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สรปุผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการการท่องเท่ียวและการกีฬา 

ประจ าปี พ.ศ. 2558 
     

 

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 
 

ต่อมา นายสงขลา วชิยัขทัคะ ไดถ้งึแก่กรรมเมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม 2558 ท าใหต้ าแหน่งใน
คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีาวา่งลง ดงันัน้ ในคราวประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยั
ประชุมสามญั สมยัที ่3 (ครัง้ที ่2) ประจ าปีพทุธศกัราช 2558 เมือ่วนัพุธที ่8 กรกฎาคม 2558 ทีป่ระชุม
จงึมมีตติัง้                นายกติต ิบุศยพลากร เป็นกรรมการแทนในต าแหน่งทีว่า่ง และในทีป่ระชุม
คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีา ครัง้ที ่6/2558 เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการฯ 
ไดพ้จิารณาเลอืกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการและเลขานุการ ดงันี้ 

1. นายสุทธชิยั  ทรรศนสฤษดิ ์  ประธานกรรมการ 
2. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต  รองประธานกรรมการ 
3. นายกติต ิ   บุศยพลากร  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 
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คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการ  จ านวน  5  คณะ  ประกอบดว้ย 
1. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีก่ลุ่มเขตกรงุเทพ

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

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

3. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีก่ลุ่มเขตกรุงธน
เหนือ ประกอบดว้ย เขตธนบุร ีคลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลดั ตลิง่ชนั และ
ทววีฒันา  โดยม ีนายกติต ิ บุศยพลากร  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. รบัทราบแผนงานหรือโครงการพฒันาการท่องเท่ียวและการกีฬาท่ีด าเนินการในพืน้ท่ีเขตต่าง 
ๆ 

 

คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีาประชุมรว่มกบัผูแ้ทนจากส านกัวฒันธรรม กฬีา 
และการทอ่งเทีย่ว  เพือ่รบัทราบแผนงานหรอืโครงการพฒันาการทอ่งเทีย่วและการกฬีาของส านกั
วฒันธรรม กฬีา  
และการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีเ่ขต สรุปไดด้งันี้ 

ด้านการท่องเท่ียว 
ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว โดยกองการทอ่งเทีย่ว ไดด้ าเนินโครงการดา้นการ

อนุรกัษ์และพฒันาการทอ่งเทีย่ว ด าเนนิการในปี 2557 – 2558 จ านวน 6 โครงการ ใน 12 พืน้ทีเ่ขต  ดงันี้ 
1. โครงการอนุรกัษ์และพฒันาการทอ่งเทีย่ว ยา่นบางกอกน้อย-ตลิง่ชนั 
2. โครงการอนุรกัษ์และพฒันาการทอ่งเทีย่ว ยา่นบางกอกใหญ่-ธนบุร ี
3. โครงการอนุรกัษ์และพฒันาการทอ่งเทีย่ว ยา่นเยาวราช-บางรกั 
4. โครงการอนุรกัษ์และพฒันาการทอ่งเทีย่ว ยา่นบางแค-บางขนุเทยีน 
5. โครงการอนุรกัษ์และพฒันาการทอ่งเทีย่ว ยา่นหนองจอก- ลาดกระบงั 
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6. โครงการอนุรกัษ์และพฒันาการทอ่งเทีย่ว ยา่นพระนคร-นางเลิง้  
ผลการด าเนินงานในพืน้ทีเ่ขต มดีงันี้ 
พืน้ทีฝั่ง่พระนคร 
     - พระนครชัน้ใน  (1) ยา่นบางล าพ ูเขตพระนคร 

 (2) ยา่นนางเลิง้ เขตป้อมปราบฯ 
 (3) ยา่นตลาดน้อย เขตป้อมปราบฯ 
 (4) ยา่นเจรญิไชย เขตป้อมปราบฯ 

- พระนครชัน้นอก (5) ยา่นตลาดหวัตะเข ้เขตลาดกระบงั 
 (6) ยา่นตลาดหลวงแพง่ เขตลาดกระบงั 
 (7) ยา่นชุมชนฮาซานุดนี เขตหนองจอก 

พืน้ทีฝั่ง่ธนบุร ี
-ธนบุรชี ัน้ใน     (8) ยา่นบา้นบุ เขตบางกอกน้อย 

   (9) ยา่นบา้นขา้วเม่า เขตบางกอกน้อย 
   (10) ยา่นคลองบางหลวง (วดัก าแพง) เขตภาษเีจรญิ 
  (11) ยา่นตลาดพล ูเขตธนบุร ี
   (12) ยา่นบางระมาด (ชุมชนวดัจ าปา-เกาะศาลเจา้) เขตตลิง่ชนั 

-ธนบุรชี ัน้นอก (13) ยา่นสวนผกัชานเมอืงบางแค เขตบางแค 
ด้านการกีฬา 
ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว โดยกองการกฬีา ใหบ้รกิารดา้นกฬีาในศนูยก์ฬีา  

ศนูยฝึ์กกฬีาเยาวชน และศนูยเ์ยาวชน และลานกฬีาในพืน้ทีเ่ขต ไดป้ระสานส านกังานเขตในการ
ใหบ้รกิารประชาชน ส านกัจะมหีน้าทีใ่นการก าหนดขอบเขต ก าหนดมาตรฐานประเมนิผลลานกฬีา สว่น
ส านกังานเขตจะดแูลและจดักจิกรรมในลานกฬีา จา้งอาสาสมคัรลานกฬีาปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าลานกฬีา 
และรายงานผลงานด าเนินการเป็นประจ าเดอืน ในการปรบัปรุงลานกฬีา เขตด าเนนิการโดยใช้
งบประมาณของส านกังานเขต ส านกัอาจของบอุดหนุนรฐับาลใหอ้กีทางหนึ่งเป็นงบประมาณในการจดั
กจิกรรมตา้นยาเสพตดิ และจดัซือ้อุปกรณ์ในภาพรวมใหทุ้กเขต และในบางพืน้ทีจ่ะมภีาคเอกชนเขา้มามี
สว่นรว่มในการปรบัปรุง (CSR)  

การตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานดา้นกฬีาของส านกังานเขต มดีงันี้ 
1. ส านกังานเขตรายงานความคบืหน้าการด าเนินการของสโมสรกฬีา และสถติขิอ้มลู

ผูใ้ชบ้รกิารลานกฬีาในแต่ละเดอืน 
2. กองนโยบายและแผน จะสุม่ส ารวจความพงึพอใจผูใ้ชบ้รกิารในแต่ละเขต 
3. จดัการประกวดลานกฬีา เพือ่จงูใจใหป้ระธานลานกฬีาและอาสาสมคัรลานกฬีามกีาร

พฒันากจิกรรมและสง่เสรมิการออกก าลงักาย 
- ผูน้ าลานกฬีาดเีด่น 
- ลานกฬีาดเีด่น (มกีารตัง้คณะกรรมการ โดยภาคเอกชนและชุมชนมสีว่นรว่มดว้ย) 
- นกัพฒันาลานกฬีาดเีด่น 
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4. จดักจิกรรมสง่เสรมิกฬีา เชน่ เตน้แอโรบกิ กฬีาฟุตซอล เป็นตน้ 
5. อบรมผูน้ ากฬีา โดยเขตแจง้ความประสงคป์ระเภทกฬีาทีต่อ้งการ 
ปัญหาอุปสรรคดา้นการท่องเทีย่วและการกฬีา  
1. กรุงเทพมหานครเคยไดร้บัเงนิอุดหนุนรฐับาลดา้นการทอ่งเทีย่ว ประมาณ 300 ลา้นบาท

ต่อปี แต่ตัง้แต่ปี 2557 เป็นตน้ กรุงเทพมหานครไม่ไดร้บัเงนิอุดหนุนรฐับาลในการด าเนินการ  
2. ภารกจิดา้นการกฬีาในพืน้ทีเ่ขตจะอยูท่ีฝ่่ายพฒันาชุมชนและสวสัดกิาร ส านกังานเขต 

ซึง่มปัีญหาดา้นบุคลากร 
 
ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. กจิกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่วทีม่รีปูแบบจา้งเหมาเอกชนด าเนินการโดยมกีาร

ประชาสมัพนัธแ์ละจดังานในชว่งเวลาสัน้ ๆ อาจไม่เป็นการพฒันาการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีอ่ย่างยัง่ยนื หาก
กรุงเทพมหานครจะจดัโครงการรปูแบบดงักล่าวควรด าเนินการเอง เนื่องจากบุคลากรในสงักดัมคีวามรู ้
ความสามารถและทราบขอ้มลูทีเ่ป็นจุดแขง็ในพืน้ที ่จะท าใหม้ปีระสทิธภิาพมากกวา่และเป็นการพฒันา
ศกัยภาพของเจา้หน้าทีด่ว้ย 

2. การจดักจิกรรมถนนคนเดนิ ควรพจิารณาสถานทีท่ีเ่หมาะสมและด าเนินการโครงการ
ต่อเนื่องเพือ่ใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ของพืน้ทีน่ัน้ ๆ  

3. กรุงเทพมหานครควรศกึษาและจดัท าโครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์และฟ้ืนฟูสภาพน ้าใน
คลองบางล าพ ูรวมทัง้สว่นทีเ่ชือ่มต่อถงึคลองโอ่งอ่างอยา่งต่อเนื่อง เพือ่พฒันาใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว
ทางน ้าในพืน้ทีอ่กีแห่งหนึ่งทีม่ศีกัยภาพ 

 
 
 

2. ติดตามผลการด าเนินงานด้านการท่องเท่ียวและด้านการกีฬาของกรงุเทพมหานคร 
ในปีงบประมาณ 2558  

 
 คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีาประชุมรว่มกบัผูแ้ทนจากส านกัวฒันธรรม กฬีา 

และการทอ่งเทีย่ว เพือ่ตดิตามผลการด าเนินงานดา้นการท่องเทีย่วและดา้นการกฬีาของ
กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2558 พรอ้มทัง้ปัญหาและอุปสรรค สรุปไดด้งันี้ 

 

การพฒันาการท่องเท่ียวกรงุเทพมหานคร  
1. กจิกรรมพฒันาการทอ่งเทีย่ว 

๑.๑ กจิกรรมทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ จ านวน ๒ กจิกรรม ไดแ้ก่  
๑.๑.๑ กจิกรรมการทศันศกึษาพืน้ทีท่อ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรคส์ูก่ารขยายโอกาสทาง

การตลาด ด าเนินการน าเสนอเสน้ทางทอ่งเทีย่ว ๕ เสน้ทาง เสน้ทางละ ๑๐๐ คน รวมทัง้สิน้ ๕๐๐ คน 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นภาคภีาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว  

- ทศันศกึษา ยา่นหนองจอก – ลาดกระบงั                          
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- ทศันศกึษา ยา่นบา้นขา้วเม่า – เยาวราช                               
- ทศันศกึษา ยา่นนางเลิง้ – ยา่นบางล าพ ู                        
- ทศันศกึษา ยา่นคลองบางหลวง – คลองบางกอกน้อย  
- ทศันศกึษา ยา่นบางแค – บางระมาด  

๑.๒ กจิกรรมการฟ้ืนฟูและพฒันาศกัยภาพการจดัการการทอ่งเทีย่ว และสง่เสรมิ
การตลาดเพือ่ความเชือ่มัน่ ด าเนินการจดักจิกรรมต่าง ๆ  

- กจิกรรมการพฒันาศกัยภาพดา้นการน าชมแหล่งท่องเทีย่วส าหรบัมคัคุเทศก์
อาชพี 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
- กจิกรรมน าเสนอเสน้ทางทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรคส์ าหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิ
ทอ่งเทีย่ว 

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง             
- กจิกรรมพฒันาการบรกิารผูใ้หบ้รกิารรถขนสง่ไม่ประจ าทางและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
- กจิกรรมสง่เสรมิความรูด้า้นศกัยภาพการทอ่งเทีย่วของเมอืงส าหรบัผูใ้หบ้รกิาร
ดา้น 

ทีพ่กัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
- กจิกรรมสง่เสรมิการตลาดทอ่งเทีย่วทางน ้าเชงิสนัทนาการส าหรบัครอบครวั กลุ่ม
ชมรม  

๒. โครงการพฒันาศกัยภาพและการบรกิารส าหรบัผูข้บัขีร่ถโดยสารสาธารณะ (แทก็ซี)่  
- จดัการอบรมใหค้วามรูด้า้นต่างๆ อาท ิการบรกิาร ความปลอดภยั การปฐมพยาบาล

เบือ้งตน้ สขุอนามยั การใชภ้าษาองักฤษ และความรูด้า้นแหล่งท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานคร หลกัสตูร 
๒๐ ชัว่โมง  

- จดัท าคูม่อืท่องเทีย่วและซดีสีอนภาษาองักฤษ ใหแ้ก่ผูข้บัขีร่ถโดยสารสาธารณะ 
(แทก็ซี)่  

๓. ด าเนินการปรบัปรุงหอ้งสุขาสาธารณะในแหล่งท่องเทีย่วประเภทศาสนสถาน จ านวน ๑ 
แห่ง ณ วดัพชิยญาตกิารามวรวหิาร เพือ่ใหบ้รกิารแก่นกัทอ่งเทีย่ว ประชาชนทัว่ไปรวมถงึคนพกิาร  

๔. โครงการดา้นการอนุรกัษ์และพฒันาการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีต่่างๆ จ านวน ๗ โครงการ  
๔.๑ โครงการอนุรกัษ์และพฒันาการทอ่งเทีย่วยา่นบางกอกน้อย ตลิง่ชนั 

- ด าเนินการจดักจิกรรมน าคณาจารยแ์ละนกัศกึษาจากสถาบนัพระปกเกลา้ฯ เขา้
เยีย่มชมพืน้ที ่ย่านตลาดพล ูวดัก าแพง  ยา่นเกาะศาลเจา้วดัจ าปา ตลิง่ชนั  

- ด าเนินการสนบัสนุนการจดังานบวงสรวงศาลเจา้พอ่จุย้ ณ ชุมชนเกาะศาลเจา้ โดย
น าคณะเครอืขา่ย และผูท้ีส่นใจ จ านวน ๔๐ คน เขา้รว่มงานและเดนิเทา้เยีย่มชมชุมชน  

- น าคณะนกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จ านวน ๓๔ คน  เขา้ศกึษาดงูาน ณ 
ชุมชนเกาะศาลเจา้ 

๔.๒ โครงการอนุรกัษ์และพฒันาการทอ่งเทีย่วยา่นบางกอกใหญ่ ธนบุร ี   
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- น าคณะจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรเีขา้เยีย่มชมพืน้ที ่ยา่น
ตลาดพล ู– ยา่นวดัก าแพง – ยา่นบา้นบุ  

๔.๓ โครงการอนุรกัษ์และพฒันาการทอ่งเทีย่วยา่นเยาวราช บางรกั  
- น าคณะนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีุกภาควชิาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ธนบุร ีเขา้เยีย่มชมพืน้ทีย่า่นไปรษณยีก์ลาง – ตลาดน้อย  
๔.๔  โครงการอนุรกัษ์และพฒันาการทอ่งเทีย่วยา่นบางแค บางขนุเทยีน  

- ก าหนดน าผูท้ีส่นใจเขา้เยีย่มชม สวนผกัชานเมอืงในย่านบางแค และแหล่ง
ทอ่งเทีย่วในยา่นบางขนุเทยีน  

๔.๕  โครงการอนุรกัษ์และพฒันาการทอ่งเทีย่วยา่นหนองจอก ลาดกระบงั  
- ด าเนินการจดักจิกรรมน าคณะจากสถาบนัพระปกเกลา้ฯ เขา้เยีย่มชมพืน้ที ่ยา่น

หนองจอก - ชุมชนเกษตรฮาซานุดนี ย่านลาดกระบงั - ชุมชนตลาดหวัตะเข ้ตลาดหลวงแพง่ บา้นดนตรี
เยาวชนตลาดคลองหลวงแพง่  

๔.๖ โครงการอนุรกัษ์และพฒันาการทอ่งเทีย่วยา่นพระนคร นางเลิง้     
- ด าเนินการจดักจิกรรมในพืน้ที ่ไดแ้ก่ กจิกรรมเดนิเทา้ยา่นประวตัศิาสตรน์างเลิง้

ใหแ้ก่ประชาชนและผูท้ีส่นใจ  
- ด าเนินการจดักจิกรรมในพืน้ที ่ไดแ้ก่ กจิกรรมเดนิเทา้ยา่นประวตัศิาสตรน์างเลิง้

ใหแ้ก่ประชาชนและผูท้ีส่นใจ  
- ด าเนินการจดักจิกรรมล่องคลองทอ่งประวตัศิาสตรใ์นคลองผดุงกรุงเกษมใหแ้ก่

นกัทอ่งเทีย่วและผูท้ีส่นใจ  
๔.๗ โครงการวนัเดยีวเทีย่วกรุงเทพฯ  

- การจดักจิกรรมทอ่งเทีย่วย่านลาดกระบงั - หนองจอก ตอน “ลาดกระบงัก าลงัด”ี                 
ณ ศูนยก์ารเรยีนรูว้ถิชีาวสวน หนองจอก ตลาดหวัตะเข ้และตลาดหลวงแพง่ ลาดกระบงั ให้
นกัทอ่งเทีย่ว ประชาชนและผูท้ีส่นใจ   

ปัญหาและอุปสรรคดา้นการพฒันาการทอ่งเทีย่ว 
1. ขาดงบประมาณสนบัสนุนในการด าเนินการดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  

- ดา้นการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทอ่งเทีย่วและทรพัยากรทางการท่องเทีย่ว  
- ดา้นการพฒันาบุคลากรทางการท่องเทีย่ว อาท ิเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบังานการ

ทอ่งเทีย่วของกรุงเทพมหานคร บุคลากรในธุรกจิการทอ่งเทีย่ว ประชาชนในแหลง่ทอ่งเทีย่ว ในศาสน
สถาน และเยาวชน  

- ดา้นการพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว อาท ิการพฒันาระบบสือ่ความหมาย การพฒันาสิง่
อ านวยความสะดวกเพือ่คนพกิารและผูส้งูอายุ 

2. ดา้นการสง่เสรมิการท่องเทีย่ว ในปี ๒๕๕๘ มกีจิกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่ว จ านวน ๑๗ 
กจิกรรม ประกอบดว้ย กจิกรรมสง่เสรมิตลาดการทอ่งเทีย่วภายในประเทศ กจิกรรมสง่เสรมิตลาดการ
ทอ่งเทีย่วในต่างประเทศ (Road Show) ซึง่แต่ละกจิรรมไดร้บัความสนใจจากนกัทอ่งเทีย่วเป็นจ านวน
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มาก อนัจะชว่ยสง่เสรมิใหม้จี านวนนกัทอ่งเทีย่วเขา้มาในกรุงเทพมหานครเพิม่มากขึน้ และก่อใหเ้กดิ
รายไดช้ว่ยกระตุน้เศรษฐกจิทัง้ในระดบัชุมชนและมหาภาคไดเ้ป็นอย่างด ี

 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวกรงุเทพมหานคร  
   ในปี ๒๕๕๘ มกีจิกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่ว จ านวน ๑๗ กจิกรรม ประกอบดว้ย กจิกรรม

สง่เสรมิตลาดการทอ่งเทีย่วภายในประเทศ กจิกรรมสง่เสรมิตลาดการทอ่งเทีย่วในต่างประเทศ (Road 
Show)  

สรุปกจิกรรมดา้นการสง่เสรมิการท่องเทีย่วปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๑. IT&CM  Asia-Pacific 2014  
๒.  เทศกาลหุ่นโลก (Harmony World Puppet Carnival 2014)  
๓. World Travel Market (WTM 2014)  
๔. เทศกาลลอยกระทงกรุงเทพ มหานคร  
๕. การประชุมสดุยอดผูน้ าเมอืงการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีลุ่่มแม่น ้าโขงตอนล่าง  ครัง้ที ่๓ (The 3rd 

Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit)  
๖. มหกรรมการแสดงสตรทีโชวน์านาชาต ิ(Bangkok Street Show)  
๗. เทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหา นคร/กจิกรรมสวดมนตข์า้มปี  
๘. International Tourism Trade Fair (Fitur 2015)  
๙. Thailand Grand Festival 2015  
๑๐. Internationale Tourismus Boerse (ITB 2015)  
๑๑. เทศกาลมหาสงกรานต ์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)  
ปัญหาและอุปสรรคดา้นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
๑. งบประมาณทีไ่ดร้บัไมส่อดคลอ้งและไม่ครอบคลุมกบัแผนพฒันาท่องเทีย่ว  
๒. การบรหิารงานไม่มคีวามเป็นเอกภาพ เชน่ สถานทีจ่ดังานอยูใ่นความรบัผดิชอบของ

หน่วยงานอื่น  
๓. อตัราก าลงัไม่สอดคลอ้งกบัปรมิาณงาน มกีารเพิม่ซุม้ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว แต่มี

เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานไมเ่พยีงพอ  
๔. อุปกรณ์ส านกังาน ระบบ it ไม่สอดคลอ้งกบัการปฏบิตังิาน มคีวามช ารุด และไม่

เพยีงพอ 
 

การส่งเสริมการกีฬาของกรงุเทพมหานคร  
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โครงการสง่เสรมิกฬีาขัน้พืน้ฐาน  
๑. กจิกรรมทีด่ าเนินการระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ-์พฤษภาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๓ กจิกรรม 

ไดแ้ก่  
๑.๑ กจิกรรมคา่ยกฬีาขัน้พืน้ฐานภาคฤดรูอ้น (ศนูยก์ฬีาทัง้ ๑๐  แห่ง) 
๑.๒ กจิกรรมสรา้งประสบการณ์การเป็นนกักฬีา ศนูยก์ฬีาทัง้ ๑๐ แห่ง โดยการจดัการ

แขง่ขนักฬีาฟุตซอล รุน่อายุไมเ่กนิ ๑๒ ปีและ ๑๔ ปี ยกเวน้ศนูยเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ(บางมด) ทีจ่ดั
กจิกรรม ๒ กจิกรรมคอื จดัแขง่ขนักฬีาภายในศนูย ์และจดัการแขง่ขนัเชือ่มความสมัพนัธ์ 

๑.๓ กจิกรรมสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนั เพือ่พฒันาสูค่วามเป็นเลศิทางการกฬีา 
- ศนูยก์ฬีาประชานิเวศน์ โดยเขา้ร่วมการแขง่ขนัวา่ยน ้าชงิแชมป์แห่งประเทศไทย  
- ศนูยก์ฬีาบงึหนองบอนเขา้ร่วมการแขง่ขนัเรอืใบ “หวัหนิรกีตัตา้ ประจ าปี ๒๕๕๘               

ไดร้บัรางวลัพระราชทานหางเสอืเรอืพระทีน่ัง่เวคา 
- ศนูยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ(บางมด) เขา้ร่วมกนัแขง่ขนัเทควนัโดชงิชนะเลศิแหง่

ประเทศไทย ในรุน่อายุไมเ่กนิ ๑๐ ปี  
๒. กจิกรรมทีด่ าเนินการระหวา่งเดอืนมถิุนายน-สงิหาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑ กจิกรรม ไดแ้ก่  

๒.๑ กจิกรรมการสรา้งประสบการณ์การเป็นนกักฬีา   
ด าเนินการจดัการแขง่ขนักฬีาฟุตซอล ๒ รุ่นฟุตซอล รุน่อายุไมเ่กนิ ๑๒ ปีและ ๑๔ ปี 

ของศนูยก์ฬีา ๕ แห่ง ไดแ้ก่ ศนูยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๔ พรรษา (บางบอน) ศูนยก์ฬีาเฉลมิพระ
เกยีรต ิ๗๒ พรรษา ศนูยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ(บางมด) และศนูยก์ฬีารามอนิทรา ศนูยก์ฬีาบางขนุ
เทยีน  

การพฒันาการออกก าลงักายและการกฬีาเพือ่สุขภาพ 
1. โครงการ กทม. ฟุตซอลลกี ประจ าปี ๒๕๕๘ อยูร่ะหวา่งด าเนินการคดัเลอืกตวัแทนกลุ่ม

เขตเพือ่คดัเลอืกเขา้แขง่ขนัในระดบักรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการแขง่ขนัเป็น ๒ ประเภท ไดแ้ก่  
1.1 ประเภททมีชาย จ านวน ๓ รุ่น ดงันี้รุน่อายุไมเ่กนิ ๑๒ ปี รุ่นอายไุม่เกนิ ๑๕ ปี และ

รุน่อายุไมเ่กนิ ๑๘ ปี  
1.2 ประเภททมีหญงิ  จ านวน ๑ รุน่ ดงันี้ รุ่นอายไุม่เกนิ ๑๘ ปี  

๒. โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาผูส้งูอาย ุประจ าปี ๒๕๕๘ ด าเนินการจดัการแขง่ขนั เมือ่
วนัที ่๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 

3. โครงการวนัเดก็สีมุ่มเมอืง ด าเนินจดักจิกรรมวนัเดก็ ณ ศนูยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ(บาง
มด)  ศนูยก์ฬีารามอนิทรา ศนูยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ๗๒ พรรษา และศนูยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๔ พรรษา 
(บางบอน)  

การพฒันากฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ 
- สง่เสรมิกฬีาสูค่วามเป็นเลศิ  โดยการจดัการแขง่ขนั/สง่เขา้ร่วมการแขง่ขนัในระดบัต่างๆ 

เชน่ ระดบัชมรม สโมสร สมาคม ระดบัภมูภิาค ระดบัชาต ิ 
- สง่นกักฬีากรุงเทพมหานครเขา้รว่มการแขง่ขนัในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ 
- สง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาแห่งชาต ิครัง้ที ่๔๓ จ.นครราชสมีา  
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- สง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาแห่งชาต ิครัง้ที ่๔๔ จ.ระยอง  
- สง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาคนพกิารแห่งชาต ิครัง้ที ่๓๔ จ.ระยอง  
- สง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่๓๑ จ.จนัทบุร ี 
- สง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีานกัเรยีน นกัศกึษาแห่งชาต ิครัง้ที ่๓๖ จ.เชยีงราย  
- สง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนัโรงเรยีนกฬีาแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่๑๘ จ.ศรษีะเกษ  
- สง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนัเรอืพายชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทยชงิถว้ยพระราชทาน

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ประจ าปี ๒๘๘๘  
- การแขง่ขนักฬีายวุชนโลก ครัง้ที ่๔๘ (International Children’s Games 48th) ณ เมอืง 

เลค แมคควอร ีเครอืรฐัออสเตรเลยี 
- การแขง่ขนักฬีายวุชนโลก ครัง้ที ่๔๙ (International Children’s Games 49th) ณ 

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
การพฒันากฬีาเพือ่การอาชพี  สง่นกักฬีาตวัแทนกรุงเทพมหานครเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา

ในระดบัอาชพี ไดแ้ก่ 
- สง่ทมีบาสเกตบอลกรุงเทพมหานคร เขา้ร่วมการแขง่ขนับาสเกตบอลอาชพี  
- สง่ทมีฟุตซอลชาย กทม. เขา้ร่วมการแขง่ขนัฟุตซอลลกีอาชพีประเทศไทย ๒๕๕๘ 

“Futsal Thailand Premier League 2015”  
- สง่ทมีบาสเกตบอลหญงิ เขา้ร่วมการแขง่ขนับาสเกตบอลอาชพี รายการเอเซีย่น

บาสเกตบอลลกี  
- สง่ทมีวอลเลยบ์อลหญงิ กรุงเทพมหานครเขา้รว่มการแขง่ขนัวอลเลยบ์อลไทยแลนดล์กี  
การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีา  
- จดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรทางดา้นกฬีา จดัทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย จดัซือ้

อุปกรณ์และครุภณัฑท์างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีาทีท่นัสมยัใหก้บัศูนยก์ฬีา 
1. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด าเนินการจดัการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

หมนุเวยีนไปตามศนูยก์ฬีาต่าง ๆ  
๒. การฝึกอบรมหลกัสตูรวทิยาศาสตรก์ารกฬีา และเทคโนโลยกีารกฬีา ก าหนดจดัอบรมจ านวน 

๒ รุน่ 
พฒันาการบรหิารการกฬีาและการออกก าลงักาย 
๑. การประกวดลานกฬีาดเีด่นของกรุงเทพมหานคร ด าเนินการคดัเลอืกลานกฬีาดเีด่น

ระดบักรุงเทพมหานคร  
๒. การสง่เสรมิและพฒันาเกีย่วกบัวชิาการทางดา้นการกฬีา 

๒.๑ ปฐมนิเทศอาสาสมคัรลานกฬีา  
๒.๒ อบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารและศกึษาดงูานคณะกรรมการบรหิารสโมสรกฬีา  
๒.๓ อบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารและศกึษาดงูานอาสาสมคัรลานกฬีา  

๓. มหกรรมลานกฬีา และศนูยก์ฬีาชุมชนของกรุงเทพมหานคร (ชา้งคพั ๒๕๕๘) จดั
กจิกรรมประกวดกองเชยีร ์และแขง่ขนักฬีาของตวัแทนจากลานกฬีา ๕๐ ส านกังานเขต  
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ปัญหาและอุปสรรคดา้นการกฬีา 
1. สถานทีแ่ละอุปกรณ์ไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในเวลาทีเ่ขา้ใชบ้รกิาร 
2. งบประมาณสนบัสนุนไม่เพยีงพอส าหรบัการดแูลรกัษา ปรบัปรงุ ซ่อมแซม อาคาร สถานที ่

และวสัดุอุปกรณ์ภายในสถานทีใ่หบ้รกิารดา้นกฬีา 
 
ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. ส านกัวฒันธรรม ท่องเทีย่วและกฬีา ควรเน้นการประสานงานกบัส านกังานเขตเพือ่

รว่มกนัพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วของกทม. ใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยเป็นพีเ่ลีย้ง สนบัสนุนใหเ้ขตและชมุชนให้
เขม้แขง็และมคีวามพรอ้มในการบรหิารจดัการแหล่งทอ่งเทีย่วในพืน้ทีด่ว้ยตนเองได ้โดยสนบัสนุนดา้น
การประชาสมัพนัธ ์และพฒันาความสามารถของเจา้หน้าทีใ่นการปฏบิตังิานดา้นการท่องเทีย่วในแต่ละ
พืน้ที ่

2. เน้นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ดีา้นการท่องเทีย่ว ในเรือ่งความปลอดภยั ความสะดวก 
สนิคา้ราคามาตรฐาน ความซื่อสตัย ์ ความมนี ้าใจไม่เอาเปรยีบนกัทอ่งเทีย่ว โดยย ้าประเดน็ดงักล่าวกบั
ทุกภาคสว่น โดยเฉพาะกลุม่ทีต่อ้งใหบ้รกิารนกัทอ่งเทีย่วโดยตรง เชน่ คนขบัรถแทก็ซี ่รถจกัรยานยนต์
รบัจา้ง เป็นตน้ 

3. ควรเพิม่การอ านวยความสะดวกนกัทอ่งเทีย่ว เชน่ ป้ายบอกทาง หรอืป้าย
ประชาสมัพนัธแ์หล่งทอ่งเทีย่วควรมคีวามชดัเจน จดัท าป้ายภาษาต่างประเทศเพิม่เตมิ โดยประสานกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. กรุงเทพมหานครควรปรบัยทุธศาสตรก์ารพฒันากฬีาเพือ่อาชพี ใหเ้น้นการสรา้งนกักฬีาสู่
การแขง่ขนัในระดบันานาชาตใิหม้ากขึน้ และอาจมกีารปลกูฝังหรอืจดัท าบนัทกึขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่ง
กทม.กบันกักฬีาไว ้กรณีทีป่ระสบความส าเรจ็จะกลบัมาชว่ยเหลอืงานของกทม. หรอืช่วยเผยแพร่
ประชาสมัพนัธง์านดา้นการกฬีาของกรุงเทพมหานคร  

 
 

สะพานไมท้างเดนิยกระดบัศกึษาและชมธรรมชาตป่ิาชายเลน เขตบางขนุเทยีน กอ่สรา้ง
โดยกรุงเทพมหานครร่วมกบัส านกัผงัเมอืง เมือ่ปี 2545 ระยะทางประมาณ 1.7 ก.ม. ซึง่ด าเนินการใน
ทีด่นิทีป่ระชาชนอุทศิใหเ้ป็นทางสาธารณประโยชน์ กวา้งประมาณ 40 เมตร เริม่จากคลองโล่ง เลาะรมิ
วงักุง้               ผา่นกลางป่าชายเลนจนสิน้สดุทีบ่รเิวณชายทะเลบางขนุเทยีน แบ่งเป็น 2 ช่วง คอื 

ชว่งแรกระยะทาง 1,300 เมตร จากคลองพทิยาลงกรณ์ไปถงึคลองโล่ง รปูแบบทางเดนิชม
ธรรมชาตเิป็นทางเดนิ ค.ส.ล. กวา้งประมาณ 2.50 เมตร พรอ้มทัง้อาคารทีท่ าการ หอ้งประชุม หอ้งน ้า
และทีพ่กั สภาพปัจจุบนัทางเดนิยงัสามารถใชก้ารไดต้ามปกต ิสว่นอาคารช ารุดทรุดโทรม 

ชว่งที ่2 จากคลองโล่งถงึชายทะเลบางขนุเทยีน ระยะทาง 1,700 เมตร รปูแบบทางเดนิเป็น
สะพานไม ้กวา้งประมาณ 1.50 เมตร  

3. การลงพืน้ท่ีศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการด าเนินการปรบัปรงุสะพานไม้ทางเดินยกระดบั 
เพ่ือศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลนเขตบางขนุเทียน 
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ต่อมาในปี 2550 ส านกังานเขตบางขนุเทยีนไดข้อจดัสรรงบประมาณปรบัปรุงซ่อมแซมและ
ก่อสรา้งทางเดนิไมท้างเดนิยกระดบัชว่งที ่2 ใหแ้ขง็แรงมากขึน้ และไดก้่อสรา้งสะพานไมท้างเดนิต่อจาก
สะพานเดมิออกไปในทะเลเป็นรปูตวั T ระยะทาง 300 เมตร เพือ่สง่เสรมิใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเทีย่วและ
ศกึษาเรยีนรูร้ะบบนิเวศทางธรรมชาตป่ิาชายเลน  

ปัจจุบนัสะพานไมท้างเดนิดงักล่าวมสีภาพช ารุด ทรุดโทรม พืน้สะพานผุพงั หลุดขาดเป็น
ชว่ง ๆ บรเิวณสะพานตวั T ทีย่ ืน่ออกไปในทะเลมสีภาพเสยีหาย เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากสภาพ
แรงลมและคลืน่ทะเลซดั ท าใหส้ว่นต่าง ๆของสะพานหลุดหายไป อกีทัง้ไดม้กีารขโมยชิน้สว่นของไม้
สะพานทางเดนิไป ซึง่จะเกดิความไม่ปลอดภยักบันกัทอ่งเทีย่ว ส านกังานเขตบางขนุเทยีนไดห้ารอืกบั
ชุมชนในพืน้ทีไ่ดข้อ้สรุปวา่ เมือ่การโครงการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ชุมชนจะตัง้เป็นประชาคมเขา้มามสีว่น
รว่มในการดแูลและบรหิารจดัการพืน้ที ่เชน่ การจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ จดัใหม้มีคัคุเทศกน้์อยน า
เทีย่วในพืน้ที ่และใหค้วามรูด้า้นนิเวศวทิยา ตามจุดพกัในชว่งรมิชายทะเล เป็นตน้ 

 
ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. การพจิารณาวสัดุทีจ่ะน ามาใชก้่อสรา้งตอ้งมคีวามทนทานต่อสภาพแวดลอ้มทีม่ลีมแรง

และ   น ้าทะเลกดัเซาะตลอดเวลา 
2. ส านกังานเขตบางขนุเทยีนควรปรบัปรุงถนนชว่งกอ่นถงึโครงการทางเดนิยกระดบัทีม่ี

ปัญหา       น ้าทะเลทว่มในช่วงเวลาน ้าขึน้ ระยะทาง 300 – 400 เมตร ซึง่ท าใหก้ารทอ่งเทีย่วไม่สะดวก
ไปพรอ้มกบัการก่อสรา้งโครงการเพือ่ใหเ้สน้ทางต่อเนื่อง 

3. การก่อสรา้งควรออกแบบและประมาณการราคาเพิม่เนื้องานตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง
เพิม่เตมิ เพือ่ความปลอดภยัของนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาในช่วงเยน็หรอืช่วงค ่า 

4. งบประมาณโครงการประมาณ 25 ลา้นบาท อาจท าเป็นโครงการต่อเนื่อง แบ่งเนื้องาน
เป็นระยะ เพือ่ใหส้ามารถด าเนินการไดต้่อเนื่อง กรณีไมไ่ดร้บัอนุมตังิบประมาณทัง้โครงการ 

5. ในระหวา่งการก่อสรา้ง อาจส ารวจเสน้ทางจกัรยานเพือ่ท่องเทีย่วรอบนอก จดัเสน้ทางให้
ม ีจุดแวะพกัผอ่นใหเ้หมาะสม  

6. ส านกังานเขตบางขนุเทยีนควรประสานกบัส านกัการระบายน ้าเกีย่วกบัโครงการ
แกปั้ญหาน ้าทะเลกดัเซาะชายฝัง่ทะเลบางขนุเทยีน โดยการก่อสรา้งคนัหนิตวัทรีอดกัตะกอน รปูตวัท ี
(T-Groins) ซึง่ส านกัการระบายน ้ามแีผนจะด าเนินการในบรเิวณดงักล่าวเช่นเดยีวกนั เพือ่มใิหพ้ืน้ทีใ่น
การก่อสรา้งทบัซอ้นกนั 

 
 

สบืเนื่องจากสภากรุงเทพมหานครใหค้วามเหน็ชอบงบประมาณปรบัปรงุถนนอทุยาน เขตทวี
วฒันา จงึควรมกีารบรูณาการดา้นการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีบ่รเิวณดงักล่าวดว้ย จากการพจิารณารว่มกบั
หน่วยงานต่าง ๆ เขตทววีฒันามทีรพัยากรทีส่อดรบักบัการทอ่งเทีย่ว มพีืน้ทีเ่ชือ่มต่อสูอ่ าเภอพทุธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม และสถานทีข่องสวนน ้าบงึบวั จ านวน 25 ไร ่หน้าส านกังานเขตทววีฒันามี
ความเหมาะสมทีจ่ะพฒันาเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทีต่่อเนื่องกบัถนนอุทยานซึง่ใชง้บประมาณด าเนินการไม่

4. การปรบัภมิูทศัน์บริเวณทางเข้าส านักงานเขตทวีวฒันาเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
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มาก เนื่องจากส านกังานเขตไดด้ าเนินการไปแลว้บางสว่น อาจเพิม่การเพาะพนัธุบ์วัเพิม่ขึน้ใหห้ลากส ี
หลายพนัธุม์ากขึน้ ส านกังานเขตทววีฒันาไดป้ระสานเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิเพือ่ขออนุญาตปรบัปรุงภมูิ
ทศัน์ใหเ้ป็นสวนน ้าบงึบวั ประสานกรมประมงเพือ่ขอสนบัสนุนพนัธุป์ลาต่างๆ ไดร้บับรจิาคพนัธุ์ดอกบวั
จากประชาชนในพืน้ที ่และด าเนินการปลกูบวัจนสวยงาม เพือ่ใหเ้กดิความร่มรืน่และเป็นสถานทีพ่กัผอ่น
ของประชาชนบรเิวณใกลเ้คยีง แต่มปัีญหาอุปสรรคในการพฒันาพืน้ทีบ่งึบวันัน้ ไม่สามารถสรา้งสิง่ ปลกู
สรา้งทีถ่าวรได ้เพราะเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิไมป่ระสงคใ์หเ้ป็นทีส่าธารณะส าหรบัประชาชนและไมย่ก
กรรมสทิธิท์ีด่นิดงักล่าวใหก้บัทางราชการ  

ในการด าเนินการกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สง่เสรมิการท่องเทีย่วในพืน้ทีด่งักลา่ว โดย
หน่วยงานควรด าเนินการโดยใชท้รพัยากรทีม่อียู่ เพือ่เป็นการใชง้บประมาณใหม้ปีระสทิธภิาพ 
นอกจากนี้ ส านกัวฒันธรรม กฬีาและการทอ่งเทีย่ว ควรสนบัสนุนในการร่วมจดัท าแผนงานด าเนินการ
และสง่เสรมิการประชาสมัพนัธใ์หเ้ป็นจุดทอ่งเทีย่วทีต่่อเนื่องกบัถนนอุทยานและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
 

ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. กรุงเทพมหานครตอ้งด าเนินการตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัใชป้ระโยชน์ทรพัยส์นิ

ของเอกชน ก่อนทีจ่ะน างบประมาณไปพฒันาเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วในพืน้ที ่โดยก าหนดระยะเวลาใชส้อย
ทรพัยส์นิ ใหคุ้ม้ค่ากบังบประมาณขอทางราชการ รวมทัง้ท าความเขา้ใจกบัประชาชนใหช้ดัเจน  

2. หากสามารถปรบัภมูทิศัน์สวนน ้าบงึบวัเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วได ้ควรจดัใหม้เีรอืน าเทีย่ว
หรอืมทีางเดนิตามธรรมชาตเิพือ่ชมพืน้ทีไ่ดอ้ย่างทัง่ถงึ ควรมซุีม้จ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ซุม้
จ าหน่ายอาหารปลา   

3. เพือ่ใหเ้ป็นการท่องเทีย่วเชงิเกษตรเกีย่วกบัสายพนัธุข์องบวัในพืน้ทีด่งักล่าว อาจอาจขอ
ความอนุเคราะหบ์วัสายพนัธุต์่าง ๆ จากมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ เพิม่เตมิ 

 

 
 

ส านกังานเขตคลองสามวาไดด้ าเนินโครงการ/กจิกรรมดา้นการท่องเทีย่วดงัต่อไปนี้ 
การจดักจิกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่วและแผนพฒันาการทอ่งเทีย่ว 
1. จดักจิกรรมสบืสานวฒันธรรมประเพณีสงกรานต ์ เพือ่แสดงความกตญัญกูตเวท ีกจิกรรม

ประกอบดว้ย การจ าหน่ายผลติภณัฑ ์OTOP จดับอรด์นิทรรศการภมูปัิญญาผูส้งูอาย ุการแสดงบนเวท ี
การแสดงดนตรไีทย การสรงน ้าพระพทุธรปู การสรงน ้าพระสงฆแ์ละการรดน ้าขอพรผูส้งูอาย ุในวนัที ่9 
เมษายน 2558 ณ วดัพระยาสเุรนทร ์เพือ่สง่เสรมิแหล่งทอ่งเทีย่ววดัพระยาสเุรนทร ์ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัแพรห่ลาย 
และจะหมุนเวยีนจดังานในวดัต่าง ๆ ในพืน้ที ่ในปี 2559 วางแผนจดัในวดัแป้นทอง ตามแบบประเพณีชาว
มอญ 

2. ประชาสมัพนัธก์จิกรรมตลาดน ้าบงึพระยาสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเขตคลองสามวา ตลาด
น ้าบงึพระยาเป็นตลาดน ้าแห่งใหมล่่าสดุของกรุงเทพมหานคร และเป็นตลาดน ้าแห่งแรกของเขตคลอง
สามวา ไดส้มัผสักบับรรยากาศวถิชีุมชนรมิคลองพระยาสุเรนทร ์ทุง่นาเขยีวขจ ีผลไมข้องชาวสวน กลิน่

5.  แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีเขตคลองสามวา 
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ไอธรรมชาตทิีน่บัวนัจะหาดไูดย้ากจากเมอืงหลวง ไดเ้ปิดเป็นทางการ เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2557 มกีาร
จดัจ าหน่ายสนิคา้ ทุกวนัเสารแ์ละอาทติย ์ตัง้แต่เวลา 07.00 – 17.00 น. เพือ่เพิม่การจบัจา่ยสนิคา้และ
บรกิารแก่นกัทอ่งเทีย่ว  

3. ประชาสมัพนัธส์วนวารภีริมย ์สวนวารภีริมยเ์ป็นสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ ชืน่ชม
ธรรมชาต ิออกก าลงักายและกจิกรรมอนัหลากหลาย เชน่ การปัน่จกัรยานรอบบงึ สนามจกัรยานทาง
วบิาก  ลานจกัรยานส าหรบัเดก็ กฬีาทางน ้า (เรอืใบ) ลานกจิกรรมอเนกประสงค ์จุดชมววิทีส่วยงาม จุด
ใหอ้าหารปลา                มบีรกิารสโมสรพรอ้มลานจอดรถ และการดแูลรกัษาความปลอดภยัแก่
ผูใ้ชบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารทุกวนัตัง้แต่เวลา  06.00 – 19.00 น. ในชว่งเยน็วนัเสาร ์– อาทติยจ์ะมี
ประชาชนมาใชบ้รกิารประมาณ 2,000 – 3,000 คน 

4. จดักจิกรรมแห่เทยีนพรรษาทางน ้า  ส านกังานเขตคลองสามวารว่มกบัวดัพระยาสเุรนทร์
จดักจิกรรมแห่เทยีนพรรษาทางน ้าจ านวน 15 ล า จากจุดเริม่ตน้หน้าวดัพระยาสุเรนทรส์ิน้สดุหน้าอุโบสถ 
เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ทีเ่ขตคลองสามวามสีว่นรว่มในการอนุรกัษ์สบืสานวฒันธรรมประเพณีไทยและ
สง่เสรมิการท่องเทีย่ว ณ วดัพระยาสุเรนทร ์

ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีเ่ขตคลองสามวา   
1. ดา้นงบประมาณ ไม่ไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณส าหรบัจดักจิกรรมสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วอยา่งต่อเนื่อง รวมทัง้สว่นกลางคอืส านกัวฒันธรรม กฬีาและการทอ่งเทีย่วอาจไม่ไดก้ าหนด
แผนงานใหม้คีวามต่อเนื่องและทศิทางเดยีวกนักบัแผนการด าเนินงานของส านกังานเขต การด าเนินการ
จงึตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากภาคเอกชนหรอืวดัในพืน้ที ่

2. ดา้นบุคลากร ขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามช านาญดา้นการท่องเทีย่วโดยตรง เชน่ 
มคัคุเทศก ์นกัพฒันาการทอ่งเทีย่ว  

3. การคมนาคม เขตคลองสามวาเป็นเขตชัน้นอก ตัง้อยูด่า้นตะวนัออกของ
กรุงเทพมหานคร สถานทีท่อ่งเทีย่วบางแหง่ไม่ไดอ้ยูใ่นถนนสายหลกั การคมนาคมยงัไม่สะดวก 
นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางตอ้งมรีถยนตส์ว่นตวั สว่นรถโดยสารประจ าทางทีม่อียูไ่ม่เพยีงพอและไมส่ะดวก 
ท าใหจ้ านวนนกัทอ่งเทีย่วยงัมไีม่มากเทา่ทีค่วร  

 
ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. ส านกังานเขตเขม้งวดการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมอาคารตามกฎหมายผงัเมอืงรวม

เพือ่ใหเ้กดิความเป็นระเบยีบสามารถจดัการท่องเทีย่วไดม้ปีระสทิธภิาพ คงความเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม
ไว ้มกีารต่อยอดใหเ้ป็นพืน้ทีส่เีขยีวอยา่งจรงิจงัและยัง่ยนื อาจเน้นรปูแบบการทอ่งเทีย่วทีใ่หน้กัทอ่งเทีย่ว
ไดม้โีอกาสฝึกปฏบิตัหิรอืมปีระสบการณ์รว่มในการทอ่งเทีย่ว 

2. ควรเน้นการทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรกรรมหรอืเชงิอนุรกัษ์ โดยสง่เสรมิใหเ้กษตรกร
เพาะปลกูไมด้อกพชืผกัผลไมท้ีเ่ป็นเกษตรอนิทรยีเ์พือ่เป็นจุดดงึดดูนกัทอ่งเทีย่ว อาจจดัเป็นศนูยก์าร
เรยีนรูใ้นพืน้ทีด่า้นพฤกษศาสตรโ์ดยเฉพาะ หรอืจดัเป็นการท่องเทีย่วตามฤดกูาล อกีทัง้หากสามารถจดั
ใหม้ตีลาดน ้าเพือ่จ าหน่ายผลติผลทางการเกษตร โดยน าภาคเอกชนหรอืสถานประกอบการในพืน้ที่
มาร่วมกจิกรรมดว้ยกจ็ะสามารถสง่เสรมิการท่องเทีย่วได ้
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3. ส านกังานเขตอาจจดัเสน้ทางทอ่งเทีย่วสถานทีส่ าคญัภายใน 1 วนัหรอืแบ่งเป็นครึง่วนั
เชา้หรอืครึง่วนับ่ายในเสน้ทางต่าง ๆ อาจเลอืกจุด ทีม่ศีกัยภาพจดัเป็นการท่องเทีย่วน าร่องโดย
ประสานงานกบับรษิทัน าเทีย่วในพืน้ทีร่ว่มกจิกรรม และเพิม่การประชาสมัพนัธใ์หก้บัประชาชนทัว่ไปให้
ทราบขอ้มลูอยา่งทัว่ถงึ 

4. ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้นการท่องเทีย่ว อาจใชก้ารสรา้งมคัคุเทศกน้์อยโดยจดั
อบรมนกัเรยีนในโรงเรยีนหรอืเดก็ในชุมชนทีม่ศีกัยภาพมาเพือ่สรา้งบุคลากรดา้นทอ่งเทีย่วในพืน้ที่ 

 

 
 

รบัทราบผลการด าเนินงานดา้นการท่องเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีเ่ขตกลุ่มกรุงเทพใต้  
ในประเดน็เกี่ยวกบัแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญั การจดักจิกรรมส่งเสรมิการท่องเทีย่วในพืน้ทีใ่หย้ัง่ยนื 
แผนงานส่งเสรมิการกฬีาในพืน้ที ่โดยเฉพาะกจิกรรมของสโมสรกฬีาประจ าเขต  และปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการ  

 
ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. ปัญหาขาดแคลนอาสาสมคัรลานกฬีาซึง่เป็นปัญหาในหลายเขต ควรพจิารณาอตัราคา่ตอบแทน

ใหเ้หมาะสม ควรประสานเรง่รดัหน่วยงาน ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้กดิการแกไ้ขเป็นรปูธรรม 
2. ควรเน้นแสวงหาความรว่มมอืจากภาคสว่นต่าง ๆ ในพืน้ที ่โดยเฉพาะวดัหรอืมสัยดิซึง่

สามารถเป็นเครอืขา่ยในการท างานในพืน้ทีไ่ด ้
3. การจดัท าคูม่อืหรอืเอกสารประชาสมัพนัธไ์ม่จ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณของทางราชการ อาจ

ขอรบัการสนบัสนุนจากบรษิทัหา้งรา้น หรอืบรษิทัน าเทีย่วในพืน้ที่ โดยมารว่มเป็นเครอืขา่ยในการท างาน 
4. การเชา่ทีด่นิของเอกชนหรอืหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่จดัท าเป็นลานกฬีาหรอืสวนสาธารณะซึง่

ใชง้บประมาณมากในแต่ละปี ควรใชก้ารประสานขอความอนุเคราะหโ์ดยไม่เสยีคา่ใชจ้่าย     
5. สรา้งจุดเดน่ดา้นการทอ่งเทีย่วโดยเน้นประเดน็ส าคญั ๆ เชน่ สถานทีส่วยงาม มสีิง่

ศกัดิส์ทิธิโ์บราณเก่าแก่ อาหารอรอ่ยมคีุณภาพ ราคาไมแ่พง คมนาคมสะดวก ป้ายบอกทางชดัเจน เป็นตน้ 
6. การสง่เสรมิดา้นกฬีานอกจากจดักจิกรรมและเชญิชวนประชาชนมารว่มงานแลว้ตอ้งเน้นให้

ประชาชนเหน็ความส าคญัของการออกก าลงักายเป็นประจ าในชวีติประจ าวนั    
 

 
 

รบัทราบผลการด าเนินงานดา้นการท่องเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีเ่ขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 
ในประเดน็เกี่ยวกบัแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญั การจดักจิกรรมส่งเสรมิการท่องเทีย่วในพืน้ทีใ่หย้ัง่ยนื 
แผนงานส่งเสรมิการกฬีาในพื้นที ่เป็นต้น   

 

7. รบัทราบผลการด าเนินการท่องเท่ียวและการกีฬาในพืน้ท่ีเขตกลุ่มกรงุธนเหนือ 
 

6. รบัทราบผลการด าเนินการท่องเท่ียวและการกีฬาในพืน้ท่ีเขตกลุ่มกรงุเทพใต้ 
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ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. กรุงเทพมหานครควรจดัท าป้ายประชาสมัพนัธห์รอืป้ายบอกเสน้ทางเพือ่ไปยงัแหล่ง

ทอ่งเทีย่วแตล่ะแหง่ใหช้ดัเจนและควรเพิม่ภาษา ต่างประเทศ เชน่ ภาษาองักฤษ ภาษาจนี หรอืภาษา
ประเทศในประชาคมอาเซยีน เป็นตน้ 

2. ควรมกีารรวบรวมขอ้มลูแหล่งทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตรเ์อกสารเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์
ใหม้รีปูเล่มสวยงามน่าสนใจ อาจจดัท าเป็น 2 พืน้ที ่คอื ยา่นฝัง่พระนครและยา่นฝัง่ธนบุร ีอาจจดัท าเป็น
ภาษาองักฤษ ภาษาจนี หรอืภาษาอื่น ๆ เพือ่เป็นการรองรบันกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ิ 

3. กรุงเทพมหานครควรใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยัในการทอ่งเทีย่วทางน ้าใหไ้ด้
มาตรฐานและยัง่ยนื โดยประสานภาคเอกชนเขา้มามสีว่นร่วมในการปรบัปรุง ซ่อมแซมหรอืดแูลทา่เรอืที่
ช ารุด โดยกรุงเทพมหานครอนุญาตใหต้ดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานในบรเิวณดงักลา่ว 

4. ศนูยบ์รกิารขอ้มลูการทอ่งเทีย่วแนะน าแก่นกัทอ่งเทีย่วแต่ละแห่ง ควรจดัเจา้หน้าทีอ่ยู่
ประจ าและพรอ้มปฏบิตัหิน้าทีอ่ยูต่ลอด รวมทัง้พฒันาดา้นภาษาต่าง ๆ ใหก้บัเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งให้
หลากหลายมากขึน้ 

5. กรุงเทพมหานครควรพฒันาการสรา้งเครอืขา่ยหน่วยงานภาครฐั รวมทัง้ภาคเอกชน 
เพือ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มในการพฒันาการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีใ่หย้ัง่ยนืและเขม้แขง็ 

6. ควรเพิม่อ านาจในการบรหิารจดัการงบประมาณดา้นการกฬีาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ
ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารลานกฬีาแต่ละเขตมากขึน้ จดัสรรงบประมาณใหเ้ขตด าเนนิการ
จดัซือ้จดัจา้งเอง หากสว่นกลางจ าเป็นตอ้งจดัซือ้ใหค้วรส ารวจความตอ้งการของส านกังานเขตก่อน 
รวมทัง้จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนดา้นการกฬีาเพิม่เตมิใหเ้พยีงพอ 

7. กรุงเทพมหานครควรสนบัสนุนการผลติสนิคา้ OTOP หรอืผลติภณัฑช์ุมชนใหไ้ด้
มาตรฐาน หลากหลาย และน่าสนใจ รวมทัง้สง่เสรมิประชาสมัพนัธแ์ละจดัหาชอ่งทางการจ าหน่าย
ผลติภณัฑด์งักล่าวใหแ้ก่นกัทอ่งเทีย่วในกจิกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่วในพืน้ทีท่ีก่รุงเทพมหานครจดัขึน้ 

8. กรุงเทพมหานครควรมศีนูยข์อ้มลูดา้นการท่องเทีย่วภาพรวมของกรุงเทพมหานคร เชน่ 
เสน้ทางการทอ่งเทีย่วใน 50 เขต ผลติภณัฑช์ุมชนทีไ่ดร้บัความนิยมของแต่ละเขต และเชือ่มโยงขอ้มลู
กบัเวบ็ไซตข์องส านกังานเขตเพือ่ความสะดวกในการศกึษาหรอืคน้หาขอ้มลูของนกัทอ่งเทีย่วหรอืผูส้นใจ
ทัว่ไป อาจปรบัรปูแบบเวบ็ไซตข์องส านกังานเขตใหน่้าสนใจและเขา้ถงึขอ้มลูแหล่งทอ่งเทีย่วไดง้า่ยมาก
ขึน้ 

9. การจดัท าโครงการสง่เสรมิการท่องเทีย่วในพืน้ทีเ่ขตทีม่รีปูแบบการน าประชาชนมารว่ม
กจิกรรมในเสน้ทางการท่องเทีย่ว ควรใหม้กีารเกบ็คา่ใชจ้่ายตามความเหมาะสม ส านกังานเขตอาจเป็น
หน่วยงานใหก้ารสนบัสนุนและประสานเครอืขา่ยผูป้ระกอบการหรอืประชาชนในพืน้ทีเ่ป็นผูด้ าเนินการ 
ซึง่จะท าใหก้ารทอ่งเทีย่วในพืน้ทีม่คีวามต่อเนื่องยัง่ยนื อาจสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการทอ่งเทีย่วจดัเป็น
เสน้ทางการทอ่งเทีย่วทีห่ลากหลาย เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเลอืกร่วมกจิกรรมไดต้ามความตอ้งการ 
 

  
8. แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการโรงเรียนกีฬากรงุเทพมหานครให้มีศกัยภาพ 
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 คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีาประชุมรว่มกบัผูแ้ทนจากส านกัวฒันธรรม 
กฬีา และการทอ่งเทีย่ว  เพือ่หารอืแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการโรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร
ใหม้ศีกัยภาพ ครบวงจร สรปุไดด้งันี้ 

ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว ด าเนินการจา้งทีป่รกึษาเพือ่ท าแผนปฏริปูการ
บรหิารจดัการโรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร โดยคณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นทีป่รกึษาโครงการนี้ ขณะนี้อยูใ่นระหวา่งการสรุปรายละเอยีดผล
โครงการการจดัท าแผนปฏริปูการบรหิารจดัการโรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาอุปสรรคของการบรหิารจดัการโรงเรยีนกฬีากรงุเทพมหานครคอื วชิาสามญัและวชิา
กฬีาไม่ไดเ้รยีนแห่งเดยีวกนั ตอ้งไปฝากเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร บุคลากรของโรงเรยีน
กฬีากรุงเทพมหานครไม่พรอ้ม ไม่เตม็รปูแบบและไมม่บีทบาทในการจดัการศกึษา ซึง่ส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานครก าหนดวา่จะตอ้งมอีงคป์ระกอบครบเหมอืนโรงเรยีนในสงักดั
ของส านกัการศกึษา 
ทีส่อนวชิาสามญัคอื ตอ้งมผีูอ้ านวยการโรงเรยีนและมคีรผููส้อนในสาขาวชิาต่าง ๆ ใหค้รบถว้นจงึจะ
สามารถด าเนินการจดัระบบการศกึษาเองได ้ 

แนวทางการแกไ้ขการบรหิารจดัการโรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร 
ผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครไดม้นีโยบายใหด้ าเนินการจดัสรา้งศนูยก์ารเรยีนรูเ้ฉลมิพระ

เกยีรต ิ84 พรรษา (โรงเรยีนกฬีา ดนตรแีละการแสดง) ในพืน้ทีข่องส านกังานทรพัยส์นิสว่น
พระมหากษตัรยิ ์ถนนพระราม 2 ซอย 86 เขตบางขนุเทยีนกรุงเทพมหานคร เพือ่แกไ้ขปัญหาทีเ่ป็นอยู่
อย่างยัง่ยนืดงัต่อไปนี้ 

1. ดา้นการเช่าทีด่นิ 
 กรุงเทพมหานครและส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์มเีจตนารมณ์รว่มกนัใน

การสนบัสนุนและสง่เสรมิดา้นการพฒันานโยบายและภารกจิทีส่อดคลอ้งกนัทัง้ 2 หน่วยงาน จงึไดท้ า
หนงัสอืขอความร่วมมอืในการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เมือ่วนัที ่21 
มกราคม 2554 โดยส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว ไดข้อขอ้มลูรายละเอยีดในการเชา่พืน้ทีจ่าก
ส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์เลขทีด่นิ 1 ต าบลแสมด า (บางบอน) อ าเภอบางขนุเทยีน เนื้อที ่
28,000 ตารางวา  (70 ไร)่ ก าหนดอายสุญัญา 30 ปี 

ต่อมาส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว ขอปรบัเปลีย่นผงัทางเขา้ – ออกศนูย์
การเรยีนรูเ้ฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา (โรงเรยีนกฬีา ดนตรแีละการแสดง) ตัง้แต่ปากซอยพระราม 2 
ซอย 86 จนถงึจรดทางรถไฟสายวงเวยีนใหญ่ – มหาชยั ขนาดไมน้่อยกวา่ 15 เมตร ใหเ้ป็นถนน
สาธารณะประโยชน์ โดยส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิเ์หน็ควรใหป้รบัตามทีข่อ  

ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งด าเนินการเจรจาต่อรองขอขยายถนนทางเขา้ - ออกศนูยก์าร
เรยีนรูเ้ฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา ซึง่อยูร่ะหวา่งการด าเนินการดงันี้ 
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-  ส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิไ์ดเ้ตรยีมทางเขา้ – ออก พืน้ทีบ่รเิวณถนน 
พระรามที ่2 ซอย 86 ขนาดความกวา้ง 15 เมตร มผีูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรง 18 ครวัเรอืน ซึง่ยงัไมไ่ดย้า้ย
ออก 

- ขอขยายทางเขา้ -ออก พืน้ทีบ่รเิวณถนนพระรามที ่2 ซอย 86 เพิม่ขนาดความกวา้ง
เป็น 20 เมตร ซึง่จะมจี านวนผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรงเพิม่ขึน้อกีอย่างน้อยอกี 10 ครวัเรอืน อยูร่ะหวา่ง
การเจรจากบัส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์

2. การจา้งออกแบบศนูยก์ารเรยีนรูเ้ฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา (โรงเรยีนกฬีา ดนตรแีละการ
แสดง) 

   แต่งตัง้คณะกรรมการวางขอ้ก าหนดงานจา้ง (TOR) ออกแบบศนูยก์ารเรยีนรูเ้ฉลมิพระ
เกยีรต ิ84 พรรษา (โรงเรยีนกฬีา ดนตรแีละการแสดง) เมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2557 โดยวาง
ขอ้ก าหนดงานจา้งและไดจ้ดัท าประกาศกรุงเทพมหานคร ปัจจุบนั ผูเ้สนองานทีผ่า่นการคดัเลอืก
คุณสมบตัเิบือ้งตน้ ไดม้าน าเสนอผลงานการออกแบบโครงการฯ วนัที ่26 สงิหาคม 2558 ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด ซึง่ในขณะนี้อยูร่ะหวา่งการรวบรวม
ผลเพือ่หาผูช้นะการเสนองาน 

3. การจดัท าแผนปฏริปูการบรหิารจดัการโรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร 
    ด าเนินการจา้งทีป่รกึษาเพือ่ท าแผนปฏริปูการบรหิารจดัการโรงเรยีนกฬีา

กรุงเทพมหานครโดยคณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรเ์ป็นทีป่รกึษา
โครงการน้ีขณะนี้อยูใ่นระหวา่งการพจิารณาและศกึษารายงานความกา้วหน้าโครงการการจดัท าแผน
ปฏริปูการบรหิารจดัการโรงเรยีนกฬีากรงุเทพมหานคร  

 
ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. โรงเรยีนกีฬากรุงเทพมหานครควรต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลความ

ประพฤตขิองเดก็นกัเรยีน และเฝ้าระวงัปัญหายาเสพตดิอย่างต่อเนื่อง 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการบรหิารจดัการโรงเรยีนกีฬาของกรุงเทพมหานครคอืแต่ละ

หน่วยงาน แบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบกนัและงบประมาณในการด าเนินการ ซึ่งควรมกีารประสานงาน
และบูรณาการในการท างานร่วมกนัคอื ส านักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเที่ยว ส านักการศกึษา และ
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานครจะสามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้

3. โรงเรยีนกฬีาของกรุงเทพมหานคร ควรศกึษาและพจิารณารูปแบบการด าเนินการของ
สถาบนัการพลศกึษา (สนามศุภชลาศยั) ซึ่งเป็นโรงเรยีนกฬีาครบวงจร ท าหน้าที่ผลติครูโดยเฉพาะครู
สอนพลศกึษาและสุขศกึษา มทีัง้การเรยีนวชิาสามญัและวชิาพลศกึษา อาจน าโครงสรา้งของหลกัสูตร
และแนวทางการบรหิารจดัการมาพิจารณา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักการศึกษา ส านัก
วฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร ประชุม
หารอืร่วมกนัเพื่อให้ได้ขอ้สรุปที่เป็นประโยชน์กบัประชาชน ทัง้นี้ อาจแก้ไขกฎหมายหรอืข้อบญัญัติ
กรุงเทพมหานครเพือ่รองรบัภารกจิดงักล่าว  
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………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีาประชุมรว่มกบัส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว เพือ่
ตดิตามความคบืหน้าการสง่เสรมิการท่องเทีย่วและพฒันาการกฬีาของกรุงเทพมหานคร 
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คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วและการกฬีาประชุมหารอื 
แนวทางการสง่เสรมิการท่องเทีย่วในพืน้ทีเ่ขตทววีฒันา 
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คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วและการกฬีาประชุมหารอืแนวทางการสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วในพืน้ทีเ่ขตกลุ่มกรุงเทพใต ้
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คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วและการกฬีาประชุมหารอืแนวทางการสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วในพืน้ทีเ่ขตคลองสามวา 
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คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วและการกฬีาลงพืน้ทีต่รวจสอบ 
สภาพสะพานทางเดนิไมช้มธรรมชาตชิายทะเลบางขนุเทยีน 
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