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อันดับกทม.เทยีบกบัเมอืงทัว่โลก

อันดบัที่

จาก 60 เมืองท่ัวโลก
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อันดบัที่

ความปลอดภยัด�านอาชญากรรมและ
ความเสีย่งด�านเศรษฐกิจ

ความปลอดภยัด�านไซเบอร�

ความปลอดภยัด�านสิง่แวดล�อม

ความปลอดภยัของโครงสร�างพืน้ฐาน
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“ผังระดับเมอืง" และ “ผังพัฒนาระดับย�าน”

มหานครชั้นนําของโลก+เมืองที่ใกล�เคียงกับกทม.
มีระบบผังเมืองสองระดับ

สภาพป�ญหา

ผังเมือง

กทม. ควรมีระบบผังเมืองสองระดับ



เติมโจทย�ผู�ว�าฯ ใหม�

ทําผังเมืองระดับย�านให�เป�น 

“ธรรมนูญของท�องถิ่น”

ให�ประชาชนมีส�วนร�วม

พัฒนาพื้นที่

ผังเมืองรวมในระดับเมือง
ทําแล�วหลายฉบับ

ผังพัฒนาระดับย�าน
เป�นกรอบการทํางาน+ใช�งบประมาณ
ไม�ใช� “ข�อตกลงร�วมกัน” ของคนในพ้ืนที่

ตรวจการบ�านผู�ว�าฯ เดิม

ผังเมือง



พ้ืนที่สีเขียวกทม. 
= 7.6 ตารางเมตรต�อคน

มาตรฐานพ้ืนที่สีเขียวองค�กรอนามัยโลก
= 9 ตารางเมตรต�อคน

พื้นท่ีสีเขียวตํ่ากว�ามาตรฐาน คํานวณพื้นท่ีสีเขียวของ กทม. 
สูงกว�าความเป�นจริง

1. นับพ้ืนที่สีเขียวเกินจริง
นิยามของ กทม. ไม�สอดคล�องตามมาตรฐานองค�การอนามัยโลก

2. นับไม�ครบ
คํานวณพื้นท่ีสีเขียวเฉลี่ยต�อประชากรเฉพาะตามทะเบียนราษฎร�
เท�าน้ัน

3. เหล่ือมลํ้าสูง
พ้ืนที่สีเขียวกระจุกกลางเมือง แต�มีอีก 23 เขตที่ไม�มี

4. มีพ้ืนที่แต�เข�าถงึยาก
ระยะทางเฉลี่ยท่ีคนสามารถเข�าถึงพื้นท่ีสีเขียว
ท่ีใกล�ท่ีสุดคือ 4.5 กม. สูงกว�ามาตรฐาน
องค�การอนามัยโลกถงึ 9 เท�า

สภาพป�ญหา

พื้นท่ีสีเขียว



เติมโจทย�ผู�ว�าฯ ใหม�ตรวจการบ�านผู�ว�าฯ เดิม

ต้ังเป�าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขยีวให�ได�
อย�างน�อย 9 ตารางเมตรต�อคน
ให�ได�ภายในป� พ.ศ 2575

ใช�ประโยชน�จากทีด่นิรกร�างต�างๆ

พัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในแบบภาคีพัฒนา

คนในพ้ืนทีม่ีส�วนร�วม

ทุ�มงบโครงการใหญ�สูงเฉพาะกลางเมือง
แต�งบเพ่ิมพ้ืนที่สีเขยีวอื่นๆ เหลือน�อย

ทําพ้ืนที่สีเขยีวให�ได�ตามมาตรฐาน

อย�างเมืองใหญ� และกระจายให�ทั่วถงึทกุเขต

พื้นท่ีสีเขียว



9 พันตัน/วัน 1 หมื่นตัน/วัน
2563 25562554

ขยะมูลฝอย
รวมลดลง
แต�ขยะติดเชื้อ+
ขยะพลาสติก
เพิ่มขึ้น

ขยะมีมาก
แต�นํากลับมาใช�ประโยชน�น�อย

80% ของขยะกทม.ที่ต�องกาํจัด
เดินทางสู�จังหวัดอ่ืน

ค�าใช�จ�ายในการเก็บขน
และกําจดัขยะมูลฝอยน�อยกว�ารายได�

ป� พ.ศ. 2557-2563

ประมาณ 6-7 พันล�านบาทต�อป�
= ร�อยละ 8 ของงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

จัดการขยะ

สภาพป�ญหา



ตรวจการบ�านผู�ว�าฯ เดิม เติมโจทย�ผู�ว�าฯ ใหม�
ขยะต�นทาง
- ส่ือสารไม�ทั่วถึง
ไม�เข�าใจพฤติกรรมประชาชน

ขยะกลางทาง
- ลอบทิ้งขยะจดัการได�
แต�ขยะริมทางเท�าและในแม�นํ้ายังมีอยู�

ขยะปลายทาง
- มีเป�าหมายลด แต�ยังเน�นฝ�งกลบ
มีกล่ินรบกวนจากโรงไฟฟ�าขยะชุมชน

ใช�ข�อมูลรอบด�าน และแก�ป�ญหา

ที่ระดับชุมชน

พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน

การจัดการขยะ

ชุมชนมีส�วนร�วม

ใช�เทคโนโลยีและสร�างแรงจงูใจ

จัดการขยะ



รถยนต� รถไฟฟ�า ความปลอดภัย

รถติด: อัตราเร็วเฉล่ียของรถ
ในกทม.ชั้นใน 20 กม./ชม.

รถเยอะ: รถยนต�บน
ถนนทางหลวงและทางพิเศษ
ใน กทม. มีแนวโน�มเพ่ิมขึน้

หลายต�อ: บางพ้ืนที่
ระยะการเข�าถึง
สถานีขนส�งมากกว�า
1 กม.

อุบัติเหตุของคนเดินเท�า
มีแนวโน�มสูงขึน้
ในช�วงป� 2559 – 2563
โดยเฉพาะผู�สูงอายุ

กล�องวงจรป�ดเพ่ิม 4,834 ตัว

แต�สถิติผู�เสียชวีิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนในกทม.ไม�ลดลง
คงที่ 800 คนต�อป�

สภาพป�ญหา

การจราจร
และความปลอดภยั



ตรวจการบ�านผู�ว�าฯ เดิม
เติมโจทย�ผู�ว�าฯ ใหม�

• โครงการรถไฟฟ�าสายสีทอง
• โครงการเดินเรือในคลองผดงุกรุงเกษม
• ส�วนต�อขยายคลองแสนแสบ

ทางเลือกการเดินทางเพิ่มข้ึน

ไม�ครอบคลุม
• การพัฒนาทางเท�า ป�ายรถเมล�ส�วนมาก

อยู�ในหัวเมืองชั้นใน

งบประมาณความปลอดภัยตํ่า
• งบทางเท�า จักรยาน ร�อยละ 5 ของงบโยธา
• สัญญาณไฟแบบกดปุ�มบริเวณทางข�าม

ติดต้ังเพ่ิมเพียง 12 จุด ในช�วงป� 58 – 63

สร�างความปลอดภัยให�คนเดินเท�า

และจักรยาน

ลงทุนในระบบขนส�งสาธารณะ

จัดการการจอดรถบนถนนสาธารณะ

การจราจร
และความปลอดภยั



ฝุ�น PM 2.5 
เกิดทกุช�วงของ
ธันวาคม – มีนาคม
ในทุกป�

นํ้าท�วมฉับพลัน
ป� 64 นํ้าทะเลหนุนเกิน
กว�าที่กทม.คาดการณ�ไว�
50-60 เซนติเมตร

อัคคีภัย
เกิดขึ้นบ�อยเฉล่ีย 2,000 คร้ัง/
ป� และมีผู�เสียชีวติ 75 รายใน
5 ป�ล�าสุด

ดับเพลิงกทม.
เจ�าหน�าที่น�อยกว�า+
ดูแลพ้ืนที่กว�างกว�า
ดับเพลิงเมืองอ่ืนๆ

หมายเหต:ุ *อัตราบุคลากรสํานักงานป�องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และ อาสาสมัครบรรเทาสา
ธารณภัยจากสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณ
ภัยแห�งประเทศไทย

สภาพป�ญหา

การจัดการและ
บรรเทาสาธารณภยั



ตรวจการบ�านผู�ว�าฯ เดิม เติมโจทย�ผู�ว�าฯ ใหม�

ฝุ�น PM 2.5 

น้ําท�วม
ฉับพลัน

อัคคีภัย

งบฉดีน้าํ แก�ป�ญหาไม�ตรงจดุ และสิน้เปลอืง

แจกหน�ากาก N95 ไม�ทั่วถึง ไม�ต�อเนือ่ง

จุดเสี่ยงน้าํท�วมลดลง

น้ํายังท�วมพื้นทีฟ่�นหลอ ที่ไม�สร�างคนักั้นน้าํถาวร

ประชาชนไม�ได�รบัการแจ�งเตอืนน้าํท�วมฉับพลนั

อุปกรณ� เครื่องมอื ยานพาหนะ ชํารุด ไม�พร�อมใช�

ขาดบุคลากรทาํงานอคัคภีัย

พื้นที่รบัผดิชอบต�อหนึง่สถานใีหญ�เกินไป

ทําระบบเตือนภัย วางแผนเตรียมอพยพ

ทําแนวคันกั้นนํ้าถาวร ในพื้นที่ฟ�นหลอ

เพิ่มจํานวนสถานีดับเพลิง จัดหาอุปกรณ�เพิ่ม

ตรวจจับ+ห�ามรถยนต�ปล�อยควันดํา

ส�งเสริมขนส�งมวลชน ทางเท�า และจักรยาน

สํารวจจุดเสี่ยง+รับมือภาวะโลกรวน

การจัดการและ
บรรเทาสาธารณภยั



ลดพ้ืนที่หาบเร�แผงลอยลง แต�เพิ่มพ้ืนที่ใหม�ไม�เพียงพอ

กทม.จัดหาสถานที่ถาวรเพ่ือทําการค�า
รองรับผู�ค�า 10,809 ราย
ผู�ค�าสนใจเข�าร�วมเพียง 985 ราย

มาตรการเยียวยาไม�ตอบโจทย�

เพราะทําเลที่ไม�เหมาะสม

สภาพป�ญหา

ทํามาหากิน
(จัดระเบียบทางเท�า
และหาบเร�แผงลอย)



ตรวจการบ�านผู�ว�าฯ เดิม เติมโจทย�ผู�ว�าฯ ใหม�

แม�ค�าพ�อค�ารวมตัวขอเป�ดพ้ืนใหม�
แต�หลักเกณฑ�อนุมัติยาก

เกณฑ�ขนาด ไม�เหมาะกับผู�ขายอาหาร

การสํารวจความเห็นประชาชนโดยรอบ
มีเพียง 3/10 จุดที่ผ�าน

ระยะเวลาพิจารณา นาน 2-3 ป� ต�อ 1 จุด

จัดการ “รายพ้ืนที่” 

เป�ดพ้ืนที่ทําการค�าช่ัวคราว
ทดลองก�อนฟ�งความเห็น

“การกํากับดูแลร�วมกับผู�ค�า” 
(co-regulation) 

ใช�ระบบต�อสิทธิการค�า แทนการ
ปรับเพียงอย�างเดียว

จัดพ้ืนที่ถาวรเพ่ิมเติมในทําเลที่
เหมาะสม

ทํามาหากิน
(จัดระเบียบทางเท�า
และหาบเร�แผงลอย)



คนว�างงานในกทม. เพิ่มข้ึน

เกือบครึ่งหน่ึง
จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว�า

วัยหนุ�มสาวท่ี
มีอายุน�อยกว�า 30 ป�

4.6 หมื่นคน
2562

1.4 แสนคน
2564

รายได�เฉล่ียคนกทม. ลดลง

2562 2564
2.1 หมื่นบาท 1.9 หมื่นบาท

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป� (2556-2575) 

“เมืองแห�งโอกาสทางเศรษฐกิจ” 

มีโครงการอบรม ศูนย�ฝ�กและพัฒนาอาชีพ

รายจ�าย 174 ล�านบาทต�อป�

โรงเรียนฝ�กอาชีพ 10 แห�ง

ศูนย�ฝ�กทักษะอาชพีมากกว�า 15 แห�ง

เป�ดสอนมากกว�า 100 หลักสูตร

สภาพป�ญหา

ฝ�กทักษะอาชีพ



ตรวจการบ�านผู�ว�าฯ เดิม เติมโจทย�ผู�ว�าฯ ใหม�

หลักสูตรเน�นอาชีพเสริมหรืองานไม�จํากัดวุฒิ

หลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษ และทกัษะดจิทิลั
ที่ตลาดต�องการ ยังมีน�อย

ขาดการติดตามประเมินผลลัพธ�

ข�อมูลเก่ียวกับหลักสูตรไม�ครบถ�วน
และกระจดักระจาย

พัฒนาทักษะทีต่อบโจทย�ธุรกิจเป�าหมาย

กําหนดเป�าหมายและติดตามประเมินผล
การฝ�กอาชีพอย�างจริงจัง

เน�นควบคุมคณุภาพหลักสูตรการฝ�กอบรม

ทําโครงการนําร�อง (Pilot Project)
ช�วยกลุ�มเป�าหมายทีด่�อยโอกาส ให�ฝ�กทักษะ
พร�อมให�เงินเดือนระหว�างเรียน

ฝ�กทักษะอาชีพ



นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 

งบเพิ่มข้ึนตลอด 5 ป�
แต�งบประมาณมากกว�า 50% เป�นงบบุคคลากร

โรงเรียนสังกัด กทม. 
437 แห�ง

ผลการประเมิน
ตํ่ากว�าค�าเฉล่ียประเทศ

กทม. ไม�สามารถแก�ป�ญการกระจายตัว
ของครู ครูขาดแคลน และครูเกิน
จํานวนเกือบเท�ากัน

ทําโครงการชั่วคราวโดยไม�มีการประเมินผล
และส่ังการจากเบื้องบน (top-down) ลงไป
ทุกเขตและทกุโรงเรียน

การดูแลเรื่องศึกษาใน
กทม.

สภาพป�ญหา

การศึกษา



ตรวจการบ�านผู�ว�าฯ เดิม เติมโจทย�ผู�ว�าฯ ใหม�

ไม�ทําตัวเป�น กระทรวง ศธฯ แบบฉบับ กทม. 

แต�งตั้งรองผู�ว�าที่มีประสบการณ�และเข�าใจ
มาดูแลด�านการศึกษา

ลดความเหลื่อมล้ํา และตอบโจทย�เด็กใน
กทม.

จัดการระบบข�อมูล

“ลอกการบ�านเก�า” 

“ทําการบ�านผิดข�อ”

“ไม�รู�คะแนนการบ�านตนเอง”

ไม�มีนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

เพ่ิมโรงเรียนมัธยมสังกัด กทม. 
ทั้งที่มโีรงเรียนมัธยมสังกัดอื่นจาํนวนมาก

กทม. ไม�มีข�อมูลนักเรียนรายบุคคล
และข�อมูลสถานภาพโรงเรียน

การศึกษา



กทม.มีโรงพยาบาลเยอะ
แต�เหล่ือมลํ้าสูง

คนรายได�น�อย
เข�าถึงบริการสาธารณสุข

ยากกว�า

งบสํานักการแพทย�และอนามัย
สูงอันดับต�นๆ ของงบกทม.

สภาพป�ญหา

รักษาพยาบาล



ตรวจการบ�านผู�ว�าฯ เดิม เติมโจทย�ผู�ว�าฯ ใหม�

เร�งขยายศูนย�บริการสาธารณสุขในชมุชน

เน�นส�งเสริมสุขภาพ ป�องกันโรค หาข�อมูล

และเฝ�าระวังเชิงรุก

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) 
ของกทม.จาํนวนไม�เพียงพอ

มีความร�วมมือ ระหว�าง กทม. 
และกระทรวงสาธารณสุขน�อย

รอคิวตรวจ รอเข�าศูนย�พักคอย
และสถานพยาบาลนาน

รับมือโควิด วางกลไกประสานงาน

เน�นส�งเสริมสุขภาพ ป�องกันโรค

หาข�อมูลและเฝ�าระวังเชิงรุก

รับมือโรคระบาดใหม�

รักษาพยาบาล



“ป�ญหากทม. จะยากข้ึน” “ต�องบริหารจัดการแบบเครือข�าย”
จากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล�อม 
และโลกรวน

การแก�ไขป�ญหาที่ซับซ�อนและท�าทาย 
ต�องการการปรึกษาหารือ  การสร�าง
ส�วนร�วมในการทํางานกับภาคตี�างๆ

“ต�องปรับเปล่ียนบทบาทให�
หลากหลายตามป�ญหา”

“นําการปรับโครงการสร�าง
การกระจายอํานาจ”

เช�น เพ่ิมบทบาทการเป�น service 
purchaser / convenor / facilitator
/ legitimizer นอกเหนือจากการเป�น 
“ผู�ให�บริการ”

ควรขับเคล่ือนให�เกิดการต�อรองกับรัฐบาล
กลาง เพ่ือให� กทม. และ อปท. ทั้งหลาย
สามารถแก�ไขป�ญหาและให�บริการประชาชน
อย�างมีประสิทธิผล

สรุป
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