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รอบด้านเพ่ือดงึดดูการเป็นแหล่งการค้าและการเจรจาธรุกจิอนัดบัต้นๆ ของเอเชยี จากเหล่าบรรดา 
นกัธรุกจิทัว่โลก และไว้พบกันใหม่นะคะ !! ในปีงบประมาณต่อไป...

นางพรทิพา พูลธนะ
ผูอ้�นวยการส�นกังานเศรษฐกจิการคลงั

... 
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กสุตาโว่ เปโตร อดตีนายกเทศมนตรเีมอืงโบโกตา ประเทศโคลอมเบยี เคยกล่าวไว้ว่า “ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ไม่ใช่
ประเทศทีค่นจนมรีถยนต์ส่วนตวั แต่เป็นประเทศทีค่นรวยใช้ระบบขนส่งสาธารณะต่างหาก” ...  
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อย่างที่ทราบกันดีว่าวิถีชีวิตของคน 

ในเมอืงหลวง ไม่ว่าจะประเทศไหนกต็ามในโลก  

เช่นเดียวกับกรุงเทพฯ กับปัญหาการจราจร 

มักเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ ส�าหรับผู้ที่ไม่ม ี

รถยนต์เป็นของตัวเอง ก็จ�าเป็นต้องพึ่งพา  

“บริการขนส่งสาธารณะ”

แต่กระนั้นทั้งรถเมล์ และรถตู้ กลับมี 

ตวัเลขรวมๆ เพยีง 5,000 คนัต่อวนัทีไ่ม่เพยีงพอ 

ต่อการให้บริการ ยังไม่รวมปัญหาจาก 

บรกิารขนส่งขนาดใหญ่อย่าง รถไฟฟ้า บทีเีอส  

เอ็มอาร์ที หรือแอร์พอร์ตเรลลิงค์ ที่มีไม่

ครอบคลุมพื้นที่ รวมทั้งปัญหาการขัดข้อง 

เป็นบางครัง้ ทัง้หมดนี ้ท�าให้กรงุเทพมหานคร 

กลายเป็นเมืองที่มีการจราจรติดขัดมากที่สุด 

ในโลก ประจ�าปี 2560 จากการจดัอนัดบัของ  

รายงานประเมินสภาพจราจรทั่วโลก หรือ 

Global Traffic Scorecard ประจ�าปี 2017

เนือ่งจากว่ากรงุเทพฯ เป็นเมอืงทีม่ผู้ีคน 

จากต่างจงัหวดัหลัง่ไหลเข้ามาหาโอกาสท�างาน 

ในอัตราทีเ่พิม่ขึน้ทกุๆ วนั ซึง่ทีผ่่านมา เราจะ 

พบว่ามีการแก้ปัญหาจราจรติดขัด หรือการ 

แออดั ด้วยการตดัทางท�าถนน สร้างทางด่วน 

ยกระดบั หรือสร้างอโุมงค์ขึน้ใหม่อยูต่ลอดเวลา  

แต่ท�าไมสิง่ก่อสร้างเหล่าน้ีกลบัแก้ปัญหาไม่ได้  

หรอือาจเป็นเพราะ ปัญหาของกรงุเทพฯ คอื

การรวมทกุอย่างไว้ในเมอืง แต่ไม่กระจายออกไป
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ดังนั้น การขยายเมืองออกไปยังพื้นที ่

ใกล้เคยีงด้านนอก จงึน่าเป็นทางออกทีม่คีวาม 

เป็นไปได้ในการแก้ปัญหามากที่สุด เป็นการ 

กระจายประชากรออกไปยังเมืองอื่น สร้าง 

ระบบนิเวศเศรษฐกิจใหม่ ลดความหนาแน่น 

การจราจร และลดความแออัดในชุมชน 

เมืองหลวง

ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ  

หลังนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวปาฐกถา

พิเศษ ณ งานสัมมนา BANGKOK’s NEW  

CENTER : สถานีกลางบางซื่อ พลิกโฉม 

มหานครกรงุเทพฯ ในหวัข้อ “เปิดแผน…Bangsue  

Junction ดันไทยศูนย์กลางธุรกิจอาเซียน”  

โดยเผยว่า รัฐบาลก�าลังเร่งผลักดันระบบราง  

ใหเ้ปน็แกนส�าคญัของการเดนิทางและขนสง่ 

ของประเทศ โดยก�าลังเร่งก่อสร้างรถไฟรางคู ่

เพิ่ม 7 สาย ระยะทางรวม 993 กิโลเมตร  

ส�าหรบัการเดนิทางระหว่างภมูภิาค และเตรยีม 

พฒันาระยะที่ 2 อีก 9 สาย ระยะทางรวม  

2,164 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ 

ความตรงเวลาในการเดินทาง

นอกจากนั้นยังมีรถไฟความเร็วสูง  

สายกรงุเทพฯ-นครราชสมีา ทีร่่วมมือกับรฐับาลจีน  

สายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เชียงใหม่ ซึ่งเป็น 

ความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น และจะมีการ 

สร้างรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน  

ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา เพื่อรองรับ

การพัฒนา EEC และสายกรุงเทพฯ-หัวหิน  

เพ่ือเชือ่มไปสู่พ้ืนท่ีภาคใต้ ซึง่ช่วยให้การเดินทาง 

ระหว่างภูมิภาคสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

โดยปัจจุบันนั้น กรุงเทพฯ มีรถไฟฟ้า 5 สาย 

ในอนาคตจะมีการเพิ่ม ให้เป็น 10 สาย  

รวมระยะทาง 464 กิโลเมตร ทีจ่ะท�าให้กรงุเทพฯ 

กลายเป็นมหานครระบบราง ระยะทางยาว 

เป็นอันดับ 3 ของโลกทันที เป็นรองเพียง 

เซีย่งไฮ้ ทีม่คีวามยาวอนัดับ 1 คือ 588 กโิลเมตร  

และโซล ทีม่คีวามยาวอนัดบั 2 ที ่508 กโิลเมตร 

ค�าถามท่ีตามมาคือ คนไทยจะได้ 

รับประโยชน์อะไรบ้าง จากโครงการรถไฟ 

ความเร็วสูงที่ก�าลังจะเกิดขึ้่นภายในปี 2575
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1. ความสะดวกรวดเรว็ ย่นระยะเวลา

ในการเดินทาง รถไฟความเร็วสูงจะเข้ามา 

เป็นตัวเลือกในการเดินทางเพิ่มเติมจากการ 

เดินทางด้วยรถยนต์หรือการคมนาคมขนส่ง 

ทางถนน และทางอากาศ และเน่ืองจากรถไฟ 

เป็นระบบการขนส่งแบบราง ความปลอดภัย

ย่อมสูงกว่าทางถนน

2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว รถไฟ

ความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้นหลายสาย อาทิ  

สายกรุงเทพฯ-ระยอง จะช่วยให้การเดินทาง 

เชือ่มต่อระหว่างกรงุเทพฯ ชลบรุ ีและระยอง  

สามารถท�าได้ง่ายและรวดเรว็ขึน้ เป็นการส่งเสริม 

เรื่องของการท่องเที่ยวอีกทาง เนื่องจาก 

พื้นที่ที่เชื่อมต่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ส�าคัญ 

ของไทยอยู่แล้ว ก็ถือว่ายิ่งเป็นการส่งเสริม 

เป็นระยะเวลา 10-15 ปี เปรยีบเทียบระหว่างเมือง

ท่ีมศัีกยภาพเท่ากัน เมอืงท่ีมรีถไฟความเรว็สงู 

ว่ิงผ่าน กบัเมอืงทีไ่ม่มรีถไฟความเร็วสงู พบว่า 

เมืองท่ีมีรถไฟว่ิงผ่าน ท�าให้มีการจ้างงาน 

เพิม่ขึน้ มกีารท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ และทีน่่าสนใจ 

ไปกว่านั้นคือ ราคาที่ดินกลับมีราคาสูงขึ้น 

ตามไปด้วย

ผู ้ เขียนขอยกตัวอย ่างประเทศ 

เพือ่นบ้านอย่างสงิคโปร์ ซึง่จดัว่าเป็นประเทศที ่

ประสบความส�าเร็จในด้านระบบขนส่ง MRT 

ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการสัญจรทั่วเกาะ 

สิงคโปร์ ท่ีเชื่อมจากด้านเหนือสู่ใต้สุด และ 

เชือ่มกันระหว่างกลุม่เมืองย่อยทัง้เกาะสิงคโปร์  

ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ในยุคของ ลิม ลีอง ก็อก  

อดีตประธานาธิบดีคนท่ี 5 คือผู้ผุดไอเดีย 

โปรเจกต์น้ีเมื่อปี 1967 โดยต้องศึกษาและ 

ขออนมุตังิบประมาณนานถงึ 20 ปี หมดเงินไป 

มากกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

กระทั่งแผนงานดังกล่าวมาถึงยุคของ 

ล ีกวน ย ูทีต่ดัสนิใจเดด็ขาดทีจ่ะลงทนุสร้าง

ระบบขนส่ง MRT เพราะสิงคโปร์นั้นมี

ประชากรเพิม่มากขึน้ รถเมล์ไม่เพยีงพอ 

และเหตุผลส�าคัญท่ีสุด เป็นเพราะเขา

เชือ่ว่าระบบขนส่งทีใ่ช้เส้นทางใต้ดิน

และตัดตรง จะช่วยให้เพียงพอกับ 

ให้นักท่องเที่ยว มีทางเลือกในการเดินทาง 

ไปยังจุดหมายได้มากขึ้น

3. มีการกระจายความเจริญไปสู ่ 

นอกเมือง เม่ือความเจริญขยายตัวไปสู่ 

เมืองใหญ่ ๆ เป็นวงกว้างมากขึ้น การพัฒนา 

อสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า  

โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ก็จะ 

ท�าให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นด้วย

4. เกิดการจ้างงานคนในพื้นที่ ราคา 

ที่ดินสูงขึ้น การขยายตัวของเมือง ก่อให้เกิด

การจ้างงาน ประชาชนในพื้นท่ีก็จะมีงานท�า  

มีรายได้เพ่ิมขึน้ และเมือ่ความเจรญิของเมอืง 

เติบโต ราคาที่ดินโดยรวมในพื้นที่ ก็จะสูงขึ้น

ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่บริเวณ

รอบสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง

ในประเทศเยอรมนี เคยมีการศึกษา

วิจัยถึงประโยชน์ที่ เกิดข้ึนจากรถไฟฟ้า 

ความเร็วสูง ว่ามีนัยต่อความเติบโตของ 

เศรษฐกิจ พบว่าจากการศึกษาและส�ารวจ 
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แผนการคลงัระยะปานกลางและ
ประมาณการงบประมาณรายจ่าย

ประจ�ปี พ.ศ. 2562

จ�านวนประชากร และประหยัดเวลามหาศาล 

ซึ่งครั้งหนึ่ง ลี กวน ยู เคยกล่าวไว้เมื่อครั้งยัง 

มีชีวิตว่า “แม้ต้องใช้เวลาก่อสร้าง 10 ปี  

ใช้งบประมาณมากกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์  

ผมก็ไม่สนหรอก ถ้ามันส่งผลดีและคุ้มค่า”

ปัจจุบันนี้ สิงคโปร์มี MRT ทั้งหมด 5  

สายทีเ่ช่ือมกัน ได้แก่ สีแดง สเีขยีว สม่ีวง สส้ีม  

และสีน�้าเงิน ระยะทางรวม 199.6 กิโลเมตร  

มจี�านวนสถาน ี119 แห่ง (ยงัอยู่ระหว่างก่อสร้าง 

อีก 26 แห่ง) มีผู้ใช้บริการ 3.1 ล้านคน/วัน  

นอกจากนี้ยังมี LRT (Light Rail Transit)  

หรือรถไฟฟ้ารางเบาซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต ่

ต้นทศวรรษ 1990 เปิดให้บรกิารตัง้แต่ปี 1999  

เชื่อมเขตเมืองใหม่ที่มีผู้อาศัยอยู่ไม่หนาแน่น 

กับ MRT เข้าสู่ตัวเมือง ปัจจุบันมีทั้งหมด  

42 สถานี ด้วยระยะทาง 28.8 กิโลเมตร  

มีผู้ใช้บริการราว 1.9 แสนคน/วัน

หนักลบัมามองดรูะบบขนส่งคมนาคม 

เมืองไทย จะพบว่าเศรษฐกิจไทยนั้นมีแต่จะ 

ตกต�่าลง และขาดศักยภาพในการแข่งขัน

ทางการค้า หากยังเริ่มสร้างโครงการรถไฟ

ความเรว็สงู เนือ่งจากอย่างทีท่ราบกนัด ีราคา 

น�า้มันน้ันมแีนวโน้มแต่จะสงูขึน้ นัน่หมายความว่า 

ในอนาคต การขนส่งทางถนนอาจไม่ใช ่

เส้นทางหลกัอีกต่อไป หากว่าราคาน�า้มนัปรบัตวั 

สูงถึง 150 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 

ในปี 2020 และมแีนวโน้มท่ีจะทะยานสงูได้อกี  

ที ่200 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ภายในปี 2030 

ทัง้หมดท่ีกล่าวมาข้างต้นนี ้นบัเป็นต้นทุน 

ของการขนส่งโลจิสติกส์ ซึ่งเชื่อว่าโครงการ 

รถไฟความเร็วสูง จะช่วยลดปัญหาให้แก ่

ผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ให้ช่วย 

ลดต้นทนุได้มากขึน้ และมากกว่านัน้ ยงัช่วยเพ่ิม 

โอกาสให้ผูป้ระกอบการรายย่อย ผูป้ระกอบการ 

รุ่นใหม่ รวมถึงเกษตรกร ได้มีโอกาสเข้าถึง 

ระบบโลจิสติกส์สาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ 

อกีด้วย โดยเฉพาะกบัการขนส่งสินค้าประเภท

พสัดไุปรษณย์ี ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ อะไหล่

รถยนต์ ยารักษาโรค และสินค้าเกษตร

การลงทุนระบบรางด้วยเม็ดเงิน

มหาศาล นอกจากจะท�าให้เกิดการหมุนรอบ

ของเงิน ไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกหลายวง

รอบแล้ว ยังเป็นการ “ยกระดับ” คุณภาพ

ชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น ขณะเดียวกันยังน�าไป

สู่การเปลี่ยนแปลง “ภูมิทัศน์” (แลนด์สเคป) 

ขยายความเป็นเมืองไปสู่ทุกหนทุกแห่งท่ี 

ระบบรางพาดผ่าน ท�าให้เกิด “มูลค่าเพ่ิม”  

ในระบบเศรษฐกจิ โดยเฉพาะการพัฒนาพืน้ท่ี 

เชิงพาณิชย์ตามแนวรถไฟที่จะเกิดขึ้นตามมา 

มากมาย กระทัง่รฐับาลโดยกระทรวงการคลงั  

มแีนวคิดท่ีจะจดัเกบ็ภาษจีากผู้ท่ีได้รบัประโยชน์ 

จากโครงการลงทุนภาครัฐ โดยคาดว่าจะ 

ยกร่างกฎหมาย และบังคับใช้ได้ทนัภายในปีนี้ 

ท ้ายท่ีสุด ไม ่ว ่าโครงการรถไฟ 

ความเร็วสูงจะเกิดขึ้นในรูปลักษณ์อย่างไร  

สิ่งส�าคัญที่สุดคือ การที่รัฐบาลต้องค�านึงถึง 

ผลประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รบั ค�านงึถงึความ 

เหมาะสม ความปลอดภัยและมีคุณภาพ  

ต้องศกึษาโครงสร้างต้นทุน รายจ่าย การขาดทนุ  

การคนืทุน ซึง่หากส�าเรจ็อย่างทีว่างแผนกนัไว้  

เชือ่ว่าโครงการนีจ้ะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง 

ทางเศรษฐกจิ การกระจายรายได้ การเคล่ือนย้าย 

แรงงานสู ่ท้องถิ่นต่างๆ ในระยะยาวได ้

เป็นอย่างดี  
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คลังบางกอก

แผนการคลงัระยะปานกลางและ
ประมาณการงบประมาณรายจ่าย

ประจ�ปี พ.ศ. 2562
...จากครั้งที่คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบแผนการคลัง 

ระยะปานกลางตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเสนอ โดยแผนการคลังระยะปานกลางเป็นการ 
ด�เนนิการตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 ซึง่มผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2561  
เพือ่ใช้เป็นแผนแม่บทหลกัส�หรบัการวางแผนการด�เนนิการทางการเงนิการคลงัและงบประมาณของรัฐ รวมทัง้ใช้ประกอบ 
การวางแผนการจัดท�งบประมาณรายจ่ายประจ�ปี และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ โดยต้องด�เนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้... 

แผนการคลงัระยะปานกลางประกอบด้วย  
5 แผน ดังนี้...

(1) เป้าหมายและนโยบายการคลัง 

(2) สถานะและประมาณการเศรษฐกจิ 

(3) สถานะและประมาณการการคลัง  

ซึ่งรวมถึงประมาณการรายได้ ประมาณการ 

รายจ่าย ดุลการคลัง และการจัดการกับ 

ดุลการคลังนั้น 

(4) สถานะหนีส้าธารณะของรฐับาลและ 

(5) ภาระผูกพันทางการเงินการคลัง 

ของรัฐบาล

และได้ก�าหนดเป้าหมายนโยบาย 

การคลงัในระยะปานกลาง เพือ่เข้าสูก่ารจดัท�า 

งบประมาณแบบสมดุลในระยะยาว 

ด้านพลต�ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง  

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร 

กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการของ 

กรุงเทพมหานคร และผู ้อ�านวยการเขต  

50 ส�านักงานเขต ร่วมประชุม และได้มีการ 

เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง  

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 ซึง่กรงุเทพมหานคร ได้ประมาณการ 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2562 เพือ่ 

ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จ�านวน 

80,445.80 ล้านบาท แบ่งเป็นงบรายจ่าย 

ประจ�า 80,000 ล้านบาท และรายจ่ายการ 

พาณิชย์ของกรงุเทพมหานคร 445.80 ล้านบาท  

เป็นงบประมาณที่เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2561  

จ�านวน 1,383.31 ล้านบาท หรือคิดเป็น  

1.75 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณปีที่ผ่านมา 

โดยการใช ้จ ่ายงบประมาณในปี  

พ.ศ. 2562 จะใช้แผนการคลงัระยะปานกลาง 

ทีจ่ดัท�าขึน้เป็นแผนแม่บทหลกัในการวางกรอบ 

การวางแผนงานต่างๆ เช่น การวางแผน 

การด�าเนนิงานทางการเงนิการคลงั การจดัท�า 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และการบรหิาร 

หนี้สาธารณะ

การใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2562 

จะค�านึงถึงปัจจัยด้านความคุ้มค่าและกิจการ 

พาณิชย์ที่เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้  

การจัดซ้ือจัดจ้างส�าหรับโครงการต่างๆ  

ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด  

ซึ่งต้องแสดงการค�านวณราคากลาง เปิดเผย 

ราคากลางอย่างชดัเจน เพือ่ให้เกดิความโปร่งใส  

สามารถตรวจสอบได้

อย่างไรก็ดี จะพบว่าหน่วยงานต่างๆ 

ยกเว้นการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
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ได้เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่าย รวมทัง้สิน้  

106,809.54 ล้านบาท กรุงเทพมหานคร 

จึงจ�าเป็นต้องพิจารณาปรับลดงบประมาณ 

ให้คงเหลอืตามความจ�าเป็นเร่งด่วน และภาระ 

ผูกพันของงานและโครงการต่างๆ เพื่อตั้ง

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของ

กรุงเทพมหานคร เป็นจ�านวนไม่เกิน 80,000 

ล้านบาท 

ซึ่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 ก�าหนดไว้ว่า  

การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 

ห้ามมิให้ตัง้รายจ่ายประจ�าสงูกว่ารายได้ประจ�า  

กรงุเทพมหานครจงึขอเสนอนโยบายการจัดท�า 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 เป็นแบบสมดลุงบประมาณ ก�าหนด

จ�านวนเงินไม่เกิน 80,000 ล้านบาท เท่ากับ 

การประมาณการรายรับของกรงุเทพมหานคร 

รายรับของกรุงเทพมหานคร จ�านวน 

80,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากประมาณการ 

รายได้ปี 2561 คดิเป็น 1,500 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 1.91) ประมาณการรายรับของการ

พาณชิย์ของกรงุเทพมหานคร จ�านวน 750.61  

ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 116.69  

ล้านบาท หรอืร้อยละ 13.46 นอกจากนีย้งัมี 

กรอบงบประมาณทีไ่ด้รบัการจดัสรรจากรฐับาล 

เป็นเงินอดุหนนุอีกส่วนหนึง่ ซ่ึงคาดว่าจะได้รบั 

การจดัสรรจ�านวน 21,918.96 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 

จากปีทีผ่่านมา 1,023.86 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 4.90

เสนองบประมาณขับเคลื่อน 5 
นโยบายส�คัญ...

กรุงเทพมหานคร ร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายกรงุเทพมหานคร ประจ�าปี  

2562 ที่กรุงเทพมหานครได้น�าเสนอต่อ 

ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครให้ความ 

เห็นชอบนัน้ ได้พจิารณาถงึเหตุผล ความจ�าเป็น 

ในการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจและ 

อ�านาจหน้าท่ีของหน่วยงานทีจ่ะต้องเกดิความ 

คุม้ค่า ประหยดั และค�านงึถงึประโยชน์ทีค่าดว่า 

จะได้รบัจากการจ่ายเงนิ และความสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาต่างๆ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาต ิฉบบัที ่12 และวิสัยทศัน์ประเทศไทย  

4.0 ของรัฐบาล 

- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ  

20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)  

- แผนปฏิบตัริาชการกรงุเทพมหานคร

ประจ�าปี พ.ศ. 2562 

- แผนการขับเคล่ือนงานตามนโยบาย 

NOW “ท�าจริง เห็นผลจริง” มาใช้เป็นกรอบ 

ในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

นอกจากนี้ ในส ่วนของนโยบาย 

ของกรุงเทพมหานครท่ีขอรับการจัดสรร 

งบประมาณ ประกอบด้วย 

นโยบายที่ 1 สะอาด : บ้านเมือง

สะอาด การบริหารราชการใสสะอาด ได้แก่ 

การดูแลรักษาเมืองให้เป็นมหานครที่สะอาด 

เป็นระเบยีบ เรยีบร้อย และสวยงาม ขอรบัการ

จัดสรรงบประมาณ จ�านวน 5,629 ล้านบาท 



บางกอก Economy | 9

นโยบายที่ 2 สะดวก : เดินทาง

สะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก ได้แก่ 

การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง การ 

เช่ือมโยงโครงข่ายการเดินทาง การสร้าง 

ซึ่งอาจจะไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัด เนื่องจากต้อง

ผ่านในวาระที ่2 และวาระที ่3 พระราชบญัญตัิ  

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2528 ระบุให้มกีารพจิารณางบประมาณ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561  

ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร การประชุม 

สภา กทม. สมยัประชุมสามญั สมยัที ่3 ครัง้ท่ี 2  

ประจ�าปี 2561 โดยนายค�ารณ โกมลศุภกิจ  

ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา 

ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ได้เสนอ 

ร ่างข ้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ซ่ึงสมาชิกสภา กทม. ได้มีมติ 

เห็นชอบต่อร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 จากนั้นจะส่งให้ฝ่ายบริหาร 

พิจารณาด�าเนินการ เพ่ือประกาศใช้ใน 

ราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ท้ายท่ีสดุแล้วกรงุเทพมหานครได้ท�าให้

เหน็ทศิทางการบรหิารจดัการกรงุเทพมหานคร

ในปี พ.ศ. 2562 ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ม ี

แบบแผนงานท่ีสามารถตรวจสอบได้ ท�าให้การ 

เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ผ่านได้อย่างโปร่งใส และจะสามารถ 

ท�าให้ภารกิจของหน่วยงานภายใต้สังกัด 

กรงุเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สามารถเดนิไปได้อย่างมีประสิทธภิาพ ต่อไป  

สิง่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้สงูอาย ุผูพ้กิาร  

และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 

ประชาชน ขอรับการจัดสรรงบประมาณ  

จ�านวน 7,435.43 ล้านบาท 

นโยบายที ่3 ปลอดภยั : ชวีติปลอดภยั  

ทรพัย์สนิปลอดภยั ชุมชนและสงัคมปลอดภยั 

ได้แก่ การตดิตัง้กล้อง CCTV ในพืน้ทีจุ่ดเสีย่ง 

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในพื้นที่

ประสบภัย การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ขอรับ

การจัดสรรงบประมาณ จ�านวน 977.20 ล้านบาท 

นโยบายท่ี 4 คุณภาพชีวิตดี : ดูแล 

คุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และ 

ระบบนเิวศ ได้แก่ การขยายพืน้ทีก่ารให้บรกิาร 

ทางการแพทย์และสาธารณสขุ การเสรมิสร้าง 

ความเข้มแขง็ให้แก่ชมุชน การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว  

ขอรบัการจัดสรรงบประมาณ จ�านวน  

3,301.96 ล้านบาท 

นโยบายที ่5 วถิพีอเพยีง :  

ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจใน

ความเป็นอยู ่ด�าเนนิการอนรุกัษ์ 

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

ให้ด�ารงอยู ่ เป ็นมรดกตกทอด 

สบืต่อความเป็นไทย ขอรบัการจดัสรร 

งบประมาณ จ�านวน 170.27 ล้านบาท

มติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติวาระที่ 3 
ทัง้น้ีจากข้อมลูข้างต้น เป็นข้อมลูจาก

การประชมุสภากรงุเทพมหานคร เพือ่พจิารณา 

ร่างบัญญัติดังกล่าวในวาระท่ี 1 เท่าน้ัน  
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สาระภาษี

“พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” 
ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม 

กระตุ้นการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่าง “พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” จะน�มาบังคับใช้แทน “พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือน 

และทีด่นิ พ.ศ. 2475” และ “พ.ร.บ.ภาษบี�รงุท้องที ่พ.ศ. 2508”  ซึง่แต่เดมิการมทีรพัย์สนิ เช่น โรงเรอืนในทีน่ีห้มายถงึ  
อาคาร ตกึแถว บ้าน รา้นค้า ส�นักงาน โรงแรม โรงภาพยนตร์ อาคารชุด หอพกั เป็นต้น ส่วนสิง่ปลกูสร้าง หมายถงึ 
สิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างบนที่ดินอย่างถาวร เช่น สะพาน ท่าเรือ ถังเก็บน�้ามัน อ่างเก็บน�้า เป็นต้น จะต้องมีการเสีย  
“ภาษีบ�รุงท้องที่” และ “ภาษีโรงเรือนและที่ดิน”

“พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง” 

คาดว่าจะมีผลบังคับให้เร่ิมใช้จริงในวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2562 นอกจากจะช่วยลด 

ความซับซ้อน ของ “พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและ 

ทีด่นิ พ.ศ. 2475” และ “พ.ร.บ.ภาษบี�ารงุท้องที่  

พ.ศ. 2508” ยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

ของรัฐ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้สามารถจดัเกบ็ภาษไีด้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

มรีายได้ทีส่ามารถน�ามาใช้ในการบรหิารจดัการ 

ในเขตพืน้ทีข่องตน และช่วยลดความเหลือ่มล�า้ 

ทางสังคม คือส�าหรับผู้ที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูง 

ต้องรับภาระภาษีมากกว่า

นอกจากนี้ยังช ่วยกระตุ ้นให้เกิด 

การใช้ประโยชน์จากที่ดินให้มีประสิทธิภาพ 

มากขึน้ เช่น น�าไปสร้างเป็นอาคาร ส�านกังาน  

สนามฟตุบอล ทีจ่อดรถ หรือสถานประกอบการ 

ต่างๆ ในทางตรงก็จะเกิด การเช่า การซื้อ  

หรอืน�าไปประกอบกิจการ ซึง่จะก่อให้เกดิผลดี 

กับกระแสธุรกิจ มีเงินหมุนเวียนในระบบ 

เศรษฐกิจมากขึ้น ส่วนทางอ้อมก็จะเกิดกับ 
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แนวทางการจัดเก็บภาษี
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เกษตรกรรม บ้านพักอาศัย พาณิชยกรรม (อื่นๆ) ที่รกร้างว่างเปล่า

อัตราเพดาน 0.2 % อัตราเพดาน 0.5 % อัตราเพดาน 2.0 % อัตราเพดาน 2.0 %
ปีที่ 1-3บ้านหลัก

มูลค่าทรัพย์สิน อัตราภาษี มูลค่าทรัพย์สิน อัตราภาษี มูลค่าทรัพย์สิน อัตราภาษี มูลค่าทรัพย์สิน อัตราภาษี

<= 50 ล้านบาท ยกเว้นภาษี <= 50 ล้านบาท ยกเว้นภาษี <= 20 ล้านบาท 0.3 % <_ 20 ล้านบาท 0.3 %

> 50-100 ล้านบาท 0.05 % > 50-100 ล้านบาท 0.05 % > 20-50 ล้านบาท 0.5 % > 20-50 ล้านบาท 0.5 %

> 100 ล้านบาท 0.10 % > 100 ล้านบาท 0.10 % > 50-100 ล้านบาท 0.7 % > 50-100 ล้านบาท 0.7 %

บ้านหลังที่สอง > 100-1,000 ล้านบาท 0.9 % > 100-1,000 ล้านบาท 0.9 %

<_ 50 ล้านบาท 0.03 % > 1,000-3,000 ล้านบาท 1.2 % > 1,000-3,000 ล้านบาท 1.2 %

> 50-100 ล้านบาท 0.05 % > 3,000 ล้านบาท 1.5 % > 3,000 ล้านบาท 1.5 %

> 100 ล้านบาท 0.10 % เพิ่มอัตราภาษี 0.5 % ทุก 3 ปี
แต่อัตราภาษีรวมไม่เกิน 5 %

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

อฐิ หิน ปนู ทรายจะเกดิการซือ้ขายในประเทศ 

มากขึน้ นอกจากน้ียงัส่งผลให้มกีารจ้างบริการ 

มากข้ึน อตัราการว่างงานในประเทศไทยและ 

กรุงเทพมหานครก็จะลดน้อยลง ลดความ 

เหลื่อมล�้าทางสังคม ท�าให้อนาคตจะมีคนจน 

น้อยลง จนถงึขัน้ไม่ม ีนอกจากนีผู้้ครอบครอง 

อสังหาริมทรัพย์มากกว่า 1 หลัง ก็จะน�าบ้าน 

มาขายเพื่อลดภาษี ท�าให้ช่วยลดปัญหา 

การซื้อเพื่อกักตุนทรัพย์สินเพื่อเก็งก�าไร 

แต่ตรงกันข้ามหากปล่อยที่ดินรกร้าง 

ว่างเปล่าไม่มีการท�าประโยชน์ บุคคลหรือ 

นิติบุคคลนั้นๆ ก็จะถูกเก็บภาษีในอัตราท่ี 

สูงขึ้นทุกๆ 3 ปี โดยใน ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน 

และสิ่งปลูกสร้าง จะมีการแบ่งลักษณะการใช ้

ประโยชน์ในที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ดังนี้  

1. เกษตรกรรม  2.ทีอ่ยู่อาศยั  3.อ่ืน ๆ  (พาณชิยกรรม  

โรงแรม ฯลฯ) 4.ท่ีดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม ่

ท�าประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพที่ดิน  

ซึ่งอัตราภาษีสามารถแจกแจงได้ตามตาราง 

ดังต่อไปนี้  
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ข้อมูลจาก : ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง



12 | บางกอก Economy

บางกอก
บอกให้รู้

“สรุปสาระ” (ร่าง) แผนการกระจายอ�นาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ....  

และ (ร่าง)  แผนปฏิบัติการก�หนดขั้นตอน
การกระจายอ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 3)
แผนกระจายอ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน เป็นแผนท่ีก�หนดเป้าหมายและแนวทางการกระจายอ�นาจ  

ให้เป็นไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติก�หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�นาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให้การกระจายอ�นาจด�เนินไปตามท่ีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พทุธศกัราช 2540 โดยยดึหลกั “การมส่ีวนร่วมจากทกุฝ่าย ไม่เป็นแผนทีเ่บด็เสรจ็ มกีระบวนการทีย่ดืหยุน่ และสามารถ 
ปรับวิธีการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีเพิ่มขึ้น” และมีวัตถุประสงค์หลัก 
คือ เพื่อให้มีการกระจายอ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง โดยแผนฉบับแรกน้ันจัดท�ขึ้นในปี 
พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 ในปี พ.ศ. 2551 และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนปัจจุบัน

อย ่างไรก็ตาม หลังจากที่ ได ้ม ี

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเร่ิมจากปี  

พ.ศ. 2560 ไปจนถงึปี พ.ศ. 2579 ตามวสิยัทศัน์ 

ทีว่่า “ประเทศไทยมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ย่ังยืน  

เป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตาม 

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” หรอืตาม

คติพจน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งมีการแบ่ง 

ยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้านนั้น ในส่วนของ 

“ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” ก็ได้มีการ

พิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการ 

กระจายอ�านาจให ้แก ่องค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... และ (ร่าง)  

แผนปฏิบติัการก�าหนดข้ันตอนการกระจายอ�านาจ 
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. .... โดยมนีายวษิณ ุเครอืงาม รองนายก 

รฐัมนตรี เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ 

กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เมือ่วนัท่ี 5 เมษายน 2560 โดยมใีจความสรปุ 

ดังนี้

จากที่ประชุมได้พิจารณาและมีมต ิ

เห็นชอบ (ร่าง) แผนการกระจายอ�านาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. .... และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการก�าหนด 

ขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่  (ฉบับที ่3) พ.ศ. .... โดยร่างแผน 

ดังกล่าวประกอบด้วยยุทธศาสตร์ส�าคัญ  

7 ประการ ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์การถ่ายโอนภารกิจ  

เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มอีสิระในการท�างาน และเป็นหน่วยงานหลกั 

ในการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 

ต่อสาธารณชน

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ 

เข้มแขง็ทางการเงนิการคลงัขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เพื่อกระจายอ�านาจทางการเงิน

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   

โดยเน ้นการพัฒนาแหล่งรายได ้ให ้กับ 

หน่วยงาน อปท. 

3. ยุทธศาสตร์การถ่ายโอนบุคลากร 

จากภาครัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับ 

การกระจายอ�านาจที่ ก� าลั งจะเกิดขึ้น 

อกีทัง้ยงัยดึแนวทางทีก่ล่าวว่า “งานไป เงนิไป 

และต�าแหน่งไป”

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความ

สัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ด้วยกันเอง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อ 

ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และยังสร้างความ

สามัคคีต่อกัน

5. ยทุธศาสตร์เสรมิสร้างและสนบัสนนุ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท้องถิน่ และ 

ภาคประชาสงัคม เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนนุ 

การมีส่วนร่วมของผู้คนในท้องที่และเป็นการ 

รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อให้เกิด 

การแก้ไขและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพตามมา

6. ยทุธศาสตร์ระบบการตดิตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการกระจายอ�านาจให้แก ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามและ 

ประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ 

และการจัดบริการสาธารณะขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 

และเป็นประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น  

7. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปรับปรุง

กฎหมาย เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิาร

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งนี้จะมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มบทบาท 

หน้าท่ีและอ�านาจให้กับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ให้สามารถจดับรกิารสาธารณะให้แก่ 

ประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพและถกูต้อง 

ตามกฎหมาย

จาก 7 ยทุธศาสตร์ดงักล่าว จะเหน็ได้ว่า 

แผนฉบับนี้ได้มุ ่งเน้นการกระจายอ�านาจ 

มากขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าในอนาคต  

การปกครองส่วนท้องถิน่จะมีบทบาทอย่างมาก 

และยังหมายรวมไปถึงระบบเศรษฐกิจ 

ในอนาคต ทีจ่ะมกีารกระจายความเจรญิไปยงั 

จงัหวดัอืน่ๆ นอกเหนอืจากกรงุเทพมหานคร 

และปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ ซึ่งจะส่งผล 

ให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว  

และมศัีกยภาพตามท่ียุทธศาสตร์ชาตติัง้เป้าไว้ 
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เศรษฐกิจ
บางกอก

(Gross Provincial Product : GPP) 
เครื่องชี้วัด (Indicator) 

สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจและสังคม

“ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด” 

เป็นทีท่ราบกนัดว่ีา ผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวัด (Gross Provincial Product : GPP) เป็นส่ิงท่ีช้ีวดัผลรวม
ของมลูค่าของสนิค้าและบรกิารขัน้สดุท้ายทีผ่ลติข้ึนในจังหวัดในช่วงระยะเวลาหน่ึงปี ประกอบไปด้วย 10 ปัจจยัหลกั
ได้แก่ การบริโภคภาคเอกชน มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ ฯลฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การบรโิภคภาคเอกชน : การขยายตวั 

หรือหดตัวของการใช้จ่ายหมวดสินค้า การ 

ใช้จ่ายหมวดบรกิาร เช่น ปรมิาณการจ�าหน่าย

รถยนต์น่ัง ปริมาณการจ�าหน่ายน�า้มนัเบนซนิ 

และแก๊สโซฮอล์ ปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามัน 

ดีเซลและปริมาณการจ�าหน่ายโซดาและ 

น�า้ดืม่บรสิทุธิ ์นอกจากนีย้งัมีดัชนภีาษมูีลค่าเพิม่ 

หมวดโรงแรมและภตัตาคาร รวมถึงความเช่ือม่ัน 

ของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

ภายในท้องถิ่นอีกด้วย

การลงทุน : การลงทุนภาครัฐ  

การลงทุนของรฐัวสิาหกจิ โดยชีว้ดัจากจ�านวน 

มูลค่าการขอรบัส่งเสรมิการลงทนุของภาคเอกชน 

และโครงการก่อสร้างต่างๆ ภายในท้องถิ่น  

รวมถงึการจดัซือ้จดัจ้างกบัภาครัฐ นอกจากนี ้

ยังมีเร่ืองการลงทุนของภาคเอกชน เช่น  

การจัดซือ้เครือ่งมอื เครือ่งจักรส�าหรบัใช้ในธุรกิจ 

การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค

ของรัฐบาล : อัตราการเบิกจ่ายรายจ่าย

ประจ�าในงบประมาณประจ�าปี ค่าตอบแทน

แรงงาน เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าเสื่อมราคา

ทรพัย์สนิถาวร และการโอนเงินเพือ่สวสัดิการ

สังคมที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ภาคการเกษตร : จ�านวนผลผลิต 

สินค้าทางการเกษตร ราคาพืชผลส�าคัญ

ทางการเกษตร และรายได้เกษตรกรภายใน 

ท้องถิ่น

ภาคอุตสาหกรรม : จ�านวนผลผลิต 

ทางอุตสาหกรรม จ�านวนก�าลังทางการผลิต  

จ�านวนอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น และจ�านวน 

อุตสาหกรรมที่ลดตัวลง

การโรงแรมและภัตตาคาร : การ

ขยายตัวหรือหดตัวลงของจ�านวนรายรับจาก

นกัท่องเทีย่วท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น 

อัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยว เป็นต้น

การค้าส่งและค้าปลีก : ในที่นี้จะถูก 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อยๆ ได้แก่ การค้าส่ง  

หมายถึง สินค้าขั้นกลาง หรือสินค้าและ 

บรกิารทีถ่กูซือ้ไปเพือ่น�าไปใช้เป็นปัจจยัในการ

ผลิตสินค้าชนิดอื่น ซึ่งจะสอดคล้องกับการ 

ปรับตัวของการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และ

อีกประเภท คือ การค้าปลีก การใช้จ่ายจาก

ภาคครวัเรอืน ของสนิค้าและบริการทีจ่�าหน่าย

ปลกีในห้างสรรพสนิค้าหรอืร้านค้าในท้องถิน่

การขนส่งและการคมนาคม : มตีวัช้ีวดั 

เป็นจ�านวนนักท่องเที่ยว จ�านวนการผลิต 

ภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกน�าเข้า 

ของสินค้าและบริการท้องถิ่น ผ่านการขนส่ง 

ทางบก ทางอากาศ และทางน�า้ รวมถงึบรกิาร 

โทรคมนาคมและผลประกอบการของ 

ผู้ให้บริการระบบโครงข่ายใยแก้ว 

การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา : 

มีตัวช้ีวัดเป็นจ�านวนการผลิตและจ�าหน่าย

กระแสไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ซึ่งจะ 

สอดคล้องกบัการเพิม่ขึน้ของจ�านวนนกัท่องเทีย่ว 

ในท้องถิ่น

การก่อสร้าง : จ�านวนการก่อสร้าง 

ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน  
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รวมถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของดัชน ี

หมวดสนิค้าก่อสร้าง เช่น ไม้และผลติภณัฑ์ไม้  

เหล็กและผลติภัณฑ์เหลก็ และคอนกรตี เป็นต้น

ผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัต่อหวั 2559
ทีนี้เรามาศึกษากรณีตัวอย่าง จาก 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial  

Product : GPP) เป็นข้อมลูผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั 

ต่อหวัท่ีได้มกีารส�ารวจในปี 2559 พบว่ามูลค่า

ผลติภณัฑ์สงูสุด 10 จังหวัดแรก ได้แก่ ระยอง  

ชลบุรี กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา 

ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร ปราจีนบุรี ภูเก็ต 

สมุทรปราการ และสระบุรี พบว่าส่วนใหญ่ 

อยู่ในพืน้ทีภ่าคตะวันออก โดยสาขาการผลติหลกั  

ได้แก่ การอตุสาหกรรม การค้าส่งและค้าปลีก 

การขนส่งและการคมนาคม การโรงแรมและ

ภัตตาคาร

ส่วนจงัหวัดทีม่มีลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวม 

จงัหวดัต่อหวัต�า่สดุ 10 จังหวัดแรก จากข้อมูล 

ที่ได้มีการส�ารวจในปี 2559 เรียงล�าดับจาก 

น้อยไปหามาก ได้แก่ หนองบัวล�าภู ยโสธร  

กาฬสนิธุ ์อ�านาจเจรญิ นราธวิาส แม่ฮ่องสอน 

ชยัภูม ิสรุนิทร์ ร้อยเอด็ และศรสีะเกษ ส่วนใหญ่ 

อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยทุกจังหวัด 

มีผลผลิตหลักจากภาคเกษตรซึ่งมีความ 

ไม่แน่นอนทั้งด้านปริมาณผลผลิตและราคา  

อีกทั้งการผลิตอุตสาหกรรมยังไม่กระจายตัว 

มายังพืน้ทีเ่หล่านีเ้ท่าทีค่วร ท�าให้ขนาดเศรษฐกจิ 

โดยรวมอยู่ในระดับต�่า

ส�าหรับจังหวัดระยองในปี 2559  

มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวสูงที่สุดที่  

1,009,496 บาทต่อปี ขณะทีจ่งัหวดัหนองบวัล�าภู  

มค่ีาผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัต่อหวัต�า่ทีส่ดุที่ 

49,443 บาทต่อปี ส่วนกรุงเทพมหานครน้ัน 

เป ็นพ้ืนที่ที่ มีจ�านวนประชากรมากกว่า 

จังหวัดอื่นๆ ซึ่งตัวเลขจากการส�ารวจจ�านวน 

ประชากรเม่ือช่วงสิน้ปี 2560 พบว่า กรงุเทพมหานคร  

มปีระชากรมากทีส่ดุ 5,580,565 คน ส่งผลให้ 

ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต ่อหัวถูก 

ลดหลัน่ลงมาเลก็น้อยอยูที่ ่543,708 บาทต่อปี

ส�าหรับตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559 มมีลูค่า

รวมทั้งสิ้น 3,462,799 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า

ปี พ.ศ. 2558 ทีม่มีลูค่ารวมทัง้สิน้ 3,335,640 

ล้านบาท หากยกตวัอย่าง โดยใช้การแบ่งเป็น

ภาคการผลิต ในปี พ.ศ.2559 เช่น ในสาขา 

ภาคการเกษตร ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม การป่าไม้  

และการประมง มูลค่าการผลิตจะอยู่ที่  

1,412 ล้านบาทเท่านั้น เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.  

2558 ที่มูลค่าการผลิตอยู่ที่ 1,474 ล้านบาท  

เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ไม่เอื้ออ�านวย แต่หาก

เป็นสาขาภายนอกการเกษตร ได้แก่ ด้าน

การขายส่งและขายปลีก รวมถึงการซ่อมแซม

ยานยนต์และจกัรยานยนต์ มลูค่าการผลติจะ

อยู่ที่ 724,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.

2558 มูลค่าการผลิตจะอยู่ที่ 689,624 ล้าน

บาท ไม่เพียงเท่าน้ียังส่งผลให้ด้านการขนส่ง

และสถานที่เก็บสินค้า มีมูลค่าการบริการ

อยู่ที่ 263,456 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2558  

มีตัวเลขการบริการอยู่ที่  254,230 ล้านบาท 

และด้านทีพั่กแรมและบริการด้านอาหาร มมูีลค่า 

อยู่ที่ 289,399 ล้านบาท และปี พ.ศ.2558  

มีมูลค่าการบริการอยู่ที่ 269,197 ล้านบาท  

เป็นผลจากสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของ 

กรุงเทพมหานคร

ทั้ งนี้พบว ่าภาวะเศรษฐกิจของ 

กรุงเทพมหานครในหลายปีที่ผ่านมานั้น 

เติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จาก

ความต ้องการท่ีดินในท�าเลช้ันน�าของ 

กรุงเทพมหานครยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง  

มกีารซือ้ท่ีดนิเพือ่สร้างโครงการคอนโดมเินยีม 

และอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้จากการ 

ปล่อยเช่า เช่น อาคารส�านกังาน โรงแรม และ 

พืน้ทีค้่าปลกี ท�าให้ปัจจัยด้านการโรงแรมและ

ภัตตาคารเติบโตขึ้น ซึ่งก็ส่งผลด้านบวกไปสู ่

ปัจจัยด้านการก่อสร้าง อิฐ หิน ปูน ทราย 

จะจ�าหน่ายดีขึน้ เสมอืนเป็นวงล้อแห่งการเตบิโต 

ที่จะส่งผลในรูปแบบที่สอดคล้องกัน เป็นต้น

ธุรกิจที่ก�าลังมาแรงที่สุด และคาดว่า 

จะท�าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของ 

กรุงเทพมหานครเติบโตขึ้น ได้แก่ ธุรกิจใน 

อคีอมเมร์ิซ คาดว่า นับวนัจะกลายเป็นรายได้หลกั 

ของคนกรุงเทพมหานครในอนาคตแทนที ่

การเป็นมนษุย์เงนิเดอืน มผีูป้ระกอบการหน้าใหม่ 

ทีอ่ยากเป็นนายตนเองมากขึน้ อาจจะท�างาน 

ประจ�าเพียงเพื่อให้มีรายได้มาจ่ายค่าอุปโภค 

บริโภคเท่าน้ัน โดยส�านักงานพัฒนาธุรกรรม 

ทางอิเลก็ทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า 

ปี 2560 ตลาดอีคอมเมิร์ซในไทยมีมูลค่ารวม  

2.81 ล้านล้านบาท และคาดว่าในปี 2561 

มูลค่าจะแตะ 3 ล้านล้านบาท

ท้ายนี้ ในทุกๆ วันจะมีสินค้าและ 

บริการรูปแบบใหม่ออกมาให้เลือกซื้อสินค้า 

และบริการกันอยู่ตลอด ท�าให้วงโคจรธุรกิจ 

เติบโต ในอนาคตจะมีการสร้างพื้นที่ส�าหรับ

เป็นคลังเก็บสินค้ามากข้ึน อีกทั้งธุรกิจท่ีเคย 

คาดว่าจะมีบทบาทลดน้อยลงอย่างธุรกิจ 

บริการ เช่น บรุุษไปรษณย์ี แมสเซนเจอร์ และ 

พนักงานส่งเอกสาร ก็กลับมามีความส�าคัญ

ขึ้นอีกครั้ง  

และเมื่อประชาชนมีรายได้ที่มากขึ้น  

ก็จะส่งผลท�าให้ธุรกิจต่างๆ มีเงินเข้ามา 

หมุนเวียน ประชาชนกล้าออกมาจับจ่ายซ้ือ 

สินค้าและบริการ จ�านวนคนว่างงานก็จะ 

ลดน้อยลงเรื่อยๆ จนถึงขั้นไม่มีคนจนอยู่ใน 

กรุงเทพมหานครในอนาคต  

ข้อมูลจาก : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ในยคุนีอ้ะไร ๆ กด็จูะมรีาคาพุ่งสงูไปหมด ไม่ว่าจะไปกนิข้าว ดหูนงั หรอืแม้แต่การเดนิทางไปท�งานในชวีติประจ�วัน  
แต่มีอยู่อย่างเดียวที่ไม่ค่อยจะเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ นั่นก็คือ เงินเดือนของมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ นั่นเอง แต่นั่น 
ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เพราะเดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็มีอาชีพเสริม รับรายได้จากช่องทางอื่น ๆ เพิ่มเติมกันทั้งนั้น และส�หรับใครที่ 
สนใจอยากประกอบอาชีพเสริม แต่ยังไม่รู้ว่าจะท�อะไรดี วันนี้เรามีช่องทางง่าย ๆ ที่มนุษย์เงินเดือนก็ท�ได้มาฝากกัน

ช่องทางอาชีพเสริม...
เพิ่มรายได้ที่มนุษย์เงินเดือน..ก็ท�ได้

1. ขายของออนไลน์ : เป็นช่องทาง 

การท�าอาชีพเสริมท่ีฮอตท่ีสุด ย่ิงสมัยนี ้

การซื้อขายออนไลน์มีจ�านวนเพิ่มขึ้นเป็น 

เท่าตวั ด้วยความง่ายดายของระบบการเลอืก 

สินค้า และการช�าระเงิน ท่ีลูกค้านั่งท�าอยู่ 

หน้าคอมพวิเตอร์ หรอืหน้าจอมือถือ จากนัน้ก็ 

รอรับสินค้าได้เลย แต่เพราะใครๆ ต่างก็เปิด 

ร้านค้าออนไลน์ ดงันัน้ หากสนิค้าท่ีเราจะขาย 

ดนัไปซ�า้กับเจ้าอ่ืน กม็โีอกาสไปไม่รอดได้เช่นกนั  

จึงควรสร้างความแตกต่างในการขายสินค้า 

ของเรา เช่น สนิค้ากิฟ๊ช็อปน่ารักๆ ไอเดียเก๋ๆ  

ยิง่โปรโมทพร้อมกับถ่ายรปูสนิค้าสวยๆ รบัรอง 

ว่าขายดิบขายดีแน่นอน

2. ถ่ายรูปรับปริญญา : เม่ือช่วงรับ 

ปรญิญามาถงึ อาชพีทีฮ่อตฮติตดิลมบนสดุๆ  

ก็คือ ช่างถ่ายภาพวันรับปริญญา ซึ่งหากใคร 

ที่ถ ่ายรูปเป็น เล่นกล้องและเลนส์เป็น  

ก็มักจะใช้โอกาสน้ีเป็นอีกช่องทางในการรับ 

เงนิเพิม่ โดยท�าพอร์ตงานถ่ายภาพทีแ่สดงถึง 

แนวและสไตล์การถ่ายรูปของเรา เพ่ือให้ลูกค้า 

ได้ตัดสินใจ ที่ส�าคัญคือ งานรับปริญญา 

ของแต่ละมหาวิทยาลัยมักจะจัดไม่ตรงกัน  

หากเราจดัเวลาดีๆ  กส็ามารถรับงานบณัฑติได้ 

หลายสถาบัน 

3. ขายรูปสวยๆ ให้เว็บขายรูป : 

สืบเนื่องจากข้อที่แล้ว ที่หากใครไม่สะดวก 

ลางานไปรบัจ๊อบถ่ายรปู เพราะวนัรบัปรญิญา 

ตรงกับวันธรรมดา อีกทางเลือกหนึ่งที่ 

น่าสนใจคือ การฝากขายรปูลงเว็บไซต์ขายภาพ  

เช่น shutterstock, pixta, istockphoto 

ที่แทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมเลย  

เพยีงคณุใช้เวลาในวนัหยดุไปถ่ายรูปธรรมชาต ิ

สวยๆ หรือส่ิงของต่างๆ ในมุมสวยๆ และ 

แปลกใหม่ คุณก็อาจได้รับรายได้เสริมจาก 

ยอดดาวน์โหลดรูปภาพของคุณ

16 | บางกอก Economy



บางกอก Economy | 17

4. สอนพเิศษ : เป็นอกีหนึง่ตวัเลอืกที่

มนษุย์เงนิเดอืนท�าได้ไม่ยาก เพยีงคณุใช้ความรู้ 

ที่เคยร�่าเรียนมาขัดเกลาแล้วถ่ายทอดให ้

ผู้เรยีนเข้าใจ ซึง่นอกจากกลุม่ผูเ้รียนทีต้่องการ 

เรยีนเสรมิในรายวชิาต่างๆ แล้ว ยงัรวมไปถงึ 

การติวเข้มเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ 

สอบวัดระดับทางภาษา ท่ีมีผู้สนใจติวเพิ่ม 

เป็นจ�านวนมาก ส�าหรบัอาชพีเสรมินีน้อกจาก 

สร้างรายได้แล้ว การได้เห็นลูกศิษย์ของเรา 

สอบได้คะแนนดก็ีเป็นความภาคภมิูใจของเรา 

ด้วยเช่นกัน

5. เขียนบทความ แปลบทความ 

พิสูจน์อักษร : หากคุณมีทักษะด้านภาษา  

และการเขียน การรบัจ้างเขยีนบทความกเ็ป็น

ตัวเลือกที่ดี โดยการเขียนหรือแปลบทความ 

มกัจะพ่วงงานด้านพสิจูน์อกัษรมาด้วย กอ็าจ

ท�าเงินได้ทเีดยีว 2 ต่อ ซ่ึงในการท�าอาชพีเสรมิ

ช่องทางนี้ นอกจากคุณจะรับงานจากลูกค้า

แล้ว คุณยังสามารถเขียนบทความแล้ววาง

ขายเองในเว็บไซต์ขายบทความด้วยตัวเอง

ก็ได้ หรือหากใครมีจินตนาการล�้าเลิศ ก็เพ่ิม

ระดับเป็นการเขียนนิยายขายได้เช่นกัน

6. ขายคลิปเด็ด : เชื่อหรือไม่ว่า 

คลปิตลกๆ ฮาๆ หรอืคลปิสัตว์เลีย้งน่ารกัๆ ทีค่ณุ 

อัปลงโซเชยีลนัน้ หากมยีอดววิแตะแสน หรือ 

มยีอดแชร์กระหน�า่ คณุกม็โีอกาสสร้างรายได้ 

จากคลปินัน้ๆ ได้ตัง้แต่หลกัหมืน่ขึน้ไป เพราะ 

ในโลกโซเชยีลนัน้จะมหีลายเพจทีม่องหาคลปิเดด็ 

จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อติดต่อซื้อขายน�าไป 

ลงเพจของตนเอง ดังน้ัน ขอให้ก�าโทรศัพท์

ในมือคุณไว้ให้มั่น เมื่อพบเจอเหตุการณ์ใด

ที่แปลกใหม่น่าสนใจก็ถ่ายเก็บไว้ได้เลย แต่ 

ต้องระวังอย่าให้เป็นการละเมิดสิทธิ์ของ 

ผู้ถูกถ่ายด้วยนะ 

7. Game Master ร้านบอร์ดเกม :  

ช่วงนี้ธุรกิจร้านบอร์ดเกมคาเฟ่นั้นเติบโต 

ไม่ต่างจากการเปิดร้านกาแฟ เนือ่งจากบอร์ดเกม 

นัน้มหีลากหลายแนว และเล่นได้ทกุเพศ ทกุวยั  

ซึ่งการเป็น Game Master ในร้านบอร์ดเกม 

นั้นก็เหมือนกับผู ้อธิบายกฎการเล่นเกม 

ให้กับผู ้เล่นเข้าใจ หรือช่วยตัดสินใจใน 

บางสถานการณ์ทีต่วัเกมก�าหนดมา ซึง่หากคณุ 

เป็นคนที่ชอบเล่นเกม และชอบเข้าสังคม  

อาชพีเสรมินีก้เ็ป็นตัวเลอืกทีด่ทีีท่�าให้คณุมทีัง้ 

รายได้ และผ่อนคลายจากงานประจ�าไปในตวั

8. ลงทุนในกองทุนรวม : สมัยนี้ 

การฝากเงนิกบัธนาคารอาจไม่ใช่ตวัเลอืกท่ีเป็น 

ที่นิยมนัก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยและภาวะ 

เงินเฟ้อในอนาคต ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงน�า 

เงนิส่วนทีจ่ะออมมาลงทนุในกองทุนรวมแทน 

ซึ่งกองทุนรวมนั้นมีหลายระดับ ทั้งมีความ 

เส่ียงน้อย ปานกลาง และสูง ซึ่งคุณสามารถ 

เลือกลงทุนในกองทุนที่คุณรับความเส่ียงได้  

นอกจากนี้ยังมีระยะเวลาในการออมที ่

แตกต่างกันไปด้วย สามารถศึกษาข้อมูล 

เพิม่เตมิได้ท่ี https://www.wealthmagik.com/

9. กราฟิกและโปรแกรมเมอร์ : แม ้

ปัจจบัุนจะเป็นยคุดจิทิลั แต่กย็งัมีผู้คนมากมาย 

ทีข่าดความรู ้ความช�านาญในงานด้านกราฟิก  

และโปรแกรมเมอร์ ซึง่ความช�านาญดังกล่าว 

ถอืเป็นความต้องการของตลาด เพราะทกุวนัๆ  

จะมผีูป้ระกอบการ SMEs มากมายเกิดข้ึน และ 

ต้องการหากราฟิกมาช่วยออกแบบโลโก้สนิค้า 

บรรจภุณัฑ์สนิค้า สือ่ประชาสมัพนัธ์ต่างๆ รวมถงึ 

หาโปรแกรมเมอร์มาช่วยออกแบบเว็บไซต์ 

ทีส่วยงาม ซึง่ถอืเป็นกระบวนการส�าคญัในการ 

สร้างแบรนด์ ดังน้ันจึงถือเป็นช่องทางส�าคัญ 

ของมนุษย์เงินเดือนที่จะใช้เป็นอาชีพเสริม 

เข้ามารับงานจากบรรดาลกูค้าเหล่านี้

10. รบัห้ิวสินค้า : ส�าหรบัมนษุย์เงนิเดอืน 

ท่ีมกัน�าเวลาว่างวันหยดุสุดสัปดาห์ ไปเทีย่วชม  

ชิม ช้อป ในงานแสดงสนิค้าต่างๆ ถือเป็นโอกาสด ี

ที่ควรน�าความชอบมาสร้างเป็นอาชีพเสริม  

โดยสร้างตัวตนที่ชัดเจนในโลกโซเชียลมีเดีย 

สามารถรับหิ้วสินค้าให้แก่เพื่อนๆ ในโซเชียล 

ที่เวลาว่างน้อยหรือไม่สะดวกที่จะเดินทางไป 

จับจ่ายซื้อสินค้าด้วยตนเอง นับเป็นอาชีพที่ 

ไม่ต้องลงทนุหรอืแบกรบัความเส่ียงอะไร แค่เพยีง 

ต้องสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจให้กับลูกค้า 

ด้วยตนเองเท่านัน้ ทีส่�าคญัยงัได้สนกุไปกับการ 

ท่องเที่ยวอีกด้วย

ในปัจจุบันน้ีนอกจากจะมีช่องทางใน

การติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว 

แล้ว ช่องทางเหล่านี้ก็ยังสร้างรายได้ให้กับ 

ผูเ้หน็โอกาสในการท�าเงนิเช่นกนั แต่อย่างไรกต็าม  

หากคุณยังไม่รู ้ว่าจะเริ่มต้นหาอาชีพเสริม 

อย่างไรดี ก่อนอื่นควรเร่ิมที่ความชอบของ

คุณก่อน ว่ามีความถนัดในด้านไหน หรือ 

สนใจส่ิงไหนเป็นพิเศษ แล้วหยิบจับสิ่งที่คุณ

ชอบให้เป็นงานอดเิรกท่ีสร้างเงนิ สร้างรายได้ 

ให้กับคุณ  
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On Tradeบางกอก
ทันการณ์

กทม.เตรียมพร้อมยกระดับพัฒนา
การให้บริการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ

โดยเชื่อมโยงกับภาครัฐผ่านระบบ Biz Portal
เริ่มแล้ว Biz Portal ศูนย์กลางให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว ที่เดียวจบ  

ไม่ซบัซ้อน ตดิตามง่ายในการเริม่ต้นธรุกจิ และขออนญุาต หรอืท�ธรุกรรมออนไลน์ผ่านอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ของคุณ 

เดินหน้าสู ่ประเทศไทย 4.0 ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

จากการทีร่ฐับาลต้องการใช้เทคโนโลยี

ดจิทิลัเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

และสังคมของประเทศไทย เพราะระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข้าไปมี 

บทบาทส�าคญัต่อการด�าเนนิงานของทกุภาคส่วน  

ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร การท่องเที่ยว  

การศึกษา การแพทย์ การลงทุน การ 

ป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติ รวมถึงการ

บริหารจัดการภาครัฐ ทั้งในมิติการให้บริการ

ประชาชน มิติการบริหารจัดการภาครัฐ และ

มิติการก�าหนดนโยบาย จึงมีความจ�าเป็นที่

หน่วยงานภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนการท�างาน 

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และต้องประยุกต ์

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่าง 

รวดเร็ว อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับ

ประสิทธิภาพการท�างานภาครัฐ การพัฒนา 

คุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน และ 

การให้บริการจัดการภาครัฐรูปแบบใหม่ ๆ  

ตามแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย  

พ.ศ. 2560–2564  
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เริม่ต้นธรุกจิผ่านระบบออนไลน์ได้ทกุที่  
ทุกเวลา 

หนึ่งในตัวอย่างท่ีด�าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ของประเทศไทย พ.ศ. 2560–2564 คือ 

การอ�านวยความสะดวกผู้ประกอบการในการ 

เริม่ต้นธรุกจิ (Biz Portal) ซึง่เป็นระบบกลางส�าหรบั 

ผู้ประกอบการและนักลงทุน ที่สามารถติดต่อ 

ขอเร่ิมต้นธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ ได้ทุกที ่

ทุกเวลา โดยผู้ขออนุญาตกรอกข้อมูลค�าขอ

อนุญาตและส่งเอกสารหลกัฐานอเิลก็ทรอนกิส์ 

และติดตามความก้าวหน้าได้แบบเรียลไทม์ 

(Smart Track) ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เลย 

ทางเว็บไซต์ biz.govchannel.go.th 

โดยปัจจุบันได้มีการเริ่มต้นให้บริการ 

น�าร่องใน 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจร้านอาหาร  

คอื ธรุกิจทีม่กีารท�าอาหาร เคร่ืองด่ืม ไอศกรีม 

ขนมหรอืเค้ก โดยมกีารขายและให้บรกิาร เช่น  

เสิร์ฟให้กนิทีร้่าน ตกัเองจากชัน้วาง หรอืสัง่ให้

จัดส่งถึงบ้าน ทั้งนี้ไม่รวมโรงงานผลิตอาหาร 

ทีม่เีครือ่งจักรอตุสาหกรรม และธรุกิจร้านค้าปลกี  

คือ ธุรกิจที่มีการขายสินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อน�า 

ไปอปุโภคบริโภคโดยตรง และผูข้ายไม่ได้ผลติ

หรอืแปรรปูสนิค้านัน้เองก่อนจะพฒันาเปิดให้

บรกิารอย่างเตม็รูปแบบในระยะต่อไป เตรยีม

พร้อมเดนิหน้าสูป่ระเทศไทย 4.0 อย่างมัน่คง     

บูรณาการหน่วยงานรฐั กทม. ขานรับ 
Biz Portal

ขณะนี้มีหน่วยงานรัฐหลายแห่งที่ 

เข้าร่วมกบั Biz Portal อาท ิส�านกันายกรฐัมนตรี  

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ 

มหาชน) ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร  

กรมปศสุตัว์ กรมวชิาการเกษตร กรมพฒันาธรุกจิ 

การค้า ส�านักงานประกันสังคม กรมส่งเสริม 

วัฒนธรรม ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กองบัญชาการต�ารวจนครบาล และ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) 

ในส่วนของ กทม. ปัจจุบันเปิดให้

บริการการย่ืนค�าขออนุญาตจัดตั้งสถานที่

จ�าหน่ายหรือสะสมอาหาร การจดแจ้งจัดต้ัง

สถานทีจ่�าหน่ายหรอืสะสมอาหาร และการยืน่

ค�าขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ โดยผู้ประกอบการสามารถเข้ามา

ใช้ระบบ Biz Portal เพื่อหาข้อมูล ยื่นค�าขอ

ใบอนุญาต ติดตามสถานะ รวมไปถึงติดต่อ 

ส่ือสารกับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่การยื่นค�าขอ 

ไปจนถึงการรับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ โดย 

เจ้าหน้าที่หน่วยงานจะท�าการพิจารณาค�าขอ  

อปัเดตสถานะของค�าขอ รวมไปถงึตดิต่อสือ่สาร 

กับผู้ประกอบการ ตั้งแต่รับค�าขอไปจนถึง 

การจัดท�า และส่งใบอนุญาตให้ผูป้ระกอบการ  

ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะด�าเนนิงานผ่าน 8 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1. หาข้อมูล : หาข้อมูลธุรกิจและ 

เลือกใบอนุญาต 

2. ยืนยันตัวตน : สมัครสมาชิกและ 

ลงชื่อเพื่อใช้งานระบบ 

3. ยื่นค�าขอ : กรอกแบบฟอร์มและ 

อัปโหลดเอกสารเพื่อยื่นค�าขอ 

4. ติดตามสถานะ : ติดตามสถานะ 

การขอใบอนุญาตของตนเอง 

5. ตรวจสอบค�าขอ : ส่งข้อมูลให้ 

หน่วยงานเพิ่มเติม (เฉพาะบางกรณี) 

6. พิจารณาอนุมัติ : ส่งข้อมูลให้ 

หน่วยงานเพิ่มเติม (เฉพาะบางกรณี) 

7. ช�าระค่าธรรมเนียม : เลือกช่องทาง 

ช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

8. จดัท�าและรบัใบอนุญาต : รบัแจ้ง 

เวลา-สถานที่รับใบอนุญาต 

ลดขั้นตอนเดินเอกสาร บริการ 
ครบวงจร 

นับว่าเป็นการพลิกโฉมการให้บริการ

แก่ผูป้ระกอบการ โดยใช้เทคโนโลยเีข้ามาเป็น

ส่วนหน่ึงในกระบวนการเริม่ต้นธรุกจิผ่านระบบ 

Biz Portal โดยเพิ่มช่องทางให้ติดต่อราชการ 

ได้เบ็ดเสร็จแบบครบวงจร ด้วยการส่งข้อมูล 

ในรปูแบบดจิทิลั แล้วมผีลทางกฎหมายเหมือน 

เอกสารกระดาษทุกประการ นอกจากนียั้งช่วย

ลดขัน้ตอนการเดนิเอกสารหลายต่อ การกรอก

ข้อมลูกท็�าได้รวดเรว็ เพราะพึง่พาระบบข้อมลู

จากภาครฐัทีห่ลายหน่วยงานแชร์กนั ตดัปัญหา 

การกรอกข้อมูลหลายครั้ง และเมื่อปรับปรุง 

ให้ท�าธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ จงึสามารถ 

ติดตามผลการพิจารณาได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

มคีวามโปร่งใส ผูข้ออนมุตัสิามารถตรวจสอบ 

ได้ทันใจ
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มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล 
ปลอดภัยในทุกขั้นตอน 

ระบบ Biz Portal มีการรักษาความ 

ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในทุกข้ันตอน 

การท�าธุรกรรม ผ่านการทดสอบความ 

ปลอดภัยในทุกขั้นตอน เก็บรักษาข้อมูล 

ส่วนบคุคลเป็นความลบั มัน่ใจได้ว่าข้อมลูส�าคญั 

จะไม่ถูกเปิดเผยหากไม่ได้รับความยินยอม  

มีการเข้ารหัสข้อมูลอย่างแน่นหนา ป้องกัน 

การโจรกรรมระหว่างการรับ-ส่งข้อมูลส�าคัญ

ทางราชการ และมีการด�าเนินงานตลอด 24  

ชั่วโมง เพื่อติดตามสถานะของการท�างาน 

ในทุก ๆ ขั้นตอน

และเพื่อให้ผู ้ประกอบการสามารถ 

ยืน่เรือ่งและขออนมุตัไิด้แบบครบจบในจุดเดยีว  

ภาครัฐก�าลังเร่งพัฒนาระบบ Biz Portal  

คาดการให้บรกิารเตม็รปูแบบจะสามารถใช้ได้ 

ใน 3 ปี พร้อมรองรับทุกความต้องการในการ

ท�าธุรกรรมในระบบราชการออนไลน์ เตรียม 

ความพร้อมคนไทยเดนิหน้าสูป่ระเทศไทย 4.0 

อย่างมั่นคง

การบูรณาการความร่วมมอืระหว่าง 

กทม. และหน่วยงานรฐัท่ีเก่ียวข้องในครัง้นี้  

เป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงการ 

พัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อม 

ในการปฏิบัติงานด้วยการใช้เทคโนโลยี 

และอุปกรณ์ดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการ 

ปฏิบัติงานที่เหมาะสม ประหยัดและคุ้มค่า  

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ 

ประเทศชาติอย่างแท้จริง   
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บทบาท ภารกิจ และนโยบาย
การขับเคลื่อนองค์กรของคณะผู้บริหาร กทม.

รอบรั้ว
บางกอก

กทม. ร่วมโครงการ เราท�ความ ดี ด้วยหัวใจ ในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ ในรัชกาลท่ี 9

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

กรงุเทพมหานคร ตลอดจนผูบ้ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีใ่นสังกดั ร่วมโครงการ เราท�าความดี  

ด้วยหวัใจ ร่วมกจิกรรมบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์ เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็ 

พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิต์ิ พระบรมราชินนีาถ  

ในรชักาลที ่9 และสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้า 

สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 และร่วมปลกูต้นพกิลุ จ�านวน 30 ต้น ณ สถานขีนส่ง 

ผูโ้ดยสารกรงุเทพ เขตจตจุกัร

มจีติอาสาจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนจติอาสา จ�านวน 2,770 คน ได้ร่วมท�ากจิกรรม 

บ�าเพญ็สาธารณประโยชน์บรเิวณโดยรอบสถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพ เขตจตจุกัร ท�าความสะอาด 

พืน้ถนน กวาดขยะ เกบ็ขยะและส่ิงของ ล้างท�าความสะอาดทางเท้า ทาสขีอบฟตุบาท ล้างสะพานลอย  

ล้างรัว้ด้านนอกด้านใน ตดัแต่งกิง่ไม้ ต้นไม้ และปรบัภมูทิศัน์ เพือ่ให้เกดิความสะอาด สวยงาม  

และเป็นระเบยีบเรยีบร้อย ท�าให้ประชาชนทีม่าใช้บรกิารสถานฯี ได้รบัความสะดวก ความปลอดภยั  

ตลอดจนสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนทีม่าใช้บรกิาร

กรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ ในรชักาลท่ี 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

นายภทัรตุม์ ทรรทรานนท์ ปลดักรงุเทพมหานคร น�าคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีของกรงุเทพมหานคร และประชาชนในพืน้ที่  

ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  

เฉลมิพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ บรเิวณแก้มลิงบงึรบัน�า้ประชานิเวศน์ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตจัุกร โดยส�านักสิง่แวดล้อม จดักจิกรรม 

ปลกูหญ้าแฝกเฉลมิพระเกียรติฯ จ�านวน 100,000 ต้น บรเิวณแก้มลงิบงึรบัน�า้ประชานเิวศน์ ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร เพือ่แสดงความส�านกึ 

ในพระมหากรณุาธคิณุ ทีพ่ระองค์ทรงส่งเสรมิงานด้านการพฒันาการเกษตร โดยเฉพาะทรพัยากรดนิและน�า้มาโดยตลอด อกีทัง้เพือ่รณรงค์ให้คนไทย 

อนรัุกษ์และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรดนิและน�า้อย่างยัง่ยนื 

ส�าหรบัหญ้าแฝกเป็นพชืทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชด�ารใิห้มกีารน�าหญ้าแฝก 

มาใช้ในการอนุรกัษ์ดนิและน�า้ เพ่ือป้องกนัการชะล้างพังทลายของดนิและปรบัปรุงสภาพแวดล้อมให้ดียิง่ขีน้ มีรากทีย่าวแผ่กระจายตรงลงไปในดนิ  

เป็นแผงและง่ายต่อการรักษา โดยมพีระบรมราโชวาทเกีย่วกบัหญ้าแฝก เม่ือวนัที ่24 กรกฎาคม 2540 ว่า "...ทกุคนควรจะได้สนใจสงัเกต ศึกษาเรือ่งราว 

บคุคลและสิง่ต่างๆ ทีแ่วดล้อมและเกีย่วข้องกบัตวัเองให้มาก อย่าละเลยหรือมองข้ามแม้แต่สิง่เลก็น้อย เช่น ต้นหญ้า ซ่ึงถ้าศกึษาพจิารณาให้ดกีจ็ะ 

ก่อให้เกดิปัญญาได้ หญ้านัน้มทีัง้หญ้าทีเ่ป็นวัชพชืซึง่เป็นโทษ และหญ้าทีมี่คณุอย่าง "หญ้าแฝก" ซึง่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงแก่การอนุรกัษ์ดนิและน�า้  

เพราะมรีากทีห่ยัง่ลกึแผ่กระจายลงไปตรงๆ ท�าให้อุม้น�า้และยดึเหนีย่วดนิได้มัน่คงและมลี�าต้นชิดตดิกนัแน่นหนา ท�าให้ดกัตะกอนดนิและรกัษา 

หน้าดินได้ดี..."
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พจิารณาร่างข้อบญัญติักรงุเทพมหานคร เร่ืองงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นายเชนทร์ ววิฒัน์บวรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างข้อบญัญัติ 

กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เปิดเผยภายหลัง 

คณะกรรมการวิสามญัพจิารณางบประมาณในส่วนของ 50 ส�านกังานเขตแล้วเสรจ็ ว่า ในปีนีก้รงุเทพมหานคร 

ได้ตัง้งบประมาณรายจ่ายไว้ 80,445.801 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณของกรงุเทพมหานคร 80,000  

ล้านบาท และงบประมาณของการพาณชิย์กรงุเทพมหานคร 445.801 ล้านบาท โดยกรงุเทพมหานคร 

ได้ตัง้งบประมาณรายจ่ายภายใต้หลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด และค�านงึถงึพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิ 

การคลงัของรัฐ พ.ศ.2561 เป็นหลกั ซึง่พระราชบญัญติัฉบบัน้ีได้ก�าหนดไว้ว่า การต้ังงบประมาณ 

ของส่วนราชการต้องเป็นไปอย่างถกูต้อง โปร่งใส คุม้ค่า และเกดิประโยชน์สูงสดุต่อประชาชน 

ทัง้นีง้บประมาณดงักล่าวแบ่งเป็นงบด�าเนนิการ 601,619 ล้านบาท หรอืร้อยละ 77.02  

ของงบประมาณทัง้หมด และงบลงทนุ 18,380 ล้านบาท หรอืร้อยละ 22.98 ของงบประมาณท้ังหมด  

ซึง่งบลงทนุถอืว่ามีจ�านวนน้อยมาก หากเปรียบเทยีบกบัภาระทีก่รุงเทพมหานครต้องรับผดิชอบในปัจจบุนั 

โครงการสมัมนาให้ความรูผู้บ้รหิารงานจดัเก็บรายได้
นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา 

ให้ความรูผู้้บรหิารงานจดัเกบ็รายได้ ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลดั เพือ่ให้ข้าราชการทีบ่รหิารงาน 

จดัเกบ็รายได้ ระดบัช�านาญการ และระดับช�านาญการพเิศษ สงักดัฝ่ายรายได้ ส�านกังานเขต และกองรายได้  

ส�านกัการคลัง จ�านวน 114 คน มีความรูแ้ละความเข้าใจในกฎหมาย ค�าสัง่ หนังสอืสัง่การทีเ่กีย่วข้อง 

กบัการจดัเกบ็ภาษ ีรวมทัง้สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปใช้ในการวางแผนและก�าหนดแนวทางการจดัเกบ็ 

รายได้ให้รดักมุ ถกูต้อง และครบถ้วน โดยมวิีทยากรผูท้รงคณุวุฒจิากส�านกังานคดีภาษอีากร ส�านกังาน 

อยัการสงูสดุ บรรยายหวัข้อ ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัภาษท้ีองถิน่และปัญหา รวมถงึแนวทางแก้ไขในการ 

ประเมนิภาษท้ีองถิน่ วทิยากรจากส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั กรมธนารกัษ์ กระทรวงการคลงัและกรมทีด่นิ  

กระทรวงมหาดไทย บรรยายหัวข้อ ร่างพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. ...

การสมัมนาในครัง้นีจ้ะช่วยพัฒนาผูบ้รหิารงานด้านจดัเกบ็รายได้ให้มีศกัยภาพยิง่ขึน้ อกีทัง้เป็น 

การเพิม่พนูความรูเ้พือ่ทีจ่ะน�าไปใช้ในการบรหิารจัดการงานท�าให้การจดัเก็บภาษมีคีวามถกูต้อง ครบถ้วน  

และเป็นธรรม ขอให้ผูเ้ข้าร่วมการสมัมนาในคร้ังนีไ้ด้น�าความรู้ไปปรบัและประยกุต์ใช้ในการพฒันางาน 

ด้านการจดัเกบ็รายได้ให้มปีระสทิธภิาพย่ิงขึน้ต่อไป

เปิดงาน “ตลาดกลางกรงุในพืน้ทีเ่ขตชัน้ในกรุงเทพมหานคร”
พญ.วนัทนีย์ วฒันะ รองปลดักรงุเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดกลางกรงุในพืน้ท่ีเขตช้ันใน 

กรุงเทพมหานคร” ซึง่กรงุเทพมหานคร โดยส�านกัพฒันาสงัคมจดัขึน้ ณ ศูนย์การค้าฟอร์จนูทาวน์ เขตดนิแดง  

โดยม ีนางมาลี ภริมย์จติต์ ผูช่้วยปลดักรงุเทพมหานคร นางวภิารตัน์ ไชยานกุจิ ผู้อ�านวยการส�านกัพัฒนาสงัคม  

นายธรีพนัธ์ อธริฐัธนกรณ์ ผูอ้�านวยการส�านกัเทศกจิ คณะผูบ้รหิารศนูย์การค้าฟอร์จนูทาวน์ และผู้เกีย่วข้องร่วมพธีิ  

ณ ศูนย์การค้าฟอร์จนูทาวน์ เขตดนิแดง

กรุงเทพมหานคร โดยส�านักพัฒนาสังคม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจ�าหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตหรือ 

ผูป้ระกอบการสูผู่บ้รโิภคโดยตรง เป็นการสนับสนนุให้ผูผ้ลติและผู้ประกอบการได้มโีอกาสพบผูซ้ือ้ท่ีหลากหลาย 

และจ�าหน่ายสนิค้าในย่านธรุกจิเพิม่มากขึน้ เป็นการเปิดตลาดและเกดิการกระตุน้เศรษฐกจิ ให้มเีงนิทนุหมนุเวียน 

ในระบบอย่างยัง่ยนื ท่ีส�าคญัประชาชนและนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตไิด้เลือกซือ้สนิค้าจากชมุชน 

และผลติภณัฑ์กรงุเทพมหานคร (Bangkok Brand) ในราคาพเิศษ อกีทัง้ผูท้ีม่าร่วมงานยงัสามารถเข้ารบัการ 

ฝึกอบรมวชิาชีพระยะส้ันจากโรงเรยีนฝึกอาชพีกรงุเทพมหานครโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายด้วยอกีด้วย
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4 โรงพยาบาลสงักดัส�นกัการแพทย์ ร่วมจดักจิกรรม “ถวายชยัเฉลมิ
พระชนม์ รณรงค์ป้องกนัโรคตับอักเสบ”

นพ.พชิญา นาควชัระ รองปลดักรงุเทพมหานคร จดักจิกรรม “ถวายชยัเฉลมิพระชนม์ รณรงค์ 

ป้องกนัโรคตบัอกัเสบ” โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้ประชาชนตระหนกัถงึความส�าคญัของการป้องกันโรค 

ตบัอกัเสบ และป้องกันการเกดิโรค ลดอตัราการป่วยการตายด้วยโรคทีเ่กดิจากการตดิเชือ้ไวรสัตบั 

อกัเสบบแีละซ ีซึง่เป็นสาเหตสุ�าคญัของการเกดิโรคตบัอกัเสบเรือ้รงั โรคตบัแข็ง และโรคมะเรง็ตบั  

โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ใน 4 โรงพยาบาลสงักดัส�านกัการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสนิ  

โรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารกัษ์ โรงพยาบาลสิรนิธร ผลปรากฏว่ามปีระชาชนผูส้นใจเข้าร่วมโครงการ 

คัดกรองเป็นจ�านวนมาก จากเดิมทีต่ัง้เป้าไว้ 1,066 ราย มีผู้เข้าร่วมคัดกรองถึง 1,368 ราย

กรุงเทพมหานคร ส่งนกักฬีาเข้าร่วมการเเข่งขนักฬีายวุชนโลก  
ครัง้ที ่52 

นางศิลปสวย ระวีเเสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร มอบโอวาทเเก ่

คณะนักกฬีาของกรงุเทพมหานครในโอกาสเข้าร่วมการเเข่งขนักฬีายวุชนโลก ครัง้ที ่52  

ณ เมอืงเยรูซาเลม รัฐอสิราเอล ซึง่กรุงเทพมหานครได้ส่งคณะนักกฬีาเข้าร่วมการเเข่งขนั  

จ�านวน 29 คน ประกอบด้วย ผูเ้เทนเมอืง 1 คน ผูจ้ดัการทมี 1 คน ผูช่้วยผูจ้ดัการทมี  

3 คน ผู้ฝึกสอน 6 คน นกักฬีา 18 คน ประกอบด้วย นกักฬีาเทนนสิ 4 คน นกักฬีาว่ายน�า้  

8 คน เเละนกักฬีากรฑีา 6 คน โดยม ีนายเฉลมิพล โชตนิชุติ ผูอ้�านวยการส�านกัวฒันธรรม  

กฬีาและการท่องเทีย่ว กทม. ผูบ้รหิารส�านกัวฒันธรรม กฬีาและการท่องเท่ียว  

และผูท่ี้เกีย่วข้อง ร่วมพธิ ีณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร (เสาชงิช้า)

ขบัเคลือ่น โครงการไทยนยิม ยัง่ยืน ส�นกังานเขตคลองสามวา
นายสมพงษ์ เวยีงแก้ว รองปลดักรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย น.ส.วนดิา เจยีงไพศาลกุล  

ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะตรวจติดตามการด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

เพือ่ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิฐานรากในพืน้ท่ี ตามโครงการไทยนยิม ย่ังยนื ร่วมรบัฟังการบรรยาย 

สรปุภาพรวมผลการด�าเนนิ และลงพ้ืนทีช่มุชนทีไ่ด้ด�าเนนิงานตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยนืฯ  

ของส�านกังานเขตคลองสามวา และเขตมีนบุรี

ปัจจบุนัชมุชนในพืน้ทีเ่ขตคลองสามวา มจี�านวนทัง้สิน้ 81 ชมุชน มชีมุชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  

จ�านวน 73 ชมุชน และมชีมุชนไม่ขอรบัโครงการฯ จ�านวน 8 ชมุชน อนัเนือ่งมาจากปัญหาภายใน 

ของชมุชนเองโดยชุมชน 73 ชมุชน ได้ขออนมุตัโิครงการของชมุชน จ�านวน 95 โครงการ โดยม ี

โครงการทีเ่สร็จแล้ว 3 ชุมชน 3 โครงการ ประกอบด้วย ชมุชนเมืองประชา-รามอนิทรา ชมุชน 

หมู่บ้านร่มทพิย์ และชมุชนเคหะคลองเก้า ส่วนทีเ่หลอือยูร่ะหว่างการด�าเนินการ ส่วนชมุชน 

ในพืน้ทีเ่ขตมนีบรุ ีมจี�านวนทัง้ส้ิน 64 ชมุชน ทกุชมุชนเข้าร่วมโครงการฯ โดยได้ขออนมุติัโครงการ 

ของชุมชน จ�านวน 92 โครงการ และมีจ�านวน 6 ชมุชน 7 โครงการ ทีไ่ด้ด�าเนนิโครงการเสรจ็สิน้  

ได้แก่ ชมุชนอิดซ์ฮาร์ดพฒันา จ�านวน 1โครงการ ชมุชนคูล่้างสร้างสรรค์ จ�านวน 1โครงการ ชุมชน 

บงึพระยา จ�านวน 1 โครงการ ชมุชนเกาะใหญ่พัฒนา จ�านวน 2 โครงการ ชมุชนอบัฮดูา จ�านวน  

1 โครงการ และชุมชนวัดทองสมัฤทธ์ิ จ�านวน 1 โครงการ และมโีครงการท่ีอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ  

จ�านวน 58 ชุมชน 85 โครงการ
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