
แผนยุทธศาสตรการฟนฟู เยียวยา ปองกนัและแกไขปญหาอุทกภัย
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.

 
2554

นําเสนอโดย

สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
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ลําดับการนําเสนอ

1. การนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปฏิบัติ

2. มาตรการฟนฟู เยยีวยา ระยะสั้น 

3. มาตรการระยะปานกลาง

4. มาตรการระยะยาว
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1. การนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปฏิบัติ

“...การพัฒนาแหลงน้ํานั้น ในหลักใหญก็คือการควบคุมน้ําใหไดดังประสงค ทั้ง
 ปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ เมื่อมีปริมาณน้ํามากเกินไป ก็ตองหาทางระบายออกใหทันการณ 

ไมปลอยใหเกิดความเดือดรอนเสียหายได และในขณะที่เกิดภาวะขาดแคลน ก็จะตองมีน้ํากักเก็บ
 ไวใชอยางเพียงพอ ทั้งมีคุณภาพเหมาะสมแกการเกษตร การอุตสาหกรรม และการอุปโภค
 บริโภค...” พระราชดํารัส วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.

 

2538
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...สมัยรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 ทานเวนคืนที่ดินเอาไว ทานสงวนเอาไวเปนของรัฐ 
แลวคนที่ไปอยูในนี้ก็ผิดกฎหมายทั้งนั้น...ชาวบานที่เขาไปอยูก็ผิดกฎหมาย ...คนที่ไปซื้อจาก

 ช า ว บ า น

 ก็ผิดกฎหมาย ฉะนั้น การที่จะขุดรูจะไปทําโครงการสาธารณะ ไมผิดกฎหมาย เพื่อที่จะปองกัน 
...ตองทําโครงการฟลัดเวย (Floodway)”

“...จะมีเครื่องเรงน้ําโดยเฉพาะใกล
 


คันกั้นน้ําที่จะเขาพระนครดานในคลองแสนแสบ 
คลองลาดพราว คลองประเวศ คลองบางนา 
คลองสําโรง คลองพวกนี้ตองไมควรจะรับน้ําที่ลง

 มาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา ถาน้ํารับเฉพาะ
 ในเขตพระนคร ทาง กทม. สามารถที่จะตอสูได... 

แตถาน้ําอันนี้มาแลวกี่เดือนไมหมด ที่จะเสียหาย
 คือไมมีที่จะขุดคลองแกไขโดยใชคลอง...

พระราชดํารัส วันที่ 19 กันยายน 2538
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1. การนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปฏิบัติ



“...ที่ซานฟรานซิสโก เขามีฟลัดเวยใหญตอนที่ไมมีน้ํา แลวไมมีน้ํามาหลายป
 


ที่แคลิฟอรเนีย เขาอดน้ําจะแย ...แตฝนตกเมื่อไร ไอฟลัดเวยก็เต็มไปเลย
...ตอนนี้ถาใครกลามาอยูในนี้แลวฟลัดเวยมันผานไป ก็กรวดน้ําใหเขา 

...จะหาวาใจรายก็ใจราย แตจะปองกันไมใหมีความหายนะ...”
พระราชดํารัส วันที่ 19 กันยายน 2538
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1. การนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปฏิบัติ



“...อันนี้ถึงย้ําและพูดรุนแรง
 หนอยวา แมจะมีที่ที่คนจะวาอะไร เปนท
 
ี่

ของเขาก็ตองทํา ใชกฎหมายใดที่จะพึง
 ใชได หรือมิเชนนั้นก็เอาเงินทุมก็ได 

แตเชื่อวาผูที่เปนเจาของคราวนี้ คงเขาใจ 
เขาตองสละบาง และจะเปนการแสดง

 ความรักชาติ หรือความรักสวนรวม 
...ประชาชนก็จะมีความเห็นใจเขา...”

พระราชดํารัส วันที่ 19 กันยายน 2538
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1. การนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปฏิบัติ



2.

 
มาตรการฟนฟ

 
ู เยียวยา ระยะสั้น

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน
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การเยียวยากรณีประกาศ

เปนพื้นที่ประสบภยัพบิัติ

 เยยีวยาประชาชนในพื้นที่ประสบภัย

(ภายใน 90 วันทําการ)

2.

 
มาตรการฟนฟ

 
ู เยียวยา ระยะสั้น
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ความชวยเหลอือื่นๆ จากรัฐบาล
เรงรัดการจายคาชดเชย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย

 เงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.
 
2546

ดานพืช นาขาว อัตราไรละ 2,222 บาท
พชืไร อัตราไรละ 3,150 บาท
พชืสวน อัตราไรละ 5,098 บาท

ดานประมง  ปลาทุกชนิดในบอดินและนาขาว
 อัตราไรละ 4,225 บาท 
 รายละไมเกิน 5 ไร

(ภายใน 90 วันทําการ)

2.

 
มาตรการฟนฟ

 
ู เยียวยา ระยะสั้น

9



เรงรัดการจายคาชดเชย 10,000 บาท ตอครอบครัว 
เพื่อสมทบจัดซื้อ สัตวเลี้ยง พันธุพืช ปุยและยาปราบศัตรพูืช

ใหทุนการศึกษา : ประถมศึกษา – ปริญญาตรี 
ในอัตรา 2,000

 
-5,000 บาท ตอคน

ทุนประกอบอาชีพ : เบิกจายเทาที่จายจริง 
แตไมเกินครอบครัวละ 5,000 บาท 

ทุนฝกอาชีพ : เบิกจายเทาที่จายจริง
แตไมเกินคนละ 4,000 บาท

คาใชจายเกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล ไมเกินครั้งละ 1,000 บาท 
และชวยติดตอกันไดไมเกิน 3 ครั้งตอครอบครัว

กรณีไมประกาศเปนพืน้ที่ประสบภัยพบิัติ
(ดําเนินการภายใน 60 วัน)

2.

 
มาตรการฟนฟ

 
ู เยียวยา ระยะสั้น
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 สรางโอกาสทางธุรกจิและลดภาระคาใชจาย

ฝกอาชีพ

 สงเสริมอาชีพ 

จัดหาแหลงงาน

 ชวยเหลือแรงงาน

 และผูวางงาน

จัดหาแหลงเงิน

• เงินกูเพื่อการประกอบอาชีพ ตาม
 นโยบาย ยิ้มสู...กูสรางอาชีพ”

• เงินกูดอกเบี้ยต่ํา เพื่อซอมบาน / 
รถยนต

2.

 
มาตรการฟนฟ

 
ู เยียวยา ระยะสั้น
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จัดจําหนายสินคาราคาพิเศษ

 ในพื้นที่ประสบภัย

บริการซอม

 เครื่องใชไฟฟารถยนต 
ฯลฯ โดยขอความรวมมือ

 จากสถาบันการศึกษา
ตรวจสอบดูแลราคาสินคา 
ไมใหมีการกักตุนสินคา

2.

 
มาตรการฟนฟ

 
ู เยียวยา ระยะสั้น
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จัดเขตเคลื่อนที่ใหบริการ

 เพื่ออํานวยความสะดวกประชาชน 
ขยายเวลาการยื่นเสียภาษ

 
ี

ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง หรือใหผอนชําระ
 เปนงวดๆ

2.

 
มาตรการฟนฟ

 
ู เยียวยา ระยะสั้น
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ลดคาโดยสารหรือใหบริการระบบขนสงมวลชน ฟร
 
ี

เพื่ออํานวยความสะดวกประชาชน 

2.

 
มาตรการฟนฟ

 
ู เยียวยา ระยะสั้น
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 ปรบัปรุงทางกายภาพของสาธารณูปโภค
 และพื้นที่สาธารณะ

เรงสํารวจ และซอมแซมสาธารณูปโภค
 ที่ไดรับความเสียหาย

2.

 
มาตรการฟนฟ

 
ู เยียวยา ระยะสั้น
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เรงจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษวัสด
 
ุ

อุปกรณ เพื่อความสะอาดของบานเมือง

2.

 
มาตรการฟนฟ

 
ู เยียวยา ระยะสั้น
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รวมกันทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ถนน 
ทางเทา สะพาน พื้นที่และอาคาร ฯลฯ

2.

 
มาตรการฟนฟ

 
ู เยียวยา ระยะสั้น
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ปรับปรุงทางระบายน้ํา ดวยการขุดลอกคูคลอง 
และกําจัดวัชพืช รวมทั้งเศษวัสดุและขยะ 

ที่เปนอุปสรรคตอการระบายน้ํา ซอมแซมรถเก็บขยะ เครื่องจักร เครื่องมือ 
เครื่องสูบน้ําที่ไดรับความเสียหาย

2.

 
มาตรการฟนฟ

 
ู เยียวยา ระยะสั้น
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ปรับปรุงภูมิทัศนริมคลองใหสวยงาม

ปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนน 
ริมถนน สวนหยอม ปลูกตนไมทดแทน

2.

 
มาตรการฟนฟ

 
ู เยียวยา ระยะสั้น
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สํารวจ ซอมแซม ฟนฟู บูรณะ ศาสนสถาน 
มัสยิด โบราณสถาน ที่ไดรับความเสียหาย 

สํารวจ ปรับปรุง ซอมแซมโรงเรียน
 ในสังกัด กทม. ที่เสียหายจากน้ําทวม

2.

 
มาตรการฟนฟ

 
ู เยียวยา ระยะสั้น
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 เยยีวยาผูประสบภัยทั้งดานรางกายและจติใจ

ใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุข 
โดยการเฝาระวังโรค ควบคุม และรักษาพยาบาล

2.

 
มาตรการฟนฟ

 
ู เยียวยา ระยะสั้น
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ดูแล ชวยเหลือประชาชน
• ผูที่ไดรับกระทบจากน้ําทวมเฉียบพลัน

• กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง ผูสูงอายุ ผูพิการ

เฝาระวังและควบคุมโรคระบาดที่มากับน้ําทวม

• โรคฉีห่นู โรคไขเลือดออก อุจจาระรวง

• ไขหวัด ไขหวัดใหญ ตาแดง

2.

 
มาตรการฟนฟ

 
ู เยียวยา ระยะสั้น
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ฟนฟูจิตใจ ผอนคลายความเครียดดวยกิจกรรมนันทนาการ และดนตรี รวมทั้งจัดคลินิก
 สุขภาพจิต /สายดวนสุขภาพจิต ศูนยฟนฟูจิตใจ รถคลายเครียดเคลื่อนที่ ฯลฯ 

เพื่อใหบริการแกผูประสบภัย

2.

 
มาตรการฟนฟ

 
ู เยียวยา ระยะสั้น
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 ดแูลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

จัดเจาหนาที่เทศกิจ และรวมมือกับ
 ตํารวจ ดูแลความปลอดภัย

ใหความชวยเหลือประชาชน

 ในการซอมแซมบานเรือน

2.

 
มาตรการฟนฟ

 
ู เยียวยา ระยะสั้น
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ปรับปรุง

 กายภาพเมือง

บรรเทาทุกข

 


และ

 สงเสริมสุขภาวะ

 ประสานความรวมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร มูลนิธิ สื่อมวลชน ฯลฯ 
เพื่อความรวดเร็วและประสทิธิภาพในการเยยีวยาผูประสบภัย

2.

 
มาตรการฟนฟ

 
ู เยียวยา ระยะสั้น

ระดมทุน/

 ความชวยเหลือ 
เยียวยาผูประสบภยั

25



3.

 
มาตรการระยะปานกลาง

ดําเนินการภายใน 1 ป
 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในคูคลอง รองรับน้ํา ป 2555

 โดยขุดลอกคูคลอง 2,000 แหง
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 จดัการอุปสรรคขวางทางระบายน้ํา 
ขยายคอสะพาน ตามพระราชกระแส เมื่อป 2538

3.

 
มาตรการระยะปานกลาง
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 ตดิตั้งเครื่องเรงผลักดันน้ําในคูคลองลําเลียงน้ําสูอาวไทย

3.

 
มาตรการระยะปานกลาง
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 บูรณะฟนฟูเมือง ทาสีอาคาร

3.

 
มาตรการระยะปานกลาง
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 จดัวางระบบประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่วของ และจัดระบบเตือนภัย

3.

 
มาตรการระยะปานกลาง
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 จดัระบบขอมูลสารสนเทศใหประชาชนตดิตามสถานการณน้ําในพื้นที่ตางๆ ได

3.

 
มาตรการระยะปานกลาง

31



4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกนัน้ําทวม

4.2 พฒันาระบบลําเลียงน้ํา

4.3 ปรับปรุงผังเมืองและดูแลผูถูกรอนสิทธิตามแผนงาน

4.4 การปองกนัพื้นที่ของเอกชนและหนวยงานของรัฐอื่นๆ 

ที่อยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

32

4.

 
มาตรการระยะยาว

ดําเนินการภายใน 1-5 ป

ประกอบดวย



4.1 เพิม่ประสิทธิภาพระบบปองกันน้ําทวม 

33

4.

 
มาตรการระยะยาว
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4.

 
มาตรการระยะยาว

 กอสรางเขื่อนถาวรในแนวปองกันน้ําทวมที่ยังมีจุดออน โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นท
 
ี่

ชองโหวตามแมน้ําลําคลองและพื้นที่ที่มีชุมชนบุกรุก

จุดที่ยังไมไดกอสราง

 
แนวปองกนัน้ําทวมถาวร



ดําเนินการซอมแนวเขื่อนเดิมและชองโหว

35

4.

 
มาตรการระยะยาว



สภาพปจจุบันของแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา

คลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์

สภาพปจจุบันของแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา

คลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์
36

4.

 
มาตรการระยะยาว



37

4.

 
มาตรการระยะยาว

เสริมเขื่อนและกาํแพงกันน้ําบริเวณสองแนวคลอง และลุมน้ําเจาพระยา 
ใหมีระดับสูงขึ้นเฉลี่ย 3.00-3.50 เมตร ตามสภาพความลาดเอียงของภูมิประเทศ



38

4.

 
มาตรการระยะยาว



39

4.

 
มาตรการระยะยาว

 กําหนดมาตรการจดัสรางที่อยูอาศัยรองรับชุมชนในสองฝงแมน้ําเจาพระยา
 และคูคลองที่ประชาชนบุกรุกใหไดรบัการดแูลและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น



40

4.

 
มาตรการระยะยาว

 ปรบัปรุงและยกถนนตามแนวคันพระราชดําริ ใหมีระดับสูงเพียงพอตอการปองกนั

 การไหลบาของน้ําขามคันหรือการไหลยอนของน้ําจากคูคลองเขามาตามทอระบายน้ํา

 และปรากฏตัวขึ้นบนฝงถนนในภาพรวม ใหสอดคลองกับการจดัสรางระบบลาํเลยีงน้ํา



สภาพแนวคันพระราชดําริในปจจุบัน

41

4.

 
มาตรการระยะยาว



ปรับปรุงและยกถนน

 ตามแนวคันพระราชดําริ 42

4.

 
มาตรการระยะยาว



43

4.

 
มาตรการระยะยาว

จัดวางระบบพื้นที่ปดลอมชั้นใน โดยอาศัยถนนเปนคันกั้นน้ําตามพระราชดาํริ 
ทั้งฝงตะวันออกและตะวันตก เชน คลองหกวา และคลองมหาสวัสดิ์



ยกถนน (ยกคัน) รอบพื้นที่ กทม. (สามวา – หนองจอก)

44

4.

 
มาตรการระยะยาว



ยกถนนเปนคันตามแนวทางพระราชดําริ ทั้งฝงตะวันออกและตะวันตก

45

4.

 
มาตรการระยะยาว
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4.

 
มาตรการระยะยาว

 พัฒนาพื้นที่แกมลิงเพื่อทําหนาทีพ่ักน้ําและรองรับน้ํากอนการเรงสูบออกจากระบบ



แกมลิงในปจจุบัน

 และเปาหมายในอนาคต

47

4.

 
มาตรการระยะยาว



ปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนพื้นที่พักผอนหยอนใจขนาดใหญในชวงฤดูแลง  
และจัดหนวยดูแลบํารุงรักษาระบบรองรับ

48

4.

 
มาตรการระยะยาว
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4.

 
มาตรการระยะยาว

ติดตั้งสถานีสูบน้ําเพื่อนําน้ําลงแมน้ําเจาพระยา แกมลิง และปากอาว 

โดยคํานวณและออกแบบรองรับในระยะยาว



50

4.

 
มาตรการระยะยาว



4.2 พฒันาระบบลําเลียงน้ํา

51

4.

 
มาตรการระยะยาว



52

ขุดลอกคูคลอง เพื่อกําจัดวัชพืชปองกันการตื้นเขิน

4.

 
มาตรการระยะยาว

 ขุดคลองและดาดทองคลองดวยคอนกรีตหรือเรียงหิน ในคลองขนาดเล็ก

 หรือลําราง เพื่อการพรองน้ําและระบายน้ําอยางรวดเร็ว



53

4.

 
มาตรการระยะยาว



จัดสรางระบบรวบรวมน้ําใตคลองหรือคลองสองชั้น
54

4.

 
มาตรการระยะยาว

 สรางระบบรวบรวมน้ําใตคลลองเพื่อเพิ่มศักยภาพการสงน้ําโดยเฉพาะ
 ในแนว Floodway หรือ Green Belt ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินมาก



55

4.

 
มาตรการระยะยาว

 ติดตั้งเครื่องผลกัดนัน้ํา ชวยเรงการระบายน้ําใหสามารถสงน้ําไดเร็วขึ้น



56

4.

 
มาตรการระยะยาว

 ยายชมุชนรุกล้าํที่เปนอุปสรรคตอการระบายน้ํา



ตัวอยางการพัฒนาคลองในประเทศเกาหลีใตที่ไดประโยชนทั้งการระบายน้ํา

 และกลายเปนจุดพักผอนหยอนใจและสถานที่ทองเที่ยว

57

4.

 
มาตรการระยะยาว
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4.

 
มาตรการระยะยาว

 ตัดแนวคลองแนวตั้งในฝงธนบุรี เพื่อสงน้ําเขาแกมลิงและปากอาวเพิ่มเติม

 ในแนวคลองทวีวัฒนาและแนว Green Belt เพื่อที่จะสามารถสงน้ําไดเร็วขึ้น



59

4.

 
มาตรการระยะยาว

 จัดสรางอุโมงคสงน้ําในพื้นที่ซึ่งไมสามารถเวนคืนได ตามโครงการอุโมงคยักษ 

ของ กทม.



60

4.

 
มาตรการระยะยาว



การสรางอุโมงคระบายน้ําใตคลองและใตถนน

 ในแนวที่ไมสามารถสรางระบบลําเลียงน้ําแบบคลองสองชั้นได 61

อุโมงคยักษใตคลอง

4.

 
มาตรการระยะยาว
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4.

 
มาตรการระยะยาว

 แยกน้ําทาหรอืน้ําฝนออกจากระบบรวบรวมน้ําเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 การบําบัดน้ําเสียและดูแลคุณภาพน้ําในคลอง
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4.

 
มาตรการระยะยาว

 ปรบัปรุงภูมิทัศนในคลองและทางเดินในแนวคลองเพื่อใหเกดิความสวยงาม



4.3 ปรับปรุงผงัเมอืงและการดแูลผูถูกรอนสิทธิตามแผนงาน
64

4.

 
มาตรการระยะยาว



เยียวยาประชาชน 2 ฝงคลองในแนวที่มีการบุกรุก โดยการจัดหาที่อยูอาศัยที่มีคณุภาพ
 ที่ดีกวาแตไมสามารถโอนสิทธิได หรือกําหนดคาเวนคืนที่เหมาะสมใหแกผูไดรับผลกระทบ

4.

 
มาตรการระยะยาว


 
ออกกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายตางๆ เชน กฎหมายผังเมือง กฎหมาย

 ควบคุมอาคาร และการอนุญาตสิ่งปลูกสรางตางๆ ฯลฯ โดยใหคํานึงถึงผลกระทบ
 ที่จะมีตอระบบระบายน้ํา เพื่อการบริหารจัดการน้ําและดูแลผูไดรับผลกระทบ

65



สงเสริมการออกแบบบานที่จัดสราง

 ในแนว Floodway หรือ Green Belt

 ใหมีลักษณะเชนเดียวกับรูปทรงในอดีต 66

ตัวอยางบานลอยน้ําในเมืองอัมสเตอรดัม 
ที่สามารถยกขึ้น-ลง ตามระดับน้ํา

4.

 
มาตรการระยะยาว
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4.

 
มาตรการระยะยาว


 
กาํหนดมาตรการชดเชยรายไดใหแกผูพกัอาศยัหรือผูประกอบอาชีพ

 เกษตรกรรมในพื้นที่เฉพาะดังกลาวขางตนในฤดูน้ําหลาก เชนเดียวกบั

 ที่ดําเนินการในตางประเทศ เพื่อลดแรงกดดันในการดํารงชีพและเยียวยา

 การรอนสิทธิจากการออกกฎหมายของภาครัฐ
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4.

 
มาตรการระยะยาว

  เผยแพรใหความรูแกประชาชนในพื้นที่หรือประชาชนในภาพรวม 

ในการที่จะตัดสินใจลงทุนหรือพักอาศัยในพื้นที่ซึ่งอาจไดรับผลกระทบ 

เนื่องจากประชาชนจาํนวนมากไมมีความรูในการตัดสินใจในอดีต



4.4 การปองกันพื้นที่ของเอกชนและหนวยงานของรฐัอื่นๆ 

ที่อยูในพืน้ที่ของกรงุเทพมหานครและปริมณฑล

69

4.

 
มาตรการระยะยาว



4.

 
มาตรการระยะยาว

 พัฒนาระบบฐานขอมูลและการรายงานสถานภาพของน้ําผานสื่อสาธารณะ

 และสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหมีความทันสมัย เขาใจงาย รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ

70



รวมมือกับสถาบันการศึกษา นําบทเรียนจากขอผิดพลาดตางๆ ที่เกิดขึ้นจนเกิดความเสียหาย 
ทั้งดานการบริหารจัดการตนน้ํา การปลอยน้ํา การจัดสรรน้ําใหระบบรองรับการบูรณาการ

 รวมกันระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนพื้นที่ปกครองขางเคียง (ปริมณฑล) 71

4.

 
มาตรการระยะยาว

 ใหความรูทางดานวิศวกรรม แกประชาชนและผูทีต่องการศึกษาเพิ่มเติม 

เพื่อวางแผนการดาํเนินชีวิตและดาํเนินธุรกจิในอนาคต



ระบบตรวจสอบ

 โดยหนวยงาน

 ที่ปลอดการเมือง

การกอสราง

การบูรณะ

 และซอม

 บํารุงระบบ

คาดการณ

 


สถานการณ

รวมติดตามโดยสื่อมวลชนและสถาบันวิชาชีพจากทั้งในและนอกประเทศ
72

การปฏิบัติงาน

บริหาร

 จัดการระบบ

แกไข

 สถานการณ

4.

 
มาตรการระยะยาว

 ตรวจสอบโดยหนวยงานอิสระที่ปลอดการเมือง เพื่อการดําเนินการ

 อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเชื่อถือได
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