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สรุปผลการดาเนิ นงาน
คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา
ประจาปี พ.ศ. 2558
สภากรุงเทพมหานครได้ตงั ้ คณะกรรมการการท่องเทีย่ วและการกีฬาในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ ที่ 1) ประจาพุทธศักราช 2557 เมือ่ วันพุธที่ 8
ตุลาคม 2557 ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จานวน 5 คน ดังนี้
1. นายสงขลา
วิชยั ขัทคะ
ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชยั
ทรรศนสฤษดิ ์
รองประธานกรรมการ
3. พลเอก โกญจนาท
จุณณะภาต
กรรมการ
4. นายวิชาญ
ธรรมสุจริต
กรรมการ
5. นายอัครวัฒน์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ
ต่อมา นายสงขลา วิชยั ขัทคะ ได้ถงึ แก่กรรมเมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ทาให้ตาแหน่งใน
คณะกรรมการการท่องเทีย่ วและการกีฬาว่างลง ดังนัน้ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ ที่ 2) ประจาปี พทุ ธศักราช 2558 เมือ่ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ทีป่ ระชุม
จึงมีมติตงั ้
นายกิตติ บุศยพลากร เป็ นกรรมการแทนในตาแหน่งทีว่ า่ ง และในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการการท่องเทีย่ วและการกีฬา ครัง้ ที่ 6/2558 เมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการฯ
ได้พจิ ารณาเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการและเลขานุการ ดังนี้
1. นายสุทธิชยั
ทรรศนสฤษดิ ์
ประธานกรรมการ
2. พลเอก โกญจนาท
จุณณะภาต
รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติ
บุศยพลากร
กรรมการ
4. นายวิชาญ
ธรรมสุจริต
กรรมการ
5. นายอัครวัฒน์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
1. นางสาวทิพย์ชนม์
การ

เต่าทอง

นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
สานักงานเลขานุการสภา

กรุงเทพมหานคร
2. นายชัยวุฒ ิ

กรุงเทพมหานคร

แจ้งจรัส

นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
สานักงานเลขานุการสภา
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คณะกรรมการฯ ได้ตงั ้ คณะอนุกรรมการ จานวน 5 คณะ ประกอบด้วย
1. คณะอนุกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพการท่องเทีย่ วและการกีฬาในพืน้ ทีก่ ลุ่มเขตกรุงเทพ
ใต้
ประกอบด้วย เขตปทุมวัน บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง สวนหลวง
และบางนา โดยมี นายสุทธิชยั ทรรศนสฤษดิ ์ เป็ นประธานอนุกรรมการฯ
2. คณะอนุกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพการท่องเทีย่ วและการกีฬาในพืน้ ทีก่ ลุ่มเขตกรุงเทพ
เหนือ
ประกอบด้วย เขตจตุจกั ร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม และบางเขน โดยมี พลเอก
โกญจนาท จุณณะภาต เป็ นประธานอนุกรรมการฯ
3. คณะอนุกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพการท่องเทีย่ วและการกีฬาในพืน้ ทีก่ ลุ่มเขตกรุงธน
เหนือ ประกอบด้วย เขตธนบุรี คลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด ตลิง่ ชัน และ
ทวีวฒ
ั นา โดยมี นายกิตติ บุศยพลากร เป็ นประธานอนุกรรมการฯ
4. คณะอนุกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพการท่องเทีย่ วและการกีฬาในพืน้ ทีก่ ลุ่มเขตกรุงเทพ
ตะวันออก ประกอบด้วย เขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม คันนายาว ลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก คลอง
สามวา และประเวศ โดยมี นายวิชาญ ธรรมสุจริต เป็ นประธานอนุกรรมการฯ
5. คณะอนุกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพการท่องเทีย่ วและการกีฬาในพืน้ ทีก่ ลุ่มเขตกรุงธนใต้
ประกอบด้วย เขตภาษีเจริญ บางแค หนองแขม บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บรู ณะ และทุง่ ครุ โดยมี
นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็ นประธานอนุกรรมการฯ
สรุปผลงานของคณะกรรมการฯ
1. รับทราบแผนงานหรือโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาที่ดาเนิ นการในพืน้ ที่เขตต่าง
ๆ
คณะกรรมการการท่องเทีย่ วและการกีฬาประชุมร่วมกับผูแ้ ทนจากสานักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเทีย่ ว เพือ่ รับทราบแผนงานหรือโครงการพัฒนาการท่องเทีย่ วและการกีฬาของสานัก
วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีเ่ ขต สรุปได้ดงั นี้
ด้านการท่องเที่ยว
สานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว โดยกองการท่องเทีย่ ว ได้ดาเนินโครงการด้านการ
อนุรกั ษ์และพัฒนาการท่องเทีย่ ว ดาเนินการในปี 2557 – 2558 จานวน 6 โครงการ ใน 12 พืน้ ทีเ่ ขต ดังนี้
1. โครงการอนุรกั ษ์และพัฒนาการท่องเทีย่ ว ย่านบางกอกน้อย-ตลิง่ ชัน
2. โครงการอนุรกั ษ์และพัฒนาการท่องเทีย่ ว ย่านบางกอกใหญ่-ธนบุรี
3. โครงการอนุรกั ษ์และพัฒนาการท่องเทีย่ ว ย่านเยาวราช-บางรัก
4. โครงการอนุรกั ษ์และพัฒนาการท่องเทีย่ ว ย่านบางแค-บางขุนเทียน
5. โครงการอนุรกั ษ์และพัฒนาการท่องเทีย่ ว ย่านหนองจอก- ลาดกระบัง
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6. โครงการอนุรกั ษ์และพัฒนาการท่องเทีย่ ว ย่านพระนคร-นางเลิง้
ผลการดาเนินงานในพืน้ ทีเ่ ขต มีดงั นี้
พืน้ ทีฝ่ ั ง่ พระนคร
- พระนครชัน้ ใน (1) ย่านบางลาพู เขตพระนคร
(2) ย่านนางเลิง้ เขตป้ อมปราบฯ
(3) ย่านตลาดน้อย เขตป้ อมปราบฯ
(4) ย่านเจริญไชย เขตป้ อมปราบฯ
- พระนครชัน้ นอก (5) ย่านตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง
(6) ย่านตลาดหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง
(7) ย่านชุมชนฮาซานุดนี เขตหนองจอก
พืน้ ทีฝ่ ั ง่ ธนบุร ี
-ธนบุรชี นั ้ ใน
(8) ย่านบ้านบุ เขตบางกอกน้อย
(9) ย่านบ้านข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย
(10) ย่านคลองบางหลวง (วัดกาแพง) เขตภาษีเจริญ
(11) ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี
(12) ย่านบางระมาด (ชุมชนวัดจาปา-เกาะศาลเจ้า) เขตตลิง่ ชัน
-ธนบุรชี นั ้ นอก (13) ย่านสวนผักชานเมืองบางแค เขตบางแค
ด้านการกีฬา
สานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว โดยกองการกีฬา ให้บริการด้านกีฬาในศูนย์กฬี า
ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน และศูนย์เยาวชน และลานกีฬาในพืน้ ทีเ่ ขต ได้ประสานสานักงานเขตในการ
ให้บริการประชาชน สานักจะมีหน้าทีใ่ นการกาหนดขอบเขต กาหนดมาตรฐานประเมินผลลานกีฬา ส่วน
สานักงานเขตจะดูแลและจัดกิจกรรมในลานกีฬา จ้างอาสาสมัครลานกีฬาปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจาลานกีฬา
และรายงานผลงานดาเนินการเป็ นประจาเดือน ในการปรับปรุงลานกีฬา เขตดาเนินการโดยใช้
งบประมาณของสานักงานเขต สานักอาจของบอุดหนุนรัฐบาลให้อกี ทางหนึ่งเป็ นงบประมาณในการจัด
กิจกรรมต้านยาเสพติด และจัดซือ้ อุปกรณ์ในภาพรวมให้ทุกเขต และในบางพืน้ ทีจ่ ะมีภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุง (CSR)
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านกีฬาของสานักงานเขต มีดงั นี้
1. สานักงานเขตรายงานความคืบหน้าการดาเนินการของสโมสรกีฬา และสถิตขิ อ้ มูล
ผูใ้ ช้บริการลานกีฬาในแต่ละเดือน
2. กองนโยบายและแผน จะสุม่ สารวจความพึงพอใจผูใ้ ช้บริการในแต่ละเขต
3. จัดการประกวดลานกีฬา เพือ่ จูงใจให้ประธานลานกีฬาและอาสาสมัครลานกีฬามีการ
พัฒนากิจกรรมและส่งเสริมการออกกาลังกาย
- ผูน้ าลานกีฬาดีเด่น
- ลานกีฬาดีเด่น (มีการตัง้ คณะกรรมการ โดยภาคเอกชนและชุมชนมีสว่ นร่วมด้วย)
- นักพัฒนาลานกีฬาดีเด่น
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4. จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬา เช่น เต้นแอโรบิก กีฬาฟุตซอล เป็ นต้น
5. อบรมผูน้ ากีฬา โดยเขตแจ้งความประสงค์ประเภทกีฬาทีต่ อ้ งการ
ปั ญหาอุปสรรคด้านการท่องเทีย่ วและการกีฬา
1. กรุงเทพมหานครเคยได้รบั เงินอุดหนุนรัฐบาลด้านการท่องเทีย่ ว ประมาณ 300 ล้านบาท
ต่อปี แต่ตงั ้ แต่ปี 2557 เป็ นต้น กรุงเทพมหานครไม่ได้รบั เงินอุดหนุนรัฐบาลในการดาเนินการ
2. ภารกิจด้านการกีฬาในพืน้ ทีเ่ ขตจะอยูท่ ฝ่ี ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สานักงานเขต
ซึง่ มีปัญหาด้านบุคลากร
ข้อพิ จารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีม่ รี ปู แบบจ้างเหมาเอกชนดาเนินการโดยมีการ
ประชาสัมพันธ์และจัดงานในช่วงเวลาสัน้ ๆ อาจไม่เป็ นการพัฒนาการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีอ่ ย่างยังยื
่ น หาก
กรุงเทพมหานครจะจัดโครงการรูปแบบดังกล่าวควรดาเนินการเอง เนื่องจากบุคลากรในสังกัดมีความรู้
ความสามารถและทราบข้อมูลทีเ่ ป็ นจุดแข็งในพืน้ ที่ จะทาให้มปี ระสิทธิภาพมากกว่าและเป็ นการพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าทีด่ ว้ ย
2. การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ควรพิจารณาสถานทีท่ เ่ี หมาะสมและดาเนินการโครงการ
ต่อเนื่องเพือ่ ให้เป็ นเอกลักษณ์ของพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
3. กรุงเทพมหานครควรศึกษาและจัดทาโครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์และฟื้ นฟูสภาพน้าใน
คลองบางลาพู รวมทัง้ ส่วนทีเ่ ชือ่ มต่อถึงคลองโอ่งอ่างอย่างต่อเนื่อง เพือ่ พัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
ทางน้าในพืน้ ทีอ่ กี แห่งหนึ่งทีม่ ศี กั ยภาพ

2. ติ ดตามผลการดาเนิ นงานด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬาของกรุงเทพมหานคร
ในปี งบประมาณ 2558
คณะกรรมการการท่องเทีย่ วและการกีฬาประชุมร่วมกับผูแ้ ทนจากสานักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเทีย่ ว เพือ่ ติดตามผลการดาเนินงานด้านการท่องเทีย่ วและด้านการกีฬาของ
กรุงเทพมหานคร ในปี งบประมาณ 2558 พร้อมทัง้ ปั ญหาและอุปสรรค สรุปได้ดงั นี้
การพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
1. กิจกรรมพัฒนาการท่องเทีย่ ว
๑.๑ กิจกรรมทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๒ กิจกรรม ได้แก่
๑.๑.๑ กิจกรรมการทัศนศึกษาพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์สกู่ ารขยายโอกาสทาง
การตลาด ดาเนินการนาเสนอเส้นทางท่องเทีย่ ว ๕ เส้นทาง เส้นทางละ ๑๐๐ คน รวมทัง้ สิน้ ๕๐๐ คน
โดยมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นภาคีภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว
- ทัศนศึกษา ย่านหนองจอก – ลาดกระบัง
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- ทัศนศึกษา ย่านบ้านข้าวเม่า – เยาวราช
- ทัศนศึกษา ย่านนางเลิง้ – ย่านบางลาพู
- ทัศนศึกษา ย่านคลองบางหลวง – คลองบางกอกน้อย
- ทัศนศึกษา ย่านบางแค – บางระมาด
๑.๒ กิจกรรมการฟื้ นฟูและพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเทีย่ ว และส่งเสริม
การตลาดเพือ่ ความเชือ่ มัน่ ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการนาชมแหล่งท่องเทีย่ วสาหรับมัคคุเทศก์
อาชีพ
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
- กิจกรรมนาเสนอเส้นทางท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์สาหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ท่องเทีย่ ว
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
- กิจกรรมพัฒนาการบริการผูใ้ ห้บริการรถขนส่งไม่ประจาทางและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
- กิจกรรมส่งเสริมความรูด้ า้ นศักยภาพการท่องเทีย่ วของเมืองสาหรับผูใ้ ห้บริการ
ด้าน
ทีพ่ กั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
- กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเทีย่ วทางน้าเชิงสันทนาการสาหรับครอบครัว กลุ่ม
ชมรม
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพและการบริการสาหรับผูข้ บั ขีร่ ถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี)่
- จัดการอบรมให้ความรูด้ า้ นต่างๆ อาทิ การบริการ ความปลอดภัย การปฐมพยาบาล
เบือ้ งต้น สุขอนามัย การใช้ภาษาอังกฤษ และความรูด้ า้ นแหล่งท่องเทีย่ วในกรุงเทพมหานคร หลักสูตร
๒๐ ชัวโมง
่
- จัดทาคูม่ อื ท่องเทีย่ วและซีดสี อนภาษาอังกฤษ ให้แก่ผขู้ บั ขีร่ ถโดยสารสาธารณะ
(แท็กซี)่
๓. ดาเนินการปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะในแหล่งท่องเทีย่ วประเภทศาสนสถาน จานวน ๑
แห่ง ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เพือ่ ให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว ประชาชนทัวไปรวมถึ
่
งคนพิการ
๔. โครงการด้านการอนุรกั ษ์และพัฒนาการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีต่ ่างๆ จานวน ๗ โครงการ
๔.๑ โครงการอนุรกั ษ์และพัฒนาการท่องเทีย่ วย่านบางกอกน้อย ตลิง่ ชัน
- ดาเนินการจัดกิจกรรมนาคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าฯ เข้า
เยีย่ มชมพืน้ ที่ ย่านตลาดพลู วัดกาแพง ย่านเกาะศาลเจ้าวัดจาปา ตลิง่ ชัน
- ดาเนินการสนับสนุนการจัดงานบวงสรวงศาลเจ้าพ่อจุย้ ณ ชุมชนเกาะศาลเจ้า โดย
นาคณะเครือข่าย และผูท้ ส่ี นใจ จานวน ๔๐ คน เข้าร่วมงานและเดินเท้าเยีย่ มชมชุมชน
- นาคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน ๓๔ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ
ชุมชนเกาะศาลเจ้า
๔.๒ โครงการอนุรกั ษ์และพัฒนาการท่องเทีย่ วย่านบางกอกใหญ่ ธนบุรี
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- นาคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรเี ข้าเยีย่ มชมพืน้ ที่ ย่าน
ตลาดพลู – ย่านวัดกาแพง – ย่านบ้านบุ
๔.๓ โครงการอนุรกั ษ์และพัฒนาการท่องเทีย่ วย่านเยาวราช บางรัก
- นาคณะนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกภาควิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี เข้าเยีย่ มชมพืน้ ทีย่ า่ นไปรษณียก์ ลาง – ตลาดน้อย
๔.๔ โครงการอนุรกั ษ์และพัฒนาการท่องเทีย่ วย่านบางแค บางขุนเทียน
- กาหนดนาผูท้ ส่ี นใจเข้าเยีย่ มชม สวนผักชานเมืองในย่านบางแค และแหล่ง
ท่องเทีย่ วในย่านบางขุนเทียน
๔.๕ โครงการอนุรกั ษ์และพัฒนาการท่องเทีย่ วย่านหนองจอก ลาดกระบัง
- ดาเนินการจัดกิจกรรมนาคณะจากสถาบันพระปกเกล้าฯ เข้าเยีย่ มชมพืน้ ที่ ย่าน
หนองจอก - ชุมชนเกษตรฮาซานุดนี ย่านลาดกระบัง - ชุมชนตลาดหัวตะเข้ ตลาดหลวงแพ่ง บ้านดนตรี
เยาวชนตลาดคลองหลวงแพ่ง
๔.๖ โครงการอนุรกั ษ์และพัฒนาการท่องเทีย่ วย่านพระนคร นางเลิง้
- ดาเนินการจัดกิจกรรมในพืน้ ที่ ได้แก่ กิจกรรมเดินเท้าย่านประวัตศิ าสตร์นางเลิง้
ให้แก่ประชาชนและผูท้ ส่ี นใจ
- ดาเนินการจัดกิจกรรมในพืน้ ที่ ได้แก่ กิจกรรมเดินเท้าย่านประวัตศิ าสตร์นางเลิง้
ให้แก่ประชาชนและผูท้ ส่ี นใจ
- ดาเนินการจัดกิจกรรมล่องคลองท่องประวัตศิ าสตร์ในคลองผดุงกรุงเกษมให้แก่
นักท่องเทีย่ วและผูท้ ส่ี นใจ
๔.๗ โครงการวันเดียวเทีย่ วกรุงเทพฯ
- การจัดกิจกรรมท่องเทีย่ วย่านลาดกระบัง - หนองจอก ตอน “ลาดกระบังกาลังดี”
ณ ศูนย์การเรียนรูว้ ถิ ชี าวสวน หนองจอก ตลาดหัวตะเข้ และตลาดหลวงแพ่ง ลาดกระบัง ให้
นักท่องเทีย่ ว ประชาชนและผูท้ ส่ี นใจ
ปั ญหาและอุปสรรคด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
1. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินการด้านต่างๆ ได้แก่
- ด้านการอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูแหล่งท่องเทีย่ วและทรัพยากรทางการท่องเทีย่ ว
- ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเทีย่ ว อาทิ เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับงานการ
ท่องเทีย่ วของกรุงเทพมหานคร บุคลากรในธุรกิจการท่องเทีย่ ว ประชาชนในแหล่งท่องเทีย่ ว ในศาสน
สถาน และเยาวชน
- ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว อาทิ การพัฒนาระบบสือ่ ความหมาย การพัฒนาสิง่
อานวยความสะดวกเพือ่ คนพิการและผูส้ งู อายุ
2. ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ในปี ๒๕๕๘ มีกจิ กรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว จานวน ๑๗
กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมตลาดการท่องเทีย่ วภายในประเทศ กิจกรรมส่งเสริมตลาดการ
ท่องเทีย่ วในต่างประเทศ (Road Show) ซึง่ แต่ละกิจรรมได้รบั ความสนใจจากนักท่องเทีย่ วเป็ นจานวน
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มาก อันจะช่วยส่งเสริมให้มจี านวนนักท่องเทีย่ วเข้ามาในกรุงเทพมหานครเพิม่ มากขึน้ และก่อให้เกิด
รายได้ชว่ ยกระตุน้ เศรษฐกิจทัง้ ในระดับชุมชนและมหาภาคได้เป็ นอย่างดี
การส่งเสริ มการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
ในปี ๒๕๕๘ มีกจิ กรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว จานวน ๑๗ กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรม
ส่งเสริมตลาดการท่องเทีย่ วภายในประเทศ กิจกรรมส่งเสริมตลาดการท่องเทีย่ วในต่างประเทศ (Road
Show)
สรุปกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ วปี งบประมาณ ๒๕๕๘
๑. IT&CM Asia-Pacific 2014
๒. เทศกาลหุ่นโลก (Harmony World Puppet Carnival 2014)
๓. World Travel Market (WTM 2014)
๔. เทศกาลลอยกระทงกรุงเทพ มหานคร
๕. การประชุมสุดยอดผูน้ าเมืองการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีล่ ุ่มแม่น้าโขงตอนล่าง ครัง้ ที่ ๓ (The 3rd
Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit)
๖. มหกรรมการแสดงสตรีทโชว์นานาชาติ (Bangkok Street Show)
๗. เทศกาลปี ใหม่กรุงเทพมหา นคร/กิจกรรมสวดมนต์ขา้ มปี
๘. International Tourism Trade Fair (Fitur 2015)
๙. Thailand Grand Festival 2015
๑๐. Internationale Tourismus Boerse (ITB 2015)
๑๑. เทศกาลมหาสงกรานต์ กรุงเทพมหา นคร
๑๒. Arabian Travel Market (ATM 2015)
๑๓. World Travel Fair (WTF 2015)
๑๔. Tourism Travel Mart Plus 2015 (TTM+2015)
๑๕. Korea World Travel Fair (KOTFA 2015)
๑๖. Beijing International Tourism Expo (BITE 2015)
๑๗. JATA Tourism Expo Japan 2015 (JATA 2015)
ปั ญหาและอุปสรรคด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
๑. งบประมาณทีไ่ ด้รบั ไม่สอดคล้องและไม่ครอบคลุมกับแผนพัฒนาท่องเทีย่ ว
๒. การบริหารงานไม่มคี วามเป็ นเอกภาพ เช่น สถานทีจ่ ดั งานอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
หน่วยงานอื่น
๓. อัตรากาลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน มีการเพิม่ ซุม้ ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว แต่มี
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านไม่เพียงพอ
๔. อุปกรณ์สานักงาน ระบบ it ไม่สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ าน มีความชารุด และไม่
เพียงพอ
การส่งเสริ มการกีฬาของกรุงเทพมหานคร
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โครงการส่งเสริมกีฬาขัน้ พืน้ ฐาน
๑. กิจกรรมทีด่ าเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ๒๕๕๘ จานวน ๓ กิจกรรม
ได้แก่
๑.๑ กิจกรรมค่ายกีฬาขัน้ พืน้ ฐานภาคฤดูรอ้ น (ศูนย์กฬี าทัง้ ๑๐ แห่ง)
๑.๒ กิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็ นนักกีฬา ศูนย์กฬี าทัง้ ๑๐ แห่ง โดยการจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตซอล รุน่ อายุไม่เกิน ๑๒ ปี และ ๑๔ ปี ยกเว้นศูนย์เฉลิมพระเกียรติ (บางมด) ทีจ่ ดั
กิจกรรม ๒ กิจกรรมคือ จัดแข่งขันกีฬาภายในศูนย์ และจัดการแข่งขันเชือ่ มความสัมพันธ์
๑.๓ กิจกรรมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพือ่ พัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศทางการกีฬา
- ศูนย์กฬี าประชานิเวศน์ โดยเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้าชิงแชมป์ แห่งประเทศไทย
- ศูนย์กฬี าบึงหนองบอนเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ “หัวหินรีกตั ต้า ประจาปี ๒๕๕๘
ได้รบั รางวัลพระราชทานหางเสือเรือพระทีน่ งเวคา
ั่
- ศูนย์กฬี าเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) เข้าร่วมกันแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ในรุน่ อายุไม่เกิน ๑๐ ปี
๒. กิจกรรมทีด่ าเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๕๘ จานวน ๑ กิจกรรม ได้แก่
๒.๑ กิจกรรมการสร้างประสบการณ์การเป็ นนักกีฬา
ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ๒ รุ่นฟุตซอล รุน่ อายุไม่เกิน ๑๒ ปี และ ๑๔ ปี
ของศูนย์กฬี า ๕ แห่ง ได้แก่ ศูนย์กฬี าเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (บางบอน) ศูนย์กฬี าเฉลิมพระ
เกียรติ ๗๒ พรรษา ศูนย์กฬี าเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) และศูนย์กฬี ารามอินทรา ศูนย์กฬี าบางขุน
เทียน
การพัฒนาการออกกาลังกายและการกีฬาเพือ่ สุขภาพ
1. โครงการ กทม. ฟุตซอลลีก ประจาปี ๒๕๕๘ อยูร่ ะหว่างดาเนินการคัดเลือกตัวแทนกลุ่ม
เขตเพือ่ คัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการแข่งขันเป็ น ๒ ประเภท ได้แก่
1.1 ประเภททีมชาย จานวน ๓ รุ่น ดังนี้รนุ่ อายุไม่เกิน ๑๒ ปี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี และ
รุน่ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
1.2 ประเภททีมหญิง จานวน ๑ รุน่ ดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
๒. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผูส้ งู อายุ ประจาปี ๒๕๕๘ ดาเนินการจัดการแข่งขัน เมือ่
วันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๕๘
3. โครงการวันเด็กสีม่ ุมเมือง ดาเนินจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์กฬี าเฉลิมพระเกียรติ (บาง
มด) ศูนย์กฬี ารามอินทรา ศูนย์กฬี าเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา และศูนย์กฬี าเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
(บางบอน)
การพัฒนากีฬาเพือ่ ความเป็ นเลิศ
- ส่งเสริมกีฬาสูค่ วามเป็ นเลิศ โดยการจัดการแข่งขัน/ส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
เช่น ระดับชมรม สโมสร สมาคม ระดับภูมภิ าค ระดับชาติ
- ส่งนักกีฬากรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ
- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๔๓ จ.นครราชสีมา
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- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๔๔ จ.ระยอง
- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓๔ จ.ระยอง
- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓๑ จ.จันทบุรี
- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓๖ จ.เชียงราย
- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ ๑๘ จ.ศรีษะเกษ
- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ประจาปี ๒๘๘๘
- การแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครัง้ ที่ ๔๘ (International Children’s Games 48th) ณ เมือง
เลค แมคควอรี เครือรัฐออสเตรเลีย
- การแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครัง้ ที่ ๔๙ (International Children’s Games 49th) ณ
ประเทศเนเธอร์แลนด์
การพัฒนากีฬาเพือ่ การอาชีพ ส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ในระดับอาชีพ ได้แก่
- ส่งทีมบาสเกตบอลกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพ
- ส่งทีมฟุตซอลชาย กทม. เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลลีกอาชีพประเทศไทย ๒๕๕๘
“Futsal Thailand Premier League 2015”
- ส่งทีมบาสเกตบอลหญิง เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพ รายการเอเซีย่ น
บาสเกตบอลลีก
- ส่งทีมวอลเลย์บอลหญิง กรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลกี
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
- จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่บุคลากรทางด้านกีฬา จัดทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย จัดซือ้
อุปกรณ์และครุภณ
ั ฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทีท่ นั สมัยให้กบั ศูนย์กฬี า
1. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดาเนินการจัดการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
หมุนเวียนไปตามศูนย์กฬี าต่าง ๆ
๒. การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีการกีฬา กาหนดจัดอบรมจานวน
๒ รุน่
พัฒนาการบริหารการกีฬาและการออกกาลังกาย
๑. การประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ดาเนินการคัดเลือกลานกีฬาดีเด่น
ระดับกรุงเทพมหานคร
๒. การส่งเสริมและพัฒนาเกีย่ วกับวิชาการทางด้านการกีฬา
๒.๑ ปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา
๒.๒ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬา
๒.๓ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารและศึกษาดูงานอาสาสมัครลานกีฬา
๓. มหกรรมลานกีฬา และศูนย์กฬี าชุมชนของกรุงเทพมหานคร (ช้างคัพ ๒๕๕๘) จัด
กิจกรรมประกวดกองเชียร์ และแข่งขันกีฬาของตัวแทนจากลานกีฬา ๕๐ สานักงานเขต
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ปั ญหาและอุปสรรคด้านการกีฬา
1. สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเวลาทีเ่ ข้าใช้บริการ
2. งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอสาหรับการดูแลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่
และวัสดุอุปกรณ์ภายในสถานทีใ่ ห้บริการด้านกีฬา
ข้อพิ จารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. สานักวัฒนธรรม ท่องเทีย่ วและกีฬา ควรเน้นการประสานงานกับสานักงานเขตเพือ่
ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วของกทม. ให้มปี ระสิทธิภาพ โดยเป็ นพีเ่ ลีย้ ง สนับสนุนให้เขตและชุมชนให้
เข้มแข็งและมีความพร้อมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ทีด่ ว้ ยตนเองได้ โดยสนับสนุนด้าน
การประชาสัมพันธ์ และพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านด้านการท่องเทีย่ วในแต่ละ
พืน้ ที่
2. เน้นการสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ดี า้ นการท่องเทีย่ ว ในเรือ่ งความปลอดภัย ความสะดวก
สินค้าราคามาตรฐาน ความซื่อสัตย์ ความมีน้าใจไม่เอาเปรียบนักท่องเทีย่ ว โดยย้าประเด็นดังกล่าวกับ
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุม่ ทีต่ อ้ งให้บริการนักท่องเทีย่ วโดยตรง เช่น คนขับรถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์
รับจ้าง เป็ นต้น
3. ควรเพิม่ การอานวยความสะดวกนักท่องเทีย่ ว เช่น ป้ ายบอกทาง หรือป้ าย
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วควรมีความชัดเจน จัดทาป้ ายภาษาต่างประเทศเพิม่ เติม โดยประสานกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4. กรุงเทพมหานครควรปรับยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพือ่ อาชีพ ให้เน้นการสร้างนักกีฬาสู่
การแข่งขันในระดับนานาชาติให้มากขึน้ และอาจมีการปลูกฝั งหรือจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
กทม.กับนักกีฬาไว้ กรณีทป่ี ระสบความสาเร็จจะกลับมาช่วยเหลืองานของกทม. หรือช่วยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานด้านการกีฬาของกรุงเทพมหานคร
3. การลงพืน้ ที่ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการดาเนิ นการปรับปรุงสะพานไม้ทางเดิ นยกระดับ
เพื่อศึกษาและชมธรรมชาติ ป่าชายเลนเขตบางขุนเทียน
สะพานไม้ทางเดินยกระดับศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน ก่อสร้าง
โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับสานักผังเมือง เมือ่ ปี 2545 ระยะทางประมาณ 1.7 ก.ม. ซึง่ ดาเนินการใน
ทีด่ นิ ทีป่ ระชาชนอุทศิ ให้เป็ นทางสาธารณประโยชน์ กว้างประมาณ 40 เมตร เริม่ จากคลองโล่ง เลาะริม
วังกุง้
ผ่านกลางป่ าชายเลนจนสิน้ สุดทีบ่ ริเวณชายทะเลบางขุนเทียน แบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ
ช่วงแรกระยะทาง 1,300 เมตร จากคลองพิทยาลงกรณ์ไปถึงคลองโล่ง รูปแบบทางเดินชม
ธรรมชาติเป็ นทางเดิน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 2.50 เมตร พร้อมทัง้ อาคารทีท่ าการ ห้องประชุม ห้องน้า
และทีพ่ กั สภาพปั จจุบนั ทางเดินยังสามารถใช้การได้ตามปกติ ส่วนอาคารชารุดทรุดโทรม
ช่วงที่ 2 จากคลองโล่งถึงชายทะเลบางขุนเทียน ระยะทาง 1,700 เมตร รูปแบบทางเดินเป็ น
สะพานไม้ กว้างประมาณ 1.50 เมตร
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ต่อมาในปี 2550 สานักงานเขตบางขุนเทียนได้ขอจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมและ
ก่อสร้างทางเดินไม้ทางเดินยกระดับช่วงที่ 2 ให้แข็งแรงมากขึน้ และได้ก่อสร้างสะพานไม้ทางเดินต่อจาก
สะพานเดิมออกไปในทะเลเป็ นรูปตัว T ระยะทาง 300 เมตร เพือ่ ส่งเสริมให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วและ
ศึกษาเรียนรูร้ ะบบนิเวศทางธรรมชาติป่าชายเลน
ปั จจุบนั สะพานไม้ทางเดินดังกล่าวมีสภาพชารุด ทรุดโทรม พืน้ สะพานผุพงั หลุดขาดเป็ น
ช่วง ๆ บริเวณสะพานตัว T ทีย่ น่ื ออกไปในทะเลมีสภาพเสียหาย เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากสภาพ
แรงลมและคลืน่ ทะเลซัด ทาให้สว่ นต่าง ๆของสะพานหลุดหายไป อีกทัง้ ได้มกี ารขโมยชิน้ ส่วนของไม้
สะพานทางเดินไป ซึง่ จะเกิดความไม่ปลอดภัยกับนักท่องเทีย่ ว สานักงานเขตบางขุนเทียนได้หารือกับ
ชุมชนในพืน้ ทีไ่ ด้ขอ้ สรุปว่า เมือ่ การโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ชุมชนจะตัง้ เป็ นประชาคมเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการดูแลและบริหารจัดการพืน้ ที่ เช่น การจาหน่ายอาหารและเครือ่ งดืม่ จัดให้มมี คั คุเทศก์น้อยนา
เทีย่ วในพืน้ ที่ และให้ความรูด้ า้ นนิเวศวิทยา ตามจุดพักในช่วงริมชายทะเล เป็ นต้น
ข้อพิ จารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. การพิจารณาวัสดุทจ่ี ะนามาใช้ก่อสร้างต้องมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมทีม่ ลี มแรง
และ น้าทะเลกัดเซาะตลอดเวลา
2. สานักงานเขตบางขุนเทียนควรปรับปรุงถนนช่วงก่อนถึงโครงการทางเดินยกระดับทีม่ ี
ปั ญหา
น้ าทะเลท่วมในช่วงเวลาน้าขึน้ ระยะทาง 300 – 400 เมตร ซึง่ ทาให้การท่องเทีย่ วไม่สะดวก
ไปพร้อมกับการก่อสร้างโครงการเพือ่ ให้เส้นทางต่อเนื่อง
3. การก่อสร้างควรออกแบบและประมาณการราคาเพิม่ เนื้องานติดตัง้ ไฟฟ้ าส่องสว่าง
เพิม่ เติม เพือ่ ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาในช่วงเย็นหรือช่วงค่า
4. งบประมาณโครงการประมาณ 25 ล้านบาท อาจทาเป็ นโครงการต่อเนื่อง แบ่งเนื้องาน
เป็ นระยะ เพือ่ ให้สามารถดาเนินการได้ต่อเนื่อง กรณีไม่ได้รบั อนุมตั งิ บประมาณทัง้ โครงการ
5. ในระหว่างการก่อสร้าง อาจสารวจเส้นทางจักรยานเพือ่ ท่องเทีย่ วรอบนอก จัดเส้นทางให้
มี จุดแวะพักผ่อนให้เหมาะสม
6. สานักงานเขตบางขุนเทียนควรประสานกับสานักการระบายน้าเกีย่ วกับโครงการ
แก้ปัญหาน้าทะเลกัดเซาะชายฝั ง่ ทะเลบางขุนเทียน โดยการก่อสร้างคันหินตัวทีรอดักตะกอน รูปตัวที
(T-Groins) ซึง่ สานักการระบายน้ามีแผนจะดาเนินการในบริเวณดังกล่าวเช่นเดียวกัน เพือ่ มิให้พน้ื ทีใ่ น
การก่อสร้างทับซ้อนกัน
4. การปรับภูมิทศั น์ บริ เวณทางเข้าสานักงานเขตทวีวฒ
ั นาเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
สืบเนื่องจากสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบงบประมาณปรับปรุงถนนอุทยาน เขตทวี
วัฒนา จึงควรมีการบูรณาการด้านการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีบ่ ริเวณดังกล่าวด้วย จากการพิจารณาร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เขตทวีวฒ
ั นามีทรัพยากรทีส่ อดรับกับการท่องเทีย่ ว มีพน้ื ทีเ่ ชือ่ มต่อสูอ่ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม และสถานทีข่ องสวนน้าบึงบัว จานวน 25 ไร่ หน้าสานักงานเขตทวีวฒ
ั นามี
ความเหมาะสมทีจ่ ะพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีต่ ่อเนื่องกับถนนอุทยานซึง่ ใช้งบประมาณดาเนินการไม่
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มาก เนื่องจากสานักงานเขตได้ดาเนินการไปแล้วบางส่วน อาจเพิม่ การเพาะพันธุบ์ วั เพิม่ ขึน้ ให้หลากสี
หลายพันธุม์ ากขึน้ สานักงานเขตทวีวฒ
ั นาได้ประสานเจ้าของกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ เพือ่ ขออนุญาตปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้เป็ นสวนน้าบึงบัว ประสานกรมประมงเพือ่ ขอสนับสนุนพันธุป์ ลาต่างๆ ได้รบั บริจาคพันธุ์ดอกบัว
จากประชาชนในพืน้ ที่ และดาเนินการปลูกบัวจนสวยงาม เพือ่ ให้เกิดความร่มรืน่ และเป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อน
ของประชาชนบริเวณใกล้เคียง แต่มปี ั ญหาอุปสรรคในการพัฒนาพืน้ ทีบ่ งึ บัวนัน้ ไม่สามารถสร้างสิง่ ปลูก
สร้างทีถ่ าวรได้ เพราะเจ้าของกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ ไม่ประสงค์ให้เป็ นทีส่ าธารณะสาหรับประชาชนและไม่ยก
กรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ ดังกล่าวให้กบั ทางราชการ
ในการดาเนินการกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีด่ งั กล่าว โดย
หน่วยงานควรดาเนินการโดยใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ เพือ่ เป็ นการใช้งบประมาณให้มปี ระสิทธิภาพ
นอกจากนี้ สานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเทีย่ ว ควรสนับสนุนในการร่วมจัดทาแผนงานดาเนินการ
และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้เป็ นจุดท่องเทีย่ วทีต่ ่อเนื่องกับถนนอุทยานและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
ข้อพิ จารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. กรุงเทพมหานครต้องดาเนินการตามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ
ของเอกชน ก่อนทีจ่ ะนางบประมาณไปพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ โดยกาหนดระยะเวลาใช้สอย
ทรัพย์สนิ ให้คมุ้ ค่ากับงบประมาณขอทางราชการ รวมทัง้ ทาความเข้าใจกับประชาชนให้ชดั เจน
2. หากสามารถปรับภูมทิ ศั น์สวนน้าบึงบัวเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วได้ ควรจัดให้มเี รือนาเทีย่ ว
หรือมีทางเดินตามธรรมชาติเพือ่ ชมพืน้ ทีไ่ ด้อย่างทังถึ
่ ง ควรมีซุม้ จาหน่ายอาหารและเครือ่ งดืม่ ซุม้
จาหน่ายอาหารปลา
3. เพือ่ ให้เป็ นการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรเกีย่ วกับสายพันธุข์ องบัวในพืน้ ทีด่ งั กล่าว อาจอาจขอ
ความอนุเคราะห์บวั สายพันธุต์ ่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพิม่ เติม
5. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพืน้ ที่เขตคลองสามวา
สานักงานเขตคลองสามวาได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเทีย่ วดังต่อไปนี้
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วและแผนพัฒนาการท่องเทีย่ ว
1. จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ เพือ่ แสดงความกตัญญูกตเวที กิจกรรม
ประกอบด้วย การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จัดบอร์ดนิทรรศการภูมปิ ั ญญาผูส้ งู อายุ การแสดงบนเวที
การแสดงดนตรีไทย การสรงน้าพระพุทธรูป การสรงน้าพระสงฆ์และการรดน้าขอพรผูส้ งู อายุ ในวันที่ 9
เมษายน 2558 ณ วัดพระยาสุเรนทร์ เพือ่ ส่งเสริมแหล่งท่องเทีย่ ววัดพระยาสุเรนทร์ ให้เป็ นทีร่ จู้ กั แพร่หลาย
และจะหมุนเวียนจัดงานในวัดต่าง ๆ ในพืน้ ที่ ในปี 2559 วางแผนจัดในวัดแป้ นทอง ตามแบบประเพณีชาว
มอญ
2. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมตลาดน้าบึงพระยาส่งเสริมการท่องเทีย่ วเขตคลองสามวา ตลาด
น้าบึงพระยาเป็ นตลาดน้าแห่งใหม่ล่าสุดของกรุงเทพมหานคร และเป็ นตลาดน้าแห่งแรกของเขตคลอง
สามวา ได้สมั ผัสกับบรรยากาศวิถชี ุมชนริมคลองพระยาสุเรนทร์ ทุง่ นาเขียวขจี ผลไม้ของชาวสวน กลิน่
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ไอธรรมชาติทน่ี บั วันจะหาดูได้ยากจากเมืองหลวง ได้เปิ ดเป็ นทางการ เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 มีการ
จัดจาหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 07.00 – 17.00 น. เพือ่ เพิม่ การจับจ่ายสินค้าและ
บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว
3. ประชาสัมพันธ์สวนวารีภริ มย์ สวนวารีภริ มย์เป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ชืน่ ชม
ธรรมชาติ ออกกาลังกายและกิจกรรมอันหลากหลาย เช่น การปั น่ จักรยานรอบบึง สนามจักรยานทาง
วิบาก ลานจักรยานสาหรับเด็ก กีฬาทางน้า (เรือใบ) ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ จุดชมวิวทีส่ วยงาม จุด
ให้อาหารปลา
มีบริการสโมสรพร้อมลานจอดรถ และการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่
ผูใ้ ช้บริการ เปิ ดให้บริการทุกวันตัง้ แต่เวลา 06.00 – 19.00 น. ในช่วงเย็นวันเสาร์ – อาทิตย์จะมี
ประชาชนมาใช้บริการประมาณ 2,000 – 3,000 คน
4. จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาทางน้า สานักงานเขตคลองสามวาร่วมกับวัดพระยาสุเรนทร์
จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาทางน้าจานวน 15 ลา จากจุดเริม่ ต้นหน้าวัดพระยาสุเรนทร์สน้ิ สุดหน้าอุโบสถ
เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ขตคลองสามวามีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมประเพณีไทยและ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ณ วัดพระยาสุเรนทร์
ปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีเ่ ขตคลองสามวา
1. ด้านงบประมาณ ไม่ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณสาหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ส่วนกลางคือสานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเทีย่ วอาจไม่ได้กาหนด
แผนงานให้มคี วามต่อเนื่องและทิศทางเดียวกันกับแผนการดาเนินงานของสานักงานเขต การดาเนินการ
จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนหรือวัดในพืน้ ที่
2. ด้านบุคลากร ขาดแคลนบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญด้านการท่องเทีย่ วโดยตรง เช่น
มัคคุเทศก์ นักพัฒนาการท่องเทีย่ ว
3. การคมนาคม เขตคลองสามวาเป็ นเขตชัน้ นอก ตัง้ อยูด่ า้ นตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วบางแห่งไม่ได้อยูใ่ นถนนสายหลัก การคมนาคมยังไม่สะดวก
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางต้องมีรถยนต์สว่ นตัว ส่วนรถโดยสารประจาทางทีม่ อี ยูไ่ ม่เพียงพอและไม่สะดวก
ทาให้จานวนนักท่องเทีย่ วยังมีไม่มากเท่าทีค่ วร
ข้อพิ จารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. สานักงานเขตเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารตามกฎหมายผังเมืองรวม
เพือ่ ให้เกิดความเป็ นระเบียบสามารถจัดการท่องเทีย่ วได้มปี ระสิทธิภาพ คงความเป็ นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
ไว้ มีการต่อยอดให้เป็ นพืน้ ทีส่ เี ขียวอย่างจริงจังและยังยื
่ น อาจเน้นรูปแบบการท่องเทีย่ วทีใ่ ห้นกั ท่องเทีย่ ว
ได้มโี อกาสฝึกปฏิบตั หิ รือมีประสบการณ์รว่ มในการท่องเทีย่ ว
2. ควรเน้นการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรกรรมหรือเชิงอนุรกั ษ์ โดยส่งเสริมให้เกษตรกร
เพาะปลูกไม้ดอกพืชผักผลไม้ทเ่ี ป็ นเกษตรอินทรียเ์ พือ่ เป็ นจุดดึงดูดนักท่องเทีย่ ว อาจจัดเป็ นศูนย์การ
เรียนรูใ้ นพืน้ ทีด่ า้ นพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ หรือจัดเป็ นการท่องเทีย่ วตามฤดูกาล อีกทัง้ หากสามารถจัด
ให้มตี ลาดน้าเพือ่ จาหน่ายผลิตผลทางการเกษตร โดยนาภาคเอกชนหรือสถานประกอบการในพืน้ ที่
มาร่วมกิจกรรมด้วยก็จะสามารถส่งเสริมการท่องเทีย่ วได้
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3. สานักงานเขตอาจจัดเส้นทางท่องเทีย่ วสถานทีส่ าคัญภายใน 1 วันหรือแบ่งเป็ นครึง่ วัน
เช้าหรือครึง่ วันบ่ายในเส้นทางต่าง ๆ อาจเลือกจุด ทีม่ ศี กั ยภาพจัดเป็ นการท่องเทีย่ วนาร่องโดย
ประสานงานกับบริษทั นาเทีย่ วในพืน้ ทีร่ ว่ มกิจกรรม และเพิม่ การประชาสัมพันธ์ให้กบั ประชาชนทัวไปให้
่
ทราบข้อมูลอย่างทัวถึ
่ ง
4. ปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว อาจใช้การสร้างมัคคุเทศก์น้อยโดยจัด
อบรมนักเรียนในโรงเรียนหรือเด็กในชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพมาเพือ่ สร้างบุคลากรด้านท่องเทีย่ วในพืน้ ที่
6. รับทราบผลการดาเนิ นการท่องเที่ยวและการกีฬาในพืน้ ที่เขตกลุ่มกรุงเทพใต้
รับทราบผลการดาเนิน งานด้านการท่อ งเทีย่ วและการกีฬ าในพืน้ ทีเ่ ขตกลุ่ม กรุงเทพใต้
ในประเด็น เกี่ย วกับ แหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ การจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเทีย่ วในพืน้ ทีใ่ ห้ย ั ่งยืน
แผนงานส่ง เสริม การกีฬ าในพืน้ ที่ โดยเฉพาะกิจ กรรมของสโมสรกีฬ าประจาเขต และปั ญ หาและ
อุปสรรคในการดาเนินการ
ข้อพิ จารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ปั ญหาขาดแคลนอาสาสมัครลานกีฬาซึง่ เป็ นปั ญหาในหลายเขต ควรพิจารณาอัตราค่าตอบแทน
ให้เหมาะสม ควรประสานเร่งรัดหน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้เกิดการแก้ไขเป็ นรูปธรรม
2. ควรเน้นแสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพืน้ ที่ โดยเฉพาะวัดหรือมัสยิดซึง่
สามารถเป็ นเครือข่ายในการทางานในพืน้ ทีไ่ ด้
3. การจัดทาคูม่ อื หรือเอกสารประชาสัมพันธ์ไม่จาเป็ นต้องใช้งบประมาณของทางราชการ อาจ
ขอรับการสนับสนุนจากบริษทั ห้างร้าน หรือบริษทั นาเทีย่ วในพืน้ ที่ โดยมาร่วมเป็ นเครือข่ายในการทางาน
4. การเช่าทีด่ นิ ของเอกชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ จัดทาเป็ นลานกีฬาหรือสวนสาธารณะซึง่
ใช้งบประมาณมากในแต่ละปี ควรใช้การประสานขอความอนุเคราะห์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5. สร้างจุดเด่นด้านการท่องเทีย่ วโดยเน้นประเด็นสาคัญ ๆ เช่น สถานทีส่ วยงาม มีสงิ่
ศักดิ ์สิทธิ ์โบราณเก่าแก่ อาหารอร่อยมีคุณภาพ ราคาไม่แพง คมนาคมสะดวก ป้ ายบอกทางชัดเจน เป็ นต้น
6. การส่งเสริมด้านกีฬานอกจากจัดกิจกรรมและเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานแล้วต้องเน้นให้
ประชาชนเห็นความสาคัญของการออกกาลังกายเป็ นประจาในชีวติ ประจาวัน
7. รับทราบผลการดาเนิ นการท่องเที่ยวและการกีฬาในพืน้ ที่เขตกลุ่มกรุงธนเหนื อ
รับทราบผลการดาเนินงานด้านการท่องเทีย่ วและการกีฬาในพืน้ ทีเ่ ขตกลุ่ม กรุงธนเหนือ
ในประเด็น เกี่ย วกับ แหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ การจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเทีย่ วในพืน้ ทีใ่ ห้ย ั ่งยืน
แผนงานส่งเสริมการกีฬาในพื้นที่ เป็ นต้น
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ข้อพิ จารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. กรุงเทพมหานครควรจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์หรือป้ ายบอกเส้นทางเพือ่ ไปยังแหล่ง
ท่องเทีย่ วแต่ละแห่งให้ชดั เจนและควรเพิม่ ภาษา ต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษา
ประเทศในประชาคมอาเซียน เป็ นต้น
2. ควรมีการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้มรี ปู เล่มสวยงามน่าสนใจ อาจจัดทาเป็ น 2 พืน้ ที่ คือ ย่านฝั ง่ พระนครและย่านฝั ง่ ธนบุรี อาจจัดทาเป็ น
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอื่น ๆ เพือ่ เป็ นการรองรับนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
3. กรุงเทพมหานครควรให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยในการท่องเทีย่ วทางน้าให้ได้
มาตรฐานและยั ่งยืน โดยประสานภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการปรับปรุง ซ่อมแซมหรือดูแลท่าเรือที่
ชารุด โดยกรุงเทพมหานครอนุญาตให้ตดิ ตัง้ ป้ ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในบริเวณดังกล่าว
4. ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเทีย่ วแนะนาแก่นกั ท่องเทีย่ วแต่ละแห่ง ควรจัดเจ้าหน้าทีอ่ ยู่
ประจาและพร้อมปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูต่ ลอด รวมทัง้ พัฒนาด้านภาษาต่าง ๆ ให้กบั เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องให้
หลากหลายมากขึน้
5. กรุงเทพมหานครควรพัฒนาการสร้างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ รวมทัง้ ภาคเอกชน
เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีใ่ ห้ยงยื
ั ่ นและเข้มแข็ง
6. ควรเพิม่ อานาจในการบริหารจัดการงบประมาณด้านการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริการลานกีฬาแต่ละเขตมากขึน้ จัดสรรงบประมาณให้เขตดาเนินการ
จัดซือ้ จัดจ้างเอง หากส่วนกลางจาเป็ นต้องจัดซือ้ ให้ควรสารวจความต้องการของสานักงานเขตก่อน
รวมทัง้ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการกีฬาเพิม่ เติมให้เพียงพอ
7. กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนการผลิตสินค้า OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้
มาตรฐาน หลากหลาย และน่าสนใจ รวมทัง้ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และจัดหาช่องทางการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวให้แก่นกั ท่องเทีย่ วในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีท่ ก่ี รุงเทพมหานครจัดขึน้
8. กรุงเทพมหานครควรมีศนู ย์ขอ้ มูลด้านการท่องเทีย่ วภาพรวมของกรุงเทพมหานคร เช่น
เส้นทางการท่องเทีย่ วใน 50 เขต ผลิตภัณฑ์ชุมชนทีไ่ ด้รบั ความนิยมของแต่ละเขต และเชือ่ มโยงข้อมูล
กับเว็บไซต์ของสานักงานเขตเพือ่ ความสะดวกในการศึกษาหรือค้นหาข้อมูลของนักท่องเทีย่ วหรือผูส้ นใจ
ทัวไป
่ อาจปรับรูปแบบเว็บไซต์ของสานักงานเขตให้น่าสนใจและเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วได้งา่ ยมาก
ขึน้
9. การจัดทาโครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีเ่ ขตทีม่ รี ปู แบบการนาประชาชนมาร่วม
กิจกรรมในเส้นทางการท่องเทีย่ ว ควรให้มกี ารเก็บค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม สานักงานเขตอาจเป็ น
หน่วยงานให้การสนับสนุนและประสานเครือข่ายผูป้ ระกอบการหรือประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป็ นผูด้ าเนินการ
ซึง่ จะทาให้การท่องเทีย่ วในพืน้ ทีม่ คี วามต่อเนื่องยังยื
่ น อาจสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการท่องเทีย่ วจัดเป็ น
เส้นทางการท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้ประชาชนสามารถเลือกร่วมกิจกรรมได้ตามความต้องการ
8. แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครให้มีศกั ยภาพ
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คณะกรรมการการท่องเทีย่ วและการกีฬาประชุมร่วมกับผูแ้ ทนจากสานักวัฒนธรรม
กีฬา และการท่องเทีย่ ว เพือ่ หารือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
ให้มศี กั ยภาพ ครบวงจร สรุปได้ดงั นี้
สานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว ดาเนินการจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ทาแผนปฏิรปู การ
บริหารจัดการโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร โดยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นทีป่ รึกษาโครงการนี้ ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการสรุปรายละเอียดผล
โครงการการจัดทาแผนปฏิรปู การบริหารจัดการโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
ปั ญหาและอุปสรรค
ปั ญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครคือ วิชาสามัญและวิชา
กีฬาไม่ได้เรียนแห่งเดียวกัน ต้องไปฝากเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร บุคลากรของโรงเรียน
กีฬากรุงเทพมหานครไม่พร้อม ไม่เต็มรูปแบบและไม่มบี ทบาทในการจัดการศึกษา ซึง่ สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครกาหนดว่าจะต้องมีองค์ประกอบครบเหมือนโรงเรียนในสังกัด
ของสานักการศึกษา
ทีส่ อนวิชาสามัญคือ ต้องมีผอู้ านวยการโรงเรียนและมีครูผสู้ อนในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ครบถ้วนจึงจะ
สามารถดาเนินการจัดระบบการศึกษาเองได้
แนวทางการแก้ไขการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
ผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานครได้มนี โยบายให้ดาเนินการจัดสร้างศูนย์การเรียนรูเ้ ฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา (โรงเรียนกีฬา ดนตรีและการแสดง) ในพืน้ ทีข่ องสานักงานทรัพย์สนิ ส่วน
พระมหากษัตริย์ ถนนพระราม 2 ซอย 86 เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร เพือ่ แก้ไขปั ญหาทีเ่ ป็ นอยู่
อย่างยั ่งยืนดังต่อไปนี้
1. ด้านการเช่าทีด่ นิ
กรุงเทพมหานครและสานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ มีเจตนารมณ์รว่ มกันใน
การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนานโยบายและภารกิจทีส่ อดคล้องกันทัง้ 2 หน่วยงาน จึงได้ทา
หนังสือขอความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ 21
มกราคม 2554 โดยสานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว ได้ขอข้อมูลรายละเอียดในการเช่าพืน้ ทีจ่ าก
สานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ เลขทีด่ นิ 1 ตาบลแสมดา (บางบอน) อาเภอบางขุนเทียน เนื้อที่
28,000 ตารางวา (70 ไร่) กาหนดอายุสญ
ั ญา 30 ปี
ต่อมาสานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว ขอปรับเปลีย่ นผังทางเข้า – ออกศูนย์
การเรียนรูเ้ ฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (โรงเรียนกีฬา ดนตรีและการแสดง) ตัง้ แต่ปากซอยพระราม 2
ซอย 86 จนถึงจรดทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ขนาดไม่น้อยกว่า 15 เมตร ให้เป็ นถนน
สาธารณะประโยชน์ โดยสานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยเ์ ห็นควรให้ปรับตามทีข่ อ
ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างดาเนินการเจรจาต่อรองขอขยายถนนทางเข้า - ออกศูนย์การ
เรียนรูเ้ ฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ซึง่ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการดังนี้
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- สานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยไ์ ด้เตรียมทางเข้า – ออก พืน้ ทีบ่ ริเวณถนน
พระรามที่ 2 ซอย 86 ขนาดความกว้าง 15 เมตร มีผไู้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง 18 ครัวเรือน ซึง่ ยังไม่ได้ยา้ ย
ออก
- ขอขยายทางเข้า -ออก พืน้ ทีบ่ ริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 86 เพิม่ ขนาดความกว้าง
เป็ น 20 เมตร ซึง่ จะมีจานวนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงเพิม่ ขึน้ อีกอย่างน้อยอีก 10 ครัวเรือน อยูร่ ะหว่าง
การเจรจากับสานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
2. การจ้างออกแบบศูนย์การเรียนรูเ้ ฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (โรงเรียนกีฬา ดนตรีและการ
แสดง)
แต่งตัง้ คณะกรรมการวางข้อกาหนดงานจ้าง (TOR) ออกแบบศูนย์การเรียนรูเ้ ฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา (โรงเรียนกีฬา ดนตรีและการแสดง) เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โดยวาง
ข้อกาหนดงานจ้างและได้จดั ทาประกาศกรุงเทพมหานคร ปั จจุบนั ผูเ้ สนองานทีผ่ า่ นการคัดเลือก
คุณสมบัตเิ บือ้ งต้น ได้มานาเสนอผลงานการออกแบบโครงการฯ วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ต่อ
คณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกแบบจากัดข้อกาหนด ซึง่ ในขณะนี้อยูร่ ะหว่างการรวบรวม
ผลเพือ่ หาผูช้ นะการเสนองาน
3. การจัดทาแผนปฏิรปู การบริหารจัดการโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
ดาเนินการจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ทาแผนปฏิรปู การบริหารจัดการโรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานครโดยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็ นทีป่ รึกษา
โครงการนี้ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาและศึกษารายงานความก้าวหน้าโครงการการจัดทาแผน
ปฏิรปู การบริหารจัดการโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
ข้อพิ จารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. โรงเรียนกีฬ ากรุงเทพมหานครควรต้องมีเจ้าหน้ าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลความ
ประพฤติของเด็กนักเรียน และเฝ้ าระวังปั ญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
2. ปั ญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬาของกรุงเทพมหานครคือแต่ละ
หน่ วยงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกัน และงบประมาณในการดาเนินการ ซึ่งควรมีการประสานงาน
และบูรณาการในการทางานร่วมกันคือ สานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สานักการศึกษา และ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครจะสามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้
3. โรงเรียนกีฬาของกรุงเทพมหานคร ควรศึกษาและพิจารณารูปแบบการดาเนินการของ
สถาบันการพลศึกษา (สนามศุภชลาศัย) ซึ่งเป็ นโรงเรียนกีฬาครบวงจร ทาหน้าที่ผลิตครูโดยเฉพาะครู
สอนพลศึกษาและสุขศึกษา มีทงั ้ การเรียนวิชาสามัญและวิชาพลศึกษา อาจนาโครงสร้างของหลักสูตร
และแนวทางการบริห ารจัดการมาพิจารณา โดยหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักการศึกษา สานัก
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุม
หารือร่วมกันเพื่อให้ได้ขอ้ สรุป ที่เป็ นประโยชน์ กบั ประชาชน ทัง้ นี้ อาจแก้ไขกฎหมายหรือข้อบัญ ญัติ
กรุงเทพมหานครเพือ่ รองรับภารกิจดังกล่าว
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…………………………………………………………………..

คณะกรรมการการท่องเทีย่ วและการกีฬาประชุมร่วมกับสานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว เพือ่
ติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมการท่องเทีย่ วและพัฒนาการกีฬาของกรุงเทพมหานคร
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คณะอนุกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพการท่องเทีย่ วและการกีฬาประชุมหารือ
แนวทางการส่งเสริมการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีเ่ ขตทวีวฒ
ั นา
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คณะอนุกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพการท่องเทีย่ วและการกีฬาประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วในพืน้ ทีเ่ ขตกลุ่มกรุงเทพใต้
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คณะอนุกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพการท่องเทีย่ วและการกีฬาประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วในพืน้ ทีเ่ ขตคลองสามวา

22

คณะอนุกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพการท่องเทีย่ วและการกีฬาลงพืน้ ทีต่ รวจสอบ
สภาพสะพานทางเดินไม้ชมธรรมชาติชายทะเลบางขุนเทียน
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