
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการท่องเท่ียวและการกีฬา 

ประจ าปี พ.ศ. 2560 
     

 
สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีาในคราวประชุมสภา

กรุงเทพมหานคร สมยัสามญั สมยัที่ 4 (ครัง้ที่ 1) ประจ าปีพุทธศกัราช 2559 เมื่อวนัพุธที่ 5 ตุลาคม 
2559 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน  ดงันี้ 

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

 
ผูช้ว่ยเลขานุการ 

1. นางสาวทพิยช์นม ์   เต่าทอง นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2. นายชยัวุฒ ิ  แจง้จรสั นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

 
คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการ จ านวน 5 คณะ ประกอบดว้ย 
1. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีเ่ขตกลุ่ม

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

2. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีเ่ขตกลุ่มกรุงธน
เหนือ ประกอบดว้ย เขตธนบุร ีคลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลดั ตลิง่ชนั และทวี
วฒันา โดยม ีพลเอก โกญจนาท  จุณณะภาต  เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
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3. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีเ่ขตกลุ่ม
กรุงเทพตะวนัออก ประกอบดว้ย เขตบางกะปิ สะพานสงู บงึกุ่ม คนันายาว ลาดกระบงั มนีบุร ีหนอง
จอก คลองสามวา และประเวศ โดยม ีนายวชิาญ  ธรรมสจุรติ  เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

4. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีเ่ขตกลุ่มกรุงธน
ใต ้
ประกอบดว้ย เขตภาษเีจรญิ บางแค หนองแขม บางขนุเทยีน บางบอน  ราษฎรบ์รูณะ และทุง่ครุ  โดยม ี            
นายอคัรวฒัน์  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

5. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วทางน ้าในกรุงเทพมหานคร โดยม ี               
นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกลุ  เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. พิจารณาผลกระทบการจดังานเทศกาลเท่ียวเมืองไทยประจ าปี 2560 

คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีา ประชุมรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งคอื ส านกั
วฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว และส านกัสิง่แวดลอ้ม เพือ่พจิารณาผลการจดังานเทศกาลเทีย่ว
เมอืงไทยประจ าปี 2560 ครัง้ที ่37 ระหวา่งวนัที ่๒5 - ๒๙ มกราคม 2560 ณ สวนลุมพนิี เขตปทุมวนั 
โดยสรุปไดด้งันี้ 

ผลสมัฤทธิก์ารจดังานเทศกาลเทีย่วเมอืงไทย  
1. จ านวนผูเ้ขา้ชมงาน 633,070 คน ประกอบดว้ย ชาวไทย จ านวน 587,228 คน และ

ชาวต่างชาต ิ45,842 คน     
2. การกระจายรายไดภ้ายในงาน เกดิเงนิหมุนเวยีน จ านวน 383,302,248 บาท  

2.1 คา่อาหารและเครือ่งดืม่จ านวน 185 ลา้นบาท 
2.2 คา่สนิคา้หตัถกรรมและสนิคา้อื่น ๆ จ านวน 158 ลา้นบาท 
2.3 คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางจ านวน 38 ลา้นบาท 

3. ประโยชน์ดา้นการสง่เสรมิการท่องเทีย่วและอื่น ๆ ทีก่รุงเทพมหานครไดร้บั 
3.1 เป็นการจดังานดา้นการท่องเทีย่วแบบบรูณาการรว่มกนักบัหน่วยงานภาครฐั ท า

ใหป้ระหยดังบประมาณภาครฐั มคีวามเป็นเอกภาพและมปีระสทิธภิาพในการท างาน 
3.2 ไดป้ระชาสมัพนัธส์วนลมุพนิี ในฐานะแหล่งท่องเทีย่วใจกลางเมอืง ผูเ้ขา้ชมงานมี

ความสะดวกสบายในการเดนิทางไดห้ลายวธิ ีเชน่ รถโดยสารประจ าทาง รถไฟฟ้า และรถไฟใตด้นิ 
3.3 สรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชมงานไดส้มัผสัศลิปวฒันธรรมของ

กรุงเทพมหานคร และเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของแต่ละภูมภิาค 
3.4 ไดป้ระชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ผลติภณัฑข์องด ี50 เขตของกรุงเทพมหานคร ให้

เป็น              ทีรู่จ้กัแพรห่ลายภายในงาน ท าใหม้กีารต่อยอดผูม้าเขา้รว่มงานตดิตามไปยงัสถานทีผ่ลติ 
เกดิการกระจายรายไดแ้ละสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วภายในชุมชน 
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4. แนวทางการพจิารณาสถานทีบ่รเิวณอื่นทีเ่หมาะสมเพือ่เป็นทางเลอืก หาก
กรุงเทพมหานครตอ้งพจิารณาอนุเคราะหส์ถานทีใ่นการจดังานครัง้ต่อไป ควรพจิารณาสถานทีอ่ื่นๆ ทีม่ี
ความเหมาะสม ทัง้ในดา้นขนาดพืน้ทีแ่ละความสะดวกในการเดนิทาง เช่น สวนวชริเบญจทศั สวนเบญจ
กติ ิเป็นตน้ 

ปัญหาและผลกระทบจากการจดังานเทศกาลเทีย่วเมอืงไทย  
1. ดา้นสถานที ่ 

1.1 สวนลุมพนิีมปีระชาชนพกัผอ่นและออกก าลงักาย เฉลีย่วนัละ 8,000 – 12,000 คน 
เมือ่จดังานดงักล่าว ท าใหเ้กดิผลกระทบต่อผูท้ีม่าใชบ้รกิารสวนไม่ไดร้บัความสะดวก เนื่องจากมรีถ
เตรยีมงานและรถผูป้ระกอบการวิง่เขา้ – ออกพืน้ทีแ่ต่ละวนัเป็นจ านวนมาก ท าใหก้ารจราจรตดิขดั ลาน
จอดรถไม่เพยีงพอ และก่อใหเ้กดิมลพษิบรเิวณโดยรอบ 

1.2 ระยะเวลาการใชพ้ืน้ทีจ่ดังานดงักล่าวประมาณ 14 วนั ตัง้แต่การเตรยีมงาน 
ตกแต่งสถานที ่ปลกูสรา้งซุม้รา้นคา้และอื่น ๆ เจา้หน้าทีไ่ม่สามารถเขา้รดน ้าตน้ไม ้สนามหญา้และแปลง
ไมต้่าง ๆ ได ้ประกอบกบัเป็นชว่งหน้าแลง้ และการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ผูเ้ขา้รว่มงานจ านวนมากไม่
ระมดัระวงั ท าใหส้นามหญา้และแปลงไมเ้สยีหาย   

1.3 มผีูเ้ขา้ร่วมงาน ผูค้า้ และเจา้หน้าทีจ่ านวนมาก ท าใหห้อ้งสุขาภายในสวนไม่
เพยีงพอ ปัม๊น ้าท างานหนกั หอ้งน ้าอุดตนั ตอ้งปิดการใหบ้รกิารชัว่คราวเป็นระยะ ๆ ไม่ทนัต่อการ
ใหบ้รกิารประชาชน  

1.4 การเตรยีมงานในแต่ละพืน้ทีม่กีารขดุเจาะพืน้สนาม ท าใหเ้กดิความเสยีหาย 
ระบบทอ่สปรงิเกอรแ์ตก ช ารุด ยุง่ยากส าหรบัการแกไ้ข และหลงัจากเสรจ็งานขาดการประสานงานใน
การเขา้เกบ็อปุกรณ์ 

2. ดา้นการดแูลความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย   
2.1 ผูท้ีเ่ขา้มาจดัเตรยีมงานหรอืการน ารถขนสง่อปุกรณ์จดังานไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลง

หรอืระเบยีบการใชส้วนสาธารณะ ทัง้ทีม่กีารแจง้เตอืนแลว้ เชน่ สบูบุหรีภ่ายในสวน น ารถเขา้สง่ของไม่มี
บตัรหน้ารถ จอดรถนาน ไม่ดบัเครือ่งยนต ์ไม่น ารถออกจากพืน้ทีเ่มือ่ครบก าหนดเวลา รวมทัง้จอดรถกดี
ขวางผูอ้อกก าลงักาย 

2.2 มผีูค้า้และผูป้ระกอบการมารว่มกจิกรรมเป็นจ านวนมาก อกีทัง้มผีูค้า้ภายนอก
ลกัลอบเขา้มาจ าหน่ายสนิคา้ภายในงาน ไม่มเีจา้หน้าทีต่รวจสอบและผลกัดนัออกจากพืน้ที ่และรา้นคา้
บางรา้นไม่ปิดตามก าหนดเวลา 

2.3  การหุงตม้และปรุงอาหาร มกีารใชเ้ตาแก๊ส เตาถ่านและอื่น ๆ เขา้มาด าเนินการ 
3. ดา้นการดแูลรกัษาความสะอาด   

3.1 เกดิขยะจากผูเ้ขา้มาจดัเตรยีมสถานที ่ทิง้เศษวสัด ุอุปกรณ์และขยะจากการน า
อาหารเขา้มารบัประทาน ไมจ่ดัเกบ็ใหเ้รยีบรอ้ย ไมช่ว่ยกนัรกัษาความสะอาด 

3.2 ในระหวา่งการจดังาน มผีูร้ว่มงานจ านวนมาก ปรมิาณขยะประมาณ 24 ตนั/วนั 
และมขียะทีเ่กดิจากอาหารตกคา้งสง่กลิน่เหมน็ 



- 4 - 
 

3.3 พอ่คา้ แม่คา้น าขยะมากองทิง้ไว ้หลงัจากทีม่กีารเกบ็ขยะหลงัเลกิกจิกรรมในแต่
ละวนัแลว้ ท าใหเ้กดิปัญหาขยะตกคา้งสง่กลิน่เหมน็ 

4. ดา้นการดแูลความปลอดภยั  
4.1 การจดังานท าใหม้ผีูค้นหลากหลายเขา้มาในสวนเพิม่มากขึน้ ซึง่ยากต่อการ

ตรวจสอบและดแูลรกัษาความปลอดภยั อาจเป็นเหตุใหม้กีารแฝงตวัของกลุ่มมจิฉาชพี     
4.2 มรีถกอลฟ์รบั – สง่เจา้หน้าทีจ่ านวนหลายคนั วิง่ตลอดเวลา และวิง่ดว้ยความเรว็

สงู   ท าใหเ้กดิความไม่ปลอดภยัต่อผูม้าพกัผอ่นและออกก าลงักาย 
4.3 การรือ้ถอนหลงัเสรจ็สิน้การจดังาน มกีารทิง้เศษวสัดุ อุปกรณ์ เชน่ ไม ้ตะป ู

อุปกรณ์จากการรือ้ถอนโครงสรา้ง เกบ็ออกไมห่มด 
 

ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. การคดัเลอืกผลติภณัฑข์องด ี50 เขตของกรุงเทพมหานครทีไ่ปจ าหน่ายในงาน ควร

คดัเลอืกจากสนิคา้ทีเ่ป็นของด ี50 เขต หรอื Bangkok Brand ของแต่ละเขตอยา่งแทจ้รงิ ควรมกีาร
พจิารณาคดัเลอืกอย่างรอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพเป็นทีย่อมรบัของ
ประชาชน 

2. ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว ควรด าเนนิการเอง เนื่องจาก
กรุงเทพมหานคร          มคีวามพรอ้มดา้นสถานทีอ่ยูแ่ลว้ อาจพจิารณาสถานทีใ่หเ้หมาะสมทีจ่ะเกดิ
ผลกระทบน้อย เชน่ ศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญีปุ่่ น) หากด าเนินการเองจะใชง้บประมาณ
จ านวนไม่มาก 

3. กรุงเทพมหานครควรพจิารณาการออกระเบยีบรองรบัใหเ้หมาะสมเกีย่วกบัการเกบ็
เงนิประกนัความเสยีหายจากหน่วยงานอื่นทีม่าขอใชส้ถานทีข่องกรงุเทพมหานครในการจดังานต่าง ๆ 
เพือ่ป้องกนัปัญหากรณีเกดิความเสยีหายกบัพืน้ทีท่ีเ่ป็นหญา้และตน้ไมใ้นสวนสาธารณะ เป็นตน้ 

2. ติดตามนโยบายและผลการพฒันาการท่องเท่ียววิถีรบัประทานอาหารริมทาง 
(Street Food) ของกรงุเทพมหานคร 

คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีา ประชุมร่วมกบัผูแ้ทนจากส านกัวฒันธรรม 
กฬีา และการทอ่งเทีย่ว เพือ่ตดิตามนโยบายและผลการพฒันาการทอ่งเทีย่ววถิรีบัประทานอาหารรมิทาง  
(Street Food) ของกรุงเทพมหานครโดยสรุปไดด้งันี้ 

กรอบแนวทางการจดัระเบยีบหาบเรแ่ผงลอยในกรุงเทพมหานคร 
1. การระบุก าหนดทีต่ัง้ (Location) 

- ส านกังานเขตทุกเขตก าหนดพืน้ทีเ่พือ่พฒันาการทอ่งเทีย่ววถิรีบัประทานอาหารรมิ
ทาง 

- ก าหนดถนน ซอย ตรอก ทีจ่ะด าเนินการ 
- ศกึษาสภาพทางกายภาพทัว่ไป ขนาดถนน ขนาดทางเทา้ 
- ศกึษาจ านวนผูค้า้ในทีต่ ัง้ 
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- จดัท าแผนที ่แผนผงัผูค้า้เดมิและแผนที ่แผนผงัใหม่  
2.อตัลกัษณ์ (Identity) 

- ความโดดเด่นของย่าน 
- ความโดดเด่นของพืน้ที ่เป็นจุดศนูยก์ลางของนกัทอ่งเทีย่ว เชน่ ตลาดเชา้ ตลาด

กลางวนั 
ตลาดกลางคนืทีน่ิยม 

- มอีาหารทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ 
- ความโดดเด่นในดา้นคุณภาพ และราคา 
- ความมชีือ่เสยีงของรา้นอาหารทีน่กัทอ่งเทีย่วตอ้งมาชมิ 
- มเีทศกาลทีม่ขีองกนิเฉพาะถิน่ 

3. รปูแบบของแผงคา้ (Pattern)  
ตวัอยา่ง ถนนขา้วสาร 

- ออกแบบสมัพนัธก์บัอตัลกัษณ์พืน้ที ่
- รปูแบบรถเขน็ ศาลาทรงไทย 
- ขนาดหน้ากวา้ง 2.5 ม. ลกึ 2 ม. สงู 3 ม. 
- มทีีว่างภาชนะ และทีร่องน ้ามนัปรุงอาหาร 

ตวัอยา่ง ถนนเยาวราช 
- ออกแบบใหส้มัพนัธก์บัอตัลกัษณ์ในพืน้ที ่
- รปูแบบเป็นทรงศาลาจนี 
- ขนาด ขึน้อยูก่บัขนาดแผงคา้ของแต่ละราย 

  4. การมสีว่นรว่ม (Participation) 
- การด าเนินการร่วมกบัเจา้หน้าทีร่ฐั ทหาร ต ารวจ เทศกจิ 
- การด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ แพทย ์อนามยั สาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม 

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
- การด าเนินการร่วมกบัรา้นคา้ทีอ่ยูใ่นอาคารรมิทาง 
- การด าเนินการร่วมกบัผูค้า้เดมิ 

 
 
 5. แนวทางการบรหิารจดัการ (Management) 

- ดา้นนโยบาย การก าหนดจุดผ่อนผนั ก าหนดเวลาขาย ก าหนดวนัหยุดขาย 
- ดา้นรกัษาความปลอดภยั จดัท าแผนการด าเนินการปฏบิตังิานรว่มกบัหน่วยงาน

ต ารวจ ทหาร เทศกจิ ดบัเพลงิ (สปภ.) อาสาสมคัร สิง่แวดลอ้ม 
- ดา้นการจดัการพืน้ที ่การจดัแบ่ง Zone การจดัทางเดนิผูซ้ือ้และประชาชน การจดั

ระเบยีบทางกายภาพอื่น ๆ 
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- ดา้นการจดัการผูค้า้ ลงทะเบยีนผูค้า้เดมิ จดัระเบยีบต าแหน่งผูค้า้  
- ดา้นการรกัษาความสะอาด ภาชนะทิง้ขยะ การท าความสะอาดของผูค้า้ การลา้ง

พืน้ของ กทม. การจดั Big Cleaning Day 
- ดา้นสุขอนามยั การอบรมสุขาภบิาลอาหาร การมใีบรบัรองมาตรฐาน การแต่งกาย 

ภาชนะ และระบบก าจดัสิง่ปฏกิลู 
 

ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. ในบรเิวณพืน้ทีเ่ขตสมัพนัธวงศค์วรจดัเป็นโซน Food Area ไม่ใชท่ าเพยีงแค ่Street 

Food บนถนนเยาวราช เนื่องจากในบรเิวณนี้มรีา้นจ าหน่ายอาหารทีอ่ร่อยและคุณภาพทีด่จี านวนมาก 
สว่นในยา่นบางล าพ ูถนนพระอาทติย ์และวดัโพธิก์ม็นีกัทอ่งเทีย่วเป็นจ านวนมาก จงึน่าสนใจทีจ่ะพฒันา
ใหเ้ป็น Street Food ได ้

2. ควรจะมตีราสญัลกัษณ์ของกรุงเทพมหานครรบัรองมาตรฐานความปลอดภยั ความ
สะอาดและคุณภาพของอาหาร ทีไ่ดต้ามมาตรฐานทีก่รุงเทพมหานครก าหนด เพือ่ความเชือ่มัน่ของ
ผูบ้รโิภคและนกัทอ่งเทีย่ว 

3. การเสรมิศกัยภาพของ Street Food สามารถกระท าไดค้อืพืน้ทีท่อ่งเทีย่วทีอ่ยู่
ใกลเ้คยีง 
ชว่ยสนบัสนุนและเสรมิศกัยภาพใหม้ากขึน้ได ้โดยมกีจิกรรมทีท่ ารว่มกนัคอื การกนิ การเทีย่วและพกั
คา้ง ประเดน็ทีส่ าคญัคอื กรุงเทพมหานครยงัขาดการประชาสมัพนัธแ์หล่งทอ่งเทีย่วต่าง ๆ ซึง่ตอ้ง
ประชาสมัพนัธใ์หน้กัทอ่งเทีย่วทราบอย่างทัว่ถงึดว้ย 

4. ในเรือ่งรปูแบบต่าง ๆ เชน่ รปูแบบของหาบเรใ่นถนนเยาวราช ควรใหท้อ้งถิน่หรอื
ชุมชน 
ไดร้ว่มคดิเพือ่คงอตัลกัษณ์ของตนเองไว ้กรุงเทพมหานครเพยีงก ากบัดแูลในเรือ่งความสะอาดและความ
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยเทา่นัน้ 

5. การพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วในยา่นต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ขอใหส้ านกัวฒันธรรม  
กฬีา และการทอ่งเทีย่ว มกีารประชุมหารอืรว่มกบัส านกังานเขต ตลอดจนชุมชนต่าง ๆ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้หมดใหไ้ดข้อ้สรุปก่อน แลว้จงึน าเสนอต่อผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร 
 

3. ติดตามผลการด าเนินการของส านักวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว 

คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีา ประชุมรว่มกบัส านกัวฒันธรรม กฬีา และการ
ทอ่งเทีย่ว เพือ่ตดิตามผลการด าเนินการของส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว ในเรือ่งต่าง ๆ 
ดงันี้ 

1. การด าเนินการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงศนูยเ์ยาวชน ศนูยก์ฬีา และหอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรู้
ทีไ่ดร้บังบประมาณด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทีย่งัด าเนินการไมแ่ลว้เสรจ็ 
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งานหอ้งสมดุประชาชน 
1) ปรบัปรุงหอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรูส้ะพานสงู งบประมาณ 686,000.- บาท 
2) ปรบัปรุงหอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรูซ้อยพระนาง งบประมาณ 790,000.- บาท 
3) ปรบัปรุงหอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรูเ้คหะชุมชนดนิแดง งบประมาณ 2,350,000.- 

บาท 
4) ปรบัปรุงหอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรูห้นองจอก งบประมาณ 190,000.- บาท 
5) โครงการปรบัปรุงหอสมดุเมอืงกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 267,120,000.- บาท 
งานศนูยเ์ยาวชน 
1) ปรบัปรุงศนูยเ์ยาวชนหนองจอก งบประมาณ 6,900,000.- บาท 
2) ปรบัปรุงศนูยเ์ยาวชนฉตัรแกว้ง บประมาณ 428,000.- บาท 
3) โครงการก่อสรา้งศนูยเ์ยาวชนบางกอกใหญ่ งบประมาณ 53,640,000.- บาท 
งานการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงศนูยก์ฬีา 
1) ปรบัปรุงศนูยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ72 พรรษา งบประมาณ 18,000,000 บาท  
2) ปรบัปรุงศนูยก์ฬีาประชานิเวศน์ งบประมาณ 4,280,000 บาท 
3) ปรบัปรุงศนูยก์ฬีากลางแจง้ศนูยก์ฬีาวชริเบญจทศั งบประมาณ 18,700,000 บาท 
4) โครงการปรบัปรุงศนูยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรตริะยะเวลาด าเนินการ 3 ปี วงเงนิ
ทัง้สิน้  

83,600,000 บาท งบประมาณปี 2560 จ านวน 16,720,000 บาท 
2. โครงการหรอืกจิกรรมส าคญั ๆ ทีจ่ะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี

ดงัต่อไปนี้ 
2.1 คา่ใชจ้่ายในการสง่เสรมิกฬีาขัน้พืน้ฐาน วงเงนิงบประมาณรวมทัง้สิน้ 4,000,100 
บาท 

ประกอบดว้ย 
2.1.1 กจิกรรมสรา้งประสบการณ์การเป็นนกักฬีา ส าหรบัศนูยก์ฬีา 11 แห่ง  

เป็นเงนิ 2,650,200 บาท 
- กจิกรรมสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนั 9 แห่ง เป็นเงนิ 1,174,700  

บาท 
- กจิกรรมจดัการแขง่ขนักฬีาภายในศนูยก์ฬีา 11 แห่ง เป็นเงนิ 1,321,500 

บาท 
- กจิกรรมการแขง่ขนักฬีาเชือ่มสมัพนัธร์ะหวา่งศนูยก์ฬีา 11 แห่ง เป็น

เงนิ 154,000 บาท 
2.1.2 กจิกรรมอบรมกฬีาขัน้พืน้ฐานภาคฤดรูอ้นในศนูยก์ฬีา 11 แห่ง เป็นเงนิ 

1,349,900 บาท  
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2.2 คา่ใชจ้่ายในการสง่เสรมิกฬีาเพือ่สุขภาพ วงเงนิรวมทัง้สิน้ 8,432,400 บาท
ประกอบดว้ย 

2.2.1 กจิกรรมจดัการแขง่ขนั BMA FUTSAL 2018 เป็นเงนิ 5,000,000  บาท 
2.2.2 กจิกรรมวนัเดก็ ประจ าปี 2561 เป็นเงนิ 564,500  บาท 
2.2.3 กจิกรรมกฬีาขา้ราชการและลกูจา้ง กทม. ประจ าปี 2561 เป็นเงนิ 

2,867,900 บาท 
2.3 คา่ใชจ้่ายในการสง่เสรมิกฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ วงเงนิรวมทัง้สิน้ 111,567,800 

บาท 
ประกอบดว้ย 

2.3.1 คา่ใชจ้่ายในการจดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาแห่งชาต ิครัง้ที ่46 
ระดบัภาค เป็นเงนิ 19,908,790 บาท  

2.3.2 คา่ใชจ้่ายในการจดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาแห่งชาต ิครัง้ที ่46 
ระดบัชาต ิเป็นเงนิ 21,193,458 บาท  

2.3.3 ค่าใชจ้่ายในการจดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาคนพกิารแห่งชาต ิครัง้ที ่
36 ระดบัภาค เป็นเงนิ 1,633,145 บาท  

2.3.4 ค่าใชจ้่ายในการจดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาคนพกิารแห่งชาต ิครัง้ที ่
36 ระดบัชาต ิเป็นเงนิ 7,796,232 บาท  

2.3.5 คา่ใชจ้่ายในการสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีานกัเรยีน นกัศกึษา
แห่งชาต ิครัง้ที ่39 เป็นเงนิ 17,310,668 บาท  

2.3.6 คา่ใชจ้่ายในการจดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่
34 ระดบัภาค เป็นเงนิ 12,068,865 บาท  

2.3.7 คา่ใชจ้่ายในการจดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่
34 ระดบัชาต ิเป็นเงนิ 18,503,477 บาท  

2.3.8 คา่ใชจ้่ายในการจดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนัโรงเรยีนกฬีาแห่งประเทศ
ไทย ครัง้ที ่20 เป็นเงนิ 2,695,610 บาท  

2.3.9 คา่ใชจ้่ายในการจดัการแขง่ขนักฬีาผูส้งูอาย ุประจ าปี 2561 เป็นเงนิ 
1,006,220 บาท  

2.3.10 คา่ใชจ้่ายในการสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนัเรอืใบ รายการหวัหนิ 
รกีตัตา้  เป็นเงนิ 219,300 บาท  

2.3.11 คา่ใชจ้่ายในการเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีายวุชนโลก ครัง้ที ่52 เป็นเงนิ 
5,654,295 บาท 

2.3.12 คา่ใชจ้่ายในการจดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนัเรอืใบรายการ Top of 
The Gulf Regatta 2018 เป็นเงนิ 249,150 บาท  
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2.3.13 คา่ใชจ้่ายในการเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา Asia Junior Sports Exchange 
Game 2018 ครัง้ที ่12 เป็นเงนิ 458,400 บาท  

2.3.14 คา่ใชจ้่ายในการบรหิารจดัการศนูยฝึ์กกฬีาเยาวชน เป็นเงนิ 2,870,190 บาท      
2.4 คา่ใชจ้่ายในการสง่เสรมิกฬีาเพือ่อาชพี วงเงนิรวมทัง้สิน้ 3,193,800 บาท 

ประกอบดว้ย   
2.4.1 คา่ใชจ้่ายในการสง่ทมีฟุตซอลหญงิกรุงเทพมหานครเขา้รว่มการแขง่ขนั   

"ฟุตซอลหญงิ ไทยแลนดล์กี 2018" เป็นเงนิ 765,500 บาท 
2.4.2 คา่ใชจ้่ายในการสง่ทมีฟุตบอลหญงิกรุงเทพมหานครเขา้รว่มการแขง่ขนั 

"Thai Women's League 2018" เป็นเงนิ 2,428,300 บาท 
2.5 คา่ใชจ้่ายในการสง่เสรมิวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีา วงเงนิรวมทัง้สิน้  

289,900 บาท ประกอบดว้ย 
2.5.1 คา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมหลกัสตูรวทิยาศาสตรก์ารกฬีา เป็นเงนิ 94,960 

บาท 
2.5.2 คา่ใชจ้่ายในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นเงนิ 194,940 บาท  

2.6 คา่ใชจ้่ายในการพฒันาการบรหิารจดัการกฬีาและการออกก าลงักาย วงเงนิรวม 
ทัง้สิน้ 15,379,100 บาท ประกอบดว้ย 

2.6.1 กจิกรรมปฐมนิเทศอาสาสมคัรลานกฬีา เป็นเงนิ 174,035 บาท 
2.6.2 กจิกรรมอบรมผูฝึ้กสอนแอโรบคิระดบัตน้ของกรงุเทพมหานคร เป็นเงนิ 

570,940 บาท 
2.6.3 กจิกรรมประกวดลานกฬีาดเีด่นของกรุงเทพมหานคร เป็นเงนิ 1,251,000 บาท 
2.6.4 คา่ตอบแทนอาสาสมคัรลานกฬีา จ านวน 97 คน เป็นเงนิ 13,383,100 บาท 

 
ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. สภาพภายนอกของหอสมุดเมอืงกรุงเทพมหานครยงัไม่เชญิชวนใหป้ระชาชนเขา้ไป

ใช ้
บรกิารเทา่ทีค่วร ควรปรบัรปูแบบใหม่ใหม้รีปูลกัษณ์ทีน่่าสนใจและเหน็เด่นชดั เพือ่เชญิชวนประชาชนให้
เขา้ไปใชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ 

2. ศนูยก์ฬีาวารภีริมยพ์บปัญหาวา่ไม่มอีตัราก าลงัเจา้หน้าทีร่บัผดิชอบดแูล ประตู
กระจกช ารุดแตกรา้ว หอ้งน ้าสกปรก และไม่มเีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั ดงันัน้ ก่อนการขอจดัสรร
งบประมาณก่อสรา้งศนูยก์ฬีาควรหารอืกบัส านกังาน ก.ก. เรือ่งการก าหนดอตัราก าลงัดว้ย การท างาน
ควรบรูณาการกบั ทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. การสง่เสรมิการตลาดทอ่งเทีย่วในประเทศและต่างประเทศ ควรใหชุ้มชนต่าง ๆ ใน
พืน้ทีไ่ดร้บัประโยชน์ดว้ย เนื่องจากมขีองดใีนชุมชนของกรุงเทพมหานครมากมาย ซึง่ส านกัวฒันธรรม 
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กฬีา และ การทอ่งเทีย่วควรประสานกบัส านกังานเขตต่าง ๆ เพือ่น าของดใีนชุมชนไปเผยแพร่
ประชาสมัพนัธด์ว้ย 

4. ควรฟ้ืนฟูการเดนิทอ่งเทีย่วบรเิวณรอบเกาะรตันโกสนิทร ์มกีจิกรรมรบัประทาน
อาหาร ไหวพ้ระ ปัน่จกัรยาน มกีจิกรรมการทอ่งเทีย่วทีเ่ชือ่มโยงกนั ในชว่งเวลาเยน็ถา้สามารถขอความ
รว่มมอืปิดถนนบางสว่นได ้ประชาชนกน่็าจะพอใจเพราะอากาศไมร่อ้น โดยเฉพาะในชว่งเวลาทีม่งีาน
เทศกาลต่าง ๆ ควรเริม่จากการปรบัปรุงป้ายประชาสมัพนัธส์ถานทีใ่หม้คีวามชดัเจนและน่าสนใจ 

 
4. รบัทราบแผนพฒันาด้านการกีฬาของกรงุเทพมหานคร 

คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีา ประชุมร่วมกบัส านกัวฒันธรรม กฬีา และการ
ท่องเที่ยว เพื่อรับทราบแผนพัฒนาด้านการกีฬาของกรุงเทพมหานคร  โดยบทบาทหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครเกี่ยวขอ้งและสอดคลอ้งกบันโยบายและแผนพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิฉบบัที ่6 (พ.ศ. 
2560 - 2564) ดงันี้ 

 ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสง่เสรมิใหเ้กดิความรูแ้ละความตระหนกัดา้นการออกก าลงักายและ
การกฬีาขัน้พืน้ฐาน 

- โครงการสง่เสรมิกฬีาขัน้พืน้ฐานในศนูยก์ฬีากรุงเทพมหานครทัง้ 12 แหง่ มกีาร
อบรมทกัษะกฬีาขัน้พืน้ฐาน ใหค้วามรูก้ารออกก าลงักายและเล่นกฬีาขัน้พืน้ฐานไดอ้ย่างถูกตอ้งใหก้บั
เดก็ เยาวชน และประชาชนทีส่นใจ 
 ยทุธศาสตรท์ี ่2 การสง่เสรมิใหม้วลชนมกีารการออกก าลงักายและมสีว่นรว่มในกจิกรรม
กฬีา 

1. ปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานของศนูยก์ฬีา ลานกฬีา เพือ่ใหป้ระชาชนทุกเพศ ทกุวยั               
ไดเ้ขา้ถงึสถานทีก่ารออกก าลงักายทีป่ลอดภยัและมมีาตรฐาน 

2. จดัหาพืน้ทีว่า่งส าหรบัจดัตัง้เป็นลานกฬีา และสิง่อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ทุกกลุ่มอย่างทัว่ถงึ โดยปัจจุบนัมลีานกฬีากระจายอยูท่ ัว่กรุงเทพมหานครทัง้ 50 เขต จ านวน 1,157 
ลาน 

3. กรุงเทพมหานครมศีนูยก์ฬีา 12 แห่ง เปิดใหบ้รกิารแก่ประชาชน ทุกเพศ ทุกวยั            
มกีจิกรรมการใหบ้รกิารทีห่ลากหลายตรงกบัความตอ้งการของประชาชน 

4. จดัหาอาสาสมคัรลานกฬีาและอาสาสมคัรศนูยก์ฬีา เพือ่ดแูลประชาชน ใหค้วามรู้
การออกก าลงักายและการเล่นกฬีาขัน้พืน้ฐานทีถู่กตอ้ง 

5. ด าเนินโครงการสง่เสรมิกฬีาเพือ่สขุภาพ เป็นการกระตุน้ใหป้ระชาชนหนัมาออกก าลงั
กาย เชน่ จดัแขง่ขนั BMA FUTSAL จดักจิกรรมวนัเดก็ จดัแขง่ขนักฬีาขา้ราชการและลกูจา้ง เป็นตน้   

 ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพฒันากฬีาเพือ่ความเป็นเลศิและต่อยอดเพือ่ความส าเรจ็ในระดบั
อาชพี 

1. การด าเนินงานของศนูยฝึ์กกฬีาเยาวชน (โรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร) เพือ่มุ่ง
สรา้งและพฒันาการเป็นนกักฬีาทีม่คีวามเป็นเลศิ 
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2. ด าเนินโครงการสง่เสรมิกฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ สง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนัใน
ระดบัต่าง ๆ ทัง้ในระดบัชาต ิระดบันานาชาต ิเพือ่เป็นการพฒันาทกัษะและความสามารถของนกักฬีา
ไปสูก่ฬีาเพือ่อาชพีอย่างเตม็ตวั 

3. ด าเนินโครงการสง่เสรมิกฬีาเพือ่อาชพี สง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาเพือ่
อาชพี เชน่ ฟุตซอลหญงิไทยแลนดล์กี  

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพฒันาอุตสาหกรรมการกฬีาเพือ่เป็นสว่นส าคญัในการสรา้ง
มลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิ 

- การสนบัสนุนธุรกจิการผลติเสือ้ผา้และอปุกรณ์กฬีาจากธุรกจิทีไ่ดม้าตรฐานและ
ถูกตอ้งตามระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัซือ้เสือ้ผา้และอุปกรณ์กฬีาใหก้บันกักฬีาของ
กรุงเทพมหานคร 
 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกฬีา 

- โครงการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา โดยมุ่งอบรมพฒันาองค์
ความรูท้างด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา การออกก าลงักายแก่บุคลากรด้ านการกฬีาและ
ประชาชนทีส่นใจ 
 ยทุธศาสตรท์ี ่6 การยกระดบัการบรหิารจดัการดา้นการกฬีาใหม้ปีระสทิธภิาพ 

1. มกีารแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการกฬีาใหท้นัสมยัและเอือ้ต่อการ
พฒันาการกฬีา เพือ่เป็นการยกระดบัการบรหิารจดัการกฬีาบนพืน้ฐานของหลกัธรรมาภบิาล 

2. สง่เสรมิใหม้กีารจดัตัง้สโมสรกฬีาในทุกส านกังานเขต และจดัตัง้ชมรมกฬีาในศนูย์
กฬีาทุกแห่ง เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันากฬีาชาตใินการพฒันาระบบฐานขอ้มลูเพือ่รวบรวมชือ่และ
สถานทีต่ัง้ของสโมสรหรอืชมรมกฬีาในพืน้ทีป่ระชาสมัพนัธ ์และผลกัดนัใหเ้ดก็และเยาวชนใน
กรุงเทพมหานครไดเ้ลอืกเขา้ร่วมในชนิดกฬีาทีต่นชอบ 

 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิตัติามนโยบายและแผนพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิ
1. ขาดการศกึษาและพฒันาองคค์วามรูด้า้นการบรหิารจดัการการกฬีาอย่างต่อเนื่อง

จากองคก์ร สมาคมหรอืหน่วยงานทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นการศกึษา 
2. การจดัสรรและแสวงหาทรพัยากรเพือ่สง่เสรมิ สนบัสนุนและพฒันาการกฬีาใน           

ทุกภาคสว่นใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันี้ 
2.1 กรุงเทพมหานครไม่มกีฎหมายหรอืระเบยีบรองรบัการเบกิจ่ายงบประมาณที่

ไดร้บัโอนจากการกฬีาแห่งประเทศไทย เนื่องจากตามพระราชบญัญตักิารกฬีาแหง่ประเทศไทย หมวด 3 
มาตรา 29 ก าหนดใหง้บประมาณทีไ่ดร้บัจาก “กองทุนพฒันาการกฬีาแห่งชาต”ิ จะสามารถด าเนินการ
ไดโ้ดย “คณะกรรมการกฬีาจงัหวดั”  

2.2 งบประมาณประจ าปีไม่เพยีงพอต่อการบรหิารจดัการ 
2.3 การก าหนดราคากลางในคา่ครุภณัฑแ์ละงานก่อสรา้งต่าง ๆ ใชร้ะยะเวลานาน
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ข้อสงัเกตและเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. การสง่เสรมิใหป้ระชาชนมกีารการออกก าลงักายและมสีว่นรว่มในกจิกรรมการกฬีาใน

กลุ่มเดก็ เยาวชน และประชาชนทีส่นใจ ซึง่รวมถงึกลุ่มผูส้งูอายดุว้ย ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการ
ทอ่งเทีย่ว          ควรออกแบบกจิกรรมการออกก าลงักายใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพและอายุของ
ประชาชนในแต่ละกลุ่ม 

2. ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่วตอ้งพจิารณาวา่จะจดัพืน้ทีใ่นศนูยก์ฬีา
กรุงเทพมหานครทัง้ 12 แห่ง เพือ่รองรบักจิกรรมการออกก าลงักายของประชาชนอย่างเพยีงพออย่างไร          
และท าความเขา้ใจหรอืกระตุน้ใหป้ระชาชนตระหนกัถงึความส าคญัของการออกก าลงักาย  

3. ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว ควรพจิารณาปัญหาของสนามกฬีาบางกอก
อารนีาในเรือ่งการเดนิทางไม่สะดวก ระบบขนสง่มวลชนไม่เพยีงพอ ท าใหป้ระชาชนไม่สะดวกในการ
เดนิทางไปใชบ้รกิารสนามกฬีาฯ การใชง้านจงึไม่คุม้ค่า อกีทัง้ยงัมคีา่ใชจ้่ายในการดแูลรกัษาอาคาร
สถานที ่การรกัษาความสะอาดและการรกัษาความปลอดภยัอกีดว้ย 

 
5.  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีเขตบางกอกใหญ่ รวมทัง้

แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทางน ้าให้ยัง่ยืน 

คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีา ประชุมรว่มกบัผูแ้ทนจากส านกังานเขต
บางกอกใหญ่ เพือ่รบัทราบโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีเ่ขตบางกอกใหญ่ รวมทัง้
แนวทางการพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วทางน ้าใหย้ัง่ยนื โดยสรุปไดด้งันี้ 

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคญัในพืน้ทีเ่ขตบางกอกใหญ่ มดีงันี้ 
1. วดัอรุณราชวราราม ราชวรมหาวหิาร (วดัแจง้)  
2. วดัหงสร์ตันาราม ราชวรวหิาร 
3. วดันาคกลางวรวหิาร  
4. วดัสงัขก์ระจายวรวหิาร  
5. วดัเครอืวลัยว์รวหิาร   
6. วดัราชสทิธาราม ราชวรวหิาร (วดัพลบั) อยุธยา  
7. วดัโมลโีลกยาราม ราชวรวหิาร  
8. วดัท่าพระ  
9. วดัประดูฉ่ิมพล ี 
10. วดัประดูใ่นทรงธรรม  
11. วดัใหม่พเิรนทร ์เป็นวดัราษฎร ์ 
12. วดัเจา้มลู  
13. วดัดดีวด  
14. พระราชวงัเดมิ  
15. ป้อมวไิชยประสทิธิ ์เดมิชือ่ “ป้อมวไิชยเยนทร”์ หรอื “ป้อมบางกอก”  
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16. มสัยดิตน้สน  
17. พพิธิภณัฑบ์า้นคุณหลวงฤทธณิรงคร์อน 
18. อู่ต่อเรอืสายชล  
 
ในปี 2560 ส านกังานเขตบางกอกใหญ่ไดจ้ดัโครงการสง่เสรมิการท่องเทีย่ว คอื 

โครงการไหวพ้ระสขุใจ เทีย่วไทยวถิพีทุธ โดยจะน านกัเรยีนและประชาชนทีส่นใจล่องเรอื เพือ่ศกึษา
เรยีนรูส้ถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์ศาสนา ศลิปวฒันธรรม และวถิชีวีติสองฝัง่คลองบางหลวงหรอื
คลองบางกอกใหญ่ ตลอดจนร่วมท าบุญไหวพ้ระ 9 วดั ตามเสน้ทางคลองบางหลวง ระยะเวลา 1 วนั มผีู้
รว่มกจิกรรมประมาณ 80 คน    

ปัญหาอุปสรรคเกีย่วกบัการสญัจรทางเรอืหรอืท่าน ้าต่าง ๆ สรุปไดด้งันี้ 
1. ท่าเรอืวดัราชคฤห ์(เขตธนบุร)ี ไม่มโีป๊ะเรอื มแีต่บนัไดทางขึน้ เรอือาจจอดไม่สะดวก 
2. ท่าเรอืวดัอนิทาราม (เขตธนบุร)ี ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งไดล้งเรอืส ารวจ 

เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2559 พบวา่โป๊ะเทยีบเรอืช ารดุและจมน ้า แต่เมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 2559 พบวา่
ชาวเรอืชว่ยกนักูโ้ป๊ะดงักล่าวและท าใหส้ามารถใชก้ารได ้แต่อยูใ่นสภาพทีไ่ม่สมบูรณ์และไมป่ลอดภยั
เทา่ทีค่วร 

3. ท่าเรอืวดัประดษิฐาราม (วดัมอญ) (เขตธนบุร)ี ช ารดุบางสว่น 
4. วดักลัยาณมติร มกีารซ่อมแซมบรเิวณศาลาจุดธปูเทยีนดา้นหน้า แต่ยงัคงเปิดให้

สกัการะตามปกต ิ
 
ข้อสงัเกตและเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. ส านกังานเขตควรศกึษา คน้ควา้ รวบรวมขอ้มลูแหล่งทอ่งเทีย่วส าคญัต่าง ๆ จดัท า

เอกสารเผยแพร่ขอ้มลูแหล่งทอ่งเทีย่วซึง่อาจไม่ใชง้บประมาณของทางราชการแตใ่ชเ้ครอืขา่ย เชน่ 
บรษิทัน าเทีย่วเอกชนในพืน้ที ่หรอืเพิม่เตมิขอ้มลูในเอกสารประชาสมัพนัธต์่าง ๆ ในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร 

2. ส านกังานเขตควรศกึษาประวตัศิาสตรท์ีเ่ป็นจุดเด่นหรอืเรือ่งราวความเป็นมาที่
น่าสนใจของสถานทีส่ าคญัแต่ละแหง่ จดัท าเป็นฐานขอ้มลู แยกประเภทเป็นหมวดหมู ่เพือ่พฒันาและ
สง่เสรมิการท่องเทีย่วในกลุ่มต่าง ๆ ใหเ้หมาะสม รวมทัง้คดิรปูแบบการน าเสนอใหน่้าสนใจ ดงึดดู
นกัทอ่งเทีย่ว 

3. แหล่งทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นภูมปัิญญาโบราณสามารถพฒันาเป็นแหล่งเรยีนรูใ้นพืน้ที ่
รวมทัง้          ต่อยอดจดัท าผลติภณัฑท์ีม่คีุณคา่และเป็นการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมโบราณและภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ เชน่ การสง่เสรมิใหอู้ต่่อเรอืเอกชนในพืน้ทีท่ีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญจดัท าเรอื
โบราณจ าลองจ าหน่าย เป็นตน้ 
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4. โครงการท่องเทีย่วไหวพ้ระทางน ้า 9 วดั อาจพจิารณาปรบัเสน้ทางและระยะเวลาให้
เหมาะสมกบัการทอ่งเทีย่วในระยะเวลาสัน้ ๆ ภายใน 1 วนั หรอืครึง่วนั เพือ่เป็นทางเลอืกส าหรบั
นกัทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ก าหนดรายละเอยีดโครงการใหม้คีวามน่าสนใจ 

5. ส านกังานเขตควรใหค้วามส าคญัเรือ่งดแูลความสะอาดและความเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย รวมทัง้การดแูลความปลอดภยัใหแ้ก่นกัทอ่งเทีย่วในแหล่งทอ่งเทีย่วต่าง ๆ 

 
6. การส่งเสริมการท่องเท่ียวและการกีฬาของกรงุเทพมหานครในประเดน็ส าคญั

ท่ีสามารถประสานความร่วมมือกบักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีา ประชุมรว่มกบัผูแ้ทนจากส านกัวฒันธรรม กฬีา 
และการท่องเทีย่ว เพือ่หารอืประเดน็การประสานความรว่มมอืดา้นการทอ่งเทีย่วและการกฬีาของ
กรุงเทพมหานครกบักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา โดยสรุปไดด้งันี้ 

 
 
แผนงานหรอืแนวทางสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วและกฬีาของกรุงเทพมหานครทีต่อ้งประสาน

ความรว่มมอืระหวา่งกนั 
1. แผนพฒันาการทอ่งเทีย่วกรุงเทพมหานคร 

1.1 อนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรการท่องเทีย่วอยา่งสรา้งสรรคแ์ละยัง่ยนื โดยการ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ภูมทิศัน์การทอ่งเทีย่ว สิง่อ านวยความสะดวกเพือ่การทอ่งเทีย่ว อนุรกัษ์และ
ฟ้ืนฟูทรพัยากรการทอ่งเทีย่วพฒันาและสง่เสรมิความปลอดภยัของแหล่งท่องเทีย่วใหไ้ดต้ามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพระดบัชาตแิละสากล พฒันาและสง่เสรมิการพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วและกจิกรรมการ
ทอ่งเทีย่วอยา่งสรา้งสรรคแ์ละมอีตัลกัษณ์จากภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

1.2 พฒันาและสง่เสรมิทางการตลาดการทอ่งเทีย่ว โดยพฒันาเครือ่งมอื เครอืขา่ย
และกจิกรรมประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการตลาดทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์และการเปลีย่นแปลง สรา้ง
ภาพลกัษณ์และสือ่ความหมายการทอ่งเทีย่วของกรุงเทพมหานครใหช้ดัเจนส าหรบัแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
สง่เสรมิการตลาดเพือ่เพิม่การจบัจา่ยสนิคา้และบรกิารของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาต ิ 

1.3 เพิม่ประสทิธภิาพกลไกการบรหิารจดัการการท่องเทีย่วเชงิเครอืขา่ย โดยการ
เสรมิสรา้งกลไกความรว่มมอืเชงิเครอืขา่ยกบัภาคตี่าง ๆ เพือ่พฒันาและบรหิารทรพัยากรการทอ่งเทีย่ว
และโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วของกรุงเทพมหานคร ปรบัโครงสรา้งองคก์รใหม้หีน่วยงาน
รบัผดิชอบดา้นการท่องเทีย่วโดยตรง ทัง้สว่นกลางและส านกังานเขต และปรบัปรุงประสทิธภิาพการ
จดัสรรและเบกิจ่ายงบประมาณดา้นการทอ่งเทีย่ว เสรมิสรา้งศกัยภาพชุมชนในพืน้ทีเ่พือ่ร่วมพฒันาการ
ทอ่งเทีย่วในกรุงเทพมหานคร สรา้งและบรูณาการแผนพฒันาการทอ่งเทีย่วระดบัส านกังานเขตที่
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการทอ่งเทีย่วกรุงเทพมหานคร 

1.4 พฒันาศกัยภาพทรพัยากรมนุษยด์า้นการท่องเทีย่ว โดยการสง่เสรมิการพฒันา
ทรพัยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครใหม้คีวามรูด้า้นการจดัการการทอ่งเทีย่วในระดบัสากล สรา้งระบบ
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การเรยีนรูผ้า่นชอ่งทางต่างๆ ใหก้บับุคลากรทางการทอ่งเทีย่วของกรุงเทพมหานครโดยความรว่มมอืกบั
ภาคตี่าง ๆ สง่เสรมิการจดัการความรูด้า้นการจดัการท่องเทีย่วแก่บุคลากรของรฐั เอกชน ชุมชนและ
ประชาสงัคม ปลกูจติ ส านกึของชุมชนในการร่วมกนัพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

1.5 พฒันาคุณภาพการบรกิารทางการทอ่งเทีย่ว โดยการพฒันากลไกการบรหิาร
คุณภาพการบรกิารทอ่งเทีย่วและจรยิธรรมของธุรกจิใหบ้รกิารนกัทอ่งเทีย่ว พฒันาระบบจงูใจเพือ่พฒันา
คุณภาพการบรกิารของผูใ้หบ้รกิารและผูบ้รหิารแหล่งทอ่งเทีย่ว เสรมิสรา้งขดีความสามารถการ
ใหบ้รกิาร และพฒันากลไกความรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. นโยบายของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครในการขบัเคลื่อนการท่องเทีย่วของ
กรุงเทพมหานคร ทีด่ าเนินการอยา่งเป็นรปูธรรม ดงันี้ 

ภารกจิพเิศษ : การบรหิารจดัการมณฑลพธิทีอ้งสนามหลวง โดยจดัเจา้หน้าทีใ่หบ้รกิาร
ขอ้มลูและค าแนะน าแก่นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและต่างชาต ิในการเขา้เยีย่มชมพระบรมมหาราชวงั และ
สถานทีท่อ่งเทีย่วบรเิวณใกลเ้คยีง อ านวยความสะดวกดา้นการเดนิทางใหแ้กป่ระชาชนและนกัทอ่งเทีย่ว 
โดยรว่มกบัเจษฎาเทคนคิมวิเซยีม ใหบ้รกิารรถ shuttle bus รบัสง่ประชาชนและนกัทอ่งเทีย่วบรเิวณ
โดยรอบ  

หลกั 5 นโยบายทนัใจ ทีส่อดคลอ้งกบัภารกจิกองการท่องเทีย่ว  
1) นโยบายความปลอดภยั : บรูณาการการท างานร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการ

รวมขอ้มลูและเชือ่มโยงเทคโนโลยกีารเฝ้าระวงั บรหิารจดัการและแกไ้ขเหตุการณ์อย่างทนัทว่งท ี
2) นโยบายคณุภาพชวีติทีด่ ี: โครงการพระปกเกลา้ สกายปารค์ รว่มกบัหน่วยงานต่าง 

ๆ ปรบัปรุงเสน้ทางสญัจรบรเิวณช่องกลางสะพานพระปกเกลา้ใหเ้ป็นสวนลอยฟ้าพรอ้มทางเดนิ ทาง
จกัรยานและมุมพกัผอ่น ผลกัดนัใหเ้ป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครทีจ่ะชมววิทวิทศัน์
โดยรอบแม่น ้าเจา้พระยา 

3) นโยบายวถิพีอเพยีง : โดยมกีจิกรรม “ยา่นเดนิเพลนิกรุงรตันโกสนิทร”์ โดยจดั
กจิกรรมฟ้ืนฟูจติวญิญาณของเมอืง พฒันาและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วทางศลิปวฒันธรรมไทย ยกระดบั
เศรษฐกจิชุมชนวถิแีห่งความพอเพยีง บรเิวณแหล่งทอ่งเทีย่วรอบเกาะรตันโกสนิทร ์เชน่ รมิคลองโอ่งอ่าง 
ยา่นถนนขา้วสาร          ถนนตานี ยา่นทา่มหาราชและถนนหน้าพระลาน ประกอบดว้ย 4 เสน้ทาง คอื “ยล
คลองคเูมอืงเดมิ แรกเริม่ประวตัเิมอืง” “เดนิเพลนิยา่นวยัเก๋า จากทา้ยวงัถงึหลงัวงั” “เตรต่รอกลดัรัว้ ป้อม ค ู
ประต ูเมอืง” “ฟ้ืนคลองบางล าพ ู คพูระนคร” 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานดา้นการท่องเทีย่วและการกฬีาของ
กรุงเทพมหานคร  

1. การพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบันกัทอ่งเทีย่วกลุ่มคนพกิารและผูส้งูอายใุน
แหล่งทอ่งเทีย่วท าไดย้าก เนื่องจากตดิปัญหาดา้นระเบยีบทีก่รุงเทพมหานครไม่สามารถสนบัสนุน
งบประมาณดา้นการพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกใหก้บัแหล่งทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ใชท่รพัยส์นิของทางราชการ
ได ้
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2. เจา้หน้าทีด่ าเนินงานดา้นการท่องเทีย่วโดยตรงมจี านวนน้อย เมือ่เทยีบกบัภาระงาน
ทีต่อ้งด าเนินการ ท าใหก้ารพฒันาการทอ่งเทีย่วเป็นไปอย่างไมท่ัว่ถงึ 

3. บุคลากรในแหล่งทอ่งเทีย่วยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและพฒันา
แหล่งทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

4. ไมไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณตามทีห่น่วยงานเสนอในขอ้บญัญตังิบประมาณ
ประจ าปี ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามแผนทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

5. กรุงเทพมหานครไมม่อี านาจหน้าทีต่ามกฎหมายในการจดัการกบัปัญหาดา้นการ
ทอ่งเทีย่วทีเ่กดิขึน้ เชน่ ปัญหาการหลอกลวงนกัทอ่งเทีย่ว ไกดผ์ ีแทก็ซีไ่ม่กดมเิตอร ์บรษิทัทวัรเ์ถื่อน 
เป็นตน้ 

6. ขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามสามารถเฉพาะดา้น เชน่ นกัวชิาการคอมพวิเตอรด์แูล
งานดา้นสือ่ออนไลน์ สารสนเทศโดยเฉพาะ 

7. หน่วยงานภายนอกขอการสนบัสนุนในระยะเวลากระชัน้ชดิ ท าใหต้อ้งประสานกบั
หน่วยงานอื่น ๆ ดว้ยความเรง่รบี 

8. การแกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรยีน ขอ้เสนอแนะจากสมาคมดา้นการท่องเทีย่วต่างๆ ไม่ได้
รบัการตอบสนองจากหน่วยงานทีม่อี านาจโดยตรง 

9. บุคลากรต าแหน่งนกัประชาสมัพนัธ ์ซึง่เป็นต าแหน่งลกูจา้งชัว่คราว ขาดขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏบิตังิาน เนื่องจากไมไ่ดร้บัการบรรจุใหเ้ป็นขา้ราชการหรอืลกูจา้งประจ า  

 
ข้อสงัเกตและเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. ควรมกีารหารอืเพือ่ก าหนดแผนงานสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วประจ าปีระหวา่ง

กรุงเทพมหานครและกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีารว่มกนัก่อนเริม่ปีงบประมาณถดัไป 
2. ควรมกีารตัง้คณะกรรมการในการด าเนินงานสง่เสรมิการท่องเทีย่วรว่มกนักบั

หน่วยงาน            ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหก้ารด าเนินงานไมซ่ ้าซอ้นและเป็นรปูธรรม 
3. ควรมกีารอบรมบุคลากรดา้นการท่องเทีย่ว เพือ่เพิม่พนูความรู ้ทกัษะเฉพาะดา้น 

เพือ่ปรบักลยทุธท์างการทอ่งเทีย่วใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการทอ่งเทีย่วระดบัชาต ิ
 
7. ประชุมหารือเร่ือง “การพฒันาการท่องเท่ียววิถีรบัประทานอาหารริมทาง 

(Street Food)” ร่วมกบัคณะท างานด้าน Street Food ของกรงุเทพมหานครและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีา เขา้ร่วมประชุมเพือ่หารอืร่วมกบัคณะท างาน 
พฒันาการทอ่งเทีย่ววถิรีบัประทานอาหารรมิทาง (Street Food) ซึง่มผีูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร รว่มกบั 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุม สรุปประเดน็ได้
ดงันี้ 

1. นโยบายการจดัระเบยีบรา้นคา้ในจุดผ่อนผนั 
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กรุงเทพมหานครไดด้ าเนินการจดัระเบยีบรา้นคา้รมิบาทวถิ ีซึง่ทีผ่า่นมาไดม้กีาร
ยกเลกิ  จุดผ่อนผนัในบางพืน้ที ่เชน่ คลองโอ่งอ่าง  ปากคลองตลาด และประตนู ้า เป็นตน้ แต่จุดผ่อนผนั
ในพืน้ทีอ่ื่นยงัมอียูแ่ต่จะใหม้กีารจดัใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ความสะอาดและสขุอนามยัมากขึน้ ส าหรบั
พืน้ทีน่ าร่อง 2 จุด คอื  ถนนเยาวราช และถนนขา้วสาร ซึง่ไดร้ว่มกบักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา
ด าเนินการทัง้เรือ่งการจดัระเบยีบการทอ่งเทีย่วและอาหารรมิบาทวถิคีวบคูก่นั และเมือ่ด าเนินการทัง้ 2 
จุดเรยีบรอ้ยแลว้ จะขยายผลไปยงัพืน้ทีเ่ขตอื่นน าไปปรบัใชใ้นพืน้ทีอ่ื่น 

2. แนวทางการจดัระเบยีบ 
2.1 อตัลกัษณ์ ประวตัศิาสตรข์องแต่ละสถานที ่และแลนดม์ารก์ของแต่ละพืน้ทีซ่ึง่มี

ความแตกต่างกนั ยา่นเยาวราชจะมอีตัลกัษณ์วถิชีวีติชาวไทยเชือ้สายจนี มสีถานทีส่ าคญัหลายแห่ง เชน่ 
วดัไตรมติรวทิยารามวรวหิาร ศาลเจา้แม่กวนอมิ (มลูนิธเิทยีนฟ้า) ศาลเจา้พอ่กวนอู เป็นตน้ สว่นยา่น
ถนนขา้วสารมภีาพลกัษณ์เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วชว่งกลางคนืของนกัทอ่งเทีย่วชาวตะวนัตก มสีถานที่
ส าคญับรเิวณใกลเ้คยีง เชน่ พระบรมมหาราชวงั ป้อมพระสเุมรุ วดับวรนิเวศวหิาร เสน้ทางการ
ทอ่งเทีย่วทางน ้า และหอสมดุเมอืงกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ โดยการออกแบบเรือ่งอตัลกัษณ์ของแต่ละ
พืน้ทีจ่ะใหผู้ค้า้หรอืประชาคมในยา่นไดม้โีอกาสคดิและออกแบบรว่มกนั 

2.2 การจดัการดา้นกายภาพ จะหา้มท าการคา้ทุกวนัจนัทรเ์พือ่ใหม้กีารท าความ
สะอาดแผงคา้ในวนัจนัทร ์ก าหนดเวลาตัง้แผงคา้ไดต้ัง้แต่เวลา 18.00 น. เป็นตน้ไป โดยบรเิวณยา่น
เยาวราชจะจดัเจา้หน้าทีอ่ านวยการดา้นการจราจร เพือ่อ านวยความสะดวกนกัทอ่งเทีย่ว ส าหรบัถนน
ขา้วสารจะปิดถนน            ใหท้ าการคา้เฉพาะในชว่งกลางคนื รปูแบบแผงคา้จะมลีกัษณะเดยีวกนัโดย
ผูค้า้รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการปรบัปรุง หา้มตัง้วางสนิคา้บนผวิจราจร ตอ้งมป้ีายแสดงราคาใหช้ดัเจน 
รกัษาความสะอาดในพืน้ที ่หา้มลา้งภาชนะบรเิวณแผงคา้และเทน ้าสกปรกลงทอ่ระบายน ้า ปฏบิตัติาม
สขุลกัษณะ สขุอนามยัอาหารบาทวถิ ี สภาพรา้นคา้แผงคา้ตอ้งสวยงาม สะอาด ฯลฯ 

2.3 การจดัการดา้นสุขอนามยั ส านกัอนามยัจดัอบรมผูป้ระกอบการและผูใ้หบ้รกิาร           
ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสขุอนามยัและสขุาภบิาลอาหาร จากนัน้จะมอบประกาศนียบตัรและป้ายรบัรอง
คุณภาพ ส านกังานเขตจะตรวจคุณภาพอาหารตามโครงการกรุงเทพเมอืงอาหารปลอดภยั ใหร้า้นคา้
บ าบดัน ้าเสยีก่อนปล่อยน ้าลงทอ่ระบายน ้า กรณีเป็นแผงคา้จุดผอ่นผนัจะตอ้งตดิตัง้ถงัดกัไขมนั ก าหนด
จุดลา้งจานรวมและจุด ทิง้ขยะมลูฝอย ด าเนินการลอกท่อระบายน ้า ตดิตัง้ถงัดบัเพลงิป้องกนัอคัคภียั มี
บารโ์คด้ทีส่ามารถรอ้งเรยีนไป ทีส่ านกังานเขตได ้พรอ้มทัง้ขอความร่วมมอืเจา้หน้าทีต่ ารวจในการ
ตรวจสอบไม่ใหค้นต่างดา้วมาประกอบหรอืขายอาหารเพือ่ป้องกนัโรคตดิต่อจากประเทศเพือ่นบา้น 

การจดัระเบยีบพืน้ทีด่งักล่าว แมจ้ะเน้นสือ่สารถงึอตัลกัษณ์ของแต่ละพืน้ที ่แต่จะยงัคง
ใหม้คีวามหลากหลายของรปูแบบรา้นคา้/แผงคา้ใหค้งความเป็นยา่นเดมิไว ้แต่สิง่ทีเ่น้นคอืความเป็น
ระเบยีบ  ความสะอาด คุณภาพอาหาร และรสชาตอิาหาร  

เมือ่จดัระเบยีบพืน้ทีท่ ัง้ 2 แห่งเรยีบรอ้ยแลว้ อาจจะจดักจิกรรมสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดา้น
อาหารในบรเิวณดงักล่าวอยา่งต่อเนื่อง รวมทัง้กจิกรรมสง่เสรมิในจุดอืน่ ๆ ทีม่ศีกัยภาพเพือ่ใหเ้ป็นถนน
อาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food) ของกรุงเทพมหานคร ซึง่การทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทยก าหนดจดังาน
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เทศกาลอาหารไทย ณ บรเิวณถนนมกักะสนั เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธก์จิกรรมการทอ่งเทีย่วเชงิอาหาร
ของประเทศไทย โดยกจิกรรมต่าง ๆ จะจดัท าแผนการด าเนินการไวต้ลอดทัง้ปี อาจขยายผลจากอาหารรมิ
บาทวถิ ียกระดบัไปถงึอาหารแนว Local Food, Thai Herb, Food Tour จนถงึอาหารราคาแพงหรอืหรหูรา 
(Cuisine Food) ดว้ย 

นอกจากนี้ การสง่เสรมิ Street Food ไม่ด าเนินการเฉพาะอาหารรมิบาทวถิเีทา่นัน้ แต่
จะขยายไปถงึตลาดเชา้ ตลาดโตรุ้ง่ หรอืยา่นต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครดว้ย โดยแต่ละพืน้ทีเ่ขตจะ
พจิารณาคดัเลอืกวา่จุดใดในพืน้ทีท่ีม่รีา้นคา้ทีเ่ขา้เกณฑอ์าหารอรอ่ยและปลอดภยั ซึง่กรุงเทพมหานครและ
กระทรวง             การทอ่งเทีย่วและกฬีาจะไดม้กีารบรูณาการภารกจิรว่มกนัต่อไป 

 
ข้อสงัเกตและเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. กรุงเทพมหานครควรประชาสมัพนัธข์อ้มลูเกีย่วกบัทีจ่อดรถในบรเิวณดงักลา่วให้

นกัทอ่งเทีย่วทราบ และจดัท าป้ายประชาสมัพนัธข์อ้มลูประวตัศิาสตร ์ความเป็นมาของสถานทีท่ีเ่ป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วใหน่้าสนใจ  

2. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรก ากบัควบคมุราคาสนิคา้และอาหารต่าง ๆ ในบรเิวณแหล่ง
ทอ่งเทีย่วไมใ่หส้งูเกนิไป ควรเป็นไปตามมาตรฐานและเหมาะสมกบัคา่ครองชพี  
 

8. แนวทางและมาตรการในแก้ไขปัญหาด้านการท่องเท่ียว 

คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีา เขา้ร่วมประชุมเพือ่หารอืร่วมกบัผูแ้ทนส านกั
วฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว เพือ่หารอืแนวทางและมาตรการแกไ้ขปัญหาดา้นการท่องเทีย่ว สรุป
ประเดน็ไดด้งันี้ 

ปัญหาการทอ่งเทีย่วบรเิวณรอบเกาะรตันโกสนิทร ์
การดแูลพืน้ทีบ่รเิวณรอบเกาะรตันโกสนิทรอ์าจครอบคลุมครบถว้น โดยบางสว่นเป็น

พืน้ทีส่าธารณะ บางสว่นอยูใ่นความรบัผดิชอบของหน่วยงานอื่น ทีผ่า่นมาส านกัวฒันธรรม กฬีา และ
การทอ่งเทีย่ว ส านกังานเขต และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดร้ว่มกนักวดขนัดแูล ผลกัดนัผูค้า้ใหไ้ปอยู่
บรเิวณทีก่ าหนด ปัจจุบนัผูค้า้ไม่ตัง้แผงคา้แต่ใชว้ธิถีอืสนิคา้เขา้มาแฝงตวัในกลุ่มนกัทอ่งเทีย่ว พบวา่บาง
รายยงัจ าหน่ายสนิคา้ไม่มคีุณภาพหรอืลกัลอบซือ้ขายเพชรทีร่าคาแพงเกนิไป รวมทัง้มกีลุ่มรถแทก็ซี ่
รถสามลอ้เครื่องบางกลุ่ม น าแผนทีไ่ปตดิตน้ไมเ้พือ่หลอกล่อนกัทอ่งเทีย่ว โดยไม่น าเขา้สกัการะในวดั
พระแกว้หรอืพระบรมมหาราชวงั แต่คดิคา่ใชจ้่ายเตม็ราคา เป็นตน้ 

บรเิวณพืน้ทีเ่กาะรตันโกสนิทรม์แีหล่งทอ่งเทีย่วส าคญัทีเ่ป็นทีน่ิยมของนกัทอ่งเทีย่ว
ต่างชาต ิไดแ้ก่ พระบรมมหาราชวงั ถนนขา้วสาร วดัโพธิ ์ซึง่แต่ละพืน้ทีม่ปัีญหาแตกต่างกนั พืน้ทีบ่รเิวณ
รอบเกาะรตันโกสนิทรจ์ะมคีณะกรรมการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยบรเิวณพระบรมมหาราชวงั และ
กองทพัภาคที ่1 เป็นผูค้วบคุม โดยส านกัเทศกจิเป็นหน่วยงานหลกัในการวางแผนและดแูลเสน้ทาง
โดยรอบไมใ่หม้ผีูค้า้เพือ่รกัษาความปลอดภยัสงูสุดเพราะเป็นเสน้ทางเสดจ็ และประสานส านกังานเขตจดั
เจา้หน้าทีเ่ทศกจิหมุนเวยีนปฏบิตัหิน้าที ่ส านกังานเขตพระนครรบัผดิชอบ 2 จุดส าคญั ดงันี้ 
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1. บรเิวณโรงแรมรตันโกสนิทร ์เป็นจุดทีน่กัทอ่งเทีย่วทีจ่ะมาชมพระบรมมหาราชวงั ลง

จากรถบสัและเดนิเทา้เขา้ไปยงัพระบรมมหาราชวงั ผ่านประตวูเิศษไชยศร ีซึง่จะมผีูค้า้ผา้และหมวกคอย
ดกัขายสนิคา้ใหแ้ก่นกัทอ่งเทีย่ว ตัง้แต่เวลา 08.00 – 15.00 น. จุดดงักล่าวอยูบ่รเิวณจุดสกดัที ่1 จะมี
เจา้หน้าทีเ่ฝ้าประจ า จ านวน 15 นาย ตัง้แต่ตรอกสาเก ไปถงึหอ้งอาหารสกายไฮ เวลา 08.00 – 16.00 
น.  

2. บรเิวณทา่ชา้งจะมผีูค้า้ผลไมส้ดใหแ้ก่นกัทอ่งเทีย่วทีจ่ะเดนิทางทอ่งเทีย่วทางเรอื เริม่
ตัง้แต่เวลา 10.00 - 17.00 น. จุดดงักล่าวอยูบ่รเิวณจุดสกดัที ่14 ของงานพระบรมศพ จะมเีจา้หน้าทีเ่ฝ้า
ประจ าจ านวน 8 นาย เวลา 08.00 – 16.00 น.  

การดแูลความเรยีบรอ้ยจะมกีารจดัชุดตรวจรว่มของเจา้หน้าทีเ่ทศกจิ ทหาร ต ารวจ และ
อาสาสมคัร นอกจากนี้จะมตี ารวจทอ่งเทีย่วเขา้รว่มดว้ยในบางครัง้ หากเจา้หน้าทีเ่ขตไม่เพยีงพอกจ็ะขอ
ก าลงัเสรมิจากส านกัเทศกจิ ช่วงแรกทีม่กีารดแูลความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยบรเิวณดงักล่าว 
กรุงเทพมหานครขอความรว่มมอืใหผู้ค้า้จ าหน่ายในซอย ไม่ใหอ้อกมาบรเิวณถนน แต่ผูค้า้สว่นใหญ่ไม่
เชือ่ฟังมกีารแอบแฝงมากบักลุ่มนกัทอ่งเทีย่วเขา้มาจ าหน่ายสนิคา้ ตอ้งท าความเขา้ใจและกวดขนัอย่าง
ต่อเนื่อง ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2559 จนถงึปัจจุบนั สามารถจบักุมผูค้า้ไดจ้ านวน 125 ราย ปรบัเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 67,800 บาท 

ปัญหาดา้นการท่องเทีย่วทางน ้า  
ปัญหาของการทอ่งเทีย่วทางน ้ามหีลายดา้น เชน่ คลองบางกอกน้อยไดร้บัความนยิม

ดา้นการท่องเทีย่วทางน ้ามานาน แต่ปัจจุบนัอาจลดน้อยลงเนื่องจากสภาพคลองมคีวามเป็นธรรมชาติ
และวถิชีวีติดัง้เดมิน้อยลง จากปัญหาน ้าทว่มใหญ่ทีผ่า่นมา ท าใหม้กีารสรา้งเขือ่นกัน้น ้าเพือ่ป้องกนัน ้า
ทว่ม และการทิง้หนิบรเิวณหน้าเขือ่นป้องกนัน ้ากดัเซาะโดยไม่ใสต่ะแกรง ท าใหค้ลองตืน้เขนิ ท าใหเ้ป็น
อุปสรรคต่อการล่องเรอืท่องเทีย่วในคลอง เมือ่เขา้สูฤ่ดแูลง้ไม่สามารถล่องเรอืไดร้วมทัง้สภาพภูมทิศัน์รมิ
คลองไม่สวยงาม มกีารก่อสรา้งทางเดนิรมิคลองจะท าใหบ้า้นรมิคลองสรา้งก าแพงป้องกนัขโมย 
ทศันียภาพรมิคลองไม่เป็นธรรมชาต ิปัญหาการเปิดปิดประตรูะบายน ้าไม่เหมาะสมท าใหก้ารสญัจรทาง
เรอืไม่สะดวก และท าใหเ้กดิน ้าเน่าเสยี รวมทัง้ขยะในคลองสายรองไหลเขา้คลองสายหลกัจงึยากในการ
จดัเกบ็ และยงัมกีารทิง้เศษวสัดุก่อสรา้งตา่ง ๆ ลงในคลอง นอกจากน้ียงัม ีปัญหาเกี่ยวกับท่าเทียบเรือ
ชำรุดแล้วยังไม่ซ่อมแซม เชน่ ทา่เรอืป่ินเกลา้ ท่าเตยีน และทา่เรอืสาทร เป็นตน้ ท าใหเ้รอืไม่สามารถจอด
เทยีบท่าและนกัทอ่งเทีย่วไม่สามารถขึน้บนฝัง่เพือ่เยีย่มชมสถานทีใ่กลเ้คยีงทีต่อ้งการได ้ตอ้งใชเ้สน้ทาง
อื่นซึง่ไม่สะดวกเพราะบางจุดมกีารปิดถนนหรอืเดนิรถทางเดยีว 

การก่อสรา้งเขือ่นกัน้น ้าท าใหส้ภาพคลองมปัีญหาและการก่อสรา้งทางเดนิรมิคลองที่
ไม่ไดม้าตรฐานกม็ผีลกระทบกบัการทอ่งเทีย่วเชน่กนั เชน่ คลองบางกอกน้อย บางจุดเขือ่นกัน้น ้าช ารุด
เนื่องจากก่อสรา้งไม่ไดม้าตรฐาน พืน้ทางเดนิเลยีบคลองไม่สม ่าเสมอ ท าใหน้กัทอ่งเทีย่วใชส้ญัจรไม่
สะดวก กรณ ี               ขีจ่กัรยานเพือ่ท่องเทีย่วอาจเกดิอุบตัเิหตุดว้ย นอกจากนี้ คลองบางกอกน้อย
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ยงัมปัีญหาเรือ่งความสงูของสะพานบางแห่งระดบัต ่า ท าใหเ้รอืไม่สามารถลอดใตส้ะพานไดใ้นชว่งทีน่ ้ามี
ระดบัสงู 

คลองบางกอกน้อยเป็นอกีสายคลองทีม่ปัีญหาผลกระทบดา้นการทอ่งเทีย่ว เรอื
ทอ่งเทีย่ว          ไม่สามารถลอดใตส้ะพานได ้โดยเฉพาะในคลองขนาดเลก็ อนาคตอาจตอ้งยกเลกิการ
เดนิเรอืท่องเทีย่ว เหน็วา่เขือ่นกัน้น ้าทีส่รา้งไวไ้ม่สามารถแกไ้ขปัญหาน ้าทว่ม ท าใหก้ารระบายน ้าไม่มี
ประสทิธภิาพ และไมม่กีารวางทอ่ระบายน ้าหรอืเชือ่มทอ่ระบายน ้าของบา้นเรอืนรมิคลอง นอกจากนี้มี
เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัท่อน ้าการประปาฯ ทีอ่ยูใ่ตส้ะพานขา้มคลองช ารุด มเีศษเหลก็หอ้ยลงมา แต่การ
ประปาฯ ยงัไม่ซ่อมแซมอาจเกดิอนัตรายกบันกัทอ่งเทีย่ว 

รปูแบบการทอ่งเทีย่วทางน ้าบางครัง้อาจไม่จ าเป็นตอ้งมกีารล่องเรอืในคลอง อาจ
ปรบัปรุงใหม้ทีางเดนิเลยีบคลอง รือ้ฟ้ืนวถิชีวีติรมิฝัง่คลองใหเ้ป็นจุดเด่น เพือ่ใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้มาเยีย่ม
ชมและมกีารจ าหน่ายผลติภณัฑช์ุมชนเพือ่กระจายรายไดใ้หก้บัคนทอ้งถิน่ไดด้ว้ย เพราะปัจจุบนัสภาพ
คลองในฝัง่ธนบุรเีริม่มสีภาพเน่าเสยี ส าหรบัปัญหาขยะในคลองเกดิจากการไมม่ทีีท่ิง้ขยะ และไม่มคีน
เกบ็ขยะ ประชาชนทีอ่าศยัรมิคลองเคยชนิกบัการทิง้ขยะลงในคลอง ควรมกีารรณรงคใ์หแ้ยกขยะที่
สามารถรไีซเคลิไดเ้พือ่จ าหน่ายเป็นรายได ้และก าหนดจุดทิง้ขยะใหเ้ป็นสดัสว่น 

 
ข้อสงัเกตและเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. กรุงเทพมหานครควรอบรมสง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัอ านาจหน้าทีต่ามกฎหมายใหก้บั

เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานเพิม่เตมิ  
2. อาจประสานกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีาใหท้ าความเขา้ใจและขอความรว่มมอื

จากไกดห์รอืผูป้ระกอบการน าเทีย่วเกีย่วกบัแนวทางการจดัระเบยีบพืน้ทีบ่รเิวณรอบเกาะรตันโกสนิทร ์
และประชาสมัพนัธจ์ุดทีอ่นุญาตใหจ้ าหน่าย รวมทัง้ควบคุมคุณภาพสนิคา้และราคาใหไ้ดม้าตรฐาน และ
ใหข้อ้มลู กบันกัทอ่งเทีย่วเกีย่วกบัราคาทีเ่หมาะสมและการสงัเกตสนิคา้ปลอมหรอืเลยีนแบบในเบือ้งตน้ 

3. กรุงเทพมหานครอาจขอความร่วมมอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการแจกเอกสารชีแ้จง
ขอ้ปฏบิตัหิรอืการเตรยีมตวัในการเขา้เยีย่มชมสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญัแจกใหก้บันกัทอ่งเทีย่ว ตัง้แต่เดิน
ทางเขา้มาในประเทศ เชน่ บนเครือ่งบนิ สนามบนิบรเิวณจุดตรวจคนเขา้เมอืง หรอือาจประสาน
กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา เพิม่เตมิขอ้มลูของกรุงเทพมหานครไวใ้นค าแนะน าหรอืคูม่อืที่
กระทรวงฯ จดัท าไว ้
 

9. การส่งเสริมสขุภาพของผูส้งูอาย ุและการจดัการแข่งขนักีฬาผู้สงูอายขุอง
กรงุเทพมหานคร 

คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีา เขา้ร่วมประชุมเพือ่หารอืร่วมกบัผูแ้ทนส านกั
วฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว เพือ่รบัทราบขอ้มลูการสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายแุละการจดัการ
แขง่ขนักฬีาผูส้งูอายขุองกรุงเทพมหานคร สรุปประเดน็ไดด้งันี้ 
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การจดัการแขง่ขนักฬีาผูส้งูอายุ ประจ าปี 2560 ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการ
ทอ่งเทีย่ว ก าหนดจดัการแขง่ขนั เมือ่วนัที ่29 – 30 สงิหาคม 2560 ณ ศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร 
(ไทย – ญีปุ่่ น) โดยมปีระเภทกฬีา ดงันี้  

- กฬีาซฟัเฟิลบอรด์ 
- กฬีาเตะฟุตบอลเขา้ประต ู
- กฬีาโบวล์ิง่สนาม 
- กฬีาปาเป้า 
- กฬีาเปตอง 
- กฬีาโยนห่วงยาง 
- กฬีาหมากรุกไทย 
- กฬีาหมากฮอส 
จ านวนนกักฬีาทีเ่ขา้แขง่ขนัเป็นกลุ่มผูส้งูอายุ ในเครอืขา่ยผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นการสนบัสนุน

ของศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 34 แหง่สงักดัส านกัอนามยั ชมรมผูส้งูอายลุกูจา้งประจ ากทม. ส านกัพฒันา
สงัคม และทีอ่ยูใ่นการสนบัสนุนของโรงพยาบาล ส านกัการแพทย ์แบ่งเป็น นกักฬีาชาย 404 คน 
นกักฬีาหญงิ  430 คน และผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 670 คน ใชง้บประมาณ 1,128,310 บาท 

 
กรุงเทพมหานครมแีนวคดิจะปรบัรปูแบบการใหบ้รกิารของศนูยเ์ยาวชนจากเดมิเน้น

การใหบ้รกิารกลุ่มเยาวชน จะขยายรปูแบบการบรกิารใหเ้ป็นสถานทีน่นัทนาการส าหรบัประชาชนทุก
กลุ่มทุกวยั และเปลีย่นชือ่จาก ศนูยเ์ยาวชน เป็น ศนูยน์นัทนาการ อาจใชเ้ป็นสถานทีจ่ดักจิกรรมของ
ชมรมผูส้งูอายดุว้ย เพราะปัจจุบนัชมรมผูส้งูอายทุีม่ใีนศนูยบ์รกิารสาธารณสุขต่าง ๆ มปัีญหาดา้น
สถานทีค่บัแคบ และเพิม่กลุม่           ผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาสดว้ย เนื่องจากศนูยเ์ยาวชนทีม่กีารจดั
กจิกรรมต่าง ๆ และมสีิง่อ านวยความสะดวก              ในการใหบ้รกิารอยูแ่ลว้ อาจเพิม่เวลาเปิด
ใหบ้รกิารใหเ้รว็ขึน้ ซึง่ในประเดน็นี้จะหารอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ส านกัอนามยั ส านกัการแพทย ์
ส านกังานเขต และส านกัพฒันาสงัคมอกีครัง้ ในการปรบัปรุงศนูยเ์ยาวชนตามแนวคดิดงักล่าวจะตอ้งขอ
จดัสรรงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 

กจิกรรมการใหบ้รกิารในศนูยเ์ยาวชนจะมลีกัษณะเป็นศนูย ์3 วยั คอื เดก็ เยาวชน และ
ผูส้งูอาย ุซึง่ในศนูยเ์ยาวชนทุกแห่งจะจดัใหม้คีรฝึูกสอนกฬีาแต่ละประเภทอยูแ่ลว้ และมหีลายแห่งที่
ไดร้บัความนยิมจากประชาชน เชน่ ศนูยเ์ยาวชนลุมพนิี ศนูยเ์ยาวชนบางขนุเทยีน ศนูยเ์ยาวชนบางแค 
ศนูยเ์ยาวชนจตุจกัร และศนูยเ์ยาวชนบางเขน เป็นตน้ ส าหรบัการปรบัปรุงคา่ธรรมเนียมการสมคัร
สมาชกิรายปีของศนูยเ์ยาวชน ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการยกรา่งแกไ้ขขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครเสนอ
ผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครพจิารณา 

 
ข้อสงัเกตและเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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1. การจดัการแขง่ขนักฬีาผูส้งูอายคุวรเพิม่ประเภทกฬีาไทยพืน้บา้นเพือ่ใหเ้หมาะสมกบั
วยั  มคีวามน่าสนใจ และรือ้ฟ้ืนประเพณีการแขง่ขนักฬีาพืน้บา้นทีเ่คยจดัมาแต่โบราณ 

2. การปรบัศนูยเ์ยาวชนใหเ้ป็นศนูยน์นัทนาการควรออกแบบกจิกรรมและสถานที่
เหมาะสมกบัผูส้งูอายแุต่ละกลุ่มทีม่คีวามแตกต่างกนั และควรบรูณาการภารกจิร่วมกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 
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คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีาหารอืประเดน็ทีก่รุงเทพมหานครจะประสานความรว่มมอืกบั

กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
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คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีารบัทราบแนวทางและมาตรการแกไ้ขปัญหาการทอ่งเทีย่วรอบ

เกาะรตันโกสนิทรแ์ละการทอ่งเทีย่วทางน ้าของกรุงเทพมหานคร 
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คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีาประชุมเพือ่รบัทราบผลการด าเนินการและแผนการพฒันางาน

ดา้นการท่องเทีย่วและการกฬีาของส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว 
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คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีาประชุมหารอืเรือ่ง “การพฒันาการทอ่งเทีย่ววถิรีบัประทานอาหารรมิ
ทาง (Street Food)” รว่มกบัคณะท างานดา้น Street Food ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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