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	 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา	 ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว	
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก	 ท่ีมีแนวโน้มการขับเคลื่อนเมืองต่างๆ	 ไปสู่
ความเป็น	Smart	City	ท่ีมกีารบูรณาการข้อมลูและเทคโนโลยีดจิทัิลเข้ากบัโครงสร้างพืน้ฐาน	 
รวมถึงพัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ	 ให้ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของสังคมเมือง 
ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนดูแลสภาพแวดล้อมของเมืองให้มีความน่าอยู่ 
อย่างยั่งยืนตลอดไป	
	 กรงุเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบพเิศษ	ซ่ึงมีหน้าท่ีรบัผดิชอบ 
เมืองหลวงอันเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกด้านของประเทศ	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ในการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าและทันสมัย	เท่าทันต่อสภาพความเปลีย่นแปลง
ในระดับสากล	 โดยส่งเสริมการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพและมีความพร้อมส�าหรับก้าวสู ่
การเป็น	Smart	City	ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุคดจิทัิล	สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค	Thailand	4.0	ด้วยนวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ในทุกๆ	มิติ

สารจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(อัศวิน	ขวัญเมือง)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

	 ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง	 เป็นหน่วยงานหลักในการท�าหน้าท่ีวางแผนและผัง 
ในการพัฒนาเมืองให้สอดรับกับวิถีชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป	ปฏิรูปข้อมูลเมือง 
สูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื	ด้วยการจดัเกบ็ข้อมลูเมอืงในทุกๆ	ด้าน	ทั้งด้านลักษณะภูมิศาสตร์	 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์	 ลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน	 และการเปลี่ยนแปลงของเมือง 
ในด้านต่างๆ	 เพื่อน�ามาวิเคราะห์และวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู ่
น่าเยือน	และก้าวสู่ความเป็นมหานครที่มีความโดดเด่นในระดับโลก	
	 ผมขอชืน่ชมและแสดงความยินดีในความส�าเรจ็ของโครงการต่างๆ	ซ่ึงมคีวามก้าวหน้า
และมีผลเป็นท่ีน่าพึงพอใจ	 โดยเป็นผลจากความมุ่งมั่น	 ตั้งใจ	 และทุ่มเทแรงกายแรงใจ 
ในการปฏบัิตหิน้าท่ีอย่างดเียีย่มของส�านกัการวางผงัและพัฒนาเมอืง	จนปรากฏเป็นผลงาน
ดังที่เห็นในหนังสือรายงานประจ�าปี	2561	ฉบับนี้	พร้อมทั้งขออวยพรให้ทุกท่านมีพลังกาย 
และพลังใจท่ีสมบูรณ์	 เพื่อร่วมเป็นพลังส�าคัญในการพัฒนามหานครแห่งนี้สู่โลกยุคใหม่ 
อย่างเต็มภาคภูมิต่อไป	

พลต�ารวจเอก



	 กรงุเทพมหานครมีความมุ่งมัน่และตัง้ใจท่ีจะบรหิารและพฒันากรงุเทพฯ	ให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่	 
เป็นศนูย์กลางเศรษฐกจิวทิยาการของประเทศ	และภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้	เป็นศนูย์กลาง 
การบริหารและการปกครองของประเทศ	และเป็นเมืองต้นแบบในการรักษาสภาพแวดล้อม	
	 การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่น่าเยือนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น	จะต้องมีการวางผัง 
และพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเมืองอย่างรอบด้าน	 
โดยเฉพาะมหานครอย่างกรุงเทพฯ	 ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว	 
ทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน	สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ด้วยเหตุนี้จึงต้อง
มีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาเมือง	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการบริหาร 
และจดัการต่างๆ	โดยเฉพาะการบูรณาการข้อมูลพืน้ฐานเพือ่การวางผงัเมืองอย่างมีประสทิธภิาพ 
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมดิจิทัลในปัจจุบัน	
	 ในปี	 2561	 ส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างแข็งขัน	 และด�าเนิน
โครงการต่างๆ	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความครบถ้วนและทันสมยั	สามารถน�ามาใช้ในการก�าหนดทิศทางการพฒันาเมอืงและบรหิาร
จัดการเมืองในสถานการณ์ต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ก้าวสู่การเป็น “มหานครระดับโลก” 
สมดังที่ตั้งใจไว้

	 โลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ท้ังด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และเทคโนโลยี	 
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านปัญญาประดษิฐ์ท่ีเข้ามามบีทบาทในชีวิตประจ�าวัน	กรงุเทพมหานคร	
เป็นองค์กรท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการดแูลเมอืงหลวงของประเทศไทยให้เป็นเมอืงน่าอยู่น่าเยือน	
จึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการให้สอดรับกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 
ซ่ึงสิ่งท่ีมีความส�าคัญอย่างย่ิงยวดคือ “ข้อมูลเมือง”	 ท่ีจะช่วยให้การวางแผนและพัฒนาเมือง 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 “ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง”	 หรือในช่ือเดิม	 “ส�านักผังเมือง”	 มีความมุ่งมั่น
และตั้งใจในการปฏิบัติภารกิจในการวางผังและพัฒนาเมือง	 โดยการวางและจัดท�าผังเมือง	 
การก�าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดนิและการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและลกัษณะทางกายภาพของเมือง	 
รวมถึงการก�ากับ	 ควบคุม	 ดูแลให้เมืองเติบโตตามทิศทางท่ีได้วางไว้	 และในปีท่ีผ่านมา 
ทางส�านักฯ	 มีการปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อให้การท�างานเป็นไปด้วยความคล่องตัวและ 
มีประสิทธิภาพ	รองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต
	 ผมขอขอบคุณข้าราชการ	 เจ้าหน้าท่ี	 และลูกจ้างของส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง 
ทุกคนท่ีปฏบัิตงิานด้วยความมุ่งมัน่ตัง้ใจ	ปฏบัิตหิน้าท่ีเพ่ือให้กรงุเทพฯ	เป็นเมืองท่ีน่าอยูอ่ย่าง
ยั่งยืนตลอดไป

สารจากปลัดกรุงเทพมหานคร สารจากผู้อ�านวยการส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง

นางศิลปสวย	ระวีแสงสูรย์
ปลัดกรุงเทพมหานคร

นายสมชาย	เดชากรณ์
ผู้อ�านวยการส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง
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•	 วางและจัดท�าผังเมืองรวม	 ผังเมืองเฉพาะ	 แผนและผังพัฒนาพื้นท่ีระดับต่างๆ	ส�าหรับใช้เป็นแนวทาง 
	 ในการพัฒนาเมืองท่ีสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและสุขลักษณะของประชาชน	 รวมถึง 
	 สวัสดิภาพของสังคม
•	 อนุรักษ์	 ปรับปรุง	 ฟื้นฟู	 และพัฒนาย่าน	 บริเวณที่มีคุณค่าหรือมีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์	 
	 โบราณสถาน	 และศูนย์ชุมชนย่อย	 เพื่อรักษาคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม	ศิลปกรรม	สถาปัตยกรรม	 
	 ประวัติศาสตร์	โบราณคดี	และเสริมสร้างศักยภาพงานสถาปัตยกรรมและงานภูมิสถาปัตยกรรม
•	 ศึกษา	 วิจัย	 จัดท�ารายงานข้อมูล	 ติดตามและประเมินผลการบังคับใช้ผังเมืองระดับต่างๆ	การใช ้
	 มาตรการและกฎหมายทางผังเมือง	 เพื่อให้ ได้องค์ความรู้ส�าหรับการประเมินสถานการณ์ของเมือง 
	 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
•	 พัฒนามาตรการ	กลไก	และนวัตกรรมทางผังเมือง	ส�าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเมือง 
	 ท่ีสามารถตอบสนองต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก	 (Global	 Trend)	 รวมถึงสามารถแข่งขัน 
	 กับมหานครอื่นในระดับโลกได้
•	 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังระดับต่างๆ	การอนุรักษ์	ปรับปรุง	 
	 ฟื้นฟู	และพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
•	 ให้บริการองค์ความรู้ด้านผังเมืองและข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านศูนย์นิทรรศการเมือง	 และ 
	 ศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

	 ส�ำนักกำรวำงผังและพัฒนำเมืองเป็นองค์กรต้นทำงแห่ง 
กำรบริหำรและพฒันำกรงุเทพมหำนคร	สู่กำรเป็นมหำนครระดบัโลก

7     6     



สารบัญ

10

50

บทน�า

บทที่	2

บทที่	1

บทที่	4

บทที่	3

18

104

78

วางผังและพัฒนาเมือง
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พัฒนาพื้นที่
พัฒนาเมือง

ปฏิรูปข้อมูลเมือง
สู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
สู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

ท�าเนียบผู้บริหาร

นายสมชาย เดชากรณ์

นายถิ่น หงษ์ทอง นางชูขวัญ นิลศิริ นางสาวสุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์ นางสาวสิริกุล ปัญญาเลิศชัย

นายแสนยากร อุ่นมีศรี นายมานะ วิมุตติไชยนายสุรเชษฐ์ ศรีสุชาติ

ผู้อ�านวยการส�านักการวางผัง
และพัฒนาเมือง

ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานภูมิสารสนเทศ

ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานวางผังเมือง

ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง

ผู้อ�านวยการ
กองควบคุมผังเมือง

รองผู้อ�านวยการส�านักการวางผัง
และพัฒนาเมือง

ผู้อ�านวยการกองนโยบาย
และแผนงาน

เลขานุการส�านักการวางผัง
และพัฒนาเมือง

กิจกรรมของ
ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง
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	 กรุงเทพฯ		เติบโตและเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว		ทัง้ด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	และกายภาพของเมอืง	 
การวางแผนพัฒนาเมืองจึงต้องมีการด�าเนินงานอย่างรอบคอบ	สอดรับกับบริบทของ
เมืองที่เปลี่ยนแปลงไป	รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเมือง	 เพื่อวางแผน 
ระยะต่อๆ	ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บทน�า
การวางผังและพัฒนาเมือง
ในยุค 4.0

1 1     1 0     



ปรับโครงสร้าง เปลี่ยนสู่ “ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง”

	 ภารกิจของส�านักผังเมือง	 (ช่ือเดิมก่อน
ปรับปรุงโครงสร้าง)	 เปรียบเหมือนต้นทาง 
ท่ีจะเช่ือมต่อยทุธศาสตร์ไปยังหน่วยงานต่างๆ	 
ท่ีจะน�ากรงุเทพมหานครไปสูก่ารเป็นมหานคร 
ระดับโลก	ดังนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
และภารกิจ	 เพ่ือให้เป็นองค์กรต้นทาง
ในการวางแผนและช้ีน�าการพัฒนาเมือง 
ในเชิงกายภาพ	รวมท้ังเป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบั 
ท้ังหน่วยงานภายใน	 ภายนอก	 และระดับ
นานาประเทศ
	 การปรบัปรงุโครงสร้าง	การแบ่งส่วนราชการ	 
และการจัดอัตราก�าลังของส�านักการวางผัง 
และพัฒนาเมืองให ้ มีความเหมาะสม	
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ	ดังนี้
 1. ปรับปรุงชื่อและอ�านาจหน้าท่ีของ
หน่วยงานจาก “ส�านักผังเมือง” เป็น “ส�านัก
การวางผังและพัฒนาเมือง”	เพื่อให้มีหน้าที่ 
ก�าหนดนโยบายและก�ากบัดแูลในการบรหิาร 
และพัฒนากรุงเทพมหานคร	ด้านกายภาพ 
ของเมอืง	สอดคล้องตามภารกจิและวิสยัทัศน์	 
“ส�านกัการวางผงัและพฒันาเมืองเป็นองค์กร 
ต้นทางแห่งการบรหิารพฒันากรงุเทพมหานคร 
สู่การเป็นมหานครระดับโลก”

 2. ปรับปรุงส่วนราชการระดับ “กอง” 
เป็น “ส�านักงาน”	 จ�านวน	 3	 ส�านักงาน	
และปรับปรุงภารกิจหน้าท่ีในระดับกองให้
สอดคล้องหน้าที่รับผิดชอบ	ดังนี้	
 2.1 “กองวางผังพัฒนาเมือง” เป ็น 
“ส� านักงานวางผัง เ มือง”	 เพื่ อรองรับ 
การขับเคลือ่นการพฒันาเมืองในการวางแผน 
การพฒันา	ควบคมุ	ก�ากบัดแูล	ด้านกายภาพ 
ของเมืองให้สอดคล้องกบัทิศทางการพฒันา
ของกรุงเทพมหานคร	ตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง	 และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
ในการวางและจัดท�าผังเมืองระดับต่างๆ	
ตัง้แต่การวางผงัระดบันโยบาย	ผังเมอืงรวม 
กรงุเทพมหานคร	การวางผงัเฉพาะ	ผงัชมุชน	 
ผังโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ	 รวมท้ัง 
งานด้านวิชาการในการพัฒนามาตรการ
กลไกและนวัตกรรมผังเมือง

 	 “ผังเมือง”	เป็นเครือ่งมอืส�าคญัอย่างหนึง่ 
ในการพัฒนาเมือง	(Urban	Development)	 
อย่างมปีระสทิธภิาพ	เนือ่งจากเป็นกระบวนการ 
ท่ีครอบคลุมการวางยุทธศาสตร์ของเมือง	
การก�าหนดนโยบาย	และแผนงานท่ีเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศ
จนสามารถด�าเนินการวางผังเมืองท่ีม ี
การก�าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ	และการใช้ 
บังคับการปลูกสร ้างอาคารในย ่านท่ีม ี
ความส�าคัญต่างๆ	 เช่น	 ย่านประวตัศิาสตร์	 
ย่านพักอาศัย	 รวมท้ังการวางโครงข่าย
คมนาคมขนส่ง	การก�าหนดพื้นที่โล่ง	พื้นที่
สีเขียว
	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อจูงใจให้หน่วยงาน 
ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และประชาชน	ปฏิบัติ
ตามผงัเมืองรวม	และข้อก�าหนดของผงัเมือง	 

จะต้องมีการก�าหนดมาตรการด้านการส่งเสริม	 
จูงใจในการพัฒนาให้เป็นไปตามท่ีผังเมือง
ก�าหนด	อาทิ	การให้สิทธิพิเศษในด้านต่างๆ	
รวมท้ังสร้างการตระหนกัรู	้ความเข้าใจ	และ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของเมือง	 ซ่ึงจะช่วยให้ 
การพัฒนาเมืองเป ็นไปตามกรอบท่ีได ้
ก�าหนดไว้	 และน�าไปสู ่การเป็นเมืองท่ี 
เอื้อต่อการด�ารงชีวิต	น่าอยู่น่าเยือนสมดงัที่
กรงุเทพมหานครมาดหมายเอาไว้	
	 ด ้วยเหตุนี้ 	 ส�านักการวางผังและ 
พัฒนาเ มือง	 หรือส� านักผั ง เ มืองเดิม 
จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนช่ือและโครงสร้าง
การด� า เนินงานให ้มีความสอดคล ้อง
กับสภาพสังคม	 บทบาท	 และภารกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงไป
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 2.2 “กองจัดรูป ท่ีดินและปรับปรุ ง 
ฟื้นฟูเมือง” เป็น “ส�านักงานพัฒนาและ
ฟื้นฟูเมือง”	 เพื่อรองรับกรอบการพัฒนา
ตามผังเมืองรวมก�าหนดและกฎหมายอ่ืน
ท่ีเกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
ด้านการพัฒนาเมือง	ได้แก่	การดูแลรักษา 
โบราณสถานในกรุงเทพมหานคร	 ซ่ึง 
กรมศิลปากรได้มอบภารกิจการดูแลรักษา
โบราณสถานท้ัง	 39	 แห่ง	 และรองรับ 
การพฒันาในรปูแบบต่างๆ	เช่น	การจดัรปูท่ีดนิ	 
เพื่อการพัฒนาเมืองและฟื้นฟูเมือง
 2.3 “กองส�ารวจและแผนท่ี” เป ็น 
“ส�านกังานภมูสิารสนเทศ”	เพือ่รองรบัภารกจิ 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีเข้าสู ่สงัคมดจิทัิล	 
และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ 
ผู้บริหาร	จากข้อมูลภูมิสารสนเทศในภารกิจ
ต่างๆ	เช่น	การผังเมืองการจราจรและขนส่ง	
ความมั่นคง	และภัยธรรมชาติ	
 2.4 “กองควบคุมทางผังเมือง” เป็น 
“กองควบคุมผังเมือง”	 เพื่อสอดคล้องกับ
ภารกิจการควบคุมให้เป็นไปตามผังเมือง
รวมก�าหนดการควบคุมการใช้ประโยชน์
ท่ีดินและมาตรการ	 รวมท้ังการติดตาม 

ประเมินผล	ดังนั้นการใช้บังคับและประสาน 
การด�าเนนิคดตีามกฎหมายว่าด้านการผงัเมือง	 
ด้านมาตรการทางผงัเมือง	พฒันากฎหมาย
ผังเมือง	 จัดท�าและยกร ่างข ้อบัญญัติ 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย	 กฎกระทรวง
ผงัเมืองรวม	พระราชบัญญตัผิงัเมืองเฉพาะ	
ฯลฯ	 รวมท้ังวินิจฉัยให้ค�าปรึกษาประเด็น 
ข้อกฎหมายผังเมือง
 2.5 “กองนโยบายและแผนงาน” เป็น 
“กองแผนงานและวิจัยผังเมือง”	 จัดท�า 
แผนปฏบัิตริาชการของส�านกัการวางผงัและ 
พัฒนาเมือง	 ให้สอดคล้องกับนโยบาย	 
แผนพัฒนาอ่ืนๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 และติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ	 รวมถึง
การศึกษาวิเคราะห์	 วิจัยด้านต่างๆ	 เพ่ือ
ประกอบการวางและจัดตั้งผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร	 ผังเมืองในระดับต่างๆ	
และเผยแพร่งานวิชาการด้านผังเมืองและ
องค์ความรู้ต่างๆ	จัดสัมมนา	อบรม	ดูงาน	
ให้กับบุคลากรของหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอก

 2.6 “ส�านกังานเลขานกุารส�านกัการวางผงั 
และพัฒนาเมือง”	ปฏิบัติงานสารบรรณและ
ธุรการทั่วไปของส�านัก	 ด�าเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล	 การเงิน	 การบัญชี	
บริหารงบประมาณ	และด�าเนินการเกี่ยวกับ 
กฎหมายในความรับผิดชอบของส�านัก	
และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง	 งานนิติกรรม	
สญัญา	การด�าเนนิคด	ีงานพจิารณาอุทธรณ์	
ให้ค�าแนะน�า	ตอบข้อหารอื	หรอืการวนิจิฉัย
ปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ
	 โครงสร้างองค์กรท่ีได้จดัข้ึนใหม่นี	้จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของส�านัก
การวางผังและพัฒนาเมืองให้มากข้ึน	 และ
สอดคล้องกับอ�านาจหน้าท่ี	 ภารกิจ	 และ
บทบาทท่ีสามารถก�าหนดนโยบาย	และก�ากบั
ดูแลในการบริหารและพัฒนาด้านกายภาพ 
ของเมอืง	และจะเป็นหน่วยงานกลางท่ีมหีน้าท่ี 
พัฒนาเ มืองหรือบริหาร จัดการเ มือง 
เชิงกายภาพอย่างเป็นเอกภาพ	ท�าให้แต่ละ
หน่วยงานอ่ืนๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกบัการพัฒนา

กายภาพของเมือง	ต้องด�าเนนิการตามแผนงาน 
โครงการของหน่วยงาน	
	 ส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองจึงเป็น
หน่วยงานกลาง	 ในการวางแผนและพัฒนา
เมืองในภาพรวม	 และก�าหนดยุทธศาสตร์
ควบคุม	 ประสานการพัฒนาเมืองของ
กรุงเทพมหานครกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน	องค์การสาธารณะ	และประชาชน	 
ร่วมกันพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็น
มหานครระดับโลกต่อไป
	 อย่างไรก็ตาม	 การวางผังและพัฒนา
เมืองนั้น	 ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ	
ความเข้าใจ	 การผลักดันจากทุกภาคส่วน 
ท้ังภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคประชาสงัคม	 
เพือ่ให้การพฒันาเมอืงเป็นไปอย่างมแีบบแผน	 
เป็นระเบียบเรยีบร้อยน�าไปสูค่ณุภาพชีวติท่ีดี 
ของประชาชน	ก้าวสู	่“กรงุเทพฯ	เมอืงน่าอยู่
น่าเยือน”	อย่างแท้จริง
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คณะกรรมการการวางผังและพัฒนาเมือง
(ผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานครเป�นประธาน)

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รองผู�อำนวยการสำนัก กองควบคุมผังเมือง

ผู�อำนวยการสำนัก

กองนโยบาย
และแผนงาน

สำนักงานเลขานุการ
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

สำนักงาน
วางผังเมือง

สำนักงาน
ภูมิสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนา
และฟ��นฟ�เมือง

โครงสร้างส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง
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ปฏิรูปข้อมูลเมือง
สู่การพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืน

	 ทุกวันนี้โลกของเราอยู่ในยุคของข้อมูลข่าวสาร	ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้	และ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว	 จนเรียกได้ว่าผู้ใดมีข้อมูลมักจะเป็นผู้ได้เปรียบทางการแข่งขัน	 
ซึง่ข้อมลูต่างๆ	เหล่านีไ้ด้ถูกจดัระเบยีบ	วิเคราะห์	และสังเคราะห์	น�ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	
ไม่เว้นแม้แต่การบริหารจัดการเมือง	และการวางผังเมือง 
 ส�านักการวางผังและพฒันาเมือง กรงุเทพมหานครเป็นหน่วยงาน 
ที่มีภารกิจในการพัฒนาเมือง	 (Urban	Development)	 โดยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
วางยุทธศาสตร์ของเมือง	 ก�าหนดนโยบายและแผนงานที่ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร  ์
ในระดับต่างๆ	ก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ควบคุมอาคาร	และบังคับใช้พื้นที่เมือง	(Zoning)	 
ซึ่งในช่วง	10	ปี	ที่ผ่านมา	สภาพสังคมได้เปล่ียนแปลงไปสู่สังคมดิจิทัล	 เมืองก�าลังพัฒนา 
ไปสู่การเป็น	“Smart	City”	จึงต้องมีการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานการผังเมือง	เพื่อประยุกต์ 
น�าสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารจัดการ	 และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน	 เพื่อให้ 
การวางแผนพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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	 ส�านกัการวางผงัและพฒันาเมอืงได้ลงพืน้ท่ีด�าเนนิการส�ารวจ	
และปรับปรุงแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินและอาคารให้ทันสมัย	
พร้อมท้ังพฒันาและเช่ือมโยงระบบฐานข้อมลูกรงุเทพมหานครกบั
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง		จากนัน้ด�าเนนิการจดัท�าฐานข้อมลูแผนท่ีใน
ระบบภูมิสารสนเทศ	จนได้	Geo-Informatics	Data	Warehouse	
ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต	ต�าแหน่ง
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ออกบ้านเลขท่ี	 (ปี	2557-ปัจจุบัน)	 
การระบายน�า้และสาธารณปูโภคในกรงุเทพมหานคร	ผงัเมอืงรวม
กรงุเทพมหานคร	การใช้ประโยชน์ท่ีดนิและอาคาร	แผนท่ีพืน้ฐาน
กรุงเทพมหานคร	ทั้งอาคาร	ถนน	และแหล่งน�้า	หมุดหลักเขต/
แนวเขตกรุงเทพมหานคร	 GIS	 3	 มิติ	 และภาพถ่ายดาวเทียม	
เพื่อน�าข้อมูลต่างๆ	เหล่านี้ใช้ประกอบการวางผังและพัฒนาเมือง	 
ทั้งยังเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์	(GIS- 
Geographic	 Information	 System)	 ภาพถ่ายดาวเทียม	(RS-
Remote	Sensing)	และการหาค่าพกิดัด้วยดาวเทียม	(GPS-Global	
Position	 System)	 เพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติภายใต้ความร่วมมือ 
ของทุกภาคส่วน

Geo-Informatics

ส�ารวจรายละเอียด
และเชื่อมโยงข้อมูล

จัดท�าฐานข้อมูลแผนที่
ในระบบภูมิสารสนเทศ

Database	Server
Microsoft	SQL	SRV

GIS	Server	(Internet)
ArcGIS	Server

GIS	Server	(Internet)
ArcGIS	Server

NAS	GIS	Data

Proxy	Server
Appliance

GIS/DB	Operation
Software:
MapInfo/ArcGIS
Hardware:
GIS	Workstation

Data	Input	Operation
Software:
MapInfo/ArcGIS/
QGIS/Office
Hardware:
PC/Notebook

Complete Server Based CPD GIS

GIS	Server	Zone Back	Office

Active
Directory
Server

GIS	Data:	 แผนที่กรุงเทพมหานคร	มาตราส่วน	1:4,000	
	 ภาพถ่ายดาวเทียม
	 ภาพถ่ายระวางโฉนด
	 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
	 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

Back Office

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
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Data Distribution & Collaboration

การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

ต�าแหน่งขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/
ออกบ้านเลขที่	(2557-ปัจจุบัน)

การระบายน�้า/สาธารณูปโภค	กทม.

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร

แผนที่พื้นฐานของกรุงเทพมหานคร
อาคาร	ถนน	น�้า

ภาพถ่ายดาวเทียม	ปี	2538	ปี	2541
และปี	2549	ถึงปัจจุบัน

GIS	3	มิติ

หมุดหลักเขต/แนวเขตกรุงเทพมหานคร

หลักการ
ให้บริการ

ข้อมูลแผนที่

Hard Copy Map/
GIS Base Map

(มีค่าใช้จ่าย)

Internet
Web Map
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	 ภารกิจหลักของส�านักการวางผังและ
พฒันาเมือง	กรงุเทพมหานคร	ได้แก่	การวาง 
และจัดท�าผังเมืองในระดับต ่างๆ	 ของ
กรุงเทพมหานคร	 เพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย	 รองรับกับการขยายตัว
ของเมือง	 ท่ีจะเกิดการเติบโตเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางด้านกายภาพ	เศรษฐกิจ	สังคม	และ
ประชากร
 “ข้อมูลเมือง”	 เป็นหัวใจส�าคัญของ 
การวางแผนยุทธศาสตร์ของเมือง	การส�ารวจ	
เกบ็ข้อมูล	และเช่ือมโยงข้อมลูเมอืงในแง่มมุ 
ต่างๆ	เข้าไว้ด้วยกนั	ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างย่ิง	 
โดยท่ีผ่านมา	ส�านกัการวางผงัและพฒันาเมอืง 
ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนท่ีเพ่ือการส�ารวจ	
และจัดท�าข้อมูลการใช้ประโยชน์ของท่ีดิน
และอาคาร	รวมท้ังระบบการคมนาคมขนส่ง 
ตลอดจนข้อมลูอ่ืนๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบัการผงัเมือง 
ในกรุงเทพมหานคร	และได้น�าเทคโนโลยีที่
ก้าวล�้าของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
หรือ	GIS	มาใช้

ระบบภูมิสารสนเทศกรุงเทพมหานคร : ศูนย์ข้อมูลเมือง
 การจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ทางภมูศิาสตร์ หรอืระบบ GIS เป็นการจดัเกบ็ 
ข้อมลูแผนท่ี และข้อมูลเชิงบรรยาย โดยแสดง 
ต�าแหน ่งพื้น ท่ีจริง ท่ีน�าเสนอภาพทาง
ด้านภูมิศาสตร์เป็นหลัก	 ซ่ึงเป็นชุด/ระบบ
คอมพวิเตอร์ท่ีมีความสามารถในการจดัเกบ็
ข้อมูลกราฟิก	 (Graphic	 data)	 และข้อมูล
คุณลักษณะ	 (Attribute	 data)	 ของข้อมูล
กราฟิกให้สามารถน�าเข้าและจัดเก็บ	(Data	
entry/Storage	and	management)	ค้นคืน	 
(Retrieve)	 เปลี่ยนแปลงแก้ไข	 (Edit)	
วเิคราะห์	(Analyze)	และแสดงผล	(Display)	
ข้อมูลซึ่งจัดเก็บอยู่ในระบบพิกัดเดียวกันได้
อย่างรวดเร็ว	 ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ		
เมื่อมีการเก็บข้อมูลเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูล 
ในระบบนีแ้ล้ว	จะสามารถวเิคราะห์สภาพปัญหา 
ท่ี เกิด ข้ึนในแต ่ละพื้น ท่ี	 เพื่อประกอบ 
การตดัสนิใจวางแผน	 ตลอดจนการตดิตาม 
ผลการด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	เช่น	การใช้ 
ประโยชน์ของท่ีดินและอาคาร	 รวมท้ัง 
การประยุกต์ใช้ในด้านอ่ืนๆ	เช่น	การตดิตาม
และจัดเก็บภาษี	 การวางแผนการใช้ท่ีดิน	
หรือการสร้างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย

	 การจัดท�าแผนท่ีเพื่อการจัดเก็บข้อมูล 
ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	 หรือ
ระบบ	 GIS	 นับเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีทาง
กรงุเทพมหานครน�ามาใช้	เพือ่ความสะดวก 
รวดเรว็	แทนท่ีระบบเดมิซึง่สร้างแผนท่ีด้วยมือ 
ท�าให้สิ้นเปลืองท้ังเวลาและบุคลากร	 จึงมี
ค่าใช้จ่ายสูง	

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นอย่างไร

เทคโนโลยีการประมวลผลของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
(Computerized Technology for Geographic Data)

การรวบรวมข้อมูล
(Collection)

การจัดเก็บและบริหารข้อมูล
(Storage and Management)

การแปลงข้อมูล
(Conversion)

การวิเคราะห์
(Analysis)

การท�าแบบจ�าลอง
(Modeling)

การแสดงผล
(Display)

Internet

การค้นคืน
(Retrieval)

ข้อมูลจากพื้นที่จริง

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

สภาพภูมิประเทศ

เขตการปกครอง

เขตที่ดิน

เส้นทางคมนาคม

อาคารและสถานที่ส�าคัญ
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ซอยหมู่บ้านพนาสนธิ์

ซอยหมู่บ้านพนาสนธิ์

ซอยหมู่บ้านพิมาน

	 กรุงเทพมหานคร	 มีพื้นท่ีประมาณ	
1,567.737	ตารางกโิลเมตร	ประกอบไปด้วย 
ที่อยู่อาศัย	อาคาร	สถานประกอบการต่างๆ	 
ท่ีเติบโตตลอดเวลา	 ส�านักการวางผังและ 
พฒันาเมือง	กรงุเทพมหานคร	ได้ด�าเนนิการ 
ส�ารวจการใช้ประโยชน์ของท่ีดนิ	และอาคาร 
ต่างๆ	 ภายในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร	 ด้วย
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	
หรือ	GIS	เพือ่ใช้เป็นฐานข้อมลูในการบรหิาร 

	 •	น�าเข้า	(Scan)	รปูถ่ายทางอากาศด้วย
มาตราส่วนท่ีเหมาะสมสู่ระบบคอมพิวเตอร์	 
แล้วน�ามาปรบัแก้รปูถ่ายทางอากาศให้เข้ากบั 
จุดบังคับภาคพื้นดิน	
	 •	แปลรปูถ่ายทางอากาศท่ีปรากฏ	เป็น
รูปถนน	ทางน�้า	และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ	
	 •	พิมพ์แผนท่ี	 ถนน	 ทางน�้า	 และ 
สิง่ก่อสร้างต่างๆ	เพือ่น�าไปใช้ส�ารวจภาคสนาม 
	 ทั้งนี้แนวทางในการน�าระบบ	GIS	และ
ฐานข้อมูล	 GIS	 ไปใช้งานได้มีหลากหลาย
รูปแบบ	 เช่น	 การสอบถามรายละเอียด	 
การแสดงผลข้อมูล	 อย่างการค้นหาข้อมูล
เพ่ือการวางผังเมือง	 เพ่ือสอบถามท่ีตั้ง
ของสถานท่ีส�าคัญต่างๆ	 ดูการกระจายตัว 
ของต�าแหน่งสาธารณปูโภคต่างๆ	ว่าเพยีงพอ 
ในแต่ละพืน้ท่ีหรอืไม่	หรอืสอบถามกรรมสทิธิ ์
ท่ีดนิในแต่ละบรเิวณ	นอกจากนีฐ้านข้อมูล	GIS 
ยังเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์	 และ
ตัดสินใจ	 เช่น	 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ท่ีดนิ	 ตรวจสอบความคบืหน้าของโครงการ
ส�าคัญต่างๆ

จัดการเมืองในระยะยาว	 ตั้งแต่ปี	 2543	 
ท�าให้เราทราบถึงข้อมูลการใช้พื้นที่	 และได้ 
ฐานข้อมูลเชิงพื้นท่ีถึง	 50	 ช้ัน	 แบ่งเป็น 
กลุม่ข้อมูลหลกัๆ	คอื	
 • กลุ ่มข้อมูลแผนท่ีฐาน	 เช่น	 เขต 
การปกครอง	แหล่งน�้า	ถนน	เส้นทางรถไฟ
 • กลุ่มข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
อาคารในปัจจุบัน 

ฐานข้อมูล GIS กรุงเทพมหานคร

 • กลุ ่ มข ้อมูลสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ	 เช่น	 การให้บริการไฟฟ้า	
ประปา	 สาธารณสุข	 สถานศึกษา	 สถานท่ี
ก�าจัดขยะ	ฯลฯ	
 • กลุม่ข้อมลูผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
เช่น	 เขตผังเมืองรวม	 แผนผังโครงข่าย 
การคมนาคม	ฯลฯ

ขั้นตอนในการจัดท�าแผนที่ GIS

การเชื่อมโยงข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ซอยหมู่บ้านพิมาน

ซอ
ยบ

ุญ
เร
ือง

พัฒ
นา

ซอ
ยบ

ุญ
เร
ือง

พัฒ
นา

ซอยหมู่บ้านพนาสนธิ์
ซอยหมู่บ้านพนาสนธิ์
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การขายส�ง
และขายปลีก

กิจกรรม
ทางการเง�น
และประกันภัย

การบร�หาร
ราชการ

การพักแรม
และการบร�การ
ด�านอาหาร

การคมนาคมขนส�ง
และคลังสินค�า

สาขาอื่นๆอ�ตสาหกรรม
และการผลิต

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการผังเมือง
(ด้านเศรษฐกิจ และสาธารณูปโภค)

ด้านเศรษฐกิจ
	 กรุงเทพฯ	 เป็นศูนย์กลางการค้าและ
เศรษฐกจิของประเทศ	มีชาวต่างชาตเิดนิทาง 
เข้ามาท่องเที่ยว	ลงทุน	และจับจ่ายใช้สอย
จ�านวนมาก	 ซ่ึงท�าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จงัหวัด	(GPP)	ของกรงุเทพมหานคร	ปี	2560	 
มีมูลค่า	 4,730,212	 ล้านบาท	หรือร้อยละ	
32.54	ของทั้งประเทศ	มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว
ของประชากรเท่ากับ	 543,708	 บาทต่อป	ี	
(เป็นอันดบัสามของประเทศรองจากจงัหวดั
ระยอง	 และจังหวัดชลบุรี)	 เมื่อพิจารณา
ผลิตภัณฑ์จังหวัดรายสาขาพบว่าสาขา 
การขายส่งและขายปลกีมีผลติภณัฑ์มวลรวม 
สงูท่ีสดุ	(ร้อยละ	21.47	)	รองลงมาคือ	สาขา
กจิกรรมทางการเงนิและประกนัภยั	(รอ้ยละ	
14.02)		สาขาการอุตสาหกรรมและการผลติ	
(ร้อยละ	12.80)

มูลค่าเศรษฐกิจมวลรวม

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จ�าแนกตามสาขาการผลิต   

ประเทศไทย 
14,533,465 บาท

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
6,732,210	บาท

กรุงเทพมหานคร	
4,730,212	บาท

ประเทศไทย

นครปฐม

สมุทรสาคร
สมุทรปราการ

กรุงเทพมหานคร

นนทบุรี

ปทุมธานี

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรุงเทพมหานคร
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โรงงานอ�ตสาหกรรม*
จำนวน 17,297 แห�ง

จำนวนคนงาน**
534,118 คน 

ชาย 271,600 คน 
หญิง 262,518 คน โรงงาน

ที่จดทะเบียนสูงสุด
ใน 5 อันดับแรก คือ 

 1. โรงงานโลหะ  จำนวน 3,702 แห�ง 
 2. โรงงานเคร�่องยนต�  จำนวน 2,420 แห�ง  
 3. โรงงานสิ�งทอ  จำนวน 2,087 แห�ง  
 4. โรงงานกระดาษ  จำนวน 1,948 แห�ง
 5. โรงงานพลาสติก  จำนวน 1,641 แห�ง 

412,195
ล�านบาท 

เง�นลงทุน
รวมทั้งสิ�น***

กรุงเทพมหานคร

หนี้สินเฉลี่ย
ของครัวเร�อน

อยู�ที่  202,699 บาท

ขนาดครัวเร�อน
เฉลี่ย 3.19  คน

ต�อครัวเร�อน  

รายได�เฉลี่ย
เดือนละ 45,707 บาท

ต�อเดือน หร�อ
14,328 บาท

ต�อคน 

รายจ�ายเฉลี่ย
เดือนละ 35,350 บาท

หร�อ 11,081 บาท
ต�อคน

ใช�ซื้อ/เช�าซื้อบ�านและที่ดิน
ร�อยละ 60.72  
ใช�จ�ายในครอบครัว
ร�อยละ 32.10  
ใช�ในการประกอบธุรกิจ
ร�อยละ 5.20

การจ้างงานและสถานประกอบการ อุตสาหกรรม

รายได้ รายจ่าย และหนี้สินของครัวเรือน

ที่มา : ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2559

ข้อมูลปี 2560

จำนวนผู�มีงานทำ
จำนวน 5,221,450 คน
คิดเป�นร�อยละ 45.07

ของจำนวนผู�มีงานทำ
ในภาคกลาง

และ
ร�อยละ
13.8
ของผู�มีงานทำ
ทั่วประเทศ

สถานประกอบการ
จำนวน146,925 แห�ง

คิดเป�น
ร�อยละ 34.14 

ของประเทศ

มากกว�าร�อยละ 70
เกี่ยวกับประเภทการขายส�ง

การขายปลีก การซ�อมแซมยานยนต� 
จักรยานยนต� ของใช�ส�วนบุคคล

และของใช�ในครัวเร�อน บร�การด�าน
อสังหาร�มทรัพย� การให�เช�า

และบร�การทางธุรกิจ
และในภาคการผลิต

*   โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้
   ประกอบกิจการเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร
   สะสมถึงปี 2559
**  จ�านวนคนงานในเขตกรุงเทพมหานคร
   สะสมถึงปี 2559
*** เงินลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครสะสมถึงปี 2559

 กลุ่มเขตที่มีจ�านวนโรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก	คือ	กลุ่มเขตที่อยู่อาศัยชานเมือง	และ 
	 เกษตรกรรมฝ่ังตะวนัตกตอนล่าง	กลุม่เขตศนูย์กลางธรุกจิและพาณชิยกรรม	และกลุม่เขต 
	 ที่อยู่อาศัย		
 กลุม่เขตท่ีมจี�านวนเงนิทุนสงูสดุ 3 อนัดบัแรก	คอื	กลุม่เขตท่ีอยูอ่าศยั	กลุม่เขตท่ีอยูอ่าศยั 
	 ชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออก	และกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรม
 กลุ่มเขตท่ีมีจ�านวนคนงานสูงสุด 3 อันดับแรก	 คือ	 กลุ่มเขตท่ีอยู่อาศัยชานเมือง 
	 และเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่าง	กลุ่มเขตที่อยู่อาศัย	และกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจ	
	 และพาณิชยกรรม
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บางบัวทอง

มหาสวัสดิ์

บางกอกน�อย

ภาษีเจร�ญ

ตากสิน

สมุทรปราการ

สุวรรณภูมิ

พระโขนง

ทุ�งมหาเมฆ

แม�นศร� สุข�มว�ท

พญาไท

ลาดพร�าว
มีนบุร�

บางเขนนนทบุร�

ประชาชื่น

สุขสวัสดิ์

การให้บริการน�้าประปา

ด้านสาธารณูปโภค พื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง

ปริมาณน�้าเฉลี่ยของผู้ ใช้น�้าต่อคน (การประปานครหลวง ปี 2559)

	 การ ให ้บริ การน�้ าประปาใน พ้ืน ท่ี
กรงุเทพมหานคร	ด�าเนนิการโดยการประปา 
นครหลวง	ให้บรกิารในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร	 
จังหวัดสมุทรปราการ	 และจังหวัดนนทบุรี	 
ครอบคลมุพ้ืนท่ีประมาณ	3,195	ตารางกโิลเมตร	 
การประปานครหลวงสามารถให้บริการ 
น�้าประปาในพ้ืนท่ีได้ประมาณ	 2,418.43	
ตารางกิโลเมตร	(ข้อมูลปี	2559)

ปร�มาณ
น้ำผลิตจ�ายทั้งหมด

1,965.9
 ล�านลูกบาศก�เมตร 

จำนวนผู�ใช�น้ำทั้งสิ�น
2,328,598 ราย

เป�นการใช�งาน
ในบ�านพักอาศัย
ร�อยละ 80.69 

พื้นทีรั่บผดิชอบ 
3,195
ตารางกิโลเมตร

กลุ่มราชการและองค์กรไม่แสวงหาก�าไร

ร้อยละ 0.65

กลุ่มราชการและองค์กร
ไม่แสวงหาก�าไร

ร้อยละ 2.05

กลุ่มธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

ร้อยละ15.05
กลุ่มบ้านพัก
และที่อยู่อาศัย

ร้อยละ 84.30

กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม

ร้อยละ 71.37

กลุ่มบ้านพักและที่อยู่อาศัย

ร้อยละ 26.58

พื้นที่ให้บริการ 
2,418.43
ตารางกิโลเมตร

4	โรงผลิต
18	สาขา

โรงงานผลิตน�้าธนบุรี
170,000

ลูกบำศก์เมตรต่อวัน

โรงงานผลิตน�้าสามเสน
550,000

ลูกบำศก์เมตรต่อวัน

โรงงานผลิตน�้ามหาสวัสดิ์
1,600,000

ลูกบำศก์เมตรต่อวัน

โรงงานผลิตน�้าบางบอน
4,400,000

ลูกบำศก์เมตรต่อวัน

บ้านเดี่ยว/ทาวน์เฮ้าส์

218.85
ลิตร/คน/วัน

สถานประกอบการ
ขนาดเล็ก

278.49
ลิตร/คน/วัน

สถานที่ท�างาน

218.85
ลิตร/คน/วัน

คอนโดมิเนียม

193.33
ลิตร/คน/วัน

สถานประกอบการ
ขนาดใหญ่
14.44
ลิตร/คน/วัน

การให้บริการไฟฟ้า

	 การบริการกระแสไฟฟ้าในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครด�าเนินการ 
โดยการไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	มีขอบเขตการให้บริการในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร	 จังหวัดสมุทรปราการ	 และจังหวัดนนทบุรี	
ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ	 3,192	 ตารางกิโลเมตร	 โดยปัจจุบัน
มีระบบสายไฟฟ้ารวม	 47,757.41	 วงจรกิโลเมตร	 แบ่งเป็น 
สายอากาศ	(แรงดนั	:	ต�า่	12kV	และ	24	kV)	45,011.14	วงจรกโิลเมตร	 
และสายใต้ดนิ	(แรงดนั	:	ต�า่	12kV	และ	24	kV)	2,746.27	วงจรกโิลเมตร 

สายอากาศ
45,011.14

วงจรกิโลเมตร

สายใต้ดิน
2,746.27 วงจรกิโลเมตร

ในปี	2560	กรุงเทพมหานคร	มีจ�านวนผู้ใช้ ไฟฟ้าทั้งสิ้น	2,651,266	ราย	เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	36,917	ราย
โดยจ�าแนกกลุ่มผู้ใช้จากความต้องการ/ลักษณะการใช้ ไฟฟ้า	

ปี	2560	กรุงเทพมหานครมีปริมาณการใช้ ไฟฟ้า	36,210,644,811	หน่วย
โดยผู้ใช้ในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นประเภทที่มีการใช้ ไฟฟ้าสูงสุด

กลุ่มบ้านพักและที่อยู่อาศัย 2,235,226 ราย

กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม 398,892 ราย

กลุ่มราชการและองค์กรไม่แสวงหาก�าไร 17,148 ราย

กิจการ
ขนาดเล็ก

กิจการ
ขนาดกลาง

กิจการ
ขนาดใหญ่

กิจการ
เฉพาะอย่าง

ที่มา : การไฟฟ้านครหลวง, 2560
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มาตรการในการบ�าบัดน�้าเสีย
 โรงควบคุมคุณภาพน�้าเสียขนาดใหญ่
 ของกรุงเทพมหานคร มีจ�านวน 8 แห่ง 
	 •	โรงควบคุมคุณภาพน�้าสี่พระยา	
	 •	โรงควบคุมคุณภาพน�้ารัตนโกสินทร์	
	 •	โรงควบคุมคุณภาพน�้าดินแดง	
	 •	โรงควบคุมคุณภาพน�้าช่องนนทรี	
	 •	โรงควบคุมคุณภาพน�้าหนองแขม	
	 •	โรงควบคุมคุณภาพน�้าทุ่งครุ	
	 •	โรงควบคุมคุณภาพน�้าจตุจักร	
	 •	โรงควบคุมคุณภาพน�้าศูนย์การศึกษา
	 	 และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

การรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย

	 ระบบรวบรวมน�้าเสีย
	 ระบบรวบรวมน�้าเสียของกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อระบายน�้าท่วมและ
รวบรวมน�้าเสียและน�้าฝนไปพร้อมกัน	 ในฤดูแล้งน�้าเสียท้ังหมดจะถูกรวบรวมเข้าสู ่ 
ท่อรวบรวมและน�าไปบ�าบัดท่ีโรงควบคมุคณุภาพน�า้	ในฤดฝูนน�า้เสยีและน�า้ฝนจะไหลรวมกนั 
เข้าสูท่่อรวบรวม	ท�าให้มปีรมิาณน�า้ในท่อรวบรวมสงูข้ึน	(โดยท่ัวไปจะเป็น	5	เท่า	ของน�า้ในฤดแูล้ง)	 
น�า้ท้ังหมดจะไหลรวมเข้าสูท่่อรวบรวมน�า้เสยีและน�าไปบ�าบัดท่ีโรงควบคมุคณุภาพน�า้	ส�าหรบั 
พื้นที่ที่ไม่มีระบบบ�าบัดน�้าเสียนั้น	น�้าจะระบายลงคลองหรือแม่น�้าโดยไม่ผ่านการบ�าบัด

 โรงควบคุมคุณภาพน�้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
 และโครงการในอนาคต จ�านวน 5 โครงการ
	 •	โครงการบ�าบัดน�้าเสียมีนบุรี	
	 •	โครงการบ�าบัดน�้าเสียคลองเตย	
	 •	โครงการบ�าบัดน�้าเสียธนบุรี	
	 •	โครงการบ�าบัดน�้าเสียบึงหนองบอน
	 •	โครงการบ�าบัดน�้าเสียดอนเมือง

โรงควบคุมคุณภาพน�้าทั้ง 8 แห่ง	
ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทั้งหมด	21 เขต
และหลังจากการก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน�้า

ในอนาคต	(5	แห่ง)	จะเพิ่มพื้นที่การให้บริการอีก	19 เขต

แผนที่แสดงขอบเขต
การให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ความสามารถในการบ�าบัดน�้าเสีย
รวม	1,112,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ความสามารถในการบ�าบัดน�้าเสีย
665,000

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
พื้นที่ที่อยู่ในเขตให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย	(ปัจจุบัน)

พื้นที่ที่อยู่ในเขตให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย	(อนาคต)
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2560 57.15
53.55
49.1

49.58
49.78
48.7

50.07
54.87
50.01
49.99

30.23
31.88
37.77
37.56
38.93
39.45
38.95
34.48
39.7

40.08

12.62
14.57

13.13
12.86
11.29
11.85
10.98

10.65
10.29
9.93

2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551

0% 20% 40% 60% 80% 100%

การจัดการขยะ

	 ในช่วงระยะเวลา	 5	 ปี	 ท่ีผ ่านมา 
กรุงเทพมหานครจัดเก็บมูลฝอยได้ลดลง
จากค ่าคาดประมาณของธนาคารเพ่ือ 
ความร่วมมอืระหว่างประเทศแห่งญ่ีปุ่น	(Japan 
Bank	for	International	Cooperation	:	JBIC)	 
โดยได้ด�าเนินการจัดเก็บ	 รวบรวม	 และ
ก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	 โดยน�ามูลฝอย 
ท่ีรวบรวมได้ขนส่งไปยังสถานีขนถ่าย
มูลฝอยในศูนย ์ก�าจัดมูลฝอย	 3	 แห่ง 
โดยมูลฝอยส ่วนหนึ่ งน�าไปก�าจัดด ้วย
เทคโนโลยีหมักปุ๋ยท่ีศูนย์ฯ	 อ่อนนุช	 และ
ส่วนท่ีเหลือจาก	 3	 ศูนย์ฯ	 น�าไปก�าจัด 
โดยการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ		

ที่มา : ส�านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ปี 2560 14,70210,526

ปี 2559 14,26310,130

ปี 2558 13,83510,167

ปี 2557 13,4259,940

ปี 2556 13,0259,963

กทม.

ประเภทหมักท�าปุ๋ย

JBIC

ประเภทเข้าสู่ขบวนการผลิตใหม่ ประเภทฝังกลบ

 ประเภทหมักท�าปุ๋ย	ประกอบด้วย	เศษอาหาร	ไม้และใบไม้	และอื่น	ๆ
 
 ประเภทเข้าสู่ขบวนการผลิตใหม่ ประกอบด้วย	กระดาษ	Recycle
	 พลาสติก	Recycle	โฟม	แก้ว	และโลหะ
 ประเภทฝังกลบ ประกอบด้วย	กระดาษ	Non-recycle	พลาสติก	Non-recycle
	 หนัง	ยาง	ผ้า	สิ่งทอ	หิน	เซรามิค	กระดูกและเปลือกหอย

	 กรุงเทพมหานครจ�าแนกประเภท/ใช้ประโยชน์ของมูลฝอยจากศูนย์ก�าจัดมูลฝอย	 
3	ศูนย์	(สายไหม	หนองแขม	และอ่อนนุช)	ระหว่างปี	2551-2560	เป็นประเภทได้ดังนี้

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยและขอบเขตพื้นที่

ให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม

ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุช

ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยสายไหม

ศนูย์ก�าจดัมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนชุ

ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุชและสายไหม

ที่ตั้งศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม

ที่ตั้งศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุช

ที่ตั้งศูนย์ก�าจัดมูลฝอยสายไหม

3

1 2

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดนนทบุร�

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดฉะเชิงเทรา

1
2
3

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการคาดประมาณมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานคร ปี 2556-2560

แผนภูมิแสดงการจ�าแนกประเภท/ใช้ประโยชน์มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
จากศูนย์ก�าจัดมูลฝอย 3 ศูนย์ (สายไหม หนองแขม อ่อนนุช)

ที่มา : ส�านักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
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2557

10,000,000.00

1,000,000.00

100,000.00

10,000.00
2558 2559 2560

9,852,698.00

9,852,698.00 16,448 18,760 21,358

9,850,429.69

10,407,054.03 11,005,261.14

สรุปผลการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2560

	 พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ	 มีการเติบโตและ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	 ในแต่ละปี	 มี 
การขออนญุาตสิง่ปลกูสร้างในพืน้ท่ีต่างๆ	และ 
ในปี	2560	ได้มีการอนญุาตปลกูสร้างอาคาร
ทั้งหมด	จ�านวน	21,358	หน่วย	รวมพื้นที่	
11,005,261.14	 ตารางเมตร	 กลุ่มเขตท่ีมี
การอนญุาตปลกูสร้างอาคารมากท่ีสดุ	ได้แก่	
กลุ่มเขตท่ีอยู่อาศัย	 จ�านวน	9,504	 หน่วย	 
คดิเป็นพ้ืนท่ีรวม	3,729,702.41	ตารางเมตร	

และเขตท่ีมีการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
มากท่ีสดุ	คอื	เขตสายไหม	จ�านวน	2,926	หน่วย	 
คิดเป็นพื้นที่รวม	590,445.00	ตารางเมตร	
แต่เขตท่ีมีพื้นท่ีรวมการขออนุญาตอาคาร
มากที่สุด	คือ	เขตวัฒนา	คิดเป็นพื้นที่รวม	
1,525,356.75	ตารางเมตร
	 กลุ ่มเขตท่ีมีการอนุญาตปลูกสร้าง
อาคารน้อยท่ีสุด	 คือ	 กลุ ่มเขตอนุรักษ ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเท่ียว	 

โดยมจี�านวนเพยีง	452	หน่วย	คดิเป็นพืน้ท่ีรวม	 
347,370.59	 ตารางเมตร	 และเขตท่ีมี 
การอนุญาตปลูกสร้างอาคารน้อยท่ีสุด	 คือ 
เขตป้อมปราบศตัรพู่าย	จ�านวน	7	หน่วย	คดิเป็น 
พื้นท่ี	 11,206.82	 ตารางเมตร	 แต่เขตท่ีมี 
พื้นท่ีรวมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
น้อยท่ีสุด	 คือ	 เขตสัมพันธวงศ์	 พื้นท่ี	
4,287.91	ตารางเมตร

อาคารที่มีการอนุญาตปลูกสร้าง (สัดส่วนตามพื้นที่อาคาร)

การอนุญาตปลูกสร้างอาคาร จ�าแนกตามกลุ่มเขต

การเปลี่ยนแปลงการอนุญาตปลูกสร้างอาคารเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2557-2560

พักอาศัย
ร้อยละ 61.39

คลังสินค้า
ร้อยละ 1.71

พาณิชย์
ร้อยละ 15.03

สถาบัน/องค์กรอิสระ
ร้อยละ 0.61

ที่จอดรถ
ร้อยละ 7.47

โรงพยาบาล/สถานพยาบาล
ร้อยละ 0.58

สถาบันการศึกษา
ร้อยละ 6.60

อาคารแบบอุตสาหกรรม
ร้อยละ 0.07

พาณิชย์-พักอาศัย
ร้อยละ 6.30

อื่นๆ
ร้อยละ 0.24

กลุ่มเขตที่พักอาศัย
จ�านวน	9,505 หน่วย
คิดเป็นพื้นที่	9,3729,834.41	ตารางเมตร

กลุ่มเขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออก
จ�านวน	5,964	หน่วย
คิดเป็นพื้นที่	1,691,492.07 ตารางเมตร

กลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรม
จ�านวน	1,418	หน่วย
คิดเป็นพื้นที่	3,617,887.62	ตารางเมตร

กลุ่มเขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่าง
จ�านวน	1,810 หน่วย
คิดเป็นพื้นที่	692,882.62	ตารางเมตร

กลุ่มเขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
จ�านวน	79	หน่วย
คิดเป็นพื้นที่	56,189.56	ตารางเมตร

กลุ่มเขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบน
จ�านวน	2,209	หน่วย
คิดเป็นพื้นที่	925,793.80 ตารางเมตร

	 การอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่อนุญาตปลูกสร้าง
ในเขตกรงุเทพมหานคร	ปี	2560	มท้ัีงหมด	21,358	หน่วย	
เพิ่มขึ้นจาก	ปี	2559	(จ�านวน18,760	หน่วย)	จ�านวน	
2,598	หน่วย	และจ�านวนพืน้ท่ีท่ีมกีารอนญุาตปลกูสร้าง 
อาคาร	 11,005,261.14	 ตารางเมตร	 เพิ่มข้ึนจาก	 
ปี	 2559	 (9,850,429.69	 ตาตรงเมตร)	 จ�านวน	
1,154,831.45	ตารางเมตร	ซึ่งการอนุญาตปลูกสร้าง
อาคาร	ปี	2560	มจี�านวนการอนญุาตปลกูสร้างอาคาร
และจ�านวนพื้นท่ีการอนุญาตปลูกสร้างอาคารจ�านวน
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่ปี	2557-2560 พื้นที่อาคาร	(ตร.ม.) จ�านวนการอนุญาต	(หน่วย)
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สรุปสถิติพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2560

	 “มหานครสี เ ขียว	 สะดวกสบาย”	
เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
กรุงเทพมหานคร	 การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและ
สวนสาธารณะจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจส�าคัญ
ของกรุงเทพมหานคร	ซึ่งในปี	2560	พื้นที่ 
สเีขียวและสวนสาธารณะในพ้ืนท่ีกรงุเทพฯ	มี
พืน้ท่ีรวม	36,081,312.92	ตารางเมตร	คดิเป็น 
สดัส่วนพ้ืนท่ีสเีขียวต่อประชากร	6.34	ตาราง
เมตรต่อคน1

กลุ่มเขตที่ 1	กลุ่มเขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
	 และส่งเสริมการท่องเที่ยว
กลุ่มเขตที่ 2 กลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจ
	 และพาณิชยกรรม
กลุ่มเขตที่ 3	กลุ่มเขตที่อยู่อาศัย
กลุ่มเขตที่ 4	กลุ่มเขตที่อยู่อาศัยชานเมือง
	 และเกษตรกรรมฝั่งตะวันออก
กลุ่มเขตที่ 5	กลุ่มเขตที่อยู่อาศัยชานเมือง
	 และเกษตรกรรมฝ่ังตะวันตกตอนบน
กลุ่มเขตที่ 6	กลุ่มเขตที่อยู่อาศัยชานเมือง
	 และเกษตรกรรมฝ่ังตะวนัตกตอนล่าง 1จ�านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 5,682,415 คน

สวนสาธารณะ จ�านวนพื้นที่รวม

	 การเปลี่ยนแปลงของสวนสาธารณะ
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมีเพิ่มข้ึนอย่าง 
ต่อเนื่อง	สืบเนื่องจากนโยบายของผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครและโครงการท่ีเกี่ยวข้อง
กับพื้นท่ีสีเขียวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แต่อย่างไรกต็าม	พืน้ท่ีว่างท่ีจะน�ามาพฒันา
หรือก ่อสร ้างสวนสาธารณะมีมูลค ่าสูง 
จึงต้องสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน	

การเปลี่ยนแปลงของสวนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงปี 2557-2560

ซ่ึงกฎหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	
พ.ศ.	2556	 ได้น�ามาตรการของผังเมือง	
เพื่อส ่ ง เสริมการเ พ่ิมพ้ืนท่ีสี เ ขียวโดย 
ภาคเอกชน	 เช่น	 การก�าหนดพ้ืนท่ีว่างต่อ
พืน้ท่ีอาคารรวม	(Open	Space	Ratio:	OSR)	 
ซ่ึงต้องมีพ้ืนท่ีน�้าซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม ้
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ	 50	 ของพื้นท่ีว ่าง 
และมีนโยบายเชิงบวกเพื่อจูงใจ	 เช ่น 

การให้ผู ้ประกอบการมีอัตราส่วนพื้นท่ี 
อาคารรวมต่อพืน้ท่ีดนิท่ีเพิม่ขึน้	(FAR	Bonus)	 
หากผูป้ระกอบการจดัให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 
ท่ีมี ผลต ่อการส ่ ง เสริม ให ้ มีพื้ น ท่ี โล ่ ง 
เพื่ อประโยชน ์สาธารณะหรือจัด ให ้ มี 
สวนสาธารณะ	 จะช ่วยสนับสนุนให ้ มี 
การพัฒนาสวนสาธารณะหรือพื้นท่ีสีเขียว
ของกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น

	 ท้ังนี้	 กรุงเทพมหานครมีความมุ่งม่ัน
และตั้งใจท่ีเพิ่มพื้นท่ีสวนสาธารณะให้ได	้ 
9	ตารางเมตรต่อคน	ตามมาตรฐานองค์การ
อนามัยโลก	(WHO)	 และเพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายตามนโยบาย	 “ผลักดันทันใจ 
แก้ไขทันที”	ของ	พลต�ารวจเอก	อัศวนิ	ขวญัเมอืง 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สวนสาธารณะ	6,721 แห่ง
พื้นที่สวนสาธารณะ 30.94	ล้าน	ตร.ม.

อัตราส่วนพื้นที่สวนสาธารณะ
5.44	ตร.ม.	ต่อคน

สวนสาธารณะ 7,160 แห่ง
พื้นที่สวนสาธารณะ 33.96	ล้าน	ตร.ม.

อัตราส่วนพื้นที่สวนสาธารณะ
5.97 ตร.ม.	ต่อคน

สวนสาธารณะ 7,408 แห่ง
พื้นที่สวนสาธารณะ 35.09 ล้าน	ตร.ม.

อัตราส่วนพื้นที่สวนสาธารณะ
6.16 ตร.ม.	ต่อคน

สวนสาธารณะ 7,633 แห่ง
พื้นที่สวนสาธารณะ 36.08	ล้าน	ตร.ม.

อัตราส่วนพื้นที่สวนสาธารณะ
6.34 ตร.ม.	ต่อคน

ป ี2557 ป ี2558 ปี 2559 ปี 2560
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การกระจายตัวของวัด
ในกรุงเทพมหานคร
	 	 	 กลุ่มที่	1
	 	 	 กลุ่มเขตอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมและส่งเสริมการท่องเท่ียว	ได้แก่	เขตพระนคร	
ป้อมปราบศัตรูพ่าย	 สัมพันธวงศ์	 ดุสิต	 ธนบุรี	 คลองสาน	 บางกอกใหญ่	 บางกอกน้อย 
และบางพลัด	มีทั้งหมด	164	แห่ง	พระอารามหลวงชั้นเอก	8	แห่ง	ชั้นโท	20	แห่ง	ชั้นตรี	
37	แห่ง	และวัดราษฎร์	99	แห่ง	พื้นที่รวม	2,223.27	ไร่
	 	 	 กลุ่มที่	2
	 	 	 กลุ่มเขตศนูย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรม	ได้แก่	เขตบางซ่ือ	จตจัุกร	พญาไท	
ดินแดง	ห้วยขวาง	ราชเทวี	ปทุมวัน	บางรัก	สาทร	บางคอแหลม	ยานนาวา	คลองเตย	และ
วัฒนา	มีทั้งหมด	60	แห่ง	พระอารามหลวงชั้นโท	1	แห่ง	ชั้นตรี	7	แห่ง	และวัดราษฎร์	 
53	แห่ง	พื้นที่รวม	807.64	ไร่
	 	 	 กลุ่มที่	3
	 	 	 กลุ่มเขตท่ีอยู่อาศัย	ได้แก่	 เขตหลักสี่	ดอนเมือง	สายไหม	บางเขน	ลาดพร้าว	
วังทองหลาง	 บางกะปิ	 บึงกุ่ม	 คันนายาว	 สะพานสูง	 ประเวศ	 พระโขนง	 และบางนา	 
มีทั้งหมด	60	แห่ง	พระอารามหลวงชั้นเอก	1	แห่ง	ชั้นตรี	6	แห่ง	และวัดราษฎร์	53	แห่ง	
พื้นที่รวม	1,088.47	ไร่
	 	 	 กลุ่มที่	4
	 	 	 กลุ่มเขตท่ีอยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออก	 ได้แก่	 เขต 
คลองสามวา	หนองจอก	มีนบุรี	และลาดกระบัง	มีทั้งหมด	50	แห่ง	เป็นวัดราษฎร์ทั้งหมด	
พื้นที่รวม	946.52	ไร่

   กลุ่มที่	5
	 	 	 กลุ่มเขตท่ีอยูอ่าศยัชานเมืองและเกษตรกรรมฝ่ังตะวนัตกตอนบน	 
ได้แก่	เขตตลิ่งชัน	ทวีวัฒนา	ภาษีเจริญ	บางแค	และหนองแขม	มีทั้งหมด	
73	 แห่ง	 พระอารามหลวงช้ันโท	1	 แห่ง	 ช้ันตรี	 9	 แห่ง	 และวัดราษฎร์ 
63	แห่ง	พื้นที่รวม	1,058.29	ไร่
   กลุ่มที่	6
	 	 	 กลุ่มเขตท่ีอยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตก 
ตอนล่าง	 ได้แก่	 เขตราษฎร์บูรณะ	 ทุ่งครุ	 จอมทอง	 บางบอน	 และ
บางขุนเทียน	มีทั้งหมด	47	แห่ง	พระอารามหลวงชั้นเอก	1	แห่ง	ชั้นตรี	 
2	แห่ง	และวัดราษฎร์	44	แห่ง	พื้นที่รวม	797.12	ไร่
	 จากข้อมูลดังกล่าว	 สังเกตได้ว่ากลุ่มท่ี	1	 มีจ�านวนวัดอยู่มากท่ีสุด	
ซ่ึงส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณเขตพระนคร	 สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ท่ี 
เขตพระนครเป็นหัวเมืองท่ีตั้งพระบรมมหาราชวังเปรียบเสมือนเป็น
ศูนย์กลางของประเทศไทยและเป็นท่ีตั้งวัดส�าคัญท่ีมีประวัติศาสตร์มา
ยาวนาน	 ส่วนกลุ่มท่ี	 6	 มีวัดอยู่น้อยท่ีสุด	 เพราะเป็นพื้นท่ีชานเมือง	 
ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเกษตรกรรม

วัดในกรุงเทพฯ

454 แห่ง
พื้นที่รวม 6,921.31 ไร่

พระอารามหลวงชั้นเอก

10 แห่ง
พื้นที่รวม

394.86 ไร่

พระอารามหลวงชั้นโท

22 แห่ง
พื้นที่รวม

605.08 ไร่

พระอารามหลวงชั้นตรี

62 แห่ง
พื้นที่รวม

1,114.92 ไร่

วัดราษฎร์

360 แห่ง
พื้นที่รวม

4,806.45 ไร่
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การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร 
และการให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

	 การควบคมุการใช้ประโยชน์ท่ีดนิให้เป็น
ไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	 และ 
ข้อก�าหนดต่างๆ	ของกรงุเทพมหานคร	เป็น
สิ่งส�าคัญและจ�าเป็น	 ด้วยกรุงเทพมหานคร
จะได้เจริญเตบิโตและมกีารใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ไปในทิศทางท่ีถกูต้องเหมาะสม	ตามท่ีได้วาง
ยุทธศาสตร์ไว้	ในปีงบประมาณ	2561	ส�านกั
การวางผงัและพัฒนาเมอืงได้ให้บรกิารออก
หนังสือตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
อาคารตามข้อก�าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
กรงุเทพมหานคร	พ.ศ.	2556	และข้อบัญญัต ิ
กรงุเทพมหานคร	เพือ่ใช้ประกอบการย่ืนขอ
อนุญาตประกอบกิจการ	จ�านวน	684	แห่ง	 
โดยเขตท่ีมกีารขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ท่ีดนิมากท่ีสดุ	5	อันดบัแรก	คอื	เขตประเวศ	 
48	แห่ง	 เขตวัฒนา	37	แห่ง	 เขตบางเขน	 
35	แห่ง	เขตจตจุกัร	34	แห่ง	และเขตห้วยขวาง	 
28	แห่ง	ประจ�าปีงบประมาณ	2561	ดังนี้
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ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
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	 นอกจากนี้ ส� านั กการวางผั งและ 
พฒันาเมืองยังได้ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลู	ส�ารวจ 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินในกรุงเทพมหานคร	
ในพื้นที่ต่างๆ	 ว่าเป็นไปตามที่ได้ก�าหนดไว้
อย่างต่อเนื่อง
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	 ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง	 ได้ด�าเนินการส�ารวจ	
รวบรวมข้อมูล	จัดเก็บ	วิเคราะห์	และเผยแพร่สู่สาธารณชน	ทั้งนี้
เพ่ือให้การวางผงัและพฒันาเมอืงเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ	และ
ทุกภาคส่วนเห็นภาพการพัฒนาเมืองร่วมกัน
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พัฒนาพื้นที่
พัฒนาเมือง

	 กรุงเทพฯ	 มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นในทุกๆ	 วัน	 การวางแผนพัฒนาเมือง 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองจึงเป็นเรื่องส�าคัญ	 เพือ่ให้เมืองเติบโตอย่างมี
ทิศทาง	มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	 คุ้มค่า	มีระบบสาธารณูปโภคและโครงข่าย 
การเดินทางที่ครอบคลุม	
	 กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองด�าเนินโครงการ
ต่างๆ	ทีเ่ก่ียวพันกับการวางผงัและพฒันาพื้นทีใ่นกรงุเทพมหานครให้สามารถใช้ประโยชน์ ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งการจัดท�าผังเมืองรวมซึ่งเป็นแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและวางผงัการใช้ประโยชน์พ้ืนที	่การจดัรปูทีด่นิเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที	่ 
การปรับภูมิทัศน์	 และรวมถึงการอนุรักษ์และรักษาโบราณสถานต่างๆ	 ให้คงคุณค่า 
คู่บ้านคู่เมืองสืบต่อไป



	 พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ	 ได้ประกาศบังคับใช้
ผังเมืองรวมครั้งแรกในปี	 2535	 ซ่ึงเป็น 
ผงัเมืองท่ีจดัท�าโดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง	 
จากนั้นในฉบับต่อมาได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการผังเมืองให้กรงุเทพมหานคร	
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 จดัท�า
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	 (ปรับปรุง 
ครัง้ท่ี	1)	พ.ศ.	2542	จากนัน้ได้มีการปรบัปรุง
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพบ้านเมือง 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในการปรับปรุงครั้งท่ี	2	 
(พ.ศ.	2549)	และฉบับล่าสดุคอืฉบับปรบัปรงุ
ครั้งท่ี	3	(พ.ศ.	2556)	ซ่ึงได้ประกาศบังคบัใช้
เมือ่วนัที	่16	พฤษภาคม	2556
	 ต่อมาส�านกัการวางผงัและพฒันาเมอืง	ได้ 
ด�าเนนิการประเมินผลการใช้บังคบักฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	
พ.ศ.	 2556	 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่	 3)	 ตาม 
พระราชบัญญัติการผังเมือง	 (ฉบับท่ี	 4)	
พ.ศ.	 2558	 พบว่า	 มีการเปลี่ยนแปลงใน
สาระส�าคัญหลายประการ	 โดยเฉพาะเรื่อง

โครงการวางและจัดท�าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครั้งที่ 4)

การขยายตวัของพ้ืนท่ีเมอืงท่ีเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ี 
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม	 ส่งผลให้ 
พื้นท่ีเกษตรกรรมลดลงอย ่างต ่อเนื่อง	 
ความหนาแน่นของประชาชนในหลายบรเิวณ 
เริ่มเกินมาตรฐานท่ีผังเมืองรวมก�าหนด	 
การเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย	ุการพฒันาโครงการ
ขนาดใหญ่ของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการ 
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนท่ีได้ก ่อสร้างข้ึน 
หลายสายและหลายโครงการมีการขยาย
สายทางเพิ่มมากขึ้น	 มีโครงการขนาดใหญ่
ของภาคเอกชน	 การขยายตัวของกิจกรรม 
โลจสิตกิส์ในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร	ตลอดจน 
ความไม่สอดคล้องกันของแผนผังและ 
ข้อก�าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดนิบรเิวณรอยต่อ 
กรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบ
	 ด้วยเหตนุี	้จงึได้ด�าเนนิการวางและจดัท�า 
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	 (ปรับปรุง 
ครัง้ท่ี	4)	เป็นโครงการต่อเนือ่งในปีงบประมาณ	 
2560-2562	โดยด�าเนนิการจ้างบรษัิทท่ีปรกึษา 
ประกอบด้วย	4	กิจกรรม	คือ

	 1)	จ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการ
โอนสทิธกิารพฒันา	(Transfer	Development	 
Right:	TDR)	
	 2)	มาตรการพฒันาโครงการขนาดใหญ่	
(Planned	Unit	Development:	PUD)	
	 3)	 จ้างท่ีปรึกษาก�าหนดมาตรการทาง
ผังเมืองท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร	
	 4)	 จ ้างท่ีปรึกษาจัดท�าแผนแม่บท
และมาตรการทางผังเมืองท่ีเหมาะสม
ส�าหรับระบบการจัดการโลจิสติกส์ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร	 เพื่อน�าข้อมูลประกอบ
การพิจารณาการด�าเนินการวางและจัดท�า
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	 (ปรับปรุง
ครั้งที่	 4)	 ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัต ิ
การผงัเมอืง	พ.ศ.	2518	ซ่ึงปัจจบัุนอยู่ระหว่าง 
การจัดท�าร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	
(ปรับปรุงครั้งที่	4)	โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
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 1. การทบทวน ประเมินผล และรวบรวมปัญหา	จากข้อหารือและการจัดประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ผู้ประกอบการ	และประชาชน	เพื่อรับฟังปัญหา	อุปสรรค	 
แนวโน้มการพัฒนาเมอืง	และแนวทางปฏบัิตใิห้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคบัผงัเมืองรวม 
กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	2556

 3. จดัประชมุหรือสมัมนาระหว่างผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร	นกัวชิาการผูท้รงคณุวฒุ	ิคณะท�างานของส�านกัการวางผงัและพฒันาเมอืง	 
และหน่วยงานต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อระดมข้อคิดเห็นในการก�าหนดวิสัยทัศน์	 และวัตถุประสงค์การวางและจัดท�าผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครฉบับใหม่ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของกรุงเทพมหานคร	 ประเทศไทย	 และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
การพัฒนาเมืองต่างๆ	ทั่วโลก

 2. การแต่งตัง้คณะท�างานของส�านกัการวางผงัและพฒันาเมืองเพือ่ร่วมกบับรษัิทท่ีปรกึษา
ในการส�ารวจ	และเก็บข้อมูลพื้นฐาน	ศึกษา	รวบรวม	และประมวลผลข้อมูลประกอบการวาง
และจัดท�าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ

 4. จัดประชุมหรือสัมมนากลุ่มจังหวัดปริมณฑลท่ีมีพื้นท่ี 
เขตปกครองติดต่อกับกรุงเทพมหานครและกลุ ่มเป้าหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	6	ครั้ง	 เพื่อระดมข้อคิดเห็น	น�าไปปรับปรุง
มาตรการทางผงัเมือง	ข้อก�าหนด	แผนท่ีและแผนผงั	เพือ่ให้ระบบ
ผังเมืองของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสอดคล้องกันอย่าง 
ไร้รอยต่อในการวางและจัดท�าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
ฉบับใหม่
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 7. การประชุมหารือแนวทางพัฒนา
มาตรการทางผังเมืองและวิธีการด�าเนินการ
ตามมาตรการทางผังเมือง จ�านวน	 4	 ครั้ง	
เพือ่น�าข้อเสนอแนะท่ีได้รบัไปประมวลเข้ากบั 
ผลการศกึษาโครงการวางและจดัท�าผงัเมอืงรวม 
กรุงเทพมหานคร	(ปรับปรุงครั้งที่	4)

 5. ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง
ได้จัดงานเปิดตัวโครงการวางและจัดท�า 
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุง 
ครั้งท่ี 4) เพื่ อ เป ็นการประชาสัมพันธ  ์
การด�าเนนิงานด้านผงัเมืองของกรงุเทพมหานคร	 
และเชญิชวนเข้าร่วมประชุมตามกระบวนการ 
มส่ีวนร่วมของประชาชนในข้ันตอนการด�าเนนิงาน 
ของส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองระยะ
ถัดไป

 6. การประชมุคณะท�างานร่วมรายสาขา จ�านวน	10	ครัง้	ประกอบด้วย	กลุม่ท่ีอยู่อาศยั	 
อุตสาหกรรม	 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว	 พาณิชยกรรม	 เกษตรกรรม	
คมนาคมและขนส่ง	 สาธารณูปโภค	 สาธารณูปการ	 ความปลอดภัย	 และสถาบันราชการ	 
เพื่อประมวลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับประกอบแนวทางการปรับปรุงแผนผัง	
ข้อก�าหนด	 และมาตรการทางผังเมืองท่ีเหมาะสมในการวางและจัดท�าผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร	(ปรับปรุงครั้งที่	4)

5 7     5 6     



แนวคิดในการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

 1. การวางและจัดท�าแผนผังก�าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามท่ีได้จ�าแนกประเภท เพื่อรองรับการเพ่ิมข้ึนของจ�านวนประชากรและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจตามกรอบก�าหนดของผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	พ.ศ.	2580	

 2. การวางและจัดท�าแผนผังแสดงท่ีโล่ง เพื่อสงวนสิทธิการใช้ประโยชน์ท่ีดินในบริเวณท่ีก�าหนดให้เป็นท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและ 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	และที่โล่งประเภทต่างๆ	

	 •	 มุ่งเน้นการท�าให้กรุงเทพมหานคร 
	 	 เป็นเมืองกระชับ	
	 •	 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ 
	 	 ท่ีดินและการใช ้ประโยชน ์ ท่ีดิน 
	 	 แบบผสมผสาน	
	 •	 สร้างความสมดุลระหว่างแหล่งงาน 
	 	 และที่อยู่อาศัย	
	 •	 พัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร	 
	 	 (Transit	 Oriented	 Development	 
	 	 หรือ	 TOD)	 บริเวณโดยรอบสถานี 
	 	 รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

	 •	 ส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม	 
	 	 เช ่น	 ท่ีโล ่งบริ เวณริมถนนและ 
	 	 ริมแม่น�้า	ล�าคลอง	
	 •	 ป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย	 
	 	 เช ่น	 ท่ี โล ่ ง เพื่ อการระบายน�้ า 
	 	 ตามธรรมชาติ	 ท่ีโล่งพักน�้าหรือ 
	 	 แก้มลิง
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 3. การวางและจัดท�าแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง	 เพ่ือสงวนสิทธิการใช้ประโยชน์ท่ีดินในบริเวณท่ีก�าหนดให้เป็น 
การขยายถนนเดิม	และถนนโครงการ	

 4. การวางและจัดท�าแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค เพ่ือสงวนสทิธกิารใช้ประโยชน์ท่ีดนิในบรเิวณท่ีก�าหนดให้เป็นท่ีตัง้
ของระบบและโครงข่ายสาธารณูปโภค	

	 •	 พัฒนาโครงข่ายถนนสายประธาน	 
	 	 ถนนสายหลกั	และถนนสายรองให้มี 
	 	 ความสมบูรณ์	
	 •	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบ 
	 	 การขนส ่งมวลชนทางรางและ 
	 	 การเปลี่ยนถ่ายการสัญจรระหว่าง 
	 	 การคมนาคมขนส่งทางบก	 ทางน�้า	 
	 	 ทางอากาศ	และระบบโลจิสติกส์

	 •	 บูรณาการการด�าเนินการด ้าน 
	 	 สาธารณูปโภค	
	 •	 ให้ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการน�า้	 
	 	 ท้ังในด้านการประปา	 การรวบรวม 
	 	 และบ�าบัดน�้าเสีย	 การระบายน�้า 
	 	 และการป้องกนัน�า้ท่วมในเขตชุมชน 
	 	 เมือง	 และการชลประทานในเขต 
	 	 ชนบทและเกษตรกรรม
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 5. การก�าหนดนโยบาย มาตรการ และ
วิธีด�าเนินการ	เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
ของผังเมืองรวม	ตามมาตรา	17(6)	
	 •	 ปรับปรุงมาตรการให้อัตราส่วน 
	 	 พื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มขึ้น	 
	 	 (FAR	Bonus)	
	 •	 เพิ่มเติมมาตรการทางผังเมืองอื่นๆ	 
	 	 ได้แก่	มาตรการโอนสทิธกิารพฒันา	 
	 	 (TDR)	 มาตรการพัฒนาโครงการ 
	 	 ขนาดใหญ่	 (PUD)	 และมาตรการ 
	 	 ทางผงัเมอืงอืน่ๆ	ท่ีมีความเหมาะสม
	 กรุงเทพมหานครมีความมุ่งหมายว่า	 
ในการด�าเนินโครงการครั้งนี้จะสามารถวาง
และจัดท�าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
ฉบับใหม่	ท่ีมมีาตรการทางผงัเมืองท่ีเหมาะสม	 
มีประสิทธิภาพการใช ้บังคับ	 ให ้บรรลุ
วัตถุประสงค์	 สอดคล้องกับสภาพการณ์
และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 และ
สร ้างความเป ็นธรรมให ้กับประชาชน	
เพ่ือเป็นกรอบช้ีน�าการพัฒนาเมืองของ
กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังสามารถตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 
และอาคารตามผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร
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	 ส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองได้
ด�าเนินการจัดรูปท่ีดินตามพระราชบัญญัติ
จัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี	 พ.ศ.	 2547	
ภายใต้คณะกรรมการจดัรปูท่ีดนิเพือ่พฒันา
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร	 โดยมีผู้ว่าราชการ
กรงุเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ	และ 
มีผูอ้�านวยการส�านกัการวางผงัและพฒันาเมอืง 
เป็นกรรมการและเลขานกุาร	ขณะนีอ้ยู่ระหว่าง 
ด�าเนนิการศกึษาพ้ืนท่ีท่ีมคีวามเป็นไปได้ใน
การด�าเนนิการจดัรปูท่ีดนิ	จ�านวน	4	บรเิวณ	
ดังนี้

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร 	 ทั้งนี้	ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง 
ได้รบังบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 
2561	 จัดท�าหนังสือประชาสัมพันธ์	 เพ่ือ
เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง	 
ด้วยวิธีการจัดรูปท่ีดิน	 แบ่งเป็นหนังสือวิธี 
การพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน	และ 
หนังสือกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปท่ีดิน 
เพื่อพัฒนาพื้นท่ี	 เป็นการประชาสัมพันธ ์
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัทุกภาคส่วน 
ในการวางผังและพัฒนาเมืองอย ่ าง มี
ประสิทธิภาพต่อไป

 • พื้นที่บริเวณข้างส�านักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 3 เขตพระโขนง 
	 	 พืน้ท่ีขนาด	41-3-83	ไร่	ทิศเหนอืจดท่ีดนิเอกชน	ทิศตะวนัออกจดคลองบางนางจนี	 
ทิศตะวันตกจดถนนสุขุมวิทและล�ารางสาธารณะ	และทิศใต้จดที่ดินเอกชน	มีเจ้าของที่ดิน	
จ�านวน	7	ราย	มีแปลงที่ดินจ�านวน	9	แปลง

 • พื้นที่ตาบอดหลังซอยบรมราชชนนี 77-81 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
	 	 พ้ืนท่ีขนาด	150	ไร่	มท่ีีดนิรวม	180	แปลง	อยูบ่รเิวณปากทางด้านถนนบรมราชชนน	ี 
และถนนซอยโชคสมบัติ	ด้านในเป็นที่ดินตาบอด

 • พื้นที่บริเวณซอยบางแวก 38-40 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 
	 	 พื้นท่ีขนาด	 30	 ไร่	 มีปัญหาการเข้าออกและพื้นท่ีตาบอดอยู่บริเวณพื้นท่ี 
ซอยบางแวก	38-40	มีที่ดินแปลงใหญ่	6	แปลง	พื้นที่ประมาณ	7	ไร่	เป็นที่ตาบอด	นอกนั้น 
เป็นท่ีดินแปลงย่อยท่ีเป็นท่ีพักอาศัย	 ประชาชนใช้ทางเข้าออกซอยบางแวก	 38	 และ	 
ซอยบางแวก	 40	 ซ่ึงมีลักษณะเป็นทางเดินคอนกรีตกว้าง	 1.50	 เมตร	 คร่อมล�ากระโดง
สาธารณะ

 • พื้นที่บริเวณถนนราชพฤกษ์ ตรงข้ามฟู๊ดวิลล่า แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 
	 	 พื้นที่ขนาด	17-2-0	ไร่	ส่วนใหญ่เป็นที่ดินตาบอดและรกร้าง	บริเวณกึ่งกลางพื้นที่
ค่อนไปทางทิศเหนือเป็นล�ากระโดงสาธารณะกว้าง	4	เมตร	มีถนนส่วนบุคคลขนานไปกับ
ล�ากระโดง	ทิศเหนือเป็นถนนคอนกรีตกว้าง	6	 เมตร	ยาว	130	เมตร	โดยรอบเป็นพื้นที่
หมู่บ้านจัดสรร
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ทว�วัฒนา

บางแค

หนองแขม

บางข�นเทียน

บางบอน

ทุ�งครุ

บางนา

ประเวศ

สวนหลวง

พระโขนง
ยานนาวา

บางคอแหลม

คลองเตยสาทรธนบุร�
คลองสาน

ปทุมวัน

บางรัก

ราชเทว�

พญาไท

ดินแดง

วังทองหลาง

ห�วยขวาง บางกะป� สะพานสูง

บึงกุ�ม

คันนายาว
ลาดพร�าว

บางเขน

สายไหม

ดอนเมือง

หลักสี่ คลองสามวา

มีนบุร�

หนองจอก

ลาดกระบัง

จตุจักร

ดุสิต

บางซื่อ

พระนคร
ป�อมปราบฯ

สัมพันธวงศ� วัฒนา

ราษฎร�บูรณะ

ตลิ�งชัน
บางกอกน�อย

บางพลัด

ภาษีเจร�ญ

จอมทอง

บางกอกใหญ�

	 กรุงเทพมหานครมุ่งม่ันและตั้งใจท่ีจะ 
พฒันาพืน้ท่ีกรงุเทพฯ	ให้เหมาะส�าหรบัเดนิทาง 
และใช้ชีวิตประจ�าวัน	 กรุงเทพมหานครจึง
มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก�าหนด 
รูปแบบทางเท้าท่ีเหมาะสม	 สอดคล้องกับ 
สภาพการใช้งาน	 ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร	 ท้ัง 
ผู้ใช้ถนนและผู ้ขับข่ียานพาหนะ	 และได้
ก�าหนดพื้นที่น�าร่องตามแนวถนน	17	สาย	
แบ่งเป็นกลุม่เขตกรงุธนเหนอื	1	แห่ง	กลุม่เขต 
กรงุเทพเหนอื	2	แห่ง	กลุม่เขตกรงุเทพกลาง	 
7	 แห่ง	 กรุงเทพใต้	 6	 แห่ง	 และกลุ่มเขต
กรุงเทพตะวันออก	1	แห่ง	
	 แนวทางการออกแบบก�าหนดให้ต้องมี 
ความสอดคล้องกบัเอกลกัษณ์ของแต่ละท้องท่ี	 
มีมาตรฐานตามท่ีส�านักการโยธาก�าหนด	
มีสิ่งอ�านวยความสะดวก	 ปลอดภัย	 และมี 
ภูมิทัศน์ที่ดีและสวยงาม	 โดยให้เอกชนเป็น 
ผูล้งทุนก่อสร้าง	 พร้อมดแูลรักษา	 เพ่ือสร้าง
ความรูส้กึร่วมในการเป็นเจ้าของ	และร่วมกนั
ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

	 ที่ผ่านมา	ส�านักงานเขตได้ประสานกับ
ผู้ประกอบการ	 เพ่ือหารือและขอสนับสนุน
งบประมาณในการด�าเนินการ	โดยโครงการ
ท่ีประสบความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
คือ	 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา 
สภาพแวดล้อมย่านราชประสงค์ไปสูก่ารปฏบัิติ	 
ถนนราชด�าริ	 เขตปทุมวัน	 ท่ีอยู่ระหว่างให ้
ท่ีปรกึษาจดัท�าแบบก่อสร้าง	ปรบัรายละเอียด	 
รวมท้ังโครงการปรบัปรงุภมูทัิศน์และพัฒนา
สภาพแวดล้อมย่านสีลมไปสู ่การปฏิบัติ	
ถนนสีลม	 เขตบางรัก	 ท่ีอยู่ระหว่างเสนอ 
ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามใน 
ค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการก�ากบัโครงการฯ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า 6 กลุ่มเขต

กลุ่มกรุงเทพกลาง	 7	แห่ง
กลุ่มกรุงเทพใต้	 6	แห่ง
กลุ่มกรุงเทพเหนือ	 2	แห่ง
กลุ่มกรุงเทพตะวันออก	 1	แห่ง
กลุ่มกรุงเทพธนเหนือ	 1	แห่ง
กลุ่มกรุงเทพธนใต้	 1	แห่ง
รวม  18 แห่ง

ถนนราชด�าริ	เขตปทุมวัน	
ถนนเชียงใหม่	เขตคลองสาน
ถนนสรงประภา	เขตดอนเมือง
ถนนก�าแพงเพชร	2	เขตจตุจักร
ถนนมหาราช	หน้าสถานีต�ารวจนครบาล
พระราชวัง	เขตพระนคร
ถนนบ�ารุงเมือง	:	แยกแม้นศรี
	เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	
เกาะรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
	เขตราชเทวี	
	ถนนโยธี	เขตราชเทวี
ถนนพญาไท	:	Airport	Rail	Link	พญาไท
	เขตราชเทวี	
ถนนพหลโยธิน	:	สถานี	BTS	อารีย์
เขตพญาไท
ถนนรัชดาภิเษก	เขตดินแดง
และเขตห้วยขวาง
ถนนสุขุมวิท	63	(เอกมัย)	เขตวัฒนา
ถนนสุขุมวิท	55	(ทองหล่อ)	เขตวัฒนา
ซอยทองหล่อ	10	เขตวัฒนา
ถนนสีลม	เขตบางรัก
ถนนสาทร	เขตสาทร/เขตบางรัก
ถนนเสรีไทย	เขตบึงกุ่ม
ถนนประชาอุทิศ	เขตทุ่งครุ

แผนพัฒนาทางเท้าและปรับปรุงภูมิทัศน์
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมย่านราชประสงค์ ไปสู่การปฏิบัติ

	 ย่านราชประสงค์เป็นย่านพาณชิยกรรม 
ขนาดใหญ่ท่ีมีอาคารพานิชย์หลากหลาย
รูปแบบ	 ท้ังในรูปแบบศูนย์การค้า	 โรงแรม	
ส�านักงานขนาดใหญ่	 กรุงเทพมหานคร
จึงเชิญชวนภาคเอกชนในพื้นท่ีร ่วมกัน
พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ทางเท้าที่เหมาะสม	 
สอดคล้องกบัสภาพการใช้งานในพืน้ท่ี	สร้าง 
ความปลอดภยัให้แก่ผูส้ญัจร	โดยมกีารแต่งตัง้ 

คณะกรรมการก�ากบัเพือ่การปรบัปรงุภมูทัิศน์	 
และพัฒนาสภาพแวดล้อมย่านราชประสงค ์
ไปสู่การปฏิบัติ	ตามค�าสั่งกรุงเทพมหานคร 
ที่	2063/2561	ลงวันที่	25	มิถุนายน	2561	
และจัดประชุมคณะกรรมการก�ากับเพื่อ 
การปรบัปรงุภมิูทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ย่านราชประสงค์ไปสูก่ารปฏบัิต	ิครัง้ท่ี	1/2561 
ในวนัอังคารท่ี	11	กนัยายน	2561	เพือ่พจิารณา 

เห็นชอบขอบเขตโครงการ	 แนวความคิด 
เบ้ืองต้นในการปรบัปรงุภมิูทัศน์ถนนราชด�าริ 
และคลองซุง	 ขณะนี้อยู่ระหว่างให้บริษัท
ท่ีปรึกษาการจัดท�าแบบก่อสร ้าง	 ปรับ
รายละเอียดแบบก่อสร ้าง	 ก ่อนส ่งให ้
กรุงเทพมหานครพิจารณาเป็นล�าดับต่อไป

	 ส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองได้
ด�าเนินการปรับปรุงโบราณสถานในเขต 
กรงุเทพมหานคร	(เสาชิงช้า)	เพือ่ความปลอดภยั	 
และสวยสง่า	ควรคูเ่มือง	โดยมพีลต�ารวจเอก	 
อัศวนิ	ขวญัเมือง	ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร	 
เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์	และ
พิธีบวงสรวงเสาชิงช้า	 โดยมีคณะผู้บริหาร 
กรุงเทพมหานคร	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมพิธี	ณ	บริเวณวัดสุทศันเทพวราราม
ราชวรมหาวิหาร	จากนั้นในเวลา	13.00	น.	 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 เป็นประธาน 
ในพิธีบวงสรวงเสาชิงช้า	 โดยมีพระมหา 
ราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบุลย์เวทย์บรมหงส์
พรหมพงศ์	พฤฒาจารย์ิ	ประกอบพธิบีรเิวณ
เสาชิงช้า	เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2560

โครงการปรับปรุงโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ก่อนด�าเนินการ ระหว่างด�าเนินการ หลังด�าเนินการปรับปรุง
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 2. กลุ่มกรุงธนเหนือ
	 	 บริเวณถนนประชาธิปกทั้งสองฝั่ง	จ�านวน	299	หลัง	ระยะทางประมาณ	2,600	เมตร	โดยร่วมกับส�านักงานเขต	8	เขต	ได้แก่	
ตลิ่งชัน	คลองสาน	บางพลัด	บางกอกใหญ่	บางกอกน้อย	จอมทอง	ทวีวัฒนา	และธนบุรี	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2561

	 โครงการแต้มสกีรงุเทพฯ	ด�าเนนิการขึน้ 
เพื่อฟื ้นฟูภูมิทัศน์ของพื้นท่ีหรือย่านเก่า 
ท่ีมีคุณค่าและส�าคัญกับกรุงเทพมหานคร 
ให้มีความสวยงาม	เป็นระเบียบเรยีบร้อย	โดย 
ยังคงรกัษาเอกลกัษณ์และมรดกทางวฒันธรรม	 
เป็นหนึง่ในนโยบายการพฒันากรงุเทพมหานคร	 
“ท�าจริงเห็นผลจริง”	 ของพลต�ารวจเอก	 
อัศวนิ	ขวญัเมอืง	ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร	 

โดยจะขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและ 
ประชาชนร่วมทาสีอาคารบ้านเรือนในย่าน 
ให้มีความสวยงาม	 ในเบ้ืองต้นเสนอพื้นท่ี	 
15	เส้นทาง	ประกอบด้วย	ถนนดนิสอ	(รอบ
ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร)	ย่านสามแพร่ง	 
ถนนบริพัตร	 (ย่านค้าไม้ริมคลองโอ่งอ่าง)	 
ถนนบ�ารงุเมือง	 (อาคารประปาแม้นศรเีดมิ)	 
ถนนจักรเพชร	 (ย ่านปากคลองตลาด)	 

ถนนบ้านหม้อ	 ถนนข้าวสาร	 ถนนตานแีละ
ซอยไกรสห์ี	ย่านนางเลิง้	ตกึสวนรมมณนีาถ	 
ถนนเยาวราช	 สองฝ่ังคลองโอ่งอ่าง	 สองฝ่ัง
คลองผดุงกรุงเกษม	 ถนนเชียงใหม่	 และ 
ทางยกระดบัไผ่สงิโต
	 ในปีงบประมาณ	 2561	 ได้ด�าเนินการ
ไป	6	พื้นที่	ดังนี้

 1. กลุ่มกรุงเทพใต้
	 	 ทาสด้ีานหน้าอาคารตึกแถวของส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตรย์ิฝ่ังตรงข้ามวดัยานนาวา	เขตสาทร	ระหว่างซอยเจรญิกรงุ	53	 
และซอยเจริญกรุง	55	จ�านวน	16	คูหา

โครงการแต้มสีกรุงเทพฯ 
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 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
	 	 พืน้ท่ีรมิคลองแสนแสบ	เขตบางกะปิ	
ด�าเนินการทาสีราวกันตกและขอบคันหิน 
ริมคลองแสนแสบ	 จากท่าเรือเดอะมอลล์
บางกะป ิ ไปจนถึ งสะพานข ้ ามคลอง 
ซอยมหาดไทย	 2	 ก่อนถึงท่าเรือวัดกลาง	 
และทาสีราวกันตกและขอบคันหินริม
คลองแสนแสบฝ่ังตรงข้ามท่าเรอืเดอะมอลล์
บางกะปิ	 ไปจนถึงโรงแรมอเลก็ซานเดอร์	
โดยผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร	เป็นประธาน 
เปิดงาน	เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2561

 3. กลุ่มกรุงเทพกลาง
	 	 ถนนข้าวสาร	เขตพระนคร	ทาสีอาคารที่พักของสถานีต�ารวจนครบาลชนะสงคราม 
เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2561	โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน
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 6. กลุ่มกรุงธนใต้
	 	 ทาสีอาคารส�านักงานเขตราษฎร์บูรณะ	และอาคารตรงข้ามส�านักงานเขตราษฎร์บูรณะ	 เริ่มตั้งแต่สะพานข้ามคลองราษฎร์บูรณะ
จนถึงสะพานข้ามคลองบางบูน	ระยะทาง	870	เมตร	เนื้อที่ประมาณ	3,250	ตารางเมตร	เริ่มด�าเนินการเมื่อวันที่	24	มีนาคม	2561

 5. กลุ่มกรุงเทพเหนือ
	 	 ทาสีอาคารในซอยประชานฤมิตร	(ถนนสายไม้)	เมื่อวันที่	19	ตุลาคม	2561	โดยมี
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน
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	 การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่น่าเยือนนั้น	 จ�าเป็นต้องอาศัย 
ความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน	 จึงจะเป็นการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน	สร้างความสุขให้แก่ประชาชนและสังคมโดยรวม	
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	 หัวใจหลักของการวางผังและพัฒนาเมือง	 คือ	 การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ 
ทุกภาคส่วน	ทั้งผู้ปฏิบัติงาน	ภาครัฐ	ภาคเอกชนและภาคประชาชน	ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่ง
ที่ส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองให้ความส�าคัญ	 เพ่ือให้การวางผังเมืองเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	ตั้งแต่ขั้นตอนการวางผังไปจนถึงการบังคับใช้	

เสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
สู่การพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืน



ขั้นตอนง�ายๆ
ก�อนเข�าศึกษา
ดูงานด�านผังเมือง

ผูใชบริการ เขาสูหนาเว็บไซตหลัก

ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ไดที่ http://cpd.bangkok.go.th 

คลิกที่หัวขอ "การใหบริการ

ดานศึกษาดูงานสำนักการวางผัง

และพัฒนาเมือง"

ศึกษารายละเอียด

"ระเบียบการศึกษาดูงาน" 

เข�าเว็บไซต�สำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง1

จองผานระบบออนไลน หรือ 

โทรศัพทมาที่สำนักการวางผัง

และพัฒนาเมือง 0 2354 1256 

กรอกรายละเอียด 

"แบบฟอรมหนังสือเขาศึกษาดูงาน"

สงแบบฟอรมนำเรียนผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร ไปที่ 

"ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร

เลขที่ 173 ถนนดินสอ

แขวงเสาชิงชา เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200"

ทำหนังสือถึง "ผู�ว�าราชการ
กรุงเทพมหานคร"2

เจาหนาที่สำนักการวางผัง

และพัฒนาเมืองจะทำการติดตอกลับ

ไปยังเจาหนาที่ประสานงาน 

เพื่อนัดหมายกอนเขาศึกษาดูงาน

ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รอการตอบรับจาก
สำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง

3

	 ส�ำนักกำรวำงผังและพัฒนำเมือง	
กรุงเทพมหำนคร	 เป ็นหน่วยงำนทำง
วิชำกำรท่ีมีภำรกิจด�ำเนินกำรด้ำนกำรวำง 
และจัดท�ำผังเมืองรวม	 ผังเมืองเฉพำะ 
ผงัพฒันำพืน้ท่ีระดบัต่ำงๆ	กำรอนรุกัษ์	ปรบัปรงุ 
ฟื้นฟูเมือง	 รวมถึงกำรวำงผังจัดรูปท่ีดิน	 
กำรก�ำหนดมำตรกำรทำงผงัเมอืง	กำรจดัท�ำ 
แผนท่ีและพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ทำงภมูศิำสตร์	จงึมคีวำมประสงค์ท่ีจะเผยแพร่ 
ข้อมูลสำรสนเทศทำงวิชำกำรด้ำนผังเมือง
ของกรุงเทพมหำนคร	 เพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนกำรผังเมือง	 และข้อมูลท่ี 
ถกูต้องให้แก่ประชำชน	พร้อมท้ังเปิดโอกำส
ให้ประชำชน	 นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษำ	 
หน่วยงำนภำครัฐ	 หน่วยงำนเอกชนที่สนใจ
เข้ำศึกษำดูงำนภำรกิจหน้ำท่ีของส�ำนักกำร
วำงผังและพัฒนำเมืองอย่ำงต่อเนื่อง	

การให้บริการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (Best Service)

	 ดงันัน้	ส�ำนกักำรวำงผงัและพฒันำเมอืง 
จึงได้ด�ำเนินโครงกำร	 “เพิ่มช่องทางการให้
บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง” 
ซ่ึงเป็นโครงกำรให้บริกำรท่ีดีท่ีสุด	 (Best 
Service)	 ประจ�ำป ีงบประมำณ	 2561 
เพื่อให้ผู ้รับบริกำรประทับใจ	 คนท�ำงำน
เกิดควำมสุข	 มีจิตใจท่ีพร้อมให้บริกำร
และเพื่อให้กำรศึกษำดูงำนเป็นไปอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ	 และบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
หน่วยงำนท่ีขอเข้ำมำศึกษำดูงำน	 ส�ำนัก 
กำรวำงผังและพัฒนำเมือง	 จึง จัดท�ำ 
รำยละเอียดหัวข้อกำรศกึษำดงูำนตำมภำรกจิ 
ของส�ำนักกำรวำงผังและพัฒนำเมือง	
ระเบียบข้ันตอนกำรขอศกึษำดงูำน	ระยะเวลำ 
ในกำรแจ้งประสำนงำน	โดยจดัท�ำแบนเนอร์ 
บนเว็บไซต ์ของส�ำนักกำรวำงผังและ 
พัฒนำเมือง	http://cpd.bangkok.go.th	
เป็นกำรเพิม่ช่องทำง	ในกำรตดิต่อประสำนงำน 
อีกช่องทำงหนึ่ง	 เพือ่ให้ผูร้บับรกิำรสำมำรถ
เข้ำถงึข้อมลูได้ง่ำย	สะดวกทุกที่และทุกเวลำ
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ผลการด�าเนินงาน

พัฒนาระบบการให้บริการเพิ่มขึ้น	1	ช่องทาง	
คือ		เว็บไซต์ของส�านกัการวางผงัและพฒันาเมอืง	

http://cpd.bangkok.go.th/

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ในการเข้าศึกษาดูงาน	
ร้อยละ 93.28

มีผู้ ใช้บริการเข้าศึกษาดูงาน
	จ�านวน	18	ครั้ง	
รวม 715	คน

ก�าหนดการใช้บุคลากรของหน่วยงาน
ส�าหรับการต้อนรับ

และส�าหรับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้

พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 รวม

191

62 45
70

90

152

91.9 95.4 91.1 91.5 91.45 96.5 95.1

28

95.1

715

93.28
67

10

91.44

ผู้ใช้บริกำร	(คน) ระดับควำมพึงพอใจ	(ร้อยละ)

จ�านวนผู้เข้าใช้บริการศึกษาดูงานรายเดือนและผลการประเมินความพึงพอใจ

พฤศจิกายน	2560		 3		 191		 91.90
ธันวาคม	2560		 1		 62		 91.44
มกราคม	2561	 3		 45		 95.40
กุมภาพันธ์	2561		 2		 70		 91.10
มีนาคม	2561	 	2	 	90		 91.50
มิถุนายน	2561		 3		 152		 91.45
กรกฎาคม	2561		 1		 10		 96.50
สิงหาคม	2561		 2		 67		 95.10
กันยายน	2561		 1		 28		 95.10
รวม   18  715  93.28

 เดือน  จ�านวนครั้ง  จ�านวน  ระดับ
    ความพึงพอใจ 
    (ร้อยละ)

ขั้นตอนการด�าเนินงาน

ประสานทุกส่วนราชการของส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง

ประชุมคณะท�างานเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดท�าโครงการ

ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะท�างาน

รวบรวมศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการจากสถิติ
ผู้ที่มาขอศึกษาดูงานในปีงบประมาณ 2561

จัดท�าช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมืองบนเว็บไซต์ของ
ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง http://cpd.bangkok.go.th

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงแบนเนอร์ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ

จัดท�าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเข้าถึงแบนเนอร์
ในที่ประชุมสัมมนาของส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง

จัดท�าสื่อเสมือนจริง (Virtual Reality) วีดิทัศน์ เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้
ท�าความเข้าใจ และสร้างประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับเรื่องผังเมือง

จดัอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรส�านักการวางผงัและพัฒนาเมือง 
เพื่อให้มีความพร้อม มีทักษะในการต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน

รวบรวมสถิติจ�านวนผู้เข้าใช้บริการ
และประเมินความพึงพอใจหลังจากการใช้บริการ

1

3
2

4
5
6
7
8
9

10
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การศึกษาดูงานของบริษัท  เอพี (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) 
ตามโครงการ AP Open House

การศึกษาดูงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษาดูงานของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การศึกษาดูงานของคณะนักเรียน
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไทย

การศึกษาดูงานของคณะนักศึกษาฝึกงาน
ตามโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) 
ของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

การศึกษาดูงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การศึกษาดูงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นของประเทศบังกลาเทศ

การศึกษาดูงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาสถาปนิก
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	 ส�ำนักกำรวำงผังและพัฒนำเมือง
ได้รวบรวมจัดเก็บและบูรณำกำรข้อมูล
ภู มิสำรสนเทศ	 (Geo- In fo rmat ics )	
กรุงเทพมหำนคร	 และหน่วยงำนกลำงของ
ประเทศ	 เพ่ือน�ำไปสู่กำรวิเครำะห์กำรวำง
ผงัเมอืง	กำรวำงแผนพัฒนำพ้ืนท่ี	กำรบรหิำร
จัดกำรเมือง	 และกำรบริกำรประชำชน 
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	รวมท้ังเป็นแหล่งข้อมลู 
สำรสนเทศของเมือง	 โดยส�ำนักกำรวำงผัง 
และพัฒนำเมอืงมุ่งมัน่ท่ีจะอ�ำนวยควำมสะดวก 
และมอบบริกำรท่ีดีท่ีสุดให้แก่ประชำชน	 
จึงเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์	 และได ้
พัฒนำแอปพลิเคชัน	Bangkok	Cityplan	 
เพื่อให้ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรระบบ 
ตรวจสอบกฎกร ะทรว งผั ง เ มื อ ง ร วม
กรงุเทพมหำนคร	ผ่ำนอปุกรณ์มอืถอื	(Smart	 
Device)	ได้อย่ำงสะดวก	รวดเร็ว	สำมำรถ 
เข้ำถึงทุกท่ีและทุกเวลำ	 เพื่อให้ประชำชน 

แอปพลิเคชันตรวจสอบผังเมืองรวมกรุงเทพ 
“แอปพลิเคชัน Bangkok Cityplan” 

“รู้ก่อน วางแผนก่อน”

สำมำรถเข้ำถงึข้อมลูได้ง่ำยขึน้	จะช่วยส่งเสรมิ 
ให้เกดิกำรปฏบัิตติำมกฎหมำย	และเพือ่เป็น

แนวทำงในกำรพฒันำและปรบัปรงุผงัเมอืงรวม
กรุงเทพมหำนครต่อไป

Map Service:
แผนที่กรุงเทพมหานคร มาตราส�วน 1:4,000

Map Service: โฉนดที่ดิน

Map Service: ภาพถ�ายดาวเทียม 

การจัดเตร�ยมและปรับปรุงแผนที่ฐานข�อมูลกรุงเทพมหานคร 
มาตราส�วน 1:4,000

การจัดเตร�ยมข�อมูลแผนที่สำหรับให�บร�การ
ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเคร�อข�าย

การออกแบบแอปพลิเคชันในส�วนของบร�การว�ชาการผังเมือง

การออกแบบสถาป�ตยกรรมระบบ

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
มาตรการทางผังเมือง
การอนุรักษ�เมือง
การฟ��นฟ�เมือง
การพัฒนาเมือง
ศูนย�ข�อมูลภูมิสารสนเทศ
เอกสารเผยแพร�และสื่อว�ดิทัศน�

บร�การว�ชาการผังเมือง

สำรวจ
รายละเอียด
และเชื่อมโยง

ขอมูล

จัดทำ
ฐานขอมูล

แผนที่ในระบบ
ภูมิสารสนเทศ
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ตุลาค
ม 2560 

พฤศจ�กาย
น 2560 

ธันวาค
ม 2560 

มกราค
ม 2561 

กุมภาพ
ันธ� 2561 

มีนาค
ม 2561 

เมษาย
น 2561 

พฤษภาค
ม 2561 

กรกฎาค
ม 2561 

กันยาย
น 2561 

มิถุนาย
น 2561 

สิงห
าค

ม 2561 

500

1,000

1,500

2,000
จำนวนผู�ใช�บร�การ (ครั้ง)

-

	 ส�ำนักกำรวำงผังและพัฒนำเมือง
ได้พัฒนำเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร ์
เครือข่ำย	กำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล	และ
ระบบอินเทอร์เน็ต	 เพื่อจัดกำรข้อมูลใน 
รูปแบบฐำนข ้อมูลเชิงสัมพันธ ์	 ท�ำให ้
สำมำรถจัดเก็บและค้นคืน	 เผยแพร่ข้อมูล
ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงรวดเร็ว
โดยออกแบบและจัดท�ำ	Mobile	Web	 

ท�าไมต้องตรวจสอบผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร

	 กำรตรวจสอบประเภทกำรใช้ประโยชน์
ท่ีดนิและข้อก�ำหนดในผงัเมอืงรวม	เป็นสิง่ท่ี 
จะต้องท�ำก่อนเป็นอันดบัแรกในกำรขออนญุำต 
ก่อสร้ำงอำคำรหรือพัฒนำโครงกำรเพื่อให้
ทรำบว่ำสำมำรถขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 
ประเภทใด	 และใช้ประโยชน์อย่ำงไรได้บ้ำง	 
ซ่ึงสำมำรถตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
อย่ำงเป็นทำงกำร	 	 โดยจัดท�ำหนังสือ 
ขอตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน	 พร้อม
แนบเอกสำร	 หนังสือมอบอ�ำนำจ	 ส�ำเนำ
โฉนดท่ีดิน	 และแผนท่ีสังเขป	 ส่งถึงส�ำนัก
กำรวำงผังและพัฒนำเมือง	 โดยสำมำรถ 
ยื่นได้ด้วยตนเองหรือส่งทำงไปรษณีย์

Bangkok Cityplan 
ใช้งานอย่างไร

แอปพลิเคชัน “Bangkok Cityplan”	เปิดให้ใช้งำนเมื่อปี	2560	มีผู้ใช้งำนกว่ำ
20,000	รำย	และมีกำรบริกำรแนะน�ำกำรใช้งำนแก่ผู้สนใจอีกด้วย	

 1. สแกน QR Code	เลือก	“ตรวจสอบ 
ผงัเมอืงรวม	กทม.”	กรอกข้อมลูหน้ำส�ำรวจ	และ 
เลขท่ีโฉนดท่ีดินของท่ำน	 คลิกปุ ่มตกลง
ระบบจะแสดงต�ำแหน่งแปลงท่ีดินบนแผนท่ี	

Application	 ลักษณะ	Responsive	 เพ่ือ
แสดงผลได้กับทุกอุปกรณ์	 อันเป็นกำรเพิ่ม
ช่องทำงกำรเผยแพร่บริกำรไปสู่ประชำชน
ในยุคปัจจุบันท่ีต้องกำรควำมสะดวกและ
รวดเร็ว
 ข้อมูลท่ีให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื 
 1. แผนที่ ได้แก่ แผนที่ฐานมาตราส่วน  
1:4,000	ข้อมูลแปลงที่ดิน	ข้อมูลภำพถ่ำย

ดำวเทียม	แผนผงักำรใช้ประโยชน์ท่ีดนิตำม
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร	พ.ศ.	2556	
 2. บริการวิชาการผังเมือง	 ได ้แก ่	
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร	 มำตรกำร
ทำงผังเมือง	 กำรฟื้นฟูเมือง	 ศูนย์ข้อมูล
ภูมิสำรสนเทศ	 เอกสำรเผยแพร่	 และ 
สื่อวีดิทัศน์

กรุงเทพมหำนคร	พ.ศ.	2556	รวมทั้งข้อมูล
เอกสำรและรำยงำนด้ำนกำรพัฒนำเมือง	 
ให้ประชำชนเข้ำถงึได้ง่ำยผ่ำนระบบอินเทอร์เนต็ 
เพื่อให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำมผังเมืองรวม
และเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร

ประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน	บริเวณ	และ
รำยละเอยีดข้อก�ำหนดกำรใช้ประโยชน์ท่ีดนิ
 2. ตรวจสอบผังเมืองรวม กทม.	 เป็น
ระบบแผนท่ีแบบออนไลน์ท่ีมีข้อมูลแผนท่ี
กรุงเทพมหำนคร	 ประกอบด้วย	 อำคำร	
บ้ำนเลขที่	ถนน	ซอย	แม่น�้ำ	คลอง	โฉนด
ท่ีดิน	 ภำพถ่ำยดำวเทียม	 แผนผังก�ำหนด 
กำรใช้ประโยชน์ท่ีดนิตำมท่ีได้จ�ำแนกประเภท 
ท้ำยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหำนคร	 พ.ศ.	2556	 สำมำรถใช้
ตรวจสอบท่ีตั้งแปลงท่ีดินกับข้อก�ำหนด 
กำรใช้ประโยชน์ท่ีดนิ	ท�ำให้ทรำบว่ำท่ีดนินัน้ๆ 
อยู่ในพื้นท่ีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทใด	
บริเวณใด	
 3. บริการวิชาการผังเมือง		รวบรวมและ
เผยแพร่กฎกระทรวงให้ใช้บังคบัผงัเมืองรวม 
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กิจกรรมแนะน�าการใช้งานแอปพลิเคชัน 
ตรวจสอบโฉนดที่ดินกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

บน Smart Device

	 1.	งำนวศิวกรรมแห่งชำต	ิ2560:	Engineering	4.0	เมือ่วันท่ี	16-18 
พฤศจิกำยน	2560	ณ	ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์

	 ส�ำนักกำรวำงผังและพัฒนำเมืองเดินหน้ำประชำสัมพันธ์แนะน�ำแอปพลิเคชันตรวจสอบโฉนดท่ีดินกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร	 
เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนให้ควำมส�ำคัญของกำรตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มขึ้น	ดังนี้

	 2.	งำน	NHA	GIS	DAY2018	จัดโดยกำรเคหะแห่งชำติ	เมื่อวันที่	20	กรกฎำคม	
2561	ณ	โรงแรมดิเอมเมอรัลด์	ถนนรัชดำภิเษก	เขตห้วยขวำง	กรุงเทพมหำนคร
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 ส�ำนักกำรวำงผังและพัฒนำเมือง	 โดย 
กองนโยบำยและแผนงำน	ได้ด�ำเนนิโครงกำร 
ฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมควำมรู้ทำงผังเมือง	 
ประจ�ำปีงบประมำณ	2561	 เพ่ือเสริมสร้ำง 
ควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 ทิศทำงและแนวโน้ม 
ด้ำนกำรพัฒนำเมืองในอนำคต	 และเข้ำใจ 
บทบำทกำรพัฒนำเมืองของกรงุเทพมหำนคร 
ในบริบทของอำเซียน	 รวมถึงเสริมสร้ำง 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใมำตรกำรทำงผังเมือง 
ท่ีมีอยู ่ เดิมและท่ีจะมี ข้ึนใหม่	 ผู ้ เข ้ำรับ 
กำรฝึกอบรม	 ประกอบด้วย	 ข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครสำมัญ	 ประเภทบริหำร 
ระดับสูง	 ต�ำแหน่งผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนัก	
ประ เภทบริหำรระดับต ้น 	 ต� ำแหน ่ ง 
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก	 ประเภทอ�ำนวยกำร
ระดับสูง	 ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรเขต	 และ
ประเภทอ�ำนวยกำรระดับต้น	 ต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยผู ้อ�ำนวยกำรเขต	 หรือข้ำรำชกำร 
ที่เกี่ยวข้อง	จ�ำนวน	134	คน	โดยด�ำเนินกำร 
ฝึกอบรมแบบไป-กลับ	 จ�ำนวน	 1	 วัน	 
ในวันอังคำรที่	27	 กุมภำพันธ์	2561	 เวลำ	
08.30-16.30	 น.	 ณ	 ห้องกิ่งเพชร	 ช้ัน	3	
โรงแรมเอเชีย	เขตรำชเทว	ีกรงุเทพมหำนคร	

	 กำรฝึกอบรมดงักล่ำว	ได้รบัเกยีรตจิำกนำงสวุรรณำ	จุง่รุง่เรอืง	รองปลดักรงุเทพมหำนคร 
เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรและปำฐกถำพิเศษ	บรรยำยใน	3	หัวข้อหลัก	ประกอบด้วย
 1. สถานการณ์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	 เช่น	 กำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน	 
ควำมหนำแน่นประชำกร	คุณภำพสิ่งแวดล้อม	กำรคมนำคมและขนส่ง	
 2. นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลต�ำรวจเอก	 อัศวิน	 ขวัญเมือง	 
ที่ประกำศเมื่อวันที่	22	มกรำคม	2561	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร
 3. ความท้าทายของข้าราชการกรุงเทพมหานครในการพัฒนาเมือง
	 นอกจำกนี้	 ยังได้รับเกียรติจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีควำมรู้	 ควำมเช่ียวชำญด้ำน
ผงัเมือง	จ�ำนวน		3	ท่ำน	ได้แก่	รองศำสตรำจำรย์บรรณโศภษิฐ์		เมฆวชัิย	อดตีรองผูว่้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร	รองศำสตรำจำรย์ยงธนิศร์	พิมลเสถียร	และอำจำรย์ณัฐพงศ์	พันธ์น้อย	 
อำจำรย์ประจ�ำคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	ร่วมบรรยำยให้ควำมรู้ 
ในครั้งนี้ด้วย

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางผังเมือง
ประจ�าปีงบประมาณ 2561 	 ภำยหลังกำรฝึกอบรมพบว่ำ	 จ�ำนวน

ข้ำรำชกำรท่ีเข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจเกีย่วกบังำนด้ำนผงัเมอืงเพิม่ข้ึน	
ร้อยละ	100	และจ�ำนวนข้ำรำชกำรที่เข้ำรับ 
กำรอบรมสำมำรถน�ำควำมรู ้ท่ีได้รับจำก
กำรอบรมไปใช้ในกำรวำงแผนและก�ำหนด 
กลยุทธ์กำรท�ำงำนของแต่ละหน่วยงำนให้
สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร	 
ร้อยละ	88	 ซ่ึงถือว่ำมำกกว่ำค่ำตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้

9 3     9 2     



	 ส�ำนักกำรวำงผังและพัฒนำเมืองได้
ปฏิบัติงำนด้วยควำมมุ่งม่ันและตั้งใจท่ีจะ
สร้ำงกรุงเทพฯ	 ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ส�ำหรับ 
ทุกคน	 โดยด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ	 เกี่ยวกับ
กำรผังเมือง	 หนึ่งในเครื่องมือส�ำคัญคือ	
พฒันำพืน้ท่ีโดยกำรจดัรปูท่ีดนิ	ซ่ึงสอดคล้อง
กับแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ	20	ปี	 
(พ.ศ.	 2556-2575)	 ยุทธศำสตร ์ ท่ี	 4	 
มหำนครกะทัดรัด	 ประเด็นท่ี	4.1	 เมือง
กรุงเทพมหำนครเติบโตอย่ำงมีระเบียบ	 
มกีำรใช้ประโยชน์ท่ีดนิและทรพัยำกรอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ	

การประชุมหารือเกี่ยวกับการด�าเนินการพัฒนาพื้นที่
ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 	 อย่ำงไรก็ตำม	 ส�ำนักกำรวำงผังและ

พัฒนำเมืองตระหนักดีว่ำ	 กำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนกำรจดัรปูท่ีดนิเป็นสิง่ส�ำคญั	
จึงต้องด�ำเนินกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน	
ด้ำนกำรจัดรูปท่ีดิน	 ข้ันตอนกำรด�ำเนิน
โครงกำร	ประโยชน์ของกำรจัดรูปที่ดิน	และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นจำกเจ้ำของ
ท่ีดิน	 เพื่อร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมให้
เกิดกำรพัฒนำพื้นท่ีด้วยวิธีกำรจัดรูปท่ีดิน
ให้มีประสิทธิภำพ	สำมำรถด�ำเนินโครงกำร
จัดรูปท่ีดินให้ส�ำเร็จอย่ำงเป็นธรรมให้กับ
กลุ่มเจ้ำของท่ีดินตำบอดท่ีประสบปัญหำ 
ในเรื่องของกำรเข้ำถึงพื้นท่ีและขำดโอกำส 
ในกำรพฒันำท่ีดนิของตนเองในพ้ืนท่ีตำบอด	 
โดยได้ด�ำเนินกำรจัดประชุมฯ	 เมื่อวันท่ี	
5-6	 กรกฎำคม	2561	 ณ	 โรงแรม	 เดอะ	
รอยัล	 ริเวอร์	 กรุงเทพมหำนคร	 จ�ำนวน	 
3	พื้นที่	ได้แก่	
	 1)	 พื้ น ท่ี บ ริ เ วณถนนรำชพฤกษ  ์
(ตรงข้ำมฟู๊ดวิลล่ำ)	เขตตลิ่งชัน	
	 2)	 พื้น ท่ีบริ เวณหลังซอยบำงแวก 
38-40	เขตภำษีเจริญ	
	 3)	 พ้ืนท่ีบรเิวณหลงัซอยบรมรำชชนนี	
77-79	เขตตลิ่งชัน

	 กลุ่มเจ้ำของท่ีดินในพื้นท่ีบริเวณท่ี	1	 และบริเวณท่ี	2	 ท่ีเข้ำร่วมประชุมและแสดง 
ควำมคดิเห็น	มคีวำมเข้ำใจในหลกักำรจดัรปูท่ีดนิ	แต่ยังตดิปัญหำเรือ่งท่ีดนิปำกทำง	ท้ังท่ีดนิ 
เอกชนและท่ีล�ำกระโดงสำธำรณะ	ส่วนกลุม่เจ้ำของท่ีดนิในพืน้ท่ีบรเิวณท่ี	3	ท่ีเข้ำร่วมประชุมและ 
แสดงควำมคิดเห็น	พบว่ำยังขำดควำมเข้ำใจในเรื่องกำรจัดรูปที่ดินและกังวลเกี่ยวกับอัตรำ 
กำรปันส่วนท่ีดนิรวมถงึผลกระทบต่อสิง่ปลกูสร้ำงเดมิ	เจ้ำของท่ีดนิท่ีเข้ำร่วมประชมุอยำกให้ 
เจ้ำหน้ำท่ีของส�ำนักกำรวำงผังและพัฒนำเมืองออกไปให้ควำมรู้กับเจ้ำของท่ีดินบำงส่วน 
ที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมด้วย

บรรยากาศการประชุม
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	 นอกจำกนีฝ่้ำยจดัรปูท่ีดนิได้จดักจิกรรม 
กำรประชมุกลุม่ย่อยในพืน้ท่ีในวนัหยุดรำชกำร	 
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้ควำมรู ้ 
และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำ 
พืน้ท่ีด้วยวธิกีำรจดัรปูท่ีดนิให้แก่เจ้ำของท่ีดนิ 
พ้ืนท่ีบริเวณหลังซอยบรมรำชชนนี	77-81	 
เขตตลิง่ชัน	เป็นกำรประชุมอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
กบัเจ้ำของท่ีดนิ	โดยข้ำรำชกำรฝ่ำยจดัรปูท่ีดนิ 
ลงส�ำรวจและนัดหมำยเชิญประชุมเจ้ำของ 
ท่ีดนิทุกรำยในพืน้ท่ีโครงกำรในวนัหยดุรำชกำร	 
(เสำร์-อำทิตย์)	 กิจกรรมนี้เป็นกำรเจรจำ 
หำรือกับเจ ้ำของท่ีดินในพื้นท่ีโครงกำร	
กำรเจรจำกับเจ้ำของท่ีดินบริเวณปำกทำง	 
และกำรให้ควำมรูเ้รือ่งกระบวนกำรจดัรปูท่ีดนิ 
พระรำชบัญญัติจัดรูปท่ีดิน	 พ.ศ.	 2547 
และน�ำเสนอแผนท่ีแนวควำมคดิในกำรออกแบบ 
แปลงท่ีดนิ	กำรเข้ำออกภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร	
ตลอดจนเทคนิควิธีกำรแก้ไขปัญหำพื้นท่ี 
ด้วยวธิกีำรพฒันำเมืองด้วยรปูแบบต่ำงๆ	โดยได้ 
ด�ำเนินกำรจัดประชุมอย่ำงไม่เป็นทำงกำร	
1	 ครั้งต่อเดือน	 และด�ำเนินกำรมำแล้ว 
จ�ำนวน	6	 ครั้ง	 ตั้งแต่ครั้งท่ี	1	 วันเสำร์ท่ี	 
14	กรกฎำคม	2561	จนถงึครัง้ท่ี	6	วนัเสำร์ท่ี	 
15	 ธันวำคม	2561	 และมีกำรนัดประชุม 
อีกครั้งในวันเสำร์ที่	19	มกรำคม	2562

การประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561

การประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561

การประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561

การประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 
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การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ส�าหรับข้าราชการและลูกจ้างของส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง

	 ส�ำนกักำรวำงผงัและพฒันำเมอืง	เลง็เห็น 
ควำมส�ำคัญของคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง	 จึงได้จัดให้มี 
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
ส�ำหรบัข้ำรำชกำรและลกูจ้ำง	เพ่ือให้ข้ำรำชกำร 
และลกูจ้ำงของส�ำนกักำรวำงผงัและพัฒนำเมอืง 

	 โครงกำรฯ	 ได้ด�ำเนินกำรจัดอบรม	
จ�ำนวน	2	รุน่	โดยรุน่ท่ี	1	เวลำ	08.30-12.00	น.	 
และรุน่ท่ี	2	เวลำ	12.45-16.00	น.	เม่ือวนัพธุท่ี	 
9	พฤษภำคม	2561	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	 
ส�ำนกักำรวำงผงัและพฒันำเมอืง	เขตดนิแดง	 
มีจ�ำนวนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส�ำนัก 
กำรวำงผงัและพฒันำเมืองท่ีเข้ำรบักำรอบรม	 
รุ่นที่	1	จ�ำนวน	111	คน	และรุ่นที่	2	จ�ำนวน	
94	คน	
	 หัวข้อกำรอบรมประกอบด้วย	2	หัวข้อ
ส�ำคัญคือ	
 1. การรักษาวินัย การกระท�าผิดวินัย  
แนวทางการลงโทษทางวินัย และประมวล
จริยธรรม	โดยมีนำยธีรศักดิ์	แสงนิล	นิติกร 
ช�ำนำญกำร	กองวนิยัและเสรมิสร้ำจรยิธรรม	
ส� ำนักงำนคณะกรรมกำรข ้ ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครเป็นวิทยำกรบรรยำย	
 2. การกระท�าทุจริตประพฤติมิชอบ 
และการกระท�าท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยมีนำยพิศนุ	อินทร์ชัย	หัวหน้ำกลุ่มงำน
เสริมสร้ำงจริยธรรมและระบบคุณธรรม	 
กองวนิยัและเสรมิสร้ำงจรยิธรรม	ส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
เป็นวิทยำกรบรรยำย	

มีควำมรู้เกีย่วกบักำรกระท�ำทุจรติคอร์รปัชัน 
กำรกระท�ำท่ีเป ็นผลประโยชน์ทับซ ้อน 
กำรรักษำวินัย	กำรกระท�ำผิดวินัย	แนวทำง
กำรลงโทษทำงวินัย	 และประมวลจริยธรรม	
และเพื่อให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส�ำนัก
กำรวำงผังและพัฒนำเมืองมีพฤติกรรม

กำรปฏิบัติงำนท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของ 
กรุงเทพมหำนคร	 (พ.ศ.	 2561-2564) 
เกิดระบบกำรท�ำงำนท่ีดี	 สำมำรถป้องกัน 
กำรทุจรติคอร์รปัชัน	และกำรกระท�ำผดิวนิยั
ที่อำจจะเกิดขึ้นภำยในหน่วยงำนได้
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เสวนาพิเศษ เรื่อง
“ปรับปรุงผังเมือง เปลี่ยนโฉมกรุงเทพฯ อย่างไร”

	 ส�ำนักกำรวำงผังและพัฒนำเมือง	 เห็น
ควำมส�ำคญัของกำรแลกเปลีย่นแนวคดิ	และ
กำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจแก่ประชำสงัคม	
และภำคส่วนอ่ืนๆ	 เกี่ยวกับกำรผังเมือง	 
ซ่ึงควำมเห็นจำกทุกภำคส่วนมีควำมส�ำคัญ 
ต่อกำรพฒันำผงัเมืองรวมกรงุเทพมหำนคร	 
โดยในวันท่ี	24	ตลุำคม	2561	นำยแสนยำกร	 
อุ่นมีศรี	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกักำรวำงผงัและ
พฒันำเมือง	 กรงุเทพมหำนคร	 ได้เข้ำร่วม 

เสวนำพิเศษ	 เรื่อง	 “ปรับปรุงผังเมือง  
เปลี่ยนโฉมกรุงเทพฯ อย่างไร”	 ร่วมกับ 
รองอธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง	 
(นำยอนวัช	 สวุรรณเดช)	 และนำยกสมำคม 
กำรผงัเมอืงไทย	(นำยฐำปนำ	บุณยประวิตร)	 
ได ้ พูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นถึง 
แนวคิดในกำรวำงและจัดท�ำผังเมืองรวม 
กรงุเทพมหำนครฉบับใหม่	 ท่ีเน้นส่งเสริม 
ควำมเป็นศนูย์กลำงด้ำนธรุกจิในระดบัภมูภิำค	 

	 นอกจำกนี้ ยังกล ่ำวถึงควำมส�ำคัญ
ของกำรพัฒนำเมืองในยุคใหม่	 ท่ีต้องสร้ำง 
ควำมสมดลุของกำรพฒันำเมอืงให้สอดคล้อง 
กับโครงกำรระบบขนส่งมวลชนทำงรำง	
โดยก�ำหนดบริเวณย่ำนพำณิชยกรรมท่ีให้
บริกำรในระดับต่ำงๆ	 ในพื้นท่ีต่อเน่ืองกับ
บริเวณศูนย์กลำงเมือง	 บริเวณท่ีอยู่อำศัย
และบริเวณชำนเมือง	 ได้แก่	 ศูนย์ชุมชน
ชำนเมอืงบำงกะปิ	มนีบุร	ีพระรำม	2	บำงนำ	

โดยก�ำหนดย่ำนพำณชิยกรรมศนูย์กลำงเมอืง	 
(Central	Business	District	 หรือ	CBD)	
บริ เวณถนนสีลม	 สำทร	 และสุ ขุมวิท	 
ต่อเนื่องจนถึงถนนอโศก	 และก�ำหนด 
ศูนย์พำณิชยกรรมรอง	(Sub	CBD)	3	แห่ง	 
ได้แก่	 ศูนย์คมนำคมพหลโยธิน	 ศูนย์
คมนำคมมักกะสัน	 และศูนย ์คมนำคม
ตำกสิน	บริเวณวงเวียนใหญ่	

บำงแค	บำงขุนเทียน	และศนูย์พำณชิยกรรม 
ท่ี ให ้กำรบริกำรในระดับชุมชน	 ได ้แก ่	 
ศูนย์พำณิชยกรรมลำดกระบัง	 สะพำนใหม่	 
หนองจอก	และบรเิวณจดุตดัของถนนสำยหลกั 
กับโครงข่ำยระบบขนส่งมวลชนทำงรำง	
นอกจำกนั้นยังมีแนวคิดในกำรน�ำเสนอ
มำตรกำรทำงผังเมืองใหม่ๆ	เช่น	มำตรกำร
พัฒนำโครงกำรพัฒนำขนำดใหญ่	 (PUD)	
มำตรกำรโอนสิทธิกำรพัฒนำ	(TDR)	 และ		

FAR	Bonus	ใหม่ๆ	เช่น	จดัให้มีพืน้ท่ีเปลีย่นถ่ำย 
กำรสญัจรของระบบรถไฟฟ้ำ	จดัให้มพีืน้ท่ีว่ำง 
เพ่ือประโยชน์สำธำรณะรมิแหล่งน�ำ้	หรอืจดั 
พืน้ท่ีส�ำหรบัดแูลผูส้งูอำยุ	โดยคำดว่ำจะน�ำเสนอ 
แนวคิดดังกล่ำวข้ำงต้นต่อกรมโยธำธิกำร 
และผังเมอืง	และคณะกรรมกำรผังเมือง	และ
คำดว่ำจะสำมำรถประกำศใช้บังคบัได้ในรำว
ปี	2563
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	 ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง	 ได้ด�าเนินการส�ารวจ	
รวบรวมข้อมูล	จัดเก็บ	วิเคราะห์	และเผยแพร่สู่สาธารณชน	ทั้งนี้
เพื่อให้การวางผงัและพฒันาเมอืงเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ	และ
ทุกภาคส่วนเห็นภาพของการพัฒนาเมืองร่วมกัน
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	 ในปีงบประมาณ	2561	ที่ผ่านมา	ส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ประกอบภารกิจ 
และกิจกรรมสานพลัง	สร้างความรู้ความเข้าใจ	ทั้งภายในส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง	
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร	 และประชาชนภายนอก	ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี	 และ 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง	 พัฒนาองค์ความรู้	 และสร้างสรรค์ความร่วมมือในการสร้าง
กรุงเทพฯ	ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

กิจกรรมของ
ส�านักการวางผัง
และพัฒนาเมือง



กีฬาสี สานสัมพันธ์ ส�านักผังเมือง (ชื่อเดิม) 2017 งานวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี 2561
	 นำยศกัดิชั์ย	บุญมำ	ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกั
ผังเมือง	(ต�ำแหน่งในขณะนั้น)	จัดกิจกรรม
กำรแข ่งขันกีฬำภำยในส�ำนักผังเมือง	 
(ชื่อเดิม)	หรือกิจกรรม	“กีฬำสี	สำนสัมพันธ์	
ส�ำนักผังเมือง	2017”	ตำมตัวชี้วัดที่	4.2.2	
ร ้อยละควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินกำร 
สร้ำงเสรมิสขุภำพของบุคลำกรในหน่วยงำน	
และตำมนโยบำยกิจกรรม	Sport	Day	ของ 
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร	 เพ่ือสร้ำง 
ควำมสำมัคคีภำยในองค์กรและเสริมสร้ำง
สุขภำพที่ดีให้แก่บุคลำกรในหน่วยงำน

	 นำยศักดิ์ชัย	 บุญมำ	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผังเมือง	 (ต�ำแหน่งในขณะนั้น)	 น�ำทีม 
คณะผู้บริหำร	 ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงส�ำนักผังเมือง	(ช่ือเดิม)	 ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชำติ	 ประจ�ำปี	 2561	 ณ	 ชุมชนเขตคลองเตย	 กรุงเทพมหำนคร	 โดยส�ำนักผังเมือง	 
(ช่ือเดิม)	 ได้จัดเกมจิ๊กซอว์แผนท่ีกรุงเทพมหำนคร	 เกมโยนบอล	 กิจกรรมจับฉลำกและ 
มีกำรแจกของรำงวัลต่ำงๆ	จ�ำนวนมำก	เพื่อมอบควำมสุขและควำมสนุกสนำนให้แก่เด็กๆ	
โดยมีพลต�ำรวจเอก	 อัศวิน	 ขวัญเมือง	 ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร	 เข้ำร่วมเยี่ยมชม
กิจกรรมตำมซุ้มต่ำงๆ
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การประกาศวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร ปี 2561 การส�ารวจพื้นที่ปรับปรุงสวนสาธารณะบนสะพานพระปกเกล้า
	 วันท่ี	 22	 มกรำคม	 2561	 ส�ำนัก
ผังเมือง	(ช่ือเดิม)	 ร่วมงำนประกำศวำระ
กำรพัฒนำกรงุเทพมหำนคร	ปี	2561	โดยมี	 
พลต�ำรวจเอก	อัศวนิ	ขวญัเมอืง	ผูว่้ำรำชกำร 
กรุงเทพมหำนครเป็นประธำน	 เพื่อชูกรอบ
กำรท�ำงำน	 100	 วัน	 200	 วัน	 300	 วัน	
และ	 1	 ปี	 ในกำรติดตำมงำนท่ีชัดเจน	 
และมีประสิทธิภำพ	 เน้นสร้ำงควำมร่วมมือ 
จำกทุกภำคส่วน	เพือ่ร่วมเปลีย่นแปลงกรงุเทพฯ	 
ให้ดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน

	 วันท่ี	25	มกรำคม	2561	นำยศกัดิชั์ย	บุญมำ	 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผังเมือง	 (ต�ำแหน่งใน 
ขณะนั้น)	 น�ำคณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร
ส�ำนักผังเมือง	(ชื่อเดิม)	ลงพื้นที่ส�ำรวจและ
ติดตำมควำมคืบหน้ำโครงกำรพระปกเกล้ำ 
สกำยปำร ์คหรือสวนสำธำรณะลอยฟ้ำ	 
บรเิวณช่องกลำงระหว่ำงสะพำนพระปกเกล้ำ- 
สะพำนพุทธ	หรือสะพำนด้วน
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การประชุมคณะกรรมการก�ากับการศึกษา
โครงการวางและจัดท�าผังเมืองรวมฯ

กิจกรรมการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การส�านักผังเมือง (ชื่อเดิม)
	 นำยศักดิ์ชัย	 บุญมำ	 ผู ้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักผังเ มือง	 (ต�ำแหน ่งในขณะนั้น)	 
เป ็นประธำนกล ่ำวเป ิดกำรจัดสัมมนำ 
เพื่อพัฒนำองค์กำรส�ำนักผังเมือง	(ชื่อเดิม)	
โดยมีคณะเจ้ำหน้ำท่ีจำกสถำบันพัฒนำ
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร	 พร้อมด้วย
วิทยำกรเป็นผู้ด�ำเนินกำรจัดกิจกรรม	 และ
มคีณะผู้บรหิำร	ข้ำรำชกำรและลกูจ้ำงส�ำนกั
ผังเมือง	(ชื่อเดิม)	เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว
ณ	โรงแรมเอเชียชะอ�ำ	จังหวัดเพชรบุรี

	 วันท่ี	 6	 มีนำคม	 2561	 นำยทวีศักดิ	์ 
เลศิประพนัธ์	รองผูว่้ำรำชกำรกรงุเทพมหำนคร	 
เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรก�ำกบั 
กำรศกึษำโครงกำรวำงและจดัท�ำผงัเมืองรวม 
กรงุเทพมหำนคร	ครัง้ท่ี	2/2561	เพือ่พจิำรณำ 
และให้ควำมเห็นต่อรำยงำนกำรศกึษำช้ันกลำง	 
(Interim	 Report)	 โครงกำรวำงและจัดท�ำ 
ผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหำนคร	(ปรบัปรงุครัง้ท่ี	4)	 
โดยมีนำงสุวรรณำ	 จุ ่งรุ ่งเรือง	 รองปลัด
กรุงเทพมหำนคร	 นำยศักดิ์ชัย	 บุญมำ	 
ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัผงัเมือง	(ต�ำแหน่งในขณะนัน้)	 
และคณะผูบ้รหิำรร่วมประชุม	ณ	ห้องประชุม 
ช้ัน	 19	 อำคำรธำนีนพรัตน์	 ศำลำว่ำกำร
กรุงเทพมหำนคร	2
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กิจกรรม “โครงการจิตอาสา เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ”
	 คณะผู้บริหำร	ข้ำรำชกำร	และลูกจ้ำงส�ำนักผังเมือง	(ชื่อเดิม)	ร่วมกิจกรรม	“โครงกำร
จิตอำสำ	 เรำท�ำควำม	 ดี	 ด้วยหัวใจ”	 โดยร่วมกันลงมือปรับภูมิทัศน์ปรับปรุงทำงเท้ำ	 
ปลูกต้นไม้	บริเวณสวนหย่อมหน้ำส�ำนักกำรวำงผังและพัฒนำเมือง	(ชื่อเดิมส�ำนักผังเมือง)

พิธีเปิดพื้นที่บริเวณป้อมมหากาฬ
เป็นสวนสาธารณะและพื้นที่แสดงนิทรรศการฯ

	 วนัท่ี	24	กรกฎำคม	2561	นำยศกัดิชั์ย	
บุญมำ	ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัผงัเมอืง	(ต�ำแหน่ง
ในขณะนัน้)	น�ำคณะผูบ้รหิำรและข้ำรำชกำร
ส�ำนกัผงัเมือง	(ช่ือเดมิ)	เข้ำร่วมพธิเีปิดพืน้ท่ี
บริเวณป้อมมหำกำฬเป็นสวนสำธำรณะ
และนิทรรศกำรพื้นท่ีเกำะรัตนโกสินทร	์
บริเวณอำคำรพระยำญำณประกำศ	 โดยมี	 
พลต�ำรวจเอก	อัศวนิ	ขวญัเมอืง	ผูว่้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร	 เป็นประธำนในพิธีเปิดฯ	 
บรเิวณอำคำรพระยำญำณประกำศ	เพือ่อนรุกัษ์ 
โบรำณสถำนประเภทป้อม	 รวมท้ังปรบัปรงุ 
สภำพแวดล้อมโดยรอบให้เป ็นสถำนท่ี 
พักผ่อนหย่อนใจ	 เป็นท่ีศึกษำหำควำมรู้ 
ทำงประวัติศำสตร์	 เป็นพื้นท่ีนันทนำกำร	
และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของเกำะรัตนโกสินทร์
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กิจกรรมโครงการปรบัปรงุภมิูทัศน์รอบส�านักผังเมือง (ชือ่เดมิ) คร้ังท่ี 2
	 วันที่	 9	สิงหำคม	2561	นำยศักดิ์ชัย	บุญมำ	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผังเมือง	(ต�ำแหน่ง 
ในขณะนัน้)	พร้อมคณะผูบ้รหิำร	ข้ำรำชกำรและลกูจ้ำงส�ำนกัผงัเมอืง	(ช่ือเดมิ)	ร่วมกจิกรรม 
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบส�ำนักผังเมือง	 (ช่ือเดิม)	 ครั้งท่ี	 2	 ซ่ึงข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำงร่วมกันปลูกต้นไม้และพัฒนำพื้นท่ีว่ำงบริเวณหน้ำส�ำนักผังเมือง	 (ชื่อเดิม)	 
เพือ่เป็นภมูทัิศน์บริเวณสวนหย่อมให้เป็นระเบียบเรยีบร้อยและมสีภำพแวดล้อมท่ีด	ีตลอดจน 
เป็นกำรบริหำรจัดกำรพื้นท่ีบริเวณหน้ำส�ำนักผังเมือง	(ช่ือเดิม)	 ให้เกิดประโยชน์ใช้สอย	
ช่วยเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวและพัฒนำพ้ืนท่ีว่ำงบริเวณรอบส�ำนักผังเมือง	 (ช่ือเดิม)	 ให้ร่มร่ืน 
และสวยงำม

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรในส�านักผังเมือง
(ชื่อเดิม) 

	 ส�ำนักงำนเลขำนุกำรส�ำนักผังเมือง	 (ชื่อเดิม)	 จัดโครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำพของ
บุคลำกรในส�ำนกัผงัเมอืง	(ช่ือเดมิ)	โดยตดิต่อประสำนงำนขอควำมอนเุครำะห์เจ้ำหน้ำท่ีจำก
โรงพยำบำลเพชรเกษม	2	ในกำรตรวจวัดดชันมีวลกำย	(BMI)	ครัง้ท่ี	2	ให้กบัข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงส�ำนักผังเมือง	(ชื่อเดิม)	ตำมตัวชี้วัดที่	4.2.2	ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรสร้ำงเสริม 
สุขภำพของบุคลำกรในหน่วยงำน
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กิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
	 ส�ำนักผังเมือง	 (ช่ือเดิม)	 พร้อมด้วย 
คณะผูบ้รหิำร	ข้ำรำชกำร	และลกูจ้ำงร่วมกนั 
จัดกิจกรรมบ�ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์	 
เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกศุล	เนือ่งในวนัคล้ำย
วันสวรรคต	 พระบำทสมเด็จพระปรมินทร 
มหำภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนำถบพิตร	 
13	ตลุำคม	2561	โดยร่วมกนัท�ำควำมสะอำด	
และจัดเก็บเก็บมูลฝอยโดยรอบอำคำร 
ส�ำนักผังเมือง	(ชื่อเดิม)
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	 ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง	 มุ่งมั่นและต้ังใจปฏิบัต ิ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงและมีประสิทธิภาพ	ทั้งในด้าน
การด�าเนินโครงการด้านการผังเมือง	 การพัฒนาบุคลากร	
และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผังเมือง	 เพื่อส่งเสริมให้
กรุงเทพฯ	เป็นเมืองน่าอยู่และน่าเยือน
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