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    การศึกษาปจจัยสูความสําเร็จ  :  การพัฒนากรุงเทพมหานครมหานครตามผังเมือง
รวมมีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางและเคร่ืองมือที่จะนําไปใชในการพัฒนากรุงเทพมหานครตามผัง
เมืองรวม  ทั้งน้ีเปนการศึกษาคนควาขอมูลและสถิติดานที่มีความสําคัญสอดคลองกันระหวาง
แผนงานการบริหารกรุงเทพมหานครกับผังเมืองรวม จากการสืบคนฐานขอมูลที่มีอยูจํากัดในแหลง
ตาง ๆ สามารถสรุปแนวทางการดําเนินการไดดังน้ี 
  1. ศึกษา จุดออน จุดแข็ง ปญหาและอุปสรรค  ของการพัฒนากรุงเทพมหานครตาม
ผังเมืองรวมโดยใช SWOT  Analysis  เพื่อกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธในการดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
  2. ศึกษาระบบฐานขอมูลโดยเปนการนําขอมูลที่มีอยูในปจจุบันมาวิเคราะหหาคา
ตัวชี้วัด (KPI)  ใชเปนเกณฑกําหนดคาเปาหมาย รวมถึงคนหาคาผลงานท่ีมีอยูจริงในปจจุบัน นํามา
เปรียบเทียบ และจัดลําดับความสําคัญของปญหา เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจที่จะบริหาร
กรุงเทพมหานครอยางมีทิศทางเหมาะสม และเกิดประโยชนตอประชาชนมากท่ีสุดประกอบดวยคา
เปาหมาย (KPI) และคาผลงาน จํานวน 6  ดาน คือ จราจร สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ โดยรวมการศึกษา และสถาปตยกรรมภูมิทัศนไวในเปาหมายเดียวกัน 
  3. การจัดลําดับความสําคัญตามคาตัวชี้วัด (KPI) จากดานที่เกี่ยวของแบงเปน 3 
ระดับ ตามการแบงการพัฒนาพื้นที่และการใชที่ดินของผังเมืองรวม 
   3 .1  จั ดลํ า ดับคว ามสํ า คัญของ ตั วชี้ วั ด  ( KPI)ตามภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผังเมืองไดระบุการพัฒนาไวตามกลุมเขต (Zone)  6 กลุม ประกอบดวย เขต
เศรษฐกิจเมือง เขตที่อยูอาศัย เขตอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม เขตอุทยานนคร เขตชุมชนใหม และ
เขตสภาพแวดลอม 
                                                 3.2 จัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วัด (KPI) ในระดับกลุมเขต 12 กลุม
เขต ประกอบดวย กลุมรัตนโกสินทร กลุมลุมพินี กลุมวิภาวดี กลุมเจาพระยา กลุมกรุงธนบุรี กลุม
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ตากสิน กลุมพระนครเหนือ กลุมบูรพา กลุมสุวินทวงศ กลุมศรีนครินทร กลุมมหาสวัสด์ิ และ กลุม
สนามชัย 
                                                  3.3 จัดลําดับความสําคัญในระดับสํานักและสํานักงานเขตทั้ง 50 เขต 
โดยทดลองเปรียบเทียบการพัฒนาเขตบึงกุมกับเขตบางรัก ที่อยูเขตละกลุมโซน จะเห็นความ
แตกตางของดานที่จะพัฒนาอยางชัดเจน การจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
โดยคํานึงถึงนโยบายของผูบริหารและนโยบายของผังเมืองจะสามารถนํามาใชกําหนดแผนและ
ประกอบการตัดสินใจดานการจัดการดานงบประมาณที่จะนําไปใชพัฒนากรุงเทพมหานครทั้งใน
ฐานะผูบริหารดานการเมืองและผูบริหารราชการในระดับตาง ๆ อยางไรก็ตามเน่ืองจากขอมูลสถิติ
และระยะเวลาอันจํากัดคณะผูจัดทําไดพิจารณาจัดลําดับความสําคัญไวเพียงเปนแนวทางเพื่อพัฒนา
ในลําดับตอไป 
 4. ศึกษาระบบฐานขอมูลในดาน GIS และ IT ของกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกับ
หนวยงานอ่ืนหรือตางประเทศและจากการสืบคนของเว็บไซดตาง ๆ พรอมขอเสนอแนะเพื่อใช
ประกอบการกําหนดหรือหาคาตัวชี้วัด (KPI) ที่เปนมาตรฐานสามารถนํามาใชอางอิงไดอยางแมนยํา
มากข้ึนรวมถึงสามารถนําไปใชเปนประโยชนในการวางแผนของประชาชนทั่วไป ในชีวิตประจําวัน
หรือในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 
 5. ศึกษาในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกับการศึกษาดูงานในตางประเทศ 
เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสม 
 

 จากการศึกษาปจจัยสูความสําเร็จการพัฒนากรุงเทพมหานครตามผังเมืองรวม พบวา ระบบ
ฐานขอมูลของกรุงเทพมหานคร นาจะตองเรงพัฒนาปรับปรุงเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในทุก ๆ ดานโดยเฉพาะตองนํามาใชอางอิงไดอยางทันสมัย มีมาตรฐานและเปน
สากลรวม ทั้งน้ีหากสามารถพัฒนาหรือกําหนดลําดับความสําคัญของการพัฒนากรุงเทพมหานครให
เปนไปตามผังเมืองรวมไดอยางสัมฤทธิ์ผลประโยชนสูงสุดจะเกิดกับประชาชนไดอยางยั่งยืน 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
กรุงเทพมหานครมีผังเมืองรวมใชบังคับคร้ังแรกต้ังแตป พ.ศ. 2535  โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 

116 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ตอเน่ือง การใชบังคับโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 414 (พ.ศ.2542) และแกไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงใหบังคับใชผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนเมืองนาอยู มี
สภาพแวดลอมที่ดี มีบริการพื้นฐานทางสังคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อยางเพียงพอและได
มาตรฐาน มีระบบคมนาคมขนสงที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และ
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ วิทยากร การบริหารและการปกครองของประเทศ ผังเมืองรวมตาม
กฎกระทรวง ฉบับใหมน้ี มีนโยบายเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของผังเมืองรวม ดังน้ี 

1. สงเสริมความเปนเมืองนาอยู โดยการพัฒนาบริการทางสังคม สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ใหเพียงพอและไดมาตรฐาน 

2. สงเสริมการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจในดานธุรกิจ พาณิชยกรรม และ การบริการที่
สําคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

3. สงเสริมการเปนศูนยกลาง ดานการทองเที่ยวและเปนทางผานเขาออกของประเทศ
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

4. สงเสริมการเปนศูนยกลางการบริหาร การปกครอง และเปนที่ต้ังของสถาบันที่สําคัญ
ของประเทศและนานาประเทศ 

5. สงเสริมและพัฒนาระบบขนสงมวลชน และเชื่อมโยงเครือขายระบบคมนาคมขนสง
ใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

6. สงเสริมการพัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูยานที่อยูอาศัยและศูนยชุมชน 
7. สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองใชทักษะ แรงงานฝมือและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ไม
มีความเสี่ยงตออุบัติภัยและปราศจากมลพิษ 

8. ดํารงรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ 
9. อนุ รักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดลอมที่มีคุณคาทางศิลปกรรม 
สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรและโบราณคดี 

10. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่คงคุณคาความงดงาม บํารุง รักษา ฟนฟู คุณภาพ
สิ่งแวดลอม และปองกันปญหาจากภัยธรรมชาติ 
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       หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองยึดแนวทางที่กําหนดไวในผังเมืองรวมเปนหลักในการจัด
งบประมาณเพื่อพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานครไดกําหนดนโยบายและจัดทําแผนการพัฒนา
เมืองระยะยาว 20 ป ภายใตวิสัยทัศน ดังน้ี 
1. มหานครที่มีความนาอยู มีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. มหานครที่มีระบบคมนาคมขนสงคลองตัวสะดวกสบาย         
3. มหานครที่มีความโดดเดนในดานศิลปวัฒนธรรม 
4. มหานครที่เปนศูนยกลางเศรษฐกิจวิทยาการของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 

5. มหานครที่เปนศูนยกลางการบริการ สถาบันทางสังคมที่สําคัญและองคกรระหวาง
ประเทศ 

 
            คณะผูบริหารกรุงเทพมหานครไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนากรุงเทพมหานคร และมีนโยบาย
การพัฒนาเมืองในดานตาง ๆ กลาวคือ 

1. วิสัยทัศนการพัฒนากรุงเทพมหานคร ตามนโยบายคณะผูบริหาร 
1.1 เมืองไมติดขัด ลดปญหาจราจร 
1.2 เมืองสะอาด สวยงาม สิ่งแวดลอมที่ดี ผูคนมีความสุข 
1.3 เมืองปลอดภัย อุนใจทุกครอบครัว 
1.4 เมืองนาอยู ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
1.5 เมืองแหงโอกาส ทุกคนต้ังตัวและเติบโตได 

2. นโยบายการพัฒนาเมือง 
2.1 ดานการจราจร  สงเสริมการใชระบบขนสงมวลชนและระบบจราจรอัจฉริยะ 
2.2 ดานสิ่งแวดลอม  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และ
การปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยใชกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนเปนแนวทางสําคัญ 

3. ดานความปลอดภัย  สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และ
เสริมสรางการพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

4. ดานการศึกษา  พัฒนาการใหบริการการศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

5. ดานคุณภาพชีวิต  สนับสนุนบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเขาถึงอยางเทาเทียมกันของ
บุคคลทุกเพศทุกวัย จัดสวัสดิการสังคมแดผูดอยโอกาส ขจัดความรุนแรงในครอบครัว 
สงเสริมโครงการเฝาระวังในชุมชน สงเสริมและสนับสนุนการใหความรูขอมูลขาวสารใน
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เร่ืองสุขภาพทั้งในระบบโรงเรียน นอกโรงเรียนและผานสื่อมวลชนดานเศรษฐกิจ สราง
กรุงเทพมหานครเปนเมืองแหงโอกาส ทุกคนสามารถต้ังตัวและเติบโตได 

6. ดานสถาปตยกรรม ผังเมือง และศิลปวัฒนธรรม การสงเสริมผลักดันใหประชาชนและ
ภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงความงดงามดานทัศนศิลปของเมือง สราง
กลไกความรูความเขาใจ และความตระหนักใหประชาชนและเยาวชนเห็นถึงคุณคาและ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อใหเกิดความภูมิใจในเอกลักษณความเปนไทย 

 
           กรุงเทพมหานครในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหาราชการรูปแบบพิเศษได
จัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 6 เพื่อใชเปนกลไกในการบริหารจัดการและเปน
กรอบชี้นําการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานครไดปรับการจัดทํา
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครเปนแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเพื่อใหสอดคลองกับพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดใหสวนราชการจะตอง
จัดทําแผนปฏิบั ติราชการไว เปนการลวงหนากรุงเทพมหานครจึงไดมี  แผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครระยะ  4 ป  ระหวางป  พ .ศ .  2548-2551  โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 9 ดาน รวมท้ังกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการติดตามประเมินผล และทุกหนวยงานสังกัด
กรุงเทพมหานครจะตองนํายุทธศาสตรการพัฒนาท่ีกํ าหนดไวในแผนการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548-2551 ไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานระยะสี่ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป  เพื่อใหแผนงานในระดับปฏิบั ติมีความสอดคลองกับแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังตองเปนไปในแนวทางที่กําหนดไวในผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร 
             จากความจําเปนดังกลาว การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเขต หรือยุทธศาสตรการพัฒนาของ
หนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กองหรือสํานักตาง ๆ) จะตองเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครและตองพัฒนาไปในทิศทางที่กําหนดไวในผังเมืองรวม คณะผูเขารับการอบรม
ผูบริหารมหานครระดับตอน รุนที่ 2 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาเขตตามผังเมืองรวม 
โดยนําแนวคิดการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์มาประยุกตใชในการวางยุทธศาสตรการพัฒนาเขต  
เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสูจุดมุงหมายสูงสุดคือ การสรางประโยชนสุข
ใหประชาชน และการพัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืนสืบไป 
 
1.2 วัตถุประสงค  

1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหแกบุคลากรในหนวยงานกรุงเทพมหานครไดมีความเขาใจใน
ผังเมืองรวม 
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2. เพื่อสรางแนวทางใหหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครไดกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาของสํานักงานเขต / สํานัก ใหสอดคลองกับผังเมืองรวม 

3. เพื่อสรุปจุดออน จุดแข็ง ขอเสนอแนะ ของการนํายุทธศาสตรการพัฒนาเขตตามผังเมืองรวม
  

1.3  ขอบเขตการศึกษา 
            เปนการศึกษา ปจจัยสูความสําเร็จ การพัฒนากรุงเทพมหานครตามผังเมืองรวม โดยดําเนินการ 
ภายในขอบเขตดังน้ี 
1. การหาคา KPI เพื่อจัดลําดับความสําคัญของปญหาตางๆท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนากรุงเทพมหานคร
จากขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน 

2. ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ( Bench Mark) ของระบบ GIS  และระบบ   IT ระหวางกรุงเทพมหานครกับ
สากลประเทศ 

1.4  นิยามศัพท 
ปจจัยสูความสําเร็จ การพัฒนากรุงเทพมหานครตามผังเมืองรวม หมายถึงปจจัยที่จะสงผลทําให
กรุงเทพมหานครไดรับการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตองตามสภาวะของสภาพแวดลอม เศรษฐกิจสังคม
และการเมืองรวมกับแผนผังเมืองรวม 
Key Performance Indicator (KPI) 
หมายถึง เคร่ืองมือที่ใชกําหนด ชี้วัดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีต้ังไว 
Geographic Infomation System (GIS) 
หมายถึง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
Information Technology (IT) 
หมายถึง เทคโนโลยีขอมูลขาวสาร 
1.5 แหลงท่ีมาของขอมูล 
เปนการศึกษาโดยใชทั้งขอมูลปฐมภูมิ( Primary data) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 
1.ขอมูลปฐมภูมิ( Primary data) หรือขอมูลสนาม (Field data) เปนการเก็บขอมูลจากการศึกษาดูงานทั้ง
ในและตางประเทศเพื่อประกอบการเปรียบเทียบและประยุกตใช 
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดรวบรวมขอมูลสถิติตางๆเพื่อใชเปนแนวทางหาคาตัวชี้วัด
(KPI)และ จัดลําดับความสําคัญของดานที่ตองพัฒนาใหสอดคลองกับผังเมืองรวมประกอบดวย 
 -  ขอมูลทางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
 -  ขอมูลแนวทางการบริหารกรุงเทพมหานคร 
 -  ขอมูลจากสื่อตางๆ เอกสาร ตําราจากตางประเทศ และ เว็บไซดตางๆ 
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1.6  วิธีการศึกษา 
      1. ศึกษากําหนดกลยุทธ  คนควาขอมูล ดานสถิติ ในอดีตและปจจุบันเพื่อหาคา ตัวชี้วัด(KPI)  
      2. ศึกษาเปรียบเทียบขอมูลจากแหลงตางๆ 
      3. ศึกษาประยุกตใชโดยวิธีการกําหนดลําดับความสําคัญ 
 
1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
จากการศึกษาปจจัยสูความสําเร็จ การพัฒนากรุงเทพตามผังเมืองรวม จะสามารถนํามาเปนแนวทาง 

1. มีความรูความเขาใจในผังเมืองรวม สามารถกําหนดกลยุทธการพัฒนาสํานักงานเขต/สํานัก
ใหสอดคลองกับผังเมืองรวมได 

2. เขาใจเทคนิควิธีการการบริหารงานสมัยใหม สามารถนํามาประยุกตใชกับการกําหนด
ยุทธศาสตรดานตาง ๆ ได 

3. ทราบถึงปญหาและอุปสรรคตอการกําหนดโครงการการพัฒนาเขตใหสอดคลองกับผังเมือง
รวม  

 
1.7 ขอจํากัดในการศึกษารายงาน 
 
     เน่ืองจากขอจํากัดทางดานเวลาของการศึกษา   รวมท้ังเปนการบริหารจัดการ โดยนําผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร นโยบายผูบริหาร และตัวชี้วัด มาบูรณาการซึ่งถือวาเปนแนวทางที่ยังไมเคยมีมากอน
ดังน้ัน  ขอมูลดานตางๆจึงตองอางอิงขอมูลจากหลายหนวยงาน หรือเว็บไซทที่เกี่ยวของรวมถึงขอมูล
จากการศึกษาดูงานในระยะเวลาชวงสั้นๆซึ่งยังอาจยังไมครบถวน เพียงพอ 
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บทที ่ 2 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
                      การศึกษาปจจัยสูความสําเร็จ  การพัฒนากรุงเทพมหานครตามผังเมืองรวม  ผูเขารับ
การอบรมผูบริหารมหานครระดับตน  รุนที่  2  ไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวของมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
  2.1  แนวคิดทฤษฎีการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result  Based   Management  
or Performance  Based  of  Management) 
  ความหมายของการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
  การบริหารงานขององคการภาครัฐในอดีตที่ผานมามีการปฏิบัติงานและบริหารงาน
โดยยึดระเบียบกฎหมายเปนสําคัญ มิไดมุงหวังถึงผลลัพธสุดทายหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน  น้ัน ๆ โดยระเบียบกฎหมายตาง ๆ ไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน กอใหเกิดความ
ลาชาในการปฏิบัติงาน รวมท้ังมีการหลีกเลี่ยงกฎหมาย มีการ เลือกปฏิบัติหรือใชชองวางของระเบียบ
กฎหมายในการหาประโยชนสวนตัว ทําใหการปฏิบัติงานขององคการภาครัฐมาสามารถสนองตอบตอ
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง ดังน้ันรัฐบาลจึงไดปรับเปลี่ยนแนวทางการเมือง สภาพ
เศรษฐกิจ สภาพสังคมในสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งมีการแขงขันอยางไรพรมแดน ดังน้ันจึงเกิด
แนวทางใหมที่เรียกวาการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ หรือการบริหารงานแบบมุงงานซึ่งมี
รูปแบบตามแผนภูมิขางลางน้ี 
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การบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังน้ี 
1.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน การบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์องคการ
จะตองปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม องคการภาครัฐจะตองมีกลยุทธที่คํานึงถึงสิ่งที่
สภาพแวดลอมตองการกับสิ่งที่กิจการจะตองสนองตอบ ขณะเดียวกันจะตองคํานึงถึงกลยุทธที่สะทอน
ความสัมพันธระหวางที่กิจการตองการกับสิ่งที่จะไดรับจากสภาพแวดลอม เน่ืองจากสภาพแวดลอมที่มี
ความไมแนนอนสูงผูบริหารและนักวางแผนจะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน
องคการ 
 1.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก หลักนิยมทั่วไปที่ใชเรียกกันโดยยอวา  PEST 
Analysis  คือ 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 

การกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของหนวยงาน 

การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายการดําเนินงาน 
(KPI)

การวางแผนงบประมาณประจําป

การจัดหาทรัพยากร

การบริหารงานประจําวัน

การติดตามผลและการประเมินผลงาน
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                                 1.1.1  การเมือง (Political Component=P)  เปนการวิเคราะหนโยบายและกฎเกณฑ
ตาง ๆ ของภาครัฐบาลที่นาจะมีผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบตอการกําหนดนโยบายการพัฒนาองคกร 
  1.1.2  เศรษฐกิจ (Economic  Component=E)  เปนการวิเคราะหเศรษฐกิจระดับมหา
ภาค  เชน อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ ตนทุนดานที่ดินและสิ่งกอสราง แหลงราคาพลังงานคาวัสดุ
อุปกรณ เปนตน 
  1.1.3  สังคมและวัฒนธรรม  (Economic  Component=E)    เปนการวิเคราะหสภาวะ
ทางสังคมและวัฒนธรรม ไดแก ระดับการศึกษา จารีตประเพณี คานิยม ความเชื่อ การยอมรับนับถือ
ผูนํา แนว แนวโนมประชากร รวมท้ังโครงสรางทางสังคมอ่ืน ๆ 
  1.1.4  เทคโนโลยี   (Technological  Component=T)  เปนการวิเคราะหสภาพการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีที่จะมีผลตอการพัฒนาลักษณะของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ความรูและ
วิทยาการแขนงตาง ๆ การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 
 1.2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เปนการตรวจสอบสมรรถนะขององกการที่จะชวยบง
บอกถึงจุดแข็งที่จะใชใหเปนประโยชนกับจุดออนที่จะตองปรับปรุงแกไข อันจะทําใหกลยุทธที่กําหนด
มีความแหลมคม มีปจจัยตาง ๆ ที่ตองทําการวิเคราะห ดังน้ี 
  1.2.1  ทรัพยากร การวิเคราะหพื้นฐานดานทรัพยากรนับเปนสิ่งสําคัญขององคการ
จะตองทําการวิเคราะหบุคลากร ขาวสารตาง ๆ สมรรถนะขององคการ วัฒนธรรมขององคการ 
  1.2.2  กลยุทธขององคกร 
  1.2.3  ผลการดําเนินงานขององคการ 
 หลังจากดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในจนสามารถ
สังเคราะหโอกาส ขอจํากัด รวมทั้งจุดออนและจุดแข็ง แลวจะตองสรุปเปนตารางความสัมพันธเพื่อ
นําไปสูการวางกลยุทธขององคการ ซึ่งเรียกวาการทํา   SWOT    MATRIX   โดยพิจารณาตามตาราง
ขางลางน้ี 
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Source : Adapted from H. Weihrich, �The  TOWS  Matrix � A Tookl  for Situation Anaiysis, �   
   Long Range Planning (April 1982) , p.60 
 
 จากตารางน้ีจะไดขอสรุปที่ชัดเจนวา การประมวล   SWOT    Matrix  นําไปสูการวางกลยุทธ 4 
แนวทางคือ 
ก .  SO  Strategies  ถือเปนความไดเปรียบอยางยิ่งที่อาจเรียกวา  the best-case scenario 
ข.   WT Strategies  ถือเปนเสียเปรียบอันสําคัญที่ถือเปน  the worst-case scenario 
ค.  WO Strategies  เปนการเดินหมากท่ีใช    SO Strategies  มาชวย 
ง.   ST  Strategies  เปนการเดินหมากท่ีจะทําให    SO Strategies  มีความแกรงมากขึ้น 
 
2.  การกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของหนวยงานในการบริหารเชิงกลยุทธ วิสัยทัศน  หมายถึง  
เจตจํานง หรือความต้ังใจที่กวางขวางครอบคลุมทุก ๆ เร่ืองขององคการ และที่สําคัญมาก คือ คิดไป
ขางหนา (Forward  Thinking)  วิสัยทัศนเปนการแสดงใหเปนการแสดงใหเห็นถึงความคาดหวังใน
อนาคตโดยมิไดระบุวิธีดําเนินงาน ผูบริหารจะตองเปนผูที่คิดการใหญ (Think  Big)  และมองไกล               

                              ปจจัยภายใน 
 
ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง  (Strengths = S) 
ระบุรายการจุดแข็งภายใน 
จํานวน  5 � 10 ประเด็นในชอง
น้ี 

จุดออน  (Weaknesses  =  W) 
ระบุรายการจุดแข็งภายใน 
จํานวน  5 � 10 ประเด็นในชอง
น้ี 

โอกาส 
(Opportunities  =  O) 

ระบุรายการโอกาสภายนอก 
จํานวน  5 � 6  ประเด็นในชองน้ี 
 

SO  Strategies 
 

กําหนดกลยุทธในชองน้ี 
โดยใชจุดแข็งประสานกับ 
ความไดเปรียบในโอกาส 

WO  Strategies 
 

กําหนดกลยุทธในชองน้ี 
โดยใชความไดเปรียบใน 
โอกาสมาปดจุดออน 

อุปสรรค 
(Threats  =  T) 

ระบุรายการอุปสรรคภายนอก 
จํานวน  5 � 6  ประเด็นในชองน้ี 
 

ST Strategies 
 

กําหนดกลยุทธในชองน้ี 
โดยใชจุดแข็งหลบหลีก 
ขอจํากัด 

WT Strategies 
 

กําหนดกลยุทธในชองน้ี 
โดยระมัดระวังจุดออนและ 
หลบหลีกขอจํากัด 



10 

องคการที่บริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์จะตองมีวิสัยทัศนขององคการ    จะตองกําหนดภารกิจและ
ยุทธศาสตรของหนวยงานเพื่อเปนวิธีการดําเนินงานใหบรรลุถึงวิสัยทัศนที่กําหนดไวแลว  
 
       การบริหารยุทธศาสตรในองคการจะตองสอดคลองกับวิสัยทัศนและเชื่อมโยงกับผังเมืองรวม แผน
บริหารราชการ และแผนพัฒนาพื้นที่ ดังตัวอยางแผนบริการยุทธศาสตรในกรุงเทพมหานคร ตาม
แผนภูมิขางลางน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         เชื่อมโยงกับกิจกรรมหลัก 3 ประการ 
สวนประกอบสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.  การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายการดําเนินงาน  (Key Performance  Indicator : KPI)  การ
กําหนดตัวชี้วัดเปนแนวทางการติดตามผลการดําเนินงาน ซึ่งจะติดตามผลงานในประเด็นที่สําคัญ เชน 
ความกาวหนาของโครงการ การติดตามการใชจายงบประมาณ ความสําเร็จของงาน ปญหาอุปสรรค
ของงาน เปนตน 
 4.  การวางแผนงบประมาณประจําป การบริหารงานแบบเนนผลสัมฤทธิ์จะตองทําการวาง
งบประมาณประจําปใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานและสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในสวนของกรุงเทพมหานคร ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
กรุงเทพมหานครไดกําหนดกรอบกิจกรรมการทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ดังแผนภูมิตอไปน้ี 

ผังเมืองรวม

แผนบริหารราชการ 
กรงเทพมหานคร

นโยบายผูบริหาร แผนงานเฉพาะดาน

แผนปฏิบัติราชการ  4  ป 
(สํานักและสํานักงานเขต)

แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 

(สํานักและสํานักงานเขต)
 
 ตัวชี้วัดและเปาหมาย

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

 การวางแผนงบประมาณ 
 

การประเมินผล

การติดตามผล
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การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 

• เพื่อเปนการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวม 
• ปรับตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปในแตละป (อาศัยขอเท็จจริงมากกวาความคิดเห็น) 
• เพื่อสรุปเปาหมายการดําเนินงานในกลยุทธหลักดานตาง ๆ 
• สยป.ประเมินความสอดคลองของแผน 

-   สอดคลองกับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
  -   สอดคลองระหวางแผน ฯ สํานักกับสํานักงานเขต 

• จัดประชุมเพื่อสรุปกรอบขอตกลงเบื้องตนระหวางผูบริหารกับสํานัก/สํานักงานเขต 
• สยป.,สงม., สกก.  รวมประชุมเพื่อเชื่อมโยง แผนงาน แผนเงิน แผนคน 

 
               5.   การจัดหาทรัพยากร การบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์  ทรัพยากรเปนปจจัยที่สําคัญที่
จะตองคํานึงถึง เชน ความรูความสามารถของบุคลากร อัตรากําลัง ความทันสมัยของเทคโนโลยีขอมูล
ขาวสาร(IT)ตาง ๆ  งบประมาณ เปนตน 
 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

การวางแผนงบประมาณ

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

การกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล

การติดตามผล

การประเมินผล

ระดับกทม.  และระดับสํานัก / สํานักงานเขต

ระดับสํานัก / สํานักงานเขต

ระดับหนวยงานและภาพรวมของ  กทม.

ระดับหนวยงานและระดับบุคคล
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 6.   การบริหารงานประจําวัน เปนขั้นตอนที่สําคัญที่จะใหการบริการงานแบบมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์บรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 7.   การติดตามผลและการประเมินผลงาน เปนการติดตามและตรวจสอบ วิเคราะหปญหา
กําหนดแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาใหยุทธศาสตรที่กําลังดําเนินการอยูเกิดความสอดคลองกับ
สถานการณจริง ประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีต้ังไว ตัวอยาง เชน การจัดใหมีหอง War Room  
ของหนวยงานเพื่อติดตามผลการดําเนินการ เปนตน ในสวนของการประเมินผลงาน จะตองมีการ
ประเมินทั้งในระดับหนวยงานและรายบุคคล โดยการกําหนดตัวชี้วัดใหชัดเจน เกณฑการประเมินผล
งาน ที่นิยมใชไดแก ประสิทธิผลของการทํางาน และขีดความสามารถของบุคลากร รวมท้ังความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ 
 
  2.2  แนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม 
   1 .   หนวยงานภาครัฐตองใหความสํ าคัญกับการบริหารกลยุทธ  ซึ่ ง
ประกอบดวย 
        1.1  การวางแผนงบประมาณ 
        1.2  การกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและยุทธศาสตร 
        1.3  การนําแผนกลยุทธหรือยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
   2.  ลดการควบคุมของหนวยงานกลางและการปรับจากระบบอุปถัมภ  
(Spoils System)  เปนระบบคุณธรรม (Merit  System)   
   3.  นําวิธีการบริหารธุรกิจมาประยุกตใชกับการบริหารรัฐกิจ  โดยคํานึงถึง
ดุลยภาพ(Balance)  และความสอดคลองกัน (Alignment)  ระหวาง 

3.1 ผลประโยชนสาธารณะ (Public  lnterest) 
3.2 ผลการดําเนินงานขององคการ 
3.3 ผลงานของบุคลากร 
3.4 ผลตอบแทน 
 

ปจจัยสูความสําเร็จของการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (จากขอสรุปของ ก.พ.) 
 
การสนับสนุนและการมีสวนรวมจากผูบริหารระดับสูง 
1. การเปดตัวโครงการ 
2. การมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
3. การสื่อสารที่มีประสิทธิผล 
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4. ความมั่นใจของเจาหนาที่ 
5. การฝกอบรม 
6. หองสมุดโครงการ 
7. ความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
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บทที ่3 

 
วิเคราะหมิติที่เกี่ยวของทางผังเมืองเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร 

 
  3.1   การวิเคราะหมิติของกลุมที่เก่ียวของทางผังเมือง เปนการมองเฉพาะกลุมหลักเพื่อใชเปน
แนวทางกําหนดกลยุทธโดยการวิเคราะหตามหลัก swot  analysis แบงเปน 6 กลุม ประกอบดวย 
กลุม  1   ดานผังเมือง 
 

ปจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง (STRENGTHS)  
 -    บุคลากรมีความรู ความสามารถ มีการศึกษาดูงานตางประเทศ เพื่อใชเปน          
 แนวทางในการพัฒนางานทางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
-     ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครใชหลัก ดําเนินการ พัฒนา ทดลองใช และปรับปรุงใหสอดคลองกับ
กรุงเทพมหานคร หลายคร้ัง  
-    กรุงเทพมหานครเปนการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีความเขมแข็ง และ กําหนดนโยบายไดตาม
ความตองการของประชาชนได 
-    ประชาชนมีความตระหนักตอผลกระทบจากผังเมืองมากขึ้น 

 

จุดออน (WEAKNESSES)  
-     ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปจจุบันมีการกําหนดการใชประโยชนในที่ดิน กวางมากเกินไป 
-   ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชทางผังเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทําแผนพัฒนาของหนวยงาน 
รวมทั้งการจัดลําดับความสําคัญของงบประมาณตามลักษณะผังเมือง 
-    ขาดการประชาสัมพันธ , การสื่อสารที่ชัดเจน และคลอบคลุมทั่วถึง 
-    ขาดระบบฐานขอมูลเพื่อแสดงการใชพื้นที่สําหรับนํามาเปนเกณฑชี้วัดในการพัฒนา 
-    ขาดการติดตาม และมาตรการบังคับใชอยางจริงจัง 
ปจจัยภายนอก 
 

 โอกาส  (OPPORTUNITIES)                                                                                                                                            
- ผูบริหารกรุงเทพมหานครใหความสนับสนุนนโยบายดานผังเมือง 
อุปสรรค (THREATS)                                                       
-   นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยของผูบริหาร 
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กลุม  2   ดานประชาชน 
 

ปจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง (STRENGTHS)                                                                                                                            
 -     ประชาชนกรุงเทพมหานครมีการศึกษาสูง มีอํานาจในการตอรองในการบริหาร             
และการกําหนดนโยบาย ผานการเลือกต้ัง 
-     ประชาชนมีความตระหนักจากผลกระทบของกฎหมายผังเมืองมากขึ้น  

 

จุดออน (WEAKNESSES)                                                                                                                                                 
 -    ประชาชนบางกลุมที่สูญเสียผลประโยชนจากกฎหมายผังเมือง และพยายามหลบเลี่ยง  
เปนตน          
-    ประชาชนสวนใหญยังขาดความรู ความเขาใจตอกฎหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครอยาง แทจริง
  
  ปจจัยภายนอก 

 

โอกาส  (OPPORTUNITIES)                                                                                                                        
 -     ประชาชนมีโอกาสกําหนด ในการมีตัวแทนผานการเลือกต้ัง ตัวแทนในการบริหาร 
 

อุปสรรค (THREATS)                                                                                                                           
-      มีการยายถิ่นฐาน (ประชากรแฝง) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ทําใหไมสามารถควบคุมการ
ใชที่ดินไดอยางเหมาะสม 
 
กลุม  3   ดานความปลอดภัย 
 
ปจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง (STRENGTHS)                                                                                                                                  
 -    บุคลากรมีความรู ความสามารถ มีบุคลากรที่สามารถวิทยากร ครูฝกปฏิบัติในการอบรมใหความรู 
ความเขาใจ แกเจาหนาที่ผูซึ่ง ปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนใหความรูแก
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสถานประกอบการตาง ๆ   มีการศึกษาดูงานใน
ตางประเทศ  นํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานทางดานบรรเทาสาธารณภัย 
 -    การใหการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย ไดอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณและทั่วถึง 
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จุดออน (WEAKNESSES)                                                                                                                                        

 -    ฐานขอมูลที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานสาธารณภัยยังจัดเก็บไมเปนระบบ เชน ฐานขอมูล ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ฐานขอมูลประปาหัวแดง ทําใหการเรียกใชงานยังไมสะดวกรวดเร็วเทาที่ควร 
 -     กฎหมายที่เกี่ยวของมีหลายฉบับ 
 -     จํานวนจุดเสี่ยงภัยมีมาก (หลายดาน) 
 -     บุคลากรผูชํานาญการมีไมเพียงพอ ไมมีเอกภาพในการสั่งการบังคับบัญชา ขาดการประสานงานที่
ดี กรณีเกิดสาธารณภัยรายแรงเรงดวน 
 -     ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 -     งบประมาณไมเพียงพอ 
 -     ขาดการประชาสัมพันธ , การสื่อสารที่ชัดเจน และครอบคลุมทั่วถึง 
 -      การขอรับคําแนะนําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ติดขัดเร่ืองเวลา เชนกรณีแกไขเหตุสาธารณ
ภัยในชวงเวลากลางคืน 

 

ปจจัยภายนอก 
 

โอกาส  (OPPORTUNITIES)                                                                                                                        
-     รัฐใหความสนับสนุน และใหความสําคัญดานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน 
-      นโยบายของกรุงเทพมหานคร ไดกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และภารกิจดานความปลอดภัย
อยางชัดเจนมีการดําเนินการเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพ 
 -      มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับรองรับเร่ืองความปลอดภัยและอุบัติภัยทุกประเภทซึ่งครอบคลุมทั้ง
การปองกัน การควบคุมและตรวจสอบ การระงับบรรเทา และการชวยเหลือฟนฟู โดยมีองคกร
รับผิดชอบจํานวนมากกระจายตามหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบต้ังแตสวนกลางไปถึงระดับ
พื้นที่ และมีเจาหนาที่และอาสาสมัครรับผิดชอบโดยตรง 

 

อุปสรรค (THREATS) 
-    สังคมและประชาชนขาดความรูความเขาใจ ความตระหนัก และจิตสํานึก ในเร่ืองการปองกัน
อุบัติภัย ประชาชนไมระมัดระวังประมาทเลินเลอ และ คิดวาการปองกันอุบัติภัยเปนเร่ืองของหนวยงาน
ภาครัฐเทาน้ัน                                                                                                                                                          
-    ปญหาเศรษฐกิจสังคม และการเมือง 
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กลุม  4   ดานกฎหมาย 
 
ปจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง (STRENGTHS)   
-    ประชาชนมีความรู และตระหนักในความสําคัญของกฎหมายมากข้ึน 
 

จุดออน (WEAKNESSES)   
-     ขอกําหนด ระเบียบ กฎหมาย ไมครอบคลุม 
-     กฎหมายมีหลายฉบับซ้ําซอน 
-     ประชาชนไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
-     งบประมาณจํากัด 
-     ขาดการจัดลําดับความสําคัญดานงบประมาณ 

 
ปจจัยภายนอก 
 

โอกาส  (OPPORTUNITIES)  
-     ประชาชนมีสวนรวมและมีพลังในการคัดเลือกผูบริหารการเมือง เพื่อเปนตัวแทนในการกําหนด
นโยบายและออกกฎหมาย 
 

อุปสรรค (THREATS)  
-     ปญหาดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง 
 
กลุม  5  หนวยงานของรัฐ  และนโยบายของรัฐ 
ปจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง (STRENGTHS)  
-     มีหนวยงานหลักของกรุงเทพมหานคร ดูแลกํากับดานผังเมืองโดยตรง 
 

จุดออน (WEAKNESSES)   
 -    ขาดการวางแผนและประสานงานรวมกันระหวางหนวยงานทีเกี่ยวของกันของรัฐ 
  -   ขาดความโปรงใส ตรวจสอบได (GOOD GOVERNANCE) 
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ปจจัยภายนอก 
 

โอกาส  (OPPORTUNITIES) 
 -   ประชาชนมีความตระหนักจากผลกระทบของนโยบายรัฐ 
 

อุปสรรค (THREATS)  
-    ผลกระทบจากเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
-    มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามแนวทางของผูบริหารแตละยุค 
-    การบริหารและแนวนโยบายที่ขัดแยงกันระหวางหนวยงานของรัฐ 
 
กลุม  6   ดานเทคโนโลยี 
 
ปจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง (STRENGTHS)   
-    บุคลากรไดรับการอบรมและพัฒนาดานเทคโนโลยีมากข้ึน 
 

จุดออน (WEAKNESSES)   
-   เทคโนโลยีของหนวยงานขาดความทันสมัย                                                                                                    
-   ขาดฐานขอมูลที่เชื่อมโยงถึงกัน 
-   ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอยางแทจริง 
 
 
ปจจัยภายนอก 
 

โอกาส  (OPPORTUNITIES) 
 -     ปจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น สามารถนํามาใชพัฒนาผังเมืองใหมีความทันสมัยได  
 

อุปสรรค (THREATS)    
-     การสนับสนุนของรัฐไมเพียงพอ 
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จากการวิเคราะหกลุมท่ีเก่ียวของทางผังเมือง เราพบวามีจุดออน  จุดแข็ง โอกาส  และอุปสรรค  
โดยสามารถสรุปเปนสภาพรวมไดดังน้ี 
ปจจัยภายใน 
จุดแข็ง(STRENGTHS)   
-  บุคลากรมีความรูสามารถ  มีการศึกษาดูงานตางประเทศเพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนางานทางผัง
เมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
-      กรุงเทพมหานครเปนดารบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีความเขมแข็ง  และกําหนดตามนโยบาย
ใหสอดคลองตามความตองการของประชาชนได 
จุดออน(WEAKNESSES)   
-     ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีการกําหนดการใชประโยชนที่ดินกวางมากเกินไป 
- ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชทางผังเมือง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเชื่อมโยงเขากับแผนงาน
ประจําปของหนวยงาน       ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของงบประมาณตามลักษณะผังเมือง 
-   ขาดระบบฐานขอมูลเพื่อแสดงลักษณะสภาพพื้นที่  สําหรับนํามาเปนเกณฑชี้วัดในการกําหนด
แผนงานประจําป 
- ขาดการประชาสัมพันธและการสื่อสารที่ครอบคลุมทั่วถึงกับประชาชนและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
- ขาดการวางแผนและประสานงานรวมกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
- ขาดการติดตามและมาตรการบังคับใชอยางจริงจัง 
 

ปจจัยภายนอก 
โอกาส(OPPORTUNITIES) 
 -  ผูบริหารกรุงเทพมหานครใหความสนับสนุนนโยบายผังเมือง 
 -  ประชาชนมีความตระหนักถึงผลกระทบทางผังเมืองและความเปนระเบียบเรียบรอยของเมืองมาก
ขึ้น 
  -  ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยมากขึ้น  สามารถนํามาเพิ่มประสิทธิภาพงานทางผัง
เมืองได 
อุปสรรค(THREATS)  
- นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยของผูบริหาร 
- การยายถิ่นฐาน (ประชากรแฝง)  ของประชาชน  ทําใหเปนอุปสรรคในการควบคุมการใชประโยชน
ที่ดินใหเหมาะสม 
- ประชาชนบางกลุมสูญเสียผลประโยชนจากกฎหมายผังเมือง  และหลบเลี่ยง 
ซึ่งจะสามารถทําใหกําหนดกลยุทธตามวิธี  SWOT  MATRIX ดังตารางตอไปน้ี 
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                ตารางวิเคราะห  SWOT  MATRIX  เพ่ือกําหนดกลยุทธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ปจจัยภายใน   จุดแข็ง (STRENGTHS)                                 จุดออน(WEAKNESSES)
                              - บุคลากรมีความรูความสามารถมีการศึกษา         -   ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

ดูงานตางประเทศเพื่อใชเปนแนวทางการ        มีการกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
พัฒนางานทางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร         -   ขาด ปสภ.ในการบังคับใช 

   -   กรุงเทพมหานครเปนการบริหารราช             ทางผังเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งการ 
    การสวนทองถิ่นทีมีความเข็มแข็งและ       เชื่อมโยงเขากับแผนงานประจําป 
 ปจจัยภายนอก   กําหนดนโยบายใหสอดคลองตามความ            ของหนวยงาน ฯ 

ตองการของประชาชนได             -   ขาดระบบฐานขอมูล 
                   -   ขาดการประชาสัมพันธ ฯ 
                   -   ขาดการวางแผน ฯ 

                                     -   ขาดการติดตามประเมินผล ฯ 
 
โอกาส (OPPORTUNITIES)   SO     WO 

                                      กลยุทธหลัก                        กลยุทธหลัก 
-   ผูบริหารกรุงเทพมหานคร -   จัดหาทรัพยากรใหเอ้ือตอการนําผังเมือง           -   ผนึกกําลังรวมจากประชาชน 
ใหความสนับสนุนนโยบาย ไปสูการปฏิบัติ           และหนวยงานทุกภาคสวน 
ทางผังเมือง 
-   ปปช. มีความตระหนักถึงผล 
กระทบ ฯ 
-   ปจจุบันเทคโนโลยีสาร 
สนเทศมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
  อุปสรรค(THREATS)    ST     WT 
                                                   กลยุทธหลัก     กลยุทธหลัก 
-  นโยบายมีการเปลี่ยนแปลง -  บูรณาการผังเมืองรวมเขากับการจัดแผนงาน     -   กําหนดมาตรการของกฎหมาย 
ตามยุคสมัยของผูบริหาร     ของหนวยงาน           และประเมินผลอยางเปนรูปธรรม 
-  การยายถิ่นฐาน(ประชากรแฝง) 
ของ ปปช.ฯ 
-ประชาชนของกลุมสูญเสีย 
ผลประโยชน 
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3.2 ยุทธศาสตรเพ่ือการนําผังเมืองรวมไปสูการปฏิบัติ 
 

กลยุทธหลักที่ 1 :  บูรณาการ ผังเมืองรวมเขากับการจัดทําแผนงานของหนวยงาน 
 

กลยุทธหลักที่ 2 :  ทรัพยากรที่เอ้ือตอการนําผังเมืองไปสูการปฏิบัติ 
 

กลยุทธหลักที่ 3 :  ผนึกกําลังรวมจากประชาชน หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ 
 

กลยุทธหลักที่ 4 :  กําหนดมาตรการ ติดตาม และประเมินผลที่เปนรูปธรรม 
แนวทางการดําเนินการตามกลยทุธ  ทั้ง 4 หลัก 
3.3 กลยุทธหลักท่ี 1 บูรณาการผังเมืองรวมเขากับการจัดทําแผนงานของหนวยงาน 
 
1.   จัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกําหนดการใชประโยชนที่ดินใหชัดเจนมากข้ึนตองวิเคราะห
สภาพแวดลอมทั้ง  ภายในและภายนอก  ประเมินจุดแข็งและจุดออนของพื้นที่  ซึ่งมีผลกระทบตอการ
กําหนดแผนใหบรรลุเปาหมายผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร  ควรกําหนดจุดและแยกประเภทที่ต้ัง
ของสถานที่  ตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ไวในผังเมืองรวมดวย  เชน  เสนทางจักรยาน  
เครือขายระบบขนสงมวลชน  สวนหยอม  สถานีดับเพลิง  สถานการณศึกษา  วัด เมรุ พิพิธภัณฑ  แหลง
ทองเที่ยว  แหลงเศรษฐกิจ   แหลงสถานบันเทิงขนาดยอมฯลฯ 
2.   จัดทําแผนปฏิบัติราชการหนวยงานระดับสํานักและสํานักงานเขตที่เชื่อมโยงกับแผนผังเมืองรวม 
3.   จัดทําแผนงานหรือแผนแมบทดานตาง ๆที่สอดคลองกับผังเมืองรวม 
4.   ประยุกตนโยบายผูบริหารตามสภาพผังเมือง                      
5.  จัดทําผังเมืองเฉพาะแผนจัดรูปเพื่อการพัฒนา   พื้นที่ใชประโยชนจากท่ีรกรางและเพิ่มความสวยงาม 
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ผังเมืองรวม ๒๐ ป

แผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร ตัวอยางเชน

-แผนงานดานจราจรและขนสง
-แผนพัฒนาสิ่งแวดลอม
-แผนแมบทดานการกีฬาของ กทม.
-แผนปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสของ กทม.

สํานัก

กลุมเขต

กลุมเขต
กลุมเขต
กลุมเขต

สํานัก สํานัก

แผนปฏิบัติราชการประจําป

แผนงบประมาณ (รายจาย)

แผนแมบท/แผนงานพัฒนาเฉพาะดาน

แผนบุคลากร

แผนงาน
ดานการคลัง

(รายรับ)

ปจจัยนําเขา => ความตองการของประชาชน นโยบายรัฐบาล  การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอม

นโยบาย
ผูบริหาร

ความสัมพันธระหวางแผนงานดานตางๆของ กทม.

 
 

ภาพท่ี 3.1 แผนภูมิ แสดงแนวทางการบูรณาการทางผังเมืองกับการบริหาร กทม. 
จากแผนภูมิกลยุทธหลักที่  1  แนวทางการบูรณาการผังเมืองรวมเขากับการจัดแผนงานของหนวยงาน
โดยการสรางแผนภูมิความสัมพันธระหวางแผนงานดานตาง  ๆ  สามารถอธิบายไดดังน้ี 
 
 ปจจัยนําเขา  กรุงเทพมหานครเปนการบริหารสวนทองถิ่นโดยประชาชนเปนผูเลือกหมูคณะผูบริหาร
เขามาบริหารจัดการภารกิจของกรุงเทพมหานครทุกระยะ  4 ป  โดยคณะผูบริหารมีหนาที่นํานโยบาย
ทั้งน้ีสัญญากับประชาชนไว  นโยบายรัฐบาลอีกทั้งยังคงตองบริหารจัดการ  โดยคํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปตาม สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมดวยเชนกัน 
ผังเมืองรวม  20  ป     ปจจุบันไดประกาศกฎกระทรวงฉบับที่  414  (ปรับปรุงคร้ังที่  2)  กําหนดการ
ดําเนินนโยบายตามผังเมืองรวมไวเปนเวลา 20 ปโดยเปาหมายในการพัฒนากรุงเทพมหานครไปสูการ
ปฏิบัติเพื่อใหเปน  �  มหานครที่นาอยูคงความโดดเดนทางวัฒนธรรมและเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ  
วิทยาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  �   
แผนแมบท     เปนแผนงานโครงการพัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อทําการพัฒนากรุงเทพมหานครให
เปนไปตามนโยบาย  วิสัยทัศน  แผนผัง  และขอกําหนดของผังเมือง  ของกรุงเทพมหานคร  (ปรับปรุง
คร้ังที่  2  สอดคลองกับนโยบายของคณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร  ตามตองการของประชาชน  และ
สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรุ)ธรรมประกอบดวย 

- แผนพัฒนาพื้นที่ 
- แผนพัฒนาการจราจรและขนสง 
- แผนพัฒนาสิ่งแวดลอม 
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                                      ภาพท่ี 3.2  แผนแมบทดานการจราจรและขนสง 

 
แผนการบริหารกรุงเทพมหานคร     ปจจุบันคือแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่  6   
(พ.ศ.2545-2549 )  ประกอบดวย 
  -     นโยบายดานสวัสดิการสังคม 
  -     นโยบายดานสาธารณสุข 
  -     นโยบายดานสิ่งแวดลอม 
  -    นโยบายดานคมนาคมการขนสง  และสาธารณประโยชน 
  -     นโยบายดานเศรษฐกิจการคลังและการบริหาร 
  -     นโยบายดานการศึกษา 
(แตอยางไรก็ตามไดมีการปรับแผนพัฒนากรุงเทพ พ.ศ. 2548-2551 ไวเปนการลวงหนาแลว) 
แผนปฏิบัติราชการประจําป    เปนการนํานโยบายผูบริหารไปสูการปฏิบัติตามภารกิจที่เกี่ยวของใน แต
ละสํานักงานเขตใหสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารโดยยึดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปเปนหลัก 
 
แนวทางดานการคลัง  มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินการคลังการบัญชี การจัดเก็บรายได การดําเนินการ
เกี่ยวกับ บําเหน็จบํานาญของขาราชการ  การบริหารจัดการทรัพยสิน  การตรวจสอบควบคุมการคลัง     
 
สํานักงบประมาณ     มีหนาที่จัดสรรงบประมาณในการพัฒนากรุงเทพมหานครตามโครงการ หรือ
นโยบายที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารตาง  ๆ  ของสํานักและสํานักงานเขต 
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แผนบุคลากร     เปนการจัดการดานทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับภารกิจและนโยบายอยางมี
ประสิทธิภาพ 
                จากแผนภูมิความสัมพันธระหวางแผนงานดานตาง  ๆ  จะเห็นความสัมพันธระหวางแผนงาน
ตาง  ๆ  ที่สอดคลองประสานเปนขั้นตอนในการจะนําทางกรุงเทพมหานครสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 อยางไรก็ตามยังมีปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการตามแผนภูมิดังกลาวที่ทําใหการ
พัฒนากรุงเทพมหานครไมสอดคลองกัน 
 
ปญหาและอุปสรรค     
  -     ผูบริหารกรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวาระทําให นโยบายของ
ผูบริหารในแตละยุค   อาจไมสอดคลองกัน นโยบายจึงไมมีความตอเน่ือง 
  -     แผนแมบทมีเพียง  3  โครงการในระยะเวลา  20  ป  ซึ่งนาจะไมคลอบคลุมในทุก
ดานตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกรุงเทพมหานคร 
  -     ผูบริหารสวนราชการของกรุงเทพมหานคร  เรงปฏิบัติตามนโยบายแตอาจไม
เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งไดถูกกําหนดการใชที่ดินและแผนการพัฒนาของผังเมืองตามกลุมเขต  (  Zone)  
ไวแลว       
                                -    แนวทางดานการคลังและแผนงบประมาณไมสามารถกําหนดรายรับรายจายได
อยางเหมาะสมชัดเจน  ทําใหเปนอุปสรรคในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
 จากปญหาและอุปสรรคของกลยุทธหลักที่  1  กรุงเทพมหานคร  จึงควรจะมีเคร่ืองมือเพื่อใช
ประกอบในการตัดสินใจดําเนินการพัฒนากรุงเทพมหานครที่เปนรูปธรรมซึ่งจะไดนําเสนอตอไป 

 
ภาพท่ี 3.3  แสดงการใชท่ีดินตามผังเมืองรวม 
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ภาพท่ี3.4 แสดง การแบงกลุมเขต12 กลุมเขต 
 
3.4 กลยุทธหลักท่ี 2  จัดทรัพยากรที่เอ้ือตอการนําผังเมืองไปสูการปฏิบัติ 
1. มีการจัดการบริหารและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากรุงเทพมหานครโดยพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญอยางสอดคลองกับผังเมือง 

2. พัฒนาบุคลากรในกรุงเทพมหานครใหตระหนักและเขาใจเร่ืองผังเมืองโดยสามารถเชื่อมโยง มาสู      
การปฏิบัติ 

3 .  พัฒนา GIS และIT ใหมีความทันสมัย สามารถใชเปนฐานขอมูลในการกําหนดนโยบายการบริหาร 
 
แนวทางดําเนินการใหเอ้ือตอการบริหารเพ่ือนําผังเมืองไปสูการปฏิบัติ 
 
        เปนแนวทางการจัดหาเคร่ืองมือจากทรัพยากรใหเอ้ือตอการนําผังเมืองไปสูการปฏิบัติโดยมี
แนวคิดคือ  การที่ผังเมืองรวมไดกําหนดการพัฒนากรุงเทพมหานครตามกลุมเขต(ZONE)  แต
กรุงเทพมหานคร มีความหลากหลาย แตกตางกันทั้งทางกายภาพ สังคมและภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนไป
ตลอดเวลา  โครงการหรือนโยบายเดียวกันของผูบริหารนาจะไมสามารถนําไปปฏิบัติในทุกกลุมเขตได 
ในปริมาณเทาๆกัน และรูปแบบเดียวกัน ดังน้ันในทุกดานของการพัฒนา  จึงควรมีการจัดลําดับ
ความสําคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานคร  ทั้ง  6  ดาน  ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมของ
แตละพื้นที่เพื่อการพัฒนากลุมเขต  (ZONE)  และเขตตาง  ๆ เปนไปตามผังเมืองรวม   
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แนวทางการจัดลําดับความสําคัญทางการบริหารใหสอดคลองกับการพัฒนากรุงเทพมหานครตามผัง
เมืองรวม  ท้ัง  6  ดาน ประกอบดวย 

1. ดานการจราจร 
2. ดานสิ่งแวดลอม 
3. ดานความปลอดภัย 
4. ดานเศรษฐกิจ 
5. ดานคุณภาพชีวิต 
6. ดานการศึกษา  ศิลปะและสถาปตยกรรม 

จากน้ันนําไปสูการจัดลําดับความสําคัญโดยหาคา Key Performance Indicators (KPI)หรือตัวชี้วัด 
ทั้งน้ีสามารถดําเนินการไดโดยการคนควาจากระบบฐานขอมูลทั้งของกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาดู
งาน และเว็บไซด  ที่สามารถเขาสืบคนได   

 
 

การจัดลําดับความสําคญัในการพัฒนา
ตามลักษณะผงัเมือง

มิติการพัฒนา
ลําดับ

การพฒันา
ในภาพรวม
ของ กทม.

ลําดับการพฒันา
ตามลักษณะพืน้ท่ี

จราจร

เขต
เศรษฐกิจเมือง

เขต
ที่อยูอาศัย

เขต 
อนุรักษศิลปฯ

เขต 
อุทยานนคร

เขตควบคุม
สภาพแวดลอม

เขต
ชุมชนใหมฯ

ส่ิงแวดลอม

ความปลอดภยั

การศึกษา

คุณภาพชีวิต

เศรษฐกจิ

สถาปตยฯ
ภมูิทัศน

 
    ตารางท่ี  3.1 แสดง การจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนาทางผังเมืองตามกลุมเขต (Zone) 
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มิติการพัฒนาดานการจราจร 
 ในดานจราจรจะเชื่อมโยงระหวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกับแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครในยุทธศาสตรดานการแกไขและบรรเทาปญหาจราจรใน  4  ประเด็น  คือ 
 1.   ความเร็วเฉลี่ยของการจราจรในชั่วโมงเรงดวน 
 2.   ปริมาณพื้นที่ถนน 
 3.   พื้นที่วาง 
 4.   จํานวนเสนทางจักรยานเพื่อบรรเทาปญหาจราจร  (จุดจอด) 
 
 ตัวอยางการเปรียบเทียบ ระหวางเขตเศรษฐกิจเมืองกับเขตที่อยูอาศัย(ตามตารางที่ 3.9-10) 
 เขตเศรษฐกิจเมือง   อยูในการกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  (ผ.5) 
 เขตที่อยูอาศัย  อยูในการกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (ย.3) 
 

ปจจุบันตามขอมูลของสํานักการจราจรและขนสง  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2547  ตัวเปาหมาย
ความเร็วเฉลี่ยของการจราจรในชั่วโมงเรงดวนกําหนดความเร็วเฉลี่ย  41.67  กิโลเมตรตอชั่วโมง   

แตตามขอมูลไดลาสุด  ในเขตเศรษฐกิจเมืองมีความเร็วเฉลี่ย  29.36  กิโลเมตรตอชั่วโมง  โดย
เขตที่อยูอาศัยมีความเร็วเฉลี่ย  25.12  กิโลเมตรตอชั่วโมง  ซึ่งตํ่ากวาเปาหมายโดยแยกไดดังน้ี 
 
  
              ความเร็วเฉลี่ยของ 
 การจราจรในชั่วโมงเรงดวน กม./ชม. 
 ปริมาณพื้นที่ถนน  ตร.กม 
 พื้นที่วาง ตร.กม 
 จํานวนเสนทางจักรยาน  (จุดจอด) 
 เพื่อบรรเทาปญหาการจราจร 
  
 จะเห็นไดวาการวางแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร
อยางเปนรูปธรรมตองกําหนดตัวชี้วัด เพื่อเปนการแสดงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานในระดับกลยุทธ
หลักเปนการประเมินผล  ในดานปริมาณ  เวลา  คุณภาพและประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองเชื่อมโยง
กระบวนการวางแผนทั้งหมดเขาดวยกันทั้งดานการวางแผนงบประมาณ  การวังผังเมือง  และ
ยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  อยางบูรณาการ   

เขตเศรษฐกิจเมือง  เขตที่อยูอาศัย 
 
29.39 25.12 
31.93 35.61 
34.67 76.77 
322    518 
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ปจจุบัน

75.00121.00137.0056.00518.00322.00204.8
3ผลงาน(จุดจอด)

เพ่ือบรรเทาปญหาจราจร 

90.00155.00175.0060.00570.00330.00230.0
0

คาเปาหมาย
จํานวนเสนทางจักรยาน

ปจจุบัน

7.5320.98117.845.0576.7734.6743.81ผลงาน(ตร.กม.)

พ้ืนที่วาง

5.0015.0083.005.0570.0030.0034.68
คาเปาหมาย

ปจจุบัน

57.1386.9224.947.8935.6131.9340.73ผลงาน(ตร.กม.)

ปริมาณพ้ืนที่ถนน

60.00100.0033.008.0045.0035.0046.83
คาเปาหมาย

ปจจุบัน(กม./ชม.)

59.1224.2759.6420.8925.1229.3636.40ผลงานในช่ัวโมงเรงดวน

ความเร็วเฉล่ียของการจราจร

60.0040.0060.0030.0030.0030.0041.67
คาเปาหมาย

สภาพแวดลอมชุมชนใหมอุทยานนครอนุรักษศิลปะฯที่อยูอาศัยเศรษฐกิจเมืองของกทม.

เขตควบคุมเขตเขตเขตเขตเขตในภาพรวมการพิจารณา

เกณฑการพัฒนาตามลักษณะพื้นที่เกณฑการพัฒนาขอมูลประกอบ

จราจร

 
 
 

ตารางท่ี 3.2  แสดงคาตัวชี้วัดดานการจราจร 
 

มิติดานสิ่งแวดลอมในดานสิ่งแวดลอมจะเชื่อมโยงระหวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกับแผนบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร  ในยุทธศาสตรดานการจัดการสิ่งแวดลอม  7  ประเด็น  คือ 
 1.  คาเฉลี่ยของออกซิเจนละลายในนํ้า  (DO)   
 2.  ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา  10  ไมครอน 
 3.  ปริมาณฝุนรวม 
 4.  ปริมาณกาชคารบอนมอนนอกไซด 
 5.  ความดังของเสียงในทองถนนโดยเฉลี่ย 
 6.  อัตราสวนพื้นที่สีเขียวตอประชากร 
 7.  ปริมาณขยะโดยเฉลี่ยตอวัน 
 
ตัวอยางการเปรียบเทียบ ระหวางเขตเศรษฐกิจเมืองกับเขตที่อยูอาศัย(ตามตารางที่ 3.9-10) 
-  เขตเศรษฐกิจเมือง  อยูในการกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  (ผ.5) 
-  เขตที่อยูอาศัย  อยูในการกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  (ย.3) 
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             ปจจุบันการลดปริมาณขยะมูลฝอยตามนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดใหทุก
เขตตองลดปริมาณขยะใหไดรอยละ  10  ตอปตามการพัฒนาตามแผนผังเมืองรวม  คาดการณวา
ประชาชนจะยายที่พักอาศัยจากเศรษฐกิจเมืองไปอยูเขตที่อยูอาศัยและชุมชนใหมมากขึ้น   ทําให
ปริมาณขยะที่กําหนดไวลดลงรอยละ  10  สําหรับเขตที่อยูอาศัยและเขตชุมชนใหม  มาสามารถลดลงได
รอยละ  10  ตามเปาหมาย  ต้ังน้ัน  จึงกําหนดคาเปาหมายในการลดปริมาณขยะในเขตเศรษฐกิจเมือง
เปนรอยละ  12  สวนเขตที่อยูอาศัยและเขตชุมชนใหมกําหนดเปนเปาหมายรอยละ  8  และรอยละ  7  
ตามลําดับ 
 สําหรับการวางแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติเพื่อไปสูเปาหมายในดานสิ่งแวดลอมในเขต
กรุงเทพมหานครอยางเปนรูปธรรมตองกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการพัฒนาใหสอดคลองกับการวาง 
แผนงบประมาณ  การวางผังเมือง  และยุทธศาสตรการบริหาราชการกรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 

ปจจุบัน

0.310.180.180.180.150.180.20ผลงาน(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร)

คาเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

0.150.150.150.150.150.150.15คา
เปาหมาย

ปริมาณฝุนรวม

ปจจุบัน(ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร)

97.2568.4468.44100.58103.6898.9189.55ผลงานคาเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

10ไมครอน 

85.0068.4468.4495.009095.0083.65คา
เปาหมาย

ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา

ปจจุบัน

2.602.802.501.600.700.701.82ผลงาน(mg/l)

ออกซิเจนละลายในน้ํา 
(DO)

2.602.802.502.002.002.002.32
คา

เปาหมาย

คาเฉล่ียของ

สภาพแวดลอมชุมชนใหมอุทยานนครอนุรักษศิลปะฯที่อยูอาศัย
เศรษฐกิจ
เมืองของกทม.

เขตควบคุมเขตเขตเขตเขตเขตในภาพรวมการพิจารณา

เกณฑการพัฒนาตามลักษณะพื้นท่ีเกณฑการพัฒนาขอมูลประกอบ

ส่ิงแวดลอม

 
 

ตารางท่ี 3.3-1 แสดงคาตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 



30 

ส่ิงแวดลอม

ปจจุบัน

158.89195.13118.76132.14157.97186.01158.15ผลงาน(ตัน)

ลดลง 12 %ลดลง 7 %ลดลง 10 %ลดลง 10 %ลดลง 8 %ลดลง 12 %
ลดลง 9.83

%โดยเฉล่ียตอวัน 

139.82181.47106.9118.9145.33163.69142.69
คาเปาหมาย

ปริมาณขยะ

ปจจุบัน

2.227.152.911.673.082.063.18ผลงาน(ตารางเมตร/คน)

ตอประชากร

483.21.84.52.54
คาเปาหมาย

อัตราสวนพ้ืนที่สีเขียว

ปจจุบัน

76.3176.7676.7676.7476.1474.8476.26ผลงาน(dB (A))

ในทองถนนโดยเฉล่ีย

70707070707070
คาเปาหมาย

ความดังของเสียง

ปจจุบัน

1.050.770.772.731.822.111.54ผลงาน(ppm)

คาเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง

1.050.770.772.731.822.111.54
คาเปาหมาย

ปริมาณกาซคารบอนมอนนอก
ไซด

สภาพแวดลอมชุมชนใหมอุทยานนครอนุรักษศิลปะฯที่อยูอาศัยเศรษฐกิจเมืองของกทม.

เขตควบคุมเขตเขตเขตเขตเขตในภาพรวมการพิจารณา

เกณฑการพัฒนาตามลักษณะพ้ืนที่เกณฑการพัฒนาขอมูลประกอบ

 
 

ตารางท่ี 3.3-2  แสดงคาตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม 
 
 
 
มิติดานความปลอดภัย 
  กรุงเทพมหานคร  เปนศูนยกลางความเจริญในทุก  ๆ  ดาน  และมีการเจริญเติบโตอยาง  ไมมี
ระเบียบแบบแผน  จึงกอใหเกิดปญหาตาง  ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ปญหาดานสาธรณภัย  ซึ่งสรางความ
สูญเสียตอชีวิต  และทรัพยสินของประชาชน 
 การจัดทําแผนดานความปลอดภัยจึงเปนอีกแผนงานหน่ึงซึ่งยึดหลักตามผังเมืองรวมในอนาคต  
20  ป  และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารกรุงเทพมหานคร  เพื่อนําไปสูการปฏิบัติในระดับกลุม
เขต  เปนการพัฒนากรุงเทพมหานครสูเมืองนาอยู 
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ความปลอดภัย

ปจจุบัน

1442246308333ผลงาน

ในครอบครัว

1131836246626
คาเปาหมาย

จํานวนปญหาความรุนแรง

132127466398- คดีประทุษรายตอทรัพย

698282145404ปจจุบัน- คดีชีวิตรางกายและเพศ

2539ผลงาน- ตดีอุกฉกรรจสะเทือนขวัญ

1524306271122324คาเปาหมายจํานวนคดีอาชญากรรม

ปจจุบัน

154926102223380795ผลงาน

(ที่มีอยู)

10302080180310630
คาเปาหมาย

จํานวนพื้นที่เสี่ยง

สภาพแวดลอมชุมชนใหมอุทยานนครอนุรักษศิลปะฯที่อยูอาศัยเศรษฐกิจเมืองของกทม.

เขตเขตเขตเขตเขตเขตในภาพรวมการพิจารณา

เกณฑการพัฒนาตามลักษณะพื้นที่เกณฑการพัฒนาขอมูลประกอบ

 
 
 

ตารางท่ี  3.4-1  แสดงคาตัวชี้วัดดานความปลอดภัย 
 
 
 

ความปลอดภัย

ปจจุบัน

14141415151816ผลงาน

88101281412

คาเปาหมาย

ความเร็วเฉลี่ยในการเขาถึง
เปาหมาย

ปจจุบัน

485463136131258115ผลงาน

สาธารณภัย

3743501089720690
คาเปาหมาย

จํานวนครั้งที่เกิดไฟไหม

สภาพแวดลอมชุมชนใหมอุทยานนครอนุรักษศิลปะฯท่ีอยูอาศัยเศรษฐกิจเมืองของกทม.

เขตเขตเขตเขตเขตเขตในภาพรวมการพิจารณา

เกณฑการพัฒนาตามลักษณะพื้นท่ีเกณฑการพัฒนาขอมูลประกอบ

 
 

ตารางท่ี 3.5-2  แสดงคาตัวชี้วัดดานความปลอดภัย 
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มิติดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
  
              ในดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  จะเชื่อมโยงระหวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกับ
แผนบริหารกรุงเทพมหานคร  ในยุทธศาสตรดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  คือ 

1. เด็กที่อยูในวัยเรียนไดเขาเรียนตามเกณฑ 
2. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผานการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. จํานวนหองสมุดและแหลงเรียนรูชุมชน 
4. การจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในชุมชน 
5. เขตสงเสริมสนับสนุนจัดต้ังศูนยฝกอาชีพหรือพัฒนาอาชีพในชุมชนอยางครบวงจร 
6. เด็กพิเศษไดเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนสังกัด  กทม. 
7. นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ทุกโรงเรียนไดรับการจัดการศึกษาดาน  IT 
8. นักเรียนในโรงเรียนสังกัด  กทม.ไดรับการศึกษาดานภาษาตางประเทศอยางนอย  2  ภาษา 
9. ทุกเขตมีพิพิธภัณฑทองถิ่น 

ตัวอยางเปรียบเทียบระหวางเขตเศรษฐกิจเมืองและเขตที่อยูอาศัย 
 เขตเศรษฐกิจเมือง  อยูในการกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  (ผ.5) 
 เขตที่อยูอาศัย  อยูในการกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย   
 จากตัวชี้วัดทั้ง  9  ตัวชี้วัด  ขอนําเสนอตัวอยางเปรียบเทียบใหเห็นความชัดเจนเพียง  3  ตัวชี้วัด  
ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ตัวชี้วัด     เขตเศรษฐกิจเมือง             เขตที่อยูอาศัย 
 
 
1.  รอยละของโรงเรียนสังกัด กทม.  ที่ผานการ   100   100 
ประกันคุณภาพการศึกษา      80   100 
2.  รอยละของ  นักเรียน  ร.ร.สังกัด  กทม.  ไดรับ   100   100 
การศึกษาภาษาตางประเทศอยางนอย  2  ภาษา   60   41 
อยางมีประสิทธิภาพและพอเพียง 
3.  ทุกเขตมีพิพิธภัณฑทองถิ่น     1  แหง   2  แหง 
        1  แหง   0  แหง 
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การศึกษา

ปจจุบัน

65.564.566.0165.5666.565.266ผลงาน

.( 3 ).( 5 ).( 1 ).( 2 ).( 1 ).( 4 )
ประชาชน/แหลงเรียนรู
ชุมชน

50 เขต50 เขต50 เขต50 เขต50 เขต50 เขต50 เขตคา
เปาหมาย

ทุกเขตมีหองสมุด

ปจจุบัน

86.583.5688.0287.2184.2486.3187.36ผลงานคุณภาพการศึกษา

.( 3 ).( 5 ).( 1 ).( 2 ).( 4 ).( 3 )ที่ผานการประกัน

100100100100100100100คา
เปาหมาย

รอยละของร.ร.สังกัด 
กทม.

ปจจุบัน

82.568385.184.0185.283.5684.93ผลงาน

.( 5 ).( 4 ).( 1 ).( 2 ).( 1 ).( 3 )ไดเขาเรียนตามเกณฑ

100100100100100100100คา
เปาหมาย

รอยละของเด็กที่อยูในวัย
เรียน

สภาพแวดลอมชุมชนใหมอุทยานนครอนุรักษศิลปะฯที่อยูอาศัย
เศรษฐกิจ
เมืองของกทม.

เขตควบคุมเขตเขตเขตเขตเขตในภาพรวมการพิจารณา

เกณฑการพัฒนาตามลักษณะพื้นที่เกณฑการพัฒนาขอมูลประกอบ

 
 

ตารางท่ี 3.5-1  แสดงคาตัวชี้วัดดานการศึกษา 
 
 

การศึกษา

ปจจุบัน

3 แหง3 แหง3 แหง4 แหง7 แหง9 แหง
29
แหงผลงาน

.( 1 ).( 1 ).( 2 ).( 4 ).( 5 ).( 3 )

6 แหง4 แหง14 แหง18 แหง26 แหง22 แหง
90 
แหงคา

เปาหมาย

ทุกเขตมีพิพิธภัณฑ
ทองถิ่น

ปจจุบัน
อยางมีประสิทธิภาพและ
พอเพียง

38434138424642ผลงาน
ภาษาตางประเทศอยาง
นอย 2 ภาษา

.( 5 ).( 2 ).( 4 ).( 5 ).( 3 ).( 1 )
สังกัด กทม.ไดรับ
การศึกษา

100100100100100100100คา
เปาหมาย

รอยละของนักเรียนใน
โรงเรียน

ปจจุบันประสิทธิภาพและพอเพียง

72786362748272ผลงาน
จัดการศึกษาดาน  IT
อยางมี 

.( 3 ).( 2 ).( 4 ).( 5 ).( 2 ).( 1 )
ทุกโรงเรียนสังกัด กทม.
ไดรับการ

100100100100100100100คา
เปาหมาย

รอยละของนักเรียนใน
โรงเรียน

สภาพแวดลอมชุมชนใหมอุทยานนครอนุรักษศิลปะฯที่อยูอาศัยเศรษฐกิจเมืองของกทม.

เขตควบคุมเขตเขตเขตเขตเขตในภาพรวมการพิจารณา

เกณฑการพัฒนาตามลักษณะพื้นที่เกณฑการพัฒนาขอมูลประกอบ

 
 

ตารางท่ี 3.5-2  แสดงคาตัวชี้วัดดานการศึกษา 
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มิติดานคุณภาพชีวิต 
  
              ในดานคุณภาพชีวิตจะเชื่อมโยงระหวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกับแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร   ในยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิตใน  10  ประเด็น  คือ 
 -   ผูดอยโอกาสที่ไดรับสวัสดิการสังคมและการสังเคราะห 
 -  การมีที่อยูอาศัยของประชาชน 
 -  การควบคุมโรคติดตอดวยวัคซีน 
 -  สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
 -  รอยละของประชาชนที่มีคา  BMI    ตามมาตรฐานที่กําหนด 
 -  รอยละของจํานวนสถานพยาบาลในสังกัด กทม.ที่ผานการประกันคุณภาพ  (HA)   
 -  รอยละของแหลงอาหารที่ผานเกณฑการตรวจสอบ 
 -  จํานวนพิพิธภัณฑทองถิ่น/เขต 
 -  จํานวนผูติดยาเสพติด 
 -  จํานวนคุณภาพชีวิตมีตัวชี้วัดอยู  10  ตัวชี้วัด  ในที่น้ีจะเสนอใหเห็นความชัดเจนเพียง  4  ตัว
ชี้วัก  ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นการพัฒนาทางดานการดูแลดานคุณภาพชีวิต 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด            เขตเศรษฐกิจเมือง  เขตที่อยูอาศัย 
 
1.  ผูดอยโอกาสที่ไดรับสวัสดิการสังคมและ  90/40    90/60 
การสังคมสงเคราะห 
2.  สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งของสถาบัน  90/20    90/20 
ครอบครัว 
3. รอยละของประชาชนที่มีคา BMI ตามมาตรฐาน  100/75    100/70 
ที่กําหนด 
4.  รอยละของจํานวนสถานพยาบาลในสังกัด  100/3.4    100/0 
กรุงเทพมหานครที่ผานการประกันคุณภาพ(HA) 
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คุณภาพชีวิต

ปจจุบัน

20%20%20%20%20%20%20%ผลงาน

ของสถาบันครอบครัว

100%100%90%90%100%90%95%คาเปาหมายสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็ง

ปจจุบัน

99%99%99%99%99%99%99%ผลงาน

100%100%100%100%100%100%100%คาเปาหมายการควบคุมโรคติดตอดวยวัคซีน

ปจจุบัน

70%80%80%60%60%60%68%ผลงาน

70%100%70%70%100%70%80%คาเปาหมายการมีที่อยูอาศัยของประชาชน

ปจจุบัน

60%60%60%40%60%40%53%ผลงาน

และการสงเคราะห

90%100%90%90%90%90%91%คาเปาหมายผูดอยโอกาสที่ไดรับสวัสดิการ
สังคม 

สภาพแวดลอมชุมชนใหมอุทยานนครอนุรักษศิลปะฯท่ีอยูอาศัยเศรษฐกิจเมืองของกทม.

เขตเขตเขตเขตเขตเขตในภาพรวมการพิจารณา

เกณฑการพัฒนาตามลักษณะพื้นท่ีเกณฑการพัฒนาขอมูลประกอบ

 
 

ตารางท่ี 3.6-1   แสดงคาตัวชี้วัดดานคุณภาพชีวิต 

 
 

คุณภาพชีวิต

ปจจุบัน

40%40%40%40%40%40%40%ผลงาน

ผานเกณฑการตรวจสอบ

100%100%100%100%100%100%100%คาเปาหมายรอยละของแหลงอาหารที่

ปจจุบัน

0.00%0.00%0.00%18.75%0.00%3.40%3.70%ผลงานประกันคุณภาพ (HA)

ในสังกัด กทม.ที่ผานการ

100%100%100%100%100%100%100%คาเปาหมายรอยละของจํานวนสถานพยาบาล

ปจจุบัน

70%60%70%70%60%75%68%ผลงาน

ตามมาตรฐานที่กําหนด

100%100%90%90%100%90%95%คาเปาหมายรอยละของประชาชนที่มีคา BMI

สภาพแวดลอมชุมชนใหมอุทยานนครอนุรักษศิลปะฯที่อยูอาศัยเศรษฐกิจเมืองของกทม.

เขตเขตเขตเขตเขตเขตในภาพรวมการพิจารณา

เกณฑการพัฒนาตามลักษณะพื้นที่เกณฑการพัฒนาขอมูลประกอบ

 
 
 

ตารางท่ี 3.6-2  แสดงคาตัวชี้วัดดานคุณภาพชีวิต 
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คุณภาพชีวิต

ปจจุบัน

500:100,000
400:100,00

0
300:100,00

0300:100,000
400:100,00

0500:100,000400:100,000ผลงาน

20:100,00020:100,00030:100,00030:100,00030:100,00050:100,00030:100,000คาเปาหมายจํานวนผูปวยดวยปญหา
สุขภาพจิต

ปจจุบัน

500:100,000
500:100,00

0
500:100,00

0700:100,000
700:100,00

0
1,000:100,00

0650:100,000ผลงาน

20:100,00010:100,00010:100,00010:100,00020:100,00020:100,00015:100,000คาเปาหมายจํานวนผูติดยาเสพติด

ปจจุบัน

33.33%33.33%50.00%77.78%45.45%55.00%49.14%ผลงาน

100%100%100%100%100%100%100%คาเปาหมายจํานวนพิพิธภัณฑทองถ่ิน / เขต

สภาพแวดลอมชุมชนใหมอุทยานนครอนุรักษศิลปะฯที่อยูอาศัย
เศรษฐกิจ
เมืองของกทม.

เขตเขตเขตเขตเขตเขตในภาพรวมการพิจารณา

เกณฑการพัฒนาตามลักษณะพื้นที่เกณฑการพัฒนาขอมูลประกอบ

 
 

ตารางท่ี 3.6-3  แสดงคาตัวชี้วัดดานคุณภาพชีวิต 

 
มิติดานเศรษฐกิจ 
          ในดานเศรษฐกิจจะเชื่อมโยงระหวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกับแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครในยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจเมืองใน  5  ประเด็น  คือ 
 -  รายไดตอครอบครัว 
 -  รายจายตอครัวเรือน 
 -  หน้ีสินตอครัวเรือน 
 -  เงินออมตอครัวเรือน 
 -  การมีงานทําตอครัวเรือน 
ยกตัวอยางระหวางเขตเศรษฐกิจเมืองกับเขตที่อยูอาศัย 
 เขตเศรษฐกิจเมือง   อยูในการกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  (ผ.5) 
 เขตที่อยูอาศัย  อยูในการกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (ย.3) 
  
            ปจจุบันตามขอมูลของสํานกงานสถิติแหงชาติ  พ.ศ.2547  ตัวเปาหมายการมีงานทําของวัย
ทํางานต้ังไว  100 %  แตตามขอมูลที่ไดลาสุด  ในเขตเศรษฐกิจเมืองมี  98.76  %  แตเขตที่อยูอาศัยมี  
98.47 %  ซึ่งตํ่ากวาเปาหมาย  โดยแยกไดดังน้ี 
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รายไดตอครัวเรือน 
รายจายตอครัวเรือน 
หน้ีสินตอครัวเรือน 
เงินออมตอครัวเรือน 
 การมีงานทําตอครัวเรือน 
        
 
           
          จะเห็นไดวาการวางแผลกลยุทธไปสูการปฏิบัติเพื่อยกระดับการมีงานทําเพื่อเพิ่มรายไดและเงิน
ออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยางเปนรูปธรรมตองกําหนดตัวชี้วัด  ระดับ ผลผลิตซึ่งเปน
การแสดงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานในระดับกลยุทธหลักเปนการประเมินผล  ในดานปริมาณ  เวลา  
คุณภาพ  และประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองเชื่อมโยงกระบวนการวางแผนทั้งหมดเขาดวยกันทั้งดานการ
วางแผนงบประมาณ  การวางผังเมือง  และยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร   
 
 
 
 

เศรษฐกิจ

3,1003,7003,0003,0003,6002,5003,000ปจจุบันอัตราสวนการออมตอครัวเรือน

ปจจุบัน
450,000458,300449,100452,600465,600472,100458,000

ผลงาน

350,000200,000350,000400,000250,000500,000341,000คา
เปาหมาย

อัตราสวนหน้ีสินตอครัวเรือน

ปจจุบัน
21,58322,23322,89423,86221,95225,36622,982

ผลงาน

22,00019,00022,00022,00020,00024,00021,500คา
เปาหมาย

รายจายเฉล่ียตอครัวเรือน

ปจจุบัน
28,30027,50027,50031,58028,49235,68929,844

ผลงาน

32,00040,00032,00033,00037,00036,00035,000คา
เปาหมาย

รายไดเฉล่ียตอครัวเรือน

98.51ปจจุบัน
98.3998.3398.6398.4698.4798.76

รอยละผลงาน

98.3910098.6398.4610098.7699.04

รอยละรอยละรอยละรอยละรอยละรอยละรอยละคา
เปาหมาย

อัตราสวนการมีงานทํา

สภาพแวดลอมชุมชนใหมอุทยานนครอนุรักษศิลปะฯท่ีอยูอาศัยเศรษฐกิจเมืองของกทม.

เขตควบคุมเขตเขตเขตเขตเขตในภาพรวมการพิจารณา

เกณฑการพัฒนาตามลักษณะพื้นท่ีเกณฑการพัฒนาขอมูลประกอบ

 
 

ตารางท่ี 3.7  แสดงคาตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ 

เขตเศรษฐกิจเมือง              เขตที่อยูอาศัย 
35,689    24,492 
25,366    21,952 

         472,100           465,600 
             6,000               3,600 
      98.76        98.47 
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    จากการสืบคนฐานขอมูลจากแหลงตาง  ๆ  เราจะไดคาตัวชี้วัด (KPI)  ปรากฏในตารางสถิติการ
พัฒนาทั้ง  6  ดาน  หลังจากไดวิเคราะหเพื่อกําหนดและจัดลําดับความสําคัญในสภาพรวมของ
กรุงเทพมหานครแลว  จะปรากฏตามตาราง  สรุปผลการจัดความสําคัญของมิติการพัฒนาดานตาง  ๆ   
                       

(1.4)(5.0)(1.4)(1.6)(4.0)(0.40)(3.33)

2534513
เศรษฐกิจ

(3.5)(3.8)(3.0)(3.3)(3.9)(3.5)(3.83)

4523545
คุณภาพชีวิต

(3)(2.33)(2.78)(3.33)(3.22)(3.33)(3.5)

3225454
การศึกษา

(1)(1)(2)(3.2)(3.8)(5)(2.66)

1123451ความ
ปลอดภัย

(3.57)(2.00)(2.29)(2.71)(2.86)(3.00)(3.16)

5223342
สิ่งแวดลอม

(2)(4)(3.25)(2.25)(4)(1.75)(3.33)

2543513
การจราจร

สภาพแวด
ลอม

ชุมชน
ใหม

อุทยาน
นคร

อนุรักษ
ศิลปะฯ

ที่อยู
อาศัย

เศรษฐกิจ
เมืองภาพรวม กทม.

เขตเขตเขตเขตเขตเขต
การจัดลําดับ
ความสําคัญ

การพัฒนา
ดานตางๆ

เกณฑการพัฒนาตามลักษณะพื้นที่

 
ตารางท่ี 3.8  สรุปผลภาพรวมการจัดลําดับความสําคัญเพื่อการพัฒนาของ กทม. 

 
-  ในชองการจัดลําดับภาพรวมของกรุงเทพมหานครจะพบวา  ดานที่กรุงเทพมหานครควรนํามา
ดําเนินการพัฒนา  คือดาน  คุณภาพชีวิต การศึกษา  เศรษฐกิจ  การจราจร   สิ่งแวดลอม และ ความ
ปลอดภัย ตามลําดับ 
-  ในชองเกณฑการพัฒนาตามลักษณะเขตก็จะมีการจัดลําดับความสําคัญแยกการพัฒนาตามกลุมเขต 
(ZONE)   
*  หมายเหตุ -   คาเปาหมาย เปนการคนควาจากแหลงของฐานขอมูลตาง  ๆ  ที่มีมาตรฐาน 
                                 กําหนด  คาเปาหมายบางคาไดพิจารณาต้ังสมมุติฐานเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
  -   คาผลงานปจจุบัน  เปนการคนควาของจากแหลงฐานขอมูลตาง  ๆ  ที่มีคา 
                    ผลงานรวบรวมไวแลวในแหลงขอมูลตางๆ 
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3.5 การศึกษาเปรียบเทียบแผนการพัฒนาเขตโดยการใชคา  KPI   และการจัดลําดับ
ความสําคัญ 
 ประโยชนที่ไดรับจากการหาคาตัวชี้วัด (KPI)    และการจัดลําดับความสําคัญ  คือ  การนํามาใช
พัฒนากําหนดทิศทางการบริหารพัฒนาของสํานักและสํานักงานเขต  โดยผลเปรียบเทียบแผนการ
พัฒนาของ  2  เขต   
 
กลุมเขต(ZONE) เศรษฐกิจ 
               พิจารณา กลุมเขตลุมพินี  คือ  สํานักงานเขตบางรัก   
 
กลุมเขต   (ZONE)   ท่ีอยูอาศัย   
                พิจารณากลุมเขตบูรพา  คือ  สํานักงานเขตบึงกุม   
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การจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนา
ตามลักษณะผังเมืองกลุมเขต(โซน)เศรษฐกิจ

กลุมเขตลุมพินี สนข.บางรัก

มิติการพัฒนา
ลําดับ

การพัฒนา
ของกลุมเขต

(ลุมพินี)

ลําดับการพัฒนา
ตามลักษณะพ้ืนท่ี

จราจร 1

เขต
ปุทมวัน เขตสาธร เขต 

บางรัก
เขต 
วัฒนา

2

ส่ิงแวดลอม

ความปลอดภัย

การศึกษา

คุณภาพชีวิต

เศรษฐกิจ

4 4

5 5

5 3

4 4

1 1

 
 
 

ตารางท่ี 3.9  แสดงการจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนาเขตบางรัก 
 
 

การจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนา
ตามลักษณะผังเมืองกลุมเขต(โซน)ที่อยูอาศัย กลุมเขตบูรพา สนข.บึงกุม      

มิติการพัฒนา
ลําดับการพัฒนา
ตามลักษณะพ้ืนท่ี

จราจร 5

วังทองหลาง บางกะป บึงกุม คันนายาว

5

ส่ิงแวดลอม

ความปลอดภัย

การศึกษา

คุณภาพชีวิต

เศรษฐกิจ

3 3

4 4

4 4

5 5

5 4

สะพานสูง สวนหลวง

ลําดับ
การพัฒนา
ของกลุมเขต

(บูรพา)

 
ตารางท่ี 3.10 แสดงการจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนาเขตบึงกุม 

หมายเหตุ  ลําดับ ความสําคัญในการพัฒนาตามลักษณะพื้นที่(เชนเขต บึงกุม,เขตบางรัก)พิจารณาจาก
ตัวชี้วัดโดยเปรียบเทียบเฉพาะเขตภายในแตละกลุมเขต  
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  จากตารางการจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนาเขตที่ใชเปรียบเทียบทั้ง  2  เขต  จะเห็นความแตกตาง
ในความสําคัญของปญหาที่จะนําสูการพัฒนาเขต  และจะเห็นวาสํานักงานเขตบึงกุม  ซึ่งอยูในเขต
พัฒนา  (ZONE)  ที่อยูอาศัยของกลุมเขตบูรพา  มีภารกิจดานการพัฒนาการจราจรและคุณภาพชีวิตอยู
ในอันดับแรก  สวนสํานักงานเขตบางรัก  ซึ่งอยูในเขตพัฒนา  (ZONE)   เศรษฐกิจ  ของกลุมลุมพินี  มี
ภารกิจดานการพัฒนาดานความปลอดภัยอยูในอันดับแรก  หากผูบริหารสํานักหรือสํานักงานเขตมี
เคร่ืองมือในการตัดสินใจ คือตัวชี้วัด (KPI) ใชประกอบการพิจารณา ดังกลาวก็จะสามารถกําหนด
บทบาทการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลองกับผังเมืองรวมได   รวมไปถึงใชวางแผนทั้งแผนดาน
บริหารงานคลังของสํานักการคลัง  และการพิจารณางบประมาณของสํานักงบประมาณในระยะยาวได
ตอไป 
 อยางไรก็ตามปญหาและอุปสรรคสําคัญหาคาตัวชี้วัด (KPI)    เพื่อนํามากําหนดคาเปาหมาย  
และผลงานปจจุบันน้ัน   คือการสืบคนขอมูลจากระบบฐานขอมูลหลัก  ซึ่งกระจายอยูตามหนวยงาน
ตาง  ๆ  โดยไมมีหนวยงานที่จะเปนศูนยกลางรวบรวมฐานขอมูลอันที่จะสามารถนํามาใชประยุกต
วิเคราะห และสงเสริมการพัฒนาในดานอ่ืน  ๆ    ตองการพัฒนากรุงเทพมหานคร  การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล  ภาย  GIS  และภาพ  IT    จึงมีความสําคัญที่กรุงเทพมหานครจะตองเรงพัฒนาใหมีศักยภาพ
และมีประสิทธิ์ภาพทัดเทียมกับตางประเทศ 
 
3.6 การพัฒนาระบบฐานขอมูลระบบ  GIS    และ  IT    ของกรุงเทพมหานคร   
        ปจจุบันผูบริหารกรุงเทพมหานครไดใหความสําคัญดานขอมูลขาวสารและมีการพัฒนาระบบ   
GIS  และ  IT  ไปแลวระดับหน่ึง  แตเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับฐานขอมูลระบบ   GIS  และ  IT    ของ
หลาย  ๆ  ประเทศแลวนาจะยังมีความลาชาไมครอบคลุมทุกดาน  และไมทันสมัย ตอเหตุการณหรือ
สภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนไปสาเหตุอาจจะมาจากดานงบประมาณไมเพียงพอขาดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ  หรือขาดการสนับสนุนอยางจริงจังของผูบริหารที่ผานมาทั้งที่ฐานขอมูลระบบ  GIS  และ  IT   
มีความสําคัญในระดับตน  ๆ  ที่จะนํามาใชวางแผนกําหนดโดยการดานตาง  ๆ  เพื่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานครไดอยางเปนรูปธรรม 
การพัฒนาระบบฐานขอมูล ของกรุงเทพมหานคร      การพัฒนาระบบฐานขอมูล  จะสัมฤทธิ์ผลไดน้ัน
ควรประกอบดวย 
- การ  มอบหมายใหหนวยงานที่ เกี่ยวของเรง รัดดําเนินการจัดทําฐานขอมูลดานตาง  ๆ  ของ
กรุงเทพมหานคร   โดยมีการกําหนดระยะเวลาที่แลวเสร็จใหชัดเจนและรวดเร็วทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของกรุงเทพมหานคร 
-  เรงจัดทําระบบ  GIS   และ   IT  ที่หนวยงานราชการและประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงและนําไปใช
ในการพิจารณาตัดสินใจจะพัฒนาหรือดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ระบบฐานขอมูลของ กทม.ในปจจุบัน

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3.5 -1 แสดงฐานขอมูลสถิติของกรุงเทพมหานคร 
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ภาพท่ี 3.5 -2 แสดงฐานขอมูลสถิติของกรุงเทพมหานคร 
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ระบบฐานขอมูลของ สิงคโปร

การแสดงขอมูลที่เปนปจจุบันและเปรียบเทียบขอมูลปตอป

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3.6 -1 แสดงฐานขอมูลสถิติของสิงคโปร 
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ภาพท่ี 3.6 -2 แสดงฐานขอมูลสถิติของสิงคโปร 
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ระบบฐานขอมูล เมือง Los Angeles

แสดงเขตเศรษฐกิจและการจางงาน

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3.7 -1 แสดงฐานขอมูลสถิติของ Los Angeles 
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ภาพท่ี 3.7 -2 แสดงฐานขอมูลสถิติของ Los Angeles 
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3.7 การพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครใหตระหนักถึงความสําคัญของผังเมืองและ
สามารถเช่ือมโยงไปสูการปฏิบัต ิ
  
        ผังเมืองกรุงเทพมหานครมีการพัฒนามาตลอดเวลาตามความเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานครที่มี
การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  สังคมการเมือง  และภาวะแวดลอม  มีการทําประชาพิจารณ  การมี
สวนรวมของประชาชนรวมถึงประชาชนสัมพันธในรูปแบบ  และสื่อตาง  ๆ  อยางเปนระบบ  แตใน
ความเปนจริงน้ันหากผังเมืองยังไมเกิดผลกระทบตอกลุมคนโดยทั่วไป  การใหความสําคัญทางผังเมือง
ยอมมีนอย  อีกทั้งการที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารไดตลอดเวลาน้ันเปนไปไดยาก  เน่ืองจากขอจํากัดของ
เทคโนโลยี  และขาดขอมูลที่ครอบคลุม 
 บุคลากรของกรุงเทพมหานครจึงมีความจําเปนในระดับแรกที่จะตองมีความรูความเขาใจ
ทางดานผังเมืองมากที่สุด  เน่ืองจากการบูรณาการการทํางานในทุกภาคสวนมีผังเมืองเขาไปเกี่ยวของ
ดวยทั้งสิ้น  อีกทั้งยังสามารถช้ีแจงและอธิบายใหประชาชน  หรือหนวยงานอ่ืนเขาใจเปนการ
ประชาสัมพันธน้ัน ผานบุคลากรไดเชนกัน  หากบุคลากรของกรุงเทพมหานครยังขาดความเขาใจและ
ตระหนักเร่ืองผังเมืองยอมไมสามารถเชื่อมโยงผังเมืองสูการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบเชิงบูรณา
การได 
 แนวทางการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของผังเมือง
และสามารถเชื่อมโยงสูการปฏิบัติอยางเปนขั้นตอน 
-  มีการอบรมดานผังเมือง  เร่ิมจากระดับผูบริหารจนถึงระดับปฏิบัติในแงมุมของความสําคัญของผัง
เมืองกับวิถีชีวิตการเปนอยูในปจจุบันและในอนาคต 
-  มีการอบรมใหกับทุกหนวยงานเพื่อความรอบคอบ รัดกุม ปองกันมิใหเกิดผลกระทบทางผัง                          
เมืองกับการปฏิบัติงานในหนาที่ 
-  มีการอบรมดานระบบสารสนเทศ (IT)  ระบบฐานขอมูลที่สําคัญของกรุงเทพมหานครเพื่อเร่ิมตนนํา
ขอมูลดานตาง  ๆ  ทําเปนระบบฐานขอมูลที่มีคุณภาพตอไป 
-  จัดอบรมระดับทวิภาคี รวมถึงระดับ มหภาคของกรุงเทพมหานครเพื่อแลกเปลี่ยนความรู  ความเขาใจ
และแนวความคิดที่เกี่ยวของสอดคลองกับผังเมือง 
-  จัดอบรมเฉพาะขาราชการกลุมเปาหมายที่มีหนาที่เกี่ยวของโดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
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3.8กลยุทธหลักที่3ผนึกกําลังรวมจากประชาชนหนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ 
 
 -  ประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหประชาชนเขาใจเร่ืองและตระหนักถึงความสําคัญของผังเมืองรวม 
 -  ใหประชาชนมีกิจกรรมและมีสวนรวมในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ แผนที่เฉพาะ  Zonning 
หรือแผนการจัดรูปที่ดิน 

  -  วางแผนงานรวมกับผังเมือง (มหาดไทย) ไฟฟา ประปา สาธารณูปโภค รวมถึงหนวยงานอ่ืนๆ 
  
            นอกจากขาราชการซึ่งเปนปจจัยภายในของกรุงเทพมหานครแลวปจจัยภายนอกซึ่งไดแก
ประชาชนหนวยงานภาครัฐ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของก็มีความสําคัญตอผังเมืองรวมและสามารถทํา
ใหผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครพัฒนาสูความสําเร็จได  ที่ผานมาในอดีตปญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  เน่ืองจากการมีสวนรวมของประชาชน  หนวยงานทั้งภาครัฐ
และรัฐวิสาหกิจไมมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งอาจจะเกิดจากความไมเขาใจใน
เร่ืองผังเมืองรวมอยางแทจริง  ความขัดแยงไมสอดคลองกันของโครงการของแตละหนวยงาน  
โดยเฉพาะหนวยงานสาธารณูปโภค  รวมถึงความไมพอใจตอผลกระทบอันเน่ืองมาจากขอกําหนดของ
ผังเมืองเปนตน 
 ดังน้ัน  ควรมีการดําเนินการผนึกกําลังจากประชาชนหนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวของ  โดย 
                ดานประชาชน 
 -  มีการประชาสัมพันธใหเขาถึงประชาชนอยางครอบคลุมในทุกดาน  ประกอบดวยสื่อตาง  ๆ  
และขอมูลที่สามารถอธิบายไดอยางชัดเจนเขาใจงายเมื่อมีการสอบถามขอมูลจากประชาชน 
 -  ประชาสัมพันธโดยปลูกฝงต้ังแตระดับนักเรียนและนักศึกษาคนรุนใหมตามสถานการศึกษา
โรงเรียน  มหาวิทยาลัย เชน ใชวิธีการเขาถึงดวยโครงการนโยบายนํารถโมบายผังเมืองรวมเคลื่อนที่ไป
ตามแหลงศึกษา  ฯลฯ 
 ดานหนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ     
 -  มีการประสานงานเขมขนชัดเจนระหวางแผนงานของรัฐวิสาหกิจและแผนแมบทหรือ
แผนงานดานตาง  ๆ  ของกรุงเทพมหานคร  เพื่อเปนไปในทิศทางเดียวกันตามผังเมืองรวม 
 -  ประชุมสัมมนาระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมเปนแนวทางในการสรางความเขาใจ
แจงขอมูลขาวสารใหกับประชาชน เชนสํานักงานที่ดิน  เปนตน 
 
 
 



50 

3.9 กลยุทธหลักที่4กําหนดมาตรการของทางกฎหมายการติดตามตรวจสอบและประเมินผล   
 -  ออกกฎหมายกําหนดบทลงโทษและเขมงวดในการบังคับใช 
 -  จัดใหมีคณะกรรมการจากทุกภาคสวนเพื่อติดตามประเมินผลโดยมีการรายผลกระทบ 
     ตอหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 
 -  จัดใหมีการเผยแพรผลงานดานผังเมือง  และโครงการที่ดําเนินการสอดคลองกับผังเมืองรวม 
                 เปนการแสดงผลสัมฤทธิ์  และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 -  จัดระบบการประเมินผลงาน  ใหรางวัลระดับหนวยงานจากผลการปฏิบัติพัฒนาเปนไปตาม 

    ผังเมืองรวม 
 
สวนสําคัญหรือเปนกลยุทธสุดทายที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จในการพัฒนากรุงเทพมหานครตาม

ผังเมืองรวมน้ัน  คือ  การกําหนดมาตรการของกฎหมาย  การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
เน่ืองจากที่ผานมาผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครขาดประสิทธิภาพสวนหน่ึงมาจากขาดมาตรการ
ของกฎหมายท่ีเขมแข็ง  อีกทั้งไมมีหนวยงานหลักที่จะเปนผูตรวจสอบติดตามและประเมินผลอยางเปน
รูปธรรม 
แนวทางการกําหนดมาตรการของกฎหมายการติดตามรวบรวมและประเมินผล 

-  นํากฎหมายที่ปรากฏอยูในปจจุบันมาเปนเคร่ืองมือหลักในการตรวจสอบและลงโทษอยาง 
   จริงจัง 

                -  หากกฎหมายที่มีอยูไมสามารถใชไดอยางเหมาะสมใหดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเปน 
   ปจจุบัน 
-  มีการติดตามตรวจสอบจากทุกภาคสวนทั้งภาคเอกชนภาครัฐ  รวมถึงองคกรอิสระ  โดยต้ัง 
   เปนคณะกรรมการกําหนดบทบาทความรับผิดชอบ  มีการประเมินผลแจงหนวยงานหลัก 
   ดําเนินการ 
-  จัดต้ังหนวยงานหลักที่จะเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบการประเมินโดยกําหนดมอบหมายใหมี 
    อํานาจและสามารถเสนอ ลงโทษ  หรือแนวทางแกไขที่เปนรูปธรรม 
-  ประเมินผลงานและใหรางวัลในระดับหนวยงานที่ สามารถปฏิบัติพัฒนาเปนไปตามผังเมือง 
    รวม  และเผยแพรผลงานแสดงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
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3.10 การนํากลยุทธทั้ง  4  ดาน สูข้ันตอนการปฏิบัติ  
          
       คณะผูจัดทําเห็นวากลยุทธหลักที่  1  และ  2  สามารถดําเนินการใหเกิดผลไดในเน่ืองจากเปนปจจัย
ภายในของกรุงเทพมหานครและนาจะประเมินผลสําเร็จไดในระยะสั้นหากมีการศึกษา สนับสนุน
งบประมาณและดําเนินการอยางจริงจัง   สําหรับในสวนของกลยุทธหลักที่  3  และกลยุทธหลักที่  4  มี
ทั้งปจจัยภายในและภายนอกที่ตองอาศัยระยะเวลาและข้ันตอนแผนดําเนินการอยางเปนระบบเนื่องจาก
มีการเกี่ยวของกับนโยบายรัฐบาล   นโยบายรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งการที่จะทําใหประชาชนเห็น
ความสําคัญ  มีสวนรวม และเขาถึงผังเมืองรวมอยางแทจริงน้ันควรตองมีกลยุทธดานอ่ืนเพิ่มดวยเชนกัน 
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                                                                          บทที่  4 
 
การศึกษาดูงานตางประเทศเพื่อนํามาประยุกตใชใหมีความเหมาะสมกับการบริหารกรุงเทพมหานคร 
 
4.1 การศึกษาดูงานท่ี   เมืองเศรษฐกิจพิเศษ Shenzhen  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    
         เมืองเศรษฐกิจพิเศษ เซินเจ้ิน เปนมหานครที่ทันสมัย ต้ังอยูในมณฑลกวางตุง   เปนเมืองที่เคย
ไดรับรางวัลอันดับ 1 ดานInternational  Garden City  เมื่อป ค.ศ. 2000 ในการประกวดสิ่งแวดลอมโลก 
เพราะเซินเจ้ินใหความสําคัญกับพื้นที่สีเขียวอยางมาก  โดยมีการวางผังเมืองใหเปนสวนสาธารณะถึง 
30 แหง  อาคารสูงที่ขออนุญาตปลูกสรางจะตองกันพื้นที่สําหรับจัดทําสวนสาธารณะและพ้ืนที่วางไว
ในสัดสวนที่เหมาะสมตามผังเมืองที่ไดวางไวแลว  เซินเจ้ินเปรียบเสมือน หนาตางเปดสูโลก  โดยเปน
โครงการนํารองของการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   เซินเจ้ิน จึงเปน
เมืองที่ไดรับการพัฒนาใหเปนเมืองแหง 
เทคโนโลยี, เมืองศูนยกลางการเงิน , เมืองแหงทองเที่ยวชายทะเลที่สวยงามและเปนเมืองที่มีระบบ
นิเวศวิทยาและวัฒนธรรมที่โดดเดน ดังน้ันเมืองเศรษฐกิจพิเศษ เซินเจ้ิน  จึงมีความพรอมตอโอกาสและ
ความทาทายจากโลกยุคโลกาภิวัฒน  
 
 
 

   
 

ภาพท่ี 4.1  Model ของเมืองเซินเจิ้น 
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        ประชาชนและนักทองเที่ยว 1.02 ลานคน    ไดรวมกันออกเสียงลงคะแนนใหมหานครแหงน้ีมีชื่อ
อีกอยางวา  Shenzhen Eight  Sceneries    ซึ่งเปนชื่อที่เหมาะสมในการเปนตัวแทนของการจัดภูมิทัศน
ของมหานครแหงน้ี   
 
ขอมูลท่ัวไป 

เมืองเศรษฐกิจพิเศษ เซินเจ้ิน     เดิมซื่ออําเภอเปาอันเปนหมูบานชนบท ไดรับการพัฒนาให
เปนเมืองเศรษฐกิจพิเศษมา 25 ป โดยการปรับพื้นที่โดยการระเบิดภูเขาใหกลายเปนพื้นที่ราบ  โดยแบง
เมืองออกเปน 6 เขต แตละเขตมีหัวหนาเขตที่มาจากการเลือกต้ังปกครองเขตน้ัน ๆ  ปจจุบัน เซินเจ้ิน  มี
สภาพความเปนอยูคลายเขตบริหารพิเศษฮองกง อาคารบานเรือนเปนตึกสูง  อายุเฉลี่ย 30-35 ป  ตึกที่สูง
ที่สุดในเมืองเศรษฐกิจพิเศษ เซินเจ้ิน คือตึกไตหวัน สูง 75 ชั้น  

ประชากร ปจจุบันมีประชากรประมาณ 10 ลานคน  ในแตละครอบครัวสามารถมีบุตรไดเพียง 
1 คน การเลี้ยงสัตวเลี้ยงในบานตองไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามกฎหมาย  ชาวชนบทจะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ชาวเมืองตองการทํางานกับหนวยงานเอกชนมากกวาหนวยงานราชการ 
การเกษียณอายุราชการ ชายอายุ 55 ป หญิงอายุ 50 ป และคนที่รักตนไมจะไดเขาไปทํางานรับจางดูแล
สวนสาธารณตางๆ การปลูกตนไมในสวนสาธารณหรือริมถนนจะไมคอยเปนระเบียบนัก เน่ืองจาก
ตองการปลูกตนไมมากๆ เมื่อตนไมโตก็จะขุดยายไปปลูกในที่ที่ตองการจัดสวน คนจีนมองไกลวา
ตนไมตรงน้ีโต ตนไมในสวนที่จัดใหมหรือถนนที่ตัดใหมก็โตดวยจะไมไปซื้อตนไมโตมาปลูก แตจะ
ปลูกใหโตในหนวยงานของรัฐจึงมีการพูดวา เซินเจ้ิน 3 เดือนเปลี่ยนฉาก 3 ปเปลี่ยนภูมิทัศน  

 
 

 
 
 

                                               ภาพท่ี 4.2  ภูมิทัศนริมถนนเมืองเซินเจิ้น                                                                            
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         ภูมิทัศน  สองขางทางถนนรมร่ืน การขามถนนทุกแหงเปนอุโมงคใตดิน  ระบบไฟฟาเปนการ
เดินสายใตดินทั้งหมด  มีแมนํ้าเซินเจ้ินเปนพรมแดนกั้นระหวางเมืองเศรษฐกิจพิเศษเซินเจ้ินกับเขต
บริหารพิเศษฮองกง มีการปรับเปลี่ยนผังทัศนียภาพทุก ๆ 1 ป และปรับผังการกอสรางทุก 3 ป โดย
ผูบริหารจะประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนา เพื่อใหเตรียมพื้นที่การกอสราง  แตในกรณีที่มี
ไมยอมร้ือถอนหรือยายตามกําหนด  รัฐบาลจะเขาไปดําเนินการร้ือถอนเอง และเจาของที่อยูอาศัยตอง
จายคาร้ือถอนใหทางรัฐบาล เน่ืองจากทําใหโครงการลาชา 

การจราจรคอนขางหนาแนน มีการติดต้ังกลองวีดีโอ เพื่อตรวจจับผูที่ฝาฝนกฎจราจร  โดยใช
เปนหลักฐานในการเปรียบเทียบปรับหรือลงโทษแลวแตกรณี  ถามีการกระทําผิดเกิดขึ้นจะมีการ
ลงโทษอยางเขมงวด  

 
 
  

 
 

                                     ภาพท่ี 4.3  ภูมิทัศนริมถนนเมืองเซินเจิ้น                                                                                      
 

 
แหลงทองเท่ียว  

- พิพิธภัณฑเซินเจ้ิน สรางเมื่อ ค.ศ. 1984 -1988  มี 8 แหง โดย พิพิธภัณฑเซินเจ้ินมีชื่อเสียงมาก
ที่สุดและมักจะมีการแสดงผลงานและจัดนิทรรศการ รูปปนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในพิพิธภัณฑคือรูปปน
ทหารจากสุสานของจักรพรรดิจ๋ินซีฮองเต  เมืองซีอาน 
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- Window of the World  เปนการจําลองสถานที่สําคัญของโลก รวบรวมมาไวที่เดียวกันและมี
การแสดงที่สวยงามเกี่ยวกับอารยะธรรมของทวีปตาง ๆ 
เซินเจิ้น  เปนเขตบริหารพิเศษ 2 อยางคือ 

1. กฎหมาย  เซินเจ้ิน  มีสิทธิ์ออกกฎหมายใหมแตตองสอดคลองกับสังคมนิยมแบบจีน  หากมี
กฎหมายใหมจะประกาศที่ เซินเจ้ิน  กอน 

2. ภาษี  ชาวตางชาติที่มาลงทุน จะไดรับการยกเวนภาษี 3 ป และไดรับสิทธิลดภาษีพิเศษใน
การลงทุน 

 
4.2 การศึกษาดูงาน   Urban Renewal Authority (URA) ณ เขตบริหารพิเศษ HongKong 
  

ฮองกงมีปญหาเหมือนเมืองใหญ ทั่วไป  คือเร่ืองชีวิตเปนอยูที่แออัดของประชากร อาคารที่
เกาแก ทรุดโทรมและลาสมัย และในระบบการเปนเจาของอาคารในฮองกงน้ัน ในหนึ่งอาคารจะมี
เจาของหลายคน อาจเปนเจาของทั้งชั้นหรือเจาของเปนหอง ประกอบการขาดทรัพยากรในการสราง
อาคารใหม ทําใหการพัฒนาเปนไปอยางลาชาในทศวรรษที่ผานมา 

 
 

 
  
                                               ภาพท่ี  4.4 สภาพความแออัดของฮองกง 
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        Urban Renewal Authority   หรือ  URA  เปนหนวยงานที่ต้ังขึ้นโดยรัฐบาลเขตบริหารพิเศษ
ฮองกง  เพื่อแทนที่ Land Development Corporation  เปนหนวยงานที่ดูแลดานการปรับเปลี่ยนเมืองใน
ทิศทางใหม ภายใตกลยุทธการปรับปรุงเมืองโดยองครวมของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮองกง  สภานิติ
บัญญัติไดเห็นชอบผานกฎหมาย URA  ในป ค.ศ. 2000  ตอมาในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2001 
คณะกรรมการการเงินของสภานิติบัญญัติ  ไดอนุมัติคาเวนคืนที่ดินตามนโยบายที่รัฐบาลเขตบริหาร
พิเศษฮองกงไดเสนอเขาสูการพิจารณา 
 พันธกิจของ  URA  คือ การกําหนดขอเสนออยางเปนทางการและสนับสนุนใหเกิดขบวนการ
ฟนฟูสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจอยางยั่งยืนแกชุมชน ซึ่งจะนํา ความมีพลัง ความมีชีวิตชีวาและเพิ่ม
คุณคาใหกับเขตเมืองเกา ตลอดจนทําใหฮองกงเปนบานที่นาอยูมากขึ้นสําหรับทุกคน 
              URA เสนอความหวังและโอกาสแกชุมชน ไมเพียงเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพความ
เปนอยูทางกายภาพและสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น  แตยังเปนแรงกระตุนเศรษฐกิจไดอีกทางหนึ่งดวย 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.5  การศึกษาดูงานท่ี URA 
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กลยุทธ 4Rs  ของ   Urban Renewal Authority 
1 Redevelopment   
          มีจุดมุงหมายที่จะสรางอาคารใหมที่ทันสมัยและมีสภาพแวดลอมที่ดีแทนที่อาคารเกา  ที่ดินจะถูก
วางผังและปลูกสรางอาคารใหมเพื่อไดประโยชนใชสอยสูงสุดและยั่งยืน  ตลอดจนมีพื้นที่วางเปน
สวนกลางเพื่อจัดทําสวนหยอมและจัดทําสาธารณูปโภคภายในชุมชน  ซึ่งในขั้นตอนน้ี URA จะเสนอ
คาเวนคืน เปนวงเงินสูงถึง 200 %ของราคาตลาดสําหรับเจาของอาคารทุกคน  แตถา 80%ของเจาของ
อาคารเห็นดวยกับขอเสนอของ URA ก็สามารถฟองรองใหเจาของที่เหลือยอมขอเสนอของ URA ได 
 
 
                        
 
 

 
 
                                                              ภาพท่ี 4.6 การกอสรางอาคารในฮองกง 
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2. Rehabilitation   
            มีจุดมุงหมายเพื่อบูรณะอาคารใหดีขึ้น เพราะ 30 % ของอาคารตางๆ ใน ฮองกงน้ัน จะเปน

อาคารที่มีปญหาทางเอกสารทางกฎหมาย เชน ทําสัญญาเชาซื้อมาไมถูกตอง เอกสารหาย  ไมสามารถ
หาตัวเจาของอาคาร ปญหาเหลาน้ีทําใหขาดการดูแลรักษาอาคารหรือขาดกําลังทรัพยในการดูแลรักษา  
ขณะเดียวกันรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮองกงเล็งเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการรับผิดชอบ
ดูแลรักษาอาคารตาง ๆ จึงเสนอกลยุทธในการบูรณะ อาคารแกเจาของอาคารโดยเสนอวัสดุอุปกรณที่
จําเปนและหรือสนับสนุนเงินกูไมมีดอกเบี้ย  ทั้งน้ีทั้งน้ีการบูรณะอาคารตองอยูภายใตขอบัญญัติการ
บูรณะอาคารของรัฐบาล 
  
   
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.7  สภาพโดยท่ัวไปของฮองกง 
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3.pReservation                                                                                                                                                 
มีจุดมุงหมายเพื่ออนุรักษอาคารเกาที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรของฮองกง โดยการทํานุบํารุงอาคาร
เหลาน้ันในรูปแบบสถาปตยกรรมและวัฒนธรรมด้ังเดิม  สิ่งที่ทาทายการอนุรักษอาคารเกา ไมใชเร่ือง
ของการทะนุบํารุงอาคารใหเหมือนเดิม แตเปนนํามาอาคารมาใชสอยอยางชาญฉลาดและกอใหเกิด
ความพอใจของประชาชนเปนหลัก 
 
                         
 
 
 
  
 

  
  

ภาพท่ี 4.8 อาคารสถาปตยกรรม 
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4. Revitalization  
 มีจุดมุงหมายที่จะวางแผนและออกแบบการดําเนินชีวิตที่สามารถสะทอนถึง   วิถีชุมชน แบบด้ังเดิม  
ลักษณะเฉพาะของชุมชนทั้งดาน สังคม เศรษฐกิจ  
 
  
 

                       
 

ภาพท่ี 4.9  อาคารพาณิชย 
              
 
 
               URA ไดนํากลยุทธ 4 Rs มาวางแผนรอบคอบและนําไปใชอยางองครวมเพื่อกระตุนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกิจในชุมชน 
 นอกจาก URA จะรับผิดชอบดูแลดานอาคารหรือที่อยูอาศัยตางๆ และ การเสนอเงินเวนคืนแลว  URA 
ยังไดเขาถึงประชาชนเพื่อดูแลเจาของหรือผูเชาอาคารที่ประสบปญหา โดย URA  ไดจัดบริการพิเศษ
สําหรับบุคคลเหลาน้ัน  โดยเจาหนาที่ของ URA จะทํางานรวมมืออยางใกลชิดกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ในการใหการปรึกษาและชวยเหลือตามความจําเปน 
 การสรางความเขาใจซึ่งกันและกันกับชุมชน เปนสิ่งที่สําคัญที่จะทําใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
URA จึงประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในชุมชน ไมวาจะเปนนักสังคมสงเคราะห  
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย ธนาคาร ผูนําชุมชน นอกจากนี้ URA ไดจัดทําศูนยขอมูล เอกสารแผนพับ 
ฮอตไลนสายดวน และ website เพื่อประชาสัมพันธงานของ URA 
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  4.3 การศึกษาดูงานการวางผังเมืองและการพัฒนาเมืองนาอยูของเขตบริหารพิเศษฮองกง 

 
(City Planning & Healthy City Development / Hong Kong Planning & Infrastructure 

Exhibition Gallery Queen�s Pier) 
 
 
 
 
 

 
 

 ภาพท่ี 4.10 อาคารสูงในฮองกง 
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เขตบริหารพิเศษฮองกง   มีพื้นที่ 1,108 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาแลว 243 

ตารางกิโลเมตร และคิดเปน 21.8 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ทั้งหมด มีประชากร 6.9 ลานคน (ป 2548)   
 
 

 
 

1. ที่อยูอาศัยสวนตัว 24 2.2 

2. อาคารที่อยูอาศัยรวม  17 1.5 

3. ที่อยูอาศัยชานเมือง 26 2.3 

4. พาณิชยกรรม / สํานักงาน 3 0.3 

5. อุตสาหกรรม 9 0.8 

6. สถานที่เก็บสินคา 12 1.1 

7. สถานที่ราชการ/สถาบันตางๆ/ชุมชน 21 1.9 

8. ถนน/ทางรถไฟ 39 3.5 

9. สนามบิน 13 1.2 

10. พื้นที่วางสาธารณะ 20 1.8 

11. ที่ดินรกราง / กําลังกอสราง 31 2.8 

12. สุสาน 6 0.5 

13. สาธารณูปโภคตาง ๆ 6 0.5 

14. อ่ืน ๆ 16 1.4 

รวม 243 21.8 
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ภาพท่ี 4.11 การใชท่ีดินตามผังเมืองในฮองกง 
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การวางผังเมือง  
 
เขตบริหารพิเศษฮองกงรับแนวความคิดในการวางผังเมืองมาจากประเทศ สหราชอาณาจักร

และสหรัฐอเมริกา แตในประเทศดังกลาวน้ัน เปนการวางผังเมืองทั้งในดานตัวเมืองและชนบท แตเขต
บริหารพิเศษฮองกงน้ันไมมีลักษณะของชนบท จึงไดประยุกตใชการวางผังเมืองเฉพาะในลักษณะของ
ตัวเมือง  

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.12 อาคารตามผังเมืองฮองกง 
 
 

 
 
   ภาพท่ี 4.13 สภาพถนนในฮองกง 
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 วัตถุประสงคในการวางผังเมือง 
 
เพื่อเปนการวางแผนและควบคุมการพัฒนาตลอดจนการกําหนดการใชประโยชนที่ดิน โดย

คํานึงถึงสุขอนามัย  ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ตลอดจน บริการทางสังคมของชุมชนนั้นๆ  โดย
เนนการพัฒนาที่เหมาะสม  ในที่ดินที่ถูกกฎหมาย ในระยะเวลาที่ถูกตอง เพื่อใหเกิดสถานที่อยูอาศัย
หรือสถานที่ทํางานที่มีประสิทธิภาพกวาเดิม 

หนวยงานที่รับผิดชอบการวางผังเมืองน้ัน คือ Secretary for Housing, Planning and Lands 
Bureau  ซึ่งประกอบดวย  Planning Department , Buildings Department , Lands Department และ 
Land Registry โดย Planning Department เปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเร่ืองการวางผังเมือง  
ภายใตเทศบัญญัติการวางผังเมืองของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮองกง   

 
                 แผนภูมิแสดงสายการทํางานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบการวางผังเมือง 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 ในการจัดการเร่ืองผังเมือง  เขตบริหารพิเศษฮองกง  ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการผังเมือง 

(Town Planning Board  หรือ TPB) ขึ้น โดยประกอบดวย  
ประธานคณะกรรมการ  คือหัวหนาหนวยงาน Secretary for Housing Planning and Lands 

Bureau 
รองประธาน คือ ประชาชนทั่วไปที่ไดรับแตงต้ังโดยตรงจากผูวาการเขตบริหารพิเศษฮองกง 
 เลขานุการ คือหัวหนาหนวยงาน Planning Department  
คณะกรรมการประกอบดวย  เจาหนาที่จากรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮองกง 5 คน และประชาชน

ที่มีอาชีพแตกตางกันในชุมชนนั้น ๆอีก 32 คน 

Secretary for Housing, Planning and Lands Bureau 

Planning 
Department 

Buildings 
Department 

Lands 
Department 

Land 

Permanent Secretary Permanent Secretary 

Housing 
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Town Planning Board   มีหนาที่รับผิดชอบ ในการเตรียม ขอบังคับดานผังเมืองและการพิจารณาการ
ขออนุญาต   ตลอดจนสามารถคัดคานขอบังคับผังเมือง ทั้งน้ีทั้งน้ันตองอยูภายใตเทศบัญญัติการวางผัง
เมืองของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮองกง    
 
ลําดับข้ันการวางผังเมือง  แบงเปน 2 ลําดับคือ 
 
1.  ระบบการวางผังเมืองรวมของฮองกงซึ่งประกอบดวย 

- กลยุทธการพัฒนาในระดับภาคพื้น  วัตถุประสงคเพื่อจัดทําแผนขอบเขตการใชที่ดิน  การ
ขนสง สภาพแวดลอม  ในอนาคต ตลอดจนจัดทํากลยุทธความตองการพื้นฐาน  

  
2. ขอบังคับตาง ๆ และการบริหารผังเมืองในระดับทองถิ่น ซึ่งขอบังคับเหลาน้ีประกอบดวย 
 - Outline Zone Plan (OZP)  ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงคการใชที่ดินแปลงน้ันวา เปน
เพื่อพาณิชยกรรมหรือที่อยูอาศัย  ระบบถนนสายหลัก 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.14 แสดง Zone Plan 
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Outline Department Plan (ODP) 
 

ใหรายละเอียดในมาตราสวนที่ใหญขึ้นกวา Outline Zone Plan  เปนหลักสําคัญในการ
วางโครงการและการควบคุมการพัฒนา  การขายที่ดิน การจัดสรรที่ดิน ตลอดจนการอนุรักษพื้นที่ 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.15 แสดง Outline Department Plan 
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 Lay Out Plan (LOP) เปนการเตรียมพื้นที่ที่ยังไมไดจัดรูปแบบ หรือพื้นที่ที่จะปฏิรูปใหม  
ตลอดจนพื้นที่จะพัฒนาใหม  โดยมีขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ เชน อาณาเขต ทางเทา  ขอจํากัด
ของการพัฒนา  เปนหลักสําคัญในการขายที่ดินหรือการจัดสรรที่ดิน 
 
   

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.16  แสดง Lay Out Plan  
 

            โดยมี Hong Kong Planning Standard and Guidelines   เปนขอแนะนําสําหรับการวางผังเมือง
และการใชประโยชนที่ดิน ตลอดจนเปนคูมือในการอางอิงสําหรับนักวางผังเมืองและสาขาวิชาชีพอ่ืนที่
เกี่ยวของ  รวมทั้งใชในการต้ังมาตรฐานตาง ๆสําหรับการใชประโยชนที่ดินและสาธารณูปโภค 

ซึ่งการวางผังเมืองน้ันอยูภายใตระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของเทศบัญญัติเขตบริหารพิเศษ
ฮองกง   
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           คูมือในการแนะนําการใชท่ีดิน และ ดานตางๆท่ีสําคัญทางผังเมืองทาง Web Site 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.17  Hong Kong Planning Standard and Guidelines 
 
 
 
คูมือเหลาน้ีประชาชนทั่วไป สามารถ download ไดจาก website ของหนวยงานไดโดยไมตองมาติดตอที่
สํานักงาน ทําใหสามารถประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน และประหยัดคาวัสดุการพิมพ   
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  ภาพท่ี 4.18  ภูมิทัศนดานหนา  City Hall 
 

 
 
  ภาพท่ี 4.19  การจราจรในฮองกง 
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ข้ันตอนการขออนุญาตใชประโยชนท่ีดิน 
1. ถาเปนที่ดินที่ถูกตองตามเกณฑทุกอยาง  การจะใชประโยชนในที่ดินน้ัน ๆ จะตองไดรับการพิจารณา
อนุมัติจากสถาบันการเงินที่จะใหกูยืมเพื่อการลงทุนกอน และตองไดรับอนุญาตจาก  Buildings 
Department  โดยตองไดมาตรฐานตามขอบัญญัติของการปลูกสรางอาคาร เชน ทางเขา-ออก  ระบบการ
ปองกันอัคคีภัย เปนตน 
2. ถาเปนที่ดินที่ตองขออนุญาตใชประโยชนที่ดิน หรือเปนที่ดินที่ตองเปลี่ยนแปลงโซนใหม  จะตองยื่น
ขออนุญาตจาก Town Planning Board   เมื่อไดรับอนุญาตแลว จะตองไดรับการพิจารณาอนุมัติหรืออาจ
ตองปรับเปลี่ยน เพื่อใหรับการพิจารณาอนุมัติจากสถาบันการเงินที่จะใหกูยืมเพื่อการลงทุน และตอง
เขาสูขบวนการไดรับอนุญาตจาก Buildings Department  โดยตองของการปลูกสรางอาคาร เชน 
ทางเขา-ออก  ระบบการปองกันอัคคีภัย เชนเดียวกัน อาคาร เชน ทางเขา-ออก  ระบบการปองกัน
อัคคีภัย เชนเดียวกัน  

 
 

Approving Procedure for Development Proposal 

Permitted Use Plan 
Application 

Re-zoning

TPB approval

Conform with Lease 

Fire, Access, etc 

Meet  
Other requirements

Meet  
Building 

Meet  
 Lease 

Meet  
Planning  
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ภาพท่ี 4.20   Hong Kong Planning & Infrastructure Exhibition Gallery Queen�s Pier 
 
       
 
 

  
 
 ภาพท่ี 4.21 แสดงการดูงานท่ี City Planning 
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4.4 การศึกษาดูงาน ณ  Mass transit Rail Coperation (MTR ) เขตบริหารพิเศษฮองกง 
 
             หนวยงาน MTR มีบุคลากรทั้งองคกรประมาณ 7000 คนประชากรในฮองกง ที่ใชบริการการ
ขนสงสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ รวม ทั้งสิ้น   ประมาณวันละ      5 ลานคน เร่ิมตนการใหบริการต้ังแต
ป 1971 ปจจุบันมี 7 เสนทาง ซึ่งมีเสนทางเดน ๆ ที่สําคัญนอกจากการบริการในเสนทางปกติของเมือง
อยู 2  เสนทางคือ เสนทางที่เชื่อมตอระหวางในศูนยกลางของเมืองไปยัง สนามบิน นานาชาติ และอีก
เสนทางหนึ่งที่นําผูโดยสารไปถึง Disney Land  
 

การใหบริการของ MTR น้ันไมเปนเพียงการรองรับการขนสงใหประชาชนไดเดินทางอยาง
สะดวกสบายเทาน้ัน แต MTR ไดเล็งเห็นประโยชนในการสรางโอกาสใหแกประชาชนโดยเฉพาะใน
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดวย เชน การสรางงานแกประชาชน การใหความรวมมือดานการ
สงเสริมการทองเที่ยวใน ฮองกง  การทํา 1 day pass บริการนักทองเที่ยวใหทองเที่ยวใน ฮองกงไดอยาง
สะดวก,    การใหบริการดาน skyrail, และ cable car, และการบริการแกบริษัทหางรานในการติดปาย
โฆษณาตามสถานีตาง ๆ  เปนตน ซึ่งนอกจากการที่ MRT จะใหบริการภายใน ฮองกง แลว ยังมีแผน
และโครงการที่จะขยายงานและโครงการออกไปยังเมืองสําคัญ ๆ ในจีนแผนดินใหญเชน ปกกิ่ง เซิน
เจ้ิน เซี่ยงไฮ ฯลฯ ตลอดจนการรวมมือกับตางประเทศในลักษณะของการสง Consultant, Expert เขาไป
รวมมือดําเนินการกับบริษัทในหลายประเทศทั่วโลกดวย 

 
 

 
 
                              ภาพท่ี4.22 แสดงระบบรถไฟฟาของ MRT 
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              MTR เนนดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เชนดานการขับรถใหดี การตรงตอเวลา การให
ความมั่นใจในบริการที่เชื่อถือได และดานความปลอดภัยของผูโดยสาร การพัฒนาในดานตาง ๆ น้ัน 
ต้ังแตป 1997 เปนตนมา MTR ไดนําเร่ือง Information Technology เขามาพัฒนางานในดานตาง ๆ มาก
ขึ้น  
              จะเห็นไดวาสถานีรถไฟฟาใตดินจะมีการใหบริการดานอ่ืน ๆ ผสมผสานอยูดวย ซึ่งเปนที่พึง
พอใจแกผูใชบริการ ไดแก การมี shopping center  ขนาดใหญ, รานขายสินคาตาง ๆ, ชองทางเชื่อม
ตอไปยังที่จอดรถยนตสวนบุคคลที่สะดวกสบาย, สระวายนํ้า, art gallery, ประชาชนและองคกรตาง ๆ 
สามารถจัด creative campaign ภายในสถานีได และจุดเดนอีกอยางคือ การที่ผูโดยสารสามารถใช
บริการดานมือถือไดโดยไมมีปญหาเร่ืองระบบสื่อสารขัดของ แมจะเดินอยูในสถานีรถใตดินหรือกําลัง
โดยสารรถไฟฟาใตดินก็ตาม MTR จะคํานึงถึง international market โดยเนนการใหบริการแก
ประชาชนและชุมชน (community) ใหไดมาตรฐานในระดับสากลโลก (World Class)  
 

MTR ไมไดใหบริการแตเพียงรถไฟฟาใตดินเทาน้ัน แตรวมถึงการบริการดานรถบัส เรือ ferry 
และรถรางดวย 
                วิสัยทัศน(Vision) ของ MTR ในดานรถไฟ คือ วา �Railway will form the backbone of the 
future passenger transport network� 

MTR ปจจุบันถือหุนประมาณ 24 % ในMarket Share ของ ฮองกง และในปจจุบันการ
ใหบริการ  จะ คลอบคลุมถึง 90.9 กม.ในการเดินรถไฟตามเสนทางทั้งหมด โดยมีการเดินรถรวมถึง 
3,000 เที่ยว/ วัน เฉลี่ยผูโดยสารโดยประมาณ 2.45 ลานคน/วัน 
องคกร MRT มีรัฐถือหุน 75 % โดยรวมกับเอกชนซึ่งถือหุนรวมดวย 25 % เปนระยะเวลา 50 ป 
ความคาดหวังที่ MTR ไดใหไวเปนปฏิญญาแกผูใชบริการคือ ตองมีมาตรฐานในการทํางาน กําหนด
ตัวชี้วัดไว 98.5 % และในปจจุบันสามารถบรรลุตัวชี้วัดไดถึง 99.9 % 
MTR  มีอํานาจเต็มในการบริหารงานแตในการบริการดารการขนสงหลาย ๆ รูปแบบน้ัน มีคาใชจายสูง
มากจึงตองมีการบริหารจัดการใหไดรายไดมาเพื่อการบริหารงานในรูปแบบของการทําธุรกิจตาง ๆ เชน 
การลงทุนรวมกับศูนยการคาและบริษัทเงินทุนตาง ๆ ดวย 
 

การบริการที่เดนชัดวา MTR จะเขาสูระดับ World Class ก็คือ การบริการผูโดยสารใหสามารถ 
check in จากสถานีรถไฟฟาที่ เกาลูนและฮองกงและผูโดยสารสามารถกลับไปทํางานตอกอนที่จะ
โดยสารรถไฟไปสนามบินไดอยางสะดวกและในศูนยการคามีตารางการบินแสดงเวลาของเที่ยวบินได
ดวย 
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สถานีรถไฟฟาที่นําผูโดยสารสู Disney Land จะเปนเสนทางการเดินทางที่นาสนใจเน่ืองจาก
การประดับตูรถในรูปแบบของการสงเสริมการทองเที่ยว และรถขบวนดังกลาวจะขับเคลื่อนดวยระบบ
อัติโนมัติ  ไมไดใชคนขับรถ 

MTR  จะเปดใหบริการดานรถไฟฟาเปนเวลา 19 ชั่วโมง/ วัน ต้ังแตเวลา 06.00 � 01.00 น. ของ
วันรุงขึ้น (6โมงเชา � ตี 1) ความเร็วในการขับเคลื่อนต้ังแต 33 � 135 กม./ ชม.  
ผูโดยสารจะใชเวลาในการรอรถแตละขบวนเพียงแค 2 นาที เทาน้ัน  
ปริมาณผูใชบริการรถไฟฟาใตดินในแตละวันคือ 2,480,092 คน หรือประมาณ 2.5 ลานคน และจํานวน
ผูโดยสารที่ใชบริการเดินทางไปสนามบินในแตละวันจะประมาณ 22,853 คน 
 

                        
                                  
                                                            ภาพท่ี 4.23  Model ของ MTR 
Core Focus ของการบริหารงานของ MTR   

- Operational Excellence 
- Productivity 
- Empower and Develop Staff 
- Teamwork 

หลักในการทํางาน  
- Safety (จัดใหมี safety training course for staff, Refreshment and evalution และเนนที่ 

qualification of staff  โดยการทํา Customers Satisfaction Survey `เพื่อสอบถามความพึงพอใจ
ของผูใชบริการดวย) 

       -       Reliability  เชื่อถือ และ มั่นใจไดในทุกดาน 
- Cost Effectiveness มีประสิทธิผลในดานการลงทุน 
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4.5 ประโยชนท่ีสามารถนํามาประยุกตใชกับกรุงเทพมหานครจากการศึกษาดูงานตางประเทศ 
 

1. ดานการวางผังเมือง มีการจัดต้ังคณะกรรมการผังเมืองที่มีประชาชนในแตละสาขาอาชีพ
เขามามีสวนรวม 

2. การกําหนดขอบังคับตางๆ ในการใชประโยชนบนที่ดินในฮองกงอยางเครงครัด ตามแผน
โครงการตางๆ  เชนการพัฒนาที่ดิน(การทุบตึกเกาสรางตึกใหม) การขายที่ดิน การจัดสรร
ที่ดิน และการอนุรักษ 

3. การพัฒนาเมืองฮองกง เนนการใชพื้นที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงมีการสํารวจบันทึก
อายุการกอสรางตึก ถาอายุตึกเกิน 35 ป จะมีการเจรจาตกลงซื้อตึกเกาน้ันพรอมที่ดินจาก
เจาของนาคาสูง และสรางตึกใหมที่สูงมากๆ ขึ้นมาแทน 

4. การสรางตึกสูงๆ ในฮองกง และ เซินเจ้ินจะมีระบบการปองกันอัคคีภัยที่ไดมาตรฐาน มี
ระบบ sprinkle water ติดที่เพดานหองมีการเวนชั้นของตึกใหเปนที่วางกันไฟทุกๆ 20 ชั้น 
การคมนาคม สวนใหญจะเปนระบบขนสงมวลชน มีระบบรถรางไฟฟา รถโดยสารหยอด
เหรียญอัตโนมัติ และรถแท็กซี่สาธารณะมีการใชรถสวนตัวนอย เน่ืองจากตองหาเชาที่จอด
รถ และรถจักรยานยนตจะไมอนุญาตใหใชเพื่อปองกันมลภาวะทางเสียง และอากาศ 

5. ระบบไฟฟาทั้งในเซินเจ้ินและฮองกง จะเปนระบบการเดินสายใตดินทั้งหมด 
6. การจราจรมีการติดต้ังระบบคอมพิวเตอรอยางครอบคลุมในถนนทุกสายมีกลองตรวจจับ
ผูฝาฝนกฎจราจร มีหลักฐานลง วัน เดือน ป และเวลากระทําผิดและสงเปนจดหมายไปที่
บาน ใหเจาของรถไปจายคาปรับ ถายืดเวลาเสียคาปรับ จะเสียดอกเบี้ยสูงขึ้นไปเร่ือยๆ ถามี
การกระทําผิดจะมีการลงโทษอยางเขมงวด แตถาตํารวจจับคนที่ไมไดกระทําผิดมาลงโทษ
และตํารวจคนน้ันกระทําผิดซ้ําอีกรวมเปน 3 คร้ังจะถูกใหอกจากราชการทันที 

7. การกอสรางตึกสูง ในเซินเจ้ินจะตองจัดทําสวนสาธารณะและพื้นที่วางไวในสัดสวนที่
เหมาะสมตามผังเมืองที่วางไว 

8. ในเซินเจ้ิน การดูแลสวนสาธารณ จะใชคนที่เกษียณอายุราชการแลวและมีใจรักตนไม
จริงๆ มาทํางาน เพราะในเซินเจ้ินและฮองกง ชายเกษียณอายุ 55 ป หญิงอายุ 50 ป 

9. การปลูกตนไมที่เซินเจ้ินจะปลูกไมคอยเปนระเบียบ จะปลูกประเภทเดียวกันมากๆ เมื่อ
ตนไมโตก็จะขุดยายไปปลูกในที่ที่ตองการจัดสวน เพราะคนจีนคิดไกลวาตนไมตรงน้ีโต 
ตนไมในสวนที่จัดใหมหรือถนนที่ตัดใหมก็โตดวย จะไมไปซื้อตนไมโตๆมาปลูก แตจะ
ปลูกใหโตในหนวยงานของรัฐ 

10. การพัฒนาที่ ดิน  หรือการกอสร างใหมทั้ ง ตึกและถนนในเซิน เ จ้ิน  ผูบ ริหารจะ
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนา และร้ือถอนโดยรัฐจัดหาที่อยูให อาจเปนตึก
แบงเปนหองๆ หรือตองการที่ดินรัฐจะจัดหาใหแตอยูไกลเมืองมาก และในกรณีไมยอมร้ือ
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ถอนหรือยายที่ตามกําหนด รัฐจะเขาไปดําเนินการร้ือถอนโดยเจาของที่ตึกหรือเจาของ
ที่ดินตองจายคาร้ือถอนใหทางรัฐเน่ืองจากทําให โครงการลาชา  

 
 
แนวคิดในการบริหารจัดการเมืองของเซินเจ้ิน และฮองกงสามารถนํารูปแบบบางดานมาใชใน

การบริหารกรุงเทพมหานครโดยจะสําเร็จได หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนจะตองเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาผังเมืองอยางยั่งยืนและเห็นประโยชนรวมกันในอนาคต อาจตองใช
ระยะเวลา 20 ป  50 ป หรือ 100 ป โดยการที่จะทําใหทุกภาคสวนมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ไดน้ันตองใชกลยุทธ และความพยายามของหนวยงานกรุงเทพมหานครอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
                                                         



78 

 
 

บทที ่ 5 
 

บทสรุป และ ขอเสนอแนะ 
 

5.1สรุปแนวทางการศึกษาและการนําเสนอรายงาน 
 

         การบูรณาการผังเมืองรวมเขากับแผนงานของหนวยงานสามารถกําหนดทิศทางการบริหารงาน
ของหนวยงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของผังเมืองโดยสามารถสรุปไดดังน้ี 
 

1. ควรมีการคนควาศึกษาขอมูลแนวทางการกําหนดตัวชี้วัด  (KPI)   เพื่อนํามา
จัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาดานตาง  ๆ  ถามีการรวบรวมเปนฐานขอมูล
อยางเปนระบบจะเกิดประโยชนสูงสุดตอกรุงเทพมหานครใหเทาเทียมกับ
ตางประเทศได 

2. ควรมีการพัฒนาระบบ   GIS    และ IT  ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาทางผังเมืองและทุกภาคสวน 

3. นํากลยุทธดานอ่ืนที่เหมาะสมเขามาประกอบการดําเนินการตามแผน  เชน  จาก
การศึกษาดูงานตางประเทศมาประยุกตใช 

 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
               จากการนําเสนอรายงานทางวิชาการ  เร่ือง  ปจจัยสูความสําเร็จ : การพัฒนากรุงเทพมหานคร  
ตามผังเมืองรวมนั้น  นอกเหนือจากปจจัยดานกลยุทธที่ไดนําเสนอไปแลวยังมีปจจัยดานอ่ืนที่มี
ความสําคัญเกี่ยวของและคณะผูอบรมไมสามารถนําเสนอเพิ่มเติมไดทัน  เน่ืองจากระยะเวลามีจํากัด  
อีกทั้งขาดขอมูลในการสืบคนและคนควาอยางมีมาตรฐานครอบคลุมครบถวน  รายงานฉบับน้ีจึงเปน
เพียงการจุดประกายที่สามารถใชเปนแนวทางความคิดที่จะมีการสานตอ โดยหนวยงานของกรุงมหา
นคร  เพื่อประโยชนของกรุงเทพมหานครและประโยชนของประชาชนอยางยั่งยืนตอไป 
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