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E C O N O M Y

... เรากลบัมาพบกนัอกีเช่นเคยกบัวารสารบางกอก ECONOMY โดยฉบบันี ้

ขอโฟกสัถงึทศิทางการขบัเคลือ่นกรงุเทพมหานครตามแผนพฒันากรงุเทพมหานคร  

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ซึง่แบ่งช่วงการพฒันาออกเป็น 4 ระยะๆ ละ 5 ปี  

กบัเป้าหมายในการก้าวขึน้สูก่ารเป็น “มหานครแห่งเอเชยี” ในปี พ.ศ. 2575

โดยนบัตัง้แต่ก้าวเข้าสูปี่ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมาถอืเป็นช่วงทีก่รงุเทพมหานคร 

ได้ผ่านพ้นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1) และเข้าสู่ช่วงแผน 

พัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่มีกรอบแนวคิด 

ในการพัฒนาด้านเศรษฐกจิของเมอืงหลวงเป็นหลกั โดยเน้นให้ครอบคลมุ 

ความสขุ 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที ่1 มหานครปลอดภยั ด้านที ่2 มหานครสเีขยีว  

สะดวกสบาย ด้านที่ 3 มหานครส�าหรับทุกคน ด้านท่ี 4 มหานครกระชับ  

ด้านที ่5 มหานครประชาธปิไตย ด้านที ่6 มหานครแห่งเศรษฐกจิและการเรียนรู้  

และด้านที ่7 การบรหิารจดัการเมอืงมหานคร ซึง่เนือ้หาสาระ ตลอดจนแนวคดิ 

การพัฒนาในด้านต่างๆ ท่ีน่าสนใจดังกล่าวได้รวบรวมไว้แล้วในเล่ม 

วารสารคอลัมน์ Progress Project ของเรา

ทัง้น้ี ทศิทางในการขบัเคลือ่นกรงุเทพมหานครให้เจรญิรดุหน้าและย่ังยืน นัน้ 

จะต้องอาศยัความร่วมมอืร่วมใจจากทกุภาคส่วน รวมทัง้บุคลากรของรฐั และ 

ภาคประชาชนท่ีเข้มแข็งท่ีจะต้องมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ให้ข้อเสนอแนะ รวมท้ัง 

ให้ความร่วมมอืสนบัสนนุภารกจิ นโยบาย และมาตรการทีก่รงุเทพมหานคร 

ได้ก�าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ไว้ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วย่อมจะส่งผลให้เส้นทาง 

การก้าวสู ่“มหานครแห่งเอเชยี” สมัฤทธิผ์ลตามทีท่กุภาคส่วนได้มุ่งหวังไว้ 

ต่อไปในอนาคต ...
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Progress 
Projectทศิทาง...แผนพฒันา

กรงุเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
(ระยะที่ 2 พ.ศ. 2561-2565)
ครอบคลุมความสขุ 7 ด้าน 

โดยหลังจากผ่านพ้นช่วงแผนพัฒนา 

กรงุเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (ระยะที ่1) ท่ีมุง่เน้น 

แก้ไขจดุอ่อนของสังคมเมืองใน 5 ปีแรก อาทิ  

การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และมาตรการ 

ป้องกนัน�า้ท่วม การเพิม่มาตรการความปลอดภยั  

ลดปัญหายาเสพตดิ และแก้ไขปัญหาการจราจร  

ซึ่งในส่วนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  

(ระยะที่ 2) นี้ที่มุ ่งเน้นทิศทางการพัฒนา 

กรงุเทพมหานครภายใต้แนวคดิด้านเศรษฐกจิ 

ของเมืองหลวงเป็นหลัก โดยเน้นครอบคลุม 

ไปทีค่วามสขุ 7 ด้าน และส�าหรบัในคอลมัน์นี้ 

เราจะมาพิจารณาตามแผนระยะดงักล่าวว่าการ 

พัฒนาเมืองหลวงของไทยในทิศทางอีก 5 ปี 

นับจากน้ี กรุงเทพมหานครจะมีการพัฒนา 

ในกรอบมิติและด้านใดให้แก่ประชาชนของ 

กรุงเทพมหานครต่อไปในอนาคต ...

ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
ในด้านนีจ้ะกล่าวถงึคณุภาพขัน้พืน้ฐาน 

ของประชากรท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานคร  

ซึ่งจ�าเป็นที่จะต้องมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไม่ว่า 

จะเป็นเร่ืองของการปลอดมลพิษ ปลอด 

อาชญากรรมและยาเสพติด ปลอดอุบัติเหตุ  

ปลอดภยัพบิติั ปลอดอุบตัเิหตจุากสิง่ก่อสร้าง  

ปลอดโรคคนเมือง มีรายละเอียด ดังนี้ 

มติิที ่1.1 ปลอดมลพษิ เพือ่ให้แหล่งน�า้ 

สาธารณะ ตลอดจนแม่น�า้สายหลกัและคคูลอง  

มคีณุภาพน�า้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มกีารเพิม่ 

ด้านประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ 

แหล่งก�าเนิด จนถึงการก�าจัดอย่างถูกต้อง 

ตามหลกัวิชาการ และมกีารควบคุมฝุน่ละออง 

และควบคมุระดบัเสยีง ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq)  

ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและ

ยาเสพติด ส�ารวจจัดท�าฐานข้อมูล ติดตั้ง 

และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อ 

อาชญากรรม จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด เพือ่ให้ประชาชนมคีวามปลอดภัย 

ในชวีติและทรพัย์สนิ รณรงค์เยาวชนให้ห่างไกล 

ยาเสพตดิ ขณะทีผู่เ้สพตดิต้องเข้าสูร่ะบบการ 

บ�าบัดรกัษาและฟ้ืนฟท่ีูมมีาตรฐาน เป็นต้น

มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ เพื่อลด 

ความสญูเสยีจากอบุตัเิหตทุางจราจร มมีาตรการ 

ตรวจสอบและปรบัปรงุสภาพถนน สร้างระบบ 

วิเคราะห์และคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุ 

ทางถนน-ตดิตัง้ระบบตรวจจบัผูท้�าผิดกฎจราจร 

อิเล็กทรอนิกส์ และจัดกิจกรรมรณรงค ์

วินัยจราจร  

มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ เพื่อลด 

ความเสีย่งและฟ้ืนคนืจากภยัพบิตั ิกรงุเทพมหานคร 

มคีวามพร้อมในการรบัมอืกบัอทุกภัย ทัง้จาก 

น�้าฝนและน�้าหลาก เสริมสร้างศักยภาพและ 

ความสามารถด้านบุคลากรและเคร่ืองมือ 

ในการจดัการสาธารณภยัทัง้อทุกภยัและอัคคภัีย  

กรงุเทพมหานคร...ได้จดัท�แผนพฒันากรงุเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) โดยน�แผนวิสัยทศัน์ 
ขอำงประชาชนเพือ่ำการพฒันากรงุเทพมหานครมาก�หนดเป็นกรอำบในการปรบัปรงุบรกิารสาธารณะต่าง ๆ  พร้อำมก�หนดประเดน็ 
ปัญหาที่ต้อำงได้รับการพัฒนาและแก้ไข ตลอำดจนจัดล�ดับความส�คัญในการลงทุนพัฒนาเมือำงในระยะยาว 
เพื่อำให้เมือำงกรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ภายใน พ.ศ. 2575...
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รวมท้ังมกีารฟ้ืนฟสูภาพป่าชายเลนให้มีความ

อดุมสมบรูณ์มากยิง่ข้ึน และลดความล่อแหลม

และความเปราะบางของชุมชน เช่น ชุมชน

แออดั ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

มิติที่ 1.5 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่ง 

ก่อสร้าง เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อการ 

ใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอบุตัภิยัจาก 

สิ่งปลูกสร้าง ลดจ�านวนอุบัติภัยอันเกิดจาก 

สิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร มีการตรวจสอบ 

และด�าเนินการกับอาคารที่ถูกประเมินว่า 

มีความเส่ียงสูง จัดท�าฐานข้อมูลอาคารและ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน พร้อมผลประเมนิความเสีย่ง 

ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

มติท่ีิ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหาร 

ปลอดภัย มีการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง 

ที่มีภาวะซึมเศร้าและเพิ่มการตรวจคัดกรอง 

มะเร็งสตรีในช่วงอายุ 30 - 70 ปี มีการ 

พัฒนาต้นแบบการท�าให้การตรวจเอชไอวี 

เป็นเรื่องปกติ (Normalize HIV) โดยใช ้

มาตรฐานเดียวกันทุกโรงพยาบาล ในสังกัด 

ของกรุงเทพมหานคร (Best Practice) ให้มี 

แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศผ่านการควบคุม 

ตามที่กรุงเทพมหานครก�าหนด 

ด้านที ่2 มหานครสเีขยีว สะดวกสบาย
ในด้านนี้จะให้ความส�าคัญกับด้าน 

ภมูศิาสตร์ ภมูทิศัน์ และระบบขนส่ง กล่าวคอื  

กรุงเทพมหานครจ�าเป็นต้องผลักดันให้เกิด 

พ้ืนที่สีเขียวในสัดส่วนที่พอดีกับพื้นท่ีและ 

จ�านวนประชากร ได้แก่ มพีืน้ทีส่เีขยีวกระจาย 

ทั่วทุกพื้นที่ มีภูมิทัศน์สวยงาม และมีระบบ 

ขนส่งมวลชนทั่วถึง มีรายละเอียด ดังนี้

มติทิี ่2.1 ภมิูทัศน์สวยงาม จะมกีาร 

จดัระเบยีบเมืองด้วยการควบคุมจุดผ่อนผัน  

ตลอดจนแผงค้าขายที่กีดขวางและบดบัง 

ทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด การปรับ 

ทศันยีภาพ โดยไม่ให้มสีายไฟฟ้า สายโทรศพัท์ 

รกรงุรงั และมกีารน�าระบบท่อร้อยสายระบบ 

สาธารณปูโภคลงใต้ดนิ ตดิต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 

ตามแนวเส้นทางโครงการน�าสายลงดินในเขต 

กรุงเทพมหานคร ส่วนเพิ่มเติม 7 เส้นทาง

มิติที่ 2.2 พื้นที่สีเขียว กระจายท่ัว 

ทุกพื้นที่ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมือง 

ทีร่่มร่ืนด้วยพรรณไม้ โดยมีโครงการส�าคญัอย่าง 

สวนสาธารณะในพื้นที่ราษฎร์บูรณะ บางเขน  

คันนายาว ลาดกระบงั สวนหลวง และดอนเมือง 

มิติท่ี 2.3 ระบบขนส่งมวลชนท่ัวถึง  

สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัว และ 

มทีางเลอืก เพือ่ให้ประชาชนได้มทีางเลอืกในการ 

เดนิทาง ไม่ต้องพ่ึงพารถส่วนบคุคล ปรบัปรงุการ 

จราจรให้มคีวามคล่องตัว นอกจากนีเ้พิม่กล้อง 

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และป้ายจราจร 

อจัฉรยิะให้ครอบคลมุกรงุเทพมหานคร น�าไปสู่ 

การเป็นเมืองที่ใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตร 

กบัสิง่แวดล้อม เช่น การใช้ยานยนต์มลพษิต�า่  

เป็นต้น พร้อมท้ังให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการประหยัดพลังงานโดยการจัดกิจกรรม 

รณรงค์เผยแพร่ความรู ้ด้านพลังงานและ 

พลังงานทดแทน

มิติที ่2.4 การใช้พลงังานทีม่ปีระสิทธภิาพ 

และพลงังานทางเลอืก จดักจิกรรมให้ความรู้ 

และสร้างจิตส�านึกในการใช้พลังงานให้กับ 

ประชาชนร่วมกบัหน่วยงานของรฐัและองค์กร

ระหว่างประเทศมากมาย โดยเฉพาะกับสถาน 

ศกึษา เช่น โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานและโรงเรยีนเอกชน อีกท้ังการสร้าง 

กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองท่ีใช้พลังงาน 

สะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 3 มหานครส�หรับทุกคน
มุง่เน้นความเท่าเทยีม เสมอภาคและ 

สมานฉนัท์ เกือ้กลูซึง่กนัและกนั มคีวามส�าคญั

ไม่แพ้เรื่องอ่ืนๆ เพราะสิ่งน้ีคือสิ่งที่จะท�าให้

สังคมสามารถด�ารงอัตลักษณ์ ประเพณี และ 

วัฒนธรรม หัวข้อน้ีจึงให้ความส�าคัญกับ  

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และการ 

สร้างเมอืงแห่งโอกาสทางเศรษฐกจิ มกีารศกึษา 

ส�าหรับทุกคน

มติท่ีิ 3.1 ผู้สงูอาย ุผูพิ้การ และผูด้้อย 

โอกาส ได้รบัการดูแลอย่างครบวงจร ผลกัดนั 

ให้อาคารสาธารณะจดัให้มสีิง่อ�านวยความสะดวก 
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ส�าหรับผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร รวมทัง้จดุจอดรถ 

โดยสารประจ�าทาง และสถานีระบบขนส่ง 

มวลชน จัดสรรเบ้ียยังชีพส�าหรับผู้สูงอาย ุ

และผูพ้กิารท่ีต้องการความช่วยเหลอื รวมทัง้ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย 

ทุพพลภาพและผู้ป่วยติดเตียงจะได้รับสิทธ ิ

การรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลใกล้บ้าน

มติทิี ่3.2 เมอืงแห่งโอกาสทางเศรษฐกจิ  

เพ่ือให้คนกรุงเทพฯ ได้มีโอกาสรับการฝึก 

อาชีพตามความถนัด จัดส�ารวจและรวบรวม 

ข้อมลูแรงงานนอกระบบในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร  

รวมถึงพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้สอดคล้อง 

กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละ 

พืน้ที ่และแนวโน้มธรุกจิ รวมทัง้ความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน

มติทิี ่3.3 การศกึษาส�าหรับทกุคน  

การกระจายโอกาสทางการศกึษาอย่างเท่าเทยีม 

และเสมอภาค ขยายการจดัการศกึษาในระดบั 

การศกึษาข้ันพืน้ฐานให้ครบ 12 ปี และพฒันา 

บุคลากรของโรงเรียนให้มีทักษะความรู้ความ 

สามารถในการจัดการศึกษาส�าหรับผู้เรียน 

ในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ เป็นต้น

มติทิี ่3.4 สงัคมพหวุฒันธรรม เพือ่ให้

คนกรงุเทพฯ ทีม่คีวามแตกต่างหลากหลายทาง

วฒันธรรม สามารถอยูร่่วมกันได้อย่างสนัตสุิข 

และปรองดอง มีการสร้างข้อมูลความรู้ด้าน 

พหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร  

โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอย่างต่อเน่ือง พฒันา 

ปรบัปรงุเนือ้หาความรูท้้องถิน่ในแหล่งเรยีนรู้  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการแสดงดนตรี 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ด้านที่ 4 มหานครกระชับ
ประเด็นนี้มีที่มาจากการที่การพัฒนา 

หรือการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร  

ซึง่ยงักระจายไม่ท่ัวครบทุกพืน้ท่ี จึงจ�าเป็นต้อง 

สร้างศูนย์กลางในการให้บริการพัฒนาเมือง

ในรูปแบบเครือข่าย เพื่อก่อให้เกิดระบบที่มี

ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์

จากที่ดิน หรือทรัพยากรต่างๆ 

มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโต 

อย่างเป็นระเบยีบตามผงัเมอืงรวม เพือ่ให้ 

กรงุเทพมหานครช้ันใน ช้ันกลาง และชัน้นอก 

ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ  

กรุงเทพมหานครจึงมีแผนจัดท�าผังเมืองรวม

กรงุเทพมหานคร ฉบบัใหม่ (ปรบัปรงุครัง้ที ่4) 

ให้แล้วเสรจ็ เพือ่พฒันาและก�าหนดมาตรการ

ทางกฎหมายส�าหรับพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรอบ

บริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)

ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย
มหานครประชาธปิไตย มวีตัถปุระสงค์

เพื่อต้องการให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองท่ี

มีการบูรณาการในด้านระบบสาธารณูปโภค

ระดับมหานคร การเป็นเมืองธรรมาภิบาล 

กระจายอ�านาจสู่ประชาชน การเมืองสีขาว 

และการสร้างพลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อน

วิสัยทัศน์ มีรายละเอียด ดังนี้
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มิติที่ 5.1 มหานครกรุงเทพแบบ 

บรูณาการ เพือ่ให้กรงุเทพมหานครมีองค์การ

บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร  

ปรบัปรงุระเบยีบกฎหมายให้รองรบัการพฒันา

เมอืงมหานคร โดยจดัท�าผ่านร่างกฎหมายระเบยีบ 

บรหิารราชการกรงุเทพมหานคร จดัเวทีรบัฟัง 

ความคิดเห็นร่างกฎหมายระเบียบบริหาร 

ราชการกรุงเทพมหานคร

มติทิี ่5.2 เมอืงธรรมาภบิาล เพือ่ให้ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย 

และตรวจสอบการท�างานของกรงุเทพมหานคร  

โดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมส่ีวนร่วม มกีาร 

จดัเวทรัีบฟังความคิดเหน็ผ่าน “สภาประชาชน 

กรงุเทพมหานคร” และ “สภาประชาชน”

มติทิี ่5.3 กระจายอ�านาจสูป่ระชาชน  

เพือ่ลดบทบาทส่วนกลางลง เหลอืภารกจิหลกั 

เท่าที่จ�าเป็น และให้อ�านาจในการก�าหนด 

นโยบาและตดัสนิใจในการจดับรกิารสาธารณะ 

ในระดับพื้นที่ ด้วยการร่างแก้ไขกฎหมาย 

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร รับการ 

ถ่ายโอนภารกิจ อ�านาจหน้าท่ีตามแผนการ 

กระจายอ�านาจ 

มติทิี ่5.4 การเมอืงสีขาว เพือ่ให้ประชาชน 

เกิดความเช่ือม่ันในตัวข้าราชการและผู้ด�ารง

ต�าแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร 

ผ่านการส�ารวจความคิดเห็นประชาชนต่อ 

ความเช่ือมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของ 

หน่วยงานและข้าราชการ กทม. ระดบัเขต และ 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

มติิท่ี 5.5 พลเมอืงกรงุเทพฯ ขบัเคลือ่น 

วสิยัทัศน์ เพือ่ให้ประชาชนได้ร่วมกนัตดิตาม  

ตรวจสอบ และผลกัดันให้น�าวสัิยทศัน์กรงุเทพฯ  

พ.ศ. 2575 ไปปฏิบตัใิห้บงัเกดิผลส�าเรจ็จรงิจงั  

โดยท่ีประชาชนสามารถทราบความก้าวหน้า 

ของวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. 2575 จาก 

รายงานผลการด�าเนินงาน

ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจ 
และการเรียนรู้

นอกเหนือจากศึกษาภายในโรงเรียน 

หรือสถาบนัทางการศกึษาแล้ว กรงุเทพฯ อกี 20 ปี 

ข้างหน้าจะกลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยการ 

แข่งขนัทางธรุกจิ และการลงทนุ เช่น การเป็น 

เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน  

เมอืงแห่งนกัท่องเทีย่วระดบัโลก และเมืองแห่งการ 

จัดประชุม นิทรรศการ และจัดงานนานาชาติ 

มีรายละเอียด ดังนี้

มติทิี ่6.1 เมอืงแห่งโอกาสทางธรุกจิและ 

การลงทุน เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีความ 

สามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ผ่านการ 

สร้างภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการในธุรกิจ 

รายประเภท ร่วมจดังานแสดงสนิค้าผลติภณัฑ์ 

ชุมชน และจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ทาง 

การเกษตร พัฒนาศูนย์ข้อมูลการลงทุน 

เพื่อผู้ประกอบการและได้รับการปรับปรุง 

ให้ทันสมัย

มิติท่ี 6.2 เมืองแห่งนักท่องเท่ียว 

ระดับโลกเพ่ือให้กรุงเทพมหานครเป็นเมือง 

ทีน่่าท่องเทีย่วระดับโลก ผ่านการประชาสัมพันธ์ 

ข้อมลูให้นกัท่องเทีย่วทราบและระมัดระวงัตวั 

จากมิจฉาชีพรูปแบบต่างๆ ผ่านการจัดท�า 

แผ่นพับคู่มือ หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทาง 

เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน มีการประสานงาน 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องปราม  

ดแูล ให้การเยยีวยาหรอืช่วยเหลอืนกัท่องเทีย่ว 

ที่ตกเป็นเหยื่อในเบื้องต้น รวมท้ังการจัดท�า 

สื่ อประชาสัมพันธ ์ ท่ีพร ้อมจะรอง รับ 

นักท่องเที่ยวกลุ ่มคนพิการและผู ้สูงอายุ  

ในรูปแบบของสื่อแผ่นพับ สื่ออักษรเบรลล์  

และสื่อออดิโอซาวด์ (เสียง) เป็นต้น

มิติที่ 6.3 เมืองแห่งการจัดประชุม 

นทิรรศการ และจดังานนานาชาต ิมกีารจดัท�า 

ข้อตกลงร่วมระหว่างกรงุเทพมหานครและส�านักงาน 

ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และ 

มีการประชุมหารือถึงแผนการด�าเนินการ 

แต่ละปี วางงบประมาณ น�าเสนอความคุม้ค่า  

ตลอดจนประเมินและสรุปผลการด�าเนินงาน 

ด้านที ่7 การบรหิารจัดการเมอืงมหานคร
กรุงเทพมหานคร นั้น นับเป็นองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษ จึงย่อมจ�าเป็น 

ต้องมีระบบกฎหมาย ตลอดจนการบริหาร 

แผนและประเมินผล การบริหารทรัพยากร 

บุคคล งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง 
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เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีศักยภาพรองรับ  

ผลกัดนัให้บคุลากรของหน่วยงานกรงุเทพมหานคร 

มีความเป็นมืออาชีพ มคีณุธรรรม และสร้าง

ความเชือ่มัน่แก่ประชาชนมีรายละเอียด ดังนี้

มติทิี ่7.1 กฎหมาย เพือ่ให้มรีะบบกฎหมาย 

ทีร่องรับความเป็นอิสระและให้อ�านาจในการ

บริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตาม

ที่ประชาชนคาดหวัง โดยกรุงเทพมหานคร 

จะมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

กรงุเทพมหานคร (ฉบบัใหม่) ทีป่รบัปรงุโครงสร้าง  

อ�านาจหน้าทีท่ีม่คีวามอสิระ มีความคล่องตวั 

ในการบริหารเมืองมหานคร 

มติทิี ่ 7.2  การบริหารแผนและประเมนิผล  

กรุงเทพมหานครจะมีการสร้างระบบการ 

ติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการ 

ด�าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  

ระยะ 20 ปี โดยมีการศึกษาทบทวนและ 

ปรับตัวชี้วัดระดับเมืองท่ีครบถ้วนและจัดท�า 

รายงานประจ�าปีแสดงความก้าวหน้าเมือง 

กรงุเทพฯ รวมถึงสร้างฐานข้อมลูตวัชีว้ดัเมอืง 

โดยน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาช่วย

มติทิี ่7.3 การบริหารทรพัยากรบคุคล  

เพือ่ให้บคุลากรกรงุเทพมหานครเป็นผู้ปฏบิติังาน 

แบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ 

เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน มีระบบบริหาร 

ทรพัยากรบคุคลเข้มแขง็เอือ้ต่อความเป็นธรรม 

สามารถสร้างสมดุล ระหว่างชีวิตการท�างาน 

และชีวิตส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน มีการ 

บูรณาการ รวมถึงการพัฒนาระบบงาน 

ด้านทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น  

E-Recruitment , E-Learning , E-Job Evaluation  

เป็นต้น

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ  

มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

และงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและ 

เกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร 

ในระยะยาว มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การประมาณการและการจดัเกบ็รายได้ มกีาร 

จดัเกบ็ภาษแีบบใหม่ๆ ยกเลกิการบนัทึกบญัชี 

ด้วยมือ มีการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี 

อย่างสม�่าเสมอ เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีมีวุฒิ 

ตรงกบัสายงาน มคีวามเป็นมอือาชีพ รองรับ 

การขยายตัวของเมืองและบริการ

มิติท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพือ่ให้กรุงเทพมหานครสามารถให้บรกิารประชาชน 

ด้วยความสะดวก รวดเรว็ ถกูต้องและโปร่งใส 

โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนนโยบาย 

เศรษฐกิจดิจิทัล และมีการบริหารจัดการ 

เมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสาร มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และ 

มกีารส�ารวจงานให้บรกิารประชาชนตามภารกจิ 

หรืออ�านาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร 

ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์

แผนพัฒนากรุงเทพฯ ระยะ 20 ปี  
ระยะที ่2 เกีย่วข้องอย่างไรกบัเศรษฐกจิ

ดงัทีไ่ด้กล่าวมาโดยสรปุพอเป็นสงัเขป 

ในกรอบมติ ิซึง่ครอบคลมุ 7 ด้าน ตามแผนพัฒนาฯ 

ฉบบันี ้จะพบว่ากรุงเทพมหานครมีการก�าหนดแผน 

เพือ่ปรบัปรงุแกไ้ขกบัทศิทางพฒันาเศรษฐกจิ 

ขนาดใหญ่ในเชิงมหภาคเป็นหลักส�าคัญทีจ่ะ 

ตอ่ยอดสูก่ารสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของเมอืง 

ในอนาคต อีก 20 ปีข้างหน้า กล่าวคือ เมือ่ประชากร 

ในเมืองหลวงมีคุณภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ 

ปราศจากปัญหายาเสพตดิ หรอือาชญากรรม 

ย่อมส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของแต่ละย่านพื้นที่  

เม่ือชุมชนแข็งแรงมากพอ ย่อมเกิดความ 

น่าสนใจที่จะลงทุนทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ

โดยตัวอย่าง การแก้ไขปัญหาสภาพ 

บ้านเมอืงและภมูทิศัน์ทีด่ดูสีะอาดตา ซึง่เน้น 

ต้นไม้สีเขียว ลดมลพิษ ก็ยิ่งท�าให้กรุงเทพฯ  

กลายเป็นเมืองท่ีน่าเยี่ยมชม มีความเป็น 

ธรรมชาตน่ิาเข้ามาสมัผสัเรยีนรู ้เพราะยคุสมยั 

ปัจจุบัน ภาพลักษณ์และท�าเลของพื้นท่ี 

มคีวามส�าคญัไม่น้อยต่อการตดัสินใจท�าธรุกิจ 

นอกจากนี้ การให้ความส�าคัญกับ 

ภาคประชาชน ก็มีอิทธิพลไม่น้อยท่ีจะช่วย 

ให้กรุงเทพมหานครบริหารงานได้ตรงความ 

ต้องการคนในพื้นที่ ไม่มองข้ามเจตนา 

ของชุมชน ดังนั้น การท�าธุรกิจในกรุงเทพฯ 

จึงสามารถขยายตัวได้ หากทางหน่วยงาน 

ราชการสร้างนโยบายและปฏบิตัไิด้สอดคล้อง 

กับความต้องการอย่างแท้จริง 

ท้ายที่สุด ทั้งหมดที่กล่าวมาน้ียังคง 

เป็นเพยีงแผนพฒันาเมอืงมหานคร เท่านัน้  

แต่การจะก่อให้เกิดรูปธรรม นั้น ยังคงต้องใช ้

ระยะเวลาและความตัง้ใจจรงิของกรงุเทพมหานคร  

รวมทั้งภาคประชาชนในการสนบัสนนุความ 

ร่วมมอื แต่หากแผนพฒันาสามารถท�าได้ตาม

วัตถุประสงค์ ก็นับเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยให้

ภาคเศรษฐกจิไทย ก้าวหน้าได้มากกว่าในอดตี

อย่างแน่นอน  
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คลังบางกอก

โดยเป็นทีท่ราบกนัดว่ีาการจดัเกบ็รายได้ขอำงกรุงเทพมหานคร นัน้ เป็นภารกจิ 
ที่ส�คัญมาก เพราะนอำกจากจะเป็นตัวเลขที่บ่งชี้ถึงสภาพเศรษฐกิจว่าซบเซา 
หรือำฟื้นตัวแล้ว ยังท�ให้กรุงเทพมหานครมีรายได้ที่เพียงพอำในการบริหาร 
จัดการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในด้านต่างๆ ขอำงกรุงเทพมหานคร อำาท ิ
ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการโยธาและระบบจราจร ด้านการระบายน�า้ 
และบ�บัดน�้าเสีย ด้านการพัฒนาและบริการสังคม เป็นต้น ... 
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การจัดเก็บรายได้
กรุงเทพมหานคร 
ปีงบประมาณ 2560
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จากการส�ารวจสถิติข้อมูลด้านรายได้  

พบว่า ปีงบประมาณ 2560 กรงุเทพมหานครได้

ต้ังประมาณการรายรบั จ�านวน 76,000 ล้านบาท 

โดยแบ่งเป็นรายได้ท่ีกรงุเทพมหานครจดัเกบ็เอง 

จ�านวน 20,000 ล้านบาท และรายได้ท่ีส่วน 

ราชการอืน่จดัเกบ็ให้ จ�านวน 56,000 ล้านบาท  

แต่ข้อเทจ็จรงิปรากฏว่า ตลอดระยะเวลาตัง้แต่ 

เดอืนตลุาคม 2559 – กนัยายน 2560 ซึง่เป็น 

ช่วงปีงบประมาณ 2560 นัน้ กรงุเทพมหานคร 

สามารถจัดเก็บรายได้ รวมทั้งสิ้นจ�านวน  

79,292.73 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการ 

ทีต่ัง้ไว้ถงึจ�านวน 3,292.73 ล้านบาทเลยทเีดยีว 

ปัจจัยความส�เร็จของการจัดเก็บ 
รายได้กรุงเทพมหานคร ปี 2560

ทั้งนี้ ผลด�าเนินการจัดเก็บรายได ้

ในปีงบประมาณ 2560 ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น  

เป็นการบ่งบอกว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

ในประเทศได้มีการฟื้นตัว อันเป็นผลมาจาก 

ภาครฐัมนีโยบายในการบรหิารประเทศทีชั่ดเจน 

ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และการเมือง  

ท้ายที่สุดแล้วจึงส่งผลให้ภาคเอกชนมีรายได้ 

มากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลให้การ 

จดัเกบ็รายได้ประสบความส�าเร็จ แบ่งเป็น 5 ข้อ 

ส�าคัญ ดังนี้

1. สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ 

ที่มีการฟื้นตัว

2. ความชดัเจนในการก�าหนดนโยบาย

ของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง

3. ความเชือ่มัน่ในภาวะเศรษฐกจิของ

ผู้บริโภคและภาคเอกชนที่มีต่อการด�าเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

4. รัฐบาลเร่งเบิกจ่าย 

และเร่งลงทุนในโครงสร้าง 

พื้นฐานของทางภาครัฐ  

เพื่อท่ีจะเพิ่มศักยภาพ 

ในการด�าเนินกิจกรรม 

ทางเศรษฐกจิในระยะยาว

5. ผูบ้รหิารงานจดัเกบ็รายได้ ปฏบิตังิาน 

เป็นมาตรฐานเดยีวกนั ส่งผลท�าให้การท�างาน 

ด้านการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมาก 

ยิง่ขึน้ ซึง่จะช่วยสนับสนนุกระบวนการท�างาน

ของกรุงเทพมหานครเพ่ือยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

จากท่ีกล่าวแล้วข้างต้นว่าแนวโน้มในการ 

จัดเกบ็รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ตลอดปีงบประมาณ 2560 น้ัน 

ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผลจากการด�าเนินมาตรการ 

กระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลตามท่ี 

กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรได้ออก 

มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริม 

การลงทุนภายในประเทศ 

ในปี 2560 โดยให้บริษัท 

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

หักรายจ่ายการลงทุนใน 

ทรัพย์สินต่างๆ ที่ได้จ่ายไป 

ในปี 2560 เป็นจ�านวน 1.5 เท่า

ของรายจ่ายท่ีได้จ่ายไปจริง 



โดยทรัพย์สินท่ีจะน�ามาหักค่าใช้จ่ายได้ น้ัน 

จะต้องเป็นการลงทนุในเครือ่งจกัร ส่วนประกอบ 

อุปกรณ์ในเครือ่งมอื เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง 

เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ยานพาหนะที่ใช้ส�าหรบัการประกอบกจิการ  

และอาคารถาวร แต่ไม่รวมถึงทีด่นิ และอาคาร 

ส�าหรับทีอ่ยู่อาศยั

ทัง้นี ้มาตรการภาษดีงักล่าวได้รบัการ 

ตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการ โดยมี 

ผูป้ระกอบการ จ�านวน 10,411 ราย  
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แจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน 

ต่อกรมสรรพากร รวมวงเงินลงทุน 2.81  

แสนล้านบาท ซึง่เกนิกว่าเป้าหมายทีค่าดการณ์ไว้  

โดยเมื่อปลายปี 2559 สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทยคาดการณ์ไว้ว่า จะมผีูป้ระกอบการ 

ลงทุนเพิ่มจากมาตรการภาษีนี้เป็นวงเงิน 

ลงทุนรวม 8,000 ล้านบาท จึงถือได้ว่ามีการ 

ลงทนุเกนิกว่าท่ีคาดการณ์ไว้อย่างมาก อนัจะ 

เป็นการกระตุ้นและส่งผลดีต่อการขยายตัว 

ของประเทศทางเศรษฐกิจ

ประมาณการจัดเก็บรายได้ของ
กรุงเทพมหานคร ตลอดปีงบประมาณ 
2561 

ส�าหรบัด้านการจดัเกบ็รายได้รวมของ 

กรงุเทพมหานครในปีงบประมาณ 2561 ซึง่ตวัเลข 

ของประมาณการตัง้ไว้ที ่จ�านวน 78,500 ล้านบาท  

ทัง้นี ้โดยการจดัเกบ็รายได้ดงักล่าวจะประสบ 

ผลส�าเร็จมากน้อยเพียงใดยังคงต้องติดตาม 

นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นและฟื้นฟู 

เศรษฐกจิ ซึง่นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลท่ีออกมา 

จะมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและความ 

พยายามจดัเกบ็รายได้ของกรงุเทพมหานครโดยตรง  

และอกีสิง่หนึง่ทีเ่ป็นข้อชีว้ดัได้ดี กคื็อ มาตรการ 

ภาษเีพือ่ส่งเสริมการลงทนุในประเทศ ซึ่งจะ 

เป็นตัวชีวั้ด เช่น น�ามาซ่ึงผลส�าเร็จของการจัดเกบ็ 

รายรบั มาเป็นรายจ่ายเพือ่พฒันากรุงเทพมหานคร 

ส�าหรับรอบปีงบประมาณ 2562 ต่อไป  
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สรุปภาพรวมผลการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560
(เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน 2560)

ประเภทรายได้
ประมาณการ 

ปี 2560

ผลการจัดเก็บ 
รายได้ 1/ 
ปีงบ 2560

ผลการจัดเก็บ
รายได้ 

ปีงบ 2559

เปรียบเทียบการขยายตัว
(เพิ่มขึ้น/ลดลง)

เปรียบเทยีบรายได้ 
กับประมาณการ
คิดเป็นสัดส่วน

(ร้อยละ)จ�านวน ร้อยละ

กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง

1. ภาษีอากร

   1.1 ภาษีบ�ารุงท้องที่ 158,000,000 138,340,541.75 140,061,857.98 - 1,721,316.23 -1.23 87.56

   1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 14,300,000,000 13,769,459,365.97 12,293,750,497.49 1,475,708,868.48 12.00 96.29

   1.3 ภาษีป้าย 1,060,000,000 880,751,742.73 855,988,547.26 24,763,195.47 2.89 83.09

   1.4 อากรฆ่าสัตว์ 2,000,000 1,480,372.00 2,758,400.00 - 1,278,028.00 -46.33 74.02

   1.5 ภาษบี�ารงุ กทม. ส�าหรบัน�า้มนั 300,000,000 230,015,341.85 208,245,588.22 21,769,753.63 10.45 76.67

รวมภาษีอากร 15,820,000,000 15,020,047,364.30 13,500,804,890.95 1,519,242,473.35 11.25 94.94

2. ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต

   ค่าปรับและค่าบริการ 1,200,000,000 1,264,132,583.33 1,185,830,536.63 78,302,046.70 6.60 105.34

3. รายได้จากทรัพย์สิน 1,000,000,000 704,078,938.24 799,048,934.70 - 94,969,996.46 -11.89 70.41

4. รายได้จากการสาธารณูปโภค

   การพาณิชย์และกิจกรรมอื่น 60,000,000 47,007,784.25 44,522,475.92 2,485,308.33 5.58 78.35

5. รายได้เบ็ดเตล็ด 1,920,000,000 2,164,582,122.56 1,702,087,378.01 462,494,744.55 27.17 112.74

รวมกรุงเทพมหานครจดัเกบ็เอง 20,000,000,000 19,199,848,792.68 17,232,294,216.21 1,967,554,576.47 11.42 96.00

ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 24,500,000,000 27,895,003,854.58 26,078,966,565.85 1,816,037,288.73 6.96 113.86

2. ภาษี/ค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ 11,800,000,000 13,215,672,902.90 12,629,154,974.31 586,517,928.59 4.64 112.00

3. ภาษีสุรา 1,200,000,000 1,188,605,171.66 1,173,902,681.53 14,702,490.13 1.25 99.05

4. ภาษีการพนัน 30,000,000 71,854,676.41 28,901,774.11 42,952,902.30 148.62 239.52

5. ภาษีสรรพสามิต 3,000,000,000 2,864,398,613.73 2,525,074,346.82 339,324,266.91 13.44 95.48

6. ภาษีและค่าจดทะเบียนสิทธิ 12,170,000,000 11,625,437,934.00 8,750,643,905.00 2,874,794,029.00 32.85 95.53

7. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3,300,000,000 3,231,910,399.33 3,356,841,494.75 - 124,931,095.42 -3.72 97.94

รวมส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ 56,000,000,000 60,092,883,552.61 54,543,485,742.37 5,549,397,810.24 10.17 107.31

รวมรายได้ประจ�า 76,000,000,000 79,292,732,345.29 71,775,779,958.58 7,516,952,386.71 10.47 104.33

รายได้พิเศษ

   เงินสะสมจ่ายขาด 2,654,512,000 2,654,512,000.00

รวมรายได้ทั้งสิ้น 78,654,512,000 81,947,244,345.29 71,775,779,958.58 10,171,464,386.71 14.17 104.19

ที่มา : กองบัญชี ส�านักการคลัง

รวบรวมโดย : ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง ส�านักการคลัง

หมายเหตุ : 1/ข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2559 เป็นข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560
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สาระภาษี

ข้อควรรู้ 
ช่องทางการช�ระภาษี 

กรุงเทพมหานคร
ภาษีท้อำงถิน่ทีก่รงุเทพมหานครจดัเกบ็เพือ่ำน�ภาษไีปพฒันากรงุเทพมหานคร ได้แก่ ภาษโีรงเรอืำน 

และท่ีดนิ ภาษบี�รงุท้อำงที ่ภาษป้ีาย ทัง้นี ้ประชาชนผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษสีามารถยืน่แบบแสดงรายการ 
เพ่ือำเสียภาษี ท้ัง 3 ประเภท และเมื่อำได้รับหนังสือำแจ้งการประเมินแล้วจะต้อำงยื่นช�ระภาษีภายใน 
ก�หนด โดยกรุงเทพมหานครได้เพิ่มช่อำงทางการช�ระภาษีเพื่อำอำ�นวยความสะดวกให้ประชาชน 
ได้มีทางเลือำกในการช�ระภาษีผ่านช่อำงทาง ดังต่อำไปนี้

1. ช�ระผ่านส�นักงานเขต หรือศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
โดยสามารถยืน่ขอช�าระภาษไีด้ทีฝ่่ายการคลงั ส�านกังานเขต 50 แห่งทัว่กรุงเทพมหานคร และทีจ่ดุบริการด่วนมหานคร  

(Bangkok Express Service) ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) สามารถช�าระด้วยเงินสด บัตรเดบิต  

บัตรเครดิต เช็คหรือธนาณัติ โดยถือวันที่จ่ายเช็คหรือวันที่โอนเงินทางธนาณัติเป็นวันช�าระเงิน

2. ช�ระผ่านธนาคารกรุงไทย
โดยใช้แบบใบน�าการช�าระภาษีกรุงเทพมหานครที่แนบไปพร้อมใบแจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

(ภ.ร.ด.๘) หรอืหนงัสือแจ้งการประเมนิภาษป้ีาย (ภ.ป.๓) หรอืหนงัสอืแจ้งการประเมินเพือ่เสยีภาษบี�ารุงท้องท่ี (ภ.บ.ท.๙) 

ไปติดต่อช�าระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ และรับใบเสร็จเก็บไว้เป็นหลักฐาน
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3. ช�ระผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

4. การช�ระผ่าน Internet
• สมคัรใช้บรกิาร KTB online ทีเ่วบ็ไซต์  

www.ktb.co.th เพื่อก�าหนด Username  

และ Password

• เข้าสู่ระบบ (Login) ใส่ Username  

และ Password ท่ีเว็บไซต์ www.ktb.co.th  

เลือกบริการออนไลน์ เลือก KTB netbank   

เลือกจ่ายบิลอื่นๆ/พร้อมเพย์

• จะปรากฏหน้าจอรายละเอียด 

การช�าระสินค้าและบริการ เลือกบัญชีที่ใช้ 

ช�าระ (บญัชีทีใ่ช้ส�าหรบัหกัเงิน) เลอืกหน่วยงาน 

ผู้รับช�าระเงิน (กรุงเทพมหานคร 9299)   

วิธีการช�าระเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย
Making payment via KRUNGTHAI Bank ATM

ขั้นตอนการช�าระเงินผ่านตู้ ATM ที่มีช่องอ่านบาร์โค้ด

- เลือกช่องบริการอื่นๆ 

- เลือกประเภทบริการช�าระด้วยบาร์โค้ด

- สแกนใบช�าระภาษี

- ด�าเนินการตามขั้นตอนที่ตู้ ATM ระบุ

ขั้นตอนการช�าระผ่านตู้ ATM ธรรมดา

- เลือกช�าระค่าบริการ

- ใส่รหัสของกรุงเทพมหานคร 9299

- ด�าเนินการตามขั้นตอนที่ตู้ ATM ระบุ

กรอกเลขที่ใบช�าระหนี้ จ�านวนเงิน (เป็นตัวเลข เช่น 50,100.50) เลือกประเภทรายการ  

(เช่น ให้หักเงินทันที หรือเลือกวันที่ที่ให้หักบัญชี) เลือก 

• ท�าตามขั้นตอนที่เว็บไซต์ระบุต่อไป

หมายเหตุ : การช�าระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย บัตรเดบิต บัตรเครดิต ตู้ ATM  

ธนาคารกรุงไทย หรือทาง Internet เฉพาะการช�าระภาษีประจ�าปีภายในก�าหนดเวลา  

และธนาคารคิดค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่ธนาคารก�าหนด  

ต่อไป
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ภายหลังจากปลัดกรุงเทพมหานคร 

ได้เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานจัดท�าข้อมูล 

การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานประจ�าปี 

งบประมาณ 2561 ซึง่ประกอบด้วย รายละเอยีด 

โครงการที่จะด�าเนินการตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณประจ�าปีและงบประมาณจาก 

แหล่งอื่นทุกประเภท ส่งให้สถาบันพัฒนา 

ข้าราชการกรงุเทพมหานครได้พจิารณาจดัท�าร่าง 

แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและ 

บคุลากรกรงุเทพมหานครประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 เพ่ือเสนอขอจัดสรรงบประมาณ

ประจ�าปี 2561 เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและ

บคุลากรกรงุเทพมหานคร จ�านวน 27 โครงการ  

กลุ่มเป้าหมาย 12,788 คน โดยจ�าแนกได้เป็น 

• โครงการฝึกอบรม สัมมนา และ

โครงการพัฒนาข้าราชการฯ จ�านวน 25  

โครงการ กลุ ่มเป้าหมาย 11,574 คน  

งบประมาณ 105,009,400 บาท

• โครงการส่งข้าราชการไปฝึกอบรม 

ประชมุ และดูงานในประเทศและต่างประเทศ  

มจี�านวน 2 โครงการ กลุม่เป้าหมาย 1,214 คน  

งบประมาณ 76,000,000 บาท  

เร่งสร้างเครือข่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานคร 

สถาบนัพฒันาข้าราชการกรงุเทพมหานคร  

ได้จัดให้มีโครงการสัมมนาสร้างความเข้าใจ 

สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

เดินเครื่องพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการและบุคลากร
ประจ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

บางกอก
บอกให้รู้

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จัดท�แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร 
กรุงเทพมหานครประจ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2  
(พ.ศ. 2561-2565) และแผนพฒันาทรพัยากรบคุคลขอำงกรงุเทพมหานคร (พ.ศ. 2561-2565) เป็นกรอำบในการด�เนนิการ

ใ นก า รพัฒนาท รั พ ย าก รบุ ค คลขอ ง 

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง 

ความเข้าใจที่ตรงกันในทิศทางการพัฒนา 

บุคลากรของกรุงเทพมหานคร โดยแบ่ง 

การสัมมนาออกเป็น 4 รุ่น คือ รุ่นท่ี 1 วันท่ี  

23 มกราคม 2561 จ�านวน 116 คน รุ่นที่ 2  

วนัที ่24 มกราคม 2561 จ�านวน 190 คน รุ่นที ่3  

วันท่ี 31 มกราคม 2561 จ�านวน 149 คน  

รุน่ท่ี 4 วนัที ่2 กุมภาพนัธ์ 2561 จ�านวน 225 คน  

รวมทั้งสิ้น 680 คน

การสัมมนารุ่นที่ 1 นางวรรณวิไล  

พรหมลกัขโณ รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร 

ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการสัมมนา

สร้างความเข้าใจในการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

ของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องราชา 2 โรงแรม 

ปรนิซ์ พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย  

โดยมนีางสาวนงลักษณ์ แต้มสุวรรณ ผูอ้�านวยการ 

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  

กล่าวรายงาน อกีท้ังการสัมมนาฯ ยังได้รบัเกยีรติ 

จากนายภทัรตุม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรงุเทพมหานคร  

บรรยายพเิศษ หวัข้อ “การบรหิารทรพัยากรบคุคล 

ของกรงุเทพมหานคร” และนางวันทนย์ี วฒันะ 

รองปลดักรงุเทพมหานคร บรรยายพเิศษหวัข้อ  

“แนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนแผน 

พฒันาทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานคร  

(พ.ศ. 2561 - 2565)”

ทัง้นี ้แผนพฒันาทรพัยากรบคุคลฉบบันี้ 

ยงัสอดคล้องและสามารถรองรับต่อนโยบายรฐัตาม 

แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี นโยบายไทยแลนด์ 4.0  

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี  

ระยะที ่2 (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนบรหิารราชการ 

กรุงเทพมหานคร รวมท้ังนโยบายของทาง 
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ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการที่จะ 

ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาข้าราชการ 

และบคุลากรกรุงเทพมหานครเพือ่พฒันางาน

ตามภารกจิขององค์กรกรุงเทพมหานคร ต่อไป

ปฏิบัติการสร้างนักสร้างสุของค์กร
สถาบนัพฒันาข้าราชการกรงุเทพมหานคร  

จดัอบรมเชิงปฏบัิตกิารหลกัสตูร “นักสร้างสขุ 

ขององค์กร” ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรม 

เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ซ่ึงจัดข้ึนเป็นรุ่นที่ 2  

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง 

นกัสร้างสขุขององค์กรทีม่ศีกัยภาพในการสร้าง 

การเปลีย่นแปลงในองค์กร และสร้างเครอืข่าย 

การท�างานร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การท�างานของคนในหน่วยงาน โดยการ 

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี 

เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข

ตลอดจนสร้างความร่วมมือ แลกเปล่ียน 

เรียนรู้ระหว่างผู้อบรม เพื่อเป็นนักสร้างสุข 

ให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสขุ 8 ประการ  

คอื 1. สขุภาพด ี(happy body) 2. มนี�า้ใจงาม  

(happy heart) 3. การผ่อนคลาย (happy relax)  

4. การหาความรู ้(happy brain)  5. การมคีณุธรรม  

(happy soul )  6. การบริหารการเงิน  

(happy money) 7. มีครอบครัวที่ดี (happy  

family) และ 8. มีสังคมดี (happy society)  

ซ่ึงหลักการสร้างความสุข นั้น ต้องสร้างสุข 

ให้ตนเองก่อน และขยายผลสร้างความสุข 

ให้กับเพื่อนร่วมงานในองค์กร และส่งผลต่อ 

ประสิทธิภาพประสิทธิผลการท�างานที่ดีขึ้น  

ผลสุดท้ายที่ส�าคัญคือประชาชนมีความสุข 

ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ

  

พฒันาศกัยภาพแก่ข้าราชการ (บรรจใุหม่)  
ของกรุงเทพมหานคร

โดยท่ีนายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์  

ปลัดกรุงเทพมหานคร อีกทั้งทางผู้บริหาร 

กรุงเทพมหานครได้ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิิ ี

เปิดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ 

กรุงเทพมหานคร (ในรุ่นที่ 5 - 7) ประจ�าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะ ทวนิ  

ทาวเวอร์ เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร โดยมี 

นางสาวนงลกัษณ์ แต้มสวุรรณ ผูอ้�านวยการ 

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  

กล่าวรายงาน

ส�าหรบัภารกจิด้านการพฒันาข้าราชการ 

กรงุเทพมหานครในปีนี ้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  

คอื ส่วนท่ี 1 การปฐมนเิทศ ส่วนที ่2 การเรยีนรู ้

ด้วยตนเอง ส่วนที ่3 การอบรมสมัมนาร่วมกนั  

และส่วนที ่4 คอืการเพิม่เตมิหลกัสตูรการอบรม 

ท่ีหน่วยงานเหน็ว่าเหมาะสม ซึง่ผูเ้ข้ารบัการ 

ฝึกอบรมในรุ่นท่ี 5 - 7 นี ้ประกอบด้วย ข้าราชการ 

กรงุเทพมหานครสามญัต�าแหน่งประเภททัว่ไป 

ระดับปฏิบัติงานและประเภทวิชาการระดับ

ปฏบิตักิาร ซึง่ได้รบัการบรรจแุละแต่งต้ังให้เข้ารบั 

ราชการในสงักัดกรงุเทพมหานคร จ�านวน 362 คน

ปีนี้ในส่วนของการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

โดยการศึกษาจากหนังสือชุดการเรียนรู ้

ด้วยตนเองของส�านกังาน ก.พ. และจากชดุเรียนรู้ 

เพ่ือการอบรมออนไลน์ (e-training) ของ 

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  

ส�าหรับการประเมินผล ผู้ผ่านการอบรมต้อง 

มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ 

ทุกกิจกรรมแล้ว ต้องมีคะแนนสอบไม่ต�่ากว่า 

ร้อยละ 60

ในตอนหนึง่ท่านปลดักรุงเทพมหานคร 

ได้หยิบยกพระบรมราโชวาทของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพติร เนือ่งในวันข้าราชการพลเรอืน 

ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน เม่ือวันท่ี  

31 มีนาคม 2552 ความว่า “การปฏิบตังิาน 

ทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึง 

ประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและของ 

ประชาชนทกุคน ข้าราชการทกุฝ่าย ทกุระดบั  

จึงต้องท�าความเข้าใจในความส�าคัญข้อนี ้

ให้ถ่องแท้ แล้วเพยีรพยายามปฏบิตังิานของตน 

ด้วยความตัง้ใจ จริงใจ และด้วยความรบัผิดชอบ 

อย่างสงู เพือ่ให้งานท่ีท�าบังเกิดผลเป็นประโยชน์  

เป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติ 

และประชาชนอย่างแท้จริง” เพื่อเป็นขวัญ 

ก�าลังใจ และแนวทางในการปฏิบัติราชการ

นอกจากโครงการต่างๆ ที่กล่าวมานี้  

ยังมีอีกหลายโครงการท่ีให ้การพัฒนา

ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานครบรรลุตามเป้าหมาย และ 

เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของ 

กรุงเทพมหานคร อาทิ 1. โครงการฝึกอบรม 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้ความรู ้เกี่ยวกับ 

การปรับเปลี่ยนการให้บริการภาครัฐด้วย 

เทคโนโลยดีจิทิลัตามนโยบาย THAILAND 4.0   

2. โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนา 

สมรรถนะทางการบริหาร เพื่อเพิ่มทักษะ 

และเทคนิคทางการบริหารที่จ�าเป็นส�าหรับ 

หวัหน้าฝ่าย/หวัหน้ากลุม่งาน สามารถน�าความรู้ 

จากการฝึกอบรมไปพฒันาการบรหิารงานของ 

กรงุเทพมหานคร 3. โครงการฝึกอบรมหลักสตูร 

นักบริหารมหานครระดับต้น เพ่ือเป็นการ 

เตรียมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 

ให้พร้อมส�าหรับการก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร 

ในอนาคต 

ในด้านการพฒันาศกัยภาพข้าราชการ 

และบคุลากรกรงุเทพมหานครในทกุระดบั  

มตีัง้แต่ระดบัผูบ้รหิารจนถงึผู้ใต้บงัคบับัญชา  

ซึง่ถอืเป็นประเดน็หลกัทีก่รงุเทพมหานครให้ 

ความส�าคญัและเดินหน้าพฒันามาอย่างต่อเนือ่ง  

โดยอาศัยการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 

ผ่านการจดัโครงการฝึกอบรม สมัมนา ประชมุ  

ศกึษาดงูานในประเทศและต่างประเทศต่างๆ  

ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะเปน็ประโยชนส์งูสดุตอ่การ 

ปฏบิติังานด้านการพัฒนาทรัพยากรของบคุลากร 

กรงุเทพมหานครอย่างย่ังยืนในอนาคต ต่อไป  
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ในหลายครัง้ท่ีเราคดิจะซือ้ำบ้านหรอืำคอำนโดมเินยีม โดยอำาจจะดทูีแ่บบบ้าน ความสวยงาม ชือ่ำเสยีงผูป้ระกอำบการ และ 
การเดินทาง ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้อำงบอำกว่าเป็นเพียง “ปัจจัยรอง” เท่านั้น แล้ว “ปัจจัยหลัก” คือำอำะไร? สรุปการซื้อำ 
อำสงัหารมิทรพัย์ หวัใจหลักก็คือำ “การเลอืกท�เล” ทีถ่อืำเป็นหวัใจส�คญัในการตดัสนิใจซ้ือำขอำงผูต้้อำงการมท่ีีอำยูอ่ำาศยั 
นอำกจากนียั้งต้อำงค�นงึถงึ “มลูค่าทีเ่พิม่ขึน้” และอำย่าลืมว่า “อสงัหารมิทรพัย์” คือำ ทรัพย์สินทีมี่ราคาเพิม่ขึน้อำยูเ่สมอำ  
โดยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีจึงเป็นเรื่อำงที่ส�คัญไม่แพ้กัน ... 

ปี 61 อสังหาฯ ฟื้นตัว 
คอนโด-ทาวน์เฮ้าส์ยังแรง

โดยหลายฝ่ายที่คาดการณ์ว่าตลาด

อสงัหาริมทรพัย์ในปี 2561 ของไทยจะสดใสกว่า 

ในปี 2560 จากแนวโน้มการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ 

ของประเทศ และความชัดเจนของการลงทุน

ภาครฐั รวมถงึเร่ืองภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง

ที่จะเริ่มประกาศใช้ในปี 2561 ซึ่งนอกจาก

จะเป็นโอกาสของผู ้ ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ 

เพื่ออยู่อาศัยแล้ว ยังเป็นโอกาสส�าคัญของ

กลุ่มนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในการลงทุน  

ทัง้อสงัหารมิทรัพย์มอืหนึง่ มอืสอง และทีด่นิ 

ซึง่แนวโน้มในปี 2561 ทีน่่าสนใจ มดีงัต่อไปนี้

บ้านเดี่ยวชะลอตัว เหตุไลฟ์สไตล์
เปลี่ยน-เน้นลงทุน

จากการศกึษาข้อมลูของทีมงาน พบว่า  

สาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ตลาดบ้านเดี่ยวชะลอตัว  

มาจากไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป 

ปัจจบุนักลุม่คนทีอ่ยูแ่บบครอบครวัขนาดเลก็  

2-4 คน กเ็ริม่หนัมาพกัอาศยัในคอนโดมเินยีมด้วย  

เพราะสะดวกในการเดินทาง รวมทั้งยงัเกดิ 

ตลาดใหม่ส�าหรับกลุ่มวัยท�างานที่เริ่มต้น 

ท�างาน 3 - 5 ปีทีห่นัมาลงทนุอสงัหารมิทรพัย์

มากขึน้ โดยใช้การผ่อนดาวน์เป็นการเก็บเงิน  

และขายต่อเพือ่ให้ได้ก�าไร หรอืซือ้เพ่ือปล่อยเช่า  

โดยใช้ค่าเช่ามาผ่อนช�าระเพือ่เป็นรายได้เสรมิ 

และเป็นสินทรัพย์ของตนเอง เช่นเดียวกับ 

วัยผู้ใหญ่ใกล้เกษียณ

ตลาดอสังหาฯ ยังเป็นของผู้ลงทุน
รายใหญ่ 

สิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดอสังหาฯ ในช่วง  

3-5 ปีทีผ่่านมา ทมีงานพบว่ามีเทรนด์ทีน่่าสนใจ  

เช่น นักลงทุนต่างชาติมาซ้ืออสังหาฯ และ 

ร่วมทนุกบันกัลงทนุไทยมากขึน้ ท�าให้ผูล้งทนุ 
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รายใหญ่กินตลาดมากข้ึนต่อเนื่อง ส่วนท�าเล 

การพัฒนายังเป็นตามแนวรถไฟฟ้า ขณะที่ 

รูปแบบห้องจะมีดีไซน์ที่เล็กลง ส่วนทิศทาง 

ปีหน้า ยงัเป็นของนกัลงทนุรายใหญ่ ซึง่แขง็แรง 

มากไปอกี 2-3 ปีเป็นอย่างน้อย ตราบท่ีแบงก์ 

ไม่ปล่อยสินเชื่อให้รายกลาง ส่วนตลาด 

ต่างจังหวัดจะให้ดีเหมือนเดิมก็คงไม่ได้ แต่มี 

ช่องว่างให้ดีเวลลอปเปอร์เข้าไป

 

อสงัหาฯ ต้องปรบัตวัตามเทรนด์ของโลก 
จากพฤติกรรมผู้บรโิภคของโลกเปลีย่น 

ไปมาก ค�าว่า ลักเซอรี่  (Luxury) ก็เปลี่ยนไป  

เช่น ผู้บริโภคสมัยก่อนเป็นผู้มีความมั่งคั่งสูง 

และมคีวามคุ้นเคยค�าว่าลกัเซอรีใ่นลกัษณะหนึง่  

เรียกว่าเป็นโอลด์ลักเซอรี่ (Old Luxury)  

ตายหมู ่บ้านแฝดแก้ปัญหาราคาท่ีดินสูงกว่า 

รายได้ของคน ตลาดบ้านหลังแรกจะลดลง  

ตลาดผู้สูงอายุขยายตัวขึ้น บริษัทอสังหาฯ  

จะอยู่ได้ด้วยสภาพคล่อง ส่วนก�าไรสงูสดุไม่ใช่ 

ส่ิงส�าคัญ ถ้าท�าพอดีตัว ดังนั้น บริษัทใหญ่  

กลาง หรือเล็ก จึงต้องดูแลสภาพคล่องให้ดี

อสงัหาฯ 5 จังหวดัปรมิณฑลยงัขายดี
ด้านภาพรวมตลาดทีอ่ยูอ่าศยัแนวราบ

ในจังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาครและ

สมทุรปราการ มีการเปิดโครงการบ้านจดัสรร 

ค่อนข้างมากไปในทศิทางเดยีวกนั อตัราการขาย 

ยังค่อยเป็นค่อยไป ยกเว้นในบางจังหวัด 

ที่ผู้ประกอบการไปเปิดในท�าเลที่ดีก็จะขายดี

ส�าหรับท�าเลเด่นที่น่าสนใจในการ 

พฒันาโครงการในจงัหวดัปริมณฑล คือ ต้องอยู ่

ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ใกล้พืน้ท่ีพาณชิยกรรม 

ตามข้อก�าหนดในผงัเมอืง อกีทัง้ ยงัต้องใกล้พืน้ที่ 

ตามแนวถนนวงแหวนกาญจนาภเิษกและพ้ืนท่ี 

ที่ไม่ไกลจากจุดขึ้น - ลงทางด่วน ส่วนการ 

เปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต คอื จงัหวัด 

ปริมณฑลจะยังขยายตัวต่อไป ผังเมืองมีผล 

ต่อการพฒันามากทีส่ดุ โดยบ้านจดัสรรเป็นตลาด 

ที่ขยายตัวต่อเน่ือง ที่อยู่อาศัยที่ราคาต�่ากว่า  

3 ล้านบาท ยงัเป็นทีต้่องการ และคอนโดมเินยีม 

ยังเป็นที่น่าสนใจในบางท�าเล

สุดท้ายน้ี ทีมงานขอฝากข้อคิดไว้ว่า 

ปัจจุบันการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เรื่อง

ยากเกินความสามารถของนักลงทุนหน้าใหม่ 

การศกึษาข้อมลู เรยีนรู ้และปรกึษาจากผูท้ีเ่คย 

มปีระสบการณ์ตรงทีเ่ช่ือถอืได้กอ็าจเป็นทางลัด 

ให้ไปสู่ข้อมูลที่ถูกต้อง และลดเวลาลองผิด 

ลองถูกได้ การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง   

แต่หากผู้ลงทนุศกึษาและมคีวามรู้มากพอก่อน 

การลงทนุ กจ็ะเป็นการลดและบรหิารความเสีย่ง 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

ส่วนนิวลักเซอรี่ (New Luxury) คือ คนที่ม ี

รายได้สูง ก�าลงัซือ้สงู แต่ยงัไม่มทีรพัย์สนิเยอะ  

จะระมัดระวังในการจ่าย พร้อมจ่ายในส่ิง 

ท่ีเหมาะสม และมองเร่ืองสุขภาพเป็นหลัก 

ในการอยู่อาศัย มีประสบการณ์มาเกี่ยวข้อง

นอกจากนีก้ารพัฒนาอสงัหาฯ โลกยคุใหม่  

ทุกคนจะได้ของดีหมด แต่ราคาต้องเอื้อมถึง  

ฟังก์ชั่นต้องลงตัว ในอนาคตที่อยู่อาศัย 

ต้องเป็นมากกว่าทีอ่ยูอ่าศยั ทีพั่กอาศยัจะเป็น 

ทีท่�างานในตวั ส่วนลกัษณะกจิกรรมทีร่่วมกนั 

กบัครอบครัวจะเปลีย่นไป สงัคมการอยูร่่วมกนั 

จะเปลี่ยนไป เทรนด์จะเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็น 

ด้านสขุภาพ ผูป้ระกอบการจะต้องสร้างแบรนด์ 

ทีข้ึ่นชือ่ว่าใส่ใจกบัสิง่แวดล้อม (Green Branding)  

และสอดคล้องกับประสบการณ์และความ 

ต้องการของผู้บรโิภคซึง่ต้องมคีวบคูก่นัไป

บ้านจัดสรรรายกลาง-เล็กยังโตได้
ธรุกจิอสงัหาฯ เหมอืนกบัน�า้แขง็ก้อนใหญ่  

ช่องว่างเยอะมาก เหมอืนกบัมสีนิค้าหลากหลาย 

ยีห้่อ แต่การพฒันาโครงการขนาดใหญ่ 3,000  

ล้านบาท หรอื 500 ล้านบาท เสยีเวลาเท่ากนั  

นกัลงทนุระดบักลางจงึอยูไ่ด้ในการสอดแทรก 

เข้าไปในตลาด การแข่งขันในแนวราบ จึงไม ่

รุนแรงมากนัก 

วันน้ีสินค้าฮิตคือบ้านแฝด โต 33%  

แตห่ากรบีพฒันาท�าตามกนัไปกอ็าจจะรบีไป 
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โดยประวัติของสกลุเงนิดจิทิลัตวันี ้ถูกสร้าง 

ขึ้นมา ใน พ.ศ. 2552 ขณะนั้นการใช้จ่าย 

บทิคอยน์ยงัถกูจ�ากดัเป็นวงแคบและมลีกัษณะ

เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการซื้อขายสินค้า

และบริการบางชนิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

ในไม่กีป่ระเทศเท่าน้ัน แต่ในปัจจบุนับทิคอยน์ 

ก�าลังเป็นทีเ่ปิดรบัจากธรุกจิด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

งานบริการ เช่น ที่พัก หรือโรงแรม

บางกอก
ทันการณ์

ย้อำนไปเมือ่ำ พ.ศ. 2557 ทมีงานได้เคยน�เสนอำข่าวสารความรูเ้กีย่วกบั “ บทิคอยน์ ” (Bitcoin) 
ซึง่ปัจจบัุนก�ลงัเป็นทีส่นใจขอำงบรรดานกัลงทนุ โดย “ บทิคอยน์ ” อำธบิายง่าย ๆ คอืำ เป็นเงินดจิทิลั 
ที่ไม่ขึ้นตรงกับสกุลเงินใดๆ ทั้งสิ้นบนโลก เพราะไม่สามารถจับต้อำงได้ เหมือำนเช่นเหรียญ หรือำ 
ธนบัตร แต่สามารถน�มาแทนเป็นเงินเพื่อำจับจ่ายซื้อำสินค้าและบริการตามสถานบริการและ 
ร้านค้าต่าง ๆ ที่เปิดรับได้เช่นกัน 

เหรียญ 2 ด้านของ 
“Bitcoin เงินดิจิทัล @ 

สกุลแรกของโลก”

บริษทัยักษ์ใหญ่ในสหรฐัอเมรกิา เปิดรบั 
ช�ระเงินโดยบิทคอยน์ 

ปัจจบุนัตลาดท่ีให้การยอมรบับทิคอยน์ 

ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศผู้น�าเศรษฐกิจโลก  

เช่น สหรฐัอเมรกิา ประเทศญีปุ่น่ และประเทศ 

แคนาดาที่มีร้านค้าจ�านวนมากต่างยินดีรับ 

บิทคอยน์แทนเงินสด ถึงขั้นที่ขนาดบรรดา 

ผูป้ระกอบการยักษ์ใหญ่ในสหรฐัอเมรกิาหลายราย  

กระโดดเข้าร่วมเปิดรับช�าระเงินค่าสินค้า 

และบรกิารโดยบทิคอยน์ เช่น PayPal , Dell ,  

WordPress , Dish , Wikipedia , Subway , Ebay ,  

Microsoft , App Store และ Amazon ซึ่งใน 

อนาคตอาจจะทวบีทบาททีเ่พิม่มากขึน้เรือ่ยๆ 

ญีปุ่น่เปิดรบับทิคอยน์กว่า 300,000 
ร้านค้า

ด้านตลาดการซือ้ขายลงทนุบิทคอยน์ 

ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์ siam 

blockchain.com มีการเปิดเผยว่า มีบริษัท 

ในญี่ปุ่นราวๆ 18 บริษัทที่เริ่มเข้ามาย่ืนขอ 

ใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิด 

เว็บเทรดให้แลกเปลี่ยนบิทคอยน์ โดย 10 ใน  

18 น้ัน เป็นบริษัทหน้าใหม่ที่ไม่เคยท�าธุรกิจ 

ในบทิคอยน์มาก่อน ส่วนช่วงสิน้ปี 2560 ทีผ่่านมา 

พบว่ามีร้านค้าในญี่ปุ่นที่หันมารับบิทคอยน ์

จ�านวนเกือบแตะ 300,000 ร้านค้าแล้ว

KFC แคนาดาเปิดตัว Bitcoin Bucket 
ข้ามฟากมาทีป่ระเทศแคนาดา ยกัษ์ใหญ่ 

ด้านไก่ทอดอย่าง KFC ในแคนาดากระโดด 

เข้าร่วมกระแสบิทคอยน์ น�าไปสู่การเปิดตัว  

“Bitcoin Bucket” ที่น�าเอาผลิตภัณฑ์ไก่ทอด 

ทีข่ายในราคา 20 เหรียญแคนาดา (ประมาณ  

500 บาท) มาจ่ายด้วยเงินบิทคอยน์
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ด้านข้อมูลจากเว็บไซต์ www.buy-

bitcoinworldwide.com ได้มีการล�าดับ

ประวัติศาสตร์ราคาบิทคอยน์ (Bitcoin Price  

History) ต้ังแต่ พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั โดยพบว่า 

ใน พ.ศ. 2552 ซึง่เป็นปีท่ีบทิคอยน์ถอืก�าเนดิ นัน้ 

ยังไม่มีการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ในตลาด 

เงินตรา หมายความว่า ในปีแรกท่ีเริ่มมี 

บทิคอยน์เกิดข้ึน บิทคอยน์มรีาคาเป็น 0 แต่ใน 

ปี 2553 มีการบันทึกราคาซื้อขายบิทคอยน ์

ครั้งแรก โดยราคาบิทคอยน์ต่อ 1 บิทคอยน์  

เร่ิมมีมูลค่าซ้ือขายอยู่ที่ 0.39 เหรียญสหรัฐ  

และปัจจุบันก�าลังมีมูลค่าทะยานสูงขึ้น 

อย่างน่าตกใจ

ข้อมูลล่าสุด ในขณะท่ีทีมงานก�าลัง 

เขยีนบทความดังกล่าวน้ี ลงวนัที ่24 มกราคม 2561  

เวลา 14.53 น. จ�านวน 1 บทิคอยน์ มมีูลค่า 

เป็นเงินบาทไทย สูงถึง 351,602.90 บาท 

(อ้างอิงจากเว็บไซต์ th.coinmill.com ให้บรกิาร 

ระบบตัวแปลงสกุลเงินทั่วโลก)

บิทคอยน์ในมุมมองของภาครัฐ
เมือ่มด้ีานดย่ีอมมด้ีานลบ แม้บิทคอยน์ 

จะเป็นสกุลเงินที่ได้รับความนิยมอย่างมาก 

จากภาคเอกชนและนักลงทุนของญี่ปุ ่น  

แต่ในมมุกลับกนัรัฐบาลญีปุ่น่ นายทาโร อาโสะ 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลังญีปุ่น่ เปิดเผย 

ว่าสกุลเงินบิทคอยน์ยังไม่เป็นท่ียอมรับ 

ในญี่ปุ่น และยังไม่ได้รับการยอมรับให้เป็น 

สกลุเงนิท่ีน่าเชือ่ถอื ทางการญ่ีปุน่จะคอยจบัตา 

ดพูฒันาการของสกลุเงนิดงักล่าวอย่างใกล้ชิด  

พร้อมยืนยันว่า สกุลเงินบิทคอยน์ยังไม่ได้รับ 

การพสิจูน์ว่ามคีวามน่าเชือ่ถอืเพยีงพอทีจ่ะใช้ 

เป็นสกลุเงนิทีส่ามารถซือ้ขายสนิค้าหลกัๆ ได้

ในขณะท่ีประเทศไทย นายอภิศักด์ิ  

ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลงั ได้ออกมาเปิดเผยว่าปัจจุบนับทิคอยน์  

ถือเป็นส่ิงที่ทั่วโลกก�าลังให้ความสนใจ และ 

มีการเคลื่อนไหวของราคาที่มีความผันผวน 

ท่ีสูงมาก ขึ้นและลงถึงร้อยละ 10 อีกทั้ง 

ในประเทศไทยน้ันยังไม่มีกฎหมายออกมา 

รองรับเงินดิจิทัลสกุลดังกล่าวแต่อย่างใด  

จากการสบืค้นข้อมลูพบอกีว่า เมือ่ช่วง 

สปัดาห์แรกของเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2560  

ที่ผ่านมา ราคาของเงินดิจิทัลอย่างบิทคอยน์ 

พุ่งไปแตะประมาณ 264,000 บาท แต่เพียง  

1 สัปดาห์ต่อมา ราคาก็ดิ่งลงอย่างน่าใจหาย 

ประมาณ 198,698 บาท ต่อ 1 บทิคอยน์ ซึง่นี ่

ไม่ใช่ครั้งแรกที่บิทคอยน์ราคาขึ้นลงรุนแรง 

แบบน้ี นอกจากน้ี การมีหน้าตาเป็นสกุลเงิน 

ดิจิทัล จึงท�าให้เกิดกลุ่มมิจฉาชีพออกอุบาย 

ต่างๆ มาท�าการหลอกลวงนักลงทุน เช่น  

สร้างสกุลเงินดิจิทัลปลอม เว็บไซต์ซ้ือขาย 

ปลอม หรือการหลอกให้ท�าธุรกรรม เป็นต้น

ทั้งนี้ ส�าหรับนักลงทุนที่ก�าลังเฝ้ามอง 

เพ่ือลงทุนกับบิทคอยน์นั้น ควรตระหนักรู ้

อยูเ่สมอว่า ไม่ว่าจะเป็นสกลุเงินดจิทิลั หรอืสกลุ 

เงินเหรียญท่ีจับต้องได้ แท้ที่จริงแล้วเหรียญ 

ย่อมม ี2 ด้านเสมอ เพราะสกลุเงนิดจิทิลั นัน้ 

มีค่าความผันผวนสูง โดยเฉพาะช่วงที่มี 

การเทรดหรอืชดุบทิคอยน์ ราคาอาจจะทะยาน 

สงูข้ึนอย่างรนุแรง ผู้คนจะแห่มาใหความสนใจ 

เป็นอย่างมาก แต่เช่นกัน เมื่อกราฟหักหัวลง 

อย่างรวดเรว็ นกัลงทุนบางรายอาจถงึข้ันต้อง 

ส่ายหวันอนก่ายหน้าผากกนัเลยทเีดยีว ดงันัน้ 

ใครท่ีชอบเก็งก�าไรในสินทรัพย์ที่มีความ 

เสี่ยงสูงก็ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะ 

ลงทุนเสมอ  
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On Trade

ในยุคท่ีกระแสสังคมเปล่ียนไปอำย่างรวดเร็ว ท�ให้เราต้อำงคอำยติดตาม 
สิ่งต่าง ๆ รอำบตัว เพื่อำให้ทันต่อำสถานการณ์อำยู่เสมอำ โดยเฉพาะอำย่างยิ่ง 
ในเรือ่ำงขอำงเทคโนโลยทีีม่คีวามก้าวหน้าอำย่างไม่หยดุยัง้ ส่งผลให้สภาพสงัคม  
รสนยิม วถิกีารด�เนนิชวีติ ไม่เว้นแม้แต่การประกอำบ “อาชพี” ท่ีต้อำงปรบัรปูโฉม 
เพื่อำให้สอำดคล้อำงกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ส่องอาชีพยอดฮิต 
ปี 2561

จากการสบืค้นข้อมลู พบว่าใน พ.ศ. 2561  

ประเทศไทยยงัมคีวามต้องการแรงงานเพ่ิมข้ึน 

และยังคงรูปแบบเดียวกับปีท่ีผ่านมา คือ  

ภาคบรกิารจะมคีวามตอ้งการดา้นแรงงานสงู 

ที่สุด ส่วนภาคที่มีการจ้างงานรองลงมา  

คอื ภาคเกษตรกรรม ขณะทีภ่าคการผลติ หรอื 

ภาคอตุสาหกรรม เป็นภาคทีม่กีารจ้างงานน้อยทีส่ดุ

ซึง่ใน พ.ศ. 2561 นี ้จะเริม่เหน็รปูแบบ 

การจ้างงานท่ีปรับเปล่ียนไปตามเทคโนโลยี  

มีการใช้เครื่องจักรมากขึ้น มีการใช้นวัตกรรม 

ใหม่ๆ ในกระบวนการท�างาน เช่น ตลาดการ อนัดบั 1 แพทย์ โดยเฉพาะกลุม่แพทย์

ผวิหนงัและศลัยกรรม : เพราะกระแสการให้ 

ความส�าคญักบัการดแูลสขุภาพ และต้องการ 

เป็นคนสวยหล่อก�าลังเพิ่มมากขึ้น 

อันดับ 2 โปรแกรมเมอร์ วิศวกร 

ซอฟต์แวร์และนักพัฒนา นักวิเคราะห ์

ข้อมลู (ไอโอทกีารใช้ Big Data) : เน่ืองจาก 

ประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ความก้าวหน้า 

ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งส�าคัญ อาชีพดังกล่าว 

จึงมีความต้องการในตลาดสูง 

อนัดบั 3 นกัการตลาดออนไลน์ รวมทัง้ 

รวิีวเวอร์ (ผู้แนะน�าสนิค้า) และเน็ตไอดอล :  

เพราะการขายของโดยมีหน้าร้านตามช้อป 

ต่างๆ จะมบีทบาทลดน้อยลง และผูป้ระกอบการ 

จะหันมาให้ความส�าคัญกับการขายสินค้า 

ออนไลน์ ซ่ึงอาชีพดังกล่าวมีความส�าคัญ 

อย่างมากในการประชาสมัพนัธ์สนิค้าและบรกิาร 

ในวงกว้าง แต่ได้ประสิทธิภาพสูง 

อนัดบั 4 นกัการเงนิ และนักออกแบบ 

วเิคราะห์ระบบด้านไอท ี: อย่างทีก่ล่าวไปข้างต้น 

ว่าประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 องค์กรท่ีระบบ 

ไอทีมีประสิทธิภาพ จะได้เปรียบคู่แข่ง และ 

การท�างานก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด 

ซื้อขายสินค้าออนไลน์จะขยายตัวอย่างมาก  

ส่งผลให้การจ้างงานในกิจการโลจิสติกส ์

ขยายตัวตามไปด้วย และจะเห็นว่านักศึกษา

จบใหม่ต่างก็มุ่งท�าธุรกิจของตนเองมากขึ้น 

เปิดธุรกิจออนไลน์ของตัวเอง หรือแม้แต่

พนักงานออฟฟิศก็หันมาประกอบอาชีพ

อสิระเพิม่ขึน้ โดยเม่ือส่องเทรนด์อาชีพมาแรง 

ใน พ.ศ. 2561 ซึง่เปิดเผยโดย ศูนย์พยากรณ์

ธรุกจิและเศรษฐกจิ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย  

พบว่า มอีาชพีทีม่าแรงแน่ๆ ในปี พ.ศ. 2561 

10 อันดับแรก ดังนี้
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อันดับ 5 อาชีพกราฟิกดีไซน์ และ 

นกัวทิยาศาสตร์ด้านอาหาร : ความสวยงาม 

ที่แฝงอยู่ในสินค้าและบริการเป็นสิ่งที่ท�าให ้

ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้สนิค้าและบริการ กราฟิก 

ดไีซน์จงึเป็นอาชีพท่ีตอบโจทย์ในจดุนี ้ส่วนอาชพี 

นกัวทิยาศาสตร์ด้านอาหาร ไม่ต้องบอกกน่็าจะ 

รูว่้าเทรนด์อาหารและเครือ่งดืม่ท่ีมนีวตักรรม 

การผลิตอันทันสมัยก�าลังเป็นที่นิยมในตลาด 

ผู้บริโภคทั่วโลก

อนัดับ 6 นกัวทิยาศาสตร์ด้านความงาม  

(คิดค้นเครื่องส�าอาง) และอาชีพเกี่ยวกับ 

การท่องเท่ียว : ไม่ว่าจะยคุสมยัใด ซึง่อาชพีที ่

เกีย่วข้องกบัความสวยความงามและการท่องเท่ียว 

ก็เป็นที่นิยมของมนุษย์อยู่เสมอ

อันดบั 7 ผูป้ระกอบการธรุกจิ (สตาร์ทอพั  

ผูป้ระกอบการ อ-ีคอมเมร์ิซ) : ปฏิเสธไม่ได้ว่า  

บรรดานกัศึกษาทีจ่บการศกึษาใหม่ๆ ในยคุนี้  

ไฟแห่งการท�างานต่างลกุโชน ต่างอยากเริม่ต้น 

อาชีพของตนเองด้วยการเป็นเจ้าของธุรกิจ 

ด้วยกันทั้งสิ้น

อนัดับ 8 อาชีพในวงการบนัเทงิ (ดารา 

นกัแสดง นกัร้อง) สถาปนกิ และมณัฑนากร :  

เพราะมนษุย์ยึดถอืว่าความบนัเทงิ คือ ชัว่โมง 

ของการพักผ่อน ไม่ว่าจะยุคสมัยใด การท�า 

อาชีพดังกล่าว จึงไม่เคยร่วงตกกระป๋อง 

ส่วนอาชีพสถาปนิกและมณัฑนากร จะพุ่งแรง 

อย่างมาก เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของตลาด 

อสังหาริมทรัพย์ที่ก�าลังเติบโต

อันดับ 9 ครูสอนพิเศษ ติวเตอร์  

และอาชพีเกีย่วกบัโลจสิตกิส์และการขนส่ง :  

ความรู้สึกของพ่อแม่ยุคใหม่ท่ีต้องการให้ 

บตุรหลานเติบโตมาเป็นบุคลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ  

จึงส่งผลให้อาชีพครูสอนพิเศษ และติวเตอร ์

มีความต้องการในตลาด ส่วนอาชีพเกี่ยวกับ 

โลจสิตกิส์และการขนส่ง เป็นอาชพีทีต่อบสนอง 

การตลาดออนไลน์

อนัดบั 10 นกับญัช ี: แม้ว่านวตักรรม 

ซอฟต์แวร์ในยุคปัจจุบันจะก้าวหน้าไปมาก  

แต่การตรวจสอบข้อมูลตัวเลขบางอย่าง  

ยังต้องการการวิเคราะห์และการตัดสินใจ 

ของนักบัญชี 

โดยที่อาชีพในแวดวงทางการแพทย์  

ยงัคงเป็นอาชีพยอดฮิตติดต่อกันมาหลายปี  

เนือ่งจากปัจจบุนัคนไทยหันมาให้ความส�าคัญ 

กับสุขภาพ ความสวยความงามมากขึ้น 

ทุกปี บวกกับขณะนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ จะเห็นได้จากธุรกิจทางด้าน

อาหารเริ่มปรับเปลี่ยนสินค้าเน้นดูแลสุขภาพ 

มปีระโยชน์ต่อร่างกายให้สอดคล้องกบัรสนยิม 

ของผู้บริโภค เช่น มีผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง  

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผักผลไม้ออร์แกนิค เครื่องดื่ม 

ไขมันต�่า น�้าตาล 0% และผลิตภัณฑ์อื่นๆ  

ที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพมากขึ้น

ส่วนอกีอาชพีทีม่าแรง คอื โปรแกรมเมอร์  

วิศวกรซอฟต์แวร์ รวมถึงอาชีพเกี่ยวกับ 

โลจิสตกิส์และการขนส่ง ซึง่ในยคุนีเ้ป็นยคุของ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในอนาคตเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมจะขยายตัวและพัฒนาอีกมาก  

และการเปิดการค้าเสรี ก็ส่งผลให้อาชีพ 

เกี่ยวกับโลจิสติกส์และการขนส่งมีบทบาท 

อย่างมากเช่นกัน

ด้านอาชพีทีไ่ม่โดดเด่นใน พ.ศ. 2561  

10 อนัดบัแรก ได้แก่ อนัดับ 1 อาชพีช่างตดัไม้  

อนัดับ 2 พ่อค้าคนกลาง อันดบั 3 อาชพีย้อมผ้า  

อันดับ 4 บรรณารักษ์ และไปรษณีย์ด้าน 

การส่งจดหมาย อันดบั 5 พนักงานขายสนิค้า 

หน้าร้าน อันดับ 6 การตัดเย็บเส้ือผ้าโหล  

อนัดบั 7 การท�ารองเท้าและช่างซ่อมรองเท้า 

อันดับ 8 เกษตรกร อันดับ 9 แม่บ้าน 

ท�าความสะอาด และอนัดับ 10 นกัหนังสอืพมิพ์ 

นติยสาร และผู้สือ่ข่าวภาคสนาม 

ทัง้น้ี สาเหตทุีอ่าชพีท้ัง 10 อนัดบัดงักล่าว 

ท่ีถกูวเิคราะห์ว่าจะไปไม่ค่อยสวยนักใน พ.ศ. 2561  

เพราะเป็นอาชีพที่ก�าลังสวนทางกับโลก 

ยคุดจิทัิล ยกตวัอย่าง ปัจจบุนัการทีค่นหนัไป 

บรโิภคข่าวจากโซเชียลมเีดยี ยูทูป สือ่ออนไลน์  

กนัมากขึน้ อาชีพนกัหนงัสอืพมิพ์ นติยสาร และ

ผูส้ือ่ข่าวภาคสนาม ต่างเป็นอาชพีตดิทอ็ปเทน 

ท่ีเส่ียงตกงานเป็นปีแรก และส�าหรบัคนทัว่ไป 

ก็สามารถท�าตัวเป็นนักข่าวได้ ซึ่งสวนทางกับ 

เด็กจบใหม่จากคณะนิเทศศาสตร์ที่ยังคง 

มีเพิ่มขึ้น และเสี่ยงที่จะหางานได้ยาก 

สรปุจากการส่องอาชพียอดฮิต พ.ศ. 2561  

ดงักล่าว ถอืเป็นแนวทางให้ทัง้ภาคธรุกจิ คนท่ี 

ก�าลงัมองหางาน หรอืเดก็รุน่ใหม่ ใช้ประกอบ 

การตดัสินใจต่อไป เพราะไม่ว่าจะเป็นอาชพีประจ�า 

หรืองานอิสระควรพิจารณาอย่างรอบคอบ  

ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบอาชีพต้องมีความรู้ มีการ 

วางแผนท่ีดี มีความตั้งใจ มีความอดทน  

กระตือรือร้น และพัฒนาตนเองอยู่ตลอด  

เพราะถือเป็นหลักใหญ่ส�าคัญในการก้าวสู่ 

ความส�าเรจ็ในการประกอบอาชพีนัน่เอง  
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บทบาทภารกิจและนโยบาย
การขับเคลื่อนองค์กร

ของคณะผู้บริหาร กทม.

พลต�ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

เป็นประธานในพธิเีปิดอาคารเรยีนใหม่ โรงเรยีนวดัเสมยีนนาร ีเขตจตจัุกร  

พร้อมเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียน 

ในสงักดักรงุเทพมหานคร โดยมพีลต�ารวจโทชนิทตั มศีขุ รองผูว่้าราชการ 

กรงุเทพมหานคร คณะผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร รวมทัง้คณะผูบ้รหิาร 

ข้าราชการและเจ้าหน้าทีส่�านกัการศกึษา ส�านกังานเขตจตจุกัร ครแูละ 

บุคลากรโรงเรียนวัดเสมียนนารี คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่าย 

ผูป้กครอง และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ร่วมพธิ ีณ โรงเรียนวัดเสมยีนนารี 

เขตจตุจักร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 

กทม. เปิดอาคารเรียนหลังใหม่  
รองรบัขยายห้องเรยีนเพิม่ ปรบัพ้ืนทีใ่ช้สอยให้เกดิ 
ประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

รอบรั้ว
บางกอก

พลต�ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง 

การปฏบิตังิานในการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศ ตามโครงการไทยนยิม  

ยั่งยืน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม 

ยั่งยืน ระดับกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา 

ประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ย่ังยืน ระดับเขต และทีมขับเคลื่อน 

การพฒันาประเทศ ตามโครงการไทยนยิม ยัง่ยืน ระดบัชมุชน จ�านวน 

กว่า 3,000 คน ร่วมประชุม ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน 

กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ว่าฯ กทม. มอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที ่

ตรวจเยี่ยมและให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน ณ สถานธนานุบาล 

ถนนเสอืป่า ซึง่เป็นสถานธนานุบาลของกรงุเทพมหานคร โดยมนีายนพดล  

เพ่ิมพิทยา ผู้อ�านวยการส�านักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร  

และคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 

ชวนใช้บริการโรงรับจ�น� กทม. ดอกเบี้ยถูก 
ซื้อทรัพย์ตนคืนได้ก่อนขายทอดตลาด
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นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ณ ตลาดสี่แยก

มหานคร ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน 

เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า ผู้มีรายได้น้อย และผู้ค้าท่ีไม่มีสถานที่ค้าขาย 

ได้มีพ้ืนที่ท�าการค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข 

ภายใต้โครงการตลาดประชารฐัของรฐับาล โดยมนีายสมพงษ์ เวยีงแก้ว 

รองปลดักรงุเทพมหานคร ผู้บรหิารกลุม่เขตกรงุเทพตะวนัออก ผู้บรหิาร

ตลาดส่ีแยกมหานคร สภาวฒันธรรมเขตหนองจอก คณะกรรมการชมุชน  

สถานตี�ารวจนครบาลล�าผกัช ีหน่วยงานภาครฐัและเอกชน เพือ่ร่วมพธีิ  

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 

ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข

นายวันชัย ถนอมศักด์ิ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ 

ตรวจการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี  

ณ ถนนรามอนิทรา เขตคันนายาว จากนัน้ได้ตรวจจดุตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี บริเวณหน้า 

โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3 ถนนรามค�าแหง เขตสะพานสูง  

เพ่ือตรวจจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง  

ช่วงลาดพร้าว – ส�าโรง และตรวจการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสส้ีมฯ  

บรเิวณสถานีราชมงัคลา โดยมีคณะผูบ้รหิารส�านกัสิง่แวดล้อม ผูบ้รหิาร 

ส�านกังานเขตพืน้ที ่ผูบ้ริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

ลงพื้นท่ีตรวจการก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีส้ม

พลต�ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เป็นประธานในพธีิเปิด “ โครงการ โทร. นดั BFC พบแพทย์ใน 60 นาที ”  

ของโรงพยาบาลในสงักดักรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบาย “ NOW ท�าจริง  

เห็นผลจริง ” ตามแผนขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครปี 2561 ระยะเวลา  

100 วนั เพือ่ให้ประชาชนได้รบับรกิารทางด้านการแพทย์อย่างรวดเรว็ 

ทั่วถึง และเท่าเทียม โดยมีนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร  

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อ�านวยการ 

ส�านักการแพทย์ คณะผู้บริหารส�านักการแพทย์ ร่วมพิธี ณ ห้องประชมุ

เทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง 

ส�านักการแพทย์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 

โครงการ โทร. นัด BFC พบแพทย์ใน 60 นาที
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“เว็บไซต์เปิดกว้างด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจ
การค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร”
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