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนระดับสูง และมีความสำคัญต่อการ
พัฒนาระดับสูง ที่กลุ่มเลือกมา 5 อันดับแรก ได้แก่ 
1. ปัญหาครอบครอบครัว (พ่อ-แม่ไม่เข้าใจลูก)  
2. โควิด-19 
3. การจราจรติดขัด  
4. ปากท้อง/ตกงาน/รายได้น้อย  
5. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม/คนรอบข้างน้อยลง (สังคมก้มหน้า) 
ปัญหาอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนระดับสูง และมีความสำคัญ
ต่อการพัฒนาระดับสูง ได้แก่ 
1. นักศึกษาจบใหม่หางานยาก 
2. ยาเสพติด 
3. เยาวชนตดิโทรศัพท์ 
4. ขยะตามท้องถนน 
5. ร้านค้ารายย่อยโดนแย่งตลาดจากการค้าออนไลน ์
6. ทางเท้า 
7. แผงขายของข้างทาง 
8. ขยะในคลอง 
9. การลุกล้ำคลอง 
10. การจอดรถขวางทางจราจร 
11. การบริหารของหน่วยงานแบง่การรับผดิชอบไม่ชัดเจน 
12. แตกความสามัคค ี
 

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนระดับต่ำ และ
มีความสำคัญต่อการพัฒนาระดับสูง ได้แก่ 
1. ท่อระบายน้ำตัน 
2. ยุงลาย 
3. ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
4. คนไม่มีวินัย ไม่ช่วยเหลือและทำงาน 
5. ลักทรัพย ์
6. ค้าขายขาดทุน 
7. ไม่มีเงินทุนเรียน 
8. การก่อสร้างไม่คำนึงถึงความปลอดภัย 
9. เยาวชนมั่วสุม เด็กแว้น 
10. พฤติกรรมไม่เหมาะสมของรถรับจ้าง 
11. สุนัขและแมวจรจัด 
12. ข้าราชการทำงานล่าช้า 
13. อัตรากำลังของข้าราชการ 
 

ผลกระทบต่อประชาชน : ต ่า 

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนระดับสูง และมี
ความสำคัญต่อการพัฒนาระดับต่ำ ได้แก่ 
1. การจราจรติดขัด 
2. การเพิ่มขึ้นของรถจักรยานยนต์ส่งของทำให้เกิดมลพิษ 
 

 

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนระดับต่ำ  
และมีความสำคัญต่อการพัฒนาระดับต่ำ ได้แก่ 
1. ของออนไลน์ไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ 
2. น้ำในคลองเน่าเสีย 
3. วัยรุ่นก่อการชุมนุม 
๔. LGBT (Lesbian,Gay, Bisexual,  
Trangender/Transexual) 
5. นับถือคนรายได้สูง 
6. ติดเที่ยวกลางคืนกับเพ่ือน 
7. สินค้าออนไลน์ราคาแพงขึ้น 
8. ต้นไม้ยื่นออกมานอกบ้าน 
9. ช่องว่างระหว่างวัย ทำให้คิดไม่ตรงกัน 
10. คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน 
11. การรุกล้ำพื้นที่ 
12. นิยมของแบรนด์เนม 
 

ผลกระทบต่อประชาชน : สงู 

ความส าคญัต่อการพฒันา : ต ่า 
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กลุ่มตัวอย่างที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ความส าคญัต่อการพฒันา : สงู 

ความส าคญัต่อการพฒันา : ต ่า 

ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนระดับสูง และมีความสำคัญต่อการ
พัฒนาระดับสูง ที่กลุ่มเลือกมา 5 อันดับแรก ได้แก่ 
1. ขาดพ้ืนที่สีเขียว/การใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างเปล่า 
2. ขยะ/น้ำเสีย  
3. ไฟฟ้าสาธารณะไม่มีคุณภาพ ไม่เพียงพอ 
4. ยาเสพติด 
5. ความเลื่อมล้ำของคนในสังคม 
ปัญหาอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนระดับสูง และมีความสำคญัต่อ
การพัฒนาระดับสูง ได้แก ่
1. การเมืองสนใจแต่ประธานชุมชนมากเกินไปเข้าไม่ถึงทั่วทุกพื้นที่ 
2. ออกนโยบายไม่ตรงตามความตอ้งการของคนในพ้ืนท่ี 
3. ไม่ปฏิบัตติามสัญญาประชาคม 
4. ขาดการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนทั้งทางจิตใจและกาย 
5. ท่ีอยู่อาศัย 
6. บุกรุกด้านท่ีอยู่อาศยั 
7. นักการเมืองไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียง เน้นแจกของอย่างเดยีว 
8. ปัญหาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะระบบการศึกษา 
9. สินค้าในชุมชนขายไม่ได ้
10. ตกงาน ลดเงินเดือน 
11. หนีส้ิน ความยากจน 
12. สถานท่ีท่องเที่ยวของเขตยังไม่เป็นท่ีรู้จัก 
13. ประชาชนในชุมชนยังเข้าใจเทคโนโลยีน้อย ต้องการให้มีการและ
ให้ความรู้มากขึ้น 
 

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนระดับสูง และมี
ความสำคัญต่อการพัฒนาระดับต่ำ ได้แก่ 
1. โรคระบาด 
2. เยาวชนนิยมเทคโนโลยีสมยัใหม่ จนลืมประวัติศาสตร์  
อัตลักษณ์ หรือสิ่งเดิมๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
3. ขาดการเคารพในผู้อื่น 
4. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง 
5. ความสามัคคีลดลงมีการเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า 
6. การใช้โทรศัพท์ในการติดต่อกับบุคคลภายในครอบครัว
มากเกินไป 
7. ประชากรแฝงในพ้ืนที่ 
8. คนเร่ร่อน ไร้บ้าน 
 

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนระดับต่ำ และมี
ความสำคัญต่อการพัฒนาระดับต่ำ ได้แก่ 
1. เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี 
2. เด็กติดโทรศัพท์ ติดเล่นเกม 
3. คลิปชวนเล่นการพนัน ข่าวลวง คลิปโป๊ 
4. ขาดทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 
5. ผลกระทบจากโซเชียลมีเดีย  ด้านบวก ด้านลบ 
6. สัญญานโทรศัพท์ไม่เสถียรแต่ค่าบริการแพง 
7. ไม่หวงแหนพื้นที่เพราะเป็นประชากรแฝง 
8. ไม่ดูแลรักษาพ้ืนที่เนื่องจากไม่ใช่คนในพ้ืนที่หรือเป็น
บุคคลภายนอกมาพักอาศัย 
9. ขาดความร่วมมือ ไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร 
 

ผลกระทบต่อประชาชน : สงู ผลกระทบต่อประชาชน : ต ่า 
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กลุ่มตัวอย่างที ่4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความส าคญัต่อการพฒันา : สงู 

ความส าคญัต่อการพฒันา : ต ่า 

ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนระดับสูง และมีความสำคัญต่อ
การพัฒนาระดับสูง ที่กลุ่มเลือกมา 5 อันดับแรก ได้แก่ 
1. การใช้กฎหมายและการพัฒนาด้านกายภาพ 
3. การระบายน้ำและสิ่งปฏิกลู 
8. ค่าครองชีพสูง การว่างงาน/ตกงาน 
4. ความเข้าใจระหว่างรัฐ เอกชน และนกัการเมือง 
5. การบูรณาการการใช้อำนาจในพื้นที่ผู้ประกอบการและเอกชน 
ปัญหาอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนระดับสูง และมีความสำคญั
ต่อการพัฒนาระดับสูง ได้แก ่
1. สำนักงานเขตยังเป็นจุดศูนย์รวมการสั่งการทั้งภาคนโยบาย 
และการปฏิบัติ รวมทั้งการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
2. นักการเมืองไมส่ามารถพึ่งพาหรือเป็นผู้แทนประชาชนได้  
ไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียง 
๓. ปัญหาครอบครัว เด็ก เยาวชน ขาดความอบอุ่น 
๔. ผู้ปกครองตามใจลูกหลานแบบผิด ๆ 
5. วัยรุ่นตดิเพื่อน/เยาวชนก้าวร้าว 
6. ภาครัฐขาดการนำเทคโนโลยมีาใช้ในพื้นที่เขต 
7. ประชาชนไม่ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม นึกถึงประโยชน์ตวัเอง
เป็นหลัก 
8. คลองระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ 
9. ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำโดยไมม่ีการบำบัด 
10. ขาดแคลนการใช้เทคโนโลยีทีภ่าครัฐจะนำมาใช้ในพื้นที่ 
11. ความเหลื่อมลำ้/เขตไฮโซ/การอยู่ร่วมกันระหว่างผู้อาศัยที่มี
ฐานะและชุมชน 
1๒. กฎหมายไมเ่ข้มแข็งหน่วยงานมีช่องโหว่ทางกฎหมาย 
14.การบังคับใช้กฎหมายอาคาร 
16. สิ่งปลูกสร้างล้ำพื้นทีส่าธารณะ/การจอดรถขวางจราจร 
 

 
17.  
 

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนระดับต่ำ และมี
ความสำคัญต่อการพัฒนาระดับสูง 
1. ใช้เทคโนโลยีทางโซเชียลในทางที่ผิด 
2. ไม่เข้าใจกฎหมายทางเทคโนโลยี เกิดผลกระทบ 
 

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนระดับสูง และมี
ความสำคัญต่อการพัฒนาระดับต่ำ ได้แก่ 
1. เด็กติดเกม 
2. ครอบครัวขาดความใกล้ชิด 
3. สัตว์เลี้ยง สุนัขแมวจรจัด 
4. ขยะและความแออัดพ้ืนที่ของชุมชน 
5. กำลังซื้อของประชาชนลดลง 
6. ปัญหาของผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล และถูกทอดทิ้งให้
อยู่โดดเดี่ยว 
 

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนระดับต่ำ และมี
ความสำคัญต่อการพัฒนาระดับต่ำ ได้แก่ 
1. ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ 
2. ประชาชนยึดติดของแพง หรู 
3. แตกแยกทางความคิด (ไม่รับความแตกต่าง) 
4. ยาเสพติด 
 

ผลกระทบต่อประชาชน : ต ่า ผลกระทบต่อประชาชน : สงู 
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จากผลการคัดเลือกปัญหาของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม พบว่าปัญหาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา 
และมีผลกระทบต่อประชาชนระดับสูง ต้องดำเนินการทันที (ACT NOW)  5 อันดับแรก แยกเป็นรายกลุ่ม 
ดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างท่ี 1 
  1. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพ้ืนที่/ชุมชนแออัดที่ถูกรายล้อมไปด้วยตึกคอนโดสูง 
 2. ความยากจน 

3. อาชญากรรม มิจฉาชีพ การก่อการร้าย 
4. น้ำเน่าเสียในคูคลอง  
5. การจราจรติดขัด 
กลุ่มตัวอย่างท่ี 2 
1. ปัญหาครอบครอบครัว (พ่อ-แม่ไม่เข้าใจลูก)  
2. การระบาดโควิด-19 
3. การจราจรติดขัด  
4. ปากท้อง/ตกงาน/รายได้น้อย  
5. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม/คนรอบข้างน้อยลง (สังคมก้มหน้า) 
กลุ่มตัวอย่างท่ี 3 
1. ขาดพ้ืนที่สีเขียว/การใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างเปล่า 
2. ขยะ/น้ำเสีย  
3. ไฟฟ้าสาธารณะไม่มีคุณภาพ ไม่เพียงพอ 
4. ยาเสพติด 
5. ความเลื่อมล้ำของคนในสังคม 

  กลุ่มตัวอย่างท่ี 4 
1. การใช้กฎหมายและการพัฒนาด้านกายภาพ 
3. การระบายน้ำและสิ่งปฏิกูล 
8. ค่าครองชีพสูง การว่างงาน/ตกงาน 
4. ความเข้าใจระหว่างรัฐ เอกชน และนักการเมือง 
5. การบูรณาการการใช้อำนาจในพื้นที่ผู้ประกอบการและเอกชน 

4.5 กำหนดประเด็นการพัฒนาเชื่อมโยงกับปัญหา/ความต้องการ  
  จากการประชุมเพ่ือหารือแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือกำหนดนโยบาย
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้ ระหว่าง สำนักยุทธศาสตร์ 
และประเมินผล ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
และสวัสดิการสังคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องของกลุ่มการปฏิบัติงาน 
ของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้  เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดประเด็นในการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเพ่ือกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 
กลุ่มกรุงเทพใต้  7 ประเด็น  ได้แก่  1 ) ย่านเศรษฐกิจและย่านนวัตกรรม 2) สังคมและวัฒนธรรม  
3) สิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่สีเขียว 4) การขนส่งและการจราจร 5 ) ภูมิทัศน์เมือง  6) คุณภาพชีวิตและสุขภาพ 
และ 7) ความร่วมมือ ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข วางแผน พัฒนา และผลักดัน
จากทุกภาคส่วนให้เกิดผลการดำเนินงานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เมื่อพิจารณาแล้วจึงนำประเด็น 
ที่กำหนด 7 ประเด็นมาเชื่อมโยงกับประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น 6 ประเด็น แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
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ระยะ 20 ปี และศักยภาพของพ้ืนที่กำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาหรือความต้องการของกลุ่ม
การปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต ้เป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่สีเขียว  
2. ด้านภูมิทัศน์เมือง 
3. ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสุขภาพ  
4. ด้านความร่วมมือ  
5. ด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรม  
6. ด้านการขนส่งและการจราจร  
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บทท่ี ๕ 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาเชิงพ้ืนที ่

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน 
ในการกำหนดนโยบายการพัฒนากลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้  และกำหนดทิศทาง 
การพัฒนากรุงเทพมหานครในภาพรวม และจากการศึกษาและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
ได้กำหนดประเด็นแนวทางการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาหรือความต้องการของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต  
กลุ่มกรุงเทพใต้ เป็น 6 ด้าน จึงสรุปปัญหาและความต้องการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสูงและมีผลกระทบ
ต่อประชาชนมาก เป็น 17 เรื่อง 

5.1 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
  ในการดำเนินการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นจากผู้แทนประชาคมเขตและผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม
การปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้  สรุปปัญหาและความต้องการที่สำคัญต่อการพัฒนาสูง 
และมีผลกระทบต่อประชาชนมากต้องดำเนินการทันที (ACT NOW) จำนวน 17 เรื่อง 6 ประเด็น ได้แก่ 
 1. ประเด็นสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่สีเขียว 
      1.1 น้ำเน่าสียในคูคลอง/การระบายน้ำ 
 1.2 ขาดพ้ืนที่สีเขียว การใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างเปล่า 
 1.3 ขยะและสิ่งปฏิกูล 
  2. ประเด็นภูมิทัศน์เมือง 
      2.1 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพ้ืนที่ 
 2.2 ชุมชนแออัดถูกรายล้อมไปด้วยตึกสูง 
 2.3 การใช้กฎหมายและการพัฒนาด้านกายภาพ 
  3.ประเด็นสังคม คุณภาพชีวิตและสุขภาพ 
 3.1 อาชญากรรม มิจฉาชีพ การก่อการร้าย 
 3.2 ไฟฟ้าสาธารณะไม่มีคุณภาพ/ไม่เพียงพอ 
 3.3 พ่อ - แม่ ไม่เข้าใจลูก (ปัญหาครอบครัว) 
 3.4 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) 
 3.5 ยาเสพติด 
  3.6 ความเหลื่อมล้ำในสังคม    
 4. ประเด็นความร่วมมือ 
 4.1 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม/คนรอบข้างน้อยลง (สังคมก้มหน้า) 
 4.2 ความเข้าใจระหว่างรัฐ เอกชน และนักการเมือง 
  4.3 การบูรณาการการใช้อำนาจในพื้นที่ ผู้ประกอบการ และเอกชน  
 5. ประเด็นเศรษฐกิจและนวัตกรรม 
 - ความยากจน /ตกงาน /ค่าครองชีพสูง/ รายได้น้อย 
 6. ประเด็นการขนส่งและการจราจร 
 - การจราจรติดขัด 
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5.2 โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ (Pilot Project) 
  กลุ่มตัวอย่างได้นำปัญหาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสูงและมีผลกระทบต่อประชาชนมาก 

ต้องดำเนินการทันที  (ACT NOW)  มาออกแบบโครงการเพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา/พัฒนาพื้นที่  
กลุ่มละ 1 โครงการ รวมเป็น 4 โครงการ ดังนี้ 
  1) โครงการการพัฒนาผังเมืองแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  

 ประเด็น : ภูมิทัศน์เมือง /ความร่วมมือ  
 วัตถุประสงค์ : บูรณาการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาผังเมืองและพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะให้เกิด

ประโยชน์ จากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
 กิจกรรมสำคัญ : พัฒนาผังเมืองโดยรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและบูรณาการกับภาคส่วน

ที่เก่ียวข้อง พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะให้เป็นประโยชน์ 
 พันธมิตรสำคัญ : ประชาชนในชุมชน/ สำนักงานเขต/สำนักสิ่งแวดล้อม/สำนักวางผังและพัฒนา

เมือง/ภาคเอกชน 
 KEY SUCCESS : คณะทำงานที่บูรณาการจากทุกภาคส่วน / งบประมาณ  
 ประโยชน์ที่ได้รับ : การวางผังเมืองและพัฒนาพื้นที่ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่และยังคงวิถีของชุมชน  
 

ชื่อโครงการ:การพัฒนาผังเมืองแบบมีส่วนร่วมของประชาชน 
พันธมิตรสำคัญ กิจกรรม การนำเสนอคุณค่า ความสัมพันธ์ 

ระหว่างกลุ่ม 
ผู้ได้รับ

ประโยชน์ 
1.สำนักการวางผัง 
และพัฒนาเมือง 
2.สำนักสิ่งแวดล้อม 
3.สำนักงานเขต  
4.ภาคเอกชน 
5.ประชาชนในพ้ืนท่ี 

1.รับฟังความคดิเห็นจาก
ประชาชนเพื่อตอบสนอง
การเข้าถึงพื้นที่, การ
เข้าถึงสิทธิของประชาชน 
2.กระบวนการพัฒนาผัง
เมืองทีเ่กิดจากการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

1. คงความเป็นวิถีชีวิต 
ภายในชุมชน 
2. ความช่วยเหลือเกื้อกูล ส่งผล 
ให้เกิดคณุภาพชีวิตในสังคม 
ที่ดีขึ้น  
3. ภูมิทัศน์ ความเป็นระเบียบ
สวยงามมากข้ึน  
4. ทำให้เกิดพื้นที่สาธารณะที่
เกิดประโยชน์ 

ก่อน การทำงานแยกส่วน
กัน มีการเมืองแทรกแซง 
 
หลัง ทำงานแบบบูรณา
การเกิดเครือข่ายการ
ทำงาน 

ทางตรง 
ประชาชน 
ในชุมชน 

 โครงสร้างพ้ืนฐาน/
ทรัพยากรหลัก 
1.คณะทำงานจาก 
ทุกภาคส่วน 
2. งบประมาณ 

 แนวทางการดำเนนิงาน/
ช่องทาง 
1. รับฟังเสยีงประชาชน 
2. ผ่านกระบวนการ 
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  
3. ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
4. ประเมินผลและแจ้งผล
การดำเนินงาน 

ทางอ้อม 
เศรษฐกิจ 
ในพื้นที่ดีขึ้น 

กรอบงบประมาณ   
1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน)   

ประมาณการผลตอบแทน  
- สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น  
- วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
- ตอบโจทย์ปัญหาในพ้ืนท่ี ท้ังเมืองและชุมชน 
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  2) โครงการ Gen friend (เครือข่ายครอบครัว) 
  ประเด็น : คุณภาพชีวิตและสุขภาพ 
  วัตถุประสงค์ : สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว สมาชิกในครอบครัว 
ใช้เวลาร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ 
  กิจกรรม :  1. สมาชิกในครอบครัวทำกิจกรรมที่มีคุณค่าร่วมกันทั้งในบ้านและนอกบ้าน  
เช่น ออกกำลังกาย รับประทานอาหาร กิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมร่วมกันในสังคม ชุมชน  
   2. กิจกรรมจัดทำสวนครัวชุมชน 
  พันธมิตรสำคัญ : ครอบครัว /โรงเรียน/ ร้านอาหารในพ้ืนที ่/สำนักงานเขต 
  KEY SUCCESS : ครอบครัว/ โรงเรียน/ สถานประกอบการในพื้นที่ 
  ประโยชน์ที่ได้รับ : ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 
สร้างความเข้มแข็งในสังคม ลดปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด เยาวชนติดเกม/ติดโทรศัพท์  
ชื่อโครงการ: Gen friend (เครือข่ายครอบครัว) 

พันธมิตรสำคัญ กิจกรรม การนำเสนอคุณค่า ความสัมพันธ์ 
ระหว่างกลุ่ม 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

- เครือข่ายครอบครัว  
- สำนักงานเขต  
- ร้านอาหาร 
- โรงเรียน 

1. กิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรูซ้ึ่งกันและกัน 
ระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก 
เช่น เด็กรุ่นใหมส่อนการ
ใช้เทคโนโลยีแกผู่้ใหญ่ 
ผู้ใหญ่ถ่ายทอดวัฒนธรรม 
ค่านิยมหรือความเช่ือ 
ที่ดีงามแก่เด็ก เป็นต้น  
2. กิจกรรมต่าง ๆ ท้ังใน
บ้านนอกบ้าน ในชุมชน/
สังคม เช่น กิจกรรมทาง
ศาสนา รับประทาน
อาหารร่วมกันเล่นกีฬา
ออกกำลังกาย ปลูกต้นไม้  
ดูภาพยนตร์ เที่ยว   
เลี้ยงสตัว์ ฯลฯ 

1. สรา้งความเป็นเพื่อนของ
สมาชิกในครอบครัว 
2. สรา้งพื้นฐานสำคญัต่อการ
พัฒนา พ่อแม่สามารถช่วยให้
ลูกเรยีนรู้ถึงชีวิตในสังคมและ
เป็นผู้ใหญ่ทีส่มบรูณ์ในอนาคต 
 

ก่อน   ต่างคนต่างอยู ่
ช่องว่างระหว่างวัยคุยกัน
ไม่รูเ้รื่อง 
 
หลัง  เกิดการเคารพ 
ซึ่งกันและกัน
ความสัมพันธ์แนบแน่น 

ทางตรง 
ครอบครัว  
 
 
ทางออ้ม 
สังคม 

 โครงสร้างพ้ืนฐาน/
ทรัพยากรหลัก 

1. – เครือข่ายพันธมิตร 
ต่าง ๆ  

2.  
 

 แนวทางการดำเนินงาน/
ช่องทาง 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ  
- หาสมาชิกร่วมโครงการ  
- จัดกิจกรรม 

 

กรอบงบประมาณ   
- งบประมาณจัดกิจกรรม  
- งบประมาณประชาสัมพันธ์  
- งบประมาณในการจดัสวนครัวกลาง 

สำนักงานเขต  

ประมาณการผลตอบแทน  
- ลดปัญหาเชิงสังคมของเยาวชน (ยาเสพตดิ เด็กแว้น ตดิ

โทรศัพท์)  
- ลดรายจ่าย 
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 3) โครงการ บ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่ ( Nice home Nice Community) 
 ประเด็น : ภูมิทัศน์เมือง  / สิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่สีเขียว 
  วัตถุประสงค์ : พัฒนาสภาพแวดล้อม เช่น คูคลอง น้ำเสีย และจัดการขยะในชุมชนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 กิจกรรม :  กิจกรรมอนุรักษ์พิทักษ์คูคลอง กิจกรรมบริหารจัดการขยะ และกิจกรรมการบำบัดน้ำเสีย  
  พันธมิตรสำคัญ : ภาครัฐ /ประชาชนในพื้นท่ี/สำนักงานเขต/สถาบันการเงิน/สถาบันการศึกษา   
  KEY SUCCESS : ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาคมในพื้นที่   
  ประโยชน์ที่ได้รับ :  คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ดีข้ึนจาก สภาพแวดล้อมที่ดีข้ึนและ พ้ืนที่สี
เขียวที่เพ่ิมมากขึ้น  
ชื่อโครงการ: บ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่ ( Nice home Nice Community) 

พันธมิตรสำคัญ กิจกรรม การนำเสนอคุณค่า ความสัมพันธ์ 
ระหว่างกลุ่ม 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

1. ประชาชนในพ้ืนท่ี 
2. สำนักงานเขต  
3. นักการเมือง  
4. หน่วยงานภาครัฐ 
ในพื้นที่ 
5.  สถาบันการเงิน 
6. สถาบันการศึกษา 

1. กิจกรรมอนุรักษ์
พิทักษ์คูคลอง 
2. กิจกรรมบรหิาร
จัดการขยะ  
3.กิจกรรมการ 
บำบัดน้ำเสีย 

1. สภาพแวดล้อมดีขึ้น  
2. สามารถพัฒนา/ยกระดับ
เศรษฐกิจ  
3. ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
4. สุขภาพ ร่างกาย  
จิตใจดีขึ้น 

ก่อน    
1. ขาดการบูรณาการ 
การทำงานร่วมกัน  
(ต่างคนต่างคิด ต่างคนตา่งทำ) 
2. ขาดความเข้าใจระหว่าง
ภาครัฐและประชาชนในการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
หลัง   
1. เกดิความสัมพันธ์มีการ 
พบปะพูดคุยโดยตรง มีส่วนร่วม
คิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน 
เกิดการทำงานลักษณะใหม่
ระหว่างภาครัฐและประชาชน 
2. ประชาชนมคีวามรัก 
และหวงแหนชุมชน 

ทางตรง 
ประชาชน 
ในพื้นที่ 
 
ทางออ้ม 
1. นักท่องเที่ยว 
2. เศรษฐกิจฐาน
รากชุมชน 
 

 โครงสร้างพ้ืนฐาน/
ทรัพยากรหลัก 

3. ภาครัฐ และภาค
ประชาสังคมในพ้ืนท่ี 

 

 แนวทางการดำเนินงาน/
ช่องทาง 
1. จัดประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน  
2. สำรวจพื้นท่ีของโครงการ  
3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
เครือข่ายตา่ง ๆ เข้าร่วม
โครงการ  
4. ดำเนินโครงการตามแผน  
5. ตดิตามผลการดำเนิน
โครงการ 

 

กรอบงบประมาณ   
   1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

ประมาณการผลตอบแทน  
1. สภาพแวดล้อมดีขึ้น มีพื้นท่ีสีเขยีวมากขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น 
2. พัฒนาต่อยอดสร้าง Landmark เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
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 4) โครงการ Bangkok Destination (ที่หมาย...กรุงเทพ) 
  ประเด็น : ย่านเศรษฐกิจและย่านนวัตกรรม  
  วัตถุประสงค์ : สร้างเครือข่ายธุรกิจ และรายได้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน 
  กิจกรรม :  กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น สนับสนุน 
ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและสินค้าท้องถิ่น  จัดทำเว็บไซต์และพัฒนาพื้นที่ในชุมชนให้เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า 
  พันธมิตรสำคัญ : ประชาชนในพื้นที่ /ผู้ประกอบการ / นักท่องเที่ยว/สถาบันการศึกษา/ 
สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร /กระทรวงพาณิชย์ 
   KEY SUCCESS :  เครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาคมในพ้ืนที่   
  ประโยชน์ที่ได้รับ : สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 
 
ชื่อโครงการ: Bangkok Destination (ที่หมาย...กรุงเทพ) 

พันธมิตรสำคัญ กิจกรรม การนำเสนอคุณค่า ความสัมพันธ์ 
ระหว่างกลุ่ม 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

- หน่วยงานใน
กรุงเทพมหานคร 
- สำนักงานเขต  
- การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศ (ททท.) 
- กระทรวงพาณิชย ์
- กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ ์
- ประชาคมเขต 

1. กิจกรรมอบรม
มัคคุเทศก์น้อย 
2. กิจกรรมส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว เช่น 
สนับสนุนภูมิปัญญา 
วัฒนธรรมและสินค้า
ท้องถิ่น   
3. จัดทำเว็บไซต์และ
พัฒนาพ้ืนท่ีในชุมชน
ให้เป็นช่องทาง
จำหน่ายสินค้า 

1. เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน  
2. สรา้งช่องทางการจำหน่าย
สินค้า  
3. สรา้งเครือข่ายธรุกิจ 

ก่อน  ขาดความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายในพื้นที่ 
โดยเฉพาะภาคธรุกิจ 
 
 
หลัง   
- เกิดความร่วมมือระหว่าง 
ภาคธุรกิจในพื้นที่มากขึ้น 
และระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยกันเอง 

ทางตรง 
1. ชุมชนในพื้นที่  
2. ผู้ประกอบการ 
3. หน่วยงาน
ราชการที่
เกี่ยวข้อง 
ทางออ้ม 
- นักท่องเที่ยว  
- เกษตรกรจาก
ภาคต่าง ๆ 
ที่นำสินค้า 
มาจำหน่าย 
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
ดีขึ้น  

 โครงสร้างพ้ืนฐาน/
ทรัพยากรหลัก 

4. ภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาคมเขต 

5. งบประมาณ  

 แนวทางการดำเนินงาน/
ช่องทาง 
1 จัดประชุมสมัมนาทุกเขต 
ที่เกี่ยวข้องทั้ง online  
และ offline  
2. จัดทำโครงการ 

 

กรอบงบประมาณ   
 1. งบประมาณในการสร้างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เช่น อบรมมัคคุเทศก์น้อย ค้นหาภมูิปัญญาท้องถิ่น  
2. งบประมาณการพัฒนาจุดเด่นทางชุมชนและ
พัฒนาชุมชนในภาพรวม 
3. งบประมาณสร้างเว็บไซต์และช่องทางการติดต่อ  
 

ประมาณการผลตอบแทน  
1. ประชาชนมรีายได้เพิ่ม  
2. มีการพัฒนาพ้ืนท่ี 
3. ประชาชนมีความเป็นอยู่คณุภาพชีวิตดีขึ้น 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
  จากสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีเรื่องที่ต้องดำเนินการในทันที จำนวน 17 เรื่อง ซึ่งเป็น
เรื่องที่มีความสำคัญและกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนโดยตรง ผู้ร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็น จึงกำหนด
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ในพ้ืนที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้ และเห็นควรให้สำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้  
นำแนวทาง โครงการ หรือกิจกรรม ดังกล่าวไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต  
โดยประชุมตกลงร่วมกันเพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในเชิงพ้ืนที่ 
5.4 ตัวอย่างโครงการ 
 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จึงขอเสนอร่างโครงการเพ่ือการพัฒนาและแก้ปัญหา 
เฉพาะพ้ืนที่กลุ่มปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้ ซึ่งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาคี 
ทีส่ำคัญ ทั้งสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคประชาสังคม โดยได้คัดเลือกโครงการที่ออกแบบจากกลุ่มตัวอย่าง
มาจัดทำ (ร่าง) ตัวอย่างโครงการตามรูปแบบการเขียนโครงการของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โครงการ ได้แก ่
 1. โครงการที่หมาย ... กรุงเทพ (Bangkok Destination) 
 2. โครงการบ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่ (Nice home Nice community) 
รายละเอียดโครงการมีดังนี้ 
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ตัวอย่างโครงการ 
(ร่าง) 

โครงการ ที่หมาย ... กรุงเทพ (Bangkok Destination) 
หน่วยงาน กลุ่มปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้   
ปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 
            

1.หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ มีเป้าหมายให้ภาครัฐ
ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส ภาครัฐต้องมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กำหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
ซึ่งกำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึง
ระดับจังหวัด จัดทำและบูรณาการแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง มีข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวาง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้กำหนดยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนกรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2556-2575) 
ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตยมิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการกำหนดการพัฒนาพ้ืนที่ นโยบาย โครงการกิจกรรม ตรวจสอบการบริหารและการทำงานมี
ผลกระทบต่อประชาชนผ่านสภาประชาชนระดับเขต 
 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อ
กำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของสำนักงานเขต มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายการพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่และกำหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ในภาพรวม และเตรียมความพร้อมสำหรับประชาชนในการเข้าร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ 
ในการนี้กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้ได้จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นของผู้แทนประชาคม
เขตกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่รัฐที่เก่ียวข้อง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  
ไดก้ำหนดประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่เป็น 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่สีเขียว 2) ประเด็น
ภูมิทัศน์เมือง 3) ประเด็นสังคม คุณภาพชีวิตและสุขภาพ 4)  ประเด็นความร่วมมือ 5)  ประเด็นเศรษฐกิจ 
และนวัตกรรม และ 6) ประเด็นการขนส่งและการจราจร โดยที่ประชุมได้เสนอโครงการที่หมาย... กรุงเทพ 
(Bangkok Destination) เพ่ือพัฒนาพื้นที่ในประเด็นด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  
  โครงการที่หมาย... กรุงเทพ (Bangkok Destination) เป็นโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ หน่วยงานของกรุงเทพมหานครทั้งระดับสำนัก และสำนักงานเขต หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้อง ร่วมกันเป็นวิสาหกิจและเครือข่ายธุรกิจของกลุ่มการปฏิบัติงาน 
ของสำนักงานเขต เพ่ือผลักดันธุรกิจและการการค้าในชุมชน ฟ้ืนฟู ส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน  
ที่ที่มีศักยภาพและเอ้ือต่อการท่องเที่ยว เช่น สถานที่สำคัญของชุมชม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
วิถีชุมชน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์  โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ พัฒนาคุ ณภาพชีวิต  
รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นชุมชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น มัคคุเทศก์น้อย สร้างอาชีพและ
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รายได้อย่างยั่งยืนจากตลาดวิสาหกิจและเครือข่ายธุรกิจ  ให้กลุ่มเขตกรุงเทพใต้เป็นแหล่งแสดงสินค้า จัด
จ ำ ห น่ า ย  
ทั้งรูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์และตลาดในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายธุรกิจ วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้  
 2.2 สร้างสถานที่แสดงและจัดจำหน่ายสินค้าอย่างถาวรทั้งในรูปแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์
และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนและเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างยั่งยืน 
 2.3  สร้างความร่วมมือและการบูรณาการการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนในพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดทำเป็นแผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนากลุ่มเขต  
 2.4 พัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ โดยบูรณาการการพัฒนาทุกด้าน   
ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การพัฒนาสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
 
3. เป้าหมาย  
  1. สร้างเครือข่ายธุรกิจหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างน้อย 1 เครือข่าย 
  2. จัดหาสถานที่ (ตลาด) หรือช่องทางจำหน่ายสินค้ารวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ 
กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสถานที่สำคัญของชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
4. ลักษณะโครงการ  
 4.1 โครงการใหม่เป็นโครงการยุทธศาสตร์สนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2556 - 2575)  

 4.2 โครงการมีความสอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564  ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจ
และการเรียนรู้ มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน เป้าหมายที่ 6.1.1 กรุงเทพมหานคร  
มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.1 กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการ
ลงทุนและเป้าประสงค์ 6.1.1.2 ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับสินค้า 
และมิติที่ 6.2 เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก เป้าประสงค์ที่ 6.2.1.4 แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับ
นักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ  
 4.3 รูปแบบโครงการ  เป็นโครงการอบรมสัมมนาด้วยวิธีการบรรยาย สาธิต แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น /โครงการรณรงค์/โครงการประชาสัมพันธ์ /โครงการปรับปรุง พัฒนาหรือก่อสร้าง /โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ   

5.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ  
 ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ปี (ปีงบประมาณ 2564) 
 สถานที่ดำเนินการ : กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้ ทั้ง 10 เขต  
ประกอบด้วย เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา  
เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา 
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6. แผนปฏิบัติการ  

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จัดประชุมวางแผนการดำเนิน
โครงการ 

            

2.ขออนุมัติโครงการ             

3. ดำเนินการรวบรวมและประชุม
เครือข่ายผู้ประกอบการและผู้คา้  

            

4.กำหนดและสำรวจความพร้อม
พื้นที่เป้าหมาย 

            

5.ดำเนินการตามโครงการ             

6.ติดตามและประเมินผล             

7.รายงานผลการดำเนินงาน             

7.งบประมาณ 

 เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
8. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
โอกาสที่
จะเกิด 

ผลกระทบ ระดับของ
ความเสี่ยง 

โครงการไม่ได้รบัความสนใจ 
และความร่วมมือจาก
กลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง
เท่าที่ควร  

๕ 4 สูง ประสานงานและประชาสัมพันธ์
โครงการกับกลุ่มเป้าหมายอยา่งใกล้ชิด 

 
9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ชุมชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ด้านพาณิชยกรรมและด้านเกษตรกรรม  
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 9.2 ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ อย่างบูรณาการครบ
ทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การพัฒนาสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
 9.3 สินค้าจากผู้ประกอบการ ถึงผู้บริโภคโดยตรงทั้งทางเว็บไซต์และแหล่งท่องเที่ยว 
 
  



44 
 

10. การติดตามประเมินผล   
 10.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประเภท
ตัวชี้วัด 

วิธีการคำนวณ/เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวัด 

ระยะ 
เวลา 

๑. จำนวนเครือข่ายธุรกิจและ
ผู้ประกอบการในกลุ่มเขต 

1 เครือข่าย ผลผลิต นับจำนวนเครือข่ายธุรกิจและผู้ประกอบ 
ที่ได้จัดตั้งหรือรวมกลุ่มกันในพ้ืนที่ 

1 ปี 

2.จำนวนตลาด/ช่องทางการ
จำหน่ายสินค้า 

1 แห่ง  ผลผลิต   นับจำนวนตลาดหรือช่องทางการ
จำหน่ายสินค้าที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 ปี 

3. สถานที่สำคัญของชุมชน
ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ร้อยละ 50 ผลผลิต สถานที่สำคัญของชุมชน 
ที่ได้รับการพัฒนา 
 สถานที่สำคัญของชุมชน 
ทั้งหมด 
  

1 ปี 

4. ประชาชนในพื้นท่ีและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๐ ผลลัพธ์ 
 

ผลสำรวจความพึงพอใจ 
ต่อการดำเนินโครงการ 

1 ปี 

  
 10.2 การประเมินผลโครงการ  
  สำนักงานเขตในกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้ เป็นผู้ประเมินติดตาม
ประเมินผล  
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ        
             (                                     )       

                                                       ตำแหน่ง .................................................  
 

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ          
                                                           (                                     )       

                                                      ตำแหน่ง ................................................  

X 100 
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ตัวอย่างโครงการ 
(ร่าง) 

โครงการ บ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่ (Nice home Nice community) 
หน่วยงาน กลุ่มปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้   
ปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 
            

1.หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ มีเป้าหมายให้ภาครัฐ
ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส ภาครัฐต้องมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กำหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
ซึ่งกำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึง
ระดับจังหวัด จัดทำและบูรณาการแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง มีข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวาง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้กำหนดยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนกรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2556-2575) 
ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตยมิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการกำหนดการพัฒนาพ้ืนที่ นโยบาย โครงการกิจกรรม ตรวจสอบการบริหารและการทำงานมี
ผลกระทบต่อประชาชนผ่านสภาประชาชนระดับเขต 
 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อ
กำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของสำนักงานเขต มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายการพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่และกำหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ในภาพรวม และเตรียมความพร้อมสำหรับประชาชนในการเข้าร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ 
ในการนี้กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้ได้จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นของผู้แทนประชาคม
เขตกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่รัฐที่เก่ียวข้อง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  
ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่เป็น 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่สีเขียว 2) ประเด็น
ภูมิทัศน์เมือง 3) ประเด็นสังคม คุณภาพชีวิตและสุขภาพ 4)  ประเด็นความร่วมมือ 5)  ประเด็นเศรษฐกิจ 
และนวัตกรรม และ 6) ประเด็นการขนส่งและการจราจร โดยที่ประชุมได้เสนอโครงการบ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่ 
(Nice home Nice community) เพ่ือพัฒนาพื้นที่ในประเด็นภูมิทัศน์เมือง  / สิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่สีเขียว 
  โครงการบ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่ (Nice home Nice community) เป็นโครงการที่ดำเนิน
กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนประกอบด้วยกิจกรรม 
ที่สำคัญ คือ กิจกรรมอนุรักษ์พิทักษ์คูคลอง กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ กิจกรรมบำบัดน้ำเสียในชุมชน  
ซึ่งการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ในชุมชน และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ 
และอนามัยของประชาชนในพื้นท่ีให้ดีขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์  
  1. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพ้ืนที่มีจิตสำนึก รู้จักอนุรักษ์ ดูแลรักษาความสะอาดคูคลอง 
และส่งเสริมพฤติกรรมลดการทิ้งขยะลงคูคลอง 
  2. เพื่อพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน 
 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคูคลอง และประวัติศาสตร์ 
 4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง 
 5. ส่งเสริมการทำงานแบบมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนน่าอยู่  
 
3. เป้าหมาย  

1. ดำเนินการพัฒนาขุด ลอก คูคลองเป้าหมายในพ้ืนที่ พร้อมทั้งปรับสภาพภูมิทัศน์ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

2.  ชุมชน ประชาชน ในพื้นที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้ เข้าร่วม
กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ 

3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
 

4.ลักษณะโครงการ  
 4.1 โครงการใหม่และเป็นโครงการยุทธศาสตร์สนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575)  

 4.2 โครงการมีความสอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564  ด้านที่  
1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ 1.1.1 แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลัก 
และคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพผิวดินประเภทที่ 4  เป้าประสงค์ท่ี 1.1.1.1 
คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น และเป้าหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานคร 
มีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด
จนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

                    4.3 รูปแบบโครงการ  เป็นโครงการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/จัดกิจกรรม และโครงการ
ปรับปรุงพัฒนาด้านกายภาพ 

5.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ  
 ระยะเวลาดำเนินการ :1 ปี (ปีงบประมาณ 2564) 
 สถานที่ดำเนินการ : กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่ม 
กรุงเทพใต้ ทั้ง 10 เขต ประกอบด้วย เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขต
คลองเตย เขตวัฒนา  
เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา  
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6. แผนปฏิบัติการ  

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จัดประชุมวางแผนการดำเนิน
โครงการ 

            

2.ขออนุมัติกิจกรรมและโครงการ             

3. สำรวจคลอง/พื้นที่เป้าหมาย             

4. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้
ความรู้แก่ประชาชน ในการรักษาคู
คลอง/การคดัแยกขยะ 

            

5.จัดกิจกรรมทำความสะอาดพัฒนา
คูคลองและกิจกรรมคัดแยกขยะ  

            

7.ติดตามและประเมินผล             

8.รายงานผลการดำเนินงาน              

 
7.งบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงินทั้งสิ้น 
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  
8. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
โอกาสที่
จะเกิด 

ผลกระทบ ระดับของ
ความเสี่ยง 

การไม่ได้รับความร่วมมือและ
การสนับสนนุจากประชาชนใน
พื้นที่  

4 3 สูง  ประสานงานและประชาสัมพันธ์ 
กับประชาชนอย่างใกลช้ิด 

 
9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ลดปัญหาน้ำเน่าเสียน้ำในคลองมีคุณภาพดีขึ้น และสามารถระบายน้ำได้ดี  
 9.2 ประชาชนมีความรู้และเข้าใจวิธีการคัดแยกขยะ ปริมาณขยะในพ้ืนที่ลดลง 
ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะ 
 9.3 สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ปราศจากขยะ มลพิษ ลดแหล่งก่อโรค 
  ๙.4 สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของชุมชนได้รับการพัฒนา พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น 
 ๙.5 ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งทางด้านสุขภาพ จิตใจ  
 ๙.6 สามารถต่อยอดการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
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10. การติดตามประเมินผล   
 10.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประเภท
ตัวชี้วัด 

วิธีการคำนวณ/เคร่ืองมือ 
ที่ใช้ในการวัด 

ระยะ 
เวลา 

1. จำนวนคลองสายหลัก
ได้รับการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 

ร้อยละ 50  ผลผลิต จำนวนคลองสายหลักในพ้ืนที่ 
ที่ได้รับการพัฒนา                  X 100 
จำนวนคลองสายหลักในพ้ืนที่ทั้งหมด 

1 ปี 

2. ร้อยละของมูลฝอยที่คัด
แยกจากแหล่งกำเนิดและ
นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึนเมื่อ
เทียบกับปี 2563 

ร้อยละ 30 ผลผลิต ร้อยละของปรมิาณมูลฝอยท่ีคัดแยกจาก
แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเท่ากับปรมิาณมลูฝอย  
ที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2564 ลบ ปรมิาณ
มูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนดิ ปี 2563  
หาร ปริมาณมลูฝอยท่ีคัดแยกจากแหล่งกำเนิด 
ปี 2563  คณู 100  

1 ปี 

3. ความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่ต่อการ
ดำเนินโครงการ 

ร้อยละ ๘๐ ผลลัพธ ์
 

ผลสำรวจความพึงพอใจ 
ต่อการดำเนินโครงการ 

1 ปี 

  
 10.2 การประเมินผลโครงการ  
  สำนักงานเขตในกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้ เป็นผู้ประเมินติดตาม
ประเมินผล  
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ        
             (                                     )       

                                                       ตำแหน่ง .................................................  
 

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ          
                                                           (                                     )       

                                                             ตำแหน่ง ................................................ 
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