


พร้อมชน  



หากผู้้�ว่่า กทม. ไม่กล้�าชนกับนายทุนห�างสรรพสินค้�าท่�
ผู้ล้ิตขยะปรมิาณมหาศาล้แต่จ่่ายค้่าจ่ัดการขยะเพย่งไม่ก่�หม่�นบาท 
เราก็จ่ะต�องใช�ภาษ่ีประชาชนมาโอบอุ�มค่้ากำาจ่ัดขยะให�กับนายทุนต่อไป
 
หากผู้้�ว่่า กทม. ไม่กล้�าชนกับผู้้�ท่�ได�รบัประโยชน์จ่ากการขยายสัมปทาน
รถไฟฟ้าสายสเ่ข่ยว่เส�นหลั้ก ซึ่่�งจ่ะทำาให�รถไฟฟ้าเส�นหัว่ใจ่ของกรุงเทพตกอย้่
ในม่อนายทุนไปจ่นถ่งปี 2602 ประชาชนก็ต�องทนอย้่กับราค้าค้่าโดยสาร
รถไฟฟ้าท่�แพงเช่นน่�ไปอ่ก 30 ปี
 
ทั�งหมดน่�เป็นเพ่ยงไม่ก่�ตัว่อย่างของเหตุผู้ล้ท่�ทำาไมผู้้�ว่่า กทม. จ่่งจ่ำาเป็นต�อง
กล้�าชนกับเหล้่าผู้้�ม่อำานาจ่แล้ะนายทุนเพ่�อปกป้องผู้ล้ประโยชน์ของประชาชน 
เพราะหากผู้้�ว่่า กทม. เล้่อกท่�จ่ะอย้่เฉยอย้่เป็น
เราจ่ะไม่สามารถสร�างกรุงเทพท่�ด่กว่่าน่�ได�เล้ย
 
มารว่่มกันเปล้่�ยนกรุงเทพ “เม่องต�องค้ำาสาป” 
ให�กล้ายเป็นเม่องท่�เต็มไปด�ว่ยค้ว่ามหว่ัง

มารว่่มกันสร�างกรุงเทพ “เม่องท่�ค้นเท่ากัน” 
ไปพร�อมกันกับผู้มแล้ะพรรค้ก�าว่ไกล้

ท่�ผู้่านมาภาค้รฐัรว่มถ่งกรุงเทพมองค้นไม่เท่ากัน
ปัญหาของแต่ล้ะค้นจ่่งม่ค้ว่ามสำาค้ัญไม่เท่ากันตามไปด�ว่ย
ปัญหาของผู้้�ม่อำานาจ่แล้ะนายทุนเป็นปัญหาสำาค้ัญท่�ได�รบัการบรกิารอย่างด่
ในขณะท่�ปัญหาของประชาชนค้นธรรมดากล้ับถ้กล้ะเล้ย
แทบไม่ม่หน่ว่ยงานไหนให�ค้ว่ามสนใจ่
 
“เม่องท่�ค้นเท่ากัน” จ่ะทำาให�ปัญหาของทุกค้นได�รบัการด้แล้อย่างเท่าเท่ยมกัน
 
เพ่�อท่�จ่ะสร�างเม่องท่�ค้นเท่ากันให�สำาเรจ็่ลุ้ล้่ว่ง 
ผู้้�ว่่า กทม. จ่ำาเป็นต�องกล้�าชนแทนประชาชน
ไม่เช่นนั�นปัญหาทุกอย่างก็จ่ะไม่ได�รบัการแก�ไขอย่างท่�เป็นอย้่ทุกว่ันน่�

หากผู้้�ว่่า กทม. ไม่กล้�าชนกับนายทุนโรงกำาจ่ัดขยะท่�ม่สายสัมพันธแ์นบแน่น
กับ ค้สช. เราก็จ่ะไม่สามารถแก�ไขปัญหากล้ิ�นเหม็นให�กับชุมชนโดยรอบ
 
หากผู้้�ว่่า กทม. ไม่กล้�าชนกับเหล้่าผู้้�รบัเหมาท่�ก่อสร�างเกินกำาหนดระยะเว่ล้า 
หรอ่ไม่กล้�าดำาเนินการปรบัค้่าก่อสร�างล้่าช�า เพราะเหตุผู้ล้ท่�พว่กเขา
เป็นทุนขนาดใหญ่ท่�ม่สายสัมพันธอ์ันด่กับรฐับาล้ทุกยุค้ทุกสมัย
ปัญหาการก่อสร�างท่�ไม่ว่่าผู้่านไปนานเท่าไรก็ไม่เสรจ็่เสย่ท่ก็จ่ะไม่ม่ว่ันหมดไป
 

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
ม่นาค้ม 2565

ทำ�ไมเร�ต้องสร�้ง

“เมืองท่ีคนเท่�กัน” ?

“พรอ้มชนกบัต้้นต้อของปัญัหาเพ่�อสรา้งเมอ่งที่่�คนเที่า่กนั” 
คอ่หัวใจของข้อเสนอของผมและพรรคก้าวไกล
เพ่�อเปัล่�ยนกรุงเที่พ
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สวัสดิก�รคนเมือง
โอบอุม้เด็ก คนชรา ผู้พิการ

เราโอบอุ้มไม่มากพอ ไม่ใช่ว่าเราที่ำาไม่ได้
เราที่ำาได้แต้่ไมท่ี่ำา

เด็ก ผู้้�สง้ว่ัย ค้นพิการจ่ำานว่นมาก
ไม่ม่อะไรรองรบัเม่�อล้�มล้ง 
โดยเฉพาะในภาว่ะว่ิกฤต กลุ้่มค้นท่�
เปราะบางเหล้่าน่� จ่ะยิ�งใช�ช่วิ่ตอย่าง
ยากล้ำาบากยิ�งข่�น
 
เด็กเล้ก็จ่ำานว่นมากในกรุงเทพ
เกดิมาในค้รอบค้รวั่ยากจ่น
ไม่ม่แม�แต่เงินซึ่่�ออาหาร
ท่�ม่สารอาหารเพ่ยงพอให�พว่กเขา
เติบโตข่�นมาได�อย่างสมว่ัย
 

สำาหรบัผู้้�สง้ว่ยั ในภาว่ะปกตก็ิหางาน
เล้่�ยงช่พตนเองได�ยากมากอย้่แล้�ว่
เม่�อเกิดว่ิกฤตอย่างเช่นทุกวั่นน่�
ค้ว่ามล้ำาบากท่�ว่า่นั�นจ่ง่ทว่ค้่้ณข่�นไปอก่

ส่ว่นค้นพิการในกรุงเทพต�องต่อส้�
ดิ�นรนหนักกว่่าค้นทั�ว่ไปเป็นอย่างมาก 
สาธารณป้โภค้ขั�นพ่�นฐานท่�เราม่
ก็ถ้กออกแบบมา โดยไม่เค้ยค้ำาน่ง
ถ่งพว่กเขา
 
เราจ่ะปล้่อยให�ค้นในกรุงเทพดิ�นรน
แบบน่�ต่อไป หรอ่จ่ะจ่ัดสรรทรพัยากร
เพ่�อช่ว่ยโอบอุ�มให�ช่ว่ิตพว่กเขาด่ข่�น? 
 

เพิ�มเงินสว่ัสดิการให�กับ
ค้นกรุงเทพกลุ้่มเปราะบาง

เพิ�มเบ่�ยผ้้ส้งอายุ
60 ปีัข้�นไปั
จ่ากเดิมท่�ได� 600-1,000 บาท
ต่อเด่อน ตามระดับอายุ 
เราจ่ะเพิ�มให�ทุกค้นได�รบั 
สว่ัสดิการ 1,000 บาทต่อเด่อน
เท่าเท่ยมกัน

เพิ�มสวัสดิการเล่�ยงด้
เด็กเล็ก 0-6 ปัี
จ่ากเดิมท่�ได� 600 บาท 
เฉพาะเด็กท่�ยากจ่น
เราจ่ะเพิ�มให�เด็กทุกค้นได�รบั 
สว่ัสดิการ 1,200 บาทต่อเด่อน
ทั�ว่ถง่กัน

เพิ�มสวัสดิการคนพิการ 
จ่ากเดิมท่�ได� 800-1,200 บาท 
ตามประเภทค้ว่ามพิการ 
เราจ่ะเพิ�มให�ค้นพิการได�รบั
สว่ัสดิการ 1,200 บาทต่อเด่อน
ทุกค้น

เพิ�มสวัสดิการ
เอาเงินมาจากไหน ?

ร้ �หรอ่ไม่ว่่าในปี 2565 ท่�มก่าร
จ่ัดเก็บภาษ่ีท่�ดิน 100% 
กทม. จ่ะม่รายได�เพิ�มข่�นเป็น 
18,000 ล้�านบาทต่อปี
แต่ “สว่ัสดิการค้นเม่อง” ของเรา
ใช�งบประมาณปีล้ะ 7,293 ล้�าน
บาทต่อปี เท่านั�น
งบจ่ำานว่นน่�ไม่ถ่งค้ร่�งของ
รายได�ท่� กทม. เก็บเพิ�มได�!
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วัคซนีฟรี
จากภาษีประชาชน

การเข้าถ้งวัคซ่นป้ัองกันโรคควรเป็ันสิที่ธขิั้นพ่้นฐาน
นอกจากวัคซ่นในบัญช่ยาหลักแล้ว วัคซ่นป้ัองกันไข้หวัดใหญ่ 

วัคซ่นปัอดอักเสบ และวัคซ่นไข้เล่อดออก
วัคซ่นที่ั้ง 3 ชนิดน้่ม่ราคาที่่่ส้ง ยากที่่่ปัระชาชนที่ั่วไปัจะเข้าถ้งได้

ผู้้�ป่ว่ยหนัก ผู้้�ป่ว่ยติดเต่ยง 
ค้อ่ปัญหาใหญ่ของค้รอบค้รวั่
หากเล้่อกได� ทุกค้นค้งอยากป้องกัน
ไม่ให�เจ่็บป่ว่ย มากกว่่าเจ่็บป่ว่ยแล้�ว่
ค่้อยรกัษีา
 
โรค้ปอดอักเสบ เป็นโรค้ท่�ม่อัตราป่ว่ย
ส้งเป็นอันดับ 3 ของกรุงเทพ 
แล้ะยังม่อัตราการเส่ยช่ว่ิตส้งเป็น
อันดับ 3 ของประเทศ เป็นรองเพ่ยง
โรค้มะเรง็แล้ะโรค้หัว่ใจ่เท่านั�น

ผู้้�ส้งอายุเม่�อเป็นโรค้ปอดอักเสบ
หากโชค้ด่ไม่เสย่ช่ว่ิต ก็ม่โอกาสสง้
ท่�จ่ะโชค้ร�าย กล้ายเป็นผู้้�ป่ว่ยติดเต่ยง
 

โรค้ไข�เล้่อดออก ในช่ว่งช่ว่ิตค้นเราจ่ะ
ติดได�ส้งสุด 4 ค้รั�ง โดยทุกค้รั�งท่�ติด
ค้ว่ามรุนแรงจ่ะเพิ�มมากข่�น

สำาหรบัผู้้�ป่ว่ยท่�เป็นเด็ก ว่ัค้ซึ่่นจ่ะช่ว่ย
ป้องกันการติดได�  65% แล้ะช่ว่ยล้ด
ค้ว่ามรุนแรงของโรค้เม่�อม่การติดซึ่ำ� า
ได�มากถ่ง 80% อย่างไรก็ตามว่ัค้ซึ่่น
ไข�เล้่อดออกนั�นม่ราค้าท่�ส้งมาก 
ยากท่�เด็กแล้ะเยาว่ชนจ่ากค้รอบค้รวั่
รายได�น�อยจ่ะสามารถเข�าถ่งได�
 
เราเช่�อว่่าการเข�าถ่งว่ัค้ซึ่่นอย่างทั�ว่ถ่ง 
ค้่อหล้ักประกันการม่ภ้มิคุ้�มกันท่�
เท่าเท่ยมของทุกค้น

เราจะที่ำาให้การ
เข้าถ้งวัคซ่น
โรคทีุ่กชนิด 
เปั็นสิที่ธิ
ขั�นพ่�นฐาน
ของคนกรุงเที่พ
นอกจากวัคซ่นในบัญช่
ยาหลัก วัคซ่นเหล่าน่�
คนกรุงเที่พต้้อง
เข้าถ้งได้ฟร ่
ภายใต้้คำาแนะนำาของแพที่ย์

• ว่ัค้ซึ่่นโรค้ปอดอักเสบ 
• ว่ัค้ซึ่่นโรค้ไข�หว่ัดใหญ่ 
• ว่ัค้ซึ่่นโรค้ไข�เล้่อดออก  

ต้ั�งเปั้ายกระดับ
ศ้นย์สาธารณสุขชุมชน
ของกรุงเที่พ
ให�เป็นศ้นย์ฉ่ดว่ัค้ซึ่่นฟร่
เพ่�อให�ทุกชุมชนสามารถเข�าถ่ง
ว่คั้ซึ่น่ โดยเฉพาะผู้้�มร่ายได�น�อย
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หยุดระบบอปุถัมภ์ด้วย

งบท่ีคนกรุงเทพเลือกเองได้

ผ้้ที่่่กุมเงิน ผ้้ที่่่กุมที่รพัยากร ค่อผ้้กุมอำานาจที่่่แที่้จรงิ 
ถ้งเวลาค่นอำานาจให้ปัระชาชนคนกรุงเที่พ

ตล้อดเว่ล้าท่�ผู้่านมาอำานาจ่ไม่ได�อย้่ท่�
ประชาชน แต่อย้่กับหน่ว่ยงานราชการ
ท่�เต็มไปด�ว่ยระบบอุปถัมภ์ 
หากค้นในชุมชนม่ปัญหา พว่กเขาก็ไม่
สามารถแก�ไขเองได�เน่�องจ่ากไม่ม่งบ 
จ่ำาเป็นต�องไปกราบกรานร�องขอจ่าก
หน่ว่ยงานราชการ ซึ่่�งได�บ�างไม่ได�บ�าง 
สุดแท�แต่เส�นสายแล้ะบุญกรรม
ท่�ค้นในชุมชนนั�นสร�างรว่่มกันมา
 
ชุมชนไหนม่เส�นสายท่�ด่ ก็จ่ะได�รบัการ
จ่ัดสรรงบประมาณเพ่�อแก�ไขปัญหา 
ชุมชนท่�ไม่ม่เส�นสายก็ต�องทนอย้่กับ
ปัญหาไปเร่�อยๆ ส่งผู้ล้ให�ทุกชุมชนต�อง
พยายามว่ิ�งเข�าหาผู้้�ม่อำานาจ่หรอ่หน่ว่ย
งานราชการท่�กุมงบประมาณ เพ่�อสร�าง
เส�นสายค้ว่ามสัมพันธ ์จ่นกล้ายเป็น
ระบบอุปถัมภ์ท่�เราเห็นอย้่ทุกว่ันน่�
 
มากไปกว่่านั�นงบประมาณท่�กระจ่ายให�
สำานักงบกล้างผู้้�ว่่าแล้ะสำานักงานเขต 

ส่ว่นมากงบพว่กน่�ค้่องบท่�ผู้้�รบัเหมา
ว่ิ�งเต�นขอให�รฐัทำาโค้รงการต่างๆ 
โดยส่ว่นมากรฐัก็จ่ะทำาโค้รงการเดิม
ว่นไปว่นมา ตั�งแต่ขุดถนนป้ถนนแล้�ว่
ก็ขุดถนนป้ถนนในท่�เดิมซึ่ำ� าๆ ส่ว่น
โค้รงการท่�ประชาชนต�องการจ่รงิๆ 
ถ�าเส่ยงดังไม่พอหรอ่ไม่ม่เส�นสาย 
ก็จ่ะถ้กปฏิิเสธโดยให�เหตุผู้ล้ว่่า
ไม่ม่งบประมาณ
 
นโยบายงบท่�ค้นกรุงเทพเล้่อกได�
ค้่อการเริ�มปักธงค้่นอำานาจ่ให�กับ
ประชาชน โดยประชาชนในพ่�นท่�จ่ะ
เป็นผู้้�ทรงอำานาจ่ส้งสุดท่�จ่ะรว่่มกัน
ตัดสินใจ่ว่่า จ่ะนำางบประมาณก�อนน่�
ไปใช�ทำาโค้รงการอะไร เม่�อตัดสินใจ่
ได�แล้�ว่ก็เพ่ยงไปแจ่�งให�หน่ว่ยงาน
ราชการทำาตามมติของชุมชน โดย
หน่ว่ยงานราชการไม่ม่สิทธปิฏิิเสธ
เหม่อนเช่นท่�ผู้่านมา

นำางบประมาณของ กทม. ประมาณ 
5% (4,000 ล้�านบาท)  ให�ประชาชน
แล้ะชุมชนตัดสินใจ่ว่่าจ่ะใช�อย่างไร 
โดยจ่ดัสรรงบประมาณแบง่เปน็ 3 สว่่น
 
1. งบปัระมาณ “ชุมชน”
• ชุมชนละ 500,000-

1,000,000 บาที่ต้่อปีั        
ตามขนาดของชุมชน

• เล่อกโครงการด้วยเส่ยงของ
ปัระชาชน 
ให�ค้นในชุมชนเป็นค้นตัดสินใจ่ 
“เล้่อก” ว่่าจ่ะนำางบประมาณ 
ก�อนน่�ไปจ่ัดสรรพัฒนาอะไร

 
2. งบปัระมาณ “เขต้”
• เฉล่�ย 50 ล้านบาที่ต้่อปีั      

ตามขนาดของเขตแล้ะจ่ำานว่น
ประชากร

• เล่อกโครงการด้วยเส่ยงของ
ปัระชาชน  
จ่ัดการล้งค้ะแนนโดยประชาชน
ในเขต เพ่�อเล้่อกโค้รงการท่�
ประชาชนเห็นด�ว่ยแล้ะอยากให�
เกิดข่�นมากท่�สุด โค้รงการท่�ได�
รบัค้ะแนนส้งสุด จ่ะถ้กนำาไป
บรรจุ่ในงบประมาณปีถัดไป

 

3. งบปัระมาณ “กรุงเที่พ”
• จัดสรรงบ 200 ล้านบาที่ต่้อปัี 

สำาหรบัค้นกรุงเทพทุกค้น โหว่ต
โค้รงการท่�ค้นกรุงเทพอยากเห็น
รว่่มกัน เพ่�อสร�างกระบว่นการ 
ม่ส่ว่นรว่่มอย่างแท�จ่รงิ



13บ�้นคนเมอืง
ท่ีอยูอ่าศัยใจกลางเมอืง

ในราคาท่ีทกุคนเขา้ถึงได้

หากเราสามารถสรา้งที่่่อย้่อาศัยใจกลางเม่อง
ให้กับนายที่หารและเหล่านายพลได้ 

เราก็ควรสรา้งที่่่อย้่อาศัยใจกลางเม่อง
ให้กับปัระชาชนได้เช่นเด่ยวกัน

ตล้อด 10 ปีท่�ผู้่านมา ราค้าท่�อย้่อาศัย
ในกรุงเทพถ่บตัว่ส้งข่�นแล้ะโตเรว็่กว่่า
เงินเด่อนเฉล่้�ยถ่ง 3 เท่า 

ค้นทั�ว่ไปไม่สามารถเข�าถ่งท่�อย้่อาศัย
ในเม่องท่�ม่คุ้ณภาพได� มากไปกว่่านั�น
หล้ายค้นไม่ม่ท่�อย้่อาศัยเป็นของตนเอง 
หากว่ันหน่�งต�องการม่ ราค้าท่�อย้่อาศัย
ก็จ่ะถ่บพว่กเขาให�ออกไปนอกเม่อง
ซึ่่�งพว่กเขาต�องแบกรบัค้่าโดยสาร
เข�ามาทำางานในเมอ่งไปกล้ับ
วั่นล้ะไม่ตำ� ากว่่าร�อยบาท

ช่ว่งแรกเราจ่ะเริ�มจ่ากการเช่าท่�
ราชพัสดุหรอ่ท่�ของสำานักงาน
ทรพัย์สินพระมหากษัีตรยิ์
ท่�ม่อย้่เป็นจ่ำานว่นมากในกรุงเทพ
เพ่�อนำามาสร�างท่�อย้่อาศัยให�ประชาชน

ในระยะยาว่ เราหวั่งว่่าพรรค้ก�าว่ไกล้
จ่ะสามารถผู้ล้ักดันนโยบายย�าย
กองทัพออกจ่ากตัว่เม่องกรุงเทพ
ให�สำาเรจ็่ได� โดยท่�ดินของกองทัพ
ในตัว่เม่องกรุงเทพม่อย้่มหาศาล้ 
เราสามารถนำาท่�ดินเหล้่านั�นมาสร�าง
ประโยชน์ให�ประชาชนได�อก่มาก

ต้ั�งเปั้าสรา้ง
ที่่�อย้่อาศัย
ใจกลางเม่อง
10,000 ย้นิต้ 
ภายใน 4 ปัี
กที่ม. ลงทีุ่นสรา้งและ
บรหิารที่่�อย้่อาศัย 
ในราค้าไม่เกิน 3,500-9,000 บาท/
เด่อน (แล้�ว่แต่ขนาดค้รอบค้รวั่)

ให้เช่าระยะยาว 
ท่�อย้่อาศัยท่�จ่ะทำาให�เราไม่ต�องกังว่ล้
เช่าระยะยาว่ 1 ชั�ว่อายุค้น 
(สัญญา 30 ปี ต่อสัญญาได�)

 

ต้้องอย้่ใจกลางเม่อง 
ในท่�ท่�การค้มนาค้มเข�าถ่ง ม่พ่�นท่�
ส่ว่นกล้าง ล้านกิจ่กรรม ย่านค้�าขาย 
เพ่�อให�กิจ่กรรมในชุมชนดำาเนินไปได�
โดยดำาเนินการเช่าท่�ดินจ่าก
เจ่�าของท่�ดินรายใหญ่ในกรุงเทพ 
เช่น กรมธนารกัษ์ี สำานักงานทรพัย์สิน
พระมหากษัีตรยิ์ กระทรว่งกล้าโหม 
เพ่�อนำามาสร�างท่�อย้่อาศัยให�ประชาชน 



15ลดค่�ครองชพี 
ด้วยค่าเดินทาง
ท่ีทกุคนจา่ยไหว

ถ้า กที่ม. คิดจะเอากำาไรจากขนส่งสาธารณะ
คนที่่่ลำาบากค่อปัระชาชน

การท่� กทม. ตั�งเป้าทำากำาไรในบรกิาร
ขนส่งสาธารณะทำาให�ทั�ง ขสมก. แล้ะ
บรษัิีทเดินรถของเอกชนไม่สามารถ
คิ้ดค้่าโดยสารราค้าถ้กได� รว่มถ่งทำาให�
ทุกฝ่่ายตัดสินใจ่ไม่พัฒนาคุ้ณภาพรถ
หรอ่เพิ�มรอบรถเน่�องจ่ากกังว่ล้ว่่า
จ่ะทำาให�ตนเองขาดทุน
 
เราจ่ะทำาการเปล้่�ยนมุมมองของรฐั
ต่อการบรกิารขนส่งสาธารณะเส่ยใหม่ 
ในระยะแรกรฐัจ่ะต�องยอมขาดทุน
เพ่�อด่งด้ดให�ประชาชนเปล้่�ยนมาใช�
ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช�
รถส่ว่นตัว่ ไม่ว่่าจ่ะด�ว่ยการอุดหนนุ
ค่้าโดยสารให�ถ้กล้งอย่างมาก หรอ่การ
พัฒนาคุ้ณภาพรถแล้ะบรกิารให�ด่ 
โดยหว่ังว่่าเม่�อทุกอย่างด่ข่�นแล้�ว่
ประชาชนจ่ะเริ�มเปล้่�ยนจ่ากการใช�
รถส่ว่นตัว่มาเป็นรถโดยสารสาธารณะ 
ซึ่่�งจ่ะทำาให�ถนนโล้่งข่�น รถโดยสาร

สาธารณะสามารถเดินทางได�ตรงตาม
เว่ล้าเพราะการจ่ราจ่รไม่หนาแน่น
จ่นเกินไปอันเป็นหัว่ใจ่หลั้กของ
บรกิารขนส่งสาธารณะท่�ด่
 
ในส่ว่นของรถไฟฟ้านั�น
เป้าหมายสำาค้ัญท่�สุดค้่อการทำาให�เกิด
ตั�ว่รว่่มแล้ะค้่าโดยสารรว่่ม เพราะจ่ะ
ทำาให�ประชาชนไมต่�องจ่า่ยค้า่แรกเข�า
ซึ่ำ�าซึ่�อน ซ่ึ่�งจ่ะทำาให�ค้า่โดยสารถ้กล้ง
โดยเริ�มต�นจ่ากการเปิดรายล้ะเอ่ยดท่�
อย้่ในสัญญาทั�งหมดเส่ยก่อน เพ่�อท่�
ข�อเสนอต่างๆ จ่ะได�อย้่บนพ่�นฐาน
ค้ว่ามเป็นจ่รงิแล้ะข�อม้ล้ท่�เป็นปัจ่จุ่บัน
 
มากไปกว่่านั�นการเจ่รจ่าท่�เก่�ยว่ข�อง
กับค้่าโดยสารของรถไฟฟ้าทุกสาย
ผู้้�ว่่า กทม. พร�อมด�ว่ยเค้รอ่ข่าย
ประชาชนจ่ะต�องสามารถขอ
เข�าประชุมได�ด�ว่ย

ต้ั�งเปั้าสนับสนุน
การให้บรกิารขนสง่
สาธารณะ เพ่�อลด
ค่าครองช่พของ
คนกรุงเที่พในทีุ่ก
ร้ปัแบบการเดินที่าง

 รถเมล์
• “ต้ั�วคนเม่อง” ล้ดค้่าค้รองช่พแล้ะ

ส่งเสรมิการข่�นรถเมล้์ ด�ว่ยการ
อุดหนนุงบประมาณ ให�ประชาชน
ซึ่่�อตั�ว่รถเมล้์ ในราค้า 70 บาท  
แต่ใช�เป็นค่้าโดยสารได� 100 บาท

• กที่ม. เดินรถเอง ในเส�นทางท่�ยัง
ไม่ม่ใค้รเดินรถ กทม. จ่ะดำาเนิน
การเดินรถเอง

• ปัรบัปัรุงป้ัายรถเมล์ทีุ่กปั้าย ให�ม่
ไฟส่องสว่่าง ข�อม้ล้สายเดินรถ 
กล้�องว่งจ่รปิด แล้ะปุ่มขอค้ว่าม
ช่ว่ยเหล้่อ (SOS) 

• แก้ไขปััญหาจุดเช่�อมต่้อรถเมล์-
รถไฟฟ้า-เรอ่ ก่อสร�างอาค้าร
เปล้่�ยนถ่ายผู้้�โดยสาร เพ่�อให�
ประชาชนสามารถเปล้่�ยนร้ปแบบ
การเดินทางได�โดยหัว่ไม่เปียก

เรอ่โดยสาร
เจรจารว่มทีุ่นเอกชน 
จ่ากเดิมท่�เอกชนได�รบัสัมปทานแต่
เพ่ยงผู้้�เด่ยว่ เป็นการล้งทุนรว่่มกัน
ระหว่่างเอกชนแล้ะ กทม. เพ่�อให� 
กทม. สามารถอุดหนนุ-ล้งทุน 
ปรบัปรุงเรอ่โดยสารท่�ใหม่ สะดว่ก 
แล้ะปล้อดภัยสำาหรบัประชาชนได�

รถไฟฟ้า
เราจ่ะผู้ล้ักดันให�เกิด “ตั�ว่รว่่ม” 
แล้ะ “ค่้าโดยสารรว่่ม”
• ต้ั�วรว่ม บัตรใบเด่ยว่ ข่�น

รถไฟฟ้าได�ทุกสาย (แล้ะ
สามารถพัฒนาให�เช่�อมโยงกับ
รถเมล์้-เรอ่โดยสารได�ในอนาค้ต)

• ค่าโดยสารรว่ม เล้ิกเก็บค่้าแรก
เข�าซึ่ำ�าซึ่�อน ล้ดค้า่โดยสารให�
เหล้อ่ 15-45 บาทต่อเท่�ยว่
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ขึน้ค่�เก็บขยะห้�งใหญ่ 

เอาเงนิไปปรบัปรงุการ

เก็บขยะครวัเรอืน

มันไม่สมเหตุ้สมผลที่่่กรุงเที่พจะเอาภาษ่ของปัระชาชน
ไปัอุ้มค่าจัดการขยะให้กับเหล่านายทีุ่น

หล้ายค้นอาจ่จ่ะยังไม่ร้�ว่่าทุกว่ันน่�
กทม. ขาดทุนค้่าจ่ัดการขยะมหาศาล้
แน่นอนว่่ารฐัสามารถขาดทุนเพ่�อให�
บรกิารสาธารณะแก่ประชาชนได� 
แต่รฐัไม่ค้ว่รขาดทุนเพ่�อให�บรกิาร
นายทุน 
 
นายทุนจ่ำาเป็นต�องจ่่ายค้่าบรกิารตาม
จ่รงิโดยไม่เบ่ยดเบ่ยนภาษ่ีของ
ประชาชน
 
ห�างสรรพสินค้�าขนาดใหญ่ผู้ล้ิตขยะ
ออกมาเป็นจ่ำานว่นมาก แต่กล้ับจ่่ายค้่า
กำาจ่ัดขยะเพ่ยงเด่อนล้ะไม่ก่�หม่�นบาท
เท่านั�น เทย่บไม่ได�เล้ยกับขยะท่�ผู้ล้ิต
ออกมาเด่อนล้ะหล้ายร�อยตัน ซึ่่�งตาม
ค้ว่ามเป็นจ่รงิแล้�ว่ค้ว่รจ่ะต�องจ่่าย
ไม่ตำ� ากว่่า 300,000-500,000 บาท 
ต่อเด่อน

 

มากไปกว่่านั�นอ่กปัญหาหน่�งค้่อเร่�อง
การทุจ่รติโรงงานกำาจ่ัดขยะท่�
เอ่�อพว่กพ�องแล้ะนายทุนจ่นกรรมตก
อย้่กับชาว่บ�าน
 
โรงกำาจ่ัดขยะของ กทม. ท่�ส่งกล้ิ�น
ล้�ว่นมาจ่ากการก่อสร�างท่�ไม่เป็นไป
ตามแบบ จ่นไม่สามารถกำาจ่ัดขยะ
ตามกระบว่นการท่�ถ้กต�องได� โดย
ระบบกำาจ่ัดกล้ิ�นในกระบว่นการหมัก
ขยะ ม่ปัญหาตั�งแต่วั่นแรกท่�รบัมอบ 
แต่กรุงเทพกลั้บปล้่อยผู้่าน ไม่ยอม
เอาผู้ิดผู้้�รบัเหมา 

บางบรษัิีทท่�ได�รบังานก่อสร�างโรงงาน
กำาจ่ัดขยะ ม่นายทหารระดับสง้ท่�เป็น
เค้รอ่ข่ายของ ค้สช. หรอ่ม่ค้ว่าม
สัมพันธอ์ันด่กับเค้รอ่ข่าย ค้สช. 
นั�งเป็นกรรมการ / ผู้้�ถ่อหุ�น

เก็บค่าจัดการขยะจาก
นายทีุ่นต้ามจรงิ 
นายทุนต�องจ่่ายค้่าจ่ัดการขยะเพิ�มข่�น
ไม่ตำ� ากว่่า 10 เท่าของท่�จ่่ายอย้่ใน
ปัจ่จุ่บัน เพ่�อให�เราไม่ต�องนำาภาษ่ีของ
ประชาชนไปอุ�มนายทุน

ปัรบัปัรุงจุดที่ิ�งขยะ
ที่ั�วกรุงเที่พ 
ให�การเดินรถเก็บขยะม่ประสิทธภิาพ 
เก็บค้รบ ไม่ตกหล้่น ตรงเว่ล้า

จ้างคนในชุมชน 
รว่มขยะในชุมชนมารว่มไว่�ท่�จุ่ดทิ�งขยะ
รมิถนน สำาหรบัชุมชน หรอ่ในซึ่อยล้่ก
ท่�รถขยะเข�าไม่ถ่ง

แก้ไขกลิ�นเหม็นจาก
โรงงานขยะ 
ทั�งของ กทม. แล้ะของเอกชน 
ให�ปฏิิบัติตามแผู้นงาน ข�อสัญญา
แล้ะกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
หยุดเอ่�อประโยชน์ให�กับนายทุน

แอพพลิเคชัน
เรย่กรถซึ่าเล้�งรบัซึ่่�อของเก่า 
ให�มารบัซึ่่�อขยะรไ่ซึ่เค้ิล้ท่�หน�าบ�าน
ในเว่ล้าท่�ประชาชนสะดว่ก
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ลงทนุศูนยล์ะ 5 ล้�น 
อพัเกรดศูนยเ์ด็กเล็ก กทม. 

ใหมี้คณุภาพเท่าเอกชน

เม่องท่�มุ่งให�บรกิารค้นรว่ยแล้ะไม่เค้ย
เหล้ย่ว่แล้ค้นจ่น

กทม. ค้ิดว่่าพ่อแม่ท่�พอม่ฐานะจ่ะไม่มา
ใช�ศ้นย์รบัเล้่�ยงเด็กของ กทม. ส่ว่นค้น
ท่�ต�องใช�บรกิารของ กทม. ส่ว่นมาก
ค้อ่ค้นท่�ม่ฐานะไม่มั�นค้ง
 
ด�ว่ยค้ว่ามค้ิดแบบน่� กทม. จ่่งทำาแบบ
ขอไปท ่ให�พอได�พด้ว่่าทำาแล้�ว่โดยไม่
สนใจ่ว่่าค้ณุภาพการให�บรกิาร
จ่ะยำ�าแยไ่มต่รงตามค้ว่ามต�องการของ
พ่อแมร่ว่มทั�งตัว่เด็กเองเพ่ยงใด

ตัว่อย่างเช่น ศ้นย์รบัเล้่�ยงเด็กเล้็กท่�ปิด
ให�บรกิารตั�งแต่บ่ายสอง บ่บบังค้ับให�
พ่อแม่ท่�เป็นล้้กจ่�างต�องมารบัล้้กกล้ับ
ทั�งท่�ยังไม่เลิ้กงาน

ค้่าอาหารเด็กเล้็กท่� กทม. ให�งบอาหาร
กล้างว่ันแค้่เพ่ยงม่�อเด่ยว่ ทั�งท่� กทม. 
ร้�อย้่แก่ใจ่ว่่า 60% ของเด็กไม่ม่โอกาส
ได�กินอาหารเช�าก่อนมาเข�าเรย่น
แถมค้่าอาหารก็น�อยจ่นไม่พอท่�จ่ะซึ่่�อ
อาหารท่�ม่สารอาหารอย่างค้รบถ�ว่น 
(ค้่าอาหารกล้างว่ันรว่มนม 20 บาท)
 
หรอ่แม�กระทั�งค้่าอุปกรณ์การเรย่น  
ท่�เด็ก 1 ค้นจ่ะได�รบั 100 บาท/ปี ซึ่่�งก็
ไม่เพ่ยงพอท่�จ่ะซึ่่�ออุปกรณ์เสรมิสร�าง
พัฒนาการอะไรเล้ย ทำาได�เพ่ยงซึ่่�อ
กระดาษีแล้ะดินสอส่ไม�เท่านั�น แล้ะท่�
แย่ท่�สุดค้่อสว่ัสดิการของเหล้่าผู้้�ด้แล้
เด็กเล้็ก อาช่พท่�ม่ค้ว่ามสำาค้ัญแต่ กทม.
กไ็มใ่ห�ค้ว่ามมั�นค้งแกพ่ว่กเขา ไม่ยอม
จ่�างในอัตราล้้กจ่�างประจ่ำา เป็นแค้่ 
อาสาสมัค้รไร�หลั้กประกันอาช่พ

ลงทุี่นพัฒนาศ้นย์เด็กเล็ก 
ศ้นย์ละ 5 ล้านบาที่ 
ในระยะเวลา 4 ปั ี
เพ่�อพัฒนาศ้นย์พัฒนาเด็กเล้็ก 
เช่น ค้่าอาหารกล้างว่ันแล้ะนม 
ค้รุภัณฑ์์ โต๊ะ-เก�าอ่� ห�องนำ� า ท่�นอน
สถานท่�ตั�งต�องสะอาดแล้ะปล้อดภัย

คร้และพ่�เล่�ยงต้้องได้
สัญญาจ้างงานปัระจำา 
โดยค้ร้ต�องม่วุ่ฒิปรญิญาตรด่�าน
ปฐมว่ัย ม่การจ่ัดการเรย่นการสอน
เพ่�อพัฒนาทักษีะของเด็กให�สมวั่ย 
ส่ว่นพ่�เล้่�ยง
ต�องม่ใบรบัรองการอบรมการเล้่�ยง
เด็ก 
เพ่�อให�พ่�เล้่�ยงเด็กสามารถนำาไปใช�
ต่อยอดในสายอาช่พได�

ม่คร้สำาหรบัเด็กพิเศษ
ที่่�พัฒนาการช้า 
ค้อยให�ค้ำาแนะนำา รว่มทั�งทำาหน�าท่�
เป็นนักพัฒนาการเด็ก ตรว่จ่สอบ
พัฒนาการของเด็กเป็นประจ่ำา 
เพ่�อให�มั�นใจ่ว่่าเด็กทุกค้นจ่ะเติบโต
อย่างแข็งแรง สมว่ัย

เพิ�มศ้นย์รบัเล่�ยงเด็ก 
ยังม่อ่กหล้ายพ่�นท่�ท่�ขาดแค้ล้นศน้ย์
รบัเล้่�ยงเด็ก ทำาให�พ่อแม่ต�องเดินทาง
ไกล้เพ่�อนำาล้้กไปฝ่ากไว่�ท่�ศ้นย์ฯ

การลงทีุ่นกับพัฒนาการของเด็ก
ค่อการลงทีุ่นเพ่่ออนาคต้ของปัระเที่ศ 

เราจะปัล่อยให้ กที่ม. ลงทีุ่นกับเด็กแค่น้่ไม่ได้!

ปัจ่จุ่บัน กทม. ม่ศ้นย์พัฒนา
เด็กเล้็ก 292 ศ้นย์ ถ�าเราล้งทุน
ศ้นย์ล้ะ 5 ล้�านบาท 
เท่ากับเราต�องใช�งบประมาณ 
1,460 ล้�านบาท
แต่! งบสว่่นน่�ทยอยจ่ดัสรรใน 4 ปี 
แปล้ว่่าแต่ล้ะปีจ่ะใช�งบเพย่งปีล้ะ 
365 ล้�านบาท งบจ่ำานว่นน่�ค้อ่
ไม่ถ่ง 0.5% ของงบ กทม. 
ปีล้ะ 80,000 ล้�านบาท!

ลงทีุ่นศน้ย์ศ้นย์ละ 5 ล้าน
ใช้งบปัระมาณเยอะแคไ่หน ?



21สร�้ง ‘ก�รศึกษ�’ 
ท่ีทกุคนวิง่ตามความฝัน

ของตัวเองได้

เปัล่่ยนการศ้กษาของกรุงเที่พให้ต้อบโจที่ย์พ่อแม่ที่่่ดิน้รนที่ำางาน 
ให้ต้อบโจที่ย์เด็กที่่่ต้้องการหลุดพ้นจากความยากจน

ให้ต้อบโจที่ย์คร้ทีุ่กคนใน กที่ม.

ถ�าถามว่่าการศ่กษีาทุกว่ันน่�ตอบโจ่ทย์
ใค้รบ�าง ค้ำาตอบค้อ่ไมต่อบโจ่ทยใ์ค้รเล้ย 
ทั�งนักเรย่น ค้ร้ ผู้้�ปกค้รอง
 
ในกรุงเทพ เราม่ทั�งโรงเรย่นท่�ด่ท่�สุด
แล้ะแพงท่�สุด ในขณะเด่ยว่กัน เราก็ม่
โรงเรย่นท่�ถ้กล้ะเล้ยทิ�งไว่�ข�างหล้ัง 
แล้ะพร�อมกันนั�น เด็กหล้ายค้นต�อง 
เส่ยเว่ล้าแล้ะเงินค้่าเรย่นพิเศษีเด่อนล้ะ
หล้ายหม่�น ยังม่อ่กหล้ายค้นท่�เข�าไม่ถ่ง
โอกาสทางการศ่กษีา 

ในขณะท่�หล้ายค้รอบค้รวั่สามารถ
สนับสนนุอย่างใกล้�ชิด ม่ค้นสอน
การบ�านล้้ก แต่ในบางค้รอบค้รวั่
พ่อแม่ไม่ม่แม�แต่เว่ล้าในการไปรบัล้้ก
ในช่ว่งเว่ล้าเลิ้กงาน 
 แน่นอนว่่าปัญหาการศ่กษีาเป็นเร่�องใหญ่
ท่�ต�องแก�ด�ว่ยนโยบายระดับชาติ แต่ใน
ระดับการบรหิารเม่อง เราเช่�อว่่าผู้้�ว่่า
กทม. ม่บทบาทท่�สำาค้ัญมากในการทำาให�
ระบบการศ่กษีาของกรุงเทพ “เท่ากัน” 
มากข่�น

เปัล่�ยนหลักส้ต้รการศ้กษา
วิชาไม่จำาเปั็นต้ัดออก  
เพิ�มเวลาเรย่นร้น้อก
ห้องเรย่น
ว่ิชาบังค้ับเหล้อ่เพย่ง 4 ว่ิชา 
การอ่านจ่ับใจ่ค้ว่าม (ภาษีาไทย)  
ทักษีะการส่�อสารภาษีาอังกฤษี 
ค้ณิตศาสตร ์แล้ะ การประยุกต์ใช�
ว่ิทยาศาสตร ์ว่ิชาเสรมิเปิดโอกาสให�
ค้ร้ นักเรย่น ผู้้�ปกค้รอง รว่่มกันเสนอ
ว่ิชาท่�จ่ำาเป็นสำาหรบัการใช�ช่ว่ิตในโล้ก
ใบใหม่ เพิ�มเว่ล้าสำาหรบัการเรย่นร้�นอก
ห�องเรย่น

โรงเรย่นที่่�ปัราศจาก
การรงัแก) 
(Bullying-Free School)
ทำาให�โรงเรย่นใน กทม. เป็นโรงเรย่น
ปราศจ่ากการกล้ั�นแกล้�งรงัแก เค้ารพ
สิทธมินษุียชน จ่�างค้ร้การศก่ษีาพิเศษี 
แล้ะนักจ่ิตว่ิทยาเด็กในโรงเรย่น กทม.

พัฒนาศ้นย์เรย่นร้ ้
ห�องสมุด ศ้นย์ด้แล้เด็ก (Child Care) 
เพ่�อให�เด็กม่ท่�เรย่นร้�หล้ังเล้ิกเรย่น 
พ่อแม่ทำางานได�อย่างสบายใจ่

ลงทีุ่นที่ำาส่�อเรย่น
ออนไลน์ที่่�ด่! 
เพ่�อให�เด็กทุกค้นในประเทศ ท่�ไม่ม่
โอกาสเรย่นพิเศษี ม่ส่�อการเรย่นร้�ท่�ด่ 
เข�าถ่งได�ง่าย
 
ค้ปัองต้าสว่าง 
สำาหรบัอุดหนนุกิจ่กรรมการเรย่นร้� 
เปิดพ่�นท่�การศก่ษีานอกห�องเรย่น
ของเด็กในกรุงเทพ

พัฒนาสวัสดิภาพเด็ก
โรงเรย่น กที่ม. ปรบัปรุง
ห�องเรย่น ห�องนำ� า ค้ว่ามปล้อดภัย 
เพิ�มงบอาหารกล้างว่ัน
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ลอกคลองทั�วกรุง
จบปญัหานำารอระบาย

ปััญหานำ� าท่ี่วมแก้ได้ ไม่ต้้องใช้เมกะโปัรเจ็คต์้ 
เพ่ยงแค่ด้แลระบบระบายนำ� าที่ั�วกรุงเที่พให้ใช้งานได้จรงิ

ถ�าฟ้าไม่ถล่้ม นำ� าต�องไม่ท่ว่ม
 
ตล้อดเว่ล้าท่�ผู้่านมา กทม. จ่ัดสรรงบ
ประมาณในสัดส่ว่นท่�ไม่เอ่�อต่อการ
จั่ดการปัญหานำ� าท่ว่มเท่าใดนัก โดยงบ
ขุดล้อกค้้ค้ล้อง บำารุงรกัษีาสถาน่ส้บนำ� า 
ท่�สามารถช่ว่ยบรรเทานำ� าท่ว่มได�ในว่ันน่� 
กล้ับได�รบังบน�อยจ่นไม่เพ่ยงพอสำาหรบั
การดำาเนินงาน สว่่นอโุมงค้ย์กัษ์ีท่�ไม่
สามารถใช�การได�ในอนาค้ตอันใกล้�กล้ับ
ได�รบังบเป็นจ่ำานว่นมากอย่างไม่ได�
สัดส่ว่น
 
ในส่ว่นการขุดล้อกค้้ค้ล้องท่�หากทำาได�ด่
ก็จ่ะสามารถช่ว่ยระบายนำ� าได�มาก
ก็พบว่่าม่ปัญหาการทุจ่รติ เน่�องจ่าก 
กทม. ประเค้นงานให�กับเอกชนเพ่ยง 

ไม่ก่�ราย เม่�อม่ผู้้�รบัเหมาน�อยราย
ก็ไม่สามารถขุดล้อกค้้ค้ล้องได�ทัน 
มากไปกว่่านั�น เอกชนท่�มาประม้ล้งาน
จ่ำานว่นมากก็ไม่ม่ศักยภาพเพย่งพอท่�จ่ะ
ดำาเนินงานให�แล้�ว่เสรจ็่ด�ว่ยตนเอง 
แต่เข�ามาประม้ล้งานเพ่�อฟันหัว่ค้ิว่
แล้�ว่ไปจ่�างช่ว่งให�บรษัิีทอ่�นมาทำาต่ออก่ท่
 
กทม. จ่่งจ่ำาเป็นต�องเริ�มการประม้ล้
หาผู้้�รบัเหมาอย่างตรงไปตรงมา เกรงใจ่
ประชาชนผู้้�เส่ยภาษ่ี หยุดประเค้นงานให�
กับผู้้�รบัเหมาเพย่งไม่ก่�ราย 

กทม. ต�องออกกฎระเบ่ยบห�ามจ่�างช่ว่ง
หากเอกชนรายใดไม่ม่ศักยภาพท่�จ่ะ
ทำางานให�สำาเรจ็่ลุ้ล้่ว่ง ก็ห�ามประม้ล้งาน
เพ่�อไปจ่�างช่ว่งฟันค้่าหัว่ค้ิว่

ขยาย
ที่่อระบายนำ� า 
ขุดลอกที่่อ
และค้คลอง 

หากฟ้าไม่ถล่้ม นำ� าต�องไม่ท่ว่ม 

เปล่้�ยนงบอุโมงค้์ยักษ์ี 2,000 ล้�าน 

เป็นการปรบัปรุงระบบระบายนำ� าเพ่�อให� 

“นำ� ารอการระบาย” ระบายได�เรว็่ข่�น

แยกระบบ
ที่่อนำ� าฝน - ที่่อนำ� าเส่ย 
เพ่�อให�สามารถบำาบัดนำ� าเส่ย
ได�อย่างม่ประสิทธภิาพ

ต้ั�งศ้นย์รวมการจัดการ
นำ� าไว้ที่่�เด่ยว (Single 
Command) 
เพ่�อให�ข�อม้ล้ทันสถานการณ์ 
การตัดสินใจ่ทำาได�รว่ดเรว็่ 
พร�อมสั�งการหน่ว่ยเค้ล่้�อนท่�เรว็่ 
นำาเค้ร่�องส้บนำ� าขนาดกล้าง
เรง่ระบายนำ� าเม่�อฝ่นตกระดับวิ่กฤต
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เปลี�ยนที�รกร�้ง

เปน็สวนส�ธ�รณะ

สถานที่่�พักผ่อนสำาหรบัปัระชาชน
ไม่ควรม่เพ่ยงห้างสรรพสินค้า 

ม่บ�านสักก่�หล้ังในกรุงเทพท่�ม่สว่น
ม่ค้นสักก่�ค้นท่�อย้ใ่นค้อนโดท่�ม่สว่น
ส่ว่นกล้าง
 
ค้นเกินค้ร่�งของกรุงเทพ ไม่ม่พ่�นท่�
สำาหรบัการพักผู้่อนอย่างม่คุ้ณภาพ
ทางออกเด่ยว่ของพว่กเขาค้่อการเข�า
ห�างสรรพสินค้�า
 

เป็นไปได�หรอ่ไม่ ท่�กรุงเทพจ่ะม่พ่�นท่�
ท่�สว่ยงามสะอาดปล้อดภัย 
ให�ประชาชนได�ทำากิจ่กรรมกับ
ค้รอบค้รวั่ ม่ท่�เดทกับค้นรกั ม่ท่�ออก
กำาล้ังกายเล้่นกฬ่า ม่ท่�พบปะสังสรรค้์
กับเพ่�อนฝ่้ง โดยไม่ต�องเส่ยเงินแม�แต่
บาทเด่ยว่

ซ่�อที่่�ดินหรอ่เช่าที่่�ดิน
ระยะยาว 
แล้ะรว่่มม่อกับเจ่�าของท่�ดินเอกชนเพ่�อ
นำาท่�มาพัฒนาเป็นสว่นสาธารณะให�กับ
ประชาชน

ใช้กลไกภาษ่ที่่�ดิน
กับที่่�ดินรา้ง 
เอกชนท่�ยินยอมให� กทม. สร�างสว่น
สาธารณะบนท่�ดินทิ�งร�างว่่างเปล้่าของ
ตนเอง จ่ะได�รบัการยกเว่�นภาษ่ีท่�ดิน

หน้าอาคารใหม่
ต้้องม่สวน 
ออกข�อบัญญัติ กทม. เพ่�อกำาหนดให�
ด�านหน�าของอาค้ารทุกแห่งท่�จ่ะ
ก่อสร�างใหม่ จ่ำาเป็นท่�จ่ะต�องม่พ่�นท่�ส่
เข่ยว่ท่�ประชาชนทั�ว่ไปสามารถเข�ามา
ใช�ประโยชน์ได� 

เปัิดพ่�นที่่�สาธารณะของ 
กที่ม. ให้เปั็นที่่�ปัลอดภัย
สำาหรบัการชุมนุม 
ของค้นทุกกลุ้่ม พร�อมอำานว่ยค้ว่าม
สะดว่กในเร่�องของอุปกรณ์ เช่น 
รั�ว่กั�นแล้ะรถห�องนำ� า
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ท�งเท้�ดีเท่�กัน

ทั�งกรุงเทพ

ที่างเที่้าค่อหลักฐานที่่�ชัดที่่�สุดว่าเม่องน่�  คนไม่เที่่ากัน 
เพราะผ้้ม่อำานาจไม่ต้้องใช้ที่างเที่้า จง้ไม่เคยคิดที่ำาที่างเท้ี่าให้ด่

 “ที่างเท้ี่าที่่�ด ่ค่อหน้าที่่� ไม่ใช่นโยบาย”

ทางเท�าเรย่บ เดินปล้อดภัย ค้่อเร่�อง
พ่�นฐานท่�สุดท่�ไม่ค้ว่รจ่ะเป็นนโยบาย
หาเส่ยงด�ว่ยซึ่ำ� า แต่ค้อ่หน�าท่�พ่�นฐาน
ท่�สุดท่�ผู้้�ว่่า กทม. ต�องทำา
 
การได�เดินบนทางเท�าเรย่บ เดินสบาย
ไม่สะดุด ไม่ต�องล้งไปเดินบนถนน
เส่�ยงรถชน ไม่ต�องเดินลุ้�นกับระเบิด
ในฤด้ฝ่น ทั�งหมดน่� ค้่อเร่�องท่�ค้นใน
เม่องใหญ่ชั�นนำาของโล้กได�รบั

โดยไม่ต�องเรย่กร�องอะไร แต่สำาหรบั
ค้นกรุงเทพ ตล้อดหล้ายสิบปท่ี�ผู่้านมา
น่�ค้อ่ฝั่นท่�ไกล้เกินเอ่�อม ทางเท�าท่�ด่ 
ม่แค้่หน�าห�างสรรพสินค้�าขนาดใหญ่ 
ค้อนโดหร้ แล้ะสถานท่�รบั
นักท่องเท่�ยว่เท่านั�น 
 
เป้าหมายของเราค้่อการทำาทางเท�าให�
ด่เท่ากันไม่ว่่าทางเท�าตรงนั�น ใค้รจ่ะ
เป็นค้นใช�งานก็ตาม

ออกแบบที่างเท้ี่าใหม่ 
ให�สว่ยงาม ค้งทน เริ�มจ่ากบรเิว่ณท่�ม่
แผู้นเอาสายไฟล้งดิน แล้ะเปล้่�ยนท่อ
ระบายนำ� า ต�องม่การเสรมิโค้รงสร�าง
เหล้็กไว่�ใต�พ่�นเพ่�อให�ทางเท�าม่ค้ว่าม
แข็งแรง

ที่างเที่า้โปัรง่ใสไมม่่เงนิที่อน 
การประมล้้ก่อสร�างแล้ะตรว่จ่รบัทางเท�า
ต�องโปรง่ใส ไมม่เ่งนิทอน ไมม่ฟ่นัหัว่ค้วิ่

ที่างเที่้าที่่�แคบกว่า 3.2 
เมต้ร ห้ามต้ั�งแผงลอย! 
แต้่ กที่ม. จะหาพ่�นที่่�ใกล้
เค่ยงให้ค้าขาย 
สร�างล้านสำาหรบัร�านแผู้งล้อย  
(Hawker Center) ให�ค้นท่�สัญจ่รไปมา
สามารถแว่ะเข�ามาซึ่่�อแล้ะรบัประทาน
อาหารได� โดยไม่ก่ดขว่างการสัญจ่ร

วางระบบบ่อดักไขมันเพิ�ม 
เพ่�อรองรบัของเส่ยจ่ากร�านหาบเร ่
แผู้งล้อยท่�ได�รบัอนุญาตให�ขายได� 
โดยเฉพาะทางเท�าท่�ม่ขนาดกว่�างกว่่า 
3.2 เมตร 

ที่างเที่้ากว้างพิจารณา
จุดผ่อนผัน 
โดยต�องมาจ่ากกระบว่นการรบัฟัง
ค้ว่ามเห็นในชุมชน แล้ะต�องว่างระบบ
บ่อดักไขมันเพิ�มเติม เพ่�อรองรบัของ
เส่ยจ่ากร�านหาบเร ่แผู้งล้อยท่�ได�รบั
อนุญาตให�ขายได� โดยเฉพาะทางเท�า
ท่�ม่ขนาดกว่�างกว่่า 3.2 เมตร

พรอ้มชนกับนักขุด 
หน่ว่ยงานราชการแล้ะเอกชน ท่�มา
ทำาการขุดเจ่าะทางเท�าของ กทม. 
(เช่น เพ่�อซึ่่อมท่อประปา หรอ่เจ่าะทำา
ทางผู้่านเข�าตัว่อาค้าร) ต�องซึ่่อมแซึ่ม
ทางเท�ากล้ับค้่นส้่สภาพเดิม 
หากทำาไม่ได�ต�องจ่่ายค้่าปรบั

ที่างม้าลายปัลอดภัย 
ทาส่ตเ่ส�นให�ชัด ทำาเส�นชะล้อ
ค้ว่ามเรว็่ แล้ะการติดตั�งไฟสัญญาณ
ค้นข�ามถนนในจุ่ดท่�จ่ำาเป็นในทันท่ 
ทำาทางม�าล้ายให�ปล้อดภัย  
แล้ะเป็นเจ่�าทุกข์แจ่�งค้ว่ามรถท่�ทำาผู้ิด
กฎจ่ราจ่ร
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เจอส่วย แจง้ผูู้้ว่�! 

กรงุเทพโปรง่ใส ไรค้อรร์ปัชั�น

งบปัระมาณกรุงเที่พ 100 บาที่
เหล่อถ้งม่อปัระชาชนแค่ 40 บาที่ 

ยอมไม่ได้อ่กต้่อไปั

นอกจ่ากค้ว่ามตายแล้ะภาษ่ี  
อ่กเร่�องท่�ค้นกรุงเทพ เจ่อเหม่อนกัน
ค้อ่ ส่ว่ยแล้ะค้อรร์ปัชั�น ไม่ว่่าคุ้ณจ่ะ
เปน็ว่นิมอเตอรไ์ซึ่ค้ ์แม่ค้�าส�มตำารมิทาง 
ผู้้�ประกอบการต่กแถว่ ค้นชั�นกล้าง
อยากสร�างบ�าน ไปจ่นถ่งนักธรุกิจ่พัน
ล้�าน ทุกค้นล้�ว่นโดนเรย่กเก็บส่ว่ย 
ไม่ว่่าทางใดทางหน่�งด�ว่ยกันทั�งสิ�น
 
ค้ำาถามค้่อทำาไมเราต�องปล้่อยให�ค้ว่าม
ไม่ปกติ กล้ายเป็นค้ว่ามปกติของ
สังค้ม จ่นเราล้่มถามตัว่เองไปแล้�ว่ว่่า
ทำาไมเราต�องจ่่ายเงินใต�โต๊ะเพ่�อให�
ช่ว่ิตประจ่ำาว่ันสามารถเดินต่อไปได�
 

สว่่ยแล้ะการค้อรร์ปัชั�น ว่ธิก่ารแก�ปญัหา
ไม่ใช่การรอค้นด่เข�ามาจ่ัดการ 
แต่ต�องม่ระบบท่�โปรง่ใสแล้ะเปิดข�อม้ล้
ให�มากท่�สุดเพ่�อให�ประชาชน
เข�ามารว่่มตรว่จ่สอบได�

นำากรุงเที่พเข้า
รว่มภาค่ความ
รว่มม่อรฐัเปัิดเผย 
(Open Government 
Partnership) 

สรา้งช่องที่างแจ้งปััญหา 
ร�องเรย่นต่อผู้้�ว่่า กทม. โดยตรง  
ม่ค้ณะกรรมการท่�เป็นกล้าง โปรง่ใส 
รว่มทั�งปกปอ้งผู้้�ร�องเรย่นไว่�เปน็ค้ว่ามล้บั

ขอใบอนุญาต้ผ่านระบบ
อิเล็กที่รอนิกส ์
ม่กรอบเว่ล้าชัดเจ่น ปิดช่องใช�ดุล้พินิจ่
ของเจ่�าหน�าท่�

ที่ำาต้ามกฎหมายเพ่�อ
ปัอ้งกันข้าราชการเต้ะถ่วง
บังค้ับใช� พ.ร.บ.อำานว่ยค้ว่ามสะดว่ก
ในการพิจ่ารณาอนุญาตของทาง
ราชการเพ่�อป้องกันไม่ให�ข�าราชการ
เตะถ่ว่งการขออนุญาตแล้ะเรย่กรบั
ผู้ล้ประโยชน์จ่ากประชาชน

ใช้บุคคลที่่�สาม 
(Third Party) 
เป็นผู้้�ประเมินการขอใบอนุญาต 
แล้ะตรว่จ่รบังาน

เปัิดข้อมล้จัดซ่�อจัดจ้าง
ให้โปัรง่ใส 
ประชาชนตรว่จ่สอบได�ผู้่านเว่็บไซึ่ต์ 
มก่ารจ่ดัล้ำาดับโค้รงการท่�ม่ค้ว่ามเส่�ยง
สง้ให�ประชาชนค้อยช่ว่ยกันจ่ับตา



วิโรจน์ ลักขณาอดิศร เกิดแล้ะเติบโตในกรุงเทพมหานค้ร 
เด็กจ่ากค้รอบค้รวั่ค้นชั�นกล้างธรรมดา ท่�ต�องเรย่นไปด�ว่ย
ช่ว่ยพ่อแม่ทำางานไปด�ว่ย วิ่โรจ่น์จ่บปรญิญาตรวิ่่ศว่กรรมศาสตร์
จ่ากจุ่ฬาล้งกรณ์มหาว่ิทยาล้ัย ทำางานเป็นว่ิศว่กรอย้่พักหน่�ง 
ก่อนจ่ะเบนเข็มเรย่นต่อปรญิญาโทด�านบรหิารธรุกิจ่ แล้ะ
ปรญิญาเอก Doctor of Philosophy (Economics) ขยับข่�น
เป็นผู้้�บรหิารในบรษัิีทมหาชนเม่�ออายุยังไม่ถ่ง 30 ปีแล้ะ
ทำางานต่อเน่�องยาว่นานเก่อบ 20 ปี ก่อนจ่ะนำาค้ว่ามร้�แล้ะ
ค้ว่ามเช่�ยว่ชาญในงานด�านบรหิารแล้ะการศ่กษีาท่�สั�งสมไว่� 
ติดตัว่มาเริ�มบทบาทใหม่ในงานการเม่อง ด�ว่ยการเป็น ส.ส.
ของอด่ตพรรค้อนาค้ตใหม่แล้ะพรรค้ก�าว่ไกล้ตามล้ำาดับ 
นอกจ่ากทุม่เททำางานในสภาอย่างเต็มท่� เขายังมุ่งมั�นจ่รงิจั่ง
ในการปกป้องผู้ล้ประโยชน์ของประชาชน จ่นเป็นท่�ร้ �กันทั�ว่ไปว่่า
ถ�าว่ิโรจ่น์จ่ับประเด็นไหน เขาจ่ะส้�จ่นถ่งท่�สุดโดยมองข�าม
ทุกอำานาจ่แล้ะอิทธพิล้

วิ่โรจ่น์ตัดสินใจ่ล้าออกจ่ากการเป็น ส.ส.มาล้งสมัค้รผู้้�ว่่า กทม. 
ด�ว่ยค้ว่ามต�องการเห็นกรุงเทพ “บ�าน” ของเขา พล้ิกส้่การเป็น
เม่องท่�ค้นอย้่อาศัยอย่างม่ค้ว่ามสุข เม่องท่�เต็มไปด�ว่ยค้ว่ามหว่ัง
ท่�เป็นจ่รงิ เม่องท่�มองเห็นค้ว่ามสำาค้ัญของประชาชน
“เม่องท่�ค้นเท่ากัน”

ติ้ดต้ามความเคล่�อนไหว






