ตาราง แหล่งที่มาของข้อมูลรายงาน “10 ข้อเท็จจริงชีวิตคนกรุงเทพ”
ข้อเท็จจริ ง
ข้อเท็จจริ งที่ 1
37 หน่ วยงานเกีย่ วข้องกับงาน
จราจร
ความเร็วรถยนต์เฉลีย่ ช่วงเช้า

ข้อเท็จจริ งที่ 2
ประมาณการณ์ผโู้ ดยสารแอร์
พอร์ตเรลลิงค์ และงบประมาณ

ประมาณการณ์ผโู้ ดยสารบีอาร์
ที

งบประมาณบีอาร์ท ี

แหล่งอ้างอิ งและคาอธิ บาย
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยบนท้องถนน กระทรวงมหาดไทย
http://www.roadsafetythailand.com/main/index.php/en/aboutus-th4/aboutus-th-3/2011-12-24-07-00-5
สรุปอัตราความเร็วเฉลีย่ รถยนต์บนถนนสายหลัก 28 สาย
โดยสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
http://www.otp.go.th/images/stories/PDF/2558/speed01_150158.pdf
การรถไฟแห่งประเทศไทย งานศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง การศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
บริษทั รถไฟฟ้า รฟท. จากัด, บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
สถิตกิ รุงเทพมหานคร 2557 สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
กรุงเทพมหานคร, ข้อมูลคาดการณ์ผโู้ ดยสารวันละ 35,000 คนจากคาแถลงของ
รองผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร หนังสือพิมพ์ประชาชาติธรุ กิจ วันที่ 9 พ.ค.
2553
อ้างอิงจาก 2 แหล่ง 1.ศูนย์ขอ้ มูลและข่าวสืบสวนเพือ่ สิทธิพลเมือง อ้างใน
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 15 มิ.ย. 2554 2.คาแถลงของรองผูว้ ่าราชการ
กรุงเทพมหานครหนังสือพิมพ์ข่าวสด(เมือ่ วันที่ 21 มิ.ย. 2556 ) อ้างในหน้าข่าว
ในเว็บไซต์ของสานักการขนส่งและจราจร กรุงเทพมหานคร
http://office.bangkok.go.th/dotat/news/2556/news/2556/News/khaosod21-6-56.htm

จานวนผูโ้ ดยสารเรือด่วน
เจ้าพระยาและคลองแสนแสบ
งบประมาณลงทุนเรือด่วน
เจ้าพระยา
ข้อเท็จจริ งที่ 3
จานวนเทศกิจ

สถิตกิ รุงเทพมหานคร 2557 สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
งบประมาณปี 2558 ของกรมเจ้าเท่า สาหรับการปรับปรุงท่าเรือด่วนแม่น้ า
เจ้าพระยาจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ประจาวันที่ 9 เม.ย. 2558
สืบค้นเมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2558
จากข้อมูลกาลังคนสานักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับ
วันที่ 10 ธ.ค. 2557
http://www.dailynews.co.th/bangkok/286388 สืบค้นเมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม
2558
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ข้อเท็จจริ ง
ข้อเท็จจริ งที่ 4
งบประชาสัมพันธ์

แหล่งอ้างอิ งและคาอธิ บาย
เอกสารงบประมาณสานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2558

ข้อเท็จจริ งที่ 5
อัตราการเพิม่ ขึน้ ราคาทีด่ นิ และ อัตราการเพิม่ ขึน้ ของราคาทีด่ นิ คานวณจากดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
คอนโดมีเนียม
ค่าโดยสารรถไฟฟ้า
เปรียบเทียบค่าโดยสารรถไฟฟ้าจาก “ค่าโดยสารรถไฟฟ้าไทยอยูต่ รงไหน?”
เผยแพร่บนเว็บไซต์ “ประเทศไทยอยูต่ รงไหน”
http://whereisthailand.info/2013/05/metro-fare/
ข้อเท็จจริ งที่ 6
พืน้ ทีส่ เี ขียวทีเ่ ข้าถึงได้และใช้ได้ พืน้ ทีส่ วนสาธารณะ 7 ประเภท รวม 34 ล้านตร.ม.จากเว็บไซต์สานักงาน
สวนสาธารณะ สานักสิง่ แวดล้อม กรุงเทพมหานคร
จริง
http://203.155.220.118/green-parksadmin/reports/report19.php?park_year=2557&rang1=2556&rang2=2558
สืบค้นเมือ่ วันที่ 28 กย. 2558
พืน้ ทีส่ วนสาธารณะของเอกชนรวมกับสวนสาธารณะประเภทสวนถนน และสวน
แนวกาแพง 15 ล้านตร.ม.
ประชากรกรุงเทพมหานครตามทะเบียนราษฎร จานวน 5,692,284 คน จากสถิต ิ
กรุงเทพมหานคร 2557
ประชากรกรุงเทพมหานคร 2558 จานวน 8,643,230 คน จากสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อเท็จจริ งที่ 7
จากสถิตกิ รุงเทพมหานคร 2557 หน้า 10 ซึง่ รวมจานวนข้าราชการสามัญ
จานวนข้าราชการและลูกจ้าง
ข้าราชการครูสงั กัดกรุงเทพมหานคร ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชัวคราว
่
ข้อเท็จจริ งที่ 8
สัดส่วนเด็กทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์คะแนนพืน้ ฐาน จากรายงานผลการประเมิน PISA
สัดส่วนเด็กสอบตกวิชา
คณิตศาสตร์ในการสอบ PISA 2012 บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร จัดทาโดยสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ หน้าที่ 9-10
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ข้อเท็จจริ ง
ข้อเท็จจริ งที่ 9
ผลการประเมินการปฏิบตั ิ
ราชการ

ข้อเท็จจริ งที่ 10
งบประมาณก่อสร้างอาคาร 37
ชัน้ ต่อตร.ม.

แหล่งอ้างอิ งและคาอธิ บาย
หนังสือสานักงาน ก.ก. ด่วนทีส่ ดุ ที่ กท 0303/3259 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557
เรื่อง การจัดสรรเงินรางวัลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557, หนังสือสานัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก ที่ กท 1902/00103 ลงวันที่ 19 มกราคม
2558 เรื่องขออนุ มตั จิ ดั สรรเงินสาหรับเบิกจ่ายเป็ นเงินรางวัลประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557, เอกสารงบประมาณ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
ข้อมูลจากข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง งบประมาณรายจ่ายประจาปี (25352544) และเอกสารงบประมาณสานักการโยธา (2545-2558)
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