
1 

 

สรปุผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการการท่องเท่ียวและการกีฬา 
ระหว่างเดือนตลุาคม – ธนัวาคม 2557 

     
 

สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีาในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่1) ประจ าพุทธศกัราช 2557 เมือ่วนัพุธที ่8 
ตุลาคม 2557 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน  ดงันี้ 

1. นายสงขลา  วชิยัขทัคะ  ประธานกรรมการ 
2. นายสุทธชิยั  ทรรศนสฤษดิ ์  รองประธานกรรมการ 
3. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต  กรรมการ 
4. นายวชิาญ  ธรรมสจุรติ  กรรมการ 
5. นายอคัรวฒัน์  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูช้ว่ยเลขานุการ 
1. นางสาวทพิยช์นม ์  เต่าทอง   นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญ

การ 
       กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
       ส านกังานเลขานุการสภา

กรุงเทพมหานคร 
2. นายชยัวุฒ ิ  แจง้จรสั   นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
       กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
       ส านกังานเลขานุการสภา

กรุงเทพมหานคร 
  

คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการ  จ านวน  5  คณะ  ประกอบดว้ย 
1. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีก่ลุ่มเขตกรุงธน

เหนือ ประกอบดว้ย เขตธนบุร ีคลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลดั ตลิง่ชนั และ
ทววีฒันา  โดยม ีนายสงขลา  วชิยัขทัคะ  เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

2. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีก่ลุ่มเขตกรงุเทพ
ใต ้
ประกอบดว้ย เขตปทุมวนั บางรกั สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วฒันา พระโขนง สวนหลวง              
และบางนา  โดยม ีนายสทุธชิยั  ทรรศนสฤษดิ ์เป็นประธานอนุกรรมการฯ  

3. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีก่ลุ่มเขตกรุงเทพ
เหนือ 
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ประกอบดว้ย เขตจตุจกัร บางซื่อ ลาดพรา้ว หลกัสี ่ดอนเมอืง  สายไหม และบางเขน โดยม ีพลเอก 
โกญจนาท  จุณณะภาต  เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

4. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีก่ลุ่มเขตกรุงเทพ
ตะวนัออก ประกอบดว้ย เขตบางกะปิ สะพานสงู บงึกุ่ม คนันายาว ลาดกระบงั มนีบุร ีหนองจอก คลอง
สามวา และประเวศ โดยม ีนายวชิาญ  ธรรมสุจรติ  เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

5. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีก่ลุ่มเขตกรุงธนใต ้
ประกอบดว้ย เขตภาษเีจรญิ บางแค หนองแขม บางขนุเทยีน บางบอน  ราษฎรบ์รูณะ และทุง่ครุ  โดยม ี               
นายอคัรวฒัน์  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
 
สรปุผลงานของคณะกรรมการฯ 
 

1. รบัทราบนโยบายการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวและการกีฬาของกรงุเทพมหานคร 
 

คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีาประชุมรว่มกบัส านกัวฒันธรรม กฬีา และการ
ทอ่งเทีย่ว  เพือ่รบัทราบนโยบายการพฒันาและสง่เสรมิการท่องเทีย่วและการกฬีาของกรุงเทพมหานคร 
สรุปไดด้งันี้ 

นโยบายด้านการกีฬา 
1. สรา้งศนูยก์ฬีาครบวงจร 4 มุมเมอืง 

ด าเนินการปรบัปรุงศนูยก์ฬีาใหเ้ป็นศนูยก์ฬีาครบวงจร ซึง่ประกอบไปดว้ยสนามเทนนิส
มาตรฐาน สนามแบดมินตันมาตรฐาน สนามฟุตบอลมาตรฐานพร้อมอฒัจนัทร์และลู่วิง่ สระว่ายน ้า
มาตรฐาน ฟิตเนสเซน็เตอรพ์รอ้มอุปกรณ์มาตรฐาน หอ้งโยคะ หอ้งแอโรบกิ หอ้งลลีาศ ฯลฯ ในศูนยก์ฬีา
ดงัต่อไปนี้ 

ทศิใต ้              : ศนูยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา (บางบอน) 
ทศิตะวนัออก     : ศนูยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ72 พรรษา 
ทศิเหนือ           : ศนูยก์ฬีารามอนิทรา 
ทศิใต ้              : ศนูยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ(บางมด) 

2. ศนูยก์ฬีามติใิหม่และ Extreme Sport สีมุ่มเมอืง 
- สวนเบญจกติต ิ (สวนโรงงานยาสบู) เป็นรปูแบบ Skate lane พฒันาบรเิวณสนามส

เกต็เดมิ กลมกลนืกบัสวนและไมย่า้ยตน้ไมเ้ดมิ 
- สวนสมเดจ็สราญราษฎรมณีรมย ์ เอกมยั พฒันาต่อเตมิใหร้องรบัจ านวนผูเ้ล่นโดย

ขยายพืน้ทีเ่พิม่ออกมาทางสวนดา้นตูค้อนเทนเนอร ์และท าเป็นสนามถาวร 
- ศนูยก์ฬีาบางขนุเทยีน  เป็นสนามฝึกซอ้มและจดัแขง่ ออกแบบเป็นลานอเนกประสงค ์

(Plasa) เพือ่รองรบักจิกรรมวยัรุน่หลายรปูแบบ เชน่ ดนตร ีฯลฯ 
- ศนูยก์ฬีาทางน ้าบงึหนองบอน เป็นลานขนาดใหญ่เพือ่การแขง่ขนัและเกบ็ตวันกักฬีา 
- ศนูยก์ฬีาวชริเบญจทศั แนวการออกแบบคลา้ยกบัสวนยาสบู เป็นลานขนาดเลก็  
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- สวน Dog Park วชัรพล และสวนเฉลมิพระเกยีรต ิถนนสรงประภา ดอนเมอืง เป็นชุด 
Mobile เคลื่อนยา้ยได ้ท าจากเหลก็ วางบนพืน้คอนกรตี 

3. ยกระดบัลานกฬีาเดมิ 200 แหง่ ลานแอโรบกิ กทม. 100 ลาน 
พฒันาลานกฬีาและลานแอโรบกิ เพื่อใหไ้ด้มาตรฐาน ปีละ 50 ลาน  (ส านักงานเขตละ 1 

ลานต่อปี) ภายใน 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) 
4. โครงการศูนย์การเรยีนรู้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  (โรงเรยีนกีฬา ดนตร ีและการ

แสดง) 
    ด าเนินการสรา้งศูนยก์ารเรยีนรูเ้ฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา (โรงเรยีนกฬีา  ดนตร ีและ

การแสดง) ในพืน้ทีข่องส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์บรเิวณถนนพระราม 2 ซอย 88 โดยใช้
งบประมาณ 4,578,775,000.-บาท เป็นโครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ 2555 - 2558  

5. การบรหิารจดัการสนามบางกอกอารน่ีา (Bangkok Arena)  
    อยู่ในระหว่างทดสอบการใช้อาคาร และถ่ายโอนภารกิจจากส านักการโยธาเพื่อ

มอบหมายใหส้ านกัวฒันธรรม กฬีาและการทอ่งเทีย่ว ด าเนินการบรหิารจดัการต่อไป 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการกีฬาของกรงุเทพมหานคร 
ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาการออกก าลงักายและการกฬีาขัน้พืน้ฐาน 
สง่เสรมิกฬีาขัน้พืน้ฐาน โดยจดัการสอนกฬีาขัน้พืน้ฐานใหแ้ก่เดก็ เยาวชน และประชาชน

ทัว่ไป ในศนูยก์ฬีาทัง้ 10 แหง่ ปีละ 4 รุน่ รุ่นละ 3 เดอืน 
ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาการออกก าลงักายและการกฬีาเพือ่สุขภาพ 
มีการพัฒนาการให้บริการเพื่อการออกก าลังกายและเล่นกีฬา โดยมีการให้บริการที่

หลากหลาย และมกีารพฒันาศกัยภาพศูนยบ์รกิารต่างๆ ใหม้มีาตรฐาน และมคีวามทนัสมยั ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารทุกเพศทุกวยั 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพฒันากฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ 
สง่เสรมิกฬีาสูค่วามเป็นเลศิ โดยการจดัการแขง่ขนั/สง่เขา้ร่วมการแขง่ขนัในระดบัตา่งๆ 

เชน่ ระดบัชมรม สโมสร สมาคม ระดบัภมูภิาค ระดบัชาต ิ
ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพฒันากฬีาเพือ่การอาชพี 
สง่นกักฬีาตวัแทนกรุงเทพมหานครเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาในระดบัอาชพี ไดแ้ก่ สง่ทมี

บาสเกตบอลชาย-หญงิ ของกรุงเทพมหานคร เขา้ร่วมการแขง่ขนับาสเกตบอลอาชพี 
ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีา 
จดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรทางดา้นกฬีา จดัทดสอบสมรรถภาพทางกาย จดัซือ้อุปกรณ์

และครุภณัฑท์างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีาทีท่นัสมยัใหก้บัศนูยก์ฬีา 
ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพฒันาการบรหิารการกฬีาและการออกก าลงักาย   
พฒันาการบรหิารจดัการกฬีาและการออกก าลงักาย โดยการจดัอบรมพฒันาบุคลากรทาง                

ดา้นกฬีา จดัศกึษาดงูานเพือ่พฒันาความรู ้จดัประกวดลานกฬีาและบุคลากรทางดา้นกฬีา 
ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานด้านการกีฬา 
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1. ปัจจุบนัอาคาร สถานที่และกจิกรรมกฬีามเีพิม่ขึ้นและหลากหลายท าให้มบีุคลากรที่มี
ความรู ้ความสามารถเฉพาะดา้นไม่เพยีงพอ 

2. งบประมาณที่ได้รบัในแต่ละปี ไม่เพยีงพอในการบ ารุงรกัษาซ่อมแซม อาคารสถานที ่
และอุปกรณ์ รวมทัง้ครุภณัฑก์ฬีา 

3. วสัดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการกีฬา ในปัจจุบันมีราคาสูง ท าให้ไม่สามารถจดัหาได้
เพยีงพอ กบัผูใ้ชบ้รกิาร 

4. โครงสรา้งและอตัราก าลงั ปรบัปรุงไม่ทนัต่อสถานการณ์การด าเนินการด้านการกฬีาใน
ปัจจุบนั  

นโยบายด้านการท่องเท่ียว 
1. สรา้งกรุงเทพมหานครใหเ้ป็นมหานครระดบัโลก ดว้ยการจดักจิกรรม Trade Show เพือ่

พลกิฟ้ืนการทอ่งเทีย่วอยา่งเร่งดว่น 
2. พลกิฟ้ืนเศรษฐกจิของกรุงเทพมหานคร ดว้ยกจิกรรมทีก่ระตุน้ความสนใจและการ

ประชาสมัพนัธเ์พือ่เปลีย่นกรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการคา้และการทอ่งเทีย่ว 
3. พฒันาพื้นที่ฝัง่ธนบุรโีดยเน้นพฒันาแหล่งท่องเที่ยวทางน ้า จดัท า Home Stay และ

รว่มกบัภาคเอกชนสง่เสรมิการท่องเทีย่วทางน ้า 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการท่องเท่ียวของกรงุเทพมหานคร 
ยทุธศาสตรท์ี ่1 การอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรการทอ่งเทีย่ว 
1. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อ านวยความสะดวกเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

- การก่อสรา้งหอ้งสุขาสาธารณะ 
- กจิกรรมส ารวจความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วต่อโครงสรา้งพืน้ฐาน  

2. ภูมทิศัน์ทางการท่องเทีย่ว และการพฒันาสิง่อ านวยความสะดวก 
- โครงการก่อสรา้งประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว 13 ซุม้ 
- ปรบัปรุงอาคารกองการท่องเทีย่ว 
- โครงการสง่เสรมิการท่องเทีย่วยา่นสามแพร่ง  

3. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
- โครงการปรบัปรุงหอ้งสุขาวดัสุทศัน์เทพวรารามฯ 
- โครงการปรบัปรุงหอ้งสุขาวดัประยรุวงศาวาส 
- โครงการปรบัปรุงหอ้งสุขาวดัยานนาวา 

4. การพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
สรา้งสรรค ์

- โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยว ย่านบางกอกน้อย ย่านบางแค ย่าน
ลาดกระบงั  

  ยา่นนางเลิง้ ย่านบางรกั ย่านเยาวราช ย่านบางกอกใหญ่  
- โครงการจกัรยานชมกรุงรตันโกสนิทร ์
- โครงการปัน่รืน่รมย ์ชมพระนคร 
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ยทุธศาสตรท์ี ่2 การสง่เสรมิทางการตลาดการทอ่งเทีย่ว 
1. การจดักจิกรรมสง่เสรมิการตลาดในต่างประเทศ 
2. การสง่เสรมิการตลาดในประเทศ ในงานสง่เสรมิการท่องเทีย่วต่างๆ รว่มกบั ททท. สส

ปน. และภาคเอกชนต่างๆ 
3. การจดังานสง่เสรมิศลิปวฒันธรรมประเพณีเพือ่กระตุน้การจบัจา่ยใชส้อยและการ

ทอ่งเทีย่วในชว่งเทศกาลส าคญัต่าง ๆ ประจ าปี 
4. จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วกรุงเทพมหานคร 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 การบรหิารจดัการการทอ่งเทีย่วเชงิเครอืขา่ย 
1. การด าเนินงานร่วมกบัเครอืขา่ยเพือ่ด าเนินการพฒันาและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วของ

กรุงเทพมหานคร 
2. การเสรมิสรา้งกลไกความรว่มมอืเชงิเครอืขา่ยกบัภาคตี่างๆ และเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ชุมชนเพือ่ร่วมพฒันาการท่องเทีย่ว 
3. การประสานงานและตดิตามผลการด าเนินการดา้นการท่องเทีย่วของส านักงานเขตตาม

แผนพฒันาการทอ่งเทีย่วของกรุงเทพมหานคร 
4. การจดัประชุมสุดยอดผูว้า่การเมอืงการทอ่งเทีย่วในอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง (Lower 

Mekong Tourism Cities Mayors Summit)  
ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพฒันาศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์
- การจดัอบรมบุคลากรดา้นทอ่งเทีย่ว 
ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพฒันาคุณภาพการบรกิาร 
- การใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารของการทอ่งเทีย่ว 
- ซุม้บรกิารขอ้มลูการทอ่งเทีย่วในย่านทอ่งเทีย่วส าคญัของกรุงเทพมหานคร  
ปัญหา/อปุสรรคในการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวของกรงุเทพมหานคร 
1. งบประมาณทีไ่ดร้บัไม่เป็นไปตามแผนงาน แผนพฒันาการทอ่งเทีย่ว แผนปฏบิตัริาชการ 

หรอืแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (ดา้นการยุทธศาสตรด์า้นการท่องเทีย่ว) 
2. ไม่ไดง้บประมาณในดา้นการพฒันา อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งทอ่งเทีย่ว การสง่เสรมิความ

รว่มมอืในการท างานร่วมกบัเครอืขา่ยทางการท่องเทีย่ว และการอบรมพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเทีย่ว 
การจดัท าแผนพฒันาการทอ่งเทีย่ว 

3. กรุงเทพมหานครไม่มอี านาจหน้าทีใ่นการเขา้ไปดแูล จดัการแหล่งทอ่งเทีย่วเนื่องจาก
ไม่ใช ่
เจา้ของแหล่งทอ่งเทีย่ว    

4. การด าเนินงานดา้นการทอ่งเทีย่วเป็นหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัทุกภาคสว่น ตอ้งอาศยัการ
ท างานร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ อย่างจรงิจงั เนื่องจากเรือ่งการเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่ว 
หรอืการไดร้บัรางวลัดา้นการทอ่งเทีย่ว การเพิม่รายไดท้างการท่องเทีย่ว มาจากปัจจยัหลายประการ 
ไดแ้ก่ 
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4.1 เรือ่งความปลอดภยั – การหลอกลวงนกัทอ่งเทีย่ว ปัญหาอาชญากรรม และความ
สะอาดของอาหารและเครือ่งดืม่ 

4.2 สิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ สขุาสาธารณะ ทางเดนิเทา้ สิง่อ านวยความสะดวก
ส าหรบัผูส้งูอาย/ุผูพ้กิาร การบรกิารระบบอนิเตอรเ์น็ต และระบบสือ่ความหมาย 

4.3 ระบบการคมนาคมขนสง่เพือ่การเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว การเชือ่มโยงระบบการ
คมนาคม 

4.4 ทศันียภาพ ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ความร่มรืน่ 
5. กรุงเทพมหานครไมม่อี านาจตามกฎหมายในการเขา้ไปด าเนินการกบัผูก้ระท าผดิในเรือ่ง

ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว เชน่ ไกดผ์ ีการหลอกลวงขายสนิคา้ การก าหนดราคาเกนิความจรงิ เป็น
ตน้ 

6. ดา้นบุคลากร 
6.1  หน่วยงานมเีจา้หน้าทีจ่ านวนจ ากดั 
6.2  การเตบิโตในสายงานมน้ีอย 
6.3  ลกูจา้งทีท่ าหน้าทีใ่นการใหข้อ้มลูนกัทอ่งเทีย่วขาดความมัน่คงในการท างาน    

 
ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 

1. กรุงเทพมหานครควรจดักจิกรรมสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในยา่นส าคญั เชน่ โครงการถนน
คนเดนิ ยา่นเยาวราชหรอืในยา่นชมุชนประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัของกรงุเทพมหานคร โดยใหม้กีารแสดง
ศลิปวฒันธรรม สาธติการละเล่นพืน้บา้นของไทย การแสดงดนตร ีการออกรา้นจ าหน่ายอาหารและ
ผลติภณัฑด์เีด่นของแต่ละพืน้ที ่

2. การจดักจิกรรมทอ่งเทีย่วรปูแบบใหม่ เชน่ การท่องเทีย่วในศาสนสถานในชว่งเวลาเยน็ 
หรอืเวลากลางคนื ในวนัส าคญัหรอืวนัเสาร ์– อาทติย ์โดยใหก้ารสนบัสนุนดา้นการดแูลความปลอดภยั
ของนกัทอ่งเทีย่วหรอืประสานหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการบรูณาการรว่มกนั  

3. ควรเน้นการสง่เสรมิใหป้ระชาชนไดม้โีอกาสใชป้ระโยชน์จากศูนยก์ฬีา และศนูย์
เยาวชนของกรุงเทพมหานครอย่างสะดวกและต่อเนื่อง 

4. พฒันาการใหบ้รกิารศนูยร์บัเรือ่งรอ้งทุกข ์1555 ของกทม. ใหเ้ป็นชอ่งทางเพิม่เตมิใน
การใหบ้รกิารขอ้มลูดา้นการท่องเทีย่ว 

5. ควรเพิม่ซุม้บรกิารนกัทอ่งเทีย่ว ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิสถานีรถไฟฟ้าต่าง ๆ 
และพจิารณาอตัราเจา้หน้าทีป่ระจ าซุม้บรกิารทอ่งเทีย่วใหเ้พยีงพอ และก ากบัดแูลการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
เจา้หน้าที ่

6. ในการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธต์่าง ๆ ควรแทรกความรูเ้กีย่วกบัภาษาของประเทศ
สมาชกิประชาคมอาเซยีน อาจเป็นค าหรอืประโยคพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการสือ่สารไดท้ัว่ไป ตลอดจนพฒันา
ทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศใหแ้ก่ขา้ราชการและลกูจา้งของกรุงเทพมหานคร 
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7. ควรเพิม่การประชาสมัพนัธก์จิกรรมของหอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้
ประชาชนทัว่ไปรบัทราบอยา่งทัว่ถงึมากขึน้ อาจเชญิศลิปินแห่งชาตริว่มแสดงผลงาน หรอืแสดงผลงาน
ศลิปะ     ทีห่าชมยาก เชน่ ประตมิากรรมปนูปัน้ เป็นตน้ 

 
 
 

 
2. รบัทราบแผนงานและปัญหาอปุสรรคด้านการท่องเท่ียวและการกีฬาในระดบัพืน้ท่ีเขต 

 

คณะกรรมการฯ ประชุมรว่มกบัผูอ้ านวยการเขต (ประธานกลุ่มปฏบิตังิานส านกังานเขต) เพือ่
รบัทราบแผนงานพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและการกฬีา รวมทัง้ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานระดบั
เขต 6 เขต คอื 

1. ส านกังานเขตราชเทว ี(กลุ่มกรุงเทพกลาง)     
2. ส านกังานเขตบางเขน (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) 
3. ส านกังานเขตสวนหลวง (กลุ่มกรุงเทพใต)้ 
4. ส านกังานเขตคลองสามวา (กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก) 
5. ส านกังานเขตบางกอกน้อย (กลุ่มกรุงธนเหนือ) 
6. ส านกังานเขตบางแค (กลุ่มกรุงธนใต)้ 
แผนการพฒันาการทอ่งเทีย่วของส านกังานเขตจะเชือ่มโยงกบัแผนพฒันากรุงเทพมหานคร 

และนโยบาย 6 ดา้น และ 10 มาตรการเรง่ด่วน ของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  โดยแผนพฒันาการ
ทอ่งเทีย่วในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จะมสี านกัวฒันธรรม กฬีาและการทอ่งเทีย่วเป็นเจา้ภาพหลกั 
ส านกังานเขตจะเป็นหน่วยสนบัสนุน โดยแต่ละเขตจดัท าแผนพฒันาการทอ่งเทีย่วในแต่ละพืน้ทีข่องเขต 
คณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบขอ้มลูปัญหาและอุปสรรคดา้นการท่องเทีย่วและการกฬีาของแต่ละเขต สรุป
ไดด้งันี้  

ส านกังานเขตคลองสามวา 
ปัญหาอุปสรรคดา้นการท่องเทีย่ว 
1. ไม่ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนการจดักจิกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่วอยา่งต่อเนื่อง 
2. ขาดแคลนบุคลากรดา้นการทอ่งเทีย่วทีม่คีวามรู ้ความสามารถตรงตามสายงาน 

เจา้หน้าทีข่าดความรู ้ความช านาญดา้นการท่องเทีย่ว เช่น เป็นมคัคุเทศกจ์ดับรกิารน าเทีย่ว จดัท า
โปรแกรมในการน าเทีย่วส าหรบันกัทอ่งเทีย่ว จดัท ารายงานและสถติกิารทอ่งเทีย่ว จ าเป็นตอ้งใช้
บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามช านาญ 

3. เขตคลองสามวาและเขตในกลุ่มกรุงเทพตะวนัออกเป็นเขตชัน้นอกของกทม. การ
คมนาคมยงัไม่สะดวก นกัทอ่งเทีย่วตอ้งมรีถยนตส์ว่นตวั จงึท าใหย้งัมทีอ่งเทีย่วไม่มากเทา่ทีค่วร 

ส านกังานเขตราชเทว ี
ปัญหาและอุปสรรคดา้นการท่องเทีย่ว 
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1. แหล่งทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นของมลูนิธแิละหน่วยราชการซึง่ด าเนินการโดยเจา้หน้าทีม่ลูนิธ ิท า
ใหม้ขีอ้จ ากดัในการเขา้ไปพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว 

2. แหล่งทอ่งเทีย่วบางแหง่ไม่อนุญาตใหส้ านกังานเขตเขา้ไปใชพ้ืน้ที ่
3. ประชาชนไม่สนใจเขา้ร่วมกจิกรรม เนื่องจากในพืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นภาคธุรกจิ 
ปัญหาและอุปสรรคดา้นการกฬีา 
1. ไดร้บัจดัสรรงบประมาณจ ากดัในการด าเนินงานตามโครงการ 
2. เดก็ เยาวชนใหค้วามสนใจเขา้ร่วมในกจิกรรมการแขง่ขนักฬีาทีจ่ดัขึน้น้อยกวา่ทีค่วร 
3. ส านกังานเขตไมม่สีนามกฬีาทีเ่หมาะสมในการจดักจิกรรม 
ส านกังานเขตบางเขน 
ปัญหาและอุปสรรคดา้นการกฬีา 
1. การพฒันาดา้นกายภาพของลานกฬีาโดยใชง้บประมาณของกทม. มขีอ้จ ากดัเนื่องจาก

ตอ้งใหเ้จา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิท าหนงัสอืสญัญายนิยอมใหใ้ชส้อยทรพัยส์นิกบักรุงเทพมหานคร แต่
ประสบปัญหาไม่สามารถตดิตามหาเจา้ของทีด่นิมาท าสญัญาได ้จงึไม่สามารถพฒันาดา้นกายภาพของ
สนามกฬีาได ้

2. ขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามช านาญ ควรใหม้ตี าแหน่งนกัพฒันาการกฬีาในแต่ละ
ส านกังานเขต อย่างน้อย 1 อตัรา 

3. ขาดงบประมาณในการสนบัสนุนการจดักจิกรรมดา้นการกฬีาและคณะกรรมการบรหิาร
ลานกฬีา ไม่มงีบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ จงึท าใหไ้ม่สามารถจดักจิกรรม
ดา้นการกฬีาไดอ้ย่างต่อเนื่อง ซึง่การด าเนินกจิกรรมดา้นกฬีาจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณในการ
ด าเนินงาน ปัจจุบนัเขตไดร้บังบประมาณจดัซือ้อุปกรณ์กฬีา ลานละ 2,000 บาทตอ่ปี ซึง่ไม่เพยีงพอและ
อาจไดอุ้ปกรณ์ทีไ่ม่ตรงกบัความตอ้งการของลานกฬีา ส าหรบัการสง่เสรมิกฬีาของลานกฬีาจะใช้
งบประมาณสนบัสนุนกจิกรรมพฒันาชุมชนของแต่ละชุมชนในการด าเนินการ 

ส านกังานเขตบางแค 
ปัญหาและอุปสรรคดา้นการท่องเทีย่ว 
1. ส านกังานเขตไมม่ตี าแหน่งทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบดา้นงานท่องเทีย่วโดยตรง 
2. กลุ่มแกนน าดา้นการท่องเทีย่วในพืน้ทีย่งัขาดความรู ้ความเขา้ใจดา้นการบรหิารจดัการ

แหล่งทอ่งเทีย่ว 
3. การทอ่งเทีย่วทางน ้ายงัขาดการบรกิารเรอืท่องเทีย่ว 
4. ทางจกัรยานในเสน้ทางการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีจ่ะใชช้อ่งทางจราจรรว่มกบัรถยนตท์ัว่ไป มี

ปัญหารถยนตจ์อดกดีขวาง และรถยนตไ์ม่ระมดัระวงั ท าใหเ้กดิอนัตรายกบัผูข้บัขีจ่กัรยาน 
ปัญหาและอุปสรรคดา้นการกฬีา 
1. ดา้นบุคลากร 

- เจา้หน้าทีข่าดความรู ้ความเขา้ใจในดา้นกฬีา 
- อาสาสมคัรลานกฬีา ขาดการฝึกอบรมและทกัษะดา้นกฬีา 
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- คณะกรรมการลานกฬีาสว่นใหญ่มหีน้าทีป่ระจ า ไม่มเีวลาวา่ง การประสานงานไม่
สะดวก 

- อาสาสมคัรขาดขวญั ก าลงัใจ เนื่องจากไม่มคีวามมัน่คงในอาชพี 
2. ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

- ลานกฬีาสว่นใหญ่ ไม่มสีถานทีจ่ดัเกบ็อุปกรณ์กฬีา 
3. ดา้นสถานที ่

- ลานกฬีาบางแห่งไม่มรี ัว้ลอ้มรอบ อาจท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อบา้นเรอืนทีอ่ยู่
ใกลเ้คยีง 

- ลานกฬีาสว่นใหญ่ ในตอนกลางคนืมแีสงสวา่งไม่เพยีงพอ 
- ลานกฬีาบางแห่งไม่มหีอ้งสขุาไวบ้รกิาร 

4. ดา้นงบประมาณ 
- งบประมาณดา้นการปรบัปรุงลานกฬีามไีม่เพยีงพอ 
- งบประมาณจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์กฬีาไม่เพยีงพอต่อจ านวนลานกฬีา 

ส านกังานเขตบางกอกน้อย 
ปัญหาอุปสรรคดา้นการท่องเทีย่ว 
1. บุคลากรในการบรหิารจดัการดา้นการท่องเทีย่วไม่เพยีงพอ 
2. งบประมาณไม่ต่อเนื่อง 
3. ประชาชนในพืน้ทีไ่ม่เหน็ความส าคญั 
4. ขอ้จ ากดัสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเทีย่ว 
5. ขาดการถ่ายทอดองคค์วามรู ้
6. ขาดความร่วมมอืจากภาคเอกชน 
7. นโยบายดา้นการท่องเทีย่วไมต่่อเนื่อง 
ปัญหาและอุปสรรคดา้นการกฬีา 
1. งบประมาณจดัในการจดัซือ้อุปกรณ์กฬีาใหล้านกฬีาไม่เพยีงพอ 
2. เจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิหมดสญัญาจะไมต่่อสญัญา 
3. อุปกรณ์กฬีาไม่เพยีงพอต่อผูใ้ชง้าน 
4. สภาพพืน้สนามไมเ่หมาะสมกบัการเล่นกฬีาบางประเภท (ขาดงบประมาณในการ

ปรบัปรุง) 
5. ขาดบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถดา้นกฬีาโดยตรง 
6. บุคลากรลาออกบ่อยเพราะคา่ตอบแทนไม่เพยีงพอ 
ส านกังานเขตสวนหลวง 
ปัญหาและอุปสรรคดา้นการกฬีา 
- การใชพ้ืน้ทีล่านกฬีาตดิปัญหาสญัญาใชส้อยทรพัยส์นิ ไม่สามารถน างบประมาณไป

พฒันาลานกฬีาได ้โดยเฉพาะลานกฬีาทีเ่ป็นทีด่นิของมสัยดิจะตอ้งผ่านความเหน็ชอบจากคณะ
กรรมการบรหิารของมสัยดิซึง่จะมบีางคนไม่ยนิยอม 



10 

 

 
ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 

1. ในการจดังานหรอืกจิกรรมต่าง ๆ ควรเน้นประสานภาคเอกชนหรอืประชาชนเขา้มามสีว่น
รว่มทัง้ในดา้นรปูแบบกจิกรรมหรอืการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ  

2. การจดักจิกรรมทอ่งเทีย่วศาสนสถานในพืน้ทีเ่ขตในชว่งเวลาเยน็หรอืเวลากลางคนื 
ของ                  วนัเสาร ์– อาทติย ์หรอืวนัส าคญัทางศาสนา และในบางพืน้ทีท่ีม่เีสน้ทางคลอง
เชือ่มโยงกนัอาจจดัเสน้ทางทอ่งเทีย่วทางน ้าร่วมกนั 

3. ควรควบคุมคุณภาพของสนิคา้ทีว่างจ าหน่ายในแหล่งทอ่งเทีย่วในพืน้ทีเ่ขตใหไ้ด้
มาตรฐาน 

4. ส านกังานเขตควรจดัเจา้หน้าทีไ่ปดแูลความเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในสถานที่
ทอ่งเทีย่วและในสวนสาธารณะในพืน้ที ่ส าหรบัเสน้ทางจกัรยานเพือ่การทอ่งเทีย่ว ควรมขีอ้มลูแนะน าจุด
พกั ชมววิหรอืถ่ายภาพ รา้นอาหารและเครือ่งดืม่ในเสน้ทาง 

5. ควรจดัท าป้ายบอกทางสถานทีท่อ่งเทีย่วใหเ้หน็ไดช้ดัเจน อาจก าหนดรปูแบบใหเ้ป็น
รปูแบบเฉพาะ ป้ายขอ้มลูประวตัคิวามเป็นมาของแหล่งทอ่งเทีย่วแตล่ะแหง่ รวมทัง้สรา้งสว้มสาธารณะ
ในแหล่งทอ่งเทีย่วต่าง ๆ ใหไ้ดม้าตรฐาน 

6. ประสานบุคลากรดา้นการกฬีาจากสมาคมกฬีาหรอืชมรมกฬีาต่าง ๆ ในพืน้ทีเ่ขตรว่ม
เป็นเครอืขา่ยในการพฒันาศกัยภาพของการกฬีาของกรุงเทพมหานคร 

 
3. ตรวจเย่ียมการจดัเส้นทางการท่องเท่ียวในย่านบางล าพแูละย่านนางเล้ิง 

 

พืน้ทีเ่ขตกลุ่มกรุงเทพกลางเป็นพืน้ทีเ่ขตชัน้ใน ซึง่การท่องเทีย่วสว่นใหญ่จะเป็นการ
ทอ่งเทีย่วสกัการะวดัทีม่คีวามส าคญั และพระบรมมหาราชวงั คณะกรรมการฯ ลงพืน้ทีเ่ยีย่มชมเสน้ทาง
การทอ่งเทีย่วย่านบางล าภู และยา่นนางเลิง้ ดงันี้ 

1. รบัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัประวตัศิาสตรย์า่นบางล าพ ูกจิกรรมการทอ่งเทีย่วทีเ่กดิจากการ
รวมกลุ่มของประชาชนในพืน้ทีร่วมตวัเป็นประชาคมฟ้ืนฟูวฒันธรรม (ย่านบางล าพ)ู ซึง่มคีวามเขม้แขง็
และประสบผลส าเรจ็มากรว่มกบัหน่วยงานภาครฐัและชมุชนใกลเ้คยีง เชน่ ประชาคมวสิทุธกิษตัรยิ ์ชุมชน
บา้นพานถม ชุมชนวดัใหมอ่มตรส ผูค้า้ตลาดบา้นพานถม และชุมชนศาลเจา้พอ่หนู เป็นตน้  

2. พพิธิบางล าพ ูซึง่เดมิเป็นอาคารโรงพมิพค์ุรุสภาและกรมธนารกัษ์มแีผนจะรือ้อาคาร แต่
ประชาคมบางล าพไูดร้ว่มกนัคดัคา้น ผลกัดนัจนสามารถขึน้ทะเบยีนอาคารเป็นโบราณสถานจากกรม
ศลิปากร ในปี พ.ศ. 2543 ต่อมาไดพ้ฒันาสรา้งเป็นพพิธิภณัฑเ์พือ่ประโยชน์ใหแ้กชุ่มชน ภายในอาคาร
แบ่งพืน้ทีส่ าหรบัจดันิทรรศการหมนุเวยีนใหส้อดคลอ้งตามเนื้อหาประวตัศิาสตร ์น าเสนอรปูแบบ 
Interactive presentation พรอ้มทัง้มหีอ้งสมดุ สวนหยอ่มส าหรบัพกัผอ่น และมลีานอเนกประสงค์
ส าหรบัจดักจิกรรมต่าง ๆ ถอืเป็นแหล่งการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรข์องชาวบางล าพไูดอ้ย่างด ี 

3. ล่องเรอืชมสภาพคลองบางล าพ ูหรอื คลองรอบกรุง ซึง่คลองนี้เดมิน ้าในคลองเน่าเสยี มี
กลิน่เหมน็ แต่ประชาชนยา่นบางล าพไูดร้ว่มกนัอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูใหน้ ้าในคลองมสีภาพด ีน ้าใสเป็นทีอ่ยูอ่าศยั
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ของปลาในปัจจุบนั รวมทัง้จกัรยานน ้าบ าบดัน ้าเสยีตน้แบบตามแนวพระราชด ารพิระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั ซึง่ประชาคมไดใ้ชทุ้นทรพัยส์ว่นตวัจดัท าขึน้ โดยมแีนวคดิจะใหน้กัทอ่งเทีย่วไดม้สีว่นร่วมใน
การบ าบดัน ้าในคลอง และอาจขยายผลการฟ้ืนฟูสภาพคลองไปยงัคลองอื่นทีเ่ชือ่มต่อกนั เชน่ คลองผ่าน
ฟ้า หรอืคลองโอ่งอ่าง ทีย่งัเน่าเสยีอยู ่เสน้ทางการท่องเทีย่วทางน ้าจงึไม่สามารถท าไดต้ลอดเสน้ทาง 
หากพฒันาพืน้ทีร่มิคลองใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว จะท าใหเ้กดิรายไดแ้ก่ชุมชนรอบบรเิวณคลองบางล าพ ู 

4. เยีย่มชมย่านนางเลิง้ โรงหนงัเฉลมิธานี ซึง่เป็นอาคารไม ้อายเุกอืบ 100 ปี แตปั่จจุบนั
อยูร่ะหวา่งการปรบัปรุงของกรมศลิปากร และบา้นเตน้ร า ซึง่ประชาชนในชุมชนรว่มกบัหน่วยงานภาครฐั
และองคก์รต่างประเทศ ปรบัปรุงฟ้ืนฟูใหเ้ป็นพพิธิภณัฑช์ุมชนและศนูยก์ารเรยีนรูด้า้นศลิปะการเตน้ร าใน
อดตี รวมทัง้ร าวงมาตรฐานของไทย 

5. เยีย่มชมกลุ่มการแสดงละครชาตรใีนชุมชนวดัสุนทรธรรม หรอืชุมชนวดัแค นางเลิง้ โดย
ม ี            นางกญัญา ทพิยโ์ยสถ เป็นผูส้บืทอดศลิปะการรอ้งร าละครชาตรโีบราณและมแีกนน าฟ้ืนฟู
ศลิปวฒันธรรมชุมชนวดัสนุทรธรรม (วดัแค) นางเลิง้ รว่มกนัอนุรกัษ์ศลิปะแขนงนี้ ซึง่ปัจจุบนัหาชมได้
ยากและไมไ่ดร้บัความสนบัสนุนจากภาครฐัเทา่ทีค่วร ใหม้กีารสบืทอดการแสดงละครชาตรไีม่ใหส้ญู
หายไป  

6. พืน้ทีว่า่งบรเิวณใกลเ้คยีงกบัป้อมพระกาฬ ซึง่ไดร้บัแจง้ว่าอยูใ่นความรบัผดิชอบของ
กรุงเทพมหานคร จงึควรหารอืบรูณาการรว่มกนัระหวา่งส านกังานเขตและชุมชนโดยรอบ คอืชุมชน
บางล าพ ูชุมชนสะพานหนัและชุมชนคลองโอ่งอ่าง จดัท าโครงการสรา้งเป็นลานกฬีาของชุมชนรว่มกนั  
เพราะในปีทีผ่า่นมา ชุมชนสะพานหนัและชุมชนคลองโอ่งอ่างไดง้บประมาณก่อสรา้งลานกฬีา แต่ไมม่ี
พืน้ทีส่รา้ง เหน็ควร ใชพ้ืน้ทีด่งักล่าวเป็นลานกฬีาใหท้ัง้ 3 ชุมชนใชส้อยร่วมกนั สว่นปัญหาการเดนิทาง
มายงัลานกฬีา ไดม้อบส านกังานเขตส ารวจและพจิารณาเสน้ทางจกัรยานรมิคลองเพือ่แกไ้ขปัญหา ซึง่
สอดคลอ้งกบันโยบายสรา้งทางจกัรยานรอบเกาะรตันโกสนิทรข์องทา่นผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 
ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 

1. สวนสนัตชิยัปราการควรปรบัปรุงดา้นไฟฟ้าแสงสวา่งใหม้คีวามปลอดภยัมากขึน้ 
โดยเฉพาะหอ้งสว้มควรมกีารปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาใหไ้ดม้าตรฐาน   

2. กรุงเทพมหานครควรหารอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาแนวทางในการอนุรกัษ์
บรูณะปรบัปรุงอาคารเรอืนไมส้กัโบราณภายในพพิธิบางล าพ ูเพราะเป็นอาคารทีม่ปีระวตัศิาสตร์
ยาวนาน  

3. กจิกรรมการฟ้ืนฟูสภาพคลองบางล าพซูึง่มปีระสทิธภิาพจากความรว่มมอืจากทุกภาค
สว่น ทัง้ประชาชน ภาครฐั ภาคเอกชน รวมทัง้ผูอ้าศยัรมิคลอง ในการอนุรกัษ์แหล่งน ้าอย่างเขม้แขง็และ
ต่อเนื่องควรน าแนวคดิดงักล่าวขยายผลไปยงัคลองอื่นเพือ่พฒันาการทอ่งเทีย่วทางน ้าของ
กรุงเทพมหานคร 

4. ควรพจิารณาปรบัภมูทิศัน์รมิคลองรอบกรุงรตันโกสนิทร ์รวมทัง้ก่อสรา้งท่าน ้ารมิคลองทีเ่ป็น
แหล่งทอ่งเทีย่ว เพือ่ท าเป็นเสน้ทางทอ่งเทีย่วทางน ้าทีม่ศีกัยภาพ  
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5. กรุงเทพมหานครควรใหก้ารสนบัสนุนสง่เสรมิการแสดงโบราณทีเ่ป็นภูมปัิญญาในชุมชน                  
อาจสนบัสนุนงบประมาณหรอืโอกาสในการเผยแพร่ศลิปะการแสดงใหเ้ป็นทีรู่จ้กัแพร่หลาย 

 
4. รบัทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ 

 

4.1 ตรวจเย่ียมการด าเนินงานของศนูยกี์ฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  
คณะอนุกรรมการฯ ไดต้รวจเยีย่มศนูยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ72 พรรษา ซึง่ใหบ้รกิารดา้น

กฬีาทัง้การจดัการแขง่ขนัและกจิกรรมทีใ่หบ้รกิาร ไดแ้ก่ วา่ยน ้า ฟุตบอล ฟุตซอล เทควนัโด ฟิตเนส เป
ตอง             มวยไทย มวยสากล แบดมนิตนั ตะกรอ้ วูด้บอล แอโรบกิ ลลีาศ เทเบลิเทนนิส กรฑีา 
บาสเกตบอล และเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกาย และกจิกรรมสง่เสรมิกฬีาขัน้พืน้ฐานภายในศนูยก์ฬีาฯ 
โดยมกีจิกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ กจิกรรมอบรมกฬีาขัน้พืน้ฐานประจ าไตรมาส กจิกรรมอบรมกฬีาขัน้พืน้ฐาน
ภาคฤดรูอ้น การจดักจิกรรมการแขง่ขนักฬีาเนื่องในวนัเดก็แห่งชาต ิการจดัการแขง่ขนักฬีาในกจิกรรม
สรา้งประสบการณ์การเป็นนกักฬีา และการจดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาของหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายนอกทีจ่ดัขึน้ เป็นตน้ 

กจิกรรมการมสีว่นรว่มกบัชุมชน เชน่ จดักจิกรรมถวายพระพรเนื่องในวนัแม่แหง่ชาต ิและ               
วนัพอ่แหง่ชาต ิโดยเชญิชวนชมรมกฬีาภายในศนูยแ์ละหน่วยงานเอกชน ใหม้สีว่นรว่มในการจดั
กจิกรรม และ ใหบ้รกิารในการเชา่สถานที ่เพือ่จดัการแขง่ขนักฬีาของหน่วยงานภายนอกไดด้ว้ย โดยยดึ
ขอ้บญัญตัขิองกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงนิบ ารุงศนูยเ์ยาวชนและศนูยส์ง่เสรมิกฬีา พ.ศ. 2529 เป็น
มาตรฐานในการใหบ้รกิาร 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1. การทรุดตวัของพืน้ดนิรอบตวัอาคารทัง้อฒัจนัทร ์สนามฟุตบอล สระวา่ยน ้า โรงยมิ  
2. การแตกรา้วของอาคาร บ่อพกัภายในศนูยฯ์ และลานต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการทรุดตวัของ

ดนิ 
3. การซ่อมปรบัปรุงหรอืการบรหิารจดัการภายในศนูยฯ์ มกีระบวนการในการเสนอเรื่องหลาย

ขัน้ตอน 
4. ศนูยก์ฬีาฯ ยงัไม่มนี ้าประปา ปัจจุบนัใชน้ ้าบาดาล 
 

ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 
1. ควรปรบัปรุงหอ้งสุขาใหไ้ดม้าตรฐานและเพยีงพอส าหรบัผูม้าใชบ้รกิาร 
2. ในการลงนามขอ้ตกลงรว่มกนักบัสมาคมหรอืทมีฟุตบอลเอกชนใชส้ถานทีใ่นการจดัการ

แขง่ขนัต่าง ๆ ควรระบุรายละเอยีดในขอ้ตกลงใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาสถานทีใ่ห้
กรุงเทพมหานคร 

3. กทม. ควรแกไ้ขปรบัปรุงระเบยีบการก าหนดอตัราการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมการใช้
สถานทีใ่หเ้หมาะสม โดยจดัสรรคา่ธรรมเนียมทีจ่ดัเกบ็บางสว่นเป็นงบประมาณในการบรหิารจดัการ
ภายในศนูยก์ฬีาได ้เชน่ การซ่อมแซมเร่งดว่น เพือ่ใหม้คีวามคล่องตวั 
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4.2 ตรวจเย่ียมและติดตามความคืบหน้าการใช้ประโยชน์สนามบางกอกอารีนา 

คณะอนุกรรมการไดล้งพืน้ที่ตรวจเยีย่มสนามกฬีาบางกอกอารนีา เขตหนองจอก ซึง่ขณะนี้
อยู่ในระหว่างทดสอบการใช้อาคารและถ่ายโอนภารกจิจากส านักการโยธา เพื่อมอบหมายให้กองการ
กฬีา ส านักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเที่ยว ด าเนินการบรหิารจดัการต่อไป โดยมแีผนการบรหิาร
จดัการสนามกฬีาบางกอกอารนีา ดงัต่อไปนี้ 

1. แผนบรหิารจดัการอาคาร 
1.1 จา้งเหมาด าเนินการดา้นการรกัษาความสะอาด 
1.2 จา้งเหมาด าเนินการดา้นการรกัษาความปลอดภยั 
1.3 จา้งเหมาด าเนินการดแูล และบ ารุงรกัษาตน้ไม ้
1.4 จา้งเหมาดแูลระบบไฟฟ้า และประปา 

2. แผนยทุธศาสตรแ์ละจดับรกิารกจิกรรม 
2.1  แผนดา้นการสง่เสรมิกฬีา 

- การสง่เสรมิกฬีาขัน้พืน้ฐาน 
- การสง่เสรมิกฬีาเพือ่สุขภาพ 
- การสง่เสรมิกฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ 
- การสง่เสรมิกฬีาเพือ่อาชพี 

2.2 ฝ่ายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางการกฬีา 
- ศนูยท์ดสอบสมรรถภาพส าหรบันกักฬีา และบุคคลทัว่ไป 
- ศนูยพ์ฒันาดา้นร่างกายเฉพาะนกักฬีา 
- ศนูยใ์หค้วามรูก้บัสโมสรกฬีา ชมรมกฬีา โรงเรยีนและประชาชนทัว่ไป 

2.3 ฝ่ายพฒันาบุคลากรดา้นการกฬีา 
- จดัฝึกอบรมผูน้ ากจิกรรมกฬีาขัน้พืน้ฐาน 
- ศูนยป์ระสานงานสว่นงานดา้นการกฬีา กบัการกฬีาแห่งประเทศไทย และสมาคม

กฬีา 
  จดัใหม้กีารฝึกอบรมทางดา้นการกฬีา ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

2.4 การรว่มมอืและใหก้ารสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ 
- ดา้นการศกึษา 
- ดา้นนนัทนาการและศลิปวฒันธรรม 
- ดา้นการพฒันาและการฝึกอบรม 
- ดา้นการสง่เสรมิการคา้และการลงทุน  

3. แผนการจดัการดา้นอตัราก าลงัขา้ราชการ 
การจดัอตัราก าลงัชัว่คราว โดยเกลีย่อตัราก าลงั (เร่งดว่น) 

 
ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 
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1. กทม.ควรตรวจสอบและก าหนดแบบแปลนในการก่อสรา้งให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
สญัญา พจิารณาจ านวนหอ้งสุขาให้เหมาะสมและเพยีงพอกบัจ านวนผู้ที่จะมาใช้บรกิาร กรณีมกีารจดั
งานขนาดใหญ่โดยกระจายใหท้ัว่ถงึ รวมทัง้เพิม่พืน้ทีล่านจอดรถใหเ้พยีงพอ 

2. เนื่องจากไม่มรีถโดยสารประจ าทางผ่าน จะท าให้การเดนิทางไม่สะดวก อาจประสาน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพก าหนดเสน้ทางเดนิรถโดยสารประจ าทาง เพื่ออ านวยความสะดวกกบั
ประชาชน หรอือาจจดัรถบรกิารรบั – สง่กรณีมกีารจดังาน 

 
4.3 ตรวจเย่ียมการให้บริการในสวนวารีภิรมย ์ 

คณะอนุกรรมการไดล้งพืน้ทีเ่ยีย่มชมสวนวารภีริมย ์หรอืบงึสะแกงามสามเดอืน ซึง่เป็น
สวนสาธารณะแหง่ใหม่ทีม่จีุดดงึดดูดา้นการทอ่งเทีย่ว คอื เสน้ทางจกัรยานโดยรอบบงึ เนื่องจากบรเิวณ
โดยรอบบงึทัง้ 2 แห่งนี้มลีกัษณะเป็นทีโ่ล่ง กรุงเทพมหานครจงึไดด้ าเนินการปรบัปรุงภูมทิศัน์และจดัท า
เสน้ทางจกัรยานโดยรอบบงึมะขามเทศและบงึสะแกงามสามเดอืน เพือ่รว่มเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระ
นางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ ในโอกาสทีท่รงเจรญิพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวนัที ่12 สงิหาคม 
2557 โดยในหนึ่งรอบมรีะยะทางประมาณ 4.7 กโิลเมตร  โดยเปิดใหบ้รกิารกบัประชาชนทัว่ไปทุกวนั 
ตัง้แต่เวลา                06.00 - 18.00 น. โดยมปีระชาชนมาใชบ้รกิารประมาณ 70 – 100 คน ในตอน
เยน็ของวนัธรรมดา และประมาณ 300 คน ในวนัเสาร ์– อาทติย ์ 
ปัญหาและอุปสรรคต่อการพฒันา 

1. ไม่มเีสาไฟฟ้าตามแนวเสน้ทางจกัรยาน ท าใหไ้ม่สามารถตดิตัง้กลอ้ง CCTV และไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งได ้ 

2. ยงัไม่ม ีMaster Plan ในการแบ่งพืน้ทีแ่ละภารกจิของหน่วยงานรบัผดิชอบ หรอืกจิกรรม
ทีจ่ะใหบ้รกิารไดช้ดัเจน 

3. พืน้ทีบ่างสว่นเป็นของเอกชนจงึไม่สามารถด าเนินการตามทีว่างแผนได ้
4. ทีจ่อดรถไม่เพยีงพอหากมปีระชาชนมาใชบ้รกิารมากขึน้ 
 

ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 
1. ควรเน้นการประชาสมัพนัธ ์เชญิชวนประชาชนใหม้าท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ โดยใชก้จิกรรมใน
การ 

สรา้งแรงจงูใจ เชน่ ใชพ้ืน้ทีจ่ดัการแขง่ขนักฬีา หรอืจดักจิกรรมในชว่งเทศกาลต่าง ๆ 
2. ประสานขอความร่วมมอืโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร หรอืหน่วยงานราชการและ
เอกชน ที ่

อยูใ่นพืน้ทีม่าร่วมกนัปลกูตน้ไมโ้ดยรอบสวนสาธารณะ เพือ่สรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของร่วมกนั 
3. ควรสรา้งห้องน ้าสาธารณะภายในสวนให้เพยีงพอ โดยให้ประชาชนในพื้นที่มสี่วนร่วม 
สรา้ง 

จติส านึกในการร่วมกนัรบัผดิชอบ 
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4. ทางเข้าออกสวนฯ ซึ่งยาวประมาณ 800 เมตร ควรจดัให้มีรถรบั – ส่งนักท่องเที่ยว 
รวมทัง้จดัสถานทีจ่อดรถใหเ้พยีงพอ 
 

------------------------------------------------------ 
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คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีา และอนุกรรมการประชุมรว่มกบัผูแ้ทนส านกัวฒันธรรม กฬีา 
และการทอ่งเทีย่วเพือ่รบัทราบนโยบายและแนวทางการพฒันาการทอ่งเทีย่วและกฬีาของ

กรุงเทพมหานคร 
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คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีาลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มเสน้ทางการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีย่า่นบางล าพแูละยา่น
นางเลิง้ 
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คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีาลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มเสน้ทางการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีย่า่นบางล าพแูละยา่น
นางเลิง้ 
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คณะอนุกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีาลงพืน้ทีร่บัทราบขอ้มลูดา้นการท่องเทีย่วและการกฬีาใน
พืน้ทีเ่ขต 
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