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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษานโยบายและการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพ
ชีวิต ความปลอดภัย เศรษฐกิจและความยั่งยืนของชุมชน ภายใต้โครงการและงบประมาณต่าง ๆ  
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และผลการด าเนินงานในยุคการบริหารงานของพลต ารวจเอก
อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจากข้อมูลเอกสารและผู้ให้
ข้อมูลหลัก ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินการนโยบายของกรุงเทพมหานครภายใต้บริหารงานของพล
ต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง นั้นมีการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเห็นผลชัดเจน โดย
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพชีวิต มีการด าเนินการนโยบายที่มุ่งเน้นเพ่ือการพัฒนาความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาที่เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาไปยัง 
ด้านอ่ืน ๆ ของชุมชนคลองเตยเอง (2) ด้านความปลอดภัย มีการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความ
ปลอดภัยให้แก่ชุมชนคลองเตยในด้านต่าง ๆ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดความ
สงบเรียบร้อยและเป็นประโยชน์โดยรวมกับชุมชน (3) ด้านสิ่งแวดล้อม มีการด าเนินโครงการที่ช่วยลด
มลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาเรื้อรังของชุมชนคลองเตย เช่น การก าจัดขยะ และการ
แก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในปัจจุบัน (4) ด้านเศรษฐกิจและความยั่งยืนของชุมชน มีการส่งเสริม 
ทั้งสถานการณ์ปกติและภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา อย่างไรก็ตาม การพัฒนาชุมชนคลองเตยยังมี
ความเป็นที่ต้องมีผู้แทนของประชาชนในพ้ืนที่อย่างเพียงพอเพ่ือเป็นเสมือนกระบอกเสียงในการ
สะท้อนปัญหาและแนวทางการแก้ไขไปยังผู้ที่มีหน้าที่ก าหนดนโยบายโดยตรง  

 

ค าส าคัญ:  นโยบายกรุงเทพมหานคร ชุมชนคลองเตย การพัฒนาชุมชนคลองเตย  
 
     
 
 
 
 
 
 
*บทความนี้ เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องนโยบายกับการพัฒนาชุมชนเขตคลองเตยภายใต้แนวทางคุณภาพชีวิต  
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและความยั่งยืนของชุมชนกรุงเทพมหานครในยุคพลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง 
**นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
คลองเตยถือว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพ้ืนที่ถึง 12,316  

ตร.กม. เมื่อกล่าวถึงชุมชนหนึ่งในชุมชนที่แออัดที่สุดในประเทศไทย ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชุมชน
คลองเตยมีปัญหาที่ถูกหยิกหยกและเป็นที่ทราบกันโดยแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความ
แออัดของสภาพชุมชน รวมถึงปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งล้วนมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนคลองเตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับยาเสพ
ติดที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนาน และยังไม่ได้รับการแก้ไขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รัฐบาลได้มีการใช้นโยบายต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนคลองเตย รวมถึงการ
ร่วมแก้ไขปัญหากับหน่วยงานอ่ืน เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย และเครือข่ายจิตอาสาต่าง  ๆ 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนคลองเคยยังคงไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร 
นอกจากนี้ เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่คลองเตย เช่น ประเด็นเรื่องความเป็นอยู่ 
ดังตัวอย่างเช่น การพิพาทระหว่างเจ้าของพ้ืนที่ซึ่งโดยส่วนมากถือครองกรรมสิทธิ์โดยการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 

ส าหรับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินการพัฒนาชุมชนคลองเตยอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น โครงการในการปรับปรุงพ้ืนที่ในเป็นสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ (Smart Community) ที่
ปัจจุบันมีการเร่งรัดให้ด าเนินการโดยผู้จัดการออนไลน์ (2563) รายงานว่าจะมีการเร่งท าความเข้าใจ
กับประชาชนในชุมชนรวมถึงส ารวจความต้องการของคนในชุมชนให้แล้วเสร็จภายในต้นปี พ.ศ. 2564 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนแออัดในพ้ืนที่คลองเตยที่ไม่ได้มกีรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของตนเอง ได้มี
โอกาสย้ายไปยังที่อยู่อาศัยที่มีสภาวะแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเพ่ือการ
ปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับแนวโน้มของการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม การก าหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6-7 ปีที่ผ่านมานั้นอาจ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ไม่เท่าที่ควรเนื่องจากการขาดผู้แทนของประชาชนของ
ชุมชนคลองเตย ยกตัวอย่างเช่น การไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) หรือสมาชิกสภาเขต
กรุงเทพมหานคร (สข.) ที่มาจากการเลือกตั้งด ารงต าแหน่งอยู่ (ปัจจุบันมีการชะลอการเลือกตั้ง สข. 
แล้ว) อาจจะกระทบต่อการก าหนดนโยบายของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังมีการปลดผู้ว่า
ราชการ (หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ บริพัทธ์) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและมีการแต่งตั้งผู้ว่า
ราชการคนใหม่ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนคลองเตยในหลายประเด็น ยังไม่ได้ถูกแก้ไขให้หมดไปแต่
อย่างใดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
ชุมชนแออัดคลองเตย โดยชุมชนคลองเตยนั้นเริ่มมีการเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนและระหว่างที่มีการ
ด าเนินการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 ซึ่งมีผลนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 โดยมียุทธศาสตร์
การพัฒนาที่เน้นการส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนการน าเข้า รัฐจึงมีนโยบายลงทุนในการ
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งรวมถึงการคมนาคมและการขนส่ง (เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้า 
22) และเป็นจุดก าหนดในการเคลื่อนย้ายแรงงานจ านวนมากเข้ามาอยู่อาศัยพ้ืนที่คลองเตย 
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ดังนั้น ข้าพเจ้าในฐานะท่ีเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในพื้นท่ีชุมชนคลองเตย จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนคลองเตย โดยจะศึกษานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและความยั่งยืนของชุมชนกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่
ช่วงระยะเวลาที่มีการแต่งตั้งพลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง เข้ามารับต าแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นหัวหน้า
คณะฯ) ว่ามีการด าเนินการอย่างไร ในการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่
ชุมชนคลองเตย รวมถึงความสามารถของนโยบายในการแก้ไขปัญหาในเขตชุมชนคลองเตยได้มาก
น้อยเพียงใด  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. ข้อมูลเอกสาร (documentary research) : ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากการ
รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ เช่น แผนและนโยบายกรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส านักงานเขตคลองเตย รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของ
กรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี และเอกสารอ่ืน ๆ รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ  
ทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินนโยบายและการจัดท างบประมาณส าหรับชุมชนคลองเตย 
 2. การเก็บข้อมูลการจากสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ประกอบด้วย 
ประชาชนในพื้นท่ีและผู้น าชุมชนรวมถึงผู้แทนประชาชนที่มีบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่คลองเตย แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม แยกตามคณุสมบัต ิดังต่อไปนี้  
 2.1 กลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง หรือผู้แทนจากกลุ่มองค์กรของ
ชุมชนคลองเตยในปัจจุบัน จ านวนประมาณ 4 คน  
 2.2 กลุ่มนี้จะเป็นอดีตผู้แทนประชาชน หรืออาสาสมัครที่มีบทบาทเกี่ยวกับนโยบายในการ
พัฒนาชุมชนคลองเตย จ านวนประมาณ 2 คน  
 2.3 กลุ่มนี้จะเป็นประชาชนทั่วไปซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตย จ านวนประมาณ 4 คน   
 
ผลการวิจัย 
แนวทางการก าหนดนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
 นับตั้งแต่พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมืองเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด แม้ว่าไม่
ได้มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง แต่ก็มีการประกาศนโยบายเพ่ือบริหารกรุงเทพมหานคร
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเ จน และ
สะดวกต่อการบริหารจัดการ ทั้งยังสามารถก ากับดูแลเร่งรัดให้ด าเนินการแล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ แนวทางในการก าหนดนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
นั้น หลักการและสาระส าคัญของนโยบายนั้นต้องเป็นไปเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ซึ่งกรุงเทพมหานคร (2556) ได้มีการเผยแพร่และมีการบังคับใช้ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ.2556 จนถึง ปี พ.ศ. 2575 (หรือที่เรียกว่าวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. 2575) โดยตามแผนพัฒนา
ดังกล่าวได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ด้วยกันไว้ใน 7 ด้าน ดังต่อไปนี้  
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1. มหานครปลอดภัย ปลอดมลพิษ อาชญากรรม ยาเสพติด และอุบัติเหตุ  
2. มหานครสีเขียว สะดวกสบาย โดยการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ที่เหมาะสม การ

จัดการคมนาคมขนส่ง การจราจรให้มีความสะดวกและคล่องตัว 
3. มหานครส าหรับทุกคน โดยทุกคนมีความเสมอภาค เคารพสิทธิ และด ารงไว้ซึ่ง 

อัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย  
4. มหานครกระชับ การบริหารเมืองที่มีการเจริญเติบโตให้มีความเป็นระเบียบ โดยการ

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. มหานครประชาธิปไตย โดยการแสดงให้เห็นในความเป็นเมืองประชาธิปไตย และมี

ธรรมาภิบาล  
6. มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้  เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การ

ท่องเที่ยวที่ไม่มีขีดจ ากัด และ  
7. การบริหารจัดการเมืองมหานคร โดยการสนับสนุนการพัฒนาของมหานครทั้ง 6 

ด้านที่กล่าวมาอีกด้วย 

ทั้งนี้การก าหนดนโยบายการพัฒนาของกรุงเทพมหานครในระยะยาวยังต้องสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงความจ าเป็นที่ต้องด าเนินนโยบายให้เป็นไปตามกรอบและแนวทาง
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีการประกาศบังคับใช้ใหม่ในทุก ๆ 5 ปี 
นอกจากนี้ ยังต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับสนับสนุนกับนโยบายวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ที่ริเริ่ม
โดยรัฐบาลปัจจุบัน 
 ส าหรับการด าเนินการนโยบายกรุงเทพมหานครต่อชุมชนคลองเตยนั้นด าเนินการผ่าน
ส านักงานเขตคลองเตย ถือว่าการด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินการนโยบายสาธารณะ 
ตามความหมายของ Dye ที่หมายถึงการที่รัฐเลือกตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท า (อ้างถึงในเดช 
อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้า 1) และความหมายของทินพันธ์ นาคะตะ (อ้างถึงใน สิทธิพันธ์ พุทธหุน, 
2562, หน้า 5) ที่ให้ความหมายว่าเป็นแนวทางหรือโครงการที่ส าคัญๆ ซึ่งรัฐบาลจะต้องจัดให้มีขึ้น
ด้วยการก าหนดเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุสิ่งที่ต้องการ   
 

ทั้งนี้ การด าเนินนโยบายของกรุงเทพมหานครในแต่ละปีนั้นจะเป็นไปตามกรอบข้อจ ากัดของ
งบประมาณท่ีได้รับจากกรุงเทพมหานครซึ่งโดยแหล่งงบประมาณสามารถจ าแยกได้ออกเป็น 2 แหล่ง 
คือ (1) จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ (2) จากรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมที่กรุงเทพมหานคร
จัดเก็บเองและส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้ (ณัฐพงศ์ บุญเหลือ, 2563, หน้า 90) 

 
การจัดสรรงบประมาณ 

กรุงเทพมหานครจะจัดสรรงบประมาณโดยท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี
ตามกระบวนการตามที่ระบุไว้ในระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรในแต่ละปีจะมีจ านวนสอดคล้องกับรายรับที่คาดว่ากรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้ รวมถึง
สถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณให้แก่กรุงเทพมหานครในภาพใหญ่ เช่น 
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สถานการณเ์กี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
จะมีการออกมาในรูปแบบของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยภายหลังจากการเข้าด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดของพลเอก
อัศวิน ขวัญเมือง งบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร และงบประมาณที่ส านักงานเขต
คลองเตยที่ได้รับการจัดสรรใน 5 ปีล่าสุด มีดังนี้  

 
 
 
 
 

ตาราง 1. เทียบเปรียบงบประมาณของส านักงานเขตคลองเตยกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
โดยรวมของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 จนถึงปีงบประมาณ 25641 

 
เมื่อพิจารณาข้อมูลงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบ 5 ปีมีประเด็นที่พบ

ดังนี้  
1. งบประมาณรายจ่ายไม่ได้มีการปรับเพ่ิมขึ้นปีต่อปี สังเกตได้จากงบประมาณปี 2564 ซึ่งมี

งบประมาณรายจ่ายลดลงกว่าในปีงบประมาณ 2563 จ านวนมาก ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่
กรุงเทพมหานครนั้นมีการจัดท างบประมาณแบบสมดุล กล่าวคือ เป็นการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ให้สอดคล้องกับรายได้ที่โดยประมาณการการจัดเก็บได้ในแต่ละปี โดยในปีงบประมาณ 2564 คาด

                                                      
1 ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร (ส านักงานสถานธนานุบาล

กรุงเทพมหานคร ส านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย) 
2 งบเพิ่มเติมส าหรับรายจา่ยพิเศษ 
3 ไม่ได้รับจดัสรรเพิม่เตมิตามฉบบัที่ 1 และ 2 

ปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของกรุงเทพฯ 

(บาท)* 

งบประมาณของ
ส านักงาน 

เขตคลองเตย (บาท) 

สัดส่วนร้อยละงบประมาณ
ส านักงานเขตคลองเตยต่อ
งบประมาณรายจ่ายท้ังหมด 

2560 75,058,404,500 384,299,000 0.511 
2561 78,500,000,000 396,138,840 0.504 
2562 80,000,000,000 380,510,000 0.475 
2563 83,000,000,0002 

ฉบับที่ 1: 140,600,000 
ฉบับที่ 2: 2,570,061,601  

385,862,0003 
 

0.463 

2564 75,500,764,300 346,803,000 0.458 
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การว่าจะการจัดเก็บรายได้น้อยลงกว่าปี 2563 ราว 7,000 ล้านบาท จึงมีความจ าเป็นต้องตัด
งบประมาณรายจ่ายออกบางส่วน จึงท าให้มีจ านวนน้อยลงกว่าปีงบประมาณ 2563 

2. อัตราสัดส่วนของงบประมาณที่จัดสรรให้แก่ส านักงานเขตคลองเตยมีอัตราที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงในปีงบประมาณ 2564  ไม่สอดคล้องกับงบประมาณในบางเขต
พ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครที่มีการปรับเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

3. งบประมาณดังกล่าวไม่ใช่เพียงการจัดสรรส าหรับการบริหารในแต่ละปี แต่มีเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาให้กลายเป็นมหานครแห่งเอเชีย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี พ.ศ. 2556-
2575 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับในปีงบประมาณปี 2565 คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมขึ้น หากสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ผ่านพ้นไป 
รายได้ของกรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้จะเพ่ิมขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจที่กลับมาเป็น
ปกติ  

 

งบประมาณของส านักงานเขตคลองเตย 
ส านักงานคลองเตยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร แบ่งได้

ออกเป็นทั้งหมด 10 แผนงาน ดังนี้  
1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน 
2. แผนงานบริหารการคลัง 
3. แผนงานบริหารการคลังแผนงานรักษาความสะอาด  
4. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
5. แผนการโยธา  
6. แผนงานจัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
7. แผนงานพัฒนาพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 
8. แผนงานพัฒนาชุมชน 
9. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
10. แผนงานบริหารการศึกษา 

ตาราง 2. การใช้งบประมาณรายจ่ายในด้านที่ส าคัญ (หน่วย: ล้านบาท) 
 

แผนงาน/ปี 2560  2561  2562  2563  2564  
การรักษาความสะอาด  154.7 169.7 172.2 170.5 156.2 
การโยธา  35.5 44.6 26.5 35 11.4 
งานจัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 12.6 9.7 11.5 10.9 8.7 
งานพัฒนาชุมชน 57.0 44.3 44.5 45.2 39.9 
งานบริหารการศึกษา 30.0 36.6 33.1 31.3 39.2 
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จากตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย 5 ปีนับตั้งแต่การเข้าด ารงต าแหน่งของผู้ว่าฯ

อัศวิน ขวัญเมือง การจัดสรรงบประมาณในแต่ละด้านดังนี้ 
1. งบประมาณปี 2564 มีเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ท าให้มีการปรับลดลงจาก

ปีงบประมาณ 2563 ด้วยความจ าเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับการคาดการณ์รายได้ของกรุงเทพมหานคร
ที่ลดลงจากปี 2563 ทั้งที่ปัญหาน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่คลองเคยยังคงต้องมีการด าเนินการแก้ไขและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในระยะยาว   

2. งบประมาณส าหรับการบริหารการศึกษาได้รั บการจัดสรรเ พ่ิมขึ้นอย่างมากใน
ปีงบประมาณ 2564 แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญต่อการมุ่งเน้นและพัฒนาการศึกษาส าหรับเขต
พ้ืนที่คลองเตย  

3. งบประมาณเกี่ยวกับแผนงานพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ 2564 ลดลงถึง 6 ล้านบาท  
เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2563  

4. งบประมาณเกี่ยวกับแผนรักษาความสะอาดลดลงในปีงบประมาณ 2564 กว่า 10 ล้าน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563  

5. งบประมาณส าหรับแผนงานโยธาในปีงบประมาณ 2564 ได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปี  
พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนถึงกว่า 5 ล้านบาท 

บทบาทของ ส.ส. ในการก าหนดนโยบายกับชุมชนคลองเตย 
 ผู้แทนการเมืองระดับชาติหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพ้ืนที่ถือได้ว่ามีความส าคัญมาก 
โดยเป็นตัวแทนของประชาชนเพียงรูปแบบเดียวและแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางอ้อมของ
ประชาชนต่อการก าหนดนโยบายที่ส่งผลกระทบและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนคลองเตย เนื่องจาก
นับจากปี 2557 เป็นต้นมายังคงไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (เดิมมีเขตละ 1 คน) แต่
อย่างใด รวมถึงยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร (เดิมมีเขตละ 7 คน)  ส าหรับ
ปัจจุบัน ส.ส. มีได้บทบาทเป็นอย่างมากในการเสนอประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพ่ือการแก้ไขปัญหาชุมชน
คลองเตยไม่ว่าโดยตรงหรือโดยตรงผ่านกระบวนการในรัฐสภาและกระบวนการตามบทบาทของ
คณะกรรมาธิการในด้านต่าง ๆ ที่ได้ด ารงต าแหน่งอยู่ โดยบทบาทที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ชุมชนเขตคลองเตยมีดังต่อไปนี้   

1. การเสนอให้เข้าไปช่วยหมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้าง และไม่มีศักยภาพในการพัฒนาหมู่บ้าน (ชุมชน
คลองเตย) หมู่บ้านจัดสรรที่ถูกโครงการทิ้งร้าง เช่น ไฟฟ้าและน้ าประปา การไม่มีระบบการจัดการ
บริหารพื้นที่ส่วนกลาง สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ไม่มพัีฒนาถนน ไม่มีการลอกท่อระบายน้ า 

2. การเร่งแก้กฎหมายผังเมือง จากการก่อสร้างอาคารสูงที่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่
ประชาชน ส่งผลกระทบกว่า 10 ชุมชน 

3. การเสนอประธานรัฐสภาช่วยเหลือชาวบ้านคลองเตยที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ และ
เสนอให้หน่วยงานของรัฐนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินตามภารกิจเพ่ือให้
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที  
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4. การเสนอสภาพัฒนาพื้นที่เพ่ือเสริมสร้างอาชีพ พ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่ด้านสุขภาพ  

นอกจากการบทบาทดังกล่าวข้างต้น เพ่ือรับฟังปัญหาและสามารถประสานงาน ส.ส. ให้
ความส าคัญของปัญหาของประชาชน โดยได้เข้าร่วมหรือส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนของ
ส านักงานเขต ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้น าชุมชนในเขตคลองเตยและหน่วยงานราชการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง หากได้รับการข้อร้องเรียน หรือปัญหาจากประชาชนในพ้ืนที่ ทาง ส.ส. ก็จะด าเนินการ
ประสานงานให้ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสอบถามหรือให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

ตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง ส.ส. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 แนวทางการท างานของ ส.ส. 
เป็นไปในรูปแบบเป็นกันเอง และมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับคนชุมชนคลองเตยเป็นอย่างมากมาตั้งแต่
สมัยเป็นสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ท าให้สามารถการติดตามประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวกับข้อง เช่น ส านักงานเขตคลองเตย เพ่ือลงไปแก้ไขปัญหาได้อย่างทันทวงที รวมถึงการมี
ทีมงานประจ าตัว ได้แก่ ผู้ช านาญการ ส.ส. และผู้ช่วย ส.ส. นั้นถือว่าเป็นทีมงานที่ช่วยกันลงพ้ืนที่เพ่ือ
แก้ไขปัญหาและรับฟังปัญหาของประชาชนโดยตลอดและเป็นที่รับรู้ของประชาชนในพ้ืนที่ อันจะสรุป
ได้ว่าได้ท างานอย่างเต็มที่ในช่วงระหว่างการขาดผู้แทนประชาชนในรูปแบบของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร 

 
การขาดผู้แทนของประชาชน  
 การขาดแคลนผู้แทนของประชาชนเป็นระยะเวลานานหลายปีจนถึง ณ ปัจจุบัน (สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกเขต) ส่งผลกระทบต่อให้มีช่องว่างการสื่อสารระหว่างประชาชน และ
ผู้แทนประชาชนรวมถึงเป็นกระบอกเสียงไปยังหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องในด้านต่าง ๆ ซึ่งหากพูดถึง
การออกนโยบายสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องมีประชาชนหรือผู้แทนของประชาชนเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบาย โดยหากเป็นไปตามอุดมคติของการตัดสินใจนโยบายตาม
ความหมายของ Mazmanian and Sabatier (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธ์, 2563, หน้า 9) 
ย่อมต้องเริ่มจากการบ่งชี้ปัญหา ซึ่งประชาชนที่ประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมทราบดี และหลังจาก
นั้นมีการก าหนดวัตถุประสงค์ และการก าหนดโครงสร้างกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  และ
สอดคล้องกับค าอธิบายของ Jones (อ้างถึงในเฉลิมพล ศรีหงษ์, 2563 หน้า 3) ที่อธิบายผู้ก าหนด
นโยบายมักจะไม่ใช่ผู้ประสบปัญหาที่เป็นที่มาของนโยบายนั้น ๆ   

ในปัจจุบันประชาชนมีเพียงผู้แทนในภาพของระบบใหญ่ คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เขต
คลองเตยและวัฒนา) และการเลือกตั้งประธานและกรรมการชุมชนของชุมชนตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาซึ่งถือ
เป็นตัวแทนของประชาชนในภาพที่เล็กที่สุดและมีบทบาทค่อนข้างจ ากัดอย่างมาก 
 
บทบาทของบุคคล องค์กร จิตอาสาในชุมชนคลองเตยต่อการพัฒนา  
 บุคคลส าคัญในชุมชนคลองเตย เช่น อดีตสมาชิกสภาเขตคลองเตย และประธานและผู้น า
ชุมชนในปัจจุบัน กลุ่มจิตอาสาที่จัดตั้งซึ่งเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องชุมชนคลองเตย และอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ล้วนมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนคลองเตย
นอกเหนือไปจากการด าเนินการโดยกรุงเทพมหานคร (ส านักงานเขตคลองเตย) นอกจากนี้ ยังรวมถึง
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การช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐอ่ืน เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และกรมศุลกากร เป็นต้น  
 
การด าเนินนโยบายกรุงเทพมหานครกับการพัฒนาชุมชนคลองเตย 

ผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตคลองเตย ภายใต้การบริหารงานของพลต ารวจเอกอัศวิน 
ขวัญเมือง จากผลการด าเนินงานออกเป็น 4 ด้านดังต่อไปนี้ 

 
1.  ด้านคุณภาพชีวิต 

การด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน 
รวมถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังด าเนินการ
ส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงมีการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดีในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในพ้ืนที่ชุมชน
คลองเตย  

ส าหรับผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอันเป็นรากฐานส าคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนคลองเตยในระยะยาวนั้น ส านักงานเขตคลองเตยได้
มีการด าเนินการตั้งแต่อยู่ในช่วงวัยเด็ก คือ มีการด าเนินการเพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครในระดับดี โดยสามารถด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ได้ และได้ด าเนินการโครงการที่ส าคัญ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา “คลองเตยโมเดล”
กรุ ง เทพมหานคร และโครงการเ พ่ิมศักยภาพเ พ่ือยกร ะดับผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียนสั งกั ด
กรุงเทพมหานคร และยังมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการเสริมสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน
นั้น กรุงเทพมหานคร (2563) ได้รายงานว่ามีลานกีฬาในพ้ืนที่เขตคลองเตยถึง 27 แห่ง ถือว่าสูงมาก
เมื่อเทียบกับเขตใกล้เคียง เช่น เขตบางคอแหลม เขตพระโขนง เขตวัฒนา เป็นต้น และมีจ านวน
โรงเรียน/ชุมชนปลอดยาเสพติดถึงจ านวน 39 แห่ง ซึ่งล้วนแต่เป็นมาตรการในการช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
คลองเตยได้อย่างตรงจุด คือ การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม โดยกรุงเทพมหานครได้มีการด าเนินการตาม
โครงการเตรียมความป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่ในเขตคลองเตยในแต่ละปี เช่น การ
ด าเนินการขุดลอกท่อระบายน้ าในสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมต่างๆ และได้มีการด าเนินการเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ครบถ้วน 100% นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ 
วัชพืช ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ าไหล อีกทั้งยังมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับการเตรียม
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานเขต 
 
2.  ด้านความปลอดภัย 

การด าเนินการตามนโยบายของผู้ว่าอัศวิน ขวัญเมืองเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชนนั้นประกอบด้วย การจัดท าหรือปรับปรุงไฟและแสงสว่าง รวมถึงการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการปรับปรุงป้ายรถเมล์ โดยมีโครงการส าคัญ คือ การปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารในเขต
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พ้ืนที่คลองเตย ด าเนินการโดยส านักการจราจรและขนส่ง (กรุงเทพมหานคร) และอีกมาตรการหนึ่งที่
ผู้วิจัยเห็นว่ามีผลเป็นรูปธรรมอย่างที่สุด คือ การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ทางเท้าที่ผิด
กฎหมาย โดยได้มีการด าเนินการปรับผู้กระท าความผิดตามบทก าหนดโทษตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดเพื่อให้ทางเท้าได้ถูกใช้งานตามวัตถุประสงค์ ท าให้สามารถลดจ านวนผู้กระท าความผิดในการ
ใช้รถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้าเหมือนเช่นธรรมเนียมปฏิบัติที่ท ากันเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ จากกที่
กรุงเทพมหานคร (2563) ได้ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยของความพึง
พอใจถึงระดับ 4.57 (จาก 5) ต่อโครงการกวดขันการจอดรถยนต์ หรือขับขี่รถบนทางเท้า และระดับ 
4.19 ต่อโครงการกวดขันการจอดรถยนต์หรือขับขี่บนทางเท้า รวมถึงในระดับ 4.48 ต่อการบังคับใช้
กฎหมายของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ส านักงานเขตคลองเตยยังได้ด าเนินการโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับด้านความปลอดภัยได้ส าเร็จ เช่น  

1. โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2. โครงการเฝ้าระวังภัยแก้ไขพ้ืนที่เปลี่ยนให้เป็นพื้นที่โปร่ง 
3. โครงการเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน 
4. โครงการตรวจประสิทธิภาพการท างานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 
5. โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ  

นอกจากนี้มีพ้ืนที่เสี่ยงในปัจจุบันอยู่เพียง 7 แห่ง ซึ่งถือว่าน้อยสุดเมื่อเทียบกับเขตอ่ืนในพ้ืนที่
กรุงเทพใตต้ามรายงานผลการศึกษาของกรุงเทพมหานคร (2563) 

 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม  

การด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการในแต่ละปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ รวมถึงมี
กิจกรรมในการส่งเสริมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้านหลักท่ีเกิดผลขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ดังต่อไปนี้  

3.1 การแก้ไขปัญหาน้ าเสีย ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด าเนินการเกี่ยวกับโครงการบ าบัดน้ า
เสียคลองเตยกรุงเทพมหานครเพ่ิมเติม เนื่องจากเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาเกี่ยวกับน้ าเสียมาโดย
ตลอด เนื่องจากปัจจุบันมีเพียงโรงบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็กเท่านั้นที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนคลองเตย  

3.2 การแก้ไขปัญหาการจอดซากรถ ถือว่าส าคัญในพ้ืนที่เขตชุมชนคลองเตยที่พบเห็นได้เป็น
ระยะเวลานาน ทั้งนี้ หากไม่ได้มีการด าเนินการใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 
ส านักงานเขตคลองเตยได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามนโยบายของ กทม. เพ่ือป้องกันการกลายเป็น
แหล่งเพาะเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่มีซากรถดังกล่าวอีกด้วย นอกจากนี้ยังรวมถึงการ
แก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัดอันเกิดข้ึนจากการจอดซากรถทิ้งไว้ในพ้ืนที่บริเวณถนนสัญจรอีกด้วย 
 3.3 การแก้ไขขยะมูลฝอย มีการตามแผนที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีก าหนดไว้ในแต่ละปีได้ส าเร็จ 
โดยได้ด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากแหล่งก าเนิด เช่น จากโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือตลาด โดยสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เป็นปริมาณของขยะอันตรายที่สามารถ
คัดแยกออกมาได้ นอกจากนี้ ยังมีการเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะครบวงจรตั้งอยู่ ณ พ้ืนที่
เขตคลองเตย ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนเอกชน 
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 3.4 การแก้ไขปัญหามลพิษทางฝุ่นละออง (ฝุ่น PM 2.5) ได้มีการด าเนินการตามสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นและด าเนินการตามภารกิจที่จะท าให้กรุงเทพเป็นเมืองสะอาด โดยสามารถเห็นผลอย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้ เป็นการด าเนินงานในรูปแบบของ Big Cleaning Day ในการล้างฝุ่น และมลพิษเพ่ือ
แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ผู้ว่าอัศวิน ขวัญเมือง เข้ามา
ด ารงต าแหน่งจนถึงปัจจุบัน 
 
4. ด้านเศรษฐกิจและความยั่งยืนของชุมชน 

การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและความยั่งยืนของชุมชน 
ทั้งในสถานการณ์ปกติ และภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งประชาชนในเขตคลอง
เคยมีความจ าเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างมากจากสภาวะที่ต้องตกงานอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ มาโดยตลอด   

นอกจากนี้ ในประเด็นเกี่ยวกับความยั่งยืนของชุมชนนั้น กรุงเทพมหานครโดยส านักงานเขต
คลองเตยได้ด าเนินในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คือ การส่งเสริมให้คนมีอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่
เกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) นั้น ประชาชนในชุมชนคลองเตยประสบปัญหากับการ 
ถูกเลิกจ้าง หรือถูกลอยแพ เช่น การถูกเลิกจ้างโดยบริษัทรับเหมาที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการน าเข้า
ส่งออกภายใต้พ้ืนที่บริเวณของการท่าเรือแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ส านักงานเขตคลองเคยได้
ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับประชาชนบางส่วนยังได้รับผลกระทบจากการไม่เข้าถึงเงินเยียวยา 
ที่รัฐจัดให้เนื่องจากไม่สามารถรับรู้ข่าวสาร และไม่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงการสมัครได้ 
เช่น โครงการเราไม่ทิ้งกัน โดยการจัดโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นความร่วมมือ  
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน และภาคส่วนเอกชนที่เป็นภาคีเครือข่ายที่ส าคัญใน
การส่งเสริมในช่วยพัฒนาแรงงานของประชาชนในเขตพ้ืนที่คลองเตย โดยถือว่าเป็นโครงการที่ดีใน
การเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นส าหรับประชาชนในเขตพ้ืนที่คลองเตยและสร้างโอกาสในการได้รับเข้า
ท างานในอนาคต และเพ่ือความมั่นคงในประกอบอาชีพ รวมถึงการจัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับการประกอบ
อาชีพได้อย่างยั่งยืนโดยตามรายงานผลการศึกษาของกรุงเทพมหานคร (2563) นั้นส านักเขตเขต
คลองเตยได้จัดให้มีตลาดสดรวมถึงห้างสรรพสินค้าที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายถึง  
16 แห่ง อันเป็นการช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนคลองเตยได้  
 ทั้งนี้การด าเนินของส านักงานเขตคลองเตยทั้ง 4 ด้านในภาพรวมนั้นถือว่าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยพบว่าในมิติของด้านประสิทธิผลตามพันธกิจซึ่งถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญที่สุด
เนื่องจากเป็นการประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินการให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน โดยในงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ข้อมูลจากส านักงานเขตคลองเตย (2564) 
แสดงให้เห็นว่ามีผลด าเนินการที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดถึงร้อยละ 98.038 
 
การอธิบายผลการศึกษา 
 ข้อกังวลต่อประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณ 
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การด าเนินการของกรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาชุมชนคลองเตยได้มีการด าเนินการมาอย่าง
มีรูปธรรมมาตั้งแต่จากเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของอัศวิน ขวัญเมือง อย่างไร
ก็ตาม การจัดสรรงบประมาณในแต่ละด้าน ควรมีความสอดคล้องตามกับปัญหาของชุมชนพ้ืนที่  
เขตคลองเตยในแต่ละปี โดยไม่ควรยึดโยงกับงบประมาณในแต่ละด้านที่จัดสรรในปีงบประมาณ 
ก่อนหน้ามากเกินไป  

 
ข้อกังวลประเด็นการศึกษา  
ประเด็นเรื่องจากสนับสนุนและการพัฒนาการศึกษาของประชาชนจ าเป็นต้องได้รับการ

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานในการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ของชุมชน
ต่อไปในอนาคต การเพ่ิมโรงเรียนในเขตพ้ืนที่คลองเตยควรต้องถูกหยิบยกไปพิจารณาเพ่ือให้
สอดคล้องกับจ านวนประชากรในเขตพ้ืนที่คลองเตย และเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กในพ้ืนที่ชุมชน
คลองเตยหลุดออกไปจากระบบการศึกษาได้ง่าย ทั้งนี้ ข้อมูลจากส านักงานศึกษากรุงเทพมหานคร 
(2563) ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนโรงเรียนในพ้ืนที่เขตคลองเตยที่สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า 
มีเพียง 4 แห่งเท่านั้น และมีเพียงแห่งเดียวที่มีการเปิดสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ตามรายละเอียดที่สรุปดังต่อไปนี้  

 
ตาราง 3. แสดงข้อมูลรายชื่อโรงเรียนและระดับการศึกษาที่เปิดสอน 

ชื่อโรงเรียน ระดับการศึกษาที่เปิดสอน 
โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนวัดคลองเตย อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดสะพาน อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนศูนย์รวมน้ าใจ อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 
 
เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าโรงเรียนในเขตคลองเตยที่มีการเปิดสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นมีสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจ านวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดที่มีการเปิด
การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึง 109 แห่ง และเปิดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 9 แห่ง  

นอกจากนี้ หากพิจารณาเปรียบอัตราส่วนสัดส่วนประชากรต่อโรงเรียน 1 แห่ง ระหว่างเขต
คลองเตยกับเขตอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจจ านวน 9 เขต (จากทั้งหมด 50 เขตของกรุงเทพมหานคร) ตาม
ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (2563) จะเห็นว่าจ านวนโรงเรียน 
ในพ้ืนที่เขตคลองเตยมีอัตราส่วนไม่ถึงร้อยละ 1.00 เมื่อเทียบกับจ านวนโรงเรียนทั้งหมดที่สังกัด
กรุงเทพมหานคร  
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ตาราง 4. เปรียบเทียบระหว่างจ านวนโรงเรียนและสัดส่วนประชากรต่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่คลองเตย
กับเขตอ่ืน ๆ จ านวน 9 เขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

เขต จ านวน
ประชากร 

(คน) 

จ านวนโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพฯ  

(แห่ง) 

สัดส่วนประชากร
ต่อโรงเรียน 1 

แห่ง (คน) 

ร้อยละต่อจ านวนโรงเรียนสังกัด
เขต กทม. ท้ังหมด (437 

โรงเรียน) 
คลองเตย 101,543 4 25,386 0.91 

ลาดกระบัง 175,662 20 8,783 4.57 
หนองจอก 172,990 37 4,675 8.46 
ประเวศ 178,290 16 11,143 3.66 

คลองสามวา 198,019 18 11,001 4.11 
ธนบุรี 107,754 17 6,338 3.89 

บางกอกน้อย 110,417 15 7,361 3.43 
ตลิ่งชัน 105,047 16 6,565 3.66 

บางขุนเทียน 183,878 16 11,492 3.66 
 
ข้อกังวลต่อประเด็นคุณภาพชีวิต  
แม้ว่าจะกรุงเทพมหานครจะมีการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

แต่ยังคงมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างเต็มที่ นั่นก็คือ ปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการที่มีแผนด าเนินการโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็ยังคงมีอยู่ ในปัจจุบัน 
กรุงเทพมหานครควรจะเร่งด าเนินการเพ่ือหาข้อสรุปและแนวทางที่ชัดเจนกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
คือ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าจะมีการชดเชยหรือช่วยเหลือต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างไร รวมถึง
ควรมีการผลักดันให้มีการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนในชุมชนคลองเตยซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้
เสียโดยตรงจากแผนการพัฒนาดังกล่าว  

นอกจากนี้ การด าเนินการต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน เช่น แผนการพัฒนาพ้ืนที่ 
Smart Community ของการท่าเรือแห่งประเทศก็จ าเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอันจะกระทบต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่อย่างตรงไปตรงมา และต้องเปิดให้มีการรับฟังความเห็น และน าความเห็นของ
ประชาชนหรือผ่านประธานชุมชนไปพิจารณาด้วย ไม่ใช่เพียงแต่การเปิดให้รับฟังข้อมูลด้านเดียว  
โดยไม่มีการหยิบยกประเด็นหรือปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในชุมชนหากมีการด าเนินการตามแผนการพัฒนา
ดังกล่าวไปพิจารณา  

 
ข้อกังวลต่อประเด็นการขาดผู้แทนประชาชน 
ส าหรับในประเด็นการขาดผู้แทนของประชาชนที่จะไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา

เกี่ยวกับชุมชนคลองเตย เป็นการด าเนินการที่ขัดต่อหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีตัวแทน
ของตนที่มีสิทธิออกเสียงและให้ความเห็นในประเด็นหรือนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหรือกระทบต่อ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่คลองเตย จึงควรที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดตัวแทนที่ใกล้ชิดกับประชาชนในรูปแบบเดิม คือ สมาชิกสภาเขต
คลองเตย (เดิมมีการเลือกตั้งจากประชาชนจ านวน 7 คนต่อเขต) ท าให้เกิดปัญหาในการสะท้อนจาก
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ชุมชนผ่านผู้แทนของชุมชนอย่างแท้จริง การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
กรุงเทพมหานคร (2528) ที่ห้ามไม่ให้มีการเลือกสมาชิกสภาเขตคลองเตยจนกว่าจะมีการด าเนิน
ปรับปรุงระเบียบของกรุงเทพมหานครเผื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปแล้ว
เสร็จ แม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านการหลายภาคส่วน อย่างไรก็ตาม การก าหนดขั้นตอนดังกล่าวนั้นไม่ได้มี
กรอบระยะเวลาชัดเจนแน่นอน และไม่ได้ก าหนดระยะเวลาเป็นปลายปิดไว้  

แม้ว่าจะมีข้อเสนอในสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (2559) ในการแต่งตั้ง “คณะกรรมการ
ประชาคมเขต” เข้ามาทดแทนการขาด ส.ข. ก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง
อย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับกระบวนการเลือกตั้ง ส.ข. ที่ถือว่าเป็นผู้แทนประชาชนอย่างแท้จริง 
แม้ว่าจะมีข้อกังวลในประเด็นของสัดส่วนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ การเลือกตั้ง
สภากรุงเทพมหานคร รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการยึดโยงกับฝ่ายการเมือง นอกจากนี้ การมิให้มีการ
เลือกตั้งดังกล่าวโดยประชาชนยังขัดต่อหลักการกระจายอ านาจ และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงาน 
 (1) การปรับปรุงงบประมาณในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นใน
การพัฒนาของแต่ละด้าน เช่น การเพ่ิมงบประมาณด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาตามความ
จ าเป็นโดยไม่ต้องยึดแนวทางของกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณก่อนมากจนเกินไป  
 (2) การผลักดันและสนับสนุนมีให้การเพ่ิมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครภายในพ้ืนที่ 
นอกจากนี้ยังควรผลักดันเกี่ยวกับการเปิดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพ่ิมจ านวนโรงเรียนที่
สามารถรองรับการเรียนในระดับมัธยมให้เพ่ิงมากขึ้นกว่าปัจจุบัน 
 (3) การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานราชการเองหรือ
หน่วยงานเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคลองเตยอย่างต่อเนื่อง  
 (4) หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง คือ คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (หรือ กกต.) ควรจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครโดยเร็ว 
และจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเขตเหมือนอย่างอดีตที่ผ่านมาเพ่ือเป็นตัวแทนของประชาชนในระดับที่
ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 (1) การศึกษาถึงความคืบหน้าและปัญหาที่ยังไม่แน่นอนในปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทยอันกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่คลองเตย 

(2) การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่แท้จริงในระบบการศึกษาในพ้ืนที่ของส านักงานเขตคลองเตย 
เพ่ือให้ทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
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 (3) การวิจัยถึงปัญหาของการขาดตัวแทนของประชาชนเพิ่มเติม ในกรณีท่ีไม่มีการจัดเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเขต (หรือ สข.) ในการเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในครั้งหน้า 
เนื่องจากมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนเป็นอย่างมาก  
 (4) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในประเด็นต่าง ๆ ที่ส าคัญประกอบ 
การวิจัย เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตในมุมมองของประชาชนในเขตชุมชนคลองเตย  
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