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และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

ก่อนหน้านี้ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ 
– ๒๕๗๕) โดยนำแผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร มาเป็นกรอบในการกำหนด
ทิศทางการพัฒนาเพื่อให้กรุงเทพมหานครก้าวสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” โดยแบ่งช่วงการพัฒนา
ออกเป็น ๔ ระยะ ๆ ละ ๕ ปี ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ อยู่ในช่วงระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) 
และกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – 
๒๕๗๕) มาแล้วช่วงเวลาหนึ่งแต่ยังมีข้อจำกัดในการติดตามความก้าวหน้าของมหานครทั้ง ๗ ด้าน  
ซึ ่งล้วนแล้วแต่เป็นการพัฒนาที่มุ ่งเป้าหมายในการพัฒนาเมืองที ่ยั ่งยืน ในด้านความปลอดภัย ด้าน
สิ่งแวดล้อมเมืองสีเขียวสวยงาม ด้านเมืองกระชับมีการจราจรที่สะดวกสบาย ด้านเมืองสำหรับทุกคน ด้าน
เมืองเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ด้านเมืองแห่งการพัฒนาประชาธิปไตย และด้านการบริหารเมืองอย่าง 
มืออาชีพ 
 แต่จากการดำเนินงานในการพัฒนาเมืองตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ของมหานคร
ด้านต่าง ๆ นั้น พบว่าการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานหลักต่าง ๆ 
ภายใต้สังกัดของกรุงเทพมหานครนั้น มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง
ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ กับการดำเนินงานภารกิจและอำนาจหน้าที ่ของ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทำให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถที่จะมีผลการดำเนินงานและ  
การพัฒนาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานของเมืองมหานครที่ควรจะเป็น อีกทั้งปัจจุบันได้ มี 
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นกรอบการพัฒนาประเทศ โดยยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดการพัฒนาไปสู่
เป้าหมายที ่กำหนดในระยะเวลา ๒๐ ปี ตั ้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ภายใต้ย ุทธศาสตร์ ๖ ด้าน 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านความมั ่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐ
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จะต้องดำเนินการภายใต้กรอบของแผนระดับต่าง ๆ เช่น แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนแม่บทเฉพาะด้าน เป็นต้น รวมถึงนโยบายของรัฐบาล 

กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) เป็น 
กรอบทิศทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
โดยแบ่งเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๕ ปี จำนวน ๔ ระยะ ได้แก่ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งปัจจุบันใกล้สิ้นสุดการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) แล้ว สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงต้องมีการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  และเพื่อให้แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสอดคล้อง เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับแผนระดับชาติ จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงทั้งยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนแม่บทเฉพาะด้าน และนโยบายรัฐบาล  
สำน ั กย ุทธศาสตร ์ และประเม ิ นผลจ ึ ง ได ้ ปรั บแผนพ ัฒนากร ุ ง เทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  
 (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) เป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง      
และจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในคราวเดียวกัน 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 

 ๑.๒.๑ เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับ 
แผนระดับชาติรวมถึงนโยบายรัฐบาล 
 ๑.๒.๒ เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

๑.๓ ขอบเขตและแผนการดำเนินงาน 

 ๑.๓.๑ ศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ในระดับเมือง ระดับประเทศ 
และระดับสากล  ที่เก่ียวข้องหรือส่งผลต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ
แผนให้สอดคล้องกันในแผน ๓ ระดับ (แผนระดับที่ ๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ หมายถึง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๓ 
 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน) 
 ๑.๓.๒ ศึกษาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะ ๕ ปี เพื ่อใช ้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

๑.๓.๓ จัดประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา ดังนี้ 
๑.๓.๓.๑ จัดสัมมนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องของสำนัก

ยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในบทบาท และแนวทางการดำเนินงานของ
โครงการ ณ สถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม โดยมีระยะเวลาสัมมนาไม่น้อยกว่า 
๑ วัน และผู้เขา้ร่วมสัมมนามีจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ คน  

๑.๓.๓.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผน และการนำแผน 
ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อประเมินผลการพัฒนากรุงเทพมหานคร ทบทวนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ทั้ง ๗ ด้าน และจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง ณ สถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม จำนวนไม่น้อย
กว่า ๗ ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน และผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๔๒๐ คน  

๑.๓.๓.๓ จัดสัมมนาร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๑-
๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจาก
หน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาสังคม ณ สถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินกิจกรรม โดยมีระยะเวลาสัมมนาไม่น้อยกว่า ๑ วัน และผู้เข้าร่วมสัมมนามีจำนวนไม่น้อยกว่า 
๒๕๐ คน  

๑.๓.๓.๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องในการจัดทำแผน เพื ่อจัดทำ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม 
จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน และผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๔๒๐ คน 

๑.๓.๓.๕  จ ัดส ัมมนาคณะผ ู ้บร ิหารกร ุงเทพมหานคร ผ ู ้แทนหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำเสนอเป้าหมายการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้าใจใน
การนำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปสู่การปฏิบัติ  ณ สถานที่ที ่มีสิ ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม 
จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน และผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมดรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๔ 
 

๑.๓.๔ จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงานในข้อ ๕.๓ โดยเอกสารต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

๑.๓.๕ จัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๓ ครั้ง  
๑.๓.๕.๑ รายงานครั้งที่ ๑ ครอบคลุมเนื้อหาสาระ (๑) ศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

และสถานการณ์ต่าง ๆ ในระดับเมือง ระดับประเทศ และระดับสากล  ที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนให้สอดคล้องกันในแผน ๓ ระดับ (แผน
ระดับที่ ๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ หมายถึง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนความมั่นคง และแผนระดับที่ ๓ 
หมายถึง แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน) (๒) ศึกษาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะ ๕ ปี เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และ (๓) การจัดสัมมนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในบทบาท 
และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ ณ วันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร 

๑.๓.๕.๒ รายงานครั้งที่ ๒ ครอบคลุมเนื้อหาสารการ๕.๓.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้
ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องในการจัดทำแผน และการนำแผนไปสู ่การปฏิบัต ิ เพื ่อประเมินผลการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ทบทวนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ทั้ง ๗ ด้าน 
และจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง 

๑.๓.๕.๓ รายงานครั้งที่ ๓ ครอบคลุมเนื้อหาสาระ (๑) การจัดสัมมนาร่างแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทน
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชา
สังคม และ (๒) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
กร ุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ี ระยะที ่  ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) และแผนปฏ ิบ ัต ิราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  

๑.๓.๖ จัดทำร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง  
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  

๑.๓.๗ จัดพิมพ์หนังสือแผนฯ ตามเงื่อนไขและจำนวนที่กรุงเทพมหานคร (สำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล) เห็นชอบ พร้อมบันทึกไฟล์ดิจิทัลลงสื่อบันทึกข้อมูล จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย 

๑.๓.๗.๑ หนังสือแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
ฉบับปรับปรุง 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๕ 
 

๑.๓.๗.๒ หนังสือแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
ฉบับปรับปรุง สำหรับผู้บริหาร เนื้อหา ๒ ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน  

๑.๓.๗.๓ หนังสือแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐)  

๑.๓.๗.๔ หนังสือแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
 

๑.๔ แผนการดำเนินงาน 

 ทั้งนี้มีแผนการดำเนินงานดังตารางต่อไปนี้ 
 
          เดือน 

 
กิจกรรม 

ม.ค. ก.พ. มีค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย. ต.ค. 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

๑. เริ่มโครงการ ลงนามสัญญาจ้าง           

๒. ศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

         

๓. ศึกษาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๗๕) 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ 
ปี ระยะ ๕ ปี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง 

         

๔. จัดสัมมนานักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนและผู ้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องของสำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน ๒ 
วัน 

         

ส่งงานงวดที่ ๑ ภายใน ๔๕ วัน           

๕. จัดประชุมเช ิงปฏิบัต ิการผู ้ม ีส ่วน
เกี่ยวข้องในการจัดแผน และการนำแผน
ไปสู ่การปฏิบัติ จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ 
ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน 

         

๖ .  ส ่ ง มอบ โ ค ร ง ร ่ า ง แผ น พ ั ฒ น า
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง 

         



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๖ 
 

          เดือน 

 
กิจกรรม 

ม.ค. ก.พ. มีค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย. ต.ค. 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

ส่งงานงวดที่ ๒ ภายใน ๑๒๐ วัน          

๗ .  จ ั ด ส ั ม ม น า ร ่ า ง แ ผ น พ ั ฒ น า
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง จำนวน ๑ 
วัน 

         

๘. จัดประชุมเช ิงปฏิบัต ิการผู ้ม ีส ่วน
เกี ่ยวข้องในการจัดทำแผน เพื ่อจัดทำ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ระยะที ่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และ
แผนปฏ ิบ ัต ิราชการกร ุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนไม่น้อย
กว่า ๗ ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน 

         

ส่งงานงวดที่ ๓ ภายใน ๑๘๐ วัน          

๙. จัดทำร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  ฉบับ
ปรับปรุง แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี ระยะที ่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) แล ะแผนปฏ ิ บ ั ต ิ ร า ชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ภายใน ๒๑๐ วัน)  

         

๑ ๐ .  จ ั ด ส ั ม ม น า ค ณ ะ ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร
กรุงเทพมหานคร ผู ้แทนหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานครและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ วัน 

         



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
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   ๗ 
 

          เดือน 

 
กิจกรรม 

ม.ค. ก.พ. มีค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย. ต.ค. 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

๑๑ .  จ ั ดพ ิ มพ ์ หน ั งส ื อแผนพ ัฒนา
กร ุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง หนังสือ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง 
ส ำ ห ร ั บ ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร  แ ผ น พ ั ฒ น า
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ (ภายใน ๒๗๐ วัน) 

         

 
 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
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   ๘ 
 

บทที่ ๒ 

การศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ระดับเมือง ประเทศ และสากล 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

 
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที ่มีผลต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครนั้น  

จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร โดยหน่วยในการวิเคราะห์ (unit of analysis) คือ
กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยกเว้นในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ  
ที่จะวิเคราะห์กรุงเทพมหานครจากฐานวิเคราะห์ของความเป็นหน่วยงานในลักษณะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิเศษ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จะวิเคราะห์ผ่านมิติของการวิเคราะห์ คือ  1) สภาพแวดล้อม
ภายนอก ที ่จะมีแรงกดดันในลักษณะโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา 2) สภาพแวดล้อมภายใน  
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะอันเป็นข้อได้เปรียบ และข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน  
ของกรุงเทพมหานคร และ 3) พันธสัญญาความตกลง หรือมาตรฐานการพัฒนาจากเมืองต้นแบบหรือ
นานาชาติ เพ่ือใช้เป็นทั้งกรอบทิศทางและมาตรฐานของพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไป 

ทั้งนี้ในการวิเคราะห์เพื่อประเมินความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๗๕ ที่มีมาแต่เดิม รวมทั้งส่วนต่อขยายของแผนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐ นั้น ต้องทำการ
วิเคราะห์บนฐานความเข้าใจใหม่อย่างลึกซึ้งกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากจุดเริ่มต้นในครั้งที่เริ่มทำแผน
ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งผ่านไปแล้วเกือบทศวรรษ อีกทั้งในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ทั่วโลก  
และประเทศไทยต้องเผชิญกับ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ และภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย ตลอดจนประเทศไทยเองมีปัญหาฝังรากลึกมาแต่เด ิมในเร ื ่องความผันผวน  
และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทาง
สังคมและเสถียรภาพทางการเมือง และประเด็นอื่น ๆ ที่ส่งผลให้รูปแบบของการพัฒนาเมืองที่มีความ 
ท้าทายและแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ต้องมีการปรับมุมมองการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ 
ของมหานครแห่งเอเชีย เสียใหม่ ให้ทันสมัยและมีวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับความผันผวนต่าง  ๆ ที่รุมเร้า 
ในปัจจุบันและอนาคต 

งานการศึกษาเพ่ือทำแผนฉบับนี้ จึงใช้มิติมุมมองของเมืองที่สมรรถนะสูงเนื่องจากบริบทเมืองที่
ซับซ้อนและผันผวนต้องการ เมืองที่ต้องมีความปลอดภัยพร้อมกับสุนทรียะที่เป็นมิตรต่อการอยู่อาศัย 
การบริหารจัดการเมืองที ่ต้องตัดสินใจอย่างชาญฉลาดบนฐานของข้อมูล การปรับโครงสร้ างด้าน
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์และลดการกระจุกตัวในสำนักส่วนกลาง และยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้านตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ต้องมีความสอดคล้องและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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   ๙ 
 

ไปพร้อม ๆ กับแก้ไขปัญหาที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนาน ที่ดึงรั ้งไม่ให้กรุงเทพมหานครพัฒนา ไปใน
ทิศทางดังกล่าวได้ดังตั้งใจ  

ดังนั้นทางคณะที่ปรึกษาจึงได้มีการปรับทิศทางของ ๗ ยุทธศาสตร์เดิม ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
มหานครปลอดภัย ปรับทิศทางไปสู ่มิติของการพัฒนาความปลอดภัยและการเป็นเมืองที ่หยุ ่นตัว  
ต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสีเขียวสะดวกสะบายปรับทิศทางไปสู่มิติของการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเมืองและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครสำหรับ
ทุกคน ปรับทิศทางไปสู่มิติของการพัฒนาเมืองที่มีรูปแบบอารยะ ลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับทุกคน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มหานครกระชับ ปรับทิศทางไปสู่มิติของการพัฒนาเมืองที่มีความคล่องตัวและกระชับ
ในระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย ปรับทิศทางไปสู่มิติ  
ของการพัฒนาเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ มหานคร
เศรษฐกิจและการเรียนรู้ ปรับทิศทางไปสู่มิติของการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
การท่องเที่ยว และการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์ที่ ๗ มหานครการบริหารจัดการ ปรับทิศทางไปสู่มิติ  
ของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของระบบบริหารและความคล่องตัวในการจัดการเมือง ซึ่งจะทำให้
แนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ มีความชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน ตลอดจนมีการพัฒนา
ที่เท่าทันกัน 

 
๒.๑ มิติของการพัฒนาความปลอดภัยและการเป็นเมืองที่หยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์  

๒.๑.๑ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายนอกกรุงเทพมหานคร 
การสิ้นสุดลงของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goal 

(MDGs)) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นำไปสู่การกำหนดวาระการพัฒนาหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และภายหลังนำไปสู่ 
การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) ๑๗ เป้าหมาย  
ที่ครอบคลุมแนวทางในการพัฒนาผ่านกรอบความคิดทั้ง ๓ มิติที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งมิติทางเศรษฐกิจ  
มิติทางสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติที่ผ่านความเห็นชอบ  
ของประเทศสมาชิก ๑๙๓ ประเทศ เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาโลกในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า ในส่วน
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น นับว่าเป็นกรอบการพัฒนาที่สำคัญที่ประเทศไทยได้ยอมรับ และ  
นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้เป็นแนวทางสำคัญที่กำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย  
โดยปรากฏอยู่ในแผนต่าง ๆ โดยมี ๓ เป้าหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัย ประกอบไปด้วย 

 เป้าหมาย ๑ ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ โดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงในการเข้าถึง
ทรัพยากร ความยากจนนั้นทำให้กลุ่มคนกลายเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
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   ๑๐ 
 

มากกว่ากลุ่มอื่น และจะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น การจัดสรรพื้นที่และการบริหารจัดการให้สามารถ
เคลื่อนย้ายหรือทำให้พ้ืนที่อาศัยลดความเสี่ยงได้ 
  เป้าหมาย ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างหลักประกันในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย บริการสาธารณะ  
ที่เพียงพอและปลอดภัย เพิ ่มจำนวนเมืองที ่มีการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ ต้านทานภัยพิบัติ และ  
มีการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในทุกระดับ ตามกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction ๒๐๑๕-๒๐๓๐) 

เป้าหมาย ๑๓ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เสริมภูมิต้านทาน  
และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
การสร้างความตระหนักรู้และจัดทำนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในระดับชาติ โดยให้ความสำคัญกับการลด
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบและการเตือนภัย การผูกประเด็น
การลดความเสี่ยงภัยพิบัติจะต้องสอดคล้องกับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะเป็น
การแก้ไขท่ีต้นเหตุด้วย เพ่ือทำให้โอกาสของภัยที่จะเกิดขึ้นลดลงได้ 
 ทั ้งน ี ้  เม ื ่อพิจารณาถึงผลลัพธ ์ของเป ้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนที ่ม ีอย ู ่น ั ้น จะพบว่า  
กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื ่อการลดความเสี ่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ (Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction ๒๐๑๕ -  ๒๐๓๐ )  แผนย ุทธศาสตร ์ ช าต ิ  ๒๐  ปี   
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๖๘๐) หรือแผนในระดับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย
นั้น สามารถตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนได้มากกว่า ๓ เป้าหมายที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยพบว่า 
ในทางปฏิบัติมีเป้าหมายอื่น ๆ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตอบ
โจทย์ไดม้ากกว่าที่กำหนดไว้ในข้างต้น โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอ่ืนที่สามารถตอบโจทย์ได้ อาทิ 
เป้าหมาย ๖ การจัดการน้ำและการเข้าถึงน้ำดื่มที่สุขอนามัยสำหรับทุกคน สร้างหลักประกันที่ประชาชน
จะเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขอนามัย เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ  
อันเป็นผลพวงจากการเปลี ่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร รวมถึง 
การจัดให้มีสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้รองรับกับสถานการณ์ที่ เปลี ่ยนแปลงไป ไม่ว ่าจะเป็น
สถานการณ์ฉับพลัน หรือในระยะยาว 

การเปลี ่ยนแปลงของสภาพภูม ิอากาศถือปัจจ ัยแวดล้อมที ่ม ีส ่วนสำคัญให้สถานการณ์  
สาธารณภัยในประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินเป็นอย่างมาก โดยจากข้อมูลของดัชนี Global Climate Risk ๒๐๑๙ พบว่า ประเทศไทยถูกจัด
อันดับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๙๗ – ๒๐๑๖ ให้อยู่ในอันดับที่ ๑๐ 
ของโลก (German Watch, ๒๐๑๙) กล่าวคือ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้
เกิดผลกระทบจากภัยธรรมชาติอย่างหลากหลาย อาทิ (๑) ภัยธรรมชาติสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
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ภายในประเทศไม่น้อยกว่า ๑๓๙,๑๒๖ ล้านบาท (Reliefweb, ๒๐๑๗) (๒) อุทกภัยหลายครั้งในประเทศ
ไทยส่งผลให้เกิดสภาวะการชะงักงันของโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทั้งทางถนนและทางรางอันส่งผลให้
ผู้คนไม่น้อยกว่า ๑.๖ ล้านคน (Reuters,๒๐๑๗)  

นอกจากนี้ ข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า ประเทศไทยมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
๒๕๖๐) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ มีระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ ๒๒๐ ล้านตันคาร์บอน และ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ อยู่ที่ระดับ ๓๐๕ ล้านตันคาร์บอน หรือคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๘ (Office of 
Natural Resources and Environmental Policy and Planning, ๒๐๑๕) ด ังน ั ้นแล ้ว จากปัจจ ัยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับโลกและผลกระทบที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่นั้นมีส่วนสำคัญใหม้ี 
การดำเนินการ แผนแม่บทการรับรองเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ ซึ่งจัดให้การ
ปรับตัวต่อความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ ฉะนั้น จึงเห็นได้ว่าบริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีส่วนส่งเสริมให้ 
การดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้นมีความสอดคล้องกัน 

สภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมที่
ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู ่สังคมสูงอายุในระดับ “สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์” ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(UNWPP,๒๐๑๕) กล่าวคือ ภาวะเจริญพันธุ์โดยรวมของคนไทยได้ลดลงมาจนถึงจุดที่ต่ำกว่าระดับทดแทน
แล้ว ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้โครงสร้างอายุของประชากรเปลี่ยนไป จากที่เคยเป็นประชากร
เยาว์วัยเมื่อ ๔๐-๕๐ ปีที่ผ่านมา กลายเป็นประชากรสูงวัยในปัจจุบัน อันเป็นจุดเปลี่ยนทางประชากรครั้ง
สำคัญอีกจุดหนึ่งในสังคมไทย คือ การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นขนานไปกับกระแสการย้ายถิ่นที่
เข้มข้นและซับซ้อน กระแสโลกาภิวัตน์ที่โถมเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน 

บร ิบททางส ังคมจ ึงถ ือเป ็นป ัจจ ัยสำค ัญประการหนึ ่งต ่อการจ ัดการความเส ี ่ยงจาก 
สาธารณภัยของประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการเปลี ่ยนแปลงในแง่ของโครงสร้าง  
ทางประชากรศาสตร์ ซึ่งข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างทางประชากรศาสตร์ของไทยได้เริ่ม
มีการเปลี่ยนแปลงมาระยะหนึ่งแล้วโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ โดยการศึกษาของ  
ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์และปราโมทย์ ประสาทกุล (ม.ป.ป.) ชี้ให้เห็นว่าในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๗๘ 
ประชากรที่อยู่ในวันเด็ก (อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี) จะมีจำนวนลดลงเหลือ ๙ ล้านคนเศษ (คิดเป็นร้อยละ 
๑๔.๔) ประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕-๕๙ ปี) จะมีจำนวนประมาณ ๓๘ ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕) 
ในขณะที่ประชากรสูงวัย (๖๐ ปีขึ ้นไป) จะมีจำนวนประมาณ ๑๖ ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑)  
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุที่ระบุว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไทยมีจำนวนประชากร 
๖๔.๖ ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ ๙.๖ ล้านคน มีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ จะมีจำนวนผู้สูงอายุ ๑๗.๖ 
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ล้านคน หรือร้อยละ ๒๖.๓ และในปี ๒๕๘๓ จะมีจำนวนถึง ๒๐.๕ ล้านคน หรือร้อยละ ๓๒.๑ (มูลนิธิ
พัฒนางานผู้สูงอาย,ุ ๒๕๕๘) โดยปัจจัยหลักของการเข้าสู่สภาวะสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยในอนาคต
นั้นเกิดจากภาวะเจริญพันธุ์ที ่ลดลงและการที่อายุของคนไทยยืนยาวมากขึ้นนั่นเอง (พัฒนวงศ์  และ
ปราโมทย์ ประสาทกุล, ม.ป.ป.) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงวัยดังกล่าวมีนัยต่อการวางแผนสำหรับ
การจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทยอนาคต เนื ่องจากประชากรสูงวัยถือเป็น  
กลุ่มประชากรเปราะบางกลุ่มหนึ่ง (Vulnerable Population) ที่มีข้อจำกัดในแง่ของความสามารถใน
การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและฟื้นฟูหลังจากเกิดสาธารณภัยขึ้น การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงวัย
ในลักษณะดังกล่าวจึงถือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงภัยพิบัติ (Disaster Risk) อย่างหนึ่งสำหรับประเทศไทย 
ในอนาคต  

ในมิติของประชากรตามลักษณะการกระจุกตัวของประชากรในพื้นที ่ต่าง ๆ ก็มีนัยยะต่อ  
การวางแผนในเรื่องการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเช่นกัน โดยข้อมูลประชากรคาดประมาณ  
ณ กลางปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ที่จัดทำขึ้นโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้ให้เห็นว่าภายในช่วงกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ จะมีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ใน 
เขตเมืองสูงกว่าเขตชนบท ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงภัยพิบัติเช่นเดียวกัน เนื่องจากหากพื้นที่ใดมี
จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่หนาแน่นจะถือว่าเป็นเขตที่มีความเปราะบางต่อการได้รับผลกระทบจาก  
สาธารณภัยนั่นเอง บริบททางสังคมอีกด้านหนึ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึงคือสถานการณ์แรงงานต่างด้าวที่
ทำงานอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยข้อมูลสถิติแรงงานที่รวบรวมโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ระบุว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวนคนต่างด้าวที ่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
รวมทั้งสิ้น ๒,๑๒๐,๕๔๖ คน โดยกรุงเทพมหานครมีจำนวนสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดระยอง จังหวัดสงขลา จังหวัดชุมพร จังหวัดจันทบุรี จังหวัดภูเก็ต และ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเฉพาะ ๑๕ จังหวัดนี้จะพบว่า ในรอบ ๑๐ ปี 
ที่ผ่านมานี้แรงงานต่างด้าวมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกจังหวัด ซึ่งแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ มีนัยยะต่อ
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งประเทศ
เมียนมา ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยและแม้ว่าบางคนจะสามารถ
สื่อสารด้วยภาษาไทยได้บ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถอ่านภาษาไทยออกได้  จึงถือได้ว่าแรงงานเหล่านี้
เป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยเฉพาะในช่วงขณะ และหลังเกิด
ภัย ฉะนั้น การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในอนาคตจำเป็นต้องคำนึงถึงแรงงาน
เหล่านี้ด้วย 
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แนวทางในการบริหารระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่รอบ ๆ กรุงเทพมหานคร หรือเขตปริมณฑล 
ยังเป็นส่วนที่ขยายต่อเติมมาจากพื้นที่ภายในกรุงเทพมหานคร และระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ มีค่อนข้าง
หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ แต่การบังคับใช้กฎหมายจราจร และการเคร่งครัดวินัยจราจรหรือ
การสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่ควรได้รับการผลักดันแบบจริงจัง เช่น การวิ่งรถ
ขนส่งมวลชนด้วยความเร็วสูงและการขับขี่ในลักษณะที่อันตราย การวิ่งของรถมอเตอร์ไซด์ในเส้นทาง
หลักหรือช่องทางที่ห้ามวิ่ง เป็นต้น การเชื่อมต่อระหว่างทางหลักกับทางรองโดยพิจารณาตามมาตรฐาน
ความปลอดภ ัย ซ ึ ่ งเป ็นอ ีกกล ุ ่มแนวทางท ี ่สำค ัญเพ ื ่อช ่วยลดป ัญหาอ ุบ ัต ิ เหต ุบนท้องถนน  
ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มขึ้นของประชากรก่อให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่เขตเมือง 
ออกไปยังพื้นที่ปริมณฑล จนไม่สามารถที่จะบอกเส้นแบ่งทางกิจกรรม หรือจุดตัดของวิถีชีวิตและ
เส้นทางการจราจรได้อย่างชัดเจนของพื ้นที ่  ทั ้งในรูปแบบของที ่อย ู ่อาศัย อาคารสำนักงาน 
ห้างสรรพสินค้า และระบบขนส่งมวลชน การควบคุมให้มีการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานที่
อ้างอิงถึงความปลอดภัยเป็นประเด็นที่ต้องเคร่งครัดและเข้มงวดในการอนุมัติแต่ละครั้ง การต่อเติม
อาคารหรือสิ ่งปลูกสร้างก็ควรให้ความสำคัญและต้องได้ร ับการพิจารณาอนุมัติบนพื ้นฐานของ  
ความปลอดภัย การติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสื ่อประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ก็ควรมีการตรวจสอบและ
ระมัดระวังเนื ่องจากภูมิอากาศที ่เปลี ่ยนแปลงในปัจจุบัน นอกจากนี ้การตรวจสอบอาคารหรือ  
สิ่งปลูกสร้างเก่า (บางกรณีที่ถูกไฟไหม้) ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยเพราะส่งผลกระทบถึงความปลอดภัย
ของผู้อยู่อาศัยและชุมชน   
 
 ๒.๑.๒ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายในกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองใหญ่ และเป็นเมืองหลวง ดังนั้นโดยฐานะทางยุทธศาสตร์ของ
กรุงเทพมหานครนั้น เป็นเมืองที่มีความสำคัญสูง เป็นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยสมัยใหม่ 
เป็นพื้นที่ท่ีมี่ความหนาแน่น ทั้งในมิติของประชากร และมิติของโครงสร้างทางกายภาพ ตลอดจนมิติของ
กิจกรรมและการใช้พื้นที่ ดังนั้น ด้วยนภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานครที่เป็นแอ่งกระทะ และมีระดับ  
ต่ำกว่าน้ำทะเล จึงทำให้เป็นพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงอุทกภัยอยู่ก่อนหน้า เมื่อประกอบกันกับมิติความซับซ้อน
ทางภูมิสังคม จึงทำให้กรุงเทพมหานครมีความเปราะบางต่อการเกิดภัยอันตรายในลักษณะต่าง ๆ 
หากแต่ด้วยความเป็นเมือง หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและประชาชนทั้งประชากรหลักและ
ประชากรแฝง ต่างให้ความสนใจกับการลดความเสี่ยงจากภัยต่าง ๆ น้อยกว่าการดำเนินมาตรการในการ
รับมือเวลามีสถานการณ์เกิดขึ้น  

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษอย่างหน่วยงานกรุงเทพมหานครนั้น แม้จะมีฐานะจัด
อยู่ในระดับการบริหารจัดการจังหวัดและหรือกระทรวงก็ตาม ยังคงมุ่งเน้นอยู่ที่แนวคิดการจัดการสา
ธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน (Disaster Emergency Management) กล่าวคือ กลไกการจัดการสาธารณภัย
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ในระดับท้องถิ่นนั้นยังคงมุ่งเน้นการเผชิญกับสาธารณภัยมากกว่าการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย 
ลักษณะเช่นนี้เป็นความย้อนแย้งของ การนำแนวคิดการจัดการสาธารณภัยมาปรับใช้ในทางปฏิบัติ โดย
หัวใจสำคัญของการจัดการและลดความเสี่ยง สาธารณภัยนั้นอยู่ที่กลไกการจัดการในระดับท้องถิ่น และ
หากมีการกำหนดแนวทางการจัดการและการลดความเสี่ยงในระดับพื้นที่ได้ดีนั้น จะช่วยให้การเผชิญ  
สาธารณภัยและการจัดการในภาวะฉุกเฉินสามารถทำได้ดีมากยิ่งขึ ้น และช่วยลดความซับซ้อนหรือ
ผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสาธารณภัย  

ทัง้นี้ การขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยภายใต้แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(Disaster Risk Management) และแนวคิดการลดความเสี่ยงสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) 
จำเป็นที่หน่วยงานส่วนกลาง ตลอดจนหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการกำหนด ควบคุมมาตรฐาน  
และทำการถ่ายทอดหรือสื่อสารไปยังหน่วยงานในระดับท้องถิ่น แต่ในทางปฏิบัตินั้นหน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่นยังขาดความเข้าใจทั้งในแง่ขององค์ความรู้ แนวทางการนำไปปฏิบัติ และปัญหาสำคัญ คือ  
การกระจายอำนาจที่ไม่เต็มรูปแบบ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น ประสบกับปัญหาใน
การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัย ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่
นั้นเป็นการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของหน่วยงาน ไม่ใช่งบประมาณเพื่อใช้สำหรับการพัฒนา  
หากกล่าวให้ถึงที่สุด คือ โครงสร้างการบริหารจัดการเชิงสถาบันของประเทศเป็นการวิ่งตามองค์ความรู้ 
ด้วยเหตุนี ้ความเข้าใจของหน่วยงานในระดับพื ้นที ่ ตลอดจนภาคีเครือข่าย จึงมีระดับความเข้าใจ 
องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการสาธารณภัยที่ต่างไปจากส่วนกลาง  

ในทางตรงกันข้าม ความยากของประเด็นการบริหารจัดการความปลอดภัยคือ การมีหน่วยงาน
จำนวนมากท่ีไม่ได้อยู่ในการกำกับของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร อาทิ ภาคธุรกิจและภาคสาธารณะอ่ืน 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ มีความเข้าใจในแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจาก  
สาธารณภัย (Disaster Risk Management) และแนวคิดการลดความเสี่ยงสาธารณภัย (Disaster Risk 
Reduction) มากพอสมควร เนื่องจาก ในภาคธุรกิจนั้นมีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business 
Continuity Plan: BCP) ทำให้มีการคำนึงถึงความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น และต้องตอบสนองเกี่ยวกับ
ความเสี ่ยงและภาวะฉุกเฉินได้ดีด้วย ขณะที่รัฐวิสาหกิจที ่ถือครองสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
จำนวนมาก ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้วยเช่นกัน มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง 
เพื ่อลดการหยุดชะงักในการจัดทำและให้บริการสาธารณะ ในส่วนขององค์การระหว่างประเทศ  
เป็นหน่วยที่ค่อนข้างมีความเข้าใจต่อแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk 
Management) และแนวคิดการลดความเสี่ยงสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) ด้วยเหตุที่ว่า 
องค์การระหว่างประเทศนั้นมีการดำเนินงานภายใต้กรอบการดำเนินงานสากล ทำให้หน่วยงานเหล่านี้  
มีการศึกษาและพัฒนาในแง่ขององค์ความรู ้อย่างต่อเนื ่อง เพื ่อตอบสนองต่ อบริบทแวดล้อมที ่มี 
การเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้หน่วยงานที่สำคัญอย่างหน่วยทหาร ทีมแพทย์และพยาบาล ถือเป็น
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หน่วยงานสำคัญในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะในช่วงระหว่างเกิดภัย หรือการจัดการใน  
ภาวะฉุกเฉิน แต่ข้อได้เปรียบที่สำคัญของหน่วยทหาร และทีมแพทย์ พยาบาล คือ การดำเนินงานในส่วนที่
เป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาทุกข์ (Humanitarian Assistance And Disaster 
Relief: HADR) ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ และในช่วงที่ผ่านมาหน่วยทหารพยายามขยายขอบข่ายของภารกิจ
ในการสนับสนุนการอำนวยการสาธารณภัยเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะเรื่อง HADR ที่มีการเตรียมการ 
หน่วยแพทย์ทหาร การจัดการเรื่องโลจิสติกส์ ในการขนย้ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ ขณะที่ทีมแพทย์และ
พยาบาลนั้นสามารถดำเนินการในเรื่องนี้ได้ดีนั้น เป็นผลมาจากทีมแพทย์และพยาบาลมี Professional 
Code กำกับอยู ่

ทั้งนี้ที่ผ่านมา จุดสนใจของการสำรวจและจัดทำข้อมูลความเสี่ยงสาธารณภัยของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครจึงไม่มีความก้าวหน้า เพราะยังคงไม่มีแนวคิดของการจัดการความเสี ่ยง และ  
การลดความเสี่ยง ที่เป็นกรอบมาตรฐานสากล อีกท้ังหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ประเด็นนี้ มีการทำงานแบบแยกพันธกิจกันดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เชิงโครงสร้าง 
หน่วยงานกำกับควบคุมโครงสร้างพื ้นฐาน การระบายน้ำ ความปลอดภัย และการตอบสนองต่อ  
ภาวะฉุกเฉิน จึงทำให้ไม่สามารถบูรณาการการดำเนินการด้านความเสี่ยงได้ ประกอบกับความสนใจของ
กรุงเทพมหานครยังคงตั้งหลักมุ่งเน้นที่การจัดการอุทกภัย ซึ่งเป็นภัยซ้ำซาก ที่ต้องการการจัดการแก้ไข
บนพื้นฐานการจัดทำข้อมูลทั้งระบบ ทั้งเชิงโครงสร้างและไม่ใช่เชิงโครงสร้าง ถึงจะสามารถแก้ไขผังเมือง
ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยดังกล่าว หรือแม้แต่ในการบริหารจัดการโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะเห็นได้ว่า ระบบข้อมูลประชากรในเชิงการจัดการวิกฤต 
และการใช้ข้อมูลในเชิงความปลอดภัยทางสังคมของกรุงเทพมหานครก็ทำได้ไม่เหมาะสม สร้างให้เกิด
ความวุ่นวานในการจัดการพ้ืนที่ตนเองและพ้ืนที่ข้างเคียง 

ในการให้ความสำคัญกับระบบขนส่งมวลชนและการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนหน่วยงานที่
รับผิดชอบดำเนินโครงการกิจกรรมรองรับในระดับกลยุทธ์และตัวชี้วัดย่อย เช่น การ บริหารระบบขนส่ง
มวลชน การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณทางแยกต่าง ๆ และการปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย 
รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบาย “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” โดยการปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่ง
บนทางเท้า กวดขัน ๖ เส้นทางที่มีปัญหาสูงสุด ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ ๔ ถนนเพชรบุรี  
ถนนพหลโยธิน ถนนรัชาภิเษก และ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยัง
ไม่มีการดำเนินการในบางเรื่อง เช่น เขตเคร่งครัดวินัยจราจรและยังไม่มีการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดหลัก 
เรื่องลดอุบัติเหตุทางถนนจำเป็นต้องมีการเก็บสถิติที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ และ จำนวนอุบัติเหตุ รวมทั้งมี
การทำความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกวดขันและรณรงค์ ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจร
รวมทั้งส่งเสริมให้มีส่วนร่วมภาคเอกชน และเยาวชนให้มีความรู้ด้านการจราจร และป้องกันอุบัติเหตุ 
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   ๑๖ 
 

สำหรับปัญหาและอุปสรรค พบว่า ผลการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นยังขาดระบบการจัดเก็บข้อมูล
ที่จุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขาดการติดตามผลการแก้ไขจุดที่เกิดอุบัติเหตุ แต่เป็นการใช้ข้อมูลของ  
“ศูนย ์ข ้อม ูลอ ุบ ัต ิ เหต ุ”(www.Thairsc.com) เพ ื ่อเป ็นสถ ิต ิ เท ่าน ั ้น ซ ึ ่ งเป ็นผลทำให ้ต ัวช ี ้วัด 
ผลการดำเนินงานหลักในยุทธศาสตร์นี้  คือ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และร้อยละความสำเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการลดอุบัติเหตุจราจร ไม่มี  
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ หน่วยงานยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดใน  
การลดอุบัติเหตุ รวมถึงหน่วยงานยังไม่ได้มีการนำกลไกคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัย
ทางถนนของกรุงเทพมหานครขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุซึ่งการแก้ไขทางกายภาพเป็นเพียง
ปัจจัยหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น  การที่วิกฤตการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 
๒๐๑๙ ทำให้อัตราการไม่เคลื่อนย้ายออกจากกรุงเทพมหานครช่วงเทศกาล ทำให้อัตราอุบัติเหตุกลับมา
สูงที่สุดอีกครั้ง จากการประชุมของศูนย์ความปลอดภัยถนนกรุงเทพมหานคร พบว่าอุบัติเหตุยังเกิดจาก
การที่ไฟส่องสว่างในเส้นทางที่มีการก่อสร้างและมุมอับ ตลอดจนการมิได้เข้มงวดกับการกำกับมาตรการ
ความปลอดภัยและจุดเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร ทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงตามไปด้วย 
 การให้ความสำคัญกับการลดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร สิ ่งก่อสร้างประเภท
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างประเภทจุดรอรถสาธารณะ-ท่าเทียบเรือ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องยัง
ดำเนินการตามภารกิจ คือ สำนักการโยธาในการตรวจสอบอาคารสาธารณะ ๙ ประเภท ตรวจสอบ 
ความปลอดภัยของอาคาร เช่น การต่อเติมอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตรวจสอบและจัดทำ  
แผนซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบอาคารเสี่ยงอัคคีภัย  
แต่ไม่ได้มีการกำหนดให้หน่วยงานใดจัดทำการวิเคราะห์ประเมินความเสี ่ยงอย่างเป็นระบบ และ 
ใช้หลักการมาตรฐานสากลภายใต้กรอบเซนได รวมทั้ง ไม่มีการดำเนินการในลักษณะที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง
ควบคู ่ไปด้วย อาทิ การทำสัญลักษณ์ การฝึกซ้อม การสมมุต ิสถานการณ์เพื ่อการบัญชาการ  
หรือการส่งเสริมใหม้ีการฝึกทักษะและความรู้ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย 

สำหรับปัญหา และอุปสรรคด้านการตรวจสอบอาคารได้แก่ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์เจ้าของป้ายทำให้ต้องมีการออกคำสั่งเพ่ือ
ดำเนินการคดีทางแพ่งกับเจ้าของป้ายรายใหม่ทำให้การรื้อถอนป้ายที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีความล่าช้า 
นอกจากนี้การส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาแผนการตรวจสอบปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ดำเนินการซ่อมแซมแผน โครงการที่เกี่ยวข้องเป็นการจัดซื้อเครื่องจักรหรือการจัดหารถหรือหน่วยซ่อม
บำรุงหน่วยงานจึงต้องจัดซื้อเครื่องจักรที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ต้องใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือ
กำหนดคุณสมบัติคุณลักษณะเฉพาะให้เปิดกว้างด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ 
นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร สิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งก่อสร้างประเภทจุดรอรถสาธารณะ-ท่าเทียบเรือ หน่วยงานกรุงเทพมหานครควรเชิญหน่วยงานกลาง 
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   ๑๗ 
 

เช่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้ามามีส่วนในการเสนอแนะข้อคิดเห็น  
ทิศทางวิศวกรรมที่เหมาะสม และทันสมัย เพ่ือการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร 
 

๒.๑.๓ ต้นแบบการพัฒนา หรือมาตรฐานสากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
สืบเนื่องจากความสนใจ หลักฐานการเกิดเชิงประจักษ์ของภัยพิบัติ (สาธารณภัยที่รุนแรง  

จนเกินกว่าความสามารถในการบริหารจัดการของพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัย) และความเปลี่ยนแปลงที่
ผันผวนไม่แน่นอนของสาธารณภัย ทำให้ความสนใจของทุกประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ 
อาทิ UNDP UNISDR (UNDRR) และ UNHCR ร่วมด้วยคู่ความร่วมมือต่าง ๆ เช่น EU WHO World-Animal 
และ Oxfam ฯลฯ มุ่งตรงมาที่การร่วมกันออกแบบและถ่ายทอด พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ ในการใช้
มาตรฐานสากลเป็นกรอบการปฏิบัติ (ในการศึกษานี้ใช้กรอบการดำเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction ๒๐๑๕ - 
๒๐๓๐)) ทำให้เป็นปัจจัยผลักดันให้มีความพยายามจากทุกภาคส่วนในทุกประเทศ ที่จะดำเนินการตาม
คำแนะนำตามกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ 
(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction ๒๐๑๕ - ๒๐๓๐) และให้มีผลเพื่อการรายงาน
ความก้าวหน้าและความร่วมมือที่จะพัฒนาต่อไป ด้วยเป้าหมายร่วมกันที่มีตัวชี้วัดร่วมกันทั่วโลก ทำให้
ทิศทางการดำเนินงานในระดับโลกและภูมิภาคค่อนข้างมีแบบแผนที่ดี 

ประกอบกับแนวทางการพัฒนาท ี ่ประเทศต ่าง ๆ ใช ้มาเป ็นระยะเวลายาวนานนั้น  
เป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ที่มีรากฐานมายาวนาน
จากคร ั ้งท ี ่ถ ูกออกแบบขึ ้นปร ับใช ้ในฐานะเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ( Millennium 
Development Goals – MDGs) มาก่อน ด้วยกรอบและการส่งเสริมให้การพัฒนาเป็นไปแบบยั่งยืนนั้น 
สร้างบนพื้นฐานของความแข็งแรงของชุมชนและมนุษย์ ดังนั้น กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 
๒๐๑๕ - ๒๐๓๐) ก็เป็นรากหนึ ่งของการพัฒนาที่ ย ั ่งย ืน ดังนั ้นในระดับนโยบายและแนวคิด 
กรอบการดำเนินงานนั้น หน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาสังคม สามารถทำความเข้าใจและดำเนินการ
ต่อเนื ่องจากปีก่อนหน้าได้ แม้ว่ากรอบการดำเนินงานเซนไดเพื ่อการลดความเสี ่ยงจากภัยพิบัติ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction ๒๐๑๕ - ๒๐๓๐) จะเพ่ิง
ถูกถ่ายทอดในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็ตาม จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจ ที่แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถระบุความสอดคล้องระหว่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ กับกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๗๓ (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction ๒๐๑๕ - ๒๐๓๐) ได้อย่างเหมาะสม 
เพราะการดำเนินงานภายใต้กรอบการดำเนินงานเฮียวโกะ ก็ทำไปเพื ่อวัตถุประสงค์ของการลด  
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   ๑๘ 
 

ความเสี่ยงสาธารณภัยอยู่เดิม นอกจากนี้ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่เพ่ิงจะประกาศใช้ก็ด้วยเพราะ
ผูกพันกันอยู่กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs) 

จากรายงานดัชนีเมืองแห่งความปลอดภัย ๒๐๑๙ (Safe Cities Index ๒๐๑๙) พบว่าประเทศ
สิงคโปร์ มีการจัดวางโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างปลอดภัย การส่งมอบความปลอดภัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้กับประเทศ ความสามารถในการบริหารจัดการพื ้นที ่และการจำากัดการก่อสร้างมีมาตรฐาน  
การรักษาความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ถนน สะพาน และโครงสร้างทางกายภาพอื่น ๆ ว่า
ประเทศสิงคโปร์ จัดอยู่ประเทศท่ีมีความปลอดภัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อันดับที่ ๑ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๙๖.๙ 
เป็นเมืองที่มีแผนความปลอดภัยสาธารณะที่ชัดเจนและมีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และ  
การจัดวางแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 

เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในโลก   
มีเหตุก่ออาชญากรรมต่ำ มีโรงพยาบาลจำนวนมาก และประชาชนที่อาศัยอยู่มีความรู้สึกว่าปลอดภัย 
โดยจาก เมืองในหลายประเทศทั่วโลก เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้รับคะแนนความปลอดภัยรวม 
๘๙ .๘ คะแนน  จากคะแนนความปลอดภัย ๑๐๐ คะแนน (Safe Cities Index ๒๐๑๗ ) ขณะที่
กรุงเทพมหานครได้รับคะแนน ความปลอดภัยรวม ๖๐.๐๕ โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มี 
ความปลอดภัยอยู่ในลำดับที่ ๔๙ จาก การจัดอันดับทั้งหมด ๖๐ ประเทศ โดยเกณฑ์คะแนนมาจาก 
การจำนวนบุคลากรรักษาความปลอดภัย ระบบดิจิทัลรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพและความมั่นคง 
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ทั้งนี้ การรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลต้องให้ความสำคัญกับ 
การก่ออาชญากรรมภายในเมือง การก่อการร้าย และความรุนแรงอื่น ๆ ในส่วนของระบบดิจิทัลรักษา
ความปลอดภัยจะต้องดูแลไปถึงภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์ ด้านสุขภาพจะต้องมีโรงพยาบาลและบริการ
ฉุกเฉินคอยรองรับและความปลอดภัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเมือง จะต้องมีสิ่งปลูกสร้างที่ปลอดภัย ไม่ว่า
จะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน รวมถึงอันตรายที่ มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ภัยคุกคาม 
ไซเบอร์ การก่อการร้าย เป็นต้น 

ในแถบประเทศอาเซียน ประเทศไทยอายุยืนเป็นอันดับ ๔ ของประเทศอาเซียน ระดับความสุข
เป็นอันดับ ๒ คนไทยสุขภาพดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับทศวรรษที่ผ่านมา โดยอายุยืนยาวขึ้น
ประมาณ ๓ ปี ทั้งชายและหญิงนอกจากอายุยืนยาวขึ้นแล้ว อายุที่อยู่อย่างมีสุขภาพดีก็เพิ่มขึ้นด้วย
เช่นกัน ตัวชี้วัดอายุคาดเฉลี่ย ของการมีสุขภาพดี (Healthy Life Expectancy) เพ่ิมข้ึน ๖.๓ ปีในผู้หญิง 
และ๗.๓ ปีในผู้ชาย (พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๕๒) ในภาพรวมแล้ว คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้นและมีอายุยืนยาว
อย่างมีสุขภาพดีเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับประเทศใน อาเซียนแล้ว ประเทศไทยอายุยืนเป็นอันดับ ๔  
รองจากสิงคโปร์ บรูไน และเวียดนาม และการมีชีวิตอยู ่อย่างมี  สุขภาพดีนั ้น ประเทศสิงคโปร์มี 
อายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวที่สุดแล้วยังเป็นประเทศที่ประชากร อยู่อย่างมีสุขภาพที่ดียาวนานที่สุดด้วย คือ 
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   ๑๙ 
 

๗๖ ปี ประเทศไทยเป็นอันดับ ๓ เท่ากับเวียดนาม โดยสิงคโปร์และ บรูไนยังคงเป็นอันดับ ๑ และ ๒ 
ของอาเซียน ส่วนด้านความสุข ประเทศไทยมีระดับความสุขเป็นอันดับ ๒ ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ 
และเป็นอันดับ ๓๔ ในโลกจากข้อมูลของรายงานความสุขโลก (World Happiness Report ๒๐๑๕) 
การวัดระดับความสุขนี้ เป็นการวัดความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคมที่มองภาพ รวมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
และสุขภาพกายและใจดังนั้น เมื่อรวมมิติต่าง ๆ ในสังคมทั้งหมด ประเทศไทยนับว่า  มีความอยู่ดีมีสุข 
สูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน และจากรายงานความสุขโลก ปี ค.ศ.๒๐๑๖ ตัวชี้วัดที่ใช้ รายงาน
ความสุขมีทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ในประเทศต่อหัวประชากร การได้รับความช่วยเหลือเมื่อ 
มีปัญหา อายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี การมีอิสระในการเลือกในชีวิต ความใจกว้าง ทัศนคติต่อเรื ่อง 
คอร์รัปชัน ความรู้สึกด้านบวกในช่วงวันที่ผ่านมา ความรู้สึกด้านลบในช่วงวันที่ผ่านมา (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๖๐, หน้า ๑-๒) 

หากพิจารณาตัวอย่างเมือง ที ่มีลักษณะความเป็นศูนย์กลาง และมีควานหนาแน่นในทาง 
ภูมิสังคมสูง อย่างเช่นจังหวัดภูเก็ต สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดภูเก็ต
เคยติดอันดับมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นลำดับ ๑ ใน ๕ ของประเทศเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๙ แต่
ระยะเวลาในช่วง ๑๐ ปี ที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตสามารถลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุได้เกือบร้อยละ 
๕๐ โดยเริ่มจากร่วมกันวิเคราะห์ และแก้ไข “จุดเสี่ยง” ที่พบบ่อยซ้ำซากให้ลดการตายของภูเก็ตลงได้
ร้อยละ ๓๐ โดยการปรับเปลี่ยน กระบวนการทำงานให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาจราจร ทำให้วิเคราะห์และแก้ไขได้ ตรงเป้าหมายชัดเจน ผ่านการดำเนินงานภายใต้คณะทำงาน
สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับ จังหวัด (สอจร.) และเพ่ิมความเคร่งครัดเรื่องการบังคับใช้
กฎหมายจราจร ทั ้งการสวมหมวกนิรภัย ดื ่มแล้วขับ ตรวจจับความเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีม าเสริม 
การทำงาน เช่น เครื่องยิงตรวจวัดความเร็ว (Speed Gun) กล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 
(Red Light Camera) เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ส่งผลให้จำนวนการเรียกตรวจและดำเนินคดีดื่มแล้ว
ขับเพ่ิมจากเดิมกว่า ๑๐ เท่า  

 

๒.๒ มิติของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
 ๒.๒.๑ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายนอกกรุงเทพมหานคร  

ข้อมูลการประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมซึ่งพิจารณาพื้นที่เมืองใหญ่ทั่วโลกในรายการ the 
Global Environment Outlook ๖ (GEO-๖) โดยองค์การสหประชาชาต ิเผยให้ เห ็นถ ึงประเด็น
สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมในเมืองในภาพรวมไว้ดังนี้  

๒.๒.๑.๑ ปัญหามลพิษทางอากาศถือเป็นประเด็นเร่งด่วนสำหรับเมืองทั่วโลก กล่าวคือ 
นอกเหนือจากผลกระทบในเชิงสุขภาพอันเนื่องจากปัญหามลพิษ อาทิ โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดิน
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   ๒๐ 
 

หายใจ เป็นต้น แล้วนั้น ผลการวิเคราะห์ผลกระทบในทางเศรษฐศาสตร์พบว่าปัญหามลพิษในเมมือง
ขนาดใหญ่ทั่วโลกมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า ๕.๑ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หรือไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖.๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเศรษฐกิจโลก (UNEP, ๒๐๑๙) นอกจากนี้ 
ประชากรกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้มีรายได้ต่ำ ในเมืองใหญ่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบ
สูงกว่าประชาชนกลุ่มอื่น ๆ อย่างชัดเจนและมีผลต่อความท้าทายในการลดความเหลื่ อมล้ำด้วยเช่นกัน 
รายงานขององค์การอนามัยโลก ชี้ชัดว่ามีผู้ที่เสียชีวิตอันเนื่องมาจากการได้รับมลพิษทางอากาศเป็น
ระยะเวลานานในเมือง อาทิ มะเร็งปอด โรคทางเดินหายใจ เป็นต้น เสียชีวิตประมาณ ๘ ล้านคน (WHO, 
๒๐๑๘) และคาดว่าร้อยละ ๔๓ ของประชากรทั่วโลกกำลังอาศัยอยู่ในเมืองที่มีคุณภาพอากาศที่เสี่ยงต่อ
การเป็นปัญหาสุขภาพในอนาคต (WHO, ๒๐๑๖) ดังแสดงในภาพที่ ๒.๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ ๒.๑ แสดงอัตราผู้เสียชีวิตต่อประชากากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๐๑๖ อันมีสาเหตุจากฝุ่น PM๒.๕ 

ที่มา: World Health Organization, ๒๐๑๖ 
 

๒.๒.๑.๒ ลดการปล่อยก๊าซเร ือนกระจกโดยการปฏิร ูประบบการขนส่งมวลชน
สาธารณะของเมืองทั้งระบบ การมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเมืองถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุดหมาย
สำคัญที่เมืองทั่วโลกให้ความสำคัญสืบเนื่องจากการข้อมูลของ UNEP บ่งชี้ว่า การเปลี่ยนแปลงระบบ
ขนส่งมวลชนสาธารณะของเมืองให้ลดการพึ่งพิงแหล่งพลังงานฟอซซิลไปสู่การใช้แหล่งพลังงานสะอาด
มากยิ่งขึ้นมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เมืองลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันมีส่วนช่วยบรรเทาและลด
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้โดยตรง ดังปรากฎให้เห็นในเมืองใหญ่ในภูมิภาคอเมริกา
เหนือและยุโรปที่มีการเร่งรัดให้มีการเปลี่ยนระบบขนส่งส่งมวลชนขนาดใหญ่ อาทิ รถโดยสารสาธารณะ 
รถไฟฟ้า ให้ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น  
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   ๒๑ 
 

๒.๒.๑.๓ การเปลี่ยนผ่านระบบการจัดการขยะไปสู่การจัดการที่ยั่งยืนยังคงเป็นความ
ท้าทายสำคัญของเมืองในประเทศกำลังพัฒนา แม้ว่าในประเทศพัฒนาแล้วจะมีมาตรการและเทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากเพียงใด หากในประเทศกำลังพัฒนายังคงเป็น
ความท้าทายอย่างยิ ่งโดยเฉพาะต้นทุนในการเปลี ่ยนผ่านระบบการจัดการขยะแบบดั ้งเดิม อาทิ  
การฝังกลบหรือเทกองขยะมูลฝอย เป็นต้น ไปสู่ระบบการจัดการแบบที่มีความยั่งยืนตลอดจนการลด
ปริมาณการผลิตขยะมูลฝอยด้วยเช่นกัน ข้อมูลของ International Solid Waste Association (๒๐๑๕) 
บ่งชี้ว่า มีประชากรไม่น้อยกว่า ๓ พันล้านคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพได้และมีประชากรไม่น้อยกว่า ๖๔ ล้านคนทั่วโลกที่ได้รับกระทบจากการที่ตั้งถิ่นฐานอยู่
ใกล้แหล่งกำจัดขยะที่ไม่ถูกสุขอนามัย ในขณะเดียวกัน ปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายของของ
เมืองอันไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่  
ชั้นบรรยากาศโดยเฉพาะขยะอินทรีย์ที ่พบว่า ๑ ใน ๓ ของขยะมูลฝอยทั่วโลก (UNEP, ๒๐๑๖) คือ
อาหารพืชผลทางเกษตร และวัสดุอินทรีย์ที่มิได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง 

 
 ๒.๒.๒ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายในกรุงเทพมหานคร  

จากการประเมินสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรายงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์การระหว่าง
ประเทศ ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ ซึ่งครอบคลุมการดำเนินการและแนวโน้มสถานการณ์การ
เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสะท้อนสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา
สิ ่งแวดล้อมเมืองของกรุงเทพมหานคร ได้เป็น ๓ ระดับตามความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหา คือ  
๑) ระดับสูง ประกอบด้วย แนวโน้มการใช้พลังงานสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทรัพยากรน้ำที ่ขาดแคลน
โดยเฉพาะในพื้นที ่เองขนาดใหญ่ ปัญหาขยะทะเลและการกัดเซาะชายฝั่ง และสถานการณ์มลพิษ 
(คุณภาพอากาศเกินมาตรฐานจากการจราจรที่หนาแน่นและการก่อสร้าง และขยะมูลฝอยตลอดจน
ปริมาณของเสียจากชุมชนที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง) ๒) ระดับปานกลาง ประกอบด้วย แนวโน้มภัยพิบัติใน
พื้นที่เมืองที่สูงและซับซ้อนขึ้น (UNDRR, ๒๐๑๙) การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพื่อตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ยังคงกระจุกตัวแต่ในภาคพลังงาน ๓) ระดับต่ำ ประกอบด้วย พื้นที่ 
สีเขียวต่อคนในเมืองในแนวโน้มเพิ ่มขึ้นหากแต่ยังอยู่ในค่าเฉลี ่ยที่ต่ำกว่าเมืองส่วนใหญ่ในภูมิภาค 
นอกจากนี้ มีการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สำคัญข้างต้นซึ่งสอดคล้องกับพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครไว้ดังนี้  

๒.๒.๒.๑ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) ในเมืองและการขยาย
โครงข่ายขนส่งมวลชน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุม
มลพิษได้บ่งชี้ถึงความสำคัญปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) เกินมาตรฐานใน
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   ๒๒ 
 

หลายพื้นที ่ ซึ ่งนับตั ้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นมา ค่าเฉลี ่ยรายปีของปริมาณฝุ ่นละออง PM๒.๕  
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ยังต่ำกว่าค่ามารตฐานก็ตาม โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลนับเป็นพื ้นที ่ค่าเฉลี ่ยฯ สูง อันมีสาเหตุจากการจราจรที ่หนาแน่น การควบคุมมลพิษที่
แหล่งกำเนิดที่ไม่มีประสิทธิภาพ และสภาพอากาศที่ผันผวนตามฤดูกาลในช่วงระหว่างเดือนมากราคมถึง
มีนาคม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรการให้มีการดำเนินการในเชิงรุกซึ่งเน้นการลดมลพิษที่
แหล่งกำเนิดเพื่อเสริมสร้างระบบการจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ ขยายโครงข่าย
การขนส่งสาธารณะเพื่อลดความกระจุกตัวของการคมนามคมในเขตที่มีการจราจรหนาแน่น กำหนด
พื้นที่จำกัดปริมาณรถยนต์ เร่งรัดการใช้รถยนต์มลพิษต่ำ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กและพื้นที่สีเขียว
ในรูปแบบริ้วยาวในพื้นที่ว่าง ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) 
โดยบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานกรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กรมการขนส่งทางบก และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) , 
2563) 

ในขณะที ่การขยายโครงข่ายการขนส่งสาธารณะเพื ่อลดความกระจุกต ัวของ 
การคมนาคมในพื้นที่ตัวเมืองของกรุงเทพมหานครที่เชื ่อมโยงกับพื้นที่ปริมณฑลโดยเฉพาะโครงข่าย
ระบบขนส่งมวลชนทางรางซึ่งในปัจจุบันเปิดให้บริการทั้งสิ้น ๕ ระบบสำคัญคือ ๑) รถไฟฟ้าบีทีเอส  
สายสุขุมวิท ๒) รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม ๓) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ๔) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต
เรลลิงก์ และ ๕) รถฟ้ามหานครสายสีม่วง มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ ๑.๑ ล้านคน (Krungsri, ๒๐๑๘) 
ในขณะมีโครงการขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชลทางรางจำนวน ๗ โครงการกำลังอยู่ในระหว่าง 
การก่อสร้าง (กรมการขนส่งทางราง, ๒๕๖๓) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยทั้งหมด
คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (กระทรวงคมนาคม, ๒๕๖๓)  

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันการมุ่งขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนอย่างต่อเนื่องใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแม้จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการคมนาคมในพื้นที่เชื่อมต่อเขตเมือง
โดยพิจารณาจากการเดินทาง (ridership) ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๕ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
หากแต่การเร่งรัดการก่อสร้างโครงข่ายฯ ในพ้ืนที่ต่าง ๆ นั้นที่พื้นที่ก่อสร้างซึ่งมีระยะทางไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ กิโลเมตร ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นมีความสอดคล้องกับแนวโน้มค่าเฉลี่ยรายปี
ของปริมาณฝุ่นละออง PM๒.๕ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ ในพื้นที่ก่อสร้างโครงข่ายระบบขนส่ง
ระบบรางในพื้นที่ต่าง ๆ ที่สูงขึ้นกว่าช่วงก่อนมีการก่อสร้าง (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๓) แต่ยังถือวา่อยู่
ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทย๑  

 
๑ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ.๒๕๕๓) เร่ือง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน ๒.๕ ไมครอน
ในบรรยากาศทั่วไป  
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   ๒๓ 
 

อย่างไรก็ดี การศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า การก่อสร้างฯ ในข้างต้นมัก
ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดท่ีใหญ่กว่าขนาด ๒.๕ ไมครอนมากกว่าฝุ่นละอองขนาด ๒.๕ ไมครอน  หากแต่
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัญหาฝุ่น PM๒.๕ มักมีสาเหตุสำคัญจากไอเสียรถยนต์มากกว่า
ร้อยละ ๙๐ อันสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิวรินทร์ ดวงแก้ว (๒๕๕๕) ที่ชี้ว่าสะสมของฝุ่น PM๒.๕   
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นผลจากการจราจรที่หนาแน่นแตกต่างจากพื้นที่อ่ืน ๆ ที่มักมาจาก
การเผาชีวมวลทางเกษตรกรรม  

๒.๒.๒.๒ การส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานสีเขียวในเมือง นอกเหนือจากการพัฒนา
พ้ืนที่สีเขียวให้เพ่ิมขึ้นในเมืองแล้วนั้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันมีส่วนให้เมืองเผชิญ
ความเสี่ยงภัยพิบัติที่รุนแรงยิ่งขึ้น ในเมืองใหญ่ทั่วโลก อาทิ สิงคโปร์ นิวยอร์ค และโตเกียว ล้วนผลักดัน
และยกระดับพื้นที่สีเขียวให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวของเมืองยิ่งขึ้นซึ่งประกอบด้วยพื้นที่เปิดโล่ ง 
สวนสาธารณะ และทะเลสาบหรือพ้ืนที่ที่เป็นน้ำ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ใช่แค่จะทำให้เมืองมีอากาศที่
บริสุทธิ์และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น แต่ยังช่วยกรองมลพิษและระบายอากาศในเมืองอีกด้วย 
โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้จะทำให้เมืองมีมลพิษน้อยลง พลเมืองมีสุขภาพดีขึ้น และเมืองมีอุณหภูมิต่ำลง 
สอดคล้องกับการจัดระบบและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๖) ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  

นอกจากนี ้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (๒๕๖๓) ชี ้ให้เห็นถึง
สถานการณ์ของพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยเมื่อเทียบเคียงกับมาตรฐานข้อแนะนำของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ควรมีค่าเฉลี่ยอัตราพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรที่ ๙ ตารางเมตรต่อ
คนเป็นอย่างน้อยนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยฯ ของประเทศอยู่ที่
ร้อยละ ๑๖ ตารางเมตรต่อคน ข้อมูลสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒๕๖๓) ชี้ให้เห็นว่าพื้นที่สีเขียวในจังหวัดปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานครสามารถจัดออกเป็น ๒ กลุ่ม 
คือ ๑) กลุ ่มที ่มีค่าเฉลี ่ยต่ำกว่ากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นนทบุรี (๔.๐๒ ตร.ม/คน) และ
สมุทรสาคร (๔.๖๔ ตร.ม/คน) ๒) กลุ่มท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สมุทรปราการ 
(๗.๙๒ ตร.ม/คน) ปทุมธานี (๑๑.๙ ตร.ม/คน) และ นครปฐม (๒๗.๑๑ ตร.ม/คน) ดังแสดงในตาราง 

 
ตารางท่ี ๒.๑ แสดงจำนวนพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณจำแนกตามจังหวัด  
 
จังหวัด อัตราพื้นที่สีเขียวต่อประชากร (ตารางเมตรต่อคน) 

นนทบุรี ๔.๐๒ 

สมุทรสาคร ๔.๖๔ 
กรุงเทพมหานคร ๖.๙๙ 
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   ๒๔ 
 

จังหวัด อัตราพื้นที่สีเขียวต่อประชากร (ตารางเมตรต่อคน) 
สมุทรปราการ ๗.๙๒ 

ปทุมธานี ๑๑.๙ 

ระยอง ๑๘.๖๔ 
นครปฐม ๒๗.๑๑ 

เชียงใหม่ ๒๙.๒ 

ชลบุรี ๕๑.๘๖ 
นครราชสีมา ๕๗.๑๕  

ภูเก็ต ๖๓.๘๒ 
 ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๕๖๓) 
 
  ในขณะที ่ Asian Green City Index ซึ ่งเป็นดัชน ีการจัดอันดับความยั ่งย ืนทาง
สิ่งแวดล้อมของเมืองใหญ่ในภูมิภาคเอเชียที่มีการพิจารณาทั้งในส่วนของคุณภาพสิ่งแวดล้อม มลพิษ  
การใช้ประโยชน์ของที่ดิน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนกลไกการบริหารจัดการธรรมาภิบาลทาง
สิ่งแวดล้อมของเมือง โดยผลการศึกษา พบว่า สามารถจัดกลุ่มเมืองได้ ๕ กลุ่มตามระดับผลการปฏิบัติงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง ดังแสดงผลในตารางที่ ๒.๒ 
 

ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
มาก 

ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย สูงกว่าค่าเฉลี่ย สูงกว่าค่าเฉลี่ย
มาก 

การาจี 
(ปากีสถาน) 

เบงกาลูรู 
(อินเดีย) 
ฮานอย 

(เวียดนาม) 
โกลกาตา 
(อินเดีย) 
มะนิลา 

(ฟิลิปปินส์) 
มุมไบ (อินเดีย) 

กรุงเทพมหานคร 
ปักก่ิง (จีน) 

เดลลี (อินเดีย) 
กวางเจา (จีน) 

จาร์กาตาร์ 
(อินโดนีเซีย) 
นานจิง (จีน) 
เซี่ยงไฮ้ (จีน) 
อู่ฮ่ัน (จีน) 

เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง 

โอซากา (ญี่ปุ่น) 
โซล (เกาหลีใต)้ 
ไทเป (ไต้หวัน) 
โตเกียว (ญี่ปุ่น) 

โยโกฮามา 
(ญี่ปุ่น) 

สิงคโปร์ 

 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
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   ๒๕ 
 

อย่างไรก็ดี จากการจัดอันดับของ Sustainable  Cities Index (๒๐๑๘) ที่พิจารณา
การพัฒนาเมืองที่มีความยั่งยืนทั้งในเชิงสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ พบว่า กรุงเทพมหานครได้รับ
การจัดอยู่ในอันดับที่ ๘๐ จาก ๑๐๐ เมืองใหญ่ทั่วโลก โดยได้รับคะแนนที่ร้อยละ ๔๒ และได้รับคะแนน
ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ ่งแวดล้อมที ่ร้อยละ ๓๗ เท่านั้น อยู ่ในระดับที ่ใกล้เคียงกับ  
จาร์กาตาร์ (อินโดนีเซีย) ฮานอย (เวียดนาม) และมะนิลา (ฟิลิปปินส์)   

๒.๒.๒.๓ สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยและขยะทะเล สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทย
ร่วมนำเสนอการแก้ไขปัญหาขยะทะเลผ่านปริญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาค
อาเซียนซึ่งกรุงเทพมหานครถือเป็น ๑ ใน ๒๔ จังหวัดที่ได้รับการให้ความสำคัญในฐานะเป็นพื ้นที่
ดำเนินการจัดการปัญหาขยะทะเลอย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นสำรวจ ศึกษา และลดปัญหาขยะทะเลร่วมกับ
การจัดการขยะบนบกอย่างเป็นระบบและบูรณาการทำงานกัน  ในขณะเดียวกับสถานการณ์ปัญหาขยะ
ทะเลและขยะมูลฝอยถือว่ามีความเชื่อมโยงกัน โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๑ กรุงเทพมหานครถือเป็นหนึ่งใน
เมืองขนาดใหญ่ร่วมกับจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา และจังหวัดนครราชสีมาที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น
จำนวนมากและเป็นพื ้นที ่ที ่ควรเร่งรัดในการให้ความสำคัญกับการจัดการขยะอย่างเร่งด่วน อาทิ  
การนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ จัดการและกำจัดอย่างถูกต้อง เป็นต้น (สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.), 2563) 

๒ .๒ .๒ .๔  ค ุณภาพทร ัพยากรทางทะเลชายฝ ั ่ งและการก ัดเซาะชายฝ ั ่ งของ
กรุงเทพมหานคร ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษบ่งชี้ว่าคุณภาพน้ำชายฝั่งของกรุงเทพมหานครในบริเวณ
เขตบางขุนเทียนจัดอยู่ในระดับเสื่อมโทรม (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ในจังหวัดสมุทรสาครและสมุทราปราการที่เป็นผลจากการเป็นเขตอุตสาหกรรมและมีการบริหารจัดการ
น้ำเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังพบรายงานการเกิดน้ำมันรั่วไหลขนาดเล็กด้วยเช่นกัน  

สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง พบว่า การกัดเซาะชายฝั่งทะเลเกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่ง
ในทุกจังหวัดรอบอ่าวไทย  โดยพบว่าการกัดเซาะเกิดขึ้นตั้งแต่ชายฝั่งตะวันออกจนถึงชายฝั่งอ่าวไทย  
ฝั่งตะวันตก และบางพ้ืนที่มีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึน โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ถูกกัดเซาะมากกว่าอัตรา ๕ เมตร
ต่อปี (จัดเป็นพื ้นที ่ว ิกฤต) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง , ๒๕๕๔) ใน ๑๒ จังหวัด ได้แก่  
จังหวัดจันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ประจวบคีรีข ันธ์  
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และ และอีกหลายพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาการกัดเซาะ
ในอัตรา ๑ - ๕ เมตรต่อปี โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนใน บริเวณปากแม่น้ำบงปะกงจนถึง 
ปากแม่น้ำท่าจีน เป็นพื้นที่ที่มีการกัดเซาะรุนแรงมากที่สุด ในส่วนของกรุงเทพมหานครซึ่งนับเป็นพื้นที่
วิกฤตนั้น ได้มีการดำเนินการด้วยโครงสร้างรูปแบบต่าง ๆ และบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีการ เปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาล และตามธรรมชาติ โดยปัจจุบันชายฝั่งกรุงเทพมหานคร จากการรวบรวมแผนงาน/โครงการ 
จากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง หน่วยงานส่วนท้องถิ่น  
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   ๒๖ 
 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ พบว่า ไม่มีแนวชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะ พ้ืนที่ทั้งหมดได้รับการ
ดำเนินการแก้ไขแล้วตลอดทั้งแนวชายฝั่ง เป็นระยะทางประมาณ ๗.๑๑ กิโลเมตร (กองบริหารจัดการ
พื้นที่ชายฝั่ง, 2561) ในขณะที่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะระดับน้ำทะเล
ที ่สูงขึ ้นอาจส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั ่งและน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครที่รุนแรงขึ ้นได้ 
(Strauss, 2019) สอดคล้องกับข้อมูลกรมอุทกศาสตร์ (๒๕๖๒) ที่ชี้ว่า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๒-
๒๕๖๑ ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๐.๑๓ เมตร ที่คาดว่าเป็นผลจาก 
การเพิ ่มขึ ้นของอุณภูมิเฉลี ่ยของประเทศไทยที่สูงขึ ้น ๐.๔ องศาเซลเซียสจากค่าปกติคาบ ๓๐ ปี  
(กรมอุตุนิยมวิทยา, ๒๕๖๒) 

๒.๒.๑.๕ การปรับตัวสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ในปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งเสริม
ให้มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับเมืองอยู่อย่างหลากหลาย หากแต่การประยุกต์ใช้ให้
เกิดแนวทางการปฏิบัติจริงสำหรับกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น  
ยังมีส่วนน้อย (มีนรินทร, 2557 ) รวมไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะโลกร้อนและการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกให้ภาคประชาชนเกิดความตระหนักและความรู้สึกอยากเข้ามาร่วมขับเคลื่อนให้เกิด
เมืองคาร์บอนต่ำนั้นยังไม่แพร่หลายมากนัก อีกทั้งเมืองต้นแบบ อาทิ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนคร
ขอนแก่น เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลนครเกาะสมุย แม้มีการ
ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหากแต่แนวทางการดำเนินงานยังไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ เนื่องจากข้อจำกัด
ในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (กองบุญ, 2563) 

ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ภายในของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครยังสามารถวิเคราะห์เป็น
ประเด็นในระยะกลางถึงระยะยาวได้เป็นประเด็นเฉพาะด้าน ดังนี้ 

๑) การเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานขนาดใหญ่ในพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปีของกระทรวงคมนาคม ในระยะที่ ๑ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครถือเป็นหนึ่ง
ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของการเร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและแก้ไขปัญหาจราจร ดังปรากฎใหเ้ห็น
การขับเคลื่อนการลงทุนและก่อสร้างการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางไม่น้อยกว่า ๑๐ โครงการ
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๕ โครงการและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
ปี พ.ศ.๒๕๖๗ (กระทรวงคมนาคม, ๒๕๖๓) ซึ่งก่อให้เกิดฝุ่นละอองในพ้ืนที่ก่อสร้างอย่างหลักเลี่ยงมิได้  

ในส่วนของสถานการณ์ระบบขนส่งมวลชลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากข้อมูลจำนวน
ผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันที่ใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะทางบกในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (BMR) 
(ภาพที่) จะพบว่า ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ (BTS, MRT 
และ ARL) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นทางเลือกท่ีสะดวกและรวดเร็ว มีเส้นทาง
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   ๒๗ 
 

ที่ขนส่งผู้โดยสารมุ่งสู่ใจกลางเมือง อีกท้ังมีส่วนต่อขยายและสถานีเชื่อมต่อกันเพ่ิมขึ้น จึงได้รับความนิยม
มากขึ้น ส่วนการใช้บริการรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. (BMTA) มีสัดส่วนลดลงต่อเนื่อง 

 
ภาพที่ ๒.๓ แสดงสัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งมวลในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

(รายวันแยกตามประเภท) ที่มา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (๒๕๖๒) 
 

ในช่วง ปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าทุกเส้นทางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องแต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าแต่ละเส้นทางจะมีจำนวน
ผู้ใช้บริการไม่มากนัก จนกระทั่งมีการขยายการลงทุนส่วนต่อขยายหรือมีการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า
เส้นทางอื่นหรือเมื ่อมีการเปิดให้บริการเดินรถมาแล้วระยะหนึ่งจึงจะมีจำนวนผู ้โดยสารเร่งตัวขึ้น 
(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ๒๕๖๒) 

แนวโน้มในอนาคตของระบบขนส่งมวลในพื ้นที ่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เนื ่องจากปัญหาการจราจรทางถนนที่หนาแน่นมากขึ ้นตามจำนวนยานพาหนะในพื้นที ่กรุงเทพฯ  
และปริมณฑลที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง  ทำให้อัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ที่สัญจรทางถนนในช่วงเวลา
เร่งด่วนอยู่ในระดับต่ำ และจะยิ่งต่ำมากในย่านใจกลางเมืองและในย่าน CBD (ภาพที่ ๒.๔) จากข้อมูล
การต ิดตามสภาพจราจรและผลสำรวจอ ัตราความเร ็วเฉล ี ่ยของรถยนต ์ส ่วนบ ุคคลในพื ้นที่
กรุงเทพมหานครของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยเปรียบเทียบช่วง ๕ ปี
ก่อน (ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กับข้อมูลล่าสุดในปี ๒๕๖๐ ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น พบว่า อัตราความเร็ว
รถยนต์เฉลี่ยของปี ๒๕๖๐ ลดลงจากช่วงเฉลี่ย ๕ ปีก่อน ทั้งช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น ทั้งนี้ อัตรา
ความเร็วเฉลี่ยที่มีแนวโน้มช้าลงต่อเนื่องตามจำนวนรถยนต์บนถนนที่เพิ่มขึ้นและสภาพการจราจรที่
ติดขัดมากขึ้น น่าจะส่งผลให้ผู้สัญจรในเส้นทางประจำย่านต่าง ๆ มีแนวโน้มปรับพฤติกรรมมาใช้บริการ
รถไฟฟ้ามากขึ้นเมื่อมีการเปิดบริการเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ และ/หรือในส่วนต่อขยาย 
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   ๒๘ 
 

 
ภาพที่ ๒.๔ แสดงอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) (๒๕๖๒) 
 

๒) แนวโน้มการใช้พลังงานของเมืองที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ (๒๕๖๒) บ่งชี้ว่า ครัวเรือนในกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี ่ย ๓,๐๒๔ บาท ซึ ่งคิดเป็น ๑.๘ เท่าเมื ่อเทียบกับครัวเรือนใน 
ภาคตะวันออกเฉ ียงเหนือ หากพิจารณาของค่าใช ้จ ่ายตามประเภทพลังงาน พบว่า ครัวเร ือนใน
กรุงเทพมหานคร มีค่าใช้จ่ายกับแก๊ซโซฮอล์ ไฟฟ้า และน้ำมันดีเซล ตามลำดับ สะท้อนพฤติกรรม  
การบริโภคพลังงานของกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีที่มีการใช้รถยนต์  อย่างไรก็ดี ความต้องการใช้
ไฟฟ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ คาดว่าจะหดตัวร้อยละ ๒.๐-๓.๐ (จากที่ขยายตัวร้อยละ ๒.๗ ในปี ๒๕๖๒) 
ผลจากมาตรการ Lockdown เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ 
ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวทั้งภาคการผลิตและบริการ 

๓) พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง แต่ยังไม่มากพอเมื่อเทียบเคียงกับเมืองชั้นนำในระดับโลก 
พ้ืนที่สีเขียวในกรุงเทพฯ มีทั้งหมดประมาณ ๓๙ ล้านตารางเมตร ซึ่งหมายรวมถึงสวน ๗ ประเภท ได้แก่ 
สวนหย่อม สวนหมู่บ้าน สวนชุมชน สวนระดับย่าน สวนระดับเมือง สวนถนน และสวนเฉพาะทาง 
(สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๓) โดยมีค่าเฉลี่ยพ้ืนที่สีเขียวต่อประชากรอยู่ที่ ๖.๙๙ ตาราง
เมตรต่อคน อย่างไรก็ดี หากรวมจำนวนประชากรแฝงทั้งหมดประมาณ ๗.๔ ล้านคน (สำนักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง, ๒๕๖๐) จะทำให้ค่าเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวอยู่ที ่ ๕.๒๓ ตร.ม./คน ถ้ายิ่งนับ 
เฉพาะแค่พื้นที่สาธารณะที่คนทั่วไปใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ ทำกิจกรรมทางกาย เดินเล่น  
ออกกำลังกาย ฯลฯ  จะมีค่าเฉลี่ยฯ เพียง ๐.๘๘ ตร.ม./คน และระยะการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะอยู่ที่ 
๔.๕ กิโลเมตร (UDDC, ๒๕๖๒)  
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   ๒๙ 
 

 
ภาพที่ ๒.๖ แสดงพื้นท่ีสีเขียวและสวนของกรุงเทพมหานคร 

ที่มา: UDDC Urban Insight (๒๕๖๒) 
  
 

๔) ปัญหาขยะยังคงเป็นความท้าทายสำคัญ จากรายงานการประเมินผลการดำเนินการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ช่วงปีพ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ โดยคณะบริหาร 
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่า กรุงเทพมหานคร ยังไม่สามารถลด
ปริมาณขยะได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากปริมาณขยะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ิมข้ึน
ถึงร้อยละ ๕.๖๕ จากปี ๒๕๕๖ อีกท้ังการคัดแยกวัสดุ ประเภทนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling) เช่น แก้ว 
กระดาษ โลหะ พลาสติก เป็นต้น ยังคงเป็นการคัดแยกอย่างไม่เป็นทางการ ในขณะที่การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นภาระทางงบประมาณที่สูงไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ล้านบาท 
ต่อปีงบประมาณ หากแต่ในปัจจุบันหน่วยงานกรุงเทพมหานครสามารถเก็บค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะ
ได้เพียงร้อยละ ๙ (สำนักสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๓) ทั้งนี้ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก็ยังมิได้มีการบังคับใช้อย่างเต็มที่มากนักเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในขณะที่ช่วงเวลาดังกล่าวมี
ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนว่าร้อยละ ๓๐ (สำนักสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๓) 
  

๒.๒.๓ ต้นแบบการพัฒนา หรือมาตรฐานสากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
๒.๒.๓.๑ ต้นแบบการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ถึงแม้ว่าเมืองใหญ่ในหลายประเทศจะ

ดำเนินการจัดการตามแนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำ แต่คำนิยามของเมืองคาร์บอนต่ำยังไม่มีการกำหนดอย่าง
แน่ชัด และมีคำนิยามที่แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศ โดยยึดแนวทาง “การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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   ๓๐ 
 

(Sustainable Development)” เป็นกรอบในการดำเนินงาน อาทิ Sustainable City Eco-city Smart 
City Carbon Neutral City และ Zero Carbon City เป็นต้น อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีคำนิยามที่
แตกต่างกันไป แต่ยังคงยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั ่งยืนและมุ ่งเป้าหมายเพื ่อการลดการปล่อย  
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ในเขตพ้ืนที่เมืองเป็นกรอบในการดำเนินงานที่เหมือนกัน 

การขับเคลื่อนแนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหลายเมืองทั่วโลก 
และมีการดำเนินการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำในหลาย ๆ ประเทศดังนี้ สหรัฐอเมริกา ๑,๐๕๐ เมือง 
อินเดีย ๔๐ เมือง จีน ๑๐๐ เมือง และญี่ปุ่น ๘๓ เมือง (Tan S. Y., 2017) โดยเมืองต่าง ๆ ในหลาย ๆ
ประเทศมีการดำเนินการพัฒนาเมืองไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำด้วยวิธีที่หลากหลาย และจากข้อมูลรายงาน 
The C๔๐ Cities Climate Leadership Group (C๔๐) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของเมืองใหญ่ต่าง ๆ 
ของโลก (World’s Megacities) ในการลดก๊าซเรือนกระจก พบว่าร้อยละ ๙๒ ของประเทศในกลุ่ม C
๔๐ สามารถดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกได้ในระดับที่สูง (Tan S. Y., 2015) อีกทั้งยังมีการกำหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการดำเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ 
ที่ตั ้งไว้ในเมืองนาโกยา (ญี่ปุ ่น) เมืองแวกซ์โจ (สวีเดน) และบรัสเซล (เบลเยี่ยม) เป็นต้น ตัวอย่าง
มาตรการได้แก่ ๑) การพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับธรรมชาติในพ้ืนที่โดยการสร้างชุมชนใกล้สถานีรถไฟ
เพ่ือลดการเดินทางของชาวเมืองและส่งเสริมการเดินและ การใช้จักรยานแทนรถยนต์ ๒) พัฒนาคุณภาพ
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โดยส่งเสริมการสร้างอาคารประหยัดพลังงานและระบบขนส่งมวลชนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ๓) มีการพัฒนาเมืองให้มีวิถีการบริโภคที่ยั ่งยืน เช่น ส่งเสริมให้ชาวเมืองบริโภค
อาหารที่มาจากแหล่งผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยัง สนับสนุนให้ประชาชนในเมืองที่มีที่ดิน
ของตนเองปลูกผักสวนครัวแบบ ปลอดสารพิษ เป็นต้น  

๒.๒.๓.๒ สิงคโปร์: ต้นแบบเมืองยั่งยืนด้านการกระจายพื้นที่สีเขียวที่เข้าถึงได้โดย 
ทุกคน นโยบายว่าด้วยพื้นที่สีเขียวในเมืองของสิงคโปร์ (Singapore’s Park policy) ที่มีการดำเนินการ
มาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สิงคโปร์ได้รับเอกราชจากมาเลเซียในปี ค.ศ.๑๙๖๕ ซึ่งริเริ่มจากวิสัยทัศน์ของ
นายลี กวน ยู นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และขยายพื้นที่สีเขียว 
ในเมืองไปทั่วทุกมุมเมือง นอกจากนี้ ความสำเร็จในการบูรณาการการวางผังเมืองและแนวนโยบาย  
เข้าด้วยกันโดยวางอยู่บนกรอบแนวคิดที่มองการณ์ไกลสู่ผลลัพธ์ในระยะยาวของเมืองที่มุ่งสร้างสมดุล
การใช้ที่ดินระหว่างการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมและสร้างความยั่งยืนได้ 

การสร้างพื้นที่สีเขียวของสิงคโปร์ ดำเนินการโดยคำนึงความสำคัญของกฎระเบียบและ
ขีดความสามารถทางวิศวกรรมที่ต้องสอดรับกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และแนวโน้มการเติบโตของ
เมืองในอนาคต โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สีเขียว (Green Space) ของสิงคโปร์รับผิดชอบโดย
องค์การพัฒนาเมือง (The Urban Development Authority: URA) ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหาร
จัดการทั้งมิติของการอนุรักษ์และการพัฒนาให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมโดยบูรณาการผ่านการออกแบบและ
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วางผังเมืองอย่างเหมาะสมและรองรับการเติบโตของเมืองได้ในอนาคต ซึ่งมีพลวัตของวัตถุประสงค์ของ
การขยายพื้นที่สีเขียวนับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ ๑๙๗๐ จากการใช้แนวคิดอุทยานมหานครแต่กรอบสำคัญ
ในการพัฒนา โดยปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญคือ (๑) แนวนโยบายและการบังคับใช้นโยบายผังเมือง 
ที่เข้มข้นและมีความต่อเนื ่อง (๒) การเชื ่อมต่อโครงข่ายพื ้นที ่สีเขียวในเมืองอย่างไร้รอยต่อ และ  
(๓) การออกแบบพื้นที่สีเขยีวเพ่ือรองรับกิจกรรมที่หลากหลายและสำหรับทุกคน 

กรณีศึกษา Green Linkages Urban Planning ของสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ยังมี
แนวคิดในการออกแบบโครงข่ายการสัญจรเขียวของเมือง เส้นทางสัญจรเขียวของสิงคโปร์ใช้พ้ืนที่รองรับ
น้ำของเมืองและมีการเชื่อมต่อเส้นทางหลักกับการเดินทางพื้นที่พักอาศัยในรูปแบบของการเดินหรือ 
ขี่จักรยาน เพื่อลดบทบาทการใช้ยานพาหนะเครื่องยนต์สำหรับการเดินทาง ทั้งนี้ คณะกรรมการด้าน
สาธารณูปโภคและสวนสาธารณะผู้ดูแลโครงการทางสัญจรเขียวได้กำหนดในคู่มือการออกแบบว่า  
ความกว้างของเส้นทางสัญจรเขียวนี้จะต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ประกอบไปด้วยเส้นทางจักรยาน
และเส้นทางการวิ ่งออกกำลังกาย โดยมีพื ้นที ่ปลูกต้นไม้ด้านข้างอย่างน้อย ๒ เมตรตลอดแนว  
ผ่านการส่งเสริมการดำเนินงานโดยอาศัยแรงจูงใจทางสังคมโดยการมีส่วนร่วมของ ๓ ภาคส่วนสำคัญ 
ได้แก่ ภาคประชาชน (people) ภาคสาธารณะ (public) และภาคเอกชน (private) เช่น โครงการ 
Community-in Bloom (CIB) programme ที่อาศัยความร่วมมือจากชุมชนในการสร้างสวนในชุมชน
ต่าง ๆ และมาตรการ Global Climate Change Agenda ที่อาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนใน 
การพ ัฒนาโครงการด ้ าน Corporate Social Responsibility เป ็นต ้น (National Parks Board 
Singapore, ๒๐๑๐) 

ในขณะที่ แนวคิดนิเวศวิทยาเมือง (Urban Ecology) กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบเมือง การรองรับการใช้ช ีว ิตในเมือง เช ่น ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ วัฒนธรรม รูปแบบการดำรงชีวิตของคนในเมือง การมีทรัพยากรทางธรรมชาติจะรองรับ
การใช้งานที่เกิดขึ้นเพ่ือให้เกิดความสมดุลทางนิเวศ เช่น พ้ืนที่รองรับน้ำ เป็นต้น ปัจจุบันการศึกษาเรื่อง
พื้นที่สีเขียวมุ่งเน้นมองพื้นที่สีเขียวในฐานะองค์ประกอบพื้นฐานของเมือง (Green Infrastructure) 
เพื่อให้พื้นที่สีเขียวที่พัฒนาสร้างประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่จะลดภาระทางสิ่งแวดล้อมของพื้นที่โดยรอบ 
โดยคุณค่าที่พ้ืนที่สีเขียวเหล่านี้ควรมี ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือสร้างความยืดหยุ่นให้ระบบ
นิเวศ การกระจายตัวของพื้นที่สีเขียวควรจะทั่วถึงในทุกเขตพื้นที่เพื่อการใช้งานในเชิงยุทธศาสตร์ เช่น 
การอพยพ หรือการรวมพล ขนาดและรูปร่างพื้นที่สีเขียวควรมีกลุ่มก้อน ขนาดใหญ่ตามสมควรที่จะเอ้ือ
ให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ พื้นที่สีเขียวควรเชื่อมต่อกัน พื้นที่สีเขียวควรอยู่ได้ด้วยตัวเอง มีการดูแล
รักษาที่น้อยและมีพ้ืนที่ดาดแข็งน้อยเพ่ือให้น้ำซึมผ่านได้ ลดภาระการระบายน้ำและเพ่ิมปริมาณน้ำใต้ดิน 
(ภาวิณี อินชมภู, ๒๕๕๘) 
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๒.๒.๓.๓ มาตรฐาน ISO ๓๗๑๐๑ มาตรฐานระบบการจัดการประเภทการดำเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้ชุมชนกลายเป็นชุมชนที่มีความยั่งยืนตามวัตถุประสงค์
และกลยุทธ์ที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรในขณะที ่ทร ัพยากรมีอยู ่อย่างจำกัด ทั ้งนี ้  การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์นั้น  
ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชน มาตรฐานสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กับชุมชนทุกขนาด ทุกโครงสร้าง และทุกประเภท ที่ต้องการพัฒนาหรืออาจประยุกต์ใช้ได้
กับประเทศกำลังพัฒนา ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ ทั้งในพื้นที่ชุมชนเมืองหรือ
ชนบท โดยมาตรฐานความยั่งยืนมีอย่างหลากหลาย อาทิ ภาวะผู้นำและความมุ่งมั่น  ความมั่นใจในการ
เชื่อมโยงกันของกลยุทธ์ โปรแกรม โครงการ แผนงาน และการบริการด้านความยั่งยืน การประเมิน  
ผลการปฎิบัติงานอย่างเป็นระบบเป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเมืองใหญ่ทั่วโลกได้ริเริ่มการดำเนินการเพื่อให้
ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ อย่างกว้างขวาง โดยเมืองแซปปด้า (อิตาลี) เป็นเมืองแรกที่ได้รับรองโดย
สหภาพยุโรป (International Organization for Standardization, 2016)  

ในขณะที่มาตรฐาน ISO ๓๗๑๐๑ ยังสามารถประยุกต์ใช้ควบคู ่กับ ISO๓๗๑๒๒:
๒๐๑๙ ได้เช่นกัน โดยเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ทำให้เมืองมีชุดตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดสมรรถนะในหลาย ๆ 
ด้านที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๒.๒.๓.๔ แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ ได้
บรรจุความยั่งยืนไว้เป็นประเด็นสำคัญส่วนหนึ่งของแผนงานเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสังคมที่สมดุลและมี
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกรุ่นทุกสมัยได้ เพื่อการเป็น
ประชาคมอาเซียนที่เข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้อย่างเท่าเทียมกัน และสามารถเกื้อหนุนการพัฒนา
สังคม และขีดความสามารถในการต่อยอดไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป โดยได้กำหนดผลลัพธ์ที่
มุ ่งหวังไว้ ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การอนุรักษ์และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ๒) เมืองที่มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ๓) สภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน และ 
๔) การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ซึ่งในส่วนของ ผลลัพธ์ที่มุ่งหวังและมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ใน
ด้านเมืองที่มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม นั้นมุ่งหมายให้เกิดส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมและบูรณา
การในการวางผังเมืองและการบริหารจัดการสำหรับการเป็นชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน การประสานงาน
ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาซึ่งการเข้าถึงที่ดินที่สะอาด สถานที่สาธารณะสีเขียว อากาศที่
บริสุทธิ์ น้ำที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยเป็นมิตรต่อเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
ผ่านการจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเข้าถึงได้และมีความยั่งยืน (สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.), ๒๕๖๓)  
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๒.๓ มิติของการพัฒนาเมืองที่มีรูปแบบอารยะ ลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับทุกคน 

 ในมิติของการพัฒนาเมืองที ่มีรูปแบบอารยะ ลดความเหลื ่อมล้ำ สำหรับทุกคนนั ้น ตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ได้กำหนดให้อยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ 
๓ มหานครสำหรับทุกคน ซึ่งมีประเด็นการศึกษาทั้งหมด ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้าน ๓.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร ๒) ด้าน ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ ๓) ด้าน ๓.๓ 
การศึกษาสำหรับทุกคน และ ๔) ด้าน ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม โดยที่ในภาพรวมของทั้งมิตินี้นั้น จะเป็น
ความพยายามของหน่วยงานกรุงเทพมหานครในการที่จะให้การดูแลประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบให้มีวิถีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ภายใต้การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำเพื่อนำไปสู่
ความเสมอภาคของประชากร ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายระดับประเทศและสากล คือ การลดความเลื่อม
ล้ำที่เกิดขึ้นจากช่องว่างการพัฒนา ทั้งในระดับประเทศ ระดับพื้นที่ รวมถึงความด้อยโอกาสในด้านต่าง 
ๆ ที่ปรากฎอยู่ในพื้นที่ ดังนั้น หากจะพิจารณาถึงศักยภาพของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ต่อความ
พยายามในการดำเนินการตามเป้าหมายดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาบริบทของเมืองต่อ
สภาพการณ์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถจัดแบ่งได้ ดังต่อไปนี้ 

๒.๓.๑ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายนอกกรุงเทพมหานคร 
จากการศึกษาในด้านของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร พบว่า การ
นำเสนอสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายนอกกรุงเทพมหานครในส่วนนี้จะเป็นการนำเสนอให้เห็นถึง
สภาพการณ์ภายนอกของปัญหาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยหน่วยในการนำเสนอนั้น จะเป็น
ภาพรวมในระดับประเทศ ส่งต่อมาในระดับพ้ืนที่ โดยมีประเด็นสำคัญ ๓ เรื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ประเด็นที่หนึ่ง ผู้สูงอายุ จากรายงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ในปี ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุุ (อายุุ ๖๐ ปีขึ้นไป) ประมาณ ๑๑.๖ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
๑๗.๕ ของประชากรทั้งหมด โดยสามารถจัดแบ่งผู้สูงอายุออกเป็นช่วงอายุ ได้ดังนี้  
 
ตารางท่ี ๒.๓ แสดงจำนวนและช่วงอายุผู้อายุในประเทศไทย 

ช่วงอายุ จำนวน (ล้านคน) อัตราส่วนต่อผู้สูงอายุทั้งหมด อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 

๖๐ – ๖๙ ป ี ๗ ร้อยละ ๖๐.๔  ๘๒/๑๐๐ 

๗๐ – ๗๙ ป ี ๓.๓ ร้อยละ ๒๘.๐ ๖๘/๑๐๐ 
๘๐ ปี ขึ้นไป ๑.๓ ร้อยละ ๑๑.๖  ๔๙/๑๐๐ 

ที่มา มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.). (๒๕๖๓). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 
๒๕๖๒. นครปฐม:สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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   ๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๒.๗ แสดงโครงสร้างอายุของประชากรประเทศไทย 
ที่มา มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.). (๒๕๖๓). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 

๒๕๖๒. นครปฐม:สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 
  

จากตารางและแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่มีจำนวนผู้สูงอายุในสัดส่วนที่สูง 
ส่งผลต่ออัตราการพึ่งพิงวัยแรงงาน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม และสถานการณ์นี้ จะเป็น
สถานการณ์เชิงโครงสร้างซึ ่งจะต้องใช้เวลานานหากจะแก้ไข การบริหารจัดการและการเตรียม  
ความพร้อมจึงเป็นมาตรการเบื้องต้นที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ และร่วมกันแก้ปัญหาแบบองค์รวม 

ประเด็นที่สอง คนพิการ จากรายงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พบว่า 
สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) นั้น จำนวนคนพิการใน
ประเทศไทย มีจำนวนทั ้งหมด ๒,๐๗๖,๓๑๓ คน แบ่งเป็น เพศหญิง ๙๙๒,๗๕๗ คน เพศชาย 
๑,๐๘๓,๕๕๖ คน เมื่อพิจารณาไปถึงประเภทของความพิการนั้น เมื่อเรียงลำดับใน ๓ อันดับแรกของ
ความพิการ จะพบว่า อันดับที่ ๑ ร้อยละ ๔๙.๗๓ เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย อันดับ
ที่ ๒ ร้อยละ ๑๘.๘๗ เป็นผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และอันดับที่ ๓ ร้อยละ ๙.๒๐ เป็น 
ผู้พิการทางการเห็น  

หากวิเคราะห์ในช่วงอายุ จะพบว่า ผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป มีจำนวน ๑,๑๓๗,๘๑๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๐ ของจำนวนคนพิการทั ้งหมด และผู ้พิการที ่อยู ่ในวัยทำงาน อายุระหว่าง  
๑๕ - ๕๙ ปี มีจำนวน ๘๕๗,๐๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๘ ของจำนวนคนพิการทั้งหมด ในส่วนของ
ระดับการศึกษา ผู้พิการจำนวนร้อยละ ๘๑.๘๔ ของจำนวนคนพิการทั้งหมด ได้รับการศึกษาสูงสุด 
ในระดับประถามศึกษา ท้ายที่สุด คือ การประกอบอาชีพ มีผู้พิการในวัยทำงานที่ประกอบอาชีพ จำนวน 
๒๑๒,๓๘๒ คน หรือร้อยละ ๒๔.๗๘ ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด 
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   ๓๕ 
 

 แนวความคิดของการทำให้คนพิการสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี สามารถมีส่วนร่วม
ในการเติบโตทางเศรษฐกิจ จำเป็นต้องได้รับการให้โอกาสตั้งแต่ต้นทางคือ การให้การศึกษาพิเศษที่
เหมาะกับศักยภาพทางด้านร่างกายและสติปัญญา การส่งเสริมโอกาสในการทำงาน การพัฒนาศักยภาพ
ในการทำงาน ความคุ้มครองตามสิทธิเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ชีวิต และการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องแก่  
คนในสังคมในการไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ  
 ประเด็นที่สาม ผู้ด้อยโอกาส มีการให้นิยามที่หลากหลาย และการระบุว่าใครเป็นผู้ด้อยโอกาส
อาจมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันตามหน่วยงาน เช่น การเป็นผู้ยากไร้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ บุคคลที่อยู่ใน
สภาวะยากลำบาก ผู้ยากจน (ตามเกณฑ์ความยากจนหรือความจำเป็นพื้นฐานที่รัฐกำหนด) เป็นต้น ใน
ประเด็นนี้อาจมิได้มีข้อมูลเชิงประจักษ์หรือหน่วยนับสากลที่ชัดเจนที่จะบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงสถานะ
ของความเป็นผู้ด้อยโอกาสในระดับต่าง ๆ ในสังคมไทย แต่หากพิจารณาว่าผู้ด้อยโอกาส และผู้อยู่ภาวะ
เปราะบางเป็นส่วนหนึ่งของความด้อยโอกาสที่เกิดขึ้นและสะสมมาจากผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมมาในอดีต ข้อบ่งช ี ้จากรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๓ โดยสำนักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า  

สถานการณ์ด้านแรงงาน มีอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ จำนวนผู้มีงานทำ 
กลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนเกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ แต่มีชั่วโมง
การทำงานลดลงอย่างต่อเนื่อง แรงงานจบใหม่ แรงงานอายุน้อย และมีการศึกษาสูงยังเป็นกลุ่มที ่มี
ปัญหาการว่างงานเป็นจำนวนมาก  
สถานการณ์ด้านหนี้สินครัวเรือนขยายตัวร้อยละ ๓.๘ ชะลอลงจากร้อยละ ๔.๑ ในไตรมาสก่อน หรือ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๘๓.๘ ต่อ GDP เป็นการปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการหดตัวของเศรษฐกิจ
ที่รุนแรง มูลค่าหนี้ครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้น ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนยังมีความเสี่ยง 
 สถานการณ์ด้านสุขภาพและการเจ็บป่วย จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลงจาก  
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๖๘.๑ เป็นการลดลงในเกือบทุกโรค  
 สถานการณ์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนคดีอาญาโดยรวมลดลง ขณะที่
สถานการณ์การคา้มนุษย์ของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับ “Tier ๒” ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ 
 จากข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของสังคมไทยในปัจจุบันซึ่งเป็น
ผลมากจากความเหลื่อมล้ำ และความด้อยโอกาสในด้านต่าง ๆ ที่ผู้คนบางส่วนในสังคมจะต้องเผชิญใน
สถานการณ์ปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าจำนวนของกลุ่มผู้เปราะบางจะเพิ่มขึ้น และความสามารถใน  
การดูแลตนเองและการมีความมั่นคงในชีวิตระหว่างประชากรแต่ละกลุ่มจะยิ่งมีช่องว่างที่มากข้ึน 
 บทวิเคราะห์ต่อสถานการณ์ภายนอก ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ในปัจจุบัน ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ แต่กระนั้นผลกระทบดังกล่าวเมื่อเกิด
กับกลุ่มเปราะบางข้างต้นนั้น ถือได้ว่า มีความรุนแรงมากกว่าบุคคลทั่วไป อาจกล่าวได้ว่าการแพร่ระบาด
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   ๓๖ 
 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ เป็นการตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่อย่างเรื้อรังใน
สังคมไทย ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องกำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อการแก้ไข บรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น 

ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจของเมืองกรุงเทพมหานคร พบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้มาตรการของรัฐในระยะสั้นจะต้องมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมให้
ทุกคนมีสุขภาพที่ดี สามารถเข้ารับบริการการรักษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม 
จากนั้นในระยะกลางจึงเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนา ปรับปรุงระบบภาษี เพื่อการกระจายรายได้อย่างเป็น
ธรรม สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งการเงิน และปรับปรุงปัจจัยเชิงสถาบันการเมือง ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ภาพที่ต้องดำเนินการในระยะยาว  

ด้วยเหตุนี้ ความสอดคล้องของการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองในด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ
ของคนด้อยโอกาสต่อการกำหนดการกำหนดทิศทางในระยะสั้นนี้ จึงควรสอดคล้อง  หนุนเสริมไปใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ หน่วยงานกรุงเทพมหานครจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้
สอดรับต่อการปรับตัวของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ในขณะที่ด้านการศึกษาสำหรับทุกคน พบว่า วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ กระตุ้นและเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมุมต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงไปสู่ Digitalization ที่
มากกว่าแค่ Digitization โดย Digitalization คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เข้ามาแล้วทำให้กระบวนการ
ทำงานเปลี่ยนไป ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีประเด็นสำคัญคือ การเปลี่ยนประสบการณ์
ของคน (User Experience) ซึ่งแตกต่างจาก Digitization ที่เป็นเพียงแค่การลงทุนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เช่น การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ การเก็บข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์ หรือ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ใน
องค์กรให้อยู่ในรูปดิจิทัล การเว้นระยะห่าง (Physical/Social Distancing) และ “Work from Home” หรือ 
WFH ที่มีความหมายตรง ๆ คือ “การทำงานที่บ้าน” เป็นแนวโน้มการทำงานยุคใหม่ที่ตามมากับเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พัฒนาไปจนทำให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีต้นทุนที่ต่ำลง 
ประกอบกับพฤติกรรมการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่มองหาการทำงานแบบอิสระ ให้คุณค่าทั้งงาน และการ
เดินทางเพ่ือรับประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับชีวิต เมื่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเข้าถึงคนส่วนใหญ่ ผ่านทางอุปกรณ์
ส่วนตัวได้ ทั้งแลปท็อป สมาร์ทโฟน จึงช่วยให้เกิดแนวโน้มการทำงานที่บ้านชัดเจนขึ้น สามารถทำงานและ
สื่อสารกันที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ นอกจากนี้ แนวโน้มดังกล่าว จะนำไปสู่การ “Learn Anyway” ที่ไหน เมื่อไหร่ 
ก็เรียนได้ ๒๔ ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด  

เมื่อประเมินสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายนอกกรุงเทพมหานคร ในด้านการศึกษาสำหรับ
ทุกคน จะพบว่า มีปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและส่งผลอย่างมากต่อมหานครสำหรับทุกคน ในด้าน
การศึกษาสำหรับทุกคน คือ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเข้าถึงคนส่วนใหญ่ ผ่านทางอุปกรณ์
ส่วนตัว สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีต้นทุนที่ต่ำลง ซึ่งสามารถนำไปสู่การ
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พัฒนาการศึกษาสำหรับทุกคน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการพัฒนานักเรียน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา เนื้อหาการเรียนรู้ และ ประชาชน ทำให้นักเรียนมีทักษะความรู้และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานกรุงเทพมหานครเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพ การบริหารจัดการสถานศึกษา การศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยที ่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงว ัยและกลุ ่มเป้าหมายในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร การพัฒนาเครือข่ายและกลไกการใช้ประโยชน์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่ประชาชน
กลุ่มและช่วงวัยต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ การพัฒนากิจกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลควบคู่
กับการศึกษาในห้องเรียนจะช่วยพัฒนาการศึกษาสำหรับทุกคนได้สะดวก รวดเร็ว และมีต้นทุนที่ต่ำลง 

“การเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้” เพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ การทบทวนความรู้ และ 
การแสวงหาความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ไม่จำกัดขอบเขตความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 

โดยมีครูเป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้ (Facilitator) ในทุกระดับการศึกษา ทั้งประถม มัธยมต้น มัธยม
ปลาย ในส่วนประเด็นสุดท้าย สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งโลกปัจจุบันอยู่ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีประชากร
หลายพันล้านคนอาศัยอยู่ในหลายร้อยประเทศ จึงมีความหลากหลาย (พหุ) ทางเชื้อชาติ  และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่บนโลกนี้มีทั้งความแตกต่าง และคล้ายคลึง
กัน เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ประเทศต่าง ๆ ที่มีประชากรจำนวน
มากนี้ มีประชากรที่มีเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างมาก ความหลากหลายในสังคม
พหุวัฒนธรรม สังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural Society) เป็นสังคมที่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความ
หลากหลาย มีความแตกต่างกันทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนา ภาษา การแต่งกาย 
การเป็นอยู่ ฯลฯ เพราะแต่ละกลุ่มชนมีความเชื่อ ความศรัทธา ในศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
การที่จะทำให้แต่ละคนสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนหรือสังคมเดียวกัน ด้วยการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลอืกัน 
ไม่มีการเบียดเบียนกัน ไม่ทำร้ายกัน หรือไม่ละเมิดสิทธิของกันและกัน แต่ละกลุ่มชนสามารถประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาได้ตามความเชื่อและศรัทธาของตนเองอย่างมีเสรีภาพ โดยไม่มีการกีดกัน ก้าวก่าย 
ล่วงละเมิด หรือก่อกวนซึ่งกันและกัน ทำให้สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม
ได้อย่างสันติ สงบ และพ่ึงพา อาศัยซึ่งกันและกัน โดยไม่มีปัญหาขัดแย้งหรือความรุนแรงระหว่างกัน จึง
ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ ทำความเข้าใจกับความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งและรอบด้านสังคม
พหุวัฒนธรรม เป็นสังคมที่มีความหลากหลาย กลุ่มสังคมตนเอง กลุ่มสังคมอื่น ซึ่งกลุ่มสังคมมีความ
หลากหลายมากขึ้น การกำหนดเป้าหมายด้านสังคมพหุวัฒนธรรม มหานครต่าง ๆ จะมีอัตลักษณ์
เฉพาะตัว ก่อนอื่นหน่วยงานกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องระบุกลุ่มสังคมต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน ปัจจุบัน
มีแนวคิดที่กำลังแพร่หลายมากขึ้นคือ เผ่า (Tribe) เผ่าคือกลุ่มคนที่คิดและทำบางสิ่งเหมือนกัน โดยมี
หัวหน้าเผ่าเป็นผู้นำ สิ่งที่พิเศษของเผ่าคือทุกคนเชื่อเรื่องเดียวกัน ทุกคนจึงลงมือทุ่มเททำสิ่งนั้นใน
ทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง คนทุกคนอยู่ในเผ่าทางศาสนา เผ่าทางเชื้อชาติ 
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เผ่าในกรุ๊ปไลน์ที่ทำงาน และเผ่าชนิดต่าง ๆ ตามความสนใจของคน มนุษย์อาศัยเป็นเผ่ามาตั้งแต่โบราณ
แล้ว ในอดีตเผ่ามาจากคนในหมู่บ้าน แต่ตอนนี้อินเทอร์เน็ตกับสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้คนไปเข้ากับเผ่า
ไหนก็ได้บนโลก ซึ่งได้เปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิตและการสื่อสารไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ เผ่าจะ
แข็งแกร่งแค่ไหนขึ้นอยู่กับความผูกพันของสมาชิกเผ่า ซึ่ งมาจากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนไอเดีย/
ความคิด ความสำเร็จเกิดจากการดึงดูดคนมาอยู่ในเผ่าของตัวเอง สร้างความเชื่อใจและเปลี่ยนผู้คนเป็น
พลังที่คอยสนับสนุนการดำเนินงานของเผ่าอย่างกระตือรือร้น (Godin, ๒๐๐๘) 

เมื่อพูดถึงเมืองหรือมหานคร มิติหนึ่งที่สำคัญของเมืองสมัยใหม่คือ การอยู่บนฐานของความ
เชื่อมโยง (Connectivity) ปัญหาเฉพาะหน้าที่เจอคือ โรคระบาดตัดสิ่งที่เป็นการเชื่อมโยงทางกายภาพ 
(Physical Connectivity) และทำให้เครือข่ายความเชื่อมโยงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในขณะเดียวกัน 
เทคโนโลยีก็ช่วยทำให้การเชื่อมโยงทางดิจิทัล (Digital Connectivity) มีความสำคัญมากขึ้น ในแง่หนึ่ง 
สถาบันทางสังคมผูกกับพื้นที่ทางกายภาพค่อนข้างมาก เช่น บ้านจัดสรร หรือย่าน แต่ความสัมพันธ์ทาง
สังคมกลับไปอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า สองโลกนี้จะผสานเข้าหากันได้อย่างไร ในนิวยอร์กมีการพัฒนา
แอปพลิเคชันชื่อ ‘Nextdoor’ ซึ่งเชื่อมคนในละแวกเดียวกันเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ชายคนหนึ่งอยู่
บ้านจัดสรร แล้วคุณแม่อยู่ด้วย คุณแม่กับผู้สูงอายุคนอื่นในหมู่บ้านรู้จักกันหมด ขอยืมอะไรก็ได้ เกลือ 
น้ำตาล เครื่องมือช่าง เป็นความพยายามในการสร้าง Neighborhood Unit ขึ้นมา และตัวความเชื่อมโยง
ทางดิจิทัลก็ยังมีอยู่ คือไลน์กรุ๊ปของคนในหมู่บ้าน (สมคิด พุทธศรี, ๒๕๖๓) 

นอกจากนี้กลุ่มสังคมที่ได้รับการพูดถึงในโลกคือ ความหลากหลายทางเพศ ทั้งในแง่รสนิยมทางเพศ 
(Sexual Orientation) และอัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) เป็นประเด็นที่สังคมในหลากหลายประเทศ
ให้การยอมรับมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ มี ๒๘ ประเทศที่กำหนดให้
การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันถูกกฎหมาย ขณะที่ประเทศไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับเพศที่สาม  
ก็มีการถกประเด็นพูดคุยเรื่องการผลักดันให้มีการแก้ข้อกฎหมายให้รองรับคู่สมรสที่เป็นเพศเดียวกัน เรียกได้
ว่า เราอาจจะเห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมในการแสดงออกว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายทางเพศอย่างแท้จริงในอีกไม่นาน ความแตกต่างทำให้โลกมีสีสัน และ ความหลากหลายทางเพศ 
(LGBTIQN+) ทำให้เรารู ้ว ่าโลกไม่ได้มีแค่ขาวกับดำ ซ้ายหรือขวา สิ ่งที ่สำคัญ คือ การเคารพตัวเอง  
เคารพคนอ่ืน และยอมรับความแตกต่าง (ที่ไม่มีสิ้นสุด) ด้วยการเปิดใจ และปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  

ทั ้งหมดนี ้ค ือความเป็นส ังคมพหุว ัฒนธรรม ที ่จะเก ิดข ึ ้นนอกเหนือจากการที่ หน ่วยงาน
กรุงเทพมหานครจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ การจัดแสดงชุดนิทรรศการ
เคลื ่อนที ่มรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที ่ได้ร ับการขึ ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร การจัดตั ้งเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร สาขาต่าง ๆ  
และการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม 
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สังคมพหุวัฒนธรรม ในความหมายที่ปรากฏของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ 
กับวัฒนธรรมในเชิงรูปแบบ คือพยายามสำรวจชุมชนเก่า และนำมาจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ และการนำ
วัฒนธรรมมาเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามชุมชนต่าง ๆ สิ่งที่ไม่มีในการอธิบาย
เรื่องเมืองแห่งสังคมพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ก็คือ พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่ง 
พหุวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างไรที่แตกต่างจากเมืองพหุวัฒนธรรมอื่น  ๆ แนวคิดเรื่องของ
สังคมพหุวัฒนธรรมในโลก มักจะเริ่มให้ความสำคัญก่อนว่า อะไรคือความขัดแย้งหรือความตึงเครียดทาง
วัฒนธรรมในพื้นที ่ ซึ ่งส่วนมากหมายถึง การเข้ามาของชุมชนที่อพยพเข้ามา ในกรณีของประเทศ
ออสเตรเลีย บางเมืองอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถลาไปประกอบศาสนกิจในเวลางานได้ หรือการให้
ความสำคัญกับชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ในเมือง หรือห้องสมุดของเมืองอาจจะมีจำนวนหนังสือที่ไม่ใช่
ภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก เช่น ซิดนีย์ มีจำนวนคนเอเชียมาก อาจจะต้องมีหนังสือภาษาในเอเชียมาก  
 ในการพิจารณาว่าเมืองไหนในโลกเป็นเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมนั้น ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ  
การสร้างความรู้สึกร่วมของความเป็นเมืองที่ต้อนรับคนที่หลากหลาย โดยเฉพาะคนที่อพยพเข้ามาใน
เมือง ซึ่งสามารถสะท้อนออกมาจากเรื่องของการส่งเสริมการเรียนและใช้ภาษาอ่ืน ๆ ในเมือง การจัดให้
แต่ละชุมชนนั้นจัดงานมหกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลองอัตลักษณ์ของตน และให้คนอื่นได้เรียนรู้ร่วมไป
ด้วย หรือการประกาศเขตต่าง ๆ ให้เป็นเขตวัฒนธรรมเฉพาะ เช่น ย่าน China Town ย่าน Little India 
หรือย่านผสมของหลายวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น แนวทางของสังคมไทย ควรมีการสำรวจพื้นที่
วัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมเก่าในแต่ละพื้นที่ ย่าน วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ เช่น  ย่านญี่ปุ่น ย่านเกาหลี 
ย่านพม่า ฯลฯ ไม่ใช่มีแต่ย่านสำเพ็ง เยาวราช และพาหุรัด รวมทั้งสำรวจวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น พื้นที่
การเต้นในบริเวณสนามศุภชลาศัย หรือย่านการค้าขายในยามค่ำคืน หรือตลาดนัดที่มีลักษณะเฉพาะ 
เช่น ตลาดรถไฟ รวมถึงการนำวัฒนธรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวกลาง และวัฒนธรรมที่เกิดจาก
ความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่จะมีความสำคัญเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ  
 

๒.๓.๒ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายในกรุงเทพมหานคร 
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแล

อย่างครบวงจร พบว่า การนำเสนอสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายในกรุงเทพมหานครในส่วนนี้จะ
เป็นการนำเสนอให้เห็นถึงสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อประเด็นดังกล่าว เพื่อทำ  
ความเข้าใจและประกอบการวิเคราะห์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ประเด็นผู้สูงอายุ จากสถานการณ์ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ กันยายน ๒๕๖๓ พบว่า 
กรุงเทพมหานครเป็นสังคมผู ้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยมีประชากรผู ้สูงอายุอยู ่ที ่ร ้อยละ  ๒๐.๑๕ 
(๑,๐๙๖,๕๙๑ คน) ของประชากรทั้งหมด (๑,๐๙๖,๕๙๑ คน) ซึ่งมีมากกว่าจำนวนประชากรช่วงวัยเด็ก 
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   ๔๐ 
 

โดยดัชนีการสูงอายุต่อวัยเด็ก อยู่ที่ร้อยละ ๑๔๔.๕๒ อัตราส่วนพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานอยู่ที่ร้อย
ละ ๓๐.๕๖ อัตราส่วนวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุอยู่ท่ี ๓.๒๗ ต่อ ๑  
 

 

 
ภาพที่ ๒.๘ แผนที่แสดงการกระจายตัวของความเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
ที่มา: กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 

 
ประเด็นคนพิการ จากข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวนผู้พิการที่

ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน ๙๖,๓๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔.๖๔ ของจำนวนคนพิการทั้งประเทศ 

ประเด็นผู ้ด ้อยโอกาส จากข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและ 
ความเหล ื ่อมล ้ำในประเทศไทย พบว ่า การกระจายต ัวของคนจนในเขตกร ุง เทพมหานคร  
เมื่อเปรียบเทียบกับรายภาคแล้ว ถือได้ว่ามีการกระจายตัวน้อยที่สุด กล่าวคือ อยู่ที่ ๐.๕๙ และเมื่อเทียบ
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   ๔๑ 
 

รายจังหวัด ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาความยากจนน้อยที่สุดเป็นอันดับ ๕ รองจากนนทบุรี ปทุมธานี 
ภูเก็ต และสมุทรปราการ ตามลำดับ แต่ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาความเหลื่อมล้ำในด้านอื่นประกอบ 
เช่น ความสามารถในการเข้าถึงบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ การเข้าถึงที่อยู่อาศัย ความมั่นคงทางอาหาร
หรืออาชีพนั ้น อาจกล่าวได้ว ่า กรุงเทพมหานครเป็นพื ้นที ่ที่ ม ีความซับซ้อนในเรื ่องของปัญหา 
ความเหลื่อมล้ำดังกล่าวเป็นอย่างมาก  

บทวิเคราะห์ต่อสถานการณ์ภายใน ประเด็นเรื่อง การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ถือได้ว่าเป็นปัญหาหลักในปัจจุบัน ซึ่งหากพิจารณาผ่านบทบาทของกรุงเทพมหานคร
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ทิศทางที่สำคัญของการพัฒนาคือ หน่วยงานกรุงเทพมหานคร 
ควรมีฐานข้อมูลและการชี้วัดข้อมูลกลุ่มเปราะบาง การย้ายถิ่นของแรงงานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การเป็น
ประชากรแฝงของแรงงานต่างด้าว ทั้งในเชิงปริมาณ พฤติกรรม การบ่งชี้เชิงพ้ืนที่ เพ่ือนำสร้างมาตรการ
ที่เหมาะสมในการรองรับ หรือการให้ความช่วยเหลือ ภายใต้กรอบจำกัดทางด้านงบประมาณ เป็นสิ่งที่
ต้องพิจารณาดำเนินการอย่างเร่งด่วน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้วยยุทธศาสตร์นี้ให้ความสำคัญ
กับประเด็นเรื ่องคนด้อยโอกาสและแรงงานนอกระบบ ทำให้ต้องพิจารณาสัดส่วน/จำนวนของ
กลุ่มเป้าหมายทั้ง ๒ กลุ่มในพื้นที่ โดยความซับซ้อนและยากลำบากในการนับจำนวนคนด้อยโอกาสใน
พื้นที่นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ ทั้งเรื่องความหลากหลายของความด้อยโอกาส ประเด็นปัญหาเฉพาะ
ของบริบทบุคคล เป็นต้น ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการออกแบบนโยบาย/มาตรการสำหรับกลุ่มนี้อาจเป็น  
เชิงรับมากกว่าเชิงรุก แต่กระนั ้น การสำรวจความต้องการก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื ่อนำมาใช้ใน 
การพัฒนามาตรการเชิงรับข้างต้นนั่นเอง 
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   ๔๒ 
 

 
ภาพที่ ๒.๙ ร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามภาค พ.ศ.๒๕๖๓ 

ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
แรงงานนอกระบบ จากข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสำนักงานสถิติ

แห่งชาติ พบว่า จากผู้มีงานทำทั้งหมด ๓๗.๙ ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบ ๒๐.๔ ล้านคน หรือ 
ร้อยละ ๕๓.๘ แบ่งเป็นชายร้อยละ ๕๔.๙ หญิงร้อยละ ๔๕.๑ โดยกรุงเทพมหานครมีแรงงานในระบบ
ร้อยละ ๗๔.๓ และแรงงานนอกระบบร้อยละ ๒๕.๗ ทั้งนี้ ด้วยการที่ข้อมูลดังกล่าวมิได้ถูกจัดเก็บใน
ระดับพื้นที่ ขาดการสอบถามศักยภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้
วิเคราะห์ ออกแบบมาตรการหรือนโยบายได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของคนในพื้นที่ ดังนั้นแล้ว 
ทิศทางการพัฒนาที่สำคัญ คือ การสำรวจข้อมูลดังกล่าว เพื่อนำมาใช้เป็นฐานในการออกแบบนโยบาย
ต่อไป โดยควรเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (และตลาดผลผลิต) และ
ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้หาก กทม. สามารถบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่จัดสวัสดิการ
สำคัญ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จะทำให้ข้อมูลที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในด้านการศึกษาสำหรับทุกคน เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดในด้านการศึกษาสำหรับทุกคนตาม
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ พบว่า จุดแข็ง
ของกรุงเทพมหานคร การเข้าเรียนสุทธิในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
จำนวนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
๖๐ ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ร้อย
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   ๔๓ 
 

ละของผู้เรียนมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละของนักเรียนมีคะแนน IQ และ EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป ร้อย
ละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม จำนวนเขตที่ มีการสำรวจ
ความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและ
กลุ ่มเป้าหมายในพื้นที ่กรุงเทพมหานครและมีแผนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความต้องการของ
ประชาชน จำนวนโครงการ/กิจกรรมที ่จ ัดขึ ้นเพื ่อพัฒนากระบวนการเร ียนรู ้ตามอัธยาศัยให ้มี
ประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย มีผลการดำเนินการบรรลุตามค่าเป้าหมาย แสดงให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครมี
ความสามารถในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครในมิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับ
ทุกคน ในกลุ่มตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง 

ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีจุดอ่อน คือ ตัวชี้วัดที่ต้องเปรียบเทียบการศึกษากรุงเทพมหานคร
กับการศึกษาระดับชาติ ซึ ่งเป็นเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผลการดำเนินงาน  
ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศทุกรายวิชาที่สอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด 
และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนด มีผลการดำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมาย  

ทั ้งนี ้ จากรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี  
พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งได้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคด้านทรัพยากร พบว่า โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประสบปัญหาในการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่ทำหน้าที ่ด ้านการสอน จึงทำให้ครูต้องสอนใน
สาขาวิชาที่ไม่ถนัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการการเรียนการสอนรวมถึงยังเป็นการเพ่ิม
ภาระให้ครู โดยมีข้อเสนอแนะด้านทรัพยากร ควรส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานในทุก ๆ โรงเรียนและเพ่ือลดภาระของครู 
รวมถึงควรจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อทุกโรงเรียน และคาดการณ์แนวโน้ม  ด้าน
ทรัพยากร จัดให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการเรียนรู้มาก
ขึ้นเพ่ือนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แม้ว่าจะมีผลการดำเนินงานหลักส่วนใหญ่บรรลุตามค่าเป้าหมาย แต่เมื่อพิจารณาแล้ว ตัวชี้วัด  
ที่ต้องเปรียบเทียบการศึกษากรุงเทพมหานครกับการศึกษาระดับชาติ การขาดแคลนทรัพยากรบุคคล  
ที่ทำหน้าที่ด้านการสอน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ความรู้ไม่ได้อยู่ เพียงแค่ในห้องเรียน 
กรุงเทพมหานครควรวางแนวทางการพัฒนาในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการเรียน
การสอน เพ่ือทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และบรรลุเป้าประสงค์ของการศึกษาสำหรับ
ทุกคน 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคตของการศึกษาสำหรับทุกคนควรคำนึงถึงการเปลี ่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ควรเพิ่ม “การศึกษาสำหรับทุกคน” 
ในเชิงรุก ไม่เพียงแต่จัดให้มี แต่ต้องพัฒนาให้ดีอย่างมีคุณภาพ สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาศักยภาพตนเอง ทำความเข้าใจในศักยภาพของแต่ละบุคคล เล็งเห็นคุณค่าของทุกคนอย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาคกัน โดยการเพิ ่มเติมการอำนวยความสะดวกทั ้งด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) และไวไฟ (Wi-Fi) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ รวมถึง
การจัดทำหลักสูตรออนไลน์ที่สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อย่างทั ่วถึง มุ ่งเน้นการได้ร ับโอกาสทางการศึกษาที ่เท่าเท ียมกัน ไม่ม ีการแบ่งแยกคำนึงถึง  
ความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ ควรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับ
ครูผู้สอน เพื่อให้ครูทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้ ส่งเสริมการให้เกิดการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

นักเรียนมีทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้มี
ความสามารถและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นกา ร
พัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้ งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่  
วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย 
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  
โดยการพัฒนาทักษะและความสามารถด้านดิจิทัลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร ในการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 
และเพื ่อให้ครูทำหน้าที ่เป็นผู ้อำนวยการการเรียนรู ้ ส่งเสริมการให้เกิดการศึกษาและการเรียนรู้  
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” 
เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้  
และวิธีจัดระเบียบ การสร้างความรู ้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู ้ให้ผู ้เร ียน  
และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนา กระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุน
สื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มี
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ความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่ อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรง  

การบริหารจัดการสถานศึกษา นอกเหนือจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
การจัดการเรียนรู้การสอนที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
ควรเพิ ่มเติมการอำนวยความสะดวกทั ้งด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และไวไฟ (Wi-Fi)  
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ รวมถึงการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ที่
สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมกับการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างทั่วถึง ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การวางพื้นฐานระบบ
รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ 
องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไปพร้อมกัน  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที ่มี
คุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง
ผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่
ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการสำรวจความต้องการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ของประชาชนในช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านทางดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบ ฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและ
ยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการ
เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต มาตรการจูงใจ
ให้คนเข้าสู ่การยกระดับทักษะ การให้สถานประกอบการเพิ ่มผลิตภาพ  แรงงานผ่านการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่  การอ่านออก-เขียนได้-คิดเลข
เป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่
อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งนำความรู้ไป
พัฒนาต่อยอดหรือ ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้  
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   ๔๖ 
 

พัฒนาเครือข่ายและกลไกการใช้ประโยชน์การเรียนรู ้ตามอัธยาศัยแก่ประชาชนกลุ่มและ  
ช่วงวัยต่าง ๆ โดยการพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ในพื้นที่ที่มีความพร้อม ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีต้นทุนที่ต่ำลง เช่น 
กรุ๊ปไลน์ หรือ โปรแกรมกลุ่มประเภทอ่ืน ๆ เป็นต้น 

ในด้านสังคมพหุวัฒนธรรม เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดในด้านการศึกษาสำหรับทุกคนตามรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ พบว่า จุดแข็งของ
กรุงเทพมหานคร จำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา 
จำนวนชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร จำนวนเครือข่าย
ด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานครและจำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุ
วัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครหลากหลายช่องทาง ทุกตัวชี้วัดมีผลการดำเนินการบรรลุตามค่าเป้าหมาย 
แสดงให้เห ็นว ่ากร ุงเทพมหานครมีความสามารถในการดำเน ินการตามแผนปฏิบ ัต ิราชการ
กรุงเทพมหานครในมิติท่ี ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม 

จากรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  
ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคด้านบริหารจัดการ โดยพบว่า การดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่ แต่ยังขาดการดำเนินการทางด้านการ
สร้างสังคมพหุวัฒนธรรม และการแสวงหาความร่วมมือกับสภาวัฒนธรรมเขตและเครือข่ายวัฒนธรรม  
มีข้อจำกัดเรื่อง งบประมาณ และเวลาของภาคส่วนต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี
ข้อเสนอแนะด้านบริหารจัดการ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้กับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง สนับสนุนให้มีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม และคาดการณ์แนวโน้ม 
ความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติศาสนา ภาษา ความเชื่อ ซึ่งนับวันจะมีความหลากหลายมาก
ขึ้น รวมถึงการเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารยิ่งทำให้การสื่อสารและการถ่ายทอดแนวคิดหรือ วัฒนธรรมทั้งที่
เหมาะสมและไม่เหมาะสมเป็นไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค  ในการสร้างสังคม
พหุวัฒนธรรม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องบริหารจัดการ  เพื่อดำเนินการให้มี
ความเหมาะสม เผยแพร่แนวคิดดังกล่าวไปสู่สาธารณชน และเกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของคนใน
สังคม สามารถสร้างสังคมที่มีความแตกต่างกันให้อยู่ร่วมกันได้อย่ างสันติสุขและ ปรองดอง ในบริบท
ดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ด้วยความตั้งใจจริง  
ซึ่งจะก่อให้เกิดกระแสสังคมและการมีส่วนร่วมเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

แม้ว ่ากรุงเทพมหานครจะดำเน ินการได้ตามเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตั วช ี ้ว ัดของ 
สังคมพหุวัฒนธรรม แต่ก็ยังไม่แสดงให้เห็นการพัฒนาสู่ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ควรเป็นในมิติของ
การพัฒนาเมืองที่มีรูปแบบอารยะ ลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับทุกคน ของมหานครสำหรับทุกคนอย่าง
แท้จริง  
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   ๔๗ 
 

แนวทาง/ทิศทางของการพัฒนาในอนาคตของการศ ึกษาสำหร ับทุกคนควรคำ น ึงถึง 
การเปลี ่ยนแปลงสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ควรเพ่ิม  
“สังคมพหุวัฒนธรรม” ในเชิงสังคมพหุวัฒนธรรมจริง ๆ ที่ไม่ใช่แค่การอนุรักษ์วัฒนธรรม แต่ต้องทำให้
เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ เพื่อเชื่อมต่อแต่ละวัฒนธรรม และเชื่อมต่อข้ ามวัฒนธรรม  
ในร ูปแบบที ่หลากหลายและครอบคลุมเพื ่อให ้ เป ็นมหานครสำหร ับท ุกคน ตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ซึ่งกำหนดระดับเป้าหมาย ๕ เรื ่องของสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
แนวทางเชิงรุก และมีเป้าหมายชัดเจน ๑) กรุงเทพมหานคร ต้องให้ความสำคัญแก่กลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ 
อย่างเสมอภาค เท่าเทียม รวมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมมีพื้นที่ในการแสดง  
ตัว สืบทอดและเกิดการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต ๒) กรุงเทพมหานคร
ต้องมีพื ้นที ่เพื ่อการเรียนรู ้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งในเชิงรูปแบบและลักษณะกิจกรรมใน
กรุงเทพมหานคร ๓) กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริมให้กลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
และปรองดอง เมื่อมีกิจกรรมทุกคนพร้อมช่วยเหลือกันโดยไม่แบ่งแยก ๔) กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริม
การสร้างอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานครเองจากความหลากหลายของวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ดำรงอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ๕) กรุงเทพมหานครมีแผนส่งเสริมคุณธรรมทางศาสนาสำหรับคนทุกช่วงวัย   
ซึ่งปัจจุบันในระดับเป้าประสงค์ กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเชิงรับมากกว่าผ่าน
การสร้างเนื้อหาความรู้ พัฒนาหลักสูตร สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รณรงค์
สร้างความรู ้ความเข้าใจ การจัดทำโครงการสำรวจ ศึกษา และค้นหาอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร  
เพ่ือรองรับเป้าหมายที่ ๔ เป็นสิ่งที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเข้าใจตัวตนของตนเอง นอกจากนี้ การระบุ
กลุ่มสังคมพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครที่ครอบคลุมและชัดเจน จะทำให้กรุงเทพมหานครสามารถ
กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเพ่ือนำไปสู่การดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  
 
 ๒.๓.๓ ต้นแบบการพัฒนา หรือมาตรฐานสากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ภายใต้ประเด็นด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร พบว่า 
เมืองที่เป็นต้นแบบการพัฒนา ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวดูแล 
โดยเน้นยึดกับ UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) นอกจากนี้
เมื่อพูดถึงผู้ด้อยโอกาสจะรวมไปถึงเรื่องของคนที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้วย สำหรับผู้สูงอายุ จะเน้น
เรื่องของ active ageing and employability ได้แก่ การทำให้คนสูงอายุยังมีคุณค่าและกระตือรือร้นที่
จะมีบทบาททางสังคม และมีรายได้จากการจ้างงานไม่ใช่จากการรับเงินสวัสดิการ มีเรื่องของการดูแลที่
บ้าน และการส่งเสริมให้ครอบครัวดูแลร่วม 
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   ๔๘ 
 

สำหรับเรื ่องของเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ พบว่า หลักคิดว่าด้วยเมืองเพื่อคนทั้งมวล 
(Inclusive City) ของธนาคารโลกที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อยุติความยากจนและเพื่อส่งเสริมความมั่งคั่ง
ร่วมกัน (Shared Prosperity) โดยหัวใจสำคัญของหลักคิดนี้ คือ การตระหนักถึงกลไกการพัฒนาเมือง
เพื ่อคนทั ้งมวลว่าไม่ได้หยุดอยู ่ เพียงแค่การพัฒนาชุมชนแออัดหรือการพัฒนาโครงสร้างหรือ
สาธารณปูโภคพ้ืนฐาน หากแต่ต้องเกิดจากการบูรณาการกลไกหลัก ๓ มิติ ได้แก่  

๑) การจัดการพื้นท่ีเพ่ือคนทั้งมวล (Spatial Inclusion) ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ให้คนทุกพวก ทุกกลุ่มเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่อาศัย น้ำสะอาด และ สุขาภิบาล เป็นต้น  

๒) Social Inclusion ที่มุ่งเน้นการก้าวข้ามการกีดกันคนบางพวกไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจหรือกระบวนการพัฒนาเมืองในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งสามารถเริ่มจากการรับประกันสิทธิในด้านต่าง 
ๆ โดยเฉพาะสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรพ้ืนฐานที่จะสามารถสร้างความรู้สึกว่าตนมีสิทธิและมีเสียงที่จะ 

เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการที่กล่าวไปข้างต้นได้  
 ๓) เศรษฐกิจที่ทั่วถึง (Economic Inclusion) คือมิติที่มุ่งเน้นให้มีการสร้างโอกาสแก่ชาวเมือง
นั้น ๆ ได้รับผลประโยชน์จากเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตพร้อม ๆ กับสามารถร่วมสร้างเศรษฐกิจของเมืองให้
ก้าวหน้าขึ้นได้ ซึ่งในมิติที่ว่านี้หมายรวมไปถึงการเข้าถึงการพัฒนาทักษะและความรู้ การเข้าถึงอาชีพ 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของคนทุกพวกทุกกลุ่ม ทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการบรรจุกลไกแทรกแซง
เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน (Pro-Poor Intervention) ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกด้วย  

ในขณะที่ด้านการศึกษาสำหรับทุกคน ตามหลักการการจัดการศึกษาทั้งในระดับสากลและตาม
นโยบายยุทธศาสตร ์ของไทย ด ังเช ่น หล ักการจ ัดการศึกษาเพื ่อปวงชน ( Education for All) 
แนวความคิดในการจัดการศึกษาตามหลักสิทธิมนุษยชน ที่เรียกว่า "Education for All" และ "All for 
Education" แปลว่า "การศึกษาเพื ่อปวงชน" และ "ปวงชนเพื ่อการศึกษา นำไปสู ่การกำหนดเป็น
หลักการสำคัญในการจัดการศึกษาของไทยที่มุ่งให้รัฐต้องจัด หรือส่งเสริมให้เอกชนและทุก ๆ ส่วนใน
สังคมได้จัดการศึกษาตลอดชีวิตหรืออย่างมีประสิทธิภาพก็จะต้องมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
น้อย ๑๒ ปี ให้แก่ประชาชนเป็นเบื้องต้นก่อน หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for 
Education) เป็นหลักการในการกำหนดสิทธิของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม/ชุมชน และภาคการศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตลอดจนกำหนดแนว
ทางการพัฒนาเทคโนโลยีของการสื่อสารเพื่อการศึกษา เพื่อให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามาก
ขึ้น หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive Education) เป็นหลักการการจัด
การศึกษาที่มุ ่งเน้นการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน โดยโรงเรียนต้องรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษเข้าเรียนรวมกับเด็กปกติไม่มีการแบ่งแยก ตลอดจนคำนึงถึงความหลากหลายและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าใจในศักยภาพของแต่ละบุคคล และเล็งเห็นคุณค่าของทุกคนอย่างเท่าเทียม
และเสมอภาคกัน ประกอบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: 
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SDGs ๒๐๓๐) ได้กำหนดเป้าหมายการศึกษาว่า “สร้างหลักประกันว่าทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต”หากพิจารณาจากหลักการข้างต้นไปสู่ความ
เชื่อมโยงจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี สู่แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) พบว่า แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ทั้ง ๓ ฉบับเป็นไปตามหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive Education) และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs ๒๐๓๐) ได้กำหนดเป้าหมาย
การศึกษาว่า “สร้างหลักประกันว่าทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” แต่สิ่งที่แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ทั้ง ๓ ฉบับยังขาดหายไป 
และควรพิจารณาเพิ่มเติม คือ กรุงเทพมหานครจะเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาอย่างไร เพ่ือตอบโจทย์หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for 
Education) ซึ่งถือเป็นหลักการการจัดการศึกษาในระดับสากล  

สำหรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื ้อต่อ 
การพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็น
เลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน เป็นต้น ซึ่งเชื่อมโยงประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เช่น เกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น ซึ่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร มีระบุ ไว้แต่เป็นเชิงรับ
มากกว่าเชิงรุก การจะประสบความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) จำเป็นต้องมุ่งสู่การพัฒนาการศึกษาสำหรับทุกคน
ในเชิงรุก โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการพัฒนานักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา เนื้อหาการเรียนรู้ และ ประชาชน  

และประเด็นสุดท้ายเรื ่อง สังคมพหุวัฒนธรรม พบว่า สิ ่งที ่ควรต้องพิจารณา มีดังต่อไปนี้ 
ประเด ็นท ี ่หน ึ ่ ง การที่ น ิยามความแตกต ่างทางว ัฒนธรรมหร ือส ังคมพหุว ัฒนธรรมที ่ ใช ้อยู่  
ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครนั้น ยังไม่ครอบคลุมประเภทของกลุ่มวัฒนธรรม เนื่องจากเหตุผลใน  
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การเรียนรู้และทำความเข้าใจกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีในสังคม อาจนำไปสู่การค้นพบเอกลักษณ์ใน
ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในแบบของกรุงเทพมหานคร จึงควรใช้นิยามใหม่ท่ีแบ่งประเภท (ท่ีสามารถ
ใช้เกณฑ์การแบ่งได้หลายเกณฑ์) ออกเป็น วัฒนธรรมเก่า วัฒนธรรมของคนนอกพื้นที่ที่อพยพเข้ามา 
และมีการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตน และวัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Culture) กลุ่มวัฒนธรรม
บางกลุ่มอาจเป็นที่รู้จักกันดี แต่ยังคงมีกลุ่มที่ยังไม่ถูกสำรวจ ข้อเสนอแนะจึงเป็นการให้สำรวจชุมชนใหม่ 
ๆ มีการสำรวจพื้นที่วัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมเก่าในแต่ละพ้ืนที่ วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ เช่น ย่านญี่ปุ่น 
ย่านเกาหลี ย่านพม่า ฯลฯ รวมถึงการสำรวจวัฒนธรรมร่วมสมัย ทำการเก็บข้อมูล และนำมาทำเพ่ิมเติม
ในลงแผนในประเด็นที ่จะทำให้สามารถส่งเสริมวัฒนธรรมที ่แตกต่างเหล่านี ้ได้อย่างเต็มที ่และ  
มีความเท่าเทียม 

ประเด็นที่สอง อาจสอดแทรกลงไปในกลยุทธ์ เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่อาจมี
การวัดว่าแต่ละสถานศึกษามีการสอนภาษาอะไรใหม่ ๆ ให้เด็กด้วยหรือไม่ เพราะภาษาเองก็เป็นปัจจัย
หนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมนั่นเอง ถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผสมผสานอยู่ในชีวิต
ของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง 

ในเรื่องการของวัดตัวชี้วัด หากต้องการที่จะวัดเป็นตัวเลขสถิติที่สื่อถึงการเรียนรู้และทำความ
เข้าใจกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีในสังคมจริง ยังอาจสามารถพิจารณาในด้านของการวัดสถิติตามช่วง
เทศกาลสำคัญของกลุ่มวัฒนธรรม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างจากปรกติสามารถเปิดโอกาสให้คนเข้ามามี
ส่วนร่วมได้มาก ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลทางศาสนา ชนชาติ หรือวิถีชีวิตสมัยใหม่ รวมทั้งสามารถเป็น  
การวัดได้ว่ามีคนในกลุ่มวัฒนธรรมดังกล่าวมาเข้าร่วมมากหรือไม่เพียงใด และอาจจะนำไปสู่มาตรการ
การกระตุ้นหรือส่งเสริมการเผยแพร่ และสืบต่อกลุ่มวัฒนธรรมดังกล่าวนั้นอีกด้วย 

ประเด็นที่สาม หากเล็งเห็นความสำคัญของการดำรงวัฒนธรรมเก่า ควรจะมีการเร่งสำรวจ
ข้อมูลและให้การพิจารณาช่วยเหลือ เพราะในปัจจุบันคงจะพอพบได้ว่าหลายพื้นที่เสี่ยงต่อถูกสลาย
หรือไม่ได้รับความสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนเก่า ชุมชนป้อมมหากาฬ อีกทั้งในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้มี 
การเปิดตัวโครงการที ่น่าสนใจ คือ โครงการกรุงเทพฯ ๒๕๐ ฟื ้นฟูย่านเก่าอนุรักษ์วิถีถิ ่นฟื ้นอดีต 
กะดีจีน-คลองสาน เป็นโครงการฟื้นฟูเมืองกรุงเทพมหานคร ในวาระครบ ๒๕๐ ปี มีเป้าหมายเพื่อพลิก
ฟื้นพื้นที่เมืองชั้นในให้น่าอยู่ และพัฒนาให้เป็นมหานครระดับโลก ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC) และ
โครงการอื่น ๆ เช่น โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดีของ UDDC เช่นกัน โครงการที่มีความสนใจและมี
การลงมือปฏิบัติไปบ้าง หากเปิดโอกาสให้มีการนำมาบูรณาการร่วมกันอาจจะทำให้เกิดโครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมที่ส่งผลดีต่อไปในหลาย ๆ ด้านและยังอาจสามารถเกิดขึ้นได้รวดเร็วเป็นตัวช่วยของโครงการ
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครที่มีอยู่แล้วอีกด้วย 
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ประเด็นสุดท้าย เมื่อสามารถกำหนดอัตลักษณ์ ระบุกลุ่มสังคมพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร
ได้แล้ว การเรียนรู ้และร่วมสืบทอดวัฒนธรรมของกลุ ่มตนจะชัดเจนขึ ้น และการเชื ่อมต่อกลุ่ม  
สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นสิ่งที ่จำเป็น ซึ ่งทำให้ตัวชี ้ว ัดมีความหลากหลายมากกว่าการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีความชัดเจนกว่าการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสังคมพหุวัฒนธรรม
สามารถดำเนินการตามศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน ทั้งนี้อาจ
พิจารณาถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย ความหลากหลายทางเพศ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยใน  
การพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดขึ้น ทำให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ เพื่อเชื่อมต่อ  
แต่ละวัฒนธรรม และเชื่อมต่อข้ามวัฒนธรรม ในรูปแบบที่หลากหลายและครอบคลุมเพ่ือให้เป็นมหานคร
สำหรับทุกคน 

ประเด็นที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม การเสริมสร้างพลังทางสังคม สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม
และวัฒนธรรม ภายใต้บริบทของสังคม ที่มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวิถีชีวิต
ทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริม ความตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันใน
เรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์ ให้ความสำคัญกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของ
กลุ่มชน สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น สร้างความเข้าใจและจุดร่วมบนความแตกต่าง
อย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการช่วยยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ รวมถึง
เชื่อมโยงการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน  บนรากฐานมรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับประเทศไทย ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ
และคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ
ประเทศ ทั้งในรูปแบบการทำงานชั่วคราวและถาวรตาม  ความเหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงผู ้มีความสามารถที ่มีศักยภาพสูง ด้านต่าง ๆ ลูกหลาน
ชาวต่างชาติที่กำเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่กำเนิด  
ในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการทำประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ 
และประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างความหลากหลายด้านการ
ท่องเที่ยวโดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนา  ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่า 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๕๒ 
 

สูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูล และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทางและ
แนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุก
กลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
เศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดย
คำนึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่การส่งเสริมการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และ ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพ่ือ
กระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและ เมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค เพ่ือการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอด
การท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ำและแนะนำต่อ 
 

๒.๔ มิติของการพัฒนาเมืองที่มีความคล่องตัวและกระชับในระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

  
๒.๔.๑ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายนอกกรุงเทพมหานคร 

 พื้นที่รอบ ๆ กรุงเทพมหานครยังพอมีศักยภาพในการขยายตัวเพื่อรองรับการขยายตัวของ
กรุงเทพมหานคร อันสืบเนื่องมาจากจำนวนประชากรที่หนาแน่น ปัญหาทางด้านการจราจร และปัญหา
หรือผลกระทบทางด้านฝุ่นควันสิ่งแวดล้อม ทำให้การพัฒนาหรือพยายามใช้ประโยชน์ของพื้นที่ภายใน
กรุงเทพมหานครเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและอาจจะส่งผลกระทบในหลายๆ มิติ ถ้าระบบขนส่งมวลชนที่
เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ภายนอกกับพื้นที่ภายในกรุงเทพมหานครสามารถบริหารจัดการได้แบบไร้รอยต่อ 
หรือมีจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลายคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ 
การพยายามจัดสรรพื้นที่ที่อยู่อาศัยรอบ ๆ กรุงเทพมหานครเพื่อรองรับคนในเขตเมืองหรือพยายามลด
ปริมาณชุมชนที่อยู่อาศัยภายในเขตเมือง อาจจะช่วยให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาหรือ
ใช้พื้นที่ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
 ๒.๔.๒ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายในกรุงเทพมหานคร 
 จากการถ่ายทอดตัวชี้วัดที่ระบุตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี( พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๗๕) ไปยังแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที ่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) และ 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) พบว่า แผนพัฒนาทั้งสาม
ฉบับมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการรองรับการพัฒนาของเมืองในการเพ่ิมสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โดยการพัฒนา
พื้นที ่เพื ่อที ่จะส่งเสริมระบบโครงสร้างพื ้นฐาน และเพิ ่มโครงสร้างด้านระบบขนส่งมวลชนภายใน



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๕๓ 
 

กรุงเทพมหานครและมีความเชื่อมโยงด้านยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด จากการถ่ายทอดตัวชี้วัดที่ระบุตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) สู่แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) โดยจากการทบทวนผลการดำเนินโครงการหลักพบว่าบรรลุ
สำเร็จตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) เพียง
หนึ่งส่วนในสี่ส่วนเท่านั้นซึ่งผลของความสำเร็จส่วนใหญ่เป็นผลการดำเนินงานหลักตามโครงการใน
ยุทธศาสตร์ที่ได้ว่าเป้าหมายไว้ในระยะ ๕ ปีแรกในส่วนของการทบทวนเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ 
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพ่ิม 
ความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลางและมีการปรับค่าตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ในประเด็นค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร ชั้นใน ๒๕,๐๐๐ คนต่อตารางกิโลเมตร ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) เป็นความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้นในเขตเมืองชั้นใน ๔๐,๐๐๐ 
คนต่อตารางกิโลเมตรในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)  
ซึ่งปัจจุบันมีค่าความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้นในเขตเมืองชั้นในเฉลี่ยอยู่ที่ ๘,๔๔๔.๓๔ คนต่อ
ตารางกิโลเมตร ซึ่งพบว่าค่าเป้าหมายมีการกำหนดค่าที่สูงมากจากเดิมถึงเท่าตัวซึ่งตัวชี้วัดตามตัวเลข
ดังกล่าวควรได้รับการทบทวนพิจารณาเพิ ่มเติมตามการประเมินสถานการณ์ความเป็นไปได้และ  
ความเหมาะสมของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี ้ประเด็นที ่ได้กล่าวไว้แล้ว ที ่ไม่ ได้ปรากฏอยู ่ในเป้าหมายและตัวชี ้ว ัดแต่เดิม  
สิ ่งที ่อาจจะไม่ได้รับความสนใจหรือคำนึงถึงมาก่อนในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ ่งมี แนวทาง 
การพัฒนาเมืองที ่อาศัยแนวความคิดจากผังเมืองรวม อันอาจเกิดจากการบูรณาการตรวจสอบ
สถานการณต์่าง ๆ ทั้งเรื่องของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องโดยระบบ
ขนส่งมวลชน ความปลอดภัย อุตสาหกรรม เป็นต้น ในช่วงหลัง หากการวัดตัวชี้วัดยังมีเพียงการวัดผล
จากการใช้บังคับผังเมืองรวมโดยปกติตัวชี้วัดที่วนแต่เพียงขั้นตอนมาตรการในผังเมืองรวม จะละเลยสิ่งที่
เรียกว่า ผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้ ผังเมืองรวมหรือแนวทางการพัฒนาเมือง เนื่องจากในเบื้องต้น
อาจมองเพียงว่าจะก่อประโยชน์ให้ได้ในทางใดและเท่าใดที่นำมาตั้งเกณฑ์การวัด ในอีกแง่หนึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าบางส่วนของผังเมืองรวมมุ่งเน้นไปในด้านส่งเสริมการลงทุนที่มีผลต่อเศรษฐกิจ ในขณะที่อีกส่วนเริ่ม
มาเห็นความสำคัญของการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ลักษณะของการเติบโตของเมืองตามที่ผังเมืองคาด
ไม่ได้มองถึงประเด็นความเท่าเทียมของคนจากมาตรการผังเมืองรวมเท่าไรนัก ยกตัวอย่าง กรณีสมมติ 
เช่น การที่มีความพยายามก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ามวลชนเพ่ือเชื่อมต่อเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ รวมถึงปริมณฑล 
ผลของการสร้างไม่เพียงแต่ทำให้มีเส้นทางการเดินทางที่สะดวกและประหยัดเวลา ถ้าหากไม่มีมาตรการ
รองรับเรื ่องการก่อสร้างหรือใช้ที ่ด ินรอบสถานีย่อมเห็นได้ว ่า พื ้นที ่ตามแนวเส้นทางนั ้นจะถู ก
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   ๕๔ 
 

เปลี ่ยนแปลงไปแทนด้วยการมีอาคารที ่พักอาศัยประเภทอาคารสูงหรือศูนย์การค้าปรากฏขึ ้นมา  
พื ้นที ่ความเจริญจะเปลี ่ยนเป็นแนวการกระจุกตัว และหากตัวชี ้ว ัดของยุทธศาสตร์ย ่อย ๔.๑  
เป็นเรื่องของการลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงานจะทราบได้อย่างไรว่า 
เมื่อมีการเดินทางโดยรถไฟฟ้ามวลชนแล้วคนจะไม่มีพฤติกรรมในการเลือกสถานที่ทำงานโดยยังยึดอยู่
ปัจจัยอื่นมากกว่าเรื่องดังกล่าว เช่น ค่าเดินทาง หรือ ค่าตอบแทนในการทำงาน 
            อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปของประเด็นตัวชี้วัดที่เสนอคือ  การสร้างตัวชี้วัดควรพิจารณาถึงความ
เป็นจริง เพื่อให้ได้ประเด็นที่เป็นรูปธรรมที่ยังไม่ได้ถูกคำนึงถึงอีกมาก เรื่องของตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง
ตามผังเมืองรวมก็ดีไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะตัวชี้วัดเรื่องการเพิ่มคนในเมืองชั้นใน ชั้นกลางหรือชั้นนอก  
สิ่งที่ควรพิจารณาเป็นเรื่องของการตามถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เรื่องของความต้องการ เทรนด์ต่าง ๆ ของคน
และเรื่องที่สำคัญที่ควรจะเพ่ิมเข้าไปทันที่ คือ ตัวชี้วัดควรจะสามารถวัดได้ทั้งผลดีและผลเสีย ผลกระทบ
ที่คนทุกคนในเมืองจะได้รับและในระดับที่แตกต่างกัน ควรจะได้รับการศึกษา และมีการแก้ไขปัญหาที่
พบประกอบอยู่ในโครงการของมิตินี้ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความด้อยทางฐานะเศรษฐกิจมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
ๆ เช่น คนจนหรือชุมชนเปราะบาง เมื่อการกำหนดการใช้พื้นที่กระทบต่อคนเหล่านี้ให้ถูกเบียดขับออก
จากเมืองไปอยู่ที่อื่น ๆ จะมีมาตรการอย่างไรเพื่อจะรองรับ นอกเหนือจากการจัดให้มีที่อยู่อาศัยสำหรับ 
ผู้มีรายได้น้อยหรือ ผู้อยู่อาศัยเดิมในพื้นที่โครงการที่มีอยู่ผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากความเป็น
คนในเมืองเช่นเดียวกันเราจะจัดสรรอย่างไรเพ่ือให้เขาเหล่านั้นยังเข้าถึงสาธารณูปโภคหรือบริการต่าง ๆ 
ของรัฐได้อย่างเท่าเทียม 
 ในส่วนการมีส่วนร่วมของจากหน่วยงานภายนอกของกรุงเทพมหานคร เช่น วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครในการดำเนินการที่เกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ให้เป็นไปตามผัง
เมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ เพ่ือสร้างหรือพัฒนาเมือง ให้มีหรือทำให้ดียิ่งขึ้น 
 
 ๒.๔.๓ ต้นแบบการพัฒนา หรือมาตรฐานสากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
 กรณีศึกษา ประเด็นมหานครกระชับ Tokyo, Japan แนวคิด Compact City ของโตเกียวได้มี
แนวคิดการวางผังเชื่อมโยงกับเมืองโดยรอบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเมืองที่เป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกันและ
ยังเสริมสร้างศักยภาพของเมืองหลวงในการแข่งขันในระดับนานาชาติ การพัฒนามุ่งเน้นแนวคิดระบบ
ขนส่งมวลชนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่ง เน้นการพัฒนารอบสถานีเพื่อให้ประชาชนรวมถึง
ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย การพัฒนาเมืองของโตเกียว ในปี ค.ศ.๒๐๐๙ ได้ให้
ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียว และภูมิทัศน์เป็นแนวความคิดหลักมุ่งเน้นการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับความปลอดภัยการเปลี่ยนเป็นเมืองคาร์บอนต่ำสร้างโครงข่ายน้ำและพื้นที่สีเขียว
การปรับปรุงการจัดทำผังเมืองในประเทศญี่ปุ ่นเป็นการกำหนดพื้นที่เพื่อควบคุมหรือส่งเสริมแบบ
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   ๕๕ 
 

ซ้อนทับ (Overlay Control) โดยมีความสำคัญตามกฎหมายผังเมือง (City Planning Act ๑๙๖๘)  
๔ ส่วน ได้แก่ การกำหนดขอบเขตพ้ืนที่เมืองโดยกำหนดพ้ืนที่สำหรับวางผังเมือง (City Planning Area; 
CPA) การแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Zone) การควบคุมเพิ่มเติมอื่น ๆ (Other 
Zones and Districts) เป็นการกำหนดย่านการควบคุมเพิ ่มเติมจากการย่านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พ้ืนฐาน ๑๒ ประเภท โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะและโครงการพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการควบคุม
เพ่ิมเติมอีกท่ีไม่จำกัดเพียงการควบคุมอัตราส่วนอาคารปกคลุมดิน อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน 
ระยะถอยร่น แต่ยังลงถึงรายละเอียดเฉพาะ เช่น ลักษณะทางสถาปัตยกรรม รูปแบบรั้ว ขนาด และ
รูปแบบของถนน ตลอดจนสาธารณูปการอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีมาตรการกำหนดอัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ในผังเมืองเป็นกฎพื้นฐาน เพื่อรักษาสมดุลระหว่างโครงสร้างพื้นฐานของ
เมืองกับการพัฒนา และเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองการให้ FAR ที่มากข้ึนอาจทำให้เกิดปัญหา 
เช่น ปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ การสร้างความขัดแย้งในชุมชน 
ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวพร้อมกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการใช้ ประโยชน์ที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ มาตรการ FAR Bonus จึงถูกนำมาใช้เพื ่อเป็นแรงจูงใจ  (Incentive Systems for 
Excellent Projects) ให้กับโครงการที่มีการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ เช่น การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การจัดให้มีพื้นที่โล่งพื้นที่สีเขียวเพื่อสาธารณะ และการจัดให้มีที ่อยู่อาศัยในส่วนหนึ่งของ
โครงการ 
 

๒.๕ มิติของการพัฒนาเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 มิติของการพัฒนาเมืองที ่เป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนั ้น ตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ได้กำหนดให้อยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ 
๕ มหานครประชาธิปไตย ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยทั้งหมด ๕ ประเด็น ได้แก่ ๑) ประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย ๕.๑ มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ ๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล  
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๓ การกระจายอำนาจสู่ประชาชน ๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๔ 
การเมืองสีขาว และ ๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 
โดยที่ ในภาพรวมของทั้งมิตินี ้นั ้น จะเป็นการตั้งเป้าหมายของเมืองในการที่จะพัฒนาระบบบริหาร  
จัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การสร้างวิสัยทัศน์ของ
เมืองร่วมกัน มุ ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน เป็นต้น ทั ้งนี ้หากจะดำเนินการวิเคราะห์
สถานการณ์ภายใต้บริบทปัจจุบันเพื ่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในมิตินี ้ได้นั ้น มีดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
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   ๕๖ 
 

 ๒.๕.๑ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายนอกกรุงเทพมหานคร 
แนวคิดหรือความหมายที่ปรากฎในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-

๒๕๗๕) นั้น ยุทธศาสตร์ย่อยนี้จะมุ่งเน้นไปที่การทำให้กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคมหานคร (เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ Functional Decentralization) ผ่าน
การจัดทำร่างกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และจัดตั้งบริษัทพัฒนาเมืองเพ่ือดำเนิน
โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ในพื ้นที ่ แต่ในสภาวะปัจจุบ ันอาจจำเป็นที ่จะต้องประเมิน
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครใหม่ สามารถจำแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย ได้ดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๑ มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ บริบทภายนอกในเรื่องของ
การบูรณาการการบริหารจัดการบริการสาธารณะร่วมกันนั้น ถือได้ว่าเป็นแนวทางหลักที่สำคัญ ดังจะ
เห็นได้จากในกรณีของในประเทศกลุ่ม OECD ที่ได้มีการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่และ
แผนงานในระดับพ้ืนที่ เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภูมิภาค (Regional Competitiveness Policies) เป็นเครื่องมือส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตและ
การจัดบริการสาธารณะ สู่การมุ่งบูรณาการมิติการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในพื้นที่เข้าด้วยกันภายใต้เป้าหมาย
การพัฒนาในระยะยาว หรือในระดับประเทศ กรณีประเทศไทย สำนักงาน ก.พ.ร. ก็ได้มีความพยายาม
ในการผลักดันแนวทางการบริหารราชการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) 
มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งในแนวระนาบ และแนวดิ่ง กล่าวคือ เป็นสร้างความร่วมมือ
จากทั้งภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ/ภาคเอกชน กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป้าหมายการพัฒนา
ที่ตรงตามความต้องการของทุกภาคส่วน และสร้างเอกภาพของการบริหารราชการแผ่นดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล แนวคิดหรือความหมายที่ปรากฎในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) นั้น ยุทธศาสตร์ย่อยนี้จะมุ่งเน้นไปที่การจัดตั้ง 
สภาประชาชนกร ุงเทพมหานคร เพ ื ่อเป ็นเวท ีร ิ เร ิ ่มนโยบายและตรวจสอบการทำงานของ
กรุงเทพมหานคร และดำเนินการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง สำนักงบประมาณ และ
สำนักงานเขต ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดช่องทางการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนไว้หลากหลายช่องทาง ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือชุมชนนั้น 
มีด้วยกันหลายมาตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  มาตรา ๕๗ รัฐต้อง 

(๑) อนุร ักษ์ ฟื ้นฟู และส่งเสร ิมภูม ิป ัญญาท้องถิ ่นศ ิลปะว ัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะสำหรับ



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
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   ๕๗ 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ใช้สิทธิ และมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 

(๒) อนุรักษ์คุ้มครองบำรุงรักษาฟื้นฟูบริหารจัดการและใช้หรือจัดให้มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์อย่าง
สมดุลและยั่งยืนโดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำเนินการและได้รับ
ประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่ าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกใน
การส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสโดย
ได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๕๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภา

ท้องถิ่นหรือในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอ่ืนก็ได้ แต่ต้องคำนึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนด้วย ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้อง
คำนึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 

มาตรา ๒๕๔ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ
เข้าชื่อกันเพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ โดยรัฐธรรมนูญยังไม่ได้กำหนด
จำนวนรายชื่อที่ต้องใช้ไว้ ซึ ่งอาจแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น และจะต้องมีกฎหมายออกมากำหนด
หลักเกณฑ์ต่อไป 

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายความว่า ใน
ระด ับประเทศ ได ้ม ีการร ับรองการม ีส ่วนร ่วมของประชาชนเป ็นลายลักษณ์อ ักษร ซ ึ ่ งหาก
กรุงเทพมหานครจะผลักดันโครงการให้เกิดข้ึนตามแผนก็สามารถดำเนินการได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๓ การกระจายอำนาจสู่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ ให้
กรุงเทพมหานครมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ โดยมีข้อ (๓๐) ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน และข้อ (๓๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ท้องถิ่น แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่กรุงเทพมหานครมิได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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   ๕๘ 
 

และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มาเป็นระยะเวลานาน ก็อาจทำให้แนวคิดหลักของการดำเนินการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยนี้ ไม่ถูกขับเคลื่อน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๔ การเมืองสีขาว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งมีความมุ่งหมายในการ
กำหนดหลักการในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์  การสร้างพลเมืองขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ หมายถึง การสร้างพลเมืองที่ตื่นตัวในการติดตาม ตรวจสอบ และมีส่วนร่วมกับกิจการของเมืองที่
พวกเขาอาศัยอยู ่ ซ ึ ่งมิต ิน ี ้ก ็สอดคล้องกับการสร้างประชาธิปไตยแบบมี ส ่วนร่วม (Participatory 
Democracy) และประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ในระดับของมหานคร ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ก็ได้กำหนดให้ท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานให้
ประชาชนทราบ และสามารถตรวจสอบได้ และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ตามมาตรา 
๕๗ มาตรา ๖๓ มาตรา ๒๕๒ และมาตรา ๒๕๔  

ซึ่งทั้ง ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยของมิติของการพัฒนาเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนนั้น สะท้อนปัจจัยต่าง ๆ ที่สงผลต่อการตั้งเป้าหมายของเมืองในการที่จะพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การสร้าง
วิสัยทัศน์ของเมืองร่วมกัน มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทุจริต 
 
 ๒.๕.๒ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายในกรุงเทพมหานคร 
 ภายใต้มิติของการพัฒนาเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สามารถ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายในกรุงเทพมหานครตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ได้
ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๑ มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ เดิมทียุทธศาสตร์ย่อยนี้บทบาท
ความรับผิดชอบสำคัญจะเป็นหน้าที่ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และแม้ว่าจะมีความพยายาม
ในการปรับปรุงตัวชี้วัด เพ่ิมความรับผิดชอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวแล้วก็ตาม แต่การขับเคลื่อนก็ยังไม่ได้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเกิดข้ึนจากการที่ยุทธศาสตร์ย่อยดังกล่าวมีความเกี่ยวโยง
ไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครมากกว่าหนึ ่งหน่วยงาน นั่นหมายความว่า การจะ
ขับเคลื่อนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ย่อยนี้ได้นั้น จำเป็นที่จะต้องผูกอำนาจหน้าที่ไปยังหน่วยอื่น ๆ ด้วย 
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   ๕๙ 
 

เพื่อหาข้อตกลงข้อสรุปร่วมกันต่อภารกิจที่ได้ระบุไว้ คือ การจัดทำร่างกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร และจัดตั้งบริษัทพัฒนาเมืองที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนด
เป้าหมาย และทิศทางที่จะขับเคลื่อนต่อไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล เนื่องด้วยสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันที่
กรุงเทพมหานครมิได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มา
เป็นระยะเวลานานแล้ว คือ การเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ในปัจจุบันมีพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่ งมาจาก
การแต่งตั้งโดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ในแง่หนึ่ง 
อาจส่งผลทั้งในด้านบวก และในด้านลบ กล่าวคือ ในด้านบวกการเข้าสู่ตำแหน่งโดยมิได้มีวาระตาม
รูปแบบทางการเมืองปกติ อาจส่งผลให้ผู้บริหารดำเนินการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เด็ดขาด และสร้าง
กระบวนการการตรวจสอบที่เข้มข้นได้ แต่ในทางกลับกัน ในด้านลบ ผู้บริหารอาจไม่ใส่ใจในการดำเนิน
นโยบายดังกล่าว อีกทั้ง การที่ไม่มีการเลือกตั้งมาเป็นระยะเวลานานจะเป็นการบั่นทอนกลไกการ
ตรวจสอบการทำงานในเชิงการเมืองขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๓ การกระจายอำนาจสู่ประชาชน แนวคิดหรือความหมายที่ปรากฎ
ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) นั้น ยุทธศาสตร์ย่อยนี้จะมุ่งเน้นไปท่ี
การมุ่งลดบทบาทของส่วนกลาง (Decentralize) ลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็น และให้
ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารงานชุมชนท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากขึ้น ทั้งนี้ รูปธรรม
หลักของการดำเนินการ ได้แก่ การจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับล่าง (เทศบาลนคร) และการ
ดำเนินการให้เกิดการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมภารกิจการ
บริหารงานอย่างครบถ้วน โดยหน่วยงานที่เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ได้แก่ สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล  

จากรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี ๒๕๖๓ หน่วยงานกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการ
ตามเป้าหมายเรื่องลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จำเป็นและให้อำนาจในการกำหนด
นโยบายและตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพ้ืนที่ โดยการเพ่ิมอำนาจหน้าที่ให้สำนักงานเขต
ในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่ ซึ่งแนวทางที่ดำเนินการ คือ 
การศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนระบบงานและโครงสร้างของสำนักงานเขตในปัจจุบันเพื ่อออกแบบ 
ระบบงานและโครงสร้างให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ ผ่านการจัดจ้างที่ปรึกษา แต่ด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ รวมถึง
โครงการเพิ่มอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครในการทำกิจการสาธารณะ ซึ่งเป็นลักษณะ
โครงการฝึกอบรม ดูงาน แต่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า จากสถานการณ์การ



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๖๐ 
 

แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ในปัจจุบัน จะส่งผลต่อการดำเนินการโครงการ
ในยุทธศาสตร์ย่อยดังกล่าวนี้ เนื่องจากแผนงานในส่วนนี้มุ่งเน้นการฝึกอบรมเป็นหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๔ การเมืองสีขาว แนวคิดหรือความหมายที่ปรากฎในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) นั้น ยุทธศาสตร์ย่อยนี้จะมุ่งเน้นไปที่การทำให้
ประชาชนมีความเชื ่อมั ่นในความซื ่อสัตย์สุจริตข้าราชการและผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
 จากรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี ๒๕๖๓ หน่วยงานกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการ
ตามเป้าหมายตามมิติเรื่องการเมืองสีขาว คือ การทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
ของข้าราชการและผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยใช้รูปแบบการดำเนิน
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการ และนำผลการศึกษามา
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง/มาตรการ/เครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงการศึกษาและยก
ร่างกฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ..... ที่เป็นเครื่องมือให้มีกรอบระยะเวลาในการสอบสวน
และลงโทษที่ชัดเจน กระบวนการสอบสวนและลงโทษ มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรุงเทพมหานครทั้ง ๗ ด้าน และสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
กรุงเทพมหานคร ในการบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การทำงานของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีระดับความ
เชื ่อมั่นของประชาชนอยู ่ร ้อยละ ๖๗.๔๔ ซึ ่งมากกว่าค่าเป้าหมายที ่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ ๖๐ 
กรุงเทพมหานครจึงสรุปว่าบรรลุผลการดำเนินงาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์  แนวคิดหรือความหมายที่
ปรากฎในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) นั้น ยุทธศาสตร์ย่อยนี ้จะ
มุ่งเน้นไปที่การสร้างเครือข่ายพลเมืองกรุงเทพฯ ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าวิสัยทัศน์ กรุ งเทพฯ 
พ.ศ. ๒๕๗๕ โดยเป็นการตรวจสอบปีละ ๒ ครั้ง โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 
 จากรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี ๒๕๖๓ หน่วยงานกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการ
ตามเป้าหมายตามมิติเรื ่องพลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ คือ ประชาชนจะร่วมกันติดตาม 
ตรวจสอบ และผลักดันให้นำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๗๕ ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสำเร็จ โดยมีตัวชี้วัด
ในประเด็นนี้คือ ร้อยละของการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและผลักดันวิสัยทัศน์
กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ของภาคประชาชน และแนวทางการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดนี้ ได้แก่ การ
สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามตรวจสอบ จัดทำแบบสำรวจการรับรู้ของประชาชน
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   ๖๑ 
 

ชาวกรุงเทพมหานครต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ และสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ใน ๒ ด้าน คือ ด้านมหานครปลอดภัย และด้านมหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย  
 ท้ายที่สุด จากการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในเรื่องการเมืองสีขาว 
และพลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์นั้น จะพบว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครใช้รูปแบบของการ
สำรวจความรับรู้ และความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งในเบื้องต้นนักวิจัยไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะ
ทำให้ทราบถึงแนวทางการสำรวจดังกล่าวได้ แต่หากอนุมาณว่าเป็นการสำรวจออนไลน์ ก็อาจถือได้ว่า
การแพร่ระบาดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ ุใหม่  ๒๐๑๙ ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการ
ดำเนินการดังกล่าว หากแต่ อาจต้องพิจารณาว่าลำพังแค่แนวทางการสำรวจความพึงพอใจจะเพียงพอ
หรือไม่สำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว และหากต้องมีการปรับปรุงกิจกรรม/ตัวชี้วัดแล้วนั้น 
รูปแบบใดจึงจะเป็นตัวชี้วัดที่มีศักยภาพ และท้าทายการดำเนินภารกิจของมหานครกรุงเทพได้อย่าง
เหมาะสม 
 

๒.๕.๓ ต้นแบบการพัฒนา หรือมาตรฐานสากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 ภายใต้มิติของการพัฒนาเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พบว่าใน
แต่ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยมีต้นแบบการพัฒนา หรือมาตรฐานสากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ในประเด็นด้านการแบบบูรณาการ รูปธรรมของการจัดตั้งบริษัทพัฒนาเมืองนั้น เกิดขึ้นในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น กล่าวคือ บริษัทพัฒนาเมืองดังกล่าวสามารถพิจารณาได้ใน ๒ ประเด็นหลัก คือ เป็น
การเกิดขึ้นโดยภาคเอกชนในพื้นที่ และเกิดขึ้นเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เมือง หากตัดประเด็นแรกเรื่อง
กลุ่มที่เป็นแกนหลักในการจัดตั้ง เพื่อพิจารณาเป้าหมายที่แท้จริง คือ การกำหนดยุทธศาสตร์เมืองแล้ว
นั้น โมเดลนี้อาจนำมาปรับใช้กับกรุงเทพมหานครได้ เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาในการพัฒนาเมืองนั้น จะ
ประสบกับสภาวะของการที่มีหน่วยงานราชการในพ้ืนที่เป็นจำนวนมากที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจตามอำนาจ
หน้าที่เฉพาะในหน่วยงาน แต่มิได้มีการกำหนดเป้าหมาย/ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ชัดเจน ประกอบกับ
การที่ผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายในพื้นที่ไม่เข้าใจสภาพปัญหา ความต้องการในพื้นที่อย่างแท้จริง 
บริษัทพัฒนาเมืองดังกล่าวจึงเกิดขึ้นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เมืองขึ้น โดยเป็นการกำหนดเป้าหมาย
ปลายทางการพัฒนา นำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม ผ่านการจัดทำเวทีสภาเมือง การทำแผน
ชุมชน แผนเทศบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด นำไปสู่การกำหนดทิศทาง โครงการพัฒนาเมืองขึ้น และเมื่อ
หน่วยงาน ส่วนราชการมีงบประมาณที่จะมาพัฒนาพื้นที่ ก็สามารถหยิบยกโครงการที่เป็นความต้องการ
ของพ้ืนที่นำไปพัฒนาได้ทันที 
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ในส่วนของการทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมนั้น มีหลักการพื้นฐาน คือ การเปิดพื้นที ่ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของการใช้งบประมาณของรัฐบาลท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย
อยู่ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีอุปสรรคในการดำเนินการหลายประการ ที่สำคัญคือ คนธรรมดาทั่วไปมักจะไม่มี
เวลาเข้ามามีส่วนร่วมได้ตลอดเนื่องจากมีภาระในชีวิตประจำวันจำนวนมาก จึงมักจะหวังพึ่งให้คนอ่ืน
รับภาระการมีส่วนร่วมไปแทน นอกจากนั้นความไม่เท่าเทียมในสถานะทางเศรษฐกิจสังคมและอำนาจ
ทางการเมืองที่เหลื่อมล้ำยังส่งผลกระทบต่อระดับการมีส่วนรวมของประชาชนด้วย ทั้งนี้เมืองที่ออกแบบ
กลไกการมีส่วนร่วมที่แก้ปัญหาข้างต้นได้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง เมือง  Porto Alegre ในประเทศ
บราซิลที่ได้สร้างกลไก “การทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม” ขึ้น 

ประเด็นต่อมาคือ เมืองธรรมาภิบาล ทั้งนี้คำว่า ธรรมาภิบาล เป็นคำและแนวคิดที่แปลมาจาก
แนวคิดภาษาอังกฤษคำว่า Good Governance ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีริเริ่มและผลักดันมาจากองค์กรระหว่าง
ประเทศหลายหน่วยงานโดยเฉพาะธนาคารโลก เนื่องจากคำนึงถึงปัญหาการขาดประสิทธิภาพและ
ปัญหาคอร์รัปชันในการบริหารจัดการในหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ทั้งนี้หลักธรรมาภิบาลมุ่งเป้าให้
เกิดการบริหารจัดการที ่ดี โปร่งใส และปราศจากคอร์รัปชัน โดยยึดหลักพื ้นฐาน ๖ ประการ คือ 
(อัษฎางค์ ปาณิกบุตร, ๒๐๑๗) 

 ๑. หลักนิติรัฐ หมายถึง การบริหารจัดการโดยยึดหลักฎหมาย การตรากฎหมายที่
ถูกต้องตามกระบวนการ การบริหารตามหลักกฎหมาย การกำหนดกฎ กติกา และมีการปฏิบัติตาม 
กฎกติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรมของประชาชน มิใช่
หลักการปกครองตามดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ 

 ๒ . หลักคุณธรรมความสามารถ  หมายถึง การยึดมั ่นในความถูกต ้อง การยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม และการยึดหลักความสามารถ มิใช่การใช้เส้นสายและยึดผลประโยชน์พวกพ้อง
ส่วนบุคคล 

 ๓. หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ 

 ๔. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และแสดง
ความคิดเห็น ตัดสินใจปัญหาสำคัญของภาครัฐ ไม่ว่าจะระดับประเทศหรือระดับเมือง  

 ๕. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความสำนึกใน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อองค์กร การใส่ใจและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของประชาชน ตลอดจน 
การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างทั้งในและนอกองค์กร  

 ๖. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช่ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ ไม่ใช้ทรัพยากรอย่างเปล่าเปลือง  
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สำหรับประเด็นการกระจายอำนาจสู่ประชาชน ตามหลักคิดสำคัญของการกระจายอำนาจ คือ 
การลดการรวมศูนย์ผูกขาดอำนาจการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายอยู่ที่ส่ วนกลาง การกระจาย
อำนาจไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การลดบทบาทส่วนกลางและถ่ายโอนอำนาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเท่านั้น หากต้องหมายถึง การกระจายอำนาจการตัดสินใจและกำหนดนโยบายให้กับประชาชนผู้
อยู่อาศัยในท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วยเป็นสำคัญ โดยมีกลไกและกระบวนการที่สามารถทำได้เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน มีอาทิ สภาพลเมืองหรือสภาประชาชน ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การทำ
ประชาพิจารณ์ การทำประชามติ การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เวทีผู้บริหารพบประชาชน เป็นต้น 

และประเด็น การเมืองสีขาว ซึ่งหัวใจของการสร้างกรุงเทพมหานครให้กลายเป็นมหานครแห่ง
การเมืองสีขาว คือ การทำให้เกิด การรับผิดรับชอบ (Accountability) ต่อประชาชน โดยกลไกที่สามารถ
ส่งเสริม ปรับปรุง หรือสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความรับผิดรับชอบดังกล่าว คือ ระบบถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง
ที่ประพฤติมิชอบ ระบบ e-government ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการทำงานของ
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร การสร้างช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้มีการร้องเรียนเรื่องราวการ
ทุจริตในหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการปกป้องคุ้มครองประชาชนผู้แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ การทำระบบ
ประเมินให้รางวัลหน่วยงานหรือข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีความประพฤติซื่อตรงสุจริต 
 และประเด็นสุดท้าย พลเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งเมืองต้นแบบได้แก่ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
ได ้ ร ับการยกย ่ อง ให ้ เป ็น เม ื องต ้นแบบของการ เป ็นมหานครประชาธ ิป ไตย ในม ิต ิ ของ  
การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของเมือง ผ่านช่องทางและกลไกจำนวน
มาก ตั้งแต่การให้ประชาชนร่วมกำหนดนโยบายในมิติต่าง ๆ การพัฒนาและเปิดกว้างให้ประชาชนใช้
พื้นที่สาธารณะร่วมกันในการสร้างกิจกรรมของพลเมืองและขับเคลื่อนเมืองให้น่าอยู่ การจัดให้มี
ปฏิสัมพันธ์ที่สม่ำเสมอระหว่างผู ้บริหารเมืองกับประชาชน การใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงและยกระดับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของเมือง การจัดเวทีให้ประชาชนได้มาสนทนาแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาที่มีในพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 
ทั้งนี้เมืองบาร์เซโลนาได้สร้างช่องทางและกลไกการมีส่วนร่วมขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายให้พลเมืองได้
ส่งเสริม แลกเปลี่ยนถกเถียง ร่วมมือกัน และตัดสินใจในปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกันเอง โดยสภาของ
เมืองเป็นผู้จัดหาทรัพยากรที่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยยึดหลัก
เคารพความแตกต่างหลากหลายทางมุมมอง และความคิดของพลเมือง โดยกระทำผ่าน ๓ มิติ คือ  
ตัวรูปแบบ กระบวนการ และการปรึกษาหารือ (Bodies, Processes, Public Consultations)  
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๒.๖ มิติของการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว และการเรียนรู้  

 
 ๒.๖.๑ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายนอกกรุงเทพมหานคร 

ในมิติของการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว และการเรียนรู้ 
สามารถจำแนกประเด็นการวิเคราะห์เป็น ๒ ส่วนหลัก ได้แก ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว 
และการเรียนรู้ ซึ่งมีสาระดังนี้ 

ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ภายใต้การใช้นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ที่มุ่งเน้นการผลักดันประเทศให้เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ 

(New Engines of Growth) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากรูปแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value Based Economy) รวมไปถึงการมุ่งสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ทั้งในรูปทวิภาคี และพหุภาคี รวมไปถึงการร่วมมือกับประเทศอนุภูมิภาคและกลุ่มอาเซียน ด้วยการ
ขยายโอกาสทางด้านการค้าและการลงทุนของประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการใช้จ่ายภาครัฐที่
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมรูปแบบใหม่และทันสมัย เพื่อให้ภาพรวม
เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตที่มีความเข้มแข็ง และการบริการโดดเด่นในหลากหลาย
สาขาวิชา และที่สำคัญที่สุดการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มรายได้ประชาชน  
ลดความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  
 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังคงต้องมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลก ที่ปัจจุบันเต็ม
ไปด้วยความผันผวน หรือสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Volatility) ความไม่แน่นอน
หรือเหตุการณ์ที่คาดการณ์ได้ยาก (Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ
ขาดความชัดเจน (Ambiguity) การมีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มี
การแข่งขันสูงและมีการเปลี ่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ในทุก ๆ  
วัน ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์จะทำให้เกิด รอยเท้าดิจิทัล (Digital Footprint)  ซึ่งเพ่ิม
จำนวนและความสำคัญมากขึ้น โดยเทคโนโลยียุคใหม่จะบันทึกข้อมูลพฤติกรรมทุกอย่างที่เกิดในโลก
ดิจิทัลของแต่ละบุคคล เป็นข้อมูลจำนวนมหาศาล อันนำไปสู ่สิ ่งที ่เรียกว่า ฐานข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data) ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง หรือวางแผน
การตลาดเพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มหรือรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เป็นต้น 
จึงทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งทางด้านการค้าและการลงทุนของไทยมีความอ่อนไหวและผันผวนไปตาม
ปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการ
ผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยัง
ดำเนินการได้น้อย ทำให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ ประกอบ
กับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่สำคัญได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา 
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คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ำสูง  (สำนักงานพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๙) และปัญหาความแตกแยกทางการเมืองที่มีมาอย่างยาวนานปัจจัย
ต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นล้าวนส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งสิ้น 

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย ผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ(การพึ่งพาการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ)/
ผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ(ศักยภาพด้านการแข่งขัน/การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ โรคร้ายทำลาย
เศรษฐกิจ จากรายงานของ World Bank ระบุว่า “เศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากการ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ โดยอาจหดตัวกว่าร้อยละ ๕ ในปี ๒๕๖๓ และ
น่าจะใช้เวลามากกว่าสองปีกว่าที่จะกลับไปสู่ระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ก่อนที่จะ
ประสบปัญหาการแพร่ระบาด ทั้งนี้ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ฉุด
เศรษฐกิจไทย จะทำให้มีคนตกงานกระจายไปทั่ว และกระทบต่อครัวเรือนชนชั้นกลาง และครัวเรือนที่
ยากจน โดยแม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการชะลอการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ในช่วงแรก แต่ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจนั้นรุนแรง ภาคการท่องเที่ยวซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนกว่าร้อยละ ๑๕ ของ GDP ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการที ่ประเทศไทยเกือบจะห้าม
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ การส่งออกน่าจะหดตัวลง
ประมาณร้อยละ ๖.๓ ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการชะลอตัวลงรายไตรมาสที่แรงที่สุดในรอบ ๕ ปี เนื่องจาก
ความต้องการสินค้าไทยในต่างประเทศยังคงอ่อนแอ อันเป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
ทั้งนี้ คาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะลดลงร้อยละ ๓.๒ เนื่องจากมาตรการห้ามการเดินทางและรายได้ที่
ลดลงซึ่งจำกัดการใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยเฉพาะในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๓” (world bank, ๒๕๖๔) 

อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ นับตั้งแต่
ช่วงต้นปี ๒๕๖๓ เป็นต้นมา แม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรคใน
ระยะแรกของการแพร่ระบาด เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศทั่วโลก แต่ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตและการค้าระหว่างประเทศ การหด
ตัวของรายได้จากภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากการจำกัดการเดินทาง ความผันผวนรุนแรงในตลาด
การเงินโลก และภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๓ คาดว่าจะหดตัวลง
รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ อย่างรุนแรง และมีมาตรการปิดเมืองอย่างเข้มงวด พบว่า 
เศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวลดลงร้อยละ ๑๒.๒ อันจะส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี ๒๕๖๓ 
จะปร ับต ัวลดลงในช ่วงร ้อยละ ( -๗ .๘ ) ถ ึง (-๗ .๓ ) ในส ่วนของผลกระทบในรายสาขา พบว่า
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ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการหลายสาขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคบริการสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
หดตัวถึงร้อยละ ๕๐.๒ ผู้ว่างงานมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากถึง ๐.๗๕ ล้านคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 
๑.๙๕ เพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตัวจากอัตราว่างงานในภาวะปกติและนับเป็นอัตราการว่างงานสูงสุดตั้งแต่ไตรมาส
ที่สองของปี ๒๕๕๒ โดยร้อยละ ๕๘.๗ ของแรงงานที่ว่างงานดังกล่าว มีสาเหตุมาจากสถานที่ทำงาน
เลิก/หยุด/ปิดกิจการ หรือหมดสัญญาจ้าง และเมื่อพิจารณาผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนในช่วง ๓ เดือน 
ซึ่งเป็นการว่างงานในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ พบว่า มากกว่า
ครึ่ง (ร้อยละ ๕๕.๔) เป็นแรงงานที่ถูกเลิกจ้างมาจากภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร (ร้อยละ ๑๘.๓) และสาขาค้าปลีกส่ง (ร้อยละ ๑๔.๖) โดยแรงงานส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบ
มีอายุมากกว่า ๔๐ ปี และจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และต่ำกว่า กองยุทธศาสตร์และ
การวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๓) 

โดยการหดตัวลงของเศรษฐกิจและสภาพปัญหาการว่างงานที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก
การแพร่ระบาดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ ุใหม่ ๒๐๑๙ ดังกล่าว นำไปสู ่ปัญหาการขาด 
สภาพคล่องทางธุรกิจ และความเสี่ยงในการปิดกิจการในภาคบริการ การท่องเที่ยว และกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีขีดความสามารถในการรองรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ 
ในขณะเดียวกันปัญหาการตกงาน การว่างงานและการสูญเสียรายได้ ทำให้การใช้จ่ายภาคเอกชนด้าน
รายได้ครัวเรือนหดตัวลงอย่างมาก รายได้ครัวเรือนโดยรวมอ่อนแอ รวมถึงหนี้ครัวเรือนที่เร่งตัวสูงขึ้น 
ถึงแม้รัฐจะมีมาตรการช่วยประคับประคองไม่ให้การบริโภคภาคเอกชนหดมากจนเกินไป เช่น โครงการ
เราไม่ทิ้งกัน การเพ่ิมวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช้อปดีมีคืน คนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน ก็ตามที 
ด้วยสภาพปัจจัยต่าง ๆ และสถานการณ์การแพร่ระบาดทั ้งในประเทศไทยและประเทศอื ่น ๆ  
ทั่วโลกยังไม่คลี่คลาย จึงยังคงนำไปสู่ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

สำหรับกรุงเทพมหานคร เมื่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙
เกิดขึ้น กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอันดับแรก และหนักที่สุดก็คือ ธุรกิจการท่องเที่ยว เพราะที่ผ่านมา
เราทำทุกอย่างเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนมาโดยตลอด เมื่อนักท่องเที่ยวจีนหายไป กรุงเทพมหานครก็
ได้รับผลกระทบกันค่อนข้างหนัก และก็จะลามไปในภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ยิ่งประเทศ
ไทยประกาศหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเองด้วย ส่งผลกระทบให้ทุกกลุ่มธุรกิจก็ได้รับผลกระทบกันถ้วน
หน้า นอกจากนี้การบริโภคภายในประเทศ ถ้ากล่าวถึงในแง่เศรษฐกิจ ตัวเลข GDP ของกรุงเทพ
ปริมณฑลอยู ่ท ี ่ประมาณร้อยละ ๔๐ ของประเทศ ซึ ่งก็แปลว่าการสั ่งหยุดกิจกรรมแค่ภายใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งงานทั้งคนก็หายไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่ง ตัวเลขคนทำงานในระบบมีตัวเลขอยู่ที่ ๑๐ 
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กว่าล้านคน และแน่นอนว่าคนทำงานที่อยู่นอกระบบ มีจำนวนที่มากกว่านั้น ถ้ามีการปิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ประชาชนก็ตกงาน ไม่มีกำลังซื้อ แน่นอนว่าการบริโภคมันก็จะหายไป 
 ด้านการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ 

สถานการณ์ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว (รายได้/นโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐ/งบประมาณ
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว) พบว่า ปัจจุบันทั่วทั้งโลกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพและมีการเติบโตสูงเป็นอันดับสอง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลทั้งทางตร งและ
ทางอ้อมและมีแนวโน้มที ่จะเติบโตขึ ้นเรื ่อย ๆ ซึ ่งจากรายงานประจำปีของ สภาการเดินทางและ  
การท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council – WTTC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า การท่องเที่ยว
และการเดินทางสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ ๑๐.๒๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมเศรษฐกิจ
โลก และคาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนถึงร้อยละ ๑๑.๔๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมเศรษฐกิจโลก ในปี พ.ศ. 
๒๕๗๐ ศักยภาพและความสำคัญของการท่องเที่ยวนี ้สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากการจ้างงานใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีมากถึงร้อยละ ๙.๖๐ ของการจ้างงานทั้งหมด  
 ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงสร้างการผลิตของประเทศไทยมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมและบริการอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนผ่านจากการผลิต
อุตสาหกรรมขั้นปฐมโดยการลงทุนของนักลงทุนชาวต่างชาติในระยะแรก การร่วมลงทุนของนักลงทุน
ไทยมีสัดส่วนที่สูงขึ ้น โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มูลค่าการบริการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับที่ ๕ ของโลก 
อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย  
อย่างมากโดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีผลกระทบทางตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย คิดเป็นมูลค่า ๑.๒๙ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๒๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) และคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเป็น ๑.๔๑ ล้าน
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๓๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อีกทั้งมีการเติบโตโดยเฉลี่ย
ร้อยละ ๖.๗ ต่อปี ต่อเนื่องไปถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งจะทำให้ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
จะมีมูลค่าประมาณ ๒.๗๑ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ  เมื่อพิจารณาจำแนกรายประเทศ พบว่า ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวขาเข้าเดินทางเข้ามา
ในประเทศไทยมากที่สุดคือ ประเทศจีน โดยมีอัตราการเติบโตในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๓ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๑ และปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๔ ทำให้ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุด อยู่ที่ ๙,๙๖๖,๕๐๐ คน คิดเป็น ร้อยละ
๒๘.๕๖ ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย สำหรับประเทศที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในอันดับถัดมา คือ ประเทศมาเลเซีย ประเทศลาว และประเทศ
เกาหลีใต้ โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๗ ๔.๕๔ และ ๔.๓๑ ตามลำดับ (กรมการท่องเที่ยว , 
๒๕๖๑)  
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โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณด้านการท่องเที่ยวผ่านกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานในกำกับ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๑๔,๑๖๑.๔ 
ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๘๗๕.๗ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๕.๘ โดย
งบประมาณดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๐.๔ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยในปี ๒๕๖๓ 
กระทรวงการท่องเที่ยว ได้ตั้งเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจอย่างท้าทายว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวให้โตขึ้นร้อยละ ๑๐ รวมมูลค่ากว่า ๓.๗ ล้านล้านบาท ด้วยแนวนโยบายในการขับเคลื่อนด้าน
การท่องเที่ยว ๔ ด้านคือ ๑) ยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว (Safe)  ๒) ส่งเสริมความสะอาด
ในแหล่งท่องเที่ยว (Clean) ๓) ส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที ่ยว (Fair) รณรงค์และส่งเสริม
ผู ้ประกอบการไม่ให้เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ๔. ส่งเสริมการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนและรักษ์
ส ิ ่งแวดล้อม (Sustainability) ส่งเสริมการท่องเที ่ยวโดยช ุมชน (Community-Based Tourism)  
เพ่ือกระจายรายได้สู่ชุมชน (กรมการท่องเที่ยว, ๒๕๖๑) 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีส่วนสำคัญอย่างมาก  
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที ่เหมาะสม  
ด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งรูปแบบการท่องเที่ยวที่ทางธรรมชาติ (Nature Based Tourism) 
การท่องเที ่ยวที ่ทางว ัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) และการท่องเที ่ยวรูปแบบใหม่เช่น 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือการการท่องเที่ยวธุรกิจไมซ์ (MICE Business Travel) ที่ประกอบด้วย 
ธุรกิจการจัดการประชุมขององค์กร (Meeting)  การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การจัดการ
ประช ุมนานาชาติ (Conventions)  และการจ ัดการแสดงส ินค้าและนิทรรศการ (Exhibitions)  
ก็เป็นโจทย์ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย โดยที่แนวโน้มการขยายตัวด้านการ
ท่องเที่ยวทั่วโลกจะมีแนวโน้มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ให้ธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วโลกชะงักลง แต่เชื่อได้ว่าเมื่อ
สถานการณ์คลี่คลายลง ประเทศพาไทยจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะนำธุรกิจการท่องเที่ยวให้
กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง 

สถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ท่องเที่ยว ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว (การหดตัวของรายได้จากภาคการท่องเที่ยวเนื่องจาก
การจำกัดการเดินทาง) 

การท่องเที่ยวอัมพาตจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ จาก
รายงานขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ระบุถึงสถานการณ์การท่องเที่ยว
โลกว่าจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ที่ต่อเนื่องมาตัง
แต่ปลายปี ๒๕๖๒ ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกเติบโตลดลงใน ไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๓ ด้วย
จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลงร้อยละ ๒๒.๗ จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๖๒ และ
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ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ที่จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเฉพาะในเดือนเมษายน
ลดลงมากถึงร้อยละ ๙๗ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการที่ทุกประเทศ
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ ๑๐๐) ต่างใช้มาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างกัน เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ โดยธุรกิจการบินและธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบในลำดับต้น ๆ จนทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างดำเนิน
มาตรการทุกด้าน โดยเฉพาะมาตรการด้านการเงินและการคลัง และการจ้างงานเพื่อบรรเทาผลกระทบที่
เกิดขึ้น เช่นเดียวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยในช่วงไตร
มาสแรกของปี ๒๕๖๓ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๓๘.๐๑ โดยนักท่องเที่ยวจาก
เอเชียตะวันออกมีจำนวนมากท่ีสุด ๓.๗๓ล้านคน แต่ก็เป็นภูมิภาคที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงในอัตรา
สูงสุดร้อยละ ๔๖.๑๒ จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๖๒ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมา
ประเทศไทยสูง ๓ อันดับแรกคือ นักท่องเที่ยวจีน มาเลเซีย และรัสเซีย ตามลำดับ และที่สร้างรายได้
สูงสุดให้กับประเทศไทยยังคงเป็นนักท่องเที่ยวจีนรองลงมาได้แก่ รัสเซีย สหราชอาณาจักร มาเลเซีย 
ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกาและเยอรมัน ตามลำดับ แต่รายได้จากทุกประเทศลดลงเมื่อ เทียบกับไตร
มาสเดียวกันของ ปี ๒๕๖๒ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงถึงร้อยละ ๖๓.๙๖ สำหรับกรณี “ไทย
เที่ยวไทย” จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศลดลงร้อยละ ๓๐.๗๗ เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาส่งผลให้มูลค่าการใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่เดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศในไตรมาส ๑ ของปี ๒๕๖๓ ลดลงร้อยละ ๓๑.๕๓ เช่นกัน โดยกรุงเทพฯ ยังคง
เป็นจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวไทยตามมาด้วยภาคเหนือ และภาค
ตะวันตก ตามลำดับ แต่การใช้จ่ายส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ๓ อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ 
ภาคใต้และ ภาคเหนือ ตามลำดับ (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, ๒๕๖๓)  
 จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่าภาคอุตสาหกรรมและ 
ภาคบริการหลายสาขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ
ใหม่ ๒๐๑๙ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคบริการสาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหารหดตัวถึงร้อยละ ๕๐.๒ 
ทำให้ธ ุรกิจและอุตสาหกรรมด้านการท่องเที ่ยวในหลายกิจการต้องปิดตัวลง และที ่น่ากังวลคือ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ที่เกิดขึ้นจะยังคงมีระดับความ
รุนแรงและส่งผลกระทบสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะขยายเวลาออกไปอีก จากรายงานการ
วิเคราะห์ของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพบว่า จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้การเดินทางของ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลงจนแทบไม่มีการเดินทาง โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวไทย
เพียง ๖.๗ ล้านคน และนักท่องเที่ยวชาวไทย ๒๕ ล้านคน สร้างรายได้ท่องเที่ยวสะสมรวม ๐.๕ ล้านล้าน
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   ๗๐ 
 

บาท หดตัวราวร้อยละ ๕๙ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจัยเสี่ยงในระยะต่อไปคาดว่า
น่าจะเป็นรายจ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวที่จะปรับลดลงจากปีก่อนหน้าด้วย ตามราคาสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มลดลงตามสถานการณ์ท่องเที่ยวที่ ซบเซา เซา (สำนักเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, ๒๕๖๔) อย่างไรก็ดี สถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากปัจจัย
ทางโครงสร้าง ส่งผลให้ภาคท่องเที่ยวน่าจะกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วอีกครั้งหลังจากสถานการณ์
คลี่คลายลง 

 สำหรับกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ โดยตรงเพราะเป็นศูนย์กลางของธุรกิจโรงแรม ย่านการค้าและการลงทุนของ
ประเทศ หลังจากนโยบายปิดประเทศหลังการแพร่ระบาด เฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยวของ  
คนไทยในประเทศพบว่า ในไตรมาสที่ ๑ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กรุงเทพมหานครมจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
ที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากที่สุด ๖,๖๔๘,๙๕๒ คน-ครั้ง หดตัวมากถึงร้อยละ -๓๒.๖๙ จาก 
ช่วงไตรมาสเดียวกันของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในด้านของมูลค่าการใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่เดินทาง
ท่องเที ่ยวภายในประเทศ ในไตรมาสที ่ ๑ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กรุงเทพมหานครมีรายได้ทั ้งสิ้น 
๕๖,๓๕๑.๒๒ ล้านบาท หดตัวมากถึงร้อยละ -๒๘ จากช่วงไตรมาสเดียวกันของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นอกจากนั้นในด้านอัตราการเข้าพัก (Occupancy rate: OR) ที่เป็นเครื่องชี้ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการ
ใช้ห้องพักของสถานพักแรมทั้งหมดของประเทศซึ่งครอบคลุมผู้เข้าพักทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและ 
ชาวต่างประเทศโดยในไตรมาสที่ ๑ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สถานพักแรมของประเทศมีอัตราการเข้าพัก
โดยรวมเฉลี ่ยเท่ากับร้อยละ ๕๒.๓๙ สำหรับภูมิภาคที่มีอัตราการเข้าพักสูงสุดกรุงเทพมหานคร  
มีอัตราการเข้าพักเท่ากับร้อยละ ๕๘.๗๒ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่า 
อัตราการเข้าพักในสถานพักแรมลดลงในกรุงเทพมหานครลดลงมากถึงร้อยละ ๓๐.๒๖ ซึ่งลดลงมากที่สุด
ในทุกภูมิภาคของประเทศ (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 
๒๕๖๓)  
 
 ๒.๖.๒ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายในกรุงเทพมหานคร 

ในมิติของการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว และการเรียนรู้ 
พบว่า 

ด้านเศรษฐกิจ จะกล่าวถึงความเป็นเมือง (metropolitan)/เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง/มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูง/ความเหลื่อมล้ำ 

บริบทความเป็นเมืองมหานคร เมืองกรุงเทพมหานครมีบทบาทและความสำคัญทั้งในฐานะเป็น
เมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น ๆ 
ของประเทศ ความเป็นรูปแบบพิเศษของกรุงเทพมหานคร ดังเห็นจากการมีพระราชบัญญัติเฉพาะ
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องค์การ นั่นคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื่องด้วยสภาพ
การเป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมของความเจริญในด้านต่าง ๆ และทำให้การมองภาพของประเทศไทย 
นั่นคือ กรุงเทพมหานคร ที่ทำให้เกิดการหลั่งไหลความเจริญต่าง ๆ ให้เข้ามาสู่กรุงเทพมหานคร รวมถึง
ทางด้านการเมืองที่ให้ความสำคัญกับพ้ืนที่การเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครกับระดับประเทศ รวมถึงการ
บริหารงานของรัฐบาลเป็นอย่างมาก จึงทำให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครมีลักษณะโดดเด่นกว่าการ
บริหารงานในรูปแบบอื่นของประเทศ (อรทัย ก๊กผล, ๒๕๖๔)  
 กรุงเทพมหานครเป็นจุดศูนย์กลางของศูนย์ราชการต่าง ๆ ทำให้ที ่ผ่านกรุงเทพมหานคร  
ผ่านเหตุการณ์สำคัญของประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองมาหลายต่อหลายเหตุการณ์ด้วยกัน โดยจาก
รายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า “ความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยได้เผชิญกับการขาดเสถียรภาพทางการเมืองอย่างรุนแรง 
มีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีถึง ๖ คนและการปฏิวัติรัฐประหารถึง ๒ ครั้งในช่วงเวลาเพียง ๘ ปี  
ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ความไม่แน่นอนทางการเมืองในช่วงปี ๒๐๐๖-๒๐๑๔ ส่งผลให้การผลิตใน
ประเทศเสียหายไปกว่า ๓.๓๕ ล้านล้านบาท” (พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม, ๒๕๖๔) ปัญหาการจราจรติดขัด
โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานคร เป็นปัญหาที่เรื ้องรังมานาน นอกจาก  
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ในทางอ้อมก็ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครดว้ย 
โดยจากการจัดอันดับของ www.tomtom.com ผู ้พัฒนาแอปพลิเคชันด้านการเดินทาง ได้จัดทำ 
รายงานเมืองที่มีการจราจรติดขัดมากที่สุด ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ พบว่า จาก ๔๑๖ เมือง ใน ๕๗ ประเทศทั่วโลก 
กรุงเทพมหานคร ติดอันดับที่ ๑๐ (TomTom International BV, 2564) นอกจากนั้นศูนย์วิจัยกสิกร
ไทยซึ ่งเป็นองค์กรที ่มุ ่งศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และภาวะการเงิน  
การธนาคาร ทั ้งภายในประเทศและต่างประเทศ มองว่า การจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร  
จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ๑) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิธีการเดินทาง
ของคนกรุงเทพฯ (Reallocation) ทำให้เกิดการบิดเบือนค่าใช้จ่ายจากธุรกิจหนึ่งไปสู่อีกธุรกิจหนึ่ง  
๒) การบริโภคเชื้อเพลิงพลังงานที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นเม็ดเงินประมาณ ๖,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี และ ๓) การลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เพ่ือแก้ปัญหาด้านการจราจร และในด้านการสำรวจพฤติกรรมและมุมมอง
ของคนกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร พบว่า คนกรุงเทพมหานคร 
ต้องใช้เวลาในการเดินทางนานขึ้น ๓๕ นาที/การเดินทาง และเมื่อนำมาคำนวณเป็นค่าเสียโอกาส
ทางด้านเวลาที่คนกรุงเทพมหานคร ต้องรถติดอยู่บนถนน แทนที่จะนำเวลานั้นไปสร้างรายได้หรือ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ ่มขึ ้น คิดเป็นเม็ดเงินมูลค่าประมาณ ๑๑,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี หรือเฉลี่ย
ประมาณ ๖๐ ล้านบาทต่อวัน ซึ่งเป็นต้นทุนที่ประชากรยอมจ่ายเพื่อแลกกับการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจกรุงเทพฯ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, ๒๕๖๔) 
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ด้วยบริบทของความเป็นเมืองมหานครดังที่กล่าวมา ทำให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ตามมาด้วยปัญหาความหนาแน่นของประชากร การกระจุกตัวของทรัพยากร
ที่ดิน ที่อยู่อาศัย และการจราจรที่ติดขัด รวมไปถึงศูนย์กลางของความขัดแย้งทางการเมืองอีกด้วย ส่งผล
ให้กรุงเทพมหานครเผชิญกับปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ำในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน เช่น ความเหลื่อม
ล้ำเชิงพื้นที่และสิทธิที่จะอาศัยในเมือง ความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและ  
ความยากจนในเมือง ความเหลื่อมล้ำในการได้รับบริการสาธารณะจากรัฐ ความเหลื่อมล้ำเชิงสังคมและ
โอกาสสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น รวมไปถึงความเหลื่อมล้ำเชิงนโยบาย ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
โครงการขนาดใหญ่ เป็นต้น 

บทบาทของ กทม. ในการส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน พบว่า ภารกิจหลักของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครด้านเศรษฐกิจ (นโยบายของส่วนงานต่าง ๆ ใน กทม.) ภาพรวมสภาพปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไข สำหรับประเด็นมหานครด้านเศรษฐกิจ  การค้า และการลงทุน  
จากภาพรวมของประเทศไทยปริมาณของนักลงทุนที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศเพ่ิมมากขึ้น จะเห็นได้
จากรายงานสถิติของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ระบุว่าการยื่นขอรับการส่งเสริม
การลงทุนของต่างชาติในปี ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน มกราคม-กันยายน) มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริม
จำนวน ๖๕๗ โครงการ มูลค่าเงินลงทุน ๑๑๘,๕๐๔ ล้านบาท (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI), ๒๕๖๔) จากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของการค้าและการลงทุนในรูปแบบทุนนิยมเสรีที่
แทรกซึมไปทั่วโลก ทำให้มีการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานได้อย่างเสรี ทำให้การเข้ามาของบริษัทลงทุน
ต่างชาติเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่กรุงเทพมหานครจะสามารถผลักดันตัวเอง
เป็นเมืองหน้าด่านทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุน
และระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยกระดับความเป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งในด้านการค้า การเงิน 
และการลงทุนที่มีศักยภาพ โดยพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศที่เป็นศูนย์กลาง
ของการบริหาราชการแผ่นดิน มีย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของภูมิภาค เป็นที่ตั้งของศูนย์การให้บริการ
ทางการเงินหลายแห่ง และที่สำคัญมีลักษณะทางภูมิเศรษฐศาสตร์ในทำเลที่เหมาะแก่การเดินทาง และ
เชื่อมโยงทางธุรกิจกับประเทศต่าง ๆ และในภูมิภาค เป็นอย่างมาก 

สืบเนื่องจากรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของไทยซึ่งอ้างอิง
ที่มาจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) จะพบว่าในปี ๒๕๖๑ ภาวะเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศทั้งปีมีอัตราการขยายตัวที่ต่อเนื่อง
ประมาณร้อยละ ๔.๒-๔.๗ และจากผลการศึกษาวิเคราะห์สถิติข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด 
(GPP) ของกรุงเทพมหานครจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าในช่วงปี ๒๕๖๑ ภาคการผลิตในสาขา
เศรษฐกิจหลักของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการขยายตัวที่เพ่ิมข้ึนเท่ากับร้อยละ ๕.๒๑ ต่อปีซึ่งมีอัตรา
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจากปีก่อนที่ขยายตัวประมาณร้อยละ ๔.๒๙ อันเป็นผลเชิงบวกมาจากการที่
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   ๗๓ 
 

เศรษฐกิจได้รับอานิสงค์ทางด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ดีโดยต่อเนื่อง 
ประกอบกับมีปัจจัยเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้มีระดับอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน  

กรุงเทพมหานครมีฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายอันสะท้อนถึงสถานภาพภายใน  
เขตย่านพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีศักยภาพในฐานะเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
ประเทศซึ่งนำไปสู่ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนก่อให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และ
จากที่รายได้หลักส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครซึ่งได้นำมาสนับสนุนโครงการค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อน 
ภาคเศรษฐกิจตามกรอบข่ายความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อจัดทำ
บริการสาธารณะได้มาจากด้านภาษีเป็นหลัก โดยแบ่งออกเป็นภาษีอากรที่หน่วยงานกรุงเทพมหานคร
จัดเก็บเองและภาษีอากรที่ทางส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่าจากยอดกระแสรายได้ที่
ต่อเนื่องของกรุงเทพมหานครสามารถอำนวยให้นำไปสู่การพัฒนาด้านกายภาพ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของเมืองให้มีการกระจายตัวในกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในเขตโซนพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
ได้อย่างสอดคล้องตามบริบทสภาพโครงสร้างภาคการผลิตที่สำคัญ ประกอบด้วย สาขาพาณิชยกรรม 
อ ุตสาหกรรม บร ิการทางการเง ินประก ันภ ัย ท ี ่พ ักแรม และบร ิการด ้ านอาหาร รวมถึ ง  
ภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสาขาเศรษฐกิจหลักเหล่านี้ต่างมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการกำหนดกรอบ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นศูนย์กลางในการ
ปกครองและเศรษฐกิจของประเทศ ทั ้งนี ้  โดยจะพบว่าแนวโน้มภาวะภาพรวมเศรษฐกิจของ
กรุงเทพมหานครมีอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศอัน เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากด้านที่ตั้งและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์กลางความเจริญใน  
ทุก ๆ ด้าน โดยส่งผลทำให้มีแรงงานอพยพย้ายถิ่นเข้ามาหางานทำในกรุงเทพฯเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยัง
มีการเชื่อมโยงกับนานาชาติที่เข้ามาติดต่อทางธุรกิจและพิจารณาตัดสินใจลงทุนอยู่อย่างต่อเนื ่อง  
อนึ่งจากการที่ประเทศไทยมีเศรษฐกิจแบบเปิดและพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักซึ่งจะเห็นได้
จากยอดของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายเงินในแต่ละปี
สามารถนำรายได้เข้าประเทศได้เป็นมูลค่าสูง ฉะนั้น เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลสถิติการขยายตัวโดย
คำนวณและวัดจากมูลค่าทางด้านผลผลิตตามยอดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด  (Gross 
Provincial Product: GPP) ของกรุงเทพมหานครประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ ๓,๘๒๑,๓๓๓ ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๓๕.๘๐ เมื่อเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจประเทศที่มียอดสัดส่วน
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เท่ากับ ๑๐,๖๗๓,๗๔๒ ล้านบาท โดยจะเห็นได้ว่าข้อมูล
การวิเคราะห์ถึงด้านภาพรวมภาวะเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครและการจำแนกศึกษาถึงรายละเอียดของ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจในแต่ละสาขา นั้นมีส่วนสำคัญต่อตัวแปรปัจจัยที่กำหนดทิศทางการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของเมืองอีกทั้งยังสามารถนำสถิติดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ประกอบการวางแผนตัดสินใจ
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   ๗๔ 
 

ดำเนินนโยบายพัฒนาเมืองให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์มิติทางเศรษฐกิจ
อีกท้ังยังสนับสนุนเป้าหมายภารกิจงาน/โครงการของหน่วยงานกรุงเทพมหานครเพ่ือกำหนดบทบาทที่มี
ต่อระดับการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งในการเอื้อให้เกิดการกระตุ้นการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจซึ่งจากผลการวิเคราะห์เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ปี๒๕๖๑ พบว่า มีอัตราการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ ๕.๒๑ ต่อปี โดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ*๔.๒๙*อันเป็นผล
สืบเนื่องมาจากปัจจัยเชิงบวกของภาพรวมทางเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งได้รับอานิสงค์แรงขับเคลื่อนหลักมา
จากด้านการใช้จ่ายบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมที่มีเกณฑ์อัตราการขยายตัวที่เร่งขึ้น ประกอบ
กับมีมาตรการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐเพ่ิมเติมในการเร่งใช้จ่ายเงินเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางราง รวมทั้งการได้รับผลดีจากการย้ายฐานการ
ผลิตในบางอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออกมายังไทยในช่วงปลายปีจึงส่งผลให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มการ
ขยายตัวต่อเนื ่องจากปี ๒๕๖๐ และยังคงรักษาสมดุลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศได้ช 
นอกจากนั ้นข้อมูลจากกระทรวงแรงงานยังระบุว ่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในด้านแรงงานพื ้นที ่ของ
กรุงเทพมหานคร มีผู ้มีงานทำ ๕,๗๑๓,๙๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๙ จากจำนวนแรงงานทั่วทั้ง
ราชอาณาจักร และมีแรงงานต่างด้าว ๖๗๑,๘๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๖ จากจำนวนแรงงานต่าง
ด้าวทั่วทั้งราชอาณาจักร (ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน, ๒๕๖๔)  

จากปริมาณยอดสถิติมูลค่าการผลิตในสาขาเศรษฐกิจโดยภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้
ทำการศึกษารายละเอียดเพื่อวิเคราะห์จำแนกโครงสร้างสัดส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ จะพบว่าในปี 
๒๕๖๑ สาขาการผลิตหลักของภาคเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร นั้น มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นในทุก
สาขาโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ๑๐.๕๒ เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในสาขาการผลิตที่มี
มูลค่าสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GPP) กรุงเทพมหานครสูงสุด ๘ ลำดับแรก ได้แก่ สาขา
การขายส่ง การขายปลีกฯ, สาขาการเงินและการประกันภัย ,สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร, สาขา
การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม, สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร, สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บ
สินค้า , สาขาบริหารราชการการป้องกันประเทศฯ , สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรม
ทางวิชาการโดยที่สาขาการผลิตหลักทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น พบว่ามีสัดส่วนการผลิตรวมกันคิดเป็นมูลค่า
เท่ากับร้อยละ ๘๔.๑๖ ของโครงสร้างภาคเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร 

ด้วยความที่กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
ของประเทศ ทำให้ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรุงเทพมหานคร ยังคงให้
ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน ในด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และด้านการโยธาและระบบจราจร เป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การค้าและ  
การลงทุน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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   ๗๕ 
 

 นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าว หน่วยงานกรุงเทพมหานครยังมุ่งเน้นการส่งเสริม
การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม การสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ รวมไปถึงการ
ส่งเสริมธุรกิจไมซ์ (MICE Business) ที่ประกอบด้วย ธุรกิจการจัดการประชุมขององค์กร (Meeting)  
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การจัดการประชุมนานาชาติ (Conventions) และการจัดการ
แสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibitions) ควบคู่ไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ของรัฐบาลที ่ได ้จ ัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว ้เป็นจำนวนทั ้งสิ้น 
๔๐๒,๓๑๐.๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒ ของวงเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจ 
มีความยั่งยืน สมดุลและมีเสถียรภาพ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ สร้างมูลค่าภาคการเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทาง
พลังงาน พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๖๔) 

ในด้านการท่องเที่ยว และนวัตกรรมการเรียนรู้ การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร พบว่า
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที ่สำคัญด้านการท่องเที ่ยว นอกจากจะเป็นเมืองแรกที ่นักท่องเที ่ยว
ชาวต่างชาติสัมผัสเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย ก่อนจะกระจายตัวไปยังภูมิภาคอ่ืนภายในประเทศไทย 
กรุงเทพมหานครยังอุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ทั้งวัดและ
วังที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อีกท้ังยังเป็นมหานครที่มีความโดดเด่นด้าน
อาหาร และบริการ มีโรงแรมชั้นนำระดับ ๔-๕ ดาว ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ 
ในระดับสากล นอกจากนั้น ยังมีสถานบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและ  
แพทย์แผนไทย ที่มีผู้เข้ามารับบริการจากท่ัวทุกมุมโลก  

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกรุงเทพมหานครยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่ยัง
ต้องพัฒนาและแก้ไขอีกหลายประเด็น อาทิเช่น  

๑) ด้านสภาพแวดล้อม ปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศในบางพ้ืนที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งฝุ่นละออง ฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า ๒.๕ ไมครอน หรือ PM๒.๕  โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ศึกษาสัดส่วนการก่อปัญหาฝุ ่นละออง PM๒.๕  จาก
แหล่งกำเนิดประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่าสาเหตุ
หลักมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีแหล่งกำเนิดหลักมาจากภาคการขนส่งทางถนน ที่มีการระบายฝุ่น
ละออง PM๒.๕  มากที่สุดร้อยละ ๗๒.๕ (รถบรรทุก ร้อยละ ๒๘ รถปิกอัพ ร้อยละ ๒๑ รถยนต์นั่ง ร้อย
ละ ๑๐ รถบัส ร้อยละ ๗ รถจักรยานยนต์ร้อยละ ๕ และรถตู้ร้อยละ ๑.๕) รองลงมาได้แก่ โรงงาน
อุตสาหกรรมร้อยละ ๑๗ การเผาในที่โล่ง ร้อยละ ๕ และอื่น ๆ ร้อยละ ๕.๕ (infoquest, ๒๕๖๔) โดย
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   ๗๖ 
 

หากฝุ่นละอองสะสมในร่างกายเป็นเวลานาน ก็จะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยทำให้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ โรค
ปอด โรคมะเร็ง หรือโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้ และนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม   

มลพิษทางกลิ ่นที ่เกิดจากน้ำเน่าเสีย คลองในกรุงเทพฯ มีทั ้งหมด ๑,๑๖๑ คลอง และ 
คูลำกระโดง จำนวน ๕๒๑ คู รวมเป็น ๑,๖๘๒ คูคลอง มีความยาวทั้งหมด ๒,๖๐๔ กิโลเมตร จากข้อมูล
ของสำนักการระบายน้ำพบว่า ในปี ๒๕๖๐ ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจำนวน ๑๖๙ คลอง  
รวมทั้งสิ้น ๓๐๕ จุดเก็บ พบว่า ค่าเฉลี่ยความสกปรกในรูป BOD ปี ๒๕๖๐ เท่ากับ ๑๓.๒ มิลลิกรัมต่อ
ลิตร (โดยค่าเฉลี่ยน้ำคุณภาพดี ค่า BOD ไม่เกิน ๖.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ 
กรุงเทพมหานคร, 2561) ปัจจุบัน พบว่าคลองในเมืองส่วนใหญ่เน่าเสียเนื่องจากสภาพการอยู่อาศัยที่
แออัด ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลที่มีจำนวนมาก และการขาดความรับผิดชอบของประชาชน รวมไปถึง
ความสกปรกและเสื่อมโทรมในบางแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการดูแล 

๒) ด้านการคมนาคม ยังคงมีปัญหาที่รุนแรงเรื่องของการจราจรติดขัด จากการจัดอันดับของ 
www.tomtom.com ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันด้านการเดินทาง ได้จัดทำรายงานเมืองที่มีการจราจรติดขัด
มากที่สุด ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ พบว่าการจราจรในกรุงเทพมหานคร ๒๐๒๐ อยู่อันดับที่ ๑๐ มีความ
หนาแน่นเกินร้อยละ ๕๐ เริ่มตั้งแต่ช่วง ๐๖.๐๐ น. อยู่ที่ร้อยละ ๕๓ สำหรับวันจันทร์เท่านั้น ส่วนวัน
อังคาร-อาทิตย์ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และหนาแน่นมากขึ้นในช่วง ๐๖.๓๐ น. ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
หนาแน่นสูงสุดร้อยละ ๘๘ และค่อยๆ เบาลงหลังช่วง ๑๐.๓๐ น. และหนาแน่นสูงสุดคือช่วงเวลา 
๑๖.๓๐ น. จนถึง ๒๐.๐๐ น. หนาแน่นมากถึงร้อยละ ๘๐ ทะลุ รอ้ยละ ๑๑๓ ช่วงเวลาการจราจรติดขัด
ในกรุงเทพฯ ที่ทำให้ผู้คนเสียเวลาอยู่บนท้องถนนราว ๒๐๗ ชั่วโมง หรือประมาณ ๘ วัน ๑๕ ชั่วโมงต่อปี
(TomTom International BV, ๒๕๖๔) เนื่องจำนวนรถยนต์ที่มีมากไม่เหมาะสมกับด้านกายภาพของ
ถนน ปัญหาจากระบบโครงข่ายของถนนจากปัญหาผังเมือง ตลอดจนปัญหาวินัยในการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชน นอกจากนั้นกรุงเทพมหานครยังคงประสบปัญหาระบบขนส่งมวลชนที่มีคุณภาพต่ำ ปัญหา
ความปลอดภัย สภาพรถไม่ได้มาตรฐาน ปริมาณรถไม่เพียงพอ ไม่คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ ความสามารถของ
พนักงานขับรถ มารยาทของพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร เป็นต้น 

๓) ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ยังคงมีปัญหาอุบัติเหตุและอาชญากรรมท่ีสูง โดยข้อมูล
จากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับแจ้งให้ดำเนินการ
กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ๕๘๑ คดี คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๙ ของการรับแจ้งกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์
และสะเทือนขวัญทั่วทั้งราชอาณาจักร (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, ๒๕๖๔) ในเรื่องของยาเสพติดใน
กรุงเทพมหานครยังคงมีการจับกุมได้อย่างต่อเนื่องทั้งในกรณีของผู้ค้าและผู้เสพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุด
ที่เป็นชุมชนแออัด โดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 
กระทรวงยุติธรรม ระบุว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจับคุมคดียาเสพติดรวมทุก
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   ๗๗ 
 

ชนิดยาเสพติด ได้ถึง ๘,๐๒๖ คดี โดยเฉพาะประเภทยาไอซ์ พบในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด และ
ยังพบอีกว่าขบวนการยาเสพติดส่วนใหญ่ใช้พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นจุดพักยาเสพติดก่อนจะกระจายไป
ในภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และเหตุการณ์รอบวางระเบิดในหลายๆ 
ครั้งในกรุงเทพมหานคร เป็นเรื่องสำคัญล้วนส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการเข้ามาท่องเที่ยวของต่างชาติ  

อีกทั้งปัญหาคุณภาพอาหารข้างทาง ปัญหาการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยที่มีจำนวนเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ ตามสภาพการเจริญเติบโตของเมือง ผู้ค้าผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยทำการค้าอยู่ทั่วไปตามถนน 
ทางเท้า และท่ีสาธารณะ นอกจากนี้ผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยยังเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่าง ๆ เช่น ความไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาการจราจร เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
บรรเทาสาธารณภัย เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปัญหา
ลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย และเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติเนื่องจากมีผู้ค้าจำนวนหนึ่งเป็น
ชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมือง และปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิผลและแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เป็นต้น  

๔) การค้ามนุษย์ จากรายงานของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใน
ประเทศไทย รายงานว่า รัฐบาลไทยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำอย่างเต็มที่ในการขจัดปัญหาการค้า
มนุษย์ แต่มีความพยายามอย่างมีนัยสำคัญในการดำเนินการดังกล่าว การทุจริตยังคงเป็นเหตุบ่อน
ทำลายความพยายามในการปราบปรามการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่รัฐบางรายมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
อาชญากรรมการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงการรับสินบนหรือกู้ยืมเงินจากเจ้าของกิจการและสถานค้าประเวณี
ที่ซึ่งผู้เสียหายถูกแสวงประโยชน์ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ทุจริตอำนวยให้มีการค้ามนุษย์โดยรับ
สินบนจากนายหน้าและผู้ลักลอบขนคนเข้าเมืองตามแนวชายแดนไทย มีรายงานที่น่าเชื่ อถือระบุว่า 
เจ้าหน้าที ่รัฐที ่ฉ้อฉลบางรายปกป้องสถานค้าประเวณี สถานบริการทางเพศอื ่น ๆ เจ้าของสถาน
ประกอบการจากการบุกตรวจค้น การตรวจสอบ และการดำเนินคดี อีกท้ังยังสมรู้ร่วมคิดกับนักค้ามนุษย์ 
มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจบางรายในท้องถิ่นปิดบังข้อมูลจากพนักงานอัยการเพ่ือปกป้องนักค้ามนุษย์ 
เจ้าหน้าที่รัฐบางรายได้รับประโยชน์จากสินบนและจากการมีส่วนพัวพันโดยตรงในการขู่กรรโชกและ
แสวงประโยชน์จากผู้อพยพ (สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และสถานกงสุลในประเทศไทย, 
๒๕๖๔) 

สำหรับประเด็นการจัดประชุมและนิทรรศการ พบว่า การท่องเที ่ยวแบบ Mice (Meeting 
Incentive Convention and Exhibition) หรือธุรกิจการท่องเที่ยวในลักษณะธุรกิจการจัดประชุมการ
ท่องเที่ยว การแสดลสินค้า และนิทรรศการนานาชาติ 

ปัจจุบันอุตสาหกรรม MICE (Meeting Incentive Convention and Exhibition) ได้รับการ
ยอมรับมากข้ึนในฐานะกลไกสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีการเติบโตสูงและมีความสำคัญต่อ
การสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่ประเทศ เนื่องจากนักเดินทางกลุ่ม MICE มีเป้าหมายเฉพาะทาง
ธุรกิจ มีอำนาจซื้อสูงและมีความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีทั้งอาหารและเครื่องดื่ม สายการ
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   ๗๘ 
 

บิน โรงแรม ธุรกิจการขนส่งสินค้า การเดินทางในประเทศ เป็นต้น ทำให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกลุ่มไมซ์  
จึงอยู ่ในระดับที่สูงกว่านักท่องเที ่ยวทั่วไปประมาณ ๒-๓ เท่า (สำนักงานส่งเสริมการประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2561) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ
ไทยกว่า ๔๐ ล้านคน เป็นนักเดินทางเชิงธุรกิจจำนวน ๑,๒๗๓,๙๘๑ คน คิดเป็นมูลค่ารวมของธุรกิจไมซ์
ที่ประเทศไทยได้รับเป็นเงินถึง ๒๑๒,๘๓๗ ล้านบาท สัดส่วนตลาดในประเทศจำนวน ๑๗๓,๑๑๔.๐๔ ล้านบาท 
แบ่งออกเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition) ร้อยละ ๘๑ การประชุมนานาชาติ (Convention) 
ร้อยละ ๑๐ การประชุมองค์กรระดับนานาชาติ (Meeting) ร้อยละ ๔ การจัดเมกะอีเว้นท์และเทศกาล
นานาชาติ (Mega Event) ร้อยละ ๓ การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) ร้อยละ ๒ และสัดส่วน
ตลาดในต่างประเทศจำนวน ๓๙,๗๒๒.๙๖ ล้านบาท แบ่งออกเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition) 
ร้อยละ ๑๕ การประชุมนานาชาติ (Convention) ร้อยละ ๒๔ การประชุมองค์กรระดับนานาชาติ (Meeting) 
ร้อยละ ๒๑ การจัดเมกะอีเว้นท์และเทศกาลนานาชาติ (Mega Event) ร้อยละ ๑๘ การเดินทางเพ่ือเป็น
รางวัล (Incentive) ร้อยละ ๒๒ (สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), ๒๕๖๔) 

เนื่องจากกรุงเทพมหานครในฐานะเป็นเมืองเอกขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางของการบริหาร
ราชการ การค้า การธนาคาร การท่องเที่ยว และการอุตสาหกรรม ประกอบกับสภาพภูมิเศรษฐศาสตร์ที่
เหมาะสม และมีพื้นที่จัดการประชุมและแสดงสินค้ารวมกันเป็นจำนวนมาก มีศูนย์ประชุมระดับชาติ
หลายแห่ง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติไบเทคบางนา ศูนย์แสดงสินค้า
อิมแพ็ค เมืองทองธานีรวมทั้งห้องประชุมในโรงแรมชั้นนำอีกหลายแห่ง อีกทั้งยังมีบริการพื้นฐานต่าง ๆ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในมาตรฐานสูงกว่าเมืองอื่น ๆ จึงมีพลังดึงดูดทางเศรษฐกิจสูง ที่สามารถดึง
กลุ่มการท่องเที่ยวแบบ Mice (Meeting Incentive Convention and Exhibition) หรือธุรกิจการท่องเที่ยว
ในลักษณะธุรกิจการจัดประชุมการท่องเที ่ยว การแสดวสินค้า และนิทรรศการนานาชาติ เข้ามาสู่
กรุงเทพมหานคร 

สำหรับด้านผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ ุใหม่ ๒๐๑๙
เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในและต่างประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) ค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมไมซ์ (Expenditure) อยู่ที่ ๑๖๕,๘๒๓ 
ล้านบาท ลดลงถึงร้อยละ ๗๐.๓๘ เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๕๕๙,๘๔๐ ล้านบาท) ก่อให้เกิด
รายได้ประชาชาติ (GDP Contribute) รวมมูลค่า ๑๖๒,๙๗๖.๐๑ ล้านบาทภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษี
ได้จากการจัดกิจกรรมไมซ์ ๑๑,๕๙๐ ล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างแรงงานไมซ์เพื่อการจัดงาน 
๙๕,๓๑๔ อัตราซึ่งลดลงถึงร้อยละ ๗๐.๔ เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๒๑,๙๑๘ อัตรา) ซึ่งการ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะกิจกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติ หรือ (Exhibitions) ซึ่งถือเป็นร้อยละ ๕๔.๙๕ ของ
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ธุรกิจไมซ์ทั้งหมด โดยคาดการณ์รายได้เข้าประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เหลือเพียง ๖,๔๖๔ ล้านบาท  
ลดลงถึงร้อยละ ๖๘.๑๔  เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒๐,๒๙๒ ล้านบาท) 
 
 ๒.๖.๓ ต้นแบบการพัฒนา หรือมาตรฐานสากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
 ต้นแบบการพัฒนาด้านเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ Tokyo กรุงโตเกียวตั้งอยู่ทางตอนใต้
ของภูมิภาคคันโต (Kanto) ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณใจกลางของหมู่เกาะญี่ปุ่น อาณาเขตทางทิศตะวันออก
จรดแม่น้ำเอะโดะงะวะ (Edogawa) และจังหวัดชิบะ (Chiba) ทิศตะวันตก ล้อมรอบ ด้วยภูเขาและ 
ติดกับจังหวัดยามานาชิ (Yamanashi) ทิศใต้จรดแม่น้ำทามะงะวะ (Tamagawa) และจังหวัดคานางะวะ 
(Kanagawa) ทิศเหน ือต ิดก ับจ ังหว ัดไซตามะ (Saitama) (Tokyo Metropolitan Government, 
๒๕๖๔) 

รูปแบบการปกครองแบบมหานคร  มหานครโตเกียวเป็นหนึ่งในหน่วยการปกครองระดับ
ภูมิภาค ครอบคลุมหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเขตพิเศษจำนวน ๒๓ แห่ง เทศบาลนคร ๒๖ แห่ง 
เทศบาลเมือง ๕ แห่ง และเทศบาลหมู่บ้าน ๘ แห่ง แต่ทั้งนี้มหานครโตเกียวก็มีลักษณะเฉพาะบาง
ประการที่แตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ โดยองค์การบริหารมหานครโตเกียวในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัด จะมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เขตพิเศษอีกด้วย  
ซึ่งโดยทั่วไปภารกิจเหล่านั้นถือเป็นอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของเทศบาล อาทิ การจัดระบบประปา  
รวมไปถึงการทำหน้าที่ประสานงานและบูรณาการการทำงานระหว่างเขตต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมดูแล
การบริหารราชการพื้นที่โดยภาพรวม ระบบการบริหารงานที่มีลักษณะพิเศษของมหานครโตเกียว   
ซึ่งทำหน้าที่เชื ่อมโยงการบริหารราชการของรัฐบาลเข้ากับการบริหารเขตพิเศษ จึงเป็นระบบการ
บริหารงานที่ไม่ปรากฏให้เห็นในจังหวัดอื่นใด ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของระบบการบริหารงานภายใน
มหานครโตเกียว ก็คือระบบการบริหารเขตพิเศษ การบริหารกิจการสาธารณะในมหานครโตเกียวนั้น 
องค์การบริหารมหานครมีหน้าที่ดูแลจัดการบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพิเศษทั้งหมด อาทิ 
การจัดระบบประปา การกำจัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลรวมถึงการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย ทั้งนี้เพื่อให้
การจัดบริการสาธารณะในพื้นที่เขตต่าง ๆ ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีเอกภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ในขณะที่การจัดบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ดังกล่าวในท้องถิ่น
อื่นทั่วประเทศ กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การบริหารท้องถิ่น
ในรูปแบบเทศบาล ในด้านการจัดเก็บภาษีด้วยเหตุที่องค์การบริหารมหานครโตเกียว มีอำนาจหน้าที่ใน
การจัดบริการสาธารณะในระดับท้องถิ่นในหลายด้านดังกล่าวไปข้างต้น ซึ่งโดยทั่วไปเป็นภารกิจใน
อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของเทศบาลนคร ดังนั้นองค์การบริหารมหานครโตเกียว จึงมีอำนาจหน้าที่ใน
การจัดเก็บภาษีบางประเภท ที่โดยทั่วไปเป็นภาษีของเทศบาลได้เองด้วย ได้แก่ ภาษีการพำนักและ
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ประกอบอาชีพของผู้มีภูมิลำเนานอกเขต และภาษีอสังหาริมทรัพย์  (องค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของญี่ปุ่น (JICA) , ๒๐๑๐) 

ด้วยขนาดพ้ืนที่ จำนวนประชากร และรูปแบบการปกครองแบบพิเศษ ที่มีใกล้เคลียงกันระหว่าง
กรุงโตเกียว และกรุงเทพมหานคร แต่ในด้านของผลิตภัณฑ์มวลรวมของทั้งสองเมืองมีขนาดแตกต่างกัน
เป็นอย่างมาก เนื่องจากโตเกียวคือ ศูนย์กลางทางการเงินที่มีความสำคัญอันดับที่ ๓ ของโลกตามหลัง
น ิวยอร ์กของสหรัฐอเมร ิกา และลอนดอนของอ ังกฤษ  (Statista Inc., ๒๕๖๔) โดยโตเกียวมี 
ตลาดหลักทรัพย์ชื่อ Tokyo Stock Exchange (TSE) ก่อตั้งในปี ๑๘๗๘ หรือเมื่อ ๑๔๒ ปีที่แล้ว ปัจจุบันมี
บริษัทจดทะเบียนถึง ๒,๒๙๒ บริษัท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ (Market cap) รวมกันสูงถึง ๑๘๔ ล้านล้านบาท 
ซึ่งใหญ่กว่าตลาดหลักทรัพย์ของไทยกว่า ๑๓ เท่า ในปี ๒๐๑๙ จากการจัดอันดับบริษัทขนาดใหญ่  
๕๐๐ บริษัททั่วโลก โดยนิตยสารฟอร์จูน มีจำนวนบริษัทถึง ๓๖ บริษัทจากโตเกียวที่ติดอยู่ในรายชื่อ
ดังกล่าว โดยบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในโตเกียว เช่น 
บริษัท SoftBank Group บริษัทโทรคมนาคมและการสื ่อสารในปี ๒๐๑๙ มีมูลค่ากิจการ เท่ากับ  
๓.๗ ล้านล้านบาท บริษัท Honda Motor บริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น ในปี ๒๐๑๙ มีมูลค่ากิจการ 
เท่ากับ ๑.๖ ล้านล้านบาท บริษัท Mitsubishi Corporation บริษัทที ่ทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และ
จำหน่ายสินค้า (Trading Company) โดยมีธุรกิจที่หลากหลายตั้งแต่การเงิน การธนาคาร เครื่องจักร 
พลังงาน สารเคมี และอาหาร ในปี ๒๐๑๙ มีมูลค่ากิจการ เท่ากับ ๑.๔ ล้านล้านบาท และในมุมด้านการ
ท่องเที่ยวโตเกียวยังเป็นเมืองที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตเกือบเท่าตัวในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
จาก ๖.๘ ล้านคน ในปี ๒๐๐๙ เพ่ิมมาอยู่ที่ ๑๒.๙ ล้านคน ในปี ๒๐๑๙ อีกด้วย  

ด้านการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ ได้แก่ Hong Kong  ซึ่งเป็นเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน(Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic 
of China - HKSAR) หรือฮ่องกงเป็นเกาะทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง 
คาบสมุทรเกาลูน และดินแดนที่เรียกว่า New Territories (ซึ่งเป็นส่วนที่ติดกับชายแดนจีน) รวมถึงเกาะ
เล็ก ๆ อีก ๒๓๕ เกาะ โดยเกาะที่ใหญ่ที่สุด คือ เกาะลันเตา (ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติฮ่องกง
และ Disneyland)  

ตามนัยของ Sino - British Joint Declaration นับตั้งแต่ ๑ ก.ค. ๒๕๔๐ ฮ่องกง มีฐานะเป็น 
Special Administrative Region (SAR) ของ สาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้หลักการ “หนึ่งประเทศ 
สองระบบ” (One Country, Two Systems) มีกฎหมายสูงสูงคือ Basic Law มีอิสระในการบริหาร
ตนเองในระด ับส ูง (high degree of autonomy) ยกเว ้นด ้านการทหารและการต ่างประเทศ  
มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับ ประเทศอ่ืน ๆ เป็นเขตศุลกากรอิสระ (มีระบบภาษีศุลกากรเป็นของ
ตนเอง) และยังคงสถานะเป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ  
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สำนักงานคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวฮ่องกง รายงานว่า ในปี ๒๕๖๒จำนวนนักท่องเที่ยว
เดินทางเยือนฮ่องกงมีจำนวน ๕๕.๙ ล้านคนซึ่งลดลงถึงร้อยละ ๑๔  เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑ (๖๕.๑๕ 
ล้านคน) โดยจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด
ลดลงร้อยละ ๑๔.๒ ในขณะที่นักท่องเที่ยวแบบค้างคืนเดียวซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายมากที่สุดและ  
คิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวทั้งหมดลดลงร้อยละ ๑๘.๘ ซึ่งเป็นจำนวนถึง ๒๓.๗๖ ล้านคน 
โดยเฉพาะในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงถึงร้อยละ ๔๓.๗ เมื่อเทียบกับจำนวน
นักท่องเที่ยวในช่วงเวลาเดียวกันในปี ๒๕๖๑ ซึ่งนอกจากจะได้รับผลกระทบจากการชุมนุมประท้วงอย่าง
ต่อเนื่องแล้ว ซึ่งถือเป็นการหดตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดตั้งแต่ฮ่องกงได้รับผลกระทบจาก 
SARS ในช่วงปี ๒๕๔๖ 

เศรษฐกิจฮ่องกงได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การประท้วงที่ยืดเยื้อตั้งแต่เดือน 
มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภาคการท่องเที่ยว บริการ และธุรกิจขายปลีก ตลอดจนภาค
การเงินและการค้าระหว่างประเทศ โดยอัตราการส่งออกในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ลดลงร้อยละ ๑.๔ 
ซึ่งเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องนับเป็นเดือนที่ ๑๓ ทั้งนี้ รัฐบาลฮ่องกงประเมินว่าการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี ๒๕๖๒ จะติดลบประมาณร้อยละ ๑.๓ (IMF ประเมินติดลบ
ร้อยละ ๑.๙) โดยการหดตัวของอัตราการบริโภคภายในครัวเรือน (private consumption) ถือเป็นหนึ่ง
ตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีเศรษฐกิจนี้ ซึ่งนับเป็นการติดลบครั้งแรกในรอบ ๑๐ ปี อย่างไรก็ดี 
ดัชนีฮั่งเส็งยังคงสามารถรักษาระดับไว้ได้ โดยในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ภายหลังจากมีข่าวการบรรลุ
ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ดัชนีฮั่งเส็งปรับตัวดีขึ้นและปิดตลาดในระดับที่ ดีกว่าเดือน มกราคม 
๒๕๖๒ เกี่ยวกับเรื่องนี้นักวิเคราะห์ให้เหตุผลว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ยังเล็งเห็นโอกาสการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ฮ่องกงในฐานะช่องทางในการซื้อขายสินทรัพย์ของประเทศจีน และเป็นตลาดที่เป็นที่นิยม
ที่สุดสำหรับหุ้นใหม่ นอกจากนี้ ตลาดหุ้นฮ่องกงยังได้ผลในเชิงบวกจาก mega secondary listing โดย 
Alibaba และ IPO โดย Budweiser 

ทั้งนี้ฮ่องกงได้มีการพยายามออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับสถานการณ์ดังกล่าว 
อาทิ สำนักงานคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวของฮ่องกง ได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัด campaign 
ลดราคาห้องพัก อาหาร และค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายใต้ชื่อว่า “Hong Kong is 
on” (www.hkison.com) เพื ่อกระตุ ้นการท ่องเท ี ่ยว  (ศ ูนย ์ข ้อม ูลเพ ื ่อธ ุรก ิจไทยในจีน สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง, ๒๕๖๔) 

จากการจัดอันดับของ Euromonitor International บริษัทเพื่อการวิจัยด้านการตลาดโลก 
ของประเทศอังกฤษ รายงานว่า ในปี ค.ศ. ๒๐๑๙ ฮ่องกงยังคงครองอันดับที่ ๑ ที่เป็นเมืองที่มีผู้คนเยี่ยม
เยือนต่อเนื่อง แม้จะมีสถานการณ์ไม่สงบภายในประเทศก็ตามที แต่จำนวนนักเดินทางก็ลดลงอย่างมาก
ถึงกับติดลบลงร้อยละ - ๘.๗ ในขณะที่กรุงเทพมหานครมาในอันดับที่ ๒  
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๒.๗ มิติของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของระบบบริหารและความคล่องตัวในการจัดการเมือง 

ประเด ็นม ิต ิการพัฒนาความเป ็นม ืออาช ีพของระบบบร ิหารและความคล ่องต ัวใน  
การจัดการเมือง เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริการจัดการภายในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรที่มี
ลักษณะเป็นเขตการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกร ุงเทพมหานคร มีหน้าที ่จ ัดบร ิการสาธารณะให ้แก่ประชาชนในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยจะมีการพิจารณาบริบทการบริหารจัดการภายในของกรุงเทพทั้งสิ้น ๕  ประเด็น
ย่อย ได้แก่ (๑) ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธภิาพ 
(๒) ด้านการบริหารจัดการแผนและการประเมินผล เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการรายงานผลการประเมินการดำเนินงาน (๓) ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมจะมุ่งเน้นในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานรองรับภารกิจที่ท้าทายได้ (๔) ด้านการคลังและงบประมาณ 
เป็นประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและ  
หารายได้ อันจะนำไปสู่การสร้างความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ  และ  (๕) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื ่อใช ้ในการบร ิหารจัดการภายในองค์กร  โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเพื ่อใช ้ใน 
การบูรณาการเพื่อการปรับปรุงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อสามารถเข้าใจภาพรวมและบรบิท
ของการดำเนินงาน ทางคณะที่ปรึกษาจึงได้มีการวิเคราะห์ ๓ ประเด็นย่อยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย ได้แก่ (๑) สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายนอกกรุงเทพมหานครจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นประเด็นที่จำเป็น เนื่องจากปัจจัยภายนอกอาจจะเป็นได้  
ทั้งโอกาส (Opportunity) หรืออุปสรรค (Threat) ในการดำเนินงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 
กล่าวได้ว ่าเป็นปัจจัยที ่อยู ่นอกเหนือการควบคุมและสามารถเปลี ่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  (๒) 
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายในกรุงเทพมหานคร เพ่ือที่จะทำให้เข้าใจถึงศักยภาพภายในที่เป็นทั้ง
จุดแข็ง และจุดอ่อนที่ต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุง (๓) ต้นแบบการพัฒนา หรือมาตรฐานสากล 
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในวิเคราะห์ของแผนการดำเนินงานที่มีความ
เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๒.๗.๑ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายนอกกรุงเทพมหานคร 
ภายใต้การบริหารงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร อันมีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ

ไทย และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีหน้าที่จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีการแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็นเขตพื้นที่กว่า ๕๐ เขต การศึกษา
บริบทหรือปัจจัยแวดล้อม ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะส่งผล
กระทบต่อหน่วยงานกรุงเทพมหานครอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นประเด็นที่จำเป็น เนื่องจากปัจจัยภายนอก
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อาจจะเป็นได้ทั ้งโอกาส (Opportunity) หรืออุปสรรค (Threat) ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร กล่าวได้ว ่าเป็นปัจจัยที ่อยู ่นอกเหนือการควบคุมและสามารถเปลี ่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา ทั ้งนี้ภายใต้บริบทการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร ทางคณะที่ปรึกษาได้มีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายนอกตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย โดยมีรายละเอียดแตล่ะ
ประเด็นดังนี ้

ประเด็น กฎหมาย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินการด้าน
กฎหมายของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร คือ กฎหมายจำนวนมากที่หน่วยงานกรุงเทพมหานครมีความ
เกี่ยวข้อง ทั้งการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กฎหมายระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรอง
ที่มีจำนวนมากขึ้นตามความซับซ้อนทางสภาพสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น   

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ซึ ่งส่งผลให้สำนักต่าง ๆ ของ กรุงเทพมหานครต้องมี 
การพิจารราความสำคัญของพระราชบัญญัต ิฉบ ับนี ้ ในการจ ัดการด้านความปลอดภัย ทั ้งนี้  
มีความเก่ียวข้องกับมิติมหานครปลอดภัยเป็นอย่างมาก 

- พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ ่งเป็นกรอบใน  
การพัฒนาดิจิทัลใและการวางโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อลดความซ้ำซ้อนใน  
การดำเนินงาน ส่งผลให้กรุงเทพมหานครจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของ 
การให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และมีการจัดการโครงสร้าง
ด้านเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ ซึ่งเกี ่ยวเนื่องกับมิติมหานครการบริหารจัดการ โดยเฉพาะมิติย่อย  
ด้านเทคโนโลยี  

- พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นกฎหมายกลางว่า
ด ้วยการประช ุมผ ่านส ื ่ออ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  โดยม ีการวางหลักเกณฑ การปฏิบ ัต ิในการประชุม 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ 
ทำให้หน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานกรุงเทพมหานครต้องมีการการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องยึดแนวทางในพระราชกำหนดดังกล่าว 

นอกจากนี้ยังปรากฏกฎหมายอื่น ๆ จำนวนมากที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร 
ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ เช่น  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  พระราชบัญญัติ  
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  พระราชบ ัญญัต ิกา รช ุมน ุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้น  
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อีกทั้งการปรับแนวคิดทางการบริหารจัดการทำให้มีการประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่ ๆ หลายฉบับ 
ที่มีหลักเกณฑ์และวิธีคิดที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ตราขึ้นเพ่ือทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็
ส่งผลกระทบทำให้หน่วยงานภาครัฐไม่กล้าดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากหนัก (สุ รพล นิติไกรพจน์, 
๒๕๖๐) หรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ซึ่งได้มีการวางแนวทางและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายมหาชนที่แตกต่างจากเดิม ทั้งกรณีเรื่องหลักความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายปกครองอื่น เช่น กฎหมายว่าด้ วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง รวมทั้งคำวินิจฉัยขององค์กร เป็นต้น  แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนของ
กฎหมายจำนวนมากและหลากหลายส่งผลต่อการดำเนินการด้านกฎหมายของทางหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบ และในหลายครั้งจะต้อง
มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเห็นทางกฎหมายอีกด้วย 

ประเด็นการบริหารแผนและประเมินผล จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อ
การดำเนินการด้านการบริหารแผนและประเมินผลของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พบว่า ประเด็นที่ทาง
กรุงเทพมหานครจะต้องมีการพิจารณา ได้แก่ เป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาประเทศ ทิศทางการ
ดำเนินการของภาครัฐ ตลอดจนด้านความมั่นคงทางการเมืองที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการดำเนินการของ
หน่วยงานกรุงเทพมหานครอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ เป้าหมาย และแนวทางในการพัฒนาประเทศที่
กรุงเทพมหานครต้องใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน ได้แก่  

- เป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) โดย
องค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาขึ้นมาใหม่ภายใต้แนวคิดเรื่องการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิ จ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ใช้ชื่อว่า “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยเป็นเป้าหมายการดำเนินการเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนทั ้ง๑๗  เป้าหมาย ซึ ่งภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ทั ้ง ๗ ของ
กรุงเทพมหานคร ทั้ง มหานครปลอดภัย มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มหานครสำหรับทุกคน มหานคร
กระชับ มหานครประชาธิปไตย มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และมหานครการบริหารจัดการ
นั้น ต่างเก่ียวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นเป้าหมายที่แตกต่างออกไป  

- ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ โดยมี
การกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ 
มาตรา ๖๕  ได้ระบุให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีหน้าที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามที ่กำหนดไว้ร ่วมกัน  ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องมีการปรับปรุงแนวทาง 
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การดำเนินงานให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านความมั่นคง ๒) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔) ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ ๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และมีการดำเนินการ
กำหนดไว้ภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

นอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานคร ยังต้องมีการพิจารณาความสอดคล้องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นแผนในระดับปฏิบัติการระยะกลาง ๕ ปี 
ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนแม่บทเฉพาะด้าน เพ่ือให้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานครมีทิศทางการดำเนินงานไป
ในทิศทางเดียวกับแนวทางการพัฒนาประเทศ และสอดรับกับเป้าหมายของประเทศ  

ทั้งนี้ในมิติการบริหารแผนและประเมินผล หนึ่งสิ่งที่หน่วยงานกรุงเทพมหานครจะต้องมีให้
ความสำคัญและมีการปรับตัวตาม คือ แนวทางหรือรูปแบบของการบริหารแผนและประเมินผลใหม่ๆ 
เช่น แนวคิด OKR (Objective and Key Results) ซึ ่งเป็นแนวคิดในการตั ้งเป้าหมายและกำหนด 
ตัววัดผลการดำเนินใหม่ โดยองค์กรจะทำการตั ้งว ัตถุประสงค์ (Objective) ที ่สำคัญ และแต่ละ
วัตถุประสงค์ก็จะต้องมีการวัดผลลัพธ์ (Key Results) ได้ช ัดเจน ซึ่งมีความแตกต่างจากระบบ 
การประเมินผลแบบ KPI (Key Performance Indicator) หรือการวัดผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัด
ความสำเร็จ ซึ่ง OKR จะมุ่งเน้นการประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย แทนการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัด ซึ่งหลายๆ องค์กรชั้นนำต่าง ๆ เริ่มมีการนำแนวคิดแบบ OKR มาปรับใช้ใน
องค์กรมากขึ้น เพื่อให้ทุกคนเข้าใจเป้าหมายที่ตรงกัน และรู้ภาระกิจของตนเองอย่างชัดเจนที่จะช่วย
ผลักดันการทำงานของแต่ละส่วนให้ดีที่สุด และเมื่อทุกคนรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีที่สุด 
บรรลุเป้าหมายที่ตัวเองได้ตั ้งไว้ และเนื่องด้วยการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 
๒๐๑๙ ส่งผลให้เกิดรูปแบบการทำงานแบบใหม ่คือ การทำงานที่บ้าน (Work from home) เป็นหนึ่งใน
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)  เนื่องจากเป็นการจำกัดการติดต่อและการสัมผัส
ระหว่างคน ซึ่งช่วยลดอัตราการแพร่เชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้แนวคิด OKR ได้ถูกนำมาปรับ
ใช้ในหลายองค์กร เนื่องจากจะช่วยให้ในการติดตามและประเมินผลจากผลลัพธ์ของการทำงาน ซึ่งความ
จำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะทำให้คนเรียนรู้และทำความเข้าใจใน
เแนวคิด OKR ได้ดีขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ทางกรุงเทพมหานครจะต้องมีการปรับตัวตาม
แนวทางหรือรูปแบบของการบริหารแผนและประเมินผลใหม่ๆ เพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
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ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคล จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร คือ การเปลี ่ยนแปลง
ทางด้านประชากร ซึ่งหลังจากปี ๒๕๖๓ อัตราส่วนประชากรของผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนจำนวนที่สูงกว่า
ประชากรในวัยแรงงาน โดยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ และ ย่อมส่งผล
ต่ออัตราส่วนของการพึ่งพิงวัยแรงงานสูงขึ ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างหลีกเลี ่ยงไม่ได้ ทั ้งการบริหารจัดการบุคลากรผู ้สูงอายุ ในองค์กร 
สวัสดิการ การสรรหาบุคลากรใหม่มาทดแทน ตลอดจนการบริหารจัดการความรู ้และการสืบทอด
ตำแหน่ง นอกจากประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล คือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับเอาความเป็นดิจิทัลมาปรับ
ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งช่วยในการอำนวยความสะดวกผ่านการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วมากขึ้น อันส่งผลดี
ต่อการประสานงานและบริหารจัดการคนในองค์กร  

ทั ้งนี ้ เน ื ่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล (Digital Technologies) ก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทักษะและคุณลักษณะสำคัญของบุคลากรภายในองค์กรต้องมีการปรับตัว 
เช ่น ทักษะด้านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล (Digital Skill) ความสามารถในการยืดหยุ ่นและการปรับตัว 
(Resilience & Adaptability) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ตลอดจนทักษะการเผชิญกับสิ่งใหม่
ภายใต้ทรัพยากรและความรู ้ที ่มีอยู่จำกัด การวางแผนและตัดสินใจจึงคาดการณ์ได้ยาก สามารถ  
คิดวิเคราะห์ต ัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยมองภาพรวม และประเมินผลกระทบที ่อาจเกิดขึ้น
ประกอบการตัดสินใจได้ ซึ่งท่ามกลางการการเพิ่มทักษะใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน (Reskill) และการเสริม
และพัฒนาทักษะจากงานเดิม (Upskill) นั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมีการมองถึงการเรียนรู้
แบบยืดหยุ่นให้เกิดขึ้นในองค์กร (Learning Agility) การพัฒนาทักษะผ่านรูปแบบการฝึกอบรมอาจจะ
ไม่ใช้วิธีที่เหมาะสมอีกต่อไป  ดังนั้นรูปแบบการเรียนรู้ของบุคลากรจะต้องมีการปรับให้เกิดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการใหม่ๆ เช่น การทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทำงาน ที่บุคลากรอาจต้องเริ่มต้นจาก
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง การเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้และชุดทักษะต่างกั น  
ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ จะทำให้องค์กรได้พนักงานที่มีทักษะตรงตามความต้องการมากขึ้น และยัง
เพ่ิมโอกาสการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น  

นอกจากนี้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ยังต้องมีการปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ท่ามกลาง Digital Disruption ซึ่งต้องหาแนวทางพัฒนาหรือวิธีรับมือที่เหมาะสมสำหรับองค์กร  เช่น 
การใช้เทคโนโลยี Big Data ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและพยากรณ์
ด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งการสรรหาบุคลากร (Talent Acquisition) การวางแผนกำลังคน (Workforce 
Planning) การพัฒนาคุณภาพบุคลากรและการประเมินผลงาน ( Training and Evaluating) การรักษา
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   ๘๗ 
 

พนักงานและการลดการสูญเสียพนักงาน (Workforce Attrition & Employee Retention) เป็นต้น 
หรือการรับบมือกับกระแส Innovation Culture ซึ่งองค์กรต้องสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เอื้อต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ ยืดหยุ่นกฎระเบียบหรือประเพณีปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน 
เพื่อให้พนักงานกล้าริเริ่มสิ่งใหม่ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตำหนิหรือลงโทษ เป็นต้น ฉะนั่นองค์กรต่าง ๆ 
หรือแม้กระทั ่งหน่วยงานกรุงเทพมหานครหากต้องการที ่จะให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที ่มี
ประสิทธิภาพสอดรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น ทั้งกระบวนการเรียนรู้
แบบยืดหยุ ่น (Learning Agility) การใช้เทคโนโลยี Big Data ในการจัดการข้อมูล หรือการสร้าง
วัฒนธรรมแบบนวัตกรรม (Innovation Culture) ในองค์กร องค์กรก็ต้องมีความยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับ
รูปแบบการทำงานแบบเดิม ผ่อนปรนกฎระเบียบที่มากเกินไป เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพื้นที่ในการ
ทดลองดำเนินการและเรียนรู้สิ ่งใหม่ๆ จากข้างต้นจะเห็นได้ว่ากระแสการพัฒนาใหม่ๆ ส่งผลต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทุกองค์กร เช่นเดียวกับหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระแส
การพัฒนาต่าง ๆ นี้ได้ และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 
๒๐๑๙ ยิ่งมีผลต่อการพัฒนางทักษะและคุณลักษณะสำคัญของบุคลากรกรุงเทพมหานครให้พร้อมต่อ
การทำงานที่บ้าน (Work form home) และการตัดสินใจที่รวดเร็ว อีกทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล
จำเป็นมีการปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและช่องว่างทักษะ
บุคลากรที่ยังขาดไปให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการคลังและงบประมาณ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินการการคลังและงบประมาณของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร คือ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technologies) หรือ Financial Technology คือ การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับบริการ
ทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการชำระเงิน การลงทุน การระดมทุนหรือด้านประกันภัย เพื่อให้
สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการที่มีรูปแบบสกุลเงินแบบดิจิทัล ซึ่งอาจเป็นโจทย์ใหญ่และข้อท้าทายทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่
กรุงเทพมหานครต้องคำนึงถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ การคลังและงบประมาณ  

นอกจากนี้ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจในวง
กว้างและกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริบททางด้านนี้มีการเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ได้แก่ นโยบาย
ด้านเศรษฐกิจของประเทศที่ยังไม่ชัดเจนและมีความไม่แน่นอนเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ เช่น  นโยบาย
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่รัฐบาลได้ขยายเวลาการชำระ และมีการปรับลด
อัตราภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพ่ือการอยู่อาศัย แม้นำไปปล่อยเช่า จะเสียภาษี
อัตราที่อยู่อาศัย ร้อยละ ๐.๐๒ ซึ่งทำให้รายได้ที ่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เป็นเชิงพาณิชย์ของ
กรุงเทพมหานครลดลง และที่สำคัญสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาต่อเนื่องและผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ส่งผลให้รัฐบาลมีการเลื่อนและลดอัตรา
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จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ ๙๐ ซึ่งส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครในปี 
๒๕๖๓ ไม่เป็นไปตามเป้าและต้องปรับลดงบประมาณภาพรวมทุกหมวดรายจ่ายของทุกหน่วยงานลง  
ร้อยละ ๑๐ (กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๖๓) และคาดว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่จะเข้าสู่ภาวะปกติ 
ทำให้ทางหน่วยงานกรุงเทพมหานครได้มีการปรับลดเป้างบประมาณปี ๒๕๖๔ ใหม่ โดยมีการลด
งบประมาณด้านโยธาและผังเมือง ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน และสิ่งสาธารณประโยชน์ลง 
เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์ที่คาดการณ์ว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ได้ลดลงจากการแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ และคาดว่ายังส่งผลให้เกิดการหยุดดำเนินกิจการของภาคธุรกิจ
ชั่วคราว การเลิกจ้างงาน การเปลี่ยนสถานการณ์จ้างงานหรือลดเงินเดือน เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้รายได้ของสถานประกอบการลดลงและส่งผลต่อฐานภาษีและรายได้ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งทำ
ให้กระทบต่อวงเงินงบประมาณในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้ 

ประเด็นเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนิน
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พบว่า ประเด็นทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ถือว่ามี
ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีต่างมีความก้าวหน้าและส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ย่อมที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในกรุงเทพมหานคร ซึ่งหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพ่ือให้เท่าทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผ่านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในปัจจุบัน เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( IoT) เทคโนโลยีก้อนเมฆ (Cloud) การวิเคราะห์
ข้อมูลระดับสูง (Advance Pervasive and invisible analytics) เป็นต้น และการเปลี่ยนแปลงเป็น
ลักษณะของการแบ่งปันข้อมูล (Shared technology) ซึ่งเป็นแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตให้
สามารถสนับสนุนกิจกรรมของธุรกรรมที่ต้องเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา สนับสนุน
การใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่อัจฉริยะ สมาร์ทโฟน (Smart phone & Smart devices) และการ
ประเมินสถานการณ์จากข้อมูลจำนวนมาก (Big data analysis) ฯลฯ ทั้งนี้การเข้ามาของเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและการบริหารงานองค์กร รวมทั้ง
หน่วยงานกรุงเทพมหานครด้วย เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีสำนักย่อยจำนวนมาก รวมถึง
สำนักงานเขตต่าง ๆ ฉะนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครมี
การพัฒนาระบบต่าง ๆ ที ่มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น ทั ้งระบบฐานข้อมูล ระบบการติดตามและ
ประเมินผลงาน ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หรือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี แบบฟอร์ม
เอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร  

นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังช่วยให้การบริการประชาชนมีความสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้นทั้งด้านการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน การจัดการระบบคิว หรือการบริการผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือออนไลน์ จะสามารถทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน
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กรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรอ่ืน ๆ จึงเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 

 
๒.๗.๒ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายในกรุงเทพมหานคร 

 หน่วยงานกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษ  ซึ ่งมีโครงสร้าง
เทียบเท่ากระทรวง มีฐานะเป็นนิติบุคคลหนึ่งเดียวเท่านั้น นอกจากต้องรับผิดชอบหน้าที่ราชการส่วน
ท้องถิ ่นแล้ว ยังต้องรับผิดชอบภารกิจของราชการส่ วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ทำให้
กรุงเทพมหานครต้องรับผิดชอบภารกิจเกือบทุกด้านของระบบราชการไทยและมีความซับซ้อนด้าน
ขอบเขตอำนาจของหน่วยงานและพื้นที่ ทำให้กรุงเทพมหานครต้องรับผิดชอบภารกิจเกือบทุกด้านของ
ระบบราชการไทย และถูกคาดหวังจากประชาชนที่จะต้องจัดทำบริการสาธารณะในมาตรฐานที่สูงกว่า
องค์กรปกครองอื่น ส่งผลให้ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ได้ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของระบบบริหารและความคล่องตัวในการจัดการเมือง
เพ่ือที่จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้ ทั้งนี้ในการบริหารจัดการภายในกรุงเทพมหานคร
ได้มีการจำแนกประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยของมิติไว้ทั้งสิ้น ๕ ประเด็นย่อย ได้แก่ (๑) กฎหมาย (๒) การ
บริหารจัดการแผนและการประเมินผล (๓) การบริหารทรัพยากรบุคคล (๔) การคลังและงบประมาณ  
และ (๕) เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยนั้นมีสาระและจุดเน้นที่แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งคณะที่ปรึกษาจงได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายในกรุงเทพมหานคร  
เพื่อที่จะทำให้เข้าใจถึงศักยภาพภายในที่เป็นทั้งจุดแข็ง และจุดอ่อนที่ต้องได้รับการพัฒนาและปรบัปรุง 
ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ภายในกรุงเทพมหานครแต่ละประเด็น ดังนี้ 

 ประเด็น ๗.๑ กฎหมาย จากการพิจารณาและทบทวนบริบทภายในของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครในมิติของกฎหมาย พบว่า กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการบริหาร
จัดการตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งสามารถออกกฎหมายต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการหน่วยงานของตนเองได้ เช่น  

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๒๘ ซึ่งให้อำนาจ
กรุงเทพมหานครในฐานะนิติบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่แก่กรุงเทพมหานครในการ
จัดการตนเอง โดยปัจจุบันพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร มีการแก้ไขในปี  
พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นฉบับที่ ๕ 

- พระราชบัญญัติระเบ ียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเกี ่ยวข้องกับข้อกำหนด กฎระเบียน แนวทางการดำเนินการ ระบบคัดสรรแต่งตั้ ง  
และระบบคุณธรรมของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา 
บุคลากรกรุงเทพมหานคร ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ตลอดจนพนักงานกรุงเทพมหานคร 
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- พระราชกฤษฎ ีกากำหนดเขตพ ื ้นท ี ่ เพ ื ่อการอน ุญาตให ต ั ้ งสถานบร ิการในท องที่
กรุงเทพมหานคร พ.ศ .๒๕๔๕ ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดการพื้นที่และแนวทางในการอนุญาตใหต้ั้ง
สถานบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ประกอบกิจการเป็น
จำนวนมาก ทำใหต้องมีการตรากฎหมายดังกล่าวขึ้น เพื่อใช้ดูแลพื้นที่ในกรุงเทพมหานครให้กระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนให้น้อยที่สุด 

- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา สำรวจ ออกแบบ และควบคุม
งานพ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อใชบังคับกับหน่วยยงานซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา สำรวจ 
ออกแบบ และควบคุมงาน โดยใชเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
เงินอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ  

- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากเนื่องจากปจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้นำช้างมาเป็นเครื่องมือหารายได้
หรือประโยชนอ่ืนใด กอใหเกิดปญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจน
ทำให้ช้างได้รับการทรมานและบาดเจ็บ รวมทั้งกอปญหาตอการจราจร ความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในกรุงเทพมหานคร จึงได้มีการตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้น 

ทั ้งน ี ้ ในพ ื ้นท ี ่กร ุงเทพมหานครย ังม ีกฎหมายที ่ตราข ึ ้นและม ีการบ ังค ับใช ้ในพ ื ้นที่  
กรุงเทพมหานครเพื่อความความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่มี
จำนวนมาก มีความหลากหลายและซับซ้อนเป็นอย่างมาก เช่น ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้น สำหรับติดหรือตั้งป้ายใน
พื้นที่บางส่วน ในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและ  
ฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้น ซึ่งข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่หน่วยงานกรุงเทพมหานครได้มีการตราขึ้น
และบังคับใช้ในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นผลดีต่อการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวงมีความแตกต่าง
จากพ้ืนทีอ่ื่น ๆ ให้มีความเป็นระเบียบสามารถบริหารจัดการได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกเขตพ้ืนที่  

 แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างของหน่วยงานด้านกฎหมายของทางกรุงเทพมหานครจะ
พบว่าจะเป็นเพียงกองนิติกรภายใต้สำนักต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินการในภาพรวม กล่าวคือในแต่ละ
สำนักสามารถออกกฎหมายของตนได้ แต่อาจจะทับซ้อนกับกฎหมายของสำนักอื ่นภายใต้สังกัด
กรุงเทพมหานครได้ ฉะนั้นกฎหมายของทางหน่วยงานกรุงเทพมหานคร จึงมีความทับซ้อน และควาก
หลากหลาย จากโครงสร้างที่มีขนาดเล็ก ทำให้นิติกรส่วนใหญ่มีภาระงานจำนวนมาก อีกทั้งเนื้องานบาง
เนื้องานมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานยุ่งยากหลายขั้นตอน ซึ่งการพิจารณาดำเนินการต้องอาศัยความ
รอบคอบ ไม่อาจลดขั้นตอน หรือเร่งรัดการปฏิบัติงานได้ จึงทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะมีข้อผิดพลาดได้ 
(แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร , 
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   ๙๑ 
 

๒๕๖๒) แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการจัดตั้งสำนักงานกฎหมายและคดี ภายใต้สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร   
ซ่ึงมีอำนาจหน้าที่หลักในการให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอความเห็น และตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายที่
อยู่ใน อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่เกี ่ยวข้อง และตรวจพิจารณา และให้
คำปรึกษา แนะนำการจัดทำร่างกฎหมายแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิรูปกฎหมาย  

และเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครมีความเป็นเอกเทศในการ
บริหารจัดการด้านกฎหมาย มีอำนาจในการตรากฎหมายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ มีแนวทางในการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ที่มีความวับซ้อนกว่าพื้นที่อื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินการ
ด้านกฎหมายยังขาดการทำงานในเชิงรุกในการพัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังไม่ได้พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องและ
สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานครทำให้การดำเนินการในบาง
ตัวชี้วัดและบางมาตรการยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย  (รายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓, ๒๕๖๓) 

ประเด็น ๗.๒ การบริหารแผนและประเมินผล จากการพิจารณาและทบทวนบริบทภายในของ
กรุงเทพมหานครในมิต ิของการบร ิหารแผนและประเมินผล เมื ่อพิจารณาจากโครงสร้างของ
กรุงเทพมหานครที่มีความหลากหลายและบางหน่วยงานมีภารกิจทับซ้อนกัน ทำให้ทางสำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผลได้มีการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยระบบดังกล่าวจะมีการดำเนินการจัดเก็บตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 
๗ ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี แม้ว่าบางโครงการหรือตัวชี้วัดที่ไม่สามารถหาเจ้าภาพ
หลักในการดำเนินการหรือมีเจ้าภาพในการดำเนินการหลายหน่วยงาน แต่ในภาพรวมระบบสามารถที่จะ
จัดเก็บตัวชี้วัดได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งทำให้การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานกรุงเทพมหานครมี
ประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื ่อถือ อีกทั ้งยังทำให้กรุงเทพมหานครมีระบบติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑  – ๒๕๘๐) ได้อย่างชัดเจน 
อีกทั ้งยังทำให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครมีข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานและปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น กล่าวได้ว่าการพัฒนาระบบข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาวางยุทธศาสตร์ 
และกำหนดนโยบายการพัฒนาเมือง รวมทั้งการบริหารจัดการเมืองด้วย  

แต่อย่างไรก็ตามในการพัฒนาระบบเพื่อการการบริหารแผนและประเมินผลนั้น จำเป็นต้องมี
การพัฒนาให้เป็นตามมาตรฐานสากลเนื่องจากในกระบวนการพัฒนาระบบการประเมินนั้นจำเป็นต้องมี
การจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดมาตรฐานของเมืองที่มีมาตรฐานและมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่าง
สม่ำเสมอ การจัดทำฐานข้อมูลแต่ละด้าน เพื่อที่จะสามารถใช้ในการติดตามและประเมินโครงการ 
ระหว่างการดำเนินโครงการได้ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนโครงการให้เป็นไปตามความต้องการมากขึ้น 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
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   ๙๒ 
 

หรืออาจหยุดการดำเนินโครงการเมื่อประเมินแล้วพบว่าโครงการดังกล่าวอาจไม่บรรลุตามจุดมุ่งห มาย
ของโครงการ (รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓, 
๒๕๖๓) นอกจากนี้จากการบริหารแผนและประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากมีการนำเอาข้อมูล
ผลการดำเนินการจากการประเมิน มาใช้เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินการเดิมเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น หรือเป็นการแก้ไขปัญหาเดิม ซึ่งจากการศึกษาการบริหารแผนและประเมินผลของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครยังไม่ปรากฎชัดเจนมากนัก 

ประเด็นบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากรบุคคล คือ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้ปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะสูง เน้นความเป็นมืออาชีพ (Professional) มีทักษะที่หลากหลาย (Multiple 
Skills) มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่เชื่อมั่นจากประชาชนมหานคร สามารถรองรับภารกิจที่ท้าทายและ
พร้อมรับมือจากบริบทแวดล้อมภายนอกที่กรุงเทพมหานครต้องเผชิญ ทั้งนี้จากการพิจารณาและ
ทบทวนบริบทภายในของหน่วยงานกรุงเทพมหานครในมิติของการบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่า 
หน่วยงานกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการจัดทำสมรรถนะของบุคลากร
กรุงเทพมหานคร ทำให้มีระบบคัดเลือกและการเข้าสู่ตำแหน่งและการทดแทนตำแหน่งของบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีความชัดเจน อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเอกสารพบว่ายังไม่ ปรากฎการวางแผน
กำลังคนในระยะยาว อีกท้ังไม่ปรากฎการกำหนดระบบการทดแทนตำแหน่งที่สามารถรองรับการบริหาร
กำลังคนในอนาคตของหน่วยงานกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบมากนัก นอกจากนี้อีกหนึ่งประการที่
จำเป็นต้องดำเนินการ คือ การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของบุคลากรในด้านความ
เป็นมืออาชีพ รวมทั้งการพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจในการสรร
หาบุคลากรรุ่นใหม่มาร่วมงานกับกรุงเทพมหานครซึ่งยังมีแนวทางที่ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งอาจจะส่งผล
ต่อกำลังใจของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานครได้ 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงระบบการประเมินผลและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของ
กรุงเทพมหานคร พบว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครได้มีการดำเนินการพัฒนารระบบการบริหารผลงาน 
เงินเดือนและค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับบุคคลและบัญชีเงินเดือนที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามบางตำแหน่งที่จะต้องใช้
ทักษะและความเชี่ยวชาญสูงได้รับค่าตอบแทนที่น้อยกว่าหน่วยงานอ่ืน ๆ อีกท้ังยังไม่มีความก้าวหน้าใน
หน้าที่การทำงานชัดเจน ทำให้เป็นการลดทอนขวัญและกำลังใจของบุคลากร (รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓, ๒๕๖๓)  

ประเด ็นการคล ังและงบประมาณ จากการพิจารณาและทบทวนบร ิบทภายในของ
กรุงเทพมหานครในมิติของการคลังและงบประมาณ พบว่า กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการ
บริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณ จึงได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ได้แก่ ระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
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สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance-based Budgeting Information 
System) ซึ่งช่วยให้การจัดการคลังและงบประมาณภายในกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้
จำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลและทรัพยากรที่จำเป็นต้องมีการบูรณาการข้อมูลร่วม กันบน
ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินระบบดังกล่าว 
เนื ่องจากปัญหาในการเชื ่อมโยงฐานข้อมูลที ่มีจำนวนมากของกรุงเทพมหานคร (รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ , ๒๕๖๓) นอกจากนี้อีกหนึ่ง
ประเด็นที่จะต้องให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านการคลังและงบประมาณ คือ ความไม่เกี่ยวเนื่อง
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นสาเหตุที่ทำให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดเก็บรายได้ประเภทใหม่ๆ ได้ 
ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการบริหารงบประมาณ แม้ พระราชบัญญัติกระจายอำนาจ ฯ 
ให้อำนาจหน่วยงานท้องถิ่น จัดเก็บได้ แต่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ยัง
ไม่ได้ถูกแก้ไขเพื่อทำการดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากในการแก้ไขพระราชบั ญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเสียก่อน อีกทั้งต้องมีการกำหนด ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ชัดเจนอีกด้วย 

ทั ้งน ี ้สำหร ับการจ ัดสรรงบประมาณจาก พบว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  หน่วยงาน
กรุงเทพมหานครมีนโยบายการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล ซึ่งหน่วยงานกรุงเทพมหานครจะนำไปใช้
จ่ายเพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพฯ และแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนให้กับ
ประชาชนให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม แม้ว่าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ที่ส่งผลให้มีการจัดเก็บงบประมาณและการได้รับการจัดสรรงบประมารที่ลดลง แต่
เพื่อให้งบประมาณมีความสมดุล จึงมีการพิจารณาลดงบประมาณบางส่วนมุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าใน
การใช้งบประมาณ และเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ต่อเนื่อง หน่วยงานกรุงเทพมหานคร
ได้มีการเตรียมงบประมาณฉุกเฉิน เพื่อการควบคุมและป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ ประมาณ ๑,๓๐๐ ล้านบาทด้วย ซึ่งจะทำให้กระทบงบประมาณ
ด้านอ่ืน ๆ ที่ได้ตั้งไว้น้อยที่สุดและให้การดำเนินงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ประเด ็นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป ้าหมายที ่ต ้องการพัฒนาและผล ักด ันหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครให้สามารถให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART Service) เพื่อสนับสนุนนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัล และบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การเป็น Smart City ซึ่งจากการพิจารณาและทบทวนบริบทภายในของ
กรุงเทพมหานครในมิติของเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพที่
เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน  
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การปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร แต่อย่างไรก็ตามเมื ่อพิจารณาถึงอุปสรรคในการดำเนิน  
การพบว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลจำนวนมาก (๙๖ ฐาน) แยกตามสายงานและ
ระบบงานที่จัดแบ่งไว้ โดยไม่ใช่การสร้างฐานข้อมูลบูรณาการที่สามารถใช้ร่ วมกันได้ ไม่ปรับให้ทันสมัย 
ไม่ครบถ้วน ข้อมูลส่วนที่มีก็กระจัดกระจาย การเข้าถึงข้อมูลมีความจำกัด และไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 
อีกทั้งในส่วนของการเก็บข้อมูล ที่ผ่านมาจะดำเนินการจัดเก็บตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน และเก็บ
ตามความคุ้นเคยที่ทำงานมาของหน่วยงาน ไม่มีการออกแบบการเก็บข้อมูลร่วมกันที่สามารถเก็บได้จาก
หน่วยงานตามพันธกิจหลัก และการตัดสินใจในด้านระบบยังพบว่ามีปัญหาด้านความพร้อมเกี่ยวกับการ
เชื ่อมโยงข้อมูลเพื ่อให้เกิดเป็นศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ทำให้เกิดปัญหาการติดตามผลการ
ดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ กล่าวได้ว่าความไม่พร้อมของระบบทำให้ไม่สามารถพัฒนาเป็น
ระบบศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center เพ่ือใช้ในการติดตามข้อมูลและผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ได้ นอกจากนี้ยังถูกท้าทายด้วยโครงสร้างการปฏิบัติราชการและการขาดอำนาจหน้าที่ที่
ชัดเจนของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร  เช่น กรุงเทพมหานครยังไม่มีอำนาจในการร้องขอข้อมูลที่
ต้องการใช้จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และภายในกรุงเทพมหานครเองก็ยังไม่มีระเบียบ
ภายในที่ชัดเจนในการจัดการข้อมูลร่วมกันอซึ่งหมายรวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล และ
ชั้นความลับของข้อมูลด้วย (รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓, ๒๕๖๓) 

 
๒.๗.๓ ต้นแบบการพัฒนา หรือมาตรฐานสากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  

 ทั้งนี้ในมิติการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของระบบบริหารและความคล่องตัวในการจัดการเมือง 
สามารถอธิบายต้นแบบการพัฒนา หรือมาตรฐานสากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ จำแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยได้ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๑ กฎหมาย  ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยกฎหมายมีหน้าที่เป็นเครื่องมือและคู่มือในการบริหารจัดการ 
ให้อำนาจในการบริหารจัดการเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกรัฐผ่านการกำหนดรูปแบบ และ
ขอบเขตอำนาจตามกฎหมาย นอกจากการทำหน้าที่ในการควบคุมพฤติกรรมและความสงบเรียบร้อย
ของสังคมแล้วนั้น กฎหมายยังคงทำหน้าที่เป็นกลไกหนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยขึ้น 

จากการศึกษาพบว่าลักษณะของกฎหมายที่ทำหน้าที่ ในการเป็นเครื่องมือของการบริหาร  
จัดการเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ดังนี้  

 ๑. มีกฎหมายที่ครอบคลุมถึงภารกิจหน้าที่ของเมืองนั้น ๆ 
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 ๒. มีกฎหมายเป็นระเบียบและง่ายต่อการบังคับใช้ 
 ๓. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่ใช้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ รับทราบ 

และเข้าใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง  
 ๔. มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม หมายถึง เมื่อมีกฎหมายที่บังคับใช้ใน

เมืองในเรื่องต่าง ๆ ที่มีการระบุหรือกำหนดเอาไว้ถึงนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้ที ่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย  

 ๕. กฎหมายได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หมายถึง 
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันต่อยุคสมัย และปรับแก้ไขตามบริบทของการพัฒนาและ
พัฒนาการของเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้กฎหมายมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๒ การบริหารแผนและประเมินผล ด้านการบริหารจัดการแผนและ
การประเมินผล เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ 
พร้อมทั้งมีการรายงานผลการประเมินการดำเนินงาน ทั้งนี้ด้วยฐานะของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
เทียบกับองค์กรปกครองท้องถิ่นพิเศษ ซึ่งได้รับการกระจายอำนาจเพื่อสามารถบริหารจัดการตนเองได้  
ทั้งนี้แนวคิดที่สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนากรุงเทพมหานครได้ คือ แนวคิดการบริหารจัดการ
ปกครองท้องถิ่นขึ้น (Local governance) คือ กระบวนการวางแนวทางจัดความสัมพันธ์ บริหารจัดการ 
ในงานปกครองท้องถิ่นเพ่ือบริการสาธารณะด้วยระบบการเมืองที่เปิดกว้าง กระจายอำนาจ และส่งเสริม
ให้ตัวแสดงทั้งภาครัฐและที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน สามารถเข้า
มาร่วมคิดร่วมทำและร่วมตัดสินใจเพื่อ พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยใช้เครือข่ายความความร่วมมือ  
เป็นทางเลือกใหม่ของการบริหารจัดการปกครองท้องถิ่นในยุคปัจจุบันที่บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ด้วยเหตุดังนั้น การบริหาร
จัดการปกครองท้องถิ ่นในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องเป็น“การบริหารจัดการปกครองท้องถิ ่นบนฐาน
เคร ือข ่ายความร ่วมม ือ” (Collaborative local governance) (ว ีระศ ักด ิ ์  เคร ือเทพ , ๒๕๕๐)  
ซึ่งมีเง่ือนไขพ้ืนฐานที่สำคัญ คือ มีสร้างความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้
มีการแบ่งงานกันทำตามความถนัด แลกเปลี่ยนทรัพยากร เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร และการกำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวแสดงต่าง ๆ ภายในเครือข่ายอย่างชัดเจน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ต้องการร่วมกัน ทั้งนี้รูปแบบเครือข่ายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแต่ลักษณะของปัญหาและบริบท
แวดล้อม ซึ่งแนวคิดนี้จะช่วยในการบริหารจัดการแผนและการประเมินผลในมิติการแก้ไขปัญหาชุมชน
ในภาพรวม ตั้งแต่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาสาธารณะและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การรบัรู้
และเข้าใจปัญหาภายในท้องถิ่นร่วมกัน การให้ข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน การรับฟังคำแนะนำและ
ปรึกษาหารือระหว่างกัน การเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขปัญหาในขั้นตอน ต่าง ๆ การให้ 
ความร่วมมือระหว่างกัน จัดโครงสร้างการทำงานร่วมกัน วางแผนตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ แลกเปลี่ยน 
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และระดมทรัพยากร ตลอดจนมีเป้าหมายร่วมกัน ไม่ใช่เพียงแต่มุ ่งแค่การติดตามผลและรายงาน  
ผลการดำเนินงานเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดระดับการมีส่วนร่วมแผนยุทธศาสตร์เมือง การเติบโต
อย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ของฐาปนา บุณยประวิตร ที่สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ยกร่างแผนและนำแผนรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่การยกร่างแผนยุทธศาสตร์เมืองกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้น ร่วมติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้บรรลุผลตามที่ได้ยกร่าง 
และที่สำคัญคือ การร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติการขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ของแผน ร่วมติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข โดยมีการจัดทำ “กฎบัตร (Charter)” โดยผู้แทนของภาคส่วนต้องลงนาม
ความตกลงกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องในการยกร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) จะต้องกำหนด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายใหญ่ร่วมกัน ต้องสื่อสารวิสัยทัศน์ให้สาธารณะรับทราบและแสดงข้อคิดเห็น  
อย่างอิสระ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะดำเนินการยกร่างแผน ปฏิบัติตามแผน และรับผิดชอบแผน
เพียงหน่วยงานเดียวหรือเฉพาะกลุ่มเดียวไม่ได้ ซึ ่งกฎบัตร (Charter) จะทำให้การขับเคลื่อนแผนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีผู้ที่เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 

ทั้งนี้สำหรับการติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงาน ได้มีแนวคิดและมาตรฐานของการ
บริหารแผนที่มีความหลากหลายตามลักษณะของแผน ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีการนำแนวคิด  Balanced 
Scorecard มาปรับใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของระบบราชไทย ซึ่งทั้ง ๔ มิติของ 
Balanced Scorecard ของภาครัฐไทย ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

- มิติที่ ๑ : มิติด้านประสิทธิผล คือผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ยังรวมถึงการแสดงผลงาน
และผลสำเร็จที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและพันธกิจของส่วนราชการ ตามท่ีได้รับงบประมาณใน
การดำเนินการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน  

- มิติที่ ๒ : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ คือ การให้ความสำคัญกับลูกค้าในการให้บริการที่มี
คุณภาพ สร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

- มิติที ่ ๓ : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือการแสดงความสามารถใน 
การปฏิบัติราการ และการบริหารงบประมาณ เช่น ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน , การลดระยะเวลา
การให้บริการ, การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย(ค่าใช้จ่าย) เป็นต้น 

- มิติที ่ ๔ : มิติด้านการพัฒนาองค์กร คือการเตรียมความพร้อมหรือการรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลง เช่นการจัดการความรู้, การจัดการทุนด้านมนุษย์, การจัดการสารสนเทศ, การพัฒนา
กฎหมาย  หรือการบริหารจัดการองค์กร เป็นต้น 

ซึ่งแนวคิด Balanced Scorecard จะในกำหนดทิศทางที่หน่วยงานต้องการให้ชัดเจน จากนั้นก็
กำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าประสงค์ขององค์กร และกำหนดตัวชี้วัดพร้อมค่าเป้าหมาย ซึ่งถ้าเขียน
วัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน ก็จะครอบคลุมถึงการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และช่วยในการจัดทำ
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แผนที่ทางยุทธศาสตร์เป็นขั้นตอนในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของ
องค์กรไปสู่บุคลากรในองค์กร เพ่ือให้เกิดการติดตามผลและการายงานผลที่เป็นระบบมากข้ึน 

ทั้งนี้ศึกษาเมืองต้นแบบการพัฒนา พบว่า นครนิวยอร์กแม้จะไม่ใช่เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา 
แต่เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก ซึ่งหลังจากที่มหานครนิวยอร์กได้
ประกาศโครงการ One New York เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๕ รวมระยะเวลาทำการศึกษา และรวบรวมความ
คิดเห็นจากพลเมืองนิวยอร์ก และหน่วยงานชุมชนต่าง ๆ กว่า ๓ ปี เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ของแผน
ยุทธศาสตร์เมือง OneNYC ๒๐๕๐ โดย นิวยอร์กมหานครเอกของโลกนับเป็นหนึ่งในเมืองต้น ๆ ที่มุ่งมั่น
และจริงจังกับการพัฒนาเมืองอย่างยั ่งยืน และได้กำหนดวิสัยทัศน์ของโครงการ OneNYC ไว้ว่า
แรงผลักดันที ่สำคัญของโครงการ OneNYC ๒๐๕๐ คือการต่อสู ้เพื ่อความยั ่งยืนด้านสิ ่งแวดล้อม  
ความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ และความยุติธรรมทางสังคม โดยทั้งหมดนั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่าง
ลึกซึ้ง 

ซึ่งแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้มีการผลักดันผ่านโครงการต่าง ๆ ที่สอดประสานกัน 
เช่น การมีเมืองที่ออกแบบให้คนเดินได้ หรือมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดี และมีค่ารถที่ราคาสมเหตุสมผล 
รวมถึงมีระบบการแบ่งปันจักรยาน (bicycle sharing) ที่สามารถเช่าขี่เล่นได้ทั่วเกาะแมนฮัตตัน หรือจะ
ทำสมาชิกรายปี ใช้สำหรับเชื่อมจากสถานีรถไฟไปยังจุดหมายปลายทางที่ห่างออกไป กิจกรรมต่าง ๆ  
จะเกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมของมนุษย์  โดยได้แสดงเจตจำนงไว้ว่า ในปี ๒๐๕๐ นิวยอร์ก  
ซึ่งตอนนั้นจะมีประชากรกว่า ๙ ล้านคน จะเป็นเมืองที่อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ระบบขนส่ง และเศรษฐกิจ
มาจากพลังงานหมุนเวียนทั้งพลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งยังมีเป้าหมายที่จะเป็น
เมืองต้นแบบของโลกที่จะไม่มีการพึ่งพิงรถยนต์ แต่จะเน้นการพัฒนาระบบรถรางใต้ดิน (subway) ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีเลนจักรยาน และทางเดินเท้าจะเป็นวิธีการเดินทางหลักของคนในเมือง   

ในระหว่างทางจะมีเครื่องมือวัดผลการดำเนินการจะเห็นผลที่เป็นรูปธรรม อย่างในปี ๒๐๑๗ 
นิวยอร์กได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปแล้วร้อยละ ๑๗ ซึ่งเทียบกับปี ๒๐๐๕ ที่ใช้เป็นเกณฑ์ตั้งต้น 
และการเอาจริงเอาจังกับปฏิบัติการนี้คือ ในปีนี้ ๒๐๑๙ เมืองนิวยอร์กได้ออกกฎหมาย ๑๐ ฉบับ โดย
ส่วนใหญ่มีผลบังคับให้อาคาร ตึกสูงที่มีพื้นที่มากกว่า ๒๕,๐๐๐ ตารางฟุต หรือ ๒,๓๒๒ ตารางเมตร ที่
เป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซกว่าร้อยละ ๗๐ ในเมืองนิวยอร์กลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ร้อย
ละ ๔๐ภายในปี ๒๐๔๐ หรือต้องจ่ายค่าปรับทดแทนหากปล่อยก๊าซเกินกว่าที่กำหนด  OneNYC และ 
New Green Deal จึงมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development 
goals-SDGs) โดยนครนิวยอร์กเป็นเมืองแรกในการจัดทำแผนกลยุทธ์ท้องถิ่น ส่งไปยังแผนการพัฒนาที่
ยั่งยืน และส่งการทบทวนท้องถิ่นโดยความสมัครใจต่อสหประชาชาติ เพ่ือคอยติดตามความก้าวหน้าของ
นิวยอร์กไปสู่เป้าหมาย ซึ่งการสร้างเมืองที่เข้มแข็งและยุติธรรม เกิดการร่วมมือเจรจาต่อรองในเมือง  
ทำให้มหานครนิวยอร์กสามารถเป็นผู้นำในเวทีระดับโลกได้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยภาพรวมจะมุ่งเน้นในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
สามารถปฏิบัติงานรองรับภารกิจที่ท้าทายได้ ฉะนั้นเมื่อพิจารณาถึงต้นแบบของการพัฒนาบุคลากรให้
เป็นเมืองที่มีคนเก่ง คือ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้
และปรับตัวต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยต้นทุนทางการศึกษาและพัฒนาประชากรให้มีขีดความสามารถทางการ
แข่งขันกับนานาประเทศให้ได้ ขณะเดียวกันสามารถนำจุดแข็งของประเทศมาเสริมสร้างโอกาสในการ
เผชิญความท้าทายและบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สิงคโปร์เชื่อว่าการพัฒนาประเทศให้
แข่งขันได้นั้น จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มี “คนเก่ง (Talent)” มาเป็นมันสมองในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ ด้วยเหตุนี้ สิงคโปร์จึงตัดสินใจเข้าสู่สงครามแย่งชิงคนเก่งของโลก (War of Talent) และ
ประสบความสำเร็จอย่างสูง เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรให้ทันกับ
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมีนโยบายและโครงการสำคัญที่เกี่ยว้องกับการ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่งและมีความเป็นมืออาชีพ เช่น 

๑) Continuing Education and Training (CET) Masterplan  เป็นโครงการเพือ่เตรียมความ
พร้อมกำลังพลชาวสิงคโปร์สำหรับอนาคต ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยรวมคือระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง 
การฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมต่าง ๆ และการส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

๒) โครงการยกระดับฝีม ือแรงงาน (Skills Upgrading) ซ่ึงมีการพัฒนา The Singapore 
Workforce Skills Qualifications (WSQ) เป็นระบบการรับรองความสามารถบุคคลแห่งชาติที่บริหาร
จัดการ โดยให้การฝึกอบรม พัฒนาฝีมือ ประเมินผล เพ่ือสนับสนุนกำลังแรงงานชาวสิงคโปร์ให้มีคุณภาพ
และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยจะมีการสร้างให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความสามารถพ้ืนฐานที่จะ
ทำงานได้ทุกสาขาอาชีพ มีความสามารถเฉพาะทางอาชีพหรืออุตสาหกรรมด้านใดด้านหนึ่ง  (สำนักงาน
แรงงานในประเทศสิงคโปร์, ๒๕๕๘) 

นอกจากนี้สิงคโปร์ได้เริ่มพัฒนาทักษะคนวัยทำงานด้วยโครงการ SkillsFuture Credit เพื่อให้
ชาวสิงคโปร์ทุกคนที่มีอายุ ๒๕ ปีขึ้นไปรับเครดิตคนละ ๕๐๐ ดอลล่าร์สิงคโปร์ โดยมีการนำเอาเงิน
จำนวนนี้ไปใช้กับหลักสูตรของรัฐบาลที่ได้รับอนุมัติ ทำให้คนทำงานเรียนรู้พัฒนาตัวเองต่อเนื่องได้ 
เนื่องจากสิงคโปร์ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
มีมาตรการและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วย 
โดยมีโปรแกรมที่จะช่วยให้ชาวสิงคโปร์ทุกคนได้พัฒนาทักษะให้ลึกขึ้น หรือกว้างขึ้นเพื่อให้สามารถ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการ SkillsFuture นับเป็นการขับเคลื่อนระดับชาติที่มุ่งสร้างให้เกิดโอกาส
แก่ชาวสิงคโปร์ในการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ตลอดชีวิต และยังมีส่วนช่วยผลักดันการพัฒนาของ
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สิงคโปร์สู่เศรษฐกิจขั้นสูง (Advanced Economy) และสังคมเสมอภาค (Inclusive Society) อีกด้วย 
(ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ และประกาย ธีระวัฒนากุล, ๒๕๖๓) ซึ่งทางหน่วยงานกรุงเทพมหานครสามารถที่
จะนำแนวคิดของสิงคโปร์มาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และสามารถ
ปฏิบัติงานรองรับภารกิจที่ท้าทายได้ โดยอาจจะการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะใหม่ๆ เช่น ทั้ง  ทักษะความ
เชี่ยวชาญ (Hard Skills) เช่น Cloud Computing การใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ (Analytical reasoning) 
การวิเคราะห์ธ ุรกิจ (Business analysis) ทักษะการขาย (Sales) การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific computing) การตัดต่อวิดีโอ (Video production) เป็นต้นและ ทักษะทางด้านสังคมและ
ทัศนคต ิ(Soft Skill) เช่น การบริหารเวลา (Time Management) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 
Intelligence) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) 
การสื ่อสาร (Communication) การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex Problem Solving)  
เป็นต้น โดยมีการสร้างความร่วมมือร่วมกับทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน  
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู ้ที ่มีความเหมาะสมกับทักษะและผู้เรียน  
ทั้งนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาทักษะคนไม่ใช่แค่บุคลากรกรุงเทพมหานคร ยังรวมถึงประชาชนทุกคนที่
อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครอีกด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๔ การคลังและงบประมาณ ซึ ่งด้านการคลังและงบประมาณ  
เป็นประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและ  
หารายได้ อันจะนำไปสู ่การสร้างความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ ทั ้งนี ้สำหรับหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครได้มีการพิจารณาแนวคิดการคลังและงบประมาณ ที่จำเป็นที่จะต้องพิจารณาทั้งในส่วน
หลักการพื้นฐาน ได้แก่ แนวคิดการกระจายอำนาจทางการคลังที่ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการการเงิน
การคลัง การใช้จ่าย รวมไปถึงการพิจารณาจัดทำแนวทางการพัฒนา และการจัดหารายได้ของท้องถิ่น  
การปรับปรุงค่าธรรมเนียมที่สะท้อนต้นทุนการให้บริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจากการเบิกจ่าย
งบประมาณในการจัดบริการสาธารณะ กล่าวได้ว่า มาตรฐานของด้านการคลังและงบประมาณท้องถิ่น 
ควรจะมีแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) หมายถึง กระบวนการ
ประชาธิปไตยทางตรงในทางงบประมาณที่ภาคประชาชนซึ่งประชาชนสามารถเข้ามาหารือ ถกเถียง  
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การจัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายด้านงบประมาณ การควบคุม และ  
การกำหนดนโยบายสาธารณะ ระบบงบประมาณดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสใน 
การดำเนินการ การจัดทำงบประมาณ สร้างความรับผิดรับชอบ (Accountability) ต่อประชาชนในพ้ืนที่ 
ซึ ่งแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) นั้น เริ ่มเกิดขึ้นที่เมือง 
Porto Alegre ในประเทศบราซิล ตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๘๙ กระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นรูปแบบที่ประชาชน
นำเสนอความต้องการ และลำดับความสำคัญในการปรับปรุงเมืองผ่านการอภิปรายและเจรจาเพ่ือให้เกิด
จัดสรรงบประมาณจากเทศบาล งบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณะในเมืองดังกล่าวจะถูกกำหนด



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๐๐ 
 

ขึ้นโดยคำแนะนำของผู้แทนประชาชน และการอนุมัติจากสภาเทศบาลเมือง การจัดทำงบประมาณแบบ
มีส่วนร่วมมีผลต่อการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้คนในเมือง Porto Alegre เช่น ท่อระบาย
น้ำและการเชื่อมต่อน้ำเพิ่มข้ึนจากร้อยละ ๗๕ ของครัวเรือนทั้งหมดในปี ค.ศ.๑๙๘๘ เป็นร้อยละ ๙๘ ใน
ปี ค.ศ.๑๙๙๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการภายในองค์กร โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการบูรณาการเพื่อการปรับปรุง
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉะนั้นเมื่อพิจารณาถึงต้นแบบของวางระบบด้านเทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสิงคโปร์ถือเป็นประเทศแรก ๆ  
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการออกแบบและวางระบบเมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อรองรับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากข้อมูลของสหประชาชาติประเมินว่า ในอีก ๓๐ ปี
ข้างหน้า ประชากรโลกจะอาศัยอยู่ในเขตเมืองเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๖๖ โดยเฉพาะในเอเชีย และแอฟริกา 
(Voice TV, ๒๐๑๗)  เมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๕ รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศให้เขตจูร่งเลคเป็นพื้นที่ทดสอบเมือง
อัจฉริยะ โดยมีการติดตั้งระบบดิจิทัลต่าง ๆ เช่น เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและการเคลื่อนไหวในที่
สาธารณะเพื่อควบคุมสัญญาณไฟจราจร และไฟถนนโดยอัตโนมัติ รวมถึงติดตั้งโครงข่ายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตนับพันจุดเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ โครงการป้ายรถเมล์
อัจฉริยะ Smart Bus Station ในเขตจูร่งเลค เป็นอีกหนึ่งโครงการนำร่องของรัฐบาลสิงคโปร์ ซึ่งมองว่า
การขนส่ง และคมนาคมเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของเมือง โดยรถไฟฟ้าเน้นความเร็วและ
เหมาะกับผู้คนในวัยทำงาน แต่ป้ายรถเมล์อัจฉริยะจะเป็นทางเลือกให้กลุ่มคนสูงวัยและเด็ก ๆ ที่ต้องการ
ความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งป้ายรถเมล์แห่งนี้มีบริการไวไฟฟรี ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ จอแสดงผล
การจราจรที่จะบอกว่ารถเมล์แต่ละสายจะมาถึงป้ายในเวลากี่นาที โดยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในมือถือ
ขององค์การขนส่งและบริษัทเอกชนอ่ืน ๆ ที่พัฒนาบริการด้านนี้ ทั้งยังมีต้นไม้ หนังสือ และชิงช้าสำหรับ
พักผ่อนหย่อนใจด้วย ส่วนแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนสามารถคำนวณเวลาที่รถเมล์จะเดินทางมาถึงป้าย
รถเมล์ได้ ซึ่งไม่ใช่แค่ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ แต่รวมถึงป้ายรถเมล์จุดอื่น ๆ ทั่วเขตเมือง ช่วยให้ประชาชน
จัดสรรเวลาในการเดินทางได้ โดยอาจทำกิจธุระอ่ืน ๆ ก่อนจะไปยังป้ายรถเมล์ เพราะรู้เวลาที่รถจะมาถึง
อย่างค่อนข้างแน่นอน ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการนั่งรอรถ และเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 
(Voice TV, ๒๐๑๗)  
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   ๑๐๑ 
 

บทที่ ๓ 

ศึกษา วิเคราะห์ความความสอดคล้องของแผน ๓ ระดับกับเป้าหมายและ 
แนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร 

 
 ในการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ให้สอดคล้อง เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับแผนระดับชาติ จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ความความสอดคล้องของแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ทั้งในระยะ ๒๐ ปี ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการ ว่ามีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับทิศทางเดียวกับแผนระดับชาติ ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนแม่บทเฉพาะด้าน และนโยบายของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไร ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยใดบ้าง 
ซึ ่งผลการวิเคราะห์จะสามารถช่วยในการกำหนดและปรับ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
กรุงเทพมหานครให้มีทิศทางและแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังช่วยในการติดตามและประเมินผล
ที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติอีกด้วย 
 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  

๓.๑.๑ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 
การพัฒนาประเทศของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอก
ราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความ
มั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน
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   ๑๐๒ 
 

ราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่ว
โลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอด
อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ นำมา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และ
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่
ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อ
ยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้าง
ฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น
คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง 

๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สำคัญที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม 
การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำ



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๐๓ 
 

ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการ
บนพื ้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว ่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อม และคุณภาพชีว ิต โดยให้
ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

๖) ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่ เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มี
สมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สว่นรวม 
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเรว็ 
และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ
สร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมี
ความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลด
ความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 
๓.๑.๒ ความสอดคล้องก ับเป้าหมายมหานครแห่ง เอเชีย ๗ ด ้านของแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕ 
 จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) กับ
เป้าหมายมหานครแห่งเอเชีย ๗ ด้านของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๗๕) พบว่า แผนทั้งสองมีความสอดคล้องกันในประเด็นดังต่อไปนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความปลอดภัย โดยมีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่ต้องการ
ให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครที่ปลอดมลพิษ ปลอดอาชญากรรม ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยพิบัติ สิ่งก่อสร้าง



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๐๔ 
 

ปลอดภัย ปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย พบว่ามีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๓ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีการมุ่งเป้าหมายไปที่การพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยพบความสอดคล้องในประเด็นที ่ต้องการให้
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองปลอดโรคคนเมือง การพัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย
ปราศจากปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมี ถูกสุขอนามัย ไม่ก่อให้เกิดโรคที่มาจากอาหาร มีอาหารที ่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ สำหรับผู้ที่พักหรืออาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีการบังคับใช้กฎหมายจราจร
อย่างเคร่งครัดเพ่ือความปลอดภัยในการจราจร รวมไปถึงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในระบบ
ขนส่งมวลชน 

และยังพบว่ามีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในเป้าหมายการพัฒนาที่ต้องการให้เมืองกรุงเทพฯ มีความพร้อมใน  
ทุกด้านที่จะรับมือกับน้ำท่วมทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุนและน้ำหลาก โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเมืองมุ่งสู่ความเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน และเป้าหมายในการสร้างให้กรุงเทพฯ มีพื้นที่ป่า
ชายเลนกันชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ตามมาตรฐานของแนวป่าชายเลนเพื่อป้องกันการกัดเซาะและมี
อัตราการกัดเซาะใกล้กับศูนย์พร้อมปรับปรุงให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติเพ่ือเป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจให้กับชาวกรุงเทพฯ และในเรื่องของการบริหารจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายด้วยแนวคิดขยะ
เหลือศูนย์ โดยการนำกลับมาใช้ใหม่ และทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุดกำจัดที่เหลือด้วยเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิผล ทั้งยังการทำให้กรุงเทพฯ มีคุณภาพน้ำและอากาศท่ีเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต มีฝุ่นละออง
และสารเจือปนไม่เกินค่ามาตรฐานและระดับเสียงที่เกิดจากยานพาหนะ เครื่องจักรกล รวมถึงเสียงที่เกิด
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในทุกพ้ืนที่ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน 

รวมไปถึงความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๑ ความมั่นคง ในเป้าหมายของการพัฒนา
ให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่สามารถควบคุมอัตราการเกิดคดีอาชญากรรมและยาเสพติดให้ประชาชน  
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย โดยมีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ที่ต้องการให้กรุงเทพฯ มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวในสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และจำนวน
ประชากร ชาวกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นมหา
นครที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีระบบบริการคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย สะดวก คล่องตัว มีทัศนียภาพที่สวยงาม ปราศจากสิ่งกีด
ขวาง เป็นระเบียบ ไม่รุงรัง ไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ พบว่ามีความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในเป้าหมายที่
ต้องการให้กรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุม ทุกเขตพื้นที่ในรูปแบบและการใช้ประโยชน์ที่
แตกต่างกัน เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองสีเขียวที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของ



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
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   ๑๐๕ 
 

ประชาชนดีขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาให้กรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหรือสวนหย่อม
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และการทำกิจกรรมนันทนาการของคนที่กระจัดกระจาย
ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯ และเป้าหมายในการให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ประหยัดพลังงาน  
ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ มหานครสำหรับทุกคน โดยมีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่
ต้องการให้ชาวกรุงเทพฯ ทุกคน ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานภาพอยู่ร่วมกันอย่าง
เสมอภาคและสมานฉันท์ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้ พัฒนา
ตนเอง และเข้าถึงบริการสาธารณะ ในขณะเดียวกัน ชาวกรุงเทพฯ แต่ละกลุ่ม แต่ละชุมชนสามารถดำรง
รักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมของตนเอง เป็นมหานครที่โดดเด่นในเชิงวัฒนธรรมที่
หลากหลาย พบว่ามีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติด้านที ่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยพบความสอดคล้องในประเด็นเป้าหมายเกี่ยวกับการให้ความสำคัญแก่
กลุ่มวัฒนธรรม ต่าง ๆ อย่างเสมอภาค เท่าเทียม รวมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมมี
พ้ืนที่ในการแสดงตัว สืบทอด และเกิดการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต และ
ความสอดคล้องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในการกระจายโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและ
เสมอภาค รวมไปถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่คนในพ้ืนที่ 

ทั้งยังมีความสอดคล้องกับการให้ความสำคัญและการสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันของคน
ในสังคมด้วยเป้าหมายการพัฒนาให้กรุงเทพฯ มีฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงาน
นอกระบบ เพื่อใช้ในการวางแผน ระบบการจัดการ การแสวงหาแหล่งทุนและอาชีพที่มั่นคงได้ และเปิด
โอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และแรงงานนอกระบบในกรุงเทพฯ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ทั้ง
ยังในเป้าหมายของการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู ้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการการ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งเป็น
เป้าหมายที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๔ ในการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ มหานครกระชับ โดยมีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่ต้องการให้
เมืองกรุงเทพฯ เติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีศูนย์
ชุมชนย่อยเป็นระบบตามลำดับความสำคัญและศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ 
พบว่ามีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ในเป้าหมายของการปรับปรุงการขนส่งภายในเมือง ที่สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการใช้
การขนส่งมวลชน การสร้างความสมดุลระหว่างที่พักอาศัยและแหล่งงาน การกำหนดขนาดเมือง ความ
หนาแน่นในเมือง การใช้ที่ดินในเมือง และการเชื่อมโยงในเมืองให้เกิดเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม 
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   ๑๐๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ มหานครประชาธิปไตย โดยมีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่
ต้องการให้เมืองกรุงเทพฯ เป็นเมืองประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาลที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับแนวหน้าของ
เอเชีย มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีการเมืองที่สะอาด ปลอดคอร์รัปชัน อีกท้ังทุกภาคส่วนไม่ว่า
จะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ อย่างเข้มแข็ง 
ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ในการทำให้กรุงเทพฯ มีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร (เป็นองค์กร
ปกครองท้องถิ่น แบบพิเศษ) การจัดให้มีสภาประชาชนและการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม และ
การสนับสนุนให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมอืงของกรุงเทพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายและแนว
ทางการพัฒนาที่ต้องการให้กรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงของเอเชียในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า โดยเป็นเมืองที่มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและนานาชาติ กรุงเทพฯ จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของเอเชีย รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาการด้านต่าง ๆ ของ
ภูมิภาค พบว่ามีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยพบความสอดคล้องในประเด็นเป้าหมายของการพัฒนาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขั ้นสูงในกรุงเทพฯ ให้มีการจัดหลักสูตร การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะทางด้านภาษา เพ่ือรองรับการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

และพบความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ใน
การสนับสนุนให้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพฯ มีการประสานงานเพื่อปรับปรุงกฎเกณฑ์
และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน ให้มีความชัดเจน เพ่ือ
อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงข้อบังคับการขอ
อนุญาตเกี่ยวกับ สถานที่จัดทำธุรกิจ ให้มีความสะดวกและภายใต้เกณฑ์ที่มีความเหมาะสม สำหรับการ
จัดตั้งสำนักงานระดับภูมิภาคขององค์การระหว่างประเทศ และธุรกิจนานาชาติ ตลอดจนหน่วยงาน
ภายในกำกับของกรุงเทพฯ ในการพัฒนากลยุทธ์ ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาเมือง ให้มีความเหมาะสมกับการ
จัดตั้งสำนักงานขององค์การระหว่างประเทศและบริษัทนานาชาติ ตลอดจนการจัดหาพื้นที่สำหรับการ
จัดตั้งสำนักงานระดับภูมิภาคขององค์การระหว่างประเทศและธุรกิจนานาชาติ รวมทั้งระบบโครงสร้าง
พื้นฐานสาธารณูปโภค ระบบขนส่งสาธารณะและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการทำธุรกรรม
ทางการเงินและการลงทุนอย่างเป็นระบบ อีกท้ังยังสอดคล้องกับการพัฒนาให้เมืองกรุงเทพฯ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มาสู่เมืองกรุงเทพฯ และกระจายไปสู่จังหวัดต่าง ๆ 
ของไทย และสู่เมืองอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและในเอเชีย ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
สามารถทำรายได้ให้กับชาวกรุงเทพฯ และประเทศเพ่ิมมากข้ึน 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
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   ๑๐๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ การบริหารจัดการ ซึ่งเป็นส่วนที่มีลักษณะเป็นภารกิจสนับสนุนให้เกิด
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ของการพัฒนาที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ แผนและ
การประเมินผล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การคลังและงบประมาณ และการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่จะทำให้การพัฒนาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้ง ๖ ด้าน 
พบว่ามีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการ
ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน ไม่มีการใช้
จ่ายหรือการใช้มาตรการลดหย่อนทางภาษีที่สุ่มเสี่ยงต่อการใช้จ่ายหรือการมีภาระหนี้สินเกินตัว ไปจนถึง
การจัดสรรงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของกรุงเทพฯ ที่เกิดขึ้นอย่างมีเอกภาพ สะท้อนทิศทางที่ชัดเจน
และเก้ือหนุนต่อการบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพฯ ระยะ ๒๐ ปี 

และพบว่ามีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๑ ความมั่นคง ในด้านการวางเป้าหมาย
ให้กรุงเทพฯ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กรภายในและการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ทั้งยังมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ในการบริหารแผนและประเมินผล โดยการนำแผนยุทธศาสตร์มาสู่การปฏิบัติ โดย
ผ่านมาตรการและโครงการ ที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณ และมีการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ เป็นขั้นตอน ที่สำคัญในกระบวนการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ ที่มุ่งรวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ในโครงการ
พิจารณา รวมไปถึงการได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายกำหนดแผนและ
ขั้นตอน การกระจายอำนาจให้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการสาธารณะ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 
และการมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็ง เอื้อต่อความเป็นธรรม สามารถสร้างสมดุลระหว่าง
ชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถดึงดูด ผู้มีความรู้ความสามารถสูง 
และสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ 
 

๓.๒ แผนแม่บท ๒๓ ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

 ๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น

ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัด
ข้ามยุทธศาสตร์ และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มี
ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์
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และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการ  ซึ่งแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น ๒๓ แผน
แม่บท ประกอบด้วย 

๑) ความม่ันคง 
“แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง” ถือเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการ

หลักที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๒๐ ปี ตามที่ยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคงได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งก็คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมีเป้าหมาย
สำคัญ ประกอบด้วย (๑) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข (๒) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและ
ทุกระดับ (๓) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและ
ได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และ (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็น
รูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) การต่างประเทศ 
แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ ได้กำหนดกรอบนโยบายต่างประเทศของไทย เพื่อให้ทุก

ส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้านในมิติการต่างประเทศอย่างบูรณาการและเป็น
เอกภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ “การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก” ประกอบด้วยเป้าหมายและประเด็น
สำคัญ ๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) มีความมั่นคง (๒) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (๓) มีมาตรฐานสากล (๔) มีสถานะ
และเกียรติภูมิ และ (๕) มีพลัง ซึ่งสื่อเจตนารมณ์ว่าการต่างประเทศที่มีพลวัตจะช่วยให้ประเทศชาติและ
ประชาชนไทย “มี” ๕ สิ่งดังกล่าว 

๓) การเกษตร 
ให้ความสำคัญกับการปรับตัวจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิมไปเป็นเกษตรอุตสาหกรรม/การแปร

รูปเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง การเพิ่ม ผลิตภาพการผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยอาหาร เพ่ือ
เป็นภาคการผลิตที่สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตจะให้

ความสำคัญกับการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต การ
พัฒนาเป็นองค์รวมและการสร้างระบบนิเวศให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยในระยะแรกจะ
เน้นการสร้างรากฐานของอุตสาหกรรมและบริการ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา
ของอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งด้านบุคลากร การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ 
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และการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น ในขณะเดียวกันต้องพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและ
บริการเดิมที่มีความเข้มแข็ง และสร้างโอกาสให้ทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่ ใน
ระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโตเป็นเสาหลักของ
เศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากต่างประเทศ และเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก 

๕) การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับการรักษาการเป็น

จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง
ระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว และมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่น
ของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับ
สิ่งแวดล้อมไว้ได้ ทั้งนี้ การกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะ ๒๐ ปี ในระยะแรกให้
ความสำคัญกับการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง วางรากฐานด้านการท่องเที่ยวที่เน้น
มาตรฐานและคุณภาพระดับสากล สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัย และไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ 
แล้วจึงกระจายการท่องเที่ยวทั้งในมิติของพื้นที่ และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดของการท่องเที่ยวในการเป็นเครื่องมือในการลด
ความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย 

๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มุ่งเป้าการพัฒนาเมือง

น่าอยู่ในทุกภาคของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งจ้างงานและที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่เพื่อการ
อนุรักษ์ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพของเมือง 
โดยมีระบบการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับความ
ต้องการของคนทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยใช้ศักยภาพ และ
โอกาสของแต่ละเมือง และมีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้ความสำคัญกับผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และการ
ผลักดันการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ที ่มีความพร้อมในการพัฒนา โดยการนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ 
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๗) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม  
และระบบโลจิสติกส์  พลังงาน ดิจิทัล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ
ประเทศที่ครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงสามารถรองรับความต้องการของประชาชนทั้งในระดับครัวเรือน 
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายใน
การพัฒนาทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศอย่างต่อเนื่อง 

๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะ ๒๐ ปี

ข้างหน้า  จำเป็นต้องสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่ก้าวทันและ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อเนื่องจากการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการมีบทบาทสำคัญต่อการกระตุ้นให้เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการจะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันในระดับเวทีการค้า
โลกได้โดยผู้ประกอบการยุคใหม่จะต้องมีทักษะแห่งอนาคตที่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติ ทักษะ
ความสามารถ  และความรู้สำหรับการรับมือกับการแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีได้ 

๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที ่สมบูรณ์แบบ โดย

กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการ
ลงทุน โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุน และการพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยี 

๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
ให้ความสำคัญกับการปลูกฝัง ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ การหล่อหลอมคุณค่าที่ดี มี

คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และ
พฤติกรรมของมนุษย์ที ่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง โดยมุ ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม  
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และ
ภาคเอกชน” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น  ‘วิถี’ การดำเนินชีวิต 
โดยต้องวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคนให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี 
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   ๑๑๑ 
 

บนพื ้นฐานของการมีส่วนร่วมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที ่เข้ มแข็ง ทั ้งสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อ รวมทั้งชุมชน 

๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน เชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัย

เด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มี
ทักษะความรู้ เป็นคนดี มีว ินัย เรียนรู ้ได้ด ้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู ้ทางการเงิน มี
ความสามารถ ในการวางแผนชีว ิตและการวางแผนทางการเงินที ่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และ
ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคย
กระทำผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ 
ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและยกระดับ การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับ

ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถกำกับการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  
รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐาน
พหุปัญญา 

๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการจัดการ

สุขภาวะในทุกรูปแบบ ที ่นำไปสู ่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่
เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 

๑๔) ศักยภาพการกีฬา 
แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพการกีฬาในการ สร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  

ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้กิจกรรม นันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุข
ภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
และการใช้ กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการ  
เป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและ กีฬาเพื่อการ
อาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ  เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
กีฬา 

๑๕) พลังทางสังคม 
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   ๑๑๒ 
 

ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรู้และทักษะ ในการวางแผนชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง เน้นการเตรียมคนและสังคม
เชิงรุกให้ประชาชนไทยมีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในทุกมิติ โดยระดมกำลังจากประชากรทุกกลุ่ม 
ทุกเพศ ทุกวัย และจากภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่น ร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม พร้อมกับการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลัง  สังคม
ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญา การพัฒนาสังคมด้วยการปรับเปลี่ยน ทัศนคติและบทบาท
เพศ พัฒนาผู้นำและอาสาสมัคร 

๑๖) เศรษฐกิจฐานราก 
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหรือเกษตรกร โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง  

ฐานทรัพยากรและบริบทของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น ยกระดับเกษตรกรให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ในภาคการเกษตร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรฐานรากสามารถเข้าถึง แหล่งข้อมูลความรู้ด้านการตลาด
และเทคโนโลยี ปรับระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งน้ำ กระจายการ
ถือครองที่ดินโดยการปฏิรูประบบภาษีพัฒนาระบบข้อมูลเขตป่าและที่ดินให้ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างเขตพื้นที่ป่าทับซ้อนพื้นที่ทำกินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้
ประโยชน์ที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรม 

๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับทุกเพศสภาวะและทุกกลุ่มประชากร  

ตลอดช่วงชีวิต โดยต้องอาศัยระบบข้อมูลประชากรที่ทันสมัยและเที่ยงตรงเพื่อสามารถพัฒนาระบบ  
การจัดสวัสดิการการให้บริการและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยหรือประชากร  
ที่มีความต้องการเฉพาะด้านได้อย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการ ปราศจากความเหลื่อม
ล้ำในด้านคุณภาพ 

๑๘) การเติบโตอย่างย่ังยืน 
ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐาน 

ในการสร้างการเติบโตทางด้าน เศรษฐกิจชีวภาพ ทั้งบนบกและในทะเล 
๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแผน

แม่บทภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติใน ระยะ ๒๐ ปี ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบบเพื่อสร้าง
ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ 

๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
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   ๑๑๓ 
 

มุ่งพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ การบูรณาการเชื ่อมโยงภาครัฐ  
และการ บริหารจัดการการเงินการคลัง เพ่ือให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ  
โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้มีการปรับสมดุลภาครัฐโดยการปรับขนาดของภาครัฐให้
เหมาะสมกับภารกิจ เสริมสร้างบทบาทของภาคส่วนอื่น ๆ ตลอดจนสร้างบุคลากรภาครัฐที่เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้ ความสามารถ 

๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้ความสำคัญในการพัฒนากลไกและกระบวนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ทั้งในส่วนของการป้องกันและ การปราบปราม โดยการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว  
และละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคี
องค์กร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ ตลอดจนการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
เน้นการพัฒนากฎหมาย ให้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ การเปลี ่ยนแปลง และการพัฒนา 

ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและบริหารจัดการให้
กระบวนการยุติธรรมมีความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน และเกิดเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งมีการนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
เป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ของประเทศไทย โดยประเทศไทยมีจุดแข็ง อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
สภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอื ้อต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ขณะที่มีความท้าทายในด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สำคัญ เช่น การกำหนดโจทย์การ
วิจัยที่ตอบความต้องการของภาคการผลิตและบริการหรือปัญหาของสังคม การบูรณาการหน่วยงานด้าน
การ วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และการขาดแคลนบุคลากรนักวิจัย 

 
 ๓.๒.๒ ความสอดคล้องกับเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ รวมไปถึงการเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
การพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และ
แนวโน้มที่เกี่ยวข้องของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการ รวมทั้งการกำหนดแนว
ทางการพัฒนาและแผนงานหรือโครงการที่สำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบ
ในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ใน
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ยุทธศาสตร์ชาติ โดยจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนแม่บท 23 ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี กับเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร พบว่า แผนทั้งสองมีความ
สอดคล้องกันในประเด็นดังต่อไปนี้ 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ ๑ ประเด็น ความมั่นคง พบว่ามีความความสอดคล้องกับ
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.2 ปลอด
อาชญากรรมและยาเสพติด ด้วยการควบคุมอัตราการเกิดคดีอาชญากรรมและยาเสพติดให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญคือการเสริมสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและความมั ่นคงของมนุษย์ การมุ ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร และปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยมุ่งเน้นที่
การปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงของมนุษย์ในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถ
ดำเนินการแก้ไขร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังในประเด็นที่เกี่ยวกับแผน
ย่อนในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงซึ่งมีแนวคิดในการดำเนินการที่
สำคัญคือการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการใน
การแก้ไขปัญหาตามลำดับความเร่งด่วนของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม ตลอดจน
พัฒนากลไกในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้น
ใหม่ ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 2 ประเด็น การต่างประเทศ พบว่ามีความความสอดคล้อง
กับเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6.1  
เมืองแห่งธุรกิจและการลงทุน โดยมีแนวทางการพัฒนาด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาภาคการผลิตและการบริการที่จะนำไปสู่
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย และให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุน
ของภูมิภาคเอเชีย และยังพบความสอดคล้องกับประเด็นย่อยที่ 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ ใน
การสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบทั้งในและ
นอกประเทศเพื่อใช้ในการวางแผนระบบการจัดการการแสวงหาแหล่งทุนและอาชีพที่มั่นคง ด้วยการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
จากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย รวมถึงการเสริมสร้างความ
ร่วมมือในด้านการยกระดับการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของคนไทย และดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการการ
นำเข้าและใช้ประโยชน์จากแรงงานและผู้ที ่มีความสามารถหรือทักษะพิเศษจากต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน 
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ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 3 ประเด็น การเกษตร พบว่ามีความความสอดคล้องกับ
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.6 ปลอด
โรคคนเมือง อาหารปลอดภัย ในประเด็นที่เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยอาหาร เพ่ือ
เป็นภาคการผลิตที่สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไ ด้ โดยมี
แนวทางในการดำเนินการคือการสนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการ
ผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎี
ใหม่ และวนเกษตร เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายใน
สินค้าเกษตรและอาหาร และสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน มีการส่งเสริม
และสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่
มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพื้นฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร และพัฒนาต่อ
ยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง รวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสำคัญ
ของความปลอดภัย เพื่อสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการ
บริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 4 ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต พบว่า 
มีความความสอดคล้องกับเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2.3 ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก  
ที่สะดวกสบายจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการ
พัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการของกรุงเทพฯ ในอนาคต ด้วยจากการเปลี่ยนแปลงของโลกท้ังในด้าน
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การติดต่อสื่อสารและคมนาคมขนส่งที่
พัฒนาอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการแข่งขันในตลาดโลกท่ีสูงขึ้น ทำให้ประเทศไทยจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วย
ประสิทธิภาพ เป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และปรับเปลี่ยนจากการให้บริการพ้ืนฐาน
เป็นบริการที่ต้องใช้ทักษะและเทคโนโลยีขั้นสูง แนวการในการพัฒนาคือการผลักดั นการเปลี่ยนผ่าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ตลอดจนการสนับสนุนให้มี
กลไกในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ 
และรองรับระบบคมนาคมในอนาคต 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 5 ประเด็น การท่องเที่ยว พบว่ามีความความสอดคล้องกับ
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที ่ 6.2  
เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก โดยการให้กรุงเทพฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว  
จากทั่วโลกมาสู่เมืองกรุงเทพฯ สู่จังหวัดต่าง ๆ ของไทย เมืองอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและในเอเชีย ด้วย
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การให้ความสำคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที ่ยวระดับโลก ซึ่งจะต้อง
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ แต่
ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมไว้ได้ แนวทางการพัฒนาคือการส่งเสริมให้ ไทยเป็นจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า 
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการดึงดูดกลุ่ม
นักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้งส่งเสริมให้การจัดงานธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ 
เป็นการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม การสร้างเวทีเจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมไปถึงการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุน
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางถนน ราง น้ำ และอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เพื่อการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ อนุภูมิภาค และอาเซียน บนฐานอัตลักษณ์
เดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวร่วมกัน 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 6 ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ พบว่ามีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม โดยการพัฒนาระบบการบริหารจัด
การเมืองที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับความต้องการของคนทุกกลุ่ม ที่
จะทำให้กรุงเทพฯ สามารถเติบโตไปได้อย่างมีระเบียบ และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพได้คุ้มค่ามากที่สุด และยังสอดคล้องกับประเด็นย่อยที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพ
ติด ด้วยการพัฒนาให้มีพื้นที่เพ่ือการอนุรักษ์ท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวกรุงเทพฯ ใน
การมุ่งเป้าการพัฒนาเมืองน่าอยู่เพื่อเป็นศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งจ้างงานและที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่เพ่ือ
การอนุรักษ์ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพของ
เมือง โดยมีระบบการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับ
ความต้องการของคนทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่น ซึ่ง
สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยใช้ศักยภาพ
และโอกาสของแต่ละเมือง และมีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ ในกลุ่มของการพัฒนาเมืองออกให้
เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ซึ่งเน้นพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคให้มีศักยภาพใน
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การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติ มีความน่าอยู่ และมีการนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือง 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 7 ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
พบว่ามีความความสอดคล้องกับเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2.3 ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัวและมี
ทางเลือก ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโล
จิสติกส์ พลังงาน และดิจิทัลของกรุงเทพฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นที่การโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็น
โครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศและรองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ รวมถึงสิ่ง
อำนวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการและการ
บริหารจัดการระบบโลจิสติส์ที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการพัฒนายกระดับ
ศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลาย
รูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เกษตรกรรม ท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศในระดับที่
แข่งขันได้ พัฒนาให้เกิดการใช้พลังงานในภาคขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการ
กระจายความเจริญและการสร้างศูนย์เศรษฐกิจใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเดินทางและ
ขนส่งทุกรูปแบบ เพื่อนำไปสู่การควบคุมสั่งการและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะทั้งในระดับพื้นที่และ
ระดับประเทศ ตลอดจนการปฏิรูปองค์กรปรับโครงสร้างการกำกับดูแล และปรับปรุงกฎหมายที่
เกี ่ยวข้องให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ พบว่าในแผนแม่บทนี้ยังไม่พบความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ย่อยประการใด 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ พบว่ามีความความสอดคล้องกับ
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6.1 เมือง
แห่งธุรกิจและการลงทุน ด้วยการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการลงทุน 
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุน โดยมีแนวทางในการ
พัฒนาที่สอดคล้องคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคที่สำคัญ 
เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พื ้นที่
เศรษฐกิจ เพ่ือรองรับความต้องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการ
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พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และ 7.4 การคลังและคลัง
งบประมาณ ในเรื่องของการการจัดสรรงบประมาณรายรับ - รายจ่ายของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นอยา่ง
มีเอกภาพท่ีทำให้การบริหารจัดการด้านการคลังของกรุงเทพฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือทำให้ประเทศไทยกลับมามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง เขต
เศรษฐกิจพิเศษจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของไทย 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม พบว่ามีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม โดยการให้ความสำคัญแก่กลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  
ซึ่งได้สอดคล้องกับประเด็นย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร 
และ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน ในการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การ
พัฒนาคนให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของสถาบันสังคมและมีวัฒนธรรมที่
เข้มแข็ง เนื ่องจากยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื ่องจากเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของประเทศในระยะยาว โดยการจะพัฒนาประชากรที่ดีและ
สมบูรณ์นั้น นอกจากการยกระดับในด้านสุขภาวะและด้านทักษะการศึกษาแล้ว จะต้องพัฒนาด้าน
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของประชาชนทุกกลุ ่มวัยควบคู ่กันไปด้วย เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ด้วยการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี การสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ และการใช้สื ่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต พบว่ามีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน ด้วยการกระจายโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและการจัดการศึกษาที่
มีคุณภาพ และประเด็นย่อยที่ 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ ในการสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจ และแรงงานนอกระบบ สามารถที่จะมีอาชีพและมีรายได้ที ่มั ่นคง เนื ่องด้วยการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่า งเต็ม
ศักยภาพ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับ
ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และ
ถึงช่วงอายุต่าง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของ
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ประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม และการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื ่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที ่มีความเชื ่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนา
ตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริมและสร้างศักยภาพของการดำเนินงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและตอบโจทย์ประเทศ 
เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู ้ พบว่ามีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที ่ 3.3 
การศึกษาสำหรับทุกคน โดยการเสริมสร้างและยกระดับ การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาใน
ปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกำกับการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับการส่งเสริม
การพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ
พิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั ่นคง โดยจัดให้มีระบบการศึกษาและระบบ
ฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเขา้สู่
ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่
ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์มเพ่ือการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน  นักศึกษาและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี พบว่ามีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร ด้วยการจัดสวัสดิการสังคม 
ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ซึ่งนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและสนับสนุนให้
ชาวกรุงเทพฯ ได้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น ด้วยการมุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่
นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๒๐ 
 

คุณภาพ ผ่านการการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุข
ภาวะ การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี และการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 14 ศักยภาพการกีฬา พบว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที ่ 3.4 สังคมพหุ
วัฒนธรรม กับการพัฒนาศักยภาพการกีฬาด้วยการจัดสรรพื้นที่ให้กับชาวกรุงเทพฯ ได้มีพื้นที่เพื่อการ
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งในเชิงรูปแบบและลักษณะกิจกรรมต่าง ๆ และการมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมี
น้ำใจเป็นนักกีฬา การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยส่งเสริมให้เกิดความรู้และ
ความตระหนักในประโยชน์ของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อทักษะ
ในการดำรงชีวิต รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในการเล่นกีฬา
และออกกำลังกายเพ่ือรักษาสุขภาพและนันทนาการ เช่น ธนาคารอุปกรณ์กีฬา และอาสาสมัครการกีฬา 
ปลูกฝังประชาชนมีน้ำใจนักกีฬา และมีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ ส่งเสริม
การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน ทุกกลุ่มและทุกพ้ืนที่ทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการของประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
นันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการออกกำลังกาย การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริม
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมลงทุนและบริหารจัดการสถานกีฬาในระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น และระดับประเทศ 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 15 พลังทางสังคม พบว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.3 การศึกษาสำหรับ
ทุกคน กับการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการให้ประเทศ
ไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม ผ่านการมีส่วนร่วมจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 
และภาคีต่าง ๆ ในทุกระดับ ในการร่วมเป็นกลไกในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำและการสร้าง
ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่เกื้อกูลการดำเนินการของภาครัฐอย่างเป็นระบบ 
โดยเป็นการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการระดับพื้นที่ที่มีความแตกต่างระหว่างกัน บนองค์
ความรู้ ข้อมูล และหลักวิชาการที่มีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีในสังคมอย่างแท้จริง ด้วยการเสริมสร้าง
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ทุนทางสังคม เน้นการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงภาคี
เครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมเป็นพลังสำคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทาง
เศรษฐกิจและสังคมประชาสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การ
พ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยมีทุนเดิมเป็นที่ยกย่อง
และยอมรับทั่วโลก 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก พบว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6.1 เมืองแห่งธุรกิจ 
และการลงทุน ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหรือเกษตรกร และเป็นศูนย์กลางการซื ้อขาย
แลกเปลี ่ยนสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และบริการสีเขียว โดยมีเป้าหมายเพื ่อปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง 
ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ ใน
พื้นที่ เกิดการสร้างอาชีพ และกระจายรายได้และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและไม่เสมอภาคจากระดับ
ชุมชน ด้วยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะใน
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคง
ให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนการช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อยกระดับองค์ความรู้และ
ทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการหนี้สิน และการสร้าง
สภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เน้นส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มี
โครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพื ่อสังคม การพัฒนาช่องทาง
การตลาดและเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการค้าท่ีเป็นธรรม 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม พบว่า 
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาระบบข้อมูลประชากรที่ทันสมัย
และเที่ยงตรง รวมไปถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอก
ระบบ เพื่อใช้ในการวางแผนระบบการจัดการ การแสวงหาแหล่งทุนและอาชีพที่มั่นคง เนื่องจากที่ผ่าน
มา ประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางจำนวนมากยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม และยัง
ขาดหลักประกันทางสังคม ซึ ่งเป็นสาเหตุหนึ ่งของการนำไปสู ่ความเหลื ่อมล้ำและความยากจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ ทั้งการเจ็บป่วย ความพิการ การ
เสียชีวิตหรือการสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัว เพราะฉะนั้น
และจึงเป็นที่จะต้องมีกลไกสำคัญของการกำจัดวงจรความเหลื่อมล้ำและความยากจนที่จะถูกถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง โดยการขยายความคุ้มครอง



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๒๒ 
 

ทางสังคมขั้นต่ำให้ทุกชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสมกับความเป็นมนุษย์ โดยเป็นสวัสดิการที่ทุก
ภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้า และพัฒนาระบบหลักประกัน
ทางสังคมด้านสุขภาพและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม และการเน้นการพัฒนามาตรการและพัฒนากลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง 
มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวต่ำ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของรัฐ
ในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและเหมาะสม 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 18 การเติบโตอย่างยั ่งยืน พบว่ามีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอด
มลพิษ และ 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ ในการให้ความสำคัญกับการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และช่วยในการดูดซับมลพิษในกรุงเทพฯ ด้วยการ
บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้บนพื้นฐานให้คนและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ 
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับมีสภาพที่สมบูรณ์ รวมไปถึงการสร้างกลไกเพื่อการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิดอย่างยั่งยืนภายใต้การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เท่าเทียม 
รวมทั้งรักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสร้างและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพ่ือ
การพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพื่อให้เกิดจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์และการได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ พบว่ามีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในประเด็นยุทธ์ศาสตร์ย่อยที่ 1.4  
ปลอดภัยพิบัติ ด้วยการพัฒนาให้กรุงเทพฯ ปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วมและการกัด
เซาะชายฝั่ง ด้วยมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ ง
อย่างยั่งยืน และประเด็นย่อยที่ 5.1 มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ โดยการจัดให้มีองค์การบริหาร
จัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร เนื่องจากประเทศไทยจึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ
น้ำทั้งระบบ รวมทั้งการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ 
จึงจำเป็นที่ต้องมีการใช้แนวทางในการพัฒนาโดยการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ ด้วยการ
เพิ่มระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค โดยเพิ่มระดับความมั่นคงด้านน้ำในเขตเมืองด้วยการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบระบบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน ติดตามและประเมินผลเพิ่มระดับความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยบูรณาการการพัฒนาระบบประปาเมือง ระบบน้ำแบบบูรณาการและครบวงจร ในพื้นที่
พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และเพ่ิมผลิตภาพจากการใช้น้ำ 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ พบว่า 
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในประเด็นยุทธ์
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ศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล ในการสร้างบุคลากรภาครัฐที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสำนึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้ ความสามารถ และประเด็นย่อยที่ 7.4 การคลังและ
งบประมาณ โดยการบริหารจัดการการเงินการคลัง เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ และเป็นการพัฒนาแบบครอบคลุมทั่วถึง บูรณาการไร้รอยต่อ โดยให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาบริการดิจิทัล ดำเนินการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชน
และผู ้รับบริการทุกกลุ ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง 
ตรวจสอบได้ ไม่มีข้อจำกัดของเวลา พื ้นที ่ และกลุ ่มคน รวมทั้งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ผ่านการพัฒนาบริการประชาชน เน้นการ
ให้บริการภาครัฐที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐ
ของประชาชน เพ่ือประชาชน ซึ่งจะทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน
การให้บริการประชาชน การบริหารจัดการการเงินการคลัง เน้นการบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้งบประมาณ การจัดการรายได้รายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและ
ประหยัด ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย การปรับสมดุล
ภาครัฐ เน้นการให้ภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือประชารัฐโมเดล สามารถเข้ามา
แบ่งเบาภาระในการแก้ไขและตอบสนองความต้องการของตัวเองในพื้นที่ ส่งผลให้ภาครัฐ มีขนาดที่
เหมาะสม และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อก่อให้เกิดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน การ
พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ เน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศ รวมทั้งการเปิด โอกาสให้
เอกชน ประชาชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันและประโยชน์ในการใช้ชีวิต 
ให้วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ เน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และเป็น
คนเก่ง มีความรู้ความสามารถในการทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชน 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พบว่ามีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ที่ 5.4 การเมืองสีขาว ในการสร้างให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ มีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของ
ข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐที ่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน ผ่านการ
กระบวนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต ควบคู่
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กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน พร้อม
กับสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต รวมไปถึงการปราบปรามการทุจริต 
โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต การปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งรวมถึงการ
เชื่อมโยงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการงานคดีการพัฒนาและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย การจัดทำระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้
ด้านการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้าน 
การทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พบว่ามีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล โดยกรุงเทพฯ มีสภาประชาชนกรุงเทพฯ เป็นเวทีริเริ่มนโยบายและตรวจสอบ
การทำงานของกรุงเทพฯ และใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม โดยการให้ความสำคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื ่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่  มุ่งเน้นการนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง โดยเน้นการดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก
กฎหมายให้มีเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องบริบทและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ จากการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกฎหมายทุกลำดับชั้นให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพ ไม่
ขัดกัน มีการนำกฎหมายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสซึ ่งเป็นกลไกสำคัญที ่จะนำ
กระบวนการยุติธรรมปราศจากความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียม 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม พบว่ามีความสอดคล้อง 
กับเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6.1  
เมืองแห่งธุรกิจและการลงทุน และ 6.3 เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และจัดงานนานาชาติ โดย
กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น และมีมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง รวมทั้ง กำหนดตัวชี ้ว ัดผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การจัดอันดับโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และร้อยละของมูลค่าการลงทุน
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วิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของประเทศไทยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ 
ยกระดับภาคการผลิตและบริการ แก้ไขปัญหาของสังคม พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้ง รักษา
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ตลอดจนมุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยงานด้าน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย และการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ประเทศ ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
จริง การเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็ว
ขึ้นในยุคดิจิทัล ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐให้เข้ากับการดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล และการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 

๓.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ  

๓.๓.๑ แนวทางการปฏิรูป 
๑) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มีเป้าประสงค์เพื ่อสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่

ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและกระบวนการนโยบายสาธารณะ การเมืองมีเสถียรภาพและ
ความมั่นคงและเกิดความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ตลอดจนเพื่อให้พรรคการเมือง
และนักการเมืองยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที ่จะส่งผลให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีน ัยสำคัญ จำนวน ๕ กิจกรรม 
ประกอบด้วย (๑) การส่งเสริมความรู ้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะทุกระดับ (๓) การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ (๔) การส่งเสริมการ
พัฒนาพรรคการเมือง และ (๕) การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูป ทั้งนี้ใน
การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตย  
มีความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เกิดนโยบายสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนได้ผู้แทนทางการเมืองที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต และมี
คุณธรรมจริยธรรม 

๒) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีเป้าประสงค์เพื่อให้ความสำคัญ 
ในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติและรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิต
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วิถีใหม่ และทิศทางที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย (๑) ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล (๒) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงาน
ภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ (๓) ปรับเปลี่ยนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ สู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่าง
คล่องตัว ตามหลักคุณธรรม (๔) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และ (๕) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิด
ความรวดเร็ว คุ้มค่าโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ภาครัฐมี
ความโปร่งใส เป็นที ่เชื ่อถือไว้วางใจของประชาชนในความซื ่อตรง และมาตรฐานการทำงานที ่มี
คุณภาพสูงในระดับสากล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นการสร้างเอกภาพแห่งพลังในการขับเคลื่อนกระบวน การปฏิรูประบบบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพ่ือให้การจัดทำบริการสาธารณะ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 

๓) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มีเป้าประสงค์เพื่อให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมี
กฎหมายที ่ด ี และมีเพียงเท่าที ่จำเป็น โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน ๕ กิจกรรม ได้แก่ (๑) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน 
เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม (๒) จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการ
พิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (๓) จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมี
หน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย (๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและ
เสนอร่างกฎหมาย และ (๕) จัดทำประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน เพ่ือ
ความสะดวกในการใช้งาน ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลประโยชน์ในการลดภาระของการ
ดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพให้กับประชาชนและภาคธุรกิจโดยรวม รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวก
และเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้โดยง่าย 

๔) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม มีเป้าประสงค์เพื่ออำนวยความยุติธรรม 
ในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ประชาชนสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม ได้โดยง่าย สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาระบบการบริหารงาน
ยุติธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศ
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ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย (๑) 
การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า และขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม (๒) การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ (๓) การจัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจให้
ครบทุกสถานีทั่วประเทศ (๔) ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว (๕) การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจ
ค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ประชาชนทราบ
ถึงระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ยุติธรรมได้ชัดเจน มีมาตรการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลย ทำให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสะดวกรวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว  

๕) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม และปรับบทบาท โครงสร้าง และ
กลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศตามหลักแนวคิดการบริหารงานคุณภาพที่มีบทบาท
สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และลดความ
เหลื่อมล้ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย (๑) การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (๒) การ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง (๓) การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย (๔) การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยใน
ภูมิภาคและ (๕) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในการดำเนินการ
ดังกล่าวจะทำให้กำลังคนในระบบมีทักษะสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย และได้รับการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น บุคลากรใน ภาคเกษตรกรรม ภาคการท่อง เที่ยว และ
ผู้ประกอบการรายย่อยมีรายได้เพ่ิมข้ึน สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ดียิ่งขึ้น 

๖) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าประสงค์เพื่อให้
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแลรักษา และฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ
มีความสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเกิดความ
สมด ุลระหว ่างการอน ุร ักษ ์  และการใช ้ประโยชน ์ ลดความข ัดแย ้งของการพัฒนาที ่ ใช ้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบน พื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ตามแนวทางประชารัฐ โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน ๔ กิจกรรม ประกอบด้วย (๑) เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตาม
เป้าหมาย (๒) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (๓) การบริหารจัดการน้ำเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน (๔) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณี
เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด ทั ้งนี ้ ในการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมมากข้ึนทั้งในเขตเมืองและชุมชน มลพิษทาง
อากาศดีขึ้น และเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากร
น้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

๗) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มีเป้าประสงค์เพื ่อให้ผู ้ป่วย ผู ้เสี ่ยงโรคและ
ผู้สูงอายุได้รับ บริการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันสมัย มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น 
สามารถป้องกันและลดโรค ที่สามารถป้องกันได้ พร้อมทั้งผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองและได้รับ
การบริบาลและรักษาพยาบาลที่มี คุณภาพที่บ้านและในชุมชน โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน อย่างมีนัยสำคัญจำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย (๑) การ
ปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความ
มั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ (๒) การปฏิรูปเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษา โรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วย (๓) 
การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการ รักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแล
สุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม (๔) การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและ
กองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงิน
การคลัง และ (๕) การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วม
รับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น  ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง รัฐบาลมีการบริการสาธารณสุขให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

๘) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีเป้าประสงค์เพ่ือ
มุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกำกับที่มี
ความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพของการ
แสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตาม
แนวทางของประชาธิปไตย และมุ่งเน้นให้สื ่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน 
ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝัง ทัศนคติที่ดี โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี ่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ (๒) การกำกับดูแลสื่อออนไลน์ และ ๓) 
การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวจะ ยกระดับความรู้เท่าทันสื่อในกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สามารถแยกแยะเนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร จากช่องทางที่หลากหลาย 
เลือกเสพสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่มี
ประโยชน์สู่สังคม ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและป้องกันการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นเท็จหรือ
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   ๑๒๙ 
 

ข่าวปลอมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่า งเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ ยังมี การ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับข้อร้องเรียนที่เกิดจากการใช้สื ่อออนไลน์ ซึ่งประชาชน
ผู้บริโภค สื่อและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อจะได้รับการดูแลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีในการ
ทำธุรกรรมการ สื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  

๙) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม มีเป้าประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล้ำ ในสังคม การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางในสังคม ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและแหล่งทุนของประชาชน โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชน อย่างมีนัยสำคัญ จำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย (๑) การมีระบบการออม
เพ่ือสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณท่ีเพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ 
(๒) ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (๓) การปฏิรูปการขึ้นทะเบียน
คนพิการ เพื ่อให้คนพิการได้ร ับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั ่วถึง  
(๔) การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง และ (๕) การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัด
ให้กับประชาชน ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวจะ ส่งผลให้ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้เมื่อถึง  
วัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัยทำงาน คนพิการทุกคนไม่มีข้อจำกัด ด้านการเข้าถึงการขึ้นทะเบียนคนพิการ 
ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลในการกำหนดนโยบาย และแก้ไขปัญหาที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ด้วย
ตนเอง เกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐสามารถนำเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน หรือ
หนังสือ/เอกสารให้ใช้ที่ดินที่ได้รับจากรัฐไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการประกอบ
อาชีพ  

๑๐) แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีเป้าประสงค์เพื่อให้กิจการพลังงานมีการแข่งขัน
อย่าง เป็นธรรมมากขึ้น ภายใต้กลไกตลาดที่เหมาะสม หน่วยงานภาครัฐมีการใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ 
ประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมี
การเผยแพร่ สื่อสารข้อมูลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน เพื่อสนับสนุนการวางแผนและเตรียมความพร้อม
ระบบโครงสร้าง พื้นฐานของประเทศ และสนับสนุนการเติบโตของพลังงานทางเลือก และสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชน อย่างมีนัยสำคัญ จำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย (๑) ศูนย์อนุมัติอนุญาต
เบ็ดเสร็จด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง (๒) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (๓) การใช้มาตรการ
บริษัทจัดการพลังงานสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ (๔) การพัฒนาปิโตรเคมีระยะท่ี ๔ เพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทาง เศรษฐกิจใหม่ และ (๕) ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและ
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน ทั้งนี้ ในการ ดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้พลังงานของประเทศ



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
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   ๑๓๐ 
 

มีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคนสามารถ เข้าถึงได้ และได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ใน
ระดับราคาท่ีเป็นธรรม  

๑๑) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีเป้าประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับ การทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของ
บุคลากรใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบ ธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยสำคัญ จำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย (๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต (๒) พัฒนาระบบคุ้มครองผู ้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ (๓) พัฒนา
กระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๔) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ และ (๕) พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริต 
เชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนได้รับ
การบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
ภัยที่เกิดจากการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพและกลไกในการส่งเสริมการรวมตัวและ  
มีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสอดส่องและป้องกันการทุจริตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติต่อไป  

๑๒) แผนการปฏิร ูปประเทศด้านการศึกษา  มีเป้าประสงค์เพื ่อยกระดับคุณภาพของ 
การจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่งการศึกษาที่
จะได้รับการปฏิรูปจะครอบคลุมถึงการเรียนรู้ ตลอดชีวิต มิได้จำกัดเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
ตามระดับเท่านั้น โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยสำคัญ จำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย (๑) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การ เรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ (๓) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ (๔) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่าง
เต็มรูปแบบ นำไปสู ่การจ้างงานและการสร้างงาน และ (๕) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบ 
ธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง
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   ๑๓๑ 
 

อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชน/ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยจะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็น
พลเมืองที่รู้สิทธิ และหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่ อน
ประเทศให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติต่อไป  

๑๓) แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
มีเป้าประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม ประชาชน
ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง 
และเป็นฐานในการพัฒนา กีฬาชาติ และกำลังคนของประเทศมีทักษะที่เอื ้อต่อการสร้างผลิตภาพ
แรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกำหนด กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย (๑) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย 
ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้ กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน  
(๒) การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐาน วัฒนธรรมแบบบูรณาการ (๓) การส่งเสริม
ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ (๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ และ (๕) การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ ทั้งนี้  
ในการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
โดยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา และมีสุขภาวะที่ดี นอกจากนี้ ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำ  
ทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่า 

 
 ๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนามหานคร ๗ ด้านของกรุงเทพมหานคร 
จากการวิเคราะห์แผนการปฏิร ูปประเทศกับแนวทางการพัฒนามหานคร ๗ ด้านของ

กรุงเทพมหานคร พบว่า แผนทั้งสองมีความสอดคล้องกันในประเด็นดังต่อไปนี้ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ด้านความปลอดภัย โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ต้องการให้เมือง

กรุงเทพฯ เป็นมหานครที่ปลอดมลพิษ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยพิบัติ 
สิ่งก่อสร้างปลอดภัย ปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย  ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง ที ่ม ีเป ้าประสงค์มุ ่งเน ้นในเสถี ยรภาพทางการเมือง ความมั ่นคง และ 
ความปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชน และมีความสอดคล้องโดยตรงกับแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข ที่ต้องการให้กรุงเทพฯ ปลอดโรคคนเมือง 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ต้องการให้
เมืองกรุงเทพฯ มีพ้ืนที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียว ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และจำนวนประชากร
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ชาวกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม เป็นมหานครที่มี  
สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีระบบ
บริการคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย สะดวก คล่องตัว มีทัศนียภาพที่สวยงาม ปราศจากสิ่งกีดขวาง เป็น
ระเบียบไม่รกรุงรัง ไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดระเบียบเมืองและปรับปรับปรุงทัศนียภาพของเมือง
ให้ดูสะอาด สวยงาม พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ รวมไปถึงระบบขนส่งมวลชน
ทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือกการเดินทางท่ีหลากหลาย 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ต้องการให้  
ชาวกรุงเทพฯ ทุกคน ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานภาพ อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค
และสมานฉันท์ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเอง 
และเข้าถึงบริการสาธารณะ ในขณะเดียวกันชาวกรุงเทพฯ แต่ละกลุ่ม แต่ละชุมชน สามารถดำรง  
รักษาไว้ซึ ่งอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมของตนเอง เป็นมหานครที่โดดเด่นในเชิงวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ในประเด็นของการให้
ความรู้เรื่องสุขภาพแก่ผู้เสี่ยงโรคและผู้สูงอายุ และสามารถดูแลสุขภาพตนเองและได้รับการบริบาลและ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพที่บ้านและในชุมชน และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่ให้
ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคม การคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง 
ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและแหล่งทุนและความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพ ทั้งนี้ยังพบความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ที่มุ่งเน้นความสำคัญของการ
ปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและทำให้เกิดความเท่าเทียม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมไปถึงความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมและ
กำลังคนของประเทศมีให้ทักษะที่เอ้ือต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ มหานครกระชับ โดยมีแนวทางการพัฒนาจากที่การขยายตัวเติบโต
ของกรุงเทพฯ ยังมีการพัฒนาไม่ทั่วถึงเต็มพ้ืนที่ ทำให้ขาดความสะดวกและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัด
สาธารณูปโภค การเดินทาง ดังนั้นแล้วเพื่อให้กรุงเทพฯ มีการเติบโตแบบกระชับ โดยการพัฒนาพื้นที่
ของกรุงเทพฯ ให้มีศูนย์กลางการให้บริการและพัฒนาเมืองในลักษณะเครือข่าย พบว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ในประเด็นของการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ต้องการให้เมือง
กรุงเทพฯ เป็นเมืองประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาลที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับแนวหน้าของเอเชีย มี ระบบ
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีการเมืองที่สะอาด ปลอดคอร์รัปชัน อีกทั้งทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
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ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ อย่างเข้มแข็ง ซึ่ง
พบว่าสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้เกิดผลอันพึงประสงค์
ในการมีกฎหมายที่ดี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยมีประเด็นสำคัญของความสอดคล้องอยู่ที่การให้กรุงเทพเป็นเมืองธรรมาภิบาล และ
สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ในประเด็นของการกระจายอำนาจสู่
ประชาชนและการทำให้กรุงเทพฯ มีการเมืองสีขาวที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
ข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพฯ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่
ต้องการให้เมืองกรุงเทพฯ ใน ๒๐ ปี ข้างหน้า จะก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองหลวงของเอเชีย เมืองเศรษฐกิจที่
มีความสำคัญในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยกรุงเทพฯ จะเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน การ
ท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของเอเชีย รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาการด้านต่าง ๆ ของ
ภูมิภาค ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ในด้านของการยกระดับศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม และการพัฒนาให้
กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งธุรกิจและการลงทุน 

แนวทางการพัฒนาที่ ๗ การบริหารจัดการ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ต้องการให้กรุงเทพฯ มี
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารเป็น
ระบบสองชั้น และปรับบทบาท อำนาจ หน้าที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการ 
ตลอดรวมถึงการบริการสาธารณะ เพ่ือแก้ปัญหาการเจริญเติบโตของเมืองมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในประเด็นของการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทาง
การเมืองและกระบวนการนโยบายสาธารณะให้มากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีเป้าประสงค์เพื่อให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติและรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็น
สำคัญ และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ที่ต้องการมุ่งเน้นไปเรื่องของการปรับ
โครงสร้างของงานฝ่ายกฎหมายให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และทำงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนความ
สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมุ่งเน้นให้สื่อเป็น
โรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝัง ทัศนคติที่ดี 

 
 
 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๓๔ 
 

๓.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

 ๓.๔.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี 

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

๒) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้

๓) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

๔) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ  สนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

๕) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 

๖) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง  เพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

๗) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง  ๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและ  
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

เป้าหมายการพัฒนา 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย 
๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่

ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มี
วิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเป็นไทย 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
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   ๑๓๕ 
 

๒) ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก  มีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี  คุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่  เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด  กลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบรกิาร  
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ
บริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ 
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่
เอ้ือต่อการ ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของ พื้นที่
ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูล
ฝอยที ่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่
วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่ง  สินค้าและค้า
มนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ประเทศ
ไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่
มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการ
ลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส  ตรวจสอบได้ กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน  ดำเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชันลดลง และการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบัน  การ
จัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและ
ระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ ้น และดัชนีการรับรู ้การทุจริตดีขึ ้น รวมถึงมี
บุคลากรภาครัฐที่ม ีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
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   ๑๓๖ 
 

 ๓.๔.๒ ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๗๐ 

จากการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ กับเป้าหมายการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ ของกรุงเทพมหานคร พบว่า แผนทั้งสองมีความสอดคล้องกันโดย
สามารถแบ่งตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ ของกรุงเทพมหานครในเป้าหมายที่ ๓.๔.๓ คน
กรุงเทพฯ ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและปรองดอง  
ในประเด็นเกี่ยวกับความต้องการให้คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคมเพ่ิมมากข้ึน และเป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
เป้าหมายที ่๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอด
ชีวิต ในประเด็นที่มุ่งเน้นที่การให้คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
รวมไปถึงเป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการ
และแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม และเป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯ มีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตาม
ความถนัด ด้วยการสนับสนุนให้วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน
และมีทักษะทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ทั้งยังรวมไปถึงเป้าหมายที่ ๓.๑.๒ 
ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี ในการส่งเสริมมีงานทำและมีรายได้
ที่เหมาะสมกับศักยภาพ 

ซึ ่งยังพบความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯมีสุขภาวะทางกายและจิตมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีไม่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพ  ในความ
ต้องการให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและ
ควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง และเป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ ของกรุงเทพมหานครในเป้าหมายที่ 
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
เท่าเทียม ในประเด็นสำคัญของการลดปัญหาความเหลื ่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ ่มคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน และการเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจ
ฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาก
ขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ใน
การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
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   ๑๓๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ ของกรุงเทพมหานครใน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยความต้องการที่ให้การ
ลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในอนาคต และโดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา ให้มีการเติบโตอย่างเข้มแข็งและ
เป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และสอดคล้องกับเป้าหมายที่ ๖.๒.๑ 
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก เพ่ือให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น
และมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ ของกรุงเทพมหานครใน
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อน
เพียงพอตามมาตรฐานสากล ตามวัตถุประสงค์ของการรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และมีการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

และสอดคล้องกับเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลางมีการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการซึ่งครอบคลุมไปถึงการสร้าง
ความมั ่นคงด้านน้ำของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั ้งระบบให้มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน้ำอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ ๔ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและ
ควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึง
การกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน เป้าหมายที่ ๑.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
โดยการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
และสอดคล้องกับเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ  
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พ้ืนที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ังคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั ่งยืน มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ ของ
กรุงเทพมหานครในเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเป้าหมายที่ 
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติดผู ้เสพติดทุกคนเข้าสู ่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที ่มี
มาตรฐานและความเหมาะสม และพบว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการ
ประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็วถูกต้องและโปร่งใสโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย (Smart Service) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และมี
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การบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (Smart 
City) เพ่ือให้ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน
ในทุก ๆ ด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๗๐ ของกรุงเทพมหานครในเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้นการลดสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐและ
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายที่ ๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมี
องค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร โดยมหานครกรุงเทพฯ มีองค์การบริหารจัดการ
ระบบ สาธารณูปโภคมหานคร เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ (Functional Decentralization)  

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำงานของ
กรุงเทพมหานครโดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งยังในส่วนของเป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความ
เป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตามที่ประชาชนคาดหวัง เป้าหมาย
ที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำนาจในการกำหนด
นโยบายและตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพ้ืนที่ และเป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความ
เชื ่อมั ่นในข้าราชการและผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร  โดยทั ้งหมดนั ้นมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ และพบว่ายังสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมและ
เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
เข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนบุคคลของ
ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถสูงและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรได้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวกด้วย
ความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ ของกรุงเทพมหานครในเป้าหมายที่ ๒.๓.๑ 
ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะมีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ ่งพารถส่วนบุคคล  และ
เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานเพิ ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
ตลอดจนขยายโอกาสทางธ ุรก ิจในภูม ิภาคอาเซ ียน และยังสอดคล้องกับเป ้าหมายที ่  ๒ .๔.๑ 
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   ๑๓๙ 
 

กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงานใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ด้วยการ
พัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายและลด
การพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า และสอดคล้องกับเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานคร
ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็วถูกต้องและโปร่งใสโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส ื ่อสารที ่ท ันสมัย  (Smart Service) เพื ่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจด ิจ ิตอล  (Digital 
Economy) และมีการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ (Smart City) เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทาง
ทหารและภัยคุกคามอ่ืนในทุก ๆ ด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม จากการวิเคราะห์
ความสอดคล้องพบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ยังไม่มี
ความสอดคล้องทางตรงกับเป้าหมายของการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ แต่อย่างใด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ ของกรุงเทพมหานครในเป้าหมายที่ ๔.๑.๒ ศูนย์ชุมชน
ย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ  โดยมีจุดมุ่งเน้นที่การเพิ่มจำนวนเมือง
ศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ ของกรุงเทพมหานครในเป้าหมายที่ ๗.๑.๑ 
ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะ
ตามที่ประชาชนคาดหวัง โดยมุ่งประเด็นไปที่การให้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้
เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุน และบริการ 

 

๓.๕ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

 
 ๓.๕.๑ เป้าหมายความม่ันคงของชาติ 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
นโยบายที่ ๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๑ เพ่ือส่งเสริมและรักษา
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวัตถุประสงค์ ๓.๔.๒ 
เพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๔๐ 
 

นโยบายที่ ๒ สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ รองรับ 
วัตถุประสงค์ ๓.๔.๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และความ
สมานฉันท์ในชาติ เพ่ือลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ  

นโยบายที ่ ๓ ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  รองรับ 
วัตถุประสงค์ ๓.๔.๔ เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความ
รุนแรง  

นโยบายที ่ ๔ จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ข้าม
พรมแดน รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๕ เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐและส่งเสริมบทบาทและความ
เข้มแข็ง ของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง  

นโยบายที่ ๕ สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  รองรับ 
วัตถุประสงค์ ๓.๔.๕ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาค
ส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 

นโยบายที่ ๕ ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๕ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัย
คุกคาม ทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 

นโยบายที่ ๗ จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง รองรับวัตถุประสงค์ 
๓.๔.๕ เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการ
รับมือกับ ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง  

นโยบายที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน รองรับวัตถุประสงค์ 
๓.๔.๕ เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการ
รับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 

นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๕ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับ
ภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง  

นโยบายที่ ๑๐ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๕ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง  

นโยบายที่ ๑๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  รองรับ
วัตถุประสงค์ ๓.๔.๖ เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มี
ความมั่นคง ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยง
จากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๔๑ 
 

นโยบายที่ ๑๒ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๖ 
เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง ความยั่งยืน
และมีความสมดุล กับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของ
กระแสโลกาภิวัตน์  

นโยบายที่ ๑๓ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ  
รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๗ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะ
สงครามและ วิกฤตการณ์ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ  

นโยบายที่ ๑๔ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ รองรับวัตถุประสงค์ 
๓.๔.๗ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤตการณ์
ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ ๓.๔.๘ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
กองทัพในการป้องกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การสงคราม และสามารถผนึกกำลังของกองทัพ
กับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคาม ด้านการป้องกันประเทศในทุกรูปแบบ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 

นโยบายที่ ๑๕ พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๕ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง  

นโยบายที่ ๑๖ เสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  รองรับ
วัตถุประสงค์ ๓.๔.๔ เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อน
บ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการดำรงเกียรติภูมิ
ของชาติ 

 
๓.๕.๒ ความสอดคล้องกับมิติความม่ันคงของกรุงเทพมหานคร 
จากการวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – 

๒๕๖๕) กับความสอดคล้องกับมิติความมั่นคงของกรุงเทพมหานคร พบว่า แผนทั้งสองมีความสอดคล้อง
กันในประเด็นมิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด มีแนวทางในการมุ่งเน้นให้กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองปลอดอาชญากรรม ปลอดยาเสพติด มีขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย การควบคุมอาชญากรรมยาเสพติด ซึ่งประกอบ
ไปด้วย เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและ
เยาวชนไม่เสพยาเสพติดผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมาตรฐานและความ
เหมาะสม พบว่าสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕) ในนโยบายที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน เพื่อพัฒนาศักยภาพ



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๔๒ 
 

ของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคาม ทุก
รูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 

ในส ่วนของประเด ็นมิต ิท ี ่  ม ิต ิที่  ๕.๒ เม ืองธรรมาภิบาล มีแนวทางในการมุ ่งเน ้นให้
กรุงเทพมหานครมีสภาประชาชนกรุงเทพฯ เป็นเวทีริเริ ่มนโยบายและตรวจสอบการทำงานของ
กรุงเทพฯ และใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบไปด้วย เป้าหมายที่  ๕.๒.๑ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบ
งบประมาณแบบมีส่วนร่วม มิติที่ ๕.๓ กระจายอำนาจสู่ประชาชน มีแนวทางในการมุ่งเน้นให้เมือง
กรุงเทพฯ มุ่งลดบทบาทของส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็น และให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการบริหารงานชุมชนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประซาชนมากขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย 
เป้าหมายที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำนาจใน
การกำหนดนโยบายและตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพ้ืนที่ และมิติที่ ๕.๔ การเมืองสีขาว 
มีแนวทางในการมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นใน
ข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานครเหมาะสม พบว่าสอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ในนโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็ง
ของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 

และประเด็นมิติที่ มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย มีแนวทางในการมุ่งเน้นให้เมือง
กรุงเทพฯ เป็นมหานครปลอดโรคคนเมืองและมีอาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภค ในเป้าหมายที่ 
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน มิติที่  ๒.๒ 
พื้นที ่สวนสาธารณะพื ้นที ่ส ีเขียวกระจายทั่วทุกพื ้นที ่ มีแนวทางในการมุ ่งเน้นให้เมืองกรุงเทพฯ  
มีพ ื ้นท ี ่ส ี เข ียวกระจายครอบคล ุมไปทั ่วพ ื ้นท ี ่กร ุงเทพมหานคร ม ีจำนวนพื ้นท ี ่ส ี เข ียวและ  
แหล่งดูดซับมลพิษทางอากาศไม่น้อยกว่า ๙ ตารางเมตรต่อประชากร ๑ คน และปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณท้องถนนเพ่ือความสวยงามมีต้นไม้ใหญ่ ๆ เป็นหลัก เพ่ือให้เป็นแหล่งดูดซับมลพิษเพ่ิมมากขึ้น ใน
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อน
เพียงพอตามมาตรฐานสากล มิติที่ ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึงสะดวกประหยัดการจราจรคล่องตัว
และมีทางเลือก มีแนวทางในการมุ่งเน้นให้เมืองกรุงเทพฯ มีระบบขนส่งมวลชน และระบบการคมนาคม
ทางเลือกต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ประหยัด และสะดวกสบายการจราจรมีความคล่องตัว และมีหลากหลาย
ทางเลือก ทั ้งทางเรือ จักรยาน และทางเดิน ในเป้าหมายที่  ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะมีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล และเป้าหมายที่  ๒.๓.๒ การจราจรมี
ความคล่องตัวไม่แออัด มิติที่ ๒.๔ การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก ในเป้าหมายที่ 
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๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงานใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมิติ
ที่ ๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม มีแนวทางในการมุ่งเน้นให้เมือง
กรุงเทพฯ เติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีศูนย์ชุมชน
ย่อยเป็นระบบตามลำ ดับความสำคัญและศักยภาพพื้นที่ เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ ใน
เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั ้นในและชั้นกลางมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ
สอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และเป้าหมายที่  ๔.๑.๒ ศูนย์ชุมชนย่อยในเมือง
ชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ พบว่าสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั ่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ในนโยบายที ่  ๑๑ ร ักษาความมั ่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบายที่ ๑๒ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง ความยั่งยืน
และมีความสมดุล กับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของ
กระแสโลกาภิวัตน์  
 

๓.๖ นโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

๓.๖.๑ นโยบาย เป้าหมาย และวาระเร่งด่วน 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นำยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๔.๐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 
๑ และระยะที่ ๒ มากำหนดเป็นวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีกรอบระยะเวลา 
๑๐๐ วัน ๒๐๐ วัน ๓๐๐ วัน และ ๑ ปี เป็นตัวกำหนดการทำงานเพ่ือให้ทุกโครงการตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนากรุงเทพมหานคร สะอาด สะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตดี และวิถีพอเพียง สำเร็จตามเป้าหมาย 
ได้แก่ 

โครงการที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน อาทิ การตั้งศูนย์ประสานงานโครงการ 
จิตอาสาพระราชทานฯ กทม. และ ๕๐ สำนักงานเขต, โครงการนัดหมอล่วงหน้ารักษาเร็วขึ้น, โครงการ
ทิ้งเป็นที่...เก็บเป็นเวลา, เปิดศูนย์สร้างสุขทุกวัย ๙ ศูนย,์ โครงการ กทม.เคลื่อนที่สู่ชุมชน นอกจากนี้จะ
ได้เริ่มโครงการ ธนาคารน้ำใต้ดิน, โครงการกทม.เมืองสว่าง ไฟติดทุกดวงในสวนสาธารณะ สะพาน ถนน 
ตรอก และซอย รวมกว่า ๖,๐๖๕ จุด เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน เป็นต้น  

โครงการที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน โดยจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคน พัฒนา
การศึกษา เพิ่มศักยภาพโรงเรียนกทม. อาทิ ให้ทุนนักเรียน ๑๐๐ คน เรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนใน
ต่างแดน, เพ่ิมห้องเรียนไทย-อังกฤษ และห้องเรียนไทย-จีน, เดินหน้าโครงการเด็กหลังห้อง ดูแลเด็กกลุ่ม
เสี่ยงใกล้ชิดและสร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้แก่เด็ก, แก้ไขปัญหาขาดแคนครูในสังกัด นอกจากนี้ 
โครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่จะทยอยแล้วเสร็จตามกำหนด เช่น ท่อลอดช่วยเพิ่มการระบายน้ำจะ
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แล้วเสร็จใน ๒ เส้นทางจากทั้งหมด ๑๐ เส้นทาง การปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านปากคลองตลาด เปิด
สวนสาธารณะฝั่งธนบุรีแห่งใหม่ ๒ สวน และการเพิ่มช่องทางชำระภาษีและค่าธรรมเนียมผ่านโครงการ 
QR Payment  

โครงการที่ดำเนินการในช่วงเวลา ๓๐๐ วัน โครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการจะเป็นรูปธรรมชัดเจน
ขึ้น อาทิเช่น ศูนย์สร้างสุขทุกวัยเปิดบริการครบทั้ง ๕๐ เขต ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ๒ สาย (ถนน
เชียงใหม่ตลอดสาย และถนนสุขุมวิท ๖๕ ถึงสถานีรถไฟฟ้าบางจาก) แล้วเสร็จ ถนนอัตลักษณ์ด้วย 
พันธุ์ไม้สวยงามครบทั้ง ๙ เส้นทาง พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นด้วยสวนสาธารณะแห่งใหม่ย่านกาญจนภิเษก  
ตัดพรานนก และพุทธมณฑลสาย ๔ และการพัฒนาระบบนัดหมายออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อรับบริการด้านงานทะเบียนและการขออนุญาตต่าง ๆ เป็นต้น  

ในขณะที่มีโครงระยะ ๑ ปี ซึ ่งได้เริ ่มดำเนินการนับตั ้งแต่ระยะ ๑๐๐ วันแรก จะสามารถ
ดำเนินการได้ อาทิเช่น สถานีดับเพลิงย่อย ๕ สถานี ดอนเมือง พหลโยธิน ร่มเกล้า ลาดพร้าว ประเวศ 
เพิ่มจำนวนโรงพยาบาล ๒ แห่ง ได้แก่ ก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา และเปิดแผนกผู้ป่วยนอก 
(OPD) ชั่วคราว โรงพยาบาลบางนา ธนาคารน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จทั้ง ๕ จุด ได้แก่ บริเวณ สน.บางเขน 
สวนสาธารณะใต้สะพานข้ามแยก ถนนรัชดาภิเษก ตัดถนนวิภาวดีรังสิต ใต้สะพานข้ามแยกถนนกรุงเทพ
กรฑีา ตัดถนนศรีนครินทร์ ปากซอยสุทธิพร ๒ ถนนอโศกดินแดง และหมู่บ้านเศรษฐกิจ และแก้มลิงเก็บ
น้ำตามศาสตร์พระราชา แล้วเสร็จ ๔ จุด ท่อลอดช่วยเพิ ่มการระบายน้ำแล้วเสร็จอีก ๖ เส้นทาง  
คลองโอ่งอ่างได้รับการปรับปรุง เพ่ือกรุงเทพฯ ปลอดภัย สวยงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

๓.๖.๒ ความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
โดยหลักการแล้วนั้น เมื่อมีการกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พร้อมแผนแม่บท และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไว้เป็นการกำกับทิศทางในการพัฒนาประเทศนั้น การที่ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่ผู ้ว่าราชการจังหวัดใดก็ตาม จะวางนโยบายของผู้ว่าราชการฯ  
ที่มีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนหลักก่อนหน้านั้น เป็นไปได้ยากมาก ดังนั้น เมื่อการ
จัดทำแผนการพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ฉบับปรับปรุงในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการปรับให้แผนใน
ระยะที่สอง (๒๕๖๑-๒๕๖๕) สาม (๒๕๖๖-๒๕๗๐) และสี ่ (๒๕๗๑-๒๕๗๕) สอดคล้องและตอบ
เป้าหมายมากขึ้น หากแต่กรุงเทพมหานครจะสามารถขยับแผนได้ดังที่แก้ไขหรือไม่ การวางนโยบายเป็น
วาระการพัฒนาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีความสำคัญ เพราะในหลักการเดียวกัน ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครก็ไม่สามารถออกนโยบายที่มีเป้าหมายแตกต่าง ค้าน หรือไม่ดำเนินการตามแผนหลัก
ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น ทำได้เพียงการจัดลำดับความเร่งด่วน และระยะเวลาในการเห็นผลสัมฤทธิ์  
ตามความต้องการของกรุงเทพมหานครและศักยภาพของหน่วยงานเป็นสำคัญ การทำการวิเคราะห์
ข้อมูลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ๒๐ ปีจึงมีความสำคัญต่อ
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   ๑๔๕ 
 

การวางวาระการพัฒนาภายใต้วาระการเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพราะนั่นหมายความถึง 
การพยายามให้เป้าหมายการพัฒนาได้รับการขับเคลื่อนตามสภาพแวดล้อมที่แท้จริง 

จากการวิเคราะห์วาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ กับความสอดคล้องกับ 
มิติความมั่นคงของกรุงเทพมหานคร พบว่า แผนทั้งสองมีความสอดคล้องกันในประเด็นมิติที่  ๑.๑  
ปลอดมลพิษ เช่นโครงการโครงการทิ้งเป็นที่...เก็บเป็นเวลา โครงการการการตั้งศูนย์ประสานงาน
โครงการจิตอาสาพระราชทานฯ กทม. และ ๕๐ สำนักงานเขต ในประเด็นมิติท่ี ๑.๒ ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด ได้มีการดำเนินโครงการเดินหน้าโครงการเด็กหลังห้อง ดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดและสร้าง
แรงบันดาลใจการเรียนรู้แก่เด็ก มิติที่ ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ ได้ดำเนินโครงการกทม.เมืองสว่าง ไฟติดทุก
ดวงในสวนสาธารณะ สะพาน ถนน ตรอก และซอยต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน มิติที่  ๑.๔ 
ปลอดภัยพิบัติ ได้ดำเนินโครงการท่อลอดช่วยเพิ่มการระบายน้ำ แลโครงการแก้มลิงเก็บน้ำตามศาสตร์
พระราชา มิติที ่๑.๖ ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย ได้ดำเนินโครงการนัดหมอล่วงหน้ารักษาเร็วขึ้น 
การเพิ่มจำนวนโรงพยาบาล ๒ แห่ง ได้แก่ ก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา และเปิดแผนกผู้ป่วยนอก 
(OPD) ชั่วคราว โรงพยาบาลบางนา ในประเด็นมิติท่ี ๒.๒ พ้ืนที่สวนสาธารณะพ้ืนที่สีเขียวกระจายทั่วทุก
พื้นที่ มีการดำเนินโครงการถนนอัตลักษณ์ด้วยพันธุ์ไม้สวยงามครบทั้ง ๙ เส้นทาง พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
ด้วยสวนสาธารณะแห่งใหม่ย่านกาญจนภิเษก ตัดพรานนก และพุทธมณฑลสาย ๔ มิติที ่๓.๑ ผู้สูงอายุผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร ในโครงการศูนย์สร้างสุขทุกวัยเปิดบริการครบทั้ง 
๕๐ เขต มิติที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน ในการดำเนิน
โครงการการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา เพิ่มศักยภาพโรงเรียนในพื้นที่เมืองกรุงเทพฯ และมิติที่ ๗.๕ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการการพัฒนาระบบนัดหมายออนไลน์เพื ่ออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อรับบริการของทางกรุงเทพฯ เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่า วาระเร่งด่วนของการพัฒนา และวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร ของผู ้ว่า
ราชการในช่วงที่ผ่านมานั้น กว่า ๕ ปี ที่เป้าหมายในการพัฒนาถูกผลักในประเด็นย่อย ซึ่งน้ำหนักอยู่ที่
ความพยายามในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กรุงเทพมหานครดำเนินการอยู่ต่อเนื่องจากเดิม เป็น
การเน้นการแก้ปัญหาหลักของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องของความปลอดภัยในแบบเดิม อาชญากรรม 
การระบายน้ำ โรคคนเมือง และเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพ้ืนที่สีเขียว รวมทั้งการพยายามที่จะผลักดัน
กรุงเทพมหานคร ให้เป้นเมืองที่มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ทั้งหมดนี้ เป็นวาระ
การพัฒนาที่ผูกติดกับการตีความแบบเดิม ๆ ความปลอดภัยยังไม่สามารถมองทะลุไปยังการเป็นเมืองที่มี
ความแข็งแกร่งแต่หยุ่นตัว ขนาดที่เน้นเรื่องวิกฤตโรคคนเมือง กลับไม่สามารถบริหารจัดารภาวะฉุกเฉิน
โรคติดต่อคิด-๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเฉพาะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
สวนสาธารณะที่มีอยู่แล้ว และเกาะกลางถนนนั้น ไม่สามารถตอบโจทย์ของอากาศสะอาดได้ดีนัก 
ตลอดจนไม่สามารถบรรลุไปถึงการเป็นเมืองที่มีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศได้ การ



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๔๖ 
 

เน้นเรื ่องการศึกษาซึ ่งเป็นระบบภายใต้การควบคุมของกรุงเทพมหานครเอง ซึ ่งควรเป็นเรื ่องง่าย 
ดำเนินการได้ทันที ก็กลับไปเน้นการพัฒนาแบบเดิม ๆ ไม่นำเป้าหมายการสร้างคนที่มีคุณภาพตั้งแต่
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นต้นมาปรับใช้ การเน้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็เป็นเพียงความใส่ใจในการ
จัดทำระบบ จัดทำฐานข้อมูล และการจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญแยกตามรายหน่วยงานแล้วนำมาเข้า
ระบบใช้ร่วมกัน จึงเป็นเพียงการเปิดการเข้าถึง แต่ไม่ใช่การใช้ข้อมูลเพื่อการจัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์
แท้จริง 
 และที่สำคัญ ยังขาดการนำเอาประเด็น้านอื ่น ๆ ของยุทธศาสตร์ตามแผนการพัฒนามา
ขับเคลื่อน โดยเฉพาะด้านของการทำให้กรุงเทพมห่านครรเป็นเมืองมหานครประชาธิปไตย ซึ่งวาระของ
ผู้ว่าราชการที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง และดำเนินการในการใช้มาตรต่าง ๆทางกฎหมายจำนวนมากใน
การจัดการความสงบเรียบร้อย และความเป็นระเบียบของพื้นที ่ ทำให้โอกาสในการเปิดพื ้นที ่การ
ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมแบบแอคทีฟนั้นเกิดขึ้นได้น้อย การเปิดการมีส่วนร่วมแบบออนไลน์ก็ยังไม่
สามารถดำเนินการได้ถนัด ด้วยระบบการนำเข้าและติดตามข้อมูลยังไม่เกิดข้ึน จึงอาจกล่าวได้ว่านโยบาย
ของผู้ว่าราชการนั้นสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี และแผนระดับสูงกว่าอื่น ๆ เพียงแต่
การมุ่งเป้าและการกำกับให้มีการดำเนินการให้ก้าวหน้า ยังมีความล่าช้าและไม่ตรงเป้าอยู่หลายประการ 
 

๓.๗ ภาพรวมความสอดคล้องของแนวทางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๘๐) กับแผน ๓ ระดับ  

 พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดคำนิยามตามกฎหมายว่าด้วย

การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้

เป็นกรอบในการ จัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ ที่ระบุถึงการจัดแบ่งแผนต่าง ๆ ของ

ประเทศไทยเป็น 3 ระดบัคือ  

๑. แผนระดับที่ ๑ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ อันมีฐานะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อน

ประเทศ โดยแผนในระดับอ่ืน ๆ ต้องมุ่งดำเนินการให้ บรรลุเป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์ชาติกำหนด  

๒. แผนระดับที่ ๒ ประกอบด้วย ๔ แผน คือ ๑.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี                      

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๒.แผนปฏิรูปประเทศ ๓.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒                    

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ ๔.แผนความม่ันคง (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)   

๓. แผนระดับที่ ๓ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการต่าง ๆ ของส่วนราชการซึ่งมีความแตกต่าง

กันตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานและเป้าหมายของแผน โดยมีความจำเป็นที่แผนระดับที่ ๓ นั้นต้องมี

ความสอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนระดับที่ ๑ และ ๒  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๔๗ 
 

จากแนวทางในข้างต้นบ่งชี้ถึงความสำคัญของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในฐานะแผนในระดับ

ที ่๓ ที่มีความจำเป็นในการมุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนทั้งระดับที่ ๑ และ ๒ ตลอดจนแผนระดับ 

๓ ที่มีความสอดรับกัน อาทิ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๘ แผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นต้น จึงสามารถสะท้อนภาพรวมความสอดคล้องของแนวทาง

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) กับแผน ๓ ระดับ ในปัจจุบันได้ดังนี้  

 ๑. การพัฒนาความปลอดภัยและการเป็นเมืองหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์และความสอดคล้อง

กับแผน ๓ ระดับ สะท้อนความเชื ่อมโยงของสาระสำคัญในยุทธศาสตร์ที ่ ๑ มหานครปลอดภัย 

ประกอบด้วย  

๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) สอดคล้องกับ             

๑.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๒.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ และ ๓.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๑.๒ ความสอดคล้องกับแผนระดับที ่ ๒ สอดคล้องกับ ๑.แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) (แผนแม่บทที่ ๑ ประเด็น ความมั่นคง แผนแม่บทที่ ๓ 

ประเด็น การเกษตร แผนแม่บทที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน และ แผนแม่บทที่ ๑๙ การบริหารจัดการ

น้ำทั้งระบบ) ๒.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ยุทธศาสตร์ที่ 

๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่

ความมั่งค่ังและยั่งยืน) 

๑.๓. ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ ๓ และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ 

๑.นโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สอดรับกับ

แผนพัฒนากรุงเทพมหานครในประเด็นมิติท่ี ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป็นต้น  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๔๘ 
 

ทั ้งนี้  สามารถแสดงภาพความเชื ่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ กับ แผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ในด้านการพัฒนาความปลอดภัยและการเป็นเมือง

หยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ได้ในภาพ 

 

 ๒. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศและความสอดคล้องกับ              

แผน ๓ ระดับ สะท้อนความเชื่อมโยงของสาระสำคัญในยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 

ประกอบด้วย  

๒.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) สอดคล้องกับ                

๑.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๒ ความสอดคล้องกับแผนระดับที ่ ๒ สอดคล้องกับ ๑.แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) (แผนแม่บทที่ ๔ ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่ง

อนาคต แผนแม่บทที่ ๗ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล แผนแม่บทที่ ๑๘ การ

เติบโตอย่างยั ่งยืน) ๒.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) 

(ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 

๒.๓ ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ ๓ และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ                   

๑.นโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สอดรับกับ

แผนพัฒนากรุงเทพมหานครในมิติที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ และมิติที่ 

๒.๔ การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๔๙ 
 

ทั ้งนี ้ สามารถแสดงภาพความเชื ่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ กับ แผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและการปรับตัว

ต่อสภาพภูมิอากาศได้ในภาพ 

 

 ๓. การพัฒนาเมืองท่ีมีรูปแบบอารยะ ลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับทุกคน และความสอดคล้อง

กับแผน ๓ ระดับ สะท้อนความเชื่อมโยงของสาระสำคัญในยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน 

ประกอบด้วย  

๓.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) สอดคล้องกับ              

๑.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๓.๒ ความสอดคล้องกับแผนระดับที ่ ๒ สอดคล้องกับ ๑.แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) (แผนแม่บทที่ ๔ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต แผน

แม่บทที่ ๗ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล แผนแม่บทที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน ) ๒.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) (ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ การ

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม

ล้ำในสังคม) 

๓.๓ ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ ๓ และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ปรากฏความ

สอดคล้องกับ ๑.นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  

เป็นต้น  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๕๐ 
 

ทั ้งนี ้ สามารถแสดงภาพความเชื ่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ กับ แผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ในด้านการพัฒนาเมืองที่มีรูปแบบอารยะ ลดความ

เหลื่อมล้ำ สำหรับทุกคนได้ในภาพ 

 

๔.การพัฒนาเมืองที่มีความคล่องตัวและกระชับในระบบสาธารณูปการและความสอดคล้อง

กับแผน ๓ ระดับ สะท้อนความเชื ่อมโยงของสาระสำคัญในยุทธศาสตร์ที ่  ๔ มหานครกระชับ 

ประกอบด้วย 

๔.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) สอดคล้องกับ               

๑.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๔.๒ ความสอดคล้องกับแผนระดับที ่ ๒ สอดคล้องกับ ๑.แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) (แผนแม่บทที่ ๖. ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ)  

๒.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโต

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่

เศรษฐกิจ) 

๔.๓ ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ ๓ และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ                  

๑.นโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สอดรับกับ

แผนพัฒนากรุงเทพมหานครในมิติที ่๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๕๑ 
 

ทั้งนี้ สามารถแสดงภาพความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ กับ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ในด้านการพัฒนาเมืองที ่มีความคล่องตัวและกระชับในระบบ

สาธารณูปการได้ในภาพ 

 

๕.การพัฒนาเมืองที ่เป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและความ

สอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ สะท้อนความเชื ่อมโยงของสาระสำคัญในยุทธศาสตร์ที ่ ๕ มหานคร

ประชาธิปไตย ประกอบด้วย 

๕.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) สอดคล้องกับ 

๑.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

๕.๒ ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ ๒ สอดคล้องกับ ๑.แผนปฏิรูปประเทศด้าน

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ๒.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-

๒๕๖๔) (ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร

มาภิบาล) 

๕.๓ ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ ๓ และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง  สอดคล้องกับ                  

๑.นโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สอดรับกับ

แผนพัฒนากรุงเทพมหานครในประเด็นมิติที่ มิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล มิติที่ ๕.๓ กระจายอำนาจสู่

ประชาชน และมิติที่ ๕.๔ การเมืองสีขาว  

ทั้งนี้ สามารถแสดงภาพความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ กับ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ในด้านการพัฒนาเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนได้ในภาพ 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๕๒ 
 

 

๖. การพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว และการเรียนรู้และ

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ สะท้อนความเชื่อมโยงของสาระสำคัญในยุทธศาสตร์ที่ ๖ มหานคร

แห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

๖.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) สอดคล้องกับ 

๑.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างทรัพยากรบุคคล  

๖.๒ ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ ๒ สอดคล้องกับ ๑.แผนปฏิรูปประเทศด้าน

ต่างประเทศ แผนปฏิรูปประเทศด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ และแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจฐานราก 

๒.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน) 

๖.๓ ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ ๓ และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ปรากฎความ

สอดคล้องกับแนวนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) และ

นโยบายหลักอ่ืน ๆ  

ทั้งนี้ สามารถแสดงภาพความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ กับ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ในด้านการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การ

ท่องเที่ยว และการเรียนรู้ได้ในภาพ 

 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๕๓ 
 

 

๗.การพัฒนาความเป็นเมืองมืออาชีพของระบบบริหารและความคล่องตัวในการจัด

การเมืองและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ สะท้อนความเชื่อมโยงของสาระสำคัญในยุทธศาสตรท์ี่ 

๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร ประกอบด้วย 

๗.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) สอดคล้องกับ 

๑.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๗.๒ ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ ๒ สอดคล้องกับ ๑.แผนปฏิรูปประเทศด้านการ

บริการประชาชนและประสิทธิภาพของภาครัฐ ๒.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการนภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาล) 

๗.๓ ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ ๓ และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ปรากฎความ

สอดคล้องกับแนวนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) และ

นโยบายหลักอ่ืน ๆ 

ทั ้งนี ้ สามารถแสดงภาพความเชื ่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ กับ แผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ในด้านการพัฒนาความเป็นเมืองมืออาชีพของ

ระบบบริหารและความคล่องตัวในการจัดการเมืองได้ในภาพ 
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   ๑๕๔ 
 

 

จากภาพรวมของความสอดคล้องของแนวทางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๘๐) กับแผน ๓ ระดับ สะท้อนให้เห็นถึงการที่แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฯ ยังคงมีความ

สอดคล้องกับแผนในระดับอ่ืน ๆ อย่างจำกัด บ่งชี้ถึงความจำเป็นในการพัฒนาและเร่งปรับกรอบแนวคิด

ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฯให้เท่าทันและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -

๒๕๘๐) และแผนในระดับรองอ่ืน. ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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   ๑๕๕ 
 

บทที่ ๔ 

ศึกษาแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕)  
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๕ ปี กับแนวโน้มการพัฒนา 

 
 ในการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง 
จำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนและศึกษาผลการศึกษาและข้อจำกัดในการดำเนินการของแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๕ ปี ระยะ
ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่ผ่านมา เพื่อให้เข้าใจบริบทและข้อจำกัดในการดำเนินงานที่ส่งผลให้ 
การดำเนินการตามแผนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปียังไม่บรรลุผล อีกทั้งแนวโน้มของ 
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดช่องว่างของการพัฒนาตามแผนการพัฒนาฯ ที่ได้
จัดทำไว้ และส่งผลให้การดำเนินการไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุงสอดรับกับแนวโน้มการพัฒนา และ
ดำเนินการตามแผนให้บรรลุผล ทางคณะที่ปรึกษาจึงได้มีการทบทวนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครใน
ระยะ ๒๐ ปีและในระยะ ๕ ปี ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๔.๑ ทบทวนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) 

จากผลการศึกษาของการดำเนินการพิจารณา ศึกษา ทบทวน และปรับตัวชี้วัดระดับเมือง ตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ในระยะที่ ๑ ก่อนหน้าการศึกษาการ
ประเมินระยะที่ ๒ ฉบับนี้ พบว่า กรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดในการดำเนินตามยุทธศาสตร์โดยเฉพาะ
ประเด็นการพัฒนาที่มีความหลากหลายและซับซ้อนสูงเนื ่องจากบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องทั ้งในระดับ  
สำนักต่าง ๆ และสำนักงานเขตมีความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นยุทธศาสตร์ที่ไม่สอดคล้องกันอันส่งผล
สำคัญให้การดำเนินโครงการ กิจกรรม และผลผลิตรวมทั้งผลลัพธ์ในทุกระดับ อาจเสี่ยงต่อการไม่สอดคล้อง
กับเจตจำนงของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕)  

ประการแรก ความไม่ชัดเจนของการกำหนดวิสัยทัศน์ ดังจะเห็นได้จากการกำหนดวิสัยทัศน์ 
ให้กรุงเทพมหานคร มุ ่งสู ่ “มหานครแห่งเอเชีย” นัยยะของคำจำกัดความดังกล่าวขาดความชัดเจนว่า  
เป็นมหานครแห่งเอเชียนั้น จะมุ่งเน้นหรือให้ความสำคัญในด้านใด ดังนั้น จึงควรอธิบายคำจำกัดความเพิ่มเติม 
เพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การได้มาซึ่งยุทธศาสตร์และจัดแบ่งประเด็น
ยุทธศาสตร์ สะท้อนความไม่เชื่อมโยงระหว่างความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (ทั้งระดับ
ของข้อมูล และระดับของการระบุปัญหา) กับศักยภาพของกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่จะ
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   ๑๕๖ 
 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยในเรื่องของการไปสู่เป้าหมายของความต้องการไปสู่ความเป็นมหานครแห่งเอเชีย 
สิ่งนี้สะท้อนความไม่มีความรู้และไม่เข้าใจว่า องค์ประกอบของการเป็นมหานครแห่งเอเชียหมายถึงอะไร 
การเขียนแผนขาดหลักวิชาด้านการพัฒนาเมือง อธิบายอะไรไม่ได้ว่าองค์ประกอบสำคัญของการเป็น
มหานครแห่งเอเชียคืออะไร การเขียนแผนที่ดีไม่ควรคัดลอก และเอาแบบเมืองอื่น โดยขาดการระบุ
ปัญหาและเสียงสะท้อนในประเทศเอง และการจะสะท้อนความใฝ่ฝันของความต้องการจะเป็นทั้ง  
“ตัวแบบ” และ “ต้นแบบ” แห่งการพัฒนาของเมืองในระดับโลกที่แก้ปัญหาเรื่องราวต่าง ๆ ของเมือง
ใหญ่ระดับโลก (Global City) ให้ได้ ไม่ใช่จะเป็นแค่อีกเมืองหนึ่งของเอเชีย 

การเขียนแผนที ่ด ีจ ึงควรเร ิ ่มจากการชี ้ให้ เห ็นว่ากรุงเทพมหานครนั ้นเป็น Best Practice  
ในเรื่องไหนบ้าง ส่วนไหนมีปัญหาบ้าง และสามารถเรียนรู้จากบทเรียนทั่วโลกอย่างไรในแต่ละประเด็น 
และในแต่ละยุทธศาสตร์ การได้มาซึ่งยุทธศาสตร์ไม่ได้ชี้ให้เห็นที่มาที่ไปว่า ยุทธศาสตร์เหล่านั้นมาจาก
ไหน มาจากปัญหาอย่างรอบด้านได้หรือไม่ มาจากการศึกษาวิจัยอะไรบ้าง นอกจากการอ้างว่าแผน  
ถูกเขียนมาจากความเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่สำคัญยุทธศาสตร์บางส่วนถูกเขียนใน
ลักษณะของการจัดเรียงตามสายงาน แต่ไม่ได้ชี ้ให้เห็นว่า แต่ละสายงานว่าครอบคลุมแค่ไหน อาทิ  
เรื ่องของการดูแลผู้สูงอายุ ผู ้พิการ และผู้ด้อยโอกาสนั้น ข้อมูลและคำจำกัดความของผู้ด้อยโอกาส 
ไม่ชัดเจน ในแผนเก่าไม่ได้ระบุท่ีมาท่ีไปของการนิยามและจำนวนของผู้ด้อยโอกาสในกรุงเทพมหานคร  

ประการที ่สอง การได้มาของยุทธศาสตร์ ในครั ้งแรกนั ้น (ริเร ิ ่มการจัดทำแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕)) แม้ว่าจะมีการนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกำหนด
ยุทธศาสตร์เมืองร่วมกันแล้ว หากแต่ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) 
พบว่า ลักษณะของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) เกิดจากการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนโดยส่วนใหญ่ ส่งผลให้การกำหนดยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปในลักษณะของการมุ่ง
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนแต่เพียงทิศทางเดียว โดยมิได้มีการนำบริบทของการ
ปฏิบัติงานจริงหรือความเป็นไปได้ในการบรรลุแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๗๕) พิจารณาประกอบ ทำให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในระยะแรกไม่เป็นผลมากนัก จึงนำไปสู่
การทบทวนและแก้ไขแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ในครั้งที่สอง ซึ่งพบว่า 
ข้อจำกัดหลักที่สำคัญ คือ ผู้เข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น
ยุทธ์ศาสตร์และตัวชี ้ว ัดนั ้น ผู ้เข้ารับฟังความคิดเห็นไม่ได้เข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื ่อง ทำให้มี  
การปรับเปลี ่ยนตัวชี ้ว ัดอยู ่บ่อยครั ้ง ตลอดจนผู ้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นนั ้น มิได้มีอำนาจใน  
การตัดสินใจที่จะรับร่างประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่มีการปรับแก้ไข ทำให้การปรับแก้ไขตัวชี้วัด
ดังกล่าวไม่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นไม่ได้มีการสื่อสาร
โดยตรงแก่ผู ้บังคับบัญชาต่อการปรับเปลี่ยนเป้าประสงค์และตัวชี้วัด นำไปสู่ค วามคลาดเคลื่อนใน 
รายกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ และขาดการให้ความสำคัญกับการพิจารณาผลลัพธ์ ขาดการมองเป้าหมาย
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   ๑๕๗ 
 

ที่ท้าทายและทำได้ยาก มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดที่หน่วยงานสามารถบรรลุผลได้ เนื่องจาก
มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณและการประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ  

ประการที่สาม การจัดแบ่งยุทธศาสตร์ย่อยมีความทับซ้อนกัน ดังจะเห็นได้จากในบาง
ยุทธศาสตร์ย่อยนั้น จะมีเนื้อหาที่เป็นเรื่องเดียวกัน มีเป้าประสงค์และตัวชี้วัดไม่ต่างกัน ทำให้เมื่อแยก
ออกเป็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ต่างกันจึงทำให้เกิดความสับสน โดยเฉพาะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และเพ่ิมภาระ
งานโดยไม่จำเป็น เช่น ในยุทธศาสตร์ ๕ มหานครประชาธิปไตย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๓ การ
กระจายอำนาจ กับประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ แท้จริงแล้วคือเรื่อง
เดียวกัน คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร หรือในส่วนของการ
จัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเก่ียวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ เรื่อง คือ ประชาธิปไตยและการ
คลังและงบประมาณ กรุงเทพมหานครจึงต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบว่าต้องการเน้นประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อยใดเป็นหลัก (เช่น การวางแผนจัดทำงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ) เพื่อให้
ดำเนินการมอบหมายงานให้ถูกต้องตามหน่วยงานที่รับผิดชอบและไม่เกิดความสับสน ในอีกมิติหนึ่งนั้น 
การจัดแบ่งยุทธศาสตร์ย่อยมีความเหลื่อมล้ำเชิงคุณภาพหรือขอบเขต (Scope) และเชิงปริมาณ
หรือขนาด (Scale) นำไปสู่ความลักลั่นของประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ซึ่งท้ายท่ีสุดแล้วนำไปสู่ความลักลั่น
ของตัวช ี ้ว ัดและหน่วยตัวช ี ้ว ัด นอกจากนั ้น ยังพบการทับซ้อนของประเด็นยุทธศาสตร ์ย ่อย 
(Overlapped Scope) ส่งผลถึงความน่าเชื่อถือ ความสัมฤทธิ์ผลและความมีประสิทธิภาพของประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย อาจเป็นผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน ทำงานซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น  

ประการที่สี่ การดำเนินการออกแบบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดต่าง ๆ ยังขาดการนำ
ฐานข้อมูลและสภาพปัญหามาวิเคราะห์ถึงประเด็นสำคัญที ่จะต้องมุ ่งเน้นหรือให้ความสำคัญ  
เพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางการทำงาน ทั้งนี้ แม้ว่าในกระบวนการการ
จัดแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ในระยะเริ่มต้นถือว่าได้ดำเนินการจัดแบ่งได้เกือบครบประเด็นของเมือง
ที่ควรจะเป็น แต่ไม่ได้นำแนวคิดเรื่องความทันสมัย Smart City Innovation และความสามารถในการ
แข่งขันทุกด้านเข้าไปรวม จึงทำให้การใช้แนวคิดเหล่านี้เป็นเพียงการสร้างหลักการพื้นฐานให้มี แต่ไม่ใช่ใน
หลักการพัฒนาเมือง อีกทั้ง การตั้งเป้าประสงค์ระดับประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย แล้วขาดการแปล (Translate) 
ลงสู่แผนระดับต่าง ๆ อาทิ แผนแม่บทแต่ละด้านในการดำเนินการ ก่อนที่จะแปลงเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี ทำให้เกิดการบริหารจัดการแบบเบี้ยหัวแตก และไม่สามารถที่จะนำแผนไปปฏิบัติได้  
อีกทั้ง ยังขาดความเข้าใจในแต่ละประเด็นอย่างแท้จริง อาทิ ประเด็นเรื่องยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม
นั ้น ไม่มีความเข้าใจว่า วัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครคืออะไร  การอ้างความหลากหลายในแง่ 
พหุวัฒนธรรม ไม่ได้สะท้อนว่า พหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร  และของเมืองอื่นนั้นแตกต่างกัน
อย่างไร รวมทั้งวัฒนธรรมใหม่ ๆ ของกรุงเทพมหานคร จะเกิดขึ ้นมาได้อย่างไร จึงดูเหมือนเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการค้นหาวัฒนธรรมเก่า มากกว่าเข้าใจความซับซ้อนและมีพลวัตรของวัฒนธรรม
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   ๑๕๘ 
 

ร่วมสมัย หรือในส่วนของประเด็นเรื่องยุทธศาสตร์ผังเมืองนั้น สะท้อนความไม่รู้เรื่องในปัญหาที่เกิดขึ้นใน
กรุงเทพมหานครอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ ขณะที่จำนวนประชากรในเมืองชั้นในลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ 
แผนยุทธศาสตร์กลับเน้นในเรื่องของการนำเอาคนกลับเข้าเมืองซึ่งเป็นไปไม่ได้ทั้งในภาพรวม  และตาม
เกณฑ์ที่พยายามจะทำให้ได้ ที่สำคัญก็คือ ผังเมืองให้ความสำคัญแต่เรื่องของการสร้างเมืองกระชับที่ 
เน้นความแน่นในเมือง และสร้างศูนย์ชุมชนย่อย แต่สิ่งที่ขาดไปอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือ ไม่มีการพูดเรื่อง
ของ “เมืองที่เป็นธรรม” และ “เมืองของคนทุกคน” เพราะไม่ได้ชี้ให้เห็นว่า หากเมืองนั้นจะกลับมาแน่น
ในพื้นที่ชั้นใน คนที่เป็นคนจนของเมืองจะมีโอกาสอยู่ในเมืองหรือไม่ หรือยิ่งพัฒนาเมือง นอกจากจะ
บรรลุเป้าหมายของการทำให้เมืองกระชับแล้ว จะยิ่งสร้างความไม่เป็นธรรมให้มากข้ึนหรือไม่ 

ประการที่ห้า กระบวนการในการวัดผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์  ในส่วนของการวัดผลในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย รวมถึงในแต่ละกลยุทธ์และตัวชี้ วัดนั้น มีความเป็นได้ที่จะ
สามารถดำเนินการได้ หากใช้เกณฑ์ชี้วัดที่มีมาตรฐานมากำหนด อาทิ เกณฑ์ชี้วัดของสากลทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข หรือในด้านความปลอดภัย แต่การวัดตามบริบทที่เป็นปัจจุบัน ต้องมีการจัดทำระบบ
ติดตามและเก็บข้อมูลที่เป็นระบบเพื่อมาใช้เป็นข้อมูลฐานในการประเมินต่อการไปถึงเป้าหมายของแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ทั้งนี้การทำให้เป็นมหานครแห่งเอเชียนั้น กรุงเทพมหานครจะต้องทำงานที่
เกินกว่าอำนาจหน้าที ่และกฎหมายของตนเอง นั ่นคือ การที ่เป้าหมายเมืองนั ้น ใหญ่โตเกินกว่า
ความสามารถของหน่วยงานภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเท่านั้นจะสามารถปฏิบัติงานได้  
ซึ่งนั่นหมายความว่า เป้าหมายการเป็นมหานครแห่งเอเชียนั้นมีปัญหาที่ ความเหมาะสมของการจัดวาง
กลุ่มยุทธศาสตร์ การจัดแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ เป็นการจัดแบ่งที่มี
ความเหมาะสม เนื่องจากประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยเหล่านี้มีความเกี่ยวโยงกันและมีผลต่อการบริหาร
จัดการกรุงเทพมหานครในภาพรวม และสอดรับกับการกำหนดแผนและการดำเนินงานของแผนการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันให้การดำเนินภารกิจภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานสามารถขับเคลื่อนและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ทั้งนี้การ
ดำรงอยู่ของหน่วยงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ ควรมีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานของ
หน่วยงานที่ขับเคลื่อนใน ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้ผู้ปฏิบัติงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละด้านในของยุทธศาสตร์ ๗ 
เข้าร่วมในการขับเคลื่อน/มีบทบาทในเชิงรุกต่อตัวชี้วัดใน ๖ ยุทธศาสตร์ข้างต้น ตามความเชื่อมโยงของ
ภารกิจ/เป้าหมายของภารกิจนั ่นเอง สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เข้าใจในแรงผลักและแรงดึงของ
ยุทธศาสตร์ อันส่งผลต่อระดับความก้าวหน้าของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหานครทั้ง ๗ ดังจะ
กล่าวต่อไป 
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   ๑๕๙ 
 

๔.๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

 จากการศึกษาและทบทวนผลการดำเนินงานจากการติดตามและประเมิลผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ ในภาพรวมกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการเพื ่อบรรลุผลตามตัวชี ้ว ัดของแผนปฏิบัต ิราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร พบว่า มีค่าเฉลี่ยในการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดที่ร้อยละ ๕๙.๔๔ ต่อปีงบประมาณ ซึ่งเท่ากับว่ามีการดำเนินการให้สามารถบรรลุตามตัวชี้วัด
ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ได้เพียงครึ่งทางเท่านั้น ซึ่งหากพิจารณาแบบฉาบฉวย การ
ที่แผนดำเนินมาตนถึงระยะที่สองของแผนสี่ระยะได้ครึ่งหนึ่งนั้น ดูจะไม่แย่มากเท่าไหร่นัก หากพิจารณา
แนวโน้มความสามารถในการบรรลุตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครสามารถ
จัดลำดับตามค่าเฉลี่ยของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครได้ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มีค่าเฉลี่ยในการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดที่ร้อยละ ๗๓.๓๒  

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่
ร้อยละ ๖๘.๗๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ยในการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดที่ร้อยละ ๖๔.๖๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู ้ มีค่าเฉลี ่ยในการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ร้อยละ ๔๕.๔๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร มีค่าเฉลี่ยในการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดที่ร้อยละ ๔๓.๗๑  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มหานครกระชับ มีค่าเฉลี่ยในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ร้อย
ละ ๒๘.๗๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย มีค่าเฉลี่ยในการบรรลุเป้าหมายตามตวัชี้วัด
ที่ร้อยละ ๒๐.๖๖  
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ภาพที่ ๔.๑ แสดงผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฎิบัติราขการกรุงเทพมมหานคร 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ 

(ท่ีมา: สังเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา) 
 

 ทั้งนี้ จากผลการดำเนินของกรุงเทพมหานครในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๓) ที่ผ่านมา 
ความสามารถในการบรรลุตัวชี ้ว ัดของแผนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครซึ ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครยังสามารถจัดแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค 
(Cluster Analysis) ได้เป็น ๓ กลุ่มคือ ๑) กลุ่มความสามารถสูง ๒) กลุ่มความสามารปานกลาง และ  
๓) กลุ่มความสามารถต่ำ ดังนี้  

๑. กลุ ่มความสามารถสูง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  (มหานครสำหรับทุกคน ) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (มหานครปลอดภัย) และยุทธศาสตร์ที่ ๒ (มหานครสีเขียว)  

๒. กลุ่มความสามารถปานกลาง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๖ (มหานครแห่งเศรษฐกิจ
และการเรียนรู้) และ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ (การบริหารจัดการเมืองมหานคร)  

๓. กลุ ่มความสามารถต่ำ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที ่  ๔  (มหานครกระชับ ) และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ (มหานครประชาธิปไตย)  
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จะเห็นได้ว่า วาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร ที่เป้าหมายในการพัฒนาถูกผลักในประเด็นย่อย 

ซึ่งน้ำหนักอยู่ที่ความพยายามในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กรุงเทพมหานครดำเนินการอยู่ต่อเนื่อง
จากเดิม เป็นการเน้นการแก้ปัญหาหลักของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องของความปลอดภัยในแบบเดิม 
อาชญากรรม การระบายน้ำ โรคคนเมือง และเรื่ องสิ ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื ้นที ่ส ีเขียว รวมทั้ง 
การพยายามที่จะผลักดันกรุงเทพมหานคร ให้เป้นเมืองที่มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แต่ทั้งหมดนี้ เป็นวาระการพัฒนาที่ผูกติดกับการตีความแบบเดิม ๆ ความปลอดภัยยังไม่สามารถมอง
ทะลุไปยังการเป็นเมืองที่มีความแข็งแกร่งแต่หยุ่นตัว ขนาดที่เน้นเรื่องวิกฤตโรคคนเมือง กลับไม่สามารถ
บริหารจัดารภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเฉพาะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสวนสาธารณะที่มีอยู่แล้ว และเกาะกลางถนนนั้น 
ไม่สามารถตอบโจทย์ของอากาศสะอาดได้ดีนัก ตลอดจนไม่สามารถบรรลุไปถึงการเป็นเมืองที ่มี
ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศได้ การเน้นเรื ่องการศึกษาซึ่งเป็นระบบภาย ใต้การ
ควบคุมของกรุงเทพมหานครเอง ซึ่งควรเป็นเรื ่องง่าย ดำเนินการได้ทันที ก็กลับไปเน้นการพัฒนา
แบบเดิม ๆ ไม่นำเป้าการสร้างคนที่มีคุณภาพตั้งแต่ปฐมวัยและการศึกษาขั้นต้นมาปรับใช้ การเน้นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็เป็นเพียงความใส่ใจในการจัดทำระบบ จัดทำฐานข้อมูล และการจัดเตรียมข้อมูล
ที่สำคัญแยกตามรายหน่วยงานแล้วนำมาเข้าระบบใช้ร่วมกัน จึงเป็นเพียงการเปิดการเข้าถึง แต่ไม่ใช่การ
ใช้ข้อมูลเพื่อการจัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์แท้จริง 
 และที่สำคัญ ยังขาดการนำเอาประเด็นด้านอื ่น ๆของยุทธศาสตร์ตามแผนการพัฒนามา
ขับเคลื่อน โดยเฉพาะด้านของการทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองมหานครประชาธิปไตย ซึ่งวาระของ
ผู้ว่าราชการที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง และดำเนินการในการใช้มาตรต่าง ๆทางกฎหมายจำนวนมากใน
การจัดการความสงบเรียบร้อย และความเป็นระเบียบของพื ้นที ่ ทำให้โอกาสในการเปิดพื ้นที่  
การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมแบบแอคทีฟนั้นเกิดขึ้นได้น้อย การเปิดการมีส่วนร่วมแบบออนไลน์ก็ยังไม่
สามารถดำเนินการได้ถนัด ด้วยระบบการนำเข้าและติดตามข้อมูลยังไม่เกิดข้ึน จึงอาจกล่าวได้ว่านโยบาย
ของผู้ว่าราชการนั้นสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี และแผนระดับสูงกว่าอื่น ๆ เพียงแต่
การมุ่งเป้าและการกำกับให้มีการดำเนินการให้ก้าวหน้า ยังมีความล่าช้าและไม่ตรงเป้าอยู่หลายประการ  

ส่วนหนึ่งของความล่าช้าเป็นเพราะการกำหนดตัวชี้วัดที่มุ ่งตอบโจทย์การเป็นมหานครแห่ง
เอเชียตามหลักวิชาการการกำหนดตัวชี้วัดดังกล่าว คณะที่ปรึกษาได้ให้ความสำคัญกับแนวโน้ม ทิศทาง และ
ความเป็นไปในบริบทโลก ซึ่งกระบวนการได้มานั้น เกิดขึ้นภายใต้การทบทวนวรรณกรรม การศึกษา
รูปแบบการพัฒนาเมืองในต่างประเทศเป็นสำคัญ ผนวกกับการใช้แนวคิดที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อนำมากำหนดทิศทางที่จำเป็น อันจะนำไปสู่ เป้าหมายของการพัฒนา
กรุงเทพมหานครไปสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียที่แท้จริง การได้มาซึ่งตัวชี้วัดในลักษณะนี้ ไม่ได้เป็นการ
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นำเข้าหลักคิดในเชิงวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว หากได้นำเข้าความเห็นของผู้ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร
มาร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งภายใต้การจัดการประชุมที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมได้ให้ความเห็นว่ากรุงเทพมหานครมี
ศักยภาพในการที่จะดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวได้ รวมทั้งด้วยความแตกต่างของพื้นที่ บริบทของ
เมืองที่ในแต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาคทำให้การออกแบบการให้บริการสาธารณะนั้นมีความแตกต่างกัน 
กรุงเทพมหานครเองก็เช่นกัน การตอบสนองต่อปัญหาที่มีความเฉพาะตัวได้นำไปสู่การออกแบบตัวชี้วัดที่
ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดทั้งของสภาพสังคม กฎ ระเบียบต่าง ๆ แต่กระนั้น ด้วยความแตกต่าง และมีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะจึงได้นำไปสู่รูปแบบของการวางกลยุทธ์ กำหนดแนวทางที่จะให้เมืองมุ่งเข้าสู่เป้าหมาย
ของการเป็นมหานครแห่งเอเชียต่อไป 
 ในอีกด้านหนึ่ง การกำหนดตัวชี้วัดภายใต้กรอบของศักยภาพของกรุงเทพมหานครนั้น จะเป็น
การดำเนินการโดยมีจุดตั้งต้นคล้ายคลึงกับการตั้งตัวชี้วัดตามหัวข้อแรก แต่ในกระบวนการจัดประชุม  
รับฟังความคิดเห็นหลายขั้นตอนการดำเนินการที่ได้ออกแบบไว้อย่างท้าทายนั้น มีแนวโน้มที่จะเกิน  
ขีดความสามารถในการดำเนินการของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ อาจด้วยข้อจำกัดในเรื่องของระเบียบ 
กฎหมาย อัตรากำลัง และงบประมาณ แต่ด้วยการที่เล็งเห็นถึงเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน ทำให้เกิด
การหารือเพื่อลดทอนระดับความเข้มข้นของตัวชี้วัดดังกล่าวลง นั่นหมายความว่า ทิศทางในการมุ่งเป้า
ไปยังการเป็นมหานครแห่งเอเชียที่คาดหมายไว้นั้น อาจต้องมีการพลิกแพลงแนวทางบางส่วน แต่หัวใจ
หลักของเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาการให้บริการสาธารณะนั้นจะยังคงอยู่เช่นเดิม คือ ตัวชี้วัดที่
หน่วยงานเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ภายใต้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งมีความแตกต่างไปจาก
ข้อเสนอของคณะที่ปรึกษาอยู่พอสมควร ทั้งนี้ ข้อจำกัดดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ของปัญหาเชิงโครงสร้าง
ของกรุงเทพมหานครเอง รวมไปถึงปัญหาในระดับประเทศซึ่งมีการจัดแบ่งหน่วยงานในพื้นที่อย่าง 
ไม่เหมาะสม รวมไปถึงการขาดการให้อำนาจหน่วยงานในการปฏิบัติงานในเชิงรุกด้วยเช่นกัน  และ
ตัวชี ้ว ัดที ่หน่วยงานดำเนินการตั ้งขึ ้นโดยมีความรุดหน้าไปไกลกว่าสิ ่งที ่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) ทั้งนี้เกิดจากการที่บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน
นั้น ๆ ต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงที่ทันท่วงที ทำให้เกิดการปรับปรุงตัวชี้วัด
ดังกล่าวอยู ่เป็นระยะ และภายใต้ความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้านซึ ่งเป็นอีกเหตุผลสำคัญ ที ่จะนำไปสู่  
การออกแบบตัวชี้วัดที่สามารถขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครไปสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียได้อย่าง
รวดเร็ว 

ลักษณะของการแยกผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด และการแยกงบประมาณนั้น ที่ผ่านมายังคงเป็น
อุปสรรคต่อการดำเนินงานพอสมควร เนื ่องจากปัญหาในเรื ่องของการระบุความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างประเด็นที ่เกิดขึ ้นในแต่ละยุทธศาสตร์ การขาด 
ความชัดเจน และพร่ามัวของผู้รับผิดชอบ คือ ไม่ได้มีการระบุผู้รับผิดชอบต่าง ๆ ว่าจะทำงานสัมพันธ์กัน
อย่างไร อาทิ ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานระดับสำนัก หน่วยงานระดับเขต และระหว่างสำนัก  
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การแยกผู ้รับผิดชอบตามตัวชี้ว ัด และการแยกงบประมาณมีความสอดคล้องต่อภารกิจพื้นฐานและ 
ภารกิจหลัก เพียงแต่โครงการที่ดำเนินการอาจไม่สอดคล้องต่อภารกิจของหน่วยงานตนเอง อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณาความเหมาะสมในภาพรวมเกี่ยวกับเป้าหมายและเป้าประสงค์นั้นมีข้อเสนอเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่ว่า การออกกลยุทธ์/โครงการ ในบางโครงการหากมีตัวชี้วัดตัวเดียวกัน หน่วยงานที่มีภารกิจ
พื้นฐานและภารกิจหลักใกล้เคียงกันควรทำความร่วมมือกันในการดำเนินภารกิจดังกล่าว อาจอยู่ใน
รูปแบบการทำโครงการต่อเนื่องหรือโครงการระยะยาว ในประเด็นนี้จะช่วยให้เกิดการประหยัดทรัพยากร
ทั ้งในแง่ของงบประมาณ การบริหารจัดการ และทรัพยากรบุคคล สามารถตอบโจทย์เป้าหมายใน  
การดำเนินภารกิจให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ร่วมกันได้ 
 การแยกงบประมาณตามรายหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถทำงานมุ่งเป้าไปสู่เป้าหมายรวม และ
หน่วยงานมักจะดำเนินการอยู่แต่งานประจำ และโครงการประจำเพื่อรักษางบประมาณของหน่วยงาน
เท่านั้น หรือผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ ภาระและความรับผิดชอบที่หนัก
เกินไปสำหรับหน่วยงานเดียว ขาดเอกภาพในการดำเนินการ โดยมีหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ ขณะที่ตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประสบปัญหาในการนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลมาจาก
ตัวชี้วัดในแผนดังกล่าวเกินกว่าขอบเขตความรับผิดชอบหรือเกินกว่าอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใน  
การดำเนินภารกิจได้ 
 

๔.๓ ผลการสัมมนาเพื่อทบทวนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี และระยะ ๕ ปี กับแนวโน้ม

การพัฒนา 

 จากการสัมมนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของสำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในบทบาท และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ  เพ่ือ
ทบทวนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ 
ระดับเมือง ประเทศ และสากล ทิศทางที่ควรเน้นหนักในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการจัดทำ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๕) การวิเคราะห์ร่วมกันถึง
ความสอดคล้องและเป้าหมายของแผนทั้ง ๓ ระดับ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทต่าง 
ๆ และแนวทาง เป้าหมาย และการขับเคลื่อนส่วนต่อขยายของแผนพัฒนากรุงเทพเดิม ช่วง พ.ศ. 
๒๕๕๖-๒๕๗๕ ไปที่ พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐ ในวันที่ ๒ และ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สามารถสรุปผลการ
สัมมนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 
 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
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   ๑๖๔ 
 

  ๔.๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย 
  จากการทบทวนแนวทางที่ดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
พบว่าในยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย ประกอบไปด้วย ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑.๑ ปลอดมลพิษ 
๑.๒ ปลอดอาชญากรรม ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ ๑.๕ ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง 
และด้านที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี  พ.ศ. 
๒๕๖๓ ได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทั้งหมด ๑๓๒ 
ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุผล ๑๐๘ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลจำนวน ๑๘ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่
ไม่ได้ดำเนินการ ๖ ตัวชี้วัด โดยยุทธศาสตร์มหานครปลอดภัย เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการนำตัวชี้วัดมาสู่การ
ปฏิบัติเป็นลำดับที่ ๓ จากยุทธศาสตร์มหานครทั้งหมด ในส่วนของปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผน
ไปสู่การปฏิบัติ จากการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ชี้ให้เห็น
ถึง ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

๑. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะภัยตามพันธกิจของ
หน่วยงาน ซึ่งไม่ครอบคลุมทุกภัยของคนเมือง เนื่องจาก ยุทธศาสตร์มหานครปลอดภัยเป็นยุทธศาสตร์ที่
มีความเก่ียวโยงกับหลายประเด็น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจเป็นหน่วยที่รับผิดชอบในแต่ละ
มิติหรือภัย ซึ่งเป็นการแบ่งงานตามหน้าที่ ทำให้ความรู้ทางเทคนิคที่เกี่ยวกับภัยมีการแยกส่วนกันตามแต่
ละประเด็น และเมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด จะพบว่า สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งควรจะเป็น
หน่วยงานหลักของยุทธศาสตร์นี้ กลับมีบทบาทไม่มากนัก และไม่ครอบคลุมกับทุกภัย 

๒. ปัญหาในเชิงกลไกในการประสานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากการแบ่งแยกตัวชี้วัดตามพันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ หากแต่การแบ่งในลักษณะ
ดังกล่าวทำให้ความเกี่ยวโยงระหว่างตัวชี้วัดแยกจากกัน และยังมีปัญหาในลักษณะความไม่เชื่อมต่อ
ระหว่างหน่วยงานที่จัดทำยุทธศาสตร์กับหน่วยงานประเมินผล ซึ่งโดยหลักนั้นไม่ควรแยกขาดจากกัน 
หากแต่ต้องมีกลไกในการประสานการทำงานที่เชื่อมโยงระหว่างกัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกิดจาก
ตัวชี้วัด เช่น ตัวชี้วัดเกินกว่าศักยภาพของหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานมีการลดตัวชี้วัดลงเพื่อให้
ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย ความไซโล (Silo) ของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์มหานครปลอดภัย และขาดการ
เชื่อมโยงหรือกำหนดตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

๓. ปัญหาด้านข้อมูล เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่มีการอธิบายถึงเหตุผลที่ตัวชี้วัดจำนวน
หนึ ่งไม่บรรลุตามที ่กำหนดไว้ เนื ่องจาก ปัญหาการแลกเปลี ่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครกับหน่วยงานภายนอก ทำให้ขาดข้อมูลที่เพียงพอในการนำมาใช้ประเมินผล อีกทั้งขาด
กลไกในการประสานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เป็นระบบ 

สำหรับการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ระดับเมือง ประเทศ และ
สากล ทิศทางที่ควรเน้นหนักในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
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   ๑๖๕ 
 

ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๕) พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย เป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่ครอบคลุมกับทุกมิติความปลอดภัยของคนเมือง ไม่ว่าจะเป็น
ความปลอดภัยทางด้านร่างกายและทรัพย์สินจากอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุ ความปลอดภัยด้าน
สุขภาพจากเรื่องของอาหารและมลพิษเขตเมือง รวมทั้งปลอดภัยจากภัยพิบัติ เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจส่งผลกระทบ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ รวมถึงทิศทางที่ควรเน้นหนักในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการจัดทำแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๕) คือ การสร้างเมืองที่ปลอดภัยสำหรับ
ทุกคน ในส่วนของทิศทางที่ควรเน้นหนักโดยการให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาเก่าด้วยวิธีการใหม่ 
ผ่านการออกแบบกลไกเชิงสถาบันที่ประสานสอดรับกับการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์มหานคร โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑. ออกแบบกลไกการทำงานและการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้แนวคิดการบริหารจัด
แบบร่วมมือ (Collaborative Governance) ด้วยการกำหนดตัวชี้วัดร่วม (Shared/Joint KPIs) และ
กำกับงบบูรณาการ หรือการกำหนดตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผูกพันกับงบประมาณ
บูรณาการ ซึ่งอาจจะต้องมีการเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๗ บริหารจัดการ 

๒. ออกแบบแนวทางการบริหารงบประมาณ โดยการออกแบบวิธีการหรือแนวทางใน
การจัดทำงบประมาณบูรณาการ และให้มีการจัดทำระเบียบรองรับการดำเนินการ และในกรณีที่มี
กฎหมายรองรับเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานสามารถนำกลไกหรือแนวทางที่ออกแบบไว้มาขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติ  

๓. สร้างกลไกการประสานงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยงานระดับ
สำนักกลางของกรุงเทพมหานครกับสำนักเขต ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดแบบร่วมมือ โดยอาจจัดทำโครงการนำร่องในลักษณะกรณีศึกษาเป็นฐานใน
การขับเคลื่อน และดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดร่วมที่ผูกพันกับงบประมาณบูรณาการ 

๔. การออกแบบการขับเคลื่อนและบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ ที่นำระยะวิกฤติในแต่
ละโครงการมาซ้อนทับกัน เพื่อดูระยะเวลา และพิจารณาถึงงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อน เพื่อให้
ในช่วงปลายทางทุกโครงการจะสามารถดำเนินไปได้ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน 

โดยแนวทางทั้งหมดนี้ของยุทธศาสตร์มหานครปลอดภัย จะมุ่งเน้นไปที่การออกแบบ
กลไกการทำงานและการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม เนื่องจาก ยุทธศาสตร์มหานครปลอดภัยเป็นยุทธศาสตร์
ที่มีตัวชี้วัดหลากหลาย ครอบคลุมในหลายมิติ และมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทิศทางของการ
ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นไปตามกลไกที่เป็นระบบ และมีการกำหนดตัวชี้วัดร่วมและกำกับงบ
บูรณาการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และสามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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   ๑๖๖ 
 

การวิเคราะห์ร่วมกันถึงความสอดคล้องและเป้าหมายของแผนทั้ง ๓ ระดับ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทต่าง พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย ประกอบไป
ด้วย ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านที ่ ๑.๑ ปลอดมลพิษ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรม ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ ๑.๔ 
ปลอดภัยพิบัติ ๑.๕ ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง และด้านที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย 
โดยแผนฉบับนี้มีความสอดคล้องกับแผนระดับหนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๘๑  
ในด้านที่ ๑ ด้านความมั่นคง ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านที่ ๕  
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนดังกล่าวได้สอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้แก่ แผนแม่บทที ่ ๑ ความมั ่นคง สอดคล้องกับด้า นที ่ ๑.๒  
ปลอดอาชญากรรม และ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ แผนแม่บทที่ ๓ เกษตร สอดคล้องกับด้านที่ ๑.๖ ปลอด
โรคคนเมืองอาหารปลอดภัย แผนแม่บทที่ ๖ พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ สอดคล้องกับด้านที่ ๑.๒ 
ปลอดอาชญากรรม แผนแม่บทที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับด้านที่ ๑.๑ ปลอดมลพิษ แผน
แม่บทที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ สอดคล้องกับมิติที ่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ ๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านที่ ๗ ด้านสาธารณสุข และยังมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเเห่ง
ชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่งคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

เป้าหมายของการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร ภายใต้ยุทธศาสตร์มหานคร
ปลอดภัย ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ (แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐)) คือ การ
เป็นมหานครที่หยุ่นตัว (Resilient City) ที่สามารถปรับตัวให้พร้อมเผชิญกับภัยในทุกรูปแบบ ที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้กับผู้คนในเมือง โดยให้ความสำคัญกับกรอบแนวคิดว่า
ด้วยการลดความเสี่ยง (Risk Reduction) ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเรื่องความปลอดภัยของเมือง 
โดยให้ความสำคัญกับแนวทางการลดความเสี่ยงและรู้ให้ทันถึงความเสี ่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้
กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่พร้อมเผชิญกับภัยในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัว ด้วยการผลักดันแนวทางการลดความเสี่ยงเข้าไปอยู่ในตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์มหานคร
ปลอดภัย พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับมาตรการลดความเสี่ยงทั้งมาตรการในเชิงโครงสร้างและมาตรการ
ที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง พร้อมกันนี้หนึ่งในแนวทางที่สำคัญ คือ การทำให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นมหา
นครที่หยุ่นตัวในอนาคต (Future Resilient) ตามแนวทางการลดความเสี่ยง เพิ่มความสามารถในการ
ป้องกันและลดผลกระทบ พร้อมทั้งการสร้างความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัว และอีกหนึ่งประเด็น
ที่สำคัญ คือ การสร้างระบบบูรณาการข้อมูลด้านความปลอดภัย ที่รวมความปลอดภัยในทุกมิติเข้า



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
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   ๑๖๗ 
 

ด้วยกัน มีระบบฐานข้อมูลกลางที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ และสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย ซึ่งรวมถึง
การจัดทำ 

 
๔.๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 

  จากการทบทวนแนวทางที่ดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
พบว่าในยุทธศาสตร์ที ่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มีข้อขัดข้องหรือปัจจัยขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

๑) การพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมืองขาดนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนซึ่งมักแปร
ผันตามนโยบายผู้บริหาร ที่ผ่านมาแม้ว่ากรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเชิงปริมาณได้
เพิ่มขึ้นอย่างหากแต่ในเชิงปฏิบัติการจัดหาพื้นที่เพื่อดำเนินการนั้นเป็นไปตามโอกาสและงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร ขาดแผนหรือเป้าหมายหลักในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่บ่งชี้แนวทางทางและหลักการใน
การพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง กรุงเทพมหานครไม่มีนโยบายในการจัดหาที่ดินเป็นของ
ตนเองโดยเน้นการขอรับการสนับสนุนโดยขอใช้พื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ โดยวิธี การเช่า หรือ 
รับบริจาคจากเอกชน จึงส่งผลให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถคาดการณ์และกำหนดแนวทางในการ
พัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และเพิ่มการกระจายตัวของพื้นที่สีเขียวเพื่อให้บริการประชาชน
ได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม อีกทั้ง ในระยะยาวหลายหน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งให้ความ
อนุเคราะห์จัดเป็นพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพหมานครนั้นมีแนวโน้มการขอคืนพื้นที่เพิ่มพัฒนาหรือใช้
ประโยชน์อื่น ๆ จึงส่งผลโดยตรงต่อการพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครในระยะยาว 

๒) กฎหมายไม่เอื้อให้สามารถนำมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และภาษีมาใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ แม้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 
หากแต่กรุงเทพมหานครยังคงไม่สามารถนำกฎหมายดังกล่างมาใช้ในระดับท้องถิ่นในการนำมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางภาษีมาปรับใช้เพื่อผลักดันให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างจริงจัง ในขณะเดียวกัน ถือว่าเป็นการสะท้อนแนวทางการทำงานของ
หน่วยงานด้านกฎหมายของกรุงเทพมหานครเองที่อาจมิได้มีการทำงานในเชิงรุกหรือคาดการณ์    ฉาก
ทัศน์อนาคตของเมืองเพื่อพัฒนาปรับปรุงกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการพัฒนาเมือง
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓) ขาดการสร้างพันธมิตรในการทำงานและบูรณาการการพัฒนาเมืองกับภาคส่วน
อื่น ๆ ของเมือง ทราบกันดีว่าภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณในการจัดสรรเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวและ
นโยบายไม่จัดที่ดินเป็นของตนเองของกรุงเทพมหานครที่ส่งผลให้การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทั้งเชิงคุณภาพและ
ปริมาณอาจไม่สามารถบรรลุผลได้ในอนาคตอันใกล้ การพัฒนาเครือข่ายหรือแสวงหาพันธมิตรทั้ง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ หรือภาคเอกชนเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อสร้าง
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   ๑๖๘ 
 

หลักประกันในการบูรณาการทำงานร่วมกันและการเพิ่มขีดความสามารถในการเมพื้นที่สีเขียวแก่เมือง
ตามขีดความสามารถสูงสุดที่เมืองสามารถดำเนินการได้  

๔) ความคาดหวังต่อการพัฒนาเมืองของประชาชนมากกว่าขอบเขตตามกฎหมาย
ของกรุงเทพมหานครที่มีทำให้เกิดความลักลั่นในเชิงการบริหารจัดการ กล่าวคือ ในหลายภารกิจ อาทิ
การบริหารจัดการการจราจรในยุทธศาสตร์ที่ ๒.๓. กรุงเทพมหานนครมิอาจดำเนินการได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนภารกิจด้านการควบคุมจราจรอย่างครบถ้วน เป็นต้น  

๕) การบริหารจัดการข้อมูล (Data governance) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิง
นโยบายยังไม่สามารถสนับสนุนการสินใจในเชิงปฏิบัติได้จริง กล่าวคือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ยุทธศาสตร์มีการบริหารจัดการข้อมูลที่ถูกพัฒนาบนพื้นฐานของงานประจำ (Function-based data) 
หากแต่ยังไม่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยั งคงเป็น
การยากในการนำข้อมูลมีอยู่มาใช้วิเคราะห์หรือนำเสนอข้อมูล (data virtualization) ให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้บริหาร หรือสาธารณะสามารถเข้าใจได้โดยง่าย และหมายรวมถึงการจัดให้มีมาตรฐานของข้อมูลที่ใช้
ภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกันซึ่งยังไม่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน  

๖) ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจต่อเป้าหมายร่วมกันในยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แม้ว่าแผนพัฒนากรุงเทพมหานครกำหนดให้มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกันอย่างหลากหลาย หากแต่ขาดการให้ฉากทัศน์เมืองในแต่ละยุทธศาสตร์ที่พึงเป็นของ
กรุงเทพมหานครซึ่งบ่งชี้ถึงรายละเอียดทั้งเชิงปริมาณหรือคุณภาพซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติเห็นภาพและเข้าใจ
ความหมายสอดคล้องกันว่ายุทธศาสตร์ที่ดำเนินการนั้นจะนำไปสู่ปลายทางอย่างไร 

สำหรับการศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม  
ตลอดจนทิศทางที่ควรให้ความสำคัญต่อแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕)  
พบว่า สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของกรุงเทพมหานครที่ได้จากการทบทวน
และวิเคราะห์โดยที่ปรึกษานั้นมีความสอดคล้องกับความเห็นของผู้แทนจากสำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (สยป.) ในประเด็นที่เก่ียวข้องต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและการปรับตัวสภาพภูมิอากาศ                       
ซึ่งแยกเป็น ๒ ระยะตามความสำคัญคือ  

๑) ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ ประกอบด้วย ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๒.๕ 
ไมครอน (PM๒.๕ ) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ทัดเทียมกับเมืองชั้นนำอื่นในภูมิภาค การเชื่อมโยงการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยและขยะทะเลทั้งระบบ และการระวังและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอันเนื่องจาก
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณชายฝั่ง 

๒) ประเด็นในระยะกลางถึงยาว ประกอบด้วย การเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ในพื้นที่เมืองที่ก่อให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อม แนวโน้มการใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
การใช้แหล่งพลังงานสะอาด การเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย
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   ๑๖๙ 
 

โดยทุกคน และความท้าทายในการสร้างการบริโภคอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา
ขยะและของเสียของเมืองอย่างยั่งยืน  

อย่างไรก็ตาม จากประเด็นในข้างต้นที่ปรึกษาและผู้แทนฯเห็นพ้องในสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมที่เป็นไปในทิศทางสอดคล้องกัน หากแต่มีความเห็นเพิ่มเติมจากผู้แทนฯ ที่เป็นข้อสังเกต
ที่สำคัญต่อการพัฒนาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕) ในประเด็นสำคัญ
ดังนี้ 

๑) ผลักดันการวัดผลในเชิงคุณภาพมากขึ้นควบคู่กับการวัดผลในเชิงปริมาณที่ใช้
อยู่เดิมตลอดจนการประเมินผลในรูปแบบการบูรณาการโดยใช้การพัฒนาพื้นที่เป็นหลัก กล่าวคือ ใน
ส่วนของยุทธศาสตร์ย่อยที ่ ๒.๒ (พื ้นที ่สวนสาธารณะ พื ้นที ่สีเขียวกระจายมั ่วทุกพ้ืนที ่) ที ่แม้ว่า
กรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนให้เพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณได้อย่างต่อเนื่อง 
หากแต่เม่ือพิจารณาในเชิงคุณภาพยังถือว่าไม่เพียงพอทั้งในมิติการสร้างสุนทรียในการใช้ชีวิตและการใช้
ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย อาทิ ๑) การกระจายตัวของพรรณไม้ขนาดใหญ่ที่สร้างร่มเงาและลดความ
ร้อนของเมืองในอัตราต่ำ ๒) ประชาชนของกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า ๒๘ เขต หรือร้อยละ ๕๖ ของ
เขตในกรุงเทพมหานครยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่สวนสาธารณหลักที่มีคุณภาพได้ ทางผู้แทนฯ จึงให้
ความเห็นต่อความสำคัญในการผลักดันตัวชี้วัดที่เน้นคุณภาพของพื้นที่สีเขียวมากขึ้น นอกจากนี้ เพื่อให้
กรุงเทพมหานครสามารถบรรลุการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพสำหรับทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรุงเทพมหานครควรมีการทบทวนนิยาม “พื้นที่สีเขียว” ให้ชัดเจนสอดคล้องกับ
ความต้องการของเมืองตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เป็นต้น  

๒) การไม่มีตัวชี ้วัดโดยตรงด้านการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้การ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดำเนินไปได้อย่างล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น กล่าวคือ การดำเนินงานด้านการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเน้นการดำเนนิการในภาคส่วนการ
คมนาคมขนส่งเป็นสำคัญยังมิได้มิการครอบคลุมไปยังด้านอื่น ๆ อาทิ การศึกษา การมีส่วนร่วมของง
ประชาชน เป็นต้น อีกทั้ง มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศภายใต้แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๖๖ ถูกออกแบบให้เป็นโครงการเฉพาะซึ่งอาจไม่สามารถบูรณาการกับโครงการอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
สะท้อนประสิทธิภาพและผลลัพธ์จากการดำเนินมาตรการที่มีอย่างจำกัดเนื่องจากไม่มีภาพรวมที่แสดงให้
เห็นถึงประเด็นร่วมกันของแต่ะภาคส่วน ถึงกระนั้นมาตรการที่ดำเนินมาตลอดหลายปีของกรุงเทพมหานคร
ที่ยังคงเป็นประโยชน์ในเชิงบวกต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมือง อาทิ การเปลี่ยนหลอดไฟที่ใช้พลังงานต่ำและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม แนวทางการปรับเปลี่ยนยานพาหนะเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น หากแต่เมื่อเทียบเคียงการ
ดำเนินมาตรการดังกล่าวกับเมืองชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย พบว่า หลายมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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   ๑๗๐ 
 

ภูมิอากาศล้าสมัยและมีผลกระทบในระดับเมืองต่ำทั้งยังเป็นมาตรการเชิงตั้งรับและขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างมากซึ่งไม่อาจเท่าทันต่อพลวัตรของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผันผวน
อย่างยิ่ง  

๓) การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างจริงจัง 
แม้ว่ายุทธศาสตร์ ที่ ๒ ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครจะเน้นการพัฒนาพื้นที่สีเขียว การขนส่ง และการ
ใช้พลังงานทางเลือก หากแต่ก็ยังถือว่ามีความเชื่อมโยงกับมิติการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในยุทธศาสตร์ที่ 
๑  อยู่อย่างมิอาจแยกขาดกันได้ กรุงเทพมหานครจึงควรมีการจัดลำดับความสำคัญหรือประเด็นมุ่งเป้ า
เร่งด่วนในส่วนนี้เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรและการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเมืองใน
ภาพรวมได้ สืบเนื่องจากที่ผ่านมาประเด็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองอันหมายรวมถึงยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
นั้นมีการดำเนินงานที่อาจมีการแยกส่วน แตกกระจาย และไม่เป็นเอกภาพในเชิงยุทธศาสตร์ 

๔) ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงของระบบ Feeder เพื่อรองรับระบบ
การจราจรหรือระบบขนส่งสายหลัก กล่าวคือ การก่อสร้างโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางที่
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๕ โครงการและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น สอดคล้อง
กับห้วงเวลากับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕) จึงควรเน้นการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนทั้งจากบทบาทของกรุงเทพมหานครเองหรือบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือ
เชื่อมต่อการเดินทางให้ไร้รอยต่อตลอดจนเสริมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อจูงใจให้
ประชาชนของกรุงเทพมหานครใช้บริการขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น 

ความสอดคล้องและเป้าหมายที่ควรดำเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และ
แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า การดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ที่ผ่านมาถือว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างหลากหลายซึ ่งสอดรับกับความเห็นของผู ้แทน
หน่วยงานฯ โดยในส่วนของความสอดคล้องนั้นสามารถพิจารณาได้ ๒ ระดับคือ  

๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการพัฒนาในระดับชาติ พบว่า ส่วนใหญ่มีความ
สอดคคล้องกับประเด็นการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในนิยามของการเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับทุกคนซึ่งกระจาย
อย่างทั่วถึงที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุนทรียในการใช้ชีวิตของประชาชน ในส่วนนี้ กรุ งเทพมหานคร
อาจจำเป็นต้องเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเพื่อประชาชนมากยิ่งข้ึน 

๒) ความสอดคล้องระหว่างแผนต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร พบว่า มีความสอดคล้อง
กันเป็นส่วนใหญ่เว้นแต่ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจไม่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมใน
ฐานะยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาเมืองส่งผลให้การดำเนินการและจัดสรรงบประมาณในด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขาดความต่อเนื่องและไม่สามารสร้างผลกระทบ (Impacts) ในระดับเมืองได้ 

ทั้งนี้สำหรับการวิเคราะห์แนวทาง เป้าหมาย และการขับเคลื่อนส่วนต่อขยายของ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕ เป็น พ.ศ.๒๕๗๖-๒๕๘๐ พบว่า 
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   ๑๗๑ 
 

แนวทางและประเด็นในการขับเคลื ่อนส่วนต่อขยายของแผนกรุงเทพมหานครให้
สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นมหานครแห่งเอเชียในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ ๒ และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นสามารถสะท้อนความเห็นจากการ
หารือได้เป็น ๒ ส่วนสำคัญคือ ๑) การผลักดันการปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม และ ๒) ทิศทางใน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพ่ือการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

๑) การผลักดันการปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม  หน่วยงานต่าง ๆ ใน
ระดับประเทศและกรุงเทพมหานครเองมีแนวนโยบายในการพัฒนาที่สอคดล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ อย่าง
หลากหลายโดยให้ความสำคัญกับกรุงเทพมหานครทั้งเป็นหน่วยงานปฏิบัติและพ้ืนที่ในการปฏิบัติ ดังนั้น 
ประเด็นจำเป็นเร่งด่วนในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายคือการแปลงแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์สู ่การปฏิบัติอย่างจริงจังซึ่งหมายรวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของเมือง อาทิ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การกัดเซาะชายฝั่งและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ผันผวน และปัญหามลภาวะของ
เมือง เป็นต้น ซึ่งควรเร่งรัดให้มีการดำเนินการที่จริงจังและเข้มข้นกว่าที่ผ่านมาเนื่องจากหลายประเด็น
โดยเฉพาะ มลภาวะของเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งสุข
ภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีโดยตรง ซึ่งหากไร้การจัดการที่จริงจังอย่างเร่งด่วนก็อาจส่งผลให้เมืองมีต้นทุน
ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่ได้รับการใส่ใจในสถานกาณณ์เหล่านี้อย่าง
รุนแรงอันกระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงมิได้  

๒) ทิศทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ 
(Climate change adaptation) กล่าวคือ กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องกำหนดแนวทางและกลไกการ
จัดการทั้งด้านงบประมาณ ภารกิจ และบุคลากร ที่เอื้อต่อการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นรูปธรรม อาทิ การ
กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลหรือตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายร่วม (Joint KPIs) ที่ยึดโยงกับการจัดสรรงบประมาณ
และการประเมินผลอย่างเป็นระบบที่สามารถยืดหยุ่นให้สามารถข้ามปีงบประมาณได้ เนื่องจากการแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีความซับซ้อนทั้งผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องจำนวนมากและความรู้เฉพาะทางในการดำเนินการซึ่งอาจไม่สามารถบรรลุผลได้
อย่างอย่างรวดเร็วหรือภายในหนึ่งปีงบประมาณได้   

 
๔.๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน 
จากการทบทวนแนวทางที่ดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  

พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน ประกอบไปด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๓ .๑ การจัดสิ่ง
อำนวยความสะดวกสวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู ้ส ูงอายุ ผู ้พิการ  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๗๒ 
 

และผู้ด้อยโอกาส ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ ๓ .๓ การศึกษาสำหรับทุกคน และด้านที่ ๓ .๔ 
สังคมพหุวัฒนธรรม แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ๓๘ ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัด  
ที่บรรลุผล ๓๒ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลจำนวน ๖ ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มีการนำตวัชี้วัด
ทั้งหมดไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยในระยะของการขับเคลื่อนแผนในช่วงที่ผ่านมาของยุทธศาสตร์ 
มหานครสำหรับทุกคน ให้ความสำคัญกับด้านที ่ ๓ .๑ การจัดสิ ่งอำนวยความสะดวกสวัสดิการ 
และการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส มากที่สุด สำหรับ
ปัจจัยในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด คือ ยุทธศาสตร์มหานครสำหรับทุกคน เป็นยุทธศาสตร์ที่มีหน่วยงานตาม
พันธกิจ มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละมิติที่ชัดเจน  
และหน่วยงานส่วนใหญ่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในประเด็นต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ ทำให้ผล
การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติมากที่สุดเมื่อเทียบกับยุทธศาสตร์มหานครในด้านอื่น ๆ  

 ในส่วนของปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ จากการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ชี้ให้เห็นถึง ประเด็นถึงปัญหาที่เป็นอุปสรรค
สำคัญที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหานครสำหรับทุกคน ใน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) ปัญหาในการ
จัดทำแผน เช่น การไม่ทำตามหรือเปลี่ยนแผนที่กำหนดไว้ ขาดงบประมาณดำเนินการ และปัญหาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒) ปัญหาในการติดตามและประเมินผล 
จากปัญหาสถานการณ์ที่เปลี่ยน ข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน งานที่เพิ่มขึ้น ๓) ปัญหาด้าน
บุคลากร ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การขับเคลื่อนงานไม่ต่อเนื่อง และขาดความเชี่ยวชาญ และ ๔ ) 
ปัญหาเรื่องข้อมูล และจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยังพบว่า มีประเด็นปัญหาอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหานครสำหรับทุกคนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล ได้แก่  

 ๑) ปัญหาในด้านของการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หากแต่ยังมีประเด็นอื่น เช่น ขาดกลไกการเชื่อมโยง
ภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์มหานครสำหรับทุกคน การขับเคลื ่อนภารกิจเน้นแบ่งตามพันธกิจของ
หน่วยงาน โดยขาดการยึดโยงหรือประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานร่วมกัน และขาดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นระบบ เพ่ือการออกแบบและตัดสินใจ  

 ๒) ปัญหาเรื่อง “ตัวชี้วัด” ที่มีข้อจำกัดหรือมีผลสำคัญต่อการขับเคลื่อนแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่มีอยู่เกินกว่าศักยภาพของหน่วยงาน การกำหนดตัวชี้วัดไม่ครอบคลุมถึงทุกคน
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับคนบางกลุ่ม และสุดท้ายคือ ตัวชี้วัดบางส่วนเป็นตัวชี้วัดของ
งานประจำไม่ใช่ตัวชี้วัดทางยุทธศาสตร์ อีกทั้งตัวชี้วัดบางส่วนที่ไม่บรรลุผล ส่วนใหญ่เป็นตั วชี้วัดที่
เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะที่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง อีก
ทั้งยังเป็นตัวชี้วัดที่เกินกว่าอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๗๓ 
 

 นอกจากนี้ เมื ่อพิจารณารายมิติจะพบว่า ในแต่ละมิติมีปัญหาที่เป็นอุปสรรคหรือ
ข้อขดัข้องในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ด้านที่ ๓.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร ได้แก่ ๑ ) 
การกำหนดนิยาม และการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไม่สอดคล้องกับชื่อของประเด็นยุทธศาสตร์ และไม่สอด
รับกับเป้าหมายภาพรวมของแผน ๒๐ ปี  

 ด้านที ่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ เมื ่อพิจารณาตัวชี ้วัด/กิจกรรมภายใต้
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะพบว่า คำว่าโอกาสทางเศรษฐกิจนั้น คือ โอกาสทางเศรษฐกิจของคนเฉพาะกลุ่ม 
ได้แก่ ๑) แรงงานนอกระบบ ซึ่งไม่ครอบคลุมสำหรับทุกคน ๒) ตัวชี้วัดมีเป้าหมายเกินกว่าศักยภาพของ
หน่วยงาน ๓) ปัญหาในการจัดการข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน คุณภาพของข้อมูลที่ไม่รอบ
ด้าน และข้อจำกัดของข้อมูลในการนำไปใช้ประโยชน์  และ ๔) การเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบทำให้
ขาดความต่อเนื่อง และความเข้าใจถึงเป้าหมายที่สำคัญของยุทธศาสตร์ ในกรณีของการฝึกอาชีพนั้น 
กทม.ไม่สามารถกำหนด/ควบคุมการรับผู้ที ่จะเข้าร่วมฝึกอาชีพได้ ทำให้เกิดปัญหาในการติดตาม
ประเมินผล ทำให้ทำได้เพียงการแจกแบบสอบถามเท่านั้น  

 ด้านที ่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน ได้แก่ ๑ ) ปัญหาของตัวชี ้ว ัดที ่ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย ในกรณีที่มีการนำมาเทียบกับมาตรฐานกลาง หรือมีหลักเกณฑ์กำหนดที่ชัดเจน เนื่องจาก 
กรุงเทพมหานครขาดมาตรฐานกลางในการวัดระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 
๒) ยุทธศาสตร์การศึกษาสำหรับทุกคน ยังมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มมากกว่าการเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มเข้าถึง
การศึกษา 

 ด้านที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ ๑) ติดกับกับนิยามเชิงวัฒนธรรม ที่ยังยึดกับ
วัฒนธรรมเชิงรูปแบบมากกว่าการให้ความสำคัญกับสังคมพหุวัฒนธรรม ๒ ) ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ยังขาด
ความเกี่ยวโยงกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

สำหรับการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ระดับเมือง ประเทศ และ
สากล ทิศทางที่ควรเน้นหนักในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๕) พบว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของ
กรุงเทพมหานครภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการเป็นเมืองมหานครของทุกคน ภายใต้การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ลด
ความเหลื่อมล้ำเพื่อนำไปสู่ความเสมอภาคของประชากรในทุกด้าน และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความ
หลากหลาย โดยหัวใจสำคัญของการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์มหานครสำหรับทุกคน คือ การทำให้
กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครของ “ทุกคน” และมีความสามารถในการปรับตัวจากการแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ที่เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านแบบไม่ทันตั้งตัว ทำให้
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดในบางยุทธศาสตร์ย่อยของยุทธศาสตร์มหานครสำหรับทุกคนต้องชะลอการ



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๗๔ 
 

ดำเนินงานหรือยุติลง และชี้ให้เห็นว่า แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเมืองที่มีอยู่เดิม อาจไม่ตอบ
โจทย์กับสถานการณ์ใหม่ และบีบบังคับให้กลไกและภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมต้องปรับตัวสู่โลกดจิิตอล 
ที่ทุกอย่างขับเคลื่อนบนแพลตฟอร์มและอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้ การขับเคลื่อนและทิศทางของการ
พัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๕) ของยุทธศาสตร์มหานครสำหรับทุกคน คือ การเป็นมหานครที่หยุ่นตัว พร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน และพยุง “ทุกคน” ให้ก้าวผ่านในโลกที่เปลี่ยนเร็วไปพร้อม ๆ กันด้วย
ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน และขับเคลื่อนสังคมด้วยข้อมูล ความรู้ และสร้างโอกาสในด้านต่าง ๆ ในส่วน
ของทิศทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบ
วงจร จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ควรมีการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม ลดความ
เหลื ่อมล้ำผ่านการกระจายทรัพยากรให้กลุ ่มที ่ควรได้รับ อีกทั ้งการปรับรูปแบบนโยบายจากการ
สงเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส) มาสู่การสร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพ 

 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ การเกิดขึ้นของ Digitalization 
ได้ส่งผลกระทบการดำเนินชีวิตของประชาชน แต่ที่ผ่านมาภาคราชการยังปรับตัวช้า ทำให้ไม่สามารถนำ
เทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้ในเกิดประโยชน์ต่อการทำงานในระบบราชการ นอกจากนี้ การที ่มี
ว ัฒนธรรมใหม่ ๆ เกิดขึ ้นในกรุงเทพมหานคร ทั ้งในเชิงกายภาพ และดิจ ิท ัลสารสนเทศ แล้ว
กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถปรับตัวตามได้ทัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ หน่วยให้บริการไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงเป้าหมาย และต้องเป็นฝ่ายที่ขับเคลื่อนภารกิจในเชิงรับมากกว่า
การดำเนินงานในเชิงรุก 

 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน การให้ความสำคัญกับทักษะดิจิตอล 
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้
ตลอดเวลา พัฒนาสื่อการเรียนการสอน แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู ้ และเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงการศึกษาในเรื่องที่สนใจ และเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน 

 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม ให้ความสำคัญกับการเพิ่มกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรม ชุดความรู้ และสร้างแพลตฟอร์มในการเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการปรับปรุง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมพหุวัฒนธรรม  การ
วิเคราะห์ร่วมกันถึงความสอดคล้องและเป้าหมายของแผนทั้ง ๓ ระดับ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทต่าง พบว่า แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ที่มีการ
ทบทวนและปรับตัวชี้วัดระดับเมือง ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน ประกอบไปด้วย ๔ 
ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ย่อยที ่ ๓.๑ การจัดสิ ่งอำนวยความสะดวกสวัสดิการและการ



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๗๕ 
 

สงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน และยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม โดยแผนฉบับนี้
มีความสอดคล้องกับแผนระดับหนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๘๑ ในด้านที่ ๒ การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านที่ ๔ ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ขณะเดียวกันแผนดังกล่าวได้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เช่น แผนแม่บทที่ ๒ ประเด็นการต่างประเทศ สอดคล้องกับ ๓.๒ เมืองแห่ง
โอกาสทางเศรษฐกิจ ในการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงาน
นอกระบบ แผนแม่บทที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ย่อยที่ 
๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน และยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม 
แผนแม่บทที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๒ เมืองแห่ง
โอกาสทางเศรษฐกิจ และ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน แผนแม่บทที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน แผนแม่บทที่ ๑๓ การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสวัสดิการและการ
สงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนแม่บทที่ ๑๔ ศักยภาพการ
กีฬา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม และแผนแม่บทที่ ๑๕ พลังทางสังคม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน 

อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจ แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านที่ ๘ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ ๙ แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านสังคม แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ ๑๒ ด้านการศึกษา แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ที่ ๑๓ ด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหา
นครสำหรับทุกคน ภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ยังมีเนื ้อหาที ่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 ทิศทางการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร ภายใต้ยุทธศาสตร์มหานครสำหรับทุกคน 
ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ (แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐)) คือ การพัฒนา
เมืองที่มีรูปแบบอารยะ ลดความเหลื่อมล้ำ และเป็นมหานครสำหรับ “ทุกคน” การพัฒนาในปี พ.ศ. 
๒๕๘๐ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะที่รองรับกับทุกคน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ระบบ IT เพื่อรองรับกับการพัฒนาไปสู่สังคมดิจิตอล ทั้งบริการภาครัฐ ชีวิตประจำวันของประชาชน 
ขณะเดียวกันเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาจากทุกที่ ทุกเวลา และพัฒนากลไกและเครือข่าย



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๗๖ 
 

การเรียนรู้ตลอดชีพ พร้อมทั้งการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการออกแบบ
มาตรการและนโยบายที่สอดคล้องกับแรงงานนอกระบบในเมืองอย่างตรงจุด สำหรับทิศทางการพัฒนา
ในแตล่ะยุทธศาสตร์ย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร 
สร้างทัศนคติที่ดีกับประชาชนผ่านการสื่อสารเชิงบวก พัฒนาเชิงกายภาพให้รองรับกลุ่มเป้าหมาย และมี
การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตแบบมีส่วนร่วมพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการ มี
การจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในเชิงประเด็น/พื้นที่ และการดำเนินการเชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ อาทิ การค้นหาและ Matching ระหว่างความต้องการของภาคเอกชนต่อประเด็นเรื่องการจา้ง
งานของผู้สูงอายุ เพ่ือนำมาเป็นหลักสูตรในการอบรมอาชีพต่อไป 

 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ ปรับนิยาม/กลุ่มเป้าหมายให้
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ อีกทั้งดำเนินการสร้างความมั่นคงทางอาชีพผ่านการสร้างอาชีพโดย
อาศัยฐานข้อมูลที่มีความขัดเจน และทันสมัย และมีการติดตามประเมินผลการฝึกอาชีพ รวมถึงสร้าง
หลักประกันทางรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยที่ภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ เมื่อได้ดำเนินงานมาจนถึง
ครึ่งทางของแผนแล้ว กรุงเทพมหานครควรจะมีการกำหนดหรือออกแบบค่าตั้งต้นในแต่ละภารกิจที่
เหมาะสมในการพัฒนาตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้ต่อไป 

 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ใครก็
เข้าถึงได้จากทุกที ่ ทุกเวลา การศึกษาที ่ตอบสนองต่อการเรียนรู ้ของผู ้เร ียน เป็นการศึกษาแบบ 
Education for all ที่เข้าถึงได้ มีคุณภาพ และเหมาะกับทุกช่วงวัย พร้อมทั้งพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ ให้สามารถ
นำมาปรับใช้ได้จริง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดให้ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตร
ที่ทันต่อโลกที่เปลี่ยนเร็ว รวมถึงการพัฒนาระบบ IT ให้รองรับกับการ Digitization และการออกแบบ
แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ของทุกคน 

 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมและ
การขยายนิยามในการกำหนดตัวชี้วัดเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ไม่ได้มีแค่เพียงเรื่องของชาติพันธุ์ 
ศาสนา วัฒนธรรม หากแต่ยังขยายไปถึงความหลากหลายทางเพศ  

 
๔.๓.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔  มหานครกระชับ 
จากการทบทวนแนวทางที่ดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 

พบว่าในยุทธศาสตร์ที่ ๔ มหานครกระชับ  มีข้อขัดข้องหรือปัจจัยขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. การกำหนดตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยและเป้าประสงค์ไม่รองรับตาม
สภาพปัจจุบัน หรือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน  ๕-๑๐ ปี ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้วัดผลการ



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๗๗ 
 

ดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างแท้จริง  เช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๔.๑ เป้าประสงค์ ๔.๑.๑  
ตัวชี้วัด ๑) ความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน หน่วยคน/ตร.กม. เป็นการ
ใช้ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ไม่ได้พิจารณาถึงความหนาแน่นของประชากรแฝง  

๒. แผนงานของหน่วยงานไม่มีความสอดคล้อง ขาดตัวเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ
ของกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถแยกแผนงานของยุทธศาสตร์ /แผนปฏิบัติราชการออกมาได้ว่า งาน
ไหนคืองานประจำ งานยุทธศาสตร์ /งานแผน ทำให้การของบประมาณไม่สามารถทำได้หรืองบประมาณ
โดนตัดเนื่องจากไปซ้ำกับหน่วยงานอื่น  

๓. ข้อมูลมีการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลการประเมินในภาพรวมของ
ยุทธศาสตร์ไม่มีความเหมาะสมเพราะการอ้างอิงเฉพาะช่วงเวลา ไม่เป็นไปตามสภาพปัจจุบัน  

๔. การกระจายแผนงานไปสู่หน่วยงานย่อยเพื่อนำไปปฏิบัติไม่ตอบเป้าประสงค์ของ
แผนยุทธศาสตร์ เพราะแผนงานเกินกว่าขอบเขตของภารกิจของหน่วยงาน ทำให้การดำเนินงานตาม
แผนขาดความต่อเนื่อง ไม่สามารถตอบเป้าของตัวชี้วัดได้  

๕. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ไม่สนับสนุน หรือ ไม่สอดรับ
ต่อสภาพปัจจุบัน ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน ๕-๑๐ ปี ทำให้การบรรลุผลของยุทธศาสตร์
ไม่สำเร็จหรือไม่สามารถตอบผลของตัวชี้วัดได้ 

๖. การปรับเปลี ่ยนบุคลากรซึ ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ –กรุงเทพมหานครประจำปีทุกปีส่งผลให้การประเมินผลและการ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า ทำให้ต้องใช้เวลาในการประสานและแก้ไข 

๗. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถที่จะสื่อสารเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมที่จะตอบตัวชี้วัดได้ดีนัก จึงทำให้ไม่ได้รับความ
ร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เท่าที่ควร 

สำหรับทิศทางที่ควรเน้นในปีงบฯ ๒๕๖๖ และแผนระยะที่สาม ๒๕๖๖-๒๕๗๕ ใน
มุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมองว่า ปัจจุบันสภาพเมืองของกรุงเทพมหานครเปลี่ยนไปจาก ๑๐ ปีที่
แล้ว คือ พื้นที่กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างไร้ระเบียบ มีการโตเฉพาะจุด/พื้นที่ ขาดการควบคุมที่ทั่วถึง
และใช้พื้นที่อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย โดยมีแหล่งทำงาน
มากกว่าที่พักอาศัยในเขตเมือง และมีแหล่งที่พักอาศัยมากกว่าแหล่งทำงานในเขตชานเมือง (แหล่ง
งาน+แหล่งที่อยู่อาศัยไกลกัน สูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)  ซึ่งแตกต่างจากแนวคิด
แรกเริ ่มของมหานครกะทัดรัด หรือมหานครกระชับ : โครงสร้างของผังเมืองกรุงเทพฯ จะมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปร่างใหม่ จากเมืองโตเดี่ยว แออัด ไปเป็นเมืองขนาดเล็กกะทัดรัดหลายๆ เมืองประกอบกัน 
เมืองกรุงเทพฯ ชั้นในจะถูกจำกัดขนาดและลดความแออัดลง ในขณะที่เมืองเล็กๆ ที่กระจายอยู่ทั่วไป จะ



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๗๘ 
 

ขยายการตัวเติบโตขึ้น โดยเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน (แหล่งงาน+แหล่งที่อยู่อาศัยต้องไม่ไกลกัน 
ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)  

ดังนั้น ทิศทางที่ควรเน้นในปีงบฯ ๒๕๖๖ และแผนระยะที่สาม ๒๕๖๖-๒๕๗๕ ควร
ต้องมีการพิจารณานิยามคำว่า มหานครกระชับที่เหมาะกับกรุงเทพมหานครและปรับเปลี่ยนตัวชี้วดัที่
เหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถาพปัจจุบันและรองรับอนาคต ๕-๑๐ ปี  ว่าควรจะเป็นอย่างไร 
โดยเฉพาะเมื่อสภาพความเป็นมหานครกระชับของกรุงเทพมหานครเปลี่ยนไป คือ แหล่งงาน+แหล่งที่
อยู่อาศัยไกลกัน สูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นิยามความเป็นมหานครกระชับ ควรมุ่งเน้น
ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงผังเมืองใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร
เมืองในทำเลเมืองชั ้นนอกและ เพื ่อให้สามารถพัฒนาที่อยู ่อาศัยเพื ่อรองรับการขยายตัวของ
ประชากรเมืองในอนาคต การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและระบบการขนส่งสาธารณะทั้งในบริเวณ
กรุงเทพฯ ชั้นกลางและชั้นนอก ซึ่งในปัจจุบันการปรับปรุงผังเมืองของกรุงเทพมหานคร ได้มีการ
พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการวางผังเมืองของจังหวัดรอบๆ กรุงเทพมหานคร เพื่อหา
แนวทางในการเชื่อมต่อพื้นที่ การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของประชากรในพื้นที่ชั้นนอก 

ทั้งนี้ หากมีการพิจารณาและทบทวนนิยามของมหานครกระชับใหม่ ตามบริบทของ
สภาพเมืองปัจจุบัน ก็มีความเป็นได้ที่ยุทธศาสตร์ที่ ๔  มหานครกระชับ อาจจะไม่มีอยู่ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร เพราะยุทธศาสตร์มหานครกระชับมีความเกี ่ยวข้องอยู ่ในหลาย
ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งตัวชี้วัดที่จะเปลี่ยนแปลงไปอาจจะไปรวมอยู่ในยุทธศาสตร์อื่นๆ ได้  
เช่น ยุทธศาสตร์มหานครปลอดภัย หรือยุทธศาสตร์มหานครสีเขียว เป็นต้น 

การวิเคราะห์ร่วมกันถึงความสอดคล้องและเป้าหมายของแผนทั้ง ๓ ระดับ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทต่าง พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บท ๒๓ ด้านภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประเด็นที่ ๖ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  

มีความสอดคล้องกับในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ที่ ๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอย่าง
เป็นระเบียบตามผังเมืองรวม โดยการพัฒนาระบบการบริหารจัด การเมืองที่มีประสิทธิภาพ และสิ่ง
อำนวยความสะดวกท่ีสามารถรองรับความต้องการของคนทุกกลุ่มท่ีจะทำให้กรุงเทพฯ สามารถเติบโตไป
ได้อย่างมีระเบียบ และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพได้คุ้มค่ามากท่ีสุด  

สำหรับเป ้าที ่ควรปร ับปร ุงค ือ ค ่าความหนาแน่นเฉล ี ่ยของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบ ว่าค่าเป้าหมายมีการกำหนดค่าที่สูงมากจากเดิมถึงเท่าตัวซึ่งตัวชี้วัดตามตัวเลข
ดังกล่าวควรได้รับการทบทวนพิจารณาเพิ่มเติม ตามการประเมินสถานการณ์ความเป็นไปได้ และความ
เหมาะสมของพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้ให้เห็นถึงเกิดการขยายตัวของเมืองออกไปสู่พื้นที่โดยรอบ
กรุงเทพฯ 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๗๙ 
 

 เป้าหมายอีก๑ ตัวที่ควรปรับปรุงใหม่คือ การลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างแหล่ง
ที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน ซึ่งไม่สามารถตอบประสิทธิภาพของการปรับปรุงการขนส่งภายในเมืองที่
สนับสนุนและการสร้างแรงจูงใจในการใช้ขนส่งสาธารณะของประชากร เพราะจะมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อ
การใช้บริการ เช่น จุดเชื่อมต่อการบริการการขนส่ง ค่าเดินทาง เงินเดือนของประชากรที ่มีผลต่อ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

สำหรับการขับเคลื่อนส่วนต่อขยายของแผนพัฒนากรุงเทพเดิม ๒๕๕๖-๒๕๗๕ ไปที่ 
๒๕๗๖-๒๕๘๐  ควรจะมีการพิจารณานิยามคำว่า มหานครกระชับที่เหมาะกับกรุงเทพมหานครและ
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถาพปัจจุบันและรองรับอนาคต ๕-๑๐ ปี  จากการ
ขยายตัวของประชากรจากเขตพื้นที่ชั้นในไปยังพื้นที่ชั้นนอก และการปรับประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ที่ 
๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม โดยการพัฒนาระบบการบริหารจัด
การเมืองที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีสามารถรองรับความต้องการของคนทุกกลุ่มที่จะ
ทำให้กรุงเทพฯ สามารถเติบโตไปได้อย่างมีระเบียบ และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมี 
ประสิทธิภาพได้คุ้มค่ามาก ต้องมีการปรับตัวชี้วัด โดยเน้นตัวช้ีวัดที่สื่อถึงระบบการบริหารจัดการเมือง
ที่มีประสิทธิภาพ การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับความต้องการของประชากร  
การพัฒนาระบบข้อมูลการเชื ่อมโยงการบริการขนส่งสาธารณะ การให้บริการด้านอื ่นๆของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ มากกว่าการเน้นเรื่องความหนาแน่นของ
ประชากรในพื้นที่เขตเมืองชั้นต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร  โดยเจ้าหน้าที่ได้เสนอให้ศึกษาตัวชี้วัดจาก
งานวิจัยเรื ่อง CONTEXTUALISING URBAN LIVEABILITY IN BANGKOK, THAILAND ของ RMIT ซึ่ง
เป็นงานวิจัยที่ศึกษาการพัฒนาเมืองในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในทุกด้าน  

สำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๔.๒ กรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย ( Sub 
center) เป็นระบบตามลำดับความสำคัญ และศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ 
ตัวชี้วัดยังสามารถใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในช่วง ส่วนต่อขยายของแผนพัฒนากรุงเทพ ได้ 

 
๔.๓.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย ประกอบไปด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๕.๑ มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล ๕.๓ กระจายอำนาจสู่
ประชาชน ๕.๔ การเมืองสีเขียว และยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ จาก
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานคร
ประชาธิปไตย มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ๑๐ ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุผล ๗ ตัวชี้วัด และ
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลจำนวน ๓ ตัวชี้วัด และถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์มหานครที่มีการดำเนินการมาก
ที่สุดเป็นอันดับที่ ๒ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๘๐ 
 

พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่เหมาะกับการเป็นยุทธศาสตร์มหานคร เนื่องจาก เป็น
ยุทธศาสตร์ที่ไม่ได้มีภารกิจที่ชัดเจน และขาดหน่วยงานที่มีพันธกิจ หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีปัจจัยในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
และข้อขัดข้อง ดังต่อไปนี้ 

ในส่วนของปัจจัยในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  
๑) การกำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัด หรือนำตัวชี้วัดไปสู่การ

ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยอิงจากความเกี่ยวข้องเชิงภารกิจของตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของหน่วยงาน ทำให้ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์นี้สามารถขับเคลื่อน และบรรลุผลได้  

๒) การกำหนดแนวทางหรือผลที่ชัดเจนของตัวชี้วัด โดยอิงจากมาตรฐานกลางหรือ
ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ ทำให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดสามารถดำเนินการได้ และตอบเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์มหานคร 

สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่เป็นข้อขัดข้อง แม้ว่าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ระบุถึงสาเหตุที่มีส่วนทำให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดหรือแผนการดำเนินการไม่
บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
และมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค แต่ก็เป็นเพียงเหตุผลส่วน
หนึ่งเท่านั้น โดยจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พบว่า ปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นข้อจำกัดใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีสาเหตุ ดังนี้  

๑) ข้อจำกัดทางกฎหมาย แม้ว่ารัฐธรรมนูญในปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการ
กระจายอำนาจ และมีพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และมีการกำหนดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่อุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ คือ ระเบียบหรือแนวทางในการปฏิบัติ
ของกรุงเทพมหานคร  

๒) ปัญหาการเชื่อมโยงในเชิงกลไกของยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่แค่การไม่เชื่อมกันเพียงอย่าง
เดียว แต่กลไกเชิงยุทธศาสตร์ยังแยกขาดจากกัน ระบบการบริหารงานทางยุทธศาสตร์ไม่เชื่อมโยงกัน 
ขาดกลไกการประสานงานที่เชื ่อมกันทั้งในด้านของกฎหมาย ระเบียบ งบประมาณ และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

๓) ปัญหาเรื่อง “ตัวชี้วัด” ที่ไม่ได้ตอบเป้าหมายหรือเป็นไปตามยุทธศาสตร์โดยตรง 
ตัวชี้วัดที่ไม่ต่อเนื่อง หรือหากไม่บรรลุก็ไม่ได้ดำเนินการต่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์  

 
 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๘๑ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของกรุงเทพมหานคร พบว่า 
กรุงเทพมหานครได้วางทิศทางหรือกำหนดเป้าหมายของเมืองในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การสร้างวิสัยทัศน์ของเมืองร่วมกัน 
การแก้ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อทำให้มหานครแห่งนี้เป็นมหานครที่ให้คุณค่าและส่งเสริมการ
สร้างประชาธิปไตย โดยการทำให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแบบพิเศษ 
(Functional Decentralization) ผ่านการปรับปรุงและแก้ไขระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
ให้ความสำคัญกับการจัดทำและให้บริการสาธารณะ โดยมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่และ
แผนงานในระดับพื้นที่ที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จากการแลกเปลี่ยนกับความ
คิดเห็น วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ร่วมกัน พบว่า แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๘๒ 
 

ปี ในช่วงที่ผ่านมาในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย พบว่า ทิศทางที่เมืองมหานคร 
แห่งนี้ควรเน้นหนักและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ มีประเด็นสำคัญดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง การปรับเปลี่ยนกรอบเชิงมโนทัศน์หรือกรอบแนวคิด (Concept) ด้วย
รากของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ได้วางกรอบแนวคิดของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย ให้เป็นเมืองธรรมาภิบาล ตามแนวคิดธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการตรวจสอบการ
ทำงานภาครัฐ ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่มีข้อจำกัดในการบริหารจัดการในปัจจุบัน อีกทั้งขาดแนวทางการ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงมีการเสนอในการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๕) ไปสู่กรอบแนวคิดการบริหารจัดการแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) 
ที่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือในการทำงานของทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน 

ประเด็นที่สอง การบริหารจัดการและกลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยมี
เรื่องที่ต้องดำเนินการ คือ การสร้างกลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากสิ่งที่มีอยู่เดิม ปรับกลไก
การทำงานที่กระจายอำนาจและภารกิจ ตลอดจนทรัพยากรด้วยการถ่ายโอนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 
ให้สำนักงานเขตในการจัดทำและให้บริการสาธารณะ และปรับบทบาทของผู้อำนวยการเขตให้เป็น “พ่อ
เมืองเล็ก” หรือผู้จัดการเมืองที่มีอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ เพิ่มบทบาทภาค
ประชาชนผ่านสภาประชาชนหรือเวทีประชาชน ในการเสนอความคิดเห็นด้านการบริหารและบริการ
สาธารณะของเมือง พร้อมทั้งสร้างกลไกความร่วมมือทางยุทธศาสตร์แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องและกลไกระดับพื ้นที ่ เพื ่อให้เกิดการแลกเปลี ่ยนข้อมูล ประสานการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็สร้างระบบการติดตามและประเมินผลการทำงานจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามตรวจสอบการทำงานและการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทำ PDCA 
โดยเริ่มที่รอบปีระยะที่ ๒ รอบ Plan รอบปีระยะที่ ๓ รอบ Do และ Check และรอบปีระยะที่ ๔ รอบ 
Act และปรับให้ตัวชี้วัดเป็นของสำนักงานเขตให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงของการจัดเวที
ประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองประชาธิปไตย ทั้งในเชิงกลไก
และผลงานที่เป็นรูปธรรม 

ประเด ็นท ี ่สาม การกระจายอำนาจและการม ีส ่วนร ่วมของภาคประชาชน 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ได้กำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจและกระจายอำนาจจากส่วนกลางมาให้กรุงเทพมหานคร ๔๓ 
ภารกิจ หากแต่การทำงานในระยะของแผนช่วงที่ผ่านมา อำนาจในการดำเนินภารกิจและการจัดสรร
ทรัพยากรยังคงกำหนดจากหน่วยงานระดับสำนัก ทำให้การขับเคลื่อนงานที่ผ่านมายังขาดการมีส่วนร่วม
จากประชาชน ด้วยเหตุนี้ การขับเคลื่อนแผนในระยะถัดไปจึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทั้งจากการจัดเวทีประชาชน และการออกแบบแอพลิเคชันในการร้องเรียนปัญหาของเมือง ซึ่ง
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จะนำไปสู่การนำปัญหาของเมืองไปบรรจุในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
การจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการ (Integrated Budgeting) ในการขับเคลื่อนและดำเนินการของ
หน่วยงานตามยุทธศาสตร์มหานครในด้านต่าง ๆ ในแง่หนึ่งนั้นการทำงบประมาณแบบบูรณาการ เป็น
การบริหารจัดการแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) แต่หากมีการจัดทำงบประมาณแบบ 
มีส่วนร่วม (Participatory budgeting (PB)) ก็จะทำให้การขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะขับเคลื่อนตาม
ความเร่งด่วนหรือความสำคัญของปัญหา พร้อมกับการประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดทำบริการสาธารณะของเมือง  

สำหรับการวิเคราะห์ร่วมกันถึงความสอดคล้องและเป้าหมายของแผนทั้ง ๓ ระดับ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทต่าง ๆ พบว่า แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ที ่มีการทบทวนและปรับตัวชี ้ว ัดระดับเมือง  ในยุทธศาสตร์ที ่ ๕ มหานคร
ประชาธิปไตย ประกอบไปด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๕.๑ มหานครกรุงเทพแบบ
บูรณาการ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล ๕.๓ กระจายอำนาจสู ่ประชาชน ๕.๔ การเมืองสีเขียว และ
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพฯ โดยแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี จัดเป็นแผน
ระดับ ๓ โดยเมื่อวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องและเป้าหมายของแผนทั้ง ๓ ระดับ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
มหานครประชาธิปไตย เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่สำคัญ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒ อีกท้ังยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๘๑ ซึ่งจัดเป็นแผน
ระดับหนึ่ง โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่
ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมในการขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะ และให้
ความสำคัญกับการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ่ง
กรุงเทพมหานครจัดเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการ
เตรียมความพร้อมคนไทยให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพและเข้าถึงบริการภาครัฐ และยังสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่ให้ความสำคัญกับการ
ปรับบทบาทและภารกิจให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล และการปรับตัวของ
ภาครัฐให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
ภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕ มหานครประชาธิปไตยมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เช่น แผนแม่บทที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๕.๑ มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ โดยการจัดให้มีองค์การบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคมหานคร แผนแม่บทที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนากลไกการตรวจสอบการทำงานภาครัฐ ความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง 
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ๆ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล ๕.๓ กระจายอำนาจสู่ประชาชน และ ๕.๔ 
การเมืองสีเขียว นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ ในด้านที่ ๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนนโยบายสาธารณะทุกระดับ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๕.๒ เมือง
ธรรมาภิบาล และ ๕.๓ กระจายอำนาจสู่ประชาชน ด้านที่ ๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งให้ความสำคัญกับการยกระดับการทำงานภาครัฐสู่ระบบดิจิทัล การจัดโครงสร้าง
แบบกะทัดรัด ยืดหยุ่นและคล่องตัว เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกระดับพื้นที่ ด้านที่ ๓ แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และด้านที่ ๑๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งประเด็น
เหล่านี้สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนากรุงเทพมหานครที่จะไปให้ถึงในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ 

โดยการบริหารจัดการและทิศทางการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 
๒๕๘๐ (แผนพัฒนากร ุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ี (พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐)) ค ือ การทำให้
กรุงเทพมหานครกลายเป็น “มหานครเปิด” ที่เปิดรับทุกข้อเสนอและทุกความคิดเห็น เปิดเผยทุกข้อมูล
ของเมือง เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองมหานครแห่งนี้ ตาม
แนวคิด Open Government เพ่ือให้ปลายทางของแผนฉบับนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ จะสามารถทำให้เมือง
มหานครแห่งนี้กลายเป็นเมืองมหานครประชาธิปไตย การผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหานคร
เปิด” ภายใต้แนวคิด Open Government ด้วยการออกแบบกลไกเชิงสถาบันใหม่ โดยเฉพาะการ
ปรับแก้กฎหมายและระเบียบเก่าที่มีอยู่ให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
พร้อมทั้งรองรับระบบและการบริหารจัดการสมัยใหม่ ขณะเดียวกันปรับกลไกการบริหารที่มีอยู่เดิมเป็น
กลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้หลักของการกระจายอำนาจที่มีการถ่ายโอนอำนาจ 
ภารกิจ ทรัพยากรไปยังหน่วยงานหรือกลไกระดับพื้นที่ (สำนักเขต) และเปิดโอกาสให้สามารถจัดทำ
งบประมาณแบบมีส่วนร่วม (PB) เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสาธารณะและการจัดทำบริการสาธารณะ
สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยกลไกของพื้นที่ และปรับบทบาทผู้อำนวยการเขตให้เป็นพ่อเมืองที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชน เข้าใจและพร้อมที ่จะแก้ปัญหาและพัฒนาพื ้นที ่ โดยมีส ่วนกลาง (สำนักหลักของ
กรุงเทพมหานคร) เป็นหน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ พร้อมทั้งกำกับการทำงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย  

ภายหลังจากการปรับกลไกการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาครัฐ อีกหนึ่งภาคส่วนที่มี
ส่วนสำคัญกับการพัฒนาเมือง คือ การเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหาร
จัดการเมือง โดยปรับปรุงกลไกที่มีอยู่เดิมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การส่งเสริมเวที
ประชาชน หรือสภาประชาชน ที่เป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนา การปรับปรุงบริการสาธารณะในพื้นที่ และข้อเรียกร้องต่าง ๆ หรือการ
เปิดแพลตฟอร์มบริการสาธารณะในลักษณะ Traffy Fondue ในการแจ้งและบริหารจัดการข้อเรียกร้อง 
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ปัญหาของเมือง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการเปิดพื้นที่ให้ประชาชน
สามารถเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเมือง นอกจากการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว อีก
หนึ่งเรื่องที่ต้องทำ คือ การเปิดเผยข้อมูลของเมือง (Open Government Data) เพ่ือให้การพัฒนาเมือง
ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และคำแนะนำหรือข้อเรียกร้องจากประชาชน  

แนวทางดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ท้ายที่สุดในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ กรุงเทพมหานครจะมี
กลไกการขับเคลื่อนภารกิจของเมืองและกิจกรรมสาธารณะ ภายใต้การถ่ายโอนอำนาจมาที่สำนักงาน
เขต ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาของเมืองด้วยข้อมูล ซึ่งมาจากภาคส่วน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน จากกระบวนการของการมีส่วนร่วม และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
มหานคร แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงควรเป็นแผนที่บรรจุข้อเรียกร้อง 
ความต้องการของประชาชน เพื ่อขับเคลื ่อนไปสู ่การปฏิบัติทั ้งหน่วยงานในระดับสำนักกลางของ
กรุงเทพมหานคร และสำนักเขตพื้นที่ โดยมีกระบวนการติดตามและประเมินผลที่มีความพร้อมรับผิด
และรับชอบ พร้อมทั้งมีกลไกเชื่อมโยงภารกิจระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง เพื่อกำกับ
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้  

แม้ว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหานครประชาธิปไตยไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงของ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะที่ผ่านมานั้น จะขาดการดำเนินภารกิจที่เด่นชัดและเป็นรูปธรรม จนมี
การวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ที่ว่ายุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย ไม่ควรจัดเป็นยุทธศาสตร์มหานคร 
หากแต่ควรเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดแทรกกับยุทธศาสตร์มหานครในด้านอื่น ๆ เสียมากกว่า แต่
ทั้งนี ้จากการแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น หากยังคงไว้ยุทธศาสตร์มหานครประชาธิปไตย สิ ่งที ่ควร
ดำเน ินการ ค ือ การวาดภาพแห่งอนาคตว ่าในป ี พ.ศ. ๒๕๘๐ มหานครประชาธ ิปไตยของ
กรุงเทพมหานครจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใด ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนพบว่า ทิศทางท่ีเห็นพ้องร่วมกัน คือ 
การทำให้กรุงเทพมหานคร เป็น “มหานครเปิด” ตามแนวคิด Open Government ด้วยการเปลี่ยน
เมืองจำลองประชาธิปไตยดุสิตธานี สู่การเป็นเมืองนวัตกรรมประชาธิปไตย ด้วยการปรับเปลี่ยนกรอบ
แนวคิดและการทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองนวัตกรรมประชาธิปไตย และในอีกทางหนึ่งเปิดพื้นที่
ทดลอง (Sandbox) ในการจัดทำและให้บริการสาธารณะในพื้นที่ ที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน โดยเชื ่อมโยงกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้องกับเวทีประชาชน ในการสร้าง
กระบวนการการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นลักษณะของการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Open Government 

 
๔.๓.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์  การกำหนดนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ เศรษฐกิจ 
การเงินและการคลัง ฯ และเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการดำเนินงานให้หน่วยงานภาคปฏิบัติ 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๘๖ 
 

ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย จึงมีบทบาทหน้าที่สำคัญในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติ การประสานงานการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล สำหรับในประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อยที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ มีภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  พบว่า ตัวชี้วัด
ส่วนใหญ่จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีเฉพาะใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีตัวชี้วัดที่ไม่
สามารถดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้ถึง ๘ ตัวชี้วัด ส่วนใหญ่เนื่องมาจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ซึ่งจะอธิบายเป็นรายตัวจำแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย ต่อไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน  
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การดำเนินงาน

ของกรุงเทพมหานครในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน มี
เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน ๓ เป้าประสงค์ ๑๒ ตัวชี้วัด ดำเนินการสำเร็จบรรลุผลตามค่าเป้าหมาย ๕ 
ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุผล ๗ ตัวชี้วัด สาเหตุหลักเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมได้  

ข้อสังเกตในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
ภาพรวมของการดำเนินการทั้ง ๒๖ ตัวชี้วัด ตลอดระยะเวลา ๓ ปีงบประมาณ พบว่า 

ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร พยายามกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ไม่มีความท้าทาย 
กำหนดตามภารกิจที่คาดว่าจะพอทำได้ในแต่ละปีงบประมาณ ตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงานที่
รับผิดชอบ อีกทั้งบางตัวชี้วัดอาจจะมีภารกิจที่ทับซ้อนกับหน่วยงานส่วนกลาง เช่น การส่งเสริมสินค้า
เกษตรได้มาตรฐานปลอดภัย ทับซ้อนกับภารกิจหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีการดำเนินงาน
อยู่แล้ว และมีบางภารกิจที่เป็นการนำนโยบายเก่าที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมาดำเนินการอยู่ เช่น การ
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Bangkok Brand ซึ่งเป็นนโยบายเก่าตั้งแต่สมัยอดีตผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นอกจากนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หลายตัวชี้ว ัดไม่
สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙
ทั้งนี้ก็เพราะ กรุงเทพมหานครไม่ได้มีการวางแผนรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงและภัยพิบัติรูปแบบ
ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ทำให้เมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้า หลายกิจกรรมจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก 
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การดำเนินงาน

ของกรุงเทพมหานครในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก มีเป้าประสงค์ใน
การดำเนินงาน ๘ เป้าประสงค์ ๖ ตัวชี้วัด ดำเนินการสำเร็จตามค่าเป้าหมาย ๕ ตัวชี้วัด ไม่บรรลุผล ๑ 
ตัวชี้วัด  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๘๗ 
 

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การดำเนินงาน
ของกรุงเทพมหานครในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก มีเป้าประสงค์ใน
การดำเนินงาน ๔ เป้าประสงค์ ๔ ตัวชี้วัด ดำเนินการสำเร็จตามค่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัด  

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การดำเนินงาน
ของกรุงเทพมหานครในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก มีเป้าประสงค์ใน
การดำเนินงาน ๔ เป้าประสงค์ ๕ ตัวชี้วัด ดำเนินการสำเร็จบรรลุผลตามค่าเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด ไม่
บรรลุผล ๓ ตัวชี้วัด ไม่ได้ดำเนินการ ๑ ตัวชี้วัด สาเหตุหลักเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมได้ และบาง
กิจกรรมเกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้บริหารในการกำหนดนโยบายและหน่วยงานที่นำนโยบายไป  

ข้อสังเกตในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก 
ภาพรวมของการดำเนินการทั้ง ๑๕ ตัวชี้วัด ตลอดระยะเวลา ๓ ปีงบประมาณ พบว่า 

ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลกประสบสภาพปัญหาที่คล้ายกันกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๖.๑ คือกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ไม่มีความท้าทาย 
กำหนดตามภารกิจที่คาดว่าจะพอทำได้ในแต่ละปีงบประมาณ ตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ทำให้ไม่
สามารถดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมได้ นอกจากนั้นยังมีอุปสรรคเพ่ิมเติมคือในบางกิจกรรมเกิดความไม่
เข้าใจกันระหว่างผู้บริหารในการกำหนดนโยบายและหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ คือในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป้าประสงค์ที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๕ จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ที่มีค่าเป้าหมายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถึง ๕๖ แหล่ง 
จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินงานได้ ๔ แหล่ง
ท่องเที่ยว ทำให้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผู้บริหารมีความต้องการให้ดำเนินการให้ครบทุกเขต จึงเพ่ิมมา
อีก ๕๒ แหล่งท่องเที่ยวที่กรุงเทพมหานครต้องลงไปฟ้ืนฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน โดยแบ่งเป็นเขตละ 
๑ พ้ืนที่ทั้ง ๕๐ เขตและส่วนกลางดำเนินการอีก ๒ แหล่งท่องเที่ยว เนื่องด้วยเป็นรูปแบบการดำเนินงาน
ใหม่ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ ทำให้ในหลายๆ 
แหล่งท่องเที่ยวไม่สามารถดำเนินการได ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๓ เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงาน
นานาชาติ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย ๖.๓ เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ มีเป้าประสงค์ในการดำเนินงาน 
๑ เป้าประสงค์ ๑ ตัวชี้วัด ดำเนินการสำเร็จตามค่าเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๘๘ 
 

ข้อสังเกตในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๓ เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการ
จัดงานนานาชาติ 

สำหรับในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๓ เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัด
งานนานาชาติ ตลอดระยะเวลา ๓ ปีงบประมาณ มีเพียงแค่ ๕ ตัวชี้วัด ดำเนินการสำเร็จ ๓ ตัวชี้วัด ไม่ได้
ดำเนินการ ๒ ตัวชี้วัด สาเหตุหลักเนื่องมาจาก การประสานงานกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจ
รูปแบบการดำเนินงานที่ดีพอ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อีกทั้งสำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลยังชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า บทบาทของกรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ ต่าง ๆ ที่ผ่านมายังไม่โดดเด่น
และไม่เพียงพอที่จะผลักดันการดำเนินงานให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ MICE ของ
ภูมิภาคเอเชียได้เลย ยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเป้าประสงค์และตัวชี้วัดให้เหมาะสมและท้าทาย
มากขึ้นในปี ต่อ ๆ ไป เนื่องจากในอนาคตธุรกิจ MICE จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่สำคัญต่อการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร 

จากภาพรวมของสภาพปัญหาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด มีประเด็นสำคัญ ดังนี้   

๑) การกำหนดตัวชี้วัดที่ท้าทายและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
โดยอิงจากวัตถุประสงค์หลักของประเด็นยุทธศาสตร์ และสภาพแวดล้อมภายนอก ให้สอดคล้องกับพันธ
กิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำให้ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์นี้สามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลการอย่าง
เป็นรูปธรรม และหน่วยงานสามารถดำเนินกิจกรรมตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒) การกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ชัดเจน และตรงตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน 
ให้สัมพันธ์กันระหว่างแนวทางของผู้กำหนดนโยบาย และหน่วยงานรับผิดชอบที่นำนโยบายไปปฏิบัติ  

 
๔.๓.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ มหานครการจัดการ 
ในประเด ็นการทบทวนสภาพแวดล ้อมและสถานการณ์ท ี ่ม ีผลต ่อการพัฒนา

กรุงเทพมหานคร และการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พบว่ามีท้ังอุปสรรคและข้อขัดข้อง
ในการดำเนินการ ซึ่งในภาพรวมของการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๗ มหานครการจัดการ ดังนี้  

๑. การดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๗ มหานครการจัดการ ที่ทำหน้าที่เป็นเสมือน
กลไกในสนับสนุนการดำเนินการของอีก ๖ ยุทธศาสตร์ ทั้งประเด็นทางด้านกฎหมาย การบริหารแผน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและงบประมาณ ตลอดจนเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่จะเป็น
ประเด็นที ่ค่อยแทรกซึมอยู ่ภายใต้การดำเนินงานยุทธศาสตร์ต่าง ๆ อย่างแยกไม่ได้ ทำให้ในการ
ดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการหาเจ้าภาพในการดำเนินงานเป็นไปได้ยาก และ
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   ๑๘๙ 
 

ความสำเร็จของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๗ มหานครการจัดการ กลับขึ้นอยู่กับการดำเนินการ
ของยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ  

๒. หน่วยงานส่วนใหญ่ของกรุ งเทพมหานครมีระบบการทำงานแบบ Siloed 
Organization ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่แต่ละหน่วยงาน มุ่งทำแต่งานในส่วนของตัวเอง มีลักษณะ
การทำงานเฉพาะจากบนลงล่างอย่างเดียว ไม่มีการเชื่อมโยงหรือทำงานร่วมกับนกับหน่วยงานข้างๆ 
หรือหน่วยงานที่มีบทบาทคล้ายคลึงกันเพื่อดำเนินการร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการขาดความร่วมมือในการ
ดำเนินการตามตัวชี้วัดร่วมกัน และอีกปัญหาที่สำคัญคือการขาดการบูรณาการและการทำงานร่วมกัน
ของหน่วยงานที่ต้องดำเนินการร่วมกัน เพ่ือให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จ 

๓. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ ๗ มหานครการจัดการ มีขอบเขตที่ใหญ่เกินไป มากกว่า
ขอบข่ายอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่จะดำเนินการได้ และด้วยบทบาทของทางสำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (สยป.) เป็นหน่วยงานที่ค่อยให้การสนับสนุนและผลักดัน มิใช่หน่วยงานที่มีบทบาทในการ
ดำเนินการตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์เองได้ ทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๗ มหานครการจัดการ
ตามแผนไม่สามารถขับเคลื่อนได้เท่าท่ีควร และในบางตัวชี้วัดไม่สามารถดำเนินการได้ 

๔. กระบวนการในการนำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี แผนภาพใหญ่ไปสู่
การปฏิบัตินั้น พบว่า มีการถ่ายทอดไปสู่แผนในระยะต่าง ๆ และแผนปฏิบัติราชการรายปีที่ไม่สอดคล้อง
กัน อีกทั้งยังขาดการสื่อสารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของแผนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ที่ตั้งไว้ได้  และเมื่อมีการประมินผลทำให้ไม่สามารถ
สะท้อนภายใหญ่ตามเป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี  

ทั้งนี้สามารถจำแนกได้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ดังต่อไปนี้ 
การดำเนินการของประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๑ กฎหมาย พบว่า อยู่ภายใต้การ

ดำเนินการหลักอยู่ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกฎหมายและคดี ซึ่งโดยส่วยใหญ่จะดำเนินการใน
เชิงรับมากกว่าเชิงรุก เนื่องจากโครงสร้างและจำนวนบุคลากรที่มีจำนวนน้อย หากประเด็นใดไม่มีเหตุจะ
ไม่มีการนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยเพ่ือรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

การดำเนินการของประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๒ การบริหารแผนและประเมินผล 
พบว่า การดำเนินงานยังขาดความเชื่อมโยงในการดำเนินการตามแผนต่าง ๆ เนื่องจากในกระบวนการ
ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี ้ว ัดของยุทธศาสตร์/ เป้าหมายเชิงบูรณาการไปยังสำนักต่าง ๆ ของ
กรุงเทพมหานครจะถูกนำมาคิดเป็นเป้าประสงค์ในลักษณะงานประจำที่สอดคล้องกับงานหลักของสำนัก
มากกว่าเชิงยุทธศาสตร์ ส่งผลให้เมื่อมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนัก
ยุทธศาสตร์และการประเมินผล ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ อีกท้ังยังพบปัญหา
ในการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน เนื่องจากบางครั้งทางสำนักต่าง ๆ มี การ
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   ๑๙๐ 
 

จัดเก็บข้อมูลตัวชี ้ว ัดไม่ตรงกับตัวชี ้ว ัดที ่สอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายที่แท้จริง
ยุทธศาสตร์ กล่าวได้ว่าเป็นปัญหาของความไม่เข้าใจและถูกมองว่าเป็นภาระงานเพ่ิมเติมของสำนักต่าง ๆ  

การดำเนินการของประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่า 
การดำเนินงานด้านนี ้ย ังมีความซับซ้อนของหน่วยงาน ๓ หน่วย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ซึ่งมีบทบาทในการกำหนดสมรรถนะของข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร  สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สพข.) ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากร
และข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (สกจ.) ซึ่งมี
บทบาทในการดูแลบรรจุและแต่งตั ้ง พร้อมทั ้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบุคลากรและข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าทั้ง ๓ หน่วยงานยังไม่มีการดำเนินการร่วมกันอย่างบูรราการทำให้การ
ดำเนินการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังพบว่าตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๓ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่องานประจำมากกว่าเป็นตัวชี้วัดเชิง
ยุทธศาสตร์ และยังติดปัญหาเรื่องกฎระเบียบที่จะสนับสนุนให้การบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถดึงดูด
บุคลากรที่มีศักยภาพให้อยู่ในกรุงเทพมหานครได้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เนื่องจากการประชุมไม่มี
ผู้รับผิดชอบหลักในด้านนี้เข้าร่วม ทำให้ยังไม่มีข้อมูลในการวิเคราะห์ประเด็นข้างต้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ในการดำเนินงานของ
ประเด็นเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมมีปัญหาในประเด็นสถานะของหน่วยงานที่เป็นเพียงกองทำให้
การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื ่นเป็นไปได้ยาก อีกทั ้งยังเกี ่ยวข้องกับประเด็นในการจัดสรร
งบประมาณที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามตัวชี้วัดที่ต้องดำเนินการอีกด้วย จะจำแนกเป็น ๔ ประเด็น ได้แก่ 
(๑) การพัฒนา e-Service ซึ่งพบว่า ภารกิจการบริการประชาชนของกรุงเทพมหานครมีจำนวนมาก 
และเก่ียวข้องกับกฎหมายและสำนักต่าง ๆ ทำให้ปัจจุบันมีเพียง ๓ ระบบเท่านั้นที่ดำเนินการสำเร็จ (๒) 
การพัฒนา Back Office (Smart Department) ในประเด็นนี้มีการดำเนินการในระดับดี แต่อย่างไรก็
ตามก็ขึ้นอยู่กับสำนักต่าง ๆ ว่าให้ความสำคัญและมีศักยภาพในการพัฒนามากเพียงใด (๓) การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีทั้งหมด ซึ่งมีการดำเนินการจัดตั้งอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือ
สนับสนุนการทำงานอย่างครบถ้วน และ (๔) การพัฒนาด้านทักษะดิจิทัล (Digital Skill) ซึ่งในปัจจุบัน
ยังไม่มีการให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะพื้นฐานอย่างทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้สำหรับการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูล พบว่า มีการดำเนินการเป็น Data Base ที่เป็นการรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่กรุงเทพมหานคร
เป็นผู้รวบรวม ยังไม่สามารถขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการส่งต่อข้อมูลพื้นทำฐานข้อมูลเชิง
พื้นที่ร่วมกันได้ ทำให้ข้อมูลยังไม่มีความต่อเนื่อง อีกทั้งยังรวมถึงการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลยังไม่ถือว่า
เป็น Open Date สำหรับการใช้งานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ซึ่งตอนนี้อยู่ในรูปแบบของ Data 
city sharing ที่ในอนาคตจะพัฒนาเป็น Date center  
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   ๑๙๑ 
 

ความสอดคล้องและเป้าหมายที่ควรดำเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และ
แผนต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง พบว่า การดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๗ แม้จะมีปัญหาในการดำเนินงาน 
เนื ่องจากเป็นยุทธศาสตร์สนับสนุน ทำให้ผลการดำเนินงานยังไม่มีความชัดเจนเมื ่อเทียบเท่ากับ
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ ๗ พบว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางละทิศทางในการดำเนินการของประเทศ โดยเฉพาะใน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกรุงเทพมหานคร
จะต้องมีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการบริการประชาชน โดยสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 

สำหรับแนวทางและประเด็นในการขับเคลื่อนส่วนต่อขยายของแผนกรุงเทพมหานคร
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นมหานครการบริหารจัดการนั ้น สามารถสรุปแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยน ได้ดังนี้  

๑. การปรับกลไกของการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ที ่ ๗ ซึ ่งไม่สามารถที่จะแยกจาก
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ ได้ ควรจะแทรกอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ และมีการขับเคลื่อนเรื่องกฎหมาย การ
บริหารแผน การบริหารทรัพยากรบุคล การคลังและงบประมาณ และเทคโนโลยี ไปพร้อม ๆ กันในทุก
ยุทธศาสตร์ เพ่ือเปรียบเสมือนเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

๒. ควรมีการมุ่งเน้นการสื่อสารในยุทธศาสตร์ที่ ๗ มหานครการจัดการ ไปสู่ยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ ให้ เข้าใจถึงภาพรวมและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ซึ่งเมื่อเกิดการถ่ายทอดจะทำให้เข้าใจว่าต้อง
มีการดำเนินการอย่างไร ติดตาม จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ตลอดจนมีการประเมินผลอย่างไร เพื่อที่จะ
สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
และสามารถที่จะวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครสอดรับกับเป้าหมายของแผนต่าง ๆ 
ของประเทศไทยอย่างไร และวิเคราะห์แนวโน้มในการขับเคลื่อนแผนกรุงเทพมหานครต่อไปในอนาคตได้
อย่างมีทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ  

๓. ต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลอย่างจริงจัง เพื ่อนำมาช่วยในการสนับสนุนการ
ดำเนินการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่มีการแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกัน ลดการทำงานรายหนว่ยงาน 
(function) ลดการเก็บข้อมูลซับซ้อน เพื่อให้ผลักดันนำไปสู่ Smart BMA และระบบ Big Data ที่มี
การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ไม่เป็นเพียงแค่ Large Data ซึ่งไม่สามารถใช้การได้ ตลอดจนมีการพัฒนา
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ระบบฐานข้อมูลกับภารกิจงานที่จำเป็น เช่น ระบบฐานข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคลากร
กรุงเทพมหานครซึ่งมีจำนวนมาก หากมีการดำเนินการพัฒนาจะทำให้ 

๔. การพัฒนาดิจิทัล (Digital Skill) ให้กับบุคลากรทุกระดับในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่
ระดับพื ้นฐาน (Basic Skill) ไปจนถึงระดับที ่เหมาะสมกับภารกิจการดำเนินงานเพื ่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี อีกทั้งควรมีการปรับทัศนคติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรใน
กรุงเทพมหานคร ให้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะและดำเนินการปรับปรุงระบบงานให้มีความ
ทันสมัยและรวดเร็ว เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

๕. การลดขนาดของกรุงเทพมหานคร โดยมีการลดงานที่ไม่จำเป็นหรืองานที่ต้องใช้
ท ักษะที่ม ีความเช ี ่ยวชาญให ้ภาคส ่วนอ ื ่น ๆ มาทำดำเน ินการแทน (Outsourcing) เพ ื ่อให้
กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

๔.๔ แนวโน้มและทิศทางการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐  

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีมีผลต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ทั้งในมิติ
ของสภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน และพันธสัญญาความตกลง หรือมาตรฐานการ
พัฒนาจากเมืองต้นแบบหรือนานาชาติ ของทั้ง ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ และจากการทบทวนผลการศึกษา
และข้อจำกัดในการดำเนินการของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) และ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๕ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่ผ่านมา ทำให้สะท้อนถึง
ช ่องว ่างของการพัฒนาของกร ุงเทพมหานครในอนาคต ซ ึ ่ งพบว ่า แนวโน ้มการพัฒนาของ
กรุงเทพมหานครนั้น มีความซับซ้อนสูงมาก เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง เมืองศูนย์กลาง 
เมืองยุทธศาสตร์ เมืองสำคัญต่ออัตลักษณ์ของประเทศ และที่สำคัญ เป็นเมืองที่มีความหลากหลายของ
ภูมิสังคมสูงมาก การวางการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาวถึง ๒๐ ปี ตั้งแต่มุมมองของปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ จนได้แผนการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕ และมีการปรับปรุงเพื ่อให้
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร มีส่วนขยายไปจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครสามารถ
นำเอาทิศทางและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาแปลงและถ่ายทอดสู่แผนยุทธศาสตร์มหานครแห่ง
เอเชียไปด้วยในคราวเดียวกัน หากแต่ถ้าพิจารณาจากความล่าช้าของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับ
แรกในระยะที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ งานการศึกษาก่อนหน้าได้ศึกษาไว้ ว่าเกิดจากข้อจำกัดมากมาย
ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการปรับแผนในระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ นั้น กรุงเทพมหานครเองก็ยัง
ไม่ได้ดำเนินการเร่งในการวิ่งไล่ตามเป้ายุทธศาสตร์เดิมที่มี และยังไม่ได้ทำการปรับปรุงข้อบกพร่อง และ
ช่องว่างของยุทธศาสตร์ ตลอดจนปัญหาเชิงสถาบัน และการจัดวางยุทธศาสตร์ที่ต้องมาจากฐานข้อมูล 
การปรับปรุงข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการแล้ว อาจ
สามารถกล่าวได้ว่า ความก้าวหน้าเกินกว่าครึ่งทางตามแผนภาพแสดงความก้าวหน้านั้น ยังไม่สามารถ
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ตามไล่ทันเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้ ทั้งในยุทธศาสตร์ย่อยของการจัดวางยุทธศาสตร์เมืองต่อความ
หลากหลายของประเด็นการพัฒนา มิติความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ มิติศักยภาพหน่วยงาน มิติ
โครงสร้างการบริหารจัดการ และในมิติของการเมืองและวัฒนธรรม 

ในมิติของการจัดวางยุทธศาสตร์เมืองต่อความหลากหลายของประเด็นการพัฒนา ก่อนการเกิด
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ นั้น กรุงเทพมหานครโดยลักษณะของพ้ืนที่ 
ย่าน เขต กลุ่มกิจกรรมและอุตสาหกรรม ตลอดจนชุมชนรายพื้นที่ต่าง ๆ มีความต้องการที่หลากหลาย
อยู่เป็นฐานเดิม ส่วนประเด็นการพัฒนานั้น มใต้นแบบทั้งจากทิศทางของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals; SDGs) การเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติในการ
เป็นเมืองที่ยั่งยืน เมืองชั้นนำ เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว และการศึกษาพัฒนาคน ซึ่งล้วนเป็น
ทิศทางการพัฒนาที่ยังจะคงอยู่ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครทั้งในส่วนดั้งเดิม และในส่วนขยาย 
หากแต่กรุงเทพมหานครก็ประสบปัญหาการตีความ และการให้นิยามปฏิบัติการในการดำเนินการตาม
เป้าหมายเมืองเหล่านั้น ภายหลังจากการเกิดวิกฤตโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙  
ยิ่งทำให้ทิศทางการพัฒนาซับซ้อนมากขึ้น การถ่ายทอดสู่การดำเนินการที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับ
คนกรุงเทพมหานครต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครยากยิ่ งขึ้น กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องเร่งการพัฒนาใน
ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างให้เมืองปลอดภัย มุ่งเน้นการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย การสร้างความเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือ การขยายความสามารถของการสาธารณสุขและตลาดการแพทย์ ไป
พร้อม ๆ กับการสร้างเมืองที่สมรรถนะสูงเพ่ือสร้างคนที่มีคุณภาพ เป็นเมืองที่มีความเป็นมนุษย์ที ่มี
สุนทรียะและความฉลาดที่เป็นมิตรกับการอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร    

ในมิติความเชื ่อมโยงของยุทธศาสตร์นั ้น แบ่งเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน กล่าวคือ  
ในด้านหนึ่งของความเชื่อมโยงนั้น แต่ละยุทธศาสตร์ต่างมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้กรุงเทพหมานครเป็น  
มหานครแห่งเอเชีย ดังนั้นหมายความว่า เป้าหมายของการพัฒนานั้นสามารถส่งเสริม ต่อเนื่อ ง และ 
ดึงรั ้งเป้าหมายของยุทธศาสตร์ข้างเคียงได้ด้วย กรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
วิเคราะห์นิยาม หลักการ และจัดวางเป้าหมายการพัฒนามหานครทั้งเจ็ดให้สอดคล้องกันมากขึ้น 
ปรับปรุงความทันสมัยของเป้าหมายที่ต่อเนื่องซึ่ งกันและกัน โดยเฉพาะการเร่งประเด็นเป้าหมายของ
มหานครสำหรับทุกคน และมหานครประชาธิปไตย ไม่ใช่เพราะทั้งสองมหานครนี้มีระดับความก้าวหน้า
น้อยเท่านั ้น หากแต่ทิศทางการพัฒนาทั้งจากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และมาตรฐานสากล ที ่เน้น 
การกลับมาให้ความสำคัญกับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนทุกกลุ่ม ลดความเหลื่อมล้ำเพ่ือ
สร้างความมั ่นคงในชีวิตนั้น ถูกผลักดันจากมหานครอื่น ๆอย่างชัดเจน ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง คือ 
การเชื่อมโยงมหานครทั้งหก ที่เป็นการพัฒนากรุงเทพมหานครในฐานะพ้ืนที่ ให้มีการเชื่อมโยงโดยกลไก
ของยุทธศาสตร์ที่เจ็ด คือการบริหารจัดการเมืองอย่างมืออาชีพ และการปฏิบัติงานในลักษณะของ 
การประสานความร่วมมือในการดำเนินการ (Network Governance/ Collaborative Governance) 
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ที่ระบุไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ จะต้องเป็นการดำเนินงานที่อ้างอิงบนฐานของบริการสาธารณะที่
เกิดข้ึนในพื้นท่ีเป็นสำคัญ  

ในมิติภายในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร หน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลัก บุคลากรทางด้าน
ยุทธศาสตร์และแผนตามหน่วยงานสำนักต่าง ๆ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่สังกัดตามสำนักงาน
เขต จะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และ
ผลผลิตรวมทั ้งผลลัพธ์ในทุกระดับ “ให้เท่ากันและสามารถสื ่อสารทำความเข ้าใจได้ตรงก ัน”  
ทั้งการพัฒนาในระดับเมือง ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล และกรุงเทพมหานครจะต้องจัดการเรื ่อง
การสร้างฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการตัดสินใจเชิงนโยบายให้เสร็จ และต้องเสร็จพร้อม
นำมาใช้และมีการติดตามประเมินผลระบบสารสนเทศนี้ภายในระยะการพัฒนาระยะที่ ๓ จบสิ้นลง 
กล่าวคือ ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) ซึ่งเป็น ๑๐ ปีหลัง
ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) นั้น กรุงเทพมหานครต้องพัฒนา 
บนการใช้ข้อมูลที่สามารถกำกับผลผลิตและผลลัพธ์ ตลอดจนการพัฒนาที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบ
แนวโน้มและผลการพัฒนาที่ชัดเจน ตลอดจนต้องเป็นการใช้ระบบประเมินผลบนข้อมูล จึงจะทำให้
สามารถได้บทเรียนในการดำเนินการ และการหาช่องว่างของการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น  
 ในมิติโครงสร้างพื้นที่การบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร จะปฏิเสธไม่ได้ว่า การดำเนินการ
พัฒนาตามแผนการพัฒนาที่มีความกว้างเชิงพื้นที่ และความซับซ้อนเชิงเทคนิคการปฏิบัติ ตามประเด็น 
การพัฒนานั้น จำเป็นต้องมีโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ด้วยเช่นกัน ซึ่งหากโครงสร้าง
งบประมาณของกรุงเทพมหานครยังกระจุกอยู ่แต่ในสำนักงานกลาง และงานที ่เป็นงานประจำของ 
การดำเนินการรายวันและโครงการประจำตามสัญญาผูกพันทางกฎหมายแล้วนั ้น การพัฒนา  
เชิงยุทธศาสตร์ไม่สามารถที่จะกระทำได้ โครงสร้างงบประมาณของกรุงเทพมหานครต้องมีการกำหนด
จัดสรรใหม่ โดยค่อย ๆ เปลี ่ยนจากสัดส่วนของการดำเนินการประจำและโครงการประจำ หาก
กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถสร้างโครงสร้างและการบริหารจัดการแบบใหม่ได้ การบริหารการพัฒนา
ในเชิงยุทธศาสตร์จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง และจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันหลังจากช่วง 
๑๐ ปีแรกเป็นต้นไป เนื่องด้วยผู้บริหารของกรุงเทพมหานครยังคงเป็นรุ่นเก่าอยู่มาก อีกทั้งไม่พยายาม
ทำความเข้าใจต่อการบริหารงานในเชิงยุทธศาสตร์ที่เล็งเป้าหมายการพัฒนาเมืองด้วยผลสัมฤทธิ์ที่  
“ต้องเกิด” ขึ้นจริง ไม่ใช่เพียงจากรายงานเท่านั้น และผู้บริหารต้องมีความรู้ในการพัฒนาเมืองในแตล่ะ
มิติที่แท้จริง ไม่ใช่ทักษะการบริหารจัดการทั่วไปเฉกเช่นนักบริหารในอดีตที่มีความสามารถแต่เพียงการ
สะสมประสบการณ์เท่านั ้น ซึ ่งหากจะทำให้งานยุทธศาสตร์ยั ่งยืน เส้นทางความก้าวหน้าจะต้อง
ปรับเปลี่ยนให้สะท้อนด้วยเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ปฏิบัติ สะสม และ
พัฒนาตนเองไปสู่ผู้ชำนาญงานยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานการพัฒนาเมืองที่แท้จริง  
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 ในมิติการเมืองและวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประกอบของการเป็นเมืองมหานคร
ที ่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และสัญญะ ของการเป็นเมืองหลวงทั ้งของประเทศ และของภูมิภาค  
ความพยายามในการพัฒนาเพื ่อให้สะท้อนสิ ่งเหล่านี ้ผ ่านความหลากหลายของภูมิส ังคมของ
กรุงเทพมหานครเองนั ้น เป็นเรื ่องที ่มีความท้าทายสูงมาก การรักษาสมมาตรของพหุวัฒนธรรม  
ต่อทิศทางการพัฒนาทันสมัย ที ่ต้องการนวัตกรรมการพัฒนาเมือง บนพื้นฐานความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำของคนจนเมือง คนเมือง คนที่เป็นประชากรแฝง กลุ่มคนอันเป็น
ตัวแทนของกลุ่มอัตลักษณ์ต่าง ๆ ในสังคม และแง่มุมของสุนทรียะในเชิงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
ต้องใช้การเปิดพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ทั้งในเชิงกายภาพ และในการใช้สื่อใหม่ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือสร้างให้เกิดรัฐบาลเปิด หรือแนวคิด การเปิดกรุงเทพมหานคร ให้สามารถนำข้อมูลย้อนกลับของการ
พัฒนาและความต้องการเชิงพื้นที่ เข้าสู่ระบบการพัฒนาความเป็นมหานครแห่งเอเชีย ที่เป็นมหานคร
แบบไทย ๆ ในสายตาสากลได้อย่างสวยงาม 
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   ๒๒๒ 
 

 

 
 

(เอกสารประกอบ ๕.๓.๑-หนา้ที่ ๒๓) 

 

 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๒๒๓ 
 

 

 
 

(เอกสารประกอบ ๕.๓.๑-หนา้ที่ ๒๔) 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๒๒๔ 
 

 

 
 

(เอกสารประกอบ ๕.๓.๑-หนา้ที่ ๒๐๕) 


