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สมุดปกขาวฉบับนี้ เป็นฉบับร่าง ทั้งนีจ้ะมีการแก้ไข เพ่ิมเติมประเด็นหลังการรับฟัง
เสียงของเครือข่ายอีกคร้ังวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เพ่ือให้ "สมุดปกขาว: ข้อเสนอ 
นโยบายสาธารณะภาคประชาชน" สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 1 
ความเป็นมาและกระบวนการในการจัดทำ  

 

1.1 ความสำคัญที่ต้องดำเนินการ 
จากพลวัติการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 

อันเป็นวาระการเลือกตั ้งผ ู ้ว ่าราชการกร ุงเทพมหานคร และสมาชิก 
สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ ่งมีปรากฎการณ์ที ่มีผู ้สมัครลงรับเลือกตั้ง
จำนวนมากที่อาสาเข้ามาพัฒนากรุงเทพฯ ผนวกกับความขัดแย้งทางสังคม
และการเมืองที ่ทำให้เกิดการแช่แข็งกลไกการพัฒนากรุงเทพมหานคร
ยาวนานเกือบทศวรรษ ส่งผลวาระการเลือกตั้งในครั้งนี้มีการแข่งขันกันอย่าง
รุนแรง โดยเฉพาะในเชิงนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้สอดรับกับ
ความหลากหลายของเมืองและคนกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการใช้ที่มี 
วิถีที ่แตกต่างและหลากหลายมากกว่าพื ้นที่ อ ื ่น ๆ ในประเทศ อีกทั้ง
กรุงเทพมหานคร ยังมีฐานะเป็นเมืองหลวง ทำให้นัยของการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนากระทบต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย  

โครงการฟังเสียงกรุงเทพฯ : Bangkok Active จึงเป็นหน่ึงโครงการ
ที่เกิดขึ้นจาก “เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ" ซึ่งเป็นการรวมตัวขององค์กร ภาคี
ภาคประชาชน คนรุ่นใหม่ และสื่อมวลชนอื่นร่วมด้วย มากกว่า 84 เครือข่าย 
ให้เป็นขบวนการปลุกพลังคนกรุงเทพฯ และคนที ่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่  
ร่วมกับทางไทยพีบีเอส ในการจัดเวทีการระดมข้อเสนอเชิงนโยบายจาก 
ภาคประชาชน พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ใน 
การสื่อสาร เพื่อวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 
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(1) เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานครที่จะได้รับ
ข้อมูล สาระสำคัญ ความคิดเห็นผ่าน “คําถาม” ของเครือข่าย
ภาคประชาชน เครือข่ายนักวิชาการที่มีความสนใจเรื่องเมือง และ
เมืองในความต้องการหรือในอุดมคติร่วมกัน อันสามารถปรับใช้
เป็นแนวทางปฏิบัต ิ ช่องทางการดำเนินการทำงานร่วมกัน 
ในอนาคต หรือพัฒนานโยบายสาธารณะให้เป็นจริงมากขึ้น 

(2) เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งและกลุ่มคนต่าง ๆ 
ที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ที่จะได้รับข้อมูล ความคิดเห็น สาระสำคัญที่
ไม่เคยรับรู ้มาก่อน ผ่าน “คําถาม” ของเครือข่ายภาคประชาชน 
เครือข่ายนักวิชาการที่มีความสนใจเรื่องเมือง และเมืองในความ
ต้องการหรือในอุดมคติร่วมกัน 

 
ฉะนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนของเครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ บรรลุ

เป้าหมายนั้น การจัดทำสมุดปกขาวฉบับนี้ จึงเป็นการรวบรวม ข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มเครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ ผ่านการระดมข้อเสนอนโยบายในเวทีต่าง ๆ 
ข้างต้น และเพื ่อเป็นประโยชน์กับผู ้สมัครฯ ผู ้ว ่ากรุงเทพมหานคร และ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในอนาคต ที่จะได้รับข้อมูลอันเป็นเสียงสะท้อน
จากความต้องการของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และข้อเสนอจาก
เครือข่ายต่าง ๆ ที ่ขับเคลื ่อนในพื ้นที ่กรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง ทั ้งนี้  
สมุดปกขาวฉบับนี ้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในอนาคตจะสามารถนำมาเป็น
ข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย และขับเคลื ่อน
นโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
กรุงเทพมหานคร 
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1.2 ความสอดคล้องและความเชือ่มโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
การจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะสำหรับผ ู ้สม ัครผ ู ้ว ่าฯ 

กรุงเทพมหานคร ที ่ได้จัดทำขึ ้นจากการระดมข้อเสนอเชิงนโยบายจาก 
ภาคประชาชน และเครือข่ายนักวิชาการ รวมถึงเครือข่ายภาคีต่าง ๆ นั้น  
ล้วนมีเป้าหมายในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครไปสู่การเป็น
มหานครที่ที่น่าอยู่สำหรับทุกคนในทุกมิติ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายในครั ้งนี้ได้ศึกษาควบคู่ไปกับการศึกษาแผนในระดับประเทศที่
เกี่ยวข้อง ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ 
รวมทั้ง กรอบมาตรฐานสากล ซึ่งยึดโยงมากับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
รู้จักกันในรูปแบบแนวทางของ Sustainable Development Goals (SDGs) 
ที ่มีเป้าหมายในการพัฒนา 17 เป้าหมายในด้านต่าง ๆ และแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 20 ปี  ที ่เปรียบเสมือนหางเสือสำคัญในการควบคุม 
ทิศทางการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครตลอดระยะเวลา 20 ปี  
 ทั ้งนี ้ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ถูกพัฒนาและ
ปรับปรุงอยู่ด้วยกัน 2 ฉบับ ซึ ่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2556-2575) เป็นแผนต้นฉบับที่มีจุดเด่นจากการออกแบบการสำรวจ
ความเห็นภาคประชาชนเป็นหลัก ในด้านหนึ่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
จึงเป็นที่น่าเชื่อได้ว่า มีการวางเป้าหมายการดำเนินงานของการเป็นเมือง  
มหานครที่ถูกใจภาคประชาชน และสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักการ 
ที่ควรจะเป็นในการวิเคราะห์ในช่วงระยะเวลานั้น หากแต่ในอีกด้านหนึ่ง  
การมุ่งเน้นความต้องการของภาคประชาชน หรือการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ ส่งผลให้การกำหนดยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปในลักษณะ
ของการมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนแต่เพียงทิศทางเดียว  
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ทำให้ละเลยการพิจารณาศกัยภาพ ความสามารถ อำนาจหน้าที่ และขอบเขต
ของงานท ี ่จะต ้องเก ิดข ึ ้นภายใต ้ เป ้าหมายการพ ัฒนาท ี ่ วางไว้ ของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งนั ่นจะกลายเป็นข้อจำกัดที ่สำคัญของการถ่ายทอด
เป้าหมายการพัฒนาตามวิสัยทัศน์การเป็นเมืองมหานครแห่งเอเชีย นำไปสู่
การจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง ซึ่งเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ฉบับปัจจุบัน 
ที่ได้มีการทบทวนและศึกษาผลการศึกษาและข้อจำกัดในการดำเนินการ 
ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) และ 
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อให้เข้าใจบริบทและข้อจำกดัในการดำเนินงาน
ที่ส่งผลให้การดำเนินการตามแผนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี 
ยังไม่บรรลุผล โดยเฉพาะในประเด็น อีกทั ้งแนวโน้มของการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และช่องว่างของศักยภาพของกรุงเทพมหานคร  
ทำให้เกิดช่องว่างของการพัฒนาตามแผนการพัฒนาฯ ที่ได้จัดทำไว้ และ
ส่งผลให้การดำเนินการไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ฉะนั้น แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ฉบับปรับปรุง จึงมีสาระสำคัญ
ส่วนหนึ ่งที่ไม ่คล้ายคลึงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2556-2575) โดยเฉพาะชื่อของยุทธศาสตร์ เพื่อให้สะท้อนถึงแนวโน้ม
ในการพัฒนาในปัจจุบัน และศักยภาพของกรุงเทพมหานครที่ต้องพัฒนาขึ้น 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนกรุงเทพมหานคร ฉะนั้นในการจัดทำ
ข ้อเสนอนโยบายในคร ั ้ งน ี ้  จ ึงได ้ม ีการศ ึกษาควบค ู ่ก ับ แผนพ ัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ฉบับปรับปรุง เพื ่อให้
ข้อเสนอนโยบายในครั้งนี้สอดคล้องกับความต้องการของคนกรุงเทพมหานคร
และอยู่ภายใต้ศักยภาพและขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร 
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1.3 กระบวนการในการจัดทำ 
ในกระบวนการพัฒนาข้อเสนอนโยบายในครั้งนี้  ได้มีการระดม

ข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคประชาชนได้มีการจำแนกออกเป็น 6 ประเด็น 
ได ้แก่  เม ืองน ่าอย ู ่  เม ืองปลอดภ ัย  เม ืองท ันสม ัย เม ืองเป ็นธรรม  
เมืองสร้างสรรค์ และเมืองมีส่วนร่วม โดยวางฐานคิดอยู่บนลักษณะของเมือง 
ซึ่งทุกเวทีจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ในเครือข่ายสื่อสาธารณะ และ
ช่องทางการสื่อสารของเครือข่าย โดยเวทีระดมข้อเสนอเชิงนโยบายจาก 
ภาคประชาชนจะมีการจัดเวทีหลักทั้งหมด 6 เวที โดยในแต่ละเวทีได้จัดขึ้น
สัปดาห์ละ 1 ครั ้ง ช่วงเวลา 17.00 - 19.00 น. โดยสถานที ่แตกต่างกัน 
(สถานที่การจัดงานจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า) รวมทั้งสิ ้น 6 สัปดาห์  
มีกําหนดการ ดังนี ้

1. เมืองน่าอยู่ วันที่ 7 เมษายน 2565 
2. เมืองปลอดภัย วันที่ 21 เมษายน 2565 
3. เมืองทันสมัย วันท่ี 30 เมษายน 2565 
4. เมืองเป็นธรรม วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 
5. เมืองสร้างสรรค์ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2565 
6. เมืองมีส่วนร่วม วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 (ช่วงบ่าย) 
อย่างไรก็ตาม ทางเครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ ได้มีการจัดเวทีย่อยของ

เครือข่าย เพื่อรวบรวมข้อเสนอและประเด็นคำถาม อันนี้ไปสู่ประเด็นในการ
พูดคุยในเวทีระดมอเสนอเชิงนโยบายจากภาคประชาชน ทั ้ง 6 ครั้ง  
ซึ่งมีรายละเอียดการจัดเวทีย่อย ดังนี้ 
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- เปิดตัวเครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ ระดมเสียงเพื่อเปลี่ยนมหาคร 
- เวทีสาธารณะ “เมือง (ระบบ) สุขภาพดี” 
- เวที “ปากท้องของคนกรุงฯ: ชวน (ว่าที่) ผู้ว่าฯ ออกแบบอนาคต

เมืองด้วยพื้นท่ีอาหาร” 
- เวที “ปลดล็อก ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” 
- การเวิร์คชอปเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
- เวทีสาธารณะ : “ปลุกกรุงเทพฯ สู่เมืองระบบสุขภาพดี”  
ซึ่งกระบวนการก่อนถึงเวทีแสดงวิสัยทัศน์แต่ละครั้ง ทีมงานของ 

“เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ” ได้มีกระบวนการระดมคําถามผ่านตัวแทน
เครือข่ายเชิงประเด็น และคัดสรรจนเป็น “คําถามเชิงนโยบาย” โดยทาง
ทีมงานจะมีการส่งคําถามดังกล่าวประมาณ 5 - 6 คําถามให้ทีมงานของ
ผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานครทุกท่านที่ได้รับเชิญ ก่อนล่วง เพื่อเตรียมตัว
เข้าร่วมเวทีแต่ละครั้ง และในวันที่มีการการจัดเวทีรับฟังวิสัยทัศน์แต่ละครั้ง 
จะมีตัวแทน “เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ” ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเวทีบรรยากาศ
ของเวที สถานท่ี และภาคี เครือข่าย ผู้เข้าร่วมรับฟังในวันน้ัน ๆ จะเปลี่ยนไป
ตามธีม (Theme) ลักษณะของเมือง และเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
บรรยากาศให้สอดคล้องกับภาพฝันของเมืองที่ทุกคนอยากเห็น รวมทั้งการตั้ง
คําถามแต่ละครั้ง จะมี “ตัวแทนเครือข่ายเชิงประเด็น” ขึ ้นถามร่วมกับ  
ผู้ดำเนินรายการจากไทยพีบีเอส อย่างไรก็ดี เพื ่ออํานวยความสะดวกแก่
ผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ สามารถที่จะดำเนินการเข้าร่วมเวทีแสดงวิสัยทัศน์
ย่อยนี้ โดย (ก) เข้าร่วมทางออนไลน์ หรือ (ข) ส่งตัวแทนจากทีมนโยบาย 
เข้าร่วม สามารถสรุปกระบวนการได้ดังภาพต่อไปนี้ 
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 หลังจากที่มีการจัดเวทีระดมข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคประชาชน
ครบทั ้ง 6 เวท ี  คณะทำงานจะประมวลคำถามหล ัก สำหร ับเวท ีดี เบต 
วิสัยทัศน์ใหญ่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 และนำมาสู่การจัดทำข้อเสนอ
นโยบายสาธารณะที่ปรากฎในส่วนถัดไป สามารถสรุปกระบวนการได้ดังภาพ
ต่อไปนี ้
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ภาพจากเวที  
“เปิดตัวเครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ ระดมเสียงเพ่ือเปลี่ยนมหานคร” 
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1.4 เจตนารมย์ของเครือข่าย 
เป็นหมุดหมายสำคัญของทิศทางการพัฒนาและเปลี ่ยนแปลง 

“เมืองหลวง” ให้เป็นเมืองของทุกคน ทุกเพศ และวัยที่สามารถใช้ชีวิตอย่าง 
มีคุณภาพในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีสิทธิที่อยู่ร่วมและกำหนดการเปลี่ยนแปลงได้  
ทั ้งต้องบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามวิถีประชาธิปไตยด้วย  
สนามการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ควรผูกขาดเสียงการกำหนดนโยบาย ทิศทางและ
วาระการพัฒนาเมืองจากผู้สมัครโดยลำพัง การ‘ตั ้งคำถาม’เชิงนโยบาย
สาธารณะถึงผ ู ้สม ัครผ ู ้ว ่าราชการกร ุงเทพมหานครและผู ้สม ัครสมาชิก 
สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เป็นอำนาจและบทบาทสำคัญเพื่อร่วมกำหนด
อนาคตเมืองใหญ่นอกเหนือจากการเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงเท่าน้ัน 

“เครือข่ายปลุกกรุง” ซึ่งประกอบด้วยองค์กร ภาคี เครือข่าย 
ภาคประชาชน กลุ ่มคนรุ ่นใหม่ และสื ่อมวลชนกว่า  84 เครือข ่าย 
เป็นเริ่มต้น ทั้งนี้ จากการ “เปิดตัวเครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ ระดมเสียงเพ่ือ
เปลี่ยนมหานคร” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ขอประกาศเจตนารมณ์ต่อ 
การเลือกตั้งครั้งนี้ 

1. ความหมายของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครในวาระนี้ คือ โอกาสใน
การสื ่อสารและแสดงออกถึงพลังของสังคมในการมีส ่วนร ่วม 
มหานครและเมืองใหญ่ ที่คนทุกกลุ่มทุกฝ่ายจะให้ความร่วมมือกัน 

2. เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ จะจับตาการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ปราศจาก
การซื้อสิทธิ ขายเสียง โดยสภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกหนึ่งใน 
การสังเกตการณ์การเลือกตั้งของภาคประชาชน 

3. เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ อยากเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้ ต้องเปลี่ยน
จากวัฒนธรรมการแข่งขันทางการเมือง เป็นความร่วมมือ
สมานฉันท์ของผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ทุกคน เพื่อให้นำไปสู่  
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การส่งเสริมการเมืองระดับชาติอย่างสร้างสรรค์ ไม่ขยายความ
ขัดแย้งทางสังคม 

4. เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ อยากเห็นนโยบายของกรุงเทพมหานคร
ให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมือง
ใหญ่แห่งนี้ อย่างเป็นธรรม มีสุนทรียภาพ ปลอดภัย เป็นเมือง
สร้างสรรค์ระดับโลกเกิดขึ้นได้จริง พร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชน
ทุกกลุ่มในเมือง รวมถึงประชากรแฝง เช่น กลุ่มแรงงาน คนจน
เมืองมีส่วนช่วยพัฒนาเมือง เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ เพื่อนำไปสู่
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน 

5. ร ัฐท ้องถ ิ ่นต ้องยอมร ับความเข ้มแข ็งของ Active Citizen 
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง และไม่แสดงออกถึง 
การต่อต้านเหมือนที่ผ่านมา 

6. เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ ขอเชิญผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ 
เข้าร่วมเวทีวิสัยทัศน์ 6 ครั้ง เพื่อตอบคำถามเชิงนโยบายว่าเมือง
น ่ าอย ู ่  เม ืองปลอดภ ัย  เม ืองท ันสม ัย  เม ือง เป ็นธรรม  
เมืองสร้างสรรค์ และเมืองมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นจริงได้อย่างไ ร 
เริ่มทำทันที ให้เป็นพันธะสัญญาทางการเมือง 
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เมืองน่าอยู่: Well-being  

 
ประเด็นที่ 1 การเพ่ิมพื้นที่สีเขียว และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์

มากที่สุด 
แนวทาง 
1. สนับสนุนการใช้พื ้นที ่รกร้าง มาออกแบบเป็นพื ้นที ่สาธารณะ  

เพื่อเช่ือมโยงคน วิถีชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน 
2. เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ในสัดส่วน 10 ตร.ม. ต่อคน 
3. สร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ ในการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า 

รวมถึงพัฒนากลไกการใช้ประโยชน์พื ้นที่สีเขียวที่ตอบสนองต่อ 
คนเมืองอย่างต่อเนื่อง 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- เป้าประสงค์ที ่ 2.2.1 เสริมสร้างกลไกการบริหารจัดการพื ้นที ่สีเขียวของ

กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ  
- เป้าประสงค์ที่ 2.2.3 กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/

สวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ 
ที่กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 

- เป้าประสงค์ที่ 4.1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน
และเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง และพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นนอก 

 
 
 
 
 



 

17 

 

ประเด็นที่ 2 การบูรณาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนแบบองค์รวม 

แนวทาง 
1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง 

เพื่อบริหารจัดการในภาพรวมของพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
2. ปรับปรุงและรื้อระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครใหม่ท้ังหมด 

เนื่องจากปัญหาระบบท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็น
ระบบท่อเดียว ให้สามารถรองรับสภาวะอากาศแปรปรวนในปัจจุบัน  

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้ 
- เป้าประสงค์ที่ 1.3.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ 

 
ประเด็นที่ 3 การบริหารจัดการฝุ่น PM2.5 อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน

การทำงานร่วมกัน 
แนวทาง 
1. ขยายการดำเน ินงานโครงการอากาศสะอาดเขตปท ุมวัน  

ตามแนวคิดของเขตควบคุมมลพิษต่ำ (Low Emission Zone) ไป
ย ั ง เขต เม ื องช ั ้ น ใน  และขยายไปครอบคล ุมท ุก เขตของ
กรุงเทพมหานคร 

2. บังคับใช้เขตปลอดมลพิษ (อาทิ ฝุ่นละออง ออกไซด์ต่าง ๆ ของ
ไนโตรเจน และโอโซน) โดยยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศ
สูงเกินกำหนดจะไม่สามารถเข้าเขตนี ้ได้ รวมทั ้งอาจมีการคิด 
ค่าผ่านทาง (toll) ตามระดับการระบายมลพิษ 

3. ติดตั้งระบบแจ้งเตือนฝุ่นในท่ีสาธารณะแบบ Real Time 
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4. ปรับเปลี่ยนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 
100% 

5. ติดตั ้งกล้อง ANPR (Automatic Number Plate Recognition) 
ตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ หากตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามเขตปลอด
มลพิษ 

6. ส่งเสริมธุรกิจ ห้างร้าน ผู้ประกอบการ และภาคเอกชน ที่ดำเนิน
กิจการและกิจกรรมด้านการลดแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 (Green 
Economy) ด้วยมาตรการด้านภาษีท่ีเกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  

ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้ 
- เป้าประสงค์ที่ 2.1.4 กรุงเทพมหานครส่งเสริมให้มีการจัดการคุณภาพอากาศให้ได้

มาตรฐาน 

 
ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการขยะที่เป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึง

ปลายน้ำ 
แนวทาง  
1. ประกาศนโยบาย “การจัดการขยะที่ต้นทาง” เป็นวาระสำคัญของ

กรุงเทพมหานคร สร้างแนวร่วมภาคีช่วยกันลดและคัดแยกขยะที่
ต้นทาง 

2. จัดทำแผนปฏิบัต ิการจัดการขยะที ่ต ้นทาง กำหนดเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด โครงการและงบประมาณ ท่ีชัดเจน 

3. เน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานรองรับการจัดการขยะที่ต้นทาง
และการจัดเก็บขยะแบบแยกประเภท 

4. กำหนดมาตรการในการจัดการขยะอาหาร ซึ่งเป็นขยะที่มีสัดส่วน
มากที่สุดของขยะมูลฝอยชุมชน 
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5. ส่งเสร ิมระบบการจัดเก ็บขยะร ีไซเค ิลโดยความร ่วมม ือกับ
ภาคเอกชน เช่น เพิ่มการให้บริการจากบริษัทเอกชน เพิ่มจุดรับคืน
ขยะ (Drop-off) จากผู้ผลิต ห้างค้าปลีก ซูเปอร์มาร์เก็ต เพื ่อเพิ่ม
ความสามารถในการจัดเก ็บ และสามารถนำขยะเข ้าสู่ ระบบ 
การจัดเก็บขยะรีไซเคิลได้มากขึ้น 

6. จัดระบบแยกขยะและจัดการขยะในตลาดนัด งานพิเศษ หรือ 
อีเว้นขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และมีการกำหนดเงื ่อนไข 
ด้านการจัดการขยะกับเจ้าของกิจกรรมอย่างชัดเจน โดยมีการทำ
ข้อตกลงล่วงหน้า 

7. ตั้งศูนย์ส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางในระดับเขต พร้อมทั้งเพิ่ม
จำนวนนักวิชาการสิ่งแวดล้อมในระดับเขต 

8. ออกมาตรการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวผ่านการกำหนด
ในสัญญาของผู้เช่าพ้ืนท่ี 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  

ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้ 
- เป้าประสงค์ที ่ 2.1.3 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอย 

ที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึง
การกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 
ประเด็นที่ 5 เพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะสำหรับคนรุ่นใหม่   
แนวทาง  
1. ส่งเสริมพื ้นที่ทางกายภาพหรือพื ้นที่สาธารณะให้คนเมืองโดยไม่มี

ค่าใช้จ่าย และเป็นพื้นที่ท่ีสนับสนุนด้านความรู้และพัฒนาความสามารถ 
สำหรับคนรุ่นใหม่ 
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2. เพิ ่มโอกาสทางสังคมและโอกาสในการทำกิจกรรมของเด็กรุ ่นใหม่  
โดยการจัดเวที หรือพื้นที่ในการแสดงออกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้ 
- ยังไม่มีประเด็นที่สอดคล้องชัดเจน 
 

ภาพการรับฟังความเห็น 
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เมืองปลอดภัย (Safety City) 

 
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Physical Heath และ 

Mental Heath) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และประชาชนทุกช่วงวัยสามารถ
เข้าถึงได้  

แนวทาง 
1. สร้างพื้นที่เวทีหรือกลไกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระบบ

บริการสุขภาพของกรุงเทพมหานคร  
2. จัดทำธรรมนูญสุขภาพในแต่ละพื้นที่จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เพื่อตั้งเป็นนโยบายด้านสุขภาพแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน 
3. ยกระดับศูนย์สาธารณสุขชุมชนให้เป็นโรงพยาบาลชุมชน หรือ

ยกระดับคุณภาพศูนย์สาธารณสุขชุมชนให้สามารถบริการประชาชน
ในพื้นที่ได้อย่างครบคลุม 

4. เพิ ่มศูนย์สาธารณสุขชุมชนหรือคลินิกหมอครอบครัว (Primary 
Care Cluster: PCC) ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

5. สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์สาธารณสุขชุมชนโดย
คนในชุมชน  

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมของศูนย์บริการสาธารณสุข 
และโรงพยาบาลใหญ่ รวมภาคเอกชน ซึ ่งมีการจัดตั้งเครือข่าย 
หน่วยบริการทีเ่ชื่อมรอยต่อซึ่งกันและกัน  

7. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการดำเนินงาน 
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8. เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ และทีมหมอครอบครัวเพื่อให้บริการ
อย่างทั่วถึง 

9. บูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพของสถานพยาบาลทกุระดับ
ในทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก และผู้งอายุ 

10. ปร ับมาตรฐานการขอทุนจาก  “กองทุนหล ักประก ันส ุขภาพ
กรุงเทพมหานคร” ในระดับเขตของภาคประชาชน เพื่อการสนับสนุน
ที่เท่าเทียม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพ้ืนท่ีเพื่อต่อยอดพัฒนาใน
รูปแบบพี่เลี้ยง 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- เป้าประสงค์ที่ 1.5.1 ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
- เป้าประสงค์ที่ 1.5.2 ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพทุติยภูมิและ

ตติยภูมิ 
- เป้าประสงค์ที่ 1.5.3 คนกรุงเทพมหานครมีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรม

สุขภาพที่ดี ลดภาวะเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
- เป้าประสงค์ที ่ 1.5.9 พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพื ้นที่

กรุงเทพมหานคร 
 

ประเด็นที่ 2 การพัฒนาระบบหรือกลไกในการเฝ้าระวังแหล่งอาหารที่
ไม่ปลอดภัย และส่งเสริมใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยได้ 

แนวทาง 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีร้านอาหารและแหล่งจำหน่ายผักผลไม้

และวัตถุดิบอาหารที่ปลอดภัย 
2. ส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย เพียงพอ และมีคุณค่า

ทางโภชนาการของคนเมือง 
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3. จัดพื ้นที ่ในการผลิตและจำหน่ายอาหารและสินค้าปลอดภัยทั่ว
กรุงเทพมหานคร 

4. กำหนดนโยบาย/มาตรการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประชาชน
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบาง 

5. พัฒนานวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากการหมุนเวียนทรัพยากร
ของเมือง  

6. สนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มคน ชุมชนต่าง ๆ เพื่อทำสวนผักหรือ
ตลาดท้องถิ่น  

7. สนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้ชุมชนต่าง ๆ พึ่งพาตนเอง ในการเป็น 
ผู้ค้ารายย่อย ให้สามารถค้าขายในตลาดสด ตลาดนัด หรืออาหาร 
ริมทางใหไ้ด้ประโยชน์จากเศรษฐกิจอาหาร 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรค

และสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

ประเด็นที่ 3 การพัฒนาทางเท้าที่ครอบคลุม และมีความปลอดภยั  
แนวทาง 
1. จัดสรรพื้นที่ทางเท้าให้เหมาะสมกับทุกกลุ่มคน โดยเฉพาะกลุ่มคน 

เปราะบาง และลดสิ่งกีดขวางบนพ้ืนท่ีทางเท้า 
2. จัดการพื้นที่ทางเท้าในการอยู่ร่วมกันของอาชีพบนทางเท้า อย่าง 

ไม่ส่งผลกระทบต่อคนเดินเท้า 
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ฉบับ

ปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
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- เป้าประสงค์ที่ 4.3.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์
เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับรู้ของเมือง 

- เป้าประสงค์ที่ 4.4.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการเดินทางให้สามารถ
รองรับความต้องการของประชาชนได้ 

 
ประเด็นที่ 4 การทบทวนกฎหมายและกลไกการดูแลเรื ่องความ

ปลอดภัยของอาคารในกรุงเทพมหานคร  
แนวทาง 
1. ทบทวนกฎหมายและมาตรฐานในการสร้าง ต่อเติม และรื้อถอน

อาคารในกรุงเทพมหานคร 
2. จัดทำฐานข้อมูลและกลไกการเฝ้าระวังความปลอดภยัของอาคารเกา่

ในกรุงเทพมหานคร 
3. ส่งเสริมให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยของอาคารใน

กรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง 
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- เป้าประสงค์ที่ 1.4.2 โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของกรุงเทพมหานครได้รับการ

ปกป้อง ลดความเส่ียง และเสริมสร้างความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

- เป้าประสงค์ที่ 7.1.1 กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหาร 

 

ประเด็นที ่  5 การช่วยเหลือและลดภัยพิบ ัต ิในชุมชนแออัดใน
กรุงเทพมหานคร  

แนวทาง 
1. ส่งเสริมโครงสร้างและอุปกรณ์ภายในชุมชนในการรับมือกบัภัยพิบัติ

ให้มีมาตรฐาน 
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2. จัดทำข้อมูลและเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ชุมชนแออัดอย่างรวดเร็ว
ได้ ในกรณีมีภัยพิบัติ 

3. ส่งเสริมให้ชุมชนแออัดสามารถบริหารจัดการและลดภัยพิบัติใน
ชุมชนแออัดได้ 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- เป้าประสงค์ที ่ 1.3.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี ่ยงและฟื้นคืนจาก 

ภัยพิบัติ 
 

ประเด็นที่ 6 ลดอาชญากรรมและพ้ืนที่จุดเสี่ยงในกรุงเทพมหานคร  
แนวทาง 
1. ดูแลพื้นที่จุดเสี่ยงอย่างรอบด้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 

การช่วยเหลือได้ทันที 
2. จัดทำระบบการดูแลการแจ้งเหตุด่วนหรืออาชญากรรมอย่างครบวงจร 
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- เป้าประสงค์ที่ 1.2.1ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจาก

ยาเสพติดและการก่อการร้าย 
 

ประเด็นที่ 7 ลดความรุนแรงในครอบครัวและเพศ 
แนวทาง 
1. ใหค้วามคุ้มครองสิทธิและพัฒนาศักยภาพสตรี 
2. ส่งเสริมการลดความรุนแรงในครอบครัว และความปลอดภัยเรื่องเพศ  
3. หน่วยงานด้านความปลอดภัยควรใหค้วามสำคัญกับการเกิดเหตุและ

แจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัว  
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ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- ยังไม่มีประเด็นที่สอดคล้องชัดเจน 

 
ภาพการรับฟังความเห็น 
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เมืองทันสมัย (Smart City) 

 
ประเด็นที ่  1 การส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ ่มในสังคมเข้าถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 
แนวทาง 
1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื ่อให้คนพิการ ผู ้ส ูงอายุ สามารถใช้

ชีวิตประจำวันร่วมกับคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียม 
2. ส่งเสริมให้กลุ่มคน ทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงเทคโนโลยี โดยเน้นออกแบบ

เทคโนโลยีที่ช่วยในการเชื่อมโยงขนส่งสาธารณะให้สามารถใช้งาน
ร่วมกันได้เพื่อความสะดวกสบาย 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจ “การรับรู้ข้อมูล (Data Literacy)” 
และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ 

4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้และ
พื้นที่สาธารณะต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเป็น Smart Space หรือ 
Technology Space  

5. ส่งเสริม พัฒนา และใช้งานเครื ่องมือด้านข้อมูลและเทคโนโลยี 
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของเมือง จากความร่วมมือของเครือข่าย 
ภาคประชาชนและองค์กรเอกชน เช่น Hack Nakhon (แฮกนคร) 
เครื่องมือรายงานปัญหาภายในเมืองแบบเรียลไทม์ เป็นต้น 

ความสอดคล้องก ับแผนพัฒนากร ุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  

- เป้าประสงค์ที่ 3.1.2 มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
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ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมการใช้และขับเคลื่อนเมืองด้วยข้อมูลและ
เทคโนโลย ี

แนวทาง 
1. กรุงเทพมหานครควรใช้ข้อมูลในการตัดสินใจและกำหนดแนวทางใน 

การดูแลคนในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 
2. สนับสนุนเมืองทันสมัยด้วยความรู้ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นในลักษณะ info-friendly  
3. บริหารจัดการภายในกรุงเทพมหานครและบูรณาการความร่วมมือ

กับหน่วยงานอื่น โดยการใช้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือฐานข้อมูล 
(Data center) ในการทำงานร่วมกัน 

4. พัฒนาทักษะดิจิทัลแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
เพื่อรองรับการก้าวสู่ความทันสมัย 

5. พัฒนาช่องทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นของหน่วยงาน
ราชการ 

6. ส่งเสริมการใช้ข้อมูลแบบเปิด (Open Data) มาช่วยวิเคราะห์
แก้ปัญหาเมือง และนำเอาเทคโนโลยีของประชาชน (Civic Tech) 
ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีภาครัฐ (GovTech) ในอนาคต 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- เป้าประสงค์ที่ 5.1.1 เครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ 
- เป้าประสงค์ที่ 5.2.4 ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางในการเข้ามาร่วม

บริหารงานกับกรุงเทพมหานคร 
- เป้าประสงค์ที่ 7.5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพื่อขับเคลื ่อน

ภารกิจของกรุงเทพมหานคร 
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ประเด็นที่ 3 การส่งเสริม Civic Technology 
แนวทาง 
1. พัฒนา Platform และเชื่อมโยงระบบข้อมูลเมือง เพื่อให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมุลเมืองได้อย่างแท้จริง 
2. พัฒนาระบบข้อมูลแบบเปิด (Open Data) เพื ่อให้ประชาชนรับรู้

ข้อมูลข่าวสารเพื่อร่วมตัดสินใจและกำหนดอนาคตร่วมกัน 
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- เป้าประสงค์ที่ 5.1.1 เครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ 
- เป้าประสงค์ที่ 5.2.4 ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางในการเข้ามาร่วม

บริหารงานกับกรุงเทพมหานคร 

 
ภาพการรับฟังความเห็น 
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เมืองเป็นธรรม (Equality) 

 
ประเด็นที่ 1 การดูแลคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางให้สามารถใช้

ชีวิตเท่าเทียมกับคนทั่วไป (หาข้อมูลสนับสนุน) 
แนวทาง  
1. จัดบำนาญผู้สูงอายุอายุตามเส้นแบ่งความยากจน 
2. เพิ ่มโอกาสในการจ้างงานผู ้ส ุงอายุให้มากขึ ้น รวมถึงอบรมเพื่อ 

ต่อยอดประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วให้สร้างรายได้ให้มากขึ้น 
3. เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของผู้พิการ โดยมีการเพิ่มทักษะ 

และมีการสร้างความร่วมมือให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานผู้พิการ
ให้มากข้ึน 

4. พัฒนาออกแบบอารยสถาปัตย์ต ่าง ๆ แบบ Universal Design  
ให้สามารถรองรับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู ้พิการและผู ้ส ูงอายุ  
ให้มีโอกาสที่จะเข้าถึงทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร  

5. จัดสรรงบประมาณเพื่อเติมเต็มเด็กที่เกิดในกรุงเทพมหานคร และ 
ตกหล่นจากโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ฉบับ
ปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- เป้าประสงค์ที่ 3.1.2 มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม

สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
- เป้าประสงค์ที ่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู ้สูงอายุ  

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
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ประเด็นที่ 2 พัฒนาศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กทุกพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครให้
ได้ตามมาตรฐาน 

แนวทาง 
1. เพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. ส่งเสริมการขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุมทุกพื ้นที ่ ใน

กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็ก ที่ไม่ได้ขึ ้นทะเบียนกับ
กรุงเทพมหานคร 

3. พัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น 
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นต้น 

4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายอายุเด็กข้ันต่ำที่จะรับเข้ามาดูแลใน
ศูนย์ฯ และขยายเวลาการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อรองรับและ 
หนุนเสริมครอบครัวที่มีรายได้น้อย  

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- เป้าประสงค์ที่ 3.3.1 เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับ

การศึกษาตามความต้องการ 

 
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนจนเมืองหรือสำหรับทุกคน 
แนวทาง 
1. แก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยสำหรบัคนไร้บ้านในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
2. ส่งเสริมและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายหรือค่าเช่าบ้านของผู้ที่มีรายไดน้้อย

ให้สามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ 
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3. จัดหาที่ดินให้ประชาชนได้อยู่ในที่ดินเดิม และจัดทำสัญญาเช่าระยะยาว 
ประมาณ 30 ปีขึ้นไป 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- เป้าประสงค์ที่ 3.1.2 มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม

สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
- เป้าประสงค์ที ่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู ้สูงอายุ  

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 
ประเด ็นท ี ่  4 พ ัฒนาระบบการศ ึกษาให ้ เด ็ กท ุกคนในพ ื ้ นที่

กรุงเทพมหานครอย่างเท่าเทียม 
แนวทาง 
1. ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเข้าถึงระบบการศึกษา

อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะเด็กยากจนในพื้นที่กรุงเทพฯ เด็กในชุมชน
แออัด และเด็กชายขอบ 

2. สร้างกลไกหรือทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือก  
แก่เด็กยากจนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เด็กในชุมชนแออัด และ
เด็กชายขอบ  

3. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
ไม่เน้นการบรรยายและการท่องจำ  และส่งเสริมให้ความรู ้ครู 
ให้มีศักยภาพ 

4. พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานสามารถเทียบเท่ากับหลักสูตรของ
โรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่และโรงเรียนเอกชนอื่น ๆ  
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5. ใช้กลไกเชิงพื ้นที ่ (Area-based Education: ABE) เพื ่อเชื ่อมโยง
เครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนาพื้นที่นำร่อง
การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

6. ถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้ไปอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขต 
โดยการกระจายอำนาจ ทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากร ใน 
การดำเนินงาน ทั้งนี้อาจเริ่มดำเนินการจากศูนย์ฯ ที่มีความพร้อมก่อน 

7. การเพิ ่มระบบสวัสดิการของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

8. การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของของบุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- เป้าประสงค์ที่ 3.3.1  เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับ

การศึกษาตามความต้องการ 
- เป้าประสงค์ที่ 3.3.6 การบริหารจัดการสถานศึกษา 
- เป้าประสงค์ที ่ 3.3.7  ศึกษาและพัฒนาเนื ้อหาการเรียนรู ้ตามอัธยาศัยที่

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

- เป้าประสงค์ที่ 3.3.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจำสายงาน 

- เป้าประสงค์ที่ 7.3.3 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และสนับสนุนการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร 
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ประเด็นที่ 5 ส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมทางการเมือง 
แนวทาง 
1. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคน และทุกกลุ ่มสามารถแสดงออกทาง 

การชุมนุมได้อย่างเสรีภาพ 
2. จัดพื้นที่กลางสำหรับการแสดงออกทางการเมืองที่มีความปลอดภัย 

และสะอาด 
3. อำนวยความสะดวกในการชุมนุมที่ถูกต้องตามกฎหมายและสิทธิ

เสรีภาพทางการชุมนุม 
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- เป ้าประสงค์ที ่  5.2.1 ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของ

กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนนโยบายและการดำเนินงาน ทั้งผ่าน
กลไกที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยนโยบายมีเป้าหมายเพื่อประชาชน
อย่างแท้จริง 

 
ประเด็นที่ 6 เสริมสร้างความเท่าเทียมด้านเพศ 
แนวทาง 
1. จัดตั้งกองทุนคุ้มครองสิทธิและพัฒนาศักยภาพสตรี โดยมีการจัดสรร

งบประมาณในการดำเนินการทุกปี 
2. มีการแต่งตั้งผู้หญิงเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้บริหาร

ระดับสูงครึ่งหนึ่ง หรืออย่างน้อย 1 ใน 3  
3. ให้ผู้บริหารและคณะกรรมการทุกชุดของกรุงเทพมหานคร มีสัดส่วน

ผู้หญิงและผู้ชายใกล้เคียงกัน โดยให้มีตัวแทนของคนพิการและ 
ผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วย 
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4. การกำหนดนโยบายทุกประเด็นและมิติ ต้องให้ความสำคัญกับ 
ความเท่าเทียมทางเพศ 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- ยังไม่มีประเด็นที่สอดคล้องชัดเจน 

 
ประเด็นที่ 7 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนให้สามารถกำกับ

ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนได้ 
แนวทาง 
1. ส่งเสริมให้ชุมชนแออัดและชุมชนในกรุงเทพมหานครจดทะเบียน

ชุมชน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน 
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- ยังไม่มีประเด็นที่สอดคล้องชัดเจน 

ภาพการรับฟังความเห็น 
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เมืองสร้างสรรค์  (Creative City) 

 

ประเด็นที่ 1 การเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ให้ครบคลุมทุกเขตพื้นที่ และ
ตอบสนองกับทุกกลุ่มในสังคม 

แนวทาง 
1. สำรวจความต้องการของคนในพื้นที่และสร้างการมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู ้ที ่มีความหลากหลาย 
ยืดหยุ่นและสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลา  

2. พัฒนาพื ้นที ่การเรียนรู้ของเด็ก เพื ่อเสริมสร้างพัฒนาการและ 
การเรียนรู้ 

3. บูรณาการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาความรู้ ข้ามศาสตร์ โดยเฉพาะ
องค์ความรู้ใหม่ๆ  

4. มี Community Center ที่ใช้งานได้จริง 
5. พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนพื้นที่ให้มีความต่อเนื่องในระยะยาว และ

เกิดความยั่งยืน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนงบประมาณ และ
บุคลากรในดูแลพื้นที่การเรียนรู้ด้านศิลปะอย่างจริงจัง 

6. หมุนเวียนการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะอย่างต่อเนื่อง โดยใช้พื้นที่
การเรียนรู้หรือสวนสาธารณะที่มีอยู่แล้ว 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- เป้าประสงค์ที่ 3.3.8 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
- เป้าประสงค์ที่ 3.4.2 กรุงเทพมหานครมีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ทางพหุวัฒนธรรม 

ที่หลากหลายให้แก่ประชาชน 
- เป้าประสงค์ที ่ 3.4.3 กรุงเทพมหานครสร้างหรือพัฒนากลไกและเครือข่าย 

การขับเคลื่อน การเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
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ประเด็นที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการศิลปวัฒนธรรมในพื ้นที่
กรุงเทพมหานครอย่างครบวงจร 

แนวทาง 
1. พัฒนาพ้ืนท่ีสำหรับใหป้ระชาชนที่สนใจสร้างสรรค์งานศิลปะ/ศิลปิน

รุ่นใหม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
2. สร้างกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน 

สร้างสรรค์ต่อยอดมรดกวัฒนธรรม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัย เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดการศิลปวัฒนธรรม 
การบริหารงบประมาณ หรือการจัดตั้งกองทุน เป็นต้น 

3. สร้างศิลปะนวัตกรรมใหม่ในพ้ืนท่ีที่ยังไม่มีเอกลักษณ์ชัดเจน 
4. พัฒนาฐานข้อมูลด้านมรดกและวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร  

เพื่อใช้ในการส่งเสริมและบริหารจัดการด้านวัฒนธรรม 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม 

และด้านอื่น ๆ เข้าใจงานศิลปวัฒนธรรม 
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- เป้าประสงค์ที่ 3.3.8 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
- เป้าประสงค์ที่ 3.4.1 กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลพหุวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
- เป้าประสงค์ที่ 3.4.2 กรุงเทพมหานครมีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ทางพหุวัฒนธรรม 

ที่หลากหลายให้แก่ประชาชน 
 

ประเด็นที่ 3 การพัฒนาสุนทรียภาพของกรุงเทพมหานคร 
แนวทาง 
1. พัฒนาเอกลักษณ์ของเมือง ในทุกพื้นที่ ทั้งโครงสร้าง ถนน อาคาร 

เพื่อเป็นการควบคุมสุนทรียภาพของเมืองให้เป็นทิศทางเดียวกัน 
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2. จัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
แต่ละอาคาร 1% มาใช้ในการพัฒนาศิลปะและสุนทรียภาพ 

3. สร้างความสัมพันธ์ของพื ้นที่ในกรุงเทพมหานครที ่มี เอกลักษณ์
ต่างกัน ให้สามารถเช่ือมโยงกันได้ 

4. อนุรักษณ์สถานที่ทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที ่สะท้อนความเป็น
กรุงเทพมหานครและประเทศไทย 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- เป้าประสงค์ที่ 3.3.8 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
- เป้าประสงค์ที่ 3.4.2 กรุงเทพมหานครมีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ทางพหุวัฒนธรรม 

ที่หลากหลายให้แก่ประชาชน 
- เป้าประสงค์ที่ 4.3.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์

เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับรู้ของเมือง 

 
ประเด็นที่ 4 ส่งเสริมการศิลปะใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
แนวทาง 
1. สนับสนุนการผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมกับยุคสมัยใหม่ เพื ่อที่จะ

สามารถนำไปสร้างมูลค่า และคงอยู่ได้ 
2. ส ่งเสร ิมศ ิลปะและว ัฒนธรรมชุมชน โดยให ้ม ีการจ ัดงานหรือ

นิทรรศการเวียนในแต่ละชุมชน 
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- เป้าประสงค์ที่ 6.1.1 กรุงเทพมหานครเกิดการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูล

ด้านการประกอบธุรกิจและการลงทุน ด้านการเกษตร ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ด้านการท่องเท่ียว ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริการ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- เป้าประสงค์ที่ 6.1.4 ยกระดับ/พัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการ 
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ประเด็นที่ 5 ส่งเสริมให้เมืองและชุมชนเข้าใจและเข้าถึงศิลปวัฒนธรรม
มากขึ้น 

แนวทาง 
1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้าใจงานด้านศิลปะมากขึ้น เช่น การทำ 

Art Delivery นำศิลปะไปสู่ชุมชน เป็นต้น 
2. จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ เพื่อให้คนในพื้นที่

เข้ามาร่วม และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- เป้าประสงค์ที่ 3.4.2 กรุงเทพมหานครมีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ทางพหุวัฒนธรรม 

ที่หลากหลายให้แก่ประชาชน 
 

ภาพการรับฟังความเห็น 
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เมืองมสี่วนร่วม (Engagement) 

 
ประเด็นที ่  1 การสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ (Policy Process) ของพลเมืองทุกช่วงวัยและทุกภาคส่วน 
แนวทาง 
1. พัฒนาช่องทางในการรับฟังการสะท้อนปัญหาจากพลเมืองทุกช่วงวัย

และทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การกำหนดปัญหาที่ชัดเจนร่วมกัน 
2. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในการกำหนดแนวทาง/วิธีการ

ดำเนินการในการแก้ปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วน 
3. ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครที ่ทุก 

ภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ 
4. สนับสนุนให้มีเวทีกลางระดับเขต/จังหวัด และต้องมีระเบียบรับรอง 

เพื่อการมีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนา กำกับ ติดตามความคืบหน้า 
และเสนอแนะของการดำเนินการบริหารและการพัฒนา 

5. ส่งเสร ิมให้สภาองค์กรชุมชนระดับจ ังหวัด เป ็นกลไกร ่วมใน 
การบริหารการพัฒนากรุงเทพมหานครร 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- เป ้าประสงค ์ท ี ่  5.2.1 ประชาชนสามารถเข ้ามาม ีส ่วนร ่วมในก ิจการของ

กร ุงเทพมหานคร ต ั ้ งแต ่ข ั ้นตอนการวางแผนนโยบายและการดำเน ินงาน  
ทั้งผ่านกลไกที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยนโยบายมีเป้าหมายเพื่อประชาชน
อย่างแท้จริง 

- เป้าประสงค์ที่ 5.2.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
การจัดบริการสาธารณะ 



 

58 

 

 
ประเด็นที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดสภาพลเมือง เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วม

สำหรับประชาชนทุกคน 
แนวทาง 
1. มีกลไกการจัดตั ้งสภาพลเมืองของกรุงเทพมหานครในทุกพื้นที่  

และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื ่อง โดยมีสภากรุงเทพมหานครเป็น 
ผู้ขับเคลื่อนหลัก 

2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านสภาพลเมือง เพื่อเป็นกลไก
คู่ขนานกับสภากรุงเทพมหานคร 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- เป้าประสงค์ที ่ 5.2.1 ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของ

กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนนโยบายและการดำเนินงาน ทั้งผ่าน
กลไกที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยนโยบายมีเป้าหมายเพื่อประชาชน
อย่างแท้จริง 

- เป้าประสงค์ที่ 5.2.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
การจัดบริการสาธารณะ 

 
ประเด็นที่ 3 ส่งเสริมให้ชุมชนมีเข้มแข็งให้สามารถจัดการตนเองได้ใน

ทุกมิต ิ
แนวทาง 
1. มุ่งเน้นให้เกิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวางแผนและบริหารจัดการ

กรุงเทพมหานคร 
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3. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาธรรมนูญในแต่ละเขตพื้นที่  เพื ่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

4. จัดตั้งศูนย์ชุมชนจัดการตนเองในระดับเขต และพื้นที่เพื่อการแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาชุมชน 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ฉบับปรับปรุง สอดคล้องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
- เป้าประสงค์ที ่ 5.2.1 ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของ

กรุงเทพมหานคร ตั ้งแต่ข ั ้นตอนการวางแผนนโยบายและการดำเนินงาน  
ทั ้งผ่านกลไกที ่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยนโยบายมีเป้าหมาย 
เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง 

- เป้าประสงค์ที่ 5.2.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
การจัดบริการสาธารณะ 
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เงื่อนไขความสำเร็จในการดำเนินการตามสมุดปกขาว 

 
 ด้วยฐานของกรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ ิ ่นร ูปแบบพิเศษ ตามพระราชบัญญัต ิระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาจาก 
การเล ือกตั ้งโดยตรง โดยกร ุงเทพมหานคร ซ ึ ่งมีโครงสร ้างการทำงาน
ประกอบด้วยสำนักหลักตามภารกิจ และสำนักงานเขตประจำ 50 เขต  
ซึ่งโครงสร้างและสถานะของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน พบว่า ยังมีข้อจำกัด
ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาที ่มีความหลากหลาย 
ซับซ้อนสูง และต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอื่น ๆ 
ส่งผลให้การดำเนินงานพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครยังติดขัดและ 
ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเท่าที่ควร ซึ ่งหากในอนาคต 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีการนำข้อเสนอต่าง ๆ ภายใต้สมุดปกขาวนี้
ไปใช้ประโยชน์ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1. การกระจายอำนาจและทรัพยากรต่าง ๆ เช่น อำนาจการตัดสินใจ 
ในพื้นที่ งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น จากสำนักส่วนกลางไปยัง
สำนักงานเขต เนื่องจากสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิด
ชุมชน สามารถที ่จะจัดการบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของคนในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่สามารถที่จะ 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการต่าง ๆ ของสำนักงานเขตได้  

2. การขับเคลื่อนเมืองทั้ง 6 เมืองตามสมุดปกขาวนี้ จะไม่สามารถ
ขับเคลื่อนได้ หากขาดการบริหารจัดการภายในกรุงเทพมหานครที่มี
ความยืดหยุ่นและคล่องตัว ทั้งกฎหมาย การติดตามและประเมินผล
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แผน การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและงบประมาณ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้เป็นกลไกขับเคลื่อน
การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครที ่สำคัญ ฉะนั ้นการพัฒนา
ประเด็นในข้างต้นให้สามารถที่จะขับเคลื่อนและรองรับการพัฒนา 
ได้เป็นสิ่งที่สำคัญ 

3. การทบทวนกฎหมายและข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครที่ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นพบว่า กฎหมาย
หรือข้อบัญญัติหลายประการของกรุงเทพมหานคร ไม่เอื้อต่อการพัฒนา
เมืองให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

4. วัฒนธรรมการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่เป็น 
การแยกผู้รับผิดชอบงาน และการแยกงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ได้
มุ ่งเน้นการทำงานแบบภารกิจหรือเป้าหมายการพัฒนา ซึ ่ง เป็น
อุปสรรคต่อการดำเนินงานพอสมควร ฉะนั้นเงื่อนไขอีกหนึ่งประการ
คือ การสร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันของกรุงเทพมหานคร  
ทั้งหน่วยงานภานใน และร่วมกับหน่วยงานภาคนอก โดยมุ่งเน้น
ประเด็นในการพัฒนาหรือปัญหาในเชิงพื้นที่เป็นหลัก ทั้งนี้อาจจะ  
มีการแบ่งปันและใช้ข้อมูลและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน 

5. การพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากรของกรุงเทพมหานคร  
ให้รองรับการขับเคลื่อนทั้ง 6 เมือง โดยเฉพาะเมืองทันสมัย ที่ต้องการ
บุคลากรที ่ม ีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อที ่จะพัฒนา 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการดำเนินงานและมีความสามารถในการใช้งาน
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนงานของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ 
ยังรวมถึงองค์ความรู ้และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ที ่สอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนากรุงเทพมหานครที่บุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนา 
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6. ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนเพื ่อให้ชุมชนสามารถ 
บริหารจัดการและขับเคลื่อนประเด็นในเชิงพื้นที่นั้น กรุงเทพมหานคร
ควรส่งเสริมองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกในชุมชน เช่น การบริหาร
จัดการงบประมาณ การบริหารโครงการ เป็นต้น เพื่อให้ชุมชนมี
ศักยภาพและความพร้อมในการใช้งบประมาณได้อย่างเต็มศกัยภาพ
และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาพ้ืนท่ีอย่างสูงสุด  

7. การก้าวเข้าสู ่เมืองทันสมัย และการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็น
ตัวกลางเพื ่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของ
กรุงเทพมหานคร จะต้องให้ความสำคัญกับพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะผู้สูงวัยและ
ผู้ด้วยโอกาส เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงและเข้าใช้บริการได้อย่าง 
เท่าเทียม 

8. มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการขับเคลื่อนเมือง โดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้ภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ ได้สะท้อนประเด็นปัญหาในพื้นที่ เพื่อนำมากำหนด
นโยบายในการขับเคลื ่อนเม ือง ทั ้งนี ้ ในการขับเคลื ่อนเมืองนั้น
กรุงเทพมหานครต้องสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  
ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที ่ส ุด นอกจากนั้น  
ภาคีเครือข่ายในพื ้นที่กร ุงเทพมหานคร จะเป็นกลไกที ่สำคัญใน 
การร่วมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร อีกด้วย 



 

63 

 

ภาคผนวก 

 

1. สาระสำค ัญและบรรยากาศการแลกเปล ี ่ยนเช ิงนโยบายระหว ่าง 
ภาคประชาชนและ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร  
 

สาระสำคัญและบรรยากาศการแลกเปลีย่นเชิงนโยบายระหว่าง 
ภาคประชาชนและผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร   

“เปิดตัวเครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ” 
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สาระสำคัญและบรรยากาศการแลกเปลีย่นเชิงนโยบายระหว่าง 
ภาคประชาชนและผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร  “เมืองน่าอยู่” 

 
 

 

 
 



 

66 
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สาระสำคัญและบรรยากาศการแลกเปลีย่นเชิงนโยบายระหว่าง 
ภาคประชาชนและผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร   “เมืองปลอดภยั” 
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สาระสำคัญและบรรยากาศการแลกเปลีย่นเชิงนโยบายระหว่าง 
ภาคประชาชนและผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร  “เมืองทันสมัย” 
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สาระสำคัญและบรรยากาศการแลกเปลีย่นเชิงนโยบายระหว่าง 
ภาคประชาชนและผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร  “เมืองเป็นธรรม” 
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สาระสำคัญและบรรยากาศการแลกเปลีย่นเชิงนโยบายระหว่าง 
ภาคประชาชนและผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร  “เมอืงสร้างสรรค์” 
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สาระสำคัญและบรรยากาศการแลกเปลีย่นเชิงนโยบายระหว่าง 
ภาคประชาชนและผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร “ปากท้องของคนกรุง”  

 
 

 



 

77 
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สาระสำคัญและบรรยากาศการแลกเปลีย่นเชิงนโยบายระหว่าง 
ภาคประชาชนและผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร “เมืองสุขภาพ”  
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 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดภาพสรุปสาระสำคญัและบรรยากาศการ
แลกเปล ี ่ยนเช ิงนโยบายระหว ่างภาคประชาชนและผ ู ้สม ัครผ ู ้ว ่าฯ 
กรุงเทพมหานครในแต่ละประเด็นได้ที่ QR Cord ด้างล่างนี้ 
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2. รายชื่อเครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ 
“เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ” ซึ่งประกอบด้วยองค์กร ภาคี เครือข่ายภาค

ประชาชน กลุ่มคนรุ่นใหม่ และสื่อมวลชนกว่า 84 เครือข่าย ได้แก่ 
1. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)  
2. สมาคมอนุรักษ์ศลิปกรรมและสิง่เเวดล้อม (SCONTE) 
3. สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4. Docomomo Thai 
5. กลุ่ม We Park 
6. ธรรมธุรกิจ วสิาหกิจเพื่อสังคม 
7. ชุมชนพูนสุข Farm Sharing Market 
8. กลุ่ม Urban Studies Lab 
9. สมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมือง 
10. มูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่ (กลุ่มบิ๊กทร)ี 
11. สมาคมรุกขกรรมไทย 
12. กลุ่มยังธน 
13. กลุ่ม Urban Ally 
14. กลุ่มบึงรับน้ำ 
15. เครือข่ายชุมชนปกป้องคุณภาพชีวิตคนเมือง 
16. ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC) 
17. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
18. หลักสูตรสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมสรรคส์รา้ง คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศลิปากร 
19. คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ 
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20. สถาบันอาศรมศลิป ์
21. โรงเรียนรุ่งอรณุ 
22. โรงเรียนรุ่งอรณุนานาชาติ 
23. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ: HITAP 
24. โครงการพัฒนาเจ้าพระยาเดลต้า 2040 
25. แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงาน

การบริหารจัดการน้ำ สภาวิจัยแหง่ชาติ 
26. คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรม สถานแหง่

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
27. สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) 
28. เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัตไิทย (TNDR) 
29. สถาบันพระปกเกล้า 
30. เครือข่ายสลัมสีภ่าค 
31. มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) 
32. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
33. มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย (FNF) 
34. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
35. สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร 
36. มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) 
37. สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี โดย สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย

และการพัฒนา (GDRI) 
38. ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (We Move) 
39. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
40. สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย - TUDA 
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41. มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (P-Net) 
42. RTUS-Bangkok ริทัศน์บางกอก 
43. สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI) 
44. บางกอกนี้...ดีจัง 
45. ตัวแทนคนรุ่นใหม่นางเลิ้ง Comcovid 
46. ตัวแทนคนรุ่นใหม่บางลำพู เสน่ห์บางลำพ ู
47. เครือข่ายแรงงาน พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 
48. สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) 
49. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 
50. สภาองค์กรชุมชน 
51. ThisAble.me 
52. ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ | T4A 

(Transportation For All) 
53. ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการพุทธมณฑล 
54. สภาผู้ชมผู้ฟังไทยพีบีเอส กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
55. มูลนิธิอิสรชน 
56. ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
57. โครงการจฬุาอารี (โครงการบรูณาการสหศาสตรเ์พื่อรองรบัสังคมสูงวยั) 
58. เครือข่ายเด็กเท่ากัน 
59. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 
60. เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวสัดิการ 
61. เครือข่ายผู้ตดิเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย 
62. กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ 
63. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
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64. สมาคมสันนบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
65. อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ม.ธรรมศาสตร์
66. โครงการสวนผักคนเมือง
67. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
68. มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (มญช.)
69. กลุ่มนิเวศสุนทรยี์
70. กลุ่มดินสอสี
71. มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
72. มูลนิธิเพ่ือเมืองและชุมชนยั่งยนื
73. ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนน

ปลอดภัย 
74. The Centre for Humanitarian Dialogue (HD)
75. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ Thailand Center of

Excellence for Life Sciences (TCELS) 
76. สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
77. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

(Thai PBS) 
78. The Active
79. Decode
80. C site
81. The Happening
82. The Matter
83. WeVis
84. CITY CRACKER
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