
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการท่องเท่ียวและการกีฬา 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 
     

 
สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกฬีาในคราวประชุม

สภากรุงเทพมหานคร สมยัสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เมือ่วนัพุธที ่5 ตุลาคม 
2559 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน  ดงันี้ 

1. นายสุทธชิยั  ทรรศนสฤษดิ ์  ประธานกรรมการ 
2. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต  รองประธานกรรมการ 
3. นายนิรนัดร ์  ประดษิฐกลุ  กรรมการ 
4. นายวชิาญ  ธรรมสุจรติ  กรรมการ 
5. นายอคัรวฒัน์  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 
 
ต่อมาเมือ่คณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานครครบวาระสองปี เมือ่วนัที ่7 

ตุลาคม 2561 สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีาในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมยัสามญั สมยัที่สี ่(ครัง้ที ่2) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมื่อวนัพุธที ่10 ตุลาคม 
2561  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 
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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 

3. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีเ่ขตกลุ่ม
กรุงเทพตะวนัออก ประกอบดว้ย เขตบางกะปิ สะพานสงู บงึกุ่ม คนันายาว ลาดกระบงั มนีบุร ีหนอง
จอก คลองสามวา และประเวศ โดยม ีนายวชิาญ  ธรรมสุจรติ  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 

 
สรปุผลงานของคณะกรรมการการฯ 

 
1. แผนการพฒันาและกิจกรรมให้บริการของศนูยกี์ฬาเฉลิมพระเกียรติ และปัญหาอปุสรรคในการ
ด าเนินงาน 

คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีาไดป้ระชุมและลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มการใหบ้รกิาร  
ของศนูยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิและตดิตามความคบืหน้าการปรบัปรุงศนูยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิซึง่เป็น
โครงการต่อเนื่อง 2 ปี ตัง้แต่ปี 2560 – 2561 งบประมาณทัง้โครงการ เป็นเงนิ 63,999,000 บาท 
งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใินปี 2561 เป็นเงนิ 47,279,000 บาท ระยะเวลาการด าเนนิงาน 360 วนั แบ่งเนื้อ
งานออกเป็น 8 งวด ผลการด าเนินงานคบืหน้าไปแลว้กวา่ 65% เนื้องานทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนินการ คอื การ
ปรบัปรุงสนามฟุตบอลพรอ้มลู่วิง่ สว่นทีด่ าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้คอื การปรบัปรุงสระวา่ยน ้า อาคาร
กฬีาในรม่ และ อฒัจนัทร ์อยูร่ะหวา่งตรวจรบัและสง่มอบงาน  

ศนูยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิด าเนินการก่อสรา้งตามโครงการเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 5 รอบ โดยท าการก่อสรา้งในพืน้ทีเ่ดมิ
ของสนามกฬีาบางมด และเปลีย่นชือ่เป็น "ศนูยเ์ยาวชนเฉลมิพระเกยีรต ิ(บางมด)” ต่อมาไดเ้ปลีย่นชือ่ 
"ศนูยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต"ิตัง้อยูบ่นเนื้อที ่53 ไร ่เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทร ์- เสาร ์ระหวา่งเวลา 10.00 - 
18.00 น. ส าหรบัวนัอาทติยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เปิดใหบ้รกิารระหวา่งเวลา 13.00 - 21.00 น. 



- 3 - 
 

แผนงานในการพฒันาศูนยก์ฬีา   เฉลมิพระเกยีรต ิในปี 2562 ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว 
มแีผนในการปรบัปรุงทางเทา้บรเิวณโดยรอบสนามกฬีา ปรบัปรุงพืน้ยางสงัเคราะหบ์นถนน บรเิวณรอบ
นอกอฒัจนัทร ์ซึง่ปัจจุบนัประชาชนใช ้  เป็นทางวิง่ออกก าลงักาย โดยจะพจิารณาปรบัปรุงใหเ้ป็นลู่วิง่
และทางปัน่จกัรยาน และปรบัปรุงสนามกฬีากลางแจง้ ตดิตัง้โคมไฟส่องสนามพรอ้มอุปกรณ์ครบชุด 
ปัม๊น ้าและระบบกรองน ้าในสระว่ายน ้าพรอ้มอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 26,300,000 บาท เพื่อใหภู้มิ
ทศัน์ของศูนย์กฬีามคีวามสวยงาม เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย เป็นการอ านวยความสะดวกและดูแลความ
ปลอดภยักบัสมาชกิที่มาใชบ้รกิารใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 
ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการฯ ไดม้ขีอ้เสนอแนะใหเ้พิม่รายละเอยีดเนื้องานการตดิตัง้ป้ายบอกคะแนน

การแขง่ขนั (scoreboard) ในสระวา่ยน ้า เพือ่ใหส้นามกฬีาสามารถรองรบัการแขง่ขนักฬีาต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
ครบวงจรและมปีระสทิธภิาพ และควรควบคุมการด าเนินการของผูร้บัจา้งใหเ้ป็นไปตามสญัญาและ
แผนงานทีก่ าหนดไว ้เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้มาใชบ้รกิารศนูยก์ฬีาฯ ไดโ้ดยเรว็ 

 
2. นโยบายและแผนงานในการพฒันาพืน้ท่ีศนูยกี์ฬาบางกอกอารีนา การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีและ
การเตรียมความพร้อมรองรบัประชาชนท่ีจะมาใช้บริการ 

คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีาประชุมรว่มกบัผูแ้ทนจากส านกัวฒันธรรม กฬีา 
และการทอ่งเทีย่ว เพือ่ตดิตามแผนงานในการพฒันาศูนยก์ฬีาบางกอกอารนีาโดยสรุปสาระส าคญั ได้
ดงันี้ 

ศนูยก์ฬีาบางกอกอารนีาเป็นสนามกฬีาในร่ม ตัง้อยูบ่นพืน้ที ่50 ไร่ ตัง้อยูภ่ายในพืน้ที ่       
ศนูยฝึ์กอบรมขา้ราชการกรุงเทพมหานคร สรา้งขึน้เพือ่รองรบัการแขง่ขนัฟุตซอลชงิแชมป์โลก ครัง้ที ่7            
ซึง่ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพ โดยมโีครงสรา้งพฒันาเป็นศนูยก์ฬีาทางฝัง่ตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร                  
เริม่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2554 แลว้เสรจ็เมือ่ปี พ.ศ. 2556  

ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่วพยายามใหใ้ชง้านไดเ้กดิประโยชน์และคุม้ค่า
กบังบประมาณใหม้ากทีส่ดุ โดยด าเนินการเป็น Sport Complex ของกรุงเทพมหานคร ภายใตช้ือ่ “ศนูย์
ฝึกกฬีาบางกอกอารนีา” โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1. สบืสานแนวพระราชด าร ิในการส่งเสรมิกจิกรรมเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติแก่เดก็และ
เยาวชน 

2. เพือ่ก่อสรา้งศนูยก์ฬีาทีไ่ดม้าตรฐานส าหรบัการฝึกซอ้มและการแขง่ขนั 
3. เพือ่จดักจิกรรมกฬีาใหแ้ก่เดก็ เยาวชน และประชาชนไดฝึ้กซอ้มและแขง่ขนัเพือ่

สง่เสรมิสุขภาพและความเป็นเลศิ 
4. เพือ่เพิม่พืน้ทีแ่หล่งพกัผอ่นและศนูยก์ฬีาใหบ้รกิารแก่เดก็ เยาวชนและประชาชน

ทัว่ไป 
ปัจจุบนัประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ใชพ้ืน้ทีใ่นกจิกรรมต่าง ๆ ดงันี้ 
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1. การแขง่ขนักฬีาสากลระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิ
2. จดักจิกรรมอบรมทางวชิาการ 
3. จดักจิกรรมเพือ่การบนัเทงิ 
4. จดักจิกรรมการแสดงสนิคา้ 
5. ใหบ้รกิารประชาชนซึง่เป็นสมาชกิของศนูยก์ฬีาฯ ซึง่มจี านวน 879 คน ใชพ้ืน้ทีใ่น

การออกก าลงักาย เชน่ กฬีาฟุตซอล เตน้แอโรบกิ เดนิ - วิง่เพือ่สุขภาพ และจะมกีจิกรรมทีก่ าลงั
ใหบ้รกิารแก่สมาชกิเพิม่เตมิ เชน่ เรอืคายคั ตะกรอ้ วู๊ดบอล เปตอง และฟิตเนส เป็นตน้ 

ปีงบประมาณ 2560 มกีารใชพ้ืน้ทีเ่พือ่จดักจิกรรม ทัง้หมด 21 ครัง้ ดงันี้ 
1. การแขง่ขนั AFC U-20 Futsal Championship 2017  
2. การแขง่ขนั AFF Futsal Club Championship Thailand 2017 
3. การแขง่ขนั Futsal Thailand Five’s 2017 
4. การแขง่ขนัเทควนัโด 2016 จดัขึน้ในปีพ.ศ. 2559 
5. การแขง่ขนัแบดมนิตนั 2016 จดัขึน้ในปีพ.ศ. 2559 
6. การแขง่ขนั Bangkok Table Tennis 2017  
7. ตลาดนดัชานกรุง 
8. การแขง่ขนักฬีานกัเรยีน เขตหนองจอก 
9. การแขง่ขนักฬีานกัเรยีน เขตคลองสามวา 
10. การแขง่ขนั กทม. ฟุตซอลลกี 
11. การแขง่ขนักฬีาชา้งน้อยเกมส ์
12. การแขง่ขนั Bangkok Taewondo 2017 
13. มหกรรมการบรรเลงขลุ่ย ครัง้ที ่9 
14. การแขง่ขนั Bangkok Badminton 2017 
15. การแขง่ขนัฟุตซอลเชือ่มสมัพนัธ ์ครัง้ที ่1 
16. การแขง่ขนัฟุตซอลมหากุศลเพือ่เยาวชน เขตหนองจอก 
17. กจิกรรมปัน่จกัรยานทางไกลนานาชาต ิ
18. การแขง่ขนัฟุตซอลมหากุศลเพือ่เยาวชน เขตหนองจอก 
19. กจิกรรมปัน่โชคด ี@ สระบุร ี200 KM 
20. การแขง่ขนัฟุตซอล เบญจบรูพา ครัง้ที ่2 
21. กจิกรรมปัน่โชคด ี200 Test Run ขนุด่านปราการชล 
ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2560 – กุมภาพนัธ ์2561 มกีารใชพ้ืน้ทีเ่พือ่จดักจิกรรม 8 ครัง้ ดงันี้ 
1. การแขง่ขนั AFC Futsal Championship 2018 (Qualifiers) 
2. กจิกรรมอบรมเรือ่งสุขภาพบุคลากร ส านกังานเขตหนองจอก 
3. กจิกรรมปัน่เชือ่มสมัพนัธ ์
4. กจิกรรมปัน่เพือ่น้องก าพรา้ RIDE & RUN 
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5. กจิกรรมจกัรยานทางไกลทอ่งเทีย่วนานาชาต ิLucky 
6. พธิปีระสาทปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
7. การแขง่ขนั Kukkiwon Cup International Choi Young Seok Taekwondo 

Championship 2018 
กรุงเทพมหานครจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นคา่ใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา

ศนูยก์ฬีาบางกอกอารนีา เชน่ การจา้งเหมาพนกังานรกัษาความสะอาด คา่จา้งเหมายามรกัษาความ
ปลอดภยั          และคา่สาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นตน้ ในการเปิดใชส้นามกฬีาแต่ละครัง้จะมคีา่
กระแสไฟฟ้าคดิประมาณ 200,000 บาท แต่กรุงเทพมหานครสามารถจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมการใช้
สถานทีไ่ดต้ามอตัราทีข่อ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่บรกิาร พ.ศ. 2543 ก าหนด ซึง่ไม่ครอบคลุม
กบัคา่ใชจ้่ายทีแ่ทจ้รงิ ดงันัน้หากในเดอืนใดจดักจิกรรมหลายครัง้ กรุงเทพมหานครกจ็ะตอ้งรบัภาระ
คา่ใชจ้่ายในการบรหิารจดัการจ านวนมาก นอกจากนี้ ยงัมปัีญหาดา้นการจา้งเหมาตดัแต่งกิง่ไมแ้ละงาน
สวนสาธารณะภายในศนูยก์ฬีาฯ และการรบัโอนครุภณัฑต์ามสญัญาต่าง ๆ ยงัไม่สามารถด าเนินการได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว ควรตรวจสอบคา่ธรรมเนียมทีไ่ดร้บัจากการ             

ขอ ใชพ้ืน้ทีข่องศนูยก์ฬีาบางกอกอารนีาเทยีบกบังบประมาณการลงทุนสรา้งศนูยก์ฬีาฯ และการใช้
ประโยชน์สถานทีเ่พือ่ประเมนิในดา้นความคุม้ค่าของการลงทุน 

2. ควรเชญิชวนใหภ้าคเอกชนเขา้มาร่วมบรหิารจดัการ เชน่ ชว่ยในการประชาสมัพนัธ์
กจิกรรมทีจ่ะจดัขึน้ในศนูยก์ฬีาฯ ทางสือ่ชอ่งทางต่าง ๆ ใหป้ระชาชนไดร้บัทราบกนัอย่างทัว่ถงึ เพือ่
ประโยชน์ของศนูยก์ฬีาบางกอกอารนีา  

3. ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว ควรพจิารณาและก าหนดแผนการพฒันา           
ศนูยก์ฬีาบางกอกอารนีา และก ากบัการท างานของเจา้หน้าทีอ่ย่างใกลช้ดิ โดยการประชุมท าความเขา้ใจ
และรบัทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   

4. กรุงเทพมหานครควรออกขอ้บญัญตัจิดัเกบ็คา่ธรรมเนียมการใชส้ถานทีศ่นูยก์ฬีา
บางกอกอารนีาใหเ้หมาะสม การอนุญาตใหห้น่วยงานต่าง ๆ ใชศ้นูยก์ฬีาบางกอกอารนีาโดยไมเ่สยี
คา่ใชจ้่าย ท าใหเ้กดิภาระคา่ใชจ้่ายในการบรหิารจดัการศนูยก์ฬีาฯ และควรวางแผนใชพ้ืน้ทีใ่หคุ้ม้ค่ากบั
งบประมาณในการก่อสรา้ง  

 
3. การพฒันาการท่องเท่ียวทางน ้าในพืน้ท่ีฝัง่ธนบรีุและการจดัเส้นทางการท่องเท่ียวให้เกิดความ
เช่ือมโยง 

คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีา ประชุมร่วมกบัผูแ้ทนจากส านกัวฒันธรรม 
กฬีา และการทอ่งเทีย่ว ส านกังานเขตภาษเีจรญิ ส านกังานเขตบางกอกใหญ่ ส านกังานเขตบางกอกน้อย 
ส านกังานเขตตลิง่ชนั และส านกังานเขตธนบุร ีเพือ่พจิารณาแนวทางการพฒันาการทอ่งเทีย่วทางน ้าใน
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พืน้ทีฝั่ง่ธนบุรแีละการจดัเสน้ทางการท่องเทีย่วใหเ้กดิความเชือ่มโยงและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้คณะ
กรรมการฯ ไดล้งพืน้ทีส่ ารวจเสน้ทางทอ่งเทีย่วทางน ้าล าคลองสายประวตัศิาสตรโ์ดยเริม่ตน้จากแม่น ้า
เจา้พระยา คลองภาษเีจรญิ คลองบางหลวง คลองบางกอกน้อย และคลองชกัพระ ซึง่เป็นคลองทีม่ี
ประวตัศิาสตรย์าวนาน เป็นเสน้ทางคมนาคมส าคญัในอดตี เป็นเสน้ทางการท่องเทีย่วทีม่แีหล่งทอ่งเทีย่ว
ทางประวตัศิาสตรว์ฒันธรรม 

อุปสรรคและจดุอ่อนทางการทอ่งเทีย่วทางน ้าในปัจจุบนั 
1. ความทรุดโทรมของแหล่งทอ่งเทีย่ว 
2. บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการท่องเทีย่วขาดการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่ว 
3. ปัญหาการเขา้ถงึแหล่งทอ่งเทีย่วทางน ้าทีข่าดความเชือ่มโยง 
4. สิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานทางการทอ่งเทีย่วยงัไม่ไดม้าตรฐานและไมเ่พยีงพอ 
5. ดา้นระบบการรกัษาความปลอดภยัใหก้บันกัทอ่งเทีย่ว 
6. ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม 
แนวทางการพฒันาการทอ่งเทีย่วทางน ้ายา่นฝัง่ธนบุร ี
1. ดา้นการพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วและทรพัยากรทางการทอ่งเทีย่ว 

- ส ารวจแหล่งทอ่งเทีย่วและทรพัยากรท่องเทีย่วทีม่คีุณคา่ น่าสนใจ 
- ออกแบบ ส ารวจเสน้ทางทีม่คีวามสรา้งสรรค ์
- อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วและทรพัยากรทอ่งเทีย่ว 
- ประชาสมัพนัธ ์สง่เสรมิแหล่งท่องเทีย่วใหเ้ป็นทีรู่จ้กั 

2. ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากรทางการท่องเทีย่ว 
- จดัอบรม ศกึษาดงูาน ในแหล่งทอ่งเทีย่วตน้แบบ แลกเปลีย่นความเหน็เพือ่พฒันา

แนวคดิ ความรู ้ความเขา้ใจในการจดัการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
3. ดา้นการพฒันาการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่วทางน ้า 

- ส ารวจ ศกึษา พฒันาระบบเรอืโดยสารทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เชน่ เรอื
ไฟฟ้า เพือ่ใชเ้ดนิเรอืในแม่น ้าล าคลอง ส าหรบัการเชือ่มโยงการท่องเทีย่วของคลองบางหลวงกบัแมน่ ้าล า
คลอง และ จุดบรกิารระบบขนสง่อื่น ๆ 

- ประสานงานหน่วยงานทีม่คีวามพรอ้มในการเดนิเรอื รปูแบบ “Hop-on Hop-off” 
- ขออนุญาตกรมเจา้ทา่ในการเดนิเรอื 

 
4. ดา้นการพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานทางการทอ่งเทีย่ว 

- ส ารวจ ศกึษา พฒันาสิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานทางการท่องเทีย่วใหม้มีาตรฐาน
ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วทุกกลุม่ และเพยีงพอ 

5. ดา้นการพฒันาระบบการรกัษาความปลอดภยั 
- พฒันาระบบการรกัษาความปลอดภยั เชน่ กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ป้าย

เตอืนนกัทอ่งเทีย่ว และพฒันาอาสาสมคัรพทิกัษ์นกัทอ่งเทีย่ว 
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6. ดา้นการพฒันาสิง่แวดลอ้ม 
- ดแูลรกัษาความสะอาดในแหล่งท่องเทีย่ว แม่น ้าล าคลอง โดยการเกบ็ขยะ ระบบ

แยกขยะ 
- จดักจิกรรมรณรงค ์ปลกูจติส านึกในการรกัษาสิง่แวดลอ้มในชุมชน 
- ปรบัภมูทิศัน์แหล่งทอ่งเทีย่วและรมิแม่น ้าล าคลองใหส้วยงาม 

แผนการพฒันาการทอ่งเทีย่วทางน ้าภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ม ี5 ดา้น ดงันี้ 
1. อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรดา้นการท่องเทีย่ว การส ารวจศกึษา สบืคน้เรื่องราว

ประวตัศิาสตร ์เรือ่งราวทอ้งถิน่ต่างๆ การสนบัสนุนใหเ้กดิการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูศลิปวฒันธรรมประเพณีให้
ด ารงอยูอ่ย่างมคีุณคา่ การเกือ้หนุนใหบุ้คลากรทีด่แูลทรพัยากรทางดา้นวฒันธรรมหรอืผูค้นทางดา้น
วฒันธรรม ใหอ้ยูอ่ยา่งมศีกัดิศ์ร ีอยูอ่ยา่งเป็นทีย่อมรบั 

2. พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วเป็นดา้นการสรา้งสรรคแ์ละพฒันาทรพัยากรคอืน ามาใชม้า
สรา้งสรรคใ์หม้คีุณคา่ ใหม้คีวามน่าสนใจ โดยด ารงอตัลกัษณ์ดา้นการพฒันาย่านการคา้เก่าสูก่าร
ทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์พฒันาต่อยอดใหเ้กดิมลูคา่เรือ่งอาหาร งานศลิปะหตักรรม เชน่ ยา่นตลาดพลู 
ยา่นวงัหลงั เป็นตน้ 

3. พฒันาระบบสญัจรเพือ่การทอ่งเทีย่วในแม่น ้า สนบัสนุนผูป้ระกอบการท่องเทีย่วทาง
น ้าในการแกไ้ขปัญหาและอปุสรรคต่าง ๆ เช่น ประตรูะบายน ้า การทิง้คอนกรตีลงในคลองจะท าใหเ้รอื
ทะลุเสยีหาย การบรหิารจดัการเรอืเขา้มาแยง่ประตรูะบายน ้า เป็นตน้ มรีะบบขนสง่มวลชนเชือ่มโยงกบั
แหล่งทอ่งเทีย่วหลกัทีน่่าสนใจ ท าเสน้ทางใหเ้ชือ่มโยงกบัระบบการขนสง่ 

4. พฒันากจิกรรมการทอ่งเทีย่วใหม้คีวามแปลกใหมแ่ละน่าสนใจ ใหม้กีารเชือ่มโยงถงึ
การเสรมิสรา้งประสบการณ์ในการเยีย่มเยอืน มสีิง่ใหส้มัผสั ใหล้องท าและเรยีนรู ้การดแูลรกัษา
สภาพแวดลอ้มในแหล่งทอ่งเทีย่วใหส้ะอาดสวยงามเป็นระเบยีบ โดยมกีจิกรรมหน้าบา้นน่ามอง หรอืแรล
ลีเ่กบ็ขยะ เป็นตน้   การท าใหเ้กดิจติอาสาในพืน้ที ่การสนบัสนุนคน้หาพนัธุไ์มใ้นทอ้งถิน่ 

5. พฒันาดา้นเสรมิสรา้งศกัยภาพของเครอืขา่ยในการจดัการ เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครหน่วยงานเดยีวไม่สามารถจดัการทัง้หมดได ้ต้องอาศยัภาคส่วนในทอ้งถิน่ ทัง้
ผูป้ระกอบการ โรงเรยีน สถานศกึษาและวดั   เขา้มาช่วยกนัในเรื่องการท าเครอืข่ายในการจดัการ 
โดยการฝึกอบรม Training             ใหค้วามรู ้ใหว้สิยัทศัน์รว่มกนั การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืและ
ใหค้วามชว่ยเหลอืเกือ้กูลกนั 

 
ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว ควรบรูณาการการท างานร่วมกบัส านกังาน

เขต พืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง และส านกัการระบายน ้า เพือ่การพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วทางน ้าใหค้รบทุกมติ ิ
รวมทัง้ส านกังานเขตพืน้ทีฝั่ง่ธนบุรคีวรหารอืรว่มกนั โดยก าหนดหน่วยงานรบัผดิชอบหลกัและมอบหมาย
ภารกจิใหช้ดัเจน เพือ่ใหไ้ดข้อ้สรุปเสน้ทางทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นรปูธรรม 
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2. ส านกังานเขตควรศกึษาแผนพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วทางน ้าของกรงุเทพมหานครใน

ภาพรวม  ควรเสนอปัญหาอุปสรรคในแต่ละพืน้ทีใ่หส้ านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว ซึง่เป็น
หน่วยงานสนบัสนุน           เพือ่ประสานงานหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งและควรรายงานปัญหาและอุปสรรค
ทีเ่กดิขึน้ใหผู้บ้รหิารกรุงเทพมหานครทราบดว้ย กรณีงบประมาณในการพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วไม่เพยีงพอ 
อาจใชง้บพฒันาเขตด าเนนิการหรอืพจิารณาแนวทางทีส่ามารถด าเนนิการไดใ้นเบือ้งตน้ 

3. กรุงเทพมหานครควรสง่เสรมิใหป้ระชาชนหรอืชุมชนใกลเ้คยีงกบัแหล่งทอ่งเทีย่วมี
รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วดว้ย เชน่ ผลติภณัฑช์ุมชนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ศลิปวฒันธรรมไทยทีม่คีุณภาพ ควร
สง่เสรมิชอ่งทางการจ าหน่าย หรอือุดหนุนเป็นของทีร่ะลกึแก่แขกต่างประเทศหรอืผูม้าศกึษาดงูานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 

 4. ควรประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วทางน ้าใหน้กัทอ่งเทีย่วและประชาชนทราบอยา่ง
ทัว่ถงึ โดยใชส้ือ่มวลชนหรอืประชาสมัพนัธช์อ่งทางโซเชยีลมเีดยี เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัวถิชีวีติในยคุ
ปัจจุบนั โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายภายในองคก์รเพือ่ช่วยประชาสมัพนัธใ์หก้ลุ่มเป้าหมายภายนอกองคก์ร
ต่อไป 

5. ควรปรบัปรุงสิง่อ านวยความสะดวกในการเดนิทางใหก้บันกัทอ่งเทีย่ว เชน่ ป้ายบอก
ทาง ป้ายประชาสมัพนัธข์อ้มลูทางประวตัศิาสตรข์องแหล่งท่องเทีย่ว และหอ้งสุขา ใหไ้ดม้าตรฐาน 

 
4. ผลการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ท่ี 34 และการเตรียมความพร้อมของ
กรงุเทพมหานครในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 46 รวมทัง้ปัญหา
อปุสรรคในการด าเนินงาน 

4.1 ผลการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ท่ี 34 
การจดัการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่34 “น่านเกมส”์ เมือ่วนัที ่19 – 29 

มนีาคม 2561 กรุงเทพมหานครสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนั 45 ชนิดกฬีา คอื กรฑีา  กอลฟ์ กาบดัดี ้        
กฬีาทางอากาศ คาราเตโ้ด จกัรยาน ตะกรอ้ ชกักะเยอ่ ชอฟทเ์ทนนิส ซอฟทบ์อล เทควนัโด เทนนิส เท
เบลิเทนนิส เนตบอล บาสเกตบอล แบดมนิตนั บรดิจ ์ปัจจกัสลีตั เพาะกาย เปตอง ฟุตบอล-ฟุตซอล ฟิก
เกอรส์เกต็ มวยไทยสมคัรเล่น มวยปล ้า มวยสากลสมคัรเล่น ยมินาสตกิ ยกน ้าหนกั ยงิปืน ยโูด ยยูติส ู
รกับีฟุ้ตบอล เรอืพาย ลลีาศ วา่ยน ้า วอลเลยบ์อล-วอลเลยบ์อลชายหาด วซูู วูด้บอล หมากลอ้ม สนุก
เกอร ์เอก็ซต์รมี ครกิเกต็ แฮนดบ์อลในรม่ - ชายหาด ฮอกกีใ้นรม่ ฟันดาบสากล เจต็สก ีและกฬีาสาธติ 
1 ชนิดกฬีา คอื โรลเลอรส์ก ีจ านวนนกักฬีาทีส่ง่เขา้รว่มการแขง่ขนั รวม 1,192 คน แบ่งเป็น นกักฬีาชาย 
499 คน นกักฬีาหญงิ 477 คน ผูฝึ้กสอน และเจา้หน้าทีค่วบคุม 216 คน 

จงัหวดัน่านไดจ้ดัใหโ้รงเรยีนนนัทบุรวีทิยา พระปรยิตัธิรรม เป็นกองอ านวยการ
และทีพ่กันกักฬีาของกรุงเทพมหานคร นกักฬีาและผูฝึ้กสอนไดร้บัการสนบัสนุนคา่เดนิทางจากการกฬีา
แห่งประเทศไทยตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด รวมทัง้คา่ตอบแทนอื่น ๆ เชน่ อุปกรณ์ฝึกซอ้ม ชุดแขง่ขนั
และชุดวอรม์ส าหรบันกักฬีาและผูฝึ้กสอน คา่เบีย้เลีย้งฝึกซอ้มส าหรบันกักฬีา ไดร้บัคนละ 200 บาทต่อ
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วนั ผูฝึ้กสอน ไดร้บัคนละ 250 บาทต่อวนั รวม 41 วนั คา่เบีย้เลีย้งการแขง่ขนั นกักฬีาจะไดร้บั 250 
บาทต่อวนั และกรุงเทพมหานครสมทบใหอ้กี คนละ 50 บาทต่อวนั รวมเป็น 300 บาทต่อวนั ผูฝึ้กสอน 
ไดร้บั 300 บาทต่อวนั เบกิจ่ายตามจ านวนวนัทีเ่ขา้แข่งขนัจรงิ เงนิรางวลัส าหรบันักกฬีา ประเภท
บุคคล ชนะเลศิ ไดร้บัคนละ 4,000 บาท รองชนะเลศิอนัดบั 1 ไดร้บัคนละ 3,000 บาท และรองชนะเลศิ
อนัดบั 2 ไดร้บัคนละ 2,000 บาท  กฬีาประเภททมี ชนะเลศิ ไดร้บัคนละ 3,000 บาท รองชนะเลศิอนัดบั 
1 ไดร้บัคนละ 2,000 บาท และ  รองชนะเลศิอนัดบั 2 ไดร้บัคนละ 1,000 บาท นอกจากน้ี รางวลัชนะเลศิ 
ผูฝึ้กสอนจะไดร้บั 10,000 บาท 

สรุปผลการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแหง่ชาต ิกรุงเทพมหานครไดร้บัเหรยีญรางวลั รวม        
361 เหรยีญ โดยแบ่งเป็น เหรยีญทอง 125 เหรยีญ เหรยีญเงนิ 118 เหรยีญ และเหรยีญทองแดง 118 
เหรยีญ กฬีาทีไ่ดร้บัเหรยีญทองมากทีส่ดุ คอื กฬีาวา่ยน ้า ไดเ้หรยีญทองจ านวน 21 เหรยีญ จากทีเ่ขา้
แขง่ขนัทัง้หมด 38 เหรยีญ การเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาตใินครัง้นี้ ใชง้บประมาณรวม 
21,054,277 บาท โดยเบกิจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 เป็นเงนิ 19,003,477 บาท 
และเบกิจ่ายจากเงนิ  นอกงบประมาณ ประเภทเงนิส่งเสรมิกฬีาเยาวชนแห่งชาติ เป็นเงนิ 2,050,800 
บาท และนอกจากนี้            ไดร้บัเงนิสนบัสนุนจากนายกสโมสรกฬีากรุงเทพมหานครเป็นคา่อาหาร
ส าหรบันกักฬีาและผูฝึ้กสอน เป็นเงนิ 250,000 บาท 

4.2 การเตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ 
ครัง้ท่ี 46 

การแขง่ขนักฬีาแห่งชาต ิครัง้ที ่46 ก าหนดจดัระหวา่งวนัที ่18 – 28 พฤศจกิายน 
2561 ณ จงัหวดัเชยีงราย โดยมพีธิเีปิดในวนัที ่18 พฤศจกิายน 2561 กรุงเทพมหานครสง่นกักฬีาเขา้
รว่มการแขง่ขนั 44 ประเภท ประกอบดว้ย นกักฬีาชาย 531 คน นกักฬีาหญงิ 472 คน และผูฝึ้กสอน 
212 คน รวมทัง้สิน้ 1,215 คน ทีพ่กันกักฬีาเป็นไปตามทีจ่งัหวดัเชยีงรายก าหนดซึง่จะอยูใ่กลส้นามแขง่
ขนั ซึง่กรุงเทพมหานครจะแขง่ขนัคดัตวันกักฬีาจากโรงเรยีนกฬีาของกรุงเทพมหานคร และจาก
ประชาชนทัว่ไป           ผลการแขง่ขนัคดัตวักฬีาบางประเภทจะเป็นนกัเรยีนโรงเรยีนกฬีา
กรุงเทพมหานคร เชน่ ยมินาสตกิและ                     ยกน ้าหนกั ซึ่งเคยเป็นนักกฬีาทมีชาตไิดร้บั
รางวลัเหรยีญทองจากการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกกเ็ขา้ร่วมการแขง่ขนัในทมีของกรุงเทพมหานคร 
จากนัน้จะตอ้งแขง่ขนัเพื่อคดัเลอืกระดบัภูมภิาค จากทัง้หมด 14 จงัหวดั ณ จงัหวดัจนัทบุร ีใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรุงเทพมหานคร เป็นเงนิ 21,699,678 บาท สว่นงบประมาณทีใ่ชใ้น
การแขง่ขนัคดัตวันกักฬีาไดร้บัโอนจากการกฬีาแห่งประเทศไทย ประมาณ 2,500,000 บาท  และไดร้บั
สนับสนุนงบประมาณจากสมาคมกฬีากรุงเทพมหานคร เป็นค่าอาหารเลี้ยงนักกฬีา เป็นเงนิ 300,000 
บาท ซึง่ทีผ่า่นมาสมาคมกฬีากรุงเทพมหานครจะไดร้บัเงนิอุดหนุนจากการกฬีาแห่งประเทศไทย เช่น ปี 
2560 ไดร้บัเงนิอุดหนุนจ านวน 1,200,000 บาท ส่วนปี 2561 ไดร้บัเงนิอุดหนุนจ านวน 700,000 บาท 
การแขง่ขนักฬีาแห่งชาตทิีผ่า่นมาจะมคีวามคดิเหน็จากจงัหวดัอื่น ๆ เกีย่วกบัการคดัเลอืกตวัแทนระดบั
ภาค ซึง่ในภาค 1 มทีัง้หมด 14 จงัหวดั ตอ้งการใหแ้ยกกรุงเทพมหานครออกจากการคดัเลอืกตวัแทน
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ระดบัภาค เพราะกรุงเทพมหานครจะสง่นกักฬีาแขง่ขนัจ านวนมากและมคีวามสามารถท าใหต้ดัโอกาส
จงัหวดัอื่น ๆ 

 
  ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 

  1. สมาคมกฬีากรุงเทพมหานครควรมบีทบาทชว่ยสนบัสนุนงานดา้นการกฬีาของ
กรุงเทพมหานครใหเ้ป็นรปูธรรมเชน่เดยีวกบัสมาคมกฬีาประจ าจงัหวดัอื่น ๆ อาจจดักจิกรรมขอรบั
เงนิทุนจากภาคเอกชนเพือ่น ารายไดม้าสนบัสนุนกจิกรรมและเพิม่ศกัยภาพงานดา้นการกฬีาของ
กรุงเทพมหานคร จะชว่ยใหก้ารพฒันาดา้นกฬีามปีระสทิธภิาพ 

2. กรุงเทพมหานครควรพจิารณานายกสมาคมกฬีากรุงเทพมหานคร โดยเชญิบุคคล
จากภาคเอกชนทีม่ศีกัยภาพและมใีจรกัดา้นการกฬีา เพือ่ใหส้ามารถสนบัสนุนและผลกัดนักจิการดา้น
การกฬีาของกรุงเทพมหานครใหม้ปีระสทิธภิาพมากกวา่ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบนั  

 
     

 

 

คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีาประชุมและลงพืน้ทีร่บัทราบนโยบายและแผนงานในการพฒันา
พืน้ทีศ่นูยก์ฬีาบางกอกอารนีา การใชป้ระโยชน์พืน้ทีแ่ละการเตรยีมความพรอ้มรองรบัประชาชนทีจ่ะมา

ใชบ้รกิาร 
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คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีาประชุมและลงพืน้ทีร่บัทราบนโยบายและแผนงานในการพฒันา
พืน้ทีศ่นูยก์ฬีาบางกอกอารนีา การใชป้ระโยชน์พืน้ทีแ่ละการเตรยีมความพรอ้มรองรบัประชาชนทีจ่ะมา

ใชบ้รกิาร 
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คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีาประชุมและลงพืน้ทีร่บัทราบแผนการพฒันาและกจิกรรม
ใหบ้รกิารของศนูยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
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คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีาประชุมและลงพืน้ทีร่บัทราบแผนการพฒันาและกจิกรรม
ใหบ้รกิารของศนูยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
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คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีาประชุมรว่มกบัส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว                          
และส านกังานเขตพืน้ทีฝั่ง่ธนบุรเีพือ่หารอืแนวทางการพฒันาการทอ่งเทีย่วทางน ้า  
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คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีาลงพืน้ทีเ่สน้ทางการท่องเทีย่วทางน ้าในพืน้ทีฝั่ง่ธนบุร ี                               

(ยา่นคลองบางหลวง)  
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คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีาลงพืน้ทีเ่สน้ทางการท่องเทีย่วทางน ้าในพืน้ทีฝั่ง่ธนบุร ี                               
(ยา่นคลองบางหลวง)  

 


