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สารจาก
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สารบัญ
๓ สารจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
๖ สภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ ๑๒
๖ ผลงานของสภากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๒
๖ สรุปผลงานคณะกรรมการสามัญประจ�ำสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒ รวม ๑๑ คณะ
๑๖• คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ
๓๘• คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม
๑๐๐• คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
๑๒๖• คณะกรรมการการสาธารณสุข
๑๕๔• คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
๑๘๖• คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ
๒๖๐• คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
๒๗๔• คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการการสังคม
๒๘๘• คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
๒๙๘• คณะกรรมการการจราจร ขนส่งและการระบายน�้ำ
๓๑๘• คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา
๓๓๕• คณะกรรมการวิสามัญ
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สภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ ๑๒
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ประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เรื่อง การคัดเลือกและแต่งตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ตามที่ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ก�ำหนดให้ในกรณีที่สมาชิกกรุงเทพมหานครว่างลง
มิให้จัดให้มีการเลือกตั้ง แต่ให้ด�ำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจ�ำนวน ๓๐ คน เพื่อท�ำหน้าที่สมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๘ นัน้ บัดนีค้ ณะกรรมการ
สรรหาสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ด�ำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นแล้ว
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๕ แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรือ่ ง การได้มาซึง่ สมาชิก
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชัว่ คราว ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประธานคณะกรรมการสมาชิก
กรุงเทพมหานคร จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้
๑. นายกิตติ  บุศยพลากร
๒. ร้อยต�ำรวจตรี เกรียงศักดิ์  โลหะชาละ
๓. พลเอก โกญจนาท  จุณณะภาต
๔. พลเอก คนินทร  วงศาโรจน์
๕. นายค�ำรณ  โกมลศุภกิจ
๖. นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ
๗. นายชยาวุธ  ศิริยุทธ์วัฒนา
๘. นายเชนทร์  วิพัฒน์บวรวงศ์
๙. พลตรี โชติภณ  จันทร์อยู่
๑๐. นางสาวดวงพร  รุจิเลข
๑๑. นายธวัชชัย  ฟักอังกูร
๑๒. พลต�ำรวจโท ธีระศักดิ์  ง่วงบรรจง
๑๓. นายนิรันดร์  ประดิษฐกุล
๑๔. พันต�ำรวจเอก ประสพโชค  พร้อมมูล
๑๕. นายพรชัย  เทพปัญญา
๑๖. นายพระเทพ  ศิริวนารังสรรค์
๑๗. พลต�ำรวจโท พลบูรณ์  ช�ำนาญกูล
๑๘. นายไพฑูรย์  ขัมภรัตน์
๑๙. นางสาวเฟื่องฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์
๒๐. นายภาส  ภาสสัทธา
๒๑. นางวรรณวิไล  พรหมลักขโณ
๒๒. เรือโท วารินทร์  เดชเจริญ
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๒๓. นายวิชาญ  ธรรมสุจริต
๒๔. นายสงขลา  วิชัยขัทคะ
๒๕. นายสมบูรณ์  ม่วงกล�่ำ
๒๖. นางสุกัญญา  สุวัฒนวงศ์
๒๗. นายสุทธิชัย  ทรรศนสฤษดิ์
๒๘. พลตรีสุทธิชัย  วงษ์บุบผา
๒๙.  นายอภิรัตน์  ศิวพรพิทักษ์
๓๐. นายอัครวัฒน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาไทย
ประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
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สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ ๑๒

ร้อยต�ำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร

นายกิตติ บุศยพลากรรองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร คนที่ ๑

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุลรองประธาน
สภากรุงเทพมหานคร คนที่ ๒
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พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายค�ำรณ โกมลศุภกิจ

พลเอก คนินทร วงศาโรจน์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

	
  

นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
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พลตรี โชติภณ จันทร์อยู่

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นางสาวดวงพร รุจิเรข

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายธวัชชัย ฟักอังกูร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

พลต�ำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

	
  

พลต�ำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล

นายพรชัย เทพปัญญา

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

	
  

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

	
  

	
  

พลต�ำรวจโท พลบูรณ์ ช�ำนาญกูล

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
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นายภาส ภาสสัทธา

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ

นายวิชาญ ธรรมสุจริต

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์

นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์

นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

	
  

พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
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สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ผลงานในรอบปี

๒๕๖๒

รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ผลงานในรอบปี ๒๕๖๒ ของสภากรุงเทพมหานคร

๑. มีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

• สมัยประชุมสามัญ ๔ สมัย มีการประชุม ๒๒ ครั้ง
• สมัยประชุมวิสามัญ ๒ สมัย มีการประชุม ๔ ครั้ง

๒. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ร่างข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครทีส่ ภาฯ ให้ความเห็นชอบและผูว้ า่ ราขกาชกรุงเทพมหานครได้ลงนามและประกาศ
ใช้เป็นข้อบัญญัติในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
๑. ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ค่าธรรมเนียมส�ำหรับการด�ำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมายเหตุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
๒. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ค่าตอบแทนพิเศษในกรณีทเี่ กิดสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ส�ำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอยตามกฎหมาย
ว่าด้วยสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๗. ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง การจ่ายค่าตอบแทนแก่บคุ คลทีป่ ฏิบตั งิ านการบริการทางการแพทย์รปู แบบ
พิเศษ ของสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒
๘. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๙. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ�ำบัดน�้ำเสีย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐. ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอยตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานคร
ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
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สรุปผลงานคณะกรรมการสามัญประจ�ำสภากรุงเทพมหานคร

ระหว่าง มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
รวม ๑๑ คณะ

๑. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ
๒. คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม
๓. คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
๔. คณะกรรมการการสาธารณสุข
๕. คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
๖. คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ
๗. คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
๘. คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการการสังคม
๙. คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
๑๐. คณะกรรมการการจราจร ขนส่งและการระบายน�้ำ
๑๑. คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา
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ส่วนที่ ๑
สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุ ม และพิ จ ารณาเปิ ด เผยรายงาน
การประชุมลับ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

นางสาวดวงพร รุจิเรข
ประธานกรรมการ

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์
รองประธานกรรมการ

นายธวัชชัย ฟักอังกูร
กรรมการ

พลต�ำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
กรรมการ

นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒
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สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ
ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครัง้ ที่ ๒) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทร์ที่
๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ (ครัง้ ที่ ๒) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๑ เมือ่ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๕ คน ดังนี้
๑. นางสาวดวงพร
รุจิเรข
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเฟื่องฟ้า
เทียนประภาสิทธิ์
รองประธานกรรมการ
๓. นายธวัชชัย
ฟักอังกูร
กรรมการ
๔. พลต�ำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
กรรมการ
๕. นายอัครวัฒน์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฯ ได้ตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงาน
การประชุมลับ จ�ำนวน ๒ คน ประกอบด้วย
๑. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๒. หัวหน้ากลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อด�ำเนินการจัดท�ำ
และตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครทั้งก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
และหลังจากคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและลงมติให้มีการแก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑ คณะ
และได้มีการตั้งอนุกรรมการทดแทนผู้ที่ขอลาออก เป็นผลให้คณะอนุกรรมการฯ ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
มีจ�ำนวน ๑๒ คน ประกอบด้วย
๑. นายอัครวัฒน์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการ
๒. พลต�ำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
รองประธานอนุกรรมการ คนที่หนึ่ง
๓. นางสาวองุ่น
เชาวน์ชลากร
รองประธานอนุกรรมการ คนที่สอง
๔. นางชนิศฏ์สรฐ์
สืบสังข์
อนุกรรมการ
๕. นายธรรมรัตน์
มุกมีค่า
อนุกรรมการ
๖. นายประจิม
เปี่ยมเต็ม
อนุกรรมการ
๗. นางณัฐรดี
ซุ่ยยัง
อนุกรรมการ
๘. นางกมลเนตร
จันทร์พัฒนกุล
อนุกรรมการ
๙. นายพัฒนพล
มูลตระกูล
อนุกรรมการ
๑๐. นางสาวนงนุช
โมกขพันธ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางสุดา
ชินวงษ์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นายรังษี
เมืองเกษม
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ ได้มีค�ำสั่งที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตั้งคณะอนุกรรมการตราจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครขึ้นใหม่ จ�ำนวน ๒ คณะ ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย
๑. นายอัครวัฒน์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการ
๒. นายธวัชชัย
ฟักอังกูร
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางสาวองุ่น
เชาวน์ชลากร
อนุกรรมการ
๔. นายประจิม
เปี่ยมเต็ม
อนุกรรมการ
BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

19

รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

๕.
๖.
๗.
๘.

นางสุดา
นายรังษี
นางฤดี
นางสาวพิรุณพร

ชินวงษ์
เมืองเกษม
บัวศรี
อินธะนู

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย
๑. พลต�ำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางสาวเฟื่องฟ้า
เทียนประภาสิทธิ์ รองประธานอนุกรรมการ
๓. นางชนิศฎ์สรฐ์
สืบสังข์
อนุกรรมการ
๔. นางณัฐรดี
ซุ่ยยัง
อนุกรรมการ
๕. นางกมลเนตร
จันทร์พัฒนกุล
อนุกรรมการ
๖. นางจันทรา
ค�ำดี
อนุกรรมการ
๗. นางสาวนงนุช
โมกขพันธ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวกมลวรรณ
จันทระ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นายฐาณศักดิ์
กิตติเสาวภาคย์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผลการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับได้ด�ำเนินการตรวจรายงาน
การประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มรี ายงานการประชุมลับแต่อย่างใด
โดยได้สรุปผลงานของคณะกรรมการฯ ดังนี้

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑ - ๖)
ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. กระทูถ้ ามสดของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรือ่ ง ขอทราบแนวทางการด�ำเนินการก่อสร้างถนนเลียบคลองประปา
ระหว่างถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ไปถนนสรงประภา เขตดอนเมือง
• พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผูว้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๒. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษในกรณีที่เกิดสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ....
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมครั้งต่อไปตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
๓. ขอความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครในการขุดลอกคลองบางพึ่ง
พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ในส่วนที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๔. รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกรุงเทพมหานครประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เรื่อง รายงาน
ของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของกรุงเทพมหานคร พร้อมรายงานผลการด�ำเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) เพื่อทราบ
• พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายเกรียงยศ สุดลาภา
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกรุงเทพมหานคร ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้อภิปรายให้ข้อสังเกต
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สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

• ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและขอให้ ฝ ่ า ยบริ ห ารน� ำ ข้ อ สั ง เกตของสมาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานครไปพิ จ ารณา
ด�ำเนินการต่อไป
๕. ญัตติของพลตรี สุทธิชยั วงษ์บบุ ผา เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาส�ำหรับนักเรียน
ของกรุงเทพมหานคร
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๖. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งซ่อมกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ใน
การบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกันแทนในต�ำแหน่งที่ว่าง
• นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ได้เสนอให้สภาฯ ตัง้ ซ่อมกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญฯ แทนนายพงศธร ศิรธิ รรม
ผู้อ�ำนวยการเขตพระนคร ซึ่งได้ย้ายไปด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการเขตบางกอกน้อย และได้ยื่นหนังสือขอลาออกจาก
คณะกรรมการวิสามัญฯ ท�ำให้ต�ำแหน่งกรรมการในสัดส่วนของฝ่ายบริหารว่างลง ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้เสนอตั้งนายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อ�ำนวยการเขตพระนคร เป็นกรรมการแทนในต�ำแหน่งที่ว่าง
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครัง้ ที่ ๒) เมือ่ วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ มีเรือ่ งทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ อง (ครัง้ ที่ ๗) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช
๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
• ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒. กรุงเทพมหานครขอถอนสภาพทีส่ าธารณะบริเวณซอยอินทามระ ๑๒ (ซอยร่มเย็น) (คณะกรรมการวิสามัญฯ
รายงานผลก่อนให้ความเห็นชอบ)
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบให้
กรุงเทพมหานครถอนสภาพที่สาธารณะบริเวณซอยอินทามระ ๑๒ (ซอยร่มเย็น)
๓. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงภารกิจระหว่างส�ำนัก
และส�ำนักงานเขต เพื่อรองรับการบริการประชาชน
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๔. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษในกรณีที่เกิดสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. .... (เลื่อนมาจากวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒)
• ทีป่ ระชุมมีมติรบั หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตฯิ ในวาระทีห่ นึง่ และมีมติให้ตงั้ คณะกรรมการวิสามัญฯ จ�ำนวน
๑๑ คน โดยก�ำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน ๑๐ วันท�ำการ
๕. ญัตติของพลตรี สุทธิชยั วงษ์บบุ ผา เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาส�ำหรับนักเรียน
ของกรุงเทพมหานคร (เลื่อนมาจากวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒)
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๖. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดในวันที่
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
๗. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การด�ำเนินกิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท�ำบริการสาธารณะ
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดในวันที่
๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
๘. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายด้านการโยธา
และผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร
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• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดในวันที่
๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครัง้ ที่ ๓) เมือ่ วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ มีเรือ่ งทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. กระทู้ถามสดของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าโครงการต่อเชื่อมศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กับถนนก�ำแพงเพชร ๖ (ถนนหมายเลข ๘)
• นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๒. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สาม
• ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาร่างข้อบัญญัตใิ นวาระทีส่ องจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบ
ในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป
๓. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบการมอบให้เอกชนกระท�ำ
กิจการเกี่ยวกับที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร ก่อนให้ความเห็นชอบ เฉพาะกรณีอาคารจอดยานยนต์บริเวณ
ตลาดยอด บางล�ำภู เขตพระนคร
• ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ
๔. รายงานผลงานของคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา
• ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ
๕. รายงานผลงานของคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
• ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครัง้ ที่ ๔) เมือ่ วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ มีเรือ่ งทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�ำเนินการตามญัตติของพลโท โชติภณ จันทร์อยู่
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก
และกล่องโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชนช่วยกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม
• ที่ประชุมรับทราบ
๒. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ อง (ครัง้ ที่ ๘) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช
๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
• ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๓. รายงานผลงานของคณะกรรมการการสาธารณสุข
• ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ
๔. รายงานผลงานของคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
• ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ
๕. รายงานผลงานของคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้ำ
• ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ
๖. รายงานผลงานของคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
• ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ
๗. รายงานผลงานของคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
• ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ
๘. ญัตติของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินการเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนวันจัดงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภาระหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
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สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๙. ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา
การจัดตั้งและพัฒนารูปแบบศูนย์เด็กอ่อนให้มีมาตรฐาน
• ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�ำนวน ๑๖ คน โดยก�ำหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๑๕๐ วัน
๑๐. ญัตติของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเพิ่มกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญ
ศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน
• ที่ประชุมมีมติต้ังเพิ่มกรรมการ ๑ คน คือ พันเอก วิโรจน์ หนองบัวล่าง รวมมีคณะกรรมการวิสามัญฯ
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๙ คน
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครัง้ ที่ ๕) เมือ่ วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีเรือ่ งทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลบริการ
ทางการแพทย์รูปแบบพิเศษในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
• ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ
จ�ำนวน ๑๗ คน โดยก�ำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน ๕ วันท�ำการ
๒. ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเพิ่มกรรมการในคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาการจัดตั้งและพัฒนารูปแบบศูนย์เด็กอ่อนให้มีมาตรฐาน
• ที่ประชุมมีมติตั้งเพิ่มกรรมการ ๑ คน คือนางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รวมมีคณะกรรมการวิสามัญฯ
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๗ คน
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครัง้ ที่ ๖) เมือ่ วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีเรือ่ งทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ อง (ครัง้ ที่ ๙) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช
๒๕๖๑ วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
• ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒. รายงานผลงานของคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม
• ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ
๓. รายงานผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ
• ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ
๔. รายงานผลงานของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ
• ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ
๕. รายงานผลงานของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
• ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ
๖. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ส�ำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
• ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ
จ�ำนวน ๑๕ คน โดยก�ำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน ๕ วันท�ำการ
๗. ญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๘. ญัตติของนายชยาวุธ ศิรยิ ทุ ธ์วฒ
ั นา เรือ่ ง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้ คณะกรรมการวิสามัญศึกษากฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
• ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�ำนวน ๑๓ คน โดยก�ำหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๑๕๐ วัน
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๙. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายทีใ่ ช้ในการบริหารจัดการ
พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๑๕๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดเมื่อวันที่
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑ - ๘)
ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ อง (ครัง้ ที่ ๑) เมือ่ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ มีเรือ่ งทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�ำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
• ที่ประชุมรับทราบ
๒. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�ำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ค่าธรรมเนียมส�ำหรับการด�ำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
พ.ศ. ....
• ที่ประชุมรับทราบ
๓. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�ำเนินการตามญัตติของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครจัดระเบียบและก�ำหนดมาตรการไม่ให้บุคคลน�ำสินค้ามาขายบนถนนสาธารณะบริเวณ
ถนนหลานหลวง ถนนนางเลิ้ง ถนนราชด�ำเนินและถนนบริเวณโดยรอบ
• ที่ประชุมรับทราบ
๔. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�ำเนินการตามญัตติของพลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา
เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครบริหารจัดการศูนย์สร้างสุขทุกวัยให้มปี ระสิทธิภาพเกิดประโยชน์ในการให้บริการประชาชน
และญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบระบบควบคุมและการใช้งานกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ในศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่าให้มีประสิทธิภาพ
• ที่ประชุมรับทราบ
๕. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�ำเนินการตรวจสอบการได้รับและการใช้จ่าย
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลที่ผ่านมา ตามญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบ
การได้รับและการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลที่ผ่านมา
• ที่ประชุมรับทราบ
๖. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�ำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ในส่วนการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร
• ที่ประชุมรับทราบ
๗. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑๐) ประจ�ำปี
พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
• ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๘. กระทู้ถามสดของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน
(เลียบคูนายกิมสาย ๑)
• พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผูว้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๙. กระทู้ถามสดของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง การบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
• พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผูว้ า่ ราชการ
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สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๑๐. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษในกรณีที่เกิดสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สาม
• ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาร่างข้อบัญญัตใิ นวาระทีส่ องจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบ
ในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป
๑๑. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท
การผลิตน�้ำดื่มจากเครื่องจ�ำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ. ....
• ที่ประชุมมีมติให้ถอนร่างข้อบัญญัติดังกล่าวตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
๑๒. รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกรุงเทพมหานครประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
• พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายเกรียงยศ สุดลาภา
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกรุงเทพมหานครประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้อภิปรายให้ข้อสังเกต
• ทีป่ ระชุมรับทราบและขอให้ฝา่ ยบริหารน�ำข้อสังเกตของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไปพิจารณาด�ำเนินการ
ต่อไป
๑๓. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การด�ำเนินกิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท�ำบริการสาธารณะ
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๔๕ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดเมื่อวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒
๑๔. ขอขยายเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบการมอบให้เอกชน
กระท�ำกิจการเกี่ยวกับที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานครก่อนให้ความเห็นชอบ
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดเมื่อวันที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
๑๕. ญัตติด้วยวาจาของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครก�ำหนดมาตรการควบคุมตรวจสอบ
การรือ้ ถอนอาคารและจ�ำนวนอาคารทีร่ อื้ ถอนของเอกชนและราชการในเขตกรุงเทพมหานครเพือ่ ความปลอดภัยต่อชีวติ
และทรัพย์สินของประชาชน
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ อง (ครัง้ ที่ ๒) เมือ่ วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ มีเรือ่ งทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�ำเนินงานตามญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้
กรุงเทพมหานครด�ำเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานคร ในการขุดลอกคลองบางพึ่งพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะในส่วนที่อยู่
ในพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ
• ที่ประชุมรับทราบ
๒. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ าม (ครัง้ ที่ ๑) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช
๒๕๖๑ วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๓. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
• ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ
จ�ำนวน ๑๑ คน โดยก�ำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน ๕ วันท�ำการ
๔. ญัตติของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณเพือ่ พัฒนาระบบไหลเวียนน�ำ้
ในคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่องกัน
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๕. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาการเดินทางด้วยระบบ ล้อ ราง
เรือ และการเชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดในวันที่
๑๔ เมษายน ๒๕๖๒
สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ อง (ครัง้ ที่ ๓) เมือ่ วันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ มีเรือ่ งทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�ำเนินงานตามญัตติของนายภาส ภาสสัทธา
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบระบบควบคุมและการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในศูนย์กีฬา
บางกอกอารีน่าให้มีประสิทธิภาพ
• ที่ประชุมรับทราบ
๒. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�ำเนินงานตามญัตติของนายภาส ภาสสัทธา
เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครส่งเสริมและเร่งรัดให้มเี ครือข่ายครอบครัวและชมรมผูป้ กครองในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
และญัตติของพลโท โชติภณ จันทร์อยู่ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครลดละเลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชนช่วยกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก
และกล่องโฟม
• ที่ประชุมรับทราบ
๓. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�ำเนินงานตามญัตติด้วยวาจาของนายอัครวัฒน์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครก�ำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
• ที่ประชุมรับทราบ
๔. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�ำเนินงานตามญัตติของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง
ขอให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภาระหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร
• ที่ประชุมรับทราบ
๕. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ าม (ครัง้ ที่ ๓) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช
๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๖. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลบริการ
ทางการแพทย์รูปแบบพิเศษในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สาม
• ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติ
เห็นชอบในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป
๗. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดระเบียบทางเท้ารวมถึงการจัดระเบียบสายไฟฟ้า
และสายสื่อสาร
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๘. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๙. ญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครใช้ประโยชน์พนื้ ทีอ่ าคารในบริเวณสวนหลวงพระราม ๘
ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
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สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
ตรวจของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี้

สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ อง (ครัง้ ที่ ๔) เมือ่ วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ มีเรือ่ งทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ าม (ครัง้ ที่ ๔) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช
๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายด้านการโยธาและผังเมือง
ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๓. ร่างข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... ในวาระที่สองและวาระที่สาม
• ทีป่ ระชุมพิจารณาถึงข้อ ๘๔ วรรคสอง โดยมีสมาชิกร่วมอภิปรายหลายท่าน ประธานทีป่ ระชุมจึงสัง่ ให้เลือ่ น
ระเบียบวาระในส่วนที่เหลือไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
๔. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมือง
อัจฉริยะ (SMART CITY)
• ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ อง (ครัง้ ที่ ๕) เมือ่ วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีเรือ่ งทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ าม (ครัง้ ที่ ๔) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช
๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒. ร่างข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สาม (ค้างพิจารณามาจาก
การประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒)
• ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาฯ ในวาระที่สองต่อจากการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ โดยเริ่มจากข้อ ๘๕ จนจบ
• ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภากรุ ง เทพมหานครในวาระที่ ส องจากรายงานของ
คณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
ต่อไป
๓. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตัง้ และพัฒนารูปแบบศูนย์เด็กอ่อนให้มมี าตรฐาน
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๔. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากการจราจรทางถนน
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๕. ขอขยายเวลาในการศึ ก ษาของคณะกรรมการวิ ส ามั ญ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาให้ ก รุ ง เทพมหานคร
เป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) (เลื่อนมาจากการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดในวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๖. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การด�ำเนินกิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท�ำบริการสาธารณะ
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดในวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ อง (ครัง้ ที่ ๖) เมือ่ วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีเรือ่ งทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ�ำบัดน�้ำเสีย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....
• ที่ประชุมรับทราบ
๒. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ าม (ครัง้ ที่ ๕) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช
๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
• ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๓. รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบการมอบให้เอกชนกระท�ำ
กิจการเกี่ยวกับที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร ก่อนให้ความเห็นชอบ
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๔. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สาม
• ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญและมีมติเห็นชอบ
ในวาระที่สามเพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป
๕. ญัตติของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ก�ำหนดให้ “สังคมผู้สูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติ
• ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�ำนวน ๒๑ คน โดยก�ำหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๙๐ วัน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๗) เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา
โดยสรุปดังนี้
๑. ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครได้มหี นังสือรายงานผลการด�ำเนินการตามญัตติของนายพรเทพ ศิรวิ นารังสรรค์
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร
• ที่ประชุมรับทราบ
๒. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ าม (ครัง้ ที่ ๖) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช
๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
• ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๓. กระทู้ถามสดของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง การบริหารจัดการแม่น�้ำคูคลองในกรุงเทพมหานคร
เพื่อส่งเสริมการจราจรและการป้องกันปัญหาน�้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
• พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผูว้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๔. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สาม
• ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญและมีมติเห็นชอบ
ในวาระทีส่ ามเพือ่ ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครต่อไปพร้อมทัง้ มีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตตามทีค่ ณะกรรมการ
วิสามัญฯ เสนอ
๕. ร่างข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ส�ำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ในวาระทีส่ องและวาระทีส่ าม
• ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญและมีมติเห็นชอบ
ในวาระทีส่ ามเพือ่ ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครต่อไปพร้อมทัง้ มีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตตามทีค่ ณะกรรมการ
วิสามัญฯ เสนอ
๖. ญัตติของนายพรเทพ ศิรวิ นารังสรรค์ เรือ่ ง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้ คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
• ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�ำนวน ๑๖ คน โดยก�ำหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๙๐ วัน
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สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

๗. กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)
ขอลาออก
พลต�ำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล ประธานกรรมการวิสามัญฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ารองศาสตราจารย์
พลเอก ไตรโรจน์ ครุ ธ เวโช กรรมการในคณะกรรมการวิ ส ามั ญ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาให้ ก รุ ง เทพมหานคร
เป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) ขอลาออก จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีจ�ำนวนกรรมการเท่าที่มีอยู่โดยไม่ตั้งกรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่าง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๘) เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา
โดยสรุปดังนี้
๑. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง (ครั้งที่ ๑) ประจ�ำปี
พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
• ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒. กระทูถ้ ามสดของนายนิรนั ดร์ ประดิษฐกุล เรือ่ ง การพัฒนาชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
• พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๓. กระทูถ้ ามสดของนายธวัชชัย ฟักอังกูร เรือ่ ง ความล่าช้าและการด�ำเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบของส�ำนักการศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
• พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร และนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผูว้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๔. ญัตติของนายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ และคณะ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาก�ำหนดแนวทางในการ
ด�ำเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครให้มีความชัดเจน
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๕. ญัตติของนายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ และคณะ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ตามโครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ�ำนวน ๑๒ ศูนย์
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๖. ญัตติของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน�้ำ
ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณศูนย์ราชการ
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๗. กรรมการในคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ขอลาออก
พลโท โชติภณ จันทร์อยู่ ประธานกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร แจ้งต่อที่ประชุมว่านายอภิรัตน์
ศิวพรพิทักษ์ กรรมการในคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ขอลาออก จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
• ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑ - ๒)
ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครัง้ ที่ ๑) เมือ่ วันพุธที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ มีเรือ่ งทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง (ครั้งที่ ๒) ประจ�ำปี
พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
• ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

๒. กระทู้ถามสดของนายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ เรื่อง สอบถามกรณีกฎหมายก�ำหนดข้อจ�ำกัดการใช้งบประมาณ
กรุงเทพมหานครแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
• พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายสมภาคย์ สุขอนันต์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๓. กระทู้ถามสดของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง ขอทราบปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนากรุงเทพมหานคร
ตามค�ำขวัญ “กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย”
• พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายเกรียงยศ สุดลาภา
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๔. กระทู้ถามสดของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองคูนายกิมสาย ๒
เขตดอนเมือง
• พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผูว้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๕. ร่างข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ�ำบัดน�ำ้ เสีย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระทีส่ อง
และวาระที่สาม
• ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาร่างข้อบัญญัตใิ นวาระทีส่ องจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบ
ในวาระทีส่ ามเพือ่ ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครต่อไปพร้อมทัง้ มีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตตามทีค่ ณะกรรมการ
วิสามัญฯ เสนอ
๖. ญัตติของนายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทาง
ป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พื้นที่กรุงเทพมหานคร
• ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�ำนวน ๑๒ คน โดยก�ำหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๑๒๐ วัน
๗. ตั้งซ่อมกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่
เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน แทนในต�ำแหน่งที่ว่าง
นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานกรรมการวิสามัญฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่านายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ กรรมการ
ในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและ
พืน้ ทีต่ อ่ เนือ่ งกัน ได้ลาออกเนือ่ งจากได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการเขตประเวศ จึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณา
• ที่ประชุมมีมติตั้งนายสุริยชัย รวิรรณ ผู้อ�ำนวยการเขตพระนคร เป็นกรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่าง
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครัง้ ที่ ๒) เมือ่ วันพุธที่ ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ มีเรือ่ งทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยก�ำหนด
วงเงินงบประมาณรายจ่ายจ�ำนวน ๘๓,๓๙๘,๙๒๐,๐๐๐ บาท จ�ำแนกดังนี้
• งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๘๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
• งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๓๙๘,๙๒๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกสภาฯ
อภิปรายในญัตตินี้ในด้านต่าง ๆ กันอย่างกว้างขวาง และยังมีสมาชิกสภาฯ แจ้งความประสงค์ที่จะอภิปรายหลายท่าน
ประธานสภาฯ เห็นว่าได้มีการอภิปรายกันมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว จึงสั่งให้มีการอภิปรายต่อในวันพฤหัสบดีที่
๑๓ มิถุนายน เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครัง้ ที่ ๒) เมือ่ วันพุธที่ ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ มีเรือ่ งทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สมาชิกสภาฯ
ได้อภิปรายต่อจากวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ จนครบทุกด้านแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ
และตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ จ�ำนวน ๓๗ คน โดยก�ำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วันท�ำการ
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สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

๒. ญัตติของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมและภาษีอื่นที่พึงจัดเก็บตามกฎหมาย
• ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปในการประชุมคราวต่อไป

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๑ - ๔)
ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา
โดยสรุปดังนี้
๑. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง (ครั้งที่ ๓) ประจ�ำปี
พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
• ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่สอง
และวาระที่สาม
• ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาร่างข้อบัญญัตฯิ ในวาระทีส่ องจากรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ
ซึ่งมีกรรมการวิสามัญฯ ขอสงวนความเห็นไว้หลายรายการ และเมื่อที่ประชุมได้พิจารณา (๑๙) ส�ำนักพัฒนาสังคม
เรียบร้อยแล้ว ประธานสภาฯ ได้สงั่ เลือ่ นการพิจารณาไปในการประชุมสภาฯ ครัง้ ต่อไปในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น.
๓. ประธานสภาฯ ได้สั่งเลื่อนเรื่องที่ค้างพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔ และระเบียบวาระที่ ๕ ไปพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้
๓.๑ ร่ างข้อบัญ ญัติก รุงเทพมหานคร เรื่อ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ในวาระที่สองและวาระที่สาม
๓.๒ รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การด�ำเนินกิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ท�ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท�ำบริการสาธารณะ
๓.๓ ญัตติของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมและภาษีอื่นที่พึงจัดเก็บตามกฎหมาย
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา
โดยสรุปดังนี้
๑. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่สอง
และวาระที่สาม
• ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาร่างข้อบัญญัตฯิ ในวาระทีส่ องจากรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ
ต่อจากการประชุมเมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีกรรมการวิสามัญฯ ขอสงวนความเห็นไว้หลายรายการ
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการวิสามัญฯ ยกเว้นรายการทีพ่ ลโท โชติภณ จันทร์อยู่
กรรมการวิสามัญฯ ขอสงวนความเห็นไว้ในรายการของส�ำนักการจราจรและขนส่ง ค่าใช้จา่ ยในการเดินเรือในคลองแสนแสบ
ส่วนต่อขยาย ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร จ�ำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงโครงการนี้ไว้
ตามร่างฯ ตามที่กรรมการวิสามัญฯ ขอสงวนความเห็นเสนอ ท�ำให้งบประมาณรายจ่ายของส�ำนักการจราจรและขนส่ง
เพิ่มขึ้น และเป็นผลให้งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครสูงกว่าประมาณการรายได้ จึงมีมติให้ปรับลดงบกลาง
เท่ากับยอดงบประมาณรายจ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ของส�ำนักการจราจรและขนส่ง และได้มมี ติเห็นชอบในวาระทีส่ าม เพือ่ ประกาศ
ใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยก�ำหนดวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายเป็นจ�ำนวนไม่เกิน ๘๓,๓๙๘,๐๐๖,๐๐๐ บาท จ�ำแนกดังนี้
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

		 ก. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๘๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
		 ข. งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๓๙๘,๐๐๖,๐๐๐ บาท พร้อมทั้ง
มีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตตามที่คณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ
๒. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การด�ำเนินกิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ท�ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท�ำบริการสาธารณะ
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๓. ญัตติของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมและภาษีอื่นที่พึงจัดเก็บตามกฎหมาย
• ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�ำนวน ๑๕ คน โดยก�ำหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๙๐ วัน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา
โดยสรุปดังนี้
๑. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�ำปีพุทธศักราช
๒๕๖๑ วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
• ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
• ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ
จ�ำนวน ๑๕ ท่าน โดยก�ำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน ๗ วันท�ำการ
๓. ญัตติของนายธวัชชัย ฟักอังกูร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครประเมินผลเชิงคุณภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ในหมวดรายจ่ายอื่นของกรุงเทพมหานคร
• ที่ประชุมมีมติยินยอมให้ถอนญัตตินี้ตามที่ผู้เสนอญัตติเสนอขอถอน
๔. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาการเดินทางด้วยระบบล้อ ราง
เรือ และการเชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดเมื่อวันที่
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
๕. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดเมื่อวันที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๖. ขอขยายเวลาในการศึ ก ษาของคณะกรรมการวิ ส ามั ญ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาให้ ก รุ ง เทพมหานคร
เป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดเมื่อวันที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๗. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลที่ก�ำหนดให้ “สังคมผู้สูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติ
• ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วนั ทีค่ รบก�ำหนดในวันที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๖๒
๘. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ
จิตและจิตเวช
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดในวันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
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สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ าม (ครัง้ ที่ ๔) เมือ่ วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีเรือ่ งทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�ำเนินการ
ตามญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้
๑.๑ ญัตติด้วยวาจาของนายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมมาตรการรองรับผล
จากค�ำพิพากษาศาลปกครองกลาง กรณีให้รื้อถอนตลาดในพื้นที่เขตประเวศ
๑.๒ ญัตติของนายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครก�ำหนดมาตรการและแนวทาง
การด�ำเนินการตรวจสอบ ควบคุมและก�ำกับดูแลโครงการจ้างเหมาเอกชนก�ำจัดขยะมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย
• ที่ประชุมรับทราบ
๒. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�ำปีพุทธศักราช
๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
• ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๓. กระทู้ถามสดของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง การเปิดใช้ถนนหมายเลข ๘ หลังศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ
• พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายศักดิช์ ยั บุญมา รองผูว้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๔. กระทูถ้ ามสดของนายนิรนั ดร์ ประดิษฐกุล เรือ่ ง แนวทางการบริหารและการปฏิบตั ริ าชการของกรุงเทพมหานคร
ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ และเมือ่ มีสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
• พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้พลต�ำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๕. ญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครวางมาตรการการควบคุมการใช้ปั้นจั่นหอสูง
หรือเครนในการก่อสร้างอาคารให้มีความปลอดภัย
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๖. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายทีใ่ ช้ในการบริหารจัดการ
พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดเมื่อวันที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๗. ร้อยต�ำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม
นับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑ - ๒)
ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 		

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา
โดยสรุปดังนี้
๑. กระทู้ถามสดของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง แนวทางการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาของนักเรียน
กรุงเทพมหานคร
• พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้พลต�ำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๒. ญัตติด้วยวาจาของพลโท โชติภณ จันทร์อยู่ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนน
เปิดเผยโดยวิธกี ารยกมือขึน้ พ้นศีรษะตามข้อ ๗๒ (๒) แทนการใช้เครือ่ งออกเสียงลงคะแนน ตามข้อ ๗๒ (๑) ของข้อบังคับ
การประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกครั้งที่มีการลงมติจนกว่าจะมีเครื่องออกเสียงลงคะแนน
• ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบกับญัตติในเรื่องนี้ ญัตตินี้จึงตกไป
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๓. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และขอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว
• ที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยที่จะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว และได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตฯิ และมีมติตงั้ คณะกรรมการวิสามัญฯ จ�ำนวน ๑๑ คน โดยก�ำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน ๓ วันท�ำการ
๔. ญัตติดว้ ยวาจาของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาการจราจรของศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ ในภาพรวมทั้งระบบ
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๕. ร้อยต�ำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร แจ้งขอเลื่อนการประชุมจากวันพุธที่
๔ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ และแจ้งก�ำหนดการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยทีส่ อง (ครัง้ ที่ ๒) เมือ่ วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ มีเรือ่ งทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. กระทู้ถามสดของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องใช้ส�ำนักงาน เพื่อใช้ในสถานี
ดับเพลิงดอนเมือง
• พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๒. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สาม
• ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ และได้มีมติ
เห็นชอบในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป
๓. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดเมื่อวันที่
๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑ - ๔)
ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๓) ประจ�ำปีพุทธศักราช
๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
• ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒. กระทู้ถามสดของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง การเตรียมการในการเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนที่กรุงเทพมหานครด�ำเนินการ
• พลต�ำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๓. ญัตติด้วยวาจาของนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครใช้วิธีการออกเสียง
ลงคะแนนเปิดเผยโดยวิธกี ารยกมือขึน้ พ้นศีรษะ ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ ี่ (ครัง้ ที่ ๑)
ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๔. ญัตติของนายพรเทพ ศิรวิ นารังสรรค์ เรือ่ ง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้ คณะกรรมการวิสามัญศึกษารูปแบบ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒
• ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�ำนวน ๑๘ คน โดยก�ำหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๑๘๐ วัน
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สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

๕. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาการเดินทางด้วยระบบล้อ ราง เรือ และการเชื่อมโยง เพื่อส่ง
เสริมเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ขอขยายเวลาในการศึกษา
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดเมื่อวันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
๖. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาในการศึกษา
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดเมื่อวันที่
๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�ำเนินการ
ตามญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารในบริเวณสวนหลวงพระราม ๘
ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์
• ที่ประชุมรับทราบ
๒. ญัตติด้วยวาจาของนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครใช้วิธีการออกเสียง
ลงคะแนนเปิดเผยโดยวิธกี ารยกมือขึน้ พ้นศีรษะ ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ ี่ (ครัง้ ที่ ๒)
ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๓. ญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว
ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๔. ญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดบริการ
ด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น
• ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�ำนวน ๑๔ คน โดยก�ำหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๑๒๐ วัน
๕. ญัตติของนายพรเทพ ศิรวิ นารังสรรค์ เรือ่ ง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้ คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทาง
การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและควบคุมฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
• ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�ำนวน ๑๗ คน โดยก�ำหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๑๕๐ วัน
๖. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)
ขอขยายเวลาในการศึกษา
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดเมื่อวันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๔) ประจ�ำปีพุทธศักราช
๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
• ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒. ญัตติด้วยวาจาของนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครใช้วิธีการออกเสียง
ลงคะแนนเปิดเผยโดยวิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่
(ครั้งที่ ๓) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
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๓. กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบให้เอกชนกระท�ำกิจการเกี่ยวกับที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๔. ญัตติของนายพรชัย เทพปัญญา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับเพิ่มค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๕. ญัตติของพลต�ำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครรายงานผลการด�ำเนินการโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว)
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๖. ญัตติของนายนิรนั ดร์ ประดิษฐกุล เรือ่ ง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้ คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการพัฒนา
และการขับเคลื่อนโครงการของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของรัฐบาล
• ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�ำนวน ๒๒ คน โดยก�ำหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๑๘๐ วัน
๗. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผูพ้ กั ในโรงแรมและภาษีอนื่ ทีพ่ งึ จัดเก็บตามกฎหมาย
ขอขยายเวลาในการศึกษา
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดเมื่อวันที่
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๔) เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๕) ประจ�ำปีพุทธศักราช
๒๕๖๑ วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่สมาชิกเสนอ และรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
๒. ญัตติด้วยวาจาของนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครใช้วิธีการออกเสียง
ลงคะแนนเปิดเผยโดยวิธกี ารยกมือขึน้ พ้นศีรษะ ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ ี่ (ครัง้ ที่ ๔)
ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๓. กระทู้ถามสดของพลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา เรื่อง ความคืบหน้าการด�ำเนินโครงการ ๑ โรงพยาบาล ๒ ระบบ
• พลต�ำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๔. กระทู้ถามสดของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร
เพื่อการบริการชุมชนและสังคม หรือเป็นกิจการซึ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง
• พลต�ำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๕. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษากฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้างอาคาร
สูงและอาคารขนาดใหญ่
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๖. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๗. ญัตติของนายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการกรณีความขัดแย้ง
ในการปฏิบัติหน้าที่อุทาหรณ์เขตประเวศในความขัดแย้งของผู้อ�ำนวยการเขตกับหัวหน้าฝ่ายโยธา
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
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สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

๘. ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินการจัดหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
อัตโนมัติ (Automated External Defibrillator (AED)) เพิม่ เติม จ�ำนวน ๒๐๐ เครือ่ ง เพือ่ ติดตัง้ ให้ทวั่ ถึงพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
๙. ญัตติของนายพรเทพ ศิรวิ นารังสรรค์ เรือ่ ง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้ คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทาง
การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในสถานประกอบการตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ และการลงนามความร่วมมือ ๑๐ แนวทางฯ
• ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�ำนวน ๑๙ คน โดยก�ำหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๑๘๐ วัน
๑๐. คณะกรรมการวิ ส ามั ญ ศึ ก ษาข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ กฎหมาย เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายรั ฐ บาลที่ ก� ำ หนดให้
“สังคมผู้สูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติ ขอขยายเวลาในการศึกษา
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดในวันที่
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๑. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายทีใ่ ช้ในการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์ชนั้ ใน
และพื้นที่ต่อเนื่องกัน ขอขยายเวลาในการศึกษา 						
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดในวันที่
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๒. ก�ำหนดจ�ำนวนสมัยประชุมสามัญ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญแต่ละสมัย และก�ำหนดวันประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
• ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก�ำหนดสมัยประชุมสามัญ จ�ำนวน ๔ สมัย ดังนี้
สมัยแรก
เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
สมัยที่สอง
เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
สมัยที่สาม
เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สมัยที่สี่
เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๒
สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา
และวัฒนธรรม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม

พลเอก คนินทร วงศาโรจน์
ประธานกรรมการ

นายพรชัย เทพปัญญา
รองประธานกรรมการ

นายค�ำรณ โกมลศุภกิจ
กรรมการ

นายวิชาญ ธรรมสุจริต
กรรมการ

นางสาวดวงพร รุจิเรข
กรรมการและเลขานุการ
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม

๑. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการมอบทุนเอราวัณด้านการศึกษาให้เด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และบุตรข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร

๒. ติดตามการใช้ประโยชน์ของเครื่องดนตรี KPN ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

๓. ศึกษาข้อมูลการด�ำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครตามพระราชด�ำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑

๑. มาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

๒. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

๓. จ�ำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ลงทะเบียนเรียนไม่ตรงกับจ�ำนวนนักเรียนที่มาเรียน
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม และปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๔

๑. พิจารณาโครงการลดการขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษากรุงเทพมหานคร ในกลุม่ สาระส�ำคัญ (โครงการจ้างครูเกษียณ
อายุราชการ)

๒. พิจารณาอัตราก�ำลังข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครของโรงเรียนในกลุ่มกรุงเทพใต้

๓. รับทราบข้อมูลโครงการ The Master Guide Kids Challenge
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สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. เยี่ยมชมการบริหารงานและการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา

๕. การพิจารณาขอให้กรุงเทพมหานครปรับเพิ่มค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

๖. การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วัดปากบ่อ)
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๕

๑. พิจารณาการบริหารจัดการด้านการศึกษาของส�ำนักการศึกษา และส�ำนักงานเขต

๒. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานครของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๕

๒.๑ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อชุดโต๊ะอาหารสเตนเลสพร้อมเก้าอี้ รวม ๖๕ ชุด ให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ�ำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดคณิกาผล โรงเรียนวัดสิตาราม และโรงเรียนวัดพระพิเรนทร์

๒.๒ สนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ จั ด ซื้ อ ซุ ้ ม พระฐานปู น
พร้อมโต๊ะหมู่บูชา ให้กับโรงเรียนวัดดิสานุการาม

๒.๓ การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรี
ไทย โดยประสานกับกองดุริยางค์ ส�ำนักงานสวัสดิการ
กองบัญชาการกองทัพไทย เพือ่ จัดครูสอนดนตรี ทีโ่ รงเรียน
วัดจันทร์สโมสร และโรงเรียนวัดดิสานุการาม ส�ำนักงาน
เขตดุสิต
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สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครจ�ำนวน ๕ คน ดังนี้
๑. พลเอก คนินทร		
วงศาโรจน์
ประธานกรรมการ
๒. นายพรชัย		
เทพปัญญา
รองประธานกรรมการ
๓. นายค�ำรณ		
โกมลศุภกิจ
กรรมการ
๔. นายวิชาญ		
ธรรมสุจริต
กรรมการ
๕. นางสาวดวงพร		
รุจิเรข		
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางสาวทิพวรรณ
สุทธิ		
								
								
								
๒. นางสาวปิยนุช
สิทธิศร		
								
								
								
๓. นางสาวคฤห์อนงค์
สิริวิภาวี		
								
								
								
ดังนี้

นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
(๑ มกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๒)
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
(๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
(๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน)

คณะกรรมการฯ ได้ตงั้ คณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ในพืน้ ทีเ่ ขตต่างๆ

๑. คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑ มอบนางสาวดวงพร รุจิเรข เป็นประธานอนุกรรมการ
รับผิดชอบพืน้ ทีเ่ ขตธนบุรี คลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด ตลิง่ ชัน ทวีวฒ
ั นา และราษฎร์บรู ณะ
๒. คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๒ มอบนายวิชาญ ธรรมสุจริต เป็นประธานอนุกรรมการ
รับผิดชอบเขตจตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม บางเขน มีนบุรี คลองสามวา บางแค และหนองแขม
๓. คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๓ มอบนายค�ำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานอนุกรรมการ
รับผิดชอบเขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม ลาดกระบัง หนองจอก ประเวศ และภาษีเจริญ
๔. คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๔ มอบนายพรชัย เทพปัญญา เป็นประธานอนุกรรมการ
รับผิดชอบเขตปทุมวัน บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง สวนหลวง บางนา และบางเขน
๕. คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๕ มอบพลเอก คนินทร วงศาโรจน์ เป็นประธานอนุกรรมการ
รับผิดชอบเขตพระนคร ดุสติ ป้อมปราบศัตรูพา่ ย สัมพันธวงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี วังทองหลาง บางขุนเทียน
ทุ่งครุ และคันนายาว
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม
คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ได้ดำ� เนินการในรอบปี ๒๕๖๒ ในเรื่องต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

๑. พิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะการมอบทุนเอราวัณด้านการศึกษาให้เด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
และบุตรข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

๑.๑ ควรติดตาม ประเมินผลการเรียนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในการขอรับทุน และเมือ่ จบการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบตั งิ านเพือ่ ชดใช้ทนุ หากไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ที่ก�ำหนดอาจถูกฟ้องร้องให้ชดใช้ทุนคืนได้
๑.๒ ส�ำนักการศึกษาควรสร้างแรงจูงใจและพิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้เกิดความรู้สึกรักองค์กร
๑.๓ ควรส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการรับทุนการศึกษา โดยกระตุ้นให้ผู้สอนและผู้เรียนสนใจใน
การเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมในการเข้ามาสอบแข่งขันรับทุน ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาแล้ว
ยังเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนทางอ้อมด้วย
๑.๔ โครงการทุนเอราวัณเป็นโครงการใหม่จึงควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบแต่เนิ่นๆ เพื่อให้มี
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมได้มากขึ้น
๑.๕ ควรเพิม่ ทางเลือกให้นกั เรียนในการรับทุนการศึกษาโดยเปิดหลักสูตรสาขาวิชาช่างเพือ่ รองรับการท�ำงานใน
อนาคตด้วย
๑.๖ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีสถิตผิ ไู้ ด้รบั ทุนการศึกษาน้อยกว่าโรงเรียนสังกัดอืน่ จึงควรมีการวิเคราะห์
สาเหตุและสภาพปัญหาเพือ่ เป็นข้อมูลน�ำมาปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มโี อกาส
ได้รับทุนมากขึ้น

๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
๒๕๖๑

๒.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าเกณฑ์ระดับ
ประเทศทุกวิชา ยกเว้นวิชาคณิตศาสตร์ แต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ต�่ำกว่าเกณฑ์
ระดับประเทศทุกวิชา ดังนั้น ส�ำนักการศึกษาควรพิจารณาหาสาเหตุและด�ำเนินการแก้ไขให้มีการพัฒนาต่อไป
๒.๒ ส�ำนักการศึกษาควรด�ำเนินการด้านการเรียนให้มผี ลสัมฤทธิม์ ากกว่าปัจจุบนั โดยพัฒนาให้นกั เรียนสามารถ
สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ควรสนับสนุนโรงเรียนที่มีนักเรียนที่สามารถสอบเข้า
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนสามารถสอบเข้าสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงได้ควรหาวิธีการ
พัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
๒.๓ กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
คะแนนเต็ม ๑๐๐ เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอีกทางด้วย
๒.๔ กรุงเทพมหานครควรจัดให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านการศึกษา โดยการคัดเลือกครู นักเรียนเพื่อเป็นโรงเรียน
ที่มีครูและนักเรียนที่มีความพร้อมในด้านการเรียนการสอน และดึงดูดความสนใจให้มีการศึกษาต่อในโรงเรียนแห่งนั้น
		

๓. พิจารณาเรื่องการเยือนเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นตามโครงการการ
เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม ระยะสั้น

๓.๑ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสนับสนุนนักเรียนต่างชาติ เมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ได้มี
หนังสือขอเข้าพบประธานสภากรุงเทพมหานครเพื่อประชาสัมพันธ์และปรึกษาหารือโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและ
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วัฒนธรรม ระยะสั้น ซึ่งเป็นนโยบายกระชับความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในประเทศไทย และคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานครได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ เมื่อวัน
พุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิจารณาให้โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียน
ในโรงเรียนกรุงเทพมหานครของเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด เป็นโครงการด้านการศึกษาและเกี่ยวข้อง
กับคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมของสภากรุงเทพมหานคร จึงได้น�ำเรียนประธานสภากรุงเทพมหานครเพื่อ
พิจารณามอบหมายคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาส่งผู้แทนร่วมเป็นคณะเดินทาง
๓.๒ สภากรุงเทพมหานครร่วมกับฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางเยือนเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด
ประเทศญีป่ นุ่ ตามโครงการเรียนภาษาญีป่ นุ่ และวัฒนธรรมระยะสัน้ ซึง่ เป็นโครงการความร่วมมือเพือ่ สร้างโอกาสทางการ
ศึกษาภาษาญีป่ นุ่ ให้แก่นกั เรียนในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร โดยมีผแู้ ทนคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม จ�ำนวน
๒ คน ร่วมเดินทางไปด้วย ระหว่างวันที่ ๓-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๓.๓ คณะกรรมการฯ ได้มกี ารหารือเรือ่ งการมอบหมายผูแ้ ทนคณะกรรมการการศึกษาและวัฒธรรม จ�ำนวน ๒ คน
เพื่อเยือนเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม ระยะสั้น และ
ได้มอบหมายให้ พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ ประธานกรรมการ และนางสาวดวงพร รุจิเรข เลขานุการ เป็นผู้แทน
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เป็นภารกิจของฝ่ายบริหารทีจ่ ะต้องด�ำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลง
(MOU) ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาแก่นักเรียน ล่าสุดได้รับทราบว่าเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จะมีหนังสือถึง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความจ�ำนงในการท�ำบันทึกข้อตกลงในเรื่องดังกล่าว

๔. ติดตามความคืบหน้าการใช้จา่ ยงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส�ำนักการศึกษา

คณะกรรมการฯ รับทราบความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงปบะมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของส�ำนักการศึกษา ดังนี้

๔.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ส�ำนักการศึกษาได้กันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๑ ไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๓๘ รายการ เป็นเงิน
๒๘๖,๔๙๕,๕๖๙.๙๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔ รายการ และค่าที่ดินฯ ตามงวดงาน เป็นเงิน ๖๔,๐๗๑,๐๙๗.๐๒ บาท
คงเหลือ ๒๔ รายการ เป็นเงิน ๒๒๒,๔๒๔,๔๗๒.๙๖ บาท
๔.๒ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ส�ำนักการศึกษาได้รบั งบประมาณทัง้ สิน้ (หลังปรับโอน) เป็นเงิน ๘๒๔,๕๘๖,๑๓๘ บาท ได้รบั เงินประจ�ำงวดแล้ว
๗๕๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท เป้าหมายการเบิกจ่าย ๗๔ % ปัจจุบนั เบิกจ่ายไปแล้ว คิดเป็น ๓๐.๘๒ % (ข้อมูล ณ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒)
๑) เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒๕๔,๑๓๒,๔๙๕.๒๐ บาท
๒) คงเหลืองบประมาณ เป็นเงิน ๕๗๐,๔๕๓,๖๔๒.๘๐ บาท
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๑. รายการในหมวดรายจ่ายอืน่ ทุกโครงการทีใ่ ช้งบประมาณจ�ำนวนมาก ควรพิจารณาถึงความคุม้ ค่าและประโยชน์
ที่จะได้รับเป็นหลัก
๒. ควรเร่งรัดด�ำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะทีก่ ำ� หนดเพราะหากตัง้ งบประมาณแล้วไม่
สามารถด�ำเนินการได้ เป็นการเสียโอกาสส�ำหรับประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ ในการใช้ประมาณกรณีที่มีความจ�ำเป็น
เร่งด่วน รวมทั้งประชาชนจะเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์สาธารณะ
๓. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ควรให้สถาบัน
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

การศึกษาต่างๆ เป็นผู้ด�ำเนินการทั้งระบบ เช่น การออกข้อสอบ การจัดสอบ การตรวจข้อสอบ โดยควรก�ำหนดกรอบ
ขอบเขต หลักเกณฑ์ในการออกข้อสอบ รวมทั้งการก�ำหนด TOR เพื่อให้เป็นมาตรฐานและเป็นการลดภาระของส�ำนัก
การศึกษาในการด�ำเนินการจัดสอบเอง

๕. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ของเครื่องดนตรี KPN
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

๕.๑ ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี KPN ใช้งบประมาณสูงมาก โรงเรียนบางแห่งมีนักเรียนต�่ำกว่า
๑๐๐ คน แต่จดั ซือ้ เครือ่ งดนตรีครบชุดเช่นเดียวกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ดังนัน้ โรงเรียนควรใช้เครือ่ งดนตรีให้เกิดประโยชน์
กับนักเรียนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ
๕.๒ ส�ำนักการศึกษา ควรจัดท�ำข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดนตรี KPN ในแต่ละโรงเรียนโดยระบุจ�ำนวนเครื่องดนตรี
แต่ละชนิด จ�ำนวนผู้เรียน ชนิดหรือประเภทของวงดนตรีในแต่ละโรงเรียน เพื่อให้การใช้ประโยชน์เกิดความคุ้มค่า

๖. พิจารณาความคืบหน้าการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๖.๑ ส�ำนักการศึกษาและส�ำนักงานเขต ควรมีการปรับปรุงข้อมูลอัตราก�ำลังทีว่ า่ งในแต่ละสาขาวิชาให้ชดั เจนและ
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะส�ำนักงานเขตหากข้อมูล มีการเปลี่ยนแปลงจะต้องรายงานส�ำนักการศึกษาทราบเป็นระยะ
๖.๒ ควรปรับกระบวนการสอนตามความเป็นจริง โดยทัง้ โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ควรมีครูครบ
ตามกลุม่ สาระวิชา แต่อาจจะให้ความส�ำคัญกับกลุม่ สาระวิชาหลักเพือ่ ใช้สำ� หรับการสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา หรือ
การสอบ O-NET
๖.๓ กรุงเทพมหานครได้จัดสรรงบประมาณส�ำหรับการจัดซื้อเครื่องดนตรีให้กับสถานศึกษาทุกแห่งโดยใช้งบ
ประมาณจ�ำนวนมาก ดังนัน้ สถานศึกษาทุกแห่งควรมีครูสอนดนตรีโรงเรียนละ ๑ คน เพือ่ ให้การใช้งบประมาณเกิดความ
คุ้มค่า ทั้งนี้ ในโรงเรียนขนาดเล็กมักมีจ�ำนวนครูไม่ครบทุกกลุ่มสาระ โดยเฉพาะขาดครูวิชาดนตรีและไม่สามารถขอเพิ่ม
ได้เนื่องจากเป็นไปตามกรอบอัตราก�ำลังและสัดส่วนอัตราครูต่อจ�ำนวนนักเรียนที่ก�ำหนด ทั้งนี้ วิธีการแก้ปัญหาอาจจะมี
การสลับครูสอนในแต่ละโรงเรียน ทีผ่ า่ นมาเคยเสนอญัตติเกีย่ วกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูไปแล้วแต่ยงั ไม่ได้รบั
การแก้ไขในทิศทางที่ดีขึ้น จึงเห็นว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาของฝ่ายบริหารไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
๖.๔ กรุงเทพมหานครให้ความส�ำคัญต่อภารกิจด้านการศึกษาน้อยกว่าภารกิจด้านอื่นๆ ที่มีความส�ำคัญต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน จึงให้ความส�ำคัญด้านการศึกษาลดน้อยลง
๖.๕ การใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การบริหาร ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หากมีข้อ
ขัดข้องในทางปฏิบัติไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้โดยสะดวก สามารถเสนอที่ประชุมเพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยผ่าน
สภากรุงเทพมหานคร
๖.๖ ในสายงานการบริหารสถานศึกษา ควรก�ำหนดให้ผู้อํานวยการสถานศึกษามีชั่วโมงการสอนต่อสัปดาห์ตาม
ความเหมาะสม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูอีกทางหนึ่ง
๖.๗ การพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกจากการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยเน้นการวัดผลด้านวิชาการแล้ว
ควรพัฒนาโดยเน้นทักษะด้านอาชีพซึง่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ เนือ่ งจากนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความสามารถด้านทักษะ
อาชีพในหลาย ๆ ด้าน เช่น งานช่าง งานศิลปะ ดนตรี แต่ขาดโอกาสและการสนับสนุนหากกรุงเทพมหานครมีโครงการ
MOU ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าท�ำงานในสถานประกอบการ จะเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้
และมุ่งมั่นในสายอาชีพ สามารถน�ำความรู้ไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และไม่เป็นภาระ
ต่อสังคม
๖.๘ กรุงเทพมหานครใช้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องดนตรีสูงมาก แต่มักมีปัญหาการขาดแคลนครูในสาขา
วิชาดนตรี ดังนั้น ควรมีการวิเคราะห์สาเหตุของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
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สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๗. ศึกษาข้อมูลการด�ำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะกรรมการ ฯ ได้รับทราบข้อมูลการด�ำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีของโรงเรียนบ�ำรุงรวิวรรณวิทยา เขตดอนเมือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โรงเรียนบ�ำรุงรวิวรรณวิทยา ส�ำนักงานเขตดอนเมือง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น จ�ำนวน ๑,๑๕๙ คน
และเมือ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนบ�ำรุงรวิวรรณวิทยา ได้รบั คัดเลือกจากส�ำนักงานโครงการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและกรุงเทพมหานคร ให้เป็น ๑ ใน ๒๕ โรงเรียนในการด�ำเนิน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชด�ำริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกิจกรรมสนับสนุนโครงการ ๔ กิจกรรม
ได้แก่ กิจกรรมการติดตามภาวะโภชนาการ กิจกรรมการจัดบริการอาหารกลางวัน กิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้ และ
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ซึ่งการด�ำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การด�ำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ก�ำหนด ต่อมาเมื่อปลายปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมกัน
ปรับปรุงการด�ำเนินโครงการฯ ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ที่โรงเรียนก�ำหนดขึ้น โดยได้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมและบริบทโดยรอบโรงเรียนเพือ่ วางแผนผังการใช้พนื้ ทีใ่ นโรงเรียนให้มคี วามเหมาะสม
และปรับการด�ำเนินงานสนับสนุนภารกิจตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารของส�ำนักงานโครงการ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมสนับสนุนการด�ำเนิน
โครงการเป็น ๕ กิจกรรม คือ กิจกรรมเกษตรในโรงเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ
กิจกรรมการจัดบริการอาหารของโรงเรียน กิจกรรมการเสริมสร้างโภชนาการและสุขภาพอนามัย
นอกจากนั้น คณะกรรมการ ฯ ได้รับทราบข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ�ำรุงรวิวรรณวิทยา ดังนี้
๑. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพสูงมาก มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานที่ดี
มีความตัง้ ใจ เอาใจใส่ในรายละเอียดของงาน สะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพ ความมีคณ
ุ ภาพของงาน และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน ซึง่ โรงเรียนเหมาะส�ำหรับเป็นพืน้ ทีร่ บั รองแขกต่างประเทศทีจ่ ะมาศึกษางานตามโครงการฯ
และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น ๆ ในการศึกษาดูงานต่อไป
๒. นักเรียนที่จบการการศึกษามีแนวทางการในพึ่งพาตนเองได้ จากการน�ำทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้
ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถน�ำไปใช้ในการด�ำรงชีวิตได้ ท�ำให้ไม่เป็นปัญหาต่อสังคม
๓. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนที่มีความปลอดโปร่ง มีพื้นที่โล่งส�ำหรับการจัดจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้
๔. กรุงเทพมหานครปรับเพิ่มค่าอาหารเช้า และอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
จากเดิมค่าอาหารเช้าได้รับในอัตรา ๑๐ บาท/คน/วัน เพิ่มเป็น ๑๕ บาท/คน/วัน และอาหารกลางวัน จากเดิม ๒๐ บาท/
คน/วัน เพิ่มเป็น ๒๕ บาท/คน/วัน รวมเป็น ๔๐ บาท/คน/วัน ซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครแล้ว และ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จะเริ่มใช้หลักเกณฑ์นี้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕. โรงเรียนขาดครูทจี่ บวิชาเกษตร แต่เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์เป็นผูส้ อนในวิชาดังกล่าว ซึง่ มีความตัง้ ใจ มีความ
สามารถในการถ่ายทอดความรู้และด�ำเนินการจัดกิจกรรมเกษตรของโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
๖. อาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียนมีการจัดการที่มีคุณภาพ สะอาด และมีการจัดอาหารส�ำหรับ
นักเรียนอิสลามแยกใว้เป็นการเฉพาะ
๗. โรงเรียนมีการน�ำผลผลิตจากการท�ำการเกษตรของโรงเรียนทั้งผลิตผลการเกษตรและผลิตผลที่แปรรูปในรูป
แบบต่าง ๆ มาจัดจ�ำหน่ายให้กับผู้ปกครอง ครู และชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ
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๘. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนค่อนข้างสูง เนื่องจากนักเรียนต้องเดินทางโดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ซึ่งนักเรียนจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางทุกวัน ๕๐ บาทเห็นควรให้กรุงเทพมหานครมีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่า
เดินทางให้กับนักเรียน
จากการทีค่ ณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ได้ตงั้ คณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาศึกษาดูงานด้านการศึกษา
และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ต่างๆ จ�ำนวน ๕ ชุดนั้น คณะอนุกรรมการ ซึ่งมีกรรมการการศึกษาเป็นประธานอนุกรรมการ
ได้รายงานผลการด�ำเนินการให้ทราบ ปรากฏ ดังนี้
ผลการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑ ได้ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนด โดยด�ำเนินการ
พิจารณาศึกษาเกีย่ วกับปัญหาด้านการศึกษา วัฒนธรรม และหน้าทีอ่ นื่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในพืน้ ทีเ่ ขตธนบุรี คลองสาน
จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา และราษฎร์บูรณะ
คณะอนุกรรมการประกอบด้วย
๑. นางสาวดวงพร		
รุจิเรข		
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางนิตยา		
กมลวัทนนิศา
อนุกรรมการ
๓. นางสาวฐานิตา		
แพร่วานิชย์
อนุกรรมการ
๔. นางพรปรียา		
คัตตพันธ์		
อนุกรรมการ
๕. นางรสลิน		
เจียมเจริญ
อนุกรรมการ
๖. นางวรรณพร		
เพียรสาระ
อนุกรรมการ
๗. นางสุราตรี		
อัครบวรกุล
อนุกรรมการ
๘. นางสาวพิมพ์ใจ		
เมษฐ์สุขใส
อนุกรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวปิยนุช		
สิทธิศร		
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวคฤห์อนงค์
สิริวิภาวี		
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ได้ด�ำเนินการประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๗ ครั้ง โดยมีผลการด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. มาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
๒. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
๓. จ�ำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ลงทะเบียนเรียนไม่ตรงกับจ�ำนวนนักเรียนที่มาเรียน
๔. การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีจ�ำนวนนักเรียนต�่ำกว่า ๑๐๐ คน

มาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยปรากฏว่ามีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่นมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย
หลาย ๆ ด้าน เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ การถูกล่อลวง การพักพาตัว รวมถึงการมีพฤติกรรม ชู้สาวเกิดขึ้น อีกทั้งความ
เสี่ยงภัยด้านอุบัติภัย อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ทางด้านสังคม คณะอนุกรรมการฯ จึงได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน จ�ำนวน ๓ ครั้ง
รวม ๖ โรงเรียน เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเท็จจริง รวมทั้งมาตรการป้องกันของโรงเรียน
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ด�ำเนิน
การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ที่ด�ำเนินการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษา
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่ด�ำเนินการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนคลองบางพรหม เขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ด�ำเนินการ
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เรียนการสอนระดับประถมศึกษา
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ด�ำเนิน
การสอนระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนวัดราชคฤห์ เขตธนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ด�ำเนินการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา
จากการติดตามในโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น ได้รับทราบผลการด�ำเนินงานของโรงเรียน ดังนี้
๑. มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน
พบว่ าส� ำ นั ก การศึก ษากรุงเทพมหานคร มีก ารก� ำ หนดมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ของโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้โรงเรียนน�ำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ประกอบด้วย ๙ มาตรการ ๓ ด้าน ดังนี้
มาตรการที่ ๑ ก�ำหนดให้เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน เป็นนโยบายส�ำคัญในโรงเรียน
มาตรการที่ ๒ ด�ำเนินการเรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน ร่วมกับชุมชนและผู้ปกครอง
มาตรการที่ ๓ ก�ำหนดแผนและขัน้ ตอนการปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ และมีคมู่ อื ปฏิบตั ิ
ส�ำหรับบุคลากรเพื่อความปลอดภัย
มาตรการที่ ๔ จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน โดยมีตัวแทนครูและ
ผู้ปกครองร่วมกันตรวจสอบปีละ ๔ ครั้ง
มาตรการที่ ๕ จัดให้มีระบบการดูแลคุ้มครองเด็กที่ดี ก�ำหนดให้มีโครงการป้องกันยาเสพติด และพฤติกรรมข่มขู่
รังแกนักเรียน
มาตรการที่ ๖ จัดให้มีระบบความปลอดภัยด้านอาคารและสถานที่โดยรอบของโรงเรียน
มาตรการที่ ๗ ก�ำหนดการเดินทางไป - กลับ โรงเรียนอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยจากการจราจร
ความปลอดภัยด้านต่าง ๆ ๓ ด้าน มีดังนี้
๑. ด้านอุบัติภัย มีดังนี้
มาตรการป้องกันอุบัติภัยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีมาตรการป้องกันและแนวทางป้องกันอุบัติภัย
ต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ การเฝ้าระวังอัคคีภัยในสถานศึกษา
๑.๒ วาตภัย/ธรณีพิบัติ
๒. ด้านอุบัติเหตุ มีดังนี้
๒.๑ การป้องกันอุบัติเหตุจากอาคารเรือน อาคารประกอบ
๒.๒ การป้องกันอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกบริเวณโรงเรียน
๒.๓ การป้องกันอุบัติเหตุจากการรับ - ส่งนักเรียน และการเดินทางไป - กลับ
๒.๔ การป้องกันการลืมเด็กไว้ในรถโรงเรียน
๓. ด้านสังคม มีดังนี้
๓.๑ การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศทางร่างกาย และจิตใจ
๓.๒ การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ การป้องกันพฤติกรรมของบุคคลที่จะละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่นเรื่อง
เพศในลักษณะต่าง ๆ เช่น ค�ำพูด สายตา การใช้ทา่ ทีสอ่ เจตนาล่วงละเมิดทางเพศ การกระท�ำอนาจาร ตลอดจนการบังคับ
ให้มีเพศสัมพันธ์ การข่มขืน และการกระท�ำที่ท�ำให้ผู้อื่นได้รับความอับอาย
ผลการด�ำเนินงานของโรงเรียน
จากการลงพื้นที่ทั้ง ๓ ครั้ง โรงเรียนได้รายงานให้ทราบว่า โรงเรียนได้ด�ำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยใน
โรงเรียนทุกด้าน ทัง้ ด้านอุบตั ภิ ยั อุบตั เิ หตุ และด้านสังคม ซึง่ ผลการด�ำเนินงานเป็นทีพ่ งึ พอใจของครู และบุคลากรทางการ
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ศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนในระดับมาก โดยทุกโรงเรียนมีการจัดท�ำแผน และคู่มือการด�ำเนินงานรักษาความ
ปลอดภัยทุกด้านตามมาตรการที่ก�ำหนด โดยครูและผู้รับผิดชอบสามารถน�ำแผน สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงใด ๆ และผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. โรงเรียนอยู่ในเขตชุมชนแออัด จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีกล้องวงจรปิดอย่างเพียงพอเพื่อเฝ้าระวังภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้น
๒. กรณีมอี บุ ตั เิ หตุเห็นควรเพิม่ เงือ่ นไขในสัญญาให้สามารถน�ำส่งโรงพยาบาลทีใ่ กล้โรงเรียนโดยไม่ตอ้ งส�ำรองจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล
คณะอนุกรรมการฯ มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้มาตรการต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. กรุงเทพมหานครควรให้ความส�ำคัญในการสร้างจิตส�ำนึกเน้นการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ การถูกล่อลวง
การลักพาตัว และพฤติกรรมชูส้ าวให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ น
และมีพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ติ นทีด่ งี าม โดยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หา
เฉพาะหน้าให้จริงจังและต่อเนื่อง
๒. ควรสร้างความตระหนักแก่ผบู้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชน ให้มคี วาม
รู้ความเข้าใจในการป้องกันความปลอดภัยแก่นักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งควรแนะน�ำ สาธิต ดูแลรักษาและ
ควบคุมการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียนอย่างสม�่ำเสมอ
๓. ก�ำหนดให้มีครูแนะแนวเพื่อให้ค�ำปรึกษาและแนะแนวแก่เด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างจริงจัง กรณีที่ไม่มีครู
แนะแนวควรต้องมีครูทมี่ คี วามรูแ้ ละความเหมาะสมเป็นผูร้ บั ผิดชอบในเรือ่ งดังกล่าว รวมทัง้ ในเรือ่ งเฝ้าระวังภัยทีเ่ กิดจาก
การท�ำร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย โดยจัดให้มรี ะบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ให้ครูประจ�ำชัน้
เฝ้าสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลและควรสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน เพื่อประสานงาน สื่อสาร
และสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ควรก�ำหนดแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาททัง้ ในและนอกสถานศึกษา ด�ำเนินการติดตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
๕. ควรระมัดระวังไม่ให้มสี อื่ ลามกอนาจารในโรงเรียน โดยมีการติดตามตรวจสอบสือ่ อินเทอร์เน็ตควบคุมการน�ำ
ข้อมูลข่าวสารและสือ่ บันเทิงต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเพศ รวมทัง้ ด้านอบายมุขอืน่ ๆ เพือ่ ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เป็นเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท ทั้งนี้ ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการเรื่องดังกล่าวไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ใน
โรงเรียนอย่างเข้มงวด
๖. ควรจัดกิจกรรมให้ความรูแ้ ก่เด็กในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารและภัยจากสือ่ อินเทอร์เน็ตและจัดกิจกรรม
เสริมสร้างจูงใจการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ ตลอดทั้งให้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
การติดเกมและข่าวสารที่เป็นภัย
๗. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและขับเคลื่อนการป้องกันด้านยาเสพติดอย่าง
จริงจังและต่อเนือ่ ง โดยจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวติ เพือ่ สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของชีวติ จัดกิจกรรมให้นกั เรียน
ได้แสดงออกตามความสามารถและความต้องการ เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ ตลอดทั้งคัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียน
เป็นประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอ

การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ศตวรรษที่ ๒๑ เป็นช่วงที่มนุษย์ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในเรื่องข้อมูลข่าวสาร
และเทคโนโลยีทกี่ า้ วไปอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนทีย่ ดึ ครูเป็นศูนย์กลาง จึงจ�ำเป็นต้องเปลีย่ นแปลงไป
ซึง่ ก่อให้เกิดความท้าทายของการศึกษา ครูจงึ มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะครูเป็นบุคคลส�ำคัญ
ที่จะต้องพัฒนาผู้เรียน และเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชนที่จะอบรมบุตรหลานของเขาให้เป็นคน
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ที่มีคุณภาพที่ดีต่อไป ฉะนั้นครูจะเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นเป็นหลักประกันการ
จัดการศึกษาได้ ครูจะต้องเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ งเกีย่ วกับการสอนเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามบทบาท
ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และก่อให้เกิดคุณภาพกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครให้เกิดผลสัมฤทธิส์ งู สุดสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เต็มศักยภาพบรรลุเป้าหมายองค์กร และส�ำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานครได้มีการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๑. การพัฒนาศักยภาพนักบริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ของกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น ๒ แนวทาง คือ
๑.๑ การเตรียมพัฒนาทางทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา เพื่อเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์
๑.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะหรือทักษะด้านการบริหารการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
๒. การพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะพึงประสงค์ โดยแบ่งเป็น ๓ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ การเตรียมพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา เพื่อการเป็นครูผู้สอน
๒.๒ การพัฒนาครูโดยเน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียนเป็นฐาน ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะรวมทั้งเทคนิคการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒.๓ การพัฒนาครูตามหลักสมรรถนะและเส้นทางอาชีพ (TRM) ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความ
สามารถและทักษะตามสมรรถนะที่กรุงเทพมหานครต้องการทั้งระยะสั้นและระยะยาว
จากการลงพื้นที่ติดตามการด�ำเนินงานพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครข้างต้น ได้รับการรายงานให้ทราบว่าโรงเรียนได้ด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคคลทางการ
ศึกษา อันส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเป็นอย่างดี สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะที่ดียิ่งขึ้น โดยมีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ้น
คณะอนุกรรมการฯ มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มการพัฒนาศักยภาพบุคคลทางการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. ควรก�ำหนดให้มโี ครงการฝึกอบรมโดยให้ครูสามารถเลือกอบรมตามหลักสูตรทีเ่ กิดประโยชน์ตอ่ นักเรียน และ
น�ำผลการฝึกอบรมมาน�ำเสนอต่อโรงเรียนเพือ่ ขยายองค์ความรูแ้ ก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ทีจ่ ะส่งผลต่อ
นักเรียนโดยตรง
๒. ควรมีการติดตามประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม เพือ่ รับทราบผลสัมฤทธิข์ องนักเรียน หรือผลการเรียนของ
นักเรียน
๓. ครูต้องได้รับทักษะความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะน�ำไปจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
และมีเทคนิคจัดการเรียนการสอนที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและส่งผลต่อการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม
๔. ส�ำนักการศึกษาต้องปรับวิธกี ารท�ำงาน โดยกระจายอ�ำนาจให้สำ� นักงานเขตเป็นผูต้ ดิ ตามและให้คำ� ปรึกษาแก่
โรงเรียนในสังกัด
๕. ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีวสิ ยั ทัศน์ทกี่ า้ วไกลทันต่อเหตุการณ์ มีสมรรถนะ ในเชิงผูน้ เิ ทศก์
และช่วยเหลือที่ทรงประสิทธิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีสมรรถนะของการเป็นนักวิจัย เพื่อน�ำไปสู่การ
พัฒนาทั้งครู และนักเรียนให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และควรบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน มีทิศทางของการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก
๖. ควรให้ความส�ำคัญในเรือ่ งทักษะชีวติ แก่ครูและนักเรียน เช่น หน้าที่ ศีลธรรม ภัยพิบตั ิ วัฒนธรรม ความรักชาติ
มนุษยสัมพันธ์
๗. ให้ศึกษานิเทศก์มีบทบาทมากขึ้นในการติดตามประเมินผล การวางแผนพัฒนาครู
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จ�ำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทีล่ งทะเบียนเรียนไม่ตรงกับจ�ำนวนนักเรียนทีม่ าเรียน

เพือ่ การป้องกันและให้มขี อ้ มูลเกีย่ วกับจ�ำนวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครตรงกับความเป็นจริง
คณะอนุกรรมการฯ จึงได้มกี ารติดตาม ตรวจสอบข้อมูลจ�ำนวนผูเ้ รียนทีม่ อี ยูจ่ ริง ทัง้ กรณีเด็กทีไ่ ม่มตี วั ตนในห้องเรียน และ
เด็กที่มีชื่อในทะเบียนแต่ไม่มีตัวตน ได้แก่ มีชื่อแต่ไม่มาเรียน ขาดเรียนอย่างต่อเนื่อง หรือมาเรียนและหายไป ป่วยเรื้อรัง
ต้องรับการรักษา อพยพย้ายถิน่ ขาดการติดต่อ เรียนทีอ่ นื่ แต่ไม่แจ้งย้าย เป็นต้น เพือ่ ป้องกันแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึน้
ได้ โดยพิจารณาข้อมูลดังกล่าวแล้วจากส�ำนักการศึกษา ไม่พบข้อมูลเรือ่ งเด็กไม่ตรงกับทะเบียน แต่อาจจะมีกรณีเด็กย้าย
ตามผู้ปกครอง แต่ไม่แจ้งให้โรงเรียนทราบ เมื่อติดตามแล้วแต่ไม่พบตัว ชื่อยังคงค้างอยู่ที่โรงเรียน จึงท�ำให้ข้อมูลไม่ตรง
กัน อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ดังนี้
๑. ควรเคร่งครัดในการจัดท�ำฐานข้อมูลจ�ำนวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบนั และตรงกับความเป็นจริง และเข้มงวดกับ
ระบบการส่งต่อนักเรียน รวมทั้งท�ำรายงานแจ้งต้นสังกัดเพื่อทราบตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
๒. ควรมีการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนด้วยเอกสารภายใน ๕ วัน ด้วยตัวบุคคลภายใน ๓ วัน แล้วแต่กรณี และ
ควรก�ำหนดช่วงเวลาในการจ�ำหน่ายชื่อสถานภาพการเป็นนักเรียน กรณีขาดการติดต่อ หลังจากได้ด�ำเนินการ ตามข้อ ๓
แล้วภายใน ๓๐ วัน
๓. ให้โรงเรียนด�ำเนินการอย่างเคร่งครัดในการจ�ำหน่ายนักเรียนให้ตรงกับความเป็นจริงตามแนวทางทีก่ ำ� หนดใน
ระเบียบการจ�ำหน่ายนักเรียนทุกกรณีและท�ำรายงานพร้อมหลักฐานเอกสารต่อส�ำนักงานเขต
๔. ส�ำนักงานเขตควรติดตามตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องข้อมูลจ�ำนวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
๕. การก�ำหนดต�ำแหน่งผู้บริหารไม่ควรก�ำหนดโดยใช้จ�ำนวนนักเรียนเป็นเกณฑ์

ข้อเสนอการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีจ�ำนวนนักเรียนต�่ำกว่า ๑๐๐ คน

๑. สถานการณ์และแนวโน้ม
๑.๑ ประเทศไทยก�ำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลจาก
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในปี
๒๕๖๔ โดยจะมีสดั ส่วนของผูส้ งู อายุถงึ ร้อยละ ๒๐ และสัดส่วนดังกล่าวจะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ขณะทีว่ ยั เด็กและวัยแรงงาน
มีสดั ส่วนลดลง โดยวัยเด็กมีสดั ส่วนคิดเป็นร้อยละ ๑๖ ขณะทีว่ ยั แรงงานคิดเป็นร้อยละ ๖๔ และในปี ๒๕๗๙ จะมีสดั ส่วน
ผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ ๓๐ ขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ ๑๔ และร้อยละ ๕๖ ตามล�ำดับ
ซึง่ การลดลงของวัยเด็กและวัยแรงงานเป็นผลจากอัตราการเกิดทีล่ ดลง เนือ่ งจากสภาวะการมีบตุ รยากเพิม่ ขึน้ และค่านิยม
การอยู่เป็นโสดมากขึ้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนา
คุณภาพคนแต่ละช่วงวัยให้สามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็มศักยภาพและเหมาะสม
๑.๒ แนวโน้มการลดลงของประชากรวัยเด็กส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชากรวัยเรียนทีม่ จี ำ� นวนลดลง ซึง่ ไม่เพียง
แต่เป็นปัญหาท้าทายส�ำหรับโรงเรียนทุกระดับทั่วประเทศ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกัน ข้อมูลจาก
ส�ำนักการศึกษา พบว่า ในอดีตโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีนักเรียนมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน ร้อยละ ๗๐ เป็นเด็ก
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๒๙ เป็นเด็กต่างจังหวัด และร้อยละ ๑ เป็นเด็กไม่มีสัญชาติไทย ขณะที่ในปัจจุบันมีจ�ำนวน
นักเรียนน้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน และเด็กไม่มีสัญชาติไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
๑.๓ ข้อมูลจ�ำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทีม่ จี ำ� นวนนักเรียนต�ำ่ กว่า ๑๐๐ คน ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๒๕๖๒ พบว่า โรงเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ ทีม่ นี กั เรียนต�ำ่ กว่า ๑๐๐ คนมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ โดยในปีการศึกษา
๒๕๕๙ มีอยู่ ๑๖ โรงเรียน และได้เพิม่ ขึน้ เป็น ๓๔ โรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๘ ของจ�ำนวนโรงเรียน
ที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบัน (๔๓๗ โรงเรียน) หรือร้อยละ ๑๐.๔๐ ของโรงเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีอยู่
ในปัจจุบัน (๓๒๗ โรงเรียน) ในจ�ำนวนนี้มีอยู่ ๖ โรงเรียน ที่มีจ�ำนวนนักเรียนต�่ำกว่า ๖๐ คน (แสดงดังตารางที่ ๑)
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สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางที่ ๑ : แสดงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทีม่ จี ำ� นวนนักเรียนต�ำ่ กว่า ๑๐๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
							ปีการศึกษา
ล�ำดับ		 ส�ำนักงานเขต		
โรงเรียน
๒๕๕๙
๒๕๖๐		 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
						
(๑๖ รร.) (๒๔ รร.)		 (๒๑ รร.) (๓๔ รร.)
๑ พระนคร		
วัดราชนัดดา		
๙๙
๘๙		 ๘๓
๗๗
๒ พระนคร		
วัดมหาธาตุ		
๘๕		 ๗๑
๖๕
๓ พระนคร		
วัดพระเชตุพน		
-		 ๘๖
๘๐
๔ พระนคร		
วัดใหม่อมตรส		
๙๐
๘๐		 ๗๘
๗๔
๕ พระนคร		
วัดราชบูรณะ		
๙๖		 ๙๓
๖ ป้อมปราบฯ
วัดดิสานุการาม
-		 ๙๙
๗ บางรัก		
วัดม่วงแค		
๔๙
๕๕		 ๕๔
๖๘
๘ ดุสิต		
วัดราชผาติการาม
-		 ๙๗
๙ บางคอแหลม
วัดบางโคล่นอก
๕๕
๔๖		 ๔๐
๔๕
๑๐ ลาดกระบัง
ต�ำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)
๖๔
๖๔		 ๖๓
๕๑
๑๑ ลาดกระบัง
ขุมทอง (เพชรทองค�ำอุปถัมภ์)
-		 ๙๘
๙๙
๑๒ หนองจอก
ล�ำบุหรี่พวง		
๘๕		 ๙๘
๘๗
๑๓ หนองจอก
วัดใหม่เจริญราษฎร์
๙๙
๘๙		 ๘๗
๗๘
๑๔ หนองจอก
สุเหร่าคลองสิบ
๙๖		 ๙๓
๙๒
๑๕ หนองจอก
ผลลีรุ่งเรือง 		
-		 ๘๑
๑๖ ธนบุรี		
วัดบางน�้ำชน		
๕๖
๕๓		 ๕๔
๕๗
๑๗ ธนบุรี		
วัดกัลยาณมิตร		
๙๓
๘๙		 ๖๖
๑๘ ธนบุรี		
วัดบางสะแกนอก
-		 ๘๖
๑๙ คลองสาน
วัดทองนพคุณ		
-		 ๙๓
๒๐ คลองสาน
วัดทองธรรมชาติ
-		 ๘๗
๒๑ บางขุนเทียน
วัดบัวผัน		
๙๙		 ๙๙
๒๒ บางกอกน้อย
วัดบางเสาธง		
๙๗		 ๙๘
๘๙
๒๓ บางกอกน้อย
วัดพระยาท�ำ		
๔๒
๕๑		 ๕๒
๔๒
๒๔ บางกอกน้อย
วัดดงมูลเหล็ก		
๘๒		 ๘๒
๗๑
๒๕ บางกอกน้อย
วัดบางขุนนนท์		
-		 ๙๘
๒๖ บางพลัด		
วัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ)
-		 ๙๕
๒๗ บางพลัด		
วัดคฤหบดี		
๙๔
๗๔		 ๗๑
๖๘
๒๘ ตลิ่งชัน		
วัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล)
๘๖
๗๖		 ๗๑
๕๖
๒๙ ตลิ่งชัน		
วัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร)
๗๑
๗๑		 ๗๑
๖๖
๓๐ ตลิ่งชัน		
วัดเกาะ		
๖๖
๖๖		 ๖๔
๖๓
๓๑ ตลิ่งชัน		
วัดพิกุล		
-		 ๘๑
๓๒ บางกอกใหญ่
วัดดีดวด		
๘๒
๘๕		 ๘๗
๙๙
๓๓ บางกอกใหญ่
วัดนาคกลาง		
๔๒
๓๘		 ๒๙
๔๒
๓๔ บางกอกใหญ่
วัดใหม่พิเรนทร์
-		 ๙๐
ที่มา : ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

๑.๔ ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการลดลงของจ�ำนวนนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นผลโดยตรงจากสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป พิจารณาได้จาก
• อัตราการเกิดลดลง เนือ่ งจากประชากรในชุมชนส่วนใหญ่อยูใ่ นวัยกลางคนและเป็นผูส้ งู อายุ ปัญหาค่าครองชีพ
ที่สูงขึ้นท�ำให้บางครอบครัวไม่พร้อมมีบุตร
• ผูป้ กครองส่วนใหญ่มอี าชีพรับจ้างทัว่ ไป หรือเป็นคนต่างด้าว ไม่มที อี่ ยูเ่ ป็นหลักแหล่ง เมือ่ งานเสร็จสิน้ ผูป้ กครอง
จะน�ำบุตรหลานย้ายถิน่ ไปอยูท่ อี่ นื่ นอกจากนีก้ ารเวนคืนทีด่ นิ เพือ่ การก่อสร้างจากการเติบโตของเมืองและการไล่ทที่ ำ� ให้
เด็กในชุมชนต้องย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง
• โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในชุมชน หรืออยู่ในพื้นที่ของวัด/มัสยิด และจากสภาพทาง
กายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปท�ำให้บางโรงเรียนอยู่ติดกับโรงเรียนสังกัดเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนเอกชนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง จึงเป็นทางเลือกของให้ผปู้ กครองในการน�ำ
นักเรียนเข้าเรียน
จากสถานการณ์และแนวโน้มดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าจ�ำนวนโรงเรียนทีม่ นี กั เรียนต�ำ่ กว่า ๑๐๐ คนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ท�ำให้การจัดการศึกษาไม่สามารถสะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพได้เพียงพอ คณะ
อนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ ๑ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของปัญหาการลดลงของจ�ำนวนนักเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครดังกล่าว โดยเห็นควรพิจารณาก�ำหนดแนวทางในการพัฒนานโยบายการศึกษาและวางแผนจัดการศึกษา
ให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพของเด็กไทยและคนไทย
ในอนาคต จึงได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส�ำนักการศึกษาและผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่มีจ�ำนวนนักเรียนต�่ำกว่า ๑๐๐ คน ในพื้นที่เขตฝั่งพระนครและเขตฝั่งธนบุรี จ�ำนวน ๓๔ โรงเรียน
เมือ่ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ และ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ พร้อมทัง้ ได้ไปสังเกตการณ์การเรียนการสอนในโรงเรียนตัวอย่าง
ที่คัดเลือก จ�ำนวน ๓ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดบางโคล่นอก เขตบางคอแหลม วันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนต�ำบลขุมทอง (ประชาอุทศิ ) เขตลาดกระบัง และวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียน
วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน ตามล�ำดับ สามารถสรุปประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีจ�ำนวนนักเรียนต�่ำกว่า ๑๐๐ คน ได้ดังนี้
๒. สภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีจ�ำนวนนักเรียนต�่ำกว่า ๑๐๐ คน
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกันใน ๔ ด้าน คือ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนของโรงเรียน และด้านการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา พิจารณาได้ดังนี้
๒.๑ การบริหารจัดการ ในภาพรวมกรุงเทพมหานครให้ความเสมอภาคในการจัดบริการสถานศึกษาอย่างเท่าเทียม
โดยจัดการศึกษาฟรีให้กับนักเรียนทุกคน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี มีการเยี่ยม
บ้านนักเรียน และสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามโครงสร้างการบริหารการศึกษามีหลาย
ระดับ ท�ำให้ขาดความคล่องตัวในการท�ำงาน นอกจากนี้ งบประมาณด้านการศึกษาแม้จะได้รับการสนับสนุนอย่างเพียง
พอจากกรุงเทพมหานครและรัฐบาล แต่การเคลือ่ นย้ายอพยพของประชากรในพืน้ ที่ ท�ำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ
งบประมาณและการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความคุ้มค่า
นอกจากนี้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต�่ำกว่า ๑๐๐ คน ในสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน
ซึง่ นักเรียนในชุมชนและบริเวณโดยรอบสามารถเดินทางไปเรียนได้สะดวก โดยทัว่ ไปเกาะกลุม่ กันประมาณ ๑ - ๒ โรงเรียน
ในระยะห่างตั้งแต่ ๑ - ๕ กิโลเมตร อย่างไรก็ตามระยะทางระหว่างโรงเรียนดังกล่าว มีบางโรงเรียนอาจต้องเดินทาง
ข้ามถนนใหญ่ หรือต้องข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา ท�ำให้เป็นปัญหาในการเดินทางไปเรียนของนักเรียน ทั้งโรงเรียนดังกล่าว
มีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียนต�่ำกว่ามาตรฐาน รวมทั้งโรงเรียนขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ ส่งผลให้
คุณภาพการจัดการศึกษายังไม่เป็นที่น่าพอใจ
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สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
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๒.๒ การเรียนการสอน
• ครู สาํ นักการศึกษาได้จดั สรรอัตรากาํ ลังครูให้โรงเรียนทีม่ นี กั เรียนตัง้ แต่ ๑๐๐ คนลงมา ให้มจี าํ นวนครู ๙ อัตรา
และก�ำหนดให้มคี รูวชิ าเอกแนะแนว ๑ อัตรา (นักเรียนตัง้ แต่ ๒๖๐ คนลงมา) อย่างไรก็ตาม พบว่า ครูมภี าระงานอืน่ นอกเหนือ
จากการสอน ทําให้สอนไม่เต็มเวลา ดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง มีครูสอนไม่ครบชั้น และไม่ครบสาระวิชาตามหลักสูตร ทั้งยัง
ต้องสอนไม่ตรงวุฒิการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำ
• นักเรียน โรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนในแต่ละระดับชั้นจํานวนน้อย โดยเฉลี่ย ๕ คน จึงมีอัตราส่วนนักเรียน
ต่อห้องเรียนต�่ำกว่ามาตรฐาน ทําให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ โรงเรียนค่อนข้างมีอุปสรรค เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่
คุ้มค่า นอกจากนี้ โรงเรียนส่วนใหญ่มักถูกร้องขอให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเขตและชุมชน ท�ำให้นักเรียนมีเวลาเรียน
น้อยลง
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ของโรงเรียนที่มีนักเรียนต�่ำกว่า ๑๐๐ คน พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต�่ำ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑
มีวิชาที่โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ดังนี้
		 วิชาภาษาไทย ๑๓ โรงเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ๖ โรงเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ๖ โรงเรียน และวิชาภาษาอังกฤษ
๙ โรงเรียน (ดังตารางที่ ๒)
ตารางที่ ๒ : แสดงรายชื่อโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการสอบ O-NET
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
						คะแนนเฉลี่ยรายวิชา
ล�ำดับ		
โรงเรียน
ภาษาไทย คณิตศาสตร์		 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
				
๑๓ โรงเรียน ๖ โรงเรียน		 ๖ โรงเรียน ๙ โรงเรียน
๑ วัดราชนัดดา		
๗๐.๔
๔๐.๗			
๔๔.๒๙
๒ วัดมหาธาตุ			
๓๙.๑			
๕๗.๐๘
๓ วัดพระเชตุพน		
๕๙.๙			
๔ วัดใหม่อมตรส		
๘๒.๒			 ๕๒
๖๗.๕๐
๕ วัดม่วงแค		
๗๗.๕
๖๒.๕		 ๔๒.๕
๔๓.๗๕
๖ วัดบางโคล่นอก					 ๔๐.๗
๗ ต�ำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)
๕๗.๗			
๘ ขุมทอง (เพชรทองค�ำอุปถัมภ์)
๖๑.๙
๓๙.๖		
๙ วัดใหม่เจริญราษฎร์
๖๑.๘				
๓๙.๒๕
๑๐ วัดบางน�้ำชน		
๕๖.๘				
๔๐.๖๓
๑๑ วัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร)		
๔๒.๕		
๑๒ วัดดงมูลเหล็ก						
๔๐.๑๙
๑๓ วัดคฤหบดี		
๕๘.๖			
๑๔ วัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล)
๕๖.๐			
๑๕ วัดเกาะ		
๖๑.๒
๓๙.๔		 ๔๒.๐
๕๐.๕๔
๑๖ วัดดีดวด		
๖๐.๗			 ๔๗.๐
๔๑.๔๓
๑๗ วัดนาคกลาง		
๖๑.๘			 ๔๒.๘
		 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
๕๕.๙
๓๗.๕		 ๓๙.๙๓
๓๙.๒๔
ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลการทดสอบ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
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๒.๓ ความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์รายหัว
นักเรียน โดยได้รบั จัดสรรเงินค่าอาหารเช้าให้กบั นักเรียน ตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในอัตรา ๑๐ บาท/คน/วัน
และเงินค่าอาหารกลางวันในอัตรา ๒๐ บาท/คน/วัน แม้วา่ ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จะได้รบั เงินค่าอาหารเช้า
เพิ่มเป็น ๑๕ บาท/คน/วัน ภาคเรียนละ ๑๐๐ วันและอาหารกลางวันเพิ่มเป็น ๒๕ บาท/คน/วัน ประกอบกับค่าใช้จ่าย
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และโครงการ
สนับสนุนอาหารเสริมนม ในชั้นอนุบาลเฉลี่ยคนละ ๔,๖๕๐ บาทและชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ คนละ ๕,๕๖๔ บาท
ซึง่ โรงเรียนขนาดเล็กทีไ่ ด้รบั มีจำ� นวนน้อยเมือ่ เทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ จึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอ ทัง้ ยังขาดแคลนสือ่ เทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรูม้ จี ำ� กัด โรงเรียนไม่สามารถ
ระดมทรัพยากรจากผูป้ กครองและชุมชนได้มากนัก เนือ่ งจากส่วนใหญ่เป็นครอบครัวทีม่ รี ายได้นอ้ ย ท�ำให้โรงเรียนขนาด
เล็กขาดโอกาสในการน�ำงบประมาณไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ่
นอกจากนี้ ยังมีข้อจ�ำกัดด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในที่วัด/มัสยิด มีพื้นที่คับแคบ
จึงมีอาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานและไม่สามารถขยายอาคารเรียนได้
๒.๔ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีตัวแทนของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มูลนิธิ
สถาบันการศึกษาใกล้เคียง และวัด/มัสยิด ที่ส�ำคัญได้แก่ การให้ทุนการศึกษา การสนับสนุนการเรียนการสอน การเป็น
แหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียน การช่วยสอดส่องดูแลนักเรียน ฯลฯ แต่บทบาทและการประสานงานระหว่างองค์กรและโรงเรียน
ขนาดเล็กยังไม่มมี ากนัก ทัง้ ชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีฐานะยากจน จึงไม่สามารถสนับสนุนการด�ำเนินงานของโรงเรียนและ
การเรียนรู้ของบุตรหลานได้เท่าที่ควร ท�ำให้เด็กขาดโอกาสในการรับรู้ การสร้างทักษะ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
จึงมีประสบการณ์น้อยลง ส่งผลให้การแข่งขันในการเรียนรู้น้อยลงเช่นกัน
สรุป สถานการณ์และประเด็นปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครดังกล่าว ได้ส่งผลโดยตรงต่อ
คุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษา โรงเรียนบางแห่งต้องบริหารจัดการในภาวะขาดแคลนงบประมาณและบุคลากร
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำ เป็นภาระด้านงบประมาณและความคุ้มค่าในการลงทุน ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนด้วยการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้มีขนาดที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ จึงเป็น
ทางออกหนึง่ ของสถานการณ์ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพสูงสุด และส่งผลดี
ต่อคุณภาพนักเรียน
๓. แนวคิดและนโยบายการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
เพือ่ ให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน จ�ำเป็นต้องพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ และหรืออาจจ�ำเป็นต้องพิจารณาให้มีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับความจ�ำเป็นของพื้นที่ โดยมีเป้าหมาย แนวคิดและนโยบายในการด�ำเนินงาน ดังนี้
๓.๑ เป้าหมาย
		 ๑) เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียนดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน
		 ๒) มีการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างสมดุล สอดคล้องกับภารกิจ ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลนครูในบางสาระวิชาหลัก และช่วยให้มีครูครบชั้นเรียน
		 ๓) มีปริมาณนักเรียนต่อห้องที่เหมาะสมส�ำหรับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ
		 ๔) มีการบริหารจัดการทรัพยากร และงบประมาณด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า
		 ๕) พัฒนาโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
๓.๒ ปัจจัยส�ำคัญที่ควรค�ำนึงในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาได้ดังนี้
		 ๓.๒.๑ ประโยชน์จากการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
				 ๑) การควบรวมจะท�ำให้มคี รูครบชัน้ เรียน ครูไม่รบั ภาระงานมากเกินไป ไม่ตอ้ งรับงานสอนหลายสาขา
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สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
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พร้อมกัน ท�ำให้ครูแต่ละคนสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตนเองได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนนักเรียน
			 ๒) ครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่ไปควบรวมจะไม่เสียสิทธิประโยชน์ใด ๆ เช่น ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
จะยังคงมีวิทยฐานะ หรือมีต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาเช่นเดิม และเมื่อควบรวมแล้วอาจย้ายสถานที่ท�ำงานแต่
ผลประโยชน์ไม่เปลี่ยนแปลง
			 ๓) โรงเรียนที่ไปควบรวมจะมีนักเรียนเพิ่มขึ้น สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในโรงเรียนได้อย่าง
คุ้มค่า ต้นทุนต่อหัวในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละคนลดลง ขณะเดียวกันหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ก็มีความหลากหลายมากขึ้นเพราะมีจ�ำนวนผู้เรียนเข้าร่วมมากพอ
			 ๔) นักเรียนมีโอกาสใช้ชวี ติ ในสังคมทีม่ ขี นาดใหญ่ขนึ้ มีความหลากหลายมากขึน้ ซึง่ จะช่วยเตรียมนักเรียน
ให้พร้อมส�ำหรับการเรียนต่อในระดับสูง และในโลกของการท�ำงาน
			 ๕) โรงเรียนขนาดใหญ่ที่ไปควบรวมมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก
สามารถระดมทุนได้ง่ายกว่าเพราะมีฐานศิษย์เก่า และผู้ปกครองจ�ำนวนมาก
			 ๖) ที่ดินและอาคารโรงเรียนขนาดเล็กหลังการควบรวม สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์การเรียนรูข้ องผูส้ งู วัยในชุมชน หรือปรับปรุงเป็นศูนย์ฝกึ อาชีพ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนใน
ชุมชน
		 ๓.๒.๒ ข้อจ�ำกัดจากการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
				 ๑) การควบรวมโรงเรียนจะท�ำให้นักเรียนมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้น เสียเวลาในการเดินทาง
มากกว่าเดิม
				 ๒) นักเรียนบางส่วนจากโรงเรียนที่ถูกควบรวม มักจะมาจากชุมชนขนาดเล็ก ครอบครัวมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ท�ำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกไม่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้พื้นฐานทางการเรียนอาจไม่เท่ากับโรงเรียนขนาดใหญ่
ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำกว่า ส่งผลกระทบกับการเรียนของนักเรียน
				 ๓) ชุมชนของโรงเรียนทีถ่ กู ควบรวม จะขาดพืน้ ทีศ่ นู ย์กลางการเรียนรูแ้ ละท�ำกิจกรรมของชุมชนร่วม
กัน ท�ำให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดลง
		 ๓.๒.๓ เงื่อนไขความส�ำเร็จของการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
				 ๑) ประกาศเป็นนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ชัดเจน ต่อเนื่องสามารถน�ำไปสู่การ
ปฏิบัติได้ทุกระดับ
				 ๒) ปรับแก้ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินนโยบาย เช่น ระเบียบ
การบริหารงานบุคคล ระเบียบการบริหารงบประมาณ เป็นต้น
				 ๓) สร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรเอกชน และ
สถาบันศาสนา ให้ตระหนัก รับรู้ถึงเหตุผลและความจ�ำเป็นของทางราชการในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่จะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ และคุณภาพการศึกษา
				 ๔) ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นไปตามแผน รวมทัง้ ศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค เพื่อปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
๓.๓ นโยบายการด�ำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
		 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ จี ำ� นวนนักเรียนลดลง ให้มคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพมากขึน้ ได้ดำ� เนิน
การมาระยะหนึง่ แล้ว ภายใต้การด�ำเนินงานของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานไว้ ดังนี้
		 ๓.๓.๑ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตัง้ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้วางแนวปฏิบตั ิในการจัดตัง้ สถานศึกษาใหม่ขนึ้ ในชุมชน การรวมสถานศึกษาตัง้ แต่สองแห่งขึน้ ไป เพือ่ ให้มีการบริหาร
และจัดการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพเกิดผลดีแก่ผเู้ รียน และการเลิกสถานศึกษา เมือ่ ไม่มนี กั เรียนทีจ่ ะจัดการเรียนการสอน
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และมีจ�ำนวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
๓.๓.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้ก�ำหนดนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ความสูญเปล่าของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยมาตรการที่เหมาะสม ได้แก่ การควบรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การสร้าง
เครือข่าย และการสนับสนุนทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งใช้ระบบงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาเป็นสิ่งจูงใจในการแก้ปัญหาโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก
๓.๓.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการการก�ำหนดเป้าหมาย
และนโยบายก�ำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เกี่ยวกับการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยเห็นชอบให้ สพฐ. พิจารณาด�ำเนิน
การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในต�ำบลเดียวกันน้อยกว่า ๖ กิโลเมตรให้บังเกิด
ผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลด
ภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการลง
จากการด�ำเนินงานของ สพฐ. รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ สามารถก�ำหนดหลักการและวิธีการที่ชัดเจน ดังนี้
๑) การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก จะพิจารณาจากโรงเรียนที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันในระยะห่างกันไม่เกิน ๖
กิโลเมตร และใช้เวลาในการเดินทางไม่เกิน ๓๐ นาที โดย สพฐ. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้นักเรียน
๒) การควบรวมต้องเกิดขึ้นโดยความสมัครใจ โดยผู้ปกครองเห็นด้วย ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการควบรวม ไม่ใช่พิจารณาจากสถานภาพของผู้บริหาร หรือครูผู้สอน
๓) ก�ำหนดให้โรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่าเป็นโรงเรียนหลัก โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านกายภาพ ด้านงบประมาณ และอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
๔) การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กควรด�ำเนินการอย่างเป็นขัน้ ตอน โดยก�ำหนดรูปแบบการควบรวมโรงเรียน
แบบรวมบางชั้น รวมช่วงชั้น และรวมทั้งโรงเรียน
๕) การพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ โดยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น และการสนับสนุน
งบประมาณให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กอย่างเพียงพอ
๖) การพัฒนาระบบเครือข่ายโรงเรียนให้เข้มแข็ง รวมทัง้ ประสานการด�ำเนินงานกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
๓.๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
		 นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ด�ำเนินการภายใต้แผนพัฒนาการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ในทิศทางที่สอดคล้องกับ กรอบทิศทางแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) ซึ่งได้ให้
ความส�ำคัญกับการจัดการศึกษาส�ำหรับทุกคน (Education for all) โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม
และเสมอภาค และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การด�ำเนินการด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ดังนี้
		 ๓.๔.๑ วิสัยทัศน์
				 “นักเรียนกรุงเทพมหานครเป็นพลเมืองที่ดี มีองค์ความรู้ มีทักษะในการด�ำรงชีวิต รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ ๒๑”
		 ๓.๔.๒ พันธกิจ
				 ๑) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีองค์ความรู้ มีคณ
ุ ธรรม สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
				 ๒) พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสู่ความเป็นมืออาชีพ
				 ๓) พัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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				 ๔) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
				 ๕) ส่งเสริมการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
				 ๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทีเ่ น้นบูรณาการ ประสานความร่วมมือ และสร้าง
เครือข่ายในการจัดการศึกษา
		 ๓.๔.๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
				 ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ โดยพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง และเพิ่ม
ศักยภาพการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
			
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
มีความเป็นมืออาชีพ โดยจัดท�ำแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สร้างครู
มืออาชีพ เสริมสร้างแรงจูงใจในความเป็นมืออาชีพและนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
				 ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยส่งเสริมการ
ใช้นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑ เพิ่มศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร และส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม
			
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดี โดยเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผเู้ รียนอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างทักษะชีวติ และความเป็นพลเมืองทีด่ ใี ห้แก่ผเู้ รียนอย่างเป็น
รูปธรรม
		 		 ๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ ความเป็นเลิศในการ
จัดการศึกษา โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน ICT ให้มปี ระสิทธิภาพและพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
ศึกษา
			
๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายการจัดการศึกษา เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรพัฒนาการจัดการศึกษาจากงานวิจัย และพัฒนาประสิทธาภาพ
การปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิต
๔. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดกรุงเทพมหานครทีม่ จี ำ� นวนนักเรียนต�ำ่ กว่า ๑๐๐ คน
เพื่อส่งเสริมกรุงเทพมหานครให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผูเ้ รียน ทัง้ ในด้านสิทธิ โอกาส และคุณภาพการศึกษา เห็นควรพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทีม่ จี ำ� นวน
นักเรียนต�่ำกว่า ๑๐๐ คน โดยมีแนวทางด�ำเนินงาน ดังนี้
๔.๑ เร่งด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
		 ๑) จัดท�ำแผนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก (ที่มีศักยภาพเดิม) โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์และวิธีด�ำเนินการที่
หลากหลาย เพื่อให้โรงเรียนสามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
		 ๒) สร้างอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่นและเป็นจุดแข็งดึงดูดผูเ้ รียนและเป็นทีย่ อมรับ เช่น
การส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ ให้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ และช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางด้านการเรียนรู้ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
		 ๓) บริหารงานเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียน
ลงพืน้ ทีส่ ร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน พร้อมทัง้ ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนให้ผปู้ กครองทราบทุกช่องทาง โดยเฉพาะ
สิทธิประโยชน์ที่มีต่อนักเรียน แหล่งทุนและช่องทางความก้าวหน้าในการศึกษาของนักเรียน
		 ๔) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้หลากหลาย รวมทั้งจัดการศึกษาทางเลือกส�ำหรับผู้ที่มีความต้องการ
พิเศษ จัดท�ำหลักสูตรที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับชุมชนท้องถิ่น พร้อมเปิดโอกาสให้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูจิตอาสา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพครูเข้ามามี
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ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
		 ๕) พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้ โดยการฝึก
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อน�ำความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จ�ำเป็นเหมาะกับเนื้อหาวิชา มาใช้เป็น
สื่อประกอบการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
๖) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน เช่น พัฒนาคุณภาพด้านการอ่าน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ส่งเสริมการเรียนทักษะภาษาอังกฤษ และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการมาเรียน
๗) สร้างเครือข่ายสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง บ้าน วัด
โรงเรียน ชุมชน และองค์กรภายนอกให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา ตลอดจนระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพือ่
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๔.๒ การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพือ่ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า เห็นควรยึดแนวปฏิบตั ิ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการ
ศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
		 ๔.๒.๑ หลักเกณฑ์ เห็นควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
				 ๑) สถานศึกษานั้นมีจ�ำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือไม่มีนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนที่
จะสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
		 		 ๒) มีสถานศึกษาประเภทเดียวกันอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียง ในระยะน้อยกว่า ๖ กิโลเมตร เพือ่ ประโยชน์
ในการพิจารณาควบรวม หรือเลิกสถานศึกษานั้น ๆ
				 ๓) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-NET) ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง
๔.๒.๒ แนวทางด�ำเนินการ
				 ๑) ขั้นเตรียมการ
					 (๑) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน และชุมชน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้เรียนและชุมชน รวมทั้งหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับผลดี ผลเสียของ
การควบรวม หรือเลิกสถานศึกษา โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
			 (๒) จัดประชุมคณะครู ผูบ้ ริหารโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ร่วมกัน
พิจารณาสถานการณ์ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
					 (๓) ศึกษาข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบนั และคาดการณ์ในอนาคต ทัง้ ด้านจ�ำนวนนักเรียน
สภาพของชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งการคมนาคมและการเดินทาง เพื่อจัดกลุ่มและก�ำหนดแผนที่ตั้งโรงเรียน
(School Mapping)
				 ๒) ขั้นวางแผน
					 (๑) จัดท�ำแผนการควบรวม หรือเลิกสถานศึกษา โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์และวิธีด�ำเนินการที่
ยืดหยุ่นหลากหลายเพื่อให้สถานศึกษาสามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เลือกที่จะพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนก่อนการควบรวม โดยก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินงานที่เหมาะสม
					 (๒) ก�ำหนดขั้นตอน วิธีการ และแนวทางในการควบรวม หรือเลิกโรงเรียนที่เหมาะสม
โดยครอบคลุมถึง			
						 • คัดเลือกโรงเรียนที่จะควบรวม หรือเลิก โดยวางหลักเกณฑ์ก�ำหนดโรงเรียนหลักและ
โรงเรียนที่จะมารวม พิจารณาความเหมาะสมทั้งด้านอาคาร สถานที่ ความสะดวดปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนการ
บริหารงบประมาณ และบุคลากร
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• ตรวจสอบที่ดิน ทั้งการถือครองกรรมสิทธิ์ และเอกสารสิทธิ์
					
• ก�ำหนดวิธกี ารบริหารพัสดุ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ และเอกสารส�ำคัญต่างๆ ทีจ่ ะโอนให้โรงเรียนหลัก
					
• ก�ำหนดวิธีการโยกย้ายครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่ถูกควบรวม หรือเลิก
ให้เหมาะสมและเป็นธรรม โดยได้รับสิทธิประโยชน์คงเดิม
					
• จัดให้นักเรียนในโรงเรียนที่ถูกควบรวม หรือเลิกได้มีที่เรียนอย่างเหมาะสมทุกคน
					 (๓) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและท�ำความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้รับรู้และเข้าใจ
เหตุผลในการควบรวม หรือเลิกโรงเรียน และสร้างแรงจูงใจให้ส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่า
อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของบุตรหลาน และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
				 ๓) ขั้นด�ำเนินงาน
			 		 (๑) ด�ำเนินการควบรวมโรงเรียนตามแผนทีก่ ำ� หนด โดยพิจารณาควบรวมปีละ ๑ ชัน้ เรียน จนครบ
ทุกชั้นเรียน เริ่มตั้งแต่ชั้นต้นของสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ก่อนวันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป
		 (๒) ในกรณีทไี่ ม่สามารถควบรวมทัง้ โรงเรียนได้ทนั ที โรงเรียนอาจก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินการ
รวมเป็นบางช่วงชั้น และด�ำเนินการรวมหมดทั้งโรงเรียน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
					 (๓) พัฒนาความพร้อมให้โรงเรียนหลัก ทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีระหว่างครูและนักเรียน รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับ
ทุกภาคส่วน
					 (๔) บริหารจัดการทรัพย์สิน ที่ดิน พัสดุและครุภัณฑ์ของโรงเรียนที่ถูกควบรวมให้เป็นไปตาม
แผนที่ก�ำหนด โดยเฉพาะอาคารสถานที่ไม่ควรปล่อยให้เป็นที่รกร้าง เช่น ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของผู้สูงวัยและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
					 (๕) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงานควบรวมโรงเรียนครอบคลุมทัง้ ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน คุณภาพของผู้เรียน และความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ
ผลการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๓
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๓ ได้ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนด โดยด�ำเนินการ
พิจารณาศึกษาเกีย่ วกับปัญหาด้านการศึกษา วัฒนธรรม และหน้าทีอ่ นื่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในพืน้ ทีเ่ ขตบางกะปิ สะพานสูง
บึงกุ่ม ลาดกระบัง หนองจอก ประเวศ และภาษีเจริญ
คณะอนุกรรมการประกอบด้วย
๑. นายค�ำรณ
โกมลศุภภิจ
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายโสภณ
สุวรรณประทีป รองประธานอนุกรรมการ คนที่หนึ่ง
๓. นายสุมิต
แสนกุลศิริศักดิ์
รองประธานอนุกรรมการ คนที่สอง
๔. นายโกวิทย์
บุญเจริญ
อนุกรรมการ
๕. นายชูชาติ
ชัยพจน์พานิช
อนุกรรมการ
๖. นายถาวร
เฉิดพันธุ์
อนุกรรมการ
๗. นางบุญเยือน
ท้ายเมือง
อนุกรรมการ
๘. พลอากาศตรี ผจญ การเที่ยง
อนุกรรมการ
๙. พลเอก พลัฏฐ์
เพ็ชรสดศิลป์
อนุกรรมการ
๑๐. นายเลิศลอย
จิตต์เที่ยง
อนุกรรมการ
๑๑. นางสาวถวิล
จันทร์สว่าง
อนุกรรมการและเลขานุการ
BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

63

รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

๑๒. นางสาวปิยนุช
๑๓. นางสาวคฤห์อนงค์

สิทธิศร
สิริวิภาวี

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฯ ได้ด�ำเนินการประชุมรวมทั้งสิ้น ๗ ครั้ง โดยมีผลการด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม

โดยโรงเรียนแต่ละแห่งได้ก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับ ดังนี้
๑.๑ ระดับปฐมวัย จัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส�ำคัญ เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านอย่าง
สมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยเน้นการเรียนผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะเพื่อพัฒนาเด็กให้กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น คิดเป็นท�ำเป็น รักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีได้ตามวัย นอกจากนี้โรงเรียนได้ด�ำเนินการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม รู้จักเคารพ
ในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส�ำนึกตามที่สถานศึกษาก�ำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิใจในความเป็นไทย
๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ จัดการเรียนรู้โดยค�ำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เป็นไปตามศักยภาพรายบุคคลของผูเ้ รียน ใช้กจิ กรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเพือ่
พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและเกิดองค์ความรู้ด้วยตัวเอง รวมถึงการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการทางศาสนา และยังมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผล
สัมฤทธิ์ทางวิชาการให้มีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค�ำนวณ เป็นไปตามเกณฑ์และตัวชี้
วัดของแต่ละดับชั้น ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) รวมทั้งมี
พัฒนาการในการทดสอบด้านอื่น ๆ

๒. การส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยให้มคี วามรู้ มีความเชีย่ วชาญตามมาตรฐานต�ำแหน่ง ส่งเสริมให้ครูจดั กิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ
ครอบคลุมทุกกลุม่ สาระ เปิดโอกาสให้ผเู้ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา ทัง้ เครือข่ายผูป้ กครองหน่วยงานราชการ
และเอกชน และมุง่ พัฒนาผูเ้ รียนตามแนวทางปฏิรปู การศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง ส่งเสริม
ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อน�ำความรู้มาจัดการเรียนการสอนให้มี
ความน่าสนใจ กระตุ้นผู้เรียนให้สนใจใฝ่เรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ (PLC) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน
รู้ให้มีประสิทธิภาพต่อนักเรียนทุกคน มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ และตรงตามสภาพจริงของนักเรียน

๓. การบริหารจัดการ

มีการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์เพือ่ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิน่ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทีค่ รอบคลุมกับการ
พัฒนาผูเ้ รียนทุกกลุม่ เป้าหมาย คณะกรรมการสถานศึกษาและกรรมการเครือข่ายผูป้ กครองมีสว่ นร่วมในการพัฒนาโดย
การ ระดมความคิดเห็นร่วมกันกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันในการจัดท�ำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและด�ำเนินงานตามแผนและเพื่อให้การบริหารงานและสามารถด�ำเนินการตามแผนได้อย่างชัดเจน
จะมีการแบ่งการบริหารงานออกเป็น ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไปโดย
ก�ำหนดผู้รับผิดชอบอย่างเหมาะสมกับงานและชัดเจน มีการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรให้มี
64

BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ความสุขพร้อมทั้งกายและใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ และเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตรง
ตามศักยภาพยังมีการน�ำปัญหาในการจัดการเรียนการสอนไปจัดท�ำการวิจัยในชั้นเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีระบบการให้ค�ำแนะน�ำหรือช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ

๔. คุณภาพด้านผู้เรียน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม ลาดกระบัง
หนองจอก ประเวศ และภาษีเจริญ สรุปได้ดังนี้
๔.๑ ส�ำนักงานเขตบางกะปิ (จ�ำนวน ๑๑ โรงเรียน แยกเป็น ระดับประถมศึกษา จ�ำนวน ๑๐ โรงเรียน และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน ๑ โรงเรียน)
		 ๔.๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�ำนวน ๑๐ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�ำนักงานเขต พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดทุกวิชาและเมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน
พบว่ามีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา จ�ำนวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านบางกะปิ โรงเรียน
วัดบึงทองหลาง และโรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น
		 ๔.๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ�ำนวน ๑ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�ำนักงานเขตและรายโรงเรียน พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศในวิชาภาษาไทย และมีคะแนนสูงกว่าระดับ
สังกัดทุกวิชา
		 ๔.๑.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ�ำนวน ๑ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�ำนักงานเขตและรายโรงเรียน พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศในวิชาภาษาไทย และมีคะแนนสูงกว่าระดับ
สังกัดทุกวิชา
๔.๒ ส�ำนักงานเขตบึงกุ่ม (จ�ำนวน ๑๐ โรงเรียน แยกเป็นระดับประถมศึกษา จ�ำนวน ๘ โรงเรียน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน ๒ โรงเรียน)
		 ๔.๒.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�ำนวน ๘ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับเขต พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศและระดับสังกัด จ�ำนวน ๓ วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์ และเมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบว่า มีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
ประเทศทุกวิชา จ�ำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนประภาสวิทยา และโรงเรียนวัดนวลจันทร์
		 ๔.๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ�ำนวน ๒ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�ำนักงานเขต พบว่า มีคะแนนต�่ำกว่าระดับประเทศทุกวิชา แต่มีคะแนนสูงกว่าระดับสังกัด จ�ำนวน ๓ วิชา ได้แก่
วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์
๔.๓ ส�ำนักงานเขตประเวศ (จ�ำนวน ๑๙ โรงเรียน แยกเป็นระดับประถมศึกษา จ�ำนวน ๑๕ โรงเรียน และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน ๔ โรงเรียน)
		 ๔.๓.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�ำนวน ๑๕ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�ำนักงานเขต พบว่า มีคะแนนต�ำ่ กว่าระดับประเทศและระดับสังกัดทุกวิชา และเมือ่ พิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบว่า
มีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา จ�ำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
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		 ๔.๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ�ำนวน ๔ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�ำนักงานเขต พบว่า มีคะแนนต�่ำกว่าระดับประเทศทุกวิชา และมีคะแนนสูงกว่าระดับสังกัด จ�ำนวน ๑ วิชา คือ
วิชาภาษาอังกฤษ
		 ๔.๓.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ�ำนวน ๒ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�ำนักงานเขต พบว่า ส�ำนักงานเขตประเวศมีคะแนนต�่ำกว่าระดับประเทศและระดับสังกัด ทุกวิชา
๔.๔ ส�ำนักงานเขตลาดกระบัง (จ�ำนวน ๒๙ โรงเรียน แยกเป็นระดับประถมศึกษา จ�ำนวน ๒๐ โรงเรียน และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน ๙ โรงเรียน)
		 ๔.๔.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�ำนวน ๒๐ โรงเรียน จากผลคะแนน
เฉลี่ยระดับส�ำนักงานเขต พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ จ�ำนวน ๓ วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์ และเมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบว่า มีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
ประเทศทุกวิชา จ�ำนวน ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง โรงเรียนประสานสามัคคี โรงเรียนวัดทิพพาวาส
และโรงเรียนวัดบ�ำรุงรื่น
		 ๔.๔.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ�ำนวน ๙ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�ำนักงานเขต พบว่า มีคะแนนต�่ำกว่าระดับประเทศทุกวิชา แต่มีคะแนนสูงกว่าระดับสังกัด จ�ำนวน ๒ วิชา คือวิชา
ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์
๔.๕ ส�ำนักงานเขตสะพานสูง (จ�ำนวน ๘ โรงเรียน แยกเป็นระดับประถมศึกษา จ�ำนวน ๖ โรงเรียน และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน ๒ โรงเรียน)
		 ๔.๕.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�ำนวน ๖ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�ำนักงานเขต พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ จ�ำนวน ๑ วิชา คือ วิชาภาษาไทย แต่มีคะแนนต�่ำกว่าระดับ
สังกัดทุกวิชา และเมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบว่า มีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา จ�ำนวน
๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์
		 ๔.๕.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ�ำนวน ๒ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�ำนักงานเขต พบว่า มีคะแนนต�่ำกว่าระดับประเทศทุกวิชา แต่มีคะแนนสูงกว่าระดับสังกัด จ�ำนวน ๑ วิชา คือ
วิชาคณิตศาสตร์
๔.๖ ส�ำนักงานเขตหนองจอก (จ�ำนวน ๔๔ โรงเรียน แยกเป็นระดับประถมศึกษา จ�ำนวน ๓๗ โรงเรียน และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน ๗ โรงเรียน)
		 ๔.๖.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�ำนวน ๓๗ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�ำนักงานเขต พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ จ�ำนวน ๑ วิชา คือ วิชาภาษาไทย แต่มีคะแนนต�่ำกว่าระดับ
สังกัดทุกวิชา และไม่มีโรงเรียนใดที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา
		 ๔.๖.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ�ำนวน ๗ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�ำนักงานเขต พบว่า มีคะแนนต�่ำกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดทุกวิชา
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๔.๗ ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ (จ�ำนวน ๑๙ โรงเรียน แยกเป็นระดับประถมศึกษา จ�ำนวน ๑๓ โรงเรียน และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน ๖ โรงเรียน)
		 ๔.๗.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�ำนวน ๑๓ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�ำนักงานเขต พบว่า มีคะแนนต�่ำกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดทุกวิชา และเมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน
พบว่า มีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา จ�ำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดโตนด
		 ๔.๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ�ำนวน ๖ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�ำนักงานเขต พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ จ�ำนวน ๑ วิชา คือ ภาษาไทย และสูงกว่าระดับสังกัด ๓ วิชา
คือ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ยกเว้นภาษาอังกฤษ

๕. คุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้

ส�ำนักการศึกษาได้ด�ำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนครู ดังนี้
๕.๑ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ
มีทักษะตามมาตรฐาน และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครู โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ส�ำนักการศึกษาได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครู รวม ๑๘ โครงการ ซึ่งมีโครงการที่ส�ำคัญ คือ การส่ง
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงานในประเทศ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท
จํานวน ๘ ทุน และระดับปริญญาเอก จํานวน ๘ ทุน
๕.๒ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยได้ด�ำเนินการจัดท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันผลิตครู
เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณภาพและแก้ปัญหาในระยะยาว ดังนี้
		 ๕.๒.๑ โครงการทุนเอราวัณ ได้ด�ำเนินการรับสมัครไปแล้ว ๒ ปีการศึกษา ซึ่งในปีนี้มีจ�ำนวนนักเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือกตามโครงการทุนเอราวัณ โดยก�ำหนดสัดส่วนระหว่างนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๔๐
บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๖๐ จ�ำนวนผู้ได้รับทุนทั้งหมด ๙๐ คน จ�ำแนกเป็นนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๓๖ คน บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๕๔ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
				 ๑) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัดส่วนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๒ คน
บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๓ คน รวม ๕ คน
				 ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัดส่วนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๒ คน บุตร
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๒ คน รวม ๔ คน
				 ๓) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสดั ส่วนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจ�ำนวน ๗ คน
บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๒๓ คน รวม ๓๐ คน
				 ๔) มหาวิทยาลัยศิลปากร สัดส่วนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๒ คน
บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๖ คน รวม ๘ คน
				 ๕) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัดส่วนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๒ คน
บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๓ คน รวม ๕ คน
				 ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม สัดส่วนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๔ คน
บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๓ คน รวม ๗ คน
				 ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สัดส่วนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๔ คน
บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๒ คน รวม ๖ คน
				 ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สัดส่วนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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จ�ำนวน ๓ คน บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๕ คน รวม ๘ คน
				 ๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สัดส่วนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๒ คน
บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๓ คน รวม ๕ คน
				 ๑๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สัดส่วนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน
๓ คน บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๑ คน รวม ๔ คน
				 ๑๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สัดส่วนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจ�ำนวน
๕ คน บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๓ คน รวม ๘ คน
		 ๕.๒.๒ โครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ โดยได้ท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันการ
ศึกษาของรัฐ ๑๑ แห่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการ
พัฒนายกระดับการศึกษาของชาติเพื่อผลิตครูสังกัดกรุงเทพมหานครในกลุ่มวิชาที่ขาดแคลน เช่น กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา (ปฐมวัย) กลุ่มวิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว และกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ เนื่องจากมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครจํานว
นมากขอโอนย้ายไปสังกัดอืน่ โดยก�ำหนดคุณสมบัตติ อ้ งเป็นนิสติ นักศึกษาครู หลักสูตรปริญญาตรี (๕ปี) ทีก่ ำ� ลังศึกษาอยู่
ในชั้นปีที่ ๕ ในการศึกษา ๒๕๖๑ ในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร ซึ่งเรียกว่า โครงการช้อนครู โดยจะมอบทุนการศึกษา
ในปีสุดท้ายก่อนส�ำเร็จการศึกษา ทั้งนี้สถาบันการศึกษา ๑๑ แห่งที่เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้
				 ๑) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
				 ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				 ๓) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
				 ๔) มหาวิทยาลัยศิลปากร
				 ๕) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
				 ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม			
				 ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
				 ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
				 ๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
				 ๑๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
				 ๑๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๕.๓ การสอบบรรจุครูพเี่ ลีย้ งเพือ่ เป็นครูผชู้ ว่ ยสาขาครูปฐมวัย โดยสอบบรรจุครูทเี่ ป็นครูพเี่ ลีย้ งทีเ่ ป็นครูอตั ราจ้าง
สอนอยู่ในระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติที่กรุงเทพมหานครก�ำหนด
เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนครูระดับปฐมวัยและปัญหาการโอนย้าย เนื่องจากครูเหล่านี้ถึงแม้เป็นครูอัตราจ้างก็อยู่กับ
กรุงเทพมหานครมามากกว่า ๕ ปี เมื่อได้เป็นข้าราชการครูคาดว่าจะไม่โอนย้ายไปต่างสังกัด

๖. ปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๖.๑ ด้านกายภาพ
		 เนื่องจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อชุมชน จึงมีข้อจ�ำกัดในเรื่องพื้นที่
สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ สถานที่ โดยรวม ดังนี้
		 ๖.๑.๑ โรงเรียนอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักเรียน มีสงิ่ เร้าภายนอกทีเ่ ป็นภัย
ต่อนักเรียนในชุมชน เช่น ร้านเกมคอมพิวเตอร์ แหล่งมัว่ สุมด้านยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การแข่งรถมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น
		 ๖.๑.๒ มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จ�ำกัด 					
			 ๖.๑.๓ มีสภาพอาคารเรียน และห้องเรียนช�ำรุด ต้องย้ายไปเรียนในอาคารเรียนชัว่ คราว ซึง่ จะไม่เอือ้ ต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตามสภาพจริง
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๖.๒ ด้านผู้สอน
		 ๖.๒.๑ ปัญหาการขาดแคลนครูเนื่องจากครูมีการขอโอนย้ายบ่อยครั้ง ท�ำให้จ�ำนวนครูไม่เป็นไปตามกรอบ
อัตราก�ำลังส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ขาดความต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้
		 ๖.๒.๒ การบรรจุครูสอนไม่ตรงกับต�ำแหน่งที่ขาดแคลน หรือต�ำแหน่งที่ว่าง ท�ำให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ไม่เต็มศักยภาพ รวมทั้งวิชาเฉพาะ เช่น ครูการศึกษาพิเศษ ครูพลศึกษา ครูคอมพิวเตอร์ ครูดนตรีสากล ครูเกษตรกรรม
และครูหนึ่งคนต้องสอนหลายวิชาและหลายชั้นเรียน ส่งผลกระทบต่อการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อที่จะพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
		 ๖.๒.๓ โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีครู และบุคลากรจ�ำกัดแต่ภาระงานไม่แตกต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่
รวมทั้งมีกิจกรรมนอกเหนือหน้าที่การเรียนการสอนมาก เช่น งานเอกสาร งานกิจกรรม โครงการต่างๆ รวมทั้งต้องสอน
แทนครูที่ไปอบรม สัมมนาหรือไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนักเรียนไม่ต่อเนื่อง
		 ๖.๒.๔ ครูขาดแรงจูงใจในการท�ำงาน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย การท�ำวิทยฐานะมีขั้นตอนการด�ำเนินการที่ยุ่งยาก ไม่มีสวัสดิการด้านที่พักอาศัย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
ขอโอนย้าย และลาออก
๖.๓ ด้านผู้เรียน
		 ๖.๓.๑ นักเรียนมาเรียนไม่สม�ำ่ เสมอท�ำให้ขาดความต่อเนือ่ ง บางรายขาดเรียนต่อเนือ่ งหลายวันเนือ่ งจากมี
ปัญหาครอบครัว ติดเกม และไม่สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนเท่าที่ควรส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
		 ๖.๓.๒ นักเรียนบางส่วนย้ายโรงเรียนบ่อยครัง้ เพราะต้องย้ายถิน่ ฐานตามผูป้ กครองทีป่ ระกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป ท�ำให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง
		 ๖.๓.๓ นักเรียนบางรายมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ แต่ไม่ได้รับการตรวจคัดกรอง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การจัดชั้นเรียน และมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
		 ๖.๓.๔ ปัจจุบันพบว่ายังมีนักเรียนที่อ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่องเกือบทุกระดับชั้นในสถานศึกษาทุกแห่ง
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และมีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
๖.๔ ด้านผู้ปกครอง
		 ๖.๔.๑ ผู้ปกครองบางรายอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ไม่สามารถช่วยแนะน�ำหรือสอนการบ้านบุตรหลานได้
ดังนั้น นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้น
		 ๖.๔.๒ สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินของผูป้ กครอง ซึง่ มีรายได้นอ้ ย ต้องท�ำงานเลีย้ งครอบครัวจึงไม่มี
เวลาเอาใจใส่ดูแลบุตรหลาน ส่งผลให้นักเรียนขาดการส่งเสริม สนับสนุน จากครอบครัวเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มที่
		 ๔.๔.๓ ผู้ปกครองบางรายซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีการย้ายสถานที่ท�ำงาน ท�ำให้นักเรียนต้องย้ายโรงเรียน
ระหว่างภาคเรียนเพื่อติดตามผู้ปกครอง ส่งผลให้การเรียนรู้ได้ไม่ต่อเนื่อง
		 ๔.๔.๔. ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการน�ำนักเรียนไปพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองกรณีที่พบว่านักเรียน
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของเด็กนักเรียนในภาพรวม
๖.๕ ด้านงบประมาณ และสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และอื่นๆ
		 ๖.๕.๑. งบประมาณในการบริหารด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ โรงเรียนบางแห่งขาดสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทีต่ รงกับความต้องการ และมีจำ� นวนไม่เพียงพอกับจ�ำนวนนักเรียน
เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และสัญญาณ WIFI ไม่เสถียร ท�ำให้นักเรียนขาดโอกาส ในการพัฒนาทักษะตนเอง
ได้อย่างเต็มที่
		 ๖.๕.๒ กล้อง CCTV ไม่เพียงพอต่อความต้องการอาจเป็นปัญหาเรื่องการรักษาความปลอดภัย
		 ๖.๕.๓ ไม่มีสวัสดิการบ้านพักครู บ้านพักภารโรง
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		 ๖.๕.๔ ขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน�้ำ ฝ้าเพดานหลังคา ซึ่งมี
สภาพช�ำรุดทรุดโทรม รวมทั้ง ขาดโต๊ะ เก้าอี้ และโรงอาหารที่มีคุณภาพ
		 ๖.๕.๕ กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต้องรับนักเรียนทุกคน รวมทัง้ เด็กไม่มี
สัญชาติไทย ท�ำให้มีปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียน เนื่องจากบางคนอาจไม่มีพื้นฐานทางภาษาไทย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
๑. ส�ำนักการศึกษาควรหาแนวทางเพื่อด�ำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้มีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ควรน�ำสถิติจ�ำนวนนักเรียนที่มีคะแนนสูงโดยเฉลี่ย
กับจ�ำนวนนักเรียนทีม่ คี ะแนนต�ำ่ โดยเฉลีย่ มาวิเคราะห์เพือ่ หาแนวทางการพัฒนาและศึกษาปัญหาการพัฒนาเพือ่ จะได้แก้
ปัญหาได้ตรงตามสภาพจริง และน�ำโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยมีคะแนนต�่ำควรพิจารณาถึงระบบการบริหารและครูผู้สอนด้วย
๒. โรงเรียนทีม่ ผี ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ในระดับคะแนนทีส่ งู ควรเป็นแกนน�ำ
ในการขยายผลให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายเพื่อเรียนรู้เทคนิคการสอนและน�ำไปพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
แก่โรงเรียนอื่นๆ
๓. ส�ำนักการศึกษาควรจัดท�ำโครงการสอนเสริมพิเศษนอกเวลาเรียนอย่างเป็นระบบ โดยจัดสรรงบประมาณเพือ่
เป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และมีคา่ อาหารท�ำการนอกเวลาส�ำหรับครูและนักเรียน เพือ่ ให้เป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและครูผู้สอน
๔. กรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาแนวทางการเพิม่ จ�ำนวนทุนเพือ่ ให้นกั เรียนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนสามารถได้รบั
ทุนเพิ่มขึ้น และในการก�ำหนดสัดส่วนของผู้รับทุน โดยเป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๔๐ และ
บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๖๐ หากไม่สามารถคัดเลือกได้ตามสัดส่วนที่ก�ำหนดควรพิจารณาปรับเพื่อให้
สามารถรับทุนตามเกณฑ์ได้มากที่สุด
๕. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้โควต้านักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพือ่ สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรี คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จ�ำนวนคณะละ ๙ คนต่อปี ดังนั้น หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีทุนการศึกษาเพื่อเป็นการสนับสนุนนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครมากที่สุด
๖. ควรจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคย
ไม่กลัวที่จะสื่อสาร โดยเริ่มต้นจากการฟัง การพูดแล้วเสริมด้วยหลักไวยากรณ์ และมีการประเมินผล
๗. ส�ำนักการศึกษาควรจัดท�ำแผนพัฒนาด้านกายภาพของสถานศึกษาทุกแห่งเพือ่ ให้เกิดความชัดเจน รวมทัง้ ควร
ให้ทกุ โรงเรียนจัดท�ำฐานข้อมูลเกีย่ วกับอาคารแต่ละหลัง ปีทกี่ อ่ สร้างอาคาร ประวัตกิ ารปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เพือ่ เป็น
ฐานข้อมูลในการขอจัดสรรงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป
๘. กรณีสถานศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนอาจขอรับ
การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากมีการเปลี่ยน
เครื่องคอมพิวเตอร์บ่อยตามความจ�ำเป็นของหน่วยงาน
๙. กรุงเทพมหานครควรก�ำหนดหลักเกณฑ์ หรือเงือ่ นไขในการขอโอนย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยจะขอโอนย้ายได้ต่อเมื่อมีครูมาทดแทนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู
๑๐. กรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาสภาพปัญหาจากการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า สถิติผู้สอบได้มีจ�ำนวนน้อยกว่าอัตราที่ว่าง ทั้งที่ผู้สมัครมีจ�ำนวนมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกัน ทั้งนี้
ในการจัดสอบอาจให้สถาบันการศึกษาอืน่ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเป็นผูด้ ำ� เนินการจัดการสอบโดยให้อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแล
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด
๑๑. กรุงเทพมหานครควรสร้างขวัญก�ำลังใจให้กับครู โดยการยกย่อง เชิดชูครูต้นแบบที่มีความเสียสละ อุทิศตน
เพือ่ การเรียนการสอนด้วยจิตวิญญาณ จึงควรสนับสนุนให้มกี ารอบรมในหลักสูตรทีจ่ ำ� เป็นตามความต้องการและให้ทนุ เพือ่
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สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการมอบสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น เงินตอบแทนพิเศษ อายุราชการพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ
ด้านที่พักเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าครองชีพ เป็นการสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน
และเป็นการแก้ไขปัญหาการโอนย้ายอีกทางหนึ่ง
๑๒. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรให้ความส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนือ่ งจากเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในทุก ๆ ด้าน
๑๓. การขอจัดสรรงบประมาณ นอกจากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีแล้ว หากมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนสามารถ
ขอจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง และงบเพิ่มเติมได้ โดยโรงเรียนควรมีการส�ำรวจสิ่งก่อสร้าง อายุการใช้งาน และจัด
ท�ำแผนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอจัดสรรงบประมาณ
๑๔. ในการจัดสรรงบประมาณควรพิจารณาเหตุผลความจ�ำเป็นตามสัดส่วนระหว่างส�ำนักงานเขต ชุมชน และ
โรงเรียน หากเป็นไปได้ควรเพิ่มสัดส่วนของโรงเรียนให้มากขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณจ�ำกัดไม่เพียงพอส�ำหรับการ
พัฒนาด้านการศึกษา
ผลงานคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๔
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๔ ได้ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนด โดยด�ำเนินการ
พิจารณาศึกษาเกีย่ วกับปัญหาด้านการศึกษา วัฒนธรรม และหน้าทีอ่ นื่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในพืน้ ทีเ่ ขตปทุมวัน บางรัก
สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง สวนหลวง บางนา และบางเขน
คณะอนุกรรมการประกอบด้วย
๑. นายพรชัย
เทพปัญญา
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายไพโรจน์
สุดใจ
รองประธานอนุกรรมการ คนที่หนึ่ง
๓. นายหัสฎิณ
ปิ่นประชาสรร
รองประธานอนุกรรมการ คนที่สอง
๔. นายด�ำรงศักดิ์
จันโททัย
อนุกรรมการ
๕. ว่าที่ร้อยตรี ธนิตศักดิ์ จารุพิศาลสมบัติ
อนุกรรมการ
๖. นายธีรพันธ์
นาทีกาญจนลาภ
อนุกรรมการ
๗. นางนุชนาถ
เลาหไทยมงคล
อนุกรรมการ
๘. นายประสิทธิ์
กิจวิวัฒนการ
อนุกรรมการ
๙. นายพิเศษ
สมปราชญ์
อนุกรรมการ
๑๐. นางสาวรวิพัชร์
เชษฐ์วิไชยกุล
อนุกรรมการ
๑๑. นายวิทยา
ชินบุตร
อนุกรรมการ
๑๒. นายสล้าง
ชินะกานนท์
อนุกรรมการ
๑๓. นางอุบลภัทร
ระงับทุกข์
อนุกรรมการ
๑๔. นางเบญจะ
รัตนพันธ์
อนุกรรมการ
๑๕. นางสาวทิพวรรณ
สุทธิ
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๖. นางสาวปิยนุช
สิทธิศร
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาวชลิดา
อ่อนน้อม
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการฯ ได้ด�ำเนินการประชุมรวมทั้งสิ้น ๒๓ ครั้ง โดยมีผลการด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. รับทราบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงาน
เขตสวนหลวง

คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้อ�ำนวยการเขตสวนหลวง และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในพืน้ ทีเ่ ขตสวนหลวง เพือ่ รับทราบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของโรงเรียน
ในสังกัดส�ำนักงานเขตสวนหลวง และการบริหารจัดการงบประมาณที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร และงบอุดหนุนรัฐบาล ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ได้รับทราบข้อมูล สภาพปัญหา พร้อมข้อซักถาม ซึ่งได้รับการ
ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
ส�ำนักงานเขตสวนหลวง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบริหารการศึกษา งานบริหาร
การศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อโรงเรียน
		
๑.วัดใต้		
๒.นาคนาวา
๓.วัดปากบ่อ
๔.สุเหร่าใหม่
๕.หัวหมาก
๖.คลองกลันตัน
๗.วัดทองใน
๘.มัธยมนาคนาวา
รวม

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ
๓๔๖,๙๐๐
๙๔๘,๘๐๐
๑,๒๒๖,๘๐๐
๗๙๓,๖๐๐
๔๗๑,๘๐๐
๕๕๕,๕๐๐
๒๖๘,๗๐๐
๕๓๕,๖๐๐
๔,๙๖๕,๗๐๐

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
เงินอุดหนุน
และสิ่งก่อสร้าง		
๓,๓๙๓,๐๐๐
๒,๕๕๓,๐๐๐
๑,๘๖๕,๐๐๐
๗,๓๑๔,๐๐๐
๓,๖๗๘,๐๐๐
๘,๔๗๘,๐๐๐
๓,๔๙๘,๐๐๐
๓,๒๔๖,๐๐๐
๑,๕๗๘,๐๐๐
๑,๘๕๗,๐๐๐
๑,๑๙๑,๐๐๐
๓,๘๗๖,๐๐๐
๑,๔๖๓,๐๐๐
๘๓๑,๐๐๐
๒,๔๓๖,๐๐๐
๖,๑๕๐,๐๐๐
๑๙,๑๐๒,๐๐๐
๓๔,๓๐๕,๐๐๐

รายจ่ายอื่น
๑,๒๕๒,๔๕๐
๓,๑๙๓,๒๐๐
๓,๘๗๔,๘๐๐
๑,๘๐๑,๕๕๐
๘๗๑,๘๕๐
๑,๘๔๘,๙๐๐
๔๖๘,๔๕๐
๒,๙๓๔,๑๐๐
๑๖,๒๔๕,๓๐๐

การบริหารจัดการงบประมาณที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณของกรุงเทพมหานครและงบอุดหนุน
รัฐบาล ประจ�ำปี ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. งบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานคร วงเงินงบประมาณ ๖๐,๖๔๖,๖๐๐ บาท จัดสรรให้แต่ละโรงเรียน
มีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ได้รับงบประมาณ ๑๑,๔๕๖,๐๐๐ บาท
๑.๒ โรงเรียนวัดใต้ ได้รับงบประมาณ ๔,๑๕๒,๓๕๐ บาท
๑.๓ โรงเรียนวัดปากบ่อ ได้รับงบประมาณ ๑๓,๕๗๙,๖๐๐ บาท
๑.๔ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ ได้รับงบประมาณ ๕,๘๔๑,๑๕๐ บาท
๑.๕ โรงเรียนหัวหมาก ได้รับงบประมาณ ๓,๒๐๐,๖๕๐ บาท
๑.๖ โรงเรียนคลองกลันตัน ได้รับงบประมาณ ๖,๒๘๐,๔๐๐ บาท
๑.๗ โรงเรียนวัดทองใน ได้รับงบประมาณ ๑,๕๘๖,๑๕๐ บาท
๑.๘ โรงเรียนมัธยมนาคนาวา ได้รับงบประมาณ ๙,๒๙๓,๗๐๐ บาท
๑.๙ ฝ่ายการศึกษา ได้รับงบประมาณ ๕,๒๗๔,๖๐๐ บาท
๒. งบประมาณรายจ่าย งบเงินอุดหนุนรัฐบาล วงเงินงบประมาณ ๒๔,๒๔๘,๙๕๔ บาท ได้จดั สรรให้แต่ละโรงเรียน
มีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ได้รับงบประมาณ ๕,๘๕๙,๕๔๕ บาท
๒.๒ โรงเรียนวัดใต้ ได้รับงบประมาณ ๑,๙๐๘,๒๒๒ บาท
๒.๓ โรงเรียนวัดปากบ่อ ได้รับงบประมาณ ๕,๖๒๒,๓๓๘ บาท
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๒.๔ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ ได้รับงบประมาณ ๒,๓๔๔,๙๕๓ บาท
๒.๕ โรงเรียนหัวหมาก ได้รับงบประมาณ ๑,๑๔๔,๔๐๗ บาท
๒.๖ โรงเรียนคลองกลันตัน ได้รับงบประมาณ ๓,๐๗๒,๕๕๘ บาท
๒.๗ โรงเรียนวัดทองใน ได้รับงบประมาณ ๖๖๘,๑๑๓ บาท
๒.๘ โรงเรียนมัธยมนาคนาวา ได้รับงบประมาณ ๓,๓๒๕,๗๙๘ บาท
ปัญหาการจัดการศึกษา มีดังนี้
๑. ปัญหาการขาดแคลนครู เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกือบทุกโรงเรียน โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ขาดแคลน เช่น
ครูเอกภาษาอังกฤษ เอกคณิตศาสตร์
๒. การบรรจุครูผู้สอนตามสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนขาดแคลน เพื่อทดแทนครูที่ขอย้าย หรือการขาดอัตราก�ำลัง
มักไม่ได้รับการจัดสรรให้ตามความต้องการของโรงเรียน
๓. งบประมาณไม่เพียงพอในการสนับสนุนการการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะใน
โรงเรียนที่มีจ�ำนวนนักเรียนน้อย ท�ำให้ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรให้นักเรียนเป็นรายหัวได้น้อยไปด้วย
๔. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูโดยให้จติ อาสามาช่วยสอนนัน้ หลายโรงเรียนด�ำเนินการอยู่ โดยมีนกั ศึกษา
ฝึกสอนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ มาช่วยสอน แต่พบปัญหาเรื่องการขาดความต่อเนื่อง
๕. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูโดยการแบ่งปันทรัพยากรนั้น โดยปกติภารกิจของครูนอกจากการสอน
๕ ชั่วโมงต่อวันแล้ว ครูจ�ำเป็นต้องตรวจงาน การจัดท�ำแผน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น อาจจะ
ไม่มีเวลาเพียงพอส�ำหรับการเดินทางไปสอนในสถานศึกษาอื่น
แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑. โครงการจ้างครูที่เกษียณอายุราชการมาช่วยสอน ปัจจุบันโรงเรียนคลองกลันตัน ได้ด�ำเนินการอยู่โดยมีค่า
ตอบแทนชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท
๒. ส�ำนักการศึกษามีโครงการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ ให้สามารถสอนได้
ทุกวิชาอยูแ่ ล้ว การรายงานสภาพปัญหาของแต่ละโรงเรียนเป็นการรายงานตามสภาพความเป็นจริง ส่วนปัญหาทีเ่ กิดขึน้
แต่ละโรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด การส่งครูไปสอนโรงเรียนอื่นเพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนครู จึงเป็นเรื่องยากกว่า
๓. โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ และหลายโรงเรียนใช้วิธีการสอนด้วย
วิธีนี้แต่ในบางวิชาจ�ำเป็นต้องมีครูที่คอยให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือ และตอบค�ำถามนักเรียนด้วย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
๑. ส�ำนักการศึกษาได้ดำ� เนินโครงการลดการขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ในกลุ่มสาระส�ำคัญ (โครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการ) ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูได้
๒. โครงการจิตอาสามาช่วยสอน โดยมีทมี งานของท่านสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายพรชัย เทพปัญญา ยินดี
เป็นจิตอาสามาช่วยสอน ถ่ายทอด หรือแนะน�ำประสบการณ์ให้นักเรียน ซึ่งนอกจากมาช่วยสอนโดยตรงแล้ว อาจใช้วิธี
การถ่ายทอดผ่านช่องทาง VDO conference โดยให้มีครูร่วมสังเกตการณ์ด้วย เป็นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีช่วย
ให้เด็กมีประสบการณ์ที่ดีและมีแรงบันดาลใจในการเรียน เป็นการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ
๓. การแบ่งปันทรัพยากร โดยครูที่อยู่กลุ่ม Cluster หรืออยู่ในพื้นที่เขตเดียวกัน อาจไปช่วยสอนในโรงเรียนที่อยู่
ในเครือข่าย หรือในพื้นที่เขตเดียวกันในสาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยมีค่าตอบแทนให้
๔. โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นระบบ VDO Conference เช่น โครงการของโรงเรียนไกล
กังวล จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูได้
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๒. ความคืบหน้าการด�ำเนินโครงการลดการขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครในกลุ่มสาระส�ำคัญ (โครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการ)

ส�ำนักการศึกษา มีนโยบายด�ำเนินการโครงการการลดปัญหาการขาดแคลนข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส�ำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ท�ำให้ขาดความ
ต่อเนือ่ งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึง่ ในขณะนี้ สังคมก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู วัยซึง่ ยังมีทรัพยากรบุคคลทีเ่ ป็นครูทเี่ กษียณ
อายุราชการ แต่ยังมีศักยภาพที่จะช่วยจัดการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการจัดการเรียน
การสอน และส�ำนักการศึกษายังไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งข้าราชการทดแทนได้ทัน จึงจัดให้มีโครงการการลดปัญหาการ
ขาดแคลนข้าราชการครูกรุงเทพมหานครในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส�ำคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยส�ำนักการ
ศึกษาด�ำเนินการจัดสรรงบประมาณให้แก่สำ� นักงานเขตทีม่ คี วามประสงค์จา้ งบุคคลภายนอกช่วยปฏิบตั ริ าชการด้านการ
สอนในโรงเรียนในกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษา ๖ กลุ่มเขต โดยจ้างบุคคลภายนอกซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานครและเกษียณอายุราชการ แต่ยังมีความพร้อมที่จะใช้ความรู้ ความสามารถช่วยปฏิบัติราชการด้าน
การสอนในรายวิชาเพิ่มเติมแก่โรงเรียนที่ยังขาดแคลนอัตราก�ำลัง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มี
คะแนนเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ หรือศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผูว้ า่
ราชการกรุงเทพมหานครปฏิบตั ริ าชการแทนผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมตั โิ ครงการการลดปัญหาการขาดแคลน
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ในกลุม่ สาระการเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน ๔,๖๐๘,๐๐๐ บาท
ส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนกลุ่มสาระวิชาส�ำคัญ ๖ กลุ่มสาระวิชา
ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน ๗๒ คน ระยะเวลา ๘๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
แต่ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงเวลาการรับสมัครจนถึงช่วงเวลาการบรรจุเข้ารับราชการฯ ในโครงการดังกล่าวมีลักษณะ
การด�ำเนินการทีซ่ ำ�้ ซ้อนกับการเปิดสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุบคุ คลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ให้ส�ำนักการศึกษาพิจารณาทบทวนและท�ำหนังสือยืนยันว่าเป็นโครงการ
ที่ซ�้ำซ้อนกับกรอบอัตราที่มีอยู่หรือไม่ หากยืนยันว่าไม่ซ�้ำซ้อน ให้ส�ำนักการศึกษาจัดท�ำแผนการสอนและข้อมูล
ต�ำแหน่งอัตราว่างที่จะจ้างทดแทนของบุคคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนกลุ่มสาระวิชาส�ำคัญ
ใน ๖ กลุ่มสาระวิชา ทั้ง ๗๒ รายการ
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สถิติจ�ำนวนครูที่เกษียณอายุราชการประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในกลุ่มกรุงเทพใต้ และเขตบางบอน มีดังนี้
ล�ำดับ		 สาขาวิชาเอก
โรงเรียนในกลุ่มกรุงเทพใต้ โรงเรียนในพื้นที่เขตบางบอน
ยอดรวม
				
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒
๑ การบริหารการศึกษา
๔
๒
๔
๒
๒ การประถมศึกษา
๖
๑
๒
๒
๘
๓
๓ คณิตศาสตร์
๑
๑
๔ คหกรรมศาสตร์
๓
๔
๓
๖
๗
๕ เทคโนโลยีทางการศึกษา
๑
๑
๖ นาฏศิลป์		
๑
๑
๗ แนะแนว		
๒
๒
๘ พลศึกษา		
๗
๓
๑
๘
๔
๙ ภาษาไทย		
๕
๕
๑
๑
๖
๔
๑๐ ภาษาอังกฤษ
๓
๒
๓
๒
๑๑ วิทยาศาสตร์
๒
๓
๑
๑
๓
๓
๑๒ สังคมศึกษา		
๕
๔
๑
๖
๔
๑๓ อนุบาลศึกษา
๑
๑
๒
๑๔ ศิลปศึกษา		
๑
๑
			
รวม
๔๐
๒๖
๖
๗
๔๖
๓๒
ข้อสังเกตข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
๑. กรุงเทพมหานครควรขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันครูจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยควรศึกษาหลักเกณฑ์
รายละเอียดอย่างรอบคอบเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับต�ำแหน่งข้าราชการสายงานอื่นของกรุงเทพมหานคร
๒. กรุงเทพมหานครควรเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาช่วยสอนแทน
บุคคลให้มากขึ้น กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการเรียนการสอนผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์
มือถือ Social Media Tablet และ VDO Conference
๓. กรุงเทพมหานครควรด�ำเนินโครงการเพือ่ สนับสนุนให้บคุ คลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถด้านการสอนหรือครู
ที่เกษียณอายุราชการแล้วแต่มีความประสงค์เป็นจิตอาสามาเป็นครูสอนเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนครู
๔. ส�ำนักการศึกษาควรส�ำรวจข้อมูลจ�ำนวนครูที่ขาดแคลนในแต่ละปี สาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน จ�ำนวนครู
ที่จะเกษียณอายุราชการ โรงเรียนที่ประสงค์จ้างครูที่เกษียณมาช่วยสอน และวางแผนการแก้ไขปัญหา พร้อมกับตั้ง
งบประมาณไว้รองรับ
๕. กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยการแบ่งปันทรัพยากร โดยการสนับสนุนให้ครู
ที่อยู่ในเครือข่ายหรือพื้นที่เขตเดียวกันไปช่วยสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนโดยมีค่าตอบแทนให้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนครู
๖. ส�ำนักการศึกษาควรน�ำผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่ออ้างอิงประกอบการเสนอโครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการเพื่อ
ลดปัญหาการขาดแคลนครู
๗. ส�ำนักการศึกษาควรน�ำเสนอผูบ้ ริหารให้มกี ารทบทวนการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ทที่ นั สมัยเนือ่ งจากการจัดซือ้
คอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัย ท�ำให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้ และใช้งานไม่คุ้มค่า
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

๓. อัตราก�ำลังข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครของโรงเรียนในกลุ่มกรุงเทพใต้

ส�ำนักการศึกษาได้รายงานข้อมูลกรอบอัตราก�ำลังข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครของโรงเรียนในกลุ่ม
กรุงเทพใต้ มีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ ส�ำนักงานเขตคลองเตย มี ๔ โรงเรียน กรอบอัตราก�ำลังรวม ๙๗ อัตรา ครองต�ำแหน่ง ๘๙ อัตรา ว่าง ๘ อัตรา
๓.๒ ส�ำนักงานเขตบางคอแหลม มี ๗ โรงเรียน กรอบอัตราก�ำลังรวม ๑๘๗ อัตรา ครองต�ำแหน่ง ๑๖๔ อัตรา
ว่าง ๒๓ อัตรา
๓.๓ ส�ำนักงานเขตบางนา มี ๗ โรงเรียน กรอบอัตราก�ำลังรวม ๓๓๓ อัตรา ครองต�ำแหน่ง ๓๐๕ อัตรา ว่าง ๒๘ อัตรา
เกินกรอบ ๖ อัตรา
๓.๔ ส�ำนักงานเขตบางรัก จ�ำนวน ๕ โรงเรียน กรอบอัตราก�ำลังรวม ๕๕ อัตรา ครองต�ำแหน่ง ๕๓ อัตรา
ว่าง ๒ อัตรา
๓.๕ ส�ำนักงานเขตปทุมวัน จ�ำนวน ๗ โรงเรียน กรอบอัตราก�ำลังรวม ๑๕๒ อัตรา ครองต�ำแหน่ง ๑๔๓ อัตรา
ว่าง ๙ อัตรา เกินกรอบ ๒ อัตรา
๓.๖ ส�ำนักงานเขตพระโขนง มี ๔ โรงเรียน กรอบอัตราก�ำลังรวม ๑๐๗ อัตรา ครองต�ำแหน่ง ๑๐๘ อัตรา
ว่าง ๑ อัตรา เกินกรอบ ๖ อัตรา
๓.๗ ส�ำนักงานเขตยานนาวา มี ๖ โรงเรียน กรอบอัตราก�ำลังรวม ๑๔๗ อัตรา ครองต�ำแหน่ง ๑๒๗ อัตรา
ว่าง ๒๐ อัตรา
๓.๘ ส�ำนักงานเขตวัฒนา มี ๘ โรงเรียน กรอบอัตราก�ำลังรวม ๒๒๑ อัตรา ครองต�ำแหน่ง ๑๘๘ อัตรา
ว่าง ๓๓ อัตรา เกินกรอบ ๑ อัตรา
๓.๙ ส�ำนักงานเขตสวนหลวง มี ๘ โรงเรียน กรอบอัตราก�ำลังรวม ๒๙๐ อัตรา ครองต�ำแหน่ง ๒๗๕ อัตรา
ว่าง ๑๕ อัตรา
๓.๑๐. ส�ำนักงานเขตสาทร จ�ำนวน ๒ โรงเรียน กรอบอัตราก�ำลังรวม ๔๑ อัตรา ครองต�ำแหน่ง ๔๑ อัตรา
รวมทั้งสิ้น ๑๐ ส�ำนักงานเขต จ�ำนวน ๕๘ โรงเรียน กรอบอัตราก�ำลังรวม ๑,๖๓๐ ครองต�ำแหน่ง ๑,๔๙๓ อัตรา
ว่าง ๑๓๗ อัตรา เกินกรอบ ๑๕ อัตรา
ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ด�ำเนินการเปิดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ�ำนวน ๓๐๐ อัตรา ซึ่งจะขึ้นบัญชีไว้ ๒ ปี มีผู้สมัครทั้งสิ้น จ�ำนวน ๒๔,๕๔๒ คน มีผู้มาสอบ จ�ำนวน ๑๓,๔๗๓ คน
ประกาศผลสอบภาค ก วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ส�ำหรับโครงการลดการขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในกลุ่มสาระส�ำคัญ
(โครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการ) ซึ่งรับบุคลากรครูที่เกษียณอายุราชการแล้วแต่มีความประสงค์จะสอนต่อเพื่อ
ลดปัญหาการขาดแคลนครู ขณะนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ซึง่ ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีขอ้ ทักท้วงว่าอาจเป็นการจ้างซ�ำ้ ซ้อน จึงเห็นควรให้ดำ� เนินการสอบและบรรจุแต่งตัง้
ให้เรียบร้อย หากเห็นว่า ไม่ซ�้ำซ้อนให้ส�ำนักการศึกษาท�ำหนังสือยืนยันอีกครั้ง เพื่อจะได้น�ำเสนอผู้บริหารพิจารณา
ต่อไป ทั้งนี้ ลักษณะการจ้างไม่สามารถด�ำเนินการจ้างเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างซึ่งอยู่ในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�ำได้
เนื่องจากกระทบต่อสัดส่วนจ�ำนวนบุคลากรที่ก�ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
๑. ปัจจุบันกรุงเทพมหานครประสบปัญหาเกี่ยวกับข้าราชการครูขอโอน ย้าย หรือการลาออกส่งผลกระทบต่อ
การเรียนการสอน จึงควรสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการครู เช่น จัดให้มีบ้านพัก ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านวิทยฐานะ
๒. ส�ำนักการศึกษาควรส�ำรวจพร้อมจัดท�ำบัญชีขา้ ราชการครูทอี่ ยูใ่ นช่วงจะเกษียณอายุราชการ พร้อมสอบถาม
ผูท้ มี่ คี วามประสงค์เข้าร่วมโครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการ เพือ่ ลดปัญหาการขาดแคลนครูในกลุม่ สาระส�ำคัญ เพือ่ ให้
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สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เกิดความชัดเจน รวดเร็ว และไม่เกิดการจ้างซ�้ำซ้อนเนื่องจากสามารถน�ำข้อมูลมาตรวจสอบได้
๓. ควรก�ำหนดหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขการโอนย้ายของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร โดยจะโอนย้ายได้เมื่อมี
ครูในสาขาวิชาเอกนั้น ๆ มาทดแทน และควรด�ำเนินการโอนย้ายในระหว่างปิดภาคเรียนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการ
เรียนการสอน
๔. กรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาสภาพปัญหาจากการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า สถิติผู้สอบได้มีจ�ำนวนน้อยกว่าอัตราที่ว่าง ทั้งที่ผู้สมัครมีจ�ำนวนมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง ทัง้ นี้ ในการจัดสอบอาจให้สถาบันการศึกษาอืน่ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเป็นผูด้ ำ� เนินการจัดการสอบโดยให้อยูภ่ ายใต้
การก�ำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด รวมทั้งการขอใช้
บัญชีสอบจากสถาบันอื่น เช่น สพฐ. คุรุสภา หรือราชการส่วนท้องถิ่น โดยด�ำเนินการภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๕. ส�ำนักการศึกษาควรพิจารณาเรือ่ งการเกลีย่ อัตราก�ำลังครูให้เกิดความสมดุล เหมาะสม เนือ่ งจากสถานศึกษา
บางแห่งมีจำ� นวนนักเรียนลดลงท�ำให้อตั ราก�ำลังครูทมี่ อี ยูเ่ กินกรอบอัตราทีก่ ำ� หนด ในขณะทีส่ ถานศึกษาบางแห่งมีปญ
ั หา
การขาดแคลนครู
๖. ส�ำนักการศึกษาควรส�ำรวจโรงเรียนทีม่ จี ำ� นวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนือ่ งและมีอาคารเรียนทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์
ในการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารบ้านพักครู เป็นการใช้อาคารให้เกิดประโยชน์และเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ครู
รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจและลดภาระค่าครองชีพ

๔. หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู

ส�ำนักการศึกษา ได้ดำ� เนินการเพือ่ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๔.๑ การเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในต�ำแหน่งครูผู้ช่วย
เมือ่ วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และประกาศผลสอบเมือ่ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ มีผมู้ สี ทิ ธิส์ อบ จ�ำนวน ๒๔,๕๔๒ คน
ผู้มาเข้าสอบ จ�ำนวน ๑๓,๔๔๗ คน มีผู้สอบผ่าน จ�ำนวน ๒,๔๔๕ คน ก�ำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม
๒๕๖๒ ในจ�ำนวนนี้มีผู้สอบผ่าน ๒,๔๔๕ คน จ�ำแนกเป็น ๑๕ กลุ่มสาระ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ
กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์ กลุม่ วิชาคหกรรม กลุม่ วิชาคอมพิวเตอร์ กลุม่ วิชาดนตรีไทย กลุม่ วิชาดนตรีสากล กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา กลุ่มวิชาแนะแนว กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ กลุ่มวิชาประถมศึกษา กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
กลุม่ วิชาวัดผล กลุม่ วิชาศิลปศึกษา-วาดเขียน และกลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ ซึง่ จะประกาศผลสอบในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ผูท้ สี่ อบได้จะขึน้ บัญชีไว้ ๒ ปี และจะเรียกบรรจุครัง้ แรก จ�ำนวน ๓๐๐ อัตรา ส่วนทีเ่ หลือจะคัดเลือกจากโครงการช้อนครู
จ�ำนวน ๒๒๐ อัตรา และจากการสอบครูปฐมวัยอีก ๕๒ อัตรา ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราว่างอีก ประมาณ ๑,๐๐๐ คนโดยส่วน
หนึ่งเป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และส่วนหนึ่งขอโอนย้าย ส�ำหรับการบรรจุครั้งแรกน่าจะด�ำเนิน
การได้ภายในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ก่อนการเรียกบรรจุจะต้องน�ำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่ออนุมัติกรอบอัตราส�ำหรับการบรรจุด้วย
ในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจะมีคณะกรรมการออกข้อสอบจากส�ำนักการศึกษา
ส่วนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นเพียงผู้ด�ำเนินการจัดสถานที่สอบ และตรวจกระดาษค�ำตอบ
๔.๒ เปิดรับสมัครสอบครูเอกปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ โดยจะบรรจุครั้งแรก จ�ำนวน
๕๒ อัตรา
๔.๓ โครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ โดยท�ำ MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาของรัฐ จ�ำนวน
๑๑ แห่ง ซึ่งจะรับเข้ามา จ�ำนวน ๒๐ อัตรา ใน ๗ สาขาวิชาเอก
คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นต่อกรณีการสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุบคุ คลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทีผ่ า่ นมา ซึง่ พบว่าสถิตผิ สู้ อบได้มจี ำ� นวนน้อยเมือ่ เทียบกับจ�ำนวนผูเ้ ข้าสอบ ดังนัน้ การสร้างเครือ่ งมือเพือ่ ใช้ในการ
คัดเลือกคนมาเป็นครูโดยใช้ขอ้ สอบ จ�ำเป็นต้องคิดอย่างรอบคอบ ไม่ใช่การน�ำต้นแบบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ มาใช้
และการวัดผลทีด่ ไี ม่ควรจ�ำแนกให้เฉพาะคนเก่งเท่านัน้ ทีส่ อบได้ แต่ควรพิจารณาถึงคนทีม่ คี วามสามารถระดับปานกลาง
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ให้สามารถสอบผ่านเข้ามาได้ด้วย นอกจากนั้น ในการออกข้อสอบ ควรมีข้อสอบมาตรฐานกลาง และควรน�ำข้อสอบไป
วิเคราะห์เพื่อประเมินเครื่องมือที่ใช้อยู่ว่าสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการได้หรือไม่
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
ส�ำนักการศึกษาควรให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ด�ำเนินการวิเคราะห์และประเมินข้อสอบว่าสามารถวัดผลหรือ
จ�ำแนกความรู้ของผู้เข้าสอบแต่ละระดับได้ เพื่อให้การวัดผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และควรให้หน่วยงานภายนอก
เป็นผู้ด�ำเนินการออกข้อสอบเพื่อใช้เป็นข้อสอบมาตรฐานกลาง ซึ่งเป็นข้อสอบที่ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป และผ่านการ
ทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างมาแล้ว

๕. การปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาเพื่อใช้เป็นหอพักครู

จากการที่ผู้แทนคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๔ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมและรับทราบปัญหา
การบริหารจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย ซึ่งได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
ค่าครองชีพของครูและไม่มีสวัสดิการบ้านพักครู ส่งผลกระทบให้ครูมีการขอย้ายกลับภูมิล�ำเนาบ่อยครั้ง จึงต้องการให้
มีสวัสดิการด้านที่พักอาศัย เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าครองชีพ ทั้งนี้ โรงเรียนชุมชน
หมู่บ้านพัฒนา มีอาคารเรียนเรียน ๑ หลังที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนื่องจากจ�ำนวนนักเรียนลดลง จึงมีแนวคิดในการปรับปรุง
ห้องเรียนดังกล่าวเป็นห้องพักครู เพือ่ ให้ครูได้มที พี่ กั อาศัย ซึง่ กรณีนี้ ฝ่ายโยธา ส�ำนักงานเขตคลองเตย เคยน�ำเสนอผูบ้ ริหาร
พิจารณาแล้ว แต่ข้อมูลไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อให้การใช้อาคารเกิดความคุ้มค่า จึงเห็นควรให้ฝ่ายโยธา รวบรวมข้อมูล
ในรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วน�ำเสนอมายังส�ำนักการศึกษา เพื่อจะได้น�ำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการ
ใช้สอยทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและน�ำเสนอให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ดูแลก�ำกับงานด้านการศึกษา
เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

๖. ติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินโครงการความร่วมมือเพือ่ สร้างโอกาสทางการศึกษาด้านภาษาและ
วัฒนธรรมให้แก่นกั เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญีป่ นุ่

โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ณ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญีป่ นุ่ เป็นโครงการทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มี
โอกาสในการเรียนรูก้ ารใช้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอนั ดีงามของประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ จะเกิดประโยชน์
ในการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างนักเรียนของกรุงเทพมหานครและนักเรียนของญีป่ นุ่ เป็นการสร้างสัมพันธภาพทีด่ ตี อ่ กัน
อันจะนําไปสูค่ วามเข้าใจในวิถชี วี ติ ของสังคมในแต่ละประเทศ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อระดับทีส่ งู ขึน้
และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพือ่ สร้างความร่วมมือด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเทศบาล เมืองฮิกาชิคาวะ
ประเทศญี่ปุ่น
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจที่จะมุ่งมั่นในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้น
๓. เพือ่ ส่งเสริมการเผยแพร่และแลกเปลีย่ นด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและ เทศบาลเมือง
ฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น
กลุม่ เป้าหมาย เป็นนักเรียน จ�ำนวน ๒๐ คน ทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่จัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
ขั้นตอนการด�ำเนินโครงการแบ่งเป็น ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การคัดเลือกผูแ้ ทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ่ ณ สถานที่
ในกรุงเทพมหานครหรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม จํานวน ๓ วัน
กิจกรรมที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาภาษาญีป่ นุ่ ณ เทศบาลเมือง
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สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น แบบไป-กลับ จํานวน ๒ วัน
กิจกรรมที่ ๓ การเดินทางไปเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ณ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลาไม่เกิน
๖ เดือน ในช่วงปิดภาคเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้น�ำเสนอให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา พร้อมทั้งเสนอของบประมาณไปแล้ว
ตามแผนงานจะเดินทางไปไปศึกษาอบรมในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน และได้
เชิญครูสอนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนหลักสูตรสองภาษา มาเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกนักเรียน จ�ำนวน ๒๐ คน
เข้าร่วมโครงการและให้ความรู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นแก่นักเรียนต่อไป
ข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
ส�ำนักการศึกษาควรเร่งรัดด�ำเนินการตามแผนงานทีก่ ำ� หนดไว้ และควรด�ำเนินโครงการต่อเนือ่ งทุกปี เนือ่ งจากเป็น
โครงการที่ดี ซึ่งนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ภาษา และศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
นักเรียนของกรุงเทพมหานครและนักเรียนของญี่ปุ่น เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประเทศ

๗. เยี่ยมชมและรับทราบการจัดรูปแบบพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิพธิ ภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า มีการรวบรวมข้าวของเครือ่ งใช้สว่ นพระองค์ของรัชกาลที่ ๗ รวมทัง้ จัดแสดง
ภาพถ่าย เอกสาร และพระราชประวัติของรัชกาลที่ ๗ องค์ปฐมกษัตริย์ระบบประชาธิปไตยของไทยจนอาจเรียกได้ว่า
เป็นพิพธิ ภัณฑ์พระมหากษัตริยแ์ ห่งแรกทีส่ มบูรณ์แบบมากทีส่ ดุ ซึง่ ได้มกี ารน�ำเทคโนโลยีทนั สมัยมาใช้ในการอธิบายและ
น�ำชมเพิ่มความน่าสนใจภายในแบ่งการจัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งหมด ๓ ชั้น แต่ละชั้นจะน�ำเสนอ เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณีพระบรมราชินี
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น โดยแต่ละชั้นจะจัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณีพระบรมราชินี โดยสามารถแบ่งได้
ดังนี้
ชัน้ ที่ ๑ น�ำเสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณีพระบรมราชินใี นรัชกาลที่ ๗ ได้แก่ พระราชประวัติ
ส่วนพระองค์ตั้งแต่ขณะทรงพระเยาว์ อภิเษกสมรส จนกระทั่งเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ รวมทั้งการจัดแสดง
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เช่น การเสด็จพระราชด�ำเนินประพาสเมืองต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ การตามเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จไปประทับ ณ ประเทศอังกฤษและพระราชกรณียกิจขณะเสด็จกลับ
มาประทับ ณ ประเทศไทยเป็นการถาวรนอกจากนี้ยังจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ด้วย
ชั้นที่ ๒ จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ขณะทรงพระเยาว์
เสด็จเข้าศึกษาที่ทวีปยุโรป ทรงพระผนวช ทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าร�ำไพพรรณีสวัสดิวัตน์ (พระยศขณะนั้น)
เสด็จขึน้ ครองราชสมบัติ เรือ่ งราวเกีย่ วกับพระจริยวัตรและพระราชนิยมส่วนพระองค์ในด้านต่าง ๆ เช่น ดนตรี กีฬา ภาพยนตร์
จนกระทั่งทรงสละราชสมบัติตลอดจนเสด็จสวรรคตและการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ประเทศอังกฤษแล้วเชิญ
พระบรมอัฐิกลับมายังประเทศไทย
ชั้นที่ ๓ จัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ฉลองพระองค์ พระมาลา
ฉลองพระบาท รวมทั้ ง พระราชกรณี ย กิ จ ต่ า ง ๆ เช่ น การจั ด พิ ม พ์ พ ระไตรปิ ฎ กฉบั บ พิ ม พ์ อั ก ษรไทยที่ ส มบู ร ณ์
การพระราชทานปริญญาบัตรแก่บณ
ั ฑิตทีจ่ บการศึกษาเป็นครัง้ แรกของประเทศไทย พระราชด�ำริทจี่ ะพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ในพิธีฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี การเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้าและปฐมบรมราชานุสรณ์ พระราชลัญจกรในพระองค์

๘. รับทราบข้อมูลการน�ำเสนอโครงการ The Master Guide Kids Challenge

นายจิรพันธ์ ศุคมั ภ์รานนท์ ได้นำ� เสนอโครงการ The Master Guide Kids Challenge โดยมีรายละเอียดแนวคิด
ของโครงการดังนี้
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๑. ใช้กลยุทธ์ทางระบบ Online เพือ่ ดึงดูดนักเรียนให้รว่ มจัดทีมเข้าแข่งขันในเกมส์ “The Master Guide “Kids”
Challenge” ซึ่งเป็นเกมส์ค้นหามัคคุเทศก์น้อยมืออาชีพ โดยมีครูและชุมชนร่วมเป็นพี่เลี้ยง และร่วมสร้างทีมให้เป็น
ผู้ชนะ ซึ่งแต่ละโรงเรียนในแต่ละชุมชน สามารถส่งเด็กเข้าประกวดทาง Online ได้โรงเรียนละไม่เกิน ๕ ทีม
๒. แต่ละทีมต้องค้นหาและน�ำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจในชุมชนของตน เช่น แหล่งท่องเที่ยว อาหาร ขนม
งานหัตถกรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ศิลปินนักแสดงทีเ่ คยมีผลงานโดดเด่น พร้อมน�ำเสนอเส้นทางท่องเทีย่ วทีเ่ หมาะสม เช่น
เส้นทางท่องเที่ยวทางจักรยาน ทางเรือ เที่ยวเพื่อชิม เที่ยวดูพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทีมจะต้องร่วมกันคิดเพื่อจัดเส้นทางท่องเที่ยว
ที่เน้นความสนุกสนานและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ
๓. แต่ละทีมจะท�ำการเล่าเรื่องราวด้วยวิธีการที่น่าสนใจบน Online platform ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อให้สังคม Online
ร่วมกัน Vote ทั้งนี้ทีมที่ชนะจากการ Vote จะได้รับการฝึกอบรม Work Shop โดยวิทยากรมืออาชีพ เพื่อให้สามารถท�ำ
หน้าที่มัคคุเทศก์มืออาชีพได้
๔. จัดท�ำกระบวนการทาง Online Marketing เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมเดินทางค้นหา “เสน่ห์”
ของชุมชน โดยท�ำการนัดหมายเพื่อใช้บริการ “พาเที่ยว” โดยทีม The Master Guide “Kids”
๕. นักท่องเที่ยวร่วมกันรีวิว และ Vote ทีมน้อง ๆ และแชร์เส้นทางเที่ยวนี้ขึ้นไปบน Social media ของตนเอง
จึงเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน และประชาสัมพันธ์ผลของโครงการไปสู่โลกออนไลน์
๖. ทีมมัคคุเทศก์ มีรายได้ของตนเองจากการพาเที่ยวดังกล่าว และมีหน้าที่เป็นผู้ร่วมฝึกสอนมัคคุเทศก์น้อยรุ่น
ถัดไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพือ่ สร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนในชุมชนของกรุงเทพมหานครได้ใช้ศกั ยภาพของ Online เป็นเครือ่ งมือในการ
ท�ำงานและสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชน
๒. ชุมชนและโรงเรียนร่วมกันสนับสนุนนักเรียนในพืน้ ทีข่ องตนเองให้รว่ มกันท�ำโครงการและได้เรียนรูเ้ สน่หข์ อง
ชุมชนของตนเองไปด้วยในเวลาเดียวกัน
๓. สร้างความรัก และภาคภูมิใจในเรื่องราวและเสน่ห์ของชุมชนของตนเองให้กับเด็กนักเรียนในชุมชน
๔. ค้นหาและพัฒนาเด็กทีม่ ศี กั ยภาพในการเล่าเรือ่ งชุมชนของตนเองได้อย่างมีเสน่ห์ เพือ่ ให้เป็นผูน้ ำ� เสนอชุมชน
ของตนสู่นักท่องเที่ยว ตลอดขนเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเด็กนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน
เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลส�ำเร็จของโครงการ
๑. โครงการนี้ใช้กลยุทธ์ทาง Online ท�ำให้ผู้ปกครองและครู มีส่วนร่วมในการร่วมกันลุ้น ร่วมกันประชาสัมพันธ์
นักเรียนของตนเอง ดังนั้นจึงใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์น้อย แต่จะได้ผลส�ำเร็จมาก
๒. โครงการนีม้ กี ารรับประกันความส�ำเร็จของผลงานด้วยการสร้างรายได้ให้กบั นักเรียนได้จริงและการน�ำนักท่อง
เที่ยวให้เข้าสู่ชุมชนได้จริง
วิธีการ ขั้นตอนการท�ำกิจกรรม
๑. มีการจัดอบรมสัมมนาผู้อ�ำนวยการโรงเรียนและครู เพื่อรับทราบขั้นตอน วิธีการด�ำเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน
วิธีการน�ำเที่ยวเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน โดยด�ำเนินการในช่วงเปิดภาคเรียน
๒. ครูและนักเรียนส�ำรวจสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว จุดเด่นหรือสิง่ ทีน่ า่ สนใจในชุมชนของตนเอง เรียนรูแ้ ละท�ำความเข้าใจ
ในรายละเอียดให้ชัดเจน
๓. นักเรียนสามารถน�ำนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ได้ ระยะเวลาท�ำกิจกรรมของนักเรียน ประมาณ
๕ เดือน โดยใช้เวลาในวันเสาร์-อาทิตย์ และช่วงปิดเทอม โดยใช้โทรศัพท์มอื ถือผ่านเครือข่าย Social Media ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนของตนเอง แสดงรูปภาพจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เล่าเรื่องที่น่าสนใจ ประวัติความเป็นมา
อาหาร สินค้า น�ำพานักท่องเที่ยวเข้าซื้อสินค้า อาหาร ของที่ระลึกของชุมชนได้
๔. จัดท�ำระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวทั่วโลก สามารถส่งข้อมูลการท่องเที่ยวไปได้ทั่วโลก มีการโหวต
มีการกดไลค์ และดาวน์โหลด
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๕. น�ำร่องกลุม่ เขตกรุงเทพใต้ ๑๐ เขต เขตละ ๕ ทีม ๆ ละ ๕-๑๐ คน จะได้ผชู้ นะเขตละ ๑ ทีม รวม ๑๐ ทีม ซึง่ จะ
เป็นผู้แทนของเขตในการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เมื่อผ่านการอบรมมัคคุเทศก์แล้วจะเป็นตัวแทน ในการน�ำเที่ยวชมตาม
สถานต่าง ๆ ในชุมชนต่อไป
การขอรับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร
๑. งบประมาณในการจัดหาของรางวัลส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่เช็กอินเข้าไปในเว็บไซต์ท่องเที่ยวของชุมชนนั้น ๆ
หรือผูไ้ ด้รบั รางวัลจากการเล่นเกมส์ ซึง่ ของรางวัลอาจเป็น เงินรางวัล สิง่ ของ ค่าอาหาร ค่าบัตรเข้าชม ค่าห้องพัก โดยให้
จัดสรรเงินไปยังชุมชนเพื่อใช้ด�ำเนินการจัดท�ำเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่นักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรม
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย โดยจัดสรรให้ชุมชนที่ชนะการแข่งขัน เขตละ ๑ ชุมชน
ซึ่งในกลุ่มกรุงเทพใต้มี ๑๐ เขต รวม ๑๐ ชุมชน ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นยอดประมาณการที่เป็นมูลค่าที่เหมาะสม
ที่จะสามารถเกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างดี รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยตั้งไว้ในชุมชน เมื่อนักท่องเที่ยว
เช็กอินจะถูกเชิญให้ร่วมกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเข้ามาท่องเที่ยวใหม่อีกครั้ง หรือแนะน�ำนักท่องเที่ยวรายใหม่
เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนนั้น ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือจะมีรายได้เข้ามายังชุมชนนั้น
๒. เห็นชอบและอนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินโครงการ การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ รับทราบกิจกรรม
และอ�ำนวยความสะดวก และประสานให้โรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้เข้าร่วมโครงการได้
๓. การประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์กร และส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งการ
ให้ความร่วมมือ และอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินโครงการ
การสนับสนุนจากภาคเอกชน
๑. สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสำ� หรับใช้ทำ� กิจกรรมทาง Social Media การเสนอแนวคิด การบริหารจัดการ กลยุทธ์
ในการท�ำกิจกรรมให้ประสบผลส�ำเร็จ
๒. สนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อจัดท�ำระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวทั่วโลก
ทั้งนี้ หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน จ�ำนวน ๑ ล้านบาท ก็จะไม่ต้องรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรุงเทพมหานคร เพียงแต่ขอให้กรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนด้านการประสานงาน การให้ความร่วมมือ
การอ�ำนวยความสะดวก ซึ่งจะสามารถด�ำเนินโครงการได้ทันที หากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติให้ด�ำเนินการ
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
๑. การด�ำเนินกิจกรรมตามโครงการนี้ ควรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความต่อเนื่อง การท�ำงานควรมีความเป็น
อิสระโดยไม่มีการแทรกแซงจากภาครัฐและเอกชน
๒. การสนับสนุนจากภาคเอกชน ควรระมัดระวังในเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์แอบแฝง เช่น การน�ำตรายี่ห้อ
หรือเครือ่ งหมายการค้าทีส่ มุ่ เสีย่ งต่อศีลธรรม เช่น เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ บุหรี่ สินค้าทีไ่ ม่เหมาะสม มาโฆษณาร่วมกับการ
ท�ำกิจกรรมของโครงการ เพราะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
๓. ควรสนับสนุนให้ผสู้ งู อายุในชุมชนได้มโี อกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นมัคคุเทศก์รว่ มกับเด็กในชุมชน
ด้วย รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีอัตลักษณ์ หรือมีความโดนเด่นในแต่ละเขต มาร่วมกิจกรรมด้วย
๙. เยี่ยมชมการบริหารงานและการจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางนา เปิดท�ำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ
ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน จ�ำนวน ๒,๐๒๙ คน มีห้องเรียน จ�ำนวน ๕๕ ห้องเรียน และเป็น
โรงเรียนสองภาษา การบริหารจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยมีผลงานที่โดดเด่น ทั้งด้าน
การศึกษา ด้านการกีฬา และด้านดนตรีของนักเรียน เป็นความภาคภูมใิ จ เป็นทีย่ อมรับ และสร้างชือ่ เสียงให้กบั ส�ำนักงาน
เขตบางนา รวมทัง้ โรงเรียนได้รบั การสนับสนุนจากเครือข่ายผูป้ กครอง และกรรมการสถานศึกษา ทีม่ ศี กั ยภาพและเข้มแข็ง
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ในการจัดการและด�ำเนินการจัดหาปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งงบประมาณมาบริหารจัดการโรงเรียนเพิ่มเติมจากงบประมาณที่
ได้รับจากกรุงเทพมหานครท�ำให้โรงเรียนประสบผลส�ำเร็จในทุก ๆ ด้าน
จากความนิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้จ�ำนวนนักเรียน มีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นทุกปี โดยเฉพาะห้องเรียนสองภาษา ซึ่งโรงเรียนเปิดรับนักเรียนได้เพียง ๑ ห้อง ๔๐ คนเท่านั้น แต่ในปีที่ผ่านมามี
นักเรียนให้ความสนใจเข้ามาสมัครเข้าเรียน ๓๐๐ คน และจากสถิติจ�ำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปีนั้น ท�ำให้มีผลกระทบ
ต่อห้องเรียนซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดชั้นเรียนและรองรับการรับนักเรียนสองภาษา ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ส�ำนักงานเขตบางนาได้ของบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์เพื่อรองรับจ�ำนวนนักเรียน
ที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่ผ่านการพิจารณาจากส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดเรื่องขนาดพื้นที่ในการ
ก่อสร้าง โดยส�ำนักงบประมาณฯ ให้ความเห็นว่า แม้จะเลือกแบบอาคารเรียนมาตรฐานของส�ำนักการศึกษาซึง่ เป็นแบบที่
เล็กทีส่ ดุ แล้วก็ยงั ไม่สอดคล้องกับขนาดพืน้ ทีเ่ นือ่ งจากพืน้ ทีม่ ขี นาดเล็ก และอาจจะขัดต่อพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารฯ
ในเรื่องการก�ำหนดแนวอาคารและระยะต่างๆ ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนได้ และเมื่อวันจันทร์ที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส�ำนักงานเขตบางนา ได้ประชุมร่วมกับรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์) เพือ่ พิจารณา
การขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งการหารือในประเด็นการก่อสร้างอาคารเรียน ๕ ชั้น
ซึ่งรองปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบส�ำนักงานเขตบางนาพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ พร้อมจัดท�ำ
ค�ำของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการก่อสร้างอาคารเรียน ๕ ชั้น โดยชี้แจงเหตุผลความจ�ำเป็นตาม
ข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ส�ำนักการศึกษา จะเข้ามาตรวจสอบสภาพพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารเรียนอีกครั้ง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
ส�ำนักงานเขตบางนา โดยฝ่ายโยธา สามารถเขียนแบบแปลนอาคารเรียน ๕ ชั้นเองโดยให้มีขนาดที่สอดคล้องกับ
สภาพพืน้ ที่ พร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลความจ�ำเป็นในการก่อสร้างในสภาพพืน้ ทีจ่ ำ� กัด รวมทัง้ ควรประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดท�ำข้อมูลเพื่อประกอบการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเสนอฝ่ายบริหาร
และสภากรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป

๑๐. การพิจารณาขอให้กรุงเทพมหานครปรับเพิ่มค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อสภากรุงเทพมหานคร

คณะอนุกรรมการฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการได้รบั อาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทัง้ อาหารเช้าและอาหารกลางวัน
ของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพราะเด็กจะเจริญเติบโตและมีพฒ
ั นาการทางร่างกายและสมองที่ดีได้นั้น จ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องได้รับอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ รวมทั้งสุขอนามัยต่าง ๆ จึงได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง
ร่วมกับผู้บริหารส�ำนักการศึกษา ผู้บริหารส�ำนักงานเขตและผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้
เพื่อหารือในเรื่องอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียน เนื่องจากปัจจุบันวิถีชีวิต ที่รีบเร่งท�ำให้คนใส่ใจในการ
รับประทานอาหารน้อยลง โดยเฉพาะอาหารเช้าที่กลายเป็นสิ่งที่ถูกละเลย อาหารกลางวันในโรงเรียนจึงกลายมาเป็น
อาหารมือ้ ส�ำคัญทีส่ ดุ มือ้ หนึง่ ทัง้ ในด้านการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการ การได้รบั อาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีปริมาณ
ที่เพียงพอจึงมีความจ�ำเป็นกับนักเรียน โดยเรื่องอาหารส�ำหรับนักเรียนถือว่าเป็นเรื่องส�ำคัญที่กรุงเทพมหานครก�ำหนด
นโยบายในการดูแลส่งเสริมให้ได้คณ
ุ ภาพ เนือ่ งจากนักเรียนถือเป็นช่วงวัย ในการเจริญเติบโต ควรได้รบั อาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มีปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสม
คณะอนุกรรมการฯ โดยนายพรชัย เทพปัญญา ประธานอนุกรรมการ จึงได้เสนอญัตติต่อสภากรุงเทพมหานคร
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับเพิ่มค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เพือ่ พิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าอาหารเช้าให้แก่นกั เรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทัง้ ๔๓๗ โรงเรียน ตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาล
ถึงระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึง่ ปัจจุบนั มีนกั เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทัง้ สิน้ ประมาณ ๒๘๖,๗๐๐ คน
เดิมกรุงเทพมหานครได้จดั สรรงบประมาณค่าอาหารเช้าให้นกั เรียน คนละ ๑๐ บาท และอาหารกลางวันได้รบั การสนับสนุน
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สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

จากเงินอุดหนุนรัฐบาลคนละ ๒๐ บาท รวมเป็น ๓๐ บาทต่อคนต่อวัน แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันสินค้าอุปโภค
และบริโภคมีการปรับราคาสูงขึ้น ท�ำให้งบประมาณค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่โรงเรียนได้รับไม่เพียงพอต่อการ
จัดหาอาหารที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอตามความต้องการของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ซึ่งอยู่ในวัยที่ก�ำลังเจริญเติบโต มีความต้องการบริโภคอาหารในปริมาณที่มากตามวัยของนักเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมร่างกายนักเรียนให้เจริญเติบโตพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ จึงขอให้กรุงเทพมหานครปรับเพิ่มค่าอาหารเช้าและ
อาหารกลางวันอีกคนละ ๑๐ บาท รวมเป็น ๔๐ บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๓) ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร
มีมติเห็นชอบในญัตติเรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับเพิ่มค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร อีกคนละ ๑๐ บาท รวมเป็น ๔๐ บาท/คน/วัน และปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้
สาํ นักการศึกษาพิจารณาดําเนินการ โดยสํานักการศึกษาได้พจิ ารณาด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยนาํ เรียนผูว้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในหลักการให้ปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารเช้าและค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจะเบิกจ่ายในลักษณะหมวดเงินอุดหนุน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
๑. ส�ำนักการศึกษาจ�ำเป็นต้องมีมาตรการก�ำกับ ดูแล ควบคุมปริมาณ คุณภาพตามหลักโภชนาการ รวมทัง้ สุขอนามัย
และความสะอาดของอาหารที่จัดให้นักเรียนอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เห็นควรมีการตรวจสอบร่วมกับบุคคลภายนอก
๒. ส�ำนักการศึกษาจะต้องก�ำกับ ดูแล ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัตวิ นิ ยั การเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัดด้วย เพือ่ ให้การด�ำเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

๑๑. รับทราบแนวทางการจัดท�ำแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) เป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนละ
๕๐๐,๐๐๐ บาท

คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผูอ้ ำ� นวยการเขต หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายการคลัง
และผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบกลุม่ กรุงเทพใต้ จ�ำนวน ๑๐ เขต ประกอบด้วย
ส�ำนักงานเขตปทุมวัน บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง สวนหลวง บางนา และเขตบางบอน
รวม ๖๕ โรงเรียน และผู้แทนส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบแนวทางการจัดท�ำแผนงานการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) เป็นค่าซ่อมแซม
อาคารเรียน โรงเรียนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท สืบเนือ่ งจากกรุงเทพมหานคร โดยส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้มหี นังสือ
ที่ กท ๑๙๐๒/๖๒๖ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทราบและถือปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการค่าซ่อมแซมโรงเรียน โรงเรียนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งก�ำหนด
ให้เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย หรือวัสดุ เพื่อซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาโรงเรียน เช่น เปลี่ยนประตูห้องเรียน/ห้องน�้ำ ลูกบิด
หลอดไฟฟ้า หรือจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาเฉพาะที่ช�ำรุด ซึ่งจากการประชุมพบว่า หลายโรงเรียนยังมีความเข้าใจคลาด
เคลื่อนในแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อมูลแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้
๑. กรอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย)
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ ตัง้ ไว้ทงี่ านบริหารการศึกษา ก�ำหนดให้เบิกจ่าย ในลักษณะค่าใช้สอย
หรือวัสดุ เพื่อซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เช่น เปลี่ยนประตูห้องเรียน ห้องน�้ำ ลูกบิด หลอดไฟฟ้า หรือจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา ในส่วนที่ช�ำรุด โดยสามารถซื้อ
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

วัสดุมาซ่อมเอง หรือจ้างเหมาได้ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้แต่ละโรงเรียนส�ำรวจความเสียหาย เพื่อวางแผน
ปรับปรุงซ่อมแซม แต่ด้วยข้อจ�ำกัดเรื่องงบประมาณ ส�ำนักงานเขตจึงต้องบริหารจัดการโดยให้เบิกจ่ายในลักษณะการ
ซ่อมแซมโรงเรียนในภาพรวม
๒. หากการซ่อมแซมในครั้งแรกใช้งบประมาณไม่เต็มวงเงิน สามารถบริหารจัดการโดยทยอยเบิกจ่ายภายใน
ปีงบประมาณ รวมทั้งสามารถถัวจ่ายระหว่างโรงเรียนได้หากมีงบเหลือจ่าย โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการบริหาร
จัดการของผูอ้ ำ� นวยการเขตเป็นผูพ้ จิ ารณาตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็น โดยให้เป็นลักษณะการซ่อมแซมโรงเรียน
ในภาพรวม และมีข้อยกเว้นห้ามใช้ในลักษณะของค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ดังนั้น ควรด�ำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก�ำหนด
๓. กรณีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ต้องใช้งบประมาณสูง เช่น การปรับปรุงทั้งโรงเรียน ควรประสานส�ำนักงาน
เขตเพื่อวางแผน ส�ำรวจ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณโดยพิจารณาจัดล�ำดับความส�ำคัญ ตามสภาพปัญหาและความจ�ำเป็น
เร่งด่วน และขอจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
๔. ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จะมีหนังสือเวียนแจ้งให้ทกุ หน่วยงานด�ำเนินการส�ำรวจรายการทีต่ อ้ งการ
ปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทุกแห่งและฝ่ายโยธา ควรเริม่ ด�ำเนินการส�ำรวจตัง้ แต่ตน้
ปีงบประมาณ ในรายการทีต่ อ้ งการปรับปรุงซ่อมแซมทัง้ หมดแบบเบ็ดเสร็จ และประมาณการราคาเพือ่ ขอตัง้ งบประมาณ
ในครั้งเดียว
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
๑. กรณีรายการปรับปรุงซ่อมแซมทีต่ อ้ งใช้งบประมาณสูง ควรประสานกับฝ่ายโยธาด�ำเนินการส�ำรวจและประมาณ
การราคา โดยอาจขอจัดสรรจากงบกลาง หรือขอจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีตามความเร่งด่วนและจ�ำเป็น
๒. งบประมาณค่าซ่อมแซมโรงเรียน โรงเรียนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท หากใช้งบประมาณเต็มวงเงิน เพื่อน�ำมาใช้ใน
การปรับปรุงโรงเรียน ซึ่งเป็นรายการในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และจ้างผู้รับจ้างรายเดียว จะได้รับประโยชน์และ
เกิดความคล่องตัวกว่า
๓. ควรมีการท�ำงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานเขต
โดยฝ่ายการศึกษา และฝ่ายโยธา และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อด�ำเนินการส�ำรวจรายการปรับปรุงซ่อมแซมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและครบถ้วน โดยพิจารณาตามเหตุผลและความจ�ำเป็นเร่งด่วน
โดยเริ่มด�ำเนินการส�ำรวจตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยปรับปรุงซ่อมแซมแบบเบ็ดเสร็จ และประมาณการราคาเพื่อขอตั้ง
งบประมาณในครั้งเดียว

๑๒. ความคืบหน้าการด�ำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้าน
การศึกษา ในส่วนที่ด�ำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ และปัญหาอุปสรรค

คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผูอ้ ำ� นวยการเขต หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายการคลัง
และผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบกลุม่ กรุงเทพใต้ จ�ำนวน ๑๐ เขต ประกอบด้วย
ส�ำนักงานเขตปทุมวัน บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง สวนหลวง บางนา และเขต
บางบอน รวม ๖๕ โรงเรียน และผูแ้ ทนส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพือ่ รับทราบความคืบหน้าการด�ำเนินการเบิก
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านการศึกษาในส่วนทีด่ ำ� เนินการยังไม่แล้วเสร็จ และปัญหา
อุปสรรคในการด�ำเนินงาน สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน)
ความคืบหน้าในการด�ำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตต่าง ๆ ทั้ง ๑๑ เขตในพื้นที่
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ ในส่วนที่ด�ำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ประกอบด้วยโครงการปรับปรุงโรงเรียน ซึ่งอยู่ใน
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สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง เช่น การปรับปรุงห้องน�ำ้ ครูและนักเรียน ปรับปรุงฝ้าเพดานและหลังคาอาคารเรียน ปรับปรุง
ระบบท่อระบายน�ำ้ โรงอาหาร ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และลานอเนกประสงค์ ปรับปรุงระบบประปาถังเก็บน�ำ้ อาคารเรียน
ปรับปรุงพืน้ และการสร้างหลังคาโครงเหล็ก กล้องวงจรปิด ซึง่ ผลการด�ำเนินงานส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการตามสัญญา
มีความคืบหน้าของผลงานร้อยละ ๓๐-๙๐ รวมทั้งการจัดซื้อครุภัณฑ์ เช่น ส่วนที่ด�ำเนินการยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากมี
ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินโครงการ เช่น ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้เนื่องจากมีการประกาศเชิญชวนเสนอราคาแล้ว
แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา รวมทั้งบางโครงการมีการยกเลิกประกาศเชิญชวน หรือมีการแก้ไขแบบ และออกแบบใหม่โดยให้
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจึงเกิดความล่าช้า ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ซึ่งเห็นควรเร่งรัดให้ผู้รับจ้างด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
หมวดเงินอุดหนุน
รายการงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน ซึ่งเป็นค่าอาหารเสริมนม ค่าอาหารเช้า และอาหารกลางวัน คาดว่าทุก
ส�ำนักงานเขตจะด�ำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เนือ่ งจากเป็นงบประมาณทีจ่ ะต้องเบิกจ่ายตามระยะเวลาของงวดงาน
ส�ำหรับงบประมาณค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่ได้รับการจัดสรรเป็นรายหัว โดยอาหารเช้า จะได้รับ
งบประมาณรายหัวคนละ ๑๐ บาท ซึง่ เป็นงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ส่วนอาหารกลางวัน ๒๐ บาท เป็นงบอุดหนุน
รัฐบาล และโรงเรียนส่วนใหญ่ดำ� เนินการจัดซือ้ จัดจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง เนือ่ งจากตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�ำหนดให้ใช้วธิ ี e-bidding แต่เนือ่ งจาก ผูร้ บั จ้างมีการแข่งขัน
ราคากันสูง ท�ำให้การควบคุมคุณภาพอาหารท�ำได้ยาก ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงได้มีหนังสือหารือกรมบัญชีกลางเพื่อ
ขอยกเว้นการไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบดังกล่าว เพือ่ ให้กรุงเทพมหานครสามารถด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
เพือ่ ให้นกั เรียนได้รบั ปริมาณอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าและเพียงพอ ซึง่ การเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารของนักเรียนจะต้องด�ำเนิน
การเบิกจ่ายเป็นรายหัวไม่สามารถเบิกเกินได้ นอกจากนั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่างบประมาณค่าอาหารเช้าและ
อาหารกลางวันของนักเรียนยังไม่เพียงพอ เห็นควรเพิ่มงบประมาณรายหัวเพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าอย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ และจะเสนอญัตติต่อสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาด�ำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป
ส�ำหรับความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่โรงเรียนต้องการขอจัดสรรงบประมาณงบกลางปี ๒๕๖๒ มีดังนี้
๑. ส�ำนักงานเขตสาทร ต้องการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม พร้อมระบบเซิร์ฟเวอร์
ในโรงเรียนวัดยานนาวา เนือ่ งจากอาคารโรงเรียนวัดยานนาวามีจำ� นวน ๖ ชัน้ มีกล้องวงจรปิด จ�ำนวน ๔๕ ตัว ซึง่ ไม่เพียงพอ
ต่อการดูแลพืน้ ทีไ่ ด้อย่างทัว่ ถึง อีกทัง้ กล้องวงจรปิดบางส่วนช�ำรุด เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ดังนัน้ เพือ่ ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ จึงขอจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ (งบกลาง) เพื่อติดตั้งกล้อง
วงจรปิดเพิ่มให้มีจ�ำนวนที่เพียงพอ สามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา
ความปลอดภัย
๒. ส�ำนักงานเขตวัฒนา ต้องการขอจัดสรรงบประมาณเพือ่ ติดตัง้ กล้องวงจรปิดเพิม่ ในโรงเรียนในพืน้ ทีเ่ ขตวัฒนา
จ�ำนวน ๘ โรงเรียน ๆ ละ ๑๖ ตัว โดยติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ จากการประชุมร่วมกับผู้บริหารส�ำนักงานเขตทั้ง ๑๑ เขต และผู้บริหารสถานศึกษา
ได้รับทราบสภาพปัญหาในการจัดการศึกษา สรุปได้ดังนี้
๑. ปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เนื่องจากครูขอโอนย้ายกลับภูมิล�ำเนา ท�ำให้บางครั้งครู ๑ คน
ต้องรับภาระในการสอนหลายวิชา และหลายระดับชั้น ดังนั้น จึงต้องการให้บรรจุครูให้ครบทุกวิชา โดยเฉพาะโรงเรียน
ขยายโอกาส จ�ำเป็นต้องมีครูในสาระวิชาหลักตามหลักสูตรการเรียนการสอน
๒. ส�ำนักการศึกษาส่งครูมาบรรจุไม่ตรงกับสาระวิชาหลักที่ขาดแคลน ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลกระทบต่อผล
สัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน
๓. กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครรับนักเรียนทุกคนที่มาสมัครเข้าเรียน ท�ำให้
มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผลการเรียนของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนบางคนไม่มีสัญชาติไทย ไม่มีพื้นฐานด้านการศึกษา
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ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน
๔. โรงเรียนบ้านนายเหรียญ เขตบางบอน ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนไม่มสี ญ
ั ญาณไฟจราจร และไม่มที างม้าลาย
ซึ่งนักเรียนและประชาชนที่ใช้ถนนเป็นเส้นทางสัญจรอาจได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ
๕. โรงเรียนบ้านนายสี เขตบางบอน ส�ำนักการจราจรและขนส่งได้ติดตั้งตู้ควบคุมกล้องวงจรปิดไว้ในอาคาร
ของโรงเรียน ซึ่งในช่วงแรกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าเดือนละ ๑,๒๐๐ บาท แต่ภายหลังถูกตัดงบประมาณไป
โรงเรียนจึงต้องรับภาระค่าไฟฟ้าเอง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
ด้านงบประมาณ
๑. การเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในจ�ำนวนเท่ากันทุกโรงเรียน ควรพิจารณา
ถึงเหตุผล ความจ�ำเป็น ขนาดและสภาพพื้นที่ของโรงเรียนเป็นหลักด้วย
๒. การก�ำหนดราคากลาง ควรให้สอดคล้องกับราคามาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ และสอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจ
๓. การเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อน�ำไปใช้ด�ำเนินการโครงการต่าง ๆ ควรให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติ
๔. ควรเร่งรัดด�ำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ
๕. ส�ำนักงานเขตควรเตรียมข้อมูลในรายการที่เคยเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้ว
แต่ไม่ได้รับการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาใหม่อีกครั้งหากมีการ
แปรญัตติงบประมาณ
๖. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งควรเริ่มด�ำเนินการส�ำรวจรายการที่ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งหมดแบบ
เบ็ดเสร็จ โดยเริ่มส�ำรวจตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเพื่อประมาณราคาและขอตั้งงบประมาณในครั้งเดียว ไม่ควรขอปรับปรุง
เป็นรายการย่อย กรณีเคยของบประมาณไปแล้วแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงบางส่วนไม่เต็มวงเงินที่ขอจัดสรร
หน่วยงานอาจขอจัดสรรเพิ่มเติมในปีงบประมาณถัดไปเพื่อด�ำเนินการต่อจากโครงการเดิม ทั้งนี้ ควรมีการท�ำงานเชิง
บูรณาการระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานเขตโดยฝ่ายการศึกษา ฝ่ายโยธา
และผูบ้ ริหารสถานศึกษา เพือ่ ด�ำเนินการส�ำรวจรายการปรับปรุงซ่อมแซมต่าง ๆ ของสถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างละเอียด
รอบคอบ ถูกต้องและครบถ้วน โดยพิจารณาตามเหตุผลและความจ�ำเป็นเร่งด่วน
๗. โครงการก่อสร้างบางโครงการไม่ได้รับความสนใจจากผู้รับจ้างในการประมูลงาน เนื่องจากมีอุปสรรคในการ
เข้าพื้นที่ เช่น สภาพถนนทางเข้าโครงการคับแคบไม่สามารถขนวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่ได้ ดังนั้นกรุงเทพมหานครควร
ประมาณการค่าอุปสรรครวมไว้ด้วย
๘. การก่อสร้างอาคารใหม่ ควรพิจารณาถึงโครงสร้างและการเชื่อมต่ออาคารเรียนหลังเดิมและอาคารเรียนใหม่
รวมทั้งระบบระบายน�้ำต่างๆ ให้สามารถเชื่อมกันได้และอยู่ในแนวระดับเดียวกัน
ด้านการเรียนการสอน
๑. กรุงเทพมหานครควรแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยการจ้างครูจากสถาบันการศึกษาอื่นมาสอนแทนใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือการหมุนเวียนครูที่มีคุณวุฒิตามวิชาเอกที่ขาดแคลนมาสอนแทน รวมทั้งการเร่งรัดบรรจุครู
ให้ครบตามกรอบอัตราของแต่ละโรงเรียน
๒. ควรปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนแนวใหม่ โดยการน�ำเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพือ่ ให้นกั เรียนทุกคนสามารถใช้งานและเข้าถึงเทคโนโลยี การเรียนการสอนเน้นทักษะความ
เป็นเลิศในการแก้ไขปัญหาได้ ลดวิชาการ เพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ
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สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้านการบริหารจัดการ
๑. ควรจัดท�ำแผนงานและก�ำหนดจุดทีจ่ ะติดตัง้ กล้องวงจรปิดภายในหรือภายนอกโรงเรียนให้ชดั เจน โดยเน้นจุดเสีย่ ง
อันตรายเป็นส�ำคัญ รวมทั้งต้องตรวจสอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่ามีสภาพช�ำรุด ควรแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อด�ำเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน นอกจากนั้น การติดตั้งกล้องวงจรปิดควรสามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งระบบกล้องเดิม
กับระบบกล้องใหม่เพือ่ ให้การใช้งานครอบคลุม สามารถใช้งานควบคูก่ นั ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อไป
๒. ระบบไฟฟ้าของโรงเรียนส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงควรปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนให้สถานศึกษาเลือกใช้กอ๊ กน�ำ้ แบบเซ็นเซอร์ เพือ่ ลดการสัมผัสกับก๊อกน�ำ้ ซึง่ จะ
เป็นช่องทางในการแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ ได้ ดังนั้น ควรด�ำเนินการในสถานศึกษาบางแห่งก่อนเพื่อเป็นโครงการน�ำร่อง
๔. โครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสามารถด�ำเนินการเป็นรายสัปดาห์
รายเดือน หรือรายเทอม ขึน้ อยูก่ บั เหตุผลและบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง โดยการจัดซือ้ จัดจ้างครัง้ หนึง่ ทีว่ งเงินไม่เกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท สามารถด�ำเนินการโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงได้ กรณีโรงเรียนขนาดเล็ก ทีม่ จี ำ� นวนนักเรียนไม่มาก สามารถจัด
ซือ้ จัดจ้างเป็นรายเทอม โดยใช้วธิ เี ฉพาะเจาะจงเพือ่ ลดภาระงานของเจ้าหน้าทีไ่ ด้ ส่วนกรณีโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึง่ มีนกั เรียน
จ�ำนวนมากหากจัดซือ้ จัดจ้างเป็นรายเทอม วงเงินอาจสูงเกินกว่าทีก่ ำ� หนด ต้องด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างโดยวิธี e-Bidding
๕. ส�ำนักการศึกษาควรส�ำรวจพร้อมจัดท�ำบัญชีขา้ ราชการครูทใี่ กล้เกษียณอายุราชการ พร้อมสอบถามความประสงค์
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการ เพื่อลดการขาดแคลนครูในกลุ่มสาระส�ำคัญ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
๖. กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนและช่วยเหลือครูตา่ งประเทศให้ได้รบั ค่าตอบแทนทีส่ งู ขึน้ เพือ่ เป็นการสร้างขวัญ
ก�ำลังใจในการท�ำงาน
๗. กรุงเทพมหานครควรสร้างแรงจูงใจให้กบั ครู โดยการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น จัดให้มบี า้ นพักอาศัย รวมทัง้
การส่งเสริมด้านวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาการขอโอนย้าย และการลาออกของครู
๘. กรุงเทพมหานคร ควรก�ำหนดหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขการโอนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยจะโอนย้ายได้ต่อเมื่อมีครูในสาระวิชาเดิมมาทดแทน และควรด�ำเนินการโอนย้ายในระหว่างปิดภาคเรียนเพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
๙. ส�ำนักการศึกษาควรปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารเรียนที่ยืดหยุ่นเหมาะกับสภาพพื้นที่ของแต่ละโรงเรียน
๑๐. กรุงเทพมหานครควรมีมาตรการรองรับนักเรียนกรณีนกั เรียนทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยมาสมัครเข้าเรียนเพือ่ ป้องกัน
ปัญหาผลกระทบในระยะยาว

๑๓. การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วัดปากบ่อ)

คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมอย่างต่อเนือ่ งร่วมกับผูบ้ ริหารส�ำนักงานเขตสวนหลวงและผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ พิจารณา
ด�ำเนินการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วัดปากบ่อ) แทนพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานคร
เขตสวนหลวง (วัดใต้) สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานคร โดยส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ท้องถิน่ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วัดใต้) และได้โอนภารกิจการด�ำเนินงานด้านพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ฯ ให้สำ� นักงานเขต
สวนหลวงก�ำกับ ดูแล รับผิดชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา
ต่อมาทางวัดใต้ได้มีหนังสือขอคืนพื้นที่บริเวณที่ใช้เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นหอสวดมนต์
และปฏิบัติธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป โดยได้มอบสิ่งของมีค่าต่าง ๆ เช่น พระพุทธรูป พระไตรปิฎก
อุปกรณ์ทจี่ ดั แสดงในพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ฯ และบอร์ดนิทรรศการ ยกให้สำ� นักงานเขตสวนหลวงน�ำไปจัดแสดงในพิพธิ ภัณฑ์ฯ
ที่จะจัดตั้งเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป และทางวัดปากบ่อได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน
๒๕๖๒ แจ้งความประสงค์ให้ส�ำนักงานเขตสวนหลวงใช้พื้นที่ของวัดด�ำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
เขตสวนหลวง (วัดปากบ่อ) ได้
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คณะอนุกรรมการฯ ได้ติดตามความคืบหน้าในการด�ำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๑. เร่งรัดให้ส�ำนักงานเขตสวนหลวงขนย้ายสิ่งของมีค่าที่วัดใต้ยกให้เพื่อน�ำมาจัดแสดง ณ บริเวณสถานที่ที่จะใช้
เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ (วัดปากบ่อ) พร้อมทั้งรวบรวมสิ่งของที่ทางวัดปากบ่อและประชาชนมอบให้มาจัดท�ำทะเบียน
บัญชีและบันทึกประวัติให้เรียบร้อย ซึ่งด�ำเนินการเสร็จแล้ว
๒. เร่งรัดให้สำ� นักงานเขตสวนหลวงประสานงานกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในการออกแบบพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ฯ
(วัดปากบ่อ) ออกแบบเบือ้ งต้นเสร็จแล้ว แต่อยูร่ ะหว่างปรับแก้ไขให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอแนะ
ว่าควรเป็นรูปแบบทีส่ วยงาม เหมาะสมกับสถานทีแ่ ละสิง่ ของทีจ่ ะจัดแสดง และควรประหยัดงบประมาณ เมือ่ ด�ำเนินการ
เสร็จแล้ว ให้ส�ำนักงานเขตสวนหลวงขอตั้งงบประมาณส�ำหรับใช้ในการปรับปรุงต่อไป
๓. ในระหว่างทีร่ อรูปแบบจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนัน้ ได้มคี วามเห็นว่าส�ำนักงานเขตสวนหลวงควรด�ำเนิน
การเปิดและจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ (วัดปากบ่อ) ในเบื้องต้นเพื่อให้บริการประชาชนไปก่อน โดยให้เปิดบริการใน
เดือนเมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ทัง้ นี้ ส�ำนักงานเขตสวนหลวงได้มปี ระกาศแจ้ง เรือ่ ง ขอเปลีย่ นแปลงสถานทีต่ งั้ พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานคร
เขตสวนหลวง (วัดใต้) ให้ไปจัดตัง้ อยูบ่ ริเวณศาลาการเปรียญวัดปากบ่อหลังเดิม ซอยอ่อนนุช ๓๕ ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช
เขตสวนหลวง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมต่อไป
ส�ำนักงานเขตสวนหลวงได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม คณะกรรมการอ�ำนวยการพิพิธภัณฑ์
เขตสวนหลวง และชุมชนในเขตสวนหลวง เพือ่ ด�ำเนินการตามโครงการพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
และกิจกรรมพิเศษ ปี ๒๕๖๓ และจะมีการเชิญชวนสภาเยาวชนฯ และโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อร่วมจัดท�ำนิทรรศการ
ส�ำหรับใช้ในการแสดงด้วย
ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส�ำนักงานเขตสวนหลวง ได้รบั งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ หมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๒๘๖,๐๐๐ บาท
ซึ่งเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครดูแลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ จ�ำนวน ๒ คน ค่าจัดกิจกรรมและอื่น ๆ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
๑. ส� ำ นั ก งานเขตสวนหลวงควรขอความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งาน
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทัว่ ไปสนใจ เห็นคุณค่าและความส�ำคัญ เพือ่ ให้พพิ ธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ฯ (วัดปากบ่อ) มีการเข้า
เยีย่ มชมอย่างต่อเนือ่ ง มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความบันเทิงและการจัดการแสดงทีน่ า่ สนใจอย่างต่อเนือ่ ง
เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. หากสามารถจัดสรรพื้นที่บางส่วนของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เพื่อให้เอกชนเช่าท�ำกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น
การน�ำสิ่งของมาจัดแสดงเพิ่มเติม เพื่อน�ำเงินรายได้จากค่าเช่ามาบ�ำรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ อาจเป็นการส่งเสริม ให้เกิด
พิพิธภัณฑ์ฯ ที่มีชีวิตชีวาขึ้นได้
ผลงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๕
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๕ ได้ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนด โดยด�ำเนินการ
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการศึกษา วัฒนธรรม และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่เขตพระนคร ดุสิต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี วังทองหลาง บางขุนเทียน ทุ่งครุ และคันนายาว
คณะอนุกรรมการประกอบด้วย
๑. พลเอกคนินทร วงศาโรจน์
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายจรูญ
มีธนาถาวร
รองประธานอนุกรรมการ คนที่หนึ่ง
๓. นายไพฑูรย์
รักษ์ประเทศ
รองประธานอนุกรรมการ คนที่สอง
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๔. นางชนัญยา
๕. นายไชยรัตน์
๖. พลเอกชัยพฤกษ์
๗. นายไพโรจน์
๘. นายสิริพงษ์
๙. นายอภิชาติ
๑๐. นายชุมพล
๑๑. นางสาวปิยนุช
๑๒. นางสาวคฤห์อนงค์

จาดชนบท
อุดมกิจปัญญา
อัยยะภาคย์
ศรศิลป์
วงษ์ชัยวิทย์
ไชยปรมัตถ์
ชาวเกาะ
สิทธิศร
สิริวิภาวี

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฯ ได้ด�ำเนินการประชุมรวมทั้งสิ้น ๙ ครั้ง โดยมีผลการด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. การบริหารงานจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในประเด็น ดังนี้

๑.๑ การเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
		 ๑.๑.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสของสถานศึกษา และ
อุปสรรคของสถานศึกษา
		 ๑.๑.๒ การประชุมครูเพือ่ วางแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ให้ตอบสนองภายใต้กรอบแนวคิดการเรียนรูแ้ ละ
ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R ๘C) ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย
พันธกิจของโรงเรียน สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตามกระบวนการ Professional Learning Community
(PLC) ภายในโรงเรียน
		 ๑.๑.๓ ด�ำเนินการกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะที่ส�ำคัญ เช่น โครงการโรงเรียนแกนน�ำการอ่าน โครงการ
โรงเรียนรักการอ่าน กิจกรรม STEM ศึกษา โครงการมาร์ชชิง่ ความดี และโครงการโรงเรียนสูค่ วามเป็นเลิศ (child Centered
Education : CCE) โครงการโมเดลการศึกษาที่เรียกว่า CPAC–Model
๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
สองภาษา
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา พบว่า มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตพระนคร ดุสิต
สัมพันธวงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง ราชเทวี บางขุนเทียน จ�ำนวน ๑๓ โรงเรียน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา ดังนี้
๑) หลักสูตรไทย-อังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา - ชั้นมัธยมศึกษา จ�ำนวน ๘ โรงเรียน
(๑) ระดับชั้นประถมศึกษา
			 • โรงเรียนวัดมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์ฯ ส�ำนักงานเขตพระนคร
			 • โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ส�ำนักงานเขตดุสิต
			 • โรงเรียนวิชากรและโรงเรียนวิชูทิศ ส�ำนักงานเขตดินแดง
			 • โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน
			 • โรงเรียนวัดใหม่ช่องลมและโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ส�ำนักงานเขตห้วยขวาง
(๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
			 • โรงเรียนกิ่งเพชร ส�ำนักงานเขตราชเทวี
๒) หลักสูตรไทย-จีน ระดับชั้นประถมศึกษา จ�ำนวน ๕ โรงเรียน
• โรงเรียนราชบพิธ ส�ำนักงานเขตพระนคร
• โรงเรียนวัดราชผาติการาม ส�ำนักงานเขตดุสิต
• โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ โรงเรียนวัดจักรวรรดิ และโรงเรียนวัดปทุมคงคา ส�ำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
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วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
สู่มาตรฐานสากล
๒. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรูก้ บั กลุม่ สาระอืน่ ๆ และการแสวงหาความรู้
การจัดการเรียนการสอน
• ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จัดการเรียนการสอน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน โดยสอนจ�ำนวน ๑๕ ชั่วโมง/สัปดาห์
• ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ จัดเป็นภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษใน ๕ กลุม่ สาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ โดยสอนจ�ำนวน ๑๕ ชัว่ โมง/สัปดาห์
ครูผู้สอนประกอบด้วยครูไทยและครูต่างประเทศ จัดการเรียนการสอนร่วมกันแบบ Team teaching โดยมี
ครูตา่ งประเทศประจ�ำชัน้ เรียนละ ๑ คน และมีครูประจ�ำชัน้ (ครูไทย) ร่วมเป็นคณะท�ำงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมในชัน้ เรียน
ตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ โดยโรงเรียนจะมีการนิเทศการสอนอย่างสม�่ำเสมอ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ดี
งบประมาณ
• โรงเรียนได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เพือ่ เป็นค่าจ้างครูสอนภาษาต่าง
ประเทศ ค่าแบบเรียน ค่าแบบฝึกหัด ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
๑.๓ ข้อมูลนักเรียนที่อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
		 นักเรียนทีอ่ า่ นไม่ออก อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยและกลุม่ การศึกษา
พิเศษเรียนร่วม
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
		 (๑) ประชุมวางแผนร่วมกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อหา
แนวทางในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง และเขียนไม่ได้
		 (๒) คัดกรองนักเรียนที่อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้
		 (๓) จัดกิจกรรมการสอนเสริมให้กับนักเรียน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
			 • โดยจัดกิจกรรมฝึกการอ่านและการเขียนในช่วงเช้า พักกลางวัน เย็นหลังเลิกเรียน และในช่วงปิดภาคเรียน
โดยมีครูผู้สอน นักศึกษาฝึกสอน พี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน และผู้ปกครอง เป็นผู้ฝึกสอนและดูแล เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่าน และการเขียนให้ดีขึ้น เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกเช้าก่อนเข้าเรียนกิจกรรมพี่สอนน้องอ่านหนังสือในเวลา
พักกลางวัน กิจกรรมรักการอ่าน โครงการศิษย์ลูกครู กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
			 • นวัตกรรมของโรงเรียนบ้านหนองแก จ.สระแก้ว มาปรับใช้ เป็นการฝึกการอ่านโดยการผสมค�ำโดยใช้
สัญลักษณ์สเี ป็นตัวก�ำหนด เช่น สีดำ� เป็นสัญลักษณ์ของพยัญชนะต้น สีแดงเป็นสระ และสีนำ�้ เงินเป็นตัวสะกด ส่วนสีเขียว
จะเป็นวรรณยุกต์ ดังนั้น เมื่อนักเรียนสามารถแยกสี วางรูปค�ำได้ จะสามารถอ่านได้โดยไม่ต้องจดจ�ำอักษร ให้เด็กเกิด
ความสนุกสนาน จะช่วยพัฒนาการอ่านได้ดี		
		 (๔) ประเมินการอ่านของนักเรียนตามแบบประเมินกรุงเทพมหานครเป็นประจ�ำทุกเดือน
๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทัง้ ด้านกายภาพ และด้านคุณภาพโดยรวมทัง้ คุณภาพด้านผูเ้ รียน คุณภาพ
ด้านการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพด้านการบริหารจัดการ
		 ๑.๔.๑ คุณภาพด้านกายภาพ
				 ๑) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและนอกห้องเรียน ให้สะอาด สวยงาม
ปลอดภัยมีการตรวจสอบระบบน�ำ้ ระบบไฟ ให้มคี วามพร้อมในการใช้งาน ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อก�ำจัดลูกน�้ำยุงลาย การติดตั้งสายดินตู้น�้ำดื่มของนักเรียน การติดตั้งถังดับเพลิง และการ
ปรับปรุงห้องต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
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สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

				 ๒) การจัดหาครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน และเพิ่มห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางการศึกษา เช่น
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ บอร์ดให้ความรูต้ า่ ง ๆ และการจัดหาโต๊ะอาหารสแตนเลสให้เพียงพอส�ำหรับนักเรียนทุกระดับชัน้
โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ทราบปัญหาและได้ให้การสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่
ขาดแคลนในพืน้ ทีเ่ ขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย เช่น การสนับสนุนชุดโต๊ะอาหาร สแตนเลสพร้อมเก้าอีใ้ ห้กบั โรงเรียนวัดคณิกาผล
จ�ำนวน ๒๐ ชุด โรงเรียนวัดสิตาราม จ�ำนวน ๓๐ ชุด โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ จ�ำนวน ๑๕ ชุด พร้อมโทรทัศน์ จ�ำนวน ๒ เครือ่ ง
และโรงเรียนดิสานุการามได้รับสนับสนุนซุ้มพระฐานปูน พร้อมโต๊ะบูชา
		 ๑.๔.๒ คุณภาพด้านผู้เรียน
				 ๑) โรงเรียนด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ โดยมุง่ เน้นการลงมือปฏิบตั จิ ริงให้ผเู้ รียนได้เรียนรูอ้ ย่าง
หลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และน�ำเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์การเรียนรู้ เข้ามาช่วยในการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระต่าง ๆ โครงการส่งเสริม
ทักษะทางเทคโนโลยีและการสือ่ สาร โครงการโรงเรียนสองภาษา โครงการโรงเรียนวิถพี ทุ ธ โครงการโตไปไม่โกง โครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และโครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด
				 ๒) การส่งเสริมพัฒนาครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอดแทรกทักษะ ๓R+๘c ในกระบวนการเรียน
การสอน ปรับปรุงพัฒนาแผนการสอน active learning และใช้ระบบ PLC เข้ามาแก้ปัญหาการเรียนการสอน
				 ๓) การดูแลสุขภาวะตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
				 ๔) โรงเรียนเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้นักเรียนในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
คีตะมวยไทย กิจกรรมการท�ำเครื่องละคร สานตะกร้า การท�ำเครื่องแขวนวิมานพระอินทร์ ตามความถนัดและความ
สนใจนักเรียน
				 ๕) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพ
จริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท�ำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถอย่างดีส่งผลให้ผู้เรียนอ่านหนังสือออก อ่านคล่อง และ
เขียนได้
		 ๑.๔.๓ คุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้
				 ๑) จัดกระบวนการเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ก�ำหนดชิ้นงาน/ภาระงาน ที่สะท้อนถึงการน�ำ
องค์ความรู้จากการเรียนมาสร้างสรรค์ชิ้นงาน และนวัตกรรมของตนโดยลงมือปฏิบัติจริง
				 ๒) โรงเรียนด�ำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย น�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถน�ำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพได้ในอนาคต
		 ๑.๔.๔ คุณภาพด้านการบริหารจัดการ
				 ๑) ใช้หลักการมีสว่ นร่วม หลักธรรมาภิบาล และวางระบบการด�ำเนินงานโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA
และประสานความร่วมมือโดยใช้หลักบวร บ้าน วัด และโรงเรียน ยึดหลักแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
๒) การผลิตสือ่ และใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมทีท่ นั สมัยในการเรียนการสอน เช่น YouTube QR Code
Application บทเรียนออนไลน์ ในการจัดการเรียนการสอน
				 ๓) พัฒนาครูโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และส่งเสริมให้เป็นวิทยากรเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก
				 ๔) ให้ครูทกุ คนมีสว่ นร่วมในการบริหารและจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการสร้างขวัญก�ำลังใจให้กบั ครูใน
การปฏิบัติงาน
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๑.๕ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางการปฏิบตั ขิ องส�ำนักการ
ศึกษา ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ แนวทาง ได้แก่ จัดจ้างเหมาท�ำอาหาร จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคและจัดจ้างผู้ปรุงอาหาร
โรงเรียนสามารถด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ๒ วิธี
(๑) วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) วิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-Bidding) วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนรัฐบาล เป็นค่าอาหารเช้า ในอัตรา ๑๐ บาท/คน/วัน
และค่าอาหารกลางวันในอัตรา ๒๐ บาท/คน/วัน โดยโรงเรียนเบิกจ่ายค่าจ้างเป็นรายภาคเรียนหรือรายเดือน หรือรายสัปดาห์
และมีการก�ำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) อย่างชัดเจน ขึ้นอยู่กับบริบท
และเหตุผลของโรงเรียน พร้อมทั้งได้จัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อก�ำหนดรายการอาหารและควบคุมคุณภาพ
ทางโภชนาการครบทั้ง ๕ หมู่
๑.๖ ความคืบหน้าการด�ำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนที่
ด�ำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ และปัญหาอุปสรรค
		 • งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนด�ำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยมี
บางรายการที่ยังต้องรอระยะเวลาด�ำเนินการเบิกจ่ายคือค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวัน
๑.๗ แนวทางการจัดท�ำแผนงานและการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการศึกษา
		 ๑.๗.๑ วิเคราะห์แผนงาน การบริหารการใช้จ่าย และปัญหาและอุปสรรค งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ด้านการศึกษา
		 ๑.๗.๒ จัดท�ำแผนงาน และการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ด้านการศึกษา
		 ๑.๗.๓ ด�ำเนินการตามแผนงาน และการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการศึกษา
		 ๑.๗.๔ ติดตาม อ�ำนวยการ ประสานงานในการใช้จา่ ยงบประมาณ รายจ่ายประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามแผนงานด้านการศึกษา
		 ๑.๗.๕ สรุปผลการใช้จา่ ยงบประมาณ รายจ่ายประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนงานด้านการศึกษา
เพื่อน�ำมาปรับปรุง แก้ไขในปีงบประมาณถัดไป
๑.๘ ปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา
		 ๑.๘.๑ โรงเรียนสองภาษา นักเรียนบางส่วนเป็นเด็กพิเศษจึงเป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งตาม
หลักสูตรก�ำหนดให้เรียนวิชาสามัญเป็นภาษาอังกฤษ ๕ กลุ่มสาระ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ นักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรูไ้ ม่สามารถเรียนรูไ้ ด้ทนั เด็กปกติทำ� ให้เกิดปัญหาการซ�ำ้ ชัน้ ปัญหาภาพรวมผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนต�่ำกว่าโรงเรียนที่มีห้องเรียนที่มีห้องเรียนปกติและแยกห้องเรียน
		 ๑.๘.๒ ขาดอัตราก�ำลังข้าราชการครู กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ปฐมวัย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พลศึกษา
สังคมศึกษา และดนตรีไทย-สากล เนื่องจากมีการโอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น อีกทั้ง ส�ำนักการศึกษาไม่ได้บรรจุ
ข้าราชการครูมาทดแทนบุคลากรที่ขอย้าย และครูที่บรรจุมาแทนไม่ตรงตามรายวิชาที่ต้องการ โดยคณะอนุกรรมการฯ
ได้รับทราบปัญหาและได้ด�ำเนินการประสานกองดุริยางค์ ส�ำนักงานสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อให้การ
สนับสนุนครูผสู้ อนวิชาดนตรีไทย - สากล ในโรงเรียนทีไ่ ม่มคี รูดนตรี เช่น ครูสอนดนตรีไทย - สากล โรงเรียนวัดดิสานุการาม
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และโรงเรียนวัดจันทรสโมสร เขตดุสิต
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สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

		 ๑.๘.๓ ผูป้ กครองของนักเรียนส่วนใหญ่มอี าชีพรับจ้างซึง่ ต้องอพยพไปตามการจ้างงาน ส่งผลให้นกั เรียนต้อง
ย้ายโรงเรียนตามผู้ปกครอง
		 ๑.๘.๔ ผูป้ กครองไม่ให้ความร่วมมือในการน�ำนักเรียนไปตรวจคัดกรองความผิดปกติ หรือความบกพร่องทาง
สติปัญญา ส่งผลกระทบต่อการจัดชั้นเรียน
		 ๑.๘.๕ ขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและด้านกายภาพของ
สถานศึกษา เช่น การจัดซื้อกล้องวงจรปิดทดแทนของเดิมที่จ�ำหน่ายและเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งานของโรงเรียน
การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารซึ่งมีสภาพเก่าและผ่านมาใช้งานมานาน เครื่องดนตรีที่ช�ำรุด และการซ่อมแซม
ห้องน�้ำของนักเรียน
		 ๑.๘.๖ โรงเรียนวัดพระยายัง ประสบปัญหาอาคารเรียน ๓ มีการทรุดตัว ซึง่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ได้ดำ� เนินการตรวจสอบแล้วให้ระงับการใช้อาคาร เนือ่ งจากไม่ปลอดภัย และย้ายนักเรียนไปเรียนในอาคารเรียนอืน่ และ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบอาคารเรียนใหม่ และขอจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง
		 ๑.๘.๗ โรงเรียนวิชากรได้รับผลกระทบจากโครงการขยายถนนรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ของ
ส�ำนักงานวิศวกรมทาง ส่งผลให้พนื้ ทีบ่ ริเวณด้านหน้าถูกร่นเข้ามาประมาณ ๑๖ เมตร การขอจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี
๒๕๖๓ เพือ่ ก่อสร้างอาคารเรียน ๘ ชัน้ ยังไม่มขี อ้ สรุปและข้อยุตเิ รือ่ งการก�ำหนดเขตทีช่ ดั เจน เนือ่ งจากสภาพพืน้ ทีท่ จี่ ำ� กัด
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๒. การบริหารงานด้านการศึกษาของส�ำนักการศึกษา ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
		 ๒.๑.๑. โครงการอาหารกลางวันเดิมก�ำหนดให้โรงเรียนด�ำเนินการเอง ปัจจุบนั โรงเรียนด�ำเนินการใน ๒ รูปแบบ
คือ
๑) วิธี e-bidding ซึ่งพบว่าในวิธี e-bidding คุณภาพอาหารกับราคาจะไม่สอดคล้องกัน ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบ
e-bidding วงเงิน ๕ แสนบาทขึ้นไป
๒) ใช้วธิ วี ธิ เี ฉพาะเจาะจง ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ในกรณี ดังนี้
				 • ใช้วิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ/ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
				 • จัดซื้อจัดจ้างในวงเงินที่ไม่เกินวงเงินที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกิน ๕ แสนบาท)
				 • มีคุณสมบัติโดยตรงรายเดียว (และรอไม่ได้ ถ้ารอกระบวนการพัสดุแล้วจะเกิดความเสียหาย)
				 • ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ
				 • จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ หรือต่อเนื่อง
				 • เป็นพัสดุที่ขายทอดตลาด
				 • ซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้างเฉพาะแห่ง
				 • กรณีอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
					 โดยโรงเรียนสามารถด�ำเนินการได้ตามความเหมาะสมตามระเบียบ ทั้ง ๒ วิธี ส�ำนักการศึกษา
ได้หารือส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยส�ำนักการคลังได้มีหนังสือ เรื่อง ส�ำนักการศึกษาขอความเห็นชอบก�ำหนด
แนวทางการปฏิบตั ิ การเบิกจ่ายและรูปแบบการบันทึกบัญชีเกีย่ วกับอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้นกั เรียนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ต่อปลัดกรุงเทพมหานคร โดยการจัดอาหารส�ำหรับโรงเรียนให้ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสามารถด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ๒ แนวทาง คือ
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

				 (๑) จัดจ้างเหมาท�ำอาหาร
				 (๒) จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค และจัดจ้างผู้ปรุงอาหาร
ส่วนการด�ำเนินการเป็นรายภาคเรียน รายเดือน หรือรายสัปดาห์ขนึ้ อยูก่ บั บริบทและเหตุผลของโรงเรียนแต่ละแห่ง
ทั้งนี้การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท สามารถด�ำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ ตามมาตรา ๕๖ (๖)
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๗๙ ของระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยโรงเรียนต้องท�ำบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบ EGP และระบบ MIS ด้วย
• การเบิกจ่ายเงินให้โรงเรียนจัดท�ำใบขอเบิกในระบบ MIS พร้อมส่งหลักฐานเอกสารประกอบการขอเบิกให้ฝ่าย
การคลังเป็นผู้ตรวจสอบ ผู้อ�ำนวยการเขตเป็นผู้อนุมัติ
• กรณีการจ้างท�ำอาหาร ผูย้ นื่ เสนอราคาสามารถใช้อปุ กรณ์เครือ่ งใช้ในการประกอบอาหารหรือปรุงอาหารรวมถึง
ภาชนะต่าง ๆ เช่น จาน ชาม ถ้วย ถาดหลุม ฯลฯ ของโรงเรียนได้โดยจะต้องดูแลและบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิด
ให้อยู่ในสภาพดี หากมีช�ำรุดเสียหายต้องชดใช้ให้อยู่ในสภาพดีครบถ้วนทุกประการ
• ก�ำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอประกอบหรือปรุงอาหารในสถานที่ที่โรงเรียนจัดให้เพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบ ควบคุม
ดูแลเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลักโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร
• การบันทึกบัญชี เนื่องจากไม่ได้โอนเงินไปตั้งจ่ายที่โรงเรียนจึงไม่มีขั้นตอนที่ก�ำหนดให้โรงเรียนต้องบันทึกบัญชี
แต่หน่วยงานต้องบันทึกบัญชีตามคู่มือการบัญชีของกรุงเทพมหานครที่เวียนให้ถือปฏิบัติทั้งวิธีการจ้างท�ำอาหารและ
วิธีจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคและจัดจ้างผู้ปรุงอาหาร
• การควบคุมคุณภาพอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการ โดยมีครูผู้มีความรู้
ทางโภชนาการอย่างน้อย ๑ คน เป็นผู้ก�ำหนดรายการอาหารเช้าและอาหารกลางวันในแต่ละวัน โดยจะต้องเป็นอาหาร
ที่มีคุณภาพทางโภชนาการครบทั้ง ๕ หมู่ และเหมาะสมกับระดับช่วงชั้นของนักเรียน
• กรณีจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคให้น�ำบัญชีรายการวัสดุเครื่องบริโภคที่โรงพยาบาลก�ำหนดไว้มาใช้เป็นตัวอย่าง
ในการก�ำหนดรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุ อาหารสด อาหารแห้ง ฯลฯ และราคากลาง ซึ่งแต่ละโรงเรียนสามารถน�ำไป
ปรับใช้ตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละโรงเรียน ส�ำหรับราคากลางโรงเรียนจะต้องสืบราคาจากตลาดในท้องถิ่น
ที่โรงเรียนตั้งอยู่หรือตลาดใกล้เคียงอย่างน้อย ๓ แห่ง
• การจ้างผู้ปรุงอาหาร (แม่ครัว) ให้ก�ำหนดไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ
• ตัวอย่างขอบเขตของงานและราคากลางซึง่ คณะกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตของงานและราคากลางของแต่ละ
โรงเรียนสามารถน�ำไปปรับใช้ให้เหมาะสมแต่ละโรงเรียน
๒.๑.๒ กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และขอให้พิจารณาออกกฎกระทรวงเพิ่มเติม เพื่อให้กรุงเทพมหานคร
สามารถด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยกรุงเทพมหานครขอประสานกรมบัญชีกลาง กระทรวงการ
คลัง พิจารณา ดังนี้
๑) เสนอเรือ่ งเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการวินจิ ฉัยปัญหาการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพือ่ ขอผ่อน
ผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินการโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตามระเบียบกรุงเทพมหานครฯ หนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะภาคเรียนที่๒/๒๕๖๐)
๒) ขอหารือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
อาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนตามแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายและรูปแบบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับอาหาร
เช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ กรณีที่ก�ำหนดให้โรงเรียนพิจารณา
ด�ำเนินการเป็นรายภาคเรียน หรือรายเดือน หรือรายสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับบริบทและเหตุผลของโรงเรียนแต่ละแห่งนั้น
จะเป็นการขัดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ ประการใด
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และหากขัดกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอให้พิจารณาผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว
โดยให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแนวทาง
ปฏิบตั ดิ งั กล่าว ตัง้ แต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนกว่ากระทรวงการคลังจะมีแนวทางการจัดซือ้ จัดจ้างอาหารเช้า
และอาหารกลางวันของนักเรียนที่ชัดเจน หรือมีการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติม เพื่อให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาจง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่จ�ำกัดวงเงิน
๓) เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถเบิกจ่ายค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันในภาคเรียนที่
๒/๒๕๖๑ เป็นแนวทางเดียวกัน ส�ำนักการศึกษาจึงขออนุมัติขอใช้แนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายและรูปแบบบันทึก
บัญชีเกีย่ วกับอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้นกั เรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ และ
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั แิ ละรูปแบบการบันทึกบัญชีเกีย่ วกับการจัดอาหารให้นกั เรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นแนวทางและถือปฏิบัติ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ เป็นต้นไปจนกว่ากระทรวงการคลังจะมี
แนวทางการจัดซือ้ จัดจ้างอาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียนทีช่ ดั เจน หรือมีการออกกฎกระทรวงเพิม่ เติม เพือ่ ให้
กรุงเทพมหานครด�ำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่จ�ำกัด
วงเงิน ดังนัน้ เพือ่ ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีแนวทางการปฏิบตั กิ ารจัดหาอาหารส�ำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ จึงน�ำเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพือ่ น�ำเรียนผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครเพือ่
โปรดให้ความเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบแล้ว ตามหนังสือที่ กท ๑๓๐๕/๕๗๓๙
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
		 ๒.๑.๓ โรงเรียนในพืน้ ทีเ่ ขตดินแดง เช่น โรงเรียนสามเสน โรงเรียนวิชทู ศิ และโรงเรียนวิชากร ด�ำเนินโครงการ
อาหารเช้าและอาหารกลางวันโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ในลักษณะการแบ่งซือ้ แบ่งจ้าง โดยเปลีย่ น ผูร้ บั จ้างได้เป็นรายสัปดาห์
และโรงเรียนสามารถซือ้ วัตถุดบิ ประกอบอาหารเองได้ ซึง่ จะได้อาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ คุม้ ค่ากับงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรร
ทั้งจากกรุงเทพมหานคร และงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล แต่จะเกิดความยุ่งยากเนื่องจากต้องท�ำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒ ฎีกา
ต่อสัปดาห์ คือ ฎีกาเบิกจ่ายเงินส�ำหรับการซื้อวัตถุดิบและฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้ประกอบอาหาร
๒.๒ การพิจารณาค�ำขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ๒๕๖๓ ของส�ำนักงานเขตดินแดง โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ๘ ชั้นของโรงเรียนวิชากร ดังนี้
		 ๒.๒.๑ ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือที่ กท ๐๘๐๒/๐๐๖๘๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งทุกหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ทั่วไปใน
การจัดท�ำงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
		 ๒.๒.๒ ส�ำนักการศึกษามีหนังสือที่ กท ๐๘๐๑/๑๑๑๖๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งผู้อ�ำนวยการ
เขตทุกเขต กรณีการปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ส�ำนักงานเขตเสนอขอตั้งงบประมาณ
เองโดยผ่านการพิจารณาจากส�ำนักการศึกษาเรื่องแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ ควรมีการวางแผนผังควบคุมการใช้พื้นที่ใน
ภาพรวมของโรงเรียนทั้งความเหมาะสมของภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้ส�ำนักงานเขตและส�ำนักการศึกษา
ร่วมกันส�ำรวจสภาพพื้นที่จริงทุกครั้งว่าสามารถด�ำเนินการได้ตามแบบในพื้นที่ก�ำหนด ส�ำนักการศึกษาจึงส่งข้อมูลราย
ชื่อโรงเรียนและแบบฟอร์มการเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณให้ส�ำนักงานเขตเป็นผู้จัดท�ำค�ำของบ
ประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ถือปฏิบัติตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ
		 ๒.๒.๓ ส�ำนักการศึกษามีหนังสือที่ กท ๐๘๐๑/๑๐๓๘๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งผูอ้ ำ� นวยการเขต
ทุกเขต เพื่อให้แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์จะขอก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จัดส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อจะได้รวบรวมด�ำเนินการของบประมาณก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ส่งส�ำนักการศึกษา
ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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นอกจากนี้ โรงเรียนวิชากรยังประสบปัญหาสระว่ายน�ำ้ ซึง่ เป็นสระขนาดเล็กของโรงเรียนไม่มเี ครือ่ งกรองท�ำความ
สะอาดน�้ำ ปัจจุบันใช้วิธีการถ่ายเทน�้ำทิ้งทุกวันศุกร์ เพื่อท�ำความสะอาดสระว่ายน�้ำ ท�ำให้เกิดความสิ้นเปลือง และ
ไม่ถูกสุขลักษณะเท่าที่ควร หากเป็นไปได้ควรยกเลิกสระว่ายน�้ำดังกล่าวเนื่องจากการใช้งานไม่คุ้มประโยชน์เท่าที่ควร
ปัจจุบันใช้ส�ำหรับนักเรียนอนุบาลเท่านั้น
๒.๓ การเตรียมแผนรองรับกรณีพนื้ ทีก่ อ่ สร้างอาคารเรียนถูกตัดบางส่วน เพือ่ ก่อสร้างถนนตามโครงการขยาย
ถนนมิตรไมตรี ๒ เพื่อรองรับการเปิดใช้ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒
โรงเรียนวิชากร เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนประมาณ ๑,๑๐๐ คน เป็นโรงเรียนสองภาษา เปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๘ ชั้นของโรงเรียนวิชากร ซึ่งมีการเตรียมแผน
รองรับกรณีพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนถูกตัดบางส่วนเพื่อก่อสร้างถนนตามโครงการขยายถนนมิตรไมตรี ๒ เพื่อรองรับ
การเปิดใช้ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒
๒.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีโครงการขยายถนนมิตรไมตรี ๒ จากถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนประชาสงเคราะห์
ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร รวมฟุตปาท ซึ่งตามโครงการจะต้องรื้ออาคาร ๕ ของโรงเรียนและหลังคาโดมสนาม เพื่อก่อสร้าง
ถนนตามโครงการ เพื่อรองรับการเปิดใช้ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ส่งผลให้พื้นที่อาคารเรียนของโรงเรียนบางส่วน
ถูกตัดท�ำให้มีพื้นที่ลดลง และจ�ำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ
ทราบข้อมูลเบือ้ งต้นว่ามีโรงเรียนเอกชนทีจ่ ะต้องเวนคืนเช่นเดียวกับโรงเรียนวิชากร อยูร่ ะหว่างการร้องเรียน
อาจจะต้องยืดระยะเวลาในการเวนคืนนานมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจะมีการเวนคืนแน่นอน
๒.๓.๒ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ได้จัดท�ำโครงการฟื้นฟูเมือง
ชุมชนดินแดง โดยคณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในหลักการแผนแม่บทโครงการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๗) ซึง่ จะมีการก่อสร้าง
อาคารพักอาศัยตามโครงการ จ�ำนวน ๒๐,๒๙๒ หน่วย ส่งผลให้จ�ำนวนประชากร และจ�ำนวนนักเรียนในเขตดินแดงเพิ่ม
ขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องก่อสร้างอาคารเรียน ๘ ชั้น เพื่อรองรับนักเรียนในอนาคต
		
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
ส�ำนักงานเขต
๑. การเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ควรใช้หลัก ๓R ๘C เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการพัฒนาการศึกษาและต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
๒. การบริหารงานด้านการศึกษาควรมีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหา จุดเด่น
จุดด้อย ข้อจ�ำกัดของแต่ละโรงเรียน และแนวทางการแก้ไขปัญหา เพือ่ ให้เกิดความสอดคล้องกับการขอจัดสรรงบประมาณ
และน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
๓. การจัดการศึกษาควรยึดหลักตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร และก�ำหนดตัวชี้วัด
ระดับความส�ำเร็จให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร
๔. การขอตั้งงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๓ ด้านการศึกษา ควรพิจารณาถึงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
กรุงเทพมหานครประจ�ำปี งานและโครงการที่จะด�ำเนินการนั้นต้องสอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการบริหารจัดการต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามแผนงานด้วย
๕. การรายงานผลสัมฤทธิท์ างการเรียนส่วนใหญ่เป็นค่าปัจจุบนั จึงไม่สามารถเปรียบเทียบให้เห็นถึง ความแตกต่าง
ของผลสัมฤทธิท์ แี่ ท้จริงว่าดีขนึ้ หรือต�ำ่ ลงได้ ควรมีการรวบรวมสถิตยิ อ้ นหลัง ๓ ปี เพือ่ น�ำข้อมูลมาเปรียบเทียบและทราบ
ถึงพัฒนาการในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละปี
๖. การน�ำนวัตกรรม หรือวิธกี ารสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ยังไม่มคี วามชัดเจนเรือ่ งกระบวนการด�ำเนินการ รวมทัง้ เรือ่ ง
เกณฑ์ ค่าคะแนนที่จะเป็นตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
๗. โรงเรียนคุณธรรม ควรตรวจสอบการปฏิบตั วิ า่ ถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้หรือไม่เนือ่ งจากครูทไี่ ด้รบั
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อบรมอาจมีการโยกย้ายสถานศึกษาไปสังกัดหน่วยงานอื่น ท�ำให้การด�ำเนินโครงการขาดความต่อเนื่อง
๘. การจัดหลักสูตรการศึกษาควรมีการเสริมพื้นฐานด้านอาชีพให้แก่นักเรียนและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
กับภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา สามารถส่งต่อนักเรียนสู่สังคมและเป็นการวางรากฐานให้
นักเรียนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพได้
๙. การพัฒนาทักษะการอ่านโดยน�ำแนวคิดของโรงเรียนบ้านหนองแก จังหวัดสระแก้วมาปรับใช้นั้น ควรมีตัว
ชี้วัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะการอ่านโดยวิธีดังกล่าวและสามารถน�ำเสนอได้ว่านักเรียนมีความเป็น Smart Student
ทั้งด้านความรู้ ภาษา พฤติกรรมและทัศนคติของเด็ก ดีขึ้นอย่างไร ควรมีข้อมูลแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
๑๐. การพัฒนาครูเพือ่ ไปสูค่ วามเป็น Smart Teacher จะต้องพัฒนาทัง้ ด้านความรู้ ความสามารถ รวมทัง้ เทคนิค
และวิธีการจะน�ำมาพัฒนาการเรียนการสอน
๑๑. ควรหาเทคนิค วิธีการในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อน�ำไปสู่ความเป็น Smart School เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปกครอง เป็นโรงเรียนที่น่าภาคภูมิใจของนักเรียน
๑๒. การบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนส�ำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ
เด็กศึกษาพิเศษ ควรมีการส่งเสริมนักเรียนในทุกๆ ด้านตามความถนัด เช่น ด้านดนตรี กีฬา วิชาชีพ และสนับสนุน
ส่งเสริมด้านวิชาการในปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา
๑๓. โรงเรียนควรปลูกฝังนักเรียนให้รักษาวินัย มีมารยาท รักการปลูกต้นไม้ รักษาความสะอาด และการจัดการ
มูลฝอย ท�ำให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ มีสุขอนามัยที่ดี มีความปลอดภัย เช่น การน�ำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ (Reuse Recycle) เพือ่ เป็นการประหยัดงบประมาณ การเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในโรงเรียน การรักษาความสะอาด
ลดปัญหาฝุ่นละออง และปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความร่มรื่นสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สร้างบรรยากาศที่ดี และสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาเรียน
๑๔. การจัดซื้อจัดจ้างสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์การศึกษา ในส่วนของส�ำนักการศึกษา เป็นผู้ด�ำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างให้กับโรงเรียน เกิดปัญหาการร้องเรียนของผู้รับจ้างที่ไม่ได้งาน ส�ำนักการศึกษาควรเร่งด�ำเนินการ เพื่อให้
สามารถจัดส่งให้กับโรงเรียนได้ตามก�ำหนด
๑๕. เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ล้าสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน เมื่อส�ำนักการศึกษา
เสนอของบประมาณจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ เห็นควรสนับสนุน
๑๖. ความเร็วของสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตน้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบล็อกไม่ให้บคุ คลภายนอกใช้ และ
แจ้งให้เจ้าของเครือข่ายปล่อยกระแสสัญญาณความถี่ให้เป็นไปตามสัญญาด้วย
๑๗. การจัดท�ำแผนการจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนควรมีการส�ำรวจความเสื่อมสภาพของอาคาร
สถานที่ รถยนต์ ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ กรณีทชี่ ำ� รุดเสียหายไม่สามารถใช้การได้ ต้องขออนุมตั จิ ำ� หน่าย เพือ่ จะได้ดำ� เนินการ
จัดท�ำค�ำขอตัง้ งบประมาณในการจัดซือ้ เพือ่ ทดแทนของเดิมได้ในปีงบประมาณต่อไป หรือจัดหาใหม่ให้เพียงพอต่อจ�ำนวน
นักเรียนและการใช้งานของโรงเรียน โดยจัดล�ำดับตามความส�ำคัญ
๑๘. โรงเรียนควรเร่งด�ำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าครูสอนภาษาจีน อังกฤษ เพื่อป้องกันการร้องเรียน การเบิกจ่าย
ล่าช้า
๑๙. โรงเรียนต้องสร้างความเชือ่ มัน่ ในการจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและความปลอดภัยของโรงเรียน ท�ำให้ผปู้ กครอง
น�ำบุตรหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเพิ่มขึ้น
๒๐. ปัญหาการขาดแคลนครูส�ำนักการศึกษาควรเร่งด�ำเนินการด�ำเนินการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครู
กรุงเทพมหานครพร้อมกันทัว่ ทัง้ ประเทศ เพือ่ ลดปัญหาการลาออก การโอน การย้าย ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
๒๑.ควรประชาสัมพันธ์รับสมัครครูจิตอาสาเพื่อสอนนักเรียนในวิชาที่ขาดแคลนจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ครูทเี่ กษียณอายุราชการ หรือประสานหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมาให้ความรูก้ บั นักเรียนโดยไม่มคี า่ ตอบแทนการสอน
เช่น ครูดนตรี ครูนาฏศิลป์ ครูภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ ลดปัญหาการขาดแคลนครู และสามารถน�ำเครือ่ งดนตรี สือ่ การเรียน
การสอนน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่า
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๒๒. โรงเรียนควรมีมาตรการการประเมินและแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ อาจใช้
วิธกี ารจับคูน่ กั เรียนทีเ่ รียนเก่งและไม่เก่งเป็นคูต่ วิ ในลักษณะเพือ่ นช่วยเพือ่ น พีส่ อนน้อง หรือให้นกั ศึกษาฝึกงานดูแลและ
สอนเด็กตัวต่อตัว เพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่าน สามารถสื่อสารได้ และการเขียนที่ดีขึ้น
๒๓. โรงเรียนควรคัดแยกนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสถิติปัญญาเพื่อจัดห้องเรียนพิเศษและจัดครูการศึกษา
พิเศษมาสอนโดยเฉพาะ โดยไม่เรียนร่วมกับนักเรียนปกติ เนื่องจากการจัดห้องเรียนร่วม จะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของนักเรียนในภาพรวม
๒๔. การเรียนภาษาต่างประเทศทัง้ ภาษาไทย-จีน หรือไทย-อังกฤษ ควรก�ำหนดแนวทางหรือข้อตกลงกับนักเรียน
โดยขณะทีม่ กี ารเรียนการสอน ให้มกี ารสือ่ สารภายในห้องเรียนเฉพาะภาษาทีท่ ำ� การเรียนการสอนเท่านัน้ เพือ่ ให้เกิดการ
เรียนรู้ได้เร็วขึ้น
๒๕. การด�ำเนินการโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียน ควรด�ำเนินการด้วยความระมัดระวัง
มุ่งเน้นประโยชน์ของนักเรียนเป็นส�ำคัญ เพื่อป้องกันการร้องเรียนและความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักเรียน
๒๖. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั เรียนได้มสี ว่ นร่วมในการผลิตวัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาใช้ปรุงอาหาร เช่น ท�ำการเกษตร
ปลูกพืชผักสวนครัว มีสว่ นร่วมในการเตรียมและช่วยประกอบอาหาร หรือเรียนเสริมด้านวิชาชีพต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
เป็นการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะติดตัวไปประกอบอาชีพได้
๒๗. ควรมีการฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจและด�ำเนินการได้ถกู ต้อง
ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๘. สภากรุงเทพมหานครได้มมี ติเห็นชอบในญัตติขอให้กรุงเทพมหานครปรับเพิม่ ค่าอาหารเช้าและอาหารกลาง
วันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จากเดิมค่าอาหารเช้าได้รบั ในอัตรา ๑๐ บาท/คน/วัน เพิม่ เป็น ๑๕ บาท/
คน/วัน และอาหารกลางวัน จากเดิม ๒๐ บาท/คน/วัน เพิ่มเป็น ๒๕ บาท/คน/วัน รวมเป็น ๔๐ บาท/คน/วัน เพื่อให้
นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
๒๙. พื้นที่เขตราชเทวีมีสถิติการทรุดตัวของพื้นดินทุกปี ดังนั้น ในการออกแบบโครงสร้างอาคารควรพิจารณา
ถึงประเด็นนี้เป็นหลักเพื่อความปลอดภัย ลดความเสียหายและยืดอายุการใช้งานของอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคาร
สถานที่ของโรงเรียนควรเน้นมาตรการความปลอดภัยเป็นหลัก
๓๐. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนหรือการปรับปรุงห้องน�้ำและอาคารเรียน ส�ำนักการศึกษาและส�ำนักงานเขต
ควรเร่งด�ำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุม และก่อหนี้ให้ได้ทันตามก�ำหนดเวลา เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และควรด�ำเนินการประสานแจ้ง ท�ำความเข้าใจ หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
โดยทั่วกัน เพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนระหว่างการด�ำเนินการ โดยจะต้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
๓๑. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการการศึกษาภายในโรงเรียน โดยการขอรับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน
ส�ำนักการศึกษา
๑. ควรก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเช้าและและอาหารกลางวัน เพื่อให้
การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๒. การขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับอาหารเช้าและอาหารกลางวันเนื่องจากมีการ
หารือกระทรวงการคลังแล้ว และยังไม่มกี ารตอบกลับมา ดังนัน้ ควรขอยกเว้นต่อผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครในเบือ้ งต้น
เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อการปฏิบัติของหน่วยงาน
๓. การด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเช้าและอาหารกลางวันส�ำหรับนักเรียน ส�ำนักการศึกษาควรหารือร่วมกับ
ส�ำนักงานเขตทัง้ ๕๐ เขต เพือ่ หาแนวทางทีด่ ี ถูกต้อง และเหมาะสมทีส่ ดุ ในการด�ำเนินการเพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ
๔. กรณีการด�ำเนินการปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียนวิชากร หากมีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการควรมีการหารือ
ร่วมระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายโยธา โรงเรียนซึ่งเป็นผู้ใช้อาคาร และส�ำนักการศึกษา รวมทั้งพิจารณาบริบทของพื้นที่
เพือ่ ก�ำหนดแผนการด�ำเนินการให้เกิดความชัดเจน โดยขอจัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมระบุเหตุผล
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สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ความจ�ำเป็นและกรณีต้องตัดอาคารบางส่วนเนื่องจากถนนตัดผ่านให้ชัดเจน
๕. การขอจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมหากมีความจ�ำเป็นควรด�ำเนินการปรับปรุงเพือ่ ให้สามารถ
ใช้งานได้ อาคารหากยังไม่มกี ารอนุมตั ใิ ห้จำ� หน่ายหรือรือ้ ถอนสามารถด�ำเนินการของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม
เพื่อให้ใช้งานได้
๖. กรณีสระว่ายน�ำ้ ของโรงเรียนวิชากรไม่มเี ครือ่ งกรองน�ำ้ ควรด�ำเนินการจัดหาติดตัง้ เครือ่ งกรองน�ำ้ แบบภายนอก
สระเพื่อไม่ต้องถ่ายเทน�้ำทิ้งเนื่องจากสิ้นเปลืองน�้ำจ�ำนวนมาก เป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของโรงเรียน
๗. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของส�ำนักการศึกษาควรเร่งด�ำเนินการให้มีความคืบหน้าและสามารถก่อหนี้ได้
ทันภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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ส่วนที่ ๓
สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและ
ผังเมือง ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
	
  

นายภาส ภาสสัทธา
ประธานกรรมการ

	
  

	
  

นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์

พลต�ำรวจโท พลบูรณ์ ช�ำนาญกูล
รองประธานกรรมการ

กรรมการ

	
  

	
  

นายพรชัย เทพปัญญา
กรรมการ

	
  

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา
กรรมการ

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตพญาไท และผู้บริหารเขตราษฎรณ์บูรณะ เพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาตามค�ำร้องเรียน
ของประชาชน

คณะกรรมการฯ ตรวจดูโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ถึงถนนทวีวัฒนา

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารส�ำนักการโยธา เพื่อติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินงานต่าง ๆ
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สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการฯ ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนของส�ำนักการโยธา เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสะพานพระราม ๘

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารส�ำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินงานต่าง ๆ

คณะกรรมการฯ ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารส�ำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเพื่อติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน
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คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจดูทางเดินริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา

คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
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สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
สภากรุงเทพมหานครได้ตงั้ คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุม
สามัญ สมัยทีส่ ี่ (ครัง้ ที่ ๒) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๑ เมือ่ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ ี่ (ครัง้ ที่ ๓)
ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�ำปี
พุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๖ คน ดังนี้
๑. นายภาส			
ภาสสัทธา
ประธานกรรมการ
๒. พลต�ำรวจโท พลบูรณ์
ช�ำนาญกูล
รองประธานกรรมการ
๓. นายอภิรัตน์		
ศิวพรพิทักษ์
กรรมการ
๔. นายพรชัย		
เทพปัญญา
กรรมการ
๕. นายชยาวุธ		
ศิริยุทธ์วัฒนา
กรรมการ
๖. นางสาวเฟื่องฟ้า		
เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางสาวชลิดา		
อ่อนน้อม		
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
								
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ			
							
		
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๒. นางสาวจุฑามาศ
พลสูงเนิน		
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
								
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ			
									
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ จ�ำนวน ๒ คณะ ประกอบด้วย
๑. คณะอนุกรรมการการโยธา ท�ำหน้าที่ศึกษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการโยธาในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และปฏิบตั ภิ ารกิจตามทีค่ ณะกรรมการฯ มอบหมาย นายอภิรตั น์ ศิวพรพิทกั ษ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
๒. คณะอนุกรรมการการผังเมือง ท�ำหน้าที่ศึกษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการผังเมือง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติภารกิจตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์
เป็นประธานอนุกรรมการ
ผลการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองได้มกี ารประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารส�ำนักการโยธา ผูบ้ ริหารส�ำนักการวางผังเมือง
และพัฒนาเมือง ผู้บริหารส�ำนักงานเขตต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบติดตามงานและโครงการด้านการโยธา
ด้านการวางผังและพัฒนาเมือง และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

การตรวจสอบติดตามงานและโครงการของส�ำนักการโยธาและส�ำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ดังนี้

ส�ำนักการโยธา
ด้านงบประมาณ
คณะกรรมการฯ ได้ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของส�ำนักการโยธา ได้รับงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙,๙๐๐,๒๐๗,๒๘๐ บาท งบประมาณหลังปรับโอน
เป็นเงิน ๙,๒๗๔,๙๖๖,๕๖๓ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๗,๔๒๘,๓๐๘,๘๐๒.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๖ ด�ำเนินการ
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๗๖๕,๐๑๑,๐๓๘.๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๓ ได้ให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
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๑. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ควรค�ำนึงถึงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�ำปี และจ�ำเป็น
ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในแต่ละระยะทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ เพือ่ เป็นกรอบในการพิจารณาว่าเป็นโครงการ
ที่เหมาะสม จ�ำเป็น ถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
๒. ควรเร่งรัดติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานทีก่ ำ� หนดไว้ โครงการและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ตามนโยบายของผูบ้ ริหาร
ควรมีการสะท้อนผลลัพธ์และปัญหาอุปสรรคให้ผบู้ ริหารทราบ เพือ่ จะได้พจิ ารณาว่าควรจะด�ำเนินโครงการต่อไปหรือไม่
๓. โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร ควรออกแบบโดยค�ำนึงถึงการเป็นอาคารประหยัดพลังงานและรักษา
สิ่งแวดล้อม
๔. งานบางประเภททีต่ อ้ งใช้อปุ กรณ์เฉพาะทีม่ รี าคาสูงและไม่ตอ้ งใช้ทกั ษะความช�ำนาญพิเศษ ควรใช้วธิ จี า้ งเหมา
เอกชน เพือ่ ประหยัดงบประมาณในการจัดหาครุภณ
ั ฑ์การบ�ำรุงรักษาและสถานทีจ่ ดั เก็บ เพือ่ ให้บคุ ลากรได้มเี วลาในการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครได้ตามเป้าหมาย
๕. การจัดท�ำฐานข้อมูลด้านอาคาร กรุงเทพมหานครควรด�ำเนินการให้ใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ด้านการ
ควบคุมอาคาร ด้านการป้องกันอัคคีภัยและด้านการจัดเก็บภาษี เป็นต้น
๖. การจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ควรจัดซื้อที่มีคุณภาพใช้งานได้คุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ต้องของบประมาณ
ในการซื้ออุปกรณ์เสริมในปีงบประมาณถัดไปอีก
การจัดซือ้ เครือ่ งจักรกลและยานพาหนะ หากเป็นกรณีซอื้ เพิม่ เติม ควรค�ำนึงถึงจ�ำนวนบุคลากรทีจ่ ะใช้งานว่ามี
ความสัมพันธ์กนั หรือไม่ เนือ่ งจากเครือ่ งจักรและอุปกรณ์บางรายการมีซำ�้ ซ้อนกันอยูใ่ นหลายหน่วยงาน ควรเร่งด�ำเนินการ
จัดท�ำระบบการควบคุมและการบริหารจัดการให้เรียบร้อย จะได้ไม่ซ�้ำซ้อนและเกิดการเกี่ยงงาน
๗. โครงการก่อสร้างทีไ่ ด้รบั งบประมาณในปีทผ่ี า่ นมาแล้วยังไม่ได้ผรู้ บั จ้าง ควรปรับลดงบประมาณลงให้สอดคล้อง
กับปริมาณงานที่จะด�ำเนินการในปีต่อไป
๘. โครงการจ้างทีป่ รึกษาทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยในวงเงินทีส่ งู ควรน�ำเสนอรายละเอียดประกอบทีช่ ดั เจน เช่น วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ขอบเขตปริมาณงาน โครงสร้างบุคลากร ค่าจ้าง ผลผลิต ระยะด�ำเนินงานของทีป่ รึกษา การประมาณการค่าใช้จา่ ย
ตามหนังสือสั่งการส�ำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว.๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา และควรจ้างเฉพาะที่มีความจ�ำเป็นจริง ๆ
๙. การจัดท�ำแผนงาน แผนเงิน การบริหารจัดการต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กนั การปฏิบตั งิ านจ�ำเป็นต้อง
ศึกษาและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
๑๐. ส�ำนักการโยธาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจจ�ำนวนมาก รวมทั้งการออกแบบอาคารให้หน่วยงานอื่น ท�ำให้การ
ด�ำเนินงานล่าช้า ควรจะปรับโครงสร้างและกรอบอัตราก�ำลังของส�ำนักการโยธาให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานมากขึ้น
๑๑. การบริหารจัดการ การควบคุมดูแลทรัพย์สนิ พัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ตา่ ง ๆ ต้องมีการจัดท�ำระบบทะเบียนคุมทรัพย์สนิ
ให้ถูกต้อง ข้อมูลที่มีอยู่จริงต้องถูกต้องตรงกันทั้งในทางบัญชีและทางกายภาพ			

ได้ดังนี้

การด�ำเนินโครงการต่าง ๆ
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินงานโครงการทีผ่ กู พันงบประมาณต่อเนือ่ ง โดยสรุป

๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๘๒ ระยะเวลาดําเนินการ ๗ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๓)
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชนจากซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๘๒ ถึง
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน โดยสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาด ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๑,๘๕๐ เมตร ผู้รับจ้าง
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ส. ทวีชัยก่อสร้าง วงเงินโครงการ ๑๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาเลขที่ สนย.๒/๒๕๖๒ เริ่มต้นสัญญา ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๒
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สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้ผลงานร้อยละ ๔๘.๔๘ เนื่องจากมีปัญหาบริเวณพื้นที่ที่เป็นเส้นทางรถไฟความยาว ๓๐ เมตร
การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ตงั้ งบประมาณไว้ และไม่อนุญาตให้กรุงเทพมหานครเข้าไปด�ำเนินการ จึงก�ำชับและเสนอแนะว่า
ส�ำนักการโยธาควรส�ำรวจพืน้ ทีใ่ นกรุงเทพมหานคร ก�ำหนดและจัดท�ำแผนงานล่วงหน้า ระยะเวลา ๓-๕ ปีไว้ โครงการใดที่
มีผลกระทบเกีย่ วข้องในเรือ่ งสาธารณูปโภค จ�ำเป็นต้องประสานงานอย่างต่อเนือ่ ง และจัดส่งแผนงานของส�ำนักการโยธา
ให้หน่วยงานสาธารณูปโภค เพื่อให้หน่วยงานสาธารณูปโภคน�ำไปจัดท�ำแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกันต่อไป
๒. โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคารจอด
รถยนต์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ระยะเวลาดําเนินการ ๗ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๓) ผู้รับจ้าง บริษัท อาคาร ๓๓ วงเงิน
โครงการ ๙๔๘,๔๘๐,๐๐๐ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาเลขที่
สนย. ๖๑/๒๕๕๙ เริ่มต้นสัญญา ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ได้ผลงานร้อยละ ๑๐๐ ได้เปิด
ใช้งานอาคารทั้งหมดแล้ว
๓. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สขุ ภาพ โรงพยาบาลเวชการุณร์ ศั มิ์ ระยะเวลาดําเนินการ ๑๓ ปี (๒๕๕๑-๒๕๖๓)
ผูร้ บั จ้างคือ บริษทั ศิรเิ ลิศ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด วงเงินโครงการ ๔๙,๕๙๙,๐๐๐ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๑,๖๓๗,๑๐๐ บาท สัญญาเลขที่ สนย. ๑๗/๒๕๖๒ เริ่มต้นสัญญา ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ผลงานร้อยละ ๕๓.๑๑
๔. โครงการจ้างทีป่ รึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึน้ -ลง และทาง
ยกระดับข้ามแยกศิริราช ระยะเวลาดําเนินการ ๖ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๓) ผู้รับจ้างคือ บริษัท เอฟซิลอน จํากัด และบริษัท
ไฟนอล ดีไซด์ วงเงินโครงการ ๒๙,๙๙๙,๕๙๐ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๑,๔๒๘,๒๕๐ บาท
สัญญาเลขที่ สนย.๕๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เริ่มต้นสัญญา ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๒๖ ตุลาคม
๒๕๖๒ ได้ผลงานร้อยละ ๔๐.๘๗ คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจดูโครงการ พบว่าติดอาคารโรงเรียนวัดอมรินทราราม
เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง แนวทางการแก้ไขคือ อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างอาคารทดแทน ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง
๘ เดือน คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ได้ประมาณเมษายน ๒๕๖๓
๕. โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ผู้รับจ้างคือ
บริษัท สหการวิศวกร จํากัด วงเงินโครงการ ๓๙๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาเลขที่ สนย.๕๗/๒๕๖๐ เริ่มต้นสัญญา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญา ๑๕ มกราคม
๒๕๖๓ ได้ผลงานร้อยละ ๘๙.๕๐ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพของถนนเดิมให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทีเ่ พิม่ มากขึน้
เพือ่ แก้ไขปัญหาจราจรในพืน้ ทีเ่ ขตมีนบุรี เขตหนองจอกและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง โดยขยายผิวจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร ระยะทาง
๗.๖๐ กิโลเมตร
๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุม้ เกล้า ระยะเวลาดาํ เนินการ ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ผูร้ บั จ้างคือ บริษทั ชัยนันท์
ค้าวัสดุก่อสร้าง (๒๕๒๔) จํากัด วงเงินโครงการ ๗๗๙,๓๑๓,๔๕๗ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาเลขที่ สนย.๒/๒๕๖๑ เริม่ ต้นสัญญา ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิน้ สุดสัญญา ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒
ความยาว ๙ กิโลเมตร ได้ผลงานร้อยละ ๘๘.๒๙ เพือ่ แก้ไขปัญหาจราจรในพืน้ ทีเ่ ขตมีนบุรี เขตลาดกระบังและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
โดยขยายผิวจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๓.๗๐ กิโลเมตร
๗. โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๔ โพธิ์ศรี ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๓) ผู้รับจ้าง
คือ บริษัท ธนภัทร (ที เอ็น พี) จํากัด วงเงินโครงการ ๕๕,๑๘๑,๑๑๙.๒๕ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาเลขที่ สนย.๖๕/๒๕๖๑ เริ่มต้นสัญญา ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้ผลงานร้อยละ ๘๗
๘. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ผู้รับจ้างคือ
บริษัท สหการวิศวกร จํากัด วงเงินโครงการ ๑,๓๔๕,๐๗๘,๐๐๐ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน
๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาเลขที่ สนย.๕๔/๒๕๖๑ เริ่มต้นสัญญา ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๓ มีนาคม
๒๕๖๔ ได้ผลงานร้อยละ ๑๑.๓๘ เป็นการแก้ไขปัญหาจุดตัดจราจรบริเวณถนนวงแหวนรัชดาภิเษกและถนนสายหลัก
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

โดยก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามแยก ณ ระนอง ความยาว ๑,๙๕๐ เมตร ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคการเข้าพื้นที่การรถไฟฯ
เพื่อท�ำทางเบี่ยงจราจร การขอใช้พื้นที่และประสานเรื่องการก่อสร้างข้ามทางด่วนฯ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
และติดเรื่องเสาไฟฟ้าส่องสว่างและป้ายบอกเส้นทางของการทางพิเศษฯ แนวทางการแก้ไขคือ ให้ผู้รับจ้างประสาน
ผู้ออกแบบงานก่อสร้างของโครงการฯ พิจารณาระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างสะพาน ณ ระนอง กับทางด่วนพิเศษ
เฉลิมมหานคร และจัดท�ำ Stop Drawing ส่งให้การทางพิเศษฯ พิจารณา
๙. โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา - ราชพฤกษ์ ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๑ ๒๕๕๔) ผู้รับจ้างคือ บริษัท
เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จาํ กัด (มหาชน) วงเงินโครงการ ๙๒๔,๙๔๙,๙๓๙ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น
เงิน ๑๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาเลขที่ สนย. ๕๙/๒๕๖๑ เริม่ ต้นสัญญา ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ สิน้ สุดสัญญา ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๔ ได้ผลงานร้อยละ ๑๖.๗๒ เป็นการแก้ไขปัญหาจุดตัดจราจรบริเวณถนนวงแหวนรัชดาภิเษกและถนนสายหลัก
โดยก่อสร้างทางลอด ๔ ช่องจราจร บริเวณถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนราชพฤกษ์ ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร พบว่าติดปัญหา
ท่อประปากีดขวางแนวก่อสร้าง คณะกรรมการฯ ก�ำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
๑๐. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ผู้รับจ้างคือ บริษัท
สหการวิศวกร จํากัด วงเงินโครงการทั้งสิ้น ๑๘๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน
๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาเลขที่ สนย.๖๓/๒๕๖๑ เริ่มต้นสัญญา ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๓ กันยายน
๒๕๖๒ ได้ผลงานร้อยละ ๙๕.๓๙ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพของถนนให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในพืน้ ที่
เขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา โดยก่อสร้างถนนแอสฟลต์ขนาด ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๓,๒๐๐ เมตร คณะกรรมการฯ
เสนอแนะว่า ควรออกแบบและจัดท�ำระบบสาธารณูปโภคให้ครบถ้วน เช่น ท่อระบายน�้ำ เพื่อมิให้ขอตั้งงบประมาณ
ด�ำเนินการในภายหลัง และในการก่อสร้างปรับปรุงถนนหรือทางเท้า ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกทีเกีย่ วข้อง เพือ่ ให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สงู สุด
๑๑. โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ผูร้ บั จ้างคือ บริษทั ประยูรวิศว์ จํากัด วงเงินโครงการ ๑,๑๓๕,๙๙๖,๒๘๖.๒๓ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาเลขที่ สนย.๕๓/๒๕๖๑ เริ่มต้นสัญญา ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา
๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ผลงานร้อยละ ๕๖.๑๔ เนื่องจากโครงการนี้ ๒ เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายถนนสาย ๑ (ถนน
พรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย ๔) ในแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นโครงข่ายถนนในแนวตะวันออกและตะวันตก ท�ำหน้าที่รับและกระจายบริเวณ
การจราจรสูพ่ นื้ ทีช่ านเมืองฝัง่ ธนบุรขี องกรุงเทพมหานคร แก้ปญ
ั หาพืน้ ทีป่ ดิ ล้อมและเพิม่ ทางเลือกในการเดินทาง เป็นถนน
คู่ขนานระหว่างถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษม เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่ง
ตะวันออกและฝั่งตะวันตก โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาด ๔-๖ ช่องจราจร รวมระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร ก่อสร้างทาง
แยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย ๒ และก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลอง
๑๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์จากถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ถึงถนนทวีวัฒนา ระยะเวลา
ดําเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ผู้รับจ้างคือ บริษัท ทริโอไบรท์ จํากัด วงเงินโครงการ ๒๐๔,๔๐๓,๗๒๑ บาท ขอจัดสรร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาเลขที่ สนย.๕๗/๒๕๖๑ เริ่มต้นสัญญา ๒๘ กันยายน
๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ผลงานร้อยละ ๓๕.๒๕ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรระหว่างถนน
พุทธมณฑลสาย ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ และถนนทวีวัฒนา เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้สะดวกและปลอดภัย
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาด ๒-๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๗,๑๐๐ เมตร
๑๓. โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ บางซื่อ ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ผู้รับจ้างคือ
บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จํากัด วงเงินโครการ ๙๑,๔๙๙,๖๙๙.๗๗ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น
เงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาเลขที่ สนย.๖/๒๕๖๒ เริ่มต้นสัญญา ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๔ พฤษภาคม
๒๕๖๓ ได้ผลงานร้อยละ ๔๔.๖๔
๑๔. โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๘ ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วงเงินโครงการ ๘๔,๘๑๐,๐๐๐ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๖,๙๖๒,๐๐๐ บาท สัญญาเลขที่
สนย.๔/๒๕๖๓ เริ่มต้นสัญญา ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๖ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า
โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร ควรออกแบบโดยค�ำนึงถึงการเป็นอาคารประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
งานบางประเภทที่ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะที่มีราคาสูง และไม่ต้องใช้ทักษะความช�ำนาญพิเศษควรใช้วิธีจ้างเหมาเอกชน
เพือ่ ประหยัดงบประมาณในการจัดหาครุภณ
ั ฑ์การบ�ำรุงรักษา และสถานทีจ่ ดั เก็บ เพือ่ ให้บคุ ลากรได้มเี วลาในการปฏิบตั งิ าน
ตามยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครได้ตามเป้าหมาย
๑๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกถาวรธวัชและถนนซอยรามคําแหง ๒๔
ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๔) วงเงินโครงการ ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเชื่องโยงโครงข่ายถนนสายหลักรองรับปริมาณการจราจร
ในถนนรามค�ำแหง ๒๔ ซึ่งเป็นคอขวด แต่มีปริมาณรถหนาแน่นทุกวัน และแก้ไขปัญหาจราจรของถนนศรีนครินทร์ และ
บริเวณใกล้เคียง ส�ำนักการโยธาได้ด�ำเนินการ E-bidding ครั้งที่ ๑ ไปแล้ว แต่ยกเลิก และอยู่ระหว่างเสนอ E-bidding
ครั้งที่ ๒
๑๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดํา ช่วงจากถนนพระราม ๒ ถึงคลองสนามชัย ระยะเวลาดาํ เนินการ ๓ ปี
(๒๕๖๒-๒๕๖๔) วงเงินโครงการ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรพื้นที่ฝั่งธนบุรี แก้ปัญหาน�้ำท่วมขังถนนแสมด�ำ และรองรับการเจริญเติบโตของ
ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาด ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๒,๘๐๐ เมตร และขนาด ๒ ช่อง
จราจร ระยะทาง ๙๕๐ เมตร ส�ำนักการโยธาได้ด�ำเนินการ E-bidding ครั้งที่ ๑ ไปแล้ว แต่ยกเลิก และอยู่ระหว่างเสนอ
E-bidding ครั้งที่ ๒
๑๗. โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขนเชือ่ มถนนวิภาวดีรงั สิตกับถนนพหลโยธิน ระยะเวลาดาํ เนินการ ๓ ปี
(๒๕๖๒-๒๕๖๔) วงเงินโครงการ ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท เพื่อให้การจราจรบนถนนงามวงศ์วาน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน และถนนแจ้งวัฒนะ และพื้นที่ใกล้เคียงมี
การจราจรคล่องตัวขึน้ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาด ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร ส�ำนักการโยธาได้ดำ� เนินการ
E-bidding ครั้งที่ ๑ ไปแล้ว แต่ยกเลิก และอยู่ระหว่างเสนอ E-bidding ครั้งที่ ๒
๑๘. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน Sta.๒+๙๓๕ ถึงถนนเชิดวุฒากาศ ระยะเวลาดาํ เนินการ ๓ ปี (๒๕๖๒๒๕๖๔) วงเงินโครงการ ๓๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพือ่ รองรับปริมาณรถทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ บรรเทาปัญหาจราจรของถนนประชาพัฒนา ถนนเชิดวุฒากาศ ถนนสรงประภา รวมทัง้
รองรับการขยายตัวของชุมชนและบ้านพักอาศัยทีเ่ พิม่ ขึน้ อยูร่ ะหว่างจัดทาํ แบบ รูปรายการและราคากลาง ส�ำนักการโยธา
ได้ด�ำเนินการ E-bidding ครั้งที่ ๑ ไปแล้ว แต่ยกเลิก และอยู่ระหว่างเสนอ E-bidding ครั้งที่ ๒
๑๙. โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๕) วงเงิน
โครงการ ๑,๖๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อรองรับ
การจราจรบนถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ให้เกิดความคล่องตัวขึน้ รองรับการเจริญเติบโตของชุมชนและสนามบินสุวรรณภูมิ
อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา E-bidding ครั้งที่ ๒
๒๐. โครงการปรับปรุงอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดง ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ปี
(๒๕๖๒-๒๕๖๔) วงเงินโครงการ ๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมภายนอกและภายในอาคารธานีนพรัตน์ สร้างผนังโดยรอบด้านปีกซ้าย
และขวา ระหว่างจัดทําแบบ รูปรายการและทบทวนราคากลางใหม่ ปรับปรุงอาคารฝัง่ ซ้ายและอาคารฝัง่ ขวา ทีย่ งั ค้างอยู่
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ควรออกแบบโดยค�ำนึงถึงการเป็นอาคารประหยัดพลังงาน
และจ�ำเป็นต้องเร่งด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้ เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่องบประมาณที่ใช้ไป
ได้ผู้รับจ้างคือ บริษัท ไอ เอส โอ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
๒๑. โครงการทางหลวงท้องถิน่ สายเชือ่ มระหว่างถนนวิภาวดีรงั สิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ ๑ จากถนนวิภาวดีรงั สิต
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ถึงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๕) วงเงินโครงการ ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายจราจรของถนนตาม
แนวตะวันออก-ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงพื้นที่เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตมีนบุรี
และเขตลาดกระบัง เป็นการแบ่งเบาและลดปัญหาการจราจรหนาแน่นบนถนนรามอินทราและถนนเกษตร-นวมินทร์
อยู่ระหว่างด�ำเนินการ E-bidding ครั้งที่ ๒ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า กรณีหากมีการก่อสร้างถนนเส้นทางใหม่
ควรพิจารณาด�ำเนินการให้มที างเท้า ระบบท่อระบายน�ำ้ ทีเ่ หมาะสมรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต เส้นทางจักรยาน
ระบบสาธารณูปโภคอื่น ซึ่งควรท�ำในเชิงบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืน คุ้มค่ากับงบประมาณ จึงจ�ำเป็นต้องมีการวางแผน
การใช้สอยถนนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒๒. โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ ๒ จากสะพาน
ข้ามคลองลาดพร้าวถึงถนนเทพรักษ์ ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๕) วงเงินโครงการ ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายจราจรของถนนตาม
แนวตะวันออก-ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงพื้นที่เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตมีนบุรี
และเขตลาดกระบัง เป็นการแบ่งเบาและลดปัญหาการจราจรหนาแน่นบนถนนรามอินทราและถนนเกษตร-นวมินทร์
อยู่ระหว่างด�ำเนินการ E-bidding ครั้งที่ ๒ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่างานก่อสร้างที่มีการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน
ควรก�ำหนดความรับผิดชอบให้ชัดเจน กรณีมีปัญหาอุปสรรคในงานก่อสร้าง
๒๓. โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผูส้ งู อายุดนิ แดง ระยะเวลาดาํ เนินการ ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓) วงเงิน
โครงการ ๒๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔,๕๕๖,๐๐๐ บาท ยื่นเสนอราคาวันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่มีผู้เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณายกเลิกการประมูล และอยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการ E-bidding ครั้งที่ ๒
๒๔. โครงการปรับปรุงสะพานพระราม ๘ ระยะเวลาดาํ เนินการ ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ผูร้ บั จ้างคือ บริษทั ไอ เอ็ม เอ็ม
เอส จ�ำกัด วงเงินตามสัญญา ๑๓๙,๒๑๓,๐๐๐ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สัญญาเลขที่ สนย.๖๗/๒๕๖๑ เริ่มต้นสัญญา ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อซ่อมแซม
และปรับปรุงสะพานพระราม ๘ เพื่อให้โครงสร้างมีความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานของสะพาน ได้ผลงาน ๑๐๐
และเปิดใช้งานแล้ว
๒๕. โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนประชาอุทิศ ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขต
ราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ ระยะเวลาดําเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓) วงเงินโครงการ ๕๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอจัดสรร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างคือ บริษัท วิวัฒน์พลฯ จ�ำกัด สัญญาเลขที่ สนย.
๒๓/๒๕๖๒ เริ่มต้นสัญญา ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ผลงาน ร้อยละ ๑๐.๕๐
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าการปรับปรุงและซ่อมแซมทางเท้าและถนนซึ่งเป็นผิวจราจร ควรวางมาตรฐานทาง
วิศวกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เช่น ส�ำนักการระบายน�้ำ ส�ำนักการจราจรและขนส่ง รวมถึงควร
ติดต่อประสานงานกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติในการควบคุมน�้ำหนักของรถบรรทุก เพื่อป้องกันถนนช�ำรุด
๒๖. โครงการปรับปรุงถนนบางเชือกหนัง ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ถึงถนนตัดใหม่ พื้นที่เขตตลิ่งชัน
ระยะเวลาดําเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓) ผู้รับจ้างคือ บริษัทบุญสหะการสร้าง จ�ำกัด วงเงิน ๗๔,๘๐๐,๑๐๐ บาท
ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๘,๐๓๘,๐๐๐ บาท เริ่มต้นสัญญา ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ผลงานร้อยละ ๘๔.๓๑
๒๗. โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ถนนพหลโยธิน ช่วงจากห้าแยกลาดพร้าวถึงอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ พืน้ ทีเ่ ขตจตุจกั ร
และเขตพญาไท ระยะเวลาเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓) วงเงินโครงการ ๖๓,๑๘๕,๘๗๐ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๕,๔๙๔,๘๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างคือ บริษัท ทริโอ ไบรท์ จ�ำกัด เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๖๒ ได้ผลงานร้อยละ ๑๔
๒๘. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองพระโขนง เขตพระโขนง ระยะเวลาดําเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓)
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สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วงเงินโครงการ ๕๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๓,๑๓๒,๐๐๐ บาท ได้ผรู้ บั จ้างคือ
บริษัท ทริโอ ไบรท์ จ�ำกัด ได้ผลงานร้อยละ ๑๙.๓๕ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การออกแบบสะพานหรือสิ่งก่อสร้าง
ถาวร ควรออกแบบทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์อตั ลักษณ์ของกรุงเทพมหานครอย่างเด่นชัด และมีความสวยงาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. การด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะล่าช้า เกิดผลกระทบท�ำให้ประชาชนเดือดร้อนต่อการใช้เส้นทางสัญจร
กระทบวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม จึงควรให้ความส�ำคัญต่อการบริหารสัญญา ดังนั้น ฝ่ายบริหารควรมีการทบทวนและให้
ความส�ำคัญในเรือ่ งการบริหารให้เป็นไปตามสัญญา และน�ำแผนงานมาเป็นส่วนหนึง่ ของการก�ำหนด TOR ด้วย รวมทัง้ ใน
การจัดท�ำโครงการต่าง ๆ ในคราวต่อไป เห็นควรส�ำรวจ ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้องาน ปัญหาอุปสรรค
งบประมาณ และมีการวางแผนการด�ำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างรอบคอบ
๒. ส�ำนักการโยธาควรส�ำรวจพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ก�ำหนดและจัดท�ำแผนงานล่วงหน้า ระยะเวลา ๓-๕ ปีไว้
โครงการใดที่มีผลกระทบเกี่ยวข้องในเรื่องสาธารณูปโภค จ�ำเป็นต้องประสานงานอย่างต่อเนื่อง และจัดส่งแผนงาน
ของส�ำนักการโยธาให้หน่วยงานสาธารณูปโภค เพื่อให้หน่วยงานสาธารณูปโภคน�ำไปจัดท�ำแผนงานและงบประมาณให้
สอดคล้องกันต่อไป
๓. มีหลายโครงการทีไ่ ด้รบั งบประมาณไปแล้ว แต่ในขัน้ ตอนด�ำเนินการจะมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบ เปลีย่ นแปลง
เนือ้ งาน ท�ำให้เกิดความล่าช้า เกิดความเสียหายต่อกรุงเทพมหานคร จึงควรระมัดระวังและปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามกฎหมาย
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
๔. การบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ควรถือปฏิบัติการด�ำเนินงานให้เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
๕. มีหลายโครงการ ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานอย่างมาก คาดว่าไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ซึง่ จะต้องมีการต่ออายุสญ
ั ญา
เห็นควรมีการตรวจสอบให้ถกู ต้องและชัดเจนว่าความล่าช้าของผลงานนัน้ เป็นความรับผิดชอบของผูร้ บั จ้างหรือไม่ ถ้าใช่
จะต้องจัดเก็บค่าปรับตามสัญญาให้ครบถ้วน และในการพิจารณาต่ออายุสญ
ั ญานัน้ จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพือ่ มิให้
กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ที่จะได้รับ ลดผลกระทบเดือดร้อนของประชาชนให้น้อยที่สุด หากความล่าช้านั้นเกิดจาก
ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ผู้รับจ้างอาจน�ำไปเป็นข้ออ้างในการต่ออายุสัญญาได้ ดังนั้นก่อนจัดท�ำโครงการ เห็นควรมี
การหารือร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการท�ำงานในเชิงบูรณาการและ
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน
๖. ในการออกแบบ เห็นควรจ้างเอกชนมาช่วยด�ำเนินการเพือ่ จักได้รวดเร็วขึน้ เนือ่ งจากส�ำนักการโยธามีปริมาณมาก
แต่มีอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานน้อย เกิดผลกระทบท�ำให้งานออกแบบด�ำเนินการล่าช้า
๗. ควรระมั ด ระวั ง ในการจั ด ท� ำ โครงการ ก่ อ นด� ำ เนิ น การจ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารส� ำ รวจตรวจสอบสภาพพื้ น ที่
สภาพข้อเท็จจริงต่าง ๆ วัตถุประสงค์ของการใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปัญหาอุปสรรค ก่อนที่จะเสนอโครงการ
จ�ำเป็นต้องจัดท�ำให้แล้วเสร็จ เมื่อได้รับงบประมาณแล้วสามารถด�ำเนินการตามขั้นตอนได้ทันที
๘. กรณีทมี่ พี นื้ ทีเ่ หลือจากการเวนคืนทีด่ นิ ของแต่ละโครงการฯ และจัดท�ำโครงการฯ เสร็จแล้ว เห็นว่าส�ำนักการ
โยธาควรส่งมอบพื้นที่ที่เหลือให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่นั้นเพื่อน�ำไปดูแลรักษาที่สาธารณะ และจะได้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน
อย่างคุ้มค่าต่อไป
๙. เห็นควรน�ำพื้นที่ว่างบริเวณทางขึ้น-ลงของลูปแรมป์ (Loop Ramp) สะพานรถข้ามถนนสายต่าง ๆ หรือพื้นที่
ว่างทางราบของถนนเส้นต่าง ๆ มาสร้างเป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อนและให้ความร่มรื่น
ในการออกแบบถนนหรือสิ่งก่อสร้างสาธารณะต่าง ๆ ควรค�ำนึงถึงความเป็นธรรมชาติ การประหยัดพลังงาน และรักษา
สภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
๑๐. ควรระมัดระวังในการเข้าไปด�ำเนินการในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น หรือในพื้นที่
ที่คาบเกี่ยวระหว่างความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานอื่น เช่น กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ฯลฯ จ�ำเป็น
ต้องพิจารณาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะประเด็นส�ำคัญคือจะน�ำงบประมาณของ
กรุงเทพมหานครเข้าไปด�ำเนินการได้หรือไม่อย่างไร
๑๑. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงต่าง ๆ ควรเร่งรัดตรวจรับงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาทัง้ ระบบโครงสร้าง
ระบบสาธารณูปโภค พัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ และเมือ่ ตรวจรับงานแล้วเสร็จ เห็นควรส่งมอบให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเพือ่ ด�ำเนินการ
ตามขัน้ ตอนในการดูแลรักษาสิง่ ก่อสร้างหรือพัสดุนนั้ ให้ถกู ต้อง เพือ่ น�ำไปบริหารจัดการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการทรัพย์สนิ
ของทางราชการต่อไป
ส�ำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
ด้านงบประมาณ
คณะกรรมการฯ ได้ตดิ ตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ
ส�ำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้รับงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๐๖,๘๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
หลังปรับโอน เป็นเงิน ๑๘๑,๔๕๙,๑๐๑ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑๔๗,๔๑๒,๒๘๓.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๔
ด�ำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๐,๖๑๙,๑๒๔.๕๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๗ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
๑. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี การจัดท�ำโครงการควรค�ำนึงถึงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�ำปีเป็นหลักส�ำคัญ ค�ำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�ำคัญ มีความเป็นไปได้ในการด�ำเนินโครงการ และเกิดประโยชน์
และความคุ้มค่าอย่างแท้จริง
๒. งานผังเมืองเป็นงานที่มีความส�ำคัญเปรียบเสมือนหน่วยลาดตะเวนที่ก�ำหนดกรอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานคร
เติบโตอย่างมีระเบียบ ส�ำนักการวางผังและพัฒนาเมืองควรน�ำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงรวมถึงสภาพข้อเท็จจริงของปัญหา
ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความส�ำคัญต่อการแก้ไขปัญหาต่อไป
๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาควรให้ความส�ำคัญกับระยะเวลาในการศึกษาวิเคราะห์ ผลการศึกษาต้องทันต่อ
สถานะการณ์ปัจจุบัน และสามารถน�ำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
๔. การจัดท�ำแผนงาน แผนเงิน การบริหารจัดการต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานจ�ำเป็นต้อง
ศึกษาและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
การด�ำเนินโครงการต่าง ๆ
คณะกรรมการฯ ได้ตดิ ตามความคืบหน้าการด�ำเนินโครงการต่อเนือ่ งทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง ดังนี้
๑. โครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกาํ แพงเมืองเก่า วงเงินโครงการ ๖๘,๖๑๑,๔๐๒ บาท ระยะเวลาดาํ เนินการ
๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ผู้รับจ้าง บริษัท ทริโอ ไบรท์ จํากัด เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อปรับปรุงป้อมและกําแพงเสริมความแข็งแรงของโครงสร้าง และเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานและ
บริเวณโดยรอบให้สง่างามและทรงคุณค่า เนือ่ งจากพบว่ามีสภาพทรุดโทรม โครงสร้างบางส่วนมีรอยแตกร้าว จาํ เป็นต้อง
มีการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าว ควรจัดท�ำประวัติของโบราณสถานเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้
๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพาน
พระปกเกล้า ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ผู้รับจ้าง บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จํากัด เริ่มต้น
สัญญาวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนลอยฟ้าพระปกเกล้า
สวนสาธารณะ ทางเดินและทางจักรยานข้ามฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา เพือ่ เชือ่ มต่อส่งเสริมการท่องเทีย่ วย่านกะดีจนี -คลองสาน
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สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ให้เป็นแหล่งนันทนาการริมแม่น�้ำเจ้าพระยา โครงการเริ่มตั้งแต่ปลายสะพานฝั่งธนบุรีเหนือสวนป่าเฉลิมพระเกียรติถึง
ปลายสะพานฝั่งพระนคร ระยะทางประมาณ ๒๓๐ เมตร คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าสะพานลาวาลิน (สะพานด้วน)
สามารถส่งเสริมให้เป็นทีท่ อ่ งเทีย่ วแห่งใหม่ได้ แต่ตอ้ งมีการจัดระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม ให้เกิดความคล่องตัวด้วย
๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน งบประมาณโครงการ ๑๓๔,๙๓๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินการ
๒ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๔) เพื่อปรับปรุงจุดเชื่อมต่อทางเดินริมน�้ำย่านกะดีจีนและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่
ย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร เชือ่ มโยงความหลากหลายซึง่ เป็นอัตลักษณ์ทสี่ าํ คัญของกรุงเทพมหานคร ย่านกะดีจนี คลองสานจะเป็นต้นแบบของการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าประเภทประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว
ด้านมรดกวัฒนธรรมและวิสาหกิจท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านที่อยู่อาศัย คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า
ข้อดีของการบริหารจัดการพื้นที่เชิงอนุรักษ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวท�ำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือ
ในภาคประชาชนและราชการเป็นอย่างดี มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและกลมกลืน มีทั้งชาวพุทธ ชาวมุสลิม ชาวคริสต์
เป็นชุมชนดัง้ เดิมทีอ่ ยูร่ ว่ มกันอย่างผาสุข มีพนื้ ทีม่ ขี นาดพอเพียงเหมาะส�ำหรับจัดท�ำเป็นศูนย์วฒ
ั นธรรมในอนาคต มีพนื้ ที่
ใกล้เคียงที่สามารถจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ เช่น พื้นที่เขตคลองสาน กะดีจีน-สะพานพุทธ ตลาดปากคลองตลาด
ตลาดส�ำเพ็ง ชุมชน ริมคลองโอ่งอ่าง ตลาดสามยอด ตลาดบ้านหม้อ เป็นต้น หากจัดเป็นถนนคนเดิน ควรมีการจัดการ
จราจรที่ดีให้เกิดความคล่องตัวด้วย
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ทดี่ ี มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารให้ประชาชนทัว่ ไปและนักท่องเทีย่ วทราบและเข้าใจ
ถึงได้ง่าย
๒. การวางผังเมืองควรจะก�ำหนดไว้ก่อนที่ความเจริญเติบโตของเมืองจะเกิดขึ้น ผังเมืองจะต้องเป็นตัวก�ำหนด
และควบคุมการเจริญเติบโตของเมืองอย่างเป็นระบบ ระเบียบและยัง่ ยืน การจัดท�ำนโยบายจะต้องสอดรับกับผังเมืองใน
อนาคต สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม มีการรองรับความเติบโตของเมืองในอนาคต เพื่อจะได้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๓. การวางแผนพัฒนาเมืองต่าง ๆ จ�ำเป็นต้องจัดท�ำแผนและด�ำเนินการพัฒนาให้เมืองมีระบบสาธารณูปโภค
ระบบสาธารณูปการ มีผังเมืองที่รองรับการเติบโตของเมือง สามารถรองรับจ�ำนวนประชาชนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้
มิใช่ให้การเติบโตของเมืองเป็นไปอย่างไร้ทศิ ทาง อาจจะท�ำให้เกิดปัญหาอืน่ ตามมา รวมทัง้ การใช้งบประมาณจ�ำนวนมาก
ในการน�ำมาแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย เนื่องจากการจัดท�ำโครงการภายหลังที่เมืองเติบโตแล้ว จะส่งผลให้ต้องใช้
ต้นทุนสูงขึ้น ใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินการมากขึ้น มีปัญหาอุปสรรคมากขึ้น เห็นควรสะท้อนปัญหาให้ผู้บริหารน�ำไป
ทบทวนและหาแนวทางป้องกันไว้
งานด้านส่งเสริมสนับสนุนในการออกกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการให้
บริการกับประชาชนในงานด้านการโยธาและผังเมือง ดังนี้
๑. ศึกษาการวางและจัดท�ำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
กรุ ง เทพมหานคร โดยส� ำ นั ก การวางผั ง และพั ฒ นาเมื อ ง อยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ ร่ า งผั ง เมื อ งรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ซึ่งยังคงมีการด�ำเนินการอีกหลายขั้นตอน แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ ซึง่ พระราชบัญญัตฉิ บับนีม้ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เพือ่ ให้การวางและ
จัดท�ำผังเมืองและการใช้ประโยชน์พนื้ ทีแ่ ละทีด่ นิ ในทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประโยชน์แก่สาธารณะ ซึ่งตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�ำหนดว่า ผังเมืองรวมให้ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น
และต้องมีสาระส�ำคัญตามมาตรา ๒๒ และข้อบัญญัติท้องถิ่นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
เพื่อให้การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นไปตามบทบัญญัติของ
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

กฎหมายที่มุ่งหมายเพื่อก�ำหนดรูปแบบการวางและจัดท�ำผังเมืองทุกระดับ พร้อมทั้งบริหารจัดการผังเมืองให้มี
รูปแบบการด�ำเนินการและการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ไม่สอดคล้อง
กันให้มีการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
• คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าควรมีการศึกษาการวางและจัดท�ำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรูปแบบการตัง้ คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดท�ำผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อร่วมกันศึกษา วิเคราะห์และด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในเชิงบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการบริหารงานราชการของกรุงเทพมหานครต่อไป
๒. เสนอญัตติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการโยธาและด้านการวางผังพัฒนาเมือง มีดังนี้
คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านการโยธาและผังเมือง รวมทั้งการหาแนวทางแก้ไขปัญหางานด้านการโยธาและผังเมืองให้แก่หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กรุงเทพมหานคร จึงได้มีการเสนอ
ญัตติ ดังนี้
๒.๑ เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครใช้ประโยชน์พนื้ ทีอ่ าคารในบริเวณสวนหลวงพระราม ๘ ให้เป็นศูนย์เรียนรูเ้ ชิง
ประวัตศิ าสตร์ คณะกรรมการฯ ได้ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มชมสวนหลวงพระราม ๘ ซึง่ เป็นสวนสาธารณะตัง้ อยูใ่ กล้เชิงสะพานพระราม ๘
ฝั่งธนบุรี ภายในสวนแห่งนี้มีอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว เดิมสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๘ และยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์พระราม ๘ อีก ๑ อาคาร ซึ่งปัจจุบันภายในอาคาร
ทั้งสองหลังถูกปล่อยให้เป็นพื้นที่ว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า จึงเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวสามารถที่จะพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์เชิงประวัติศาสตร์ได้ เนื่องจากในบริเวณใกล้เคียงมีชุมชนเก่าแก่ ที่มีประวัติความเป็นมาส�ำคัญในเชิงอนุรักษ์
มีส่ิงก่อสร้างส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง เช่น ป้อมพระสุเมรุ
วังบางขุนพรหม วัดสามพระยา รวมทั้งสะพานพระราม ๘ และสวนหลวงพระราม ๘ เป็นต้น หากจัดท�ำเป็นศูนย์เรียนรู้
เชิงประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครจะเป็นประโยชน์กับประชาชน นักศึกษา นักเรียน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวชมในบริเวณสวนหลวงพระราม ๘ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ การท่องเที่ยว และยัง
เป็นการสร้างรายได้กับชุมชนในบริเวณนั้นด้วย
๒.๒ เรือ่ ง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้ คณะกรรมการวิสามัญศึกษากฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ คณะกรรมการฯ ได้มีการศึกษากรณีการร้องเรียนเรื่องก่อสร้างอาคารโรงแรม
ดิเอทัส บางกอก และอาคารเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ดิ เอทัส เรสซิเดนซ์ ซอยร่วมฤดี เขตปทุมวัน และสืบเนื่องจากศาล
ปกครองสูงสุดได้มีค�ำพิพากษาตามคดีหมายเลขด�ำที่ อ. ๓๑๐/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๘๘/๒๕๕๗ วันที่ ๓๐
เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระหว่างนายแพทย์ สงครามทรัพย์เจริญ กับพวกรวม ๒๔ คน ผูฟ้ อ้ งคดี บริษทั ลาภประทาน
จ�ำกัด ที่ ๑ บริษัท ทับทิมทร จ�ำกัด ที่ ๒ ผู้ร้องสอด ผู้อ�ำนวยการเขตปทุมวัน ที่ ๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ ๒
ผูถ้ กู ฟ้องคดี สรุปว่า เขตทางซอยร่วมฤดีบริเวณตัง้ แต่ปากซอยด้านถนนเพลินจิตจนถึงทีด่ นิ บริเวณก่อสร้างก่อสร้างอาคาร
พิพาท มิได้มลี กั ษณะเป็นถนนสาธารณะทีม่ เี ขตทางกว้าง ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ เมตร โดยตลอดไปเชือ่ มกับถนนสาธารณะอืน่ ที่
มีเขตทางกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ เมตร ซึง่ ตามรายงานการรังวัดสอบเขตของกรมทีด่ นิ ทีร่ ะบุวา่ มีเขตทางสาธารณประโยชน์
ที่มีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร รวมทั้งสิ้น ๘ จุด เมื่อความกว้างเขตทางของถนนซอยร่วมฤดีตั้งแต่ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของอาคารพิพาทของผู้ร้องสอดทั้งสองจนถึงถนนเพลินจิตมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร จ�ำนวน ๘ จุด การก่อสร้าง
อาคารของผู้ร้องสอดทั้งสอง จึงขัดข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
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สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาให้กรุงเทพมหานครใช้อ�ำนาจตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
ด�ำเนินการกับผู้ร้องสอดทั้งสองแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ค�ำพิพากษาถึงที่สุด และผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ส�ำนักการโยธาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประมาณราคาและระยะเวลาในการรื้อถอน
อาคารทั้งสองหลังจนแล้วเสร็จ ซึ่งผลของค�ำพิพากษาย่อมผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยกรุงเทพมหานครต้อง
ด�ำเนินการรือ้ ถอนอาคาร ๒ อาคาร คือ อาคารโรงแรม ดิเอทัส บางกอก และอาคารเซอร์วสิ อพาร์ตเมนต์ ดิเอทัส เรสซิเดนซ์
ภายในซอยร่วมฤดี เขตปทุมวัน โดยจะน�ำกรณีร้องเรียนการก่อสร้างอาคารโรงแรม ดิเอทัส บางกอก และอาคารเซอร์วิส
อพาร์ตเมนต์ ดิ เอทัส เรสซิเดนซ์ ซอยร่วมฤดี เขตปทุมวัน มาศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินสาธารณะ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคใน
การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการงานของ
กรุงเทพมหานครต่อไป
๒.๓ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครได้ด�ำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อาคารหอประชุม
สภากรุงเทพมหานคร อาคารกรรมาธิการเหนือ-ใต้ และห้องเครื่องระบบปรับอากาศ ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวซึ่งเป็น
งานโครงสร้างของอาคารได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและมีการ
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากอาคารดังกล่าว
๒.๔ เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครวางมาตรการควบคุมการใช้ปน้ั จัน่ หอสูงหรือเครนในการก่อสร้างอาคารให้มี
ความปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการก่อสร้างอาคารเป็นจ�ำนวนมาก โดยการก่อสร้างอาคารที่มี
ความสูงจะมีการติดตัง้ ปัน้ จัน่ หอสูงหรือเครนเพือ่ การก่อสร้าง และจากเหตุการณ์ทผี่ า่ นมาปรากฏว่าเกิดปัญหาปัน้ จัน่ หอสูง
หรือเครนล้มบ่อยครั้ง ท�ำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เช่น เหตุการณ์เมื่อวันที่
๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เกิดเหตุเครนถล่มภายในจุดก่อสร้างคอนโดมิเนียมย่านพระราม ๓ เขตยานนาวา มีผเู้ สียชีวติ ๔ ราย
บาดเจ็บ ๕ ราย เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เครนยกแผ่นเหล็กนั่งร้านอาคาร ๒๐ ชั้นหัก แผ่นเหล็กร่วงใส่หลังคา
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เขตบางรัก นักเรียนได้รับบาดเจ็บกว่า ๑๐ คน และล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เครนขนาดใหญ่ในไซต์งานก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูง ๗ ชัน้ ย่านบางกอกน้อย ล้มทับบ้านเรือนประชาชน มีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บ
๑ ราย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้งานมานาน เจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมงานขาดการ
ควบคุมดูแลอย่างจริงจัง จึงท�ำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของประชาชน เช่น การออกประกาศกรุงเทพมหานครให้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นหอสูงหรือเครนก่อนมีการน�ำไป
ใช้ในการก่อสร้าง มีการลงทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการที่ให้เช่าหรือบริษัทผู้รับจ้างติดตั้งปั้นจั่นหอสูงหรือเครน รวมถึง
มีการก�ำหนดรายละเอียดขอบเขตของงานให้ชัดเจนถึงการป้องกันภัยอันอาจเกิดขึ้น
๒.๕ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ
เนือ่ งจากกรุงเทพมหานครได้ดำ� เนินการก่อสร้างเขือ่ น ค.ส.ล. และประตูระบายน�ำ้ คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน
คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามค�ำแหง ไปทางประตูระบายน�้ำคลองสอง
สายใต้ ความยาว ๒๒.๖๕ กิโลเมตร รวมทัง้ ก่อสร้างเขือ่ นสองฝัง่ คลอง เป็นระยะทาง ๔๕.๓๐ กิโลเมตร ครอบคลุม ๘ เขต
โดยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน ๑,๖๔๕ ล้านบาท ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีการลงนามสัญญาจ้างกับ บริษัท
ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ และส�ำนักการ
ระบายน�ำ้ จะมีการขอขยายสัญญาในการก่อสร้างออกไปอีก ๓๐๐ วัน ซึง่ จะสิน้ สุดในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ปัจจุบนั มีการ
ส่งมอบพื้นที่แล้ว ๒๖,๐๐๘ เมตร แต่ผู้รับจ้างไม่เข้ามาท�ำงานให้แล้วเสร็จในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่มีการส่งมอบ และมีพื้นที่
ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ๑๙,๒๙๒ เมตร เนื่องจากมีบ้านเรือนประชาชนรุกล�ำ้ อีกจ�ำนวน ๕๐๒ หลัง ท�ำให้การก่อสร้างเขื่อน
คลองลาดพร้าวเป็นไปอย่างล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม
ในกรุงเทพมหานคร
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

		 ๒.๖ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครก�ำหนดมาตรการควบคุมตรวจสอบการรื้อถอนอาคารและจ�ำนวนอาคาร
ทีร่ อื้ ถอนของเอกชนและราชการในเขตกรุงเทพมหานครเพือ่ ความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน สืบเนือ่ ง
จากวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ได้เกิดเหตุอาคารแฟลตดินแดงที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนถล่มลง
มา ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ท�ำให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย ซึ่งอาคารดังกล่าวอยู่ในความดูแลของการเคหะ
แห่งชาติ และที่ผ่านมามีประชาชนร้องเรียนไปยังส�ำนักงานเขตดินแดงเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละออง และเสียงรบกวนจาก
การรื้อถอนแฟลตดังกล่าวเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้หยุดการรื้อถอนชั่วคราวและจากนั้นได้ด�ำเนินการ
ต่อจนเกิดเหตุการณ์อาคารถล่ม ซึ่งในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการก่อสร้างต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก และที่ผ่านมา
มีหลายโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และหลายโครงการไม่มีวิศวกรลงพื้นที่เพื่อควบคุมการรื้อถอนและ
การก่อสร้าง หากไม่มีการควบคุมหรือไม่มีมาตรการความปลอดภัยที่ชัดเจน อาจท�ำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ในอนาคตอีก
รับทราบข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑
คณะกรรมการฯ ได้เชิญส�ำนักการโยธาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาคารสูงในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้
“อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมีความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตรขึ้นไป
การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพืน้ ดินทีก่ อ่ สร้างถึงพืน้ ดาดฟ้า ส�ำหรับอาคารทรงจัว่ หรือปัน้ หยาให้วดั จากระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
“อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ” หมายความว่า อาคารทีก่ อ่ สร้างขึน้ เพือ่ ใช้อาคารหรือส่วนหนึง่ ส่วนใดของอาคารเป็นที่
อยูอ่ าศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพนื้ ทีร่ วมกันทุกชัน้ หรือชัน้ หนึง่ ชัน้ ใดในหลังเดียวกัน
ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป การขออนุญาตก่อสร้างอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ มีดังนี้
ล�ำดับ		 ประเภทอาคาร		
อาคารสูง			 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
				
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑
๑ ชุดอยู่อาศัย		
๕๕
๖๒
๗๐
๑
๒ อยู่อาศัยรวม
๖
๕
๒
๓ ส�ำนักงาน		
๒
๙
๗
๔ โรงแรม		
๕
๕
๔
๒
๑
๕ พาณิชย์		
๓
๑
๒
๔
๔
๒
๖ สถานพยาบาล
๓
๓
๓
๔
๗ สถานศึกษา		
๓
๑
๑
๘ จอดรถยนต์		
๑
๑
๓
๑
๒
๙ คลังสินค้า		
๑
๑
๑๐ แสดงสินค้า		
๑
๑๑ สรรพสินค้า		
๑
๑
		
รวม		
๗๘
๘๗
๙๑
๑๓
๘
๖
				
อาคารสูง จ�ำนวน ๒๕๖ อาคาร อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ จ�ำนวน ๒๗ อาคาร
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สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านควบคุมอาคารหากเป็นการยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตฯ ตามมาตรา ๒๑ แห่ง
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ตามแบบ ข.๑) จะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรา ๒๕ คือ เมือ่ ได้รบั ค�ำขออนุญาตแล้ว
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�ำสัง่ ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผขู้ อรับ
ใบอนุญาตทราบภายในสีส่ บิ ห้าวันนับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำขอ ในกรณีมเี หตุจำ� เป็นทีไ่ ม่อาจออกใบอนุญาตหรือไม่อาจมีคำ� สัง่
ไม่อนุญาตได้ภายในก�ำหนดเวลาสีส่ บิ ห้าวัน ให้ขยายเวลาออกไปได้อกี ไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสีส่ บิ ห้าวัน และหาก
ยืน่ แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ (ตามแบบ ยผ.๑) จะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรา ๓๙ ตรี คือ เมือ่ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้รับข้อมูลและเอกสารและหลักฐานจากผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ และได้ช�ำระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ
แปลนครบถ้วนแล้วให้ออกใบรับแจ้งภายในสามวันท�ำการนับแต่วันที่ได้รับช�ำระค่าธรรมเนียม และภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ
วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ออกใบรับแจ้ง สามารถแจ้งข้อทักท้วงให้ดำ� เนินการแก้ไขให้ถกู ต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง
เมือ่ ได้มกี ารอนุญาตให้กอ่ สร้างอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษแล้ว หลังจากสร้างเสร็จ ๑ ปี จะมีการด�ำเนินงาน
แจ้งและติดตามให้เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารด้านวิศวกรรมหรือด้านสถาปัตยกรรม เพื่อตรวจสอบ
สภาพอาคารโครงสร้างและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคาร เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยใน
การใช้อาคาร
มีการประสานงานกับส�ำนักงานเขตในการควบคุมอาคารสูง อาคารใหญ่ ดังนี้
ส�ำนักการโยธาได้ประสานงานร่วมกับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีใ่ นการควบคุมอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่อย่างต่อเนือ่ ง
โดยปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
• เมื่อส�ำนักการโยธาออกใบอนุญาตฯ หรือหนังสือรับแจ้งฯ จะส่งส�ำเนาใบอนุญาตฯ หรือส�ำเนาใบรับแจ้งพร้อม
แบบแปลนให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่ ไม่เกินทุกวันที่ ๕ ของเดือน เพื่อใช้ในการร่วมกันตรวจสอบอาคาร
• เมื่อตรวจพบว่ามีการก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย จะมีการส่งเรื่องประสานกับส�ำนักงานเขตเพื่อออกค�ำสั่ง
ด�ำเนินคดีตามกฎหมายควบคุมอาคารอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด พร้อมนี้ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางการด�ำเนินการเกี่ยว
กับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการ
มีการวางแผนงานเกีย่ วกับผังเมืองโดยครอบคลุมอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร เพือ่ ป้องกัน
ในขณะที่ก่อสร้าง อุบัติภัย มลพิษ การจราจร ดังนี้
• การป้องกันอุบตั ภิ ยั ส�ำนักการโยธาได้มโี ครงการจัดท�ำระบบข้อมูลสารสนเทศของอาคาร เพือ่ ใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการตรวจสอบ ควบคุม ก�ำกับและดูแลอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักวิศวกรรม ซึ่งหากเกิดเหตุอุบัติภัยก็
สามารถส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เข้าไประงับภัยได้อย่างทันท่วงที ปัจจุบนั โครงการนีอ้ ยูร่ ะหว่างจัดจ้างที่
ปรึกษาโครงการ และตามกฎหมายก�ำหนดให้เจ้าของอาคารสูงและอาคารใหญ่ (๙ ประเภท) ต้องมีการตรวจสอบอาคาร
ประจ�ำปี โดยจะต้องผ่านการรับรองจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และส่งรายงานให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
ออกใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร (แบบ ร.๑)
• การป้องกันมลพิษทางการก่อสร้าง ส�ำนักการโยธามีการก�ำหนดแผนงานให้เจ้าหน้าทีเ่ ข้าตรวจสอบ ควบคุมและ
ดูแลการก่อสร้างอาคารให้มีมาตรการป้องกันมลพิษทางการก่อสร้างตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) และตาม
รายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อม (ถ้ามี) เป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอ และให้เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานมาตรการป้องกันในส่วน
ที่กฎหมายก�ำหนดประจ�ำทุกเดือน
• การจราจรมีการพิจารณาอนุญาตอาคารให้ถูกต้องเป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนงานพัฒนาเมือง เพื่อควบคุมการจราจรแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสม
มีการประสานงานกับส�ำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามผังเมือง
ดังนี้
• การพิจารณายื่นขออนุญาตจะพิจารณาว่าตรงตามการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมหรือไม่ และถ้าไม่มีข้อห้ามจะส่งข้อมูลการลงพิกัดต�ำแหน่งของอาคารที่ได้รับอนุญาตหรือที่มีการยื่นแจ้งฯ
พร้อมด้วยข้อมูลอาคารให้ส�ำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ทุกวันที่ ๑๐ ของแต่ละเดือน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เกิดประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการเมืองรวมทั้งมี
การประชุมหารือ หรือท�ำหนังสือหารือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การท�ำงานด้านควบคุมอาคารเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ส�ำนักการโยธาควรมีการศึกษาวิเคราะห์ว่า ตามที่กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
“ข้อ ๒ ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมไม่เกิน ๓๐,๐๐๐
ตารางเมตร ต้องมีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
ส�ำหรับที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นมากกว่า
๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีดา้ นหนึง่ ด้านใดของทีด่ นิ นัน้ ยาวไม่นอ้ ยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ติดถนนสาธารณะทีม่ เี ขตทางกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า
๑๘.๐๐ เมตร
ทีด่ นิ ด้านทีต่ ดิ สาธารณะตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง ต้องมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ยาวต่อเนือ่ งกัน
โดยตลอดจนถึงบริเวณที่ตั้งของอาคารและที่ดินนั้นต้องว่างเพื่อสามารถใช้เป็นทางเข้าออกของรถดับเพลิงได้โดยสะดวก
ด้วย” โดยละเอียด เพื่อถือปฏิบัติและน�ำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และตามที่กฎหมายเขียนไว้เช่นนี้
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ จะสามารถปรับแก้ไขได้หรือไม่อย่างไร
๒. ควรด�ำเนินการหาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาการรุกล�้ำที่สาธารณะต่าง ๆ ให้เกิด ผลส�ำเร็จด้วย
๓. ในกรณีที่มีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่ติดกับถนนสาธารณะ ส�ำนักการโยธาและส�ำนักงานเขต
ทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องมีการตรวจสอบแนวเขตทีส่ าธารณะทัง้ สภาพความเป็นจริงทางกายภาพและตามข้อมูลทีม่ อี ยูใ่ นทะเบียน
เอกสารของทางราชการให้รอบคอบและถูกต้องชัดเจนก่อนทีจ่ ะออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดปัญหา
เช่นเดียวกับกรณีของอาคารโรงแรมดิเอทัส ซอยร่วมฤดี เขตปทุมวัน
เรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องด้านการโยธา มีดังนี้
๑. รับทราบข้อมูลกรณีที่ สตง. รายงานผลการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารบางกอกอารีนา่ (Futsal Stadium)
เขตหนองจอก
ตามที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งผลการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารบางกอกอารีน่า (Futsal
Stadium) ปรากฏว่ามีขอ้ บกพร่องเนือ่ งจากเจ้าหน้าทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๘.๕ /ว๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ เรือ่ งหลักเกณฑ์การก�ำหนด
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ก่อให้เกิดความเสียหาย จึงขอให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
และควบคุมหรือก�ำกับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีกตามข้อเสนอแนะ และขอให้ด�ำเนินการ
เพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร กรณีค�ำนวณราคากลางไม่ถูกต้องเป็นเงิน ๗๗,๗๗๙,๐๕๔.๓๔
บาท และกรณีมีการด�ำเนินการไม่ครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๔๒๑,๑๔๖.๔๑ บาท
ข้อเท็จจริง
• ส�ำนักงานกฎหมายและคดี มีหนังสือที่ กท ๐๔๐๕/๘๓๙๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวียนแจ้งให้
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๘๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด “กรณีการด�ำเนินโครงการที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหาย คือ หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
รัฐมนตรีให้ดำ� เนินโครงการและหน่วยงานของรัฐทีเ่ ป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินโครงการ ซึง่ หัวหน้า
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สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีอ�ำนาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด”
• ส�ำนักการโยธาได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบและ
อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ด�ำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารบางกอกอารีน่า (Futsal Stadium)
บริเวณที่ดินศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก วงเงินโครงการ ๑,๒๓๙,๔๖๔,๐๐๐ บาท โดยใช้
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาด�ำเนินการ ๓ ปี (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ส่วนรายละเอียดงบประมาณ
ในการด�ำเนินการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ตกลงกับส�ำนักงบประมาณต่อไป
ข้อพิจารณาและเสนอแนะ
ส�ำนักการโยธาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการก่อสร้างอาคารฯ Futsal Stadium กรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการ
ตามข้อเท็จจริง ๒ ซึง่ การแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความผิดทางละเมิด จะต้องด�ำเนินการตามแนวทางข้อ ๔
ของหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๘๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น ส�ำนักการโยธา
จึงได้หนังสือเรียนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ เพื่อประสานขอให้ส่งชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และหนังสือเรียนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อแจ้งผลความคืบหน้าการด�ำเนินการให้
ทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน มีรายละเอียดดังนี้
• การแก้ไขข้อบกพร่องและควบคุมหรือก�ำกับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก กรุงเทพมหานครได้ก�ำชับเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องการบริหารสัญญา โดยให้เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบการจัดท�ำสัญญาจ้างให้ถูกต้องตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสอดคล้องกับหนังสือขออนุมตั จิ า้ ง ส่วนเงือ่ นไข
พิเศษต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือจากข้อก�ำหนดในแบบของสัญญา กรุงเทพมหานครได้ก�ำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดท�ำรายละเอียด
ข้อก�ำหนดเฉพาะงาน (TOR) ก�ำหนดเงื่อนไขพิเศษนั้นไว้ในรายละเอียดข้อก�ำหนดเฉพาะงาน (TOR) ซึ่งจักต้องเผยแพร่
ให้ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาทราบก่อนขัน้ ตอนการเสนอราคา จึงจักสามารถน�ำมาเป็นส่วนหนึง่ ของข้อก�ำหนดในสัญญาได้
และก�ำชับเจ้าหน้าทีผ่ ไู้ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นผูค้ วบคุมงาน ควบคุมการบริหารสัญญา ให้ดำ� เนินการตามระยะเวลาในแผนงาน
ที่ได้ก�ำหนดไว้ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว ส�ำหรับการจัดท�ำราคากลาง กรุงเทพมหานคร
ได้ก�ำชับคณะกรรมการก�ำหนดราคากลางและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมิให้ค�ำนวณราคากลางในรูปแบบมูลค่าราคา
งานรวมหรืองานเหมา แต่ให้ค�ำนวณราคากลางแยกเป็นแต่ละรายการ ทั้งนี้ เพื่อจักได้เปรียบเทียบราคาให้ถูกต้อง
ตามราคาของกระทรวงพาณิชย์ กรมบัญชีกลาง หรือส�ำนักงบประมาณ และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบส่วน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง กรุงเทพมหานครได้ก�ำชับให้ปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๖๗ แห่งข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วแต่กรณี
• การด�ำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร กรณีค�ำนวณราคากลางไม่ถูกต้อง เป็นเงิน
๗๗,๗๗๙,๐๕๔.๓๔ บาท รวมทั้งกรณีการตรวจรับงานจ้างไม่ครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างเป็นเงิน
๔๒๑,๑๔๖.๔๑ บาท กรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นควรด�ำเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด เพื่อจักได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวง ตลอดจนต้องรับฟังพยานบุคคล หรือพยาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และตรวจสอบเอกสารหรือสถานที่ เพือ่ ให้ได้ความว่ามีเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ดกระท�ำละเมิด อันเนือ่ งมาจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ และจักต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดดังกล่าวหรือไม่ เป็นจ�ำนวน
คนละเท่าใด ซึง่ โครงการก่อสร้างอาคารฯ Futsal Stadium นัน้ คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบ
และอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ด�ำเนินโครงการโดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ
๑๐๐ ทั้งนี้ให้กรุงเทพมหานครตกลงกับส�ำนักงบประมาณเกี่ยวกับรายละเอียดงบประมาณต่อไป ดังนั้น การแต่งตั้งคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีนี้ จักต้องด�ำเนินการตามแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการร่วมกันแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดทีส่ ง่ มาพร้อมนี้ ซึง่ กระทรวงการคลังได้เรียนแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ
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ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ถือปฏิบัติ โดยก�ำหนดไว้ในข้อ ๔ ว่า “กรณีการ
ด�ำเนินโครงการที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหาย คือหน่วยงานของรัฐที่ได้
รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ด�ำเนินโครงการ และหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการ
ด�ำเนินโครงการ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีอ�ำนาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด” โดยกรุงเทพมหานครได้ประสานส�ำนักงบประมาณ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ก่อสร้างอาคาร Futsal Stadium ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
เพื่อจักได้ด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการสอบสวนต่อไป
ทัง้ นี้ กรุงเทพมหานครจักรายงานผลความคืบหน้าการด�ำเนินการตามประเด็นการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น ให้สำ� นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ต่อไป
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. เห็นควรตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพือ่ จักได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เร่งด�ำเนินการ
สอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ และรายงานผลให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายในก�ำหนด
๒. ควรถือปฏิบัติในการด�ำเนินงานให้เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
๓. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงต่าง ๆ ควรเร่งรัดตรวจรับงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาทัง้ ระบบโครงสร้าง
ระบบสาธารณูปโภค พัสดุ ครุภัณฑ์ และเมื่อตรวจรับงานแล้วเสร็จ เห็นควรส่งมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล
สิ่งก่อสร้างหรือพัสดุนั้นให้ถูกต้อง เพื่อน�ำไปบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทรัพย์สินของทางราชการต่อไป
๒. การด�ำเนินการโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออกเชื่อมระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนน
สรงประภา
กรุงเทพมหานครจึงได้มกี ารจัดประชุมหารือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ หาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กบั ประชาชนใน
พืน้ ทีด่ งั กล่าว ซึง่ มีหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครประกอบด้วย ส�ำนักงานออกแบบ กองจัดกรรมสิทธ์ กองแผนงาน
และประสานสาธารณูปโภค ส�ำนักการโยธา ส�ำนักงานเขตหลักสี่ และส�ำนักงานเขตดอนเมือง ร่วมประชุมหารือ เพือ่ แก้ไข
ปัญหาตามทีม่ ปี ระชาชนกว่า ๒๐๐ ครัวเรือน บริเวณสองฝัง่ คลองตาอูฐ (ด้านติดริมคลองประปา) ร้องขอให้กรุงเทพมหานคร
ด�ำเนินการสร้างเส้นทางสัญจร และได้ข้อยุติจัดท�ำโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออกเชื่อมระหว่าง
ถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภา วงเงินก่อสร้าง ๑๕๐ ล้านบาท ค่าจัดกรรมสิทธิ์ประมาณ ๑,๐๒๒ ล้านบาท ระยะทาง
๔,๔๐๐ เมตร เป็นการประสิทธิภาพโครงข่ายการจราจรให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภา
การแก้ไขปัญหาพื้นที่ปิดล้อมบริเวณชุมชนหลังวัดไผ่เขียว ระบบระบายน�้ำ ระบบการจราจร ทั้งนี้ยังช่วยบรรเทาปัญหา
การจราจรบริเวณถนนซอยวัดเวฬุนาราม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ควรมีการเร่งรัดเจรจาปรองดองกับเจ้าทีข่ องทีด่ นิ โดยเร็ว การค�ำนวณราคาทีด่ นิ ควรเป็นราคาทีย่ ตุ ธิ รรม หากไม่ได้
ข้อยุติ ควรเร่งเสนอออกพระราชกฤษฎีกาต่อไป
๒. ส�ำนักการโยธาควรประสานท�ำความเข้าใจกับประชาชนในหมูบ่ า้ นมายโฮม ให้รบั ทราบโครงการและให้ความ
ร่วมมือต่อไป
๓. รับทราบข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุเครนก่อสร้างหัก ภายในซอยเจริญกรุง ๓๖ มีเศษวัสดุร่วงหล่นใส่อาคาร
ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เสียหาย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและมาตรการป้องกันในเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ
จากข่าวทีล่ งสือ่ มวลชน วันที่ ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ มีเครนยกแผ่นเหล็กจากอาคารสูงทีอ่ ยูร่ ะหว่างการปรับปรุงให้เป็นโรงแรม
รับน�้ำหนักไม่ไหว แขนเครนหัก ท�ำให้มีแผ่นเหล็กกว่า ๓๐ แผ่นร่วงใส่หลังคาลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
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สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
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คอนแวนต์ทอี่ ยูต่ ดิ กัน ทะลุใส่กลุม่ นักเรียนได้รบั บาดเจ็บกว่า ๑๐ คน ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครได้เข้าตรวจสอบสถาน
ทีเ่ กิดเหตุแล้ว พร้อมทัง้ สัง่ การให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาและด�ำเนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ และ
แจ้งความด�ำเนินคดีกับเจ้าของอาคารที่เป็นต้นเหตุแล้ว
ในการนี้ ส�ำนักการโยธาได้รวบรวมข้อมูลปั้นจั่นหรือเครนที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พบว่ามีปั้นจั่นหรือเครนที่ติดตั้งตามโครงการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด ๑๓๙ โครงการ รวม ๒๗๐ ตัว
แบ่งเป็น ทาวเวอร์เครน ๒๕๑ ตัว (Tower Crane) โมบายเครน ๔ ตัว (Mobile Crane) ไฮดรอลิคเครน ๑๕ ตัว
(Hydraulic Crane) ซึ่งจะต้องมีการควบคุมตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์การควบคุมปั้นจั่นให้มีความปลอดภัย ดังนี้
ข้อ ๑๙ ผูด้ าํ เนินการต้องใช้โซ่ เชือก ลวดสะลิง รอกทีใ่ ช้งาน ปัน้ จัน่ หรือลิฟต์สง่ ของ ทีม่ สี ภาพแข็งแรงและมีขนาด
พอที่จะใช้ในการยก การวาง และยกน�้ำหนักสิ่งของให้ลอยตัวอยู่ที่จุดหนึ่งจุดใดได้โดยปลอดภัย
ข้อ ๒๐ เมือ่ หยุดการใช้ปน้ั จัน่ หรือลิฟต์สง่ ของประจาํ วัน ผูด้ าํ เนินการต้องจัดให้มกี ารป้องกันมิให้ปน้ั จัน่ หรือลิฟต์
ส่งของนั้นเลื่อน ล้ม หรือหมุน อันอาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน
ข้อ ๒๑ ผูด้ าํ เนินการต้องจัดให้มผี คู้ วบคุมทีม่ คี วามชํานาญควบคุมการใช้เครือ่ งมือกล เครือ่ งกลจักร หรือเครือ่ งจักรกล
และต้องตรวจสอบและบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัยกับการใช้งานอยู่เสมอ
ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ไปที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว โดยหลักการแม้จะไม่ต้องยื่นขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ แต่ต้องมีการแจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบก่อนดําเนินการติดตั้งปั้นจั่นทุกครั้ง มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย
มีการยื่นแผนผัง บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ มีผู้ควบคุมงาน มีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิต
ปัจจุบันเกิดปัญหาปั้นจั่นหักล้มบ่อยครั้ง แต่ละครั้งก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
ของประชาชนกรุงเทพมหานครจึงได้กําชับผู้ที่ท�ำการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ให้ตรวจสอบการใช้เครื่อง
มือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ เครื่องจักรต่าง ๆ โดยต้องมีการบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัยกับการใช้งาน
โดยวิศวกรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยง
อุบัติเหตุปั้นจั่นล้ม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้มีคําสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๖๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะทํางานตรวจโครงการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุปั้นจั่นล้ม
ในระหว่างปฏิบัติงานร่วมกัน โดยให้คณะท�ำงานฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
• ตรวจความปลอดภัยของปั้นจั่นในโครงการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร เพื่อให้ปฏิบัติตามวิธีการและ
เงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และคู่มือการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
• เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแผนงานโครงการก่อสร้าง
• เสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการท�ำงาน หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้างดูแลรักษา ปรับปรุง
แก้ไขปั้นจั่น เครื่องมือ เครื่องจักอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
• สรุปผลและรายงานการด�ำเนินงานให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ อธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือผู้แทน สํานักการโยธา กลุ่มการปฏิบัติงานของสํานักงานเขต สภาวิศวกร (วสท.) สถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินงานคือจะมีการเชิญประชุมคณะทํางานฯ ในวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อกําหนดรา
ยละเอียดแบบฟอร์มในการออกตรวจ รวมทัง้ ออกระเบียบในเรือ่ งวิธกี ารตรวจสอบต่อไป และจะเชิญเจ้าของโครงการทีม่ ี
การติดตั้งปั้นจั่นอยู่ในปัจจุบันมาประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้รับทราบ หลังจากนั้นจะดําเนินการออกตรวจ
โครงการที่มีการติดตั้งปั้นจั่นทุกโครงการ			
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ควรมีการออกตรวจเครนแบบเข้มงวด เป็นไปอย่างสม�ำ่ เสมอ ในการตรวจสอบทุกประเด็นจ�ำเป็นต้องจดบันทึก
รายละเอียดแต่ละเหตุการณ์ไว้อย่างชัดเจน และเห็นควรขอความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมตรวจสอบด้วย
๒. ควรมีการตรวจสอบบริษัทที่เปิดกิจการน�ำเข้าเครนว่าเป็นของใหม่ หรือมือสอง กรณีปั้นจั่นที่จะน�ำมาใช้ใน
การก่อสร้างอาคารสูงควรใช้ของใหม่ที่มีความมั่นคงแข็งแรง และเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
๓. ควรก�ำหนดเงื่อนไขการใช้งานเครนไว้ในกฎหมาย บังคับใช้ให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติ เนื่องจากมีอุบัติจาก
เครนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
เรื่อง การแก้ไขปัญหาตามค�ำร้องเรียนของประชาชน มีดังนี้
๑. การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณแยกทางต่างระดับรัชวิภา เขตจตุจักร
ส�ำนักการโยธาได้ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีเสาไฟฟ้าสองสว่างจ�ำนวน ๓๓ ต้น ซึ่งความช�ำรุดเสียหายเนื่องจาก
มีอายุการใช้งานกว่า ๒๐ ปี แบ่งเป็นไฟดับทุกดวง ๗ ต้น ไฟติดไม่ครบดวง ๒๒ ต้น ที่เหลือใช้งานได้ปกติ การแก้ไขปัญหา
ส�ำนักการโยธาได้ประมาณราคาค่าซ่อมแซมไฟฟ้าดังกล่าวแล้ว เป็นเงิน ๙,๗๓๕,๐๐๐ บาท จะเบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) โดยวิธีคัดเลือก เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว จะใช้
เวลาประมาณ ๔๕ วัน ในการด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ
นอกจากนีย้ งั มีไฟฟ้าดับอีกหลายจุดในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร เนือ่ งจากการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรุงเทพมหานครกับการไฟฟ้านครหลวง ปี ๒๕๔๗ และปี ๒๕๕๕ ได้สนิ้ สุดลง
ประกอบกับต้องด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด จึงเกิดผลกระทบท�ำให้การด�ำเนินการล่าช้า ทุกเนื้องานจะต้อง
ท�ำรายละเอียดและประมาณการแล้วเสร็จก่อน เกิดผลกระทบให้การท�ำงานไม่ทนั ต่อปัญหาทีป่ ระชาชนแจ้งมา ส�ำนักการ
โยธาได้ประสานงานกับส�ำนักการคลังเพื่อหารือไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษแล้ว
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
• ส�ำนักการโยธาควรตรวจสอบและเร่งแก้ไขโดยเร็ว เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนโดยตรง
๒. ขอทราบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นซอยนาคนิวาส ๔๘ แยก ๑๔-๙ ได้รบั ความเดือดร้อนเกีย่ วกับ
ปัญหาน�้ำท่วมขัง ถนนช�ำรุด
คณะกรรมการฯ ได้เชิญส�ำนักงานเขตลาดพร้าวเข้าร่วมประชุม เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนว่าสภาพถนน
บริเวณภายในซอยนาคนิวาส ๔๘ แยก ๑๔-๙ ประสบปัญหาน�้ำท่วมขังมาเป็นเวลานาน ถนนช�ำรุด เป็นหลุมบ่อ สร้าง
ความเดือดร้อนต่อการจราจรในซอย โดยส�ำนักเขตลาดพร้าวได้รบั เรือ่ งและได้เสนอของบประมาณเพือ่ ปรับปรุงถนนแล้ว
ใช้งบประมาณ ๒,๒๑๐,๐๐๐ บาท
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
• ในการปรับปรุงซอยดังกล่าว เห็นควรติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและไฟฉุกเฉินให้ประชาชนทราบเพื่อระมัดระวัง
อุบัติเหตุต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
๓. รับทราบข้อเท็จจริงร้องเรียนของนางสาวพูนสุข ญาณะจารี เรือ่ ง ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างต่อเติมบ้านพักอาศัย
เลขที่ ๓๒/๓ ซอยอารีย์ ๕ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท และตรวจสอบการยังคงมีอยูข่ องอุปกรณ์และการท�ำ
เซรามิค
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สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

นางสาวพูนสุข ญาณะจารี ได้มีหนังสือร้องเรียนถึงผู้อ�ำนวยการเขตพญาไท ว่าตนและครอบครัวได้รับผลกระทบ
จากกลิ่นสารเคมีที่ใช้ทําเซรามิคในช่วงเวลา ๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. ทําให้มีอาการเวียนศีรษะ ระคายคอ แสบจมูก ซึ่งผู้ร้อง
ได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ มีผลการตรวจสอบ ดังนี้
• กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบบ้านดังกล่าว พบว่าไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยสิง่ แวดล้อมและสุขาภิบาล ส�ำนักงานเขตพญาไท ได้เข้าตรวจสอบเมือ่ เดือนมีนาคม
๒๕๖๒ พบว่ามีเตาอบเซรามิคอยู่ภายในห้องครัว มีสภาพไม่ได้ใช้งาน ไม่พบคนงาน ไม่พบการประกอบกิจการใด ๆ
• สาํ นักงานเขตพญาไทได้ประสานงานกับกรมควบคุมมลพิษ เพือ่ ร่วมกันตรวจสอบเรือ่ งกลิน่ เหม็น ตามข้อร้องเรียน
จํานวน ๒ ครัง้ ครัง้ ที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ พบว่าบ้านเลขที่ ๓๒/๓ มีลกั ษณะเป็น บ้านพักอาศัย มีปา้ ยชือ่ ร้าน
ติดด้านหน้าบ้านชือ่ AREE CERAMIC คณะผูต้ รวจสอบไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้ เนือ่ งจากไม่พบผูอ้ ยูอ่ าศัยภายในบ้าน
ดังกล่าว ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ พบเจ้าของบ้าน แต่ไม่อนุญาตให้คณะผู้ตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบ
ภายในบริเวณบ้าน
• ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ส�ำนักงานเขตพญาไท ได้ดําเนินการตรวจสอบทะเบียนพาณิชย์ของร้านอารีย์เซรามิค พบว่า
มีใบทะเบียนพาณิชย์ โดยนายสราญ อมรวิทวัส เป็นผู้ขออนุญาต และได้ทําหนังสือเรียนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
เพื่อขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ ตรวจวัดกลิ่น ณ บ้านผู้ร้อง
• กรมควบคุมมลพิษได้มหี นังสือแจ้งว่ากรณีเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิน่ สามารถอาศัยอาํ นาจตาม
กฎหมายสาธารณสุขดําเนินการติดตามตรวจสอบเป็นระยะและระงับเหตุได้โดยตรง จึงไม่ได้ดําเนินการติดตั้งเครื่องวัด
กลิ่นตามที่สํานักงานเขตพญาไทประสานเป็นหนังสือไป
• ส�ำนักงานเขตพญาไท กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เข้าไปตรวจสอบร้านอารียเ์ ซรามิคและภายในบ้าน ครัง้ ที่ ๒ ซึง่
เจ้าของร้านอารียเ์ ซรามิคยืนยันว่าไม่ได้ผลิตหรือเผาเซรามิคแล้ว ซึง่ ส�ำนักงานเขตพญาไทได้ทำ� หนังสือแจ้งให้ผรู้ อ้ งทราบแล้ว
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ควรมีการบันทึกรายละเอียดการตรวจสอบแต่ละครั้งโดยละเอียด และควรให้เจ้าของร้านอารีย์เซรามิค
มีหนังสือยืนยันว่าไม่ได้ประกอบการเผาเซรามิคแล้ว
๒. ควรสอบถามบ้านข้างเคียงรายอืน่ ว่าได้รบั กลิน่ สารเคมีจากการเผาเซรามิคของร้านอารียเ์ ซรามิคหรือไม่ และ
ให้รวบรวมข้อมูลไว้เพื่อเป็นหลักฐาน หากมีการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
๔. รับทราบการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีกลิ่นและเสียงรบกวนจากสถานประกอบการในซอยปราโมทย์ ๒
ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก
ตามทีไ่ ด้รบั เรือ่ งร้องเรียน ว่าผูป้ ระกอบการบ้านเลขที่ ๒๑ ซอยปราโมทย์ ๒ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก
ท�ำธุรกิจโรงงานผลิตอาหารอินเดียขนาดใหญ่และคาดว่าน่าจะมีถังแก๊สจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดกลิ่นและเสียงรบกวน
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ สํานักงานเขตบางรักได้ตรวจสอบ
สถานประกอบการดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
• การตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ทิง้ โดยสาํ นักการระบายน�ำ้ ได้ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน�ำ้ ทิง้ จากสถานประกอบการ
ปรุงอาหาร เพือ่ ทาํ การตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า มีคา่ บีโอดีและสารแขวนลอยเกินเกณฑ์มาตรฐานน�ำ้ ทิง้
ซึง่ สถานประกอบการได้หามาตรการแก้ไขโดยการติดต่อขอรับบริการบําบัดน�ำ้ ทิง้ ของโรงควบคุมคุณภาพน�ำ้ สีพ่ ระยาแล้ว
• การตรวจสอบสถานทีใ่ ช้กา๊ ซ โดยกรมธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบ พบว่าสถานประกอบการดังกล่าว มีการติดตัง้
ถังก๊าซหุงต้ม ขนาด ๔๘ กิโลกรัม จาํ นวน ๓ ถัง (ปริมาณรวม ๒๘๘ ลิตร) เข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑
สามารถประกอบกิจการได้ทนั ทีตามประสงค์ของผูป้ ระกอบกิจการ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ.๒๕๔๒ กรมธุรกิจพลังงานได้แจ้งให้ผปู้ ระกอบกิจการติดตัง้ อุปกรณ์ปอ้ งกันถังก๊าซหุงต้มโค่นหรือล้ม พร้อมทัง้ ตรวจสอบ
เครื่องดับเพลิงให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้ประกอบการได้แก้ไขตามที่ได้รับคําแนะนําเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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• การตรวจวัดระดับเสียง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่สํานักอนามัย ด้วยวิธีการ
ตรวจวัดระดับเสียงตามวิธีการที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ การตรวจวัดและคํานวณระดับเสียง
ปรากฏว่า มีค่าระดับการรบกวนเท่ากับ ๐.๔ เดซิเบล(เอ) ซึ่งมีค่าไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙
• การตรวจสอบกลิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่สํานักอนามัย ด้วยวิธีวัดระดับ
ความรุนแรงของกลิ่นด้วยการดมจากจมูกมนุษย์ผ่านเครื่องมือวัดกลิ่นภาคสนาม ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้น
ของกลิ่นปรากฏว่า มีค่าตั้งแต่ระดับ ๔ หน่วยกลิ่น(D/T) ถึงระดับ ๖๐ หน่วยกลิ่น(D/T) ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานค่าระดับ
กลิ่นรบกวนตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกลิ่นรบกวนที่เกิดจาก
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานเขตจึงแนะนําให้สถานประกอบการเร่งรัดจัดหา
มาตรการป้องกันกลิ่น โดยจะต้องเปิดใช้เครื่องดูดควันทุกครั้งที่มีการประกอบปรุงอาหาร พร้อมทั้งทําความสะอาดและ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องดูดควันอย่างสม�่ำเสมอ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและดูแลขั้นตอนการประกอบ
ปรุงอาหารในภาพรวมเป็นการเฉพาะ หากพบว่าขั้นตอนหรือเครื่องมือใดมีปัญหาให้รีบแจ้งเจ้าของหรือผู้ดําเนินกิจการ
ทราบและแก้ไขทันที
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. สํานักงานเขตบางรักควรติดตามตรวจสอบดําเนินการตามอาํ นาจหน้าทีแ่ จ้งผลการตรวจสอบแก่ผปู้ ระกอบการ
และผู้ร้องทราบด้วย
๒. ในการด�ำเนินการตรวจสอบแต่ละครัง้ ควรมีการบันทึกการตรวจสอบอย่างละเอียด และรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
ส�ำหรับชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง หรือหากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นอีก
๕. รับทราบเรื่องร้องเรียนของนางพัชรา ไชยสุริยา กรณีขอให้ส�ำนักงานเขตดอนเมืองตรวจสอบที่ดินข้างเคียง
ที่ท�ำการปลูกสร้างอาคารชิดติดแนวหลักเขต
นางพัชรา ไชยสุริยา ได้ยื่นค�ำร้องขออนุญาตการต่าง ๆ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยขอให้ส�ำนักงานเขต
ดอนเมือง ท�ำการตรวจสอบการปลูกสร้างอาคารทีก่ อ่ สร้างชิดเขตทีด่ นิ ของนางพัชราฯ ซึง่ ได้ให้เช่าท�ำตลาดนัด โดยไม่เว้น
ระยะห่างตามกฎหมายก�ำหนด ที่บริเวณซอยช่างอากาศอุทิศ ๑๖ ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงและเขตดอนเมือง
ส� ำ นั ก งานเขตดอนเมื อ งได้ ต รวจสอบแล้ ว โดยด� ำ เนิ น การประสานส� ำ นั ก งานที่ ดิ น กรุ ง เทพมหานคร
สาขาดอนเมือง เพือ่ ขอคัดถ่ายโฉนดทีด่ นิ และเอกสารแสดงกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ และได้ตรวจสอบการยืน่ ขอเลขหมายทะเบียน
บ้านทีถ่ กู ร้องเรียน สืบค้นได้ คือ ส�ำเนาโฉนดทีด่ นิ และร้องขอทะเบียนบ้านเมือ่ ปีพ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารทีก่ อ่ สร้างมาก่อน
ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ไม่ปรากฏเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร “ซึ่งตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๗๕ อนุญาตให้อาคารปลูกสร้างชิดเขตทีด่ นิ ต่างผูค้ รอบครองได้ แต่กอ่ สร้างได้เฉพาะฝาหรือผนังทึบ
ไม่มปี ระตูหน้าต่างและมีชอ่ งระบายอากาศอยูช่ ดิ เขตได้พอดี แต่มใิ ห้สว่ นหนึง่ ส่วนใดของอาคารรุกล�ำ้ เขตทีด่ นิ ข้างเคียง”
และได้จัดท�ำหนังสือแจ้งให้นางพัชรา ไชยสุริยา ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท ๖๔๐๓/๖๑๓๓ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
แล้ว
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
• ส�ำนักงานเขตดอนเมืองจะต้องลงพืน้ ทีต่ รวจดูสภาพข้อเท็จจริงระหว่างทีด่ นิ ของผูร้ อ้ งกับบ้านหลังทีถ่ กู ร้องเรียน
และบ้านหลังอื่นที่อยู่บริเวณนี้ ว่ามีแบบ รูปทรง การปลูกสร้างอย่างไร ปลูกชิดแนวเขตที่ดินเหมือนบ้านหลังที่ถูกร้อง
เรียนหรือไม่ และควรเชิญผู้ร้องกับผู้ถูกร้องมาหารือเพื่อตกลงเรื่องการบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนร�ำคาญให้ลดลง

124

BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
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๖. รับทราบข้อเท็จจริงกรณีการก่อสร้างโครงการมหาดเล็ก เรสซิเดนท์ ในซอยมหาดเล็กหลวง ๒ ถนนราชด�ำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ของส�ำนักงานพระคลังข้างที่
เมือ่ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ศาลปกครองกลางมีคำ� พิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง
อาคารโครงการมหาดเล็ก เรสซิเดนซ์ ในซอยมหาดเล็กหลวง ๒ ถนนราชด�ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ของส�ำนักงานพระคลังข้างที่
โดยให้มผี ลย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ซึง่ เป็นวันทีอ่ อกใบอนุญาต เนือ่ งจากเห็นว่าการออกใบอนุญาตดังกล่าว
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ คดีดังกล่าว สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนได้รับมอบอ�ำนาจจากประชาชน ๔๘ รายที่เป็นเจ้า
ของกรรมสิทธิท์ พี่ กั อาศัยห้องชุด อาคารชุดคิวหลังสวน อาคารแกรนด์หลังสวน ในซอยหลังสวน เขตลุมพินี ซึง่ อยูใ่ กล้กบั
โครงก่อสร้างดังกล่าว ยื่นฟ้องผู้อ�ำนวยการเขตปทุมวัน และพวกรวม ๓ คน เนื่องจากเห็นว่าการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
โครงการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการก่อสร้างก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เหตุทศี่ าลปกครองสัง่ เพิกถอน ระบุวา่ เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าถนนมหาดเล็กหลวง ๒ มีเขตทางกว้าง ๑๒ เมตร
ถึง ๑๓.๕๗ เมตร การทีส่ ำ� นักงานการโยธากรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตให้กอ่ สร้างดัดแปลงอาคาร เลขที่ ๒๐/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้ส�ำนักงานพระคลังข้างที่ก่อสร้างเป็นอาคารสูง ๔๑ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคาร
อยู่อาศัยรวม ๑๔๕ ห้อง พื้นที่ ๔๔,๖๑๘ ตารางเมตร มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป ถือเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่บนที่ดินแปลงย่อย ที่ ๒๔ โดยอยู่ติดกับถนนมหาดเล็กหลวง ๒ ที่มีขนาดเขต
ทางกว้างน้อยกว่า ๑๘ เมตร จึงเป็นการฝ่าฝืนตามข้อ ๒ วรรคสอง ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับที่ดินตามโฉนดเลขที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ เลขที่ดิน ๓ ของส�ำนักงาน
พระคลังข้างที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
ซึง่ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ๒๕๕๖ ข้อ ๒๒ วรรคสอง ก�ำหนดว่าทีด่ นิ ประเภท
นี้ห้ามใช้ประโยชน์เพื่อกิจการตามที่ก�ำหนดดังต่อไปนี้ ..(๙) การประกอบพานิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑ หมื่น
ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตรจาก
บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เมื่อที่ดินที่ดังกล่าวมิได้ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า
๑๖ เมตร จึงไม่ชอบตามข้อก�ำหนดตามกฎกระทรวงดังกล่าว การออกใบอนุญาตก่อสร้างจึงเป็นการกระท�ำไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จึงมีคำ� พิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาต โดยให้มผี ลย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ทีม่ กี ารออกใบอนุญาต
โดยยังคงให้ค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อน มีค�ำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ให้ชะลอการ
ก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีค�ำพิพากษานั้นมีผลต่อไปจนกว่าคดีถึงที่สุดหรือมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
• เห็นควรหาข้อมูลจากรายงานการประชุมในการพิจารณาออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ามีหลักการ
และเหตุผลใดในการออกกฎกระทรวง เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลชี้แจงในการเสนอขออุทธรณ์ต่อศาล จ�ำเป็นต้องเสนอให้
ศาลฯ เห็นถึงเหตุผลว่ากฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) มีวัตถุประสงค์
เจตนารมณ์ หลักการและเหตุผลอย่างไรในการออกกฎหมายนี้ มีการรองรับการด�ำเนินงานอย่างไร
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ส่วนที่ ๔
สรุปผลงานคณะกรรมการการสาธารณสุข
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลงานคณะกรรมการการสาธารณสุข
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการการสาธารณสุข

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์
ประธานกรรมการ

นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์
รองประธานกรรมการ

นายกิตติ บุศยพลากร
กรรมการ

พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต
กรรมการ

พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลการติดตั้งเครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated
External Defibrillator (AED)) จ�ำนวน ๒๐๐
เครือ่ ง แผนการบ�ำรุงรักษาและการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง AED รวมทั้ง
แผนการจัดซื้อและติดตั้งเพิ่มเติม

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียม
เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เด็กอ่อน (Nursery)
การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติคุมโรค จากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบสถานการณ์และระบบ
บริการปฐมภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

การด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรค
ในพืน้ กรุงเทพมหานคร รวมทัง้ ปัญหาอุปสรรค
ในการด�ำเนินงาน
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คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบสถานการณ์ รวมทั้ง
แผนการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ประเภทกัญชา และพืชกระท่อม

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบความคืบหน้าการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบสถานการณ์ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
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สรุปผลงานคณะกรรมการการสาธารณสุข ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
สภากรุงเทพมหานครได้ตงั้ คณะกรรมการการสาธารณสุขในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ
สมัยทีส่ ี่ (ครัง้ ที่ ๒) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๑ เมือ่ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ ี่ (ครัง้ ที่ ๓)
ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๕ คน
ดังนี้
๑. นายพรเทพ 		
ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการ
๒. นางสุกัญญา 		
สุวัฒนวงศ์
รองประธานกรรมการ
๓. นายกิตติ 		
บุศยพลากร
กรรมการ
๔. พลเอก โกญจนาท		
จุณณะภาต
กรรมการ
๕. พลตรี สุทธิชัย		
วงษ์บุบผา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางสาวจุฑามาศ		
พลสูงเนิน		
									
									
๒. นางสาวชลิดา		
อ่อนน้อม		
									
									

นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ผลการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ รับทราบข้อมูลและความคืบหน้า รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะด้านการสาธารณสุข แยกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ เรื่องใหม่
ส่วนที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง
ส่วนที่ ๓ การด�ำเนินงานด้านนิติบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข

ส่วนที่ ๑ เรื่องใหม่

๑.๑ การป้องกันและควบคุมโรค
		 ๑) การให้วัคซีนในผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และการเตรียมการให้วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจากแบคทีเรีย
numococcus
				 ปัจจุบนั วัคซีนในผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุมคี วามส�ำคัญมากขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเฉพาะประเทศไทยทีก่ ำ� ลังก้าวเข้าสู่
สังคมผูส้ งู อายุอย่างเต็มตัว ในวัยผูส้ งู อายุ หากเกิดโรคติดเชือ้ อาจมีอาการรุนแรง และใช้เวลาในการรักษานาน การฉีดวัคซีน
จึ ง เป็ น แนวทางหนึ่ ง เพื่อป้องกัน โรคและลดค่าใช้จ่ายทางด้ า นสาธารณสุ ข ลงเมื่ อ เที ย บกั บที่ ค นไข้ ต ้ อ งไปนอนใน
โรงพยาบาลนานๆ เมือ่ ป่วยแล้ว จากข้อมูลของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย พบว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในผูใ้ หญ่และ
ผู้สูงอายุของประเทศไทยยังอยู่ในอัตราที่ไม่สูงมากนัก การรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ
ค�ำแนะน�ำการให้วัคซีนป้องกันโรคส�ำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แบ่งวัคซีนเป็น ๒ กลุ่มคือ
๑. วัคซีนที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรจะได้รับหากไม่มีข้อห้าม ได้แก่
๑) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ มี่ อี ายุตงั้ แต่ ๖๕ ปีขนึ้ ไป และผูป้ ว่ ยอายุระหว่าง ๑๙ - ๖๔ ปี
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ทีม่ ปี ระจ�ำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง และผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ
๑ ครั้งจากโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไต โรคเลือด รวมถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
๒) วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป
๓) วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ในผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับการฟอกไต รวมไปถึงผู้ป่วยที่ได้รับเลือดบ่อย
นอกจากนีย้ งั อาจพิจารณาให้ในผูท้ มี่ โี รคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคตับแข็ง โรคไตวายเรือ้ รัง ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน รวมถึง
ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
๔) วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โดยแนะน�ำให้ฉีดทุก ๑๐ ปี
๕) วัคซีนป้องกัน Human Papillomavirus (HPV) ซึง่ เป็นสาเหตุสำ� คัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก แนะน�ำ
ให้ฉีดในสตรีอายุ ๙-๒๖ ปี
๒. วัคซีนที่อาจพิจารณาให้ตามความเสี่ยงหรือโรคประจ�ำตัวของผู้ป่วย ได้แก่
๑) วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ในผูป้ ว่ ยอายุระหว่าง ๑๙-๖๔ ปีทมี่ โี รคหัวใจ โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง
โรคตับแข็ง โรคไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมถึงผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ�ำ และผู้เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
๒) วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส ในรายที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคและมีโอกาสสัมผัสเชื้อ เช่น ครูหรือผู้ที่เลี้ยงเด็กเป็น
จ�ำนวนมาก รวมไปถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ยังไม่ต้องการตั้งครรภ์ ทั้งนี้ ส�ำหรับผู้ที่ไม่ทราบหรือไม่เคยมีประวัติเคยเป็นมา
ก่อน ควรตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคอีสุกอีใสก่อนได้รับวัคซีน
๓) วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป เพื่อลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคงูสวัด และช่วย
ลดความรุนแรงของอาการงูสวัดได้หากเป็นโรค
๔) วัคซีนป้องกัน Human Papillomavirus (HPV) ในชายอายุ ๑๙-๒๖ ปี โดยเฉพาะกลุ่มชายรักร่วมเพศ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุส�ำคัญของมะเร็งบริเวณทวารหนักและอวัยวะเพศ
๕) วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ โดยเฉพาะในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น
๖) วัคซีนป้องกันไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ส�ำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังไปพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ ณ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย หรือผู้ที่จะเดินทางไปอยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบชุกชุม
การเตรียมการให้วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจากแบคทีเรีย numococcus
โรคติดเชือ้ นิวโมคอคคัสส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเด็กและผูใ้ หญ่ และยังเป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้เกิดการ
เจ็บป่วยและเสียชีวติ ทัง้ นี้ เชือ้ แบคทีเรียนวิโมคอคคัสถูกจัดเป็นกลุม่ เชือ้ โรคทีท่ ำ� ให้เกิดอาการเจ็บป่วย ซึง่ ทัง้ หมดมีสาเหตุ
มาจากเชื้อแบคทีเรีย สเตรปโคคอคคัส นิวโมเนีย (Bacterium Streptococcus pneumonia) ที่มีอานุภาพการติดเชื้อ
อย่างรุนแรง เช่น bacteremia/sepsis และ meningitis รวมถึงเชื้อนิวโมเนีย และโรคหูน�้ำหนวกหรือหูชั้นกลางอักเสบ
วัคซีน Prevenar*๑๓ ประกอบด้วยซีโรเทป์ของเชื้อนิโมคอคคัส ๑๓ ชนิด (โปรตีนของเชื้อคอตีบ+Diphtheria
CRM ๑๙๗ protein) เพื่อใช้ในทารกและเด็กเล็ก โดยวัคซีนดังกล่าวได้ผ่านการรับรองว่ามีประสิทธิภาพในการเสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัส รวมถึงโรคปอดบวม และหูน�้ำหนวก (หูชั้นกลางอักเสบ) ที่มีสาเหตุจาก
เชื้อโมคอคคัส ในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๖ สัปดาห์ไปจนถึง ๕ ปี ทั้งนี้ โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสเป็นสาเหตุหลักที่ท�ำให้มีเด็ก
เล็กอายุต�่ำกว่า ๕ ปี เสียชีวิตปีละประมาณ ๑ ล้านราย
การป้องกันก่อนเกิดโรคถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ทั้งยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคภัยไข้เจ็บ
ต่างๆ ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น วัคซีนดังที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนของวัคซีนที่สามารถ
ฉีดเพือ่ ช่วยป้องกันโรคทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตได้ แต่ทงั้ นี้ ผูท้ ตี่ อ้ งการฉีดวัคซีนควรพบแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญก่อนเข้ารับการฉีด
เพื่อรับการสอบถามประวัติสุขภาพ การตรวจร่างกาย และรับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับข้อบ่งชี้และข้อห้ามของวัคซีนแต่ละตัว
เพื่อให้ได้รับประโยชน์และความปลอดภัยจากการฉีดวัคซีนอย่างแท้จริง
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ส�ำนักอนามัยผลักดันน�ำวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจากแบคทีเรีย numococcus
มาฉีดน�ำร่องในปีนี้ และคณะกรรมการฯ จะได้เสนอญัตติให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบและเห็นความส�ำคัญ
เพื่อให้การสนับสนุนต่อไป
๒) สถานการณ์ การด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งปัญหา
อุปสรรคในการด�ำเนินงาน
สถานการณ์ปัญหาวัณโรค
วั ณ โรคปอด สามารถแพร่ เชื้ อ ให้ กั บ คนอื่ น ได้ คนที่ ค ้ น หาไม่ พ บ แต่ มี เชื้ อ จะแพร่ เชื้ อ ได้ ต ลอดเวลา
เหมือนระเบิดเชื้อโรคที่เดินได้ เคลื่อนที่ได้ จึงถือว่าวัณโรคเป็นปัญหาที่รุนแรงมาก ต้องด�ำเนินงานแก้ไขอย่างเร่งด่วน
มิฉะนั้นจะเกิดผลกระทบต่อตั้งแรงงานเศรษฐกิจกิจ สังคมมากมาย
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีดื้อยารุนแรงประมาณ ๑ ล้านบาทต่อราย วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการรักษาวัณโรค
ครั้งแรกให้หายในครั้งแรกที่เริ่มรักษา เป็นการเพิ่มอัตราความส�ำเร็จของการรักษาและการป้องกันการดื้อยา
อัตราอุบัติการณ์วัณโรคของประเทศไทย คือ ๑ ต่อ ๑๐๐,๐๐๐ ประชากร คาดประมาณจ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่
• กรุงเทพมหานคร ๑๒,๗๐๖ รายต่อปี
• ประเทศไทย ๑๐๑,๖๑๓ รายต่อปี
ผู้ป่วยวัณโรคเกิดใหม่ในกรุงเทพมหานครคิดเป็น ๑๒.๕๐ เปอร์เซ็นต์ของจ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคเกิดใหม่ของ
ประเทศไทย
การเข้าถึงบริการตรวจ รักษาของผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ที่ ๙๓.๔๐ เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ภาพเฉลี่ย
ของประเทศไทยอยู่ที่ ๘๔ เปอร์เซ็นต์ ผลส�ำเร็จของการรักษา หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ๘๖.๕๙ เปอร์เซ็นต์
หน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ๗๔.๘๕ เปอร์เซ็นต์
ปัญหาการดื้อยาวัณโรค วัณโรคดื้อยาหลายขนานในกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๖๖ ราย และมีผู้ป่วยวัณโรค
ดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ประมาณ ๔ คน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ยุทธวิธีที่ใช้จัดการกับปัญหาวัณโรคในกรุงเทพมหานคร
แบบตั้งรับ
๑. เน้นการตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็วในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ และการคัดกรองในกลุ่มเสีย่ ง เช่น
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ติดเชื้อเอชไอวี ผู้สูงอายุ เป็นต้น
๒. เน้นการรักษาตามมาตรฐานของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ
๓. เน้นการกินยาโดยมีระบบพี่เลี้ยง DOT (Directly Observed Treatment)
แบบเชิงรุก
๑. จัดให้มีรถเอกซเรย์เคลื่อนที่เพื่อเอกซเรย์ในชุมชนแออัดต่างๆ
๒. ท�ำงานร่วมมือกับภาคประชาสังคม เช่น มูลนิธิศุภนิมิต เพื่อค้นหาผู้ป่วยในชุมชน
ปัญหาอุปสรรค
๑. การเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการวินิจฉัยวัณโรค ได้แก่การตรวจทางโมเลกุลอณูวิทยา ซึ่งมีความไวและ
จ�ำเพาะมากกว่าการตรวจด้วยวิธีย้อมเชื้อหลายเท่า แต่ราคาการตรวจต่อหน่วยค่อนข้างแพง (๗๐๐ บาท : ๖๐ บาท)
ต้องการเครื่องมือและน�้ำยาในการตรวจที่เพียงพอ
๒. การขึน้ ทะเบียนรักษาและรายงานผูป้ ว่ ยวัณโรคเข้าสูโ่ ปรแกรม NTIP (national Tuberculocsis Information
Program) ต้องการความร่วมมือจากโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
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๓. การท�ำ DOT (การกินยาโดยมีพี่เลี้ยง) เพื่อให้อัตราส�ำเร็จของการรักษาสูง และป้องกันปัญหาดื้อยา ต้องการ
นโยบายที่ชัดเจนในการให้ DOT ที่มีคุณภาพกับผู้ป่วยวัณโรค อย่างน้อยในกลุ่มผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อทุกราย
๔. วัณโรคในประชากรเร่ร่อน ยังเป็นปัญหาในการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจนครบก�ำหนดการรักษา ต้องการ
การท�ำงานในลักษณะ Multisectoral approach
นวัตกรรม
มีการจัดตั้ง TB referral center ในกลุ่มงานวัณโรค เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ทั้งผู้ป่วยและโรงพยาบาลในการ
โอนย้ายผูป้ ว่ ยไปยังจุดหมายปลายทางให้ดที สี่ ดุ ซึง่ จะเป็นการป้องกันการขาดยา หรือรักษาไม่ตอ่ เนือ่ ง ศูนย์นดี้ ำ� เนินการ
จัดตั้งโดยส�ำนักอนามัย เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีการใช้บริการผ่านศูนย์นี้แล้ว ประมาณ ๒,๐๓๖ ราย
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
๑. ด้านการค้นหา จ�ำกัดการแพร่ (ระเบิดเชื้อโรค)
๑) ต้องคุน้ หากลุม่ แพร่ (TB positive) ให้พบ โดยใช้เป้าหมาย “การค้นหาผูป้ ว่ ยรายใหม่ขององค์การอนามัย
โลกที่ประมาณการว่าต้องค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ๑.๕๓ ต่อ ๑๐๐,๐๐๐ ประชากร กรุงเทพมหานครต้องค้นหาให้
พบประมาณ ๑๓,๐๐๐ คนต่อปี
๒) การค้นหาจากกลุ่ม Positive สู่กลุ่ม Close Contact โดยโรงพยาบาลเอกชนต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ติดเชื้อ
HIV ที่พบวัณโรค และการออกกฎกระทรวง เพื่อให้เกิดการบังคับใช้โปรแกรม NTIP เพื่อท�ำให้โรงพยาบาลบันทึกข้อมูล
วัณโรค (ปัจจุบันยังไม่มีการปฏิบัติอย่างครอบคลุม)
๓) ต้องให้ผู้ป่วยวัณโรคเคลื่อนย้ายหรืออยู่ในที่สาธารณะน้อยที่สุด เช่น ให้รับยาใกล้บ้าน
๒. ด้านการตรวจวินิจฉัย เพื่อยืนยันว่าเป็นวัณโรค วัณโรคดื้อยา
๑) ด้านการวินิจฉัย เพื่อให้มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้สัมผัสใกล้ชิด/เสี่ยงสูง
			 • ต้องมีระบบช่องทางพิเศษให้เข้าไป x-ray โดยไม่ต้องรอคิว
			 • ต้องมีการปฏิบัติการเชิงรุกไปค้นหาที่บ้าน
			 • การตรวจ ทั้ง x-ray และตรวจเสมหะ ในพื้นที่ที่สะดวก (กรณีที่ไม่ยินยอมมาโรงพยาบาล) Portable
x-ray/Screen TB Anywhere โดยไม่เปิดเผย เป็นที่สังเกตของเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันการตีตรา
			 • กลุ่มเสี่ยงสูง ที่พบ ผู้ป่วยหลายรายต่อเนื่อง ต้องค้นหาเพิ่มแบบเฉพาะเจาะจง
๒) ตรวจชันสูตร เพื่อยืนยันต้องเพิ่มการวินิจฉัย เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีการทดสอบความไว
ต่อยาที่รวดเร็ว โดยการเพิ่มเครื่องมี Gene X pert กระทรวงสาธารณสุขควรเพิ่มเครื่องที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น
โรงพยาบาลภูมิพล โรงพยาบาลต�ำรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
๓) การตรวจทางโมเลกุล molecular test/การทดสอบความไวต่อยา DST ต้องด�ำเนินการมากขึ้น
โดยเฉพาะหน่วยงานในกรุงเทพมหานครที่มีการให้บริการอย่างจ�ำกัด ไม่สอดคล้องกับสถานบริการปัจจุบัน
๓. มาตรการการรักษา ต้องรักษาต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพไม่เป็นภาระกับผู้ป่วย
๑) ผู้ป่วยต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม (การรับยาบางคนทรมานมาก ไม่ต้องการ
ทานยา) จ�ำเป็นต้องใช้การ DOT คือ การก�ำกับติดตามการกินยาอย่างมีพี่เลี้ยง ตลอด ๖ เดือน ซึ่งวิธีนี้นานาประเทศต่าง
ใช้ได้ผล ในการในประเทศไทยเคยใช้มาตรการนีเ้ มือ่ หลายปีกอ่ นและสามารถให้อบุ ตั กิ ารณ์วณ
ั โรคลดลงชัดเจน แต่ในช่วง
หลังการท�ำ DOT อ่อนแอลง ท�ำให้แนวโน้มปัญหาวัณโรคมากขึ้น
			 การท�ำ DOT มีหลายวิธี ดังนี้
			 • Community DOT ซึ่งอาจเป็น Home base DOT
			 • Health care worker DOT (Facilities DOT)
			 • VOT (Video Observe Treatment)
			 • Family base DOT
นโยบาย DOT ควรมีการท�ำให้เข้มแข็งและด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกรุงเทพมหานครและระดับ
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ประเทศ (เนื่องจากมีผู้ป่วยจ�ำนวนหนึ่งที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ต่างจังหวัด แล้วย้ายมาท�ำงานในกรุงเทพมหานคร)
๒) กระทรวงสาธารณสุขต้องมีนโยบายที่ชัดเจนให้ผู้ป่วยทุกรายสามารถรักษาวัณโรคฟรีทั้งของโรงพยาบาล
ภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ปัญหา catastrophy (ภาวะล้มละลายทางเศรษฐกิจ) ที่เกิดจากภาระค่ายาโดยเฉพาะการ
รักษาที่โรงพยาบาลเอกชน โดยการจัดให้มีการจัดตั้งกองทุนสุขภาพด้านวัณโรค โดยการรวมสามกองทุนด้วยกัน ได้แก่
สปสช. กรมบัญชีกลาง ประกันสังคม ทั้งนี้ควรค�ำนึงถึงชุดสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมทั้งการค้นหา การรักษา และให้ยา
ป้องกันวัณโรค
๓) ต้องมีมาตรการจัดสถานทีร่ กั ษาส�ำหรับผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยารุนแรง (XDR) โดยกระทรวงสาธารณสุขท�ำการ
จัดตัง้ Happy farm ขึน้ ในพืน้ ทีบ่ างแห่ง เพือ่ รองรับผูป้ ว่ ย XDR ทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญพิจารณาให้ใช้ Palliative care เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อสู่สังคมมีการดูแลผู้ป่วยอย่างสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์
๔) ควรมีช่องทางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่ชัดเจนปฏิบัติได้
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ จะได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินการป้องกันและควบคุมโรควัณโรคใน
กรุงเทพมหานครต่อไป
๓) สถานการณ์ รวมทัง้ แผนการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พบผูป้ ว่ ย ๕๓,๖๙๙
ราย เสียชีวิต ๖๕ ราย อัตราป่วย ๘๑.๒ ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๑๒ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีรายงานผู้ป่วย ๒,๖๓๔ ราย เสียชีวิต ๒ ราย อัตราป่วย ๔๖.๓๔ ต่อประชากร
แสนคน กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ ๑๐ – ๑๔ ปี (๙๙.๗๓) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปี (๙๐.๑๔) และ
กลุ่มอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี (๘๓.๑๐) ตามล�ำดับ เขตที่มีอัตราป่วยสูง ๓ อันดับแรก คือ เขตห้วยขวาง (๑๑๑.๖๔) เขตตลิ่งชัน
(๑๐๘.๒๖) และเขตยานนาวา (๗๑.๐๖) ตามล�ำดับ
แผนการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แผนพัฒนาระบบ กลไก
การป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเป้าหมาย
• กลุ่มประชากรทุกวัยที่พักอาศัยในอาคารชุด อาคารสูง อพาร์ทเม้น แฟลต หอพัก รวมถึงหมู่บ้านจัดสรร
• กลุ่มประชากรทุกวัยที่พักอาศัยในชุมชนจัดตั้งและชุมชนไม่จัดตั้ง กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มชุมชนแออัด
• กลุ่มวัยท�ำงานรวมประชากรแฝง ประชากรเคลื่อนย้ายในสถานประกอบการภาครัฐ และเอกชน เช่น
แคมป์ก่อสร้าง โรงงาน อาคาร ส�ำนักงาน
• กลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษามหาวิทยาลัย วิทยาลัย กลุ่มวัยเรียน ในโรงเรียนทุกสังกัด และกลุ่มวัยเด็กในศูนย์
เด็กเล็กทุกสังกัด
แผนการด�ำเนินการ
• พัฒนาระบบ กลไก เสริมสร้างสมรรถนะและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายท้องถิ่น ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง ผ่านกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
• พัฒนารูปแบบการควบคุมป้องกันโรคในสถานประกอบการ เรือนจ�ำ มหาวิทยาลัย โดยใช้กลไก Social
Enterprise (SE)
• สร้างความร่วมมือและพัฒนาให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรค
มาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
การเฝ้าระวังโรค
• เฝ้าระวังผู้ป่วย การระบาด ประเมินพื้นที่เสี่ยง วิเคราะห์ สถานการณ์ ชี้เป้า พื้นที่ระบาด กระจายข้อมูล
ข่าวสารและแจ้งเตือน
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• เฝ้าระวังดัชนีลูกน�้ำยุงลายในชุมชน โรงเรียน ศาสนาสถาน โรงงาน โรงแรม สถานที่ราชการ
การป้องกันโรค
• ผลักดันให้เกิดการจัดการพาหะแบบผสมผสาน (IVM) ในชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่
• สื่อสารความเสี่ยง การประชาสัมพันธ์ และจัดทีมสื่อสารเชิงรุก ให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง
การจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันส�ำคัญ กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning
• ประสานความร่วมมือของเครือข่ายสถานพยาบาล สถานที่ราชการ สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดยุงลาย
• ส่งเสริมประชาชนให้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยการใช้มาตรการ ๓ เก็บ
การควบคุมโรค
• เปิดศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (WAR ROOM) ในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาด จัดสรรทรัพยากร
ก�ำลังคนควบคุมการระบาด
• ด�ำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง ๒๘ วัน (Day ๐. ๓, ๗, ๑๔, ๒๑, ๒๘)
• ก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต่อเนื่อง ครอบคลุม Big Cleaning ทุกสัปดาห์
การดูแลรักษา
• กรณีผู้ป่วยนอก : จัดตั้ง Dengue Corner ในสถานพยาบาล ในการให้ค�ำแนะน�ำผู้ป่วยถึงอาการที่ต้องมา
โรงพยาบาล และแจกยาทากันยุงให้ผู้ป่วยและผู้ป่วยต้องสงสัยไข้เลือดออกทุกราย
• จัดท�ำ dead case conference ในผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ด�ำเนินการในเรื่อง ดังนี้
๑. ส�ำนักอนามัยส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team : SRRT
ระดับ Advance และเครื่องพ่น ULV ระดมสรรพก�ำลังลงพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เปิดบ้านเพื่อให้สารเคมีลอยเข้าไปในบ้าน
๒. ส�ำนักอนามัยอ�ำนวยการให้เกิดการปราบยุงตัวแก่ในแขวงทีม่ กี ารระบาดรุนแรง โดยประสานส�ำนักโรคน�ำโดย
แมลง กรมควบคุมโรค ขอสนับสนุนทรายอะเบทและปลาหางนกจูงแจกในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง
๓. ส�ำนักอนามัยควรด�ำเนินการจัดซือ้ ยาทากันยุงแจกทุกบ้านทีม่ เี ด็กอายุตำ�่ กว่า ๖ ขวบ และจัดซือ้ กับดักยุงแจก
ในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง
๔. ส�ำนักอนามัยควรศึกษาการน�ำวัคซีนไข้เลือดออกมาฉีดกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง
๕. ส�ำนักงานเขตควรก�ำจัดขยะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและจัดหาอุปกรณ์ให้จิตอาสาฯ ยืมใช้ เช่น
ไฟฉาย ที่ตักลูกน�้ำ เป็นต้น
๖. ส�ำนักงานเขตประสานนิติบุคคลของอาคารชุดในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยขอให้นิติบุคคลส่งจดหมายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในทุกห้อง ทุกสัปดาห์
๗. ส�ำนักการศึกษาควรให้เด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตรวจลูกน�้ำยุงลายที่บ้านทุกวันศุกร์ พร้อมทั้งให้
เขียนรายงานและรูปถ่ายประกอบส่งครูในวันจันทร์ รวมทั้งประสานทุกโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครด�ำเนินการ
๘. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลือ่ นทีเ่ ร็ว (Surveillance and Rapid Response
Team : SRRT สนับสนุนการด�ำเนินงานในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง
๔) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประเภทกัญชา และพืชกระท่อม
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับสมาชิก
สนช. รวม ๔๔ คน เสนอร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพือ่ แก้ไขให้ยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้แก่ กัญชาและพืชกระท่อม
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สามารถน�ำไปใช้เพื่อการศึกษาวิจัยและเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ภายใต้การก�ำกับดูแลและควบคุมของแพทย์ได้
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ซึ่งบัดนี้ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป อยู่ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขด�ำเนินการออกกฎกระทรวง
และประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ โดยเฉพาะกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการขออนุญาตปลูก
กัญชา ซึ่งตามกฎหมายฉบับนี้จะท�ำให้ผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องใช้กัญชามีทางเลือกในการใช้เพื่อการรักษาโรค รวมไปถึงการ
สนับสนุนให้เกิดการวิจยั และนวัตกรรมทางการแพทย์ทจี่ ะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมยาต่อไปในอนาคตแผนการ
ด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประเภทกัญชา และพืชกระท่อมของส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ด้านการป้องกัน
๑. ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องในการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์เพือ่ รักษาโรค
ผ่านช่องทางเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
อาสาสมัครในสถานศึกษา สื่อสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร
๒. จัดท�ำสื่อ ชุดความรู้ที่เข้าใจ เข้าถึงง่าย เพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้อง
ด้านการบ�ำบัดฟื้นฟูฯ
๑. จัดการประชุมชี้แจงให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขของส�ำนักอนามัย มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค�ำแนะน�ำแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง
๒. มีบริการบ�ำบัดรักษารองรับผู้ติดกัญชา กระท่อม ยาบ้าด้วยโปรกรมจิตสังคมบ�ำบัด (BMA Matrix Model)
ในสถานพยาบาล ๖๙ แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง คลินิกบ�ำบัดยาเสพติด ๒ ลาดพร้าว สถานฟื้นฟู
สมรรถภาพฯ (บ้านพิชิตใจ) ส�ำนักอนามัย และศูนย์ซับน�้ำตาโรงพยาบาลตากสิน ส�ำนักการแพทย์
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครควรจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานและปฏิบัติ
ตามแผน
๒. ส�ำนักเทศกิจควรประสานเชิญประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของส�ำนักงานเขตประชุมในเรื่องการเฝ้าระวัง
ยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
๓. จัดท�ำกระบวนการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างเป็นระบบ
๔. จัดท�ำกระบวนการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งด้วยตนเอง				
๕. การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น พร้อมท�ำการตลาด
๖. จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องความพอดีพอเพียง โดยเริ่มจากข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นต้นแบบในเรื่องของ
ความพอเพียง
๕) การดูแลปัญหาโรคทางสายตาของคนกรุงเทพฯ
จากการส�ำรวจพบว่าประชากรไทยมีความชุกของภาวะตาบอดร้อยละ ๐.๕๙ สายตาเลือนรางร้อยละ ๑.๕๗
สาเหตุส�ำคัญของภาวะตาบอด คือ ต้อกระจก ร้อยละ ๕๑ รองลงมาต้อหิน ร้อยละ ๙.๘ ภาวะตาบอดในเด็ก ร้อยละ ๕.๗
เบาหวานเข้าจอประสาทตา ร้อยละ ๒.๕ กระจกตาขุ่น ร้อยละ ๒.๐ ทั้งนี้ร้อยละ ๘๐ ของภาวะตาบอดสามารถป้องกัน
หรือรักษาได้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ตั้งเป้าหมายการลดความชุกภาวะตาบอดให้ต�่ำกว่าร้อยละ ๐.๕๐ ภายในปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป้าประสงค์ของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุ คือ การลดความชุกภาวะตาบอดให้ตำ�่ กว่าร้อยละ
๐.๕๐ เพิ่มคุณภาพและการเข้าถึงบริการใน ๕ โรคหลัก คือ ต้อกระจก โรคจอประสาทตา (เน้นเบาหวานและ ROP)
ตาบอดในเด็ก ต้อหินกระจกตาขุ่น ลดระยะเวลารอคอย และลดการส่งต่อออกนอกเขต
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โดยส่วนมากผู้ที่มาพบแพทย์มักมาด้วยอาการตามัว เห็นเงาหรือจุดด�ำลอยไปมา หรือเห็นแสงแวบคล้ายฟ้าแลบ
ซึง่ เป็นอาการเตือนว่าจอประสาทตาอาจมีปญ
ั หา แต่ความจริงคือความเสียหายของจอประสาทตาอาจเกิดขึน้ อย่างเงียบๆ
โดยไม่มีอาการใดๆ เลย ดังนั้น ค�ำแนะน�ำที่ดีที่สุดคืออย่างน้อยควรได้รับการตรวจตาด้วยจักษุแพทย์อย่างน้อยสักครั้ง
โดยเฉพาะหากคุณเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งได้แก่ ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคจอตา ผู้ที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ที่มีสายตาสั้นมากคือสั้น ๖๐๐ ขึ้นไป รวมถึงผู้ที่เคยท�ำ LASIK มาก่อน ควรได้รับการตรวจจอ
ประสาทตาอย่างสม�่ำเสมอ ไม่จ�ำเป็นต้องรอให้มีอาการ
สรุปการตรวจสุขภาพนักเรียน การตรวจคัดกรองปัญหาสายตาสั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เฉพาะโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๔๓๗ แห่ง) นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพทั้งหมด
๒๗๖,๒๑๐ คน พบปัญหาสายตาสั้น ๑๖,๐๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๔๓๗ แห่ง โรงเรียนสังกัดอื่น ๑๑๙ แห่ง) นักเรียนได้รับ
การตรวจสุขภาพทั้งหมด ๓๐๙,๑๘๔ คน พบปัญหาสายตาสั้น ๒๑,๕๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๘
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ส่งรายงานมา ๘๖ แห่ง) นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพทั้งหมด ๓๖,๗๗๘ คน พบปัญหา
สายตาสั้น ๓,๔๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๔
สรุปการตรวจสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรักษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง
ปี ๒๕๕๙ จ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานทีข่ นึ้ ทะเบียนรักษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง จ�ำนวน ๒๒,๙๔๒ คน
จ�ำนวนและร้อยละของผู้ป่วยขึ้นทะเบียนได้รับการตรวจด้านตา (คัดกรอง DR) จ�ำนวน ๑๗,๑๙๕ คน ร้อยละ ๗๕ ปกติ
จ�ำนวน ๑๒,๒๘๔ คน ร้อยละ ๗๑.๔๔ ผิดปกติ จ�ำนวน ๔,๙๑๑ คน ร้อยละ ๒๘.๕๖
ปี ๒๕๖๐ จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรักษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง จ�ำนวน ๒๑,๖๗๙
คน จ�ำนวนและร้อยละของผูป้ ว่ ยขึน้ ทะเบียนได้รบั การตรวจด้านตา (คัดกรอง DR) จ�ำนวน ๑๖,๘๑๒ คน ร้อยละ ๗๗.๕๕
ปกติ จ�ำนวน ๑๓,๒๑๖ คน ร้อยละ ๗๘.๖๑ ผิดปกติ จ�ำนวน ๓,๕๙๖ คน ร้อยละ ๒๑.๓๙
ปี ๒๕๖๑ จ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานทีข่ นึ้ ทะเบียนรักษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง จ�ำนวน ๒๑,๐๑๑ คน
จ�ำนวนและร้อยละของผู้ป่วยขึ้นทะเบียนได้รับการตรวจด้านตา (คัดกรอง DR) จ�ำนวน ๑๖,๕๓๕ คน ร้อยละ ๗๙ ปกติ
จ�ำนวน ๑๓,๕๒๐ คน ร้อยละ ๘๒ ผิดปกติ จ�ำนวน ๓,๐๑๕ คน ร้อยละ ๑๘.๒๓
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรักษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง ได้รับการตรวจตา ร้อยละ ๗๐
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ส�ำนักอนามัยด�ำเนินการ ดังนี้
๑. จัดซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาประจ�ำศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง
๒. จัดซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตา ให้มีครบถ้วนเพียงพอต่อการให้บริการกลุ่มเสี่ยง
๓. จัดท�ำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาจักษุ โดยวางแผนการ Screening การส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกัน และการส่งต่อ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเสนอแนะให้ส�ำนักการแพทย์ด�ำเนินการ ดังนี้
๑. จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการตรวจรักษาโรคตาในโรงพยาบาลทุกแห่ง และควรยกเลิกการใช้ป้ายตรวจวัด
สายตาแบบกระดาษ
๒. จัดท�ำแผนในเรื่องส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตรวจคัดกรอง ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น การคัดกรอง
โรคตาทัง้ ระบบ และจัดระบบการส่งต่อ รวมทัง้ ขอให้นำ� เรือ่ งนีห้ ารือในทีป่ ระชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service plan) สาขาจักษุ เขตสุขภาพที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร
๓. เปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาให้บริการตรวจรักษาโรคตา
๔. จัดท�ำแผนการจ้างนักทัศนมาตรห่วงเวลาหรือจัดอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา
๕. จัดให้มีบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นทุกโรงพยาบาลในสังกัด โดยให้เอกชนเข้ามาด�ำเนินการ
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๑.๒ การรักษาพยาบาล

การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Health care accreditation (HA)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีในการประเมิน และการรับรองคุณภาพของ
สถานพยาบาลให้เหมาะสมกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลและให้การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเกิด
ประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการประเมิน
การพัฒนาการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงนามวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ซึง่ มีสาระส�ำคัญทีม่ กี าร
เปลี่ยนแปลงในระเบียบการประเมินรับรองฉบับใหม่ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
ก�ำหนดอายุการรับรองใหม่ คือ การรับรองขัน้ ทีส่ าม ขัน้ ก้าวหน้า และการรับรองเฉพาะโรค จะให้อายุการรับรอง
ที่ ๓ ปี กระบวนการต่ออายุสถานพยาบาลต้องมีหนังสือแจ้งขอเข้าสูก่ ระบวนการต่ออายุรบั รองขัน้ ทีส่ ามและขัน้ ก้าวหน้า
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ก่อนที่วันอายุการรับรองคุณภาพสิ้นสุดลง กรณีไม่มีหนังสือแจ้งขอต่ออายุ ใบรับรองคุณภาพจะ
สิ้นสุดลงเมื่อครบก�ำหนดอายุใบรับรองประเภทนั้นๆ
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ สถานพยาบาลต้องส่งเอกสารเพื่อขอการต่ออายุ ก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย
๖ เดือน โดยสถาบันจะท�ำจดหมายแจ้งเตือนล่วงหน้าให้สง่ เอกสารมาก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย ๖ เดือน กรณีไม่มหี นังสือ
แจ้งขอต่ออายุ ใบรับรองคุณภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อครบก�ำหนดอายุใบรับรองประเภทนั้นๆ
ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมีการประกาศใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔
โดยมีผลบังคับใช้กบั การเยีย่ มประเมินสถานพยาบาล และเครือ่ งมือการพัฒนาคุณภาพเพือ่ ให้สถานพยาบาลใช้ประกอบ
การประเมินตนเองและเตรียมความพร้อมส�ำหรับการประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เป็นต้นไป เพื่อความเหมาะสมและเป็นแนวทางส�ำหรับสถานพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพตามาตรฐานและเตรียม
ความพร้อม สถาบันจึงมีการปรับปรุงเครื่องมือคุณภาพโดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
คณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลได้ออกระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีสาระส�ำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากระเบียบที่เคยใช้อยู่เดิมหลายประการ และจะมีผลกระทบต่อสถาน
พยาบาลทุกแห่ง อาทิเช่น น�ำยามของค�ำว่า “สถานพยาบาล” เกณฑ์ผ่านการประเมินรับรอง, การก�ำหนดให้มีมาตรฐาน
ส�ำคัญจ�ำเป็นต่อความปลอดภัย, ระยะเวลาการรับรอง และการเพิกถอนการรับรองระเบียบใหม่จะมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
แผนปฏิบัติราชการและโครงการของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๕)
แผนปฏิบัติราชการเรื่องการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
๑. โครงการประเมินกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
โครงการย่อย
		 • โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินและรับรอง
		 • โครงการเยี่ยมส�ำรวจสถานพยาบาล
		 • โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมส�ำรวจ
๒. โครงการยกระดับคุณภาพสถานพยาบาลด้วยข้อมูลคุณภาพ
โครงการย่อย
		 • โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาคุณภาพด้วยองค์ความรู้และความร่วมมือกับ
เครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
๑. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัย
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โครงการย่อย
		 • โครงการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลเข้าสู่การรับรองและสร้างคุณภาพมาตรฐาน
		 • โครงการพัฒนาคุณภาพด้วยระบบเครือข่าย
๒. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
โครงการย่อย
		 • โครงการฝึกอบรม
		 • โครงการประชุมวิชาการประจ�ำปี
แผนปฏิบัติราชการเรื่องการบริหารองค์การ
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
โครงการย่อย
		 • โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร การบริหารความเสีย่ งและเสริมสร้างจริยธรรมป้องกัน
การทุจริต
		 • โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
		 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
		 • โครงการบริหารจัดการทั่วไป
๒. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. โครงการสื่อสารองค์กร
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้มีการจัดสัมมนาระหว่างกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติการร่วมกัน
๑.๓ การส่งเสริมสุขภาพ
		 ๑) การจัดตั้งศูนย์พยาบาลผู้สูงอายุ (Nursing home) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
				 ปัจจุบันสังคมไทยมีจ�ำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต
ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวก ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และรับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุ
กรุงเทพมหานครจึงได้จดั ท�ำระบบการดูแลผูส้ งู อายุตามนโยบายคุณภาพชีวติ ดี โดยส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้จดั ท�ำ
ระบบส่งต่อผู้สูงอายุ ด้วยการจัดตั้งศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Center)
ตั้งอยู่บริเวณกองการพยาบาลสาธารณสุข ส�ำนักอนามัย ชั้น ๖ อาคารส�ำนักงานเขตห้วยขวาง เป็นศูนย์กลางประสาน
งานการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่ายกับศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ทัง้ ๖๘ แห่ง เป็นการเพิม่
ความสะดวกในการรับการดูแลรักษา และช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล
โดยมุ่งเน้นให้บริการผู้ป่วย ๖ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยที่รักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยเรื้อรังและ
ไร้ความสามารถเล็กน้อย ผู้ป่วยเรื้อรังที่มีความพิการรุนแรง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้ป่วยเฉพาะ ปัจจุบันศูนย์ส่งต่อฯ
มีโรงพยาบาลทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนในเครือข่ายจ�ำนวน ๔๕ แห่ง ทัง้ นี้ เมือ่ ทางศูนย์ฯ ได้รบั แจ้งข้อมูลของผูป้ ว่ ยสูงอายุ
หรือผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ศูนย์ส่งต่อฯ ก็จะแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่
ไปติดตามอาการและดูแลต่อไป
			 นอกจากนี้ ส�ำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลในสังกัด ทั้ง ๙
โรงพยาบาล โดยคลินิกผู้สูงอายุทุกแห่งมีคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน มีการตรวจรักษาด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ
อาทิ แพทย์ นักกายภาพบ�ำบัด เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข ฯลฯ
ดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุแบบองค์รวม มีการคัดกรองความสามารถในการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน และมีการประเมินกลุม่ อาการผูส้ งู อายุ
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เช่น ภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ พลัดตกหกล้ม โดยผู้ป่วยสูงอายุที่จะเข้าตรวจในคลินิก
ต้องมีอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป ส่วนผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปต้องเป็นผู้ที่มีอาการสงสัยกลุ่มอาการผู้สูงอายุ ได้แก่ ภาวะสมองเสื่อม
ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ภาวะหกล้อม เบื่ออาหาร ซึมเศร้า และมีอาการหรือเจ็บป่วยหลายโรค กินยาหลายขนาน
มากกว่า ๑๐ ชนิด หรือเป็นผู้สูงอายุที่เปราะบาง พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลทั้ง ๙ แห่ง ได้มีการเปิดช่องทางด่วนส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ ๕ ช่องทาง ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ ห้องเวชระเบียน ห้องตรวจ ห้องจ่ายยา ห้องเจาะเลือด
และห้องเอกซเรย์ อีกทั้งยังมีการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน สนับสนุนการดูแลในระยะยาว รวมถึงการรักษาพยาบาลแบบ
ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับการดูแล โดยระบบครอบครัวและชุมชน โดยใช้หลักการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เช่น การดูแลต่อเนื่อง
หลังจ�ำหน่ายจากโรงพยาบาล โดยการเยี่ยมบ้าน ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ส�ำนักอนามัย พัฒนาเครือข่ายระหว่าง
โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และในอนาคตผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
และบริเวณใกล้เคียง จะสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขนาด ๒๗๐ เตียง
ประกอบด้วย อาคารผู้ป่วยใน ๒๓๘ เตียง และอาคารหอพักผู้ป่วย ๓๒ เตียง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาทั้ง ๗๖ แห่ง ให้เป็นศูนย์
พยาบาลผู้สูงอายุ (Nursing home) และศูนย์เด็กอ่อน (Nursery)
๒) การพัฒนาศักยภาพและทักษะความรู้ในระดับพื้นที่ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” เมื่อประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ
๒๘ ของประชากรทัง้ หมด ซึง่ การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบทัง้ ทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
การเตรียมการเพื่อรองรับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุจึงเป็นประเด็นส�ำคัญ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพที่
เรือ้ รัง ซึง่ ท�ำให้คา่ ใช้จา่ ยสูง ส�ำนักงานวิจยั เพือ่ การพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ได้คาดประมาณงบประมาณทีต่ อ้ งใช้ใน
การดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง โดยเฉลี่ยแล้วสูงถึงประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปีหรือร้อยละ
๐.๑ ของ GDP ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ จึงต้องเน้นให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพก่อนวัยสูงอายุและเมื่อ
เข้าสู่วัยสูงอายุ เพื่อลดภาระด้านเศรษฐกิจของประเทศ ครอบครัวและสังคม
			 กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ดำ� เนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านที่ ๓ การลดความเหลือ่ มล�ำ้ ของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ข้อ ๔ เตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับการดูแลด้านสุขภาพ
และสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนด้วยนักบริบาลชุมชน โดยมีบทบาทหน้าที่
			 ๑. ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการดูแลของผู้สูงอายุที่มีก�ำหนดไว้เต็มเวลา ๒. ปฏิบัติงานด้านการดูแล
สุขภาพและสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ ๓. ปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาและการจ้างงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภายใต้การก�ำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ
		 การพัฒนาศักยภาพและทักษะของผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีบ่ ทบาทนักบริบาลชุมชน ด้านการดูแลผูส้ งู อายุ (ครู ก.)
ในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังบุคลากรที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน หวังลดค่าใช้จ่ายด้าน
บริการสุขภาพลง ผูส้ งู อายุได้รบั การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาลและฟืน้ ฟูสขุ ภาพในชุมชน อย่างทัว่ ถึง
เท่าเทียม เสริมสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อคนไทยมีสุขภาวะที่ดี นักบริบาลชุมชน (ครู ก.) จึงนับ
เป็นบุคลากรทีส่ ำ� คัญ เนือ่ งจากต้องไปปฏิบตั งิ านหน้าทีเ่ ป็นผูป้ ฏิบตั งิ าน ควบคุม ก�ำกับการท�ำงานของนักบริบาลชุมชนหรือ
นักบริบาลท้องถิน่ ในระดับเขต ระดับพืน้ ที่ เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มคี วามรูท้ เี่ กีย่ วกับการดูแลเฉพาะโรค การดูแล
แผล ภาวะวิกฤตกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR/AED) การดูแลทางจิตใจ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบบส่งต่อทั้งทาง
ด้านสุขภาพและทางสังคม เพื่อสร้างและพัฒนานักบริบาลชุมชน (ครู ก.) ให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
					 แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ และหลักสูตรส�ำหรับ
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นักบริบาลชุมชน ทั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานหลักสูตรกลางของประเทศสู่การปฏิบัติที่มีแนวทาง
ด�ำเนินการทีช่ ัดเจน โดยมีกลไกระดับนโยบายในรูปคณะกรรมการระดับชาติเพื่อการควบคุม ก�ำกับ และพัฒนาหลักสูตร
กลางให้มีการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการด�ำเนินงานและเกิดการบูรณาการงานด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างแท้จริง รวมทั้ง
การพิจารณาความเหมาะสมหลักสูตรส�ำหรับนักบริบาล เพือ่ ไม่ให้ทำ� ลายระบบจิตอาสาทีม่ อี ยูเ่ ดิม และต่อยอดให้เกิดการ
สร้างนักบริบาลชุมชนให้ครอบคุลมทุกพืน้ ที่ โดยการต่อยอดจากหลักสูตรขัน้ กลาง ๗๐ ชัว่ โมง ผนวกกับงานด้านสังคมให้
เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ และมีแนวทางที่ชัดเจนและค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเป็นประจ�ำ
		
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจัดอบรมผู้ดูแล (Care giver) ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรชั้นกลาง
๗๐ ชั่วโมง มาอบรมเพิ่มอีก ๕๐ ชั่วโมง เป็น ๑๒๐ ชั่วโมง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรนักบริบาลชุมชน โดยประสาน
คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้ การุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดอบรม ส�ำนักอนามัยมีหน้าทีใ่ นการตรวจ ก�ำกับติดตาม
การด�ำเนินงาน
๓) การด�ำเนินโครงการธนาคารเวลา
			 สถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุไทยในปี ๒๕๖๐ มีผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จ�ำนวน ๑๑.๘ ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙ ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๒ จะเป็นครั้ง
แรกที่ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก และจะเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged
Society) ในอีกไม่ถึง ๒๐ ปี ซึ่งโครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปนี้ เท่ากับเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของสังคมไทย
โดยรวมด้วย เมือ่ จ�ำแนกประเภทผูส้ งู อายุพบว่า มีผสู้ งู อายุสว่ นใหญ่ทดี่ แู ลตัวเองได้โดยไม่ตอ้ งพึง่ ผูอ้ นื่ ร้อยละ ๙๖.๙ โดย
ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ ๖๐ – ๖๙ ปี มีผสู้ งู อายุทตี่ อ้ งพึง่ ผูอ้ นื่ ในบางกิจกรรมของกิจวัตรประจ�ำวันร้อยละ ๒ และมีผสู้ งู อายุ
ที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นทั้งหมดร้อยละ ๑.๑ โดยส่วนใหญ่อยู่ในวัยมากกว่า ๘๐ ปี จึงน่าจะสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของประชากร
ที่อยู่ในวัยพึ่งพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งการที่อายุที่ยืนยาวขึ้น กลับตามมาด้วยการเจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรังยาวนานขึ้น และโอกาสที่จะอยู่ในภาวะพึ่งพาอันเนื่องมาจากการทุพพลภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในส่วนของผู้สูง
อายุทอี่ ยูล่ ำ� พังมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เช่นกัน โดยข้อมูลจากผลส�ำรวจ พบว่า มีผสู้ งู อายุทอี่ ยูล่ ำ� พังคนเดียวในครัวเรือนร้อยละ
๑๐.๓ และร้อยละ ๒๓.๓ อยู่ล�ำพังกับคู่สมรส ซึ่งทั้ง ๒ กลุ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความเปราะบาง
ต่อปัญหาต่างๆ
			 ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ความส�ำคัญกับการรองรับสังคมสูงวัยที่ประเทศไทยก�ำลังเผชิญ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาพรวม โดยมีการออกนโยบายและมาตรการรองรับที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยเฉพาะการผลักดันประเด็นสังคมสูงวัยให้เป็นระเบียบวาระ
แห่งชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเด็นเร่งด่วนที่ส�ำคัญ โดยหนึ่งใน
ประเด็นเร่งด่วนที่จะด�ำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลการด�ำเนินงานที่เป็นรูปธรรม หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม คือ
ธนาคารเวลาเพื่อดูแลผู้สูงอายุ
		 ทัง้ นีส้ ภาพปัญหาทีผ่ สู้ งู อายุตอ้ งเผชิญจากสถานการณ์ขา้ งต้นนัน้ ได้เกิดขึน้ ในหลายๆ ประเทศ โดยประเทศ
ทีเ่ ข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุแล้ว จึงได้เกิดแนวคิดทางการจัดการ ดังเช่น การน�ำแนวคิดธนาคารเวลา ซึง่ เป็นแนวคิดทีม่ กี ารด�ำเนิน
การหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น เป็นต้น มาส่งเสริมให้คนในสังคมดูแล
ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ผู้สูงอายุ และเด็ก โดยสมาชิกธนาคารเวลาจะได้
รับการดูแลกลับคืนเมื่อมีความต้องการและจ�ำเป็น โดยใช้เวลาเป็นหน่วยนับ คือ ท�ำงาน ๑ ชั่วโมงได้รับ ๑ คะแนนและ
สามารถสะสมเวลาในรูปแบบของบัญชีส่วนบุคคล โดยสามารถเบิกถอนเวลามาใช้เมื่อยามเป็นผู้สูงอายุหรือเมื่อต้องการ
ความช่วยเหลือ รวมทั้งสามารถบริจาคให้แก่คนในชุมชนหรือสมาชิกในครอบครัวได้
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

		 จากแนวคิดและรูปแบบการด�ำเนินงานดังกล่าว กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ จึงเล็งเห็นความส�ำคัญของการน�ำแนวคิดการด�ำเนินงานธนาคารเวลาทีจ่ ะสามารถน�ำมาปรับใช้กบั
บริบทและวัฒนธรรมสังคมไทย ด้วยประเทศไทยมีทนุ ทางสังคมและวัฒนธรรมทีเ่ ข้มแข็งในเรือ่ งของความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่
การดูแลซึ่งกันและกัน และมีจิตอาสาที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งสอดรับกันแนวคิดธนาคารเวลา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เชิญส�ำนักอนามัย ส�ำนัก
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และส�ำนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อด�ำเนินการโครงการธนาคารเวลาใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
๑.๔ การอนามัยสิ่งแวดล้อม
		 การด�ำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
		 กรุงเทพมหานครมีจ�ำนวนสถานประกอบการอาหารประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร
และแผงลอยจ�ำหน่ายอาหารจ�ำนวนมากและหลากหลาย ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมของวัตถุอาหาร แหล่งกระจายสินค้า
โดยแหล่งวัตถุดิบอาหาร ส่วนใหญ่มีการน�ำเข้ามาจากต่างจังหวัด ซึ่งมีอยู่หลากหลายช่องทาง การผลิตวัตถุดิบอาหาร
ซึ่งคือต้นน�้ำ บางส่วนอยู่นอกเหนือการควบคุม ก�ำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้แหล่งจ�ำหน่ายอาหาร ซึ่งก็คือ
ปลายทางก่อนทีจ่ ะถึงมือผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ยังคงพบความเสีย่ งต่อการปนเปือ้ นด้านจุลนิ ทรีย์ สารเคมีอนั ตราย
ต่างๆ ในวัตถุดิบอาหาร
		 จากการด�ำเนินโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา (๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) พบว่า
สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยสถิตกิ ารปนเปือ้ นทัง้ สารเคมีอนั ตรายและเชือ้ โรคทีก่ อ่ ให้เกิด
โรคระบบทางเดินอาหาร พบร้อยละ ๑.๙ ๑.๙ ๒.๖ ๒.๕ และ ๒.๑ ตามล�ำดับ
แนวทางการด�ำเนินงาน
๑. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
			 • ปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับกฎหมาย
			 • การปรับปรุงเกณฑ์การตรวจประเมินด้านสุขลักษณะ
๒. ด้านสุขลักษณะสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร
			 ด�ำเนินการควบคุม ก�ำกับ ตรวจสอบ แนะน�ำให้ผปู้ ระกอบการปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามเกณฑ์สขุ ลักษณะของ
การจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารอย่างสม�่ำเสมอ
๓. ด้านผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร
			 • ส่งเสริมความรูด้ า้ นการสุขาภิบาลอาหาร โดยด�ำเนินการควบคุม ก�ำกับให้ผปู้ ระกอบการ ผูส้ มั ผัสอาหาร
เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการเตรียม ประกอบปรุง และจ�ำหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ซึ่งกรุงเทพมหานครมีการด�ำเนินการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ๒ แนวทาง คือ การเข้า
รับการอบรมแบบในห้องเรียน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-study)
			 • ควบคุม ก�ำกับ ให้ผปู้ ระกอบการ ผูส้ มั ผัสอาหารเข้ารับการตรวจสุขภาพ ๙ โรค ได้แก่ วัณโรค อหิวาตกโรค
ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์) โรคบิด ไข้สุกใส โรคเรื้อน โรคคางทูม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
และโรคอืน่ ๆ ตามทีก่ ำ� หนดก�ำหนด เพือ่ ป้องกันการติดต่อจากผูส้ มั ผัสอาหารมาสูผ่ บู้ ริโภค ตามข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
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สรุปผลงานคณะกรรมการการสาธารณสุข
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

• พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ ผูส้ มั ผัสอาหาร เช่น การประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ รวมทัง้ การให้องค์ความรู้
ใหม่ๆ แก่ผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหารในทุกกลุ่มเป้าหมาย
๔. ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร
ด�ำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร โดยชุดทดสอบเบื้องต้นและ
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งกรุงเทพมหานครมีรถตรวจคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ (Mobile Unit for Food Safety)
จ�ำนวน ๘ คัน โดยประจ�ำที่กองสุขาภิบาลอาหาร จ�ำนวน ๒ คัน และประจ�ำกลุ่มเขตๆ ละ ๑ คัน เพื่อหมุนเวียนในการ
ลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพอาหารที่จ�ำหน่ายในพื้นที่
• ส�ำนักอนามัยจัดสรรงบประมาณและชุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารให้ส�ำนักงานเขต
• สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ โดยชุดทดสอบเบื้องต้นหาสารเคมีอันตราย ได้แก่ สารบอแรกซ์
ฟอร์มาลีน สารกันรา สารฟอกขาว สีสังเคราะห์ในอาหาร กรดแร่อิสระ (น�้ำส้มสายชูปลอม) สารโพลาร์ และไอโอดีน
รวมทั้งเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
• สุม่ เก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภค ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ตรวจหาเชือ้ โรคทีเ่ ป็นอันตราย
ในระบบทางเดินอาหาร ๔ ชนิด ได้แก่ Salmonella spp., E.coli, Staphylococcus oureus และ Vibrio cholera
ในกรณีที่ตัวอย่างอาหารไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๕. ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร โดยการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
สถานประกอบการที่จะได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครต้องเป็นสถาน
ประกอบการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และผลการตรวจประเมิน
ผ่านเกณฑ์ ๓ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ อาคารสถานที่ ด้านอาหาร และด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร
๖. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านอาหารปลอดภัย ด้านกฎหมาย ด้านสิทธิประโยชน์ ของผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการ
๗. สร้างเครือข่ายการด�ำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย
สนับสนุนผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) เข้ามาสนับสนุนการท�ำงานพัฒนาระบบกลไกการท�ำงาน
เพื่อยกระดับความร่วมมือ และความเชื่อมโยงของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน
๘. พั ฒ นาสมรรถนะเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น งานด้ า นอาหารปลอดภั ย ของ
กรุงเทพมหานคร
• การจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร เช่น การตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร การตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพอาหารของ
กรุงเทพมหานคร การตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกุรงเทพมหานคร การบังคับใช้กฎหมายฯ
• การสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารได้รับการอบรม ศึกษาเพิ่มเติม
๙. พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร
• สร้างเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานด้านการสุขาภิบาลอาหารของเจ้าหน้าที่
• สร้างช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้านสุขาภิบาลอาหาร
• การประมวลผลด้านการสุขาภิบาลอาหาร เพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในระดับนโยบายของผูบ้ ริหาร (อยูร่ ะหว่าง
พัฒนาระบบ Software คาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)
ข้อบกพร่องที่พบ
ส่วนใหญ่พบปัญหาด้านความสะอาดของภายในตลาด พื้น ทางระบายน�้ำ และโครงสร้างของตัวตลาดที่ขาด
การดูแลเอาใจใส่ มีการสะสมสิง่ ของทีไ่ ม่ได้ใช้ ความสะอาดของแผงค้า การต่อเติมแผงค้า การจัดการขยะและน�ำ้ เสีย และ
ด้านสุขลักษณะที่ไม่ดีของผู้สัมผัสอาหารในตลาด
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ด�ำเนินการในเรื่อง ดังนี้
๑. กรุงเทพมหานครควรขยายผลในเรือ่ ง Street food เขตละ ๑ แห่ง เพือ่ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชุมชน
ท�ำให้การเงินหมุนเวียน และสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งควรจัดให้มีกิจกรรมใน Street food เช่น การจัด
การแสดงต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นสถานที่ให้ประชาชนได้ผ่อนคลาย
๒. ส�ำนักอนามัยควรเชิญส�ำนักงานเขตประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�ำแนวทางปฏิบัติให้ส�ำนักงานเขตใช้เป็น
เครือ่ งมือในการออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตของตลาดประเภทที่ ๑ และ ๒ ให้เหมาะสมกับเขตเมือง โดยอ้างอิง
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อฯ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เป็นต้น
๓. กรมอนามัยควรศึกษาแนวทางการจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ในเขตเมืองให้มีลกั ษณะทีเ่ หมาะสม เพราะตลาด
ประเภทที่ ๒ ในเขตเมืองด�ำเนินการทุกวัน เพราะฉะนั้นจะต้องท�ำให้มาตรฐานใกล้เคียงกับตลาดประเภทที่ ๑
๔. ส�ำนักอนามัยควรเร่งรัดด�ำเนินการในเรือ่ งของการพัฒนาระบบ Social Media รวมทัง้ จัดท�ำระบบการประเมิน
เพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand ๔.๐
๕. ส�ำนักอนามัยควรร่วมกับส�ำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครพัฒนาตลาดสดให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑
เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการน�ำไปใช้ประกอบการจัดตั้งตลาด
๖. ส�ำนักงานเขตควรตรวจสอบ ควบคุมกิจการตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
๗. ส�ำนักงานเขตควรด�ำเนินการในเรือ่ งการมีสว่ นร่วมของชุมชน โดยการตัง้ ผูซ้ อ้ื และผูข้ ายเป็นคณะกรรมการตลาด

ส่วนที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง

๒.๑ การส่งเสริมสุขภาพ
		 ความคืบหน้าการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๙
		 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา มาตรา ๑๗ (๑) ได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
มีอ�ำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเลขานุการ ได้ท�ำหน้าที่ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดท�ำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
		 ในวัยรุน่ ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ยึดวัยรุ่นเป็นศูนย์กลาง (Teenage centered) โดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของร่วมกันในการด�ำเนินการตามแนวทางที่จัดท�ำขึ้น
		 คณะกรรมการการฯ เห็นความส�ำคัญในเรื่องนี้ จึงได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจตามพระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหา
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๕) ประจ�ำปี
๒๕๕๙ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ และคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
วิสามัญฯ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก (ครัง้ ที่ ๑) ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
กรุงเทพมหานครได้รายงานความคืบหน้าการด�ำเนินการในเรื่อง ดังนี้
๑. สนับสนุนให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครให้ได้รับการช่วยเหลือ
การสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการเบื้องต้น ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการฟื้นฟู พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างปกติ
๒. ปฏิบตั งิ านร่วมกับศูนย์ชว่ ยเหลือสังคมในการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ให้เป็นไปตาม
ภารกิจของหน่วยงานและสอดคล้องกับสภาพปัญหา
144
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สรุปผลงานคณะกรรมการการสาธารณสุข
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. สนับสนุนและส่งเสริมให้ความคุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิ การช่วยเหลือวัยรุน่ ทีต่ งั้ ครรภ์และบุคคลในครอบครัว
ที่ประสบความเดือดร้อน มีรายได้น้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีภูมิล�ำเนาในกรุงเทพมหานครให้ได้รับการช่วยเหลือ
ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำการแก้ไขปัญหา ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
๔. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยประสานให้ส�ำนักงานเขต ๕๐ เขต
ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่รับผิดชอบ
๕. เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในด้านการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
๖. ด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยก�ำหนดให้มารดาตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ เป็นกลุม่ เป้าหมาย
ที่ต้องได้รับการดูแล
๗. ด�ำเนินงานด้านเด็กเร่รอ่ น ในศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร ๗ แห่ง โดยมีนกั พัฒนาสังคม (ลูกจ้างชัว่ คราว)
ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นด้านการจัดสวัสดิการในเชิงป้องกัน เช่น การให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำการส่งเสริมฟืน้ ฟูสขุ ภาพอนามัย
และให้ความรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็ก เยาวชน และวัยรุ่น
๘. ด�ำเนินการจัดโครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์และคุม้ ครองสวัสดิการเด็ก ปี ๒๕๖๒ โดยจัดกิจกรรมสัมมนา
ให้ความรูแ้ ละส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกเรือ่ งเพศ ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและแก้ไขปัญหาตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาศักยภาพและเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน
และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลไกการพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ผูน้ ำ� ชุมชน แกนน�ำชุมชน และประชาชนทัว่ ไป จาก ๕๐ ส�ำนักงานเขต เขตละ ๒ คน จ�ำนวน ๑๐๐ คน เจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการ
จ�ำนวน ๑๗ คน และวิทยากร จ�ำนวน ๕ คน รวมทัง้ สิน้ ๑๒๒ คน ในวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ โรงแรมทีเค พาเลช เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
๙. ด�ำเนินงานตามค�ำสัง่ คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นประธานอนุกรรมการ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักพัฒนาสังคมเป็นอนุกรรมการ และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
การสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีค�ำสั่งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์กรุงเทพมหานคร ที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานขับเคลื่อน
ตามยุทธศาสตร์และคณะท�ำงานติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) ดังนี้
คณะท�ำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม รับผิดชอบโดยส�ำนักการศึกษา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการศึกษา
เป็นประธานคณะท�ำงาน คณะท�ำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบ
การในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น รับผิดชอบโดยส�ำนักพัฒนาสังคม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาสังคมเป็นประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงานขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพ
และเป็นมิตร รับผิดชอบโดยส�ำนักการแพทย์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการแพทย์เป็นประธานคณะท�ำงาน คณะท�ำงานขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการในกลุ่มวัยรุ่น
รับผิดชอบโดยส�ำนักพัฒนาสังคม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาสังคมเป็นประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัยและการจัดการความรู้
รับผิดชอบโดยส�ำนักอนามัย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัยเป็นประธานคณะท�ำงาน
โดยก�ำหนดการประชุมพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ กรุงเทพมหานคร
และแผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตร์ฯ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ชั้น ๔ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดง เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อไป
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินการในเรื่อง ดังนี้
๑. ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง
๒. ในกรณีที่เด็กขอยุติการศึกษาสายสามัญ ควรจัดทางเลือกให้นักเรียนตั้งครรภ์ได้ฝึกอาชีพที่โรงเรียนฝึกอาชีพ
ของกรุงเทพมหานคร
๒.๒ การพัฒนาระบบสาธารณสุข
ความคืบหน้าการด�ำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับเขต ความคืบหน้าการด�ำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ตามที่กรุงเทพมหานคร
ร่วมกับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการด�ำเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานครนั้น
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครได้ลงนาม
ในประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพกรุงเทพมหานครต่างๆ ดังนี้
๑. ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการการเงิน
การคลังและทรัพย์สินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
๒. ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง คณะอนุกรรมการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเขต พ.ศ. ๒๕๖๒ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
๓. ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง การคัดเลือกอนุกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต พ.ศ. ๒๕๖๒ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
๔. ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสรรหาอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต พ.ศ. ๒๕๖๒ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
๕. ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง คณะอนุกรรมการสนับสนุน
การจัดบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. ๒๕๖๒ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒)
๖. ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการสนับสนุน
การจัดบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. ๒๕๖๒ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒)
๗. ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรือ่ ง แต่งตัง้ อนุกรรมการการด้านกฎหมาย
กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)
๘. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ (มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒)
๙. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการด�ำเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
๑๐. ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง คณะอนุกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเขต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒)
๑๑. ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง การคัดเลือกอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒)
การคัดเลือกและสรรหาผู้แทนเพื่อเข้าเป็นคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต
ส�ำนักงานเขต ๕๐ แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ ศูนย์ ได้ด�ำเนินการคัดเลือกและสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว
146

BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

สรุปผลงานคณะกรรมการการสาธารณสุข
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ และได้ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรรหาเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเขตให้สำ� นักอนามัย ตามก�ำหนดภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ พบว่า มีบางเขตที่ยังขาด
บางองค์ประกอบจึงต้องมีการคัดเลือกและสรรหาอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส�ำนักอนามัยในฐานะเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ได้ประสานให้สำ� นักงานเขต
ด�ำเนินการสรรหาอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ และด�ำเนินการ
คัดเลือกอนุกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในค�ำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต
ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร ในระดับพื้นที่ต่อไป
ส�ำนักอนามัยได้จัดประชุมชี้แจงการด�ำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ในระดับเขตพื้นที่
ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชัน้ ๑๙ อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดง
ให้กบั ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สังกัดส�ำนักงานเขต ๕๐ แห่ง และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีหนังสือที่ สปสช.๕.๔๒/๑๗๑๕ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติแจ้งการจัดสรรงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ด�ำเนินการในชุมชน ตามกรอบการบริหาร
งบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๒๕๖๓ อัตรา ๔๕ บาทต่อประชากร
ส�ำหรับประชากรทุกสิทธิของกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๗,๙๔๘,๑๕๘ คน เป็นเงิน ๓๕๗,๖๖๗,๑๑๐ บาท (สามร้อยห้า
สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) เพื่อให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครต้องสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ ๖๐
ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจ�ำปีงบ
ประมาณนั้นๆ ตามข้อ ๕ ในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้กรุงเทพมหานคร ด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเป็นเงิน
๒๑๔,๖๐๐,๒๖๖.๐๐ บาท (สองร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสองร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีหนังสือที่ สปสช.๕.๔๒/๑๘๓๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง
เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�ำเนินงานระบบบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยเชิญ
ผูแ้ ทนและผูร้ บั ผิดชอบงานระบบบริการปฐมภูมแิ ละงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ของส�ำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�ำเนินงานระบบบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดภูเก็ต
ในวันที่ ๘ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
ส�ำนักอนามัย เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๓

ดังนี้

ความคืบหน้าการด�ำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.)
ส�ำนักอนามัยได้รายงานความคืบหน้าการด�ำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับเขต (พชข.) ในเรือ่ ง

๑. เตรียมความพร้อมคณะกรรมการส่วนที่เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ
ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระเบียบส�ำนักนายกฯ ประกาศในราชกิจจา-นุเบกษา
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑) แต่งตั้งแล้ว จ�ำนวน ๕๐ เขต
๓. กรุงเทพมหานคร โดยส�ำนักงานเขตหนองแขมและส�ำนักอนามัย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
สาธารณสุข จัดการจัดนิทรรศการการด�ำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่เสนอต่อนายกรัฐมนตรี
เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสารการด�ำเนินงานโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและสื่อมวลชน ณ ตึกบัญชาการ ๑ ท�ำเนียบรัฐบาล
๔. จัดโครงการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) โดยมี
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นงานพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับพืน้ ที่ กรุงเทพมหานคร บรรลุตามเจตนารมณ์ของระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อให้การท�ำงานของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับเขต (พชข.) มีความเข้าใจทีต่ รงกันถึงหลักการ แนวคิดและวิธดี ำ� เนินงานของกลไกคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับเขต (พชข.) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกันและพัฒนา
กระบวนการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมข้อมูล กระบวนการท�ำงาน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับเขต (พชข.) กลุม่ เป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับเขต
(พชข.) กลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับเขต (พชข.) และผูเ้ กีย่ วข้อง ก�ำหนดจัดโครงการฯ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับเขต ได้คดั เลือกประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ จ�ำแนกตามประเด็นได้ ๘ ประเด็นส�ำคัญ รายละเอียดดังนี้ ๑. ผูส้ งู อายุ
(๒๕ เขต) ๔๒ เปอร์เซ็นต์ ๒. สิ่งแวดล้อม (๑๕ เขต) ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ๓. สุขภาพ/ไข้เลือดออก/ยุงลาย/พิษสุนัขบ้า (๘ เขต)
๑๓ เปอร์เซ็นต์ ๔. ผู้ภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน ติดเตียง (๕ เขต) ๘ เปอร์เซ็นต์ ๕. อุบัติเหตุทางการจราจร (๓ เขต) ๕ เปอร์เซ็นต์
๖. เยาวชน (๒ เขต) ๓ เปอร์เซ็นต์ ๗. ยาเสพติด (๑ เขต) ๒ เปอร์เซ็นต์ ๘. พระสงค์ (๑ เขต) ๒ เปอร์เซ็นต์
การขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับพืน้ ที่ โดยกระทรวงมหาดไทยขอให้ทกุ จังหวัด ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร รายงานผลการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�ำเภอ (พชข.) จ�ำนวน ๘๗๘ อ�ำเภอ
ในส่วนกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรายงานผลการด�ำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส�ำนักอนามัยได้มีหนังสือที่ กท ๐๗๐๖/๑๐๕๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอให้
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ทั้ง ๕๐ เขต รายงานผลการด�ำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพือ่ ส�ำนักอนามัยจะด�ำเนินการรวบรวมผลการด�ำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบตามก�ำหนดเวลา ซึง่ จะมีรายงานใน
ทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับพืน้ ที่ ครัง้ ที่ ๔/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ส�ำนักอนามัย ได้มกี ารหารือร่วมกับส�ำนักการคลัง ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เกีย่ วกับการเบิกค่าใช้จา่ ยใน
การด�ำเนินงานของคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับเขต (พชข.) โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์ วัฒนะ)
เป็นประธาน และส�ำนักอนามัยได้มีหนังสือที่ กท ๐๗๐๖/๕๒๗๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) น�ำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร ความคืบหน้า
การเบิกค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต กรณีการสนับสนุนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ทั้ง ๕๐ เขต โดยคณะกลั่นกรองกฎหมาย ส�ำนักการคลัง ได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เบี้ยประชุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ เกี่ยวกับความหมายค�ำว่า “กรรมการ”
ขณะนี้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการวิสามัญกฎหมาย เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และเตรียมน�ำเข้าที่ประชุม
สภากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณามีมติเห็นชอบเพื่อน�ำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม
และประกาศใช้ต่อไป
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้สำ� นักอนามัยบริหาร ๓ เรือ่ ง ได้แก่ โครงการดูแลระยะยาวส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะ
พึง่ พิง (Long term care) คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
148

BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

สรุปผลงานคณะกรรมการการสาธารณสุข
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ชีวิตระดับเขต (พชข.) อ�ำนวยการอยูภ่ ายใต้ส�ำนักงานเดียวกัน และควรด�ำเนินการร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน (กขป.) โดยขอให้เร่งรีบด�ำเนินการกันอย่างจริงจัง

ส่วนที่ ๓ การด�ำเนินงานด้านนิติบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข

๓.๑ การเสนอญัตติ
		 การรักษาพยาบาล
		 การติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator (AED)) จ�ำนวน
๒๐๐ เครื่อง แผนการบ�ำรุงรักษาและการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง AED รวมทั้งแผนการจัดซื้อ
และติดตั้งเพิ่มเติม
		 เนื่องจากปัจจุบันภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ ของคนไทย
ซึง่ ความเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุหวั ใจหยุดเต้นกะทันหันอาจเกิดได้กบั ทุกคน ไม่วา่ เด็กหรือผูใ้ หญ่ เกิดได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา
และที่พบได้บ่อยในระหว่างการออกก�ำลังกาย เพียงเสี่ยววินาทีที่หัวใจหยุดเต้น หรือเต้นผิดจังหวะ สมองและร่างกายจะ
ขาดออกซิเจนจนน�ำไปสูก่ ารเสียชีวติ ในทีส่ ดุ และหากมีการเกิดหัวใจวายเฉียบพลันหรือหัวใจล้มเหลว เครือ่ งกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้าอัตโนมัติจะช่วยกระตุ้นหัวใจให้กลับมาเต้นเป็นปกติด้วยไฟฟ้ากระแสตรง และสามารถช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นกลับมา
ได้ถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ แต่หากไม่มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า การฟื้นกลับมาของผู้ป่วยจะมีเพียง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น
		 คณะกรรมการการฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในเรื่องนี้ จึงได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครติดตั้ง
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Automated External Defibrillator (AED)) ในสถานที่ที่เหมาะสม ในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๖) ประจ�ำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และ
เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External
Defibrillator (AED)) ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�ำปีพุทธศักราช
๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
		 กรุงเทพมหานครได้ดำ� เนินการจัดซือ้ เครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Automated External Defibrillator (AED))
จ�ำนวน ๒๐๐ เครื่อง และติดตั้งในสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ส�ำนักงานเขต ศูนย์กีฬา สวนสาธารณะ
ศูนย์เยาวชน โรงเรียน และหน่วยงานระดับส�ำนักที่มีผู้รับบริการมากกว่า ๕,๐๐๐ คนต่อวัน หรือผู้สูงอายุมากว่า ๕๐ คน
ต่อวัน โดยทีผ่ า่ นมามีเหตุการณ์นกั กีฬาเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันในสนามกีฬา และมีการน�ำเครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้า
อัตโนมัติ (AED) ไปช่วยชีวติ ไว้ได้ เป็นการให้บริการทางด้านการแพทย์ในเบือ้ งต้นให้กบั ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ที่กรุงเทพมหานครได้ด�ำเนินการจัดซื้อและติดตั้งไปแล้วนั้นยังไม่
เพียงพอและทั่วถึง เพราะนอกจากการติดตั้งไว้ในบริเวณสวนสาธารณะ สนามกีฬา และสถานที่ราชการแล้ว สถานที่ที่มี
ผู้คนพลุกพล่าน เช่น สถานีรถไฟฟ้า ท่าอากาศยาน พื้นที่ห่างไกลจากหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งมีความจ�ำเป็นเช่นกัน ดังนั้น
จึงขอให้กรุงเทพมหานครจัดหาเครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ อัตโนมัติ (Automated External Defibrillator (AED))
เพิ่มเติม จ�ำนวน ๒๐๐ เครื่อง เพื่อติดตั้งให้ทั่วถึงที่เหมาะสม
		 คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินการจัดหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ
(Automated External Defibrillator (AED)) เพิ่มเติม จ�ำนวน ๒๐๐ เครื่อง เพื่อติดตั้งให้ทั่วถึงพื้นที่ที่เหมาะสม
ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๔) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
๓.๒ การตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ
		 ๓.๒.๑ การป้องกันและควบคุมโรค
					 ๑) การด�ำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชทีเ่ ป็นปัญหาสุขภาพจิตทีส่ ำ� คัญ เนือ่ งจากเป็นความเจ็บป่วยทางจิต
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ทีม่ คี วามรุนแรง ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ และก่อให้เกิดความสูญเสีย กล่าวคือเป็นโรคทีส่ ามารถน�ำไปสูก่ ารท�ำร้ายตนเองและ
ฆ่าตัวตาย จากการส�ำรวจระดับประเทศพบอัตราความชุกร้อยละ ๒.๗ ส�ำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบอัตราความชุก
ร้อยละ ๕ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นสังคมเมืองที่มีความเจริญอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีการปรับตัวต่อการใช้ชีวิต
มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ เกิดความวิตกกังวล ความเครียดน�ำไปสู่โรคซึมเศร้าได้ หากไม่ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ มีแนวโน้มฆ่าตัวตายได้ในทีส่ ดุ ทัง้ นีก้ ารเข้าถึงบริการของกลุม่ เสีย่ งทีม่ ภี าวะซึมเศร้าน้อยมีเพียงร้อยละ ๒๕.๓๕
ท�ำให้กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยซึมเศร้าไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ท�ำให้น�ำไปสู่การฆ่าตัวตาย
ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร ได้สำ� รวจสุขภาพใจคือความสุขและความเครียดของประชาชนวัยท�ำงาน
อายุ ๑๕ – ๖๐ ปี ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทุกสาขาอาชีพ ในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑ ใช้กลุ่มตัวอย่าง
๒,๒๖๑ คน ผลส�ำรวจปรากฏดังนี้ ในด้านความสุขตามเกณฑ์มาตรฐานกรมสุขภาพจิตที่มีคะแนนเต็ม ๔๕ คะแนน
พบประชาชนมีความสุขในเกณฑ์ปกติเท่ากับคนทั่วไป คือ มีค่าคะแนน ๒๘ - ๓๔ คะแนน ร้อยละ ๔๙.๓๖ มีคะแนนสูง
กว่าคนทั่วไป ๓๕ - ๔๕ คะแนน ร้อยละ ๑๘.๕๓ สรุปรวมทั้ง ๒ กลุ่มนี้มีความสุขอยู่ในระดับดี ร้อยละ ๖๗.๘๙ ที่เหลือ
ร้อยละ ๓๒.๑๑ มีความสุขอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าปกติ คือ ต�่ำกว่า ๒๗ คะแนนลงมา เมื่อเปรียบเทียบกับผลส�ำรวจในระดับ
ประเทศในกลุม่ อายุ ๑๕ ปีขนั้ ไป เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่าสัดส่วนคนกรุงเทพมหานครมีความสุขน้อยกว่าภาพรวมประเทศที่
ได้รอ้ ยละ ๘๓.๖ และสัดส่วนคนกรุงเทพมหานครมีคา่ ความสุขในระดับทีต่ ำ�่ กว่าปกติมากกว่าภาพรวมประเทศทีไ่ ด้รอ้ ยละ
๑๖.๔ หรือมากกว่าเกือบ ๒ เท่าตัว ส่วนด้านความเครียด ซึง่ มีคะแนนรวม ๑๕ คะแนน ผลพบว่า มีความเครียดระดับน้อย
คือคะแนนต�ำ่ กว่า ๔ คะแนนลงมา ซึง่ จัดว่าเป็นระดับทีพ่ อใจได้ในคนปกติมรี อ้ ยละ ๕๕ ทีเ่ หลืออีกร้อยละ ๔๕ มีความเครียด
ผิดปกติ โดยมีความเครียดระดับปานกลางคะแนน ๕ - ๗ ร้อยละ ๒๙ เครียดระดับมากคะแนน ๘ - ๙ ร้อยละ ๘ และ
เครียดระดับมากที่สุด ๑๐ – ๑๕ ร้อยละ ๘
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓ เร่งบูรณาการการท�ำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ อย่างใกล้ชิด
และพัฒนาความรู้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครและขยายผลถึงผู้น�ำชุมชนต่างๆ ด้วย รวมทั้งพัฒนา
เทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ การเข้าถึงบริการข้อมูลความรูส้ ขุ ภาพจิตทีง่ า่ ยขึน้ ของประชาชนทุกกลุม่ ซึง่ สภาพทีอ่ ยูอ่ าศัยมีหลายรูป
แบบและเหมาะสมกับสภาพวิถชี วี ติ เพือ่ ดูแลส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้จดั บริการ
สุขภาพจิตสูง่ านบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ มิติ ได้แก่ การสร้างเสริม การป้องกัน การบ�ำบัดรักษา และการฟืน้ ฟู
สุขภาพ พัฒนาระบบและจัดบริการสุขภาพจิตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งเชิงรับในศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง และ
เชิงรุกในชุมชน ส่งเสริม สนับสนุน และด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพจิต
ปัญหาของการบริการและการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
๑. การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยจิตเวชเร่รอ่ น ไร้บา้ น ไม่มบี ตั รประจ�ำตัวประชาชน (เจ้าหน้าทีน่ ำ� ส่ง) ท�ำให้ไม่สามารถเก็บค่า
รักษาพยาบาลได้และหลังจากอาการดีขนึ้ ไม่สามารถจ�ำหน่ายได้ อีกทัง้ สถานสงเคราะห์สำ� หรับดูแลบุคคลเหล่านีม้ นี อ้ ยมาก
๒. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชยังน้อย จ�ำเป็นต้องทบทวนกิจกรรมและพัฒนาระบบ (ร่วมกันหลายฝ่าย)
ตั้งแต่การค้นหาคัดกรอง การวินิจฉัย รักษา การติดตามดูแลต่อเนื่องระยะยาว การเฝ้าระวังการกลับซ�้ำ การฟื้นฟู
สมรรถภาพ การสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. การติดตามดูแลต่อเนือ่ งในชุมชนส�ำหรับผูป้ ว่ ยจิตเวชเรือ้ รัง เพือ่ ป้องกันการขาดยาและกลับเป็นซ�ำ้ ยังมีนอ้ ยมาก
ระบบการติดตามดูแลในกรุงเทพมหานครนั้นต้องอาศัยหน่วยงานในพื้นที่ เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข
๔. ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังหลายรายมีปัญหาโรคทางกายร่วมด้วย แต่โรงพยาบาลจิตเวชจะไม่มีอายุรแพทย์หรือ
แพทย์ฝา่ ยกายสาขาอืน่ ๆ ทีผ่ า่ นมาการส่งต่อผูป้ ว่ ยไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลฝ่ายกายมีความยากล�ำบากมาก ได้รบั การปฏิเสธ
ด้วยหลากหลายเหตุผล
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินการในเรื่อง ดังนี้
๑. เรือ่ งการรักษา โรงพยาบาลในสังกัดส�ำนักการแพทย์ทกุ แห่ง รวมทัง้ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ควรจัดตัง้ Ward
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สรุปผลงานคณะกรรมการการสาธารณสุข
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

จิตเวช ให้มีจ�ำนวนเตียงที่เพียงพอในการดูแลผู้ป่วย
๒. เรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ส�ำนักอนามัยควรจัดท�ำแผนให้เอกชนด�ำเนินการ Screening ภารกิจที่
จะต้องถ่ายโอนให้หน่วยบริการปฐมภูมิด�ำเนินการ เช่น งานส่งเสริมสุขภาพ การคัดกรองผู้ที่มีความเครียด การคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า การตรวจคัดกรองคนไข้โรคจิต เป็นต้น โดยส�ำนักอนามัยมีหน้าที่ จัดอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง
ตรวจสอบ ก�ำกับติดตามการด�ำเนินงาน
๓. เรื่องการมีส่วนร่วม ส�ำนักอนามัยควรจัดกิจกรรมในชุมชน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้น โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการค้นหาผู้ป่วย
คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งสภากรุงเทพมหานคร ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าว
ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๗) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒) แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ และการลงนามความร่วมมือ ๑๐ แนวทางฯ
ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมแนวโน้มจะมีความ
รุนแรงมากขึน้ และยังไม่มกี ลไกในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ เพือ่ ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน จึงสมควรมีกฎหมายเกีย่ วกับการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิง่ แวดล้อม โดยไม่ให้ซำ�้ ซ้อน
กับกฎหมายอืน่ และไม่เป็นการเพิม่ ภาระแก่ประชาชน โดยก�ำหนดขอบเขต ในการบังคับใช้กฎหมาย ให้ใช้บงั คับกับนายจ้าง
ลูกจ้าง แรงงานนอกระบบ หน่วยบริการประชาชนที่ได้รับหรืออาจะได้รับมลพิษ แต่ไม่ใช้บังคับกับราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง และให้มีคณะกรรมการควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครท�ำหน้าที่ด�ำเนินงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคทีเ่ กิดจากสิง่ แวดล้อม ให้รฐั มนตรีประกาศรายชือ่ และอาการส�ำคัญของโรคทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง
ป้องกัน หรือควบคุม และออกกฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมและหน่วยบริการ
อาชีวเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ในการเฝ้าระหวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ให้นายจ้างจัดให้มี
การตรวจสุขภาพลูกจ้าง รวมถึงแรงงานนอกระบบให้มีสิทธิได้รับการตรวจสุขภาพเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ก�ำหนดให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�ำเนิดมลพิษต้องจัดให้มีการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ
และให้นายจ้างหรือผูร้ บั ผิดชอบในสถานพยาบาลมีหน้าทีแ่ จ้งข้อมูลในกรณีทพี่ บลูกจ้าง แรงงานนอกระบบ หรือประชาชน
ที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ ซึ่งสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่วนการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ก�ำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งหน่วย
ปฏิบัติการ เพื่อท�ำหน้าที่ในการสอบสวนโรค การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อม และก�ำหนดโทษส�ำหรับผู้ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด
ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนด ๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศ
ซึ่งครบก�ำหนดในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อก�ำหนดกลไกการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบการแจ้งข้อมูลที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และ
การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง หรือโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจะได้รับมลพิษให้
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และก�ำหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่หรือรายงาน
เกี่ยวกับการพบหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
กรมควบคุมโรค เพื่อให้สามารถด�ำเนินการกับสถานการณ์การเกิดโรคดังกล่าวได้ทันท่วงที
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยท�ำงานท�ำงานในสถานประกอบการ
เมือ่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธลี งนาม โดยความร่วมมือ
ดังกล่าว เป็นการลดความซ�ำ้ ซ้อนในการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริมสุข
ภาพและป้องกันโรคให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการใช้ข้อมูลร่วมกันในการวางแผนและ
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน รวมถึงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ นอกจากนี้ ได้ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง และส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพคนวัยท�ำงานด้วยชุดความรู้
สุขภาพ ๑๐ เรือ่ ง “ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ” เพือ่ ใช้เป็นแนวทางสุขภาพในแต่ละมิติ
และความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งนี้ แนวทางด้านสุขภาพ ๑๐ แนวทาง ประกอบด้วย ชุดที่ ๑ หุ่นดี สุขภาพดี
ชุดที่ ๒ จิตสดใส ใจเป็นสุข ชุดที่ ๓ ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล ชุดที่ ๔ สุดยอดคุณแม่ ชุดที่ ๕ เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า
พาชีวายืนยาว ชุดที่ ๖ พิชิตออฟฟิตซินโดรม ชุดที่ ๗ สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
ชุดที่ ๘ สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ ชุดที่ ๙ โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ และชุดที่ ๑๐
สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต
คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ และการลงนามความร่วมมือ ๑๐ แนวทางฯ ซึ่งสภากรุงเทพมหานคร ได้ตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติดงั กล่าว ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ ี่ (ครัง้ ที่ ๔)
ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
๓.๒.๒ การส่งเสริมสุขภาพ
					 การจัดตั้งศูนย์เด็กอ่อน (Nursery) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยเผชิญปัญหาจ�ำนวนประชากรไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ โดยในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีอัตราการเกิดน้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐ คน และมีอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมากจากวิถีชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลงไป ประชากรอยู่เป็นโสดมากขึ้น แต่งงานกันน้อยลง ไม่ต้องการมีบุตร รวมไปถึงสวัสดิการที่ไม่เอื้อต่อการ
มีบุตร ซึ่งปัญหาดังกล่าวรวมถึงข้าราชการและลูกจ้าง ภายหลังจากพ้นการลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตรระยะเวลา ๓ เดือน
ไม่สามารถดูแลบุตรได้เอง ต้องให้ญาติช่วยเลี้ยงดูแลหรือน�ำเด็กไปฝากเลี้ยงกับสถานรับเลี้ยงดูบุตรระยะเวลา ๓ เดือน
ไม่สามารถดูแลบุตรได้เอง จึงต้องให้ญาติช่วยเลี้ยงดู หรือฝากให้สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนของภาครัฐหรือเอกชนที่เปิดให้
บริการ ซึง่ ศูนย์เด็กอ่อนในปัจจุบนั มีจำ� นวนไม่เพียงพอและไม่มกี ารควบคุมคุณภาพทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ สถานรับเลีย้ งเด็ก
อ่อนของภาคเอกชนบางแห่งไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร ท�ำให้เด็กไม่ได้รับการดูแลที่ดีที่เหมาะสมกับช่วงวัย เนื่องจากการ
เลี้ยงดูเด็กอ่อนมีความส�ำคัญจ�ำเป็นต้องเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ
					 จากสภาพปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการการสาธารณสุขเห็นถึงความส�ำคัญของการดูแลเด็กอ่อน
ส�ำหรับแม่ที่ประสบปัญหาการดูแลลูกหลังการคลอด ซึ่งการจัดบริการศูนย์เด็กอ่อนให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่
จะเป็นแนวทางเลือกส�ำหรับผู้ที่ต้องการมีลูกแต่ไม่มีเวลามากพอที่จะเลี้ยงดูลูกได้เอง และผู้ที่ไม่มีญาติช่วยเลี้ยงดูลูก
เพือ่ เป็นการสนับสนุนให้มสี ถานทีส่ ำ� หรับให้แม่ทำ� งานสามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ได้มกี ารพัฒนารูปแบบศูนย์เด็กอ่อนใน
สถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐอื่น และเอกชน สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการด้วย ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
ภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการด้วย ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีอำ� นาจ
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สรุปผลงานคณะกรรมการการสาธารณสุข
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

และหน้าทีด่ ำ� เนินการในเรือ่ งการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล และการสังคมสงเคราะห์ การจัดตัง้
และพัฒนารูปแบบศูนย์เด็กอ่อนให้มีมาตรฐานเป็นการช่วยสนับสนุนให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ได้ในทุกช่วงวัย รวมทั้งเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่งด้วย
คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งและพัฒนา
รูปแบบศูนย์เด็กอ่อนให้มมี าตรฐาน ซึง่ สภากรุงเทพมหานคร ได้ตงั้ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติดงั กล่าว ในคราว
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๕) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๖๒
๓.๒.๓ การรักษาพยาบาล
			 การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒
			 พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา ๔๗ ก�ำหนดให้บุคคลมีสิทธิได้รับบริการ
สาธารณสุขของรัฐและมาตรา ๕๕ ก�ำหนดเกีย่ วกับหน้าทีข่ องรัฐทีจ่ ะต้องด�ำเนินการให้ประชาชนได้รบั บริการสาธารณสุข
ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ช. ด้านอื่นๆ (๕) ที่ก�ำหนดให้ด�ำเนินการปฏิรูปประเทศโดยให้มี
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม จึงจ�ำเป็นต้องมีกฎหมาย
เกีย่ วกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมทิ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับดูแลเชิงนโยบายควบคู่
กับก�ำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และก�ำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศส�ำหรับเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ และจัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิในจ�ำนวนที่เหมาะสม
ในการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิก�ำหนดให้สิทธิกับบุคคลทุกคนและบุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตาม
กฎหมายได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ส�ำหรับกระบวนการการรับบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ ก�ำหนดให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดท�ำบัญชี
รายชื่อผู้รับบริการในเขตพื้นที่ของหน่วยบริการ รวมทั้งอาจจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นต่อการจัดบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ และให้หน่วยบริการก�ำหนดสถานที่ วัน และเวลาในการให้บริการตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มี
ความจ�ำเป็นต้องส่งผู้รับบริการให้หน่วยบริการอื่นๆ ก�ำหนดให้มีระบบข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ในการส่งต่อผู้รับ
บริการ กรณีทหี่ น่วยบริการปฐมภูมหิ รือเครือข่ายปฐมภูมใิ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการ
ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งหากกระท�ำของหน่วยบริการฯ เป็นการกระท�ำการร้ายแรงหรือเกิดซ�้ำหลายครั้ง ก�ำหนดให้
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาสัง่ เพิกถอนการขึน้ ทะเบียนของหน่วยบริการนัน้ ได้ นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจการตรวจสอบสถานทีห่ น่วยบริการ ตลอดจนก�ำหนดโทษในกรณีไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ โดยให้เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้คือ การมีกลไกการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิท�ำให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงด้านสุขภาพให้เกิดขึ้นใน
สังคมและประเทศคณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษารูปแบบระบบ
สุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสภากรุงเทพมหานคร
ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าว ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่
(ครั้งที่ ๑) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
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ส่วนที่ ๕
สรุปผลงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
	
  

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา
ประธานกรรมการ

	
  

	
  

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

	
  

	
  

พลเอก คนินทร วงศาโรจน์
กรรมการ

	
  

พลต�ำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
กรรมการ

พลต�ำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล
กรรมการและเลขานุการ
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ผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

ประชุมหารือแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยใช้ระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

ประชุมหารือแนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยหรือศูนย์เรียนรู้

การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ
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ติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

แนวทางการบริหารจัดการแหล่งน�้ำและการบ�ำบัดน�้ำเสีย

แนวทางการด�ำเนินโครงการ “We Park” และการขยายความร่วมมือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
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โครงการการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
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สรุปผลงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
			
สภากรุงเทพมหานครได้ตงั้ คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อมในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุมวิสามัญ
สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๖ คน ดังนี้
๑. นายชยาวุธ
ศิริยุทธ์วัฒนา
ประธานกรรมการ
๒. นายพรเทพ
ศิริวนารังสรรค์
รองประธานกรรมการ
๓. นายสุทธิชัย
ทรรศนสฤษดิ์
กรรมการ
๔. พลเอก คนินทร
วงศาโรจน์
กรรมการ
๕. พลต�ำรวจโท ธีระศักดิ์
ง่วนบรรจง
กรรมการ
๖. พลต�ำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางสาวทิพย์ชนม์
เต่าทอง
						
						
๒. นางสาวปิยนุช
สิทธิศร
						
						

นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาศึกษางานด้านการรักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๒ คณะ ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยและการรักษาความสะอาด รับผิดชอบการพิจารณา
แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการจัดการมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู ตัง้ แต่แหล่งก�ำเนิด จนถึงการก�ำจัดอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลดและคัดแยกมูลฝอย โดยมี พลต�ำรวจโท ธีระศักดิ์
ง่วนบรรจง เป็นประธานอนุกรรมการ
๒. คณะอนุกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการสวนสาธารณะและพืน้ ทีส่ เี ขียว รับผิดชอบการพิจารณาแนวทาง
การวางแผนและพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียวในกรุงเทพมหานคร ทัง้ ในรูปแบบสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนแนวตัง้ และสวนถนน
การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ เพิม่ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์พนื้ ทีส่ เี ขียวของประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
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ผลการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณา ศึกษา และติดตามการด�ำเนินงานของ
กรุงเทพมหานครแบ่งเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒. ด้านการบริหารจัดการแหล่งน�้ำและการบ�ำบัดน�้ำเสีย
๓. ด้านคุณภาพอากาศและปัญหาฝุ่นละออง
๔. ด้านการบริหารจัดการสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว

๑. ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๑.๑ แนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยใช้ระบบการช�ำระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
		 คณะกรรมการการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส�ำนักการคลัง
และส�ำนักงานเขตคันนายาวเพือ่ หารือแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิง่ ปฏิกลู และมูลฝอยโดยใช้ระบบการ
ช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานคร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต่อสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งสภากรุงเทพมหานครได้มีมติ
รับหลักการแล้ว แต่เพือ่ ให้การด�ำเนินการเป็นไปด้วยความรอบคอบ สภากรุงเทพมหานครจึงได้ตงั้ คณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอยตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุขฯ โดยมีประเด็นเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บมูลฝอยและการก�ำจัดมูลฝอย ซึ่งคาดว่า
กรุงเทพมหานครจะมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น ๔ เท่า หรือประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท จากเดิมจัดเก็บ
ได้ประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นการเก็บในอัตราครัวเรือนละ ๒๐ บาทต่อเดือน ส่วนการเก็บในระบบเดิม เป็นการใช้
ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ดังนั้น เมื่ออัตราค่าธรรมเนียมปรับเพิ่มเป็น ๘๐ บาทต่อเดือน และกรุงเทพมหานครจะมีรายได้
จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ ขึน้ จึงควรหามาตรการเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั การบริการทีด่ ี สะดวก รวดเร็วในการช�ำระ
ค่าธรรมเนียมโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีท่ นั สมัย รวมทัง้ ป้องกันปัญหาการรัว่ ไหลของเงินรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียม
ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีแผนรองรับในการด�ำเนินการเรื่องนี้
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน สามารถช�ำระเป็นราย ๓ เดือน ๖ เดือน หรือรายปี ขึ้นอยู่กับข้อตกลง
และความสะดวกของผู้มีหน้าที่ช�ำระค่าธรรมเนียม ส่วนกรณีการช�ำระค่าธรรมเนียมโดยผ่านระบบ e-Payment นั้น
หากกรุงเทพมหานครสามารถปรับรูปแบบการช�ำระค่าธรรมเนียมโดยวิธีการดังกล่าวประชาชนจะได้รับความสะดวก
มากขึ้น แต่ทั้งนี้ ส�ำนักงานเขตจะต้องด�ำเนินการออกใบแจ้งหนี้ให้ก่อน จึงจะสามารถช�ำระค่าธรรมเนียมได้ ซึ่งส่วนกลาง
จะต้องเป็นผู้ก�ำหนดรูปแบบ และรายละเอียดต่างๆ ในใบแจ้งหนี้
คณะกรรมการฯ เสนอให้ส�ำนักสิ่งแวดล้อมจัดประชุมร่วมกับทุกส�ำนักงานเขตเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยใช้ระบบ QR Code พร้อมจัดท�ำแผนผังแสดงล�ำดับขั้นตอนของระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ระบบใหม่แต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนพร้อมระบุผู้รับผิดชอบ โดยขอให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน แล้วรายงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป
ปัญหาด้านการบริหารจัดการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในระบบเดิม พบว่า เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เก็บ
เงินค่าธรรมเนียมบางรายมีการทุจริตโดยน�ำเงินที่จัดเก็บได้ไปใช้ส่วนตัว จึงควรหามาตรการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิด
ขึ้นและเห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมโดยระบบ e-Payment เนื่องจากเงินจะถูกโอนเข้าไปในระบบอย่างปลอดภัย
นอกจากนัน้ คณะกรรมการฯ ได้รบั ทราบข้อมูลจากส�ำนักงานเขตคันนายาว ซึง่ มีแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การเก็บขนมูลฝอยในส่วนที่ส�ำนักงานเขตด�ำเนินการ ซึ่งเป็นการเก็บล่วงหน้า ดังนี้
๑. ออกใบแจ้งหนี้ก่อนการเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
๒. รูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมี ๓ ประเภท คือ แบบรายเดือน ราย ๓ เดือน และราย ๖ เดือน โดยเมื่อ
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รับช�ำระค่าธรรมเนียมแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกในสมุดบัญชีควบคุมเงินของส�ำนักงานเขต เพื่อจัดส่งเป็น
รายได้ของกรุงเทพมหานครทุกวัน
๓. คิดอัตราค่าธรรมเนียมตามปริมาณมูลฝอย
๔. ผูม้ หี น้าทีเ่ ก็บค่าธรรมเนียม คือ พนักงานเก็บขนมูลฝอย ทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษา ระดับ ม.๓ ขึน้ ไป กรณีวฒ
ุ กิ ารศึกษา
ต�่ำกว่าระดับ ม.๓ ต้องขออนุมัติปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งเป็นพนักงานเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะรวมทั้งต้องวาง
เงินค�้ำประกัน
๕. ด�ำเนินการจัดเก็บและน�ำส่งฝ่ายการคลังทุกวัน กรณีการเก็บช่วงนอกเวลาราชการ จะมีคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงินน�ำเก็บไว้ในตู้นิรภัยเพื่อน�ำส่งฝ่ายการคลังในวันรุ่งขึ้น
กรณีมีผู้ที่ไม่ช�ำระค่าธรรมเนียม ทั้งภาคครัวเรือนและสถานประกอบการ ส�ำนักงานเขตคันนายาว มีมาตรการ
ด�ำเนินการ ดังนี้
๑. กรณีไม่ช�ำระค่าธรรมเนียมทั้งภาคครัวเรือนและสถานประกอบการ ส�ำนักงานเขตจะส่งหนังสือแจ้งเตือนให้
ช�ำระหนี้ โดยภาคครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ส่วนสถานประกอบการมีเพียงไม่กี่ราย
๒. กรณีบ้านที่อยู่ในรั้วเดียวกันแต่มี ๒ เลขบ้านจะเก็บตามจ�ำนวนเลขบ้าน ยกเว้นกรณีมีเลขบ้านเลขเดียว
แต่มีบ้านหลายหลัง จะพิจารณาจากปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริง
๓. กรณีบ้านไม่มีผู้อยู่อาศัยจะไม่เก็บค่าธรรมเนียม และจะบันทึกข้อมูลในทะเบียนตามข้อเท็จจริงว่าเป็นบ้าน
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนัน้ ต้องการให้เก็บเป็นรายเขตเพือ่ เป็นข้อมูลทางสถิตใิ นการท�ำงาน ทัง้ นี้ รายได้สว่ นหนึง่
จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจะเป็นค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเงินเปอร์เซ็นต์จากค่าธรรมเนียมที่
จัดเก็บได้ ดังนั้น หากโอนเข้าระบบแล้วจะไม่สามารถแยกได้
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. หากกรุงเทพมหานครมีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยเพิ่มขึ้น ส�ำนักการคลัง และส�ำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล จะต้องหามาตรการควบคุมก�ำกับดูแลและเพิม่ ความสะดวกในการช�ำระผ่านบัญชีให้มากขึ้น
เช่น การเพิม่ ช่องทางการช�ำระค่าธรรมเนียมโดยใช้ระบบ QR Code อาจด�ำเนินการไปพร้อมกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
บ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
๒. ส�ำนักสิ่งแวดล้อมควรจัดท�ำฐานข้อมูลของผู้ที่ต้องช�ำระค่าธรรมเนียมมูลฝอยเป็นรายเขต โดยให้มีราย
ละเอียดเกี่ยวกับจ�ำนวนครัวเรือน บ้านเลขที่ ชื่อเจ้าบ้าน โดยบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อให้สามารถสร้างระบบ QR Code
ออกใบแจ้งหนี้และรับช�ำระค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ทั้งนี้ การพัฒนาระบบโดยการบันทึกข้อมูลจะมีความสะดวก
รวดเร็วกว่า แต่ต้องมีฐานข้อมูลครัวเรือนทั้งหมด แต่ทั้งนี้ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอาจจ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินการในเชิงบูรณาการโดยการขอความร่วมมือจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๓. กรณีที่ไม่มีข้อมูลเลขบ้านในทะเบียนราษฎร์ หรือกรณีบ้านเลขที่ซ�้ำซ้อน ส�ำนักงานเขตต้องแจ้งผู้รับผิดชอบ
จัดท�ำระบบบัญชีเพื่อเพิ่มข้อมูลโดยการบันทึกข้อมูลเลขรหัสประจ�ำบ้านด้วยเลข ๑๑ หลัก และมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่
ส่วนกลางเพื่อเป็นฐานข้อมูลในปีถัดไป
๔. ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส�ำนักการคลัง ส�ำนักสิ่งแวดล้อม และส�ำนักงานเขตควรมีการบูรณาการ
ในการจัดท�ำข้อมูลในรูปแบบ QR Code ให้เชื่อมโยงกับข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ก่อน และส�ำหรับผู้ที่ไม่ปรากฏข้อมูล
ในทะเบียนราษฎร์ระบบให้สามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มได้ และสามารถเชื่อมโยงเข้าส่วนกลางเพื่อเป็นฐานข้อมูลต่อไป
โดยส�ำนักสิ่งแวดล้อมควรเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมฐานข้อมูลพร้อมบันทึกข้อมูลทะเบียนราษฎร์ลงในระบบ
๑.๒ การจัดการมูลฝอยในศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยหรือศูนย์เรียนรู้
		 คณะกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลการจัดการมูลฝอยในศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยหรือศูนย์เรียนรู้ โดยส�ำนัก
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สิ่งแวดล้อมได้รายงานความคืบหน้าในการด�ำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนก�ำจัดมูลฝอยพร้อมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
และการก�ำจัดขยะและของเสียชุมชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง TOR ทั้งนี้ มีอาคารต่างๆ ของโครงการที่ด�ำเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย อาคารรับมูลฝอยและก�ำจัดมูลฝอย อาคารศูนย์การเรียนรู้ อาคารก�ำจัด
กิ่งไม้ หลอดไฟ และโฟม
ขั้นตอนการก�ำจัดมูลฝอย เมื่อชั่งน�้ำหนักมูลฝอยแล้วจะน�ำเข้าสู่สายพานล�ำเลียงเพื่อคัดแยกมูลฝอย ซึ่งมีระบบ
ก�ำจัดกลิน่ และควบคุมกลิน่ ด้วย EM โดยผ่านสายพาน ซึง่ ระบบสายพานจะมีแม่เหล็กเพือ่ คัดแยกโลหะ และผ่านเครือ่ งร่อน
เพื่อแยกเศษหิน ดิน ทราย ออก มูลฝอยที่คัดแยกแล้วจะเข้าระบบบีบอัดเพื่อลดปริมาตร แล้วน�ำเข้าเครื่องหุ้มพลาสติก
รอการขนย้ายต่อไป ขยะที่รีไซเคิลไม่ได้จะน�ำไปท�ำ Compost และ RDF ต่อไป ส่วนชั้นล่างของอาคารศูนย์เรียนรู้
มีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้
โครงการจ้างเหมาเอกชนก�ำจัดมูลฝอยพร้อมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้และการก�ำจัดขยะและของเสียชุมชน
เป็นโครงการร่วมทุนโดยผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย มีประสิทธิภาพในการก�ำจัดมูลฝอย ๓๐๐ ตันต่อวัน
ผลพลอยได้เป็นผลประโยชน์ของผูร้ ว่ มทุน ตามมาตรา ๓๔/๑ แห่ง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ โครงการนีไ้ ด้รบั งบประมาณ
๑,๔๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการสร้าง ๓ ปี และ Operate ๒๐ ปี แต่ผู้รับจ้างต้องสร้างระบบ MBT (Mechanical
Biological Waste Treatment) คือ ระบบการหมักเพือ่ ให้เกิดก๊าซและผลิตกระแสไฟฟ้าภายในโรงงานเพิม่ ด้วย ลักษณะ
สัญญาเป็น BOT (Build-Operate-Transfer ) โดยเมื่อครบ ๒๐ ปี ทรัพย์สินจะตกเป็นของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องท�ำการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) เนื่องจากผลิตพลังงานไฟฟ้าต�่ำกว่า ๑๐ เมกะวัตต์
ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง TOR คาดว่าจะเปิดประมูลได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
๑.๓ แนวทางการควบคุมการก�ำจัดสิ่งปฏิกูลของศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยและสถานประกอบการที่ให้บริการก�ำจัด
สิ่งปฏิกูล
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�ำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อรับทราบแนวทางการควบคุมการก�ำจัดสิ่งปฏิกูลของ
ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยและสถานประกอบการที่ให้บริการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงก�ำจัดสิ่งปฏิกูล
๒ แห่ง คือ ศูนย์ก�ำจัดสิ่งปฏิกูลและไขมันอ่อนนุช และหนองแขม ซึ่งเป็นระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) มีความ
สามารถในการบ�ำบัดสิ่งปฏิกูล ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/แห่ง โดยการด�ำเนินการเก็บขน
การบ�ำบัด และการน�ำไปใช้ประโยชน์ มี ๒ แนวทาง ดังนี้
๑. ส�ำนักสิง่ แวดล้อม โดยฝ่ายขนถ่ายสิง่ ปฏิกลู และไขมัน จะให้บริการเฉพาะส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และอาคาร
ที่มีขนาดความสูง ๔ ชั้นขึ้นไป หรือมีพื้นที่เกิน ๓,๐๐๐ ตารางเมตร โดยมีรถสูบสิ่งปฏิกูล จ�ำนวน ๒๓ คัน และรถบรรทุก
สิ่งปฏิกูลจ�ำนวน ๒๔ คัน
๒. ส�ำนักงานเขต ๕๐ เขต โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จะให้บริการในส่วนของบ้านเรือนและ
อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๔ ชั้น ซึ่งทั้ง ๕๐ ส�ำนักงานเขตมีรถสูบสิ่งปฏิกูล จ�ำนวน ๒๕๐ คัน รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล จ�ำนวน
๑๒๘ คัน
กรณีการจัดการสิง่ ปฏิกลู ของผูใ้ ห้บริการรถโดยสาร จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต ให้ประกอบ
การขนส่งประจ�ำทาง ซึง่ มีขอ้ ก�ำหนดให้ผปู้ ระกอบการต้องเสนอแผนการจัดการด้านมลพิษและสิง่ แวดล้อม เช่น แผนการ
ตรวจสอบ การป้องกันมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ
ในส่วนของสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) ซึง่ มีบอ่ เก็บกักสิง่ ปฏิกลู แนวทางปฏิบตั ใิ นการปล่อยสิง่ ปฏิกลู
บนรถ บ.ข.ส. จะด�ำเนินการเมือ่ รถโดยสารเข้าจอดทีส่ ถานีเดินรถต้นทาง หรือปลายทาง ซึง่ ส�ำนักงานขนส่งจะด�ำเนินการ
สูบสิ่งปฏิกูล โดยส�ำนักงานเขตพื้นที่จะน�ำส่งไปก�ำจัด ณ ศูนย์ก�ำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร โดยเมื่อสิ่งปฏิกูล
ส่งเข้ามาทีโ่ รงงานแล้วจะน�ำมาเข้าเครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนักก่อน หลังจากนัน้ จึงน�ำไปเข้าลานเทสิง่ ปฏิกลู ทีอ่ อ่ นนุชและหนองแขม
สถิติผู้มาขอรับบริการในปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ มีดังนี้
๑. ผู้มาขอรับบริการจากส�ำนักสิ่งแวดล้อม ประมาณ ๒,๒๔๔ ราย โดยมีปริมาตรเฉลี่ย ๓๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
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๒. ผูม้ าขอรับบริการจากส�ำนักงานเขต ประมาณ ๗๓,๗๖๕ ราย โดยมีปริมาตรเฉลีย่ ๑๓๘,๗๑๑ ลูกบาศก์เมตร ซึง่ จะ
ส่งมาก�ำจัดทีศ่ นู ย์กำ� จัดสิง่ ปฏิกลู และไขมันอ่อนนุช จาก ๒๕ เขตในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง และศูนย์ฯ หนองแขม ประมาณ ๒๕ เขต
ส�ำหรับการตรวจสอบระบบก�ำจัดมูลฝอย และระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียในอาคาร และระบบการบริหารจัดการสิง่ ปฏิกลู
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายนั้น ส�ำนักสิ่งแวดล้อมไม่มีอ�ำนาจในการเข้าไปตรวจสอบอาคาร ยกเว้น กรณีที่เกิด
เหตุร้องเรียน โดยปกติอาคารที่ก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้ว ตามกฎกระทรวงก�ำหนดประเภทอาคารก�ำหนดให้
มีผู้ตรวจสอบอาคาร ท�ำหน้าที่ตรวจสอบทุกระบบของอาคารเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร รวมทั้งการตรวจสอบ
ระบบก�ำจัดมูลฝอย และระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ควรออกระเบียบ หรือกฎหมายมารองรับ เพือ่ เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนิน
การก�ำจัดสิ่งปฏิกูลโดยถูกต้องตามกฎหมาย ป้องกันการลักลอบขนและก�ำจัดสิ่งปฏิกูลโดยการน�ำไปทิ้งนอกพื้นที่ หรือ
ตามแหล่งน�ำ้ สาธารณะ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนและเสีย่ งต่อการเกิดโรคระบาด และกรณีพบเห็น
การกระท�ำดังกล่าวขอให้แจ้งส�ำนักงานเขตทราบเพื่อด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
๒. ควรมีการตรวจสอบการใช้อาคารอย่างสม�ำ่ เสมออย่างน้อยปีละ ๑-๒ ครัง้ โดยฝ่ายสิง่ แวดล้อมฯ ของส�ำนักงาน
เขตควรมีบทบาทในการร่วมตรวจสอบการใช้อาคารอาคารด้วย
๑.๔ แนวทางการส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการคัดแยกขยะและจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะมูลฝอย
ชิ้นใหญ่ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานเขตบางกอกน้อย และ
ส�ำนักงานเขตจตุจักร เพื่อรับทราบข้อมูลการบริหารจัดการมูลฝอยชิ้นใหญ่ตามภารกิจของ แต่ละหน่วยงาน สรุปได้ดังนี้
กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดด�ำเนินการตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” และกรุงเทพหานคร
ด�ำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าวเพือ่ ขับเคลือ่ นการจัดการขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมพืน้ ที่ เช่น ก�ำหนดแนวทางหรือวิธกี าจัด
ท�ำสัญลักษณ์ขยะแยกประเภทเพือ่ ความสะดวกในการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่ และก�ำหนดแนวทางคัดแยกขยะ ๔ ประเภท
คือ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ และขยะทัว่ ไปให้ชดั เจนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ จัดกิจกรรมสร้าง
การรับรูแ้ ละส่งเสริมวินยั แยกขยะก่อนทิง้ และหลักการ ๓ ช คือ ใช้นอ้ ย ใช้ซำ�้ และน�ำกลับมาใช้ใหม่ จัดท�ำประกาศหลักเกณฑ์
วัน เวลาในการเก็บขน ระบบขนส่งขยะ วิธีการคัดแยก เส้นทางเก็บขน จุดรวมขยะ รวมถึงการบริหารจัดการขยะ
ส�ำนักสิ่งแวดล้อมได้ด�ำเนินการ ดังนี้
๑. มีหนังสือแจ้งส�ำนักงานเขตด�ำเนินการตามแผนฯ โดยเตรียมความพร้อมบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และการสือ่ สาร
กับประชาชน โดยเริ่มด�ำเนินการในวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๒ ดังนี้
• ก�ำหนดจุดตั้งวางถังแยกประเภท ติดป้ายสัญลักษณ์ให้ถูกต้องชัดเจน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและต่างประเทศ ถนนสายส�ำคัญ
• รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” ให้กับประชาชนในพื้นที่
พร้อมประกาศวันเวลาในการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
• จัดท�ำแผนผังจุดที่ตั้ง จ�ำนวนถังในแต่ละจุด
• รายงานผลการด�ำเนินการให้ส�ำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อรายงานผู้บริหาร
๒. จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และโดยรอบพื้นที่ทั้ง ๙ เขต ซึ่งในระยะต่อไป ส�ำนักงานเขตจะขยายการด�ำเนินการโดยเพิ่มถังขยะ
ให้ครบทั้ง ๔ ประเภทในจุดส�ำคัญในพื้นที่ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแยกขยะก่อนทิ้งลงถังอย่างถูกต้อง
ปัญหาการจัดการมูลฝอยชิ้นใหญ่ คือ มีการลักลอบทิ้งในพื้นที่ว่างริมทาง เกิดความสกปรกและไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เสีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั กีดขวางการระบายน�ำ้ อุดตันหน้าตะแกรงประตูระบายน�ำ้ ท�ำให้นำ�้ เน่าเสียและท่วมขัง
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จุดรวบรวมมูลฝอยชิ้นใหญ่ที่ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยอ่อนนุช มีจุดทิ้งมูลฝอยชิ้นใหญ่ พื้นที่ ๒ – ๓ ไร่ บริเวณตรงข้าม
โรงงานก�ำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช
จุดรวบรวมมูลฝอยชิ้นใหญ่ที่ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยหนองแขม มีจุดทิ้งขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ พื้นที่ ๖๐๐ ตรม. บริเวณ
ด้านหลังอาคารสถานีขนถ่ายมูลฝอยหนองแขม
ผลการจัดเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ในปี ๒๕๖๑ รวม ๕,๓๘๙ ตัน แยกเป็น ขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ เช่น เศษชิ้นส่วน
เฟอร์นิเจอร์ จ�ำนวน ๔,๐๓๗ ตัน (๗๕%) และขยะที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า โลหะ และพลาสติก
จ�ำนวน ๑,๓๕๒ ตัน (๒๕%)
แนวทางการจัดการมูลฝอยชิน้ ใหญ่ เช่น การซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ คัดแยกชิน้ ส่วนเพือ่ น�ำมาใช้ประโยชน์
และการก�ำจัดอย่างถูกวิธี เช่น การฝังหรือการเผา
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยชิ้นใหญ่
๑. ประชาชนสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและขั้นตอนการให้บริการจัดเก็บมูลฝอย
ชิ้นใหญ่จากส�ำนักงานเขต
๒. ส�ำนักงานเขตเพิ่มความถี่การให้บริการเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่
๓. จัดสถานทีท่ งิ้ มูลฝอยชิน้ ใหญ่ทปี่ ระชาชนสามารถน�ำไปทิง้ ได้สะดวกและจัดระบบการจัดเก็บรวบรวมและก�ำจัด
๔. ประสานภาคเอกชน มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่น น�ำมูลฝอยชิ้นใหญ่ไปใช้ประโยชน์
๕. เฝ้าระวังจุดเสีย่ งทีอ่ าจมีการลักลอบทิง้ มูลฝอยชิน้ ใหญ่ลงคลองหรือในทีส่ าธารณะและด�ำเนินการตามกฎหมาย
กับผู้กระท�ำผิด
ส�ำนักงานเขตจตุจักรมีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. โครงการทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลา มีจุดพักขยะ ๒๓ จุด มีการท�ำความสะอาดจุดพักขยะ สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง
๒. ขอความร่วมมือคัดแยกขยะก่อนทิง้ คัดแยกขยะอันตรายทีแ่ หล่งก�ำเนิดโดยประสานสถานประกอบการ สถานี
บริการน�้ำมัน ตั้งจุดรับขยะอันตราย แห่งละ ๑ จุด และนัดวันเข้าจัดเก็บ
๓. กิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดการมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน
๔. การน�ำมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เช่น การหมักท�ำปุย๋ จากขยะอินทรีย์ คัดแยกขยะเศษอาหารและเปลือกผลไม้ทำ�
น�ำ้ ขยะหอม กิจกรรมรวบรวมกล่องเครือ่ งดืม่ (นม) ไปใช้ประโยชน์ตามโครงการหลังคาสีเขียว โครงการคืนวัสดุอะลูมเิ นียม
เพื่อจัดท�ำขาเทียม โครงการวาโก้บราเดย์ และโครงการจตุจักรร่วมใจใช้ถุงผ้า
๕. การน�ำขยะชิน้ ใหญ่มาใช้ประโยชน์ นัดเวลาเก็บทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. กิง่ ไม้ขนาดใหญ่ทำ� เฟอร์นเิ จอร์
เชื้อเพลิงในพื้นที่หรือใช้ประโยชน์อื่น
การมีสว่ นร่วมด้านการจัดการมูลฝอยทีป่ ระสบความส�ำเร็จ ได้แก่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อปุ ถัมภ์)
ได้รับรางวัล zero waste school ปี ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุบาลสุดารัตน์ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชนะเลิศโรงเรียน
ปลอดขยะปีการศึกษา ๒๕๖๑ และชุมชนเคหะสถานเจริญชัย ในปี ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดการมูลฝอยและการจัดการวัสดุรีไซเคิล
ปัญหาในการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตจตุจักร มีดังนี้
๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด น�ำขยะมูลฝอยและเศษวัสดุมาตั้งวางบนทางเท้านอก
เวลาที่ก�ำหนด
๒. พื้นที่เขตจตุจักรมีที่ว่างติดกับถนนสายหลัก สายรอง และตรอกซอยที่เป็นทางลัดทางเชื่อมจ�ำนวนมาก ท�ำให้
มีผู้รับเหมาก่อสร้างหรือตัดแต่งกิ่งไม้ลักลอบน�ำขยะมาทิ้งในที่ว่าง โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
๓. การทิง้ ขยะของประชาชนและการจัดเก็บมูลฝอยไม่สมั พันธ์กนั โดยเฉพาะตรอก ซอยและชุมชนต่าง ๆ เข้าจัดเก็บ
วันเว้นวัน แต่ประชาชนน�ำขยะมาทิ้งนอกเวลา ในบางตรอกซอย รถเก็บขนฯ ขนาด ๕ ตัน ไม่สามารถเข้าจัดเก็บได้จะ
ต้องใช้คนงานชักลากออกมาจากชุมชน อาจมีขยะตกค้าง
๔. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่ครอบคลุมจ�ำนวนหลังคาเรือนในพื้นที่ ในแหล่งชุมชนยังขาดความร่วมมือในการ
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สรุปผลงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ช�ำระค่าธรรมเนียม และยังไม่มีมาตรการที่เหมาะสมในการบังคับผู้ที่ไม่ช�ำระค่าธรรมเนียม
๕. ถนนสายหลักในพืน้ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าท�ำให้เกิดฝุน่ ละอองเกิดมาตรฐาน ต้องจัดท�ำแผนท�ำความ
สะอาดอย่างต่อเนื่อง
๖. ปัญหาการจราจรในพื้นที่ไม่สามารถเพิ่มความถี่ในการน�ำชุดเร่งด่วนออกจัดเก็บขยะที่ประชาชนน�ำมาทิ้ง
นอกเวลาที่ตกค้างได้
๗. อัตราก�ำลังไม่เพียงพอกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๘. การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ ผู้ปฏิบัติงานไม่เต็มอัตรา เนื่องจากไม่สามารถเบิก
ค่าอาหารท�ำการนอกเวลาได้ ต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติงาน ท�ำให้เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและก�ำลังใจ
ส�ำนักงานเขตบางกอกน้อยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ก�ำหนดแผนในการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก�ำเนิด เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะ คัดแยกและน�ำกลับมาใช้
ประโยชน์ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการคัดแยกขยะเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น ขยะ
อินทรีย์ การน�ำกลับมาใช้ใหม่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และไขมัน ณ แหล่งก�ำเนิดใน ๑๔ กลุม่ เป้าหมาย คือชุมชน อาคารสูง
สถาบันการศึกษา ห้างสรรพสินค้า วัด ปั๊มน�้ำมัน ตลาด โรงแรม สถานศึกษา ร้านอาหาร ธนาคาร สถานพยาบาล และ
สวนสาธารณะ
๒. จัดกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ให้กับชุมชนทั้ง ๔๒ ชุมชน และหมู่บ้านเอกชนต่าง ๆ ในพื้นที่ ส�ำหรับกิจกรรม
คัดแยกมูลฝอยและการน�ำสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น น�ำขุยมะพร้าวมาท�ำกระถางต้นไม้ น�ำโต๊ะเก้าอี้จาก
สถานศึกษามาท�ำเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ น�ำยางรถยนต์เก่าท�ำโซฟา เก้าอี้รับแขกจากผักตบชวา น�ำผักตบชวาประดิษฐ์
เป็นเก้าอี้ และน�ำวัสดุเหลือใช้มาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งพื้นที่ และได้รับรางวัลประกวดนวัตกรรมการจัดการมูลฝอย
จากต้นทาง ประจ�ำปี ๒๕๖๑
ปัญหาในการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่เขตบางกอกน้อย เนื่องจากเป็นพื้นที่ชั้นใน มีสภาพแออัด ไม่มีพื้นที่ว่างที่
สามารถจัดให้เป็นจุดพักขยะในพื้นที่ได้ ท�ำให้มีการลักลอยน�้ำขยะมาทิ้งริมถนนหรือที่ว่างต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ส�ำนักสิ่งแวดล้อมควรหารือกับส�ำนักงานเขตเพื่อก�ำหนดจุดรองรับขยะชิ้นใหญ่ในแต่ละกลุ่มเขต และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เนื่องจากในพื้นที่เขตอาจไม่มีพื้นที่ส�ำหรับรองรับขยะชิ้นใหญ่ให้ครบทุกเขต
๒. กรุงเทพมหานครควรศึกษารูปแบบการจัดการขยะชิน้ ใหญ่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ว่าจะบริหาร
จัดการเองหรือให้สัมปทานเอกชนด�ำเนินการ อาจเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลสัมฤทธิ์ว่าวิธีการใดได้ผลดีกว่ากัน หรือ
ก�ำหนดพืน้ ทีเ่ ขตน�ำร่องจัดพืน้ ทีร่ องรับขยะชิน้ ใหญ่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เพือ่ เป็นการศึกษาและประเมิน
ผลการด�ำเนินการในเบื้องต้น
๓. กรุงเทพมหานครควรศึกษาร่างพระราชาบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และซากผลิตภัณฑ์อนื่ เพือ่ เตรียมความพร้อม เนือ่ งจากกฎหมายก�ำหนดให้ภาครัฐสามารถน�ำรายได้จากการจัดเก็บภาษี
จากสถานประกอบการที่ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ไปจ้างเหมาเอกชนไปก�ำจัดโดยวิธีการให้สัมปทานไปบริหารจัดการ
อย่างถูกต้องเหมาะสม
๑.๕ รับทราบผลการด�ำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยหนองแขม อ่อนนุช
และสายไหม และน�ำไปท�ำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ กรณีเงินงบประมาณหมดก่อนระยะเวลาที่ก�ำหนด
ในสัญญา
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�ำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อรับทราบผลการด�ำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนขน
มูลฝอยจากศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยหนองแขมอ่อนนุช และสายไหม และน�ำไปท�ำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ กรณี
เงินงบประมาณหมดก่อนระยะเวลาที่ก�ำหนดในสัญญา โดยเฉพาะโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก�ำจัด
มูลฝอยหนองแขมฯ ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยหนองแขม และน�ำไปท�ำลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง
ถูกสุขลักษณะ ได้ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๒ เป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะเวลาด�ำเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๖) โดยจ้าง
ในอัตรา ๖๘๐ บาทต่อตัน ด�ำเนินการเปิดซองประกวดราคา และได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว โดยผู้รับจ้างเสนอราคา ๖๙๓ บาท
ต่อตัน ซึง่ เป็นราคาทีส่ งู กว่าวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั เป็นเงิน ๕๖,๙๔๐,๐๐๐ บาท จากปัญหาดังกล่าว ส�ำนักสิง่ แวดล้อม
จึงเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอต่อสภากรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนที่จะลงนามในสัญญา ส่วนแนวทางการด�ำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องและในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตั้งงบประมาณไว้ ๑ ล้านบาทเพื่อก่อหนี้ผูกพัน ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณไว้ ๘๖๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท
ซึง่ เป็นวงเงินโครงการทีส่ งู หากได้รบั ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครแล้ว จะปรับวงเงินงบประมาณในข้อบัญญัติ
งบประมาณกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ ส�ำนักสิ่งแวดล้อมได้ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการไว้ ดังนี้
๑. แก้ไขสัญญาในโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยทีศ่ นู ย์กำ� จัดมูลฝอยสายไหมโดยให้ขนมูลฝอยทีศ่ นู ย์กำ� จัด
มูลฝอยหนองแขมควบคูด่ ว้ ย รวมปริมาณมูลฝอยทีส่ ายไหมและหนองแขม ประมาณ ๕,๙๐๐ ตันต่อวัน ซึง่ ทัง้ ๒ โครงการ
นี้เป็นคนละสัญญา
๒. ก�ำหนดอัตราค่าจ้างในอัตราเดิมคือ ทีส่ ายไหมจ้างในอัตรา ๗๑๕ ต่อตัน และทีห่ นองแขมจ้างในอัตรา ๖๘๐ บาท
ต่อตัน
๓. ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โดยก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินการ ๑๒๐ วัน วงเงินจ้าง ๒๘๕ ล้านบาท
๔. ด�ำเนินการจ้างผู้รับจ้างรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขณะนี้ อยู่ระหว่างด�ำเนินการตามสัญญา คาดว่าจะเริ่ม
สัญญาและขนมูลฝอยในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ หรืออย่างช้าไม่เกินเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. การยกเลิกสัญญาและประกวดราคาใหม่ อาจได้ผู้รับจ้างรายใหม่พร้อมค่าจ้างในอัตราที่ถูกกว่า ประหยัด
งบประมาณมากกว่าและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ
๒. การเพิ่มวงเงินโครงการเพื่อจ้างผู้รับจ้างรายเดิมให้ด�ำเนินการต่อในโครงการเดิมอาจถูกร้องเรียนว่าเป็นการ
เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายเดิมโดยไม่มีการแข่งขัน หรือเปิดประกวดราคาใหม่
๑.๖ การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ของกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�ำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อรับทราบแผนการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการรายงานผลการด�ำเนินการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยอินทรีย์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โดยส�ำนักสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยเฉพาะ
มูลฝอยอินทรียซ์ งึ่ มีปริมาณมากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณมูลฝอยทัง้ หมดทีต่ อ้ งถูกน�ำไปก�ำจัดทีป่ ลายทาง นอกจากนี้
ยังได้มกี ารก�ำหนดตัวชีว้ ดั ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียท์ คี่ ดั แยกและน�ำกลับไปใช้ประโยชน์
ที่แหล่งก�ำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๖๒๖ ตันต่อวัน) โดยมีเป้าหมายร้อยละ ๑๐ หรือเท่ากับ ๖๘๙ ตันต่อวัน
ในปี ๒๕๖๒ ส�ำนักสิ่งแวดล้อมได้มีการรณรงค์ให้ทุกส�ำนักงานเขต จัดท�ำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรีย์เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการน�ำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ที่แหล่งก�ำเนิดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิง่ แวดล้อมส่งเสริมศักยภาพการน�ำทรัพยากรกลับมา
ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ได้จัดสรรงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๒ ให้กับส�ำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต จ�ำนวนเขตละ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพือ่ น�ำไปรณรงค์สง่ เสริม สาธิต และอบรมให้ความรูก้ บั ประชาชน เพือ่ น�ำมูลฝอยอินทรียม์ าใช้ประโยชน์ดว้ ยการหมักท�ำปุย๋
การท�ำน�้ำหมักชีวภาพ น�้ำยาอเนกประสงค์ หรือน�ำไปเป็นอาหารสัตว์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้ง
๕๐ เขต ในกรุงเทพมหานคร
จากผลการด� ำ เนิน การรณรงค์ส่งเสริม การลดและคั ด แยกมู ล ฝอยเพื่ อ น� ำ ไปใช้ ประโยชน์ ที่ ต ้ น ทางประจ� ำ
166

BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

สรุปผลงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากส�ำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต และส�ำนักสิ่งแวดล้อม พบว่ามีปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยก
และน�ำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งก�ำเนิด ๘๒๑.๓๓ ตันต่อวัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๑.๒๐ (เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐) โดยแบ่ง
ออกเป็น น�ำไปเลี้ยงสัตว์ ๓๗๓.๙๙ ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ท�ำปุ๋ยในพื้นที่เขต ๒๖๘.๙ ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๓๓
ส่งโรงงานท�ำปุ๋ย ๑๑๔.๗๕ ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๑๔ และท�ำน�้ำหมักชีวภาพ ๖๓.๒๓ ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๘
นอกจากนี้ยังพบว่าผลการด�ำเนินงานในปี ๒๕๖๒ สามารถลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องน�ำไปก�ำจัดที่ปลายทาง
โดยเฉพาะมูลฝอยอินทรีย์รวมทั้งสิ้น ๒๙๙,๗๘๔.๕๑ ตัน เฉลี่ย ๘๒๑.๓๓ ตันต่อวัน คิดเป็นค่าก�ำจัดที่สามารถลดได้
ประมาณ ๒๓๖.๘๓ ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น มูลฝอยประเภทเศษอาหาร จ�ำนวน ๑๑๐,๖๖๑ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๓๗
เศษผักและผลไม้ จ�ำนวน ๑๐๐,๗๖๖ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๓๔ และกิ่งไม้ใบไม้ จ�ำนวน ๗๗,๐๐๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๒๖
และวัชพืช/ผักตบชวา ๑๑,๓๕๖.๙๘ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๔
จากตัวเลขการคาดการณ์ของ Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ซึ่งเคยศึกษาปริมาณ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ และได้คาดการณ์ปริมาณขยะที่จะเพิ่มขึ้นในปี ๒๕๖๒ ว่าจะมีปริมาณขยะ
๑๕,๖๐๗ ตันต่อวัน ในขณะที่ปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครเก็บขยะได้ ๑๐,๕๖๔ ตันต่อวัน ซึ่งหมายถึงปริมาณขยะลดลง
จากการคาดการณ์ของ JBIC วันละ ๕,๐๐๐ ตัน
ปัจจุบนั กรุงเทพมหานครได้ดำ� เนินการลดและคัดแยกขยะเพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่งขยะออกเป็น ๔ ประเภท
คือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ซึ่งในส่วนของขยะอินทรีย์มีวิธีการน�ำใช้ประโยชน์จากขยะ
เศษอาหารที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะปลายทาง ๔ วิธี ดังนี้
๑. การท�ำปุ๋ยหมัก จากเศษผักผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้แห้ง เป็นวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ใช้ประโยชน์ได้
เฉลี่ย ๒๖๘.๙ ตันต่อวัน
๒. การท�ำน�้ำหมักชีวภาพ จากเปลือกผลไม้ เศษผัก ผสมกากน�้ำตาลหรือน�้ำตาลทรายแดง ใช้เป็นปุ๋ยทางใบ
สารไล่แมลงปลูกผักปลอดสารพิษ น�้ำยาท�ำความสะอาด บ�ำบัดกลิ่นเหม็น และย่อยสลายสิ่งปฏิกูล น�ำมาใช้ประโยชน์ได้
เฉลี่ย ๖๓.๒๓ ตันต่อวัน
๓. การท�ำไบโอแก๊สจากเศษอาหาร เศษผักผลไม้โดยการบดย่อยน�ำเข้าถังหมักไบโอแก๊สใช้แทนแก๊สหุงต้ม หรือ
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
๔. การน�ำไปท�ำอาหารสัตว์
ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเคยผลิตปุ๋ยจ�ำหน่ายแต่เป็นปุ๋ยที่ไม่มีคุณภาพเนื่องจากผลิตมาจากขยะชุมชนจึง
ไม่ได้ดำ� เนินการในเรือ่ งนีต้ อ่ และในอนาคตจะมีการน�ำกากตะกอนมารวมกับเศษกิง่ ไม้ ใบไม้ เพือ่ หมักท�ำปุย๋ แต่เนือ่ งจาก
กากตะกอนอาจจะมีไข่พยาธิปนเปื้อน ดังนั้น จึงต้องจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการน�ำกากตะกอน สิ่งปฏิกูล และไขมัน
มาผลิตกระแสไฟฟ้าแทน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑. ส�ำนักสิง่ แวดล้อมควรสนับสนุนเรือ่ งองค์ความรูต้ า่ งๆ เกีย่ วกับการบริหารจัดการขยะ เพือ่ ให้ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือ เพือ่ ช่วยลดภาระด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เนือ่ งจากปัจจุบนั กรุงเทพมหานคร
ต้องรับภาระเรื่องการจัดการขยะเป็นงบประมาณที่สูงมาก
๒. ส�ำนักงานเขตทุกเขตควรสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมเกีย่ วกับคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยให้ชมุ ชนทีม่ คี วามพร้อม
ด�ำเนินการเป็นโครงการน�ำร่องเป็น Best Model เพือ่ เป็นชุมชนต้นแบบ รวมทัง้ การสนับสนุนเรือ่ งการจัดการขยะอินทรีย์
ในครัวเรือนโดยการท�ำถังหมัก EM เพื่อผลิตปุ๋ย EM เพื่อใช้ในครัวเรือนเองได้
๓. ส�ำนักสิ่งแวดล้อมควรศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการผลิตปุ๋ยเพื่อจ�ำหน่ายโดยการการจ้างวิสาหกิจของ
กรุงเทพมหานครเพื่อด�ำเนินการ
๔. ควรรณรงค์ ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีสว่ นร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะจากต้นทาง
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดบุคคลากรไปถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมสาธิตวิธีการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีเพื่อให้
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

นักเรียนสามารถน�ำไปต่อยอดและสามารถถ่ายทอดให้บุคคลในครอบครัวมีความรู้และมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ
จากต้นทาง

๒. ด้านคุณภาพอากาศและปัญหาฝุ่นละออง

๒.๑ ติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุน่ ละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ส�ำนักสิง่ แวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษ เพือ่ รับทราบ
และหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้
สถานการณ์ฝนุ่ ละอองขนาดเล็กในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล ตัง้ แต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ มีแนวโน้มสูงขึน้
และเกินมาตรฐานในช่วงหน้าแล้ง ในช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคมของทุกปี ความกดอากาศสูงจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทย ท�ำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับผลกระทบฝุ่นละอองไม่กระจายตัว เกิดการสะสมในอากาศ
ซึ่ง PM๒.๕ มีแหล่งก�ำเนิดมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น การจราจร (๕๒%) การเผาในที่โล่ง (๓๕%) และโรงงาน
อุตสาหกรรม (๓ - ๕%)
การด�ำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมก�ำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM๒.๕ ทั้งในระยะสั้น เช่น การเฝ้าระวัง/
แจ้งเตือน จ�ำกัดเวลารถบรรทุกเข้าพื้นที่ ห้ามจอดรถริมถนน ตรวจจับควันด�ำ การควบคุมฝุ่นโรงงานและการก่อสร้าง
เพิ่มความถี่การกวาดล้างถนนและฉีดพ่นน�้ำในอากาศ รวมทั้งในระยะยาว เช่น ปรับปรุงมาตรฐานไอเสียรถยนต์ใหม่ให้
เป็น ยูโร๕/๖ ปรับปรุงคุณภาพน�้ำมันเชื้อเพลิงและยกระดับการผลิตรถยนต์ตาม ยูโร ๕/๖ พัฒนาระบบโครงข่ายการให้
บริการขนส่งสาธารณะ จัดหาพืน้ ทีจ่ อดแล้วจร ลดอายุการตรวจสอบสภาพรถยนต์ ฯลฯ รวมทัง้ ตัง้ ศูนย์ประสานงานและ
แจ้งเตือนสถานการณ์ เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องบูรณาการด�ำเนินงานตามมาตรการฯ อย่างเข้มข้นตามระดับสถานการณ์
กรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครได้มีการประสานความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องมือเพื่อเฝ้าระวังสภาพ
อากาศ โดยกรุงเทพมหานครได้พัฒนาวิธีการและอุปกรณ์ในการตรวจวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM๒.๕ ซึง่ มีอปุ กรณ์ทตี่ รวจวัดได้เมือ่ ไม่นานนี้ นอกจากกรุงเทพมหานครจะมีการตรวจวัดในพืน้ ที่ ๕๐ เขตแล้ว
กรมควบคุมพิษได้ตดิ ตัง้ สถานตรวจวัดพืน้ ทีป่ ริมณฑลจังหวัดละ ๑ – ๒ สถานี เพราะสถานการณ์ปญ
ั หาในกรุงเทพมหานคร
บางส่วนได้รับผลมาจากพื้นที่โดยรอบ ปัจจุบันเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาล ความกดอากาศอ่อนก�ำลังลง ท�ำให้อากาศนิ่ง
ไม่มีการระบายของฝุ่นละออง กรุงเทพมหานครมีแหล่งก�ำเนิดมลพิษไม่เพิ่มจากเดิมมาก ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM๑๐ และ PM๒.๕ มีผลกระทบในบางพื้นที่เท่านั้น ที่ผ่านมาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดเพิ่มและแจ้งข้อมูลประชาชนให้
มากขึ้นและทั่วถึงมากขึ้น และมีการสั่งการให้เตรียมความพร้อม ประชุมแบ่งภารกิจและแจ้งข่าวสารแหล่งข้อมูลในการ
ตรวจสอบในช่องทางต่าง ๆ เมือ่ คุณภาพอากาศเกินมาตรฐานจะมีการประกาศเตือนประชาชน โดยเฉพาะกรมการขนส่ง
ซึง่ รับผิดชอบแหล่งก�ำเนิด PM๒.๕ ทีส่ ำ� คัญคือยานพาหนะต่าง ๆ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกวดขันควบคุมรถโดยสาร
สาธารณะที่มีสภาพเก่า ตั้งด่านตรวจจับควันด�ำ ฯลฯ กรุงเทพมหานครได้มีการฉีดล้างถนนเพื่อป้องกันฝุ่นกระจายขึ้นสู่
อากาศในเบือ้ งต้น การฉีดพ่นน�ำ้ เป็นการเพิม่ ความชืน้ ในอากาศแต่หากจะให้ได้ผลดีตอ้ งฉีดให้เป็นละอองขนาดเล็กและอยู่
ในระดับสูง ไม่เช่นนั้นอาจไม่เกิดผลเท่าที่ควร ต่อไปอาจใช้มาตรการก�ำหนดพื้นที่ควบคุมหรือเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่
เข้าในพื้นที่ ประชาชนบางส่วนเรียกร้องให้มีค�ำสั่งให้โรงเรียนหยุดการเรียน แต่เนื่องจากปัญหายังไม่รุนแรงมากถึงขนาด
ต้องใช้มาตรการดังกล่าว และการสัง่ ให้หยุดการเรียนอาจท�ำให้เด็กบางส่วนมีกจิ กรรมภายนอกอาคารมากขึน้ และจะเกิด
ผลกระทบ ทั้งนี้ คาดว่าสถานการณ์จะคงตัวจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ กรมควบคุมมลพิษมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ทั้งหมด ๙ คัน
ซึ่งใช้งานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานครมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจ�ำนวน ๔๖ สถานี
ปัจจุบนั สามารถตรวจวัดค่า PM๒.๕ ได้จำ� นวน ๒๓ สถานี สามารถตรวจวัดค่า PM๑๐ ได้จำ� นวน ๒๓ สถานี ซึง่ สถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศควรตรวจวัดได้ทกุ พารามิเตอร์ ส�ำนักสิง่ แวดล้อมอยูร่ ะหว่างพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒
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เพือ่ ติดตัง้ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลือ่ นทีแ่ ละจัดซือ้ อุปกรณ์เพิม่ ให้สามารถวัดค่าได้ทกุ พารามิเตอร์สำ� หรับทุกสถานี
ซึง่ ก�ำหนดแผนในการน�ำข้อมูลไปก�ำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาวและให้ทกุ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ไปก�ำหนดกิจกรรมและตัวชี้วัดตามมาตรการที่ก�ำหนดต่อไป
กรุงเทพมหานครได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ก�ำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ดังนี้
• การจ�ำกัดเวลารถบรรทุกเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร
• เข้มงวดตรวจจับรถควันด�ำทั้ง ๑๘ จุด และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
• ส�ำนักงานเขตกวดขันห้ามเผาในที่โล่งในช่วงที่เกิดสถานการณ์
• หารือแนวทางในการท�ำฝนเทียม
• เพิ่มความถี่ในการกวาดล้างถนน และฉีดพ่นน�้ำในอากาศ
• แจกหน้ากากอนามัย N๙๕ และให้ความส�ำคัญกับกลุ่มเสี่ยง
นอกจากนีผ้ บู้ ริหารกรุงเทพมหานครได้สงั่ การให้สำ� นักงานเขตส�ำรวจทุกพืน้ ทีท่ เี่ ป็นแหล่งก�ำเนิด รายงานข้อมูล และ
ด�ำเนินการแก้ไข เช่น เข้มงวดการตรวจจับควันด�ำร่วมกับต�ำรวจจราจรและกรมการขนส่งทางบก เพิม่ ความถีใ่ นการล้างถนน
และทางเท้า ประสานสถานีต�ำรวจท้องที่อ�ำนวยการจราจรให้คล่องตัว และการฉีดน�้ำเป็นละอองฝอยในอากาศ เป็นต้น
ในปี ๒๕๖๒ ส�ำนักสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณด�ำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองใน
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบ�ำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เป็นเงิน ๒๔,๕๕๖,๕๐๐ บาท
เป็นการจ้างเหมาเอกชนด�ำเนินการสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๔๖ สถานี แบ่งเป็น
บริเวณริมถนน จ�ำนวน ๓๓ สถานี และพื้นที่ทั่วไป จ�ำนวน ๑๓ สถานี (ภายในส�ำนักงานเขต) รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ขนาดรถตู้จ�ำนวน ๔ คัน อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่
ประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ จอแสดงผล รวมทั้งช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์มลพิษในพื้นที่
และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อลดความเสี่ยง
๒. การพัฒนาระบบข้อมูลการจัดการคุณภาพอากาศ เป็นเงิน ๘,๑๘๕,๐๐๐ บาท
๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดรถยนต์ควันด�ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๑๘๐,๔๐๐ บาท
เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตรวจจับควันด�ำ เสียงดังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ส�ำหรับโครงการถนนอากาศสะอาดได้ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ๒๕๖๓ โดยจะโอนงบประมาณให้ทุก
ส�ำนักงานเขตพิจารณาก�ำหนดกิจกรรมให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่แต่ละเขต
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครควรลดกิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิด PM๒.๕ เช่น งดใช้รถยนต์ราชการที่ เป็นเครือ่ งยนต์
ดีเซลชัว่ คราว หรือลดจ�ำนวนการใช้ยานพาหนะในช่วงทีเ่ กิดปัญหามลพิษเพือ่ เป็นตัวอย่างให้กบั ประชาชนจะท�ำให้ได้รบั
ความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น
๒. กรุงเทพมหานครควรวางแผนการใช้ประโยชน์เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีอย่างคุ้มค่า
ควรพัฒนาระบบการแจ้งเตือนในกรณีที่ค่าที่ตรวจวัดได้เกินมาตรฐาน พร้อมแนวทางการป้องกันตนเองให้กับประชาชน
อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งวางแผนการระดมความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น
๓. กิจกรรมทีก่ รุงเทพมหานครด�ำเนินการในแต่ละพืน้ ที่ ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพือ่ ท�ำความเข้าใจ
กับประชาชนว่าหน่วยงานด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครอาจใช้อ�ำนาจบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายด้านการสาธารณสุข เป็นต้น
๒.๒ แผนการติดตั้งหอฟอกอากาศในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษในกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�ำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อรับทราบแผนการติดตั้งหอฟอกอากาศในพื้นที่ที่มี
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ความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษในกรุงเทพมหานคร ซึ่งส�ำนักสิ่งแวดล้อมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการติดตั้งหอฟอกอากาศ
ซึ่งเป็นโครงการที่ภาคเอกชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้น�ำเสนอส�ำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อน�ำเสนอต่อผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครในการทดลองติดตั้งหอฟอกอากาศในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางอากาศ อันจะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เพราะในช่วงปลายปีทผี่ า่ นมาเกิดปัญหาค่าฝุน่ ละออง PM๒.๕ เกินมาตรฐานใน
ช่วงฤดูหนาว ดังนัน้ จึงเห็นควรทดลองติดตัง้ หอฟอกอากาศในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดมลพิษทางอากาศเพือ่ บ�ำบัด
มลพิษทางอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
คุณลักษณะของหอฟอกอากาศ มีลกั ษณะเป็นรูปทรงกระบอกขนาดความสูง ประมาณ ๔ เมตร กว้าง ๑.๕ เมตร
ตัวเครื่องท�ำจากสแตนเลส มีน�้ำหนักประมาณ ๒๐๐ กิโลกรัม ด้านในมีตัวฟอกอากาศ ๒ ชั้นเป็นแผ่น Filter
ลักษณะการใช้งาน ใช้หลักการดึงอากาศจากรอบตัวเครือ่ งเพือ่ กรองฝุน่ ๒ ขัน้ ตอน และปล่อยอากาศบริสทุ ธิท์ าง
ด้านบน อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง การใช้งานจะครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ใช้แผ่นกรองชนิด HEPA Filter อายุการใช้งานประมาณ ๒ เดือน ก�ำลังไฟฟ้า ๓.๕ กิโลวัตต์
กินไฟประมาณ ๑๐ บาท/ชั่วโมง ราคาเครื่องละประมาณ ๕ ล้านบาท ทั้งนี้ ส�ำนักสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่
เพื่อส�ำรวจจุดติดตั้งหอฟอกอากาศ ในบริเวณพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น หรือพื้นที่ที่มีประชาชนใช้บริการจ�ำนวนมาก
เช่น สถานีรถไฟฟ้า ป้ายรถเมล์ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มักประสพปัญหาค่า PM๒.๕ เกินค่ามาตรฐานตลอดทั้งปี
ซึ่งมี ๑๔ จุด ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จุดติดตั้งตามความเหมาะสม ระยะเวลาด�ำเนินการจัดหาและติดตั้ง
รวม ๒๑๐ วัน (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)
ความคืบหน้าการด�ำเนินการ
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ส�ำนักงานเขตปทุมวัน และภาคเอกชน
ร่วมส�ำรวจจุดทีค่ าดว่าจะทดลองติดตัง้ หอฟอกอากาศ บริเวณใต้สถานีรถฟ้า BTS หน้าทางเข้าศูนย์การค้าสยามสแควร์วนั
ซึ่งเป็นทางเท้าของกรุงเทพมหานคร และอยู่ในความรับผิดชอบของส�ำนักการโยธา
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ส�ำนักสิ่งแวดล้อมและส�ำนักการโยธาหารือการตั้งวางหอฟอกอากาศบนทางเท้าของ
กรุงเทพมหานคร โดยภาคเอกชนต้องด�ำเนินการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคจากส�ำนักการโยธา เนื่องจากติดตั้ง
บนฟุตบาท ระยะเวลาการพิจารณาประมาณ ๔๕ วัน โดยต้องแนบเอกสารให้ครบถ้วน เช่น แบบแปลน ภาพถ่าย และ
แผนการด�ำเนินการก่อสร้าง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กรุงเทพมหานครจะมีหอฟอกอากาศในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางอากาศเพื่อบ�ำบัดมลพิษทาง
อากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น ติดขัด พื้นที่ที่มีประชาชนใช้
บริการจ�ำนวนมาก เช่น สวนสาธารณะ สถานศึกษา สถานพยาบาล ซึ่งการจัดหาหอฟอกอากาศ เป็นการท�ำงานเชิงรุก
ของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหา PM๒.๕
ส�ำนักสิ่งแวดล้อมได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่
จุดเสี่ยง จ�ำนวน ๔๗ จุด จาก ๕๐ ส�ำนักงานเขต และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ๓ จุด โดยสามารถวัดค่าฝุ่นละออง
PM๒.๕ ได้ด้วย ซึ่งเป็นมาตรการในการตรวจสอบและเฝ้าระวัง ส่วนมาตรการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหา PM๒.๕
โดยการจัดซื้อรถโมบายฉีดพ่นละอองน�้ำและเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งหลังจากการทดลองใช้แล้วจะขอจัดสรรงบประมาณ
จากงบกลางปี ๒๕๖๓ ซึ่งต้องใช้จ�ำนวน ๑๔ เครื่อง มูลค่าประมาณ ๗๐ ล้านบาท เพื่อด�ำเนินการติดตั้ง โดยในช่วง
๑-๒ ปีแรกอาจจะให้ผู้รับจ้างด�ำเนินการติดตั้งพร้อมกับการ Operate เนื่องจากมีบุคลากรที่มีความรู้ความช�ำนาญ
มากกว่า และนอกจากนั้น ส�ำนักสิ่งแวดล้อมได้ตั้งคณะท�ำงานติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง โดยร่วมกับ
ส�ำนักการโยธา และส�ำนักงานเขต ด�ำเนินการตรวจสอบโครงการทีเ่ ป็นอาคารขนาดใหญ่ซงึ่ ได้รบั ความเห็นชอบ EIA แล้ว
โดยการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่จะต้องด�ำเนินการตามมาตรการที่ EIA ก�ำหนด หากไม่ดำ� เนินการตามมาตรการของ EIA
ส�ำนักการโยธา และส�ำนักงานเขตจะใช้อ�ำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เพื่อระงับการก่อสร้าง
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ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาค่าฝุ่นละออง PM๒.๕ เกินค่ามาตรฐานในช่วงฤดูหนาว นอกจาก
การเตรียมความพร้อมในเรือ่ งอุปกรณ์ เครือ่ งมือต่างๆ เช่น รถพ่นละอองน�ำ้ การติดตัง้ หอฟอกอากาศแล้ว ควรมีการท�ำงาน
เชิงบูรณาการ โดยการตัง้ คณะกรรมการบูรณาการจากทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
๒. ควรสร้ า งมาตรฐานและพั ฒ นาระบบการเก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มเก็ บ ขนมู ล ฝอยเพื่ อ รองรั บ การจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยในอัตราทีส่ งู ขึน้ ตามกฎหมายใหม่ เช่น พัฒนาระบบการเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
โดยใช้ระบบ e-Payment มีมาตรการในการจัดเก็บมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บตรงเวลา ไม่มีปัญหาขยะตกค้าง
นอกจากนัน้ ควรพิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยอย่างรัดกุมและเป็นธรรม โดยเฉพาะ
การเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยจากแหล่งต่าง ๆ เช่น บริษทั ห้าง ร้าน ตลาด นิตบิ คุ คลครัวเรือน และห้างสรรพสินค้า
๓. ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ ประโยชน์ และความปลอดภัยของ
การก�ำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย เมื่อเปรียบเทียบกับการก�ำจัดมูลฝอยโดยวิธีอื่น
๔. การติดตัง้ หอฟอกอากาศในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดมลพิษในอากาศในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร หากเป็น
รถที่สามารถเคลื่อนที่ได้จะใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ากว่าเพราะปัญหาวิกฤตทางอากาศไม่อาจก�ำหนดพื้นที่แน่นอนได้
๕. การติดตัง้ หอฟอกอากาศควรมีตวั ชีว้ ดั ทีส่ ามารถวัดประสิทธิภาพการใช้งานได้วา่ หลังการติดตัง้ หอฟอกอากาศ
แล้วคุณภาพอากาศดีขึ้นมากน้อยเพียงใด
๖. การใช้งานเครื่องฟอกอากาศควรเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่องแม้จะมีค่าบ�ำรุงรักษาก็ต้องตั้งงบประมาณไว้เพื่อ
ให้การใช้งานเกิดความคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพ ปริมาณฝุ่นลดลงตามเป้าหมาย

๓. ด้านการบริหารจัดการแหล่งน�้ำและการบ�ำบัดน�้ำเสีย

๓.๑ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�ำ้ ในแหล่งน�ำ้ สาธารณะเน่าเสีย การรณรงค์เพือ่ ฟืน้ ฟูสภาพแม่นำ�้
ล�ำคลอง และการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน�้ำในคูคลอง
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนส�ำนักการระบายน�้ำ ส�ำนักงานเขตหลักสี่ และส�ำนักงานเขตจตุจักรเพื่อ
รับทราบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้ำในแหล่งน�้ำสาธารณะเน่าเสีย การรณรงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพแม่น�้ำล�ำคลอง
และการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน�้ำในคูคลอง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการฟื้นฟู
ระบบคลองเพือ่ ให้นำ�้ มีคณ
ุ ภาพดียงิ่ ขึน้ ในขณะทีป่ จั จุบนั มีประชาชนปลูกบ้านเรือนรุกล�ำ้ คูคลอง และทิง้ ขยะปล่อยน�ำ้ เสีย
ลงคลองโดยไม่ผ่านการบ�ำบัด ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาน�้ำเน่าเสีย โดยได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สรุปได้ดังนี้
๑. ส�ำนักงานเขตจตุจักร
ในพื้นที่เขตจตุจักร มีคลองส�ำคัญ ๒ คลอง ประกอบด้วย คลองเปรมประชากร เริ่มตั้งแต่สะพานรถไฟสายใต้ถึง
คลองบางเขน ความยาวประมาณ ๔ กิโลเมตร ส�ำนักงานเขตจตุจกั ร ได้รว่ มกับกองทัพอากาศด�ำเนินการปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ริมคลอง และริมเขื่อนคลองเปรมประชากรทุกวันพุธ ซึ่งได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่วนคลองลาดพร้าว เริ่มตั้งแต่คลอง
น�ำ้ แก้ว ถึงคลองบางเขน นอกจากนัน้ ยังมีคลองย่อยอีกหลายคลอง เช่น คลองพญาเวิก คลองลาดยาว คลองบางเขน และ
คลองสลุด
ปัจจุบนั มีบา้ นเรือนประชาชนทีป่ ลูกรุกล�ำ้ คูคลองประมาณ ๑๒๐ หลังคาเรือน ซึง่ ยังไม่ได้รอื้ ย้ายออกไปและมีการ
ทิ้งขยะมูลฝอย รวมทั้งปล่อยน�้ำเสียลงสู่แหล่งน�้ำโดยตรงส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาน�้ำเน่าเสีย ส่วนการทิ้งขยะชิ้นใหญ่
ส�ำนักงานเขตจตุจักรได้ก�ำหนดวันทิ้งมูลฝอยชิ้นใหญ่และมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บตามเวลาที่ก�ำหนด จึงไม่มีปัญหา
แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองลาดพร้าว
๑. การรื้อย้ายชุมชนออกไปเพื่อสร้างที่พักอาศัยในโครงการบ้านมั่นคง ประมาณ ๒๐๐ หลัง คาดว่าประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์จะแล้วเสร็จทุกหลัง
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๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.คลองลาดพร้าว ระยะทาง ๔๕.๓ กิโลเมตร เป็นการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลอง
ลาดพร้าวโดยไม่มีระบบรวบรวมน�้ำเสีย การก่อสร้างมีความคืบหน้าประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ โดย เนื้องานมีการขุดลอก
คลองตลอดความยาวคลองด้วยซึ่งขณะนี้เริ่มด�ำเนินการขุดลอกคลองในบางจุดแล้ว โดยโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
ด�ำเนินการควบคูก่ บั โครงการบ้านมัน่ คง และทุกชุมชนทีอ่ ยูใ่ นโครงการบ้านมัน่ คงจะมีระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียของชุมชนก่อน
ระบายออกสู่คลองลาดพร้าว เป็นการบ�ำบัดน�้ำเสียระดับชุมชน ซึ่งทุกอาคารจะมีท่อรวมไปที่บ่อแล้วระบายลงสู่คลอง
ลาดพร้าว จากเดิมทุกบ้านจะปล่อยน�้ำเสียลงสู่แหล่งน�้ำโดยตรง แต่เมื่อโครงการบ้านมั่นคงเสร็จแล้วจะมีบ่อบ�ำบัดและ
รวบรวมน�้ำเสียก่อนระบายลงสู่คลอง
๒. ส�ำนักงานเขตหลักสี่
ในพื้นที่เขตหลักสี่มีคลองหลักไหลผ่าน ๒ คลอง คือ คลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร ปัญหาน�้ำเน่าเสีย
ส่วนหนึ่งเกิดจากชุมชนริมคลองมีการปล่อยน�้ำเสียลงคลอง ดังนั้น ส�ำนักงานเขตหลักสี่จึงได้ก�ำหนดแผนการพัฒนาและ
รักษาสภาพคลองและล�ำรางในพื้นที่เขตหลักสี่ โดยมีแผนฟื้นฟูคลองเปรมประชากรระยะเร่งด่วน เพื่อพัฒนาให้สะอาด
ตลอดเวลา ซึ่งส�ำนักงานเขตจะส่งจิตอาสาเข้าไปลงพื้นที่เพื่อเก็บขยะและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนริมคลองทั้งหมด
ห้ามทิง้ ขยะ หรือปล่อยน�ำ้ เสียลงคลองเปรมประชากร รวมทัง้ การหาจุดพักขยะเพือ่ รวบรวมขยะไว้ตามจุดต่างๆ และการ
เก็บขยะทางน�ำ้ โดยมีเรือเก็บขยะเนือ่ งจากชุมชนทีอ่ ยูร่ มิ คลองทัง้ หมดมักจะไม่ได้เชือ่ มกับถนนสายหลัก รถเก็บขนมูลฝอย
ไม่สามารถเข้าถึง แต่ทั้งนี้ ปริมาณมูลฝอยลดลงไม่มากนัก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ทิ้งขยะโดยอาศัยความเคยชิน
แต่ถ้าพัฒนาระบบทั้งหมด เช่นเดียวกับที่คลองลาดพร้าวในอนาคตปริมาณขยะจะลดลง เนื่องจากน�้ำเสียไม่ได้ปล่อย
ลงคลองโดยตรง แต่จะผ่านการบ�ำบัดทั้งหมดก่อน และต่อไปจะก�ำหนดจุดพักขยะให้มีระยะถี่ขึ้นเพื่อให้เก็บได้สะดวก
ตามมติ ครม. ให้ด�ำเนินโครงการแสนแสบใสสะอาด ภายในระยะเวลา ๒ ปี จึงมีแผนที่จะเก็บรวบรวมน�้ำเสีย
ก่อนทีจ่ ะลงคลองแสนแสบเพือ่ น�ำไปบ�ำบัด แต่ไม่มพี นื้ ทีส่ ำ� หรับการท�ำระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียขนาดเล็กทีจ่ ะกระจายไปให้ทวั่
พืน้ ที่ จึงได้กอ่ สร้างเป็นระบบใหญ่ซงึ่ ต้องใช้เวลา และใช้งบประมาณมาก ขณะนีจ้ งึ ต้องด�ำเนินการโครงการขนาดเล็กก่อน
๓. ส�ำนักการระบายน�้ำ
กรณีชุมชนที่อยู่นอกเขตบริการบ�ำบัดน�้ำเสีย ส�ำนักการระบายน�้ำจะเข้าไปแนะน�ำการติดตั้งระบบท่อ และระบบ
ถังบ�ำบัดน�้ำเสีย โดยในชุมชนที่มีขนาดตั้งแต่ ๖๐-๑๗๐ หลังคาเรือน เป็นขนาดที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ ซึ่งเป็น
ถังบ�ำบัดขนาด ๕๐-๖๐ ลูกบาศก์เมตร ท่อทีผ่ า่ นถังบ�ำบัดแล้วจะแนะน�ำให้ตอ่ เข้าท่อระบายน�ำ้ ของเทศบาล กรณีไม่มที อ่
สาธารณะเข้าไปถึงชุมชนจะให้ปล่อยลงคลองได้ ส่วนทีส่ ำ� คัญคือ บริเวณใต้คลองบางเขนถึงสถานีสบู น�ำ้ พระราม ๙ มีบริการ
บ�ำบัดน�้ำเสีย จึงได้ประสานแต่ละชุมชนให้เดินท่อเฉพาะท่อน�้ำเสียมาที่บริเวณเชิงสะพาน ซึ่งมีบ่อบ�ำบัดน�้ำเสียอยู่แล้ว
ก็จะมีการดักน�้ำเสียตั้งแต่ปากคลองบางเขน ต่อเนื่องคลองลาดพร้าวจนถึงสถานีสูบน�้ำพระราม ๙
การบริหารจัดการน�ำ้ เสียจากครัวเรือน ปัจจุบนั การสร้างระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียรวมเดินระบบไปแล้ว ๘ แห่ง สามารถ
บ�ำบัดน�้ำเสียจากครัวเรือนได้ ๔๖ เปอร์เซ็นต์ของน�้ำทั้งหมดจากกรุงเทพมหานคร โดยคิดจากปริมาณน�้ำประปาที่ใช้
ส่วนกรณีที่ปริมาณน�้ำฝนมีมากกว่าน�้ำประปา ค่าการประเมินการแยกน�้ำดี น�้ำเสีย อาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
เนื่องจากท่อระบายน�้ำเสียจากครัวเรือน และท่อระบายน�้ำฝนจะเป็นท่อรวมกัน ดังนั้น การตรวจวัดคุณภาพน�้ำจะวัดใน
ช่วงหน้าแล้งเพือ่ ดูปริมาณน�ำ้ ทีเ่ ข้าระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียในแต่ละโรง และปริมาณน�ำ้ ประปาทีใ่ ช้ทงั้ กรุงเทพมหานคร ซึง่ มีการ
แยกปริมาตรน�้ำประปาที่ใช้ในแต่ละพื้นที่ด้วย เพื่อดูว่าแต่ละโรงมีปริมาณการใช้น�้ำประปาเท่าไร และเข้าโรงบ�ำบัดเท่าไร
โดยวิธีการค�ำนวณจะคิดจาก ๘๐ เปอร์เซ็นต์ของน�้ำประปา ส่วนการบ�ำบัดน�้ำเสียของอาคารแต่ละประเภท มีกฎหมาย
รองรับอยูแ่ ล้วว่าก�ำหนดให้มรี ะบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียแบบใด คุณภาพน�ำ้ ทีอ่ อกมาจะได้เท่าไร ทัง้ นีก้ ารอนุญาตก่อสร้างอาคาร
จะต้องมีการตรวจแบบ ซึง่ ต้องมีระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียด้วย โดยส�ำนักงานเขตเป็นผูต้ รวจสอบและขออนุญาต ส่วนกรณีจะให้
ส�ำนักการระบายน�้ำเข้าไปบูรณาการ การท�ำงาน ส�ำนักการระบายน�้ำไม่มีอ�ำนาจในการใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารฯ ดังนั้น การเข้าไปตรวจสอบแต่ละครัวเรือนหรือแต่ละอาคารจะต้องประสานกับส�ำนักงานเขต
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในประเทศไทยยังไม่มีการแยกน�้ำดีกับน�้ำเสียและการสร้างระบบดังกล่าวต้องใช้
งบประมาณสูง ดังนั้น น�้ำฝนซึ่งเป็นน�้ำดีมารวมกับน�้ำเสียแล้วน�ำมาบ�ำบัดจึงเกิดความไม่คุ้มค่า ซึ่งปัญหาเกิดจากการวาง
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ระบบที่ไม่ได้แยกท่อน�้ำดี และน�้ำเสียมาตั้งแต่ต้น
ข้อเสนอแนะแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ควรรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปญหามลพิษทางน�้ำ ไม่ปล่อยน�้ำเสียลงสูแหลงน�้ำสาธารณะ
โดยตรง และมีการจัดการน�้ำเสียอยางเหมาะสม
๒. ส�ำนักงานเขตควรประชาสัมพันธ์ท�ำความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนเพื่อก�ำหนดจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ รวมทั้ง
การก�ำหนดจุดพักขยะซึ่งเป็นที่รวบรวมขยะจากบ้านเรือนริมคลองเป็นระยะ เพราะขยะชิ้นใหญ่มีน�้ำหนักและไม่ลอยน�้ำ
เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ ท�ำให้คลองตื้นเขิน ท่อระบายน�้ำอุดตัน เกิดปัญหาน�้ำท่วมขัง
๓. การรวบรวมน�ำ้ เสียควรใช้ระบบท่อแยก โดยการแยกท่อน�ำ้ เสียออกจากท่อระบายน�ำ้ ฝน ดังนัน้ จึงมีเฉพาะน�ำ้ เสีย
ที่จะถูกส่งไปบ�ำบัด ส่งผลให้ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ
๔. ส�ำนักงานเขตควรมีวธิ กี ารในการจัดการน�ำ้ ใช้ หรือน�ำ้ เสียจากบ้านเรือนประชาชนลงสูท่ อ่ ระบายน�ำ้ เพือ่ น�ำไปสู่
การบ�ำบัดก่อนปล่อยลงสูแ่ หล่งน�ำ้ สาธารณะได้อย่างถูกต้อง และในการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวควรสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
๕. ควรสร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบ�ำบัดน�้ำเสียและการอนุรักษ์คูคลอง
๓.๒ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโดยรอบให้เป็นพื้นที่
สีเขียว และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน�้ำและการบ�ำบัดน�้ำเสีย
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักการระบายน�้ำ และส�ำนัก
การจราจรและขนส่ง เพือ่ หารือแนวทางการพัฒนาพืน้ ทีร่ มิ คลองลาดพร้าวโดยการปรับปรุงภูมทิ ศั น์พนื้ ทีบ่ ริเวณโดยรอบ
ให้เป็นพื้นที่สีเขียว การเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน�้ำและการบ�ำบัดน�้ำเสีย และการก่อสร้างเส้นทางจักรยาน
เลียบคลองทั้งสองฝั่ง สรุปได้ดังนี้
การพัฒนาพืน้ ทีร่ มิ คลองลาดพร้าวโดยการเพิม่ ประสิทธิภาพการระบายน�ำ้ และการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ส�ำนักการระบายน�ำ้
ได้ดำ� เนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว ครอบคลุมพืน้ ที่ ๘ เขต คือ เขตวังทองหลาง เขตห้วยขวาง เขตลาดพร้าว
เขตจตุจกั ร เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตดอนเมือง และเขตสายไหม ซึง่ ส่งมอบพืน้ ทีใ่ ห้ผรู้ บั จ้างได้ความยาว ๒๖,๐๘๘ เมตร
คิดเป็น ๕๗.๔๑% ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ความยาว ๑๙,๙๒๙ เมตร คิดเป็น ๔๒.๕๙%
บ้านรุกล�้ำคลองลาดพร้าวในพื้นที่ ๘ เขต จ�ำนวน ๖,๖๓๘ หลัง แยกเป็น
๑. อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะอยู่ในแนวก่อสร้างเขื่อน จ�ำนวน ๓,๗๖๑ หลัง ยินยอมแล้ว
๓,๒๕๙ หลัง ด�ำเนินการรื้อย้ายแล้ว ๑,๗๒๔ หลัง ยังไม่ด�ำเนินการ ๑,๕๓๓ หลัง และที่ยังไม่ยินยอม ๕๐๒ หลัง
โดยกรุงเทพมหานครจะเจรจาและใช้ ปว.๔๔ ต่อไป
๒. อยู่ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ ซึ่งอยู่นอกแนวก่อสร้างเขื่อน จ�ำนวน ๒,๘๗๗ หลัง ยินยอมแล้ว
๒,๑๘๑ หลัง รื้อย้ายแล้ว ๗๒๖ หลัง และยังไม่ด�ำเนินการ ๑,๔๕๕ หลัง และที่ยังไม่ยินยอม ๖๙๖ หลัง
ส�ำหรับการบริหารจัดการน�้ำเสียจากชุมชนริมคลองลาดพร้าว กรุงเทพมหานครมีแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ ตลอดแนวโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลอง
ยาวประมาณ ๒๔.๕ กม. ขอบเขตพื้นที่โครงการทั้งหมด ๘ เขต ได้แก่ เขตสายไหม เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน
เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง และเขตห้วยขวาง
การบริหารจัดการน�้ำเสีย แบ่งเป็น
๑. การด�ำเนินการระยะเร่งด่วน ดังนี้
๑.๑ การติดตัง้ ถังบ�ำบัดน�ำ้ เสียทีแ่ หล่งก�ำเนิด โดยการติดตัง้ ถังบ�ำบัดน�ำ้ เสียภายในพืน้ ทีจ่ ำ� กัด ระยะทาง ๘ กม.
ครอบคลุมพื้นที่เขตสายไหม เขตดอนเมือง เขตหลักสี่บางส่วน และเขตบางเขนบางส่วน อยู่ระหว่างการศึกษาจุดติดตั้ง
ถังบ�ำบัดน�้ำเสียที่แหล่งก�ำเนิด (onsite)
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๑.๒ ก่อสร้างระบบรวบรวมน�้ำเสียเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน�้ำของกทม. ระยะทาง ๑๖.๕ กม. คือ
				๑.๒.๑ ก่อสร้างบ่อสูบรวบรวมน�้ำเสียตามแนวคลองลาดพร้าว เข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน�้ำจตุจักร
ครอบคลุมพื้นที่เขตลาดพร้าว เขตจตุจักร เขตหลักสี่บาง่าสวน และเขตบางเขนบางส่วน อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบ
แนวท่อรวบรวมน�้ำเสีย
		 ๑.๒.๒ ก่อสร้างบ่อสูบน�้ำเสียตามแนวคลองลาดพร้าวเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน�้ำดินแดง ครอบคลุมพื้นที่
เขตห้วยขวางและเขตวังทองหลาง อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบแนวท่อรวบรวมน�้ำเสีย
๒. การด�ำเนินการระยะยาว คือ ระบบรวบรวมและระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่สามารถรวบรวมน�้ำเสียจากคลอง
ลาดพร้าว ซึ่งมีโครงการดังนี้
๒.๑ โรงควบคุมคุณภาพน�้ำจตุจักร
๒.๒ ระบบรวบรวมน�้ำเสียเพิ่มเติม พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน�้ำดินแดง
๒.๓ โครงการก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสียคลองเตย
๒.๔ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน�้ำเสียและระบบบ�ำบัดน�้ำเสียสายไหม
๒.๕ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ�ำบัดน�้ำเสียบางเขน
๒.๖ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ�ำบัดน�้ำเสียวังทองหลาง ระยะ ๑๐ ปี ครอบคลุมพื้นที่
เขตลาดพร้าวและเขตวังทองหลางขนาดพื้นที่บริการ ๒๘.๗๒ ตร.กม. ขนาดบ�ำบัดน�้ำเสีย ๑๑๗,๐๐๐ ลบ.ม./วัน
ปัญหาขยะในคลองลาดพร้าวเมือ่ ก่อสร้างเขือ่ นในคลองลาดพร้าว ซึง่ มีความยาวประมาณ ๔๐ กม. ปริมาณขยะใน
คลองจะลดลง แต่ในบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ก่อสร้างบ้านมั่นคงก็อาจจะยังมีการทิ้งขยะลงคลองบ้าง การด�ำเนินการในพื้นที่
ส�ำนักการระบายน�ำ้ และส�ำนักงานเขตมีการขอยืมอุปกรณ์และแรงงานกันระหว่าง ๒ หน่วยงาน ส�ำหรับการขุดลอกคลอง
จะรวมอยู่ในเนื้องานการก่อสร้างเขื่อนตามความลึกที่ก�ำหนด (ขุดลอกคลองลึกประมาณ ๓ เมตร ความหนาของทางเดิน
และสะพานประมาณ ๑ เมตร) ซึ่งด�ำเนินการไปบ้างแล้ว ยกเว้นชุมชนที่ยังไม่ได้รื้อย้าย
ปัญหาในเรื่องการบ�ำบัดน�้ำในชุมชนก่อนปล่อยลงคลอง เนื่องจากในชุมชนได้มีข้อก�ำหนดให้ติดตั้งระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียแต่มีข้อจ�ำกัดเรื่องค่าไฟฟ้าในการเดินระบบจึงไม่ได้เปิดระบบต่อเนื่อง ในเบื้องต้นได้ให้ข้อเสนอว่าให้เปลี่ยนไป
ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และตามแผนแม่บทจะมีพื้นที่ว่างในหลายเขต เช่น เขตสายไหมมีพื้นที่ประมาณ ๑.๓ ไร่
ซึง่ มีแผนจะสร้างสวนป่าในเมือง เขตจตุจกั ร บริเวณซอย พหลโยธิน ๓๒ มีพนื้ ทีป่ ระมาณ ๒ ไร่ เขตห้วยขวางมีพนื้ ที่ ๔.๓ ไร่
เป็นพื้นที่จัดสร้างเป็นป่าอเมซอนและโรงบ�ำบัดน�้ำเสียใต้ดิน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. โครงการพัฒนาคลองที่เป็นการก่อสร้างเขื่อนและทางเดินควรจัดให้มีพื้นที่ว่างเพื่อปลูกต้นไม้หรือจัดท�ำเป็น
พื้นที่สีเขียวขนาดเล็ก
๒. การด�ำเนินพัฒนาพื้นที่รมิ คลอง ขอให้ดำ� เนินการให้ต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน โดยเฉพาะพืน้ ทีท่ ี่ได้มกี าร
ไล่รื้อผู้บุกรุกคลองแล้ว ต้องพัฒนาการใช้ประโยชน์ให้เต็มพื้นที่เพื่อป้องกันการกลับมาบุกรุกอีก
๓. กรุงเทพมหานครควรพิจารณาบริหารจัดการพืน้ ทีท่ จี่ ะก่อสร้างสวนสาธารณะในอนาคตให้สามารถสร้างแหล่ง
กักเก็บน�้ำใต้ดินเพื่อน�ำน�้ำมาใช้ในช่วงฤดูแล้ง

๔. ด้านการบริหารจัดการสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว

๔.๑ การติดตามโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะและแผนงานสร้างสวนสาธารณะในอนาคต
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสวน
สาธารณะ สรุปได้ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะทีด่ ำ� เนินการแล้วเสร็จ และเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการแล้ว จ�ำนวน ๓ แห่ง
คือ
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สรุปผลงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๑ สวนสาธารณะบึงล�ำไผ่ (สวนสิริภิรมย์) งบประมาณ ๙๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท เดิมมีปัญหาผู้บุกรุกและ
ผู้อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๒ ตารางวา ท�ำให้เกิดอุปสรรคการก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าด�ำเนินการในพื้นที่
ไม่ได้ จึงได้ตัดเนื้องานบริเวณดังกล่าวและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง คงเหลือพื้นที่สวนสาธารณะที่สามารถเปิดให้บริการ
ประชาชนได้ ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา ปัจจุบันได้เปิดให้ประชาชนใช้บริการแล้ว ก�ำหนดจัดพิธีเปิดสวนสาธารณะ
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑.๒ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (บางบอน) พืน้ ที่ ๑๐๐ ไร่ งบประมาณ ๓๖๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผูร้ บั จ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
เปิดให้ประชาชนเข้าใช้อย่างไม่เป็นทางการในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ชื่อสวนสาธารณะ
๑.๓ สวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม ๖๙ (สวนบางแคภิรมย์) พืน้ ที่ ๗๐ ไร่ งบประมาณ ๒๐๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เปิดให้ประชาชนเข้าใช้อย่างไม่เป็นทางการในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่าง
รอการโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อสวนสาธารณะ
๒. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะที่ได้รับงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ และอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
จ�ำนวน ๒ แห่ง คือ
๒.๑ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร พืน้ ที่ ๑๘ ไร่
๓ งาน งบประมาณ ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน (งบประมาณปี ๒๕๖๒ ตั้งไว้ ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท)
อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดท�ำแบบรูปรายการและประมาณราคา
๒.๒ โครงการก่อสร้างสวนจากภูผาสู่มหานาที ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พื้นที่ ๒๖ ไร่ เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครไม่ต่อสัญญาให้เช่าพื้นที่ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อจัดเป็นตลาดนัด JJ Green ซึ่งสิ้นสุด
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ และให้ผู้ค้าย้ายออกจากพื้นที่ทั้งหมด ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
				เพือ่ ปรับปรุงเป็นพืน้ ทีส่ เี ขียวและมูลนิธสิ วนสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ไิ์ ด้มอบรูปแบบงานก่อสร้างสวนจาก
ภูผาสู่มหานทีเป็นการปรับปรุงพื้นที่ ๒๖ ไร่ให้เป็นสวนป่า ส�ำนักสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรูปแบบรายการและประมาณ
ราคา คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
๓. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะที่อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน ๑ แห่งคือ คือ สวนสาธารณะ
ภายในสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ กรุงเทพมหานคร (ถนนบบางขุนเทียนชายทะเล) พืน้ ที่ ๓๗ ไร่ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ กรุงเทพมหานครได้มีบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินจัดสร้างสวนสาธารณะบางขุนเทียน –
ชายทะเล ส�ำนักสิ่งแวดล้อมได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นที่ปรึกษาออกแบบสวนสาธารณะ
พื้นที่ดังกล่าว ได้ส่งมอบรูปแบบรายการและประมาณราคา เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ต่อมาได้มีการชะลอรายงานผล
การประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารการประมูล เนือ่ งจากคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�ำสภากรุงเทพมหานคร ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ที่ดินดังกล่าว จึงได้ประชุม
ร่วมระหว่างกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ และกรมพัฒนาที่ดิน มีมติให้กรมพัฒนาที่ดินคืนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ให้กรมธนารักษ์ แล้วกรมธนารักษ์จะส่งมอบที่ดินให้กรุงเทพมหานครใช้ก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
กรมธนารักษ์ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ส�ำนักสิ่งแวดล้อมควรบันทึกข้อมูลพื้นที่สีเขียวในส่วนของสวนสาธารณะที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบนั และควรน�ำหลักการหมุนเวียนอากาศในพืน้ ทีส่ วนสาธารณะกับพืน้ ทีใ่ กล้เคียงมาทดลองใช้ในสวนสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานคร
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

๒. ส�ำนักสิ่งแวดล้อมควรเพิ่มการปลูกต้นไม้ใหญ่ในสวนสาธารณะ อาจประสานขออนุเคราะห์กล้าไม้จาก
กรมป่าไม้เพื่อน�ำไปปลูกเพิ่มเติมในสวนสาธารณะเพื่อให้เกิดความร่มรื่น
๔.๒ แผนงานโครงการก่อสร้างและแผนการบริหารจัดการตลาดนัดสวนจ�ำปี เขตบางแค
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักการคลัง ส�ำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และ
ส�ำนักงานเขตบางแค เพื่อหารือแผนงานโครงการก่อสร้างและแผนการบริหารจัดการตลาดนัดสวนจ�ำปี เขตบางแค
ซึง่ ส�ำนักสิง่ แวดล้อมได้เช่าทีด่ นิ ของส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยเ์ พือ่ สร้างสวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค เนือ้ ที่
๑๑๙ ไร่ ๒ งาน ๙๔ ตารางวา ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้วและเปิดให้ประชาชนใช้บริการอย่างไม่เป็นทางการ
ต่อมาส�ำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครได้เช่าพืน้ ทีบ่ ริเวณด้านหน้าทางเข้าสวนบางแคภิรมย์ เนือ้ ที่ ๔๙ ไร่ เพือ่ สร้าง
ตลาดนัดสวนจ�ำปี โดยส�ำนักการโยธาเป็นผูอ้ อกแบบ ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี รองรับผูค้ า้ พืน้ ทีฝ่ ง่ั ธนบุรี โดยแบ่งการก่อสร้าง
ออกเป็น ๒ ระยะ ซึ่งระยะที่ ๑ จะสร้างแผงค้าบริเวณด้านหน้า จ�ำนวน ๕๔๔ แผง ในพื้นที่ ๒๓ ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง ๒๐๐ วัน ด�ำเนินการโดยวิธี e-Bidding คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือน
พฤษภาคม – มิถนุ ายน ๒๕๖๒ และพืน้ ทีส่ ว่ นทีเ่ หลือจะท�ำการถมดินเพือ่ รองรับการสร้างแผงค้าในระยะที่ ๒ กลุม่ เป้าหมาย
เป็นกลุ่มผู้ค้าประมาณ ๔๗๐ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ�ำนวนผู้ค้า ประเภทการค้า การใช้พื้นที่
เพื่อก�ำหนดอัตราค่าเช่าแผงค้าให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน�้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงการขอความ
อนุเคราะห์กับส�ำนักงานเขตบางแคเพื่อจัดการเรื่องมูลฝอย การดูแลด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และการจัดระเบียบการ
จราจรบนถนนเพชรเกษม
จากการก่อสร้างตลาดนัดสวนจ�ำปีระยะแรกพบปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. พื้นที่ก่อสร้างมีเศษกองวัสดุกีดขวางทางเท้า ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและท�ำให้ภูมิทัศน์ด้านหน้า
สวนบางแคภิรมย์ไม่สวยงาม
๒. การก่อสร้างถนนทางเข้าสวนจ�ำปีจากด้านหน้าถึงทางเข้าสวนบางแคภิรมย์ เนือ้ งานมีการก่อสร้างถนนทางเข้า
ซ�ำ้ ซ้อนกับการสร้างถนนทางเข้าสวนบางแคภิรมย์ ซึง่ เดิมมีการคาดการณ์วา่ สวนบางแคภิรมย์และตลาดสวนจ�ำปีจะแล้ว
เสร็จพร้อมกัน และจะให้สำ� นักการโยธาเป็นผูด้ ำ� เนินการสร้างถนนทางเข้า แต่รปู แบบจะซ�ำ้ ซ้อนกับเนือ้ งานของส�ำนักงาน
ตลาดฯ จึงให้ชะลอไว้ก่อน เพื่อให้ส�ำนักงานตลาดฯ สร้างถนนทางเข้าไปก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ที่มาใช้สวนสาธารณะ แต่เนื่องจากในขณะนั้น ส�ำนักงานตลาดฯ ยังไม่มีงบประมาณ ส�ำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
ส�ำนักการโยธา จึงได้ก่อสร้างถนนทางเข้าส�ำหรับการใช้งานชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้
การสร้างถนนในลักษณะการใช้ประโยชน์ชวั่ คราวอาจจะไม่ได้มาตรฐาน รวมทัง้ เนือ้ งานทีจ่ ะต้องสร้างถนนตามสัญญาจ้าง
ของผู้รับจ้างจะต้องตัดเนื้องานส่วนนี้ออกเพราะเป็นเนื้องานที่ซ�้ำซ้อน
ส�ำหรับการแก้ไขปัญหา ส�ำนักสิ่งแวดล้อมจะประสานส�ำนักงานออกแบบ ส�ำนักการโยธาออกแบบและประมาณ
การราคาในการสร้างถนนให้ต่อเนื่องถึงพื้นที่ส่วนที่จะสร้าง Dog Park รวมทั้งประสานกับส�ำนักงานตลาดฯ เพื่อท�ำเป็น
๒ ส่วน โดยใช้วัสดุของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ ๔ เนื่องจากยังไม่มีงบประมาณและจ�ำเป็นต้องสร้างให้ได้มาตรฐานเพื่อ
ให้รถบรรทุกน�้ำสามารถวิ่งเข้าออกได้ ซึ่งเป็นเนื้องานที่ต่อเนื่องกับตลาดนัดจ�ำปี
ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ
ส�ำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ควรเร่งรัดด�ำเนินการก่อสร้างถนนทางเข้าตลาดนัดสวนจ�ำปีจากด้านหน้า
ถึงทางเข้าสวนบางแคภิรมย์เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการสวนบางแคภิรมย์ได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการ
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
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๔.๓ แนวทางการแก้ไขปัญหาน�ำ้ ในบึงรับน�ำ้ ภายในสวนบางแคภิรมย์ ไม่เพียงพอในการเก็บกักน�ำ้ ไว้ใช้ภายใน
สวนสาธารณะ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
จากการลงพื้นที่ร่วมกับส�ำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อเยี่ยมชมการด�ำเนินงานภายในสวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค พบว่า
บึงรับน�ำ้ ภายในสวนบางแคภิรมย์มปี ริมาณน�ำ้ ลดลงไปมาก จึงเห็นควรประสานงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เตรียมความ
พร้อมในการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนน�้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง รวมทั้งเสนอให้ตรวจสอบ
เส้นทางน�้ำจากคลอง หรือล�ำรางที่สามารถต่อเชื่อมและส่งน�้ำมายังสวนบางแคภิรมย์ได้ กรณีนี้ ส�ำนักงานเขตบางแค
ได้ให้ข้อมูลว่า เส้นทางที่ต่อเชื่อมและสามารถส่งน�้ำมายังสวนบางแคภิรมย์ได้มี ๒ เส้นทางคือ คลองภาษีเจริญ และ
คลองบางอ้าย ซึง่ เป็นล�ำรางทีส่ ามารถต่อเชือ่ มมายังสวนบางแคภิรมย์ แต่ตอ้ งผ่านทีด่ นิ เอกชน ซึง่ ไม่สามารถด�ำเนินการได้
จึงต้องใช้เส้นทางจากคลองภาษีเจริญเส้นทางเดียว ซึง่ ผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานคร และผูแ้ ทนจากส�ำนักงานสวนสาธารณะ
ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้ว และได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้
๑. การต่อท่อเพือ่ ล�ำเลียงน�ำ้ จากคลองภาษีเจริญเข้ามายังบึงรับน�ำ้ โดยมีเครือ่ งดันน�ำ้ ผ่านท่อออกไปยังสปริงเกอร์
เข้าไปในพืน้ ที่ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ขณะนีบ้ ริษทั ได้ขดุ ร่องน�ำ้ ท�ำเป็นล�ำรางน�ำ้ ไว้แล้ว ซึง่ จะให้สำ� นักงานตลาดฯ
ท�ำหนังสือประสานไปที่ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ในการผันน�้ำเข้ามา
๒. การตัง้ ถังน�ำ้ ไว้บริเวณด้านหน้าสวนบางแคภิรมย์หรือพืน้ ทีใ่ กล้เคียงเพือ่ สูบน�ำ้ จากคลองภาษีเจริญมาเก็บไว้ใน
ถังเก็บน�้ำเพื่อใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ จะได้ประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณต่อไป
ส�ำหรับการบูรณาการเรือ่ งการควบคุมคุณภาพอากาศภายในสวนบางแคภิรมย์นนั้ ส�ำนักสิง่ แวดล้อมได้ดำ� เนินการ
ฉีดพ่นละอองฝอยและการฉีดพ่นน�ำ้ เพือ่ ให้ความชุม่ ชืน้ กับต้นไม้และลดมลพิษทางอากาศ ส�ำหรับการป้องกันมลพิษทาง
อากาศในสวนสาธารณะ กองจัดการคุณภาพอากาศได้นำ� รถไปตรวจวัดคุณภาพอากาศ รวมทัง้ มีแผนการด�ำเนินงานด้วย
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ ในบึงรับน�ำ้ ภายในสวนบางแคภิรมย์ควรเร่งรัดด�ำเนินการในเชิงบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อนหน้าฝน รวมทั้งส�ำนักงานเขตบางแคควรให้การสนับสนุน ในการรดน�้ำต้นไม้
เนื่องจากต้นไม้มีสภาพเหี่ยวเฉา
๔.๔ ติดตามโครงการปรับปรุงคุณภาพน�้ำในสระโดยวิธีธรรมชาติภายในสวนหลวง ร.๙
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�ำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อรับทราบความคืบหน้าการด�ำเนินโครงการปรับปรุง
คุณภาพน�้ำในสระโดยวิธีธรรมชาติภายในสวนหลวง ร.๙ ซึ่งเดิมก�ำหนดด�ำเนินการในพื้นที่สวนเบญจสิริ เขตคลองเตย
แต่เนื่องจากมีข้อขัดข้อง จึงเปลี่ยนแปลงสถานที่จากเดิมเป็นสวนหลวง ร.๙ โดยก�ำหนดพื้นที่ด�ำเนินการบริเวณบ่อน�้ำพุ
หน้าหอรัชมงคล จ�ำนวน ๓ บ่อ แต่เนือ่ งจากมูลนิธสิ วนหลวง ร.๙ ไม่เห็นด้วย และต้องการให้เปลีย่ นแปลงพืน้ ทีจ่ ากบ่อน�ำ้ พุ
บริเวณหน้าหอรัชมงคลไปยังจุดอื่นภายในสวนหลวง ร.๙ จ�ำนวน ๕ จุด ซึ่งอยู่ระหว่างรอหนังสือยืนยันจากมูลนิธิ
สวนหลวง ร.๙ เพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการด�ำเนินการจากเดิมบริเวณบ่อน�้ำพุ ๓ บ่อหน้าหอรัชมงคล ไปยังพื้นที่ใหม่
จ�ำนวน ๕ จุด ดังนี้
• จุดที่ ๑ ศาลาพุฒ-จันทร์ สะพานไม้แดง
• จุดที่ ๒ สะพานธารินเกษม-สาะพานเปรมชลธี
• จุดที่ ๓ บริเวณเครื่องสูบน�้ำเข้าน�้ำตกสวนรมณีย์
• จุดที่ ๔ บริเวณสวนจีน
• จุดที่ ๕ บริเวณสะพานอาทรธารา
โดยทัง้ ๕ จุดนีเ้ ป็นจุดทีม่ สี าหร่าย และคุณภาพน�ำ้ ไม่ได้มาตรฐานเนือ่ งจากมีแพลงก์ตรอนจ�ำนวนมาก ซึง่ ได้สำ� รวจ
พื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างรอหนังสือยืนยันจากมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ และจะได้ให้คณะกรรมการพิจารณาออกแบบต่อไป
แหล่งน�้ำในสวนหลวง ร.๙ ปัจจุบันพบปัญหายูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication) หรือการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ของแพลงก์ตอน พืชน�้ำ และสาหร่ายขนาดใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งน�้ำ กรุงเทพมหานครจึงมีแนวคิด
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ในการปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ ในสระสวนหลวง ร.๙ โดยวิธธี รรมชาติดว้ ยการฟืน้ ฟูระบบนิเวศ ในแหล่งน�ำ้ เพือ่ เป็นการส่งเสริม
ประโยชน์ด้านนิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อมภายในสวนหลวง ร.๙ แต่ยังมีปัญหา และอุปสรรคในการด�ำเนินงาน เนื่องจาก
คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานมีความเห็นว่าต้องศึกษารายละเอียดของโครงการอย่างละเอียดรอบคอบ และเป็น
ประโยชน์กับกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากขณะนี้มีข้อมูลไม่เพียงพอ จ�ำเป็นต้องศึกษาและเปรียบเทียบผลการศึกษาใน
การบ�ำบัดน�้ำโดยวิธีธรรมชาติของหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ก�ำหนดจุดพื้นที่โครงการที่ชัดเจน และการด�ำเนินการ
ในพืน้ ทีส่ วนหลวง ร.๙ มีปญ
ั หาอุปสรรค ดังนัน้ อาจด�ำเนินการทีส่ วนสาธารณะแห่งอืน่ ทีเ่ หมาะสมและสามารถด�ำเนินการ
ได้เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการด�ำเนินการ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
โครงการปรับปรุงคุณภาพน�้ำในสระโดยวิธีธรรมชาติภายในสวนหลวง ร.๙ ปัจจุบันยังไม่สามารถด�ำเนินการได้
เนือ่ งจากมีปญ
ั หาอุปสรรคเรือ่ งการก�ำหนดพืน้ ทีด่ ำ� เนินการ ซึง่ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากมูลนิธสิ วนหลวง ร.๙ ดังนัน้
หากในโครงการไม่ได้กำ� หนดพืน้ ทีด่ ำ� เนินการไว้อย่างชัดเจน อาจพิจารณาด�ำเนินการทีส่ วนสาธารณะแห่งอืน่ ทีเ่ หมาะสม
และสามารถด�ำเนินการได้
๔.๕ ความคื บ หน้ า โครงการปลู ก ไม้ ยื น ต้ น เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบความคืบหน้าโครงการปลูกไม้ยืนต้น
เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สรุปได้ดังนี้
กรุงเทพมหานครได้เชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมเฉลิม
พระเกียรติฯ โดยการปลูกไม้ยืนต้น มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ต้น ในพื้นที่ว่าง สวนสาธารณะ ศาสนสถาน และชายทะเล
บางขุนเทียน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ระยะเวลาด�ำเนินการ ๑ ปี ตัง้ แต่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓ โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ประสานและประชาสัมพัน ธ์เชิญ ชวนทุกภาคส่ ว นร่ว มโครงการโดยการบริ จ าคและร่ ว มปลู ก ต้น ไม้ ใน
กรุงเทพมหานคร
๒. ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ปลูกไม้ยนื ต้นแล้วเก็บข้อมูลต้นไม้ทปี่ ลูกเพือ่ แลกเปลีย่ นความรูผ้ า่ นเครือข่ายสีเขียว
เพือ่ คนรักต้นไม้ทางแอพลิเคชัน “WE GROW” ซึง่ เป็นแอพลิเคชันทีไ่ ด้รบั ความร่วมมือจากบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
แผนการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ รวมจ�ำนวน ๑๑๒,๐๓๖ ต้น โดยแบ่งเป็น ส�ำนักงานเขต ๖ กลุม่ เขต จ�ำนวน
๖๑,๕๒๖ ต้น และส�ำนักสิง่ แวดล้อม จ�ำนวน ๕๐,๕๑๐ ต้น ปัจจุบนั ปลูกแล้ว จ�ำนวน ๑๑,๖๘๑ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๓
แยกเป็นแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
๑. ส�ำนักสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย ๕๐,๕๑๐ ต้น ด�ำเนินการแล้ว จ�ำนวน ๕,๑๓๑ ต้น (๑๐.๑๖%)
๒. กลุ่มกรุงเทพเหนือ เป้าหมาย ๘,๗๙๙ ต้น ด�ำเนินการแล้ว จ�ำนวน ๗๐๒ ต้น (๗.๙๘%)
๓. กลุ่มกรุงเทพกลาง เป้าหมาย ๓,๘๕๓ ต้น ด�ำเนินการแล้ว จ�ำนวน ๘๐๖ (๒๐.๙๘%)
๔. กลุ่มกรุงเทพใต้ เป้าหมาย ๕,๙๙๙ ต้น ด�ำเนินการแล้ว จ�ำนวน ๗๕๘ ต้น (๑๒.๖๔%)
๕. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก เป้าหมาย๒๐,๗๖๒ ต้น ด�ำเนินการแล้ว จ�ำนวน ๙๘๑ ต้น (๔.๗๒%)
๖. กลุ่มกรุงธนเหนือ เป้าหมาย ๗,๘๙๒ ต้น ด�ำเนินการแล้ว จ�ำนวน ๒,๖๑๑ ต้น (๓๓.๐๘%)
๗. กลุ่มกรุงธนใต้ เป้าหมาย ๑๔,๒๒๑ ต้น ด�ำเนินการแล้ว จ�ำนวน ๖๙๒ ต้น (๔.๘๗%)
และก�ำหนดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร
โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนโครงการฯ และประชาชนร่วมปลูกไม้ยืนต้น จ�ำนวน ๑,๐๑๐ ต้น
กรุงเทพมหานครขอรับเป็นการบริจาคต้นไม้หรือร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งเข้าร่วมแอพพลิเคชั่น
ซึง่ เป็นแอพพลิเคชัน่ ทีบ่ ริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ออกแบบและจัดท�ำให้กลุม่ เนือ่ งจากเป็นแอพพลิเคชันทีม่ กี ารร่วมมือกัน
178

BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

สรุปผลงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ของหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานดูแลข้อมูลของตนเอง ในส่วนของกรุงเทพมหานครจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลข้อมูล
ในส่วนของกรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. กรุงเทพมหานครควรเพิม่ ศักยภาพของแอพลิเคชัน “WE GROW” โดยเพิม่ เติมการรับสมัคร จิตอาสาเกีย่ วกับ
การปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ และควรสามารถเปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่สีเขียวกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนได้
๒. กรุงเทพมหานครควรรณรงค์ให้เจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับมอบต้นไม้เป็นของขวัญในเทศกาลพิเศษต่าง ๆ ปลูกต้นไม้
แล้วถ่ายรูปเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสส�ำคัญต่าง ๆ หรือการออกแบบกรอบรูปอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการปลูกหรือ
รักษาพื้นที่สีเขียวที่สามารถน�ำไปใช้กับรูปประวัติส่วนตัวใน Social Media เน้นการปลุกกระแสในสังคมให้ตื่นตัวในเรื่อง
ดังกล่าว ส�ำหรับภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ควรติดตั้งป้ายชื่อผู้ปลูก เพื่อยกย่องเชิดชูซึ่งจะ
ท�ำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและดูแลความเจริญเติบของต้นไม้ต่อไป
๓. กรุงเทพมหานครควรประสานการไฟฟ้านครหลวงเพือ่ เตรียมออกแบบและจัดท�ำโครงการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวใน
พื้นที่ที่มีโครงการน�ำสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสารลงดิน
๔.๖ การบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมการเปิดให้ประชาชนใช้บริการของสวนสาธารณะแห่งใหม่
		 ๔.๖.๑ สวนบางแคภิรมย์
		 สวนสาธารณะซอยเพชรเกษม ๖๙ หรือ สวนบางแคภิรมย์ อยู่ในพื้นที่โครงการทั้งหมด ๑๑๙ ไร่ ๒ งาน
๑๐ ตารางวา ซึง่ เป็นกรรมสิทธิข์ องส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ โดยกรุงเทพมหานครเช่าพืน้ ทีเ่ พือ่ ด�ำเนินการ
ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะและตลาดนัด แบ่งเป็นพื้นที่สวนสาธารณะซอยเพชรเกษม ๖๙ พื้นที่ ๗๐ ไร่ และตลาดนัด
สวนจ�ำปี พื้นที่ ๔๗ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา องค์ประกอบของสวนสาธารณะ แบ่งเป็น
		 • ทางเดินวิ่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕๔ เมตร
		 • ทางจักรยานกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๑๕ เมตร
		 • สวนสุขภาพ ทางเดินออกก�ำลังกาย ยาว ๔๙๕ เมตร และลานติดตัง้ เครือ่ งออกก�ำลังกายกลางแจ้ง ๔ ลาน
และลานแอโรบิก ๑ แห่ง
		 • ศาลาพักผ่อน ๔ หลัง
		 • สนามกีฬา ๑ แห่ง พื้นที่ ๘๑๐ ตารางเมตร
		 • สนามเด็กเล่น ๑ แห่ง สนามขี่จักรยานส�ำหรับเด็กเล็ก ยาว ๑๕๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๒๗๐ ตารางเมตร
		 • แกนอาเซียน (ลานจัดแสดงอเนกประสงค์)
		 • เกาะลอย ๑ แห่ง
		 • บ่อน�้ำธรรมชาติพร้อมล�ำธาร ๑ แห่ง ต่อเนื่องกัน ๓ บ่อ
		 • อาคารสุขาสาธารณะ ๔ หลัง
		 • อาคารส�ำนักงาน ๑ หลัง
		 • บึงรับน�้ำขนาด ๑๐.๔ ไร่ และคูน�้ำโดยรอบพื้นที่ จุน�้ำได้ประมาณ ๗๙,๕๖๗ ลูกบาศก์เมตร
		 • Dog Park พืน้ ทีร่ วมประมาณ ๔.๗๕ ไร่ ประกอบด้วยทีค่ ดั กรองสุนขั อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง พร้อมห้อง
สุขาสาธารณะ ทางเดินวิ่งส�ำหรับจูงสุนัข กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร ซุ้มไม้เลื้อยจ�ำนวน ๘ ซุ้ม และจุดให้น�้ำ ๒ จุด
สวนบางแคภิรมย์ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ ๒๐๙ ล้านบาท เป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลาก่อสร้าง ๓ ปี
ผู้รับจ้างได้ส่งมอบและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างนี้ผู้รับจ้างยังต้องดูแลรักษาต้นไม้ตามสัญญา ซึ่งก�ำหนดให้
บ�ำรุงรักษาพืน้ ที่ ประมาณ ๓ เดือน หลังส่งมอบงาน ประชาชนเข้ามาใช้บริการไม่มากเพราะยัง ไม่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้
บริการอย่างเป็นทางการและยังไม่มเี จ้าหน้าทีด่ แู ลสวน ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างจ้างเหมาเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจ�ำ
สวนสาธารณะ เพราะเมื่อเปิดอย่างเป็นทางการแล้วจะต้องเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ประกอบกับ
ทางเข้าสวนมีการก่อสร้างตลาดนัดสวนจ�ำปีท�ำให้ไม่สะดวก
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

สระน�้ำในสวนและบ่อน�้ำจ�ำนวน ๓ บ่อ มีน�้ำไม่เต็มสระและน�้ำในเริ่มแห้ง คาดว่าจะมีปัญหาขาดแคลนน�้ำส�ำหรับ
ใช้รดน�้ำต้นไม้หรือบริหารจัดการภายในสวนในช่วงฤดูแล้ง ส�ำนักสิ่งแวดล้อมจะสูบน�้ำจากบ่อน�้ำบริเวณรอบสวนไว้ใช้แต่
อาจไม่เพียงพอ และมีแผนจะขุดบ่อน�้ำบาดาลเพิ่ม แต่จะต้องขออนุญาตส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. การออกแบบสวนและการก�ำหนดรายละเอียดในการก่อสร้างสวนสาธารณะ ควรก�ำหนดพันธุ์ไม้และขนาด
ต้นไม้ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดร่มเงา
๒. ส�ำนักสิ่งแวดล้อมควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักการคลัง ส�ำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
ส�ำนักการโยธา และส�ำนักงานเขตบางแค เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาภูมิทัศน์ด้านหน้าและทางเข้าสวนสาธารณะ
ซอยเพชรเกษม ๖๙ (สวนบางแคภิรมย์) รวมทั้ง พิจารณาจัดหาแหล่งน�้ำที่จะต้องใช้ภายในสวนสาธารณะในช่วงฤดูแล้ง
		 ๔.๖.๒ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (บางบอน)
		 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (บางบอน) เป็นที่ดินเช่าจากส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เริ่มสัญญา
เช่าเมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐๐ วัน งบประมาณด�ำเนินการ ๓๖๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ส�ำนัก
สิ่งแวดล้อมจ้างสถาบันวิจัยสภาพแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาออกแบบโครงการ ให้เป็นสวนแห่ง
การเรียนรู้ โดยน�ำโครงการพระราชด�ำริ ๙ โครงการ มาเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบโดยเรียกว่า “สวน ๙ เนิน
เดินตามรอยพ่อ” ประกอบด้วย
๑. โครงการแก้มลิง สระน�ำ้ ภายในสวนพืน้ ทีร่ วม ๒๐ ไร่ ความจุปริมาตรน�ำ้ มากกว่า ๖๕,๐๐๐ ลบ.ม. เป็นแก้มลิง
ของพื้นโดยรอบโดยเปิดประตูระบายน�้ำรับน�้ำคลองรางโพธิ์เข้ามาเก็บไว้ภายในสระ และระบายน�้ำออกด้วยเครื่อง
สูบน�้ำ ๓ เครื่อง
๒. โครงการบ�ำบัดน�้ำด้วยวิธีธรรมชาติ สระน�้ำออกแบบให้มีฝาน�้ำล้นท�ำให้ระบบน�้ำมีการหมุนเวียนผ่านพืชน�้ำ
๒ ประเภท คือ พืชโผล่พ้นน�้ำและพืชลอยน�้ำเพื่อท�ำหน้าที่กรองน�้ำ
๓. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พระราชด�ำริเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยสร้างระบบนิเวศน์ที่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์
๕. โครงการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง หมายถึง ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ที่
สมบูรณ์ โดยจัดพื้นที่ปลูกพันธุ์ไม้ให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่า ปลูกไม้ชั้นเรือนยอดต่างกัน ๓ ชั้น คือ
• ไม้เรือนยอดชั้นบน คือ ไม้ที่ปลูกใช้ท�ำที่อยู่อาศัยและไม้ที่ล�ำต้นสูงมีลูกเป็นอาหารได้
• ไม้เรือนยอดชั้นกลาง ส่วนใหญ่เป็นไม้เพื่อการกิน การขาย การใช้เป็นอาหารและสมุนไพร
• ไม้ปกคลุมผิวดิน ทั้งที่เป็นอาหาร สมุนไพรและของใช้
๖. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน ได้แก่
• โครงการหญ้าแฝก
• โครงการแกล้งดิน
๗. โครงการเกษตรผสมผสาน เป็นระบบปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน
๘. โครงการเกษตรปราณีต เป็นการเกษตรในพื้นที่ ๑ ไร่ ที่สามารถปลูกพืชในครัวเรือนไว้กินอย่างครบถ้วน
โดยไม่ใช้สารเคมี
๙. โครงการปลูกพืชพลังงาน เป็นโครงการพระราชด�ำริเกี่ยวกับการผลิตพลังงานทดแทนจากพืชผลการเกษตร
ทั้งแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ น�ำโครงการทัง้ ๙ โครงการ วางผังและก�ำหนดพืน้ ทีใ่ ช้สอย เช่น ให้มแี ปลงสาธิต
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การปลูกพืช พื้นที่ปลูกป่า และอาคารกิจกรรม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และนันทนาการของชุมชน
องค์ประกอบของสวนสาธารณะ แบ่งเป็น
• อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารนิทรรศการ) ๑ หลัง
• อาหารสุขาสาธารณะ ๕ หลัง
• อาคารซ่อมบ�ำรุง ๑ หลัง
• อาคารเรียน ๑ หลัง
• อาคารเช่าจักรยาน ๑ หลัง
• สถานีสูบน�้ำและประตูระบายน�้ำ (แก้มลิง) ๑ สถานี
• ลานจอดรถ ทางเดิน – วิ่งภายในสวน ทางเดินบนเนิน
• อัฒจันทร์ริมน�้ำ เวทีกลางน�้ำ
• ลานอเนกประสงค์ ที่นั่งพักผ่อน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ส�ำนักสิ่งแวดล้อมควรเตรียมขออัตราก�ำลังที่จ�ำเป็นต้องใช้ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (บางบอน) และสวนสาธารณะแต่ละ
แห่ง ทัง้ ทีท่ กี่ อ่ สร้างแล้วเสร็จและทีอ่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้าง เพือ่ ให้มผี ดู้ แู ลและบริหารจัดการสวนสาธารณะให้มปี ระสิทธิภาพ
๔.๗ แนวทางการด�ำเนินการตามโครงการ “We Park” และการขยายความร่วมมือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้
ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับส�ำนักสิง่ แวดล้อม ประธานกลุม่ เขต และเครือข่ายการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวของ
กรุงเทพมหานครเพือ่ รับทราบและหารือแนวทางการขยายความร่วมมือในการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในทุกภาคส่วน สรุปได้ดงั นี้
กรุงเทพมหานครประสบปัญหาคุณภาพอากาศและมลพิษฝุน่ ละอองขนาดเล็ก หรือ PM๒.๕ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก�ำหนดไว้ ประกอบกับพื้นที่สาธารณะสีเขียวในกรุงเทพมหานครเฉลี่ยอยู่ที่ ๖ ตร.ม.ต่อคน ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่องค์การ
อนามัยโลกก�ำหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวของประชาชนพบว่ายังมีพื้นที่ที่อยู่นอกรัศมีบริการของ
สาธารณะหลัก ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะให้พื้นที่สาธารณะสีเขียวควรอยู่ในระยะเดิน ๕ นาที หรือ ๔๐๐ เมตร จึงท�ำให้
การใช้งานสวนสาธารณะยังไม่ตอบสนองความต้องการ ไม่เป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน อีกทัง้ สภาพของสวนสาธารณะยังเป็น
พื้นที่ที่ขาดประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เป็นพื้นที่ไม่มีชีวิต
ปัจจุบันหลายภาคส่วนมีความประสงค์จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขแต่ยังติดข้อจ�ำกัดบางอย่าง เช่น ภาคเอกชน
อาจมีงบประมาณด�ำเนินการในลักษณะของ CSR แต่ไม่มีพื้นที่ที่จะด�ำเนินการ สมาคมภูมิสถาปนิก มีองค์ความรู้และมี
ผูม้ คี วามช�ำนาญต้องการทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการออกแบบหรือให้ขอ้ เสนอแนะแก่ภาคส่วนอืน่ แต่อาจไม่มโี อกาสในเข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นในขัน้ ตอนการออกแบบพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ และประชาชนอาจพร้อมทีจ่ ะให้ความร่วมมือแต่ไม่ได้รบั โอกาสใน
การเข้าร่วมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากการส�ำรวจพื้นที่ในกรุงเทพมหานครพบว่ามีพ้ืนที่ที่มีความพร้อมที่จัดท�ำเป็นพื้นที่
สีเขียวเพิ่มเติมได้หลายแห่ง พื้นที่ว่างต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครที่ไม่มีการเพาะปลูกเชิงเกษตรกรรม ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
ไม่มีการใช้ประโยชน์ จ�ำนวน ๑๒๐.๕ ตร.กม. รวมทั้งมีตึกร้างจากโครงการก่อสร้างร้างมากว่า ๓๐๐ อาคาร ประกอบกับ
พ.ร.บ. ภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ก�ำหนดให้ทดี่ นิ ทีป่ ล่อยว่างต้องเสียภาษีสงู ขึน้ และปรับอัตราขึน้ ทุก ๆ ๓ ปี
จึงเป็นโอกาสที่เจ้าของที่ดินจะให้ความร่วมมือภาครัฐในกรณีขอใช้ประโยชน์ที่ดินของตนมากขึ้น
พื้นที่สีเขียวที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของประชาชนไม่จ�ำเป็นต้องเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ควรเป็นพื้นที่เล็ก ๆ
ในชุมชนซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย ออกแบบให้ตอบความต้องการในชุมชน โดยให้ประชาชนใกล้เคียงได้มีส่วนร่วม
ในการออกแบบและสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ จะได้พนื้ ทีท่ ตี่ รงความต้องการและเกิดความเป็นเจ้าของร่วมในการดูแล
รักษาให้ยั่งยืน ที่ผ่านมาจะมีลานกีฬาพัฒน์ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือมือของสมาคมภูมิสถาปนิก ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ และกรุงเทพมหานคร ปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาพืน้ ทีเ่ พือ่ เป็นพืน้ ทีส่ เี ขียวขนาดเล็กและมีพนื้ ทีใ่ ช้ประโยชน์
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ส�ำหรับประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเริ่มต้นจากการเรียนรู้ หากพื้นที่ว่างสามารถปรับเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวได้จะ
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถร่วมเป็น CSR เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะได้มากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี
โดยอาจมีมาตรการส่งเสริมจูงใจให้มกี ารจัดให้มพี นื้ ทีวา่ งของสถานประกอบการเพือ่ ประโยชน์สาธารณะริมแม่นำ�้ ล�ำคลอง
และแหล่งน�ำ้ สาธารณะ เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์ หรือบริจาคให้สวนป่าชุมชน สามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้
เป็นต้น
บทบาทของกลุ่ม WE PARK มีดังนี้
๑. ผลักดันให้เกิดการใช้พนื้ ทีใ่ ห้เป็นพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ เพิม่ สัดส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อประชาชนและสามารถเข้าถึงได้งา่ ย
๒. เพิ่มมูลค่าที่ดินโดยรอบ เกิดพื้นที่ที่คนมาพบปะกัน ลดภาษีที่ดิน และเพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๓. สร้างเครือข่ายประชาสังคม ภาครัฐ เอกชน และชุมชน
๔. ท�ำการรวบรวม สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่สาธารณะและข้อมูล
๕. ส่งเสริมระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อมช่วยลดความร้อนของเมือง ดูดซับน�ำ้ ฝน สร้างระบบนิเวศให้กบั เมือง รองรับ
สิ่งมีชีวิตในเมือง
เกณฑ์ในการเลือกพืน้ ที่ ประกอบด้วย เป็นพืน้ ทีภ่ ายนอกอาคาร ภายในอาคาร หรือเป็นอาคาร ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ในปัจจุบัน สามารถเข้าใช้งานได้ง่าย พื้นที่ได้งานได้ชั่วคราวอย่างน้อย ๑ ปีหรือถาวร เป็นพื้นที่มีศักยภาพทางสังคม
สามารถให้ใช้งานอย่างเป็นสาธารณะได้ ในการพัฒนามีกระบวนการการ มีส่วนร่วมกับชุมชน
แนวความคิดการเพิ่มพื้นที่สาธารณะ หรือ pocket park ซึ่งจะเน้นการเพิ่มพื้นที่สาธารณะขนาดเล็กจ�ำนวนมาก
แทรกเข้าไปในเมือง เข้าถึงได้งา่ ย ซึง่ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครมีความเป็นไปได้ทจี่ ะสามารถเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวได้อกี ประมาณ
๑๕๘.๕ ตร.กม. เพื่อคิดสัดส่วนเปรียบเทียบจ�ำนวนประชากร จะท�ำให้สัดส่วนเพิ่มขึ้นได้เป็น ๑๔.๕ ตร.ม.ต่อคนและได้มี
การเริ่มส�ำรวจพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในเบื้องต้นแล้ว มีพื้นที่ที่มีศักยภาพ ดังนี้
๑. ลานหลังวัดหัวล�ำโพง เขตบางรัก เป็นลานโล่งขนาดเล็กซึง่ จะต้องลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ส�ำรวจต�ำแหน่งทีแ่ น่นอนอีกครัง้
๒. สะพานเขียว เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ
๓. สวนปิยะภิรมย์ เขตบางกะปิ
๔. พื้นที่ว่างในเขตสายไหม
แผนงานในการด�ำเนินโครงการ
๑. สร้างความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ ประชาสังคม และการศึกษา
๒. สร้างความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร (ส�ำนักงานสวนสาธารณะ)
๓. ส�ำรวจพื้นที่น�ำร่อง
๔. ร่วมวางแผนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
๕. Workshop ในพื้นที่น�ำร่อง
๖. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
๗. ประชาสัมพันธ์และเริ่มด�ำเนินการตามแผนงานที่ก�ำหนด
ซึง่ ในปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๒) เป็นการหาแนวร่วมเพือ่ สร้างเครือข่าย เริม่ โครงการน�ำร่องในปีท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓) จะเป็น
การสร้างความร่วมมือในระยะยาว เช่น ตั้งกองทุน มูลนิธิ กับผู้มีส่วนร่วม สื่อสารกับสังคม พัฒนา Platform เพื่อจับคู่
เจ้าของทีด่ นิ กับผูล้ งทุน ในปีที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) พัฒนา Platform อย่างต่อเนือ่ ง สรุปแนวทางการพัฒนาเพือ่ เป็นนโยบาย
ต่อไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืน มีความร่วมมือกันในเชิงรูปธรรม ลงทุนร่วมกัน
จากการประชุมหารือเครือข่ายการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวของกรุงเทพมหานคร ภาคเอกชนหลายองค์การเห็นความส�ำคัญ
และเสนอพืน้ ทีว่ า่ งของบริษทั เพือ่ จัดสร้างเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กหรือพืน้ ทีส่ เี ขียว ส�ำหรับกรุงเทพมหานครก็คาดว่า
จะมีพนื้ ทีท่ สี่ ามารถเปลีย่ นเป็นพืน้ ทีส่ เี ขียวสาธารณะตามหลักเกณฑ์ที่ WE PARK ตัง้ ไว้ เห็นว่าควรก�ำหนดเป็นพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง
ก่อนในระยะแรก อาจพิจารณาคัดเลือกกลุม่ เขตละ ๑ แห่ง หรือ เขตละ ๑ แห่ง ซึง่ ส�ำนักงานสวนสาธารณะเคยด�ำเนินการ
พืน้ ทีส่ เี ขียวขนาดเล็กในพืน้ ทีเขตบางรัก เนือ้ ที่ ๓ งาน จึงเห็นว่าแต่ละกลุม่ เขตอาจไปด�ำเนินการในพืน้ ที่ โดยให้กลุม่ WE PARK
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สรุปผลงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
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เข้าไปหารือร่วมกัน อาจเริม่ จากการประสานส�ำนักการคลังส�ำรวจพืน้ ทีว่ า่ งทัง้ หมดของกรุงเทพมหานคร และส่งข้อมูลให้
WE PARK ออกแบบหรือประสานเจ้าของที่ดินมอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครจัดท�ำเป็นพื้นที่สีเขียว เช่น พื้นที่บริเวณ
ถนนสุขุมวิท มีที่ดินประมาณ ๖ ไร่ เจ้าของเสนอให้กรุงเทพมหานครเช่าในราคาถูก หรือสวนปิยะภิรมย์ เขตบางกะปิ
ซึ่งยังด�ำเนินการค้างอยู่ อาจขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนบางส่วน เป็นต้น ในระดับกรุงเทพมหานครจะมีการ
แต่งตัง้ คณะท�ำงานประกอบด้วยเจ้าหน้าทีข่ องกรุงเทพมหานคร ผูแ้ ทนจากสมาคมภูมสิ ถาปนิกประเทศไทย และเครือข่าย
จากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพิจารณาก�ำหนดแผนงานในภาพรวมและแผนปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ที่จ�ำเป็น ควรด�ำเนินการให้ต่อเนื่อง
กรุงเทพมหานครควรเน้นการรักษาพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ให้คงสภาพ รวมทั้งควบคุมดูแลจ�ำนวนพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร
ต่าง ๆ ทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นพืน้ ทีส่ เี ขียวให้เป็นไปตามกฎหมาย หากผูป้ ระกอบการไม่ปฏิบตั ติ ามต้องบังคับใช้กฎหมาย
ให้เข้มงวด ในหลายพืน้ ทีเ่ ขตทีม่ ปี ญ
ั หาอุปสรรคต้องหารือร่วมกับหน่วยงานหรือภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ หาแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้เป็นรูปธรรม
๒. กรุงเทพมหานครอาจเพิม่ กิจกรรมรูปแบบจิตอาสาในการปลูกหรือดูแลรักษาต้นไม้ในทีส่ าธารณะ หรือปรับปรุง
ศักยภาพแอพลิเคชัน WE GROW ที่มีอยู่ให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับท้องถิ่นอื่นหรือต่างประเทศ รวมทั้งให้สามารถ
ติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ได้ปลูกไปแล้วหรือการเปิดรับสมัครจิตอาสาผ่านแอพลิเคชัน
๔.๘ แผนงานโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ภายในสวนลุมพินี
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�ำนักสิง่ แวดล้อมเพื่อรับทราบแผนงาน โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคและ
อาคารสถานทีภ่ ายในสวนลุมพินแี ละสภาพปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อการให้บริการประชาชนในปัจจุบนั ซึง่ ส�ำนักสิง่ แวดล้อม
ได้รายงานข้อมูลงานปรับปรุงสาธารณูปโภคและอาคารสถานทีภ่ ายในสวนลุมพินี วงเงินงบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ระยะเวลา ๓๖๐ วัน มีรายละเอียด ดังนี้
๑. ปรับปรุงระบบระบายน�ำ้ เนือ่ งจากปัจจุบนั ระบบระบายน�ำ้ ภายในสวน เช่น ท่อระบายน�ำ้ ช่องรับน�ำ้ หนักคันหิน
บ่อพักและฝาบ่อพักที่อยู่บนทางเท้าและผิวถนนทาง เดิน-วิ่ง มีสภาพเก่าและทรุดโทรม ชํารุดเสียหายเป็นจํานวนมาก
อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้สวน บ่อพักและท่อระบายน�้ำมีขนาดและลักษณะแตกต่างกันถึง ๘ รูปแบบ ซึ่งเกิดจากการ
ปรับปรุงในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทําให้ระบบระบายน�้ำในบางพื้นที่ไม่เชื่อมต่อเป็นระบบใหญ่ระบบเดียว และบางส่วน
ไม่มีทางระบายน�้ำที่จะให้ออกสู่ระบบสาธารณะ เมื่อฝนตกจึงเกิดปัญหา น�้ำท่วมขังส่งผลกระทบให้การระบายน�้ำไม่มี
ประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ รายละเอียดการปรับปรุง โดยออกแบบระบบระบายน�ำ้ ในพืน้ ทีส่ วนใหม่ทงั้ หมดให้เชือ่ มต่อเป็นระบบ
เดียวกัน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่าง ๆ และกําหนดความลาดเอียงของท่อระบายน�้ำและระดับก้นบ่อพักในแต่ละโซน
ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ไปบรรจบกับระบบระบายน�้ำสาธารณะภายนอกสวนได้ โดยด้านที่ติดกับถนนวิทยุก็ให้เชื่อมต่อกับ
ท่อระบายน�ำ้ สาธารณะทีอ่ ยูฝ่ ง่ั ถนนวิทยุ ส่วนด้านทีต่ ดิ กับถนนสารสินก็จะเชือ่ มกับท่อระบายน�ำ้ ฝัง่ ถนนสารสิน รวมทัง้ ถนน
ราชด�ำริ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ โซน ส่วนฝาท่อระบายน�้ำ เดิมมี ๑๒ รูปแบบ จะมีการแก้ไขรูปแบบให้เหลือเพียง ๒ รูปแบบ
ส�ำหรับท่อระบายน�้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘๐ เซนติเมตร ใช้สําหรับทางเท้าและพื้นที่ขนาดใหญ่ ส่วนท่อระบายน�้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ เซนติเมตร ใช้สําหรับพื้นที่สนามหญ้าที่ไม่มีทางเท้าหรือบริเวณที่มีพื้นที่ไม่มากนัก
ส่วนฝาบ่อพักเดิมมี ๘ รูปแบบจะแก้ไขให้เหลือเพียง ๓ รูปแบบตามลักษณะและขนาดความกว้างของทางเท้าเพื่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
๒. ปรับปรุงทางเท้า พื้นที่รวมประมาณ ๙,๐๒๕ ตารางเมตร เนื่องจากปัจจุบันทางเท้าที่มีอยู่ภายในสวนมีสภาพ
ชํารุดทรุดโทรม เกิดการทรุดตัวและแตกร้าว ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้สวน นอกจากนี้ทางเท้ายังมีรูปแบบและขนาด
ความกว้างที่หลากหลายแตกต่างกันถึง ๑๐ รูปแบบ ทําให้ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น จึงต้องปรับปรุงโดย
การออกแบบทางเท้าภายในสวนใหม่ทั้งหมด โดยลดจํานวนรูปแบบและความกว้างทางเท้าลงเหลือเพียง ๓ ขนาด คือ
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ความกว้าง ๒.๖๕ เมตร ความกว้าง ๑.๘๕ เมตร และความกว้าง ๑.๔๕ เมตร เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม
๓. ปรับปรุงถนนทางเดิน - วิง่ พืน้ ทีร่ วมประมาณ ๒๔,๑๑๖ ตารางเมตร เนือ่ งจากถนนทางเดินวิง่ ปัจจุบนั มีสภาพ
ชํารุด แตกร้าว ขรุขระและเป็นหลุม เป็นบ่อ บางจุดมีการทรุดตัว ทําให้มีน�้ำขัง เป็นอันตรายต่อผู้ใช้สวน จึงจ�ำเป็นต้อง
ปรับปรุงโดยการขุดลอกผิวแอสฟัลต์เดิมออกแล้วปูทับใหม่เพื่อให้พื้นผิวเรียบเท่ากันในบริเวณที่มีการทรุดตัวให้ทําการ
บดอัดใหม่ให้ได้ความแน่นหนาตามมาตรฐาน เพื่อให้ถนนทางเดิน-วิ่งมีความแข็งแรง
๔. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล เนือ่ งจากระบบสายไฟเดิมภายในสวนลุมพินเี ป็นระบบการเดินสายใต้ดนิ
ทีไ่ ม่มกี ารปรับปรุงมาเป็นระยะเวลานาน สายไฟบางส่วนขาดชาํ รุดเกิดการลัดวงจร ทาํ ให้ไฟดับบ่อยครัง้ ดวงโคมส่วนใหญ่
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ทําให้การส่องสว่างไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ ระบบสุขาภิบาลของห้องสุขามีสภาพชํารุด
ทําให้ระบบบําบัดน�้ำเสียทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงจ�ำเป็นต้องปรับปรุงโดยการเปลี่ยนสายไฟใต้ดินใหม่ทั้งหมด
ระยะทางรวมประมาณ ๓๒,๐๐๐ เมตรพร้อมเปลีย่ นดวงโคมใหม่ จํานวน ๓๙๐ ชุด โดยใช้หลอด LED เพือ่ ประหยัดพลังงาน
และเดินท่องานระบบสุขาภิบาลใหม่พร้อมเพิ่มถังบําบัดน�้ำเสียให้เพียงพอ
๕. ปรับปรุงเขื่อน ระยะทางรวม ๒๐๐ เมตร เนื่องจากผนังเขื่อนบางส่วนเกิดการชํารุดทําให้น�้ำในคูน�้ำไหลผ่าน
เข้าไปกัดเซาะดิน สร้างความเสียหายให้กบั รากของต้นไม้ใหญ่ทอี่ ยูร่ มิ เขือ่ น หากปล่อยไว้ในระยะยาวต้นไม้อาจโค่นล้มทําให้
เกิดอันตรายกับผู้ใช้สวนได้ รายละเอียดการปรับปรุงโดยทําการกั้นคูน�้ำเป็นระยะๆ เพื่อสูบน�ำ้ ออกแล้ว จึงทุบรื้อเขื่อน
เฉพาะส่วนที่เกิดการชํารุดออก พร้อมก่อสร้างผนังเขื่อนใหม่ให้มีความมั่นคง แข็งแรง ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ
๒๐๐ ม.
๖. ปรับปรุงศาลาภิรมย์ภักดี ๑ หลัง เนื่องจากศาลามีการใช้งานมายาวนาน เกิดการชํารุดจ�ำเป็นต้องได้รับการ
ปรับปรุง เช่น เปลี่ยนฝ้าเพดานไม้เทียมพื้นที่รวมประมาณ ๒๐๐ ตารางเมตร เปลี่ยนราวระเบียง ค.ส.ล. ความยาวรวม
๓๖ เมตร เปลี่ยนผนังกรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด พื้นที่ประมาณ ๔๕ ตารางเมตร
๗. ปรับปรุงศาลาแปดเหลี่ยม ๑ หลัง เนื่องจากศาลาหลังเดิมเกิดการชํารุด เนื่องจากต้นไม้ที่หักโค่นลงมาทับ
ทาํ ให้โครงหลังคาและกระเบือ้ งหลังคาบางส่วนเกิดความเสียหาย จ�ำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างหลังคา เปลีย่ นกระเบือ้ ง
หลังคา พื้นที่ประมาณ ๑๖๐ ตารางเมตร เปลี่ยนฝ้าเพดานภายนอกและภายใน และเปลี่ยนไม้ค�้ำยัน
๘. ปรับปรุงอาคารบันเทิง ๑ หลัง เนือ่ งจากอาคารชาํ รุดทรุดโทรมจากความชืน้ ทีส่ ะสมในผิวผนังและส่วนหลังคา
หน้าต่าง - ประตู งานระบบของห้องน�้ำภายในอาคารชํารุดเสียหาย พื้นภายนอกมีสภาพชํารุดตามระยะเวลาการใช้งาน
๙. ก่อสร้างป้อมยาม ๙ หลัง ป้อมยามเดิมมีสภาพทรุดโทรมมาก ไม่สามารถกันแดดกันฝนได้ จึงมีความจําเป็น
ต้องก่อสร้างใหม่ส�ำหรับการจัดงานกาชาดในปีที่ผ่านมา สวนลุมพินีได้รับผลกระทบและมีสภาพความเสียหาย ดังนี้
• ความเสียหายหลัก คือ พื้นที่สนามหญ้า ซึ่งบริษัทผู้จัดงานได้ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยส�ำนัก
สิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้ด�ำเนินการปูสนามหญ้าเอง ส่วนในปีนี้ได้ท�ำบันทึกข้อตกลงโดยผู้ว่าราชการกรุงเทมหานครเป็น
ผู้ลงนาม ซึ่งเป็นบันทึกข้อตกลงให้ผู้รับจ้างให้ด�ำเนินการทั้งระบบ เช่น การจัดซื้อหญ้า การปลูก และการจ้างแรงงาน
• ระบบสปริงเกอร์ชำ� รุด จึงได้กำ� หนดข้อตกลงไว้โดยภายใน ๕ วันจะต้องรือ้ ออกเพือ่ ตรวจสอบระบบสปริงเกอร์
หากพบว่ามีปัญหาจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
• ทางเท้าและผิวถนนได้รับความเสียหายจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ขนวัสดุสิ่งของเข้ามาบริเวณภายในสวน
ซึ่งได้ชดใช้ค่าเสียหายแล้ว
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าควรเร่งด�ำเนินการปรับปรุงสวนลุมพินี โดยด�ำเนินการตามแผนแม่บท ซึ่งกรณีนี้
ส�ำนักสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นว่าการปรับภูมิทัศน์จะต้องด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เนื่องจากแผน
แม่บทเดิมทีเ่ คยท�ำไว้เปลีย่ นแปลงไปแล้ว และประชาชนบางส่วนต้องการให้คงเอกลักษณ์เดิมในความเป็นสวนลุมพินไี ว้ไม่
ต้องการให้เปลีย่ นแปลง ดังนัน้ หากต้องการปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เนื่องจากไม่เห็นด้วยที่จะมีการโค่นต้นไม้เดิมออกในแต่ละโซน ต้นไม้เดิมที่ปลูกไว้เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่า ทั้งนี้ การปรับปรุง
สวนลุมพินีในเบื้องต้นโดยการปรับปรุงด้านกายภาพของระบบใต้ดินก่อนเพื่อให้ประชาชนทราบว่าจะมีการปรับปรุง
สวนลุมพินี เพือ่ รองรับวาระสวนลุมพินอี ายุครบ ๑๐๐ ปี พร้อมทัง้ ให้ประชาชนได้เข้ามามีสว่ นร่วม หลังจากนัน้ จะด�ำเนิน
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สรุปผลงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การจัดท�ำแผน ออกแบบ และระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพือ่ ให้สวนลุมพินเี ป็นของทุกคน ซึง่ ในการเปลีย่ นแปลง
เพื่อรองรับสวนลุม ๑๐๐ ปี ในปี ๒๕๖๘ อาจจะต้องเปลี่ยนทั้งด้านกายภาพ ภาพลักษณ์และเรื่องราวต่าง ๆ ด้วย
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. การปรับปรุงสวนลุมพินี ในรายการปรับปรุงซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ ก็ให้ด�ำเนินการตามแผน ส่วนการปรับปรุง
ตาม Master Plan ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลัก ก็ควรมีความคืบหน้าในการด�ำเนินการ เพื่อเป็น Best Model น�ำไปสู่การ
ปรับปรุงสวนอื่นๆ ต่อไป
๒. การปรับปรุงทางเท้าควรเน้นความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และวัสดุมีความแข็งแรง คงทน
สะดวกในการปรับปรุงซ่อมแซม
๓. กรุงเทพมหานคร ควรพัฒนาพืน้ ทีร่ มิ รัว้ ฝัง่ ถนนราชด�ำริตลอดแนวเพือ่ สร้างเป็นลานจอดรถใต้ดนิ ส่วนบนดิน
ควรพัฒนาเป็น Street Food โดยเน้นให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และสามารถ
เก็บค่าบริการเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร
๔.๙ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดแต่งต้นไม้ ตัดหรือโค่นต้นไม้ในกรุงเทพมหานคร
สื บ เนื่ อ งจากกรณี ที่ มี ป ระชาชนร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การตั ด ต้ น ไม้ จ นโล่ ง เตี ย นบริ เวณริ ม ถนนสายหลั ก ของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนรวมทั้งกลุ่มคนรักต้นไม้ซึ่งไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าว
คณะกรรมการฯ จึงได้ประชุมร่วมกับส�ำนักสิง่ แวดล้อมเพือ่ รับทราบแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการตัดแต่งต้นไม้ ตัดหรือโค่น
ต้นไม้ในกรุงเทพมหานคร โดยกรณีการตัดแต่งต้นไม้นนั้ ในการประชุมผูบ้ ริหารและหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้หัวหน้าหน่วยงานยึดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการล้อมย้าย ตัด หรือโค่น ต้นไม้
เพือ่ ให้สาํ นักงานเขตยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบตั ิ และด�ำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
๑. กรณีการก่อสร้างถนน ท่อระบายน�้ำ ทางเท้า หรืองานก่อสร้างใดๆ ขอให้ทุกหน่วยงาน หลีกเลี่ยงการล้อม
ย้าย ตัด และโค่นต้นไม้
๒. กรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องล้อมย้าย ตัด โค่นต้นไม้ ให้ผู้อํานวยการสํานักสิ่งแวดล้อม หรือผู้อํานวยการเขต
ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาตามอํานาจหน้าที่ และรายงานผู้บริหารทราบเหตุผล
ความจําเป็นเพื่อเป็นข้อมูลชี้แจงประชาชน
๓. ให้ทาํ ป้ายประชาสัมพันธ์การล้อมย้าย ตัดต้นไม้ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนดําเนินการ
อย่างน้อย ๗ วัน
๔. หากต้นไม้มสี ภาพสมบูรณ์ สามารถล้อมย้ายได้ ให้ลอ้ มย้ายต้นไม้ไปอนุบาลเพือ่ นําไปปลูกในพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมต่อไป
๕. รายงานผลการล้อมย้าย ตัด หรือโค่นต้นไม้ ให้สํานักสิ่งแวดล้อมทราบ เพื่อเป็นข้อมูลการปรับลดพื้นที่สีเขียว
ส�ำหรับการสนับสนุนการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตนัน้ กรุงเทพมหานครมีการจัดอบรมการตัดแต่งต้นไม้ให้กบั
ข้าราชการและลูกจ้างทัง้ ๕๐ ส�ำนักงานเขตทุกปี โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทีมงานเครือข่ายต้นไม้
ในเมืองเป็นวิทยากร นอกจากนัน้ กรุงเทพมหานคร ได้สนับสนุนเครือ่ งมือ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ เช่น การจัดซือ้ ชุด safety รวมทัง้
การจัดซือ้ รถกระเช้าให้ทกุ ส�ำนักงานเขตเพือ่ สนับสนุนการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ รวมทัง้ การให้บริการตัดต้นไม้ตาม
บ้านเรือนประชาชน ส�ำหรับกรณีการตัดต้นไม้ตามทีม่ กี ารร้องเรียนมานัน้ อาจเป็นกรณีตน้ ไม้ทปี่ ลูกอยูต่ ามแนวการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าซึ่งอาจเป็นการตัดเพื่อล้อมย้ายไปปลูกที่อื่น ซึ่งกรุงเทพมหานครมีแนวทางการด�ำเนินการเกี่ยวกับการล้อมย้าย
ต้นไม้ หรือการควบคุมการล้อมย้ายต้นไม้ โดยได้มีการเวียนแจ้งไปยังทุกส�ำนักงานเขตทราบแล้ว
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
การตัดแต่งต้นไม้ควรมีบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานเพื่อรายงานผลการด�ำเนินการ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ หรือแนวทางทีก่ ำ� หนด ควรอบรมเพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ ๖
สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ
การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
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คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ

นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์
ประธานกรรมการ

นายธวัชชัย ฟักอังกูร

นายค�ำรณ โกมลศุภกิจ

รองประธานกรรมการ

นายภาส ภาสสัทธา
กรรมการ

กรรมการ

นายวิชาญ ธรรมสุจริต
กรรมการ

นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์
กรรมการและเลขานุการ

BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

187

รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ติดตามการบริหารจัดการน�้ำมันเติมรถราชการในสังกัด กทม.

ติดตามการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
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ติดตามการบริหารจัดการลานกีฬา บ้านหนังสือ
และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

ติดตามการบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
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สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตาม
งบประมาณ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
สภากรุงเทพมหานครได้ตง้ั คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ในคราวประชุม
สภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยทีส่ ่ี (ครัง้ ที่ ๑) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๙ เมือ่ วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ และในคราว
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยทีส่ ี่ (ครัง้ ที่ ๔) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๙ เมือ่ วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๕ คนดังนี้
		 ๑. นายเชนทร์
วิพัฒน์บวรวงศ์
ประธานกรรมการ
		 ๒. นายค�ำรณ
โกมลศุภกิจ
รองประธานกรรมการ
		 ๓. นายกิตติ
บุศยพลากร
กรรมการ
		 ๔. นายธวัชชัย
ฟักอังกูร
กรรมการ
		 ๕. นางสุกัญญา
สุวัฒนวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
ต่อมาเมื่อคณะกรรมการสามัญประจ�ำสภากรุงเทพมหานครครบวาระสองปี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ในคราวประชุม
สภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๖ คน ดังนี้
		 ๑. นายเชนทร์
วิพัฒน์บวรวงศ์		 ประธานกรรมการ
		 ๒. นายธวัชชัย
ฟักอังกูร		 รองประธานกรรมการ
		 ๒. นายค�ำรณ
โกมลศุภกิจ		 กรรมการ
		 ๔. นายภาส
ภาสสัทธา		 กรรมการ
		 ๕. นายวิชาญ
ธรรมสุจริต		 กรรมการ
		 ๖. นางสุกัญญา
สุวัฒนวงศ์		 กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 ๑. นางเพ็ญวรรณ
พิชญานนท์		 นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
							 กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
							 ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
		 ๒. นางนิตยา
ช�ำนาญดี		 นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
							 กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
							 ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
		 ๓. นางสาวมณีรัตน์
ศรีก�ำเหนิด		 นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
							 กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
							 ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
							 (ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน)
คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการจ�ำนวน ๕ คณะ ประกอบด้วย
๑. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ ๑ เพือ่ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณา ศึกษา
และให้ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เกี่ยวข้องของส�ำนักพัฒนาสังคม
ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ส�ำนักการแพทย์ ส�ำนักอนามัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ส�ำนักงานเขตใน
กลุม่ กรุงเทพกลาง และส�ำนักงานเขตในกลุม่ กรุงเทพตะวันออก โดยมีนางสุกญ
ั ญา สุวฒ
ั นวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ
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๒. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ ๒ เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณา
ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เกี่ยวข้องของส�ำนัก
การจราจรและขนส่ง ส�ำนักเทศกิจ ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส�ำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพใต้ โดยมี
นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ
๓. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ ๓ เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณา
ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวข้องของส�ำนัก
สิง่ แวดล้อม หน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และส�ำนักงานเขตในกลุม่ กรุงเทพเหนือ โดยมีนายค�ำรณ โกมลศุภกิจ
เป็นประธานอนุกรรมการฯ
๔. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ ๔ เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณา
ศึกษา และให้ขอ้ เสนอแนะในการด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรุงเทพมหานครในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องของส�ำนักการโยธา
ส�ำนักการระบายน�้ำ ส�ำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และส�ำนักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้ โดยมีนายภาส ภาสสัทธา
เป็นประธานอนุกรรมการฯ
๕. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ ๕ เพือ่ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาศึกษา
และให้ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวข้องของส�ำนักการศึกษา
และส�ำนักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือ โดยมีนายธวัชชัย ฟักอังกูร เป็นประธานอนุกรรมการฯ
ผลการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้คณะอนุกรรมการฯ
แต่ละคณะ ก�ำหนดหัวข้อในการศึกษาโดยให้ความส�ำคัญกับ ๑.ด้านความคุ้มค่า ๒.ด้านประสิทธิภาพ ๓.ด้านระบบ
การบริหารจัดการ แล้วให้น�ำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งหากคณะกรรมการฯ เห็นชอบ อนุกรรมการฯ คณะแต่ละคณะ
ก็จะด�ำเนินการรวบรวมเนือ้ หาในแต่ละหัวข้อตามทีไ่ ด้มกี ารประชุมร่วมกับหน่วยงานทีค่ ณะรับผิดชอบ ทีผ่ า่ นมาได้รบั ข้อมูล
จากหน่วยงานไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน คณะอนุกรรมการฯ ก็อาจเชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม
หรือคณะอนุกรรมการฯ อาจมีหนังสือขอข้อมูลจากหน่วยงาน หรือลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเขียน
ข้อมูล ซึ่งจากการด�ำเนินการของคณะกรรมการฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลงานดังนี้
๑. แนวทางการบริหารจัดการน�้ำมันเติมรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
๒. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส�ำนักการ
จราจรและขนส่ง
๓. การบริหารจัดการบ้านอิ่มใจ
๔. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
๕. การบริหารจัดการ (ธนาคารสมอง)
๖. แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
๗. แนวทางการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดความยากจนอย่างยั่งยืน
๘. การบริหารจัดการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
๙. ลานกีฬา บ้านหนังสือ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
๑๐. โรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร
๑๑. การบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
๑๒. ศูนย์กีฬาเยาวชน
๑๓. ติดตามผลการด�ำเนินงานของส�ำนักสิ่งแวดล้อม
๑๔. ติดตามผลการด�ำเนินงานของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
๑๕. ติดตามผลการด�ำเนินงานของส�ำนักพัฒนาที่อยู่อาศัย
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สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๖. ติดตามการด�ำเนินงานของส�ำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และกองอ�ำนวยการตลาดนัดของกรุงเทพมหานคร
๑๗. ติดตามการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพเหนือ
๑๘. ติดตามผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพเหนือ
๑๙. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการจัดเก็บรายได้ของส�ำนักงานเขต
ในกลุ่มกรุงเทพเหนือและส�ำนักสิ่งแวดล้อม
๒๐. ติดตามการด�ำเนินงานของส�ำนักการโยธา
๒๑. ติดตามการด�ำเนินงานโครงการของส�ำนักการระบายน�้ำ
๒๒. ติดตาม เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส�ำนักงานเขต
บางขุนเทียน
๒๓. ความล่าช้าในการด�ำเนินการก่อหนีผ้ กู พัน (เฉพาะหมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส�ำนักการศึกษา
๒๔. งบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย และสิ่งธารณประโยชน์ ยอด ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กลุ่มกรุงธนเหนือ
๒๕. การประเมินผลเชิงคุณภาพงบประมาณรายจ่าย หมวดรายจ่ายอื่น ของส�ำนักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือ
๒๖. โครงสร้างงบกลาง และการโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลางของกรุงเทพมหานคร (ปี ๒๕๖๑)
๒๗. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในขั้นตอนการเตรียมการของส�ำนัก
การศึกษา และส�ำนักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือ

๑. แนวทางการบริหารจัดการน�้ำมันเติมรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�ำนักการคลัง ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส�ำนักงานเขต
เช่น ส�ำนักงานเขตดุสิต เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดหา การเก็บรักษา การควบคุมการจ่ายน�้ำมันเชื้อเพลิง
กรุงเทพมหานครได้ใช้งบประมาณในการจัดซือ้ น�ำ้ มันไม่นอ้ ยกว่า ๑,๒๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕ ของงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร (จากยอด ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท) ดังนัน้ หากระบบการจัดซือ้ และการควบคุมการจ่ายน�ำ้ มันไม่มปี ระสิทธิภาพ
อาจท�ำให้เกิดการรั่วไหล ท�ำให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย		
ปัจจุบนั กรุงเทพมหานครมีสถานีจา่ ยน�ำ้ มันให้กบั รถราชการของกรุงเทพมหานครเพียง ๔ จุดคือ ทีด่ นิ แดง สายไหม
บางแค และอ่อนนุช มีเพียงบางหน่วยงานเท่านัน้ ทีไ่ ด้นำ� วิธี Fleet card มาใช้ เช่น ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส�ำนักงานเขตดุสิต (เฉพาะรถส่วนกลาง และรถจักรยานยนต์) แต่หน่วยงานส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครยังคงใช้วิธี
การน�ำใบเบิกน�้ำมันมาเบิกน�้ำมันเช่นเดิม ทั้งที่ระบบ Fleet card มีความสะดวก และสามารถลดปัญหาได้หลายด้าน
ถึงแม้ทผี่ า่ นมาส�ำนักการคลังได้มกี ารประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ มาใช้วธิ ี Fleet card แล้วก็ตาม ซึง่ คณะกรรมการฯ
ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

ดังนี้

ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. ข้าราชการประจ�ำสถานีจา่ ยน�ำ้ มันมีจำ� นวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการควบคุมดูแลการเบิกจ่ายน�ำ้ มันได้อย่างทัว่ ถึง

๑.๑ สถานีจ่ายน�้ำมันฯ ดินแดง จ�ำนวน ๒ คน
๑.๒ สถานีจ่ายน�้ำมันฯ บางแค จ�ำนวน ๒ คน
๑.๓ สถานีจ่ายน�้ำมันฯ อ่อนนุช จ�ำนวน ๑ คน
๑.๔ สถานีจ่ายน�้ำมันฯ สายไหม จ�ำนวน ๑ คน
๒. มีการเบิกน�ำ้ มันด้วยการน�ำถังมาใส่ เพือ่ น�ำไปเติมครุภณ
ั ฑ์ประเภทอืน่ ๆ เช่น เรือตรวจการณ์ หรือเครือ่ งตัดหญ้า
เป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากว่าได้มีการน�ำไปใส่ครุภัณฑ์นั้นๆ หรือไม่
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๓. ในการสั่งซื้อน�้ำมัน ส่วนใหญ่บริษัทจะส่งน�้ำมันในเวลากลางคืน		
๔. ในการเติมน�ำ้ มันให้รถของหน่วยงาน ต้องมีการควบคุมดูแลให้มกี ารจ่ายให้ตรงกับใบเบิกของหน่วยงานผูท้ ที่ ำ�
หน้าทีเ่ ติมน�ำ้ มันให้กบั รถของหน่วยงานคือ ลูกจ้าง ซึง่ ในช่วงกลางคืนบางสถานีมลี กู จ้างทีท่ ำ� หน้าทีเ่ พียง ๑ คน เปิดบริการ
๔ หัวจ่าย (จากปกติ ๘ หัวจ่าย) มีบางเวลาที่เติมไม่ทัน ก็จะมียามรักษาความปลอดภัยที่เข้าเวรมาช่วยเติม โดยลูกจ้างที่
หัวจ่ายจะเป็นผู้เขียนจ�ำนวนที่เติมน�้ำมันให้หน่วยงาน ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงเนื่องจากอาจเกิดข้อผิดพลาดในขณะการ
เติม และไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใดเป็นผู้เติม และเติมให้กับหน่วยงานใด
๕. ในการปฏิบัติงานโดยปกติ รถของกรุงเทพมหานครจ�ำนวนมากต้องวิ่งไปเติมน�้ำมันตามจุดที่ก�ำหนดให้ ๔ จุด
ซึ่งท�ำให้มีอัตราของการสูญเสียน�้ำมันและเวลา ซึ่งหากหน่วยงานสามารถเติมน�้ำมันโดยใช้ Fleet card ในปั๊มที่ท�ำสัญญา
ไว้ได้ก็จะท�ำให้เกิดความคล่องตัว ลดการสูญเสียน�้ำมัน และเวลา
๖. สถานีจ่ายน�้ำมันบางแห่งมีสภาพช�ำรุด ทรุดโทรม
๗. มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายจ�ำนวนมากที่ต้องเก็บรักษา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
เพื่อเป็นการลดภาระงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอน มีเวลาในการก�ำกับ ดูแลควบคุมในส่วนอื่นรวมทั้งเพื่อ
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถควบคุมการจัดหา เก็บรักษาและเบิกจ่ายน�้ำมันรถราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงเสนอแนะให้ส�ำนักการคลังด�ำเนินการดังนี้
๑. ระยะสัน้ ส�ำนักการคลังควรพิจารณาทบทวนขัน้ ตอนในการจัดหา เก็บรักษา และเบิกจ่ายน�ำ้ มันรถราชการของ
กรุงเทพมหานคร ว่าปัจจุบนั จุดอ่อนหรือมีขอ้ บกพร่องในแต่ละขัน้ ตอนอย่างไร และปรับปรุงวิธกี ารในแต่ละขัน้ ตอนให้รดั กุม
๒. ระยะต่อไป ควรมีการปรับการบริหารงานสถานีจ่ายน�้ำมันที่มีอยู่ ๔ แห่ง ควรพิจารณาหาแนวทางในการ
ให้เอกชนมาด�ำเนินการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กรุงเทพมหานคร และน�ำระบบ Fleet card ที่กระทรวง
การคลังได้ก�ำหนดวิธีการปฏิบัติมาใช้ในการเบิกน�้ำมันรถของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

๒. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของส�ำนักการจราจรและขนส่ง

คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของส�ำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับทราบข้อมูลดังนี้
(ข้อมูล ณ ๕ เมษายน ๒๕๖๒)
รายการ/โครงการ ที่มีการกันเงินเหลื่อมปีมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ยังไม่มีการก่อหนี้และยังไม่มีการ
เบิกจ่าย และปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงานดังนี้
• งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ�ำนวน
๘๑ รายการ เป็นเงิน ๘๑๕,๙๓๘,๕๒๒.๒๖ บาท
• กันเงินแบบมีหนี้ผูกพัน จ�ำนวน ๗๔ รายการ เป็นเงิน ๔๑๕,๓๘๖,๙๒๒.๒๖ บาท ก่อหนี้แล้วจ�ำนวน
๗๔ รายการ เป็นเงิน ๔๑๕,๓๘๖,๙๒๒.๒๖ บาท เบิกจ่ายแล้วจ�ำนวน ๗๑ รายกากร เป็นเงิน ๓๖๐,๖๐๔,๓๕๔.๒๖ บาท
ยังไม่เบิกจ่ายจ�ำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๕๔,๗๘๒,๕๖๘.-บาท
• กันเงินแบบไม่มหี นีผ้ กู พัน จ�ำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๔๐๐,๕๕๑,๖๐๐.-บาท ก่อหนีแ้ ล้ว จ�ำนวน ๖ รายการ
เป็นเงิน ๓๔๑,๒๘๘,๓๐๐.-บาท ยังไม่ก่อหนี้จ�ำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕๑,๒๕๐,๐๐๐.-บาท
ความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส�ำนักการจราจรและขนส่ง มีความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
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สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

• งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ ๓,๐๓๖,๓๕๔,๐๐๐.-บาท งบประมาณหลั ง ปรั บ โอน ๓,๐๒๘,๙๖๙,๖๒๕.-บาท
ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เบิกจ่ายแล้ว ๑,๒๙๖,๗๔๖,๕๐๑.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๑
การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
• หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ�ำนวน ๖๘ รายการ/โครงการ เป็นเงิน ๑,๔๓๙,๒๙๖,๔๑๘.๗๖ บาท
• โครงการต่อเนื่อง จ�ำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๙๘,๙๐๒.๗๖ บาท ก่อหนี้แล้วจ�ำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน
๘๒๓,๑๘๒,๙๐๒.๗๖ บาท เบิกจ่ายแล้วจ�ำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๗๖๓,๖๙๘,๕๕๑.๓๗ บาท ยังไม่ก่อหนี้จ�ำนวน
๓ รายการ เป็นเงิน ๒๙๕,๐๖๘,๐๐๐.-บาท
• รายการ จ�ำนวน ๖๐ รายการ เป็นเงิน ๓๔๑,๐๔๕,๕๑๖.-บาท ก่อหนี้แล้วจ�ำนวน ๕๘ รายการ เป็นเงิน
๒๘๑,๕๑๗,๕๑๖.-บาท เบิกจ่ายแล้วจ�ำนวน ๑๖ รายการ เป็นเงิน ๑,๗๖๒,๖๕๒.-บาท ยังไม่ก่อหนี้จ�ำนวน ๒ รายการ
เป็นเงิน ๕๙,๕๒๘,๐๐๐.-บาท
• หมวดรายจ่ายอื่น จ�ำนวน ๑๙ รายการ/โครงการ เป็นเงิน ๖๖๑,๙๐๕,๒๐๐.-บาท
• โครงการต่อเนื่อง จ�ำนวน ๑๔ รายการ เป็นเงิน ๖๑๓,๗๐๕,๒๐๐.-บาท ก่อหนี้แล้ว จ�ำนวน ๔ รายการ
เป็นเงิน ๔๒๑,๓๐๘,๘๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้วจ�ำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๔๐๘,๐๐๔,๗๐๖.-บาท ยังไม่ก่อหนี้จ�ำนวน
๑๐ รายการ เป็นเงิน ๑๙๒,๓๙๖,๔๐๐.-บาท
• รายการ จ�ำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๔๘,๒๐๐,๐๐๐.-บาท ก่อหนี้แล้วจ�ำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน
๔๖,๖๐๐,๐๐๐.-บาท ยังไม่ก่อหนี้จ�ำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐.-บาท
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ระยะเวลาในการด�ำเนินงานในแต่ละขั้นตอน หากปล่อยให้มีระยะเวลาในการท�ำงานนาน จะท�ำให้เกิดการ
เสียประโยชน์ทงั้ กรุงเทพมหานคร ผูใ้ ช้ประโยชน์จากสิง่ ทีจ่ ะด�ำเนินการ รวมทัง้ บางโครงการจะส่งผลกระทบต่อการจราจร
ในช่วงที่มีการด�ำเนินงาน
๒. ควรมีการตรวจรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทุกตัว
๓. บางรายการที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพันเนื่องจากปัญหาทางกระบวนการปฏิบัติ ขอให้มีการแก้ไขโดยเร็ว
๔. เรื่องการเบิกจ่ายเงิน หากมีเรื่องใดที่สามารถเตรียมการล่วงหน้าได้ก็ให้ด�ำเนินการ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้
อย่างรวดเร็ว เพราะมีผลกระทบต่อผู้รับจ้างและงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
๕. การด�ำเนินการใด ๆ ควรค�ำนึงถึงความส�ำเร็จของงานเป็นเรื่องส�ำคัญ
๖. ควรมีการส�ำรวจทางจักรยาน หากพืน้ ทีใ่ ดทีด่ ำ� เนินการแล้วไม่ประสบความส�ำเร็จควรยกเลิกและคืนพืน้ ทีถ่ นน
		

๓. การบริหารจัดการบ้านอิ่มใจ

กิจกรรมหลัก กรุงเทพมหานครจัดตั้งบ้านอิ่มใจ เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไร้บ้าน ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง คนเร่ร่อน
หรือครอบครัวทีป่ ระสบความเดือดร้อน ไร้ทพี่ งึ่ หรือมีรายได้นอ้ ยในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพือ่ ให้การดูแล
ด้านสวัสดิการ และการสงเคราะห์แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการให้
ดีขึ้น สามารถมีงานท�ำ และสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ ภายในบ้านอิ่มใจจึงมีการเตรียมกิจกรรมและฝึกอาชีพ
เสริมให้กับผู้รับบริการ
การบริหารจัดการ ส�ำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ได้ด�ำเนินการเช่าที่ดิน และอาคารฯ บริเวณแม้นศรี
ของส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ก�ำหนดระยะเวลาในการเช่า ๓๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๘๕) กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการบ้านอิ่มใจ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยใช้อาคาร
๓ ชั้น ในการให้บริการบ้านอิ่มใจ ส่วนอาคาร ๖ ชั้น และอาคารอนุรักษ์ฯ ไม่มีส�ำนักใดขอใช้ประโยชน์ ปัจจุบันไม่ได้
ท�ำการใช้ให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส�ำนักพัฒนาสังคม ได้ตั้งงบประมาณ จ�ำนวน ๔๐,๗๖๑,๓๐๐ บาท จ�ำแนกเป็น
ค่าเช่าทีด่ นิ และอาคารฯ จ�ำนวน ๒๕,๒๔๑,๔๘๔ บาท และเป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการบ้านอิม่ ใจ ได้แก่ ค่าจ้างอาสา
สมัครปฏิบตั งิ าน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย ท�ำความสะอาด ค่าซ่อมแซม
และบ�ำรุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ ค่าอาหารผูเ้ ข้ารับบริการ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ และค่าสาธารณูปโภครวมจ�ำนวน ๑๑,๗๘๕,๗๗๖ บาท
การให้บริการบ้านอิ่มใจ สามารถรองรับผู้เข้าพักได้วันละ ๒๐๐ คน (ชาย ๑๐๐ คน หญิง ๑๐๐ คน) ปัจจุบัน
บ้านอิ่มใจ มีคนไร้บ้านที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เข้าพักวันละประมาณ ๑๐๐ คน
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายและตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ทางโรงพยาบาลบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ประสานขอให้รับผู้ป่วย
จิตเวชที่สิ้นสุดการรักษาแล้วให้มาอยู่ด้วย เนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้ไม่มีที่อยู่ จนถึงปัจจุบันบ้านอิ่มใจได้รับผู้ป่วยจิตเวชมา
แล้วประมาณ ๓๐๐ – ๔๐๐ คน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ควรพิจารณาก�ำหนดเป้าหมายให้ชดั เจน เป็นรูปธรรมและวัดผลสัมฤทธิไ์ ด้ ทบทวนกิจกรรมว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่ หากไม่เหมาะสมให้ปรับกิจกรรมในการด�ำเนินงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
๒. ควรมีการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์ถึงความมีประสิทธิภาพในการด�ำเนิน
โครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการว่าเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด
๓. การที่ส�ำนักพัฒนาสังคม รับผู้ที่เคยมีปัญหาทางด้านจิตเวชจากโรงพยาบาลบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าพักที่
บ้านอิม่ ใจ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบ้านอิม่ ใจ และไม่ใช่ภารกิจของส�ำนักพัฒนาสังคม คณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะ
ให้ส�ำนักพัฒนาสังคมรายงานให้ผู้บริหารเพื่อทราบ และพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ในปัจจุบันบ้านอิ่มใจได้ยกเลิกการด�ำเนิน
โครงการไปแล้ว
		

๔. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ส�ำนักพัฒนาสังคม
การด�ำเนินงานเกีย่ วกับศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ตัง้ แต่ปี ๒๕๒๗ กรุงเทพมหานครด�ำเนิน
การเพื่อ
• ให้เด็กในชุมชนได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย
• เตรียมความพร้อมของเด็กที่จะเข้าสู่การศึกษาในระบบโรงเรียน
• แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในชุมชน
• เด็กมีผู้ดูแลและไม่ถูกทอดทิ้ง
• ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมี ๒๙๒ ศูนย์ฯ แบ่งเป็น
• อยู่ในชุมชน ๒๖๑ ศูนย์ใน ๔๕ เขต ยกเว้น เขตพระนคร บางรัก บางบอน สัมพันธวงศ์ บางกอกใหญ่
• อยู่ในวัดจํานวน ๑๙ ศูนย์ ซึ่งได้รับโอนมาจากกรมการศาสนาใน ๑๕ เขต
• ศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ ชุมชน แหล่งก่อสร้าง ๑๐ ศูนย์ ใน ๑๐ เขต
• รับโอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ๒ ศูนย์ ใน ๒ เขต
วัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงาน
๑. พัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคม ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กเล็กและลด
อัตราทุพโภชนาการ
๒. แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กขณะออกไปประกอบอาชีพ
๓. พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกระบวนการพัฒนาชุมชน
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒
• คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เกี่ยวกับ (ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศแทนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
ฉบับเดิม โดยให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณานําไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแล และรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อยกระดับการพัฒนาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานฯ ฉบับใหม่		
๒. การประเมินผลทีก่ ำ� หนดไว้โดยให้สำ� นักพัฒนาสังคม มอบหมายให้สำ� นักงานเขตด�ำเนินการตามแบบประเมิน
มาตรฐานศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนนัน้ ผูอ้ ำ� นวยการเขตแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย ผูอ้ ำ� นวยการเขต/
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการเขตเป็นประธาน หัวหน้าฝ่ายต่างๆ/ผู้แทนเป็นกรรมการ เท่าที่ผ่านมาผลการประเมินศูนย์ฯ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก เช่น ผลการประเมินล่าสุดในจ�ำนวน ๒๙๖ ศูนย์ฯ อยู่ในระดับดีมาก ๑๕๐ ศูนย์ฯ ระดับดี
๑๔๓ ศูนย์ และระดับพื้นฐาน ๓ ศูนย์
๓. จากการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ดูสภาพข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนในระดับพืน้ ฐาน
ดี และดีมาก ในเขตสวนหลวง เขตห้วยขวาง เขตทุ่งครุ เขตคลองเตย และเขตบางกอกน้อย การด�ำเนินบริหารจัดการ
มาตรฐานในการพัฒนาเด็ก มาตรฐานของสถานที่ มาตรฐานของบุคลากร มีความแตกต่างกันมาก ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ท�ำให้เด็กได้รับการดูและตามสภาพที่เป็นอยู่ของแต่ละศูนย์ ไม่ให้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กรุงเทพมหานครตั้งวัตถุประสงค์ไว้
๔. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ต้องมีการปรับแนวทางการด�ำเนินการให้สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ก�ำหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไว้ ๓ ด้าน คือ
๔.๑ ด้านบริหารจัดการ
๔.๒ ด้านกระบวนการการดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และเล่น
๔.๓ ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย
				เห็นสมควรที่กรุงเทพมหานครต้องประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องนี้ กับหน่วยงานที่มีลักษณะ
งานนี้และเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องพัฒนาไปสู่มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
๕. กรุงเทพมหานครควรมีการทบทวนบทบาทในการด�ำเนินการของกรุงเทพมหานครที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อจะได้ปรับปรุงแนวทางในการด�ำเนินการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ และภายใต้กรอบอ�ำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร โดยอาจพิจารณาดังนี้
			 ๕.๑ การแบ่งการดูแลระดับออกเป็น ๓ กลุ่ม
					 ๕.๑.๑ อายุตั้งแต่หลังคลอด ๙๐ วัน - ๓ ปี
					 ๕.๑.๒ อายุเกินกว่า ๓ ปี – ๔ ปี
					 ๕.๑.๓ อายุเกินกว่า ๔ ปี – ๖ ปี
			 ๕.๒ จัดให้มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานครที่มีมาตรฐานเดียวกันในทุกเขต ในแต่ละเขต
จะมีจ�ำนวนกี่แห่งให้พิจารณาตามความเหมาะสม
การบริหารจัดการศูนย์ ฯ อยู่ในการควบคุมดูแลของคณะกรรมการชุมชน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ตามข้ อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่ อ ง ค่ า ใช้ จ ่ า ยเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาชุ ม ชน พ.ศ. ๒๕๓๖
หากคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการบริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียน มีความขัดแย้งเกีย่ วกับการบริหารศูนย์ฯ
ให้ผู้อ�ำนวยการเขตหาข้อยุติ โดยค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงานเป็นหลักส�ำคัญ
การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
• คณะกรรมการชุมชน
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๑. ยื่นเรื่อง
• แจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
• การสนับสนุน
• ส�ำรวจความต้องการ จ�ำนวนเด็กในชุมชน
• จัดเตรียมสถานที่ในชุมชน (ด�ำเนินการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)
• ประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมาใช้บริการ
๒. ผู้อ�ำนวยการเขต
• พิจารณาตามความเหมาะสม
• แต่งตั้งอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กประจ�ำศูนย์
๓. สถานที่
• กรณีมีอาคารอยู่แล้วให้พิจารณาความสะอาด/ปลอดภัย/แสงแดดส่องถึงอากาศถ่ายเทไม่อับชื้น
• กรณีจะสร้างใหม่ต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ควรมีพื้นที่ว่างส�ำหรับใช้เป็น
สนามเด็กเล่นด้วย
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานฯ
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการบริหารดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาและการด�ำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด
ทีด่ แู ละเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตงั้ แต่แรกเกิดถึงอายุ ๖ ปีบริบรู ณ์ หรือก่อนเข้าเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ทีส่ ามารถ
น�ำไปใช้ประเมินการด�ำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการและความ
ต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
กรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่ด�ำเนินการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนั้น กรุงเทพมหานครจะต้องให้
ความส�ำคัญในการด�ำเนินการให้เป็นไปมาตรฐานฉบับใหม่นี้
การสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครตามระเบียบฯ
๑. ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
• ปริญญาตรีขึ้นไป ๑๕,๐๐๐ บาท
• ปวส./อนุปริญญา/ปกส.สูง ๑๐,๐๐๐ บาท
• ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ๘,๖๐๐ บาท
• มัธยมศึกษาตอนต้นลงมา ๗,๕๐๐ บาท
๒. อาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม
• ไม่เกิน ๒๐ บาทต่อวัน ซึ่งจะได้รับจัดสรรตามจ�ำนวนเด็ก
๓. วัสดุอุปกรณ์
• ตามความเหมาะสม เฉลี่ย คนละไม่เกิน ๑๐๐ บาทต่อปี
การประเมินศูนย์ฯ ประจ�ำปี
• ส�ำนักพัฒนาสังคมท�ำหนังสือขอความร่วมมือจากส�ำนักงานเขตท�ำการประเมิน ส�ำนักงานเขตก็จะแต่งตั้ง
คณะกรรมการท�ำการประเมินขึน้ ซึง่ จะประกอบด้วยผูอ้ ำ� นวยการเขต/ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการเขตเป็นประธาน มีหวั หน้าฝ่าย
การศึกษาหรือผู้แทน หัวหน้าฝ่ายโยธาหรือผู้แทน หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะหรือผู้แทน หัวหน้า
ฝ่ายสิง่ แวดล้อมและสุขาภิบาลหรือผูแ้ ทน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมหรือผูแ้ ทน เป็นกรรมการ และจะ
มีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ และเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
• จากการสอบถามจากผู้ประเมินของส�ำนักงานเขตทราบว่า ได้มีการมอบฝ่ายแต่ละฝ่ายท�ำการประเมินโดยแบ่ง
กันประเมินเป็นข้อๆ ไป แล้วน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มารวมเพือ่ สรุปรายงานผูอ้ ำ� นวยการเขต โดยท�ำการประเมินเป็นรายศูนย์ และ
มีภาพถ่ายประกอบศูนย์ละ ๔ ภาพ ผูอ้ ำ� นวยการเขตก็จะส่งสรุปการประเมินกลับไปทีส่ ำ� นักพัฒนาสังคม ซึง่ ส�ำนักพัฒนา
สังคมก็จะรวบรวมไว้ให้ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลตรวจ
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ทั้งนี้ การประเมินจะแบ่งเป็นพื้นฐาน ดี ดีมาก เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ การประเมินมีระดับพื้นฐาน ๑๔ แห่ง
เพิ่มขึ้นจากการประเมินครั้งก่อนซึ่งมีระดับที่พื้นฐาน ๓ แห่ง
แบบประเมินฯ ๗ ด้าน ๓๕ ตัวชี้วัด
๑. การส่งเสริมสุขภาพ (ข้อ ๑ – ๗)
๒. การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ข้อ ๘ –๑๒)
๓. อาหารสะอาดปลอดภัย (ข้อ ๑๓ – ๑๗)
๔. สถานที่สะอาดปลอดภัย (ข้อ ๑๘ – ๒๓)
๕. บุคลากร (ข้อ ๒๔ – ๒๗)
๖. การส่งเสริมประสบการณ์ชีวิต (ข้อ ๒๘ – ๓๒)
๗. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ข้อ ๓๓ – ๓๕)
ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดระดับการประเมินไว้ดังนี้
				ระดับพื้นฐาน
ต้องผ่านการประเมิน ๑๒ ข้อ
				ระดับดี
ต้องผ่านการประเมิน ๒๓ ข้อ
				ระดับดีมาก
ต้องผ่านการประเมิน ๓๕ ข้อ
กิจกรรมในการด�ำเนินงานศูนย์ฯ
๑. การอบรมเลี้ยงดู ต้องเป็นไปตามเป้าหมายของการด�ำเนินงาน อาจแบ่งเด็กออกเป็น ๒ กลุ่ม อายุ ๒ – ๓ ขวบ
และ อายุ ๔ – ๖ ขวบ จะต้องพัฒนาให้มีความพร้อมและสามารถเข้าเรียนต่อในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้โดย
พัฒนาในสมรรถนะหลัก ๗ ด้าน ดังนี้
๑. สุขภาพ
๒. อารมณ์
๓. สังคม
๔. สติปัญญา
๕. ภาษา
๖. จริยธรรม
๗. ความคิดสร้างสรรค์
๒. การจัดกิจกรรม ในรูปแบบบูรณาการ สอดคล้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และตามแนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีมุมประสบการณ์ และสร้างบรรยากาศให้มีความอบอุ่น
ให้มี
• การพัฒนาของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก
• การท�ำงานประสานสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ
• การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมหลัก อย่างน้อย ๓ กิจกรรม
• กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย
• กิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
• กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย
การใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหาอุปสรรค
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก มีวุฒิการศึกษาที่หลากหลาย ไม่จบด้านปฐมวัยโดยตรง (เป็นข้อจ�ำกัดที่จะพัฒนาศูนย์ฯ
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ)
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• การปรับปรุงศูนย์ฯ ด้านกายภาพ เอกชนเป็นเจ้าของที่ดินบางแห่ง เจ้าของที่ดิน จะไม่ยินยอมให้ใช้สอย
ทรัพย์สินต่อไป
ส�ำนักอนามัย
๑. ศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวัน
• ปัจจุบันมี ๑๐ แห่ง : ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕/๘/๑๕/๑๖/๑๗/๒๒/๒๔/๓๕/๔๒/๕๐
เกณฑ์การรับเด็ก
• อายุ ๒ ขวบ ๖ เดือน – ๕ ขวบ
บุคลากร
• พยาบาลวิชาชีพ ๑ คน
• พี่เลี้ยงเด็ก ๓ – ๔ คน (๑ : เด็ก ๑๕ คน)
• แม่ครัว ๑ คน
การใช้จ่ายงบประมาณ
๒. ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่
• มี ๕ แห่ง : ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๕/๑๗/๔๑/๔๘/๕๐
เกณฑ์การรับเด็ก
• อายุ ๒ – ๙ เดือน
• เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน
• ฝากครรภ์ที่ศูนย์ฯ
พี่เลี้ยง ๑ : เด็ก ๑ ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
กิจกรรม
• ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
• การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
• การศึกษา
มาตรฐานควบคุมการด�ำเนินงาน
• เกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
ส�ำนักการศึกษา
• มีชั้นอนุบาล ๔๒๙ โรงเรียนจาก ๔๓๗ โรงเรียน และหากโรงเรียนใดมีความพร้อมจะเปิดชั้นเตรียมอนุบาล
โดยผู้ปกครองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
การใช้จ่ายงบประมาณ
ส�ำนักการแพทย์
• สังกัดส�ำนักการแพทย์ จะมีศูนย์ฯ อยู่ตามโรงพยาบาล เน้นเป็นสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
รับเด็กอายุ ๓ เดือน ถึง ๒ ขวบ ๖ เดือน เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองเป็นรายเดือน

ค�ำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติที่ ๒/๒๕๖๐เรื่องแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้การขับเคลื่อนการด�ำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร
มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถประสานการท�ำงานร่วมกันแบบบูรณาการ และเชือ่ มโยงการท�ำงานจากระดับนโยบาย
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สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม ตลอดจนมีการก�ำกับติดตามที่มีประสิทธิภาพ
อ�ำนาจหน้าที่
๑. ก�ำหนดนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร
๒. สนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรในการด�ำเนินงานด้านพัฒนาเด็กปฐมวัยกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
กรุงเทพมหานคร
๓. ติดตามผลการด�ำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร
๔. จัดท�ำรายงานสถานการณ์เป็นเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานครปีละ ๑ ครั้ง
๕. รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติปีละ ๑ ครั้ง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ตามมาตรา ๕๔ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัตใิ ห้รฐั ต้องด�ำเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินการด้วย
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติที่จะท�ำการศึกษาเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจะได้มีการน�ำเสนอเป็นญัตติต่อ
สภากรุงเทพมหานครต่อไป

๕. การบริหารจัดการ (ธนาคารสมอง)

ส�ำนักงานเขต
• ทุกปีสำ� นักงานเขตต้องด�ำเนินการคัดเลือกภูมปิ ญ
ั ญาผูส้ งู อายุทคี่ วรอนุรกั ษ์และสืบทอดสาขาต่าง ๆ จากผูส้ งู อายุ
ทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาและอาศัยในกรุงเทพมหานครจ�ำนวน ๖ สาขา จัดกิจกรรมถ่ายทอดหรือเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน (เด็ก เยาวชน
ประชาชนทัว่ ไป) ทีส่ ำ� นักเขตหรือสถานทีท่ กี่ ำ� หนด โดยส่งประวัตแิ ละรายละเอียดผลงานภูมปิ ญ
ั ญาผูส้ งู อายุให้สำ� นักงาน
พัฒนาสังคม เขตละ ๑ คน
ส�ำนักพัฒนาสังคม
• จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ภูมปิ ญ
ั ญาผูส้ งู อายุกรุงเทพมหานคร เพือ่ เผยแพร่องค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ รวมทัง้
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การจัดพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ
มหานาค เขตป้อมปราบฯ (๒๖ เมษายน ๒๕๖๒)
• จัดท�ำเนียบประวัติและผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุปีละ ๕๐ คน
การบริหารจัดการ
• ส�ำนักงานเขตและส�ำนักงานพัฒนาสังคม รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร อายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป ที่มีภูมิล�ำเนาและอาศัยในกรุงเทพมหานคร
• ส�ำนักงานเขตได้รับงบประมาณ ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท บางเขตเป็นค่าอาหาร และอาหารว่าง บางเขตเป็น
ค่าวิทยากร และค่าวัสดุ บางเขตเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทั้งจ�ำนวน
				
• ส�ำนักพัฒนาสังคมได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓๖๗,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๒ จ�ำนวน
๓๘๓,๐๐๐ บาท
ผลการด�ำเนินงาน
• แสดงผลงานและถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครที่ควรอนุรักษ์ ๖ สาขา และแจกโล่ ปีละ ๕๐ คน
• จัดท�ำ ท�ำเนียบ ประวัติ และผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ๖ สาขา ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ถึงปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๖๕๐ คน
(ปีละ ๕๐ คน)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ในการคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดไม่จ�ำเป็นต้องคัดเลือกทุกปีและในทุกเขต ไม่ควร
ก�ำหนดเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปเท่านั้น เพราะจะท�ำให้เป็นข้อจ�ำกัดในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ด้านต่าง ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต
๒. ควรทบทวนก�ำหนด วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีค่ วรถ่ายทอดอย่างแท้จริง
๓. คัดเลือกเฉพาะผลงานที่น่าสนใจ เข้าลักษณะที่จะนับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมเพื่ออนุรักษ์
๔. ผลงานที่นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน บางผลงานมิได้มีลักษณะที่จะต้องเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบควรทบทวนกิจกรรมทั้งหมด

๖. แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน

การด�ำเนินงาน
• ด้านกายภาพ เป็นภารกิจหลักตามอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักพัฒนาสังคม และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม ทุกส�ำนักงานเขต
• กิจกรรมหลัก ส�ำนักพัฒนาสังคม ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติให้ส�ำนักงานเขตด�ำเนินกิจกรรม พร้อมการติดตาม
ประเมินผลการด�ำเนินการ สู่ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ส�ำนักงานเขตจัดประชุม คณะกรรมการชุมชนประจ�ำเดือนทุกเดือน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีนักพัฒนาสังคมประจ�ำชุมชนทุกชุมชน เพื่อดูแลประสานงานการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
• การบริหารจัดการ ส�ำนักงานเขตจัดกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับงบประมาณประจ�ำปี ส�ำนักพัฒนาสังคม
จัดโครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนาสมรรถนะนักพัฒนาสังคม และผูเ้ กีย่ วข้อง รวมทัง้ จัดประชุมอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้น�ำชุมชน เป็นประจ�ำทุกปี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนเป็นภารกิจหลักทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาสังคมทัง้ ชุมชนทีจ่ ดทะเบียน
ตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร และควรพัฒนาไปถึงกลุ่มชุมชนที่มิได้มีการจดทะเบียนตามระเบียบดังกล่าว โดยให้
มีการพัฒนากระบวนการให้เกิดประโยชน์กับการบริหารสังคมเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ตามหลักกระบวนการ
การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับภาครัฐ
๒. กรุงเทพมหานคร โดยส�ำนักพัฒนาสังคมควรทบทวนรูปแบบในการด�ำเนินการ เพือ่ ให้ผลลัพธ์จากการด�ำเนินการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมสามารถส่งผลไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างคุ้มค่าเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
๓. ผลการด�ำเนินการ ส�ำนักงานเขต และส�ำนักพัฒนาสังคม ได้จัดประชุม อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตาม
งบประมาณที่ได้รับเป็นประจ�ำทุกปี ในกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเดิมๆ

๗. แนวทางการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดความยากจนอย่างยั่งยืน

การด�ำเนินงาน
๗.๑ ด้านกายภาพ เปลี่ยนชื่อกิจกรรมจากเดิม ศูนย์บริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยทุก
ส�ำนักงานเขตมีพื้นที่จัดตั้งเป็นศูนย์บริการงานประจ�ำทุกส�ำนักงานเขต มีอาสาสมัครดูแลงานด้านนี้ ๒ คน/ศูนย์
๗.๒ กิจกรรมหลัก ส�ำนักงานเขตเข้าหากลุม่ เป้าหมายจากชุมชนและโรงเรียนในพืน้ ทีเ่ ขตเพือ่ ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ
แนวทางของกิจกรรม ส่วนส�ำนักพัฒนาสังคมได้รบั งบประมาณประจ�ำปี เพือ่ จัดการประชุมกลุม่ เป้าหมายจากส�ำนักงานเขต
ทุกเขต โดยวิทยากรมาให้ความรู้ตามแนวทางกิจกรรม พร้อมจัดหาเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว
เป็นประจ�ำทุกปี
๗.๓ การบริหารจัดการ ส�ำนักงานเขตโดยอาสาสมัครประจ�ำศูนย์สองคน และนักพัฒนาสังคมเจ้าของเรื่องเป็น
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หลักในการหาเป้าหมายเพือ่ ให้คำ� แนะน�ำตามแนวทางกิจกรรม ส่วนส�ำนักพัฒนาสังคมมีภารกิจในการติดตามประเมินผล
			
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. กรุงเทพมหานคร โดยส�ำนักพัฒนาสังคมควรทบทวนบทบาท อ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบว่ากิจกรรมนีเ้ ป็น
ภารกิจโดยตรงตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เพือ่ ให้กจิ กรรมสามารถบรรลุไปสูผ่ ลสัมฤทธิไ์ ด้อย่างคุม้ ค่าและเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน หากไม่ใช่กิจกรรมที่ต้องด�ำเนินการควรยกเลิก
๒. กิจกรรมที่ด�ำเนินการในปัจจุบัน ไม่ปรากฏผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน เพราะวิธีการที่ใช้ไม่สามารถส่งผลให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ได้

๘. การบริหารจัดการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เป็นสถานการศึกษา มีหน้าที่ผลิตแรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงานยกระดับการ
ศึกษาวิชาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมการมีงานท�ำ เป็นศูนย์สารสนเทศตลาดแรงงาน การบริหารจัดการ
ใช้งบประมาณกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๙.๒ ล้านบาท ในการจัดหาผูม้ คี วามช�ำนาญเฉพาะ
ทางมาให้ความรู้ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการเรียนการสอน จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การฝึก
ปฏิบัติจริง
ส�ำนักพัฒนาสังคมได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพโรงเรียน ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษา วางแผนปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ควบคุมการ ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียน จัดท�ำแผนการเรียน
การสอน ส�ำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้เรียนในแต่ละพื้นที่
การจัดหลักสูตรการสอนจะมีหลักสูตรเบื้องต้น และต่อยอดไปในระดับสูงขึ้น เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ และมีการประเมินผล ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ เมือ่ จบหลักสูตรแล้วมีประกาศนียบัตรรับรอง
และมีสายอาชีพทีเ่ ปิดทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานตามหลักสูตรของการพัฒนาฝีมอื แรงงาน เพิม่ โอกาสในการมีงานท�ำ
และค่าจ้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
แนวทางการส่งเสริมอาชีพครบวงจร
มีการปรับปรุงหลักสูตร และวิชาที่จะสอนให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน และครบวงจร เช่น
วิชาศิลปหัตถกรรมและเครื่องประดับ จะมีหลักสูตรตั้งแต่ท�ำตัวเรือน ตรวจสอบวิเคราะห์อัญญมณี การเจียระไนพลอย
ดูกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน จัดให้มีศูนย์ส่งเสริมอาชีพครบวงจร
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ควรมีการส�ำรวจหลักสูตรทีไ่ ม่เป็นทีน่ ยิ ม ไม่เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดปัจจุบนั และควรปรับเปลีย่ นให้เหมาะสม
๒. ควรจัดให้มกี ารส่งเสริมความรูใ้ ห้แก่ขา้ ราชการครูผสู้ อนได้ตามวิวฒ
ั นาการ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั กิ ารสอนใน
สาขาวิชาชีพที่เหมาะสมในตลาดแรงงาน
๓. ต้องก�ำหนดเป้าหมายและมีการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน
๔. ควรมีแนวทางจัดแสดงผลงานของผู้ส�ำเร็จการศึกษาสู่สาธารณะ
• พิจารณาการยกระดับโรงเรียนฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับแผนปฏิรปู ประเทศ ทบทวนกระบวนการด�ำเนินการ
ของส�ำนัก
• หลักสูตรที่ท�ำมาแล้วเป็นระยะเวลานาน หรือแต่สถานการณ์ปัจจุบันอาจมีภาคส่วนอื่นด�ำเนินการแล้ว
กรุงเทพมหานครควรยกเลิกหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
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๙. ลานกีฬา บ้านหนังสือ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร		

คณะกรรมการฯ ได้ติดตามการบริหารจัดการ ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับลานกีฬา บ้านหนังสือ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยสรุปผลการติดตาม
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้
๑. ลานกีฬา และสโมสรกีฬา
๕๙,๓๓๐,๖๙๐ บาท
๒. บ้านหนังสือ
๕๒,๘๙๔,๔๕๕ บาท
๓. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
๑๒,๓๘๑,๒๔๐ บาท
รวม
๑๒๔,๖๐๖,๓๘๕ บาท
๙.๑ ลานกีฬา
ลานกีฬาด�ำเนินการภายใต้การบริหารจัดการโดยส�ำนักงานเขตเดิมมีจ�ำนวน ทั้งสิ้น ๑,๑๒๘ ลาน แบ่งเป็นลาน A
๑๓๐ ลาน, ลาน B ๑๘๗ ลาน ลาน C ๘๑๑ ลานประกอบด้วย
• ลาน A อยู่ในโรงเรียน ๑๘ ลาน ชุมชน ๖๔ ลาน สาธารณะ ๔๘ ลาน รวม ๑๓๐ ลาน
• ลาน B อยู่ในโรงเรียน ๕๑ ลาน ชุมชน ๑๒๒ ลาน สาธารณะ ๑๔ ลาน รวม ๑๘๗ ลาน
• ลาน C อยู่ในโรงเรียน ๓๑๖ ลาน ชุมชน ๔๓๘ ลาน สาธารณะ ๕๗ ลาน รวม ๘๑๑ ลาน
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าลานกีฬาที่มีอยู่กระจัดกระจาย ส่วนใหญ่พื้นที่ใช้ประโยชน์มีจํากัด มีปริมาณมาก
เกินความจําเป็น และยากในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากทําให้มีข้อจํากัดในการใช้
ประโยชน์ของประชาชนหลายประการ จึงเห็นควรมีการปรับปรุงลานกีฬา โดยในพื้นที่ แต่ละเขตควรปรับปรุงรูปแบบ
และขนาดพื้นที่ของลานกีฬาให้เป็นมาตรฐาน โดยให้คํานึงถึงพื้นที่ที่เป็นสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ได้
อย่างกว้างขวาง โดยพืน้ ที่ ๑ เขต ควรพิจารณาจัดให้มลี านกีฬา ตามความจาํ เป็นประมาณ ๓-๕ ลานจัดระบบการบริหาร
ที่ชัดเจน เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
		
๙.๒ บ้านหนังสือ
มีทั้งสิ้น ๑๕๘ แห่ง
๑. รูปแบบและสถานที่ตั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีข้อจํากัดไม่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
มีผู้ใช้บริการน้อย
๒. ควรพิจารณาปรับลดจํานวนและพัฒนารูปแบบ โดยให้มีสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับ
ลานกีฬาที่จะพัฒนาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น
๙.๓ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวน ๒๕ แห่งใน ๒๓ เขต ที่การบริหารจัดการเป็นอ�ำนาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของส�ำนักงานเขต ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว (ส่วนวัฒนธรรม) มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์ฯ จ�ำนวน ๑ แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ - พูนทรัพย์
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ		
๑. ปัจจุบนั ในแต่ละพืน้ ทีม่ พี พิ ธิ ภัณฑ์ซงึ่ ดาํ เนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนอยูแ่ ล้ว จากการติดตาม
การดําเนินการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยสภาพทั่วไปหลายแห่งไม่มีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์ มีพื้นที่จํากัด
และมีผู้เข้าเยี่ยมชมน้อยมาก กรุงเทพมหานครควรทบทวนการจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
เกิดประโยชน์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
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๒. การดําเนินการทีผ่ า่ นมา กรุงเทพมหานครขาดการติดตามประเมินผล ซึง่ เป็นกลไกสาํ คัญ ทีจ่ ะสะท้อนให้เห็น
ผลการดําเนินการทั้งด้านการบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ว่ามีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด จึงทําให้การใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมด้านลานกีฬา บ้านหนังสือ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานครไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร
ในเบือ้ งต้นโดยคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ได้มหี นังสือน�ำเรียนประธาน
สภากรุงเทพมหานคร ผ่านไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งให้พิจารณาการด�ำเนินการ
		
คณะกรรมการได้ตดิ ตามการด�ำเนินการและมีความเห็นเพิม่ เติม พัฒนาประสิทธิภาพของลานกีฬา ด้านกายภาพและ
บริหารจัดการเกี่ยวกับบ้านหนังสือ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ดังนี้
๑. กรุงเทพมหานครควรก�ำหนดรูปแบบมาตรฐานของลานกีฬา บ้านหนังสือ และพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานคร
ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทบทวนจ�ำนวนลานกีฬาที่ควรจะมีมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้
๒. ลานกีฬาที่มีอยู่ในปัจจุบันมีข้อจ�ำกัด ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ควรยกเลิกโดยเร็ว เพื่อมิให้
เป็นภาระด้านงบประมาณ
๓. คณะกรรมการฯ มอบให้คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการตามข้อ ๑
๑๐. โรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร
ที่คณะกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานครดังนี้
๑๐.๑ ไม่เป็นไปตามภารกิจหลักของส�ำนักวัฒนธรรม ฯ
๑๐.๒ การจัดการเรียน การสอน ส�ำนักวัฒนธรรม ฯ จัดให้มกี ารเรียน การสอน ในวันศุกร์และวันเสาร์นนั้ ไม่เหมาะสม
เพราะในวันศุกร์นักเรียนต้องเรียนในภาคปกติ หากเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะท�ำให้เกิดผลกระทบกับผลการเรียนของ
นักเรียนได้
๑๐.๓ ผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินการตามโครงการไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
๑๐.๔ หากกรุงเทพมหานครมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องจัดให้มโี รงเรียนการดนตรี ควรจัดท�ำเป็นโรงเรียนการดนตรีที่
เป็นมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันส�ำนักวัฒนธรรมฯ ได้หยุดการรับนักเรียน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ แล้ว
๑๑. การบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
• คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาให้ ยื่ น ญั ต ติ ข อให้ ส ภากรุ ง เทพมหานคร ตั้ ง คณะกรรมการวิ ส ามั ญ ศึ ก ษา
การด�ำเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
สภากรุงเทพมหานครได้ตงั้ คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการด�ำเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และสรุปผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ สรุปดังนี้
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครก่อสร้างโดยงบประมาณของกรุงเทพมหานคร งบประมาณผูกพัน ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐) วงเงินงบประมาณ ๕๐๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นองค์กรที่ให้การศึกษา
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม เสริมสร้างสนับสนุน เผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม
การบริหารงานของหอศิลปกรุงเทพมหานครไม่ได้บริหารเองโดยมอบให้มูลนิธิหอศิลปกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้ด�ำเนินการ กรุงเทพมหานครและมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้ตกลงท�ำสัญญาให้สิทธิในตัวอาคาร
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สัญญามีก�ำหนด ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
กรุงเทพมหานครและมูลนิธหิ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมิได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดแห่งสัญญาดังกล่าว
เนือ่ งจากมูลนิธฯิ ได้นำ� พืน้ ทีภ่ ายในอาคารไปให้บคุ คลอืน่ เช่าและเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ โดยไม่ได้แจ้งกรุงเทพมหานคร
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจากสภากรุงเทพมหานครและรัฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา ๙๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และตามข้อ ๗ แห่งสัญญาให้สิทธิ ขณะเดียวกัน
กรุงเทพมหานครก็ไม่ได้กำ� กับดูแลให้มลู นิธฯิ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อสัญญา ไม่เคยแจ้งให้มลู นิธฯิ จ่ายค่าตอบแทนรายปี
ตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา นอกจากนี้กรุงเทพมหานครมีการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับมูลนิธิฯ มาโดยตลอด
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามัญฯ
๑. เพื่อให้การบริหารงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้ง และกรุงเทพมหานครด�ำเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่กรุงเทพมหานครจะ
สนับสนุนเงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานครให้แก่มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครต้อง
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เพื่อให้มูลนิธิฯสามารถน�ำงบประมาณที่ได้รับจากกรุงเทพมหานครไปบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคล่องตัวควรให้มีการแก้ไขสัญญาให้สิทธิในตัวอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
๓. คณะกรรมการที่ปรึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
ควรได้มีการท�ำงานร่วมกันเพื่อให้การบริหารงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ หรือปรับปรุง
การท�ำงานเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. เนือ่ งจากสัญญาการให้สทิ ธิในตัวอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีก�ำหนด ๑๐ ปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ครบก�ำหนดสัญญา
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานครจึงควรวางแผนการด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม การบริหารงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครไม่จ�ำเป็น
ต้องด�ำเนินการเอง เนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้การให้หน่วยงานหรือเอกชนมาร่วมบริหารอาจมีปัญหาเกี่ยวกับ
กฎหมายร่วมทุน ควรให้องค์กร หรือมูลนิธิ ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถเป็นมืออาชีพ มาเป็นผูร้ บั สิทธิดำ� เนินการน่าจะดีกว่า
ทั้งนี้ ต้องอยู่ในภายใต้กฎหมายที่มีอยู่
๕. เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑) คือมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ใช้บังคับกับหน่วยงาน
ของรัฐทัง้ หมด ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และนิยามของค�ำว่า “เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดา
เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือ
นิติเหตุ หรือกรณีอื่นใดที่ต้องน�ำส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน�ำส่งคลัง ซึ่งสัญญา
ข้อ ๙ ผู้รับสิทธิยินยอมจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ให้สิทธิ์เป็นรายปีเมื่อโยงกับพระราชบัญญัตินี้แล้วจะเข้าข่ายเป็นรายได้ที่
เกิดจากนิตกิ รรมการบริหารงานควรจะมีรายได้ แต่ถา้ ไม่มตี อ้ งท�ำรายงาน เพราะเป็นนิตกิ รรมสัญญา ควรต้องมีการศึกษา
ให้ชัดเจนและด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
๖. การรายงานการใช้ จ ่ า ยเงิ น ของมู ล นิ ธิ ห อศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุ ง เทพมหานคร ควรมี ก ารรายงานให้
สภากรุงเทพมหานครทราบ โดยใช้รายงานของผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาต เพือ่ ทีส่ ภากรุงเทพมหานครจะได้รบั ทราบผล
การด�ำเนินงานของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด้วย
๗. ในกรณีที่การบริหารงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด�ำเนินการตามมาตรา ๙๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๒๘ ในการด�ำเนินการต้องขอความเห็นชอบจาก
สภากรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและควรให้มีการรายงานต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานสภากรุงเทพมหานครรับทราบด้วย
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สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
• กรุงเทพมหานครควรเร่งรัดด�ำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการด�ำเนินงานของ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

๑๒. ศูนย์กีฬาเยาวชน

คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียน
กีฬาให้มีความชัดเจน ในการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๕) ประจ�ำปีพุทธศักราช
๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
จากการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) ๓ แห่งได้แก่
ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนดินแดง (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑) ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนธนบุรี (โรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒) และศูนย์ฝกึ กีฬาเยาวชนมีนบุรี (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแห่งที่ ๓) พบว่า การด�ำเนินการ
เกี่ยวกับโรงเรียนกีฬากรุงเทพทั้ง ๓ แห่งดังกล่าว มีลักษณะดังนี้
๑. ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
๒. ปัจจุบนั ยังไม่มโี ครงสร้างการบริหารในลักษณะทีเ่ ป็นโรงเรียนกีฬาตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา
๓. ยังเป็นหน่วยงานในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร
๔. การด�ำเนินการในปัจจุบันเป็นเพียงกิจกรรมการด�ำเนินงานของศูนย์กีฬาเยาวชน ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬาและ
การท่องเที่ยว รับผิดชอบในการคัดเลือกนักเรียน เมื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ฝึกสอนกีฬาที่พักค้าง
ประจ�ำของนักเรียน ฯลฯ และให้นกั เรียนเรียนในหลักสูตรวิชาสามัญทีโ่ รงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ ๔ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๕. เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จะได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาสายสามัญเท่านั้น
๖. ยังไม่ได้ก�ำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ชัดเจน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กรุงเทพมหานครควรก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครให้มีความชัดเจน
เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณน�ำไปพัฒนาโรงเรียนกีฬาให้มีมาตรฐาน และเมื่อนักเรียนส�ำเร็จการศึกษาแล้วได้รับ
วุฒิการศึกษาด้านกีฬา สามารถส่งเสริมไปสู่ความเป็นเลิศในกีฬาที่มีความถนัด และเป็นอาชีพในอนาคตได้
		

๑๓. ติดตามผลการด�ำเนินงานของส�ำนักสิ่งแวดล้อม

๑๓.๑ โครงการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ก�ำจัดมูลฝอยจากการก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและน�ำ
กลับมาใช้ประโยชน์ที่ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
• การด� ำ เนิ น งานไม่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ เนื่ อ งจากเศษวั ส ดุ ไ ม่ เ พี ย งพอในการป้ อ นโรงงานเพราะขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีท�ำให้ประชาชนไม่ทราบว่ามีโรงงานก�ำจัดเศษวัสดุดังกล่าว บางส่วนเห็นว่าโรงงานอยู่ไกลไม่คุ้มค่ากับ
การขนเศษวัสดุมาทิ้ง นอกจากนั้นโรงงานยังพบปัญหาเรื่องเศษวัสดุถูกทิ้งปนมากับขยะทั่วไป ต้องน�ำมาแยกขยะก่อน
จึงจะน�ำเข้ากระบวนการได้
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๑๓.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนก�ำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ผลการศึกษามาจากสถาบันเดียวไม่มีข้อเปรียบเทียบ ราคาจ้างการเก็บขนมูลฝอยสูงกว่าที่อื่นโดยให้เหตุผล
ว่าเป็นการผูกพันระยะยาว เห็นว่าควรพิจารณาให้รอบคอบในวิธีการ
๒. ควรมีมาตรการในการคัดแยกขยะให้สมั ฤทธิผ์ ลเสียก่อนทีโ่ ครงสร้างเตาเผามูลฝอยจะแล้วเสร็จเพราะเตาเผา
มูลฝอยสร้างด้วยงบประมาณทีม่ รี าคาสูงหากมีขยะเปียกปะปนจะท�ำให้อายุการใช้งานของเตาเผาสัน้ ลง ควรค�ำนึงถึงความ
คุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดด้วย
๑๓.๓ การเช่ารถเก็บขนมูลฝอย รถกวาดดูดฝุ่นเพื่อท�ำความสะอาดถนน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
• ควรพิจารณาถึงสัดส่วนระหว่างรถเช่า และซื้อและประเภทของการใช้งานให้สมประโยชน์และคุ้มค่า
			
๑๓.๔ การปรับปรุงสวนสาธารณะ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
• เมื่อด�ำเนินการแล้วเสร็จควรมีการดูแลบ�ำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรปล่อยให้ทรุดโทรม การจ้างรักษา
ความปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในสวนสาธารณะควรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ควรมี
มาตรการส�ำหรับผู้มาใช้บริการห้องน�้ำในสวนสาธารณะ

๑๔. ติดตามการด�ำเนินงานของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

• ปัจจุบันมีทั้งหมด ๒๑ แห่ง รายรับเกิดจากดอกเบี้ยของประชาชนที่น�ำของมาจ�ำน�ำ และการประมูลทรัพย์
หลุดจ�ำน�ำ สถานธนานุบาลได้มีการกู้เงินจากกองบ�ำเหน็จบ�ำนาญกรุงเทพมหานคร เพื่อน�ำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. สถานธนานุบาลมีจดุ แข็งในเรือ่ งการคิดดอกเบีย้ ต�ำ่ กว่าสถานธนานุบาลทัว่ ไป ควรน�ำประเด็นนีม้ าประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อให้มีการน�ำของมาจ�ำน�ำมากขึ้น
๒. ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง เงินสะสมได้มกี ารปรับแก้เพือ่ ให้หน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
สามารถยืมเงินสะสมได้
๓. ควรเพิ่มเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักมากขึ้น

๑๕. ติดตามการด�ำเนินงานของส�ำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

• ในปัจจุบันส�ำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยได้รับเงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการจ�ำนวน ๘,๐๓๖,๕๐๐ บาท
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
• สภากรุงเทพมหานครได้เคยให้ความเห็นหากต้องการให้เป็นรูปแบบของการพาณิชย์ตอ้ งมีการปรับโครงสร้างใหม่
และต้องสรรหาผู้บริหาร หากต้องการให้เป็นสวัสดิการก็ให้ขึ้นอยู่กับส�ำนักงานการเจ้าหน้าที่
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๑๖. ติดตามการด�ำเนินงานของส�ำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และกองอ�ำนวยการตลาดนัด
กรุงเทพมหานคร

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
• กองอ�ำนวยการตลาดนัดตัง้ ขึน้ โดยไม่มกี ฎหมายรองรับ ควรมีการควบรวมกับส�ำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
ซึ่งขณะนี้สภากรุงเทพมหานครได้เห็นชอบข้อบัญญัติส�ำนักงานตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ ควบรวมแล้ว

๑๗. ติดตามการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพเหนือ

• คณะกรรมการฯ ได้มกี ารติดตามการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตในกลุม่ กรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย ส�ำนักงาน
เขตจตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม และบางเขน ดังนี้
๑๗.๑ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปัญหาอุปสรรค
• บางรายการผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามสัญญา
• หลายรายการผู้เสนอราคาเสนอราคาต�่ำกว่าราคางบประมาณมากและบางครั้งเป็นผู้ทิ้งงาน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ควรก�ำหนดแนวทางในการจ้างบริษัทเข้ามาด�ำเนินงานกับกรุงเทพมหานคร โดยให้มีการตรวจคุณสมบัติของ
ผู้บริหารบริษัทประวัติการด�ำเนินงาน หากพบว่าเคยมีปัญหาในการด�ำเนินงาน ก็ควรมีสิทธิในการไม่ว่าจ้างได้ เนื่องจาก
จะท�ำให้หน่วยงานราชการเสียงบประมาณ และประชาชนเสียประโยชน์ในการใช้งาน
๒. ควรเพิม่ ความเข้มงวดเรือ่ งการตรวจรับ/การควบคุมงาน กรณีทผี่ เู้ สนอราคามีการเสนอราคาต�ำ่ กว่าราคากลางมาก
เนื่องจากอาจท�ำให้สิ่งที่จะได้รับอาจมีคุณภาพต�่ำไปด้วย
๓. เมื่อมีการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้มงวดให้ผู้รับจ้างท�ำความสะอาด
ท่อระบายน�้ำให้เรียบร้อย เนื่องจากหากไม่มีการท�ำความสะอาดจะท�ำให้มีปัญหาในการระบายน�้ำในพื้นที่
๔. การขุดลอกคลองควรมีการตรวจสอบปริมาณดินที่ขุดลอกให้เป็นไปตามที่ได้รับงบประมาณ
๕. ควรมีการปรับปรุงราคามาตรฐานและราคากลางให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันเพื่อสามารถด�ำเนินการ
ตามโครงการได้
๑๗.๒ การจัดเก็บรายได้
ปัญหาอุปสรรค
• สภาพเศรษฐกิจ
• สถานีบริการน�้ำมันปิดกิจการ หรือปิดปรับปรุง
• ประมาณการของส�ำนักการคลังไม่สอดคล้องกับฐานภาษีที่ส�ำนักงานเขตจัดเก็บได้
• การจัดเก็บภาษีป้ายที่มีการเคลื่อนที่ได้เป็นปัญหาในการด�ำเนินงานมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. หน่วยงานควรเข้มงวดเกีย่ วกับเรือ่ งการจัดเก็บภาษีคอนโดมิเนียมและป้ายเคลือ่ นทีไ่ ด้ เพือ่ เป็นการเพิม่ รายได้
ในการจัดเก็บภาษี
๒. รายการค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับแต่ละเขต ควรด�ำเนินการในแนวทางเดียวกัน เช่น ค่าใบอนุญาต
สุสานและฌาปนสถาน
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในภาพรวม
๑. การใช้จ่ายงบประมาณต้องมีแผนงาน แผนเงิน หากได้รับงบประมาณแล้วไม่สามารถด�ำเนินการได้ผู้เสีย
ประโยชน์คือประชาชน การขอตั้งงบประมาณแล้วใช้ไม่หมดอาจเกิดจากการคํานวณที่เกินความเป็นจริงขอให้พิจารณา
อย่างรอบคอบ
๒. หน่วยงานควรจัดท�ำทะเบียนทรัพย์สินจะได้ทราบถึงอายุการใช้งานไม่ผิดพลาดในการของบประมาณ เช่น
กรณีการเดินสายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) เมื่อได้รับงบประมาณด�ำเนินการแต่ต้องรื้อถอน
อาคารเนื่องจากอาคารทรุดโทรม
๓. กรุงเทพมหานครด�ำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโดยไม่มีกฎหมายรองรับ เช่น กรณีหอศิลปวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนพิเศษในกรณีเกิดสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร การสนับสนุนงบประมาณให้กรมการขนส่ง
ทางบก เพือ่ ด�ำเนินการจัดเก็บภาษีรถยนต์และล้อเลือ่ นให้กรุงเทพมหานคร เงินสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของต�ำรวจจราจร
เรื่องเหล่านี้ได้มีข้อบัญญัติเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นกฎหมายรองรับให้ชัดเจนและถูกต้อง
๔. พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครมีทดี่ นิ ทีเ่ ป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีใ่ ช้ประโยชน์รว่ มกัน แต่ขณะนีไ้ ม่ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันแล้วแต่ยังไม่ได้ด�ำเนินการถอนสภาพอีกเป็นจ�ำนวนมาก กรุงเทพมหานครควรส�ำรวจและพิจารณาด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอน สภาพการจัดท�ำทะเบียนและการจัดหา
ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป

๑๘. ติดตามผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพเหนือ
เรื่อง			
การติดตาม/ข้อสังเกต
ส�ำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพเหนือ • กรณี ก ารประกวดราคาแล้ ว ได้ บ ริ ษั ท ที่ เ สนอราคาต�่ ำ กว่ า ราคากลางมาก
ประกอบด้วย ส�ำนักงานเขตจตุจักร 		 กรุงเทพมหานครควรมีหลักเกณฑ์ว่าหากผู้รับจ้างประมูลราคาได้ต�่ำกว่า
บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ดอนเมือง		 กีเ่ ปอร์เซ็นต์ขนึ้ ไปควรยกเลิก แล้วด�ำเนินการใหม่มเิ ช่นนัน้ อาจจะเป็นภาระของ
สายไหม และบางเขน		 หน่วยงานภายหลัง กรณีผู้รับจ้างทิ้งงานเนื่องจากไม่สามารถด�ำเนินการได้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
• กรณีรายการที่ผู้รับจ้างด�ำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนขอให้มีการเร่งรัด
			 หากผิดสัญญาให้ด�ำเนินการปรับไปตามสัญญา
		
• กรณีรายการที่มีการเสนอต�่ำกว่าราคากลางมากขอให้ผู้ควบคุมงานดูแลการ
			 ท�ำงานของผูร้ บั จ้างอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
			 ได้คุณภาพ รวมทั้งเรื่องปัญหาการทิ้งงาน
		
• การด� ำ เนิ น การใด ๆ ที่ ต ้ อ งเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ หน่ ว ยงานภายนอกควรต้ อ งมี
			 การประสานงานกันอย่างใกล้ชิด และชัดเจนเนื่องจากจะมีผลกระทบกับ
			 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
		
• ควรออกเป็นระเบียบหรือข้อบังคับ ส�ำหรับกรณีที่หน่วยงานภายนอกจะ
			 ด�ำเนินการใด ๆ ในพื้นที่ของส�ำนักงานเขต ควรมีการแจ้งให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่
			 ได้รับทราบและควรน�ำเรื่องของระเบียบ หรือข้อบังคับมาบังคับใช้อีกชั้นหนึ่ง
		
• หน่วยงานมักมีปัญหาเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค
			 ดังนัน้ ควรมีการวางแผนทีด่ ี อีกทัง้ ควรใช้วธิ กี ารประสานเป็นการภายในอีกทาง
			 หนึ่งด้วย
		
• เงินเหลือจ่ายจากการด�ำเนินการปรับปรุงต่างมีจ�ำนวนมาก ควรให้หน่วยงาน
			 สามารถน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความจ�ำเป็นได้
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สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง			
การติดตาม/ข้อสังเกต
		
• กระบวนการในการจัดซือ้ จัดจ้างพบว่า มีการ เสนอราคาต�ำ่ กว่าราคากลางมาก
			 ซึ่งหากต�่ำกว่าร้อยละ ๑๕ ต้องแจ้งให้ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ
		
• หน่วยงานควรมีแนวทางในการขอจัดสรรงบประมานให้ชัดเจน ควรท�ำแผน
และส�ำรวจล่วงหน้าไม่ต้องมาแก้ไขสัญญาเนื่องจากที่ผ่านมาบางรายการมีเงิน
ค่			
าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
			
เหลือจ่ายจ�ำนวนมากท�ำให้หน่วยงานที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณและ
รายการค่
าซ่อมแซมโรงเรียน
ประชาชนผูร้ อรับบริการเสียประโยชน์ และควรส�ำรวจว่ามีปญ
ั หาอุปสรรคเกีย่ วกับ
มี			
ข้อจ�ำกัดบางกรณีโรงเรียน
			
เรื่องสาธารณูปโภคหรือไม่ หากมีให้ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคก่อน
เกิ
ดความช�ำรุดเสียหายที่ต้อง
ด�		
ำเนินการในลักษณะการปรับปรุง • การประมานราคากลาง ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบให้เป็นไปตามพระราช
			
ไม่
ใช่ซ่อมแซมเฉพาะจุดไม่สามารถ บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้
			
ใช้
งบประมาณรายการดังกล่าวได้ ถูกต้องและใกล้เคียงที่สุดตามกฎหมาย
		
• ควรพิจารณาปรับประเภทรายจ่ายให้การด�ำเนินการมีความคล่องตัวสามารถ
			 แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		
• ได้มีการเสนอแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กรุงเทพมหานคร ๓ แนวทาง ดังนี้
การจั
ดเก็บรายได้
			 ๑. ภาษีที่มีกฎหมายอยู่ให้อ�ำนาจกรุงเทพมหานครจัดเก็บอยู่แล้ว ขอให้เร่งรัด
			 จัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ
			 ๒. ในกรณีที่มีกฎหมายให้อ�ำนาจแต่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันให้ด�ำเนิน
			 การแก้ไข กฎหมายใดที่กรุงเทพมหานครสามารถแก้ไขเองได้ ให้เร่งด�ำเนินการ
			 ๓. หากต้องแก้ไขแต่เป็นพระราชบัญญัติ ควรด�ำเนินการผลักดันให้เป็นไปตาม
			 กระบวนการ เพื่อเสนอผู้มีอ�ำนาจในการแก้ไขต่อไป
		
• การจัดเก็บรายได้โดยเฉพาะเรื่องภาษีน�้ำมัน ต้องจัดเก็บให้ได้เต็มจ�ำนวน และ
			 ควรมีการตรวจสอบว่ารายงานตรงกับการที่ขายได้จริง หรือไม่
		
การพาณิ
ชย์ของกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานครได้ด�ำเนินการให้มีการ
		
• ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ส�ำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
			 พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ ส� ำ นั ก งานตลาดกรุ ง เทพมหานครมี ห น้ า ที่ ร วมไปถึ ง
			 ตลาดนัดหรือตลาดอื่น ๆ ที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร โดยควบรวม
			 กองอ�ำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร และตลาดที่อยู่ในก�ำกับของกอง
			 อ�ำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานตลาด
• ควรมีการปรับโครงสร้างและค่าตอบแทนบุคลากร ให้เหมาะสมในหลักการ
			 ของการพาณิชย์ นอกจากนี้คุณสมบัติของผู้อ�ำนวยการ กรรมการอ�ำนวยการ
			 ตามข้อบัญญัตฯิ จะก�ำหนดคุณสมบัตคิ อ่ นข้างสูงเพือ่ ให้ได้ผมู้ คี ณ
ุ ภาพมาบริหาร
			 งานการพาณิชย์
		
• ตลาดเอกชน แม้จะมีคา่ เช่าสูง แต่มผี เู้ ช่าและผูใ้ ช้บริการจ�ำนวนมาก ส�ำนักงานตลาด
			 ควรหาวิธีบริหารจัดการและแผนด�ำเนินการเพื่อให้มีก�ำไรเพิ่มขึ้น

BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

211

212

BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

๓๗๕,๐๐๒,๐๐๐

๓๓๘,๙๕๘,๐๐๐

๓๓๖,๐๒๑,๐๐๐

๓๙๐,๓๕๔,๐๐๐

๓๙๖,๐๖๕,๐๐๐

๓๘๙,๐๔๘,๐๐๐

ส�ำนักงานเขตลาดพร้าว

ส�ำนักงานเขตหลักสี่

ส�ำนักงานเขตบางซื่อ

ส�ำนักงานเขตบางเขน

ส�ำนักงานเขตสายไหม

ส�ำนักงานเขตดอนเมือง

จ�ำนวนเงิน

เบิกจ่าย

๓๒๕,๒๙๗,๗๒๗ ๓๒๔,๖๕๓,๘๔๔.๙๖

๓๓๑,๒๓๖,๗๒๘ ๓๒๑,๘๔๔,๕๙๖.๔๖

๓๓๕,๐๐๖,๕๙๖ ๓๑๓,๙๐๒,๕๒๖.๖๐

๒๘๒,๒๔๐,๗๑๓ ๒๕๙,๐๖๑,๗๖๘.๕๓

๒๗๙,๗๑๓,๕๓๗ ๒๖๔,๖๔๔,๙๓๘.๓๙

๓๐๖,๖๖๒,๒๔๗ ๒๗๗,๑๗๘,๙๐๖.๒๙

๔๔๖,๕๙๗,๒๔๓ ๔๑๔,๒๗๓,๓๖๙.๙๓

๙๙.๘๐

๙๗.๑๖

๙๓.๗๐

๙๑.๗๙

๙๕

๙๐.๓๙

๙๒.๗๖

ร้อยละ

๗

๑๐

๒๔

๑๕

๒๖

๙

๒๗

จ�ำนวนรายการ/โครงการ

จ�ำนวนเงิน

๕๔๗,๙๘๑

๗,๕๑๐,๑๕๓

๒๐,๐๓๘,๖๖๙

๒๒,๗๔๕,๔๓๓.๗๙

๑๒,๔๗๑,๖๔๓.๕๐

๒๙,๔๐๒,๑๔๒.๖๗

๒๙,๒๙๕,๕๘๙.๗๔

อนุมัติกันเงิน

การกันเงินเหลื่อมปี ๒๕๖๒ ไว้เบิกเหลื่อม
ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๒			 หมายเหตุ
รายรับ
คิดเป็น
ณ ๓๐ ก.ย. ๖๒ ร้อยละ
๙๔๖,๗๐๔,๐๗๘.๕๐ ๙๑.๖๔
๒๐๖,๖๗๕,๕๔๔.๗๐ ๑๔๒.๒๖
๒๙๘,๑๖๕,๓๙๐.๗๙ ๑๒๖.๕
๒๒๘,๒๒๙,๖๘๖.๘๘ ๑๐๗.๖๗
๒๕๕,๗๙๔,๙๒๗.๓๕ ๑๑๐.๖๒
๑๑๖,๑๗๔,๑๑๔.๕๕ ๑๐๘.๑๓
๒๙๔,๒๒๐,๘๗๑.๒๑ ๑๓๑.๘๒

๖๔๓,๘๘๒.๐๔

๙,๓๙๒,๑๓๑.๕๔

๒๑,๑๐๔,๐๖๙.๔๐

๒๓,๑๗๘,๙๔๔.๔๗

๑๕,๐๖๘,๕๙๘.๖๑

๒๙,๔๘๓,๓๔๐.๗๑

๓๒,๓๒๓,๘๗๓.๐๗

คงเหลือ

			
ปี ๒๕๖๑		
ล�ำดับ
หน่วยงาน			
รายรับ
คิดเป็น		
ประมาณการ
ประมาณการ
					 ณ ๓๐ ก.ย. ๖๑
ร้อยละ
๑ ส�ำนักงานเขตจตุจักร ๑,๐๘๖,๒๐๑,๐๐๐ ๘๖๓,๐๔๖,๔๐๒.๙๕
๗๙.๔๖ ๑,๐๓๓,๑๑๘,๔๐๐
๒ ส�ำนักงานเขตลาดพร้าว ๑๔๑,๘๐๙,๐๐๐ ๑๙๔,๖๐๖,๒๗๕.๒๖ ๑๓๗.๒๓
๑๔๕,๒๘๐,๕๐๐
๓ ส�ำนักงานเขตหลักสี่
๓๒๑,๗๗๔,๘๐๐ ๒๗๙,๓๔๖,๖๖๒.๔๗
๘๖.๘๑
๒๓๖,๐๓๘,๕๙๐
๔ ส�ำนักงานเขตบางซื่อ
๒๑๔,๔๖๕,๕๐๐ ๒๒๓,๒๐๐,๒๖๘.๑๘ ๑๐๔.๐๗
๒๑๑,๙๖๕,๕๐๐
๕ ส�ำนักงานเขตบางเขน
๒๓๔,๑๒๑,๕๐๐ ๒๕๕,๖๙๖,๒๗๑.๔๕ ๑๐๙.๒๑ ๒๓๑,๒๓๔,๗๒๒.๕๖
๖ ส�ำนักงานเขตสายไหม ๑๐๗,๕๑๘,๗๐๖ ๑๕๗,๖๑๗,๒๑๖.๖๕ ๑๔๖.๖๐
๑๐๗,๔๓๗,๐๐๐
๗ ส�ำนักงานเขตดอนเมือง ๒๓๑,๖๖๕,๘๐๐ ๓๑๖,๒๙๗,๖๕๑.๖๔ ๑๓๒.๒๒
๒๒๓,๑๙๒,๓๐๐

ผลการจัดเก็บรายได้ทุกประเภท ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๔๐,๑๙๘,๐๐๐

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณหลังปรับโอน

ส�ำนักงานเขตจตุจักร

หน่วยงาน

งบประมาณปี ๒๕๖๒

๑๙. ติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ๒๕๖๒ และการจัดเก็บรายได้ของส�ำนักงานเขต ในกลุม่ กรุงเทพเหนือ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง			
การติดตาม/ข้อสังเกต
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
• โครงการจ้างเหมาเอกชนก�ำจัด • ผลการศึกษาจากสถาบันเดียวไม่มขี อ้ เปรียบเทียบ ราคาจ้างสูง โดยให้เหตุผลว่า
มูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย		 เป็นการผูกพันระยะยาวเห็นว่าควรพิจารณาให้รอบคอบในเรื่องของวิธีการ
		
• บางโครงการมี ก ารใช้ วิ ธี ก ารจ่ า ยขาดเงิ น สะสมไปก่ อ สร้ า ง โดยเสนอต่ อ
			 สภากรุงเทพมหานคร แต่ได้มีการเสนอเป็น 2 วาระ วาระแรกเป็นข้อบัญญัติ
			 งบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสม อีกวาระหนึ่งเป็นการขออนุมัติจ่าย
			 ขาดเงินสะสม ซึง่ ถือว่าเป็นการเรียงล�ำดับทีผ่ ดิ ท�ำให้ผวู้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
			 ต้องถอนเรื่องกลับไป ต่อมามีการเสนอเป็นโครงการโดยขอใช้งบกลาง แล้วมี
			 ระยะเวลาด�ำเนินการถึง 24 ปี ซึ่งมีประเด็นว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
			 สามารถน�ำงบกลางมาด�ำเนินการเช่นนี้ได้หรือไม่
		
• กรุงเทพมหานครมีการตั้งโครงการที่มีลักษณะระยะเวลานาน ซึ่งเห็นว่าเป็น
			 การตั้งงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
			 อาจท�ำให้เกิดปัญหาในการบริหารโครงการได้
•		
โครงการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งจั ก รและ • การด�ำเนินงานไม่ประสบความส�ำเร็จเนื่องจากเศษวัสดุไม่เพียงพอในการ
			
อุ ป กรณ์ ก� ำ จั ด มู ล ฝอยจากการ ป้อนโรงงาน เพราะขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ท�ำให้ประชาชนไม่ทราบว่ามี
			
ก่อสร้างและรือ้ ถอน สิง่ ปลูกสร้าง โรงงานก�ำจัดเศษวัสดุดังกล่าว บางส่วนเห็นว่าโรงงานอยู่ไกลไม่คุ้มค่ากับการ
			
และน� ำ กลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ที่ ขนเศษวัสดุมาทิ้ง และยังพบปัญหาเรื่องเศษวัสดุถูกทิ้งปนมากับขยะทั่วไป
			
ต้องน�ำมาแยกขยะก่อน จึงจะเข้ากระบวนการได้
ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
•		
การเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
• ควรพิจารณาประเภทการใช้งานให้สมประโยชน์และคุม้ ค่า พิจารณาถึงสัดส่วน
รถกวาดดูดฝุ่นเพื่อท�ำ
			
ระหว่างรถเช่าและซื้อ เช่น บางครั้งการเช่ารถบรรทุกน�้ำต้องด�ำเนินการทุกวัน
ความสะอาดถนน
			
ฝนตกก็ต้องรดน�้ำต้นไม้เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาเช่า
รถน�้ำไปรดน�้ำต้นไม้
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

๒๐. ติดตามการด�ำเนินงานของส�ำนักการโยธา

๒๐.๑ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
			 • ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการขอเบิกจ�ำนวน ๑๕ ครั้ง เป็นเงิน ๗๘,๑๐๐,๕๗๑.๕๗ บาท เงินค้าง
จ่าย ๑๘,๑๙๔,๙๖๖.๔๕ บาท วางแผนไว้คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๘ ด�ำเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๔ ด�ำเนินการช้า
กว่าแผนคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๔
			 • ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณ ๑๕๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท วางแผนไว้คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๕
ด�ำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๐ ด�ำเนินการช้ากว่าแผนคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๕
			 เหตุผล เนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยตาม
ลักษณะการใช้งานของโรงพยาบาล
			 • ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๒๐,๕๕๒,๔๐๐.-บาท
		
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. คาดว่าการด�ำเนินงานจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้มีการขอขยายไว้
๒. ในการออกแบบการก่อสร้างใด ๆ ต้องมีการประสานงานกับผู้ที่จะใช้ประโยชน์ด้วย เช่นในกรณีนี้เกิดจาก
การขาดการประสานงานระหว่างผู้ออกแบบกับผู้ใช้งาน (คือแพทย์) จึงท�ำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง
ส่งผลให้เสียประโยชน์ในการใช้งานภายในก�ำหนด อีกทั้งเรื่องของการเสียเวลา และงบประมาณในการก่อสร้าง
ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้มีการติดตามความคืบหน้าในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑. สาเหตุของความล่าช้าของโครงการที่ท�ำให้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา
๒. การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามงวดสัญญาหรือไม่
๓. ปัญหาอุปสรรคจากการด�ำเนินโครงการ
ผู้แทนของส�ำนักการโยธาเป็นผู้ให้ข้อมูล ในฐานะผู้ด�ำเนินการและควบคุมการก่อสร้างดังนี้
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อการบริการประชาชนด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล
ในพื้นที่ฝั่งธน
ลักษณะของงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ อาคาร ค.ส.ล. สูง ๗ ชั้น ดาดฟ้า ๑ ชั้น
ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จ�ำนวน ๑ หลัง พร้อมงานระบบงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และงานปรับปรุงบริเวณภูมิสถาปัตยกรรม
โดยรอบอาคาร
ขนาดโดยประมาณ อาคารกว้าง ๒๓.๔๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตร พื้นที่รวมทั้งอาคาร ๑๗,๙๔๐ ตารางเมตร
มีที่จอดรถรวมในอาคาร ๘๓ คัน
เจ้าของโครงการ ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ผู้ออกแบบ ส�ำนักงานออกแบบ ส�ำนักการโยธา
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง ส�ำนักการโยธา
ผู้รับจ้าง บริษัท สยามกรกิจ ก�ำจัด
งบประมาณการก่อสร้าง ๓๘๘,๔๙๙,๙๙๙.๙๗ บาท
สัญญาเลขที่ สนย.๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
เริ่มด�ำเนินการ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๖๐ วัน
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ผลงานนับถึง วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
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สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลงานถึงสัปดาห์ที่มีการประชุมครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๖ (แผนงานถึงสัปดาห์นี้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ปรับแผนงานก่อสร้างครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์๒๕๖๑
ผลงานช้ากว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๔
เบิกเงินไปแล้ว ๒๐ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๒๘๘,๔๙๗,๘๓๔.๔๖ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๖) คงเหลือ
๑๐๐,๐๐๒,๑๖๕.๕๑ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๔)
ความก้าวหน้า ก่อสร้างงานโครงสร้างคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เป็นเรื่องของการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม
ได้ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ก่อสร้างงานระบบประกอบอาคารได้ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ก่อสร้างงานภูมิสถาปัตย์
ได้ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ คาดว่างานแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
ปัญหาอุปสรรค
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยตามลักษณะการใช้งานของ
โรงพยาบาล ปัจจุบันปัญหาได้ยุติลงทั้งหมดแล้ว
งานที่ท�ำอยู่ในปัจจุบัน
• งานโครงสร้างส่วนเพิ่มเติมที่มีการแก้ไขส่วนดาดฟ้า ซึ่งจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
• หอพระพุทธรูปด้านหน้า จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
• งานถนนและภูมิสถาปัตย์และบริเวณโดยรอบทั้งหมด จะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
• งานสถาปัตยกรรมส่วนที่เหลือ ประกอบด้วยประตู หน้าต่าง สุขภัณฑ์เป็นหลัก จะแล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๒
• งานระบบส่วนที่เหลือ พร้อมการทดสอบระบบทั้งหมด จะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
• ปัจจุบันผลการด�ำเนินงานระหว่างด้านระบบประกอบอาคาร (ผลงานร้อยละ ๙๐) และงานด้านสถาปัตยกรรม
(ผลงานร้อยละ ๖๐) และงานด้านภูมิสถาปัตย์ (ผลงานร้อยละ ๕๐) ยังมีความแตกต่างกันมาก แต่ในระยะอีก ๒-๓ เดือน
ข้างหน้างานทั้ง ๓ ด้านจะมาสัมพันธ์กันพอดี เนื่องจากงานด้านระบบประกอบอาคารที่ด�ำเนินการไปได้ร้อยละ ๙๐ นั้น
เป็นงานระบบใหญ่ เช่น ในเรื่องของลิฟต์ ปรับอากาศ ระบายอากาศ ระบบแก๊สทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูง
หรือทีม่ คี วามส�ำคัญ ได้เข้ามาด�ำเนินการติดตัง้ แล้ว ส่วนทีเ่ หลือของงานระบบคือการติดตัง้ อุปกรณ์ คือเมือ่ มีการติดตัง้ ฝ้า
หรือทาสีเสร็จก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งปลั๊กไฟ งานทางสถาปัตย์คือ เรื่องของการติดตั้งประตู หน้าต่าง หรือบางส่วนที่
ต้องสั่งบริษัทประกอบแล้วน�ำมาติดตั้งซึ่งจะใช้เวลาไม่นาน ส่วนที่ต้องใช้เวลาคือเรื่องของการปูกระเบื้อง
• สาเหตุทตี่ อ้ งมีการขยายสัญญาก็เนือ่ งมาจากทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงรูปแบบการก่อสร้างเพือ่ ให้เหมาะสมกับ
ประโยชน์ใช้สอยตามลักษณะการใช้งานของโรงพยาบาล ซึง่ ได้มกี ารขยายสัญญามา ๒๔๐ วัน ซึง่ มีการท�ำล่วงหน้าไปแล้ว
บางส่วน มีการปรับปรุงไปด้วย จึงใช้เวลา นอกจากนัน้ งานทีแ่ ก้ไขคือเป็นงานทางด้านสถาปัตยกรรมจึงท�ำให้มผี ลต่อเรือ่ ง
อายุสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขตั้งแต่ชั้นใต้ดิน มีบางส่วนต้องมีการปรับรูปแบบให้เป็นการใช้งาน ส�ำหรับงานโครงสร้าง
แก้ไขเฉพาะชั้นบน ส่วนใหญ่จะปรับปรุงเฉพาะเรื่องของรูปแบบการใช้งานในแต่ละห้อง ซึ่งเมื่องานสถาปัตยกรรมยังไม่
เรียบร้อยก็จะท�ำให้งานเดินท่อต่าง ๆ มีความล่าช้าไปด้วยทัง้ นี้ เรือ่ งการขยายอายุสญ
ั ญาทีผ่ า่ นมาจะมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
๑. เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง
๒. เรื่องการส่งมอบพื้นที่
๓. ส�ำนักงานเขตมีการก่อสร้างถนนทางเข้าพื้นที่ที่จะท�ำการก่อสร้าง ท�ำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถน�ำวัสดุอุปกรณ์
เข้าพื้นที่ได้
ทั้งนี้ เหตุที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่ออายุสัญญาจ�ำนวนประมาณ ๒๙๐ กว่าวัน แต่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการขยายสัญญาว่า งานในส่วนนี้เป็นงานโรงพยาบาล กรุงเทพมหานครต้องการเร่งรัด
ให้เป็นไปตามนโยบาย จึงพิจารณาปรับลดระยะเวลาในการขยายสัญญาลงเหลือ ๒๔๐ วัน ซึ่งหากผู้รับจ้างไม่ยอมรับ
ในประเด็นนี้ก็สามารถใช้อุทธรณ์ได้ในภายหลัง แต่เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นี้ เป็นเรื่องที่
คณะกรรมการต้องการเร่งรัดงานจึงให้ขยายไปช่วงหนึ่งก่อน
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• การเบิกจ่ายเงินเป็นรูปแบบของการเหมาจ่าย แต่ว่าแบ่งเป็นร้อยละของงานที่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ดีกว่า
รูปแบบอื่น
• เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ได้มีการลงนามแก้ไขสัญญา ซึ่งกระบวนการที่จะน�ำไปสู่การลงนามสัญญานั้น
ต้องมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณางานเพิม่ ลด คณะกรรมการพิจารณาเหตุการณ์ขยายอายุสญ
ั ญา ได้มกี ารด�ำเนินการ
ทัง้ ๒ กรณีเสนอไปยังผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมตั ิ ซึง่ เรือ่ งได้ผา่ นนิตกิ ร และผ่านส�ำนักงานกฎหมายและคดี
ท�ำให้ตอ้ งใช้เวลาในการด�ำเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งการขยายอายุสญ
ั ญา ส�ำหรับโครงการนี้ ความล่าช้าไม่ได้เกิดจากความผิด
ของผู้รับจ้าง
๑. โรงพยาบาลส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างช้านับจากวันเซ็นสัญญา เป็นเวลา ๒๕ วัน
๒. ส�ำนักงานเขตมีการก่อสร้างถนนด้านหน้าโรงพยาบาลท�ำให้ผรู้ บั จ้างไม่สามารถเข้าพืน้ ทีไ่ ด้ทำ� ให้การด�ำเนินงาน
ล่าช้า เป็นเวลา ๓๐ วัน
๓. มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาเพื่อเพิ่มลดเนื้องาน จ�ำนวน ๒๔๐ วัน
รวมทัง้ ๓ กรณีทำ� ให้การด�ำเนินงานล่าช้าไปจ�ำนวน ๒๙๕ วันทีผ่ รู้ บั จ้างควรได้รบั การขยายสัญญา แต่กรุงเทพมหานคร
พิจารณาให้ ๒๔๐ วัน โดยเหตุหลังจากทีโ่ รงพยาบาลส่งมอบพืน้ ทีใ่ ห้ผรู้ บั จ้างช้าไป ๒๕ วันแล้วรวมกับการทีส่ ำ� นักงานเขต
มีการก่อสร้างถนนอีก ๓๐ วันรวมเป็น ๕๕ วัน ได้มกี ารให้ผรู้ บั จ้างปรับแผนการก่อสร้างเข้ามาเสนอใหม่ ซึง่ ผูร้ บั จ้างได้ทำ� การ
ปรับแผนงานแล้วและก�ำหนดแผนงานให้แล้วเสร็จตามก�ำหนดเดิม แต่ในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการ
เห็นว่าเมื่อผู้รับจ้างยอมรับแสดงว่าให้ตัดเวลา ๕๕ วันออกไป จึงพิจารณาให้เฉพาะ ๒๔๐ วันหลังเท่านั้น จึงพิจารณา
ต่ออายุสัญญาให้ผู้รับจ้างเพียง ๒๔๐ วัน สัญญาก็จะไปหมดในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่ถ้าหากผู้รับจ้างได้ขยายอายุ
สัญญาถึง ๒๙๕ วัน สัญญาก็จะไปหมดในวันที่ประมาณ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะสอดคล้องกับเนื้องานที่จะท�ำจริง
ดังนั้น เมื่อมีการแก้ไขมาแล้ว ผู้รับจ้างก็ใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์สัญญา ซึ่งผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องพิจารณาไปตามขั้นตอน
เมื่อครั้งแรกได้มีการออกแบบ โดยส�ำนักงานออกแบบ ส�ำนักการโยธานั้น ผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์
ต่าง ๆ ในช่วงนัน้ อาจมีเปลีย่ นแนวคิดในการจะใช้เครือ่ งมืออุปกรณ์หรือพืน้ ทีต่ า่ งไปจากเดิม เมือ่ ก่อสร้างจริงโรงพยาบาล
ต้องการให้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของโรงพยาบาลทั่วไป ดังนั้น การปรับเปลี่ยนเช่นนี้ (เมื่องานลดก็เอา
เงินคืน งานเพิ่มก็ให้เงินเพิ่มไป) ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเพิ่มลดและเป็นเรื่องที่ผู้รับจ้างจะต้องรับทราบ
และยอมรับการเปลีย่ นแปลงในส่วนนี้ กรณีเรือ่ งงวดงานนัน้ การระบุเนือ้ งานของแต่ละงวดงานของงานอาคารทีม่ กี ารคิด
ราคาแบบล�ำ่ ซ�ำ หรือเหมารวมนัน้ จะมีการระบุเนือ้ งานทีผ่ รู้ บั จ้างต้องท�ำแล้วเสร็จว่ามีอะไรบ้าง บางครัง้ แต่ละรายการจะ
ไปคาบเกีย่ วกันหลายชัน้ มีการปรับเปลีย่ นเนือ้ งานทัง้ ทีท่ ำ� เกือบแล้วเสร็จ ซึง่ ผูร้ บั จ้างไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ เนือ่ งจาก
ยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จ จะเห็นว่างวดงานการก่อสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์จะมีลักษณะเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้รับจ้าง
กับผู้ควบคุมงานจะทราบดีว่าเนื้องานส่วนใดเท่าไหร่จึงจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านี้ ซึ่งสามารถชี้แจงออกมาเป็นตัวเลขได้
และเมือ่ ได้เปอร์เซ็นต์กส็ ามารถอนุมตั ใิ ห้เบิกจ่ายได้ จะเหมือนกับการคิดแบบล�ำ่ ซ�ำบวกกับราคาต่อหน่วยเข้าไป (ราคาต่อ
หน่วยมักจะใช้ในการคิดเรือ่ งของการระบายน�ำ้ หรืองานถนน) แต่ผรู้ บั จ้างกับผูค้ วบคุมงานต้องมีการก�ำหนดไว้ให้ชดั เจน
กันก่อนว่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้นั้นต้องท�ำอะไรเสร็จแล้วบ้าง ซึ่งจะท�ำให้เกิดความคล่องตัวในการด�ำเนินงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการให้บริการประชาชน
๑. โรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น์ มีผเู้ ข้ามารับบริการทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยนอกจ�ำนวน ๑,๐๐๐ – ๑,๒๐๐ คน/วัน มีแพทย์จำ� นวน
๔๐ คน ซึ่งได้มีการขอเพิ่มจ�ำนวนบุคลากรอีกจ�ำนวน ๓๐ คน เพื่อรองรับเรื่องการด�ำเนินโครงการนักเรียนแพทย์
๒. ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องที่จอดรถ ได้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยประสานกับเจ้าของที่ที่โรงพยาบาลตั้งอยู่
ในการเปิดให้บริการที่จอดรถชั่วคราว บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล ซึ่งเจ้าของที่ได้เก็บค่าเช่าที่จอดรถวันละ ๒๐ บาท
ในส่วนของโรงพยาบาลมีพื้นที่อยู่ ๒ ไร่ ที่ปัจจุบันได้สร้างเป็นอาคารชั่วคราวเพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุ และมีแผนที่จะ
สร้างอาคาร ๒ ตึก เพื่อก่อสร้างที่จอดรถ ๑๐ ชั้น ซึ่งจะสามารถจอดรถได้ประมาณ ๑,๐๐๐ คัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
หารือกับส�ำนักงานออกแบบส�ำนักโยธา
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๓. หากก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แล้วเสร็จ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ก็จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ
๓๐๐ เตียง
๔. มีข้อสังเกตอีกประการ คือ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เปิดให้มีคณะแพทยศาสตร์ และได้
ประสานให้โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ร่วมโครงการในการสอนนักศึกษาแพทย์ทาง
ด้านคลินิก โดยให้ทางมหาวิทยาลัยนวมินทร์ฯ และโรงพยาบาลศิริราช มาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ได้
มีการลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไปเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันแพทย์ทุกคนจะเข้าอบรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเป็นครูสอนทางด้านแพทย์ จะเริม่ รับนักศึกษาชัน้ ปีที่ ๔ - ๖ ในปี ๒๕๖๖ ปัจจุบนั ได้มกี ารเตรียม
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และผ่านการอนุมตั ขิ องสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรเี รียบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการอนุมตั ิ
หลักสูตรจากแพทยสภา ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในเรื่องที่จัดให้รับผู้ป่วยได้จ�ำนวน ๓๐๐ เตียง ก็เพื่อสนับสนุนใน
เรื่องการพัฒนาความรู้ พัฒนาทางวิชาการ เพื่อให้เทียบได้กับโรงเรียนแพทย์ และมีการท�ำข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
โรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น์กบั มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรแี ล้วว่ามีสถานทีไ่ ม่เพียงพอ ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรกี ย็ นิ ดี
บริจาคที่ดินด้านหลังโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งเป็นที่ตาบอดให้อีก ๓ ไร่ โรงพยาบาลไม่สามารถด�ำเนินการในเรื่องของ
การจัดซื้อจัดจ้างได้ ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินดังกล่าวมาพร้อมกับอาคารเรียนด้านหลังอีก ๑ หลัง คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในไม่เกินอีก ๒ ปีทั้งนี้ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จะมีการรองรับทั้งด้านของการบริการประชาชนในพื้นที่ การเป็น
โรงเรียนแพทย์ในอนาคตอันเป็นวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลประการหนึ่ง
๕. ความแตกต่างของการเป็นโรงเรียนแพทย์ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินท์ฯ กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ คือ
มหาวิทยาลัยนวมินทร์ฯ เป็นโรงเรียนแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์เขตเมือง แต่ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นโรงเรียน
แพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เนื่องจากอีก ๑๐ ปีข้างหน้า เรื่องเวชศาสตร์ผู้สูงอายุจะมีความจ�ำเป็นกับประเทศไทย
มาก ปัจจุบนั โรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น์ เป็นสถานทีด่ งู านของทัง้ หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ได้มกี ารร่วมมือ
กับญี่ปุ่น(ไจก้า) เพื่อร่วมกันดูแลผู้สูงอายุในระยะกลาง และระยะท้าย
๖. ได้ขอรับบริจาคที่ดินจากหลวงพ่อพระเทพประสิทธิมนต์ ได้บริจาคที่ดินเพิ่มอีก ๕ ไร่ ตรงข้ามวัดศาลาแดง
และได้มีการออกแบบส�ำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งหลวงพ่อได้สร้างและบริจาคให้ซึ่งจะแล้วเสร็จปลายปีนี้ (อาคาร ๓ ชั้น)
๗. เรื่องงบประมาณในการบริหารจัดการมีไม่เพียงพอ แต่ก็ได้พยายามหาจากทุกทาง แม้กระทั่งเรื่องการขอรับ
บริจาค ซึ่งการบริหารจัดการพบว่าโรงพยาบาลมีการขาดทุนดังนี้
๗.๑ แผนกผู้ป่วยนอก ขาดทุนเดือนละ ๒ ล้านบาท
๗.๒ แผนกผู้ป่วยในขาดทุนเดือนละ ๓ ล้านบาท
๗.๓ แรงงานต่างด้าวจะมีเรื่องการประกันสุขภาพ และผู้อพยพจะมีกองทุนต่างประเทศที่จะมาจ่ายให้
แต่ส่วนที่เหลือคือประชาสงเคราะห์จ่ายให้ซึ่งถ้าคิดต่อเดือน ถ้าเป็นบัตรทองสามารถไปเบิกต่างจังหวัดได้ แต่เดิม
โรงพยาบาลขาดทุนเดือนละ ๓-๔ แสน/ต่อเดือน ปัจจุบันขาดทุนกว่า ๑ แสนบาท/เดือน
โรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น์ได้รบั งบประมาณจากกรุงเทพมหานครในส่วนทีไ่ ม่ได้เกีย่ วข้องกับเรือ่ งการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์
ทางการแพทย์ถือเป็นจ�ำนวน ๑ ใน ๓ ของงบการด�ำเนินงานเท่านั้น เช่น ค่าสาธารณูปโภค จะได้รับเพียง ๖ เดือนส่วนที่
เหลือต้องใช้เงินบ�ำรุงโรงพยาบาลมาจ่ายเอง หรือค่ายาของผู้ป่วยก็จะได้รับประมาณ ๑ ใน ๒ ของค่ายาทั้งหมด นอกนั้น
ต้องน�ำมาจากเงินกองทุนอื่น ๆ หรือแม้แต่ค่าอาหารคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยใน ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายปีละ ๒ ล้านกว่าบาท แต่ได้
รับงบประมาณมาประมาณ ๓ แสนบาท ส่วนที่เหลือโรงพยาบาลต้องบริหารจัดการเอง ซึ่งคนไข้ของโรงพยาบาลร้อยละ
๖๐ ใช้บัตรประกันสุขภาพ ดังนั้น ผู้บริหารโรงพยาบาลจึงต้องมีการหาเงินบริจาคมาโดยตลอด
		
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ปัญหาผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นคนต่างด้าวควรศึกษาเพือ่ หาแนวทางรองรับเกีย่ วกับเรือ่ งโรคต่าง ๆ ทีจ่ ะมาพร้อมกับแรงงาน
ต่างด้าว
๒. การก่อสร้างอาคารตามเพิ่งมีแก้ไขสัญญาเมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เพราะเหตุใดไม่แก้ไขให้ครอบคลุมไปถึง
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เดือนธันวาคม ๖๒ (แก้ไขถึงเพียง ๓๑ตุลาคม ๒๕๖๒) เนื่องจากเกรงว่าผู้รับจ้างจะถูกปรับหากไม่สามารถด�ำเนินการได้
แล้วเสร็จตามสัญญาและการขยายสัญญาในลักษณะเช่นนี้อาจถูกผู้รับจ้างกล่าวหาร้องเรียน นอกจากนั้นทุกครั้งที่มีการ
ประชุมเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเรื่องขยายสัญญาเกิดขึ้นต้องมีการบันทึกทุกค�ำพูดไว้เป็นหลักฐาน
๓. ตามสัญญาจ้างในส่วนของเรื่องงวดงานแบบเหมาจ่าย ที่มีจ่ายเงินเป็นเปอร์เซ็นต์ของงานที่ท�ำเสร็จที่ท�ำอยู่นี้
เป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารงานส�ำหรับช่าง แต่สำ� หรับนักบริหารแล้วจะดูยาก เนือ่ งจากเวลาขออนุมตั งิ บประมาณจะให้
เป็นงวด
๔. การตั้งงบประมาณรายจ่ายลักษณะเช่นนี้ไม่น่าถูกต้องตามกระบวนการทางบัญชี ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของ
การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้มีการเริ่มโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ แต่ไม่ได้มีการ
ตั้งงบประมาณไว้แต่มาตั้งในปี ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑๔,๗๘๐,๕๐๖ บาท และได้มีการเบิกจ่ายทั้งหมด ต่อมาในปี ๒๕๖๐
ก็ไม่ได้ขอตั้งงบประมาณซึ่งถือว่าโครงการได้จบสิ้นไปแล้ว แต่ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ได้มีการขอ
งบประมาณเข้ามา ซึง่ โดยข้อเท็จจริงแล้วไม่สามารถท�ำได้ เพราะก็ถอื ว่าโครงการได้จบสิน้ ไปแล้วเช่นกัน แนวทางทีถ่ กู ต้อง
คือ ต้องมีการตัง้ งบประมาณเพือ่ รักษาความต่อเนือ่ งของโครงการไว้ เพือ่ ป้องกันปัญหาในกรณีทเี่ มือ่ มีหน่วยงานภายนอก
เข้ามาตรวจสอบ
๕. ควรปรับปรุงป้ายโรงพยาบาลให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการที่จะทราบที่ตั้ง
โรงพยาบาลในการเข้ามารับบริการ
๖. สถานที่จอดรถควรหารือกับสถาปนิกในการออกแบบเพื่อให้เพียงพอกับบุคลากรและผู้มาใช้บริการ โดยให้
สร้างขึ้นมา ๓ ชั้น และควรให้มีทุกอาคาร
๗. หากมีโครงการที่จะขยายโรงพยาบาลขอให้ท�ำแผนให้ชัดเจนว่าจะท�ำอะไรบ้าง นอกจากนั้นการประสานงาน
กับเอกชนขอให้มีความรัดกุมในเรื่องของข้อกฎหมาย
๘. เรือ่ งแรงงานต่างด้าวควรมีการประสานกับผูเ้ กีย่ วข้องให้ชดั เจน นอกจากนัน้ พึงระวังเรือ่ งของโรคแพร่ระบาด
บางโรคที่ไม่มีแล้วในประเทศที่จะกลับมาอีก
๙. ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หลังจากร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีผ่านสภากรุงเทพมหานคร
แล้ว หน่วยงานสามารถด�ำเนินตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ แต่จะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในก่อนสิ้น
ปีงบประมาณของแต่ละปี
๑๐. ก่อนการด�ำเนินโครงการใด ๆ หน่วยงานควรขอจัดสรรงบประมาณเพื่อส�ำรวจพื้นที่ที่จะด�ำเนินการเป็นการ
ล่วงหน้า๑ ปี แล้วในปีถัดไปจึงค่อยขอจัดสรรงบประมาณเพื่อการเวนคืน และการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรค
ระหว่างการด�ำเนินโครงการ
๑๑. กรณีที่โครงการใดมีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการ ควรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เช่น เมื่อท�ำการศึกษา
แล้วต้องแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับทราบถึงข้อมูลทั้งหมด รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการ
ด�ำเนินโครงการ
๑๒. การด�ำเนินงานในแต่ละสัญญาควรมีการพิจารณาเรื่องงวดเงิน งวดงาน ให้ชัดเจน
๑๓. การควบคุมงานแต่ละโครงการผู้ควบคุมงานต้องมีความเข้มงวดในการควบคุมงาน เพื่อให้งานแล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่ก�ำหนด
๑๔. โรงพยาบาลฯ ในฐานะผู้ว่าจ้างควรก�ำชับผู้รับจ้างควรให้มีความรอบคอบในการก่อสร้างโครงการเนื่องจาก
บางโครงการอาจมีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง
๑๕. ควรก�ำชับให้ผเู้ กีย่ วข้องกับการจัดซือ้ หรือจ้างมีความการระมัดระวังเรือ่ งการจัดซือ้ จัดจ้างครุภณ
ั ฑ์ และหาก
เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจ�ำนวนมากควรให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการตรวจสอบ
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สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๐.๒ โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการเวชภัณฑ์กลาง ซักฟอกพัสดุ ศูนย์ผู้สูงอายุ และศูน์เด็กเล็กน่าอยู่คู่
นมแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพมหานคร
			 • เจ้าของโครงการ ส�ำนักการแพทย์
			 • ผู้ออกแบบ ส�ำนักงานออกแบบ ส�ำนักการโยธา
			 • ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง ส�ำนักการโยธา
			 • ระยะเวลาการก่อสร้าง ๓๖๐ วัน เริม่ ต้นสัญญา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ สิน้ สุดสัญญา ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จมีนาคม ๒๕๖๒
			 • วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๐๘,๗๖๕,๔๐๐.-บาท
			 • บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ขยายอายุสัญญา ๑๒๙ รวมระยะเวลา
ก่อสร้าง ๔๘๙ วัน สิ้นสุดสัญญา ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
รายละเอียดพื้นที่ใช้สอยของโครงการ		
๑. ก่อสร้างอาคารสนับสนุนการรักษา สูง ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๓,๕๐๐ ตร.ม.
• ส่วนซักฟอก, ส่วนตัดเย็บเสื้อผ้า, ส่วนโภชนาการ, ห้องล้างท�ำความสะอาด, ห้องประชุม/สันทนาการ,
คลังพัสดุ,ห้องเอนกประสงค์
๒. ก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ สูง ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย๑,๔๐๐ ตร.ม.
• ห้องเด็กอ่อนห้องเด็กอายุ ๑๒ – ๒๔ เดือน,ห้องเด็กอายุ ๒๔ – ๓๖ เดือน, ห้องตรวจสุขภาพเด็ก, ชมรม
ผูส้ งู อายุ, ห้องปฐมพยาบาล, ห้องดนตรีไทย, ห้องดนตรีสากล, ห้องทานอาหาร, โถงกิจกรรมกลางแจ้ง, ลานเอนกประสงค์
สรุปผลการด�ำเนินงานสะสม
แผนงานสะสมร้อยละ ๑๐๐ ผลงานสะสมคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๑ ช้ากว่าแผนงานคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๙
ผลงานหลักที่ท�ำได้ปัจจุบัน
๑. งานโครงสร้างอาคารสนับสนุนการรักษาแล้วเสร็จ
๒. งานโครงสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุแล้วเสร็จ
๓. งานระบบสุขาภิบาลอาคารสนับสนุนการรักษาคิดเป็นร้อยละ ๗๕
๔. งานระบบไฟฟ้าร้อยละ ๘๓
๕. งานติดตั้งประตู – หน้าต่างอลูมิเนียมคิดเป็นร้อยละ ๙๕
๖. งานผิวพื้น ผิวผนังคิดเป็นร้อยละ ๖๓
๗. งานระบบบ�ำบัดน�้ำเสียคิดเป็นร้อยละ ๓๕
ข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้างโครงการของกรุงเทพมหานคร ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
ปัญหาอุปสรรค
• โครงสร้างอาคารเดิมใต้พื้นที่ก่อสร้าง เป็นอุปสรรคในการเจาะเสาเข็มปัจจุบันได้รับการแก้ไขแล้ว
• การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อรองรับเครื่องจักรขนาดใหญ่ปัจจุบันได้รับการแก้ไขแล้ว
• ปรับรูปแบบระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน
รายละเอียดงบประมาณ
• ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท ไม่มีการเบิกจ่าย
• ปี ๒๕๖๑ งบประมาณ ๕๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๔,๓๖๕,๙๗๙.๕๖ บาท คงเหลือ ๔๒,๖๓๔,๐๒๐.๔๔ บาท
• ปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๔๕,๗๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๓,๙๒๐,๖๐๙.๙๙ บาท
• ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๗๐,๔๗๘,๘๑๐.๔๕ บาท
รวมมีการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น เป็นเงิน ๓๘,๒๘๖,๕๘๙.๕๕ บาท คงเหลือ ๗๐,๔๗๘,๘๑๑.๔๕ บาท
หมายเหตุ
อยู่ระหว่างพิจารณาขยายอายุสัญญาเนื่องจากเปลี่ยนแปลงรูปแบบถึงพฤศจิกายน ๒๕๖๒
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ปัญหาอุปสรรคของความล่าช้า
• โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการเวชภัณฑ์กลาง ซักฟอก พัสดุ ศูนย์ผสู้ งู อายุ และศูนย์เด็กเล็กน่าอยูค่ นู่ มแม่
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
๑. เนื้องานเป็นอาคารโภชนาการ ๔ ชั้น และศูนย์ผู้สูงอายุ ๓ ชั้น ซึ่งเดิมอาคารนี้เป็นโครงสร้างอาคารเก่าจะ
พบอุปสรรคเรื่องแท่นเครื่องของโครงสร้างเก่า ต้องแก้ไขปัญหาฐานรากเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคนี้ จึงมีการต่อสัญญาให้
ผู้รับจ้าง
๒. อาคารโภชนาการ ๔ ชั้น มีซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบทางสถาปัตย์ ท�ำให้ไม่สามารถเบิกเงินได้
๓. อาคารนี้มีบ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย ซึ่งเป็นบ่อที่บ�ำบัดน�้ำเสียทั่วไปไม่สามารถรองรับความต้องการของโรงพยาบาลได้
รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ) มาตรวจงานและเห็นว่าเป็นบ่อบ�ำบัดทั่วไปที่ควรเป็นบ่อบ�ำบัด
น�ำ้ เสียให้ตรงกับความต้องการของโรงพยาบาลสามารถรองรับระบบความสะอาดปลอดภัยทางด้านการแพทย์ จึงได้มกี าร
ออกแบบใหม่เพื่อรองรับดังกล่าวได้ โดยพิจารณาการปรับรูปแบบให้เท่ากับงบประมาณเดิม
๔. ขณะนี้ฝ้าเพดานด�ำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
๕. อาคารภายนอกคาดว่าแล้วเสร็จสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
๖. ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว ๓๘,๒๘๖,๕๘๘.๕๕ บาท คงเหลือ ๗๐,๔๗๘,๘๑๑.๔๕ บาท
๗. งานที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบท�ำให้ไม่สามารถเบิกได้ตามงวดงาน
๘. ขัน้ ตอนการแก้ไขรูปแบบจะต้องมีหนังสือจากโรงพยาบาลแจ้งมา แล้วด�ำเนินไปตามขัน้ ตอน แต่ยงั ไม่ผา่ นผูส้ งั่ จ้าง
เพราะปัจจุบันโครงการก่อสร้างไม่ได้ท�ำขออนุมัติหลักการ เดิมมีการท�ำเรื่องขออนุมัติหลักการเสนอผู้สั่งจ้าง เมื่ออนุมัติ
กลับมาจึงด�ำเนินการแต่ปัจจุบันไม่ได้ท�ำ เนื่องจากเป็นนโยบายผู้บริหารให้หน่วยงานรวบรวมเอกสารข้อมูลแล้วส่งไปใน
คราวเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ขั้นตอนกรณีมีการแก้ไขแบบสัญญา ควรมีการได้รับการอนุมัติจากผู้สั่งจ้างก่อนมีการด�ำเนินการก่อสร้าง
แม้ว่านโยบายผู้บริหารให้หน่วยงานรวบรวมเอกสารข้อมูลแล้วส่งไปในคราวเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า แต่เห็นว่า
ต้องด�ำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติและ ไม่มีปัญหาภายหลัง
๒. ควรมีการส�ำรวจออกแบบให้ตรงตามความต้องการของโรงพยาบาลให้ชัดเจนก่อน จะได้มีการแก้ไขแบบ
ซึ่งจะส่งผลกระทบในหลายเรื่องตามมา
๓. การบริหารขาดความต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัญหาของกรุงเทพมหานครเสมอคือนโยบายของแต่ละผู้บริหาร
๔. ควรมีการบันทึกอายุของอาคารซึง่ จะเป็นเหตุผลสนับสนุนในการของบประมาณเพือ่ ก่อสร้างใหม่ หรือปรับปรุง
๕. ทุกครั้งที่มีการแก้ไขแบบหรือสัญญา ผู้ปฏิบัติต้องมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ทุกขั้นตอน มีที่มาที่ไป
และเก็บไว้อย่างดีเพื่อเป็นหลักฐานในการป้องกันตัวเองหากมีการตรวจสอบภายหลัง
ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน
• โครงการนี้ออกแบบมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ซึ่งขณะนั้นได้สอบถามความต้องการของโรงพยาบาลแล้วเป็นไปตาม
ความต้องการ ณ เวลานั้น ในส่วนที่เป็นปัญหาคือส่วนโภชนาการ ต้องออกแบบใหม่ทั้งหมดเพราะไม่สามารถใช้ของเดิม
ได้ เพราะต้องท�ำอาหารทุกวันหยุดไม่ได้ โรงพยาบาลจึงเห็นว่าเมือ่ ด�ำเนินการแล้วควรปรับรูปแบบให้ทนั สมัยเป็นปัจจุบนั
ซึ่งการแก้ไขแบบรูปรายการไม่มากเป็นการปรับลดเนื้องานและวางต�ำแหน่งเพื่อรองรับระบบที่ทางโรงพยาบาลซึ่งจะ
ต้องหาตัวผู้รับจ้างมาด�ำเนินการด้านโภชนาการ
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สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคาร
จอดรถยนต์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
			 • เจ้าของโครงการ ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
			 • ผู้ออกแบบ ส�ำนักงานออกแบบ ส�ำนักการโยธา
			 • ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง ส�ำนักการโยธา
			 • ผู้รับจ้าง บริษัท อาคาร ๓๓ จ�ำกัด
			 • เริ่มสัญญา ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๗ กันยายน ๒๕๖๒
			 • ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๐๘๐ วัน
			 • วงเงินค่าก่อสร้าง ๙๔๘,๔๘๐,๐๐๐ บาท
			 • งบประมาณปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๐๘,๔๘๓,๔๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๐๘,๔๘๓,๔๐๐ บาท
			 • งบประมาณปี ๒๕๕๒ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
			 • งบประมาณปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๓๙,๙๙๖,๖๐๐ บาท
			 • รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙๔๘,๔๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๐๘,๔๘๓,๔๐๐ บาท
			 • คงเหลือ ๒๓๙,๙๙๖,๖๐๐ บาท
หมายเหตุ
๑. งานรายนี้ไม่มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ แต่มีการหักเงินประกันผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐
๒. อยู่ระหว่างด�ำเนินการขอขยายอายุสัญญาและแก้ไขสัญญาจากการเพิ่ม – ลดเนื้องาน
๓. ความก้าวหน้างาน : แผนงานร้อยละ ๑๐๐ ท�ำได้คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๐ ช้ากว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๐
คาดว่างานจะแล้วเสร็จ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๔. ระยะเวลาตามสัญญา ๑,๐๘๐ วัน ขอขยายอายุสัญญา ๖๐วัน รวมเป็น ๑,๑๔๐ วัน ด�ำเนินการมาแล้ว
๑,๑๒๕ วัน คงเหลือ ๑๕ วัน
ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงาน
๑. งานทีต่ อ่ สัญญาคืออาคารเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู ซึง่ เดิมออกแบบไว้คอื ชัน้ ๑ – ๒ เป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟน้ื ฟู เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้งาน ชัน้ ๓ - ๖ (รวมชัน้ ใต้ดนิ ) ตามแบบเป็นพืน้ ทีก่ ว้าง ซึง่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์แจ้งว่าใช้เป็น
โรงเรียนทางการแพทย์ ซึ่งท�ำ MOU กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรียบร้อยแล้ว แต่ช่วงลงนามในสัญญากับผู้รับจ้าง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ยังไม่สรุปชัดเจนว่าจะกั้นห้องอย่างไร เป็นการประสานระหว่างโรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต่อมาเมื่อผู้รับจ้างด�ำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์แจ้งว่า
สามารถหาข้อสรุปกับมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงได้แล้วว่าจะกัน้ ห้องอย่างไรบ้าง ส�ำนักการโยธาจึงแจ้งผูร้ บั จ้างและได้มกี าร
ปรับแบบรูป ท�ำให้เกิดความล่าช้าประมาณ ๒ เดือน เป็นการยุบน�ำงบประมาณชั้นที่ ๓ – ๖ มาท�ำชั้นที่ ๓ – ๔ ให้ครบ
สมบูรณ์ เพื่อสามารถใช้งานได้ เพราะหากท�ำตามแบบรูปเดิมจะไม่สามารถใช้งานได้ทั้งยังอยู่ในงบประมาณเท่าเดิม
๒. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ บางคนรับผิดชอบ ๒ โครงการ
		
ข้อเสนอสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
• ส�ำนักการโยธาควรพิจารณาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหัวข้อจ้างออกแบบรูปรายการกรณีหน่วยงานท�ำไม่ทนั การ ไปจ้างหรือก่อนจ้างควรสอบถามหรือขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานอื่นของรัฐที่ออกแบบเช่นกัน เช่นกรมโยธาธิการ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของส�ำนักการโยธาในภาพรวม
๑. ในการน�ำเสนอรายละเอียดของโครงการควรมีความชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่มาศึกษาได้มีความเข้าใจ ประกอบกับ
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

หากโครงการใดมีปัญหาในการด�ำเนินงาน เช่น ต้องท�ำการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนก็ควรชะลอ หรือยกเลิก
โครงการไปก่อน เมื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วจึงค่อยน�ำเข้ามาสู่ขั้นตอนการพิจารณาใหม่
๒. เรื่องการโอนเงินเหลือจ่าย และเงินที่ไม่ได้ด�ำเนินโครงการแล้วไปเข้างบกลาง โดยไม่ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งโครงการที่มาในรูปแบบของนโยบาย มีวิธีการแก้ไขคือ ให้มีการขอจัดสรรงบประมาณ
เพื่อส�ำรวจออกแบบล่วงหน้า ว่าโครงการที่จะด�ำเนินการมีความพร้อมหรือไม่ ถ้าส�ำรวจแล้วไม่มีความพร้อมก็ให้ยกเลิก
โครงการ หากมีความพร้อมจึงค่อยขอจัดสรรงบประมาณด�ำเนินโครงการ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาไม่มกี ารส�ำรวจความพร้อมล่วงหน้า
ก่อนจะท�ำให้เกิดปัญหาในการด�ำเนินงาน
๓. ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นทั้งฉบับ จึงสามารถเป็นแนวทางให้
ข้าราชการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานได้ ดังนั้น การด�ำเนินงานใดๆ หากขัดกับ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑
อาจเป็นการด�ำเนินการไม่ชอบได้ จึงต้องยึดปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินงาน
๔. ส�ำนักงบประมาณฯ ต้องช่วยดูแลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนั้นได้มีแนวคิดที่จะ
เสนอญัตติเพื่อขอตั้งคณะกรรมการวิสามัญแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙
๕. หน่วยงานต้องมีการท�ำงานเชิงบูรณาการ เป็นที่ปรึกษาให้แก่กัน รวมทั้งนโยบายของผู้บริหารก็มีความส�ำคัญ
ที่ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และต้องมีแผนในการด�ำเนินงาน
๖. ส�ำนักงบประมาณฯ และส�ำนักการโยธา ต้องตรวจสอบกรณีเรื่องการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน
โดยใน TOR ต้องเขียนให้ครอบคลุมว่าบริษทั ต้องเขียนปัญหาอุปสรรคมาน�ำเสนอหน่วยงาน นอกจากนัน้ ทีป่ รึกษาผูค้ วบคุม
งานต้องมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาด้วย
๗. บางโครงการไม่ควรจ้างที่ปรึกษาเนื่องจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การบ�ำรุงรักษา
สะพานพระราม ๘ นอกจากนั้นในการด�ำเนินการใด ๆ ควรมีการวิเคราะห์ช่วงเวลาให้มีความเหมาะสม หากเป็นเส้นทาง
ที่ประชาชนต้องใช้สัญจรจ�ำนวนมาก โดยอาจให้ท�ำงานในช่วงกลางคืน แทนการท�ำงานในช่วงกลางวันที่มีการจราจร
หนาแน่น (เช่น งานก่อสร้างพุทธมณฑล สาย ๒ ไปสาย ๔)
๘. ควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อส�ำรวจออกแบบล่วงหน้า
๙. หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่เพียงพอก็ควรจ้างเอกชนเข้ามาควบคุมงาน
๑๐. การด�ำเนินงานก่อสร้างถนนของกรุงเทพมหานครไม่ควรเป็นลักษณะเดียวกับกรมทางหลวง แต่ตอ้ งพิจารณา
เป็นรายกรณี
๑๑. กรณีการก่อสร้างถนนเส้นใหม่ควรก�ำหนดให้มีขนาดของท่อระบายน�้ำให้มีขนาดใหญ่กว่า ๖๐ เซนติเมตร
(จากเดิม ๖๐ เซนติเมตร เป็น ๓ เมตร)
๑๒. โครงการใดทีเ่ ห็นว่ามีความส�ำคัญ และมีโอกาสได้รบั งบประมาณแล้ว ขอให้เชิญส�ำนักงบประมาณ ฯ มาร่วม
พิจารณาด้วย
๑๓. ในการจ้างที่ปรึกษา ส�ำนักงบประมาณฯ ต้องให้ระบุให้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการด�ำเนินงาน
๑๔. หากเกิดกรณีการทิง้ งานของผูร้ บั จ้าง ส�ำนักงบประมาณฯ ต้องมีการติดตาม และแจ้งให้ผรู้ บั ผิดชอบรับทราบ

๒๑. ติดตามการด�ำเนินโครงการของส�ำนักการระบายน�้ำ

คณะกรรมการฯ ได้ติดตามการด�ำเนินการของส�ำนักการระบายน�้ำดังนี้(ข้อมูล ณ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
๒๑.๑ โครงการปรับปรุงระบบระบายน�้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย ฯลฯ
			 • ระยะเวลาด�ำเนินการ ๘ ปี (๒๕๕๕ – ๒๕๖๒)
			 • งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (วงเงินค่าก่อสร้าง ๔๔๔,๐๒๖,๔๒๑.-บาท)
			 • ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๖๒๙ วัน งบประมาณปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๒,๗๒๒,๕๐๒.-บาท
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			 • คาดว่าแล้วเสร็จภายใน เดือนเมษายน ๒๕๖๒
			 • ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๒๑.๒ โครงการปรับปรุงระบบระบายน�ำ้ ด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสบู น�ำ้ และ
เขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ)
			 • ระยะเวลาด�ำเนินการ ๙ ปี (๒๕๕๕ – ๒๕๖๓)
			 • งบประมาณทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (วงเงินก่อสร้าง ๔๑๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท)
			 • ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๒๔๔ วัน
			 • งบประมาณปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงาน							
๑. มีแนวถนนรุกล�้ำเขตคลองระหาญยาว ๒๐๐ เมตร อยู่ระหว่างด�ำเนินการพิจารณาแก้ไขแบบลดปริมาณงาน
๒. บริเวณถนนพระรามที่ ๒ ซอย ๘๓ เจ้าของทีไ่ ม่ยนิ ยอมเจ้าของทีไ่ ด้ฟอ้ งศาลปกครอง อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของศาล
๓. บริเวณถนนพระรามที่ ๒ ขาออก มีบ้านรุกล�้ำที่สาธารณะจ�ำนวน ๑๐ หลัง กีดขวางการก่อสร้างยาว
๑๘๕ เมตร อยู่ระหว่างส�ำนักงานเขตด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
๒๑.๓ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น�้ำเจ้าพระยา
			 • สัญญาเริ่ม ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๔๔๐ วัน
			 • วงเงินก่อสร้างทั้งหมด ๔,๙๒๕,๖๖๕,๐๐๐.- บาท
			
ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงาน
๑. พืน้ ทีก่ อ่ สร้างอาคารรับน�ำ้ ทัง้ ๒ แห่ง คืออาคารรับน�ำ้ คลองเคล็ด และอาคารสุขมุ วิท๖๖/๑ ไม่สามารถก่อสร้าง
ตามรูปแบบในสัญญาได้
๒. งานเจาะอุโมงค์ทบี่ งึ หนองบอน เกิดปัญหาน�ำ้ ใต้ดนิ ทะลักเข้าปล่องอุโมงค์ ทางหน้า Soft eye แล้วเกิดรอยรัว่
ขนาดใหญ่ด้านข้าง Soft eye ด้านซ้าย ท�ำให้ทรายรั่วเข้ามากับน�้ำ ดินด้านบนเกิดการทรุดตัว
			
แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑. อยู่ระหว่างแก้ไขแบบทั้ง ๒ แห่งคืออาคารรับน�้ำคลองเคล็ด และอาคารสุขุมวิท๖๖/๑
๒. ผู้รับจ้างท�ำการสูบน�้ำเข้าปล่องอีกครั้งเพื่อ Balance Pressure และเฝ้าระวังจนกว่าดินจะหยุดการทรุดตัว
คาดว่าจะท�ำให้การขุดเจาะอุโมงค์ที่ปล่องรับน�้ำบึงหนองบอนล่าช้า
• ขณะนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ขยายเวลา ๑๑ เดือน (๓๓๑ วัน) ปัจจุบันปรับตามแผนใหม่
งานคืบหน้าตามแผนใหม่ ร้อยละ๓๑ สิ้นสุดสัญญา พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒๑.๔ โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น�้ำ
เจ้าพระยา
			 • สัญญา ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ สิ้นสุด ระยะที่ ๑ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ และระยะที่ ๒ วันที่ ๑๑
ธันวาคม ๒๕๖๔
			 • ระยะเวลาก่อสร้าง ระยะที่ ๑,๔๐๐ วัน และระยะที่ ๒ เท่ากับ ๒๔ เดือน
			 • วงเงินค่าก่อสร้าง ระยะที่ ๑ เป็นเงิน ๙๕,๙๙๘,๕๐๐.- บาท ระยะที่ ๒ เป็นเงิน ๒,๔๖๑,๕๐๐.-บาท
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๒๑.๕ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน�้ำท่วมริมแม่น�้ำเจ้าพระยาช่วงบริเวณร้านอาหารครัวระฆังทองถึง
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
			 • ระยะเวลาด�ำเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)
			 • วงเงินงบประมาณ ๖๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (วงเงินค่าก่อสร้าง ๖๔,๔๙๓,๗๐๕.-บาท)
			 • ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๒ วัน
			 • คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒
			 • งบประมาณในปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงาน
๑. กรมศิลปากรไม่อนุญาตให้สำ� นักการระบายน�ำ้ ก่อสร้างแนวป้องกันน�ำ้ ท่วม ช่วงบริเวณหน้าวัดระฆังโฆสิตาราม
ถึงโรงเรียนสตรีวดั ระฆังตามรูปแบบและรายการ ส�ำนักการระบายน�ำ้ จึงได้เสนอรูปแบบแนวป้องกันน�ำ้ ท่วม (รูปแบบใหม่)
ให้กรมศิลปากร ช่วยพิจารณาทบทวนรูปแบบของการก่อสร้างอีกครัง้ และต่อมากรมศิลปากรได้เห็นชอบรูปแบบทีส่ ำ� นัก
การระบายน�้ำเสนอซึ่งสอดคล้องกับโบราณสถาน
๒. ส�ำนักการระบายน�ำ้ ได้เสนอเรือ่ งขออนุมตั เิ พิม่ – ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบ และรองปลัดกรุงเทพมหานคร
(นายสมพงษ์ เวียงแก้ว)ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาโครงการดังกล่าว
๓. ปัจจุบนั ส�ำนักการระบายน�ำ้ ได้จดั ท�ำสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมเรียบร้อยแล้ว ท�ำให้ปญ
ั หาอุปสรรคโครงการก่อสร้าง
ดังกล่าวสิ้นสุดแล้ว
๒๑.๖ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน�้ำทะเลหนุน สถานีสูบน�้ำคลองสนามชัย
			 • เริ่มต้นสัญญา ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
			 • ระยะเวลาด�ำเนินการ ๔ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)
			 • ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕๐ วัน วงเงินค่าก่อสร้าง ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
			 • งบประมาณที่ได้รับปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๗,๔๒๘,๒๐๓.-บาท
			
๒๑.๗ โครงการเดินระบบบ�ำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน�ำ้ จากบึงมักกะสันลงสูแ่ ม่นำ�้ เจ้าพระยา
(ระยะที่ ๒)
			 • ระยะเวลาด�ำเนินการ ๖ ปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
			 • งบประมาณโครงการ ๔๙๓,๙๐๐,๐๐๐.-บาท ก่อหนี้ ๔๘๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
			 • ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณ ๙๐,๕๕๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๙,๒๖๙,๘๗๑.-บาท
คงเหลือ ๔๑,๒๘๐,๑๒๙.-บาท
			 • ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี๒๑.๘
			
			
			

โครงการก่อสร้างระบบระบายน�้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์
• ระยะเวลาด�ำเนินการ ปี (๒๕๖๑ -๒๕๖๒)
• วงเงินงบประมาณ ๘๐,๗๙๑,๑๐๐.-บาท (วงเงินค่าก่อสร้าง ๘๐,๗๙๑,๑๐๐.-บาท)
• ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๓๐ วัน

ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงาน
๑. บริเวณบ่อสูบน�้ำที่ ๓ ต้องท�ำการรังวัดที่ดินเพื่อท�ำการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ในคูน�้ำ เชื่อมคลองแสนแสบ
(กรมที่ดินก�ำลังด�ำเนินการรังวัดที่ดิน)
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๒. บริเวณบ่อสูบน�้ำที่ ๔ ต้องท�ำการรังวัดที่ดินเพื่อท�ำการก่อสร้างบ่อสูบน�้ำ (กรมที่ดินได้ชี้แนวเขตแล้ว)
๓. บริเวณบ่อสูบน�ำ้ ที่ ๒,๕,๖ และ ๗ ในถนนสุวนิ ทวงศ์ตอ้ งขออนุญาตจากกรมทางหลวง (ได้ประสานกรมทางหลวง
เพื่อขอด�ำเนินการก่อนที่กรมทางหลวงจะออกหนังสืออนุญาต)
๔. บริเวณบ่อสูบน�้ำที่ ๒ และ ๗ มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. (ได้ท�ำการประสาน ปตท. เพื่อชี้แนวท่อก๊าซแล้ว)
๒๑.๙ โครงการก่อสร้างระบบระบายน�้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมถนนจันทน์
			 • ระยะเวลาด�ำเนินการ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๓)
			 • วงเงินงบประมาณ ๒๐๓,๗๔๒,๐๐๐.- บาท
			 • ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๙๐ วัน
			 • ผลการด�ำเนินงาน อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบด�ำเนินการจ้างเหมา
			 • งบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๒
			
ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินการ
๑. ถนนจันทน์มีแนวท่อประปา ของการประปานครหลวง (ท�ำหนังสือประสานการประปานครหลวงร่วมชี้แนว
ท่อประปาพร้อมขอแบบแนวท่อ
๒. บริเวณก่อสร้างบ่อสูบน�้ำอยู่ในพื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ท�ำหนังสือเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง
บ่อสูบน�้ำ
๒๑.๑๐ โครงการก่อสร้างเขือ่ น ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบจากบริเวณถนนกาญจนาภิเษกถึงบริเวณ
ประตูระบายน�้ำมีนบุรี
				• ระยะเวลาด�ำเนินการ ๖ ปี (๒๕๕๗ – ๒๕๖๒)
				• วงเงินงบประมาณ ๕๑๙,๘๐๐,๐๐๐.- บาท
				• ระยะเวลา ๑,๐๗๙ วัน
				• งบประมาณปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๑๒,๔๗๒,๕๐๙.-บาท			
ปัญหาอุปสรรค ติดแนวสาธารณูปโภคกีดขวางแนวก่อสร้างบ้านรุกล�้ำ ปัจจุบันเหลือ ๘ ราย
๒๑.๑๑ โครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร
				• ระยะเวลาด�ำเนินการ ๙ ปี (๒๕๔๙ – ๒๕๖๒)
				• วงเงินงบประมาณ ๔,๗๔๗,๗๙๙,๓๕๖.-บาท
				• ความก้าวหน้าของโครงการงานก่อสร้าง
			 สัญญาที่ ๑ งานก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมบางซือ่ กรุงเทพมหานคร และระบบบ�ำบัด
น�้ำเสีย เริ่มงาน ๖ กันยายน๒๕๕๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ วงเงิน ๒,๕๔๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ผลงานคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
				สัญญาที่ ๒ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน�้ำเสียพื้นที่บางซื่อฝั่งเหนือและระบบปล่อยน�้ำที่บ�ำบัดแล้ว
ลงคลอง เริ่มงานวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ สิ้นสุดสัญญา ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ วงเงิน ๑,๒๒๙,๙๐๐,๐๐๐.- บาท ผลงาน
ร้อยละ ๑๐๐
				สัญญาที่ ๓ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน�้ำเสียพื้นที่บางซื่อฝั่งใต้ เริ่มงาน ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุด
สัญญา ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ระยะเวลา ๑,๔๙๗ วัน วงเงิน ๘๑๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
งานจ้างที่ปรึกษา
๑. งานจ้างทีป่ รึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมบางซือ่ กรุงเทพมหานคร
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และระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย วงเงิน ๘๒,๓๙๖,๐๕๓.-บาท ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. งานจ้างทีป่ รึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน�ำ้ เสียพืน้ ทีบ่ างซือ่ ฝัง่ เหนือและระบบปล่อยน�ำ้
ที่บ�ำบัดแล้วลงคลอง วงเงิน ๓๔,๑๒๗,๔๓๖.-บาท ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๙๖
๓. งานจ้างทีป่ รึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน�ำ้ เสียพืน้ ทีบ่ างซือ่ ฝัง่ ใต้ วงเงิน ๒๓,๙๘๕,๖๕๕.บาท ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒๑.๑๒ โครงการจ้างเดินระบบ บ�ำรุงรักษาและบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน�้ำ หนองแขม – ทุ่งครุ
ระยะที่ ๓
				• ระยะเวลาด�ำเนินการ ๖ ปี (๒๕๕๗ – ๒๕๖๒)
				• เริ่มสัญญา ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
				• วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๒๘,๗๕๐,๐๐๐.-บาท
				• ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๒๑.๑๓ โครงการจ้างเดินระบบ บ�ำรุงรักษาและบริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
				• ระยะเวลาด�ำเนินการ ๖๐ เดือน (๕ ปี) และ/หรือตามวงเงินในสัญญา
				• เริ่มสัญญา ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
				• ผลงานถึงงวดที่ ๕๔ (มกราคม ๒๕๖๒) เป็นไปตามแผนเบิกเงินถึงงวดที่ ๕๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑)
				• ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๒๑.๑๔ โครงการจ้างเดินระบบบ�ำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน�้ำช่องนนทรี ระยะที่ ๓
				• ระยะเวลาด�ำเนินการ ๖ ปี (๒๕๕๗ – ๒๕๖๒)
				• เริ่มสัญญา ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
				• วงเงินงบประมาณ ๖๑๖,๙๐๐,๐๐๐.-บาท
				• ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๒๑.๑๕ โครงการจ้างเดินระบบบ�ำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน�้ำดินแดง ระยะที่ ๓
				• ระยะเวลาด�ำเนินการ ๕ ปี ( ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
				• เริ่มสัญญา ๑ เมษายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
				• วงเงินงบประมาณ ๙๘๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
				• ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๒๑.๑๖ โครงการจ้างเดินระบบบ�ำรุงรักษาและบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน�้ำจตุจักร ระยะที่ ๓
				• ระยะเวลาด�ำเนินการ ๕ ปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
				• เริ่มสัญญา ๑ เมษายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
				• วงเงินงบประมาณ ๕๔๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
			
๒๑.๑๗ โครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน�้ำห้วยขวาง
				• ระยะเวลาด�ำเนินการ ๓๐๐ วัน
				• เริ่มต้นสัญญา ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
				• วงเงินตามสัญญา ๑๑,๙๘๐,๗๙๐.-บาท			
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๒๒. ติดตามเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส�ำนักงานเขต
บางขุนเทียน

คณะกรรมการฯ ได้มีการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส�ำนักงานเขต
บางขุนเทียน ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
• จ�ำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๓,๐๒๑,๙๘๒ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
• จ�ำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างการด�ำเนินงานดังนี้
• จ�ำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๙,๔๔๓,๐๒๑ บาท ความคืบหน้าในการด�ำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๗
• จ�ำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๗,๔๙๗,๖๐๐ บาท ความคืบหน้าในการด�ำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๐
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. การด�ำเนินงานในที่ดินของเอกชนจะต้องมีสัญญายินยอมให้ใช้สอยประโยชน์จากที่ดินอย่างถูกต้อง
๒. การค�ำนวณงบประมาณ การประมาณราคา ควรค�ำนึงถึงเนื้องานที่มีปัญหา พื้นที่ที่เข้าไปด�ำเนินการได้ยาก
จ�ำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณในงานที่มีปัญหาอุปสรรค เพื่อให้แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น
๓. การสร้างทางเดินหรือสะพาน ควรใช้ไม้เนือ้ แข็ง คุณภาพดีมาใช้แทนปูนซีเมนต์เพือ่ ไม่เป็นการท�ำลายธรรมชาติ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
• งานบริหารการศึกษาจ�ำนวน ๗ รายการงบประมาณ ๑๓,๖๙๐,๕๘๗ บาท
• จ�ำนวน ๖ รายการ เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณ ๑๒,๒๑๓,๐๖๗ บาท
• จ�ำนวน ๑ รายการ ด�ำเนินการเสร็จแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่างรอการส่งมอบงานงบประมาณ
๑,๔๗๗,๕๒๐ บาท
หมวดรายจ่ายอื่น
• จ�ำนวน ๑๗ รายการ จ�ำนวนเงิน ๒๖,๗๒๐,๗๐๖ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. โครงการภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะชีวติ มีชวั่ โมงการเรียนน้อยเกินไป ท�ำให้ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ ควรกระตุน้ ส่งเสริม
ให้มากนั้น หากเป็นไปได้ควรให้เรียนหลายภาษา เช่น ภาษาจีน ในการเรียนการสอนควรเน้นการสื่อสาร ให้เด็กสามารถ
สื่อสารได้เป็นหลักส�ำคัญ ปัจจุบันเปิด AEC แล้ว
๒. การจัดท�ำโครงการก่อสร้างและปรับปรุงต่าง ๆ ควรมีการจัดระบบจราจรให้เกิดความปลอดภัย
๓. โครงการที่ผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน คาดว่าไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งจะต้องมีการต่ออายุสัญญา เห็นควรมี
การตรวจสอบให้ถกู ต้องและชัดเจนว่าความล่าช้าของผลงานนัน้ เป็นความรับผิดชอบของผูร้ บั จ้างหรือไม่ ถ้าใช่ จะต้องเรียก
ค่าปรับตามสัญญาให้ครบถ้วน และในการพิจารณาต่ออายุสญ
ั ญานัน้ จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพือ่ มิให้กรุงเทพมหานคร
เสียประโยชน์ที่จะได้รับ ลดผลกระทบเดือดร้อนแก่ประชาชนให้น้อยที่สุด
๔. ในการจัดท�ำโครงการต่าง ๆ ในคราวต่อไป เห็นควรส�ำรวจ ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้องาน
ปัญหาอุปสรรค งบประมาณ และมีการวางแผนการด�ำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างรอบคอบ
รวมทั้งงบประมาณที่จะใช้ในการด�ำเนินงานด้วย
๕. โครงการที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนั้น เห็นควรมีการหารือร่วมกันให้ได้ข้อยุติก่อนที่จะ
ด�ำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการท�ำงานในเชิงบูรณาการและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
๖. ควรถือปฏิบตั กิ ารด�ำเนินงานให้เป็นไปพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
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๗. ควรระมัดระวังในการปฏิบัติงาน โดยให้ยึดหลักการตามกฎหมาย การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ควรถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ค�ำสั่งการที่ถูกต้อง ราคากลางจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสม คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
๘. การบริหารจัดการ การควบคุมดูแลทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องมีการจัดท�ำระบบบัญชีคุมทรัพย์สิน
ให้ถูกต้อง ข้อมูลที่มีอยู่จริงต้องถูกต้องตรงกันทั้งในทางบัญชีและทางกายภาพ เอกสารจะต้องรวบรวมและจัดเก็บไว้ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อรอการตรวจสอบต่อไป
๙. ค่าครุภณ
ั ฑ์ ควรจัดซือ้ ให้ได้คณ
ุ ภาพ คุม้ ค่า ประหยัดงบประมาณ รอบคอบในการตรวจดูคณ
ุ สมบัตขิ องผูเ้ สนอ
ราคาด้วย
๑๐. บางโครงการด�ำเนินการไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ ไม่เกิดประโยชน์แท้จริง ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณ เห็นควรยกเลิก
เห็นควรด�ำเนินโครงการในเรื่องที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
๑๑. การด�ำเนินงานจัดซือ้ จัดจ้างควรด�ำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ตรวจสอบได้ และเพื่อป้องกันการปฏิบัติงาน
ของตนเอง
๑๒. การจัดท�ำโครงการควรจัดท�ำรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง
		
ข้อเสนอแนะของส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน
• ควรจัดสรรงบประมาณในเรือ่ งค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างให้เพียงพอ เหมาะสมต่อสภาพพืน้ ทีข่ องแต่ละส�ำนักงานเขต
เพื่อให้เพียงพอต่อการดูแลเรื่องความเดือดร้อนจ�ำเป็นของประชาชน เช่น เขตบางขุนเทียนมีพื้นที่กว้าง แต่ได้รับ
งบประมาณค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างในแต่ละปีไม่เพียงพอต่อการดูแลความเดือดร้อนในพื้นที่เขต

๒๓. ความล่าช้าในการด�ำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (เฉพาะหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ
รายจ่าย ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส�ำนักการศึกษา
ปัญหาและความส�ำคัญ
วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓-๔ สภากรุงเทพมหานคร ส�ำนักการศึกษาได้น�ำเอกสาร
ประกอบการประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณชุดที่ ๕ ประจ�ำ
สภากรุงเทพมหานคร โดยสรุปผลการด�ำเนินการเบิกจ่ายเงิน (ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ เฉพาะหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คาดว่ามีโครงการที่ต้องขออนุมัติเบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๒๑ รายการ ซึ่งยังไม่ก่อหนี้ผูกพันเป็นเงิน ๑๙๓,๔๑๙,๖๐๐. - บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้าน
สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
ผลการด�ำเนินการล่าช้าของโครงการดังกล่าวท�ำให้ไม่สามารถก่อหนีผ้ กู พันได้ทนั ปีงบประมาณนัน้ ส�ำนักการศึกษา
แจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันจ�ำนวน ๒๑ รายการนั้น ส�ำนักการศึกษาได้ด�ำเนินการ e-bidding จนได้
ตัวผูร้ บั จ้างแล้วและได้สง่ เรือ่ งไปทีส่ ำ� นักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพือ่ ขออนุมตั เิ งินประจ�ำงวด ซึง่ ส�ำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการพิจารณาเงินประจ�ำงวด
ผลการด�ำเนินการล่าช้าของโครงการหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของส�ำนักการศึกษาข้างต้น ก่อให้เกิดปัญหา
ทางด้านงบประมาณประจ�ำปี และท�ำให้การก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนต้องล่าช้า อันมีผลกระทบ
ต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้อาคาร
ข้อเท็จจริง
๑. ส�ำนักการศึกษาได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไปด้านการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะค่าที่ดิน) จ�ำนวน ๒๑ โครงการ
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สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ ๔๘๓,๕๔๙,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๒. ส�ำนักการศึกษา ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จ�ำนวน ๒๑ โครงการ ตามข้อ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จนได้ผู้ชนะการประกวดราคา โดยมีขั้นตอนระยะเวลาด�ำเนินการพอสังเขปดังนี้
๒.๑ ขั้นตอนการด�ำเนินการขอความเห็นชอบ ราคากลาง (๒๑ โครงการ) ด�ำเนินการในช่วงเดือนมกราคม
๒๕๖๑ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๑
๒.๒ ขั้นตอนและการก�ำหนดวันเสนอราคา (๒๑ โครงการ) ด�ำเนินการก�ำหนดวันเสนอราคา ในช่วงเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๑
๒.๓ ขัน้ ตอนการขออนุมตั จิ า้ งและประกาศผูช้ นะการประกวดราคาฯ (๒๑ โครงการ) ด�ำเนินการในช่วงเดือน
เมษายน ๒๕๖๑ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๑
๒.๔ ขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจ�ำงวดฯ (๒๑ โครงการ) ด�ำเนินการช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง
กันยายน ๒๕๖๑
ข้อสังเกต การด�ำเนินการและขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจ้าง (๒๑ โครงการ) ดังกล่าว ส�ำนักการศึกษา ไม่ได้ดำ� เนินการ
ไปตามแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ยเงิน (แบบ ง. ๒๐๒) โครงการต่อเนือ่ ง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ถึง ๒๕๖๒) ท�ำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณประจ�ำปี
๓. ส�ำนักการศึกษา มีหนังสือที่ กท. ๐๘๐๓/๔๗๓๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรียน ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติเงินประจ�ำงวดฯ จ�ำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๓๘,๘๘๓,๖๐๐ บาท
(สามสิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ส�ำนักการศึกษา มีหนังสือที่ กท.๐๘๐๓/๕๑๒๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขออนุมัติเงินประจ�ำงวดฯ
จ�ำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๓,๒๒๘,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. ส�ำนักประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท. ๑๙๐๖/๐๐๗๖๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่องส�ำนักการศึกษาขออนุมัติเงินประจ�ำงวดงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ๒๕๖๑
โดยส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วไม่สามารถอนุมัติเงินประจ�ำงวดตาม ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ ที่ส�ำนักการ
ศึกษาเสนอได้ เนื่องจากรูปแบบรายการ ใบประมาณราคาและข้อก�ำหนดเฉพาะงานที่ส�ำนักการศึกษาน�ำไปด�ำเนินการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่ตรงกับใบประมาณราคาที่ใช้ในการขอจัดสรรงบประมาณ โดยเห็นควรให้
ส�ำนักการศึกษาตรวจรายละเอียด และด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่ การก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ก่อนเสนอขออนุมัติเงินประจ�ำงวด ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครให้ส�ำนักการศึกษาด�ำเนินการตามที่ส�ำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครเสนอ
๖. ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ ๑๙๐๖/๖๐๔๑๓ ลงวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ เรียนผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักการศึกษา เพื่อโปรดทราบและด�ำเนินการต่อไป ตามบัญชาปลัดกรุงเทพมหานคร (ตามหนังสือข้อ ๕)
ผลการด�ำเนินการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการศึกษา โดยนายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการศึกษา มอบให้กองคลังด�ำเนินการโดยด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามวันท�ำการ ทัง้ นีใ้ ห้ประสาน
ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร หากด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จตามก�ำหนดจะพิจารณาโทษเจ้าหน้าที่ตามล�ำดับชั้น
๗. ส�ำนักการศึกษามีหนังสือที่ กท. ๐๘๐๑/๗๐๒๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรียนผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการคลัง
ขอเรียนหารือว่า รายการครุภัณฑ์ที่ส�ำนักการศึกษาจัดท�ำเพื่อใช้ในการค�ำนวณราคากลางและด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สามารถก�ำหนดให้มีการแตกต่างกับรายการครุภัณฑ์ที่ใช้ เสนอขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ของบประจ�ำปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายการครุภัณฑ์ตามใบประมาณราคาที่ขอจัดตั้งงบประมาณไม่ตรงกับรายการครุภัณฑ์ที่คณะกรรมการ
ราคากลางจัดท�ำที่ใช้ในการประกวดราคา) ได้หรือไม่ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ ส�ำนักการศึกษาจะมีแนวทางในการ
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ด�ำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ก�ำหนดไว้
๘. ส�ำนักการศึกษา มีหนังสือที ๐๘๐๓/๗๑๐๙ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรียน ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติเงินประจ�ำงวดแผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
(ค่าที่ดิน) รวม ๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๘๗๒,๐๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๙. ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท. ๑๙๐๖ / ๐๐๒๖๐ เรียนผู้อ�ำนวยการส�ำนักการศึกษา
เพื่อทราบผลอนุมัติเงินประจ�ำงวด (ตามข้อ ๘) ดังกล่าว
๑๐. ส�ำนักการศึกษา มีหนังสือเลขที่ กท. ๐๘๐๓ / ๘๔๕๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ขออนุมตั เิ งินประจ�ำงวด
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง (ค่าทีด่ นิ ) โครงการ ต่าง ๆ รวม ๑๗ โครงการ
เป็นเงิน ๑๕๕,๕๔๗,๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
๑๑. ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท. ๑๙๐๕ / ๐๐๓๖๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
เรียน ส�ำนักการศึกษา อนุมัติเงินประจ�ำงวดฯ เพื่อให้ส�ำนักการศึกษามีเงินประจ�ำงวด เพื่อการกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๑๗ โครงการ เป็นเงิน
๑๕๕,๕๔๗,๖๐๐ บาท ทัง้ นีใ้ ห้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักการศึกษารับผิดชอบ ตรวจสอบ ควบคุม ก�ำกับดูแลให้เจ้าหน้าทีถ่ อื ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับทั้งสิ้น หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และหนังสือ ที่ กท.
๑๙๐๖ / ๐๐๗๖๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ก่อนก่อหนี้ผูกพัน
๑๒. ส�ำนักการคลังมีหนังสือที่ กท. ๑๓๐๕/๕๙๕๕ ลงรับที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรียนผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
การศึกษา เรื่องตอบข้อหารือกรณีรายการครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ตรงกับรายการครุภัณฑ์ที่ใช้เสนอขอตั้ง
งบประมาณค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ของงบประจ�ำปี ๒๕๖๑ โดยก่อนด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็น
ว่ามีความจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด รายการ หรือ เพิ่ม-ลด ปริมาณงานบางรายการ ซึ่งจะส่งผลให้รายละเอียด
ที่จะด�ำเนินการซื้อหรือจ้าง ไม่ตรงกับรายละเอียดรายจ่ายของโครงการตามที่ได้เสนอของบประมาณไว้ หน่วยงานต้อง
ด�ำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายจ่ายของโครงการก่อนด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๑๓. ส�ำนักการศึกษา ได้รับอนุมัติเงินประจ�ำงวดฯ (ตามข้อ ๙ และ ข้อ ๑๑) รวม ๒๑ โครงการ เป็นเงิน
๑๙๓,๔๑๙,๐๐๐ บาท (หนึง่ ร้อยเก้าสิบสามล้านสีแ่ สนหนึง่ หมืน่ เก้าพันบาทถ้วน) โดยนายเกรียงไกร จงเจริญ รองผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักการศึกษา ได้ด�ำเนินการลงนามในสัญญาดังมีรายละเอียดดังนี้
		 ๑๓.๑ ลงนามในสัญญาฯ
ในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
จ�ำนวน ๒ โครงการ
		 ๑๓.๒ ลงนามในสัญญาฯ
ในเดือนตุลาคม
๒๕๖๑
จ�ำนวน ๗ โครงการ
		 ๑๓.๓ ลงนามในสัญญาฯ
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
จ�ำนวน ๕ โครงการ
		 ๑๓.๔ ลงนามในสัญญาฯ
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
จ�ำนวน ๓ โครงการ
		 ๑๓.๕ ยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากผู้ชนะการประกวดราคาไม่ยื่นราคา จ�ำนวน ๔ โครงการ
หมายเหตุ ส�ำนักการศึกษา ได้ด�ำเนินการลงนามในสัญญาจ�ำนวน ๑๗ โครงการทั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ของส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (ตามข้อ ๑๑) ดังกล่าว
๑๔. ส�ำนักการศึกษา มีหนังสือที่ กท.๐๘๐๑/๓๔๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ส�ำนักการศึกษาขออนุมัติเงินประจ�ำงวดงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ๒๕๖๑ โดยเห็นควรน�ำเรียนผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เพือ่ โปรดพิจารณาให้สำ� นักการศึกษาด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
๒๕๖๑ กันไว้เบิกเหลือ่ มปี ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทดี่ นิ และสิง่ ก่อสร้างจ�ำนวน ๑๓ โครงการ ได้ตาม
กระบวนการขัน้ ตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ผลการด�ำเนินการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (๒๑ โครงการ) ดังกล่าว ส�ำนักการศึกษามิได้ด�ำเนินการเป็นไป
ตามแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ยเงิน (แบบ ง. ๒๐๒) อันท�ำให้เกิดความล่าช้าอีกทัง้ ส�ำนักการศึกษาได้ดำ� เนินการ
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สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงนามในสัญญา ๑๗ โครงการ โดยไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะของส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและส�ำนักการคลัง
อันก่อให้เกิดปัญหาการด้านงบประมาณประจ�ำปี
เพือ่ ให้การด�ำเนินการโครงการจ�ำนวน ๒๑ โครงการของส�ำนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้นด�ำเนินการด้วยความรวดเร็ว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติฯ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ
เห็นควรยกเป็นประเด็นปัญหาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อน�ำเสนอต่อ
สภากรุงเทพมหานครด�ำเนินการตามขั้นตอนต่อไป					
ต่อมานายธวัชชัย ฟักอังกูร ได้เสนอกระทูถ้ ามสด ต่อผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร เมือ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒
(ครัง้ ที่ ๘) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๒ เมือ่ วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรือ่ ง ความล่าช้าการด�ำเนินโครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนและอาคารประกอบของส�ำนักการศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึง่ ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครได้สงั่
การให้ปลัดกรุงเทพมหานคร ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว

๒๔. งบประมาณทีใ่ ช้ในการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย และสิง่ สาธารณประโยชน์ ยอด ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
กลุ่มกรุงธนเหนือ
๑. เรื่องเดิม
๑.๑ เรื่องเดิม
ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เมือ่ ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อน จากการทีถ่ นน ตรอก ซอย และสิง่ สาธารณประโยชน์
ในพืน้ ทีเ่ ขต เช่น ราวสะพาน ลานกีฬา ห้องน�ำ้ รัว้ พืน้ ฝ้า เพดาน เป็นต้น ช�ำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถสัญจรใช้สอยได้สะดวก
หรืออาจเกิดอันตรายเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นได้ มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี และ
ป้องกันอุบัติเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไป นักเรียนในโรงเรียน หรือผู้ใช้บริการในอาคารสถานที่ วิธีการ
ที่จะจัดท�ำงบประมาณด�ำเนินการดังนี้
				๑.๑.๑ รวบรวมรายการ จัดล�ำดับความส�ำคัญ
				๑.๑.๒ น�ำเข้าประชุมระดับหัวหน้าฝ่าย ซึ่งผู้อ�ำนวยการเขตเป็นประธานพิจารณาว่าจะจัดรายการใด
เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครผ่านการกลั่นกรองของส�ำนักงบประมาณฯ
				๑.๑.๓ ส�ำนักงบประมาณฯ พิจารณากลัน่ กรอง มีการตัดทอนเปลีย่ นแปลงแก้ไขตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
และตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้กลั่นกรองงบประมาณ และตามนโยบายของผู้บริหารแต่ละชุด
				๑.๑.๔ ส�ำนักงบประมาณฯ น�ำรายการงบประมาณดังกล่าวเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครจัดท�ำเป็น
ร่างข้อบัญญัติเสนอสภากรุงเทพมหานคร
				๑.๑.๕ สภากรุ ง เทพมหานครประชุ ม พิ จ ารณาค� ำ ของบประมาณที่ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา
งบประมาณฯ สภากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ กลั่นกรองแล้ว
แล้วออกเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
๑.๒ ปัญหาอุปสรรค
				ขั้นตอนดังกล่าวจะเห็นว่ามีลักษณะที่เป็นอุปสรรคปัญหา ดังต่อไปนี้
				๑.๒.๑ นับจากวันทีเ่ ริม่ ต้นและกระบวนการส�ำรวจ เพือ่ จัดท�ำรายการทีจ่ ะซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาจนถึงวัน
ทีข่ อ้ บัญญัตงิ บประมาณมีผลบังคับใช้ มีขนั้ ตอนทีใ่ ช้เวลาประมาณ ๔ - ๖ เดือน หากมีปญ
ั หาความเดือนร้อนทีเ่ กิดขึน้ หลัง
การส�ำรวจนี้ (ปลายปีงบประมาณที่แล้ว) และปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหลังข้อบัญญัติมีผลบังคับใช้ ส�ำนักงานเขต
ไม่สามารถใช้งบประมาณตามร่างข้อบัญญัตทิ อี่ อกแล้วในการแก้ปญ
ั หาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทนั ท่วงที
ต้องรออีก ๑ ปี เพื่อขอจัดท�ำงบประมาณตามกระบวนการข้อ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๕ ใหม่
				๑.๒.๒ จากความในข้อ ๑.๒.๑ หากส�ำนักงานเขตมีความประสงค์จะแก้ไขเร่งด่วนไม่อาจรอไปถึง
ปีงบประมาณหน้าได้ อาจขอจัดสรรงบประมาณจากงบกลางซึง่ ยังคงมีขนั้ ตอนกระบวนการเช่นเดียวกัน คือ เสนอค�ำขอไปยัง
ส�ำนักงบประมาณฯ แล้วเสนอความเห็นไปยังผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั ิ คือ ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือ ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นีต้ อ้ งใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึง่ โดยทีก่ รุงเทพมหานครอาจอนุมตั ิ หรือไม่อนุมตั คิ ำ� ขอก็ได้ เนือ่ งจาก
การอนุมัติต้องจัดสรรจากงบกลาง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและงบประมาณมีจ�ำนวนจ�ำกัด
				๑.๒.๓ จะเห็นว่า จากข้อ ก. และข้อ ข. ผู้อ�ำนวยการเขตซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการบ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุขช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนในความรับผิดชอบ ไม่สามารถแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน หรือป้องกัน
ความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้
					
ก. ประชาชนร้องเรียนมาที่ส�ำนักงานเขต
					
ข. ประชาชนร้องเรียนไปที่กรุงเทพมหานคร
					
ค. ประชาชนร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดีย
					
ง. ผู้อ�ำนวยการเขตเป็นประธานในที่ประชุมกรรมการชุมชนทุกเดือน เป็นผู้อ�ำนวยการเขตแต่
ไม่อาจรับปากแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเดือดร้อนได้ เนื่องจากยังไม่มีงบประมาณ
					
จ. ผู้อ�ำนวยการเขตออกตรวจพื้นที่ พบประชาชน พบเจอปัญหาแต่ไม่อาจแก้ไขได้ เนื่องจากยัง
ไม่มีงบประมาณ
					
ฉ. ผูแ้ ทนประชาชน เช่น สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต
ส่วนราชการในพื้นที่ เช่น สถานีต�ำรวจ ศูนย์บริการสาธารณสุข แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้อ�ำนวยการ
เขตไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากยังไม่มีงบประมาณ
					
ช. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีความจ�ำเป็นต้องซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา เพือ่ ป้องกันอันตราย
ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง แต่ผู้อ�ำนวยการเขตไม่อาจด�ำเนินการได้ทันทีเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณ (เช่น
ซ่อมประตูรั้ว ฝ้า เพดาน พื้น ห้องน�้ำ ลานกีฬา) เป็นต้น
สรุป กรณีดงั กล่าวข้างบน เป็นภาวะทีเ่ กิดความล่าช้าไม่อาจแก้ไขบรรเทาป้องกันความเดือดร้อนให้ประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัวทันเหตุการณ์ เกิดภาพพจน์เชิงลบต่อส�ำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และระบบราชการ
๑.๓ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว
เพื่อแก้ไขอุปสรรคปัญหาดังกล่าวผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงก�ำหนดให้มีการตั้งงบประมาณให้เท่ากันทุก
ส�ำนักงานเขต เขตละ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก�ำหนดไว้ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ ฝ่ายการคลัง ก�ำหนดครัง้ แรก
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ผู้อ�ำนวยการเขตมีอ�ำนาจอนุมัติได้เองไม่ต้องเสนอผู้บริหารจากส่วนกลางอนุมัติ
โดยมีวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณ ดังนี้
				๑.๓.๑ ส�ำหรับใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้าใน
กรณีที่ผู้อ�ำนวยการเขตออกตรวจพื้นที่ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และตามที่ปลัดกรุงเทพมหานคร
สั่งการ
				๑.๓.๒ การด�ำเนินการต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้
				๑.๓.๓ งบประมาณตั้งไว้ที่ฝ่ายโยธาของส�ำนักงานเขต ในหมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
				๑.๓.๔ ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย หรือค่าวัสดุ เพื่อซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และ
สิ่งสาธารณประโยชน์ รวมทั้งการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เปลี่ยนไปตั้งไว้ที่ฝ่ายโยธา หมวดรายจ่ายอื่น
ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี การตั้งงบประมาณดังกล่าวให้ส�ำนักงานเขต ๕๐ เขต
๑. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�ำนักงานเขตละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�ำนักงานเขตละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส�ำนักงานเขตละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
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๒. ผลการใช้งบประมาณของส�ำนักงานเขต ๓ ปีย้อนหลัง
ข้อมูลข้อ ๒ - ๕ ได้จากการทอดแบบสอบถามส�ำนักงานเขตในกลุม่ กรุงธนเหนือ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
ข้อมูล ๓ ปีย้อนหลังส�ำนักงานเขตใช้งบประมาณ ดังนี้
๒.๑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐บาท ใช้เกือบครบเต็มจ�ำนวน ๖ ส�ำนักงานเขต (=ร้อยละ
๗๕.๐๐) ใช้งบประมาณ ประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท ๑ ส�ำนักงานเขต และต�่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท ๑ ส�ำนักงานเขต
๒.๒ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใช้เกือบครบ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๗ ส�ำนักงานเขต
(=ร้อยละ ๘๗.๕๐) ใช้ ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท ๑ ส�ำนักงานเขต
๒.๓ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ใช้งบประมาณเกือบครบเต็มจ�ำนวนทุก
ส�ำนักงานเขต ส�ำนักงานเขตที่ใช้งบต�่ำสุด คือ ๒,๘๘๐,๐๐๐บาท (โดยหากเพิ่มรายการจะเกินยอดเงินที่ตั้งให้) สรุปได้ว่า
ทุกส�ำนักงานเขตมีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินเต็มตามงบประมาณที่ได้รับ (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)
๓. จ�ำนวนเงินงบประมาณที่ส�ำนักงานเขตต้องการ
จากการสอบถามส�ำนักงานเขตเกีย่ วกับงบประมาณยอด ๓,๐๐๐,๐๐๐บาท ทีต่ งั้ ให้ทกุ ส�ำนักงานเขต ว่าเพียงพอ
ในการแก้ไขปัญหาทีป่ ระชาชนร้องเรียนมา ทีไ่ ด้รบั จากการประชุมกรรมการชุมชนทีต่ รวจพบจากการตรวจพืน้ ทีท่ โี่ รงเรียน
แจ้งมา และที่จะใช้ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในส�ำนักงานเขตหรือไม่ ผลการตอบแบบสอบถาม ปรากฏดังนี้
๓.๑ มี ๗ ส�ำนักงานเขต แจ้งว่าไม่เพียงพอในการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาทีป่ ระชาชนร้องเรียนมา (ร้อยละ ๘๗.๕๐)
และ ๑ ส�ำนักงานเขตแจ้งว่าเพียงพอ (ร้อยละ ๑๒.๕๐)
๓.๒ มี ๗ ส�ำนักงานเขต แจ้งว่าไม่เพียงพอในการซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาแก้ไขปัญหาทีก่ รรมการชุมชนแจ้งในการ
ประชุมกรรมการชุมชน (ร้อยละ ๘๗.๕๐) และ ๑ ส�ำนักงานเขตแจ้งว่าเพียงพอ (ร้อยละ ๑๒.๕๐)
๓.๓ มี ๖ ส�ำนักงานเขต แจ้งว่าไม่เพียงพอในการซ่อมแซมบ�ำรุงรักษารายการทีต่ รวจพบในการออกตรวจพืน้ ที่
(ร้อยละ ๗๕.๐๐) และ ๒ ส�ำนักงานเขตแจ้งว่าเพียงพอ (ร้อยละ ๒๕)
๓.๔ มี ๖ ส�ำนักงานเขต แจ้งว่าไม่เพียงพอในการซ่อมแซมสิง่ สาธารณประโยชน์ภายในส�ำนักงานเขต (ร้อยละ
๗๕.๐๐) และ ๒ ส�ำนักงานเขตแจ้งว่าเพียงพอ (ร้อยละ ๒๕)
๓.๕ มี ๗ ส�ำนักงานเขต แจ้งว่าไม่เพียงพอในการซ่อมแซมแก้ไขรายการที่โรงเรียนแจ้งมา (ร้อยละ ๘๗.๕๐)
และ ๑ ส�ำนักงานเขตแจ้งว่าเพียงพอ (ร้อยละ ๑๒.๕๐)
ส�ำนักงานเขตแจ้งว่าวงเงินงบประมาณที่เห็นว่าน่าจะเพียงพอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน คือ
• แจ้ง ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒ ส�ำนักงานเขต คือ เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่
• แจ้ง ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๕ ส�ำนักงานเขตคือ เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย เขตทวีวัฒนา เขตจอมทอง และ
เขตบางพลัด
• แจ้ง ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑ ส�ำนักงานเขต คือ เขตคลองสาน
๔. องค์ประกอบลักษณะของพื้นที่เขต กับ จ�ำนวนงบประมานที่ส�ำนักงานเขตใช้จ่าย
ส�ำนักงานเขตต่าง ๆ มีลกั ษณะของพืน้ ทีต่ า่ งกัน มีองค์ประกอบของจ�ำนวนพืน้ ที่ จ�ำนวนประชากร จ�ำนวนถนน
ตรอก ซอย จ�ำนวนโรงเรียน จ�ำนวนสิง่ สาธารณประโยชน์ (เช่น สะพานข้ามคลอง ลานกีฬา พิพธิ ภัณฑ์) ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ ะท้อน
ความจ�ำเป็นในการใช้งบประมาณซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาต่างกันตามข้อมูลดังนี้
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๔.๑ จ�ำนวน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขต มีจ�ำนวนมากน้อยตามล�ำดับดังนี้ (ใช้เป็นข้อมูลการจัดงบประมาณ)
ล�ำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ส�ำนักงานเขต
บางกอกใหญ่
คลองสาน
ธนบุรี
ตลิ่งชัน
จอมทอง
บางกอกน้อย
ทวีวัฒนา
บางพลัด

จ�ำนวนถนน ตรอก ซอย
๑๗๕
๑๗๒
๑๖๔
๑๕๑
๑๓๖
๘๕
๗๖
๖๙

หมายเหตุ

๔.๒ ขนาดของพื้นที่ เรียงตามล�ำดับได้ดังนี้
ล�ำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ส�ำนักงานเขต
ทวีวัฒนา
ตลิ่งชัน
จอมทอง
บางกอกน้อย
บางพลัด
ธนบุรี
คลองสาน
บางกอกใหญ่

พื้นที่ตารางกิโลเมตร
๕๐.๒๑
๒๙.๔๗
๒๖.๒๕
๑๑.๙๔
๑๑.๓๖
๘.๕๕
๖.๘๗
๖.๑๘

หมายเหตุ

๔.๓ จ�ำนวนประชากร เรียงตามล�ำดับดังนี้
ล�ำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
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ส�ำนักงานเขต
จอมทอง
บางกอกน้อย
ธนบุรี
ตลิ่งชัน
บางพลัด
ทวีวัฒนา
คลองสาน
บางกอกใหญ่
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จ�ำนวนประชากร (คน)
๑๕๑,๑๗๔
๑๑๐,๔๑๗
๑๐๗,๗๕๔
๑๐๕,๐๔๗
๙๑,๒๗๘
๗๘,๔๑๑
๗๒,๑๗๑
๖๗,๒๑๑

หมายเหตุ (จ�ำนวนพื้นที่และล�ำดับที่)
๒๖.๒๕ ตารางกิโลเมตร (๓)
๑๑.๙๔ ตารางกิโลเมตร (๔)
๘.๕๕ ตารางกิโลเมตร (๖)
๒๙.๔๗ ตารางกิโลเมตร (๒)
๑๑.๓๖ ตารางกิโลเมตร (๕)
๕๐.๒๑ ตารางกิโลเมตร (๑)
๖.๘๗ ตารางกิโลเมตร (๗)
๖.๑๘ ตารางกิโลเมตร (๘)

สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๔ จ�ำนวนโรงเรียน เรียงตามจ�ำนวนโรงเรียน (ใช้เป็นข้อมูลการจัดงบประมาณ)
ล�ำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ส�ำนักงานเขต
ธนบุรี
ตลิ่งชัน
บางกอกน้อย
บางพลัด
จอมทอง
คลองสาน
ทวีวัฒนา
บางกอกใหญ่

จ�ำนวนโรงเรียน
๑๗
๑๖
๑๕
๑๑
๑๑
๘
๗
๖

หมายเหตุ (จ�ำนวนพื้นที่และล�ำดับที่)

๔.๕ จ�ำนวน สะพานข้ามคลอง ลานกีฬา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ไม่ได้เรียงล�ำดับ) เรียงตามขนาดพื้นที่
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ส�ำนักงานเขต
ทวีวัฒนา
ตลิ่งชัน
จอมทอง
บางกอกน้อย
บางพลัด
ธนบุรี
คลองสาน
บางกอกใหญ่

สะพานข้ามคลอง
๒๙
ไม่ได้รับข้อมูล
๕๙
๖๐
๓๒
๑๖
๒๕
ไม่ได้รับข้อมูล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ไม่มี
ไม่มี
๑
๒
๑
๑
๑
ไม่มี

ลานกีฬา
๒๓
๒๔
๑๙
๒๙
๒๓
๒๑
๑๐
๑๔

๔.๖ การใช้งบประมาณของส�ำนักงานเขต ๓ ปีย้อนหลัง
ที่
ส�ำนักงานเขต
			
๑
คลองสาน
๒
จอมทอง
๓
บางกอกใหญ่
๔
บางกอกน้อย
๕
ตลิ่งชัน
๖
บางพลัด
๗
ทวีวัฒนา
๘
ธนบุรี

งบ พ.ศ. ๒๕๕๙ (บาท) งบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (บาท)
ตั้งไว้ให้
เขตใช้
ตั้งไว้ให้
เขตใช้
๕ ล้าน ๔,๐๖๐,๐๐๐ ๓ ล้าน ๒๙๖,๐๐๐
๕ ล้าน ๔,๙๘๐,๐๐๐ ๓ ล้าน ๓,๐๐๐,๐๐๐
๕ ล้าน ๔,๙๙๐,๐๐๐ ๓ ล้าน ๒,๙๙๐,๐๐๐
๕ ล้าน ๔,๙๙๐,๐๐๐ ๓ ล้าน ๒,๙๐๐,๐๐๐
๕ ล้าน ๔,๙๗๐,๐๐๐ ๓ ล้าน ๒,๙๘๐,๐๐๐
๕ ล้าน ๖๗๖,๐๐๐ ๓ ล้าน ๒,๐๒๐,๐๐๐
๕ ล้าน ๔,๙๐๐,๐๐๐ ๓ ล้าน ๒,๙๘๐,๐๐๐
๕ ล้าน ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๓ ล้าน ๒,๙๙๐,๐๐๐

งบ พ.ศ. ๒๕๖๑ (บาท)
ตั้งไว้ให้
เขตใช้
๓ ล้าน ๓,๐๐๐,๐๐๐
๓ ล้าน ๓,๐๐๐,๐๐๐
๓ ล้าน ๒,๙๙๐,๐๐๐
๓ ล้าน ๒,๘๘๐,๐๐๐
๓ ล้าน ๒,๙๘๐,๐๐๐
๓ ล้าน ๒,๙๘๐,๐๐๐
๓ ล้าน ๒,๙๙๐,๐๐๐
๓ ล้าน ๒,๙๙๐,๐๐๐

หมายเหตุ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส�ำนักงานเขตที่ใช้เงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๒,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
มีรายการที่คงค้างรอซ่อม แต่ไม่สามารถใช้งบประมาณเต็มยอด ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทได้ เนื่องจากหากเพิ่มอีกหนึ่ง
รายการ วงเงินจะเกินยอด ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
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๔.๗ จากองค์ประกอบทีเ่ ป็นลักษณะเขตพืน้ ทีเ่ ขต ข้อ ๔.๑ - ๔.๕ พอจะจัดล�ำดับความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องซ่อมแซม
บ�ำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้ดังนี้
		 ล�ำดับที่ ๑ ส�ำนักงานเขตตลิ่งชัน
		 ล�ำดับที่ ๒ ส�ำนักงานเขตธนบุรี
		 ล�ำดับที่ ๓ ส�ำนักงานเขตจอมทอง
		 ล�ำดับที่ ๔ ส�ำนักงานเขตบางกอกน้อย (ล�ำดับที่ ๓ มี ๒ ส�ำนักงานเขต เนื่องจากคะแนนเท่ากัน)
		 ล�ำดับที่ ๕ ส�ำนักงานเขตทวีวัฒนา
		 ล�ำดับที่ ๖ ส�ำนักงานเขตคลองสาน (ล�ำดับที่ ๕ มี ๒ ส�ำนักงานเขต เนื่องจากคะแนนเท่ากัน)
		 ล�ำดับที่ ๗ ส�ำนักงานเขตบางพลัด
		 ล�ำดับที่ ๘ ส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่
๔.๘ ค�ำอธิบายวิธีการจัดล�ำดับความจ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และ
สิ่งสาธารณประโยชน์
		 ๔.๘.๑ การจัดล�ำดับดังกล่าวสามารถด�ำเนินการได้หลายวิธีตามที่กรุงเทพมหานครเห็นว่าสมควรการจัด
ล�ำดับตามเอกสารนี้เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้น เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่จัดท�ำขึ้นเพื่อแสดงรูปแบบจ�ำลอง (Model)
ตัวอย่างในการเสนอแนะให้กรุงเทพมหานครมีการศึกษาข้อมูล เก็บสถิติ ตัวเลข จ�ำแนกข้อมูลอย่างเป็นระบบอย่างเพียง
พอและเหมาะสม ในการจัดงบประมาณให้สำ� นักงานเขต เมือ่ กรุงเทพมหานครรับหลักการแล้ว ควรตัง้ คณะท�ำงานศึกษา
และจ�ำแนกข้อมูลอย่างละเอียดเพือ่ ก�ำหนดวิธกี ารในการจัดการข้อมูลเพือ่ แทนค่าข้อมูล จัดกลุม่ ข้อมูล และจัดล�ำดับข้อมูล
ต่อไป
		 ๔.๘.๒ จากการศึกษาเบื้องต้นของคณะกรรมการฯ จัดล�ำดับจัดโดยวิธีการ ดังนี้
					 (๑) ศึกษาว่ามีองค์ประกอบใดบ้างทีค่ วรน�ำมาศึกษา และใช้เป็นองค์ประกอบการจัดล�ำดับ จากการ
ศึกษาในเบื้องต้นที่น�ำมาจัดท�ำเป็นตัวอย่างนี้ พบว่ามีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ดังนี้
						 ก. จ�ำนวนถนน ตรอก ซอย
						 ข. สิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ เช่น ลานกีฬา ราวกันตกคลอง ราวสะพาน เป็นต้น
						 ค. ขนาดของพื้นที่เขต
						 ง. จ�ำนวนประชากร
						 จ. จ�ำนวนโรงเรียน
						 ฉ. ศักยภาพในการด�ำเนินการใช้เงินงบประมาณศึกษาจากสถิตกิ ารใช้งบประมาณย้อนหลัง ๓ ปี
					 (๒) แต่ละองค์ประกอบข้อ ๒.๑.๑ - ๒.๑.๖ น�ำตัวเลขของแต่ละองค์ประกอบมาจัดกลุ่มข้อมูลเป็น
๓ กลุม่ เรียงล�ำดับ และให้คา่ คะแนน เป็นกลุม่ (มีลกั ษณะคล้ายการตัดเกรดคะแนนค�ำตอบของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย)
			 		 กลุ่มที่ ๑ ให้ค่าคะแนน ๑ คะแนน
			 		 กลุ่มที่ ๒ ให้ค่าคะแนน ๒ คะแนน
			 		 กลุ่มที่ ๓ ให้ค่าคะแนน ๓ คะแนน
					 (๓) คิดคะแนนรวม เมื่อได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบของแต่ละส�ำนักงานเขตแล้วน�ำคะแนนมา
จัดล�ำดับได้ล�ำดับตามที่แสดงในข้อ ๔.๗
		 ๔.๘.๓ กรุงเทพมหานครอาจศึกษาและเพิม่ องค์ประกอบเพิม่ เติมจากข้อ ๔.๑ - ๔.๖ เช่น แหล่งชุมชนแออัด
เป็นต้น
๔.๙ จากข้อมูลข้อ ๒ - ๔ แสดงว่า งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความ
จ�ำเป็นต้องซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตทั้ง ๘ ส�ำนักงานเขต
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๕. อุปสรรคปัญหา และข้อเสนอแนะ
๕.๑ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก
ข้อมูลในข้อ ๔.๙ แสดงให้เห็นว่า ทุกส�ำนักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือได้รับงบประมาณไม่เพียงพอในการซ่อมแซมถนน
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ กรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ข้อเสนอแนะ
				๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครควรตัง้ งบประมาณให้สำ� นักงานเขตเพิม่ ขึน้ โดยคัดกรองแล้วแบ่งกลุม่ ส�ำนักงาน
เขตออกเป็น ๓ กลุม่ ตามลักษณะในพืน้ ทีแ่ ละองค์ประกอบทีส่ ะท้อนความจ�ำเป็นในการแก้ไขปัญหา และจัดตัง้ งบประมาณ
ให้แต่ละกลุ่ม ตั้งแต่ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยพิจารณาจาก
					
(๑) องค์ประกอบในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ซึง่ สะท้อนถึงความจ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหา
					
(๒) ศักยภาพในการด�ำเนินการทางการงบประมาณของส�ำนักงานเขต (การส�ำรวจความจ�ำเป็น
การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน)
				๕.๑.๒ การแบ่งกลุ่มส�ำนักงานเขต ตามข้อ ๕.๑.๑ ควรตั้งคณะท�ำงานเพื่อรวบรวมสถิติข้อมูลที่
เป็นองค์ประกอบสะท้อนความจ�ำเป็นในการแก้ไขปัญหา น�ำไปสู่การคิดค�ำนวณจ�ำนวนตัวเลขในการตั้งงบประมาณ
ตามแนวทางหลักการคิดค�ำนวณทีเ่ สนอเป็นตัวอย่างในข้อ ๔.๗ - ๔.๘ ข้างต้นทีก่ ล่าวมาแล้ว หรือวิธคี ดิ ค�ำนวณวิธใี ดวิธหี นึง่
ที่กรุงเทพมหานคร โดยคณะท�ำงานเห็นสมควร เพื่อจัดแบ่งกลุ่มเขตเพื่อการจัดสรรงบประมาณตามขนาดของเขต เช่น
อาจแบ่งเป็น
					
ก. เขตขนาดเล็ก ที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณไม่ต�่ำกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
					
ข. เขตขนาดกลาง มีความจ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
					
ค. เขตขนาดใหญ่ มีความจ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (วงเงิน
งบประมาณนีเ้ ป็นการศึกษาเบือ้ งต้น หากกรุงเทพมหานครเห็นด้วยในหลักการและตัง้ คณะท�ำงานศึกษาตามข้อเสนอแนะ
ข้อ ๕.๑.๒ การศึกษาโดยละเอียดของคณะท�ำงานจะได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ อย่างครบถ้วนแม่นย�ำยิ่งขึ้น)
๕.๒ การใช้งบประมาณไม่ตรงวัตถุประสงค์
				บางส�ำนักงานเขตใช้งบประมาณยอดนี้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ คือใช้กับงานที่ไม่ใช่งานเร่งด่วนฉุกเฉิน
งานประจ�ำหรือรายการที่ขออนุมัติในงบประมาณประจ�ำปีแต่ไม่ผ่านการพิจารณาของส�ำนักงบประมาณ ผู้บริหารและ
สภากรุงเทพมหานคร หรือใช้ในรายการซ่อมทีใ่ ช้งบประมาณจ�ำนวนมากใช้เพียง ๒-๓ รายการก็เต็มยอดงบประมาณทีต่ งั้
ไว้ให้ ๓,๐๐๐,๐๐๐บาท ทัง้ หมดนีม้ ผี ลกระทบท�ำให้รายการทีเ่ ป็นความเดือดร้อนของประชาชนทีป่ ระชาชนร้องเรียนผ่าน
มาทางกรรมการชุมชน ผูแ้ ทนประชาชน โรงเรียนร้องขอหรือพบจากการตรวจพืน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การแก้ไข เพราะงบประมาณ
ยอด ๓,๐๐๐,๐๐๐บาท ถูกใช้หมดแล้ว
ข้อเสนอแนะ ส�ำนักงานเขตควรจัดระบบการท�ำงาน ให้ปัญหาทั้งหมดที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งมาได้รับการ
รวบรวมบันทึกไว้ แล้วแยกออกเป็นรายการเร่งด่วนฉุกเฉิน เพื่อใช้เงินยอดเร่งด่วนฉุกเฉิน ส่วนรายการที่เป็นงานประจ�ำ
ไม่เร่งด่วนให้น�ำไปขอเป็นงบประมาณประจ�ำปีผ่านการพิจารณาตามกระบวนการของกรุงเทพมหานครโดยผ่านการ
พิจารณาจากสภากรุงเทพมหานคร
๕.๓ ปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
				๕.๓.๑ การเข้าซ่อมถนนในทีเ่ อกชนทีท่ งิ้ ร้างเกิน ๑๐ ปี เกิดปัญหาเจ้าหน้าทีถ่ กู ฟ้องคดีเนือ่ งจากด�ำเนินการ
ไม่ถกู ขัน้ ตอนของกฎหมายทีก่ ำ� หนด ซึง่ มีขนั้ ตอนหลายขัน้ ตอนและใช้ระยะเวลามาก เจ้าหน้าทีห่ ลายส�ำนักงานเขตทราบ
ว่าส�ำนักงานเขตอื่นถูกฟ้องคดีจึงไม่กล้าท�ำประชาชนจึงเดือดร้อนไม่ได้รับการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย
ข้อเสนอแนะ กรณีทิ้งร้างเกิน ๑๐ ปี ควรมีการแก้กฎหมายให้ถือเป็นการยกให้โดยปริยาย
				๕.๓.๒ การเข้าซ่อมถนน ตรอกซอย ที่เจ้าของที่ดินทอดทิ้งเกิน ๑๐ ปี และไม่อาจหาตัวเจ้าของหรือ
ติดต่อเจ้าของได้ ให้บันทึกปากค�ำประชาชนไม่น้อยกว่า ๑๕ ราย ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน หากไม่มี
การคัดค้านให้ด�ำเนินการซ่อมได้ ส�ำนักงานเขตเห็นว่าใช้เวลานาน ท�ำให้ไม่สามารถซ่อมได้โดยรวดเร็ว
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ข้อเสนอแนะ ควรแก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการก�ำหนดหลักเกณฑ์วธิ กี าร และค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยลดจ�ำนวนการบันทึกปากค�ำประชาชนเป็น
๕ ราย และลดระยะเวลาประกาศลงเป็น ๑๕ วัน
๕.๓.๓ การซ่อมถนนตรอกซอยในที่ดินของเอกชนที่เจ้าของทอดทิ้งเกิน ๑๐ ปี มิได้ปิดกั้น หวงห้ามทางเข้า
ออก เดิมส�ำนักงานเขตด�ำเนินการเข้าซ่อมแซมเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แต่ปจั จุบนั บางส�ำนักงานเขตไม่
กล้าซ่อม เนือ่ งจากความในข้อ ๕/๒ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการก�ำหนดหลักเกณฑ์วธิ กี าร และค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ก�ำหนดว่า การพัฒนาต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชน มิใช่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ จึงไม่กล้าด�ำเนินการตามขั้นตอนที่
ระเบียบก�ำหนด เพราะเกรงว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ ระเบียบเดิมไม่มีประโยคนี้
เดิมเจ้าหน้าที่จึงกล้าซ่อมแซม หลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่กล้าซ่อม
ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารควรจัดประชุมแนวดิ่งระดับหัวหน้าฝ่ายโยธาชี้แจงท�ำความเข้าใจให้มีความชัดเจนถือ
ปฏิบัติตรงกันทุกส�ำนักงานเขต
๕.๓.๔ กรมบัญชีกลางได้ให้ค�ำจัดกัดความในการซ่อมแซมว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมด ท�ำให้
การใช้งบดังกล่าวมีข้อจ�ำกัดกรณีที่ต้องการซ่อมบางส่วน เช่น ปรับปรุงห้องน�้ำบางส่วนในโรงเรียน
ข้อเสนอแนะ ขอให้แก้ไข รายการในข้อบัญญัตงิ บประมาณของกรุงเทพมหานคร จากค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซม
บ�ำรุงรักษา ถนนตรอกซอย และสิง่ สาธารณประโยชน์เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นค่าใช้จา่ ยในการ
ปรับปรุงเฉพาะบางส่วน และซ่อมแซมถนนตรอกซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน (เพิ่มค�ำว่าปรับปรุงเฉพาะบางส่วน)

๒๕. การประเมินผลเชิงคุณภาพงบประมาณรายจ่าย หมวดรายจ่ายอื่นของส�ำนักงานเขต
กลุ่มกรุงธนเหนือ
๑. ปัญหาและความส�ำคัญของเรื่อง
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของกรุงเทพมหานคร ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณหมวดรายจ่าย
อืน่ ให้สำ� นักงานเขตกลุม่ กรุงธนเหนือ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ มีการจัดสรรในปีงบประมาณรายจ่าย
ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๕๑๒,๙๕๕,๒๐๐ บาท ปีงบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ.๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓๓๔,๑๕๓,๕๐๐ บาท และงบ
ประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ�ำนวน ๒๒๖,๖๗๔,๖๐๐ บาท (ที่มา: ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร) งบประมาณ
ดังกล่าว จะเป็นค่าใช้จา่ ยในการประชุม การอบรมสัมมนาบุคลากร การจ้างเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยของโรงเรียนใน
พืน้ ทีเ่ ขตต่างๆ และค่าใช้จา่ ยของโครงการต่างๆ เช่น ค่าใช้จา่ ยในการประชุมครู โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สนิ ฯให้แก่
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการว่ายน�ำ้ เป็นเล่นน�ำ้ ได้ปลอดภัย โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย โครงการ
สอนภาษาจีน โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร โครงการครอบครัวรักการอ่าน โครงการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งจะเป็นรายการ/โครงการ
ที่มีลักษณะ ที่การจัดสรรงบประมาณในหลายลักษณะ ได้แก่ เป็นการจัดสรรตรงให้ส�ำนักงานเขต ตามความต้องการ
ของประชาชนในพืน้ ที่ เป็นการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายจากส่วนกลางทีจ่ ะจัดสรรให้สำ� นักงานเขต และเป็นการรับ
การจัดสรร/โอนงบประมาณจากส�ำนัก/หน่วยงานต่างๆ เพือ่ ให้สำ� นักงานเขตด�ำเนินการในพืน้ ทีต่ ามทีส่ ำ� นักต่างๆ ก�ำหนด
โครงการดังกล่าวในแต่ละปีงบประมาณ จะมีการรายงานผลการติดตามประเมินผล แต่เพียงการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแต่ละไตรมาส และรายงานผลการด�ำเนินงานตามการะบวนการ/วิธกี ารท�ำงาน เช่น โครงการพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
ผลการด�ำเนินงานคือ ได้จ้างอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ หรือโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยมีการรายงานผล
การด�ำเนินงาน คือ จัดกิจกรรมท�ำเขตอาหารปลอดภัย และจัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐาน หรือโครงการ
ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร มีการรายผลการด�ำเนินงาน คือ สรรหา/คัดเลือกภูมิปัญญาของ
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สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้สูงอายุ หรือโครงการครอบครัวรักการอ่าน มีการรายผลการด�ำเนินงาน คือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หรือโครงการ
สอนภาษาจีน มีการรายผลการด�ำเนินงาน คือ จ้างครูสอนภาษาจีน บางส�ำนักงานเขตรายงานว่า นักเรียนสามารถสือ่ สาร
ภาษาจีน แต่ไม่มีรายงานว่า นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาจีนได้กี่คน เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ เป็นต้น จะเห็นว่า ไม่มีการ
รายงานการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ จากโครงการดังกล่าว ทัง้ นี้ ส�ำนักงานเขตเป็นผูร้ ายงานผลการด�ำเนินงาน
๒. ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
จากการทีไ่ ด้ตดิ ตามประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของส�ำนักงานเขตกลุม่ กรุงธนเหนือ ของคณะกรรมการ
การเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ พบว่า
๒.๑ รายละเอียดของงาน/โครงการ ในหมวดรายจ่ายอื่น ดังกล่าว จ�ำแนกได้ ดังนี้
		 ๒.๑.๑ ไม่มีการก�ำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ในภาพรวมที่ชัดเจน
		 ๒.๑.๒ ในโครงการจะก�ำหนดระยะเวลาการด�ำเนินการก�ำหนดไว้เพียง ๑ ปี (ตามปีงบประมาณ) เท่านั้น
โดยไม่ทราบว่าจะด�ำเนินการกี่ปีจึงจะแล้วเสร็จ ทั้งที่ โครงการเหล่านั้นมีการด�ำเนินการติดต่อกันหลายปี เช่น โครงการ
ว่ายน�้ำเป็น เล่นน�้ำได้ปลอดภัย
		 ๒.๑.๓ ไม่มีการก�ำหนดตัวชี้วัดในแต่ละปี และในภาพรวมของโครงการ ท�ำให้มีผลกระทบต่อการติดตาม
ประเมินผลเชิงคุณภาพ เพราะไม่มเี กณฑ์การวัดผล ท�ำให้ไม่มกี ารติดตามประเมินผล ตัง้ แต่กอ่ นด�ำเนินการถึงความพร้อม
ระหว่างด�ำเนินการในความก้าวหน้า และหลังจบโครงการถึงผลผลิต และนอกจากนี้โครงการดังกล่าว จะด�ำเนินการไป
เรื่อยๆ ไม่มีเป้าหมายในภาพรวม และสุดท้ายจะมีลักษณะเป็นงานประจ�ำ(Routine)
๒.๒ ในการศึกษาของคณะการการการเศรษฐกิจฯ สามารถจ�ำแนกลักษณะ ของงาน/โครงการทีไ่ ด้รบั การจัดสรร
งบประมาณ ในหมวดรายจ่ายอื่น จ�ำนวน ๔๔ โครงการ ยกเว้น งาน/โครงการที่มีลักษณะเป็นการประชุม อบรม สัมมนา
บุคลากร ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนบุคคลากร การจ้างเหมายามฯ และการจัดงานต่างๆ (ที่มา: ข้อมูลจากส�ำนักงานเขต
กลุ่มกรุงธนเหนือ ตามรายละเอียดตารางที่ ๑) ดังนี้
		 ๒.๒.๑ โครงการที่ส�ำนักงานเขตได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี จากการเสนอค�ำของบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี โดยส�ำนักงานเขตเอง ตามความต้องการของส�ำนักงานเขต จะเป็นโครงการขนาดเล็ก ไม่ได้ก�ำหนด
เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด อย่างชัดเจน และจะก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินการปีเดียวเท่านั้น แต่โดยข้อเท็จจริงด�ำเนินการ
มากกว่า ๑ ปี ซึ่งไม่มีการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ ผลส�ำเร็จของงาน มีเพียงการรายงานผลการด�ำเนินงานเป็น
รายไตรมาส เช่น
					 • โครงการส่งเสริมการออกก�ำลังกาย จะรายงานผล เป็นการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส
และมีการรายงานผลการด�ำเนินงาน คือ จัดกิจกรรมออกก�ำลังกาย
					 • โครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ มีการรายงานผลการด�ำเนินงาน คือ อบรมวิชาชีพ ๖ หลักสูตร
					 • โครงการโรงเรียนน�ำร่องเปิดโลกกว้างเส้นทางสูอ่ าชีพ มีการรายงานผลการด�ำเนินงาน คือ นักเรียน
ค้นพบความถนัดก่อนการตัดสินใจเลือกอาชีพ เป็นต้น
โครงการลักษณะนี้ มีจ�ำนวน ๕ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๖ ของจ�ำนวนโครงการทั้งหมดและมีวงเงินรวมที่
ส�ำนักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือได้รับ คือ เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๔,๖๔๓,๔๕๐ บาท
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๕,๖๗๐,๙๖๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
จ�ำนวน ๔,๖๓๓,๙๐๐ บาท
		 ๒.๒.๒ โครงการทีเ่ ป็นนโยบายและได้รบั มอบหมายส่วนกลาง(กรุงเทพมหานคร) ให้สำ� นักงานเขตด�ำเนินการ
หรือโครงการทีส่ ำ� นักต่างๆ มอบหมาย/โอนงบประมาณให้สำ� นักงานเขตด�ำเนินการ โดยทีส่ ว่ นกลาง/ส�ำนัก เป็นผูก้ ำ� หนด
หลักเกณฑ์ ในการจัดสรรงบประมาณ/โอนงบประมาณ ให้ส�ำนักงานเขต จ�ำแนกได้เป็น ๒ ส่วน ดังนี้
					 (๑) โครงการทีส่ ำ� นักงานเขต ได้รบั การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ตามนโยบายของส่วนกลาง
(กรุงเทพมหานคร) ที่ก�ำหนดให้ทุกส�ำนักงานเขตด�ำเนินการ ซึ่งส�ำนักงานเขตจะเป็นผู้เสนอค�ำของบประมาณรายจ่าย
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ประจ�ำปี ตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนกลางก�ำหนด เช่น
					 • โครงการการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ให้ด�ำเนินการทุกส�ำนักงานเขต ซึ่งจะมีการรายงานผลการ
ด�ำเนินงานว่า ได้จ้างอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่
					 • โครงการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา ตรอก ซอยและสิง่ สาธารณประโยชน์ฯ จะได้รบั จัดสรรงบประมาณ
เท่ากัน ซึ่งจะมีการรายงานผลการด�ำเนินงานว่าได้ด�ำเนินการซ่อมแซมกี่รายการ
					 • โครงการครอบครัวรักการอ่าน ให้ด�ำเนินการทุกส�ำนักงานเขต และได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายทุกปี ซึ่งมีการรายงานผลการด�ำเนินงานว่าจัดกิจกรรมรักการอ่านบ้านหนังสือกี่ครั้ง
					 • โครงการอาสาสมัครชักลากขยะมูลฝอยในชุมชน ให้ดำ� เนินการทุกส�ำนักงานเขต และจะได้รบั การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายทุกปี ซึ่งมีการรายงานผลการด�ำเนินงานว่า จ้างอาสาสมัคร/ซื้ออุปกรณ์
ลักษณะโครงการนี้ไม่มีการก�ำหนดผู้รับผิดชอบ(หลัก/รอง) เป้าหมาย ผลส�ำเร็จของงานในภาพรวม และตัวชี้วัด
ท�ำให้ไม่สามารถติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพของโครงการนัน้ ได้ มีจำ� นวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘ ของจ�ำนวน
โครงการทัง้ หมด และมีวงเงินรวมทีส่ ำ� นักงานเขตในกลุม่ กรุงธนเหนือได้รบั คือ เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
จ�ำนวน ๕๒,๐๐๗,๑๑๑ บาท งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๕๐,๘๘๑,๐๐๐ บาท และงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๓๗,๙๖๓,๗๑๑ บาท
				(๒) โครงการที่ส�ำนักงานเขตได้รับมอบหมายและโอนงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี ซึ่งส�ำนักต่างๆ
เป็นผูเ้ สนอค�ำของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี และเมือ่ ได้รบั งบประมาณแล้วจะจัดสรร/โอนให้สำ� นักเขตด�ำเนินการ
โครงการส่วนใหญ่ในหมวดรายจ่ายอื่นจะเป็นโครงการลักษณะนี้ ในกรณีนี้ส�ำนักงานเขต ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
โดยตรง และไม่ได้ร่วมเป็นผู้ก�ำหนดเป้าหมาย ผลส�ำเร็จของงาน และโครงการส่วนใหญ่มีการด�ำเนินการติดต่อกัน
หลายปี แต่ก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินโครงการเพียงแค่ปีเดียว จึงท�ำให้ส�ำนักงานเขตด�ำเนินการไปตามงบประมาณที่ได้
รับในแต่ละปี โดยไม่ทราบ/เข้าใจถึงเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เหมือนเป็นการด�ำเนินงาน
ประจ�ำ(Routine) ตามปกติ และไม่มีการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ เช่น
					 • โครงการหญิง-ชายใจกล้า เผชิญหน้าเผชิญหนี้ ด�ำเนินการในงบประมาณปี ๒๕๖๐ ได้รับงบ
ประมาณไว้ส�ำนักงานเขตละ ๕๕,๐๐๐ บาท
					 • โครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม ด�ำเนินการในงบประมาณปี ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณ
ไว้ส�ำนักงานเขตละ ๖๕,๐๐๐ บาท
					 • โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน เริ่มด�ำเนิน
การในงบประมาณปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณไว้ส�ำนักงานเขตละ ๖๕,๐๐๐ บาท เปลี่ยนชื่อมาจาก ๒ โครงการข้างต้น
ทั้ง ๓ โครงการมีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน มีการเปลี่ยนชื่อโครงการทุกปี และในการติดตามประเมินผล จะมีรายงาน
ผลการด�ำเนินงานว่า จัดอบรม ๔ ครั้งๆ ละ ๑๐๐ คน และออกหน่วยเคลื่อนที่ ๔ ครั้ง/ปี โดยใช้วิธีการประเมินผลจาก
แบบสอบถามผูเ้ ข้าอบรม เห็นว่า ในการติดตามประเมินผล ควรมีการใช้ตวั ชีว้ ดั ในการวัดผล มีคนออมได้กคี่ น มีการเปลีย่ น
พฤฒิกรรมการลดหนี้หรือไม่ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนด
					 • โครงการภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะชีวติ ส�ำนักงานเขตได้รบั การโอนเงินงบประมาณให้ ในงบประมาณ
ปี ๒๕๖๑ และงบประมาณปี ๒๕๖๒ ส�ำนักงานเขตบางเขตรายงานผลการด�ำเนินงานว่า บรรลุวัตถุประสงค์ หรือบาง
ส�ำนักงานเขต รายงานผลการด�ำเนินงานว่า นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ซึ่งในรายละเอียดโครงการไม่มีการก�ำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด มีเพียงก�ำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่ม
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน และก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย กล่าวได้ว่า โครงการนี้ไม่สามารถวัดผลได้ จะมีผล
ให้ไม่สามารถติดตามประเมินผลในเชิงคุณภาพได้ และควรมีการก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
โครงการในลักษณะนีต้ ามข้อ (๒) มีจำ� นวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔๖ ของจ�ำนวนโครงการทัง้ หมด และ
มีวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรของส�ำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ คือ ในงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน
๓๑,๖๔๓,๖๗๔ บาท งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๖๒,๐๕๗,๖๓๔ บาท และงบประมาณรายจ่าย
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สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๕๗,๘๙๙,๘๕๕ บาท
จากการศึกษาโครงการต่างๆในหมวดรายจ่ายอื่น ของงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของส�ำนักงานเขตในกลุ่ม
กรุงธนเหนือ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ จ�ำนวน ๔๔
โครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ส�ำนักต่างๆเป็นผู้เสนอค�ำของบประมาณเมื่อได้รับงบประมาณแล้วจะ
จัดสรร/โอนให้ส�ำนักเขตด�ำเนินการ ซึ่งจะมีหลายส�ำนัก เช่น ส�ำนักการศึกษา ส�ำนักพัฒนาสังคม ส�ำนักอนามัย เป็นต้น
และในการจัดท�ำโครงการส�ำนักงานเขตไม่ได้เข้าร่วมหรือมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำโครงการตัง้ แต่ตน้ ส�ำนักงานเขตเป็นเพียง
ปลายน�้ำที่ต้องด�ำเนินงานตามงบประมาณที่ส�ำนักต่างๆโอนงบประมาณมาให้ ท�ำให้ไม่เข้าใจบทบาทของเขต แนวทาง/
ทิศทาง เป้าหมาย และผลส�ำเร็จของโครงการอย่างแท้จริง จนการด�ำเนินงานมีลักษณะเป็นงานประจ�ำไม่มีการติดตาม
ประเมินผลของโครงการ
๓. ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการฯ ได้ติดตามประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี และการด�ำเนินโครงการของส�ำนักงานเขต
กลุ่มกรุงธนเหนือพบว่า ไม่ได้มีการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ ท�ำให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานที่ได้รับอาจ
ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เป็นจุดอ่อนในการน�ำมาพิจารณา/ตัดสินใจในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
อีกทั้งผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชั้น ไม่ได้ให้ความสนใจในขั้นตอน กระบวนการ และระบบการติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลจากการติดตามประเมินผลจากเจ้าหน้าที่
โดยหลักการ การติดตามและประเมินผล เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญส�ำหรับฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ เพือ่ ก�ำกับ ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความส�ำเร็จของงาน/โครงการ และใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ�ำแนกเป็น
๑. การติดตามผล (Monitoring) เป็นกระบวนการตรวจสอบประสิทธิภาพ มักจะมีการติดตามผลในระหว่างช่วง
เวลาของการด�ำเนินโครงการ เพือ่ ให้งาน/โครงการ สามารถด�ำเนินการได้บรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะแสดงความก้าวหน้าของกระบวนการด�ำเนินงาน โดยติดตามผลในทุกกระบวนการของการด�ำเนินงานตั้งแต่การ
จัดสรรงบประมาณ วิธีการด�ำเนินการในแต่ละช่วงเวลาที่ก�ำหนด และผลผลิตที่จะเกิดขึ้น หากมีปัญหา/อุปสรรค เกิดขึ้น
อาจน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการด�ำเนินการ/งบประมาณ เพื่อให้โครงการสามารถด�ำเนินการต่อไปจนบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โดยมีการก�ำหนดช่วงเวลาในการติดตามผล เช่น ติดตามทุก ๓ เดือน
การประเมินผล (Evaluation) เป็นการวัดผลงานตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ประสิทธิภาพ
จะด�ำเนินการประเมินผลทั้งก่อนการด�ำเนินโครงการโดยประเมินความพร้อม ความเป็นไปได้ และหลังโครงการด�ำเนิน
การแล้วเสร็จ ถึงประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด�ำเนินโครงการตามเป้าหมายที่ก�ำหนด และอาจมีการประเมินผล
ระหว่างด�ำเนินการถึงความก้าวหน้า ซึง่ ในการติดตามและประเมินผลสิง่ ส�ำคัญ จะต้องมีการท�ำเกณฑ์การวัด หรือตัวชีว้ ดั
อย่างไรก็ดี ผลจากการติดตามและประเมินผล สามารถน�ำมาด�ำเนินการด้วยกัน/ควบคูก่ นั ได้ เพราะวิธกี ารมีความ
เกี่ยวเนื่องกัน เป็นเครื่องมือของผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ และท�ำให้การด�ำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมาย และสามารถน�ำผลไปใช้ประกอบการวางแผน การจัดท�ำงบประมาณหรือการจัดสรรงบประมาณ ได้อย่าง
เหมาะสม จึงกล่าวได้ว่าการติดตามประเมินผลเป็นเรื่องส�ำคัญในบริบทของการของการจัดการงบประมาณ ซึ่งที่ผ่าน
มาการรายงานการติดตาม/ประเมินผล โครงการต่างๆในหมวดรายจ่ายอื่น มักจะมีเพียงการรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นรายไตรมาส
• จากการศึกษา วิเคราะห์ ของคณะการการเศรษฐกิจฯ ข้างต้น มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. กรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร ต้องให้ความส�ำคัญ เรื่อง การติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ
ของงาน/โครงการต่างๆ ในหมวดรายจ่ายอื่น นอกเหนือจากการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยให้
มีการจัดวาง/พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล ส�ำหรับเป็นเครื่องมือในการพิจารณาและ ตรวจสอบ ของฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล รับผิดชอบภาพรวมในการติดตามประเมินผล โดยเป็นผูร้ บั ผิดชอบหลัก
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ทัง้ การติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ และการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
และรับผิดชอบในการจัดท�ำ/จัดวางระบบฐานข้อมูล ของระบบการติดตามประเมินผลดังกล่าว เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มโยง
ของฐานข้อมูลของทุกหน่วยงาน
๑.๒ ส�ำนักงบประมาณฯ รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ แผนปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ย
เงินงบประมาณ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่วิเคราะห์ พิจารณาในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
๑.๓ ส�ำนักต่างๆ ที่เป็นเจ้าของโครงการ ติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ ตั้งแต่ก่อนการด�ำเนินการ ระหว่าง
การด�ำเนินการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งการติดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
๑.๔ ส�ำนักงานเขตต่างๆ เป็นผูต้ ดิ ตามประเมินผลการด�ำเนินงาน ในฐานะทีเ่ ป็นผูร้ บั ผิดชอบในการด�ำเนินการ
ในพื้นที่
ทั้งนี้ ในกระบวนการการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ ให้มีการก�ำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม
ประเมินผล ทั้งในช่วงก่อนด�ำเนินโครงการ/ก่อนการจัดสรรงบประมาณ ช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินโครงการ และ
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ
หากเป็นเช่นนี้ จะท�ำให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ผลส�ำเร็จของโครงการ และ
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี มากกว่าการได้รับรายงานเฉพาะผลการใช้จ่าย
งบประมาณ อีกทั้งยังสามารถปรับ/เปลี่ยนโครงการ เพื่อให้มีการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การติดตามประเมินผล ยังเป็นกลไกหนึ่งที่จะสามารถตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
จากการจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามประเมินผล
จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสทางการคลัง ทีเ่ ป็นส่วนส�ำคัญในการเสริมสร้าง รักษาวินยั ทางการคลัง อย่างไรก็ดี
การรักษาวินัยทางการคลัง ไม่ได้มีเพียงการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงกิจกรรมการคลังอื่นด้วย เช่น
การจัดเก็บรายได้ ดุลการช�ำระหนี้ ภาระจากการก่อหนี้ เป็นต้น การศึกษา/วิเคราะห์ครั้งนี้ จะกล่าวถึงผลการติดตาม
ประเมินผลจาการใช้จ่ายงบประมาณในการด�ำเนินโครงการ หมวดรายจ่ายอื่น ที่มีผล/สัมพันธ์ต่อการรักษาวินัยทางการ
คลังได้เช่นกัน
๒. งาน/โครงการ ที่มีการด�ำเนินการหลายหน่วยงาน ให้มีการจัดท�ำแผนบูรณาการ/แผนด�ำเนินการร่วมกัน
ระหว่างส�ำนักงานเขต และส�ำนักต่างๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง/สัมพันธ์กันตั้งแต่ต้น เพื่อก�ำหนดผู้รับผิดชอบโครงการใน
ภาพรวม ก�ำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด วงเงินงบประมาณรายจ่าย รวมถึงระยะเวลา ของงาน/
โครงการร่วมกัน ซึ่งในการก�ำหนดผู้รับผิดชอบจะมีการแบ่งภารกิจของผู้ที่รับผิดชอบในภาพรวม ที่ต้องรับผิดชอบการ
ติดตามประเมินผลภาพรวมของโครงการ และผู้ที่รับผิดชอบที่จะด�ำเนินงานในพื้นที่เขตต่างๆ และการติดตามประเมิน
ผลในระดับพื้นที่ และที่ส�ำคัญจะท�ำให้ทุกหน่วยงานเข้าใจทิศทางในการด�ำเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จ
ในระดับประเทศมีการก�ำหนดให้มีการจัดท�ำแผนงานบูรณาการ งาน/โครงการที่มีหน่วยงานตั้งแต่ ๒ หน่วยงาน
ขึน้ ไปด�ำเนินการ (ตาม พรบ.วิธกี ารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑) ซึง่ ในแผนงานบูรณาการ จะประกอบด้วย เป้าหมาย วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ผลสัมฤทธิท์ เี่ กิดขึน้ (ผลผลิต ผลลัพธ์) ระยะเวลาด�ำเนินการ หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างชัดเจน เพือ่ ให้สามารถวัดผลส�ำเร็จของงานได้ สามารถติดตามประเมินผลได้ และให้มผี ลผูกพันทุกหน่วยงาน
ในแผนงานการบูรณาการให้ด�ำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด เช่น แผนงานบูรณาการการป้องกัน
ปราบปราม และบ�ำบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติด มีการก�ำหนดเป้าหมาย ๓ เป้าหมาย คือ เป้าหมายด้านการป้องกัน เป้าหมาย
ด้านการปราบปราม และเป้าหมายด้านการบ�ำบัด ซึ่งในแต่ละเป้าหมายจะมีการก�ำหนด ตัวชี้วัด แนวทางการด�ำเนินงาน
ก�ำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ วงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
เห็นควรให้กรุงเทพมหานคร ปรับปรุง ข้อบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ ให้มีการจัดท�ำแผนงานบูรณาการเพื่อให้
สามารถติดตามประเมินผล การด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
				ในการจัดท�ำแผนงานบูรณาการดังกล่าว ส�ำนักต่างๆกับส�ำนักงานเขตร่วมกัน ท�ำโครงการที่สอดคล้อง
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สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

กับยุทธศสาตร์ของกรุงเทพมหานคร โดย
๒.๑ ให้มีการพิจารณาทบทวนโครงการที่ด�ำเนินการหลายปีและยังด�ำเนินการอยู่ว่า
				ก. โครงการทีด่ ำ� เนินการมาหลายปี ไม่การติดตามประเมินผลส�ำเร็จของโครงการ จนมีการด�ำเนินการใน
ลักษณะของงานประจ�ำ(Routine) หากยังมีความจ�ำเป็นก็ควรจัดสรรเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามหมวดรายจ่าย
				ข. หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นโครงการที่ยังมีความจ�ำเป็น
ควรให้ด�ำเนินการต่อ หรืออาจปรับโครงการให้กระบวนการด�ำเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
				ค. หรือควรยกเลิกหรือชะลอโครงการ หากการด�ำเนินงาน บรรลุผลส�ำเร็จครบถ้วนแล้ว หรือหากด�ำเนิน
การต่อไปไม่คมุ้ ค่า หรือเป็นโครงการทีไ่ ม่มคี วามจ�ำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพ สถานการณ์ เช่น โครงการบ�ำรุงรักษา
ปรับปรุง และเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว ซึง่ ส�ำนักงานเขตได้รบั การมอบหมายและรับโอนงบประมาณรายจ่าย จากส�ำนักฯ โดยการ
ด�ำเนินโครงการมีลกั ษณะเป็นการปรับปรุงพืน้ ทีข่ องเขตนัน้ ๆเช่น การปรับปรุงเกาะกลาง ปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ ถนน เป็นต้น
ซึง่ ในความเป็นจริง การด�ำเนินดังกล่าวเป็นภารกิจประจ�ำของส�ำนักงานเขต กรณีนหี้ ากมีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ ก็ให้
จัดสรรงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของส�ำนักงานเขตตามความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่
				ง. หรือยุบรวมโครงการที่มีลักษณะประเภทเดียวกัน หรือซ�้ำซ้อนกัน หรือมีเป้าหมายเดียวกัน เมื่อ
พิจารณาแล้ว ยังเป็นโครงการที่มีความจ�ำเป็น จะท�ำให้การด�ำเนินโครงการไม่ซ�้ำซ้อน มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และ
ประหยัดงบประมาณ เช่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อ กับโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งมีวิธีการด�ำเนินการเหมือนกัน คือการสร้างชิ้นงานเพื่อการเรียนรู้หรือผลิตสื่อการ
เรียนการสอนของโรงเรียน
๒.๒ หากยังมีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินโครงการต่อไป หรือถ้าเป็นโครงการใหม่ เห็นควรให้หน่วยงานที่อยู่ใน
แผนงานบูรณาการร่วมกัน/เกีย่ วข้องกัน ด�ำเนินการก�ำหนดเป้าหมายร่วมกัน ก�ำหนดกลยุทธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชีว้ ดั
พร้อมจัดล�ำดับความส�ำคัญของกิจกรรมของหน่วยงานที่จะด�ำเนินการ
๒.๓ ส�ำหรับในขั้นตอนการด�ำเนินงาน ให้มีการแบ่งความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
ดังนี้
				ก. โดยส�ำนักที่เป็นเจ้าของโครงการหรืออาจเป็นส�ำนักที่กรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นเจ้าภาพหลัก
รับผิดชอบในภาพรวม ทีส่ ำ� คัญยิง่ คือ รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลโครงการในภาพรวม ตามเป้าหมาย ผลผลิต
ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดที่ก�ำหนด
				ข. ส�ำนักงานเขตรับผิดชอบตามภารกิจทีจ่ ะด�ำเนินการในพืน้ ทีต่ ามแผนฯ ให้สำ� เร็จ บรรลุเป้าหมายพร้อม
รายงานผลจาการติดตามประเมินผล
ในการนี้ ส�ำนักต่างๆ และส�ำนักงานเขตจะด�ำเนินภารกิจตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนให้บรรลุเป้าหมายได้ผลผลิต
ผลลัพธ์ตามที่ก�ำหนด ในการด�ำเนินการทุกหน่วยจะเข้าใจถึงเป้าหมายที่ต้องการ และส�ำนักต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบใน
การติดตาม/ประเมินผลในภาพรวม (ตารางที่ ๒)
๓. เนื่องจากกรุงเทพมหานครให้ส�ำนักงานเขตสามารถริเริ่มจัดท�ำโครงการเอง หรือจัดท�ำโครงการแบบคิดเอง
ท�ำเอง ดังนั้น เพื่อให้การติดตามประเมินผล ของส�ำนักงานเขตสามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการ
ด�ำเนินการ ดังนี้
๓.๑ จัดท�ำแผนปฏิบัติการที่แสดงการด�ำเนินงานระยะ ๓ - ๕ ปีตามยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานเขต และตาม
ความต้องการของชุมชน ส�ำหรับโครงการ/รายการขนาดเล็กของส�ำนักงานเขต ว่าจะด�ำเนินการในปีใดบ้าง พร้อมก�ำหนด
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลส�ำเร็จที่ต้องการในภาพรวมในช่วงระยะ ๓-๕ ปี เพื่อให้สามารถติดตามประเมินผล การด�ำเนินงาน
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
๓.๒ ส�ำนักงานเขตสามารถเสนอค�ำของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีได้ตามแผนปฏิบตั กิ ารในแต่ละปี เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

๓.๓ ส�ำนักงานเขตจะสามารถติดตามประเมินผล ผลส�ำเร็จของงาน/โครงการตามแผนฯ ซึง่ ได้กำ� หนดเป้าหมาย
ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
๓.๔ ในแต่ละปีหากพบปัญหา/อุปสรรค ในการด�ำเนินโครงการ ส�ำนักงานเขตสามารถ ทบทวน ปรับเปลี่ยน
การด�ำเนินโครงการนั้นๆได้เพื่อให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
๓.๕ เมื่อได้ด�ำเนินการแล้ว ให้ส�ำนักงานเขตรายงานผลการด�ำเนินการเสนอกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการ
สนับสนุนในการเสนอค�ำของบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี
๔. ในกรณีเป็นโครงการที่ส�ำนักต่างๆเป็นผู้เสนอค�ำของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี และเมื่อได้รับจัดสรรงบ
ประมาณแล้ว โอน/จัดสรรงบประมาณให้สำ� นักงานเขตด�ำเนินการ โดยทีไ่ ม่ได้มกี ารร่วมกันจัดท�ำโครงการตัง้ แต่ตน้ ไม่ได้
ดูภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานเขต นั้นมีความเห็นว่า กรุงเทพมหานคร ควรให้มีการก�ำหนดแบ่งภารกิจในการจัด
บริการสาธารณะระหว่างส�ำนักงานเขตกับส�ำนักต่างๆ และ ระหว่างส�ำนักกับส�ำนัก ให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
ก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานได้ชัดเจน จะท�ำให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแผนของหน่วยงาน และกรุงเทพมหานครสามารถควบคุมการด�ำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถติดตาม
ประเมินผลได้ เช่น โครงการที่เกี่ยวกับแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขต/ โครงการตามความต้องการของชุมชน ส�ำนักงานเขต
เป็นผู้ด�ำเนินการ กับโครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร มีส�ำนักต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของเรื่อง นอกจากนี้ควรมี
การกระจายอ�ำนาจให้ส�ำนักงานเขตในการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
หากกรุงเทพมหานคร ให้ความส�ำคัญกับหลักการการติดตามประเมินผล และน�ำมาปรับระบบการติดตาม
ประเมินผลให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม นอกจากจะสามารถน�ำผลการติดตามประเมินผลในแต่ละปีมาใช้ในการตัดสินใจใน
การด�ำเนินโครงการต่างๆแล้ว ยังสามารถน�ำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเงินรางวัลประจ�ำปีส�ำหรับบุคคลากรของ
กรุงเทพมหานคร
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ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการให้เป็นไปตามข้อพิจารณา
ชื่อโครงการ
หลักการและเหตุผล.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ (สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในการด�ำเนินโครงการ)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
เป้าหมาย (ผลผลิต ผลลัพธ์)
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
กลุม่ เป้าหมาย (หรือพืน้ ทีท่ จี่ ะด�ำเนินการ หรือผูท้ ไี่ ด้รบั ประโยชน์ เช่น นักเรียน) ...........................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
แนวทางการด�ำเนินการและแผนการด�ำเนินการ..............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ตัวชี้วัด (ตัวบ่งชี้/วัดความส�ำเร็จ การบรรลุเป้าหมาย)
• เชิงปริมาณ (ลักษณะปริมาณตัวเลขของผลผลิตตามเป้าหมาย)
• เชิงคุณภาพ (มาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต โดยอาจก�ำหนดเป็นสัดส่วนร้อยละ )
ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ...........ปี (ตั้งแต่ปี..................ถึงปี..............)
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น และงบประมาณแต่ละปี........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ........................................................................................................................................................
๒๖. โครงสร้างงบกลางและการโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลางของกรุงเทพมหานคร (ปี ๒๕๖๑)
เรื่องเดิม ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือเวียนที่ กท. ๑๙๐๒/๘๒๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ๒๕๖๑ ลงนามโดยปลัดกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๒ การขออนุมัติโอน/ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
..........................................................................................................................................................................................
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

				๒.๓ ทุกหน่วยงานทีก่ อ่ หนีผ้ กู พันประมาณรายจ่าย หมวดครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน
และหมวดรายจ่ายอืน่ รวมทัง้ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ยกเลิกการด�ำเนินการหากมีงบประมาณคงเหลือให้โอนเข้างบกลาง รายการ
เงินส�ำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น
ข้อ ๓ การขออนุมัติจัดสรรงบกลาง (หนังสือเวียนที่ กท. ๑๙๐๒/๔๕๒๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ๒๕๖๒)
				๓.๑ รายการเงินส�ำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น ให้ขอจัดสรรเฉพาะกรณีที่ไม่ด�ำเนินการแล้ว
จะเกิดความเสียหายร้ายแรง และให้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓๓/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ซึ่งระบุให้เสนอขอจัดสรรได้เฉพาะ ๔ กรณีดังนี้
					 ๓.๑.๑ เป็นรายจ่ายทีม่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วนเกีย่ วกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
หากไม่ด�ำเนินการจะเกิดความเสียหาย และไม่อาจรอตั้งงบประมาณในคราวต่อไปได้ อีกทั้งไม่สามารถเจียดจ่ายจากงบ
ประมาณทีห่ น่วยงานมีได้ เช่น ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการก่อสร้าง หรือปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ท่อระบายน�ำ้ สะพาน
การขุดลอกคลอง และสิ่งสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ เป็นต้น
					 ๓.๑.๒ เป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายตามค�ำพิพากษาหรือกฎหมาย
					 ๓.๑.๓ รายจ่ายตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
					 ๓.๑.๔ รายจ่ายตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีไปถึงประชาชน
				๓.๔ ให้มคี ณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีโดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร
ที่ก�ำกับดูแลส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นประธาน เพื่อพิจารณาความจ�ำเป็นในการขอจัดสรรเงินของ
หน่วยงานต่าง ๆ
		
๑. ปัญหาและความส�ำคัญของเรื่อง
๑.๑ ปัญหา
				จากการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส�ำนักการศึกษา และเขต ๘ เขต ในกลุ่มกรุงธนเหนือของ
คณะกรรมการการเศรษฐกิจฯ (ปี ๒๕๖๑) ได้รับการชี้แจงจากหน่วยงานว่าไม่ได้รับความสะดวกคล่องตัวในการใช้
งบประมาณเหลือจ่ายของตนเองไปด�ำเนินการพัฒนาพื้นที่ในความรับผิดชอบ โดยจะต้องโอนเงินเหลือจ่าย ในหมวดค่า
ครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอืน่ เข้างบกลางรายการเงินส�ำรองจ่ายทัว่ ไป กรณีฉกุ เฉิน
หรือจ�ำเป็นตามหนังสือเวียน เรือ่ งแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น
๑.๒ ความส�ำคัญของการโอนเงินเหลือจ่ายเข้ามากลาง
				๑.๒.๑ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณพ.ศ. ๒๕๒๙ อาศัยอ�ำนาจตามความใน
มาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบ
ของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙”
..........................................................................................................................................................................................
ข้อ ๕ ให้ผวู้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร รักษาการตามข้อบัญญัตนิ ี้ และให้มอี ำ� นาจออกข้อบังคับระเบียบ ค�ำสัง่
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๔ การโอนเงิน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและการใช้งบประมาณรายจ่าย
ข้อ ๑๔ การโอนรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประมาณรายจ่ายที่ก�ำหนดไว้ในรายการใด ส�ำหรับ
หน่วยงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี หรือตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก�ำหนด
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รายจ่ายรายการต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้ในงบกลาง ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร มีอ�ำนาจจัดสรรให้หน่วยงานเบิกจ่าย
โดยตรง หรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆของหน่วยงานนั้นๆได้ตามความจ�ำเป็น ยกเว้นเงินส�ำรองจ่ายทั่วไป ให้เป็นอ�ำนาจ
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ในกรณีจ�ำเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะโอนรายจ่ายงบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ
ในงบเดียวกันก็ได้
ข้อ ๑๕ การใช้จา่ ยส�ำหรับหน่วยงานทีก่ ำ� หนดไว้ในแต่ละรายการ ตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปีกด็ ี
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมก็ดี ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก�ำหนด
๑.๑.๒. ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการก�ำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบตั เิ กีย่ วกับงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๔ และข้อ ๕ ข้อ ๑๔ และ ข้อ ๑๕ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณพ.ศ. ๒๕๒๙
ผู้ว่า-ราชการกรุงเทพมหานครจึงก�ำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการก�ำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และ
การปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓”
หมวด ๓ การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ข้อ ๒๔ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอ�ำนาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายดังนี้
(๓) โอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงานกับงบกลาง
			 ข้อ ๒๖ การโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งเป็นงาน หรือโครงการที่มิได้ระบุไว้ ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เป็นอ�ำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
		 ๒. ข้อเท็จจริง
		 เขตต่าง ๆ ในกลุ่มโซนกรุงธนเหนือ ๘ เขต และส�ำนักการศึกษาได้โอนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลาง รายการเงิน
ส�ำรองจ่ายทั่วไป พร้อมทั้งขอจัดสรรเงินจากงบกลาง ดังนี้
สรุปการโอนและการขอจัดสรรเงินงบกลางปี ๒๕๖๑
หน่วยงาน
ขอโอน
ขอจัดสรรส�ำรองจ่ายทั่วไป
ส�ำนักการศึกษา
๑๖๓,๗๒๘,๕๑๓
๔,๐๒๒,๙๓๐
ส�ำนักงานเขตธนบุรี
๓๒,๗๑๔,๘๕๗
๑,๑๐๖,๗๘๐
ส�ำนักงานเขตคลองสาน
๖,๖๘๐,๖๘๓
๓,๔๒๖,๒๗๐
ส�ำนักงานเขตจอมทอง
๓๕,๓๐๒,๙๗๘
๙๒๑,๒๓๑
ส�ำนักงานเขตบองกอกใหญ่
๓,๖๐๑,๔๘๙
๑,๐๙๕,๙๓๐
ส�ำนักงานเขตบอกกอกน้อย
๓๐,๔๕๔,๔๑๙
๒,๙๕๓,๐๑๖
ส�ำนักงานเขตบางพลัด
๓๑,๖๔๕,๕๔๒
๔๗๙,๕๗๔
ส�ำนักงานเขตตลิ่งชัน
๓๗,๕๖๒,๔๒๙
๑,๗๕๔,๓๔๗
ส�ำนักงานเขตทวีวัฒนา
๔๓,๓๘๙,๕๑๑
๑,๗๖๗,๖๓๐

จัดสรรงบกลางประเภทอื่น ๆ
๑๗๑,๗๓๗,๖๔๓
๙๑๑,๓๒,๖๐๐
๖๐,๗๖๓,๙๐๒
๗๙,๗๒๒,๓๒๕
๕๓,๘๙๙,๖๘๑
๗๘,๐๙๒,๕๒๘
๖๒,๖๓๑,๖๑๗
๖๑,๐๙๔,๘๕๔
๖๒,๓๙๔,๑๖๓

ความเป็นมาของการโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลาง

ในปี ๒๕๔๓ มีรองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ซึ่งก�ำกับดูแลส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (ขณะนั้นยังเป็น
ส�ำนักงานงบประมาณ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน ระดับ ๙) ได้มนี โยบายให้โอนงบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ
และสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น เข้างบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายทั่วไป (ในอดีตหน่วยงาน
สามารถโอนงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวไปด�ำเนินการรายการทีจ่ ำ� เป็นได้ เช่น การปรับปรุงถนน ตรอก ซอย อาคารเรียน
สถานทีท่ ำ� งาน จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ทชี่ ำ� รุด ฯลฯ) หลังจากปี ๒๕๔๓ ผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานครทีร่ บั เลือกตัง้ มาใหม่ ก็คงด�ำเนินการ
ตามนโยบายดังกล่าวมาถึงปัจจุบัน
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ประเภทของงบกลาง และงบประมาณที่ตั้งไว้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒
		
รายการ		
						
๑. เงินส�ำรองจ่ายทั่วไปกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น
๒. เงินส�ำรองจ่ายทั่วไปกรณีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับน�้ำท่วม
๓. เงินส�ำรองจ่ายทั่วไปกรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร
๔. เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง		
๕. เงินบ�ำเหน็จลูกจ้าง		
๖. ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ		
๗. เงินส�ำรองค่าสาธารณูปโภคและค่าบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
๘. เงินส�ำรองส�ำหรับค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
๙. เงินส�ำรองส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเขต
๑๐. เงินส�ำรองส�ำหรับค่างานส่วนที่เพิ่มแบบปรับราคาได้
๑๑. ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามพระราชด�ำริ
๑๒. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร
๑๓. เงินส�ำรองส�ำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
๑๔. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		
๑๕. เงินส�ำรองส�ำหรับค่าใช้จ่ายส�ำหรับบุคลากร
๑๖.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล
๑๗. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และสิ่งก่อสร้าง
๑๘. เงินรางวัลและเงินช่วยเหลือส�ำหรับผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปี
๑๙. เงินส�ำรองส�ำหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย
๒๐. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส�ำนักงานเขต
๒๑.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร
๒๒. เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบ�ำนาญของกรุงเทพมหานคร
๒๓. เงินส�ำรองส�ำหรับจ่ายเป็นเงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
๒๔. เงินส�ำรองส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

ปี ๒๕๕๓
(ล้านบาท)
๒๓๐
๖๐
๖๑๘.๖
๒๐๐
๘๕
๕๐
๙๐
๗๕.๑
๕๘
๑๐
๖๐.๘
๓๓
๒๕
-

ปี ๒๕๖๒
(ล้านบาท)
๖๐๐
๖๐๐
๗๐๐
๓,๑๖๘
๖๘๕
๒๐๐
๕๐
๓๕๐
๓๐๐
๕๐
๓๖๑.๘
๓๒๐
๔,๙๑๕
๓๕๐
๒,๗๐๐
๑,๐๒๕
๕๐
๕๐
๒๑๖
๒,๒๐๐
๔๐

๓. ข้อเสนอแนะในเบื้องต้น
๓.๑ กรณีไม่ต้องโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลาง
๓.๒ กรณีให้โอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลาง
กรณีที่ ๑ มีข้อดีและข้อเสียดังนี้
ข้อดี
๑. หน่วยงานสามารถน�ำเงินเหลือจ่ายหลังจากก่อนก่อหนีผ้ กู พันแล้วไปด�ำเนินการในพืน้ ทีไ่ ด้สะดวกรวดเร็ว และ
คล่องตัวมากขึ้น เช่น การปรับปรุงถนน ตรอก ซอย สิ่งสาธารณประโยชน์โรงเรียน
๒. หน่วยงานสามารถน�ำเงินไปจัดซือ้ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ทีจ่ ำ� เป็นโดยไม่ตอ้ งรอตัง้ งบประมาณประจ�ำปี เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้
เครื่องคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ที่ได้รับอนุมัติให้ยุบสภาพแล้ว
๓. มีงบประมาณไปด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เช่น การเก็บขยะมูลฝอย
แก้ไขปัญหาน�้ำท่วมขัง ขุดลอกคูคลอง การจัดกิจกรรมร่วมกับประชาชนโดยไม่ต้องจัดสรรเงิน
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ข้อเสีย
๑. บางหน่วยงานน�ำเงินเหลือจ่ายไปจัดซื้อครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ใหม่ ท�ำให้เพิ่มภาระในการจ้างพนักงานขับรถ
หรือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจ�ำนวนมาก เพื่อติดตั้งตามห้องต่าง ๆ ซึ่งไม่มีความจ�ำเป็น ท�ำให้กรุงเทพมหานครรับภาระ
ค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น
๒. หน่วยงานไม่มกี ารวางแผนการใช้จา่ ยเงินล่วงหน้า จึงท�ำให้มจี ำ� นวนครัง้ ในการโอนงบประมาณภายในหน่วยงาน
สูง เช่น ต้องใช้เงินให้หมดก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเป็นฐานในการขอตั้งงบประมาณในปีถัดไป น�ำเงินไปจัดอบรม
สัมมนาต่างจังหวัด
๓. การขอตัง้ งบประมาณของหน่วยงาน แต่มปี ญ
ั หาอุปสรรคด�ำเนินการไม่ได้ ก็ขอยกเลิกโครงการ และน�ำเงินไป
ใช้จ่ายในเรื่องอื่น ๆ ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของการขอตั้งงบประมาณ แต่เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงิน เพื่อไม่ให้เสียคะแนนตัวชี้
วัดในการใช้จ่ายเงิน
กรณีที่ ๒ การโอนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลาง
ข้อดี
๑. การโอนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายทัว่ ไปกรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็นท�ำให้กรุงเทพมหานครมี
งบประมาณในการบริหารงานได้มากขึ้น สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น กรณีเกิดภัยน�้ำท่วมฝนแล้ง
และภัยต่างๆจากมนุษย์ หรือธรรมชาติ
๒. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครสามารถจัดสรรเงิน สนองนโยบายของรัฐบาลที่ไปสู่ประชาชนได้มากขึ้น
๓. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครสามารถจัดสรรเงินให้เป็นไปตามโยบายที่ให้ไว้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
๔. การโอนเงินเหลือจ่ายเขางบกลาง ท�ำให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานถูกต้องตาม
หลักงบประมาณตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการก�ำหนด ประเภทรายรับ - รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ หมวด ๓ การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ข้อเสีย
๑. หน่วยงานขาดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณเหลือจ่ายของตนเอง เพราะการจะทํางานสิ่งใด
ต้องขอจัดสรรเงินงบกลาง อาจจะไม่ได้ตามทีต่ อ้ งการ เนือ่ งจากเงินงบกลางมีจาํ นวนน้อย แต่ความต้องการมีจาํ นวนมาก
จึงต้องจัดสรรปันส่วนกัน
๒. การโอนเงินเข้างบกลาง โดยการยกเลิกโครงการทีท่ ำ� ไม่ได้เป็นการใช้เงินร้อยละ ๑๐๐ หรือไม่ มีผลกับตัวชีว้ ดั
ในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
๓. มีผลกระทบกับจํานวนเงินสะสม ตามระเบียบเกี่ยวกับเงินสะสม เมื่อหน่วยงานใดได้รับงบประมาณ รายจ่าย
ประจําปีแล้วหากเบิกจ่ายไม่หมด เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณนั้น ๆ เงินที่เหลือจ่ายจะตกเป็นเงินสะสม แต่เมื่อผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โอนเงินเหลือจ่าย (๓ หมวดดังกล่าว) เข้างบกลาง ผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานคร ย่อมจะจัดสรร
เงินให้มากทีส่ ดุ จึงมีเงินเหลือจ่ายเพียงเล็กน้อยทีจ่ ะตกเป็นเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร ดังนัน้ หาก เหตุการณ์ดงั กล่าว
นี้สะสมเป็นระยะเวลานาน จะทําให้เงินสะสมของกรุงเทพมหานครไม่เพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรให้หน่วยงานที่มีเงินเหลือจ่ายใน ๓ หมวดดังกล่าว ได้น�ำเงินไปจัดซื้อทดแทนครุภัณฑ์ที่ช�ำรุด และได้รับ
อนุมตั ใิ ห้ยบุ สภาพหรือจ�ำหน่ายแล้ว เช่น รถยนต์ทใี่ ช้งานในหน่วยงาน เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือ่ งปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ
ภายในปีงบประมาณนั้น ก่อนจะโอนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลางเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเอง และไม่เป็นภาระของ
กรุงเทพมหานครในการตั้งงบประมาณในปีถัดไป
๒. การขอยกเลิกรายการในหมวดรายจ่ายอืน่ เนือ่ งจากไม่มคี วามพร้อมในการด�ำเนินการ ติดขัดเกีย่ วกับระเบียบ
การเบิกจ่าย หรือก�ำลังแก้ไขระเบียบใหม่ ซึ่งเป็นความผิดของการตั้งงบประมาณ ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการได้ จึงขอ
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โอนเงินเข้างบกลาง ท�ำให้หน่วยงานอืน่ ทีจ่ ำ� เป็นต้องด�ำเนินงานในปีนน้ั เสียโอกาสในการท�ำงานเพราะไม่มงี บประมาณให้
ควรพิจารณาถึงการให้เงินรางวัลประจ�ำปีของหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย
๓. งบกลางมีจำ� นวนรายการมาก เห็นควรพิจารณาตัง้ งบประมาณเฉพาะรายการทีจ่ ำ� เป็นและมีการขอจัดสรรเงิน
จ�ำนวนมาก รายการใดทีส่ ามารถจัดสรรในประเภทเดียวกันได้ ควรรวมกันเป็นรายการเดียวกัน เช่น เงินส�ำรองจ่ายทัว่ ไป
กรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นรวมกับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย และสิ่งก่อสร้าง เงินส�ำรอง
จ่ายทั่วไปกรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครรวมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารสงเคราะห์ของ
กรุงเทพมหานคร , เงินส�ำรองส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเขตรวมกับค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของส�ำนักงานเขต เพื่อสะดวกในการบริหารงบกลางของกรุงเทพมหานคร หรือหากสามารถตั้งงบประมาณที่หน่วยงาน
ได้ ก็ให้ตั้งงบประมาณประจ�ำปี เช่น เงินส�ำรองค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ,เงินส�ำรองส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงาน
ด้านสาธารณสุข เป็นต้น
๔. การตั้งงบประมาณในรายการงบกลางให้ค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับหลักการ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

๒๗. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในขั้นตอนการเตรียมการ
ของส�ำนักการศึกษา และส�ำนักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือ

๑. ระยะเวลาในการติดตาม
ตั้งแต่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ผ่านวาระที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ข้อบัญญัติ
งบประมาณมีผลบังคับใช้คือวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รวม ๒ เดือน ๗ วัน)
๒. หน่วยงานที่ติดตามการเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณ
๒.๑ สํานักการศึกษา
๒.๒ สํานักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือ ๘ สํานักงานเขต
๓. ขอบเขตและแนวทางการติดตาม
๓.๑ ขอบเขตและแนวทางการติดตามของคณะกรรมการฯ
ติดตามการดําเนินการตาม หนังสือที่ กท. ๑๙๐๒/๕๗๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปลัดกรุงเทพมหานครสั่ง
การให้ทกุ หน่วยงานเตรียมการจัดซือ้ จัดจ้างให้เป็นไปตามขัน้ ตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปได้กอ่ นตามร่างข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้พร้อมที่จะก่อหนี้ผูกพัน หรือทํา
ข้อตกลงได้ทันทีเมื่อข้อบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้และได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว
คณะอนุกรรมการฯ ได้ตดิ ตามการดําเนินการของหน่วยงานตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการตามความข้างต้น
ดังนี้
				๓.๑.๑ ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้ทราบขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตรงตามระเบียบ แล้วออกแบบฟอร์มสอบถามความคืบหน้า
การเตรียมการของหน่วยงานว่าอยู่ในขั้นตอนใด อุปสรรคปัญหาใด
				๓.๑.๒ ติดตามการเตรียมการใช้งบประมาณหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทดี่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอืน่
โดยส่งแบบฟอร์มให้หน่วยงานกรอกข้อมูลผลการเตรียมการจัดซือ้ จัดจ้างให้พร้อมทีจ่ ะก่อหนีผ้ กู พันได้ทนั ทีเมือ่ ข้อบัญญัตฯิ
มีผลบังคับใช้คือ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และอุปสรรคปัญหา ส่งคณะอนุกรรมการฯ
				เมือ่ ได้รบั ข้อมูลตามแบบฟอร์มแล้วได้มกี ารสอบถามข้อมูลจากส�ำนักการศึกษา และส�ำนักงานเขตในกลุม่
กรุงธนเหนือเพิม่ เติมได้ทราบว่ารายการต่าง ๆ ในหมวดรายจ่ายอืน่ มีลกั ษณะแตกต่างกันทัง้ ความยากง่ายระยะเวลาทีบ่ าง
รายการด�ำเนินการคาบเกีย่ วหลายไตรมาส บางรายการต่อเนือ่ งหลายปี บางโครงการด�ำเนินการเพียงวันเดียว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลายรายการเบิกจ่ายเฉพาะค่าตอบแทนไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง จึงไม่ต้องเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง
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สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมายตามหนังสือข้างต้น จึงไม่ได้น�ำข้อมูลรายการในหมวดรายจ่ายอื่นมาน�ำเสนอ
				๓.๑.๓ เชิญหน่วยงานมาขอทราบข้อมูลอุปสรรคปัญหาในการเตรียมการจัดซือ้ จัดจ้าง พร้อมมีผแู้ ทนจาก
สาํ นักงบประมาณฯ เข้าร่วมรับฟังข้อมูลอุปสรรคปัญหาและให้ขอ้ เสนอแนะด้วย (เมือ่ วันที่ ๑๕ และ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒)
				๓.๑.๔ มีการโทรศัพท์สอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
				๓.๑.๕ สรุปผลการติดตามอุปสรรคปัญหา ข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน
การคลังและติดตามงบประมาณ
๓.๒ ขอบเขตแนวทางการติดตามผลหน่วยงานต่าง ๆ
				การติดตามผลการเตรียมการของหน่วยงานราชการในการเตรียมความพร้อมดังกล่าว คณะกรรมการ
วินจิ ฉัยปัญหาการจัดซือ้ จัดจ้างและบริหารการพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลางได้มหี นังสือแจ้งหน่วยงานราชการ ผูว้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่นตามหนังสือที่ กค. (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ให้หน่วยงานเตรียมการจัดซือ้ จัดจ้างในขัน้ ตอนภายในของหน่วยงานไว้กอ่ น เช่น การก�ำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะ
เฉพาะ คุณสมบัติผู้เสนอเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น และเมื่องบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. .... ได้รับอนุมัติจากรัฐสภาแล้วให้รีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทํา
สัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว
๔. ระยะเวลาในการจัดทํารายงาน
ตั้งแต่วันประชุมคณะกรรมการฯ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ (ซึ่งมีการประชุมร่วมกับสํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร) ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการจัดทํารายงาน
๕. สรุปผลการติดตาม
๕.๑ สํานักการศึกษา
				ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
				๕.๑.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
					
๕.๑.๑.๑ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ได้รับอนุมัติงบประมาณ ๒๔ รายการ แยกได้ดังนี้
ก. เป็นรายการที่ขอใหม่ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓เพียง ๒ รายการ คือ
๑. โครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (๒๕๖๓-๒๕๖๔) ๒๔,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ในระหว่าง
จัดทําราคากลาง สาเหตุที่ล่าช้าส�ำนักการศึกษา ชี้แจงว่าเกิดจาก
			 • ต้องแก้ไขปัญหารายการค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีอ่ ยูร่ ะหว่างการถูกตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
๑๒ รายการ
			 • ต้องรายงานสํานักงานลูกเสือแห่งชาติเพื่อรับทราบรูปแบบรายการเมื่อมีหนังสือตอบกลับมาส�ำนัก
การศึกษาจึงได้เริม่ กระบวนการจัดท�ำ TOR และท�ำหนังสือถึงสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ขอชือ่ ผูร้ ว่ มเป็น
คณะกรรมการจัดท�ำร่างขอบเขตของงานเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒. โครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงธน (๒๕๖๓-๒๕๖๔) ๒๐,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท อยูใ่ นขัน้ ตอนทาํ แผนการ
จัดซือ้ จัดจ้าง ซึง่ เป็นขัน้ ตอนทีด่ ำ� เนินการตัง้ แต่กอ่ นเสนอของบประมาณ หลังการเสนอของบประมาณยังไม่ได้ดำ� เนินการ
ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ สาเหตุที่ล่าช้าคือ
			 • ต้องแก้ไขปัญหารายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
๑๒ รายการ
			 • ต้องทํารายงานส่งส�ำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพื่อขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ ต้องรอ
หนังสือตอบให้ความเห็นชอบและต้องรอชือ่ ผูท้ สี่ ถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจะส่งให้รว่ มเป็นคณะกรรมการ
จัดท�ำร่างขอบเขตของงาน และเรื่องนี้ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเคยให้ข้อเสนอแนะว่าค่ายลูกเสือนี้ส�ำนัก
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวเป็นผู้เช่าพื้นที่จากส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ก่อนด�ำเนินการควรให้
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ส�ำนักการศึกษาร่วมลงชื่อด้วย โดยให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะเสนอขออนุมัติเงินประจ�ำงวด
ข. เป็นรายการทีเ่ ป็นงบประมาณต่อเนือ่ งจากรายการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐ รายการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ตามสัญญา
ค. เป็นรายการที่ลงนามในสัญญาแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สาเหตุที่ล่าช้าอยู่ระหว่างถูกแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ๑๒ รายการ จึงล่าช้ามาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับการเบิกเงิน
ทุกงวดต้องรายงานข้อบกพร่องที่ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทุกครั้ง
					
๕.๑.๑.๒ ค่าครุภัณฑ์
						
รวม ๕๗ รายการ ยังไม่มีรายการใดที่พร้อมก่อหนี้ผูกพันได้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
แยกเป็นรายการที่ดําเนินการได้ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
						
ก. แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ๒ รายการ
						
ข. ทบทวนประกาศ TOR ครั้งที่ ๒ จ�ำนวน ๔ รายการ เนื่องจากครั้งแรกมีผู้แสดง
						
ความคิดเห็น
						
ค. เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง ๒๐ รายการ
						
ง. ลงระบบร่างขอบเขตงาน ๓ รายการ
						
จ. ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ๒ รายการ
						
ฉ. เสนอราคา ๗ รายการ
						
ช. ขออนุมัติจ้าง ๑๔ รายการ
						
ญ. ขออนุมัติเงินประจํางวด ๕ รายการ
						
สรุป ในค่าครุภัณฑ์ ๕๗ รายการ มีเพียง ๕ รายการพร้อมจะเสนอลงนามสัญญา
ก่อหนี้ผูกพันได้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ถ้าการขอเงินงวดที่เสนอไปถูกต้องตามระเบียบและได้รับอนุมัติ)
สรุปภาพรวมของส�ำนักการศึกษา
ก. ค่าที่ดิน รายการใหม่ที่ไม่ใช่รายการที่ใช้งบประมาณต่อเนื่อง หรือจ่ายเหลื่อมปีที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักการศึกษาได้รับเพียง ๒ รายการ คือการปรับปรุงค่ายลูกเสือ ๒ ค่าย (ตามข้อ ๖.๑.๑.๑ ก.ข้อย่อย
๑, ๒ หน้า ๓) การเตรียมการไม่พร้อมที่จะลงนามในสัญญาทั้ง ๒ รายการ ไม่ได้ด�ำเนินการตามที่ปลัดกรุงเทพมหานคร
สัง่ การทัง้ ๒ รายการ โดยยังอยูใ่ นขัน้ ตอนวางแผนการจัดซือ้ จัดจ้างทีต่ อ้ งท�ำให้เสร็จก่อนเสนอของบประมาณ ๑ รายการ
อีก ๑ รายการ อยู่ในระหว่างการจัดท�ำราคากลาง โดยสรุปมีการด�ำเนินการตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการน้อยมาก
ข. ค่าครุภณ
ั ฑ์ จากเอกสารรายงาน ๕๗ รายการข้อมูล ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไม่มรี ายการใดสามารถลงนาม
ในสัญญาก่อหนี้ผูกพันเมื่อข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ มีผลบังคับใช้ ได้ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการได้ โดยมีรายการ
ที่ขออนุมัติจัดจ้างได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ๑๔ รายการ เสนอขออนุมัติเงินงวดแล้ว รอผลการอนุมัติ ๕ รายการ เพิ่งอยู่ใน
ขั้นตอนต้นๆ ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างคือ เพิ่งแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ ๒ รายการ และ
มีข้อสังเกตคือ
		 ๑. มีการทบทวนการประกาศ TOR ครั้งที่ ๒ มากถึง ๔ รายการ เนื่องจากมีผู้แสดงความคิดเห็นว่าสมควร
ต้องแก้ไข
		 ๒. ผูบ้ ริหารของส�ำนักการศึกษาควรส�ำรวจว่าใน ๕๗ รายการ มีรายการใดทีม่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วนขาดแคลน
ช�ำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ จ�ำเป็นที่ต้องจัดซื้อให้ก่อนเป็นการด่วนที่สุด โดยจัดล�ำดับไว้ หรือจัดกลุ่มไว้เป็นกลุ่มเร่งด่วน
แล้วผลักดันให้สามารถจัดซือ้ จ้างได้ทนั ทีทขี่ อ้ บัญญัตงิ บประมาณฯ มีผลบังคับใช้ ( ๑ ต.ค. ๖๒) (รายการครุภณ
ั ฑ์ เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ของนักเรียน พัดลม เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนเอกสาร เครื่องท�ำส�ำเนาเอกสาร เครื่องท�ำน�้ำเย็น ฯลฯ)
		 ๓. การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ และเครื่องใช้ในหมวดรายจ่ายอื่น เช่น คอมพิวเตอร์ ควรปรับลดเพิ่มจ�ำนวน
ตามจ�ำนวนทีเ่ พิม่ จ�ำนวนหรือลดลงด้วยการเตรียมการให้มคี วามพร้อมในการส่งครุภณ
ั ฑ์ สนับสนุนโรงเรียนและส�ำนักงาน
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ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการจัดอยู่ในระดับมีความพร้อมน้อยมาก
๖.๒ สํานักงานเขต
		 จากเอกสารแบบฟอร์มที่ให้รายงานผลการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ได้รับงบประมาณตั้งแต่
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทขึ้นไป และด�ำเนินการในไตรมาสที่ ๑ แสดงข้อมูลเฉพาะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เนื่องจากหมวดรายจ่ายอื่นมีลักษณะรวมทั้งรายการที่การจัดซื้อจัดจ้างและรายการที่อนุมัติให้จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้เกี่ยวข้องในโครงการได้ โดยได้แสดงข้อมูลไว้ท้ายเอกสารนี้
		 ๖.๒.๑ สํานักงานเขตบางพลัด
		 ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
					 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ๑๐ รายการ อยู่ในขั้นตอนทําแผนขอซื้อขอจ้าง (ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่ ๑ ในการเตรียมการและเป็นสิ่งที่ต้องจัดท�ำไว้ก่อนการเสนอของบประมาณ) ทั้ง ๑๐ รายการ
					 ค่าครุภัณฑ์ ๗ รายการ อยู่ในขั้นตอนทําแผนขอซื้อขอจ้าง (ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ ๑ ในการเตรียมการ
และเป็นสิ่งที่ต้องจัดท�ำไว้ก่อนการเสนอของบประมาณ) ทั้ง ๗ รายการ
สรุป การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมลงนามในสัญญาได้เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณฯ มีผลบังคับใช้
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม ๑๗ รายการอยู่
ในขั้นตอนการจัดท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องจัดท�ำให้แล้วเสร็จ ส่งส�ำนักงบประมาณฯ เพื่อเสนอ
ขออนุมัติงบประมาณประจ�ำปี ยังไม่ได้ด�ำเนินการเพิ่มเติมหลังการเสนอของบประมาณทั้ง ๑๗ รายการ ไม่มีการเตรียม
การขับเคลื่อนให้เป็นไปตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ
		 การเตรียมความพร้อมของส�ำนักงานเขตในภาพรวมมีการเตรียมความพร้อมค่อนข้างน้อย ส�ำนักงานเขตควร
ให้ความส�ำคัญ มีการวางแผน เร่งรัด ก�ำกับ ควบคุมงานให้มีการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานครด้วย
		 ๖.๒.๒ สํานักงานเขตบางกอกใหญ่
		 ข้อมูล ณ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
		 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
					 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม ๑๐ รายการ
					 • จัดท�ำราคากลาง ๓ รายการ
					 • จัดท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ รายการ (ซึ่งต้องจัดท�ำอยู่แล้วก่อนเสนอของบประมาณประจ�ำปี)
ยังไม่ได้เตรียมการเพิ่มเติมหลังเสนอของบประมาณ
					 ค่าครุภัณฑ์ รวม ๑๓ รายการ
					 • จัดท�ำราคากลางแล้ว ๖ รายการ
					 • จัดท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๗ รายการ (ยังไม่ได้เตรียมการเพิ่มเติมหลังเสนอของบประมาณ)
		 สรุป การเตรียมความพร้อมตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่ หากเพิ่ม
การวางแผนร่วมกันก็จะท�ำให้มีการเตรียมความพร้อมที่ดีได้
		 ๖.๒.๓ สํานักงานเขตตลิ่งชัน
		 ข้อมูล ณ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
		 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
					 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๒๑ รายการ
					 • ขอแก้ไขรายละเอียดเนื้องาน ๑ รายการ
					 • จัดท�ำรูปแบบรายการแล้ว ๖ รายการซึง่ เป็นขัน้ ตอนทีต่ อ้ งจัดท�ำเสร็จก่อน เพือ่ แนบเสนอขออนุมตั ิ
งบประมาณ
					 • เสนอขอเงินประจ�ำงวดแล้ว ๑๔ รายการยังไม่ได้จัดท�ำราคากลาง ขอความเห็นชอบลงระบบ
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เสนอราคาอนุมัติจ้าง แต่ท�ำแผนปฏิบัติงานตามแบบ ง.๒๐๒ กรณีนี้ส�ำนักงานเขตยืนยันว่าจะก่อหนี้ได้ในไตรมาสที่ ๑
ค่าที่ดิน มีการเตรียมความพร้อม มีการด�ำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามที่ปลัดกรุงเทพมหานคร
สั่งการโดยหัวหน้าหน่วยงานยืนยันความพร้อมในการก่อหนี้ไปยังส�ำนักงบประมาณฯซึ่งเป็นกรณีที่ส�ำนักงบประมาณฯ
แจ้งว่าให้เสนอขออนุมัติเงินประจ�ำงวดได้
					 ค่าครุภัณฑ์ ๑๔ รายการ
					 • จัดท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว (ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องท�ำเสร็จก่อนการเสนอของบประมาณ
ยังไม่มีการเตรียมงานเพิ่มเติมหลังการเสนอของบประมาณ ๑๑ รายการ
					 • จัดท�ำ TOR แล้ว ๑ รายการ
					 • เสนอขออนุมัติเงินประจ�ำงวดแล้ว ๒ รายการ(มีมาตรฐานครุภัณฑ์แล้ว)
					 สรุปในภาพรวม ส�ำนักงานเขตตลิง่ ชันมีการวางแผนเตรียมความพร้อมตามแบบ ง.๒๐๒ เสนอส�ำนัก
งบประมาณฯ แม้จะยังไม่มีการเตรียมการไว้ก่อน ตามทีป่ ลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ แต่มีการวางแผนเตรียมการว่าจะมี
การก่อหนี้ได้ในไตรมาสที่ ๑จะสามารถเสนอขอเงินประจ�ำงวดได้นับเป็นหน่วยงานที่มีการวางแผนงานจัดซื้อจัดจ้างที่ดี
		 ๖.๒.๔ ส�ำนักงานเขตทวีวัฒนา
		 ข้อมูล ณ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒
		 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
					 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑๒ รายการ ท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท�ำรูปแบบรายการ ส่งส�ำนัก
งบประมาณฯ ก่อนเสนอของบประมาณ ยังไม่มกี ารเตรียมความพร้อมเพิม่ เติมหลังการเสนอของบประมาณทัง้ ๑๒ รายการ
					 ค่าครุภัณฑ์ ๓ รายการ
					 • เครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง
					 • รถบรรทุกดีเซล ๑ คัน
					 • เครื่องตัดหญ้า ๑ เครื่อง
					 ทั้ง ๓ รายการจัดท�ำ TOR แล้ว ครุภัณฑ์อื่นฝ่ายการคลังแจ้งว่า ครุภัณฑ์อื่นใช้งบประมาณไม่ถึง
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทจึงไม่ได้รายงาน (ตามที่คณะอนุกรรมการก�ำหนดว่าให้รายงานเฉพาะที่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐บาท)
และไม่มีการซื้อเครื่องปรับอากาศในโรงเรียน เนื่องจากมีโรงเรียนเพียง ๖ โรงเรียน ยังไม่จ�ำเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติม
สรุ ป ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ๑๒ รายการ ไม่ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามที่
ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ค่าครุภัณฑ์ ๓ รายการ จัดท�ำ TOR แล้ว ในภาพรวมสมควรต้องปรับแก้ไขรายการค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑ สัปดาห์ ยังไม่มีการเคลื่อนไหว
ขับเคลือ่ นกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามทีป่ ลัดกรุงเทพมหานครสัง่ การส�ำนักงานเขตควรมีการวางแผน กวดขัน
ควบคุมเร่งรัดให้มีการเตรียมความพร้อมเพิ่มมากกว่านี้
		 ๖.๒.๕ ส�ำนักงานเขตจอมทอง
		 ข้อมูล ณ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
		 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
					 ค่าที่ดิน ๒๓ รายการ ท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดท�ำรูปแบบรายการซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องแล้ว
เสร็จแนบเสนอส�ำนักงบประมาณฯ เมื่อเสนอของบประมาณแล้วยังไม่มีการเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมหลังการเสนอ
ของบประมาณตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการทั้ง ๒๓ รายการ
					 ค่าครุภัณฑ์ ๑๒ รายการ
					 • จัดท�ำแผนการจัดซือ้ จัดจ้างเสนอส�ำนักงบประมาณฯ เมือ่ เสนอขออนุมตั งิ บประมาณแล้วยังไม่ได้
เตรียมความพร้อมเพิ่มเติมหลังการเสนอของบประมาณ ๔ รายการ
					 • จัดท�ำ TOR แล้ว ๘ รายการ
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สรุป ในภาพรวมของส�ำนักงานเขตจอมทอง มีการเตรียมความพร้อมในการจัดซือ้ จัดจ้างตามทีป่ ลัดกรุงเทพมหานคร
สัง่ การน้อยมากค่าทีด่ นิ ๒๓ รายการยังไม่มกี ารขับเคลือ่ นกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างทัง้ ๒๓ โครงการ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ๑๒ รายการ
ทีเ่ กีย่ วกับค่าทีด่ นิ ค่าใช้จา่ ยอืน่ การซ่อมแซมถนน ตรอก ซอก ซอยฯ ยอด ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่มกี ารส�ำรวจ เคลือ่ นไหว
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส�ำนักงานเขตควรให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการตามหนังสือ
สังการของปลัดกรุงเทพมหานคร วางแผน ก�ำกับ ควบคุมงานให้มีการขับเคลื่อนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการแก้ไข
ปัญหาความทุกข์ของประชาชนมากกว่านี้
ส�ำนักงานเขตที่คณะกรรมการฯ เชิญมาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) เพื่อรับทราบอุปสรรคปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ มี ๓ ส�ำนักงานเขตคือ
				๑. ส�ำนักงานเขตธนบุรี
				๒. ส�ำนักงานเขตคลองสาน
				๓. ส�ำนักงานเขตบางกอกน้อย
		 ๖.๒.๖ ส�ำนักงานเขตธนบุรี
		 ข้อมูล ณ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
		 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
				 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๘ รายการ จัดท�ำราคากลางแล้วทั้งหมด ส�ำนักงานเขตแจ้งว่าจะสามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได้ในไตรมาสที่ ๑ ทุกรายการ
					 ค่าครุภัณฑ์ ๙ รายการ
					 • ขออนุมัติจ้างแล้วและเสนอขอเงินงวดแล้ว ๕ รายการ
					 • พิจารณาได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ๑ รายการ
					 • จัดท�ำ TOR แล้ว ๓ รายการ ส�ำนักงานเขตแจ้งว่าจะสามารถก่อหนี้ ส่งของ ได้ภายในไตรมาสที่
๑ ทุกรายการ
สรุป การเตรียมความพร้อมของส�ำนักงานเขตธนบุรีการเตรียมความพร้อมทั้ง ๒ หมวด ด�ำเนินการได้รวดเร็ว
มีความพร้อมมากที่สุดในกลุ่มกรุงธนเหนือ ความพร้อมรวดเร็วดังกล่าวเกิดจาก
		 ๑. สภากรุงเทพมหานครได้อนุมัติงบประมาณได้เร็วกว่าปีที่ผ่านมา
		 ๒. เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในส�ำนักงานเขตให้ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมตามที่ปลัดกรุงเทพมหานคร
สั่งการ
		 ๓. เจ้าหน้าที่เข้าใจระเบียบและวิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างดีขึ้นแล้ว
		 ๔. การมีหนังสือสั่งการจากปลัดกรุงเทพมหานคร และส�ำนักงบประมาณฯ มีแนวปฏิบัติแจ้งมาท�ำให้
ส�ำนักงานเขตถือปฏิบัติและเร่งรัดการด�ำเนินการให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
		 ๖.๒.๗ ส�ำนักงานเขตคลองสาน
		 ข้อมูล ณ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
		 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
					 ค่าที่ดิน ๑๓ รายการ ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนการท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องจัดท�ำส่ง
ส� ำ นั ก งบประมาณฯก่ อ นเสนอของบประมาณ ยั ง ไม่ มี ก ารด� ำ เนิ น การเพิ่ ม เติ ม หลั ง เสนอของบประมาณ ตามที่
ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการแต่อย่างใดทั้ง ๑๓ รายการ
					 ค่าครุภัณฑ์ ๒๒ รายการ ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนการท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องจัดท�ำส่ง
ส� ำ นั ก งบประมาณฯ ก่ อ นเสนอของบประมาณ ยั ง ไม่ มี ก ารด� ำ เนิ น การเพิ่ ม เติ ม หลั ง เสนอของบประมาณ ตามที่
ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการแต่อย่างใดทั้ง ๒๒ รายการ
สรุป ในภาพรวมส�ำนักงานเขตคลองสานทั้ง ๒ หมวด มีการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถ
ลงนามในสัญญาเมื่อข้อบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) น้อยที่สุดในกลุ่มกรุงธนเหนือเช่นเดียวกับส�ำนักงาน
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เขตบางกอกน้อย ค่าที่ดินฯ ๑๓ รายการ ไม่ได้มีการเตรียมการเพิ่มเติมหลังเสนอของบประมาณทั้ง ๑๓ รายการ
ค่าครุภัณฑ์ไม่ได้เตรียมการเพิ่มเติมหลังเสนอของบประมาณทั้ง ๒๒ รายการส�ำนักงานเขตควรวางแผนเร่งรัดด�ำเนินการ
กวดขัน ควบคุมให้มีการด�ำเนินการตามหนังสือสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร มีความร่วมมือ ประสานงานกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การด�ำเนินการเป็นไปตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมอบหมาย
		 ๖.๒.๘ ส�ำนักงานเขตบางกอกน้อย
		 ก. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒)
					 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๙ รายการ อยู่ในขั้นตอนการจัดท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องจัดท�ำให้
แล้วเสร็จก่อนการเสนอของบประมาณประจ�ำปี ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างใดๆ ตามที่ปลัด
กรุงเทพมหานครสั่งการ
					 ค่าครุภัณฑ์ (ข้อมูล ณ ๑๘ และ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒)
					 ๓ รายการ ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนการจัดท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่นเดียวกับค่าที่ดินฯ ยังไม่มี
การด�ำเนินการเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมหลังการเสนอของบประมาณ และตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ
สรุป ในภาพรวม ส�ำนักงานเขตบางกอกน้อย มีการเตรียมความพร้อมน้อยมากในการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมลง
นามในสัญญาได้ เมือ่ ข้อบัญญัตงิ บประมาณฯ มีผลบังคับใช้ ส�ำนักงานเขตควรขับเคลือ่ นงานให้เป็นไปตามหนังสือสัง่ การ
ของปลัดกรุงเทพมหานครร่วมมือจะท�ำให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น บางฝ่ายควรได้รับการก�ำกับกวดขันอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดเป็นไปตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ
สาํ นักงานเขตบางกอกน้อยได้แจ้งอุปสรรคปัญหาในการเตรียมความพร้อมตามทีป่ ลัดกรุงเทพมหานครสัง่ การคือ
การลงรายการในระบบ มีระเบียบกาํ หนดให้เฉพาะผูท้ มี่ หี น้าทีเ่ ท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าระบบลงข้อมูลได้ ซึง่ กาํ หนดเฉพาะไว้จำ� นวน
น้อย ไม่สามารถให้เจ้าหน้าที่อื่นช่วยลงระบบได้ประกอบกับมีรายละเอียดมากจึงทําให้ล่าช้า
สรุปผลการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ
๑. หน่วยงานที่มีการเตรียมความพร้อมน้อย
๑.๑ ส�ำนักการศึกษา
๑.๒ ส�ำนักงานเขต
				๑.๒.๑ ส�ำนักงานเขตบางกอกน้อย
				๑.๒.๒ ส�ำนักงานเขตคลองสาน
				๑.๒.๓ ส�ำนักงานเขตจอมทอง
				๑.๒.๔ ส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่
				๑.๒.๕ ส�ำนักงานเขตบางพลัด
				๑.๒.๖ ส�ำนักงานเขตทวีวัฒนา
๒. หน่วยงานที่มีการเตรียมความพร้อมมาก
๒.๑ ส�ำนักงานเขตธนบุรี
๒.๒ ส�ำนักงานเขตตลิ่งชัน
หลักเกณฑ์การจ�ำแนก ความพร้อมมากกับความพร้อมน้อย
จ�ำแนกจากข้อมูลในแบบฟอร์มทีห่ น่วยงานส่งมา ซึง่ แสดงความคืบหน้ารายการต่าง ๆ มาพิจารณาว่าเตรียมความ
พร้อมแล้วเท่าใด ใช้เนือ้ งานตามขัน้ ตอนทีแ่ สดง หน่วยงานทีม่ กี ารเตรียมความพร้อม มากกว่าร้อยละ ๕๐ (โดยประมาณ)
ของรายการ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั งิ บประมาณ จัดให้อยูใ่ นกลุม่ พร้อมมาก หน่วยงานทีม่ กี ารเตรียมความพร้อม น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
(โดยประมาณ) ของรายการที่ได้รับอนุมัติจัดอยู่ในกลุ่มมีความพร้อมน้อย
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๗. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๗.๑ สํานักการศึกษา
		 ๗.๑.๑ การดําเนินการในค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ควรยึดถือปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนที่ก�ำหนดให้ถูกต้อง
เพื่อมิให้เกิดปัญหาความผิดพลาดต้องขอหารือทบทวนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นความล่าช้าและยังถูกตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทําให้การทํางานชะงักมากถึง ๑๒รายการต้องแก้ปญ
ั หาต่อเนือ่ งมาอีก ๑ ปีงบประมาณ
มีผลทําให้งานในปีงบประมาณต่อไปชะงักด้วย
		 ๗.๑.๒ เหตุล่าช้าในข้อ ๗.๑.๑ งานที่คั่งค้างมาจากปีงบประมาณก่อนทําให้ปีงบประมาณใหม่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพียง ๒ รายการ และไม่ใช่รายการเกี่ยวกับอาคารสถานศึกษาทําให้ครูและนักเรียนของ
กรุงเทพมหานครจํานวนมากเสียโอกาสในการได้ใช้อาคารในการเรียนการสอนกระทบถึงผลการศึกษาของเด็กนักเรียน
ผูบ้ ริหารของสาํ นักการศึกษาควรกวดขันให้การดําเนินการต่าง ๆ ถูกต้อง เมือ่ เกิดปัญหาให้รบี แก้ไขปัญหาให้ลลุ ว่ งผ่านไป
อย่างถูกต้องรวดเร็วไม่คงั่ ค้างเหลือ่ มปีงบประมาณ (จนเป็นเหตุให้ไม่ได้สร้างงานใหม่อนั เนือ่ งมาจากงานเก่าทีค่ า้ งเหลือ่ ม
ปีมา) ข้อเสนอแนะหรือข้อทักท้วงทีถ่ กู ต้องของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สาํ นักงบประมาณฯ สาํ นักการคลัง คณะอนุกรรมการ
ติดตามงบประมาณฯ ควรให้ความสําคัญและปฏิบัติตามหนังสือตอบข้อหารือหรือข้อเสนอแนะนั้น ๆ
		 ๗.๑.๓ การวางแผนปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าที่ดินฯ
					 ก. ควรคํานึงถึงและป้องกันอุปสรรคปัญหาจากการเข้าใช้สถานที่ หรือการร่วมกันด�ำเนินการของ
หลายหน่วยงานที่อาจท�ำให้งานล่าช้า เช่น วัด กรมธนารักษ์หน่วยงานสาธารณูปโภค ในการด�ำเนินงานและการเตรียม
ความพร้อมของงานในไตรมาสที่ ๑ ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมหานครสั่งการ
					 ข. ควรมีการส�ำรวจก่อนการออกแบบ เพื่อให้รับกับสถานที่ที่จะก่อสร้าง เช่น การออกแบบเสาเข็ม
ให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคที่จะท�ำให้งานล่าช้า และเกิดอุปสรรค
					 ค. ให้จัดท�ำแผนปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงกับปริมาณงาน เนื้องาน ขั้นตอนของงานและปฏิบัติให้ได้
ตามแผนที่วางไว้ เพื่อมิให้งานล่าช้าไป รวมค้างในปลายปีงบประมาณ
		 ๗.๑.๔ ประเภทค่าครุภัณฑ์ ๕๗ รายการ มีรายการที่ต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส่งโรงเรียนต่าง ๆ จํานวนมาก
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กล้องจุลทรรศน์ เครื่องทําน�้ำเย็น ซึ่งควรเร่งรัดการเตรียมความพร้อมให้สามารถก่อหนี้และส่งครุภัณฑ์
ให้โรงเรียนทีม่ คี วามจาํ เป็นต้องใช้อย่างเร็วทีส่ ดุ โดยเฉพาะครุภณ
ั ฑ์ทมี่ รี าคามาตรฐานจะสามารถด�ำเนินการขออนุมตั เิ งิน
ประจ�ำงวดได้ทนั ที เพือ่ สนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนขับเคลือ่ นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและหากด�ำเนินการตามที่
ปลัดกรุงเทพมหานครสัง่ การ คือ ต้นเดือนตุลาคมสามารถก่อหนีผ้ กู พันลงนามในสัญญาในการจัดซือ้ จัดจ้างให้มกี ารใช้จา่ ย
งบประมาณ การด�ำเนินการของแต่ละรายการทีล่ า่ ช้า อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการต่าง ๆ ซึ่งส่งผลถึงผลการเรียนการสอน
๗.๒ สํานักงานเขต
		 ๗.๒.๑ สํานักงานเขต ๘ เขตในกลุ่มกรุงธนเหนือในภาพรวมมีการด�ำเนินการเตรียมความพร้อมมากรวม
๒ เขต ที่จะก่อหนี้ ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีหนังสือสั่งการส�ำนักงานเขตธนบุรีมีการเตรียมความพร้อมมีรายการที่
เตรียมแล้วมากที่สุดในกลุ่มกรุงธนเหนือ
		 ๗.๒.๒ สํานักงานเขตควรให้ความสําคัญในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมก่อหนี้ได้ในวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒ โดยมีการเตรียมการดังนี้
					 ก. การจัดการแผนปฏิบตั งิ านในการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ สนอสาํ นักงบประมาณฯ ควรวางแผนให้มคี วาม
เป็นไปได้ตรงกับข้อเท็จจริงที่ปฏิบัติได้ โดยมีการเตรียมข้อมูลให้พร้อมแล้วประชุมปรึกษาหารือวางแผนร่วมกัน
					 ข. ดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดในแผนตามข้อ ก. หากมีอุปสรรคปัญหาควรรีบแก้ไขไม่ให้งาน
ล่าช้าคั่งค้างไปถึงไตรมาสที่ ๔ ปลายปีงบประมาณ ซึ่งควรเป็นเวลาที่ควรใช้ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมที่จะ
ก่อหนี้ได้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
		 ๗.๒.๓ หลายสํานักงานเขตมีอุปสรรคด้านเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก
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มีระเบียบกําหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ระเบียบกําหนดเท่านั้น จึงจะเข้าระบบลงข้อมูลจํานวนมากได้ ทําให้สํานักงานเขตไม่
สามารถให้เจ้าหน้าที่อื่นช่วยทํางานได้งานจัดซื้อจัดจ้างจึงล่าช้าส�ำนักการคลังควรช่วยรับฟังปัญหาและเสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหาให้สํานักงานเขต
		 ๗.๒.๔ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างถ้าไม่มีการวางแผนและก�ำกับอย่างใกล้ชิดอาจท�ำให้การด�ำเนินงาน/การใช้
จ่ายเงิน ล่าช้า ท�ำให้ด�ำเนินงานไม่ทันปีงบประมาณนั้นๆ จ�ำเป็นมากที่สุดในการต้องเริ่มงานให้เร็วตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนใช้จ่ายเงินสามารถลงนามสัญญาได้ทัน
		 ๗.๒.๕ ค่าครุภณ
ั ฑ์ เป็นเรือ่ งของการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ซงึ่ ใช้เวลาในการเตรียมงานและมีขนั้ ตอนน้อยกว่าค่าทีด่ นิ
และสิ่งก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ จึงวางใจคิดว่าจะทําเมื่อใดก็ได้ ทําให้การจัดซื้อล่าช้า ข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ต่าง ๆ มี
ความจําเป็นต้องใช้ควรเร่งจัดซือ้ ทันทีทไี่ ด้รบั อนุมตั งิ บประมาณตัง้ แต่ตน้ ไตรมาสที่ ๑ ตามทีป่ ลัดกรุงเทพมหานครสัง่ การ
		 ๗.๒.๖ ปลัดกรุงเทพมหานครสัง่ การตามหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ทกุ หน่วยงานเตรียมความพร้อม
การจัดซือ้ จัดจ้างให้พร้อมทีจ่ ะก่อหนีผ้ กู พันเมือ่ ข้อบัญญัตมิ ผี ลบังคับใช้ ต่อมาเมือ่ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ สํานักงบประมาณฯ
จึงออกแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณฯ ซึ่งเป็นเวลาที่กระชั้นชิดกับวันที่ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
มีผลบังคับใช้ (ส�ำนักและส�ำนักงานเขต มีเวลาปฏิบัติงานตามแนวทางที่เวียนแจ้งประมาณ ๑ เดือน) สํานักงบประมาณฯ
ควรเวียนหนังสือทั้ง ๒ ฉบับให้เร็วกว่านี้ เพื่อให้สํานักและเขตมีเวลาเตรียมการให้ถูกต้องตามแนวทางได้ตามกําหนดที่
ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ
๘. สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
๘.๑ สํานักงบประมาณฯ เป็นหน่วยงานที่เวียนหนังสือสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานครแจ้งให้ทุกหน่วยงาน
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีที่ข้อบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้ ดังนั้น สํานักงบประมาณฯ ควรมี
มาตรการในการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดําเนินการตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการหรือไม่ เช่น ออกแบบการ
รายงานเฉพาะเรื่องนี้ให้สํานักงานเขตรายงาน เป็นต้น
๘.๒ สืบเนือ่ งจากข้อ ๗.๒.๖ สาํ นักงบประมาณฯ ควรเวียนแจ้งแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหารงบประมาณล่วงหน้า
ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม วันเริ่มต้นที่ข้อบัญญัติงบประมาณฯ มีผลบังคับใช้ให้ เพียงพอที่หน่วยงานต่าง ๆ จะได้ศึกษา
รายละเอียดและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ
๘.๓ ความเข้าใจในเรื่องการเสนอขออนุมัติเงินประจ�ำงวดรายการค่าที่ดิน รายการใดขอเงินประจ�ำงวดได้เลย
รายการใดต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดจึงจะเสนอขอเงินประจ�ำงวด ส�ำนักงานเขตยังขาดความเข้าใจ
ตรงกันและเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ส�ำนักงบประมาณฯ ปฏิบัติต่อส�ำนักงานเขตไม่เหมือนกันสมควรที่ส�ำนักงบประมาณฯ
จะได้ท�ำความเข้าใจ เน้นย�้ำให้ทุกเขตเข้าใจตรงกัน
๙. สํานักการคลัง
๙.๑ สืบเนื่องจากข้อ ๗.๒.๓ สํานักการคลังควรช่วยดูแลแก้ไขปัญหา และให้ค�ำปรึกษาในการลงระบบในการ
จัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
๙.๒ จัดการอบรม การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความชํานาญ
ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องรวดเร็ว
๑๐. ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
๑๐.๑ ให้ความสําคัญในการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถลงนามก่อหนี้ผูกพันได้อย่าง
รวดเร็วเมื่อข้อบัญญัติงบประมาณฯ มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อระบบการเงิน การคลัง การงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไป ดังนี้
			 ก. กรุงเทพมหานครสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายตรงตามไตรมาสที่ก�ำหนดไว้
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สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

			 ข. โครงการต่าง ๆ เป็นไปตามกําหนดเวลาไม่ล่าช้าคั่งค้างไปปลายปีงบประมาณหรือข้ามปีงบประมาณ
			 ค. ไม่ต้องมีการโอนเงินเข้างบกลางมาก ยุ่งยากเป็นภาระของการงบประมาณ
			 ง. ประชาชนได้ใช้บริการได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้าทันเวลา
			 จ. การก่อหนี้ผูกพันที่รวดเร็ว ผลมวลรวมทั้งหมดช่วยให้การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับชาติ
ลื่นไหลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑๐.๒ ควรมอบหมายสํานักงบประมาณฯ ติดตามรายงานผลการเตรียมความพร้อมให้ปลัดกรุงเทพมหานครและ
ผู้ร่วมโครงการกรุงเทพมหานครทราบด้วย
๑๐.๓ การออกหนังสือสัง่ การให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมดังกล่าว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกหนังสือเวียน
แล้ววันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ หากออกหนังสือเวียนแจ้งเร็วกว่านี้และดําเนินการ ข้อ ๗.๒.๖ ด้วย จะทําให้ทุกหน่วยงาน
มีเวลาพอสามารถดําเนินการตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ ในการพิจารณาปรับแผนระหว่างงวด ทีเ่ ดิมเป็นอ�ำนาจของปลัดกรุงเทพมหานครในการพิจารณาอนุมตั นิ นั้
อาจท�ำให้เกิดความล่าช้าในการใช้จา่ ยงบประมาณนัน้ ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการด�ำเนินงานจึงควรให้อำ� นาจ
ดังกล่าวเป็นของผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณฯ แล้วรายงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ ทั้งนี้ ควรมีการเขียนไว้ใน
ระเบียบให้ชัดเจน
๑๑. กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครควรให้มีการปรับปรุง แก้ไข ข้อบัญญัติ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการงบประมาณ ให้การบริหาร
งบประมาณเป็นไปอย่างมีแระสิทธิภาพ รวดเร็ว บรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนด ซึง่ อาจให้มกี ารทบทวนปรับปรุง แก้ไขข้อบัญญัติ
วิธีการงบประมาณฯ ในเรื่องการบริหารงบประมาณ เช่น ก�ำหนดให้มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
การเบิกจ่ายเงิน แนวทางการก่อหนี้ผูกพัน การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงงบกลางด้วย
เป็นต้น และควรให้ความส�ำคัญกับการติดตาม ประเมินผลและรายงานโดยให้มีการก�ำหนดแนวทาง/วิธีการติดตาม
ประเมินผล พร้อมก�ำหนดผู้รับผิดชอบในกระบวนการติดตามฯ เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของ
ผู้บริหารและหน่วยงาน ในแต่ละขั้นตอน
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ส่วนที่ ๗
สรุปผลงานคณะกรรมการการปกครอง
และรักษาความสงบเรียบร้อย
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลงานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย

ร้อยต�ำรวจตรี
เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
ประธานกรรมการ

นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ

นายกิตติ บุศยพลากร

พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์

พลโท โชติภณ จันทร์อยู่

พลต�ำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน�้ำคลองลาดพร้าวฯ
พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการฯ

คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าในการด�ำเนินการ
กรณีเพลิงไหม้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนที่ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมายให้พิจารณา
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คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมายให้พิจารณา
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คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยได้ประชุมร่วมกับส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ท�ำการของส�ำนักฯ
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สรุปผลงานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๖๑ และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๗ คน ดังนี้
๑. ร้อยต�ำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
ประธานกรรมการ
๒. นายสมบูรณ์
ม่วงกล�่ำ	
รองประธานกรรมการ
๓. นายกิตติ
บุศยพลากร
กรรมการ
๔. พลเอก โกญจนาท
จุณณะภาต
กรรมการ
๕. นายสุทธิชัย
ทรรศนสฤษดิ์
กรรมการ
๖. พลโท โชติภณ
จันทร์อยู่
กรรมการ
๗. พลต�ำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางสาวมณีรัตน์
ศรีก�ำเหนิด
						
						
๒. นางสาวสาธิตา
โพธิ์เจริญกิจ
						
						

นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ผลการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ รับทราบข้อมูล ติดตามความคืบหน้าในการ
ด�ำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ในประเด็นดังนี้

๑. ติดตามความคืบหน้าในการด�ำเนินโครงการก่อสร้างเขือ่ น ค.ส.ล. และประตูระบายน�ำ้ คลองลาดพร้าว
คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิม อุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า รามค�ำแหง ไปทางประตูระบายน�้ำคลองสองสายใต้

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน�้ำ คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และ
คลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิม อุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า - รามค�ำแหง ไปทางประตูระบายน�้ำคลองสองสายใต้
เป้าหมาย : เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน�้ำ แก้ไขปัญหาน�้ำท่วมและการรุกล�้ำล�ำน�้ำสาธารณะ
งบประมาณ : ๑,๖๔๕ ล้านบาท
ผู้รับจ้าง : บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
สัญญาเลขที่ : สนน. ๓๑/๒๕๕๙
เริ่มสัญญา : วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
สิ้นสุดสัญญา : วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ระยะเวลาก่อสร้าง : ๑,๒๖๐ วัน
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ปริมาณงาน :
๑. ก่อสร้างเขือ่ น ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) ตามแบบเลขที่ RB.๑๕๑๖๐๕ - ๐๔ ความยาวประมาณ ๕,๓๐๐ เมตร
๒. ก่อสร้างเขือ่ น ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) ตามแบบเลขที่ RB.๑๘๑๘๐๖ - ๐๕ ความยาวประมาณ ๔๐,๐๐๐ เมตร
๓. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบเลขที่ R.๑๕/๑ ความยาวประมาณ ๔๕,๓๐๐ เมตร
๔. ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.๔ จ�ำนวน ๙๐๖ แห่ง
๕. ก่อสร้างประตูระบายน�้ำ ตามแบบเลขที่ WG.๐๒๐๔๕๘ - ๐๑ จ�ำนวน ๑ แห่ง
ความก้าวหน้าของโครงการฯ (ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) :
๑. แนวก่อสร้างส่วนที่ไม่มีปัญหาชุมชนรุกล�้ำแนวเขตคลอง
๑.๑ แนวก่อสร้างส่วนที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค ความยาวประมาณ ๘ กิโลเมตร
๑.๒ แนวก่อสร้างส่วนที่อยู่ระหว่างตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ความยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร รวมเสาเข็ม
ที่ด�ำเนินการได้ ๑๕,๖๖๓ ต้น รวมความยาวประมาณ ๑๐,๘๓๓.๕๐ เมตร
ปัญหาอุปสรรค
๑. ข้อจ�ำกัดด้านการล�ำเลียงวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง
๒. อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อรื้อถอนรั้ว/โครงสร้างของอาคารส่วนที่รุกล�้ำแนวเขตคลอง
๒. แนวก่อสร้างส่วนที่มีชุมชนรุกล�้ำแนวเขตคลอง จ�ำนวน ๕๐ ชุมชน ความยาวประมาณ ๓๒ กิโลเมตร สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) รื้อย้ายได้บางส่วนและส่งมอบให้ส�ำนักการระบายน�้ำแล้ว ดังนี้
๒.๑ ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ความยาวชุมชนประมาณ ๒๔๐ เมตร ด�ำเนินการได้ ๒๐๗.๐๐ เมตร
๒.๒ ชุมชนสะพานไม้ ๒ ความยาวชุมชนประมาณ ๙๒๓ เมตร ด�ำเนินการได้ ๕๒๙.๕๐ เมตร
๒.๓ ชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทยญี่ปุ่น ความยาวชุมชนประมาณ ๔๖๗ เมตร ด�ำเนินการได้ ๗๖.๕๐ เมตร
๒.๔ ชุมชนวังหิน ความยาวชุมชนประมาณ ๔๐๐ เมตร ด�ำเนินการได้ ๗๖.๕๐ เมตร
๒.๕ ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง ความยาวชุมชนประมาณ ๕๗๓ เมตร ด�ำเนินการได้ ๒๙๒.๕๐ เมตร
๒.๖ ชุมชน กสบ.หมู่ ๕ ความยาวชุมชนประมาณ ๗๐๔ เมตร ด�ำเนินการได้ ๖๘๘.๕๐ เมตร
๒.๗ ชุมชนพัฒนาหมู่ ๒ ความยาวชุมชนประมาณ ๔๐๔ เมตร ด�ำเนินการได้ ๓๘๔.๐๐ เมตร
๒.๘ ชุมชนพัฒนาหมู่ ๑ ความยาวชุมชนประมาณ ๘๒๗ เมตร ด�ำเนินการได้ ๗๙๙.๕๐ เมตร
๒.๙ ชุมชนประชานุกูล ความยาวชุมชนประมาณ ๕๗๔ เมตร ด�ำเนินการได้ ๕๗๖.๐๐ เมตร
๒.๑๐ ชุมชนเพิ่มสินรวมใจ ความยาวชุมชนประมาณ ๔๑๖ เมตร ด�ำเนินการได้ ๔๐๙.๕๐ เมตร
๒.๑๑ ชุมชนเพิ่มสินถมยา ความยาวชุมชนประมาณ ๕๓๕ เมตร ด�ำเนินการได้ ๕๑๗.๕๐ เมตร
๒.๑๒ ชุมชนหลัง ว.ค. จันทร์เกษม ความยาวชุมชนประมาณ ๖๑๑ เมตร ด�ำเนินการได้ ๕๙๗ เมตร
๒.๑๓ ชุมชนวัดบางบัว ความยาวชุมชนประมาณ ๔๓๒ เมตร ด�ำเนินการได้ ๒๐๗.๐๐ เมตร
๒.๑๔ ชุมชนริมคลองฯ ประชาอุทศิ ช่วงที่ ๑ ความยาวชุมชนประมาณ ๑๔๐ เมตร ด�ำเนินการได้ ๑๓๖.๕๐ เมตร
๒.๑๕ ชุมชนริมคลองฯ ประชาอุทศิ ช่วงที่ ๒ ความยาวชุมชนประมาณ ๒๐๐ เมตร ด�ำเนินการได้ ๒๓๕.๕๐ เมตร
๒.๑๖ ชุมชนเลียบคลอง ๒ โซน ๑ ความยาวชุมชนประมาณ ๑,๓๒๐ เมตร ด�ำเนินการได้ ๑,๒๓๔.๕๐ เมตร
๒.๑๗ ชุมชนเลียบคลอง ๒ โซน ๒ ความยาวชุมชนประมาณ ๙๕๐ เมตร ด�ำเนินการได้ ๘๗๗.๕๐ เมตร
๒.๑๘ ชุมชนเลียบคลอง ๒ โซน ๓ ความยาวชุมชนประมาณ ๑,๔๓๐ เมตร ด�ำเนินการได้ ๑,๓๖๒.๐๐ เมตร
๒.๑๙ ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา ความยาวชุมชนประมาณ ๘๘๑ เมตร ด�ำเนินการได้ ๓๖๔.๕๐ เมตร
๒.๒๐ ชุมชนหลังกรมวิทย์ฯ ความยาวชุมชนประมาณ ๕๓๐ เมตร ด�ำเนินการได้ ๑๕๓.๐๐ เมตร
๒.๒๑ ชุมชนพหลโยธิน ๓๒ ความยาวชุมชนประมาณ ๕๘๐ เมตร ด�ำเนินการได้ ๗๘.๐๐ เมตร
๒.๒๒ ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา ความยาวชุมชนประมาณ ๑,๘๕๐ เมตร ด�ำเนินการได้ ๓๘๑.๐๐ เมตร
๒.๒๓ ชุมชนเสนานิคม ความยาวชุมชนประมาณ ๒๕๑ เมตร ด�ำเนินการได้ ๒๔๑.๕๐ เมตร
๒.๒๔ ชุมชนลาดพร้าว ๘๐ ความยาวชุมชนประมาณ ๑๐๐ เมตร ด�ำเนินการได้ ๒๒๕.๐๐ เมตร
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๒.๒๕ ชุมชนชายคลองบางบัว ความยาวชุมชนประมาณ ๑,๑๕๔ เมตร ด�ำเนินการได้ ๕๘.๕๐ เมตร
๒.๒๖ ชุมชนสะพานไม้ ๑ ความยาวชุมชนประมาณ ๒๓๐ เมตร ด�ำเนินการได้ ๑๙๓.๕๐ เมตร
๒.๒๗ ชุมชนร้อยกรอง ความยาวชุมชนประมาณ ๓๑๕ เมตร ด�ำเนินการได้ ๔๓.๕๐ เมตร
๒.๒๘ ชุมชนลาดพร้าวภาวนา ความยาวชุมชนประมาณ ๗๖๕ เมตร ด�ำเนินการได้ ๓๓.๐๐ เมตร รวมเสาเข็ม
ที่ด�ำเนินการได้ ทั้ง ๒๘ ชุมชน ๑๕,๓๒๓ ต้น ความยาวประมาณ ๓๓,๓๙๕.๕๐ เมตร
ปัญหาอุปสรรค
• ส�ำนักการระบายน�ำ้ ต้องรอการส่งมอบพืน้ ทีจ่ ากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) รวมเสาเข็มทีด่ ำ� เนินการ
ได้ทั้งโครงการ ๓๐,๗๘๔ ต้น ความยาวประมาณ ๒๓,๒๒๙ เมตร ผลงานรวมทั้งโครงการ ตามแผน (๔๖ เดือน) ๑๐๐ %
ผลงานที่ท�ำได้ ๔๓.๗๕ % ล่าช้า ๕๖.๒๕ %

๒. ติดตามความคืบหน้าในการด�ำเนินการกรณีเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

๒.๑ ประวัติและสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้
		 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นของส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ โดยบริษทั เซ็นทรัลพัฒนา
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูเ้ ช่าประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า พาณิชย์ โรงแรม ภัตตาคาร ส�ำนักงาน โรงมหรสพ สถานศึกษา
และจอดรถยนต์ ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๗.๓๕ น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้น ๘ ของอาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ต้นเพลิงจากถังเคมีข้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่บริเวณชั้นใต้ดิน B๒ และท่อระบายอากาศของ
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียได้น�ำความร้อนไหลไปตามเส้นท่อไฟเบอร์กลาส ซึ่งเป็นท่อระบายอากาศในแนวดิ่งจากชั้นใต้ดิน
B๒ ไปยังท่อแนวนอนที่อยู่ระดับฝ้าเพดานของพื้นชั้น ๘ ที่บริเวณห้องโถงลิฟต์ เมื่อความร้อนท�ำปฏิกริยากับก๊าซมีเทน
ในท่อระบายอากาศ จึงเกิดเป็นเปลวไฟลุกไหม้ท่อไฟเบอร์กลาส ท�ำให้ท่อขาดจากตัวยึดเกาะและตกลงที่ระดับพื้นชั้น ๘
เปลวไฟและควันได้พุ่งออกภายนอกอาคารทางด้านหน้าต่างของห้องโถงลิฟต์
๒.๒ การด�ำเนินการ
		 ส� ำ นั ก การโยธาได้ ร ่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานเขตปทุ ม วั น และหน่ ว ยงานผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นอั ค คี ภั ย ในอาคาร
เข้าตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ซึง่ จากการตรวจสอบเบือ้ งต้นพบว่าโครงสร้างโดยรวมของอาคารยังมีความมัน่ คง
แข็งแรง ส่วนงานระบบต่างๆ ได้รับความเสียหายบางส่วน โดยได้ให้ค�ำแนะน�ำกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ในการแก้ไขปรับปรุงงานระบบต่างๆ ให้สามารถเปิดใช้งานในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั ผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ รวมทัง้ ด�ำเนินการ
แก้ไขอาคารที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ตามค�ำสั่งส�ำนักงานเขตปทุมวันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ
ใช้งานต่อไป
		 โดยคณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทาง
ป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสภากรุงเทพมหานคร
ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าวในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก
(ครั้งที่ ๑) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 		

๓. รับทราบข้อมูลเกีย่ วกับการพัฒนาปรับปรุงสถานทีท่ ำ� การของส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓.๑ ความเป็นมา
		 เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ส� ำ นั ก ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย มี ส� ำ นั ก งานตั้ ง อยู ่ ที่ บ ริ เวณสี่ แ ยกศรี อ ยุ ธ ยา
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารเก่าใช้งานมานาน มีสภาพทรุดโทรม บนทีด่ นิ
ประมาณ ๗ ไร่ ซึง่ มีหน่วยงานอืน่ ร่วมใช้พนื้ ทีอ่ ยูด่ ว้ ย เช่น กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
หน่วยรถดับเพลิงของกองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน หน่วยรถจักรยานยนต์ของต�ำรวจจราจรโครงการพระราชด�ำริ
เป็นต้น นอกจากนีส้ ำ� นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังมีทดี่ นิ ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ อีกด้วย การใช้พนื้ ที่
ของส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร มีความจ�ำเป็นต้องทุบรือ้ อาคารเดิมแล้วก่อสร้าง
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

อาคารใหม่พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความจ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยสามารถบูรณาการการใช้ที่ดินดังกล่าวในการ
ก่อสร้างอาคารเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้พื้นที่และอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการและประชาชน เปรียบเสมือนเป็นศูนย์ราชการขนาดย่อมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
โดยส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถพิจารณาให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัด
กรุงเทพมหานครมาใช้สถานที่ได้ เช่น ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๕๕ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรของกรุงเทพมหานครที่จะมีการถ่ายโอน
ภารกิจมาในอนาคต กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล หน่วยรถดับเพลิงของกองบัญชาการ
ต�ำรวจตระเวนชายแดนหน่วยต�ำรวจจราจรตามโครงการพระราชด�ำริ เป็นต้น
		 โดยคณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทาง
การพัฒนาและการบูรณาการการใช้ที่ดินและอาคารของส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งสภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าวในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
๓.๒ การบริหารจัดการในระหว่างด�ำเนินการ
		 ๑) ปรับปรุงพืน้ ทีช่ นั้ ล่างอาคารส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพือ่ ท�ำเป็นส�ำนักงานชัว่ คราว ฝ่ายการคลัง
		 ๒) รื้อถอนอาคาร ๓ ชั้น ฝ่ายการคลังเดิม อาคารพักอาศัยสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท ๔ ชั้น
		 ๓) ปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท พร้อมอาคารพักอาศัยสถานีดับเพลิง
และกู้ภัยพญาไท
		 ๔) รื้อถอนอาคารสโมสรดับเพลิง อาคารพักอาศัยสถานีดับเพลิงพญาไทร่วมกับต�ำรวจ
		 ๕) ปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน ๖ ชั้น อาคารจอดรถยนต์ ๕ ชั้น
		 ๖) ย้ายบุคลากรเจ้าหน้าที่จากอาคารกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕ ชั้น จากอาคารส�ำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เข้าใช้อาคาร
		 ๗) รือ้ ถอนอาคารกองปฏิบตั กิ ารดับเพลิงและกูภ้ ยั ๕ ชัน้ อาคารกองบังคับการสืบสวนนครบาล ๖ ชัน้ อาคาร
ต�ำรวจจราจรโครงการพระราชด�ำริ ๕ ชั้น
		 ๘) ปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน ๕ ชั้น
		 ๙) ปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการ
		 ๑๐) ปรับปรุงอาคารส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ดับเพลิงและห้องสมุด
๓.๓ แนวทางการด�ำเนินการ
		 ๓.๓.๑ ระยะที่ ๑
๑) ปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่างอาคารส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อท�ำเป็นส�ำนักงานชั่วคราว
ฝ่ายการคลัง
					 ๒) รื้อถอนอาคารฝ่ายการคลังเดิม อาคารพักอาศัยสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท
๓) ปรับปรุงพืน้ ทีแ่ ละก่อสร้างอาคารสถานีดบั เพลิงและกูภ้ ยั พญาไทพร้อมอาคารพักอาศัยสถานีดบั เพลิง
และกู้ภัยพญาไท
		 ๓.๓.๒ ระยะที่ ๒
		 ๑) รื้ออาคารสโมสรดับเพลิง อาคารพักอาศัยสถานีดับเพลิงพญาไทร่วมกับต�ำรวจ
๒) ปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน ๖ ชั้น อาคารจอดรถยนต์ ๕ ชั้น
		 ๓.๓.๓ ระยะที่ ๓
๑) รื้อถอนอาคารกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย อาคารกองบังคับการสืบสวนนครบาล อาคาร
ต�ำรวจจราจรโครงการพระราชด�ำริ
๒) ปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน ๕ ชั้น
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สรุปผลงานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

		 ๓.๓.๔ ระยะที่ ๔
๑) ปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการ
๒) ปรับปรุงอาคารส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิม

๔. พิจารณาข้อร้องทุกข์ร้องเรียนตามที่ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย

๔.๑ หนังสือขอความอนุเคราะห์ส�ำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ส�ำเนาเอกสารประกอบการอนุญาต
และเอกสารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก่ อ สร้ า งอาคาร รวมถึ ง ส� ำ เนาแบบแผนผั ง ก่ อ สร้ า งอาคารของโครงการ
The Remarkable พหลโยธิน ๙ ของบริษัท Able Asset Development จ�ำกัด 		
		 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย พิจารณา
หนังสือของนางประภาพร ธนะรัชต์ (เจ้าของบ้านระยะประชิดและผูแ้ ทนชุมชนซอยพหลโยธิน ๕ - ๑๑ และบริเวณใกล้เคียง)
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรือ่ ง ขอความอนุเคราะห์สำ� เนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ส�ำเนาเอกสารประกอบการอนุญาต
และเอกสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้างอาคาร รวมถึงส�ำเนาแบบแผนผังก่อสร้างอาคารของโครงการ The Remarkable
พหลโยธิน ๙ ของบริษัท Able Asset Development จ�ำกัด คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหนังสือร้องเรียนดังกล่าว
โดยเชิญผูอ้ ำ� นวยการเขตพญาไท ผูร้ อ้ ง และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมเพือ่ สอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงแล้ว
แต่เนือ่ งจากผูร้ อ้ งได้มหี นังสือแจ้งให้ทราบว่า ตามทีช่ มุ ชนซอยพหลโยธิน ๕ - ๑๑ และบริเวณใกล้เคียงได้พบความไม่โปร่งใส
ในการด�ำเนินการก่อสร้างโครงการ The Remarkable พหลโยธิน ๙ โดยข้อมูลในรายงานฯ ทีโ่ ครงการน�ำเสนอส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติให้กับโครงการฯ ซึ่งชุมชนฯ ได้มีหนังสือถึงผู้อ�ำนวยการเขตฯ ขอให้จัดส่งส�ำเนา
ใบอนุญาต ส�ำเนาเอกสารประกอบการอนุญาต เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และส�ำเนาแบบแผนผังก่อสร้างฯ
แต่ผอู้ ำ� นวยการเขตฯ ได้ตอบปฏิเสธทีจ่ ะส่งข้อมูลทัง้ หมดตามทีช่ มุ ชนฯ ร้องขอ ชุมชนฯ จึงท�ำหนังสืออุทธรณ์ตอ่ ประธาน
กรรมการข้อมูลข่าวสารฯ โดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ ได้มคี ำ� สัง่ ให้สำ� นักงานเขตพญาไทเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการก่อสร้างอาคารฯ พร้อมทัง้ รับรองส�ำเนาถูกต้องแก่ชมุ ชนฯ ซึง่ ผูร้ อ้ งแจ้งว่า ได้รบั หนังสือจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารฯ ที่สั่งการให้ส�ำนักงานเขตพญาไทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ให้ชุมชนฯ เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าควรยุติเรื่องและเห็นควรส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครทราบและพิจารณาต่อไป
๔.๒ หนังสือร้องเรียนกรณีรา้ นอาหารปิง้ ย่าง “มาจิดะ” มีการสร้างปล่องปิง้ ย่างหลังร้านและท�ำให้บา้ นข้างเคียง
ได้รับความเดือดร้อน
		 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย พิจารณา
หนังสือของนายวศิน นิลก�ำแหง ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ร้องเรียนเกีย่ วกับกรณีรา้ นอาหารปิง้ ย่าง “มาจิดะ” ทีต่ งั้ อยู่
ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ ถนนนาคนิวาส ห่างจากส�ำนักงานเขตลาดพร้าว ๒๐๐ เมตร มีการสร้างปล่องปิง้ ย่างหลังร้าน
จ�ำนวน ๔ ปล่อง ท�ำให้บา้ นข้างเคียงได้รบั ความเดือดร้อน ร้องเรียนไปยังส�ำนักงานเขตฯ ๒ ครัง้ แต่ยงั ไม่ได้รบั การแก้ไขปัญหา
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากรณีร้องเรียนดังกล่าว โดยเชิญผู้อ�ำนวยการเขตลาดพร้าวและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงและได้รับทราบข้อมูล ดังนี้
		 ๑. ส�ำนักงานเขตลาดพร้าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายวศิน นิลก�ำแหง อยู่บ้านเลขที่ ๒ ซอยนาคนิวาส ๑๓
ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และวันที่
๙ มกราคม ๒๕๖๒ ความว่า ร้านมาจิดะต่อปล่องและลูกหมุนระบายอากาศ จ�ำนวน ๔ ปล่อง ระบายอากาศจากห้องครัว
ได้กลิน่ คล้ายเนยและกลิน่ อาหารจากพวกปิง้ ย่างท�ำให้รสู้ กึ หายใจไม่ออก ไม่สบาย ส�ำนักงานเขตฯ จึงให้ฝา่ ยสิง่ แวดล้อม
และสุขาภิบาลตรวจสอบพบว่าบริเวณดังกล่าว มีทงั้ หมด ๓ ร้าน เป็นอาคารตึกแถว ๓ ชัน้ ต่อเนือ่ งติดกัน ได้แก่ ร้านมาจิดะ
ประกอบกิจการจ�ำหน่ายอาหารญี่ปุ่น ร้านชามชม ประกอบกิจการร้านอาหารไทย และร้าน Ashley’s เป็นลักษณะ
สถานบันเทิง (ร้านปิดกิจการชั่วคราว)
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

		 ๒. ส�ำนักงานเขตลาดพร้าวได้มีการด�ำเนินการตามล�ำดับ คือ
				๒.๑ ฝ่ายสิง่ แวดล้อมและสุขาภิบาลได้มหี นังสือแจ้งเตือนให้หยุดประกอบกิจการ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ และมีหนังสือค�ำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก้ไข/ระงับเหตุร�ำคาญ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวมทั้งได้
นัดหมายผูร้ อ้ งเรียนและผูถ้ กู ร้องเรียนไปตกลงแก้ไขปัญหาเหตุรำ� คาญ ณ บ้านผูร้ อ้ งเรียน เมือ่ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ซึง่ ได้ขอ้ สรุปว่า ผูถ้ กู ร้องเรียนจะท�ำการปรับปรุงระบบปล่องระบายควันไม่ให้เกิดกลิน่ ควัน และเสียงดังจนก่อให้เกิดเหตุ
ร�ำคาญให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
				๒.๒ ได้ติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาปล่องระบายควันส่งกลิ่นรบกวนและเสียงดัง จากการ
เปิดมอเตอร์ของทั้ง ๓ ร้าน และด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่โดย
		
๒.๒.๑ ได้สง่ ด�ำเนินคดีกรณีประกอบกิจการโดยไม่ได้รบั อนุญาต ตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอเชิญตัวมาสอบสวนข้อเท็จจริงที่ฝ่ายเทศกิจหลังจากได้รับหนังสือภายใน ๑๕ วัน
					 ๒.๒.๒ ได้ตรวจสอบผลการแก้ไข เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ผลปรากฏว่า
			 		
๑) ร้านมาจิดะได้ปรับปรุงระบบปล่องระบายควันโดยใช้ฝาครอบมอเตอร์ เพือ่ ป้องกันเสียงดัง
และต่อท่อจากปล่องระบายควันจากด้านหลังอาคารออกมาด้านหน้าอาคาร 		
		
		
๒) ร้าน Ashley’s ได้ปรับปรุงระบบปล่องระบายควันโดยย้ายปล่องระบายควันจากจุดเดิม
ห่างไปประมาณ ๕ เมตร หันปลายปล่องแนบด้านข้างอาคารเพื่อต่อท่อแนบอาคาร
			 		
๓) ร้านชามชมท�ำการปิดปล่องระบายควันและงดใช้ โดยปรับปรุงการจ�ำหน่ายอาหารเป็น
ประเภทอื่นแทน
				๒.๓ ได้ท�ำการนัดหมายผู้ร้องเรียนเพื่อติดตามตรวจสอบผลการแก้ไข เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ผลปรากฏว่ากลิ่นและเสียงลดน้อยลง แต่ผู้ร้องเรียนแจ้งว่ายังคงได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องดังกล่าวและขอให้
ทางร้านฯ ปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง ซึ่งทางร้านฯ แจ้งว่าช่างจะเข้ามาแก้ไขในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยส�ำนักงานเขตฯ
รับจะได้ติดตามรายงานผลให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป
					 โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าแม้สำ� นักงานเขตลาดพร้าวจะมีการด�ำเนินการตามอ�ำนาจ
หน้าทีเ่ พือ่ แก้ไขปัญหาเหตุรำ� คาญแต่การด�ำเนินการค่อนข้างมีความล่าช้า จึงเป็นเหตุให้ปญ
ั หาการปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องดังกล่าว
ไม่ยุติลงในระยะเวลาอันควร จนผู้ร้องเรียนต้องน�ำเรื่องมาร้องเรียนต่อสภากรุงเทพมหานครซ�้ำเพื่อให้ช่วยติดตามเรื่อง
ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีกจึงเห็นควรส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารรับทราบและพิจารณา ดังนี้
					 ๑. ก�ำชับผู้บริหารส�ำนักงานเขตลาดพร้าวให้ติดตามการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุร�ำคาญ
ตามอ�ำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ไม่ปล่อยปละละเลย และโดยเคร่งครัด
					 ๒. มอบหมายส�ำนักเทศกิจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนนี้ต่อไป
					 ๓. กรณีมีความคืบหน้าในการด�ำเนินการตาม ข้อ ๑ และ ๒ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผล
การด�ำเนินการดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ทราบ
๔.๓ หนังสือขอสอบถามความคืบหน้าเรือ่ งการตีความกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับความกว้างถนน ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
		 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย พิจารณา
หนังสือของคุณฉายศรี เจียมประเสริฐ และพวก ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ขอสอบถามความคืบหน้าเรื่อง
การตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความกว้างถนน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) คณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาหนังสือดังกล่าวโดยเชิญผูอ้ ำ� นวยการเขตพญาไทและ
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมเพือ่ สอบถามรายละเอียดข้อมูลและได้รบั ทราบว่า ส�ำนักงานเขตพญาไทได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ รวมทั้งได้มีหนังสือชี้แจงกรณีดังกล่าวแล้ว รวม ๒ ฉบับ คือ หนังสือที่
กท ๔๗๐๓/๑๙๓๑ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงคุณมณีนุช คงอาชาภัทร และพวก และหนังสือที่ กท ๔๗๐๓/๒๘๒๐
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สรุปผลงานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง คุณสมพร ผาสุก และพวก ชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวส�ำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
ได้มีหนังสือหารือกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย
ก�ำหนดแล้ว โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการด�ำเนินการของส�ำนักงานเขตพญาไทมีความชัดเจน ถูกต้อง
และเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดแล้ว เห็นควรมอบหมายให้ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครประสานแจ้งให้
ผู้ร้องทราบต่อไป
๔.๔ หนังสือร้องเรียนของนางสาววริศรา หม่อมท่า กรณีขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ข้าราชการส�ำนักงานเขตลาดกระบัง
		 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย พิจารณา
หนังสือร้องเรียนของนางสาววริศรา หม่อมท่า ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และลงวันที่ ๓, ๙ เมษายน ๒๕๖๒ กรณีขอให้
ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการส�ำนักงานเขตลาดกระบัง ซึง่ ร้องเรียนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูอ้ ำ� นวยการเขต
ลาดกระบัง เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยเทศกิจ ส�ำนักงานเขตลาดกระบัง เกีย่ วกับการจัดระเบียบทางเท้าในพืน้ ทีแ่ ละขอความเป็นธรรม
ให้ข้าราชการที่มีค�ำสั่งฯ ย้าย โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหนังสือร้องเรียนดังกล่าวและตรวจสอบแล้วพบว่า มีกรณี
ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนของนางสาว วริศรา (ชื่อเดิมบุญญิตา) หม่อมท่า โดยสรุปได้ดังนี้
		 ๑. หนังสือลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ของนางสาววริศรา หม่อมท่า และพวก โดยใช้ชอื่ ว่าตัวแทนกลุม่ ผูค้ า้
ที่เดือดร้อนบริเวณตลาดเคหะร่มเกล้า ๓๗ เรื่อง ขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้เจ้าหน้าที่ผู้น้อย (สิบเอก สุชาติ
หลาวเลี่ยมทอง) ที่ถูกรังแก กรณีมีหนังสือสั่งย้ายอย่างไม่เป็นธรรม และหนังสือลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง
ขอทวงถามความคืบหน้ากรณีขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้เจ้าหน้าทีผ่ นู้ อ้ ยทีถ่ กู รังแก ซึง่ ประธานสภากรุงเทพมหานคร
ได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยพิจารณาด�ำเนินการ คณะกรรมการฯ ได้มอบ
คณะอนุกรรมการด้านการจัดระเบียบสังคมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพิจารณา โดยคณะอนุกรรมการฯ
ได้เชิญผู้อ�ำนวยการเขตลาดกระบัง ผู้ร้อง สิบเอก สุชาติฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณี
ร้องเรียน และได้มอบหมายผูอ้ ำ� นวยการเขตลาดกระบังด�ำเนินการจัดประชุมและชีแ้ จงท�ำความเข้าใจในเรือ่ งจุดท�ำการค้า
ส่วนกรณี สิบเอก สุชาติฯ หากคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย ขอให้รวบรวมหลักฐานและท�ำหนังสือ
ถึงผู้อ�ำนวยการเขตฯ เพื่อให้พิจารณาด�ำเนินการ
		 ๒. หนังสือลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ของนางสาววริศรา หม่อมท่า เรื่อง ขอเรียกร้องความเป็นธรรม
ให้เจ้าหน้าที่ผู้น้อยที่ถูกรังแก กรณีความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการสอบปากค�ำ ส�ำนักงานเขตลาดกระบัง เนื่องจาก
หนึ่งในสองของกรรมการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์ และหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอทราบ
ผลสรุปเรือ่ งร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการฯ รวมเรือ่ งพิจารณา
คณะกรรมการฯ ได้มอบคณะอนุกรรมการด้านการจัดระเบียบสังคมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพิจารณา
โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญผูอ้ ำ� นวยการเขตลาดกระบัง รวมทัง้ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมเพือ่ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับกรณี
ร้องเรียน และได้มอบหมายให้ผู้อ�ำนวยการเขตลาดกระบังด�ำเนินการแก้ไขปัญหา เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้อง
ไม่น่าจะเป็นผู้เสียหายจากความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการสอบปากค�ำ
		 ๓. รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ ได้มีการน�ำเสนอรายงานพิเศษในหัวข้อ
เปิดหลักฐานร้องเรียน “ส่วยเทศกิจ” และหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับประจ�ำวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คอลัมน์
“ซุบซิบ กทม.” เสนอข่าวความขัดแย้งภายในฝ่ายเทศกิจ ส�ำนักงานเขตลาดกระบัง ซึง่ คณะกรรมการฯ ได้เชิญผูอ้ ำ� นวยการเขต
ลาดกระบัง ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักเทศกิจ และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เข้าร่วมประชุมเพือ่ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับกรณีดงั กล่าว โดยมอบหมาย
ผู้อ�ำนวยการเขตฯ ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา รวมทั้งได้เชิญรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายสมพงษ์ เวียงแก้ว) และผู้ตรวจ
ราชการสูง (นางเปรมวดี แก้วศรี) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการแก้ไข
ปัญหาในกรณีนเี้ ป็นเรือ่ งของการบริหารจัดการภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร จึงมอบหมายให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ไปสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวและรายงานผลให้คณะกรรมการฯ ทราบ
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

				โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นการร้องเรียนตามหนังสือของนางสาววริศรา หม่อมท่า
ทุกฉบับ เป็นประเด็นเดียวกันและมีความเชื่อมโยงกับกรณีที่มีการน�ำเสนอข่าวทางสื่อมวลชน ซึ่งการด�ำเนินการอยู่ใน
อ�ำนาจของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร จึงเห็นควรส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครรับทราบและพิจารณาต่อไป
๔.๕ หนังสือร้องเรียนโรงงานเคไอ เขตลาดกระบัง 		
		 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย พิจารณา
หนังสือของผู้ใช้ชื่อว่า “แม่บ้านสนามบิน คนเดือดร้อน, ประชาชนคนเดือดร้อน และหนุ่มโรงงาน” รวมถึงหนังสือของ
ผู้ใช้ชื่อว่า “แม่บ้านสนามบิน คนเดือดร้อน, ประชาชนคนเดือดร้อน และนายทินกร ชัยศิลปิน” ซึ่งร้องเรียนโรงงานเคไอ
เขตลาดกระบัง เครื่องจักรท�ำงานเวลากลางคืน สะเทือนและเสียงดังรบกวน เนื่องจากโรงงานเคไอตั้งอยู่ในชุมชน
ถนนหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง ประกอบกิจการ ตัดเหล็ก พับเหล็ก โดยใช้เครื่องจักรและเดินเครื่องจักรเวลากลางคืน
เกิดการสัน่ สะเทือน ส่งเสียงดังรบกวน ผูร้ อ้ งซึง่ พักอาศัยอยูใ่ กล้โรงงานได้รบั ความเดือดร้อน คณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณา
หนังสือร้องเรียนทัง้ ๒ เรือ่ งดังกล่าว และตรวจสอบแล้วพบว่ามีกรณีการร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงงานเคไอ เขตลาดกระบัง
โดยสรุปได้ดังนี้
		 ๑. หนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของผู้ใช้ชื่อว่า “ผู้ได้รับผลกระทบ” เรื่อง ขอให้ตรวจสอบ บริษัท
เคไอ ลาดกระบัง จ�ำกัด เสียงดังและสัน่ สะเทือน เนือ่ งจากบ้านผูร้ อ้ งอยูต่ ดิ กับบริษทั ฯ ผูร้ อ้ งและครอบครัวได้รบั ผลกระทบ
จากการสัน่ สะเทือนเวลาเครือ่ งจักรท�ำงาน เวลาเดินเครือ่ งจักรของบริษทั ฯ จึงขอให้ตรวจสอบ ซึง่ คณะกรรมการฯ ได้เชิญ
ผู้อ�ำนวยการเขตลาดกระบังและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงได้รับทราบว่า
บริษัท เคไอ ลาดกระบัง จ�ำกัด ได้ด�ำเนินมาตรการป้องกันเหตุเดือดร้อนร�ำคาญในเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน และ
มีการเฝ้าระวังมีการตรวจวัดระดับเสียงและความสัน่ สะเทือนมาโดยตลอด รวมทัง้ ผลจากการวิเคราะห์ผตู้ อบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียงจ�ำนวน ๑๖ แห่ง รวม ๑๙ คน ไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบการของบริษัทฯ นอกจากนี้ส�ำนักงานเขตฯ ยังได้ประสานขอความร่วมมือจากส�ำนักอนามัย
กรมควบคุ ม มลพิ ษ และกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม เพื่ อ เข้ า มาด� ำ เนิ น การตรวจสอบ ตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งและ
ความสั่นสะเทือนด้วย คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าส�ำนักงานเขตลาดกระบังด�ำเนินการโดยชอบแล้ว จึงเห็นควร
ยุติเรื่องและส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครรับทราบและพิจารณาต่อไป โดยได้รายงานผลการพิจารณา
ต่อประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว
		 ๒. หนังสือของผู้ใช้ชื่อว่า “แม่บ้านสนามบิน คนเดือดร้อน, ประชาชนคนเดือดร้อน และหนุ่มโรงงาน”
เรือ่ ง ร้องเรียนโรงงานเคไอ เขตลาดกระบัง เครือ่ งจักรท�ำงานเวลากลางคืน สะเทือนและเสียงดังรบกวน เนือ่ งจากโรงงานเคไอ
ตั้งอยู่ในชุมชนถนนหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง ประกอบกิจการ ตัดเหล็ก พับเหล็ก โดยใช้เครื่องจักรและเดินเครื่องจักร
เวลากลางคืน เกิดการสัน่ สะเทือน ส่งเสียงดังรบกวน ผูร้ อ้ งซึง่ พักอาศัยอยูใ่ กล้โรงงานได้รบั ความเดือดร้อน คณะกรรมการฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นการร้องเรียนตามหนังสือนี้เป็นประเด็นเดียวกับกรณีการร้องเรียนของผู้ใช้ชื่อว่า “ผู้ได้รับ
ผลกระทบ” จึงเห็นควรยุติเรื่องและเห็นควรส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครทราบและพิจารณาต่อไป โดยได้
รายงานผลการพิจารณาต่อประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว
		 ๓. หนังสือของผูใ้ ช้ชอื่ ว่า “แม่บา้ นสนามบิน คนเดือดร้อน, ประชาชนคนเดือดร้อน และนายทินกร ชัยศิลปิน”
เรือ่ ง ร้องเรียนโรงงานเคไอ เขตลาดกระบัง เครือ่ งจักรท�ำงานเวลากลางคืน สะเทือนและเสียงดังรบกวน เนือ่ งจากโรงงาน
เคไอตัง้ อยูใ่ นชุมชนถนนหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง ประกอบกิจการ ตัดเหล็ก พับเหล็ก โดยใช้เครือ่ งจักรและเดินเครือ่ งจักร
เวลากลางคืน เกิดการสั่นสะเทือน ส่งเสียงดังรบกวน ผู้ร้องซึ่งพักอาศัยอยู่ใกล้โรงงานได้รับความเดือดร้อน
				โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นการร้องเรียนตามหนังสือร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
โรงงานเคไอ เขตลาดกระบัง ทุกฉบับ เป็นประเด็นเดียวกันและส�ำนักงานเขตลาดกระบังได้มกี ารด�ำเนินการไปโดยชอบแล้ว
จึงเห็นควรยุติเรื่องและส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครทราบและพิจารณาต่อไป
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สรุปผลงานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๖ หนังสือเรื่อง ปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ Whizdom Asoke-Sukhumvit
		 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย พิจารณา
หนังสือของนายธนโรจ วรรณศรีสวัสดิ์ ซึ่งมีถึงกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชดอม เอลิแกนท์ เพลส จ�ำกัด เรื่อง ปัญหา
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ Whizdom Asoke-Sukhumvit และได้สำ� เนาหนังสือถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร
โดยนายธนโรจฯ ผู้อยู่อาศัยบ้านเลขที่ ๖๒ ซอยสุขุมวิท ๑๖ (ติดกับโครงการฯ) ได้แจ้งรายละเอียดสรุปผลการประชุม
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตัวแทนของโครงการฯ เกี่ยวกับข้อตกลงร่วมกันที่เกิดจากผลกระทบของการก่อสร้างตามโครงการฯ
โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาด�ำเนินการต่อไป และถ้ามี
การด�ำเนินการอย่างไรขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งความคืบหน้าให้สภากรุงเทพมหานครทราบด้วย
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ส่วนที่ ๘
สรุปผลงานคณะกรรมการการ
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลงานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา
ประธานกรรมการ

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล

รองประธานกรรมการ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
กรรมการ

กรรมการ

พลต�ำรวจโท พลบูรณ์ ช�ำนาญกูล
กรรมการ

พลโท โชติภณ จันทร์อยู่
กรรมการและเลขานุการ
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สรุปผลงานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
สภากรุ ง เทพมหานครได้ ตั้ ง คณะกรรมการการพั ฒ นาชุ ม ชนและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ในคราวประชุ ม สภา
กรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ
สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๖ คน ดังนี้
๑. พลตรี สุทธิชัย
วงษ์บุบผา
ประธานกรรมการ
๒. นายไพฑูรย์
ขัมภรัตน์
รองประธานกรรมการ
๓. นายนิรันดร์
ประดิษฐกุล
กรรมการ
๔. พลต�ำรวจโท พลบูรณ์
ช�ำนาญกูล
กรรมการ
๕. นายฉัตรชัย
พรหมเลิศ
กรรมการ
๖. พลโท โชติภณ
จันทร์อยู่
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางสาวปนิตา
สุดสาคร
						
						
๒. นางสาวสุวรรณา
ยิ้มละมัย
						
						

นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา ศึกษา ติดตามและให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้าน
การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมซึ่งอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เช่น โครงสร้าง การส่งเสริมอาชีพ การ
จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย เด็ก สตรีและคนชรา การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้สูงอายุ
กองทุนต่าง ๆ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียน ห้องสมุดประชาชนและพิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชน โดยได้ตงั้ คณะอนุกรรมการฯ
จ�ำนวน ๒ คณะดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชุดที่ ๑ ซึ่งมี นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เป็นประธาน
อนุกรรมการ รับผิดชอบพื้นที่เขตดอนเมือง บึงกุ่ม คลองสามวา หนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง ประเวศ สะพานสูง และ
คันนายาว
๒. คณะอนุกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชุดที่ ๒ ซึ่งมี นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เป็นประธาน
อนุกรรมการ รับผิดชอบพื้นที่เขตหลักสี่
ผลการด�ำเนินงาน

๑. รับทราบแผนการด�ำเนินงานของส�ำนักพัฒนาสังคมเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมส�ำหรับผู้สูงอายุ

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ประชุมและลงพืน้ ทีร่ ว่ มกับส�ำนักพัฒนาสังคม เพือ่ รับทราบ
แผนการด�ำเนินงานของส�ำนักพัฒนาสังคมเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมส�ำหรับผู้สูงอายุ สรุปได้ดังนี้
ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖๔๑ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับบริจาคจากโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เดิมชื่อว่า “ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง” สังกัด
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๒๘
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ต่อมาวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ มีการถ่ายโอนมาสังกัดกองสังคมสงเคราะห์ ส�ำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร
ตามพระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และเมือ่
เดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ กรุงเทพมหานครได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์บริการผู้สูงอายุ
ดินแดง” สังกัด ส�ำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม ส�ำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร นอกจากนีศ้ นู ย์บริการ
ผูส้ งู อายุดนิ แดง มีหน่วยงานย่อย คือ หน่วยบริการทางสังคมห้วยขวาง ตัง้ อยูบ่ ริเวณอาคารแฟลต ๒ เคหะชุมชนห้วยขวาง
ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงาน
๑. เพื่อเป็นการขยายบริการด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุอย่างกว้างขวาง
๒. เพื่อเป็นการให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ
๓. เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเตรียมตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ด้วยการระดมความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๔. เพือ่ เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูส้ งู อายุ เน้นกิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้ผสู้ งู อายุได้แสดง
ศักยภาพ ความสามารถในสาขาต่างๆ เพื่อให้สังคมตระหนักในคุณค่าและยอมรับบทบาทของผู้สูงอายุมากขึ้น
๕. เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ด�ำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผู้สูงอายุรวมทั้งกระตุ้นให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการให้บริการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ
๖. เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู พลัดหลง ฯลฯ โดยการรับผู้สูงอายุเข้าพักในบ้านพักฉุกเฉิน และด�ำเนินการ
ตามกระบวนการทางด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา
คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ประชุมร่วมกับส�ำนักพัฒนาสังคมเกี่ยวกับศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุดินแดง ซึ่งจากการลงพื้นที่และประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงมีสภาพช�ำรุด
ทรุดโทรมไม่เหมาะสมกับการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ประกอบกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สนับสนุน
การดูแลผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) จึงมีความเห็นว่าควร
ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงใหม่ งบประมาณ ๒๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท
สภาพปัญหาของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง
๑. อาคารบ้านอุ่นใจ อาคารอาชีวบ�ำบัดและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม จ�ำเป็นต้องปรับปรุง
และซ่อมแซมให้เหมาะสมกับการให้บริการ
๒. สถานที่จอดรถแคบ และไม่เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ เนื่องจากจ�ำนวนผู้มาใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
๓. ไม่มหี อ้ งประชุม ห้องข้อมูลสารสนเทศ และห้องสันทนาการ เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุได้มคี วามรูท้ นั ต่อเหตุการณ์สงั คม
ปัจจุบัน และเสริมสร้างความรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน
๔. ไม่มีพื้นที่สีเขียวส�ำหรับสวนหย่อมและสถานที่พักผ่อนส�ำหรับผู้สูงอายุ
๕. ไม่มพี นื้ ทีส่ ำ� หรับกีฬากลางแจ้งให้กบั ผูส้ งู อายุหรือบุคคลทัว่ ไป เพือ่ ออกก�ำลังกายทีเ่ หมาะสมกับประเภทกีฬา
๖. ท่อระบายน�้ำและบ่อพักท่อระบายน�้ำเก่าและช�ำรุด เมื่อฝนตกจะท�ำให้น�้ำล้นท่วมถนนเป็นอันตรายแก่
ผู้สูงอายุได้
๗. สภาพทัว่ ไปโดยรอบศูนย์บริการผูส้ งู อายุเก่าและไม่เหมาะสมกับการให้บริการ ควรซ่อมแซมใหม่ ให้เกิดความ
สวยงามและเหมาะสม
แนวทางในการด�ำเนินงาน
๑. เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
๒. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ
๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีได้ผ่อนคลายความเครียด ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
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๔. ผูส้ งู อายุทปี่ ระสบปัญหาความเดือดร้อนด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยและขาดผูอ้ ปุ การะดูแล สามารถเข้าพักอาศัยชัว่ คราว
ในบ้านพักฉุกเฉินได้
๕. ศูนย์บริการผูส้ งู อายุดนิ แดงสามารถรองรับผูส้ งู อายุ จ�ำนวน ๒๐๐ คนต่อวัน การให้บริการแบบไป - กลับ และ
ให้บริการลักษณะของสโมสรผู้สูงอายุ
๖. ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงให้บริการแก่ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป
นอกจากนีค้ ณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ประชุมร่วมกับส�ำนักพัฒนาสังคมในการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้สูงอายุในรูปแบบครบวงจรและทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับในปัจจุบัน
จํานวนผู้สูงอายุและสัดส่วนผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป) จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ซึ่งกรุงเทพมหานครมี
ประชากร ๕,๖๘๒,๔๑๕ คน เป็นผูส้ งู อายุ (อายุ ๖๐ ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไป) จาํ นวน ๙๗๘,๔๕๕ คน (ร้อยละ ๑๗.๘๒) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
จะมีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ ๒๐ และในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ จะมีผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๐ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ กับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผสู้ งู อายุ จาํ นวน ๕๘๑,๖๕๕ คน พบว่าจาํ นวนผูส้ งู อายุมเี พิม่ ขึน้ จ�ำนวน ๓๙๖,๘๐๐ คน
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๘.๒๒ ดังนั้น กรุงเทพมหานครได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ในฐานะที่ส�ำนักพัฒนาสังคม
มีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จ�ำเป็นต้องเตรียมการ
และด�ำเนินการรองรับในสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการฯ ซึ่งเล็งเห็นความส�ำคัญในเรื่องนี้ จึงเสนอแนะให้มีโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ
๑๒ ชั้น งบประมาณ ๓๐๐ กว่าล้านบาท ในพื้นที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ให้เป็นสถานที่ที่ให้บริการแบบครบวงจร
ของผูส้ งู อายุ เพือ่ เป็นศูนย์กลางส�ำหรับผูส้ งู อายุได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ประสบการณ์ การฝึกอาชีพผูส้ งู อายุ
การสอนระบบสารสนเทศและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่ดีและจิตใจที่เข้ม
แข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีบ้านพักฉุกเฉินส�ำหรับผู้สูงอายุที่ให้บริการผู้สูงอายุแบบไป - กลับ
ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน
๑. ส�ำนักพัฒนาสังคมได้ขอความอนุเคราะห์ส�ำนักการโยธาในการออกแบบและประมาณ ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ ๑๒ ชั้น ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์บริการผู้บริการผู้สูงอายุดินแดง เพื่อของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ส�ำนักการโยธาออกแบบไม่ทันตามที่ก�ำหนดไว้ จึงท�ำให้ส�ำนักพัฒนาสังคมไม่สามารถของบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้
๒. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำกับดูแลหน่วยงาน ท�ำให้ขาดการติดตามงาน
นโยบาย ท�ำให้ไม่มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและเกิดความล่าช้า
๓. อัตราของบุคลากรและต�ำแหน่งของหน่วยงานในการออกแบบการก่อสร้างไม่มี จ�ำเป็นต้องขอรับการสนับสนุน
จากส�ำนักการโยธา ท�ำให้ต้องรอการสนับสนุนและด�ำเนินงานไม่ทันตามก�ำหนดเวลาที่วางไว้
๔. งบประมาณของกรุงเทพมหานครมีจ�ำกัด และต้องดูแลความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้านของ
กรุงเทพมหานครทั้งหมด
			

๒. รับทราบข้อมูลสภาองค์กรชุมชน โครงสร้างสภาองค์กรชุมชนของกรุงเทพมหานคร และแผนการ
ด�ำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ประชุมร่วมกับส�ำนักพัฒนาสังคม เพือ่ รับทราบข้อมูลสภา
องค์กรชุมชน โครงสร้างสภาองค์กรชุมชนของกรุงเทพมหานคร และแผนการด�ำเนินงาน ตามพระราชบัญญัตสิ ภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ และปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงาน สรุปได้ดังนี้
สภาองค์กรชุมชนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์รกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และก�ำหนดให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีอำ� นาจหน้าทีส่ ง่ เสริม
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และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนต�ำบล รวมทั้งให้มีอ�ำนาจหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ประสานและด�ำเนินการให้มีการจัดตั้งและด�ำเนินการของสภาองค์กรชุมชนต�ำบล รวมทั้งเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กจิ การเกีย่ วกับสภาองค์กรชุมชนต�ำบลและผลการประชุมของการประชุมระดับจังหวัดและระดับชาติของ
สภาองค์กรชุมชนต�ำบล
(๒) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงานสภาองค์กรชุมชนต�ำบล		
(๓) ประสานและร่วมมือกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กร ภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาคมในการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) จัดท�ำทะเบียนเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชนต�ำบล
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการของสภาองค์กรชุมชนต�ำบล
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนต�ำบลระดับชาติหรือรัฐมนตรีมอบหมายส�ำนักงานเขตเป็น
ผูร้ บั จดแจ้งออกใบรับจดแจ้งการจัดตัง้ สภาองค์กรชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นผูร้ บั จัดตัง้
สภาองค์กรชุมชนต�ำบล โดย ๑ เขตมี ๑ สภาองค์กรชุมชน
ขั้นตอนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน มีดังนี้
๑. ชุมชนขอจดแจ้งการจัดตั้งที่ส�ำนักงานเขต
๒. จัดประชุมเพื่อลงมติจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน โดยมีผู้แทนชุมชนละ ๔ คน และผู้แทนเครือข่าย ๒ คน เข้าร่วม
ประชุมจัดตั้งสภาองค์กร ชุมชน และคัดเลือกคณะกรรมการ
๓. คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ มีจ�ำนวนไม่เกินหนึ่งในห้าของจ�ำนวนสมาชิก
๔. ขอจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
๕. วาระการด�ำรงต�ำแหน่งสภาองค์กรชุมชน คราวละ ๔ ปี นับแต่วันคัดเลือก
การด�ำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร
๑. การด�ำเนินงานสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการขอจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน จ�ำนวน
๔๙ เขต เหลือ ๑ เขต คือ เขตสาทร ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดเวทีประชาคม
๒. กิจกรรมเวทีสมัชชาขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนเมือง ฐานรากชุมชนอยูด่ ี
มีสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๑ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จ�ำนวน ๒๑ กองทุน ปี ๒๕๖๒ และอยู่ระหว่างการก�ำหนดวันจัดกิจกรรม
ศูนย์ประสานงานสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครมีหนังสือ ที่ ๐๐๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ขอเข้าพบผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร เพือ่ ยืน่ แผนยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นงานขบวนองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร และเสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขและการพัฒนาต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล) เป็นผู้แทนในการรับมอบแผน
ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาของสภาองค์กรชุมชน ๖ ประเด็น ดังนี้
๑. การขับเคลือ่ นงานด้านสวัสดิการชุมชน โดยจะให้การสนับสนุนการสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
และบรรจุในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและต้องเพิ่มเติมสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ไม่ได้รับรองเป็นชุมชน และ
กลุม่ เครือข่ายสวัสดิการชุมชนทีอ่ ยูภ่ ายในกรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนทีก่ รุงเทพมหานครสามารถ
สมทบเงินได้ และให้มีการแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป
๒. การขับเคลือ่ นงานด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและจัดการทีอ่ ยูอ่ าศัยชุมชนเมืองให้มคี วาม
มั่นคงในที่อยู่อาศัยเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
๓. การขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างระบบการบริหารจัดการขยะ เพื่อเอื้อให้เกิดกองทุนจัดการ
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สิ่งแวดล้อมที่เกิดรายได้จากการจัดการขยะ เปลี่ยนรถเก็บขยะให้เป็นรถซื้อขยะ สนับสนุนองค์ความรู้การคัดแยกขยะใน
ชุมชน และผลักดันให้ชุมชนแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนการสร้างพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นพื้นที่สีเขียวระดับ
ครัวเรือนชุมชนและเมือง สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
๔. การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ โดยให้กรุงเทพมหานครเพิ่มหน่วยบริการทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ (รับ - ส่งต่อ) ให้เพียงพอต่อคนกรุงเทพมหานคร และรองรับประชากรในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครอย่างทัว่ ถึง พร้อม
ทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
๕. การขับเคลือ่ นงานด้านเศรษฐกิจชุมชนฐานราก โดยการสนับสนุนการจัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชน และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ยกระดับสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน สร้างช่องทางการตลาดและพื้นที่จ�ำหน่ายสินค้า
๖. การขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชน โดยการส่งเสริมบทบาทและภารกิจของสภาองค์กรชุมชนเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน ด้วยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และส่งเสริมให้มีการจัดเวทีสาธารณะ
และการเสนอนโยบายสาธารณะต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร
ในการนี้ รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล) ได้สงั่ การให้สำ� นักพัฒนาสังคมเป็นผูด้ ำ� เนินการ
ซึ่งส�ำนักพัฒนาสังคมได้ด�ำเนินการ ไปแล้ว ๒ เรื่อง ได้แก่
• งานด้านสวัสดิการชุมชน ส�ำนักพัฒนาสังคมได้ด�ำเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชนแล้ว
• งานด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย ส�ำนักพัฒนาสังคมได้เชิญผูแ้ ทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) หารือแนวทางการ
ขับเคลือ่ นในการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครเมือ่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยก�ำหนดเป้าหมาย
โครงการน�ำร่องด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยใน ๑๐ ส�ำนักงานเขต ได้แก่ เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตประเวศ เขตบางซือ่ เขตบางกะปิ
เขตดอนเมือง เขตคันนายาว เขตวัฒนา เขตจตุจกั ร และเขตดุสติ เพือ่ สร้างกระบวนการท�ำงานร่วมระหว่างกรุงเทพมหานคร
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และภาคประชาชน
นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนบทบาทของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาเมือง โดยบรรจุใน
แผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ดังนี้
๑. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย การสนับสนุน
ให้ทุกเขตจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อก�ำหนดนโยบายการพัฒนาเขต โดยการจัด
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อก�ำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของส�ำนักงานเขต
๒. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เสนอให้มีการจัดตั้ง “เครือข่ายประชาสังคม”
เพือ่ เป็นกลไกลส�ำคัญในการส่งเสริมบทบาทของประชาชนในการร่วมวางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการท�ำงาน
ของกรุงเทพมหานคร
ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน ได้แก่
๑. กรุงเทพมหานครจะไม่ได้รบั ทราบเรือ่ งทีต่ อ้ งด�ำเนินการเกีย่ วกับองค์กรชุมชน เนือ่ งจากสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) ไม่ได้แจ้งให้กรุงเทพมหานครได้รบั ทราบ เพือ่ ให้ดำ� เนินการเป็นในแนวทางเดียวกันกับสถาบนพัฒนาองค์กร
ชุมชน
๒. กรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดตัง้ สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ได้ครบ ๕๐ เขต เนือ่ งจากสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชนก�ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่สูง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ควรปรับปรุงและแก้ไขเพิม่ เติมด้านกฎหมายเกีย่ วกับชุมชนและภาคประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตสิ ภา
องค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ส�ำนักพัฒนาสังคมและส�ำนักงานเขตได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

282

BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

สรุปผลงานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. รับทราบแผนการด�ำเนินงานของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ประชุมร่วมกับส�ำนักการแพทย์และโรงพยาบาลผู้สูงอายุ
บางขุนเทียน เพื่อรับทราบการด�ำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งสรุปประเด็น
รายละเอียดได้ดังนี้
โรงพยาบาลผูส้ งู อายุบางขุนเทียน เป็นโรงพยาบาลในสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๑๐๗๕/๑
ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ ๓๔ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา และเมือ่ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้บริจาคที่ดินเพิ่ม จ�ำนวน ๔๙ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลฯ และที่ดิน จ�ำนวน ๔๖ ไร่
ซึง่ เป็นทีด่ นิ อยูบ่ ริเวณด้านหลังโรงพยาบาลผูส้ งู อายุบางขุนเทียน และยังเป็นโรงพยาบาล ด้านเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุแห่งแรก
ของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันจะมีแนวโน้มจ�ำนวนประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงได้มีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน มีอาคาร ๖ หลัง ประกอบด้วย
๑. อาคารโรงพยาบาลและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สูง ๕ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น
๒. อาคารหอพักผู้ป่วย (บริเวณกลางน�้ำ) สูง ๗ ชั้น
๓. อาคารสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ เป็นอาคารชั้นเดียว จ�ำนวนบ้านพัก ๘ หลัง
๔. อาคารอเนกประสงค์ จ�ำนวน ๒ หลัง
๕. อาคารหอพักบุคลากรและอาคารบริการงานระบบ (ทรงสามเหลีย่ ม) สูง ๗ ชัน้ รวมดาดฟ้าและชัน้ ใต้ดนิ ๑ ชัน้
๖. อาคารสถานีซ่อมบ�ำรุง
การเปิดให้บริการของโรงพยาบาล เช่น รักษาโรคทัว่ ไป อุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉินและคลินกิ ทันตกรรมนอกจากนีอ้ าคารพัก
ฟืน้ ของผูส้ งู อายุกอ่ นกลับบ้าน ให้เป็นศูนย์ Day care เพือ่ รับดูแลผูส้ งู อายุในช่วงกลางวัน โรงพยาบาลผูส้ งู อายุบางขุนเทียน
บริการครอบคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรี – สมุทรสาคร พระสมุทรเจดีย์ รวม ๘๐๐,๐๐๐ ถึง ๙๐๐,๐๐๐ คน ให้บริการทุกวัน
จันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
วัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงาน
๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการทางการแพทย์ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมโรค รวมถึง
การบ�ำบัดรักษาเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
และมีความสุขกับครอบครัว ชุมชนและสังคม
๔. เพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุให้สามารถดูแลและ
ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. เพื่อขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร
		
เป้าหมายในการด�ำเนินงาน
๑. เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิที่สามารถให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
๒. บริการด้านสุขภาพองค์รวม ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูที่มีคุณภาพ
๓. เป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
๔. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
๕. มีสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมการเรียนรู้และมีสุขภาพดีของทุกคน
๖. บุคลากรเรียนรู้ตลอดเวลา เห็นคุณค่าตนเอง และมีความสุขในการท�ำงาน
๗. มีภาพลักษณ์องค์กรที่ดีประชาชนเชื่อมั่นไว้ใจ
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

แผนการด�ำเนินการและการพัฒนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (ระยะ ๕ ปี)
ปี ๒๕๖๓
๑. เปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลระดับทุตยิ ภูมิ ขนาด ๑๐๐ เตียง ทัง้ แผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินและผูป้ ว่ ยใน ๒๔ ชัว่ โมง
โดยครอบคลุมการรักษาทุกสาขา คือ อายุรกรรม ศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ สูติ - นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม จักษุวิทยา
โสต ศอ นาสิก เวชกรรมฟื้นฟู จิตเวช รังสีวิทยา วิสัญญี ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนได้เปิดเฉพาะแผนก
ผู้ป่วยนอกและทันตกรรม
๒. มีศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพื่อรองรับผู้สูงอายุเป็นการรักษาผู้สูงอายุแบบครบวงจร มีกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพให้ค�ำแนะน�ำต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ปี ๒๕๖๕
๑. ขยายศักยภาพโรงพยาบาลให้เป็นระดับทุติยภูมิระดับสูง ขนาด ๒๐๐ เตียง
๒. เตรียมความพร้อมเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
๓. ยกระดับการให้บริการโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้อัตราก�ำลังเป็นการจ้างเอกชนด�ำเนินการ เพื่อรองรับ
ลักษณะ ๑ โรงพยาบาล ๒ ระบบ
๔. พัฒนาพื้นที่ด้านหลังโรงพยาบาล จ�ำนวน ๔๖ ไร่ เพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ปี ๒๕๖๗
๑. ขยายศักยภาพโรงพยาบาลให้เป็นระดับตติยภูมิ ขนาด ๓๐๐ เตียง
๒. เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร
๓. เป็นสถาบันสมทบผลิตแพทย์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๔. เป็นสถาบันการเรียนการสอนวิจัยและพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร
และประเทศ
ปัญหาของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
๑. กรอบอัตราก�ำลังของโรงพยาบาลไม่เพียงพอและเหมาะสมส�ำหรับผู้มาใช้บริการจ�ำนวนมาก
๒. รถตูโ้ รงพยาบาลผูส้ งู อายุบางขุนเทียนมีเพียง ๑ คัน ซึง่ ไม่เพียงพอในการปฏิบตั งิ านตามภารกิจและหน้าทีข่ อง
โรงพยาบาล
๓. การเตรียมความพร้อมของการเปิดโรงพยาบาล ๒๔ ชั่วโมง จ�ำเป็นต้องวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการ
แพทย์ ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงมาก แต่กรุงเทพมหานครมีงบประมาณที่จ�ำกัด
๔. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมีพื้นที่จ�ำนวนมาก จ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณมากในการพัฒนา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. กรอบอัตราก�ำลังของโรงพยาบาลที่ไม่เพียงพอ ขอให้โรงพยาบาลฯ ใช้รูปแบบการจ้าง Outsource
ในบางต�ำแหน่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
๒. ยานพาหนะทีโ่ รงพยาบาลจ�ำเป็นต้องใช้ตดิ ต่อราชการ อาจประสานขอยืมจากหน่วยงานอืน่ ทีม่ รี ถจ�ำนวนมาก
๓. โรงพยาบาลฯ ควรมีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ของโรงพยาบาลฯ ให้เพียงพอกับการให้บริการที่จะเปิดให้
บริการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. พืน้ ทีโ่ รงพยาบาลผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั บริจาคเพิม่ อาจจะส่งผลในการบริหารจัดการงบประมาณ ซึง่ มีทงั้ การก่อสร้าง
เขื่อนและกันดินกั้นพื้นที่ จึงขอให้โรงพยาบาลฯ เรียงล�ำดับความส�ำคัญของแต่ละรายการที่จะต้องใช้งบประมาณเพื่อให้
เหมาะสมเนื่องจากงบประมาณมีเพียงจ�ำกัด
๕. พื้นที่ด้านหลังโรงพยาบาลฯ ซึ่งติดกับป่าชายเลน ควรสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนหรือศูนย์พันธุ์ไม้
ป่าชายเลน เพื่อให้เป็น Landmark และให้มีการก่อสร้างบ้านผู้สูงอายุแบบมาตรฐานและให้เหมือนกับสถานที่พักฟื้น
สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ
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๔. รับทราบผลการด�ำเนินงานของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้รับทราบปัญหาของชุมชนในพื้นที่เขตบางนาคือสถานที่
การให้บริการของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครคับแคบไม่เอือ้ อ�ำนวยต่อการให้บริการประชาชน คณะกรรมการฯ
จึงได้ลงพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครและได้ประชุมร่วมกับผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร
ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร
สรุปได้ดังนี้
เมือ่ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร (พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง) ได้เป็นประธานในพิธี
เปิดอาคารผูป้ ว่ ยนอก (OPD) โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร เพือ่ ให้บริการตรวจรักษาโรคทัว่ ไป โดยกรุงเทพมหานคร
มีนโยบายขยายการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ครอบคลุมพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครเพือ่ เพิม่ โอกาสการเข้าถึง
บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประชาชน จึงได้ด�ำเนินการจัดซื้อที่ดินจากบริษัท ไม้อัดไทย จ�ำนวน ๒ แปลง
(๕๐ ไร่) เพื่อด�ำเนินการก่อสร้างศูนย์ราชการขนาดย่อย ณ บริเวณ ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา ประกอบด้วย แปลงที่ ๑
ก่อสร้างเป็นส�ำนักงานเขตบางนา โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สถานีดับเพลิง และศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร
ส�ำหรับการก่อสร้างโรงพยาบาล ในระยะแรกสร้างเป็นอาคารผูป้ ว่ ยนอก (OPD) ให้บริการรักษาโรคทัว่ ไป (ผูป้ ว่ ยนอก)
และบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในวันและเวลาราชการก่อน นอกจากนี้กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะด�ำเนินการ
ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลบางนา ซึ่งประกอบด้วย
๑. อาคารโรงพยาบาลบางนา เป็นอาคารสูง ๑๐ ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น อาคารโรงพยาบาล พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๔๗,๐๐๐ ตารางเมตร ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๒,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณเบื้องต้น
๒,๗๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. อาคารหอพักบุคลากร เป็นอาคารสูง ๘ ชัน้ ชัน้ ล่างเป็นพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง ชัน้ ที่ ๒ – ๘ เป็นห้องพักบุคลากร ห้องแบบ
ชุด ๒ ห้อง ห้องพิเศษ และห้องธรรมดา จ�ำนวน ๒๑ ห้อง/ชั้น รองรับบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓๑๒ คน พื้นที่ใช้สอยประมาณ
๓,๖๙๐ ตารางเมตร งบประมาณเบื้องต้น ๑๒๓,๖๑๕,๐๐๐ บาท
๓. อาคารเอราวัณ เป็นอาคารสูง ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๓๒๐ ตารางเมตร งบประมาณเบื้องต้น
๔๒,๒๔๐,๐๐๐ บาท
๔. งานภูมิทัศน์และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ ประมาณ ๑๐,๑๔๕,๐๐๐ บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๒๖๐ วัน (๓ ปี ๖ เดือน) ปัจจุบัน
ส�ำนักการโยธาได้ร่างแปลนเรียบร้อยแล้วและได้ยื่นของบประมาณในปี ๒๕๖๓ ซึ่งไม่ผ่านการพิจารณา ซึ่งจะเสนอขอ
งบประมาณใหม่ในปี ๒๕๖๔
เมือ่ โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ขนาด ๓๒๔ เตียง แล้วเสร็จในอนาคต จะท�ำให้
โรงพยาบาลแห่งนีเ้ ป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ในระดับทุตยิ ภูมริ ะดับสูงทีม่ คี วามสมบูรณ์พร้อม สามารถให้การรักษา
พยาบาลแก่ผู้ป่วยทั้งในกลุ่มโรคที่มีความซับซ้อนและโรคเฉพาะทาง รองรับและดูแลประชาชนโซนกรุงเทพใต้ได้อย่าง
ครอบคลุม รวมไปถึงพื้นที่ติดต่อของจังหวัดปริมณฑล อาทิ อ�ำเภอบางพลี อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
และพื้นที่ใกล้เคียง
การด�ำเนินของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลที่ ๑๑ สังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตัง้ อยูเ่ ลขที่
๘๘๔ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ลักษณะเป็นอาคาร ๒ ชัน้ พืน้ ที่ ๑,๗๙๐ ตารางเมตร
ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน ฝัง่ กรุงเทพมหานครทิศใต้ และเขตใกล้เคียง เปิดบริการตรวจโรคผูป้ ว่ ยนอก เมือ่ วันที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๖๑ เปิดให้บริการทันตกรรม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๑๘๐ ๐๒๐๑ – ๓
ขอบเขตการให้บริการ โดยให้บริการตรวจรักษา ส่งเสริม ป้องกันโรค ฟืน้ ฟูให้แก่ประชาชนกรุงเทพมหานครทิศใต้
และบริเวณเขตใกล้เคียง การให้บริการ ตรวจโรคทั่วไป ผู้ป่วยนอก คลินิกโรคผิวหนัง ตรวจสุขภาพ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
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ทันตกรรม ห้องยา ชันสูตรโรค ห้องท�ำแผล - ฉีดยา เอกซเรย์ บริการในวันราชการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
หน่วยการให้บริการ ประกอบด้วย ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก จ�ำนวน ๒ ห้อง, ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน จ�ำนวน ๑ ห้อง,
ห้องท�ำแผลฉีดยา จ�ำนวน ๑ ห้อง, ห้องส่งเสริมป้องกัน จ�ำนวน ๑ ห้อง, ห้องยา จ�ำนวน ๑ ห้องชันสูตรโรค จ�ำนวน ๑ ห้อง,
รังสีวินิจฉัย จ�ำนวน ๑ ห้อง, ทันตกรรม จ�ำนวน ๑ ห้อง, ห้องกายภาพ จ�ำนวน ๑ ห้อง งานเวชระเบียนและสารสนเทศ
การเงิน และตรวจสอบสิทธิ์
อัตราจ�ำนวนบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

ข้าราชการ
ต�ำแหน่ง
นายแพทย์ช�ำนาญการพิเศษ (ผอ.)
พยาบาลวิชาชีพ		
เภสัชกร 		
นักเทคนิคการแพทย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
แพทย์ประจ�ำ		
ทันตแพทย์		
นักรังสีการแพทย์
นักกายภาพบ�ำบัด
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานพัสดุ
นักวิชาการเวชสถิติ
เจ้าพนักงานการเงิน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ตามกรอบ (อัตรา)
๑
๑๓
๑
๑
๑
๓
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

มี (อัตรา)
๑
๙
๑
๑
๑
๔
๑
๑
๑

ขาด (อัตรา)
๔
๓
๑
๑
๑
๑
-

ลูกจ้างรายวัน
ต�ำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานการเงิน
พนักงานทั่วไป		
พนักงานสถานที่
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ผู้ช่วยช่าง		
พนักงานเปล		
พนักงานขับรถยนต์

ตามกรอบ (อัตรา)
๑
๑
๓
๑
๑
๑
๒
๑

มี (อัตรา)
๑
๓
๑
๑
๑
๒
๑

ขาด (อัตรา)
๑
-
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ตารางการออกตรวจแพทย์ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
วัน		เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
จันทร์
ตรวจโรคทั่วไป
อังคาร
ตรวจโรคทั่วไป/คลินิกโรคผิวหนัง
พุธ		
ตรวจโรคทั่วไป
พฤหัสบดี
ตรวจโรคทั่วไป/คลินิกโรคผิวหนัง
ศุกร์		
ตรวจโรคทั่วไป

แพทย์
๒
๒
๒
๒
๒

ทันตกรรม
๑
๑
๑
๑
๑

ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงาน
๑. ขาดอัตราก�ำลังด้านแพทย์ อัตราสนับสนุน ข้อจ�ำกัดทางห้องปฏิบัติการ
๒. ไม่มีค่าล่วงเวลา ไม่มีที่พัก ลูกจ้างชั่วคราวขาดความมั่นคง
๓. ไม่มียานพาหนะ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ (ถุงมือ ไม้กดลิ้น โต๊ะ)
๔. เครื่องมืออุปกรณ์บางชนิดต้องการช่างผู้เชี่ยวชาญในการดูแลบ�ำรุงรักษา
๕. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในถนนซอย ไม่มีรถประจ�ำทางวิ่งผ่าน
๖. มีสถานพยาบาล โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนรายรอบโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ส�ำหรับการก่อสร้างโรงพยาบาลในระยะแรกสร้างเป็นอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) เป็นอาคาร ๒ ชั้น โดยเปิด
ให้บริการรักษาโรคทั่วไป (ผู้ป่วยนอก) และบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในวันและเวลาราชการก่อน ซึ่งมีปัญหา
ด้านอัตราก�ำลังและเครื่องมืออุปกรณ์ในการด�ำเนินงาน ดังนั้นโรงพยาบาลควรจะขอจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องมืออุปกรณ์ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการให้บริการกับประชาชนได้อย่างเต็มที่
๒. ควรเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลใหม่เพื่อไม่ให้คล้ายกับชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งมาก่อน
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ส่วนที่ ๙
สรุปผลงานคณะกรรมการ
กิจการสภากรุงเทพมหานคร
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลงานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
	
  

พลโท โชติภณ จันทร์อยู่
ประธานกรรมการ

	
  

นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ
รองประธานกรรมการ

	
  

นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการ

	
  

พลต�ำรวจโท พลบูรณ์ ช�ำนาญกูล
กรรมการ

	
  

นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์
กรรมการ

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
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คณะนั ก ศึ ก ษาและคณาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย เข้ า ศึ ก ษาดู ง านเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข องสภากรุ ง เทพมหานคร
ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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สรุปผลงานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

คณะผู้แทนจากสภาประชาชนมณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร
ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

คณะผูแ้ ทนสภากรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยีย่ มคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร
เพื่อสานความสัมพันธ์ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
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คณะผู้แทนจากสภามหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานคร ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องฯ
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

คณะผู้แทนสภาเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

คณะผู้แทนจากสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร
ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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สรุปผลงานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะผู ้ แ ทนจากสภากรุ ง เทพมหานครเดิ น ทางเยื อ นสภากรุ ง โซล สาธารณรั ฐ เกาหลี ตามโครงการสภาบ้ า นพี่ เ มื อ งน้ อ งและ
ขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

คณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๔ (The ๔th Asian Councils Forum)
ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองไทเป ไต้หวัน
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สรุปผลงานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๗ คน ดังนี้
๑. พลโท โชติภณ
จันทร์อยู่
ประธานกรรมการ
๒. นายสมบูรณ์
ม่วงกล�่ำ	
รองประธานกรรมการ
๓. นายอัครวัฒน์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ
๔. พลต�ำรวจโท พลบูรณ์
ช�ำนาญกูล
กรรมการ
๗. นายอภิรัตน์
ศิวพรพิทักษ์
กรรมการ
๖. นายไพฑูรย์
ขัมภรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
ต่อมานายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ ได้ขอลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางพัชรี
ภุมราเศวต
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
					
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
					
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๒. นางสาวทิพวรรณ
สุทธิ
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
		 ๑ มกราคม - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
					
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๓. นางสาวมณีรัตน์
ศรีก�ำเหนิด
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
		 ๓๑ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
					
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๔. นางสาวสาธิตา
โพธิ์เจริญกิจ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
		 ๒๐ พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๒
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
					
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาศึกษางานด้านกิจการสภากรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน ๑ คณะ คือ คณะอนุกรรมการเพื่อกิจการของสภากรุงเทพมหานคร โดยมีนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เป็นประธาน
อนุกรรมการ
ผลการด�ำเนินงาน

๑. ภารกิจด้านในประเทศ

๑.๑ การต้อนรับหน่วยงานที่เดินทางมาศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร
๑.๑.๑ คณะนักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
สภากรุงเทพมหานคร
			 คณะนักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
สภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีรอ้ ยต�ำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร
ให้การต้อนรับ นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร บรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก

294

BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

สรุปผลงานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สภากรุงเทพมหานคร ความแตกต่างระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระบวนการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
ของหน่วยงานต่าง ๆ นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร บรรยายสรุปเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงรูปแบบ
การปกครองของกรุงเทพมหานคร ประวัติความเป็นมาของกรุงเทพมหานครจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
๑.๑.๒ คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานเกีย่ วกับการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
		 คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเรื่อง การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร และนายกันติพจน์
สิริภักดิสกุล กรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายสรุปเรื่อง การพัฒนาการศึกษาของ
เด็กและเยาวชน
๑.๒ การจัดกิจกรรมส�ำคัญของสภากรุงเทพมหานคร
๑.๒.๑ การสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐
สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยหัวข้อการสัมมนาฯ ดังนี้
		 ๑) นโยบายการขับเคลื่อนแผนงานโครงการในงบประมาณปี ๒๕๖๓ ของกรุงเทพมหานคร
๒) นโยบายการขับเคลื่อนและบทบาทการติดตามการใช้งบประมาณของสภากรุงเทพมหานคร
		 ๓) สภากรุงเทพมหานครรับฟังปัญหาการบริหารงานตามภารกิจของกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ
จากการสัมมนาฯ และการอภิปรายร่วมกันระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
สามารถสรุปผลเป็นประเด็น ได้ดังนี้
๑) การปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้มผี ลบังคับใช้นบั ตัง้ แต่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา แต่การจัดเก็บภาษีเริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งจะต้องมีการออกกฎหมายฉบับรอง เช่น
กฎกระทรวงและหลักเกณฑ์ตา่ งๆ เป็นต้น โดยขณะนีก้ ระบวนการในเรือ่ งกฎหมายล�ำดับรองปรากฏว่ายังไม่มกี ารด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงเป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร
มีความกังวลว่า กระบวนการอาจจะไม่ทนั วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ กระบวนการตรวจสอบทีด่ นิ ในแต่ละเขตยังไม่ได้ดำ� เนินการ
จึงไม่อาจประเมินภาษีทดี่ นิ ดังกล่าวได้ ตลอดจนความเข้าใจของเจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชนเกีย่ วกับพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
ยังไม่ชัดเจน ที่ประชุมร่วมกันในการสัมมนาฯ เห็นว่าระยะเวลาการเตรียมการดังกล่าวเป็นระยะเวลากระชั้นชิด
หากด�ำเนินการโดยที่ไม่พร้อมอาจเกิดความเสียหายได้ จึงเห็นควรหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย
ซึ่งจะต้องออกกฎหมายรองในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ รวมทั้งการตีความกฎหมายยังมีความแตกต่างกันอยู่
ซึ่งยากต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จึงเห็นควรน�ำเสนอความคิดเห็นในส่วนของหน่วยงานปฏิบัติ
คือ กรุงเทพมหานคร ถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบรวมทั้งรัฐบาลเพื่อทราบถึงประเด็นดังกล่าว
และยังเห็นว่ารัฐบาลควรได้ทราบในประเด็นดังกล่าวด้วยเพือ่ หาแนวทางแก้ไขต่อไป หากด�ำเนินการไปจะเกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการได้จึงเชื่อว่าการด�ำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ไม่อาจด�ำเนินการได้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนด
เนื่องจากมีความจ�ำเป็นต้องรอขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
๒) การเก็บค่าธรรมเนียมขยะฯ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ ๒๕๖๒ ซึ่งฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครได้เสนอให้มี
การชะลอการจัดเก็บชั่วคราวไว้ก่อน โดยที่ประชุมสัมมนาฯ เห็นว่าต้องด�ำเนินการอย่างรอบคอบ เนื่องจากข้อบัญญัติ
ดังกล่าวได้มีการประกาศใช้และให้มีผลบังคับใช้วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ การเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอาจจะ
ส่งผลให้กรุงเทพมหานครขาดรายได้จากการด�ำเนินการตามข้อบัญญัตฯิ ซึง่ ทีป่ ระชุมเห็นว่า การเลือ่ นจัดเก็บไม่ได้กระทบต่อ
รายได้ของกรุงเทพมหานคร เนือ่ งจากข้อบัญญัตฯิ ยังไม่ได้มกี ารจัดเก็บตัง้ แต่ตน้ จึงยังไม่เกิดความเสียหายเป็นเพียงรายได้
ประมาณการเท่านัน้ ซึง่ ยังต้องหารายได้จากส่วนอืน่ มาทดแทนได้ อย่างไรก็ตามร่างข้อบัญญัตฉิ บับนีส้ ภากรุงเทพมหานคร
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ได้มีมติรับหลักการและสภากรุงเทพมหานครได้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณาในประเด็นการขอเลื่อน
การบังคับใช้ขอ้ บัญญัตนิ ตี้ ามทีผ่ วู้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครเสนอ แต่ทปี่ ระชุมยังเห็นว่าการเลือ่ นข้อบัญญัตนิ ไี้ ม่กระทบถึง
สถานะของข้อบัญญัติ เนือ่ งจากข้อบัญญัตดิ งั กล่าวได้ผา่ นสภากรุงเทพมหานครเป็นกฎหมายแล้ว แต่สำ� หรับร่างข้อบัญญัติ
การขอเลือ่ นการบังคับใช้ขอ้ บัญญัตนิ เี้ ป็นการเสนอเพือ่ เลือ่ นการบังคับใช้เป็นการชัว่ คราว ซึง่ ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร
เสนอเลื่อนการบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๑ ปี สภากรุงเทพมหานครได้พิจารณารับหลักการและตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ
พิจารณาในประเด็นดังกล่าว โดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
๓) การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ยดึ หลักผลประโยชน์ของประชาชนและ
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ครอบคลุมทุกมิตขิ องพืน้ ทีใ่ นกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การตัง้ งบประมาณ
เพื่อการแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม การจราจร มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและคุ้มค่าประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ทั้งนี้การด�ำเนินการงบประมาณได้มีการกระจายอ�ำนาจให้ส�ำนักงานเขตจัดท�ำบริการสาธารณะให้รวดเร็วและมากขึ้น
โดยให้อยู่ในอ�ำนาจของผู้อ�ำนวยการเขต เช่น การซ่อมแซมถนน โรงเรียน ท่อระบายน�้ำ ทางเท้า แม้จะอยู่ในอ�ำนาจของ
ส�ำนักที่รับผิดชอบก็จะโอนอ�ำนาจในส่วนนี้ให้กับส�ำนักงานเขตเพื่อการบริการของประชาชนได้รวดเร็วขึ้น
๔) ความคุม้ ค่าของงบประมาณ เนือ่ งจากได้มพี ระราชบัญญัตวิ นิ ยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๗
วรรคสอง บัญญัติว่า “การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่หรือการด�ำเนินงาน
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย” ดังนั้น
การพิจารณาในปีนี้จึงยึดหลักตามกฎหมายดังกล่าว ในการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๕) การด�ำเนินการตามแผนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�ำปี เนื่องจาก
ปัจจุบันมีกฎหมายใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดท�ำงบประมาณมากขึ้น ส�ำนักหรือส�ำนักงานเขตควรจะได้รับรู้กฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยก�ำหนดเป็นหลักสูตรให้ความรู้ในแต่ละปีและต้องด�ำเนินการตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ เพื่อให้
งบประมาณนัน้ เป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนมากทีส่ ดุ การด�ำเนินการแก้ไขในส่วนนีต้ อ้ งให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบงบประมาณ
ท�ำความเข้าใจและเรียนรู้ถึงแนวทางการจัดท�ำงบประมาณตามกฎหมายที่ก�ำหนดไว้ให้ชัดเจน ซึ่งบางหน่วยงานยังขาด
ความรู้ท�ำให้การเสนอของบประมาณประจ�ำปีในบางรายการจึงตกไป

๒. ภารกิจด้านต่างประเทศ

๒.๑ การต้อนรับคณะจากสภาบ้านพีเ่ มืองน้องตามโครงการสภาบ้านพีเ่ มืองน้องฯ และสภาเมืองต่างประเทศ ดังนี้
๒.๑.๑ คณะผู้แทนจากสภาประชาชนมณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภา
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องพิธีการ ชั้น ๓ อาคารไอราวัตพัฒนา
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ โดยมีรอ้ ยต�ำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมรองประธาน
สภากรุงเทพมหานคร และคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครร่วมให้การต้อนรับ รวมทัง้ หารือและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
๒.๑.๒ คณะผูแ้ ทนสภากรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย น�ำโดยนายปันตาร์ นังโกลัน สมาชิกสภากรุงจาการ์ตา
ในนามประธานสภากรุงจาการ์ตา เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงจาการ์ตาและสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๑ โดยมีรอ้ ยต�ำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธาน
สภากรุงเทพมหานคร พร้อมรองประธานสภากรุงเทพมหานคร และคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครร่วมให้การต้อนรับ
รวมทั้งหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ การกีฬา และการจัดการ
ขยะมูลฝอย
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สรุปผลงานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๑.๓ คณะผูแ้ ทนจากสภามหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานคร ตามโครงการ
สภาบ้านพีเ่ มืองน้องฯ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายนิรนั ดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร
และคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องพิธกี าร ชัน้ ๓ อาคาร ไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒
ในการนี้คณะผู้แทนฯ ได้ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ และรับฟังการบรรยายสรุปในประเด็น ดังนี้
• การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศในประเทศไทยและเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจย่านสุขุมวิท
• การฟื้นฟูและการพัฒนาเมือง
• การส่งต่อผู้ป่วยสูงอายุเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านดุจโรงพยาบาล
• การจัดการระบบสารสนเทศทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
• เยี่ยมชมการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและปกครอง ส�ำนักงานเขตห้วยขวาง
๒.๑.๔ คณะผู้แทนจากสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน น�ำโดย นางเฉิน หยันหง สมาชิก
คณะกรรมการสามัญแห่งสภาประชาชนกรุงปักกิง่ เข้าเยีย่ มคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ ๖ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องพิธีการ ชั้น ๓ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ เขตดินแดง
โดยมีนายนิรนั ดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครร่วมให้การต้อนรับ
รวมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๒.๑.๕ คณะผู้แทนจากสภาประชาชนเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน น�ำโดยนายเสี่ยว เชิงเฟิง
ประธานคณะกรรมาธิการประจ�ำสภาประชาชนเมืองต้าเหลียน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๑ โดยมี
นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ
รวมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๒.๒ การเดินทางเยือนตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ ดังนี้
๒.๒.๑ คณะผูแ้ ทนจากสภากรุงเทพมหานคร น�ำโดยนายนิรนั ดร์ ประดิษฐกุล และคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหาคร
เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลีย่ นความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ การออกแบบเมือง การจัดการน�ำ้ และน�ำ้ ท่วม ดิจติ อลและ
เทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒.๒.๒ คณะผูแ้ ทนจากสภากรุงเทพมหานคร น�ำโดยนายนิรนั ดร์ ประดิษฐกุล และคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหาคร
เข้าร่วมการประชุมสภาแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๔ (The ๔th Asian Councils Forum) ณ เมืองไทเป ไต้หวัน ระหว่างวันที่
๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการประชุมทางวิชาการและการประชุมนานาชาติ ในหัวข้อ “การเปิดศักราชใหม่และ
พลังของสภาท้องถิ่น” (New Era & Local Revitalization) โดยมีผู้แทนจากสภาเมืองในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก
เข้าร่วมการประชุม
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ส่วนที่ ๑๐
สรุปผลงานคณะกรรมการการจราจร
ขนส่ง และการระบายน�้ำ
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลงานคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้ำ
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้ำ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ประธานกรรมการ

พลต�ำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
รองประธานกรรมการ

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา
กรรมการ

นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์
กรรมการ

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล
กรรมการ

	
  

พลต�ำรวจตรี
ประสพโชค พร้อมมูล
กรรมการ

นายพรเทพ ศิรวิ นารังสรรค์
กรรมการ

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์
กรรมการ

นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้ำ ประชุมร่วมกับส�ำนักการระบายน�้ำ เพื่อพิจารณา โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
น�้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้ำ ประชุมร่วมกับส�ำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อพิจารณาความคืบหน้าโครงการ
ปรับปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน (S๖)
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สรุปผลงานคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้ำ
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�ำ้ ประชุมร่วมกับส�ำนักการระบายน�ำ้ เพือ่ ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขือ่ น
คลองลาดพร้าวในพื้นที่เขตจตุจักร และพื้นที่เขตหลักสี่

คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�ำ้ ประชุมร่วมกับส�ำนักการจราจรและขนส่ง เพือ่ ติดตามการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจ
ด้านงานจราจรมายังกรุงเทพมหานคร
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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้ำ ประชุมร่วมกับส�ำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตามการด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้า
ส่วนต่อขยายสายสีเขียวตามค�ำสั่ง คสช.ที่ ๓/๒๕๖๒

คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�ำ้ ประชุมร่วมกับส�ำนักการจราจรและขนส่ง เพือ่ ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
และบริหารจัดการลิฟต์ส�ำหรับผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้า
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สรุปผลงานคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้ำ
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้ำ ประชุมร่วมกับส�ำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตามโครงการรถบริการส�ำหรับ
ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น
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สรุปผลงานคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้ำ
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
สภากรุงเทพมหานครได้ตงั้ คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�ำ้ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วยสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๕ คน ดังนี้		
๑. นายฉัตรชัย
พรหมเลิศ
ประธานกรรมการ
๒. พลต�ำรวจโท ธีระศักดิ์
ง่วนบรรจง
รองประธานกรรมการ
๓. นายชยาวุธ
ศิริยุทธ์วัฒนา
กรรมการ
๔. เรือโทวารินทร์
เดชเจริญ
กรรมการ
๕. นายอภิรัตน์
ศิวพรพิทักษ์
กรรมการและเลขานุการ
ต่อมาเมื่ออายุของคณะกรรมการสามัญประจ�ำสภากรุงเทพมหานครครบวาระ ๒ ปี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้ำ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุมวิสามัญ
สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๙ คน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายฉัตรชัย
พลต�ำรวจโท ธีระศักดิ์
นายชยาวุธ
นายเชนทร์
พลต�ำรวจตรี ประสพโชค
นายพรเทพ
นายไพฑูรย์
นายนิรันดร์
นายอภิรัตน์

พรหมเลิศ
ง่วนบรรจง
ศิริยุทธ์วัฒนา
วิพัฒน์บวรวงศ์
พร้อมมูล
ศิริวนารังสรรค์
ขัมภรัตน์
ประดิษฐกุล
ศิวพรพิทักษ์

ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นายชัยวุฒิ
แจ้งจรัส
					
					
๒. นางสาวปนิตา
สุดสาคร
					
					

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ คือ
• คณะอนุกรรมการด้านการระบายน�้ำและการบ�ำบัดน�้ำเสีย เพื่อพิจารณา ศึกษา ตรวจสอบ รับทราบปัญหา
อุปสรรค และให้ขอ้ เสนอแนะในงานด้านการระบายน�ำ้ ของกรุงเทพมหานคร โดยมีนายชยาวุธ ศิรยิ ทุ ธ์วฒ
ั นา เป็นประธาน
อนุกรรมการ
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สรุปผลงานคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้ำ
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการด�ำเนินงาน
โดยผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ แบ่งภารกิจออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
ด้านที่ ๑ การติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินงานและโครงการต่างๆ ของส�ำนักและส�ำนักงานเขตต่างๆ
ด้านที่ ๒ การสนับสนุนงานด้านการบริหารและด้านนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร
ด้านที่ ๓ การติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
ซึ่งมีรายละเอียดของการด�ำเนินงาน ดังต่อไปนี้

ด้านที่ ๑ การติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินงานและโครงการต่างๆ ของส�ำนักและส�ำนักงานเขตต่างๆ
๑. พิจารณาโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน�้ำเสียของกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับส�ำนักการระบายน�้ำ เพื่อพิจารณาโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน�้ำเสียของ
กรุงเทพมหานคร โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
๑.๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน�้ำเสียจากพื้นที่รับน�้ำคลองลาดโตนด
		 วัตถุประสงค์
		 • เพือ่ แก้ไขปัญหาคุณภาพน�ำ้ ในคลองลาดโตนดโดยการรวบรวมน�ำ้ เสียเข้าสูร่ ะบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียของโครงการ
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร สามารถรองรับพื้นที่ได้ ๓.๓ ตร.กม. โดยรองรับปริมาณ
น�้ำเสียได้ ๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน
		 ปริมาณงาน
		 ๑. ก่อสร้างท่อรวบรวมน�้ำเสีย (RCP) ความยาวประมาณ ๒,๑๖๔ เมตร
		 ๒. ก่อสร้างบ่อพักน�้ำเสีย จ�ำนวน ๒๓ บ่อ
		 ๓. ก่อสร้างบ่อดักน�้ำเสีย จ�ำนวน ๑๖ บ่อ
		 วงเงินตามสัญญา ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
		 ผู้รับจ้าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ำกัด (มหาชน)
			
สัญญาเลขที่ สนน.๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน
		 ความก้าวหน้า ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการตามสัญญา
		 ระยะเวลาด�ำเนินการ
โครงการต่อเนื่อง ๒ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๒)
		 งบประมาณทั้งโครงการ
๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
สถานะโครงการ
โครงการเก่า

๑.๒ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน�้ำเสียและระบบบ�ำบัดน�้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๑
		 ความเป็นมา
		 โครงการบ�ำบัดน�้ำเสียมีนบุรี เป็นโครงการซึ่งบรรจุไว้ในแผนการในการแก้ไขปัญหาและบ�ำบัดน�้ำเน่าเสีย
ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนใช้น�้ำเป็น
จ�ำนวนมาก เกิดน�ำ้ เสียไหลลงสูค่ ลองสายส�ำคัญ คือ คลองแสนแสบ ซึง่ เป็นคลองสายหลักคลองหนึง่ ของกรุงเทพมหานคร
เชื่อมต่อตั้งแต่พื้นที่กรุงเทพชั้นในจนถึงพื้นที่กรุงเทพชั้นนอก
		 โครงการบ�ำบัดน�ำ้ เสียมีนบุรี ได้ศกึ ษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดในระยะที่ ๑ ครอบคลุมพืน้ ที่
ประมาณ ๔.๔๓ ตารางกิโลเมตร และได้ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ ระยะที่ ๒ ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ ๑๙.๕ ตารางกิโลเมตร และครอบคลุมคลองแสนแสบระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร รวมทั้งคลองสาขาใน
พืน้ ทีจ่ ำ� นวน ๔ เขต ได้แก่ เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตคันนายาวและเขตลาดกระบัง โดยจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา โปรเกรส
เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ กรกฎาคม ปี ๒๕๕๕
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		 วัตถุประสงค์
		 • เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน�้ำเน่าเสียในคลองต่างๆ ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เช่น
คลองแสนแสบ คลองสามวา และคลองเจ๊ก ในเขตมีนบุรี
		 ปริมาณงาน
		 • ก่อสร้างระบบรวบรวมน�้ำเสีย และระบบบ�ำบัดน�้ำเสียมีนบุรี (ระยะที่ ๑) ก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ความสามารถบ�ำบัดน�้ำเสียประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน ครอบคลุมพื้นที่ ๔.๔๓ ตารางกิโลเมตร
		 ระยะเวลาด�ำเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
		 งบประมาณทั้งโครงการ ๖๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
		 ความก้าวหน้า ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการตามสัญญา
		 ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินโครงการ
		 ๑. ปัญหาเรือ่ งพืน้ ทีก่ อ่ สร้างโครงการฯ มีปญ
ั หาแนวพืน้ ทีด่ นิ ทีก่ อ่ สร้างระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย โฉนดหนังสือส�ำคัญ
ทีห่ ลวงไม่ตรงกับทีด่ นิ เอกชนข้างเคียงจึงต้องมีการรังวัดใหม่เพือ่ หาข้อสรุปในการปรับแนวทีด่ นิ อยูห่ ลายครัง้ เพราะเอกชน
เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ยินยอม อีกทั้งต้องด�ำเนินการแก้ไขหนังสือส�ำคัญที่หลวง เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่ดินให้ถูกต้อง
โดยประสานกับที่ดินเอกชนข้างเคียงที่มีปัญหา กรมธนารักษ์ และกรมที่ดิน
		 ๒. ปัญหาเรือ่ งไม่มผี เู้ ข้ายืน่ ประมูลโครงการบ�ำบัดน�ำ้ เสียมีนบุรี ด�ำเนินการจัดประมูลมาแล้ว ๒ ครัง้ แต่ไม่มี
ผู้เข้ามายื่นเอกสาร เนื่องจากต้นทุนค่าก่อสร้างสูงกว่าราคากลางที่ก�ำหนด
			 • ยกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖
			 • ยกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗
			 โดยมีการพิจารณาของบประมาณใหม่ เป็นเงิน ๖๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก
			 ๑) ปรับราคาการก่อสร้างโครงสร้างชั่วคราว ให้มีความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง
			 ๒) ปรับราคาเนื่องจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลง
			 ๓) ปรับราคาเครื่องจักรและราคาวัสดุเป็นราคาปัจจุบัน
๑.๓ โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน�้ำเสียและระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๑
		 วัตถุประสงค์
		 • เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน�้ำเน่าเสียในคลองต่างๆ ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เช่น
คลองแสนแสบ คลองสามวา และคลองเจ็ก ในเขตมีนบุรี
		 ปริมาณงาน
		 • บริห ารและควบคุม งานก่อสร้างระบบรวบรวมน�้ ำเสี ยและระบบบ�ำ บัด น�้ำ เสี ยมี นบุรี (ระยะที่ ๑)
ความสามารถบ�ำบัดน�้ำเสียประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน ครอบคลุมพื้นที่ ๔.๔๓ ตารางกิโลเมตร
ระยะเวลาด�ำเนินงาน ๓ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
		 งบประมาณทั้งโครงการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
		 ความก้าวหน้า ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการตามสัญญา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ก่อนจะน�ำน�้ำเสียไปบ�ำบัดควรมีการทดสอบค่า Bilogical Oxygen Demand หรือค่า BOD ก่อนว่ามีความ
จ�ำเป็นต้องบ�ำบัดหรือไม่ เพราะในช่วงฤดูฝนไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องบ�ำบัดน�ำ้ เสียทัง้ หมด โดยถ้าไม่จำ� เป็นต้องบ�ำบัดก็สามารถ
ปล่อยน�้ำที่มีค่า BOD ได้ตามมาตรฐานออกไปได้เลย เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ
๒. โดยปกติน�้ำที่ปล่อยจากอาคารจะต้องถูกก�ำหนดค่า BOD ให้ได้ตามมาตรฐานถึงจะปล่อยลงท่อระบายน�้ำได้
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ดังนัน้ การทีเ่ อกชนหรือนิตบิ คุ คลใดแจ้งว่าจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการบ�ำบัดน�ำ้ เสียนัน้ จะต้องบ�ำบัดน�ำ้ เสียแล้วจนพิสจู น์
ได้ว่ามีค่า BOD ไม่เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด
๓. กรณีการเก็บค่าธรรมเนียมการบ�ำบัดน�้ำเสีย มีแนวคิดในการคิดค่าบ�ำบัดน�้ำเสีย ในหลักการว่าเป็นสถานที่
ที่อยู่ในพื้นที่บริการ จึงเป็นประเด็นว่า การบังคับใช้กฎหมายต้องท�ำอย่างเท่าเทียมกันทั้งหมด ซึ่งจะมีกรณีบ้าน แฟลต
ทาวเฮ้าส์ ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ก็ควรจะพิจารณาการเก็บค่าธรรมเนียมการบ�ำบัดน�้ำเสียด้วย
๒. ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน (S๖)
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�ำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อขอทราบความคืบหน้าโครงการปรับปรุงและ
ขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน (S๖) โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
โครงการปรับปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน (S๖) ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายในส่วนของสัญญาสัมปทาน
เดิมใน ๒๓ สถานี ระยะทาง ๒๓.๕ กิโลเมตร เดิมเป็นลักษณะรางรถไฟรางเดีย่ ว โดยจะต้องมีการชะลอขบวนรถเพือ่ ทีจ่ ะ
สับหลีกให้รถไฟฟ้าที่มาจากอีกฝั่งหนึ่งสามารถผ่านไปได้ก่อน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการสับหลีกขบวนรถ ดังนั้นการ
ปรับปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อก่อสร้างสถานีสะพานตากสินให้เป็นสถานี
รถไฟทางคู่ ซึง่ รถไฟฟ้าสามารถวิง่ สวนทางกันพร้อมทัง้ รับส่งคนขึน้ ลงสถานีได้ สามารถควบคุมระยะเวลาระหว่างขบวน
ได้ดียิ่งขึ้น จากเดิมรอรถนาน ๔ นาที เป็นรอเพียง ๒ นาที จะท�ำให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยสะพานตากสินอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ได้รับอนุญาตให้เข้า
ปรับปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินจากกรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวางกรอบ
งบประมาณการปรับปรุงไว้ประมาณ ๑,๔๐๐ ล้านบาท โครงการปรับปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน ถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างระบบขนส่งทางราง ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม (EIA) โดยกรุงเทพมหานครได้นำ� เรือ่ งนีเ้ ข้าสูค่ ณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และที่ประชุมของคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาคณะกรรมการฯ ก็ได้น�ำเสนอ
ในทีป่ ระชุมของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ก็ได้เห็นชอบเล่มรายงานและรูปแบบการแก้ไขสถานีรถไฟฟ้าสะพาน
ตากสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการนี้อยู่ในประเด็นที่ก�ำลังด�ำเนินการเจรจาระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริษัท BTS
ทีเ่ ป็นผูร้ บั สัมปทาน โดยเงินลงทุนทัง้ หมดของโครงการฯ ประมาณการไว้ที่ ๑,๔๐๐ ล้านบาท ส่วนหนึง่ ต้องเป็นต้นทุนของ
บริษัท BTS โดยตรงน�ำมาคิดเป็นต้นทุนกับกรุงเทพมหานครไม่ได้ และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเงินลงทุนของกรุงเทพมหานคร
โดยแนวทางการเจรจาและสัดส่วนในการลงทุนคือ บริษทั BTS จะออกเงินลงทุนเป็นสัดส่วนทีม่ ากกว่า กรุงเทพมหานคร
ออกเงินลงทุนเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าและก็ยังไม่ต้องออกเงิน ซึ่งบริษัท BTS จะออกเงินให้ก่อนแล้วน�ำมาคิดเป็นต้นทุน
ภายหลัง ซึ่งสถานะปัจจุบันของผลการเจรจาอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี
แผนการด�ำเนินงานทั้งหมด ดังต่อไปนี้
การด�ำเนินงานในพื้นที่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
๑. ทดสอบในสนามเพื่อหาคุณสมบัติของวัสดุของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตามสภาพปัจจุบัน
๒. วิเคราะห์โครงสร้างสะพานตามคุณสมบัติของวัสดุที่หาได้ในสนาม
๓. ออกแบบรายละเอียดพื้นผิวจราจรทดแทนสะพานและออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงสถานี S๖
๔. ด�ำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
๕. ก่อสร้างพื้นผิวจราจรทดแทนสะพานด้านทิศใต้
๖. ปรับปรุงถนนด้านทิศใต้พร้อมทางเดินเท้าและระบบระบายน�้ำ ระดับพื้นดิน
๗. ก่อสร้างพื้นผิวจราจรทดแทนสะพานด้านทิศเหนือ
๘. ปรับปรุงถนนด้านทิศเหนือพร้อมทางเดินเท้าและระบบระบายน�้ำ ระดับพื้นดิน
๙. ตัดปีกและเสริมความแข็งแรงของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ด้านทิศใต้
๑๐. ตัดปีกและเสริมความแข็งแรงของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ด้านทิศเหนือ
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๑๑. ทดสอบความสามารถในการรับน�้ำหนักบรรทุกของสะพานในสนาม
การปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน S๖
๑. งานรื้อสถานี S๖ พร้อมต่อปีกทางวิ่งรถไฟฟ้า เพิ่มเป็น ๒ ราง
๒. งานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า S๖ ตามรูปแบบการปรับปรุงสถานีใหม่ เพื่อรองรับระบบรางใหม่ ที่เพิ่มขึ้น
โดยภาพรวมเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วก็จะมีการลงนามสัญญา ถัดจากการลงนามก็จะใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้างทัง้ หมดประมาณ ๔๐ เดือน การปิดสถานีจะใช้เวลาประมาณ ๒๗ เดือน แต่รถไฟฟ้ายังคงวิง่ ได้ตลอด
โดยจะมีมาตรการรองรับคือ การจัดรถ Shuttle bus รับ - ส่ง ผูโ้ ดยสารจากสถานีสรุ ศักดิ์ S๕ ไปยังสถานีสะพานตากสิน S๖
โดยมีรถให้บริการจ�ำนวน ๔๘ คันต่อชั่วโมง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�ำ้ ไม่เห็นด้วยกับการของบประมาณก่อสร้าง Sky walk ของ
กรุงเทพมหานคร ในโครงการก่อสร้างทางเชือ่ มการเดินทางกรุงเทพมหานครบริเวณถนนสาทร งบประมาณ ๖๑๑ ล้านบาท
และโครงการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อระบบเดินรถขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสีลมบริเวณสถานีสะพานตากสิน
งบประมาณ ๗๗ ล้านบาท ไม่ควรใช้เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครไปลงทุน เพราะหมิ่นเหม่ต่อการเอื้อประโยชน์
กับเอกชน เนื่องจากเป็นการน�ำเงินไปลงทุนในพื้นที่สัมปทานของเอกชนและอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อโรงแรม และ
ห้างสรรพสินค้าบางราย ที่อยู่บริเวณสถานีสุรศักดิ์ S๕ และสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่คุ้มค่า เมื่อคณะกรรมการฯได้
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน จึงเสนอแนะว่าสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน S๖ สามารถคงอยู่และ
ขยายรางรถไฟฟ้าให้เป็นรางคู่ได้ โดยการขอความร่วมมือจากกรมทางหลวงชนบทที่จะขอใช้พื้นที่จากสะพานตากสินใน
การปรับปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งความคืบหน้าก็ดังที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันว่าสามารถท�ำได้จริง โดยขณะนี้
ก็เหลือเพียงประเด็นเดียวว่า เมือ่ ท�ำได้แล้วจะเริม่ ด�ำเนินการได้เมือ่ ไรและควรจะเร่งรัดให้เสร็จโดยเร็ว เพราะสถานี S๖ นี้
จะเป็นอุปสรรคที่จะท�ำให้การเดินรถในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเกิดความล่าช้า
๒. คณะกรรมการฯ เห็นด้วยทีโ่ ครงการนีไ้ ม่สง่ ผลกระทบกับระบบราง ไม่ตอ้ งหยุดเดินรถไฟฟ้า และมีการช่วยส่งต่อ
ผูโ้ ดยสารจากสถานีสรุ ศักดิ์ S๕ ไปยังสถานีสะพานตากสิน S๖ โดยการจัดรถ Shuttle bus รับ - ส่ง ช่วยรับผูโ้ ดยสารทางบก
ดังนั้น ส�ำนักการจราจรและขนส่ง ก็ควรน�ำเรือมาช่วยส่งต่อผู้โดยสารในการเดินทางทางน�้ำอีกทางหนึ่งด้วย โดยให้เป็น
ระบบล้อ ราง เรือ ช่วยส่งเสริมกัน
๓. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวในพื้นที่เขตจตุจักรและพื้นที่เขตหลักสี่
คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับส�ำนักการระบายน�้ำ ส�ำนักงานเขตจตุจักร และส�ำนักงานเขตหลักสี่ เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขือ่ นคลองลาดพร้าวในพืน้ ทีเ่ ขตจตุจกั รและหลักสี่ เนือ่ งจากในพืน้ ทีท่ งั้ สองเขตมีบา้ นเรือน
ประชาชนที่รุกล�้ำแนวเขตคลองอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้การก่อสร้างเขื่อนล่าช้า คณะกรรมการฯ จึงได้เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาเพื่อติดตามความคืบหน้าในการด�ำเนินงาน โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
การก่อสร้างเขือ่ นในพืน้ ทีเ่ ขตจตุจกั ร มีระยะความยาวของเขือ่ น จ�ำนวน ๕,๗๘๕ เมตร มีชมุ ชนทีอ่ ยูใ่ นแนวก่อสร้าง
เขื่อน ๑๑ ชุมชน รวมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ จ�ำนวน ๑,๑๓๕ หลังคาเรือน อยู่ในแนวเขื่อน ๗๗๗ หลัง ด�ำเนินการ
รื้อย้ายแล้ว ๓๑๗ หลัง อยู่นอกแนวเขื่อน ๓๕๘ หลัง ด�ำเนินการรื้อย้ายแล้ว ๑๕๔ หลัง
การก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่เขตจตุจักร ส�ำนักการระบายน�้ำจะต้องตอกเสาทั้งหมด ๗,๗๑๖ ต้น แต่สามารถด�ำเนิน
การได้ ๒,๒๘๓ ต้น คิดเป็น ๒๙.๖๐ เปอร์เซ็นต์ จากการลงพื้นที่ท�ำให้ทราบปัญหาคือ
๑. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงบริเวณชุมชนพหลโยธิน ๔๖ ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร มีการ
รื้อย้ายบ้านเรือนออกหมดแล้ว แต่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับผลกระทบจากการที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.) ไม่สามารถก่อสร้างบ้านมัง่ คงได้ เพราะตอม่อตัวอาคารบางส่วนล�ำ้ เข้าไปในคลอง หากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.) จะก่อสร้างอาคารต่อไปเกรงว่าอาคารจะเกิดการสไลด์ตวั ได้ ดังนัน้ ส�ำนักการระบายน�ำ้ จะต้องด�ำเนินการก่อสร้าง
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สรุปผลงานคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้ำ
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เขือ่ นให้แล้วเสร็จก่อน และบางช่วงมีอาคารทีย่ งั ไม่รอื้ ย้ายเป็นฟันหลออยูบ่ างช่วง ส�ำนักงานเขตจตุจกั รได้รบั นโยบายจาก
รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) ให้ดำ� เนินการทางกฎหมาย คือ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และ ปว.๔๔
ล่าสุดได้มกี ารประชุมเพือ่ หารือการใช้มาตรการทางกฎหมายกับผูบ้ กุ รุกนอกแนวเขือ่ นว่ากฎหมายใดจะเหมาะสมในการ
ด�ำเนินคดีโดยจะให้กรมเจ้าท่าด�ำเนินการตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน�้ำไทย ฉบับที่ ๒๔๕๖ มาตรา ๑๑๗ ขณะนี้ยัง
ถกเถียงกันว่ากรมเจ้าท่าจะท�ำได้หรือไม่ ซึง่ การด�ำเนินการตามกฎหมายจะมีระยะในการด�ำเนินการกว่าจะได้ขอ้ ยุตคิ งใช้
เวลาพอสมควร แต่ถึงอย่างไรส�ำนักงานเขตจตุจักรก็จะด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป
๒. กลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการมีสาเหตุมาจากการให้ข้อมูลไม่เป็นความจริงของกลุ่มสมาคมคนรักชายคลอง
(นายศรีสุวรรณ จรรยา) กลุ่มที่มีผลประโยชน์บ้านเช่าในชุมชน บางส่วนคิดว่าได้รับเงินช่วยเหลือหรือชดเชย บางส่วน
ไม่ยอมรับแนวก่อสร้างเขื่อนที่ก�ำหนดไว้ และเมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จะมีกลุ่มผู้ต่อต้านมารวมตัวกันทันที ส่วนแนวทางที่
ส�ำนักงานเขตจตุจักรคิดไว้คือ ๑. ช่วงเป็นที่ฟันหลอมี ๒ ช่วง คือชุมชนพหลโยธิน ๔๖ ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร
จะหารือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและให้สำ� นักการระบายน�ำ้ ก�ำหนดแนวเขือ่ นให้ชดั เจนเพือ่ ให้บริษทั ผูร้ บั จ้างด�ำเนินการ
ต่อได้ แต่ได้รับค�ำชี้แจงจากผู้แทนส�ำนักการระบายน�้ำว่าเวลาลงพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะมีกลุ่มที่คัดค้านรวมตัวกันทันที
ท�ำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานหรือถ้าก�ำหนดแนวเขื่อนได้ แต่ไม่แน่ใจว่าบริษัทผู้รับจ้างจะลงพื้นที่ได้หรือไม่
๒. คลองบางชวดบริเวณชุมชนลาดพร้าวภาวนา ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ถ้าสามารถส่งมอบพื้นที่ได้จะท�ำให้การ
ก่อสร้างเขื่อนและบ้านมั่นคงน่าเดินหน้าต่อไปได้
การก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวในพื้นที่เขตหลักสี่มี ๔ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยแบ่งเป็นรายชุมชนดังนี้
๑. ชุมชนบางบัว (เชิงสะพานไม้ ๑) เป็นบ้านมั่นคงเดิม ปัจจุบันมีบ้านที่อยู่ในแนวการก่อสร้างเขื่อน ๑ หลัง
โดยส�ำนักงานเขตหลักสี่ได้มีการเจรจากับเจ้าของบ้านทราบว่าเจ้าของบ้านต้องการค่าชดเชยในการรื้อย้าย เนื่องจาก
มีรายได้ไม่แน่นอนเกรงว่าจะไม่สามารถหาเงินผ่อนช�ำระบ้านใหม่ได้ ในเบื้องต้นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
ได้ประสานกับการเคหะออเงิน เพื่อให้ใช้สิทธิในการยื่นกู้ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการเซ็นสัญญายื่นกู้
๒. ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม้ ๒) ปัจจุบันมีการก่อสร้างบ้านมั่นคงแล้วเสร็จจ�ำนวน ๑๘๔ หลัง
แต่ได้รับใบอนุญาตเพียง ๗๗ หลัง ส่วนที่เหลืออีก ๑๐๗ หลัง ยังไม่ได้รับใบอนุญาต เนื่องจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.) ยังไม่น�ำแบบที่แก้ไขมายื่นให้ฝ่ายโยธาตรวจสอบ และมีบ้านผู้ไม่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในแนวการก่อสร้างเขื่อน
๓ หลัง ไม่ยินยอมรื้อถอน และอีก ๑๒ หลังที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างบ้านมั่นคงที่ไม่ยินยอมรื้อถอน โดยส�ำนักงานเขตหลักสี่
ได้มีการเจรจากับเจ้าของบ้านทั้ง ๓ หลัง มาโดยตลอดแต่ไม่ได้รับความร่วมมือ โดยเจ้าของบ้านและผู้ที่อาศัยร่วม ชี้แจง
ว่าไม่ตอ้ งการเป็นหนีใ้ นการสร้างบ้านใหม่ และต้องการค่าชดเชยในการรือ้ ย้ายออกนอกพืน้ ที่ ซึง่ ฝ่ายโยธาได้จดั ท�ำหนังสือ
ขออนุมัติใช้ค�ำสั่ง ปว.๔๔ กับบ้าน ๓ หลังนี้แล้ว
๓. ชุมชนชายคลองบางบัว จากการประชุมร่วมกับ พอช. ได้ขอ้ สรุปว่า แบบทีจ่ ะยืน่ ขออนุญาตก่อสร้างบ้านมัน่ คง
ตอนนี้อยู่ที่กรมธนารักษ์ และเมื่อกรมธนารักษ์เซ็นอนุมัติแบบแล้วจะน�ำมายื่นขออนุญาตกับทางส�ำนักงานเขตหลักสี่
คาดว่าภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ กรมธนารักษ์จะเซ็นต์และส่งคนให้กับชุมชน โดยทั้งชุมชนยินดีที่จะเข้าร่วม
โครงการบ้านมั่นคงโดยจะเริ่มรื้อถอนอาคารหลังจากที่ทางส�ำนักงานเขตหลักสี่อนุญาตให้ด�ำเนินการได้
๔. ชุมชนก้าวหน้า ยังคงมีบา้ นทีอ่ ยูใ่ นแนวการก่อสร้างเขือ่ นจ�ำนวน ๔๐ หลัง และปัญหาภายในชุมชนค่อนข้างแรง
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่นอกแนวเขื่อนไม่ยินยอมให้รื้อถอนอาคาร ไม่มีการจัดสรรแบ่งปันพื้นที่ให้ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการบ้านมั่นคงที่อยู่ในแนวเขื่อน ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่มีพื้นที่กว้าง ปัจจุบันได้พยายามเจรจากับผู้น�ำชุมชน
และประชาชนในชุมชน ส่วนมากยินดีเข้าร่วมโครงการแต่ไม่ยอมรื้อถอน โดยส�ำนักงานเขตหลักสี่ได้เจรจากับบ้านที่อยู่
นอกแนวเขื่อนให้แบ่งปันพื้นที่บางส่วนให้กับบ้านที่อยู่ริมคลอง จะได้สามารถรื้อถอนและมาสร้างใหม่ได้ เพื่อให้สามารถ
ด�ำเนินการก่อสร้างเขื่อนได้ตลอดแนว
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกคลองลาดพร้าวในปัจจุบัน โดยการออกค�ำสั่งให้ผู้รุกล�้ำรื้อย้ายออกไปเป็นมาตรการ
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ด�ำเนินการทางแพ่ง แต่ขณะนี้ยังมีบ้านที่ปลูกอยู่ในคลองลาดพร้าว ซึ่งเป็นการบุกรุกที่สาธารณะอย่างชัดเจน ดังนั้นจึง
ควรมีมาตรการด�ำเนินคดีทางอาญาควบคู่กันไปด้วย เมื่อผู้บุกรุกดื้อรั้นและไม่ยินยอม จึงควรใช้มาตรการทางกฎหมาย
มาด�ำเนินการอย่างจริงจัง

ด้านที่ ๒ การสนับสนุนงานด้านการบริหารและด้านนิตบิ ญ
ั ญัตเิ พือ่ ขับเคลือ่ นภารกิจของกรุงเทพมหานคร

๑. การเตรียมการถ่ายโอนภารกิจด้านงานจราจรมายังกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�ำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อขอทราบรายละเอียดการเตรียมการถ่ายโอน
ภารกิจด้านงานจราจรมายังกรุงเทพมหานคร โดยสรุปได้ดังนี้
จาก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของวรรคหนึง่
ในมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๗) การจัดการจราจรและการวิศวกรรมจราจร”
การจัดการจราจรและวิศวกรรมจราจร
• การจัดการจราจร หมายถึง การด�ำเนินการใดๆ ทีท่ ำ� ให้การใช้ถนนทีม่ อี ยูใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดด้านการจราจร
โดยอาจจะรวมถึงการปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย เช่น การทาสี ตีเส้นแบ่งช่องทาง การติดตั้งสัญญาณไฟแต่ไม่รวมถึงการ
ก่อสร้างถนนใหม่เพิ่มเติม
• วิศวกรรมจราจร หมายถึง การวางแผน การออกแบบ การควบคุม บริหารจัดการระบบการจราจรของถนน
ทางหลวง ตลอดจนการใช้บริเวณที่ดินใกล้เคียง และศึกษาความสัมพันธ์กับระบบการขนส่งชนิดอื่นหรือหมายถึง การน�ำ
เอาหลักการเครื่องมือ วิธีการ เทคนิค เทคโนโลยีตลอดจนการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดในการเคลื่อนย้ายขนถ่ายผู้โดยสารและสิ่งของ
• การควบคุมการจราจร หมายถึง การปฏิบัติใดๆ ให้เป็นไปตามแผนการจัดการจราจรที่ได้ก�ำหนดไว้ให้ดีที่สุด
เหมาะสมที่สุด
การโอนภารกิจด้านการจราจรให้กรุงเทพมหานคร
• งานด้านอ�ำนวยความสะดวกในการจราจร เช่น ให้สัญญาณมือจราจรบนท้องถนน การกดสัญญาณไฟจราจร
• งานกวดขันวินัยจราจร เช่น จัดโครงการอบรมในสถานศึกษา หรือจัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้
• การบังคับใช้กฎหมายจราจร เฉพาะความผิดฐานจอดรถโดยฝ่าฝืนกฎหมาย
(เนื้อหา ๓ ส่วน มีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๔ ของร่างพระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ)
การรองรับภารกิจเชิงยุทธศาสตร์
• ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) “มหานครแห่งเอเชีย”
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครความปลอดภัย
• แผนความปลอดภัยทางถนน (ภายใต้ ศปถ.กทม.) ครอบคลุมทุกบริบทด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น
การสร้างความร่วมมือการรณรงค์ การส่งเสริมการเรียนรู้วินัยจราจร และการบังคับใช้กฎหมาย
• แผนความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ เช่น เทคโนโลยีดา้ นความปลอดภัย การพัฒนาเมืองเข้าสู่ Smart Living
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครเมืองสีเขียว สะดวกสบาย
• ภายใต้แผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่ง
• ภายใต้แผนพัฒนาระบบจราจรเชิงพื้นที่ (ATC)
การด�ำเนินการดังกล่าว เพือ่ เป้าหมายสูค่ วามเป็น “มหานครแห่งเอเซีย” และเพือ่ การพัฒนาเมืองด้านการจราจร
และขนส่งสู่ Smart Mobility หรือ Smart City
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สรุปผลงานคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้ำ
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. อี ก หนึ่ ง ภารกิ จ ที่ ก รุ ง เทพมหานครควรจะด� ำ เนิ น การ เมื่ อ มี ก ารถ่ า ยโอนภารกิ จ ด้ า นงานจราจรมายั ง
กรุงเทพมหานคร คือ การควบคุมและสัง่ การจราจร เพราะบุคลากรของกรุงเทพมหานครมีประสบการณ์ในด้านนีอ้ ยูแ่ ล้ว
๒. ในปัจจุบันโครงสร้างของส�ำนักการจราจรและขนส่ง มีอัตราก�ำลังค่อนข้างจ�ำกัดท�ำให้ภารกิจหลายอย่างต้อง
กระจายถ่ายโอนออกไป แต่ถ้าส�ำนักฯ มีการบูรณาการที่ดีและท�ำให้มีมาตรฐาน เช่น มีห้องศูนย์ควบคุมการจราจรกลาง
(Command Room) จะดีกว่าการเพิ่มหน่วยงานย่อยขึ้นไปอีก
๓. กรณีการถ่ายโอนภารกิจด้านงานจราจรมายังกรุงเทพมหานคร เห็นว่าผู้บริหารกรุงเทพมหานครควรถอด
บทเรียนมาจากกรณีการถ่ายโอนภารกิจด้านงานดับเพลิงมายังกรุงเทพมหานคร แต่เห็นว่าโครงสร้างทีด่ ที สี่ ดุ น่าจะเป็นการ
สร้างหน่วยงานขึน้ ใหม่ เพราะปัญหาด้านการจราจรเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมเมือง อีกประเด็นปัญหาคือ กรณีการถ่ายโอน
ทรัพย์สินและบุคลากรกันระหว่างหน่วยงาน ผู้บริหารฯ ก็ต้องเตรียมมาตรการเพื่อรองรับภารกิจในกรณีนี้ด้วย
๒. การด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวตามค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๒
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�ำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อขอทราบการด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้า
ส่วนต่อขยายสายสีเขียวตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๒ โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
การด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะประกอบด้วย ๓ ช่วง
ช่วงที่ ๑ คือ ช่วงสัญญาสัมปทานเดิม ประกอบด้วย ๒๓ สถานี ระยะทาง ๒๓.๕ กิโลเมตร โดยเริ่มด�ำเนินการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา
ช่วงที่ ๒ คือ ส่วนต่อขยายสายสีเขียว ระยะที่ ๑ เป็นการด�ำเนินการโดยกรุงเทพมหานครประกอบด้วย ๑๑ สถานี
ระยะทาง ๑๒.๗๕ กิโลเมตร
ช่วงที่ ๓ คือ ส่วนต่อขยายสายสีเขียว ระยะที่ ๒ เป็นส่วนของหมอชิตถึงคูคต และแบริ่งถึงสมุทรปราการ
โดยการด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓/๒๕๖๒ คือ ส่วนต่อขยายสายสีเขียว ระยะที่ ๒ ที่เป็นประเด็นสืบเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีมติ คจร.
มอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้เดินรถ ต่อมา รฟม. ก็ได้รับมอบหมายจาก ครม. ให้เป็นผู้ด�ำเนินการก่อสร้างระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐานจนกระทัง่ มาถึงขัน้ ตอนการรับโอนทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของโครงการ ซึง่ เมือ่ รฟม. ท�ำการก่อสร้างโครงการ
ทั้งหมดแล้วเสร็จก็จะต้องมีการโอนทรัพย์สินและหนี้สินมาให้กับกรุงเทพมหานคร เหตุผล คือ ทางกรุงเทพมหานคร
จะได้ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การการเดิ น รถได้ ต่ อ มากรุ ง เทพมหานครก็ ไ ด้ มี ก ารออกข้ อ บั ญ ญั ติ เ งิ น กู ้
โดยแบ่งออกเป็น ๒ ยอดใหญ่ และมีการท�ำ MOUร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลัง รฟม. และกรุงเทพมหานคร
เพื่อรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการ แต่ในการโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการ MOU จะกล่าวถึงเฉพาะ
สายแบริ่ง - สมุทรปราการ หรือส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ โดยมีการโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการประมาณ
ช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องมีภาระในการช�ำระค่าดอกเบี้ยทันที ซึ่งเป็นการช�ำระค่าดอกเบี้ย
ให้กับกระทรวงการคลัง โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งยอดให้ทราบในทุกปี ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เดินรถเพิ่มขึ้นอีก
๑ สถานี คือ จากหมอชิตไปห้าแยกลาดพร้าว ซึง่ เป็นเส้นทางส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ จึงเกิดกรณีวา่ ถ้ายังไม่มกี ารลงนาม
MOU หรือการรับโอนทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ก็จะยังเก็บค่าโดยสารไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นการใช้ทรัพย์สนิ ของหน่วยงานอืน่
ในการหาผลประโยชน์ ซึ่งสิ่งที่ต้องด�ำเนินการต่อมาคือ กรุงเทพมหานครจะต้องลงนาม MOU ร่วมกับกระทรวงการคลัง
และ รฟม. ในรูปแบบเดียวกับส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ ซึง่ ถ้าลงนาม MOU เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะท�ำให้กรุงเทพมหานคร
สามารถเข้าไปบริหารจัดการเดินรถได้ ต่อมาในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ได้มคี ำ� สัง่ ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓/๒๕๖๒ โดยสาระส�ำคัญคือ ให้กระทรวงมหาดไทยด�ำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและด้านระบบรถไฟฟ้า ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง
BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

311

รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ด้านละหนึง่ คน เป็นกรรมการ และปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ เพือ่ เจรจากับบริษทั ผูร้ บั สัมปทาน
โดยประเด็นของการเจรจาคือมุง่ เน้นให้เกิดการแก้ไขสัญญาสัมปทาน หลังจากมีการจัดตัง้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวแล้ว
มีการเจรจาและมีการต่อขยายระยะเวลาการเจรจาออกไปอีกหนึง่ ครัง้ เดิมก�ำหนดไว้ ๓๐ วัน แต่ขอมีการต่อขยายระยะเวลา
ซึง่ มติ ครม. ก็ให้ความเห็นชอบแล้วการเจรจาก็จะอยูใ่ นช่วงเวลา ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ ถึง ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒ กระบวนการถัดจากนี้
คือ เมื่อมีผลการเจรจาทางกรุงเทพมหานครจะเสนอผลการเจรจาพร้อมกับร่างสัญญาฉบับที่มีการแก้ไขคือ แก้ไขสัญญา
สั ม ปทานแบบควบรวมทั้ ง หมดแล้ ว เสนอต่ อ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงมหาดไทยเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ จากนั้ น
กรุงเทพมหานครจะเสนอร่างสัญญาฉบับแก้ไขนีใ้ ห้สำ� นักงานอัยการสูงสุดเป็นผูพ้ จิ ารณาตรวจร่างสัญญาสัมปทานทัง้ หมด
จากนัน้ ส�ำนักงานอัยการสูงสุดได้สง่ เรือ่ งกลับมายังกรุงเทพมหานครประมาณวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร
ก็ดำ� เนินการน�ำเสนอรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยเพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาของ ครม. ซึง่ ปัจจุบนั เรือ่ งอยูร่ ะหว่าง
การน�ำเสนอของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ถ้าหาก ครม. เห็นชอบแล้ว กรุงเทพมหานครจะต้องเร่งด�ำเนินการตาม
ค�ำสั่งของ คสช. คือ ลงนามสัญญาเป็นคู่สัญญากับผู้รับสัมปทาน ในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครจะต้องเร่งด�ำเนินการ
แก้ไขสัญญาลูกทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จากผลของสัญญาสัมปทานเดิมทีม่ ผี ลผูกพันไปไม่วา่ จะเป็น E&M หรือ O&M รวมทัง้ สัญญา
ให้สิทธิ์เชิงพาณิชย์ทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อแก้ไขสัญญาให้มีความถูกต้องและชัดเจนและสอดคล้องกับสัญญาสัมปทานที่
ส�ำนักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาตรวจร่างมาให้เรียบร้อย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาของ ครม.
สัญญาทีก่ รุงเทพมหานครไปกูย้ มื ต่อกับกระทรวงการคลังเป็นการแปลงหนีโ้ ดยเปลีย่ นตัวลูกหนีโ้ ดยกรุงเทพมหานคร
ไปเป็นลูกหนี้แทน รฟม. ยอดวงเงินรวมทั้งหมด ๑๕,๐๑๙,๑๔๖,๔๗๖.๔๑ บาท เฉพาะส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้
สายแบริ่ง – สมุทรปราการ โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็น ๖ สัญญา ดังนี้
• สัญญาที่ ๑ ยอดเงินกู้จ�ำนวน ๔,๗๓๗,๐๖๗,๐๔๕.๑๘ บาท
• สัญญาที่ ๒ ยอดเงินกู้จ�ำนวน ๓,๖๕๒,๒๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
• สัญญาที่ ๓ ยอดเงินกู้จ�ำนวน ๕๙๒,๒๙๙,๓๑๒.๑๙ บาท
• สัญญาที่ ๔ ยอดเงินกู้จ�ำนวน ๔,๒๐๗,๖๓๘,๕๘๒.๓๘ บาท
• สัญญาที่ ๕ ยอดเงินกู้จ�ำนวน ๔๖๕,๔๓๑,๑๕๖.๖๓ บาท
• สัญญาที่ ๖ ยอดเงินกู้จ�ำนวน ๑,๓๖๔,๕๐๖,๓๘๐.๐๓ บาท
โดยท�ำสัญญา ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่เป็นยอด ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า หากจะให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินการโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว
ตามค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๒ โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อการด�ำเนินการของกรุงเทพมหานคร
ตามภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และไม่เป็นภาระต่อเสถียรภาพทางการเงินของ
กรุงเทพมหานครในอนาคต เพราะฉะนั้นผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงควรขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการ
ด�ำเนินการโครงการฯ ให้กบั กรุงเทพมหานคร เพราะแม้หากกรุงเทพมหานครจะตัดสินใจให้เอกชนเป็นผูร้ บั ภาระผลก�ำไร
และขาดทุนแทนก็ตาม แต่เอกชนผูร้ บั สัมปทานย่อมน�ำภาระหนีน้ นั้ ไปคิดเป็นต้นทุนในการด�ำเนินการ ซึง่ มีผลกระทบต่อ
รายได้ของกรุงเทพมหานครที่เอกชนจะมอบให้กับกรุงเทพมหานครในอนาคต และกระทบต่อการลงทุนการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนตามภารกิจหลักอย่างมาก

ด้านที่ ๓ การติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

๑. โครงการรถบริการส�ำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น
คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับส�ำนักการระบายน�ำ้ เพือ่ ติดตามการด�ำเนินโครงการรถบริการส�ำหรับผูพ้ กิ ารและ
ผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
โครงการนี้เป็นหนึ่งในสิบมาตรการเร่งด่วนและนโยบายมหานครแห่งโอกาสของทุกคนของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร) เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็นได้เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ
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ที่จ�ำเป็นต่อการเดินทางในเมือง (เนื่องจากปัญหาระบบขนส่งมวลชนที่ยังไม่เอื้อต่อการเดินทางของผู้พิการและผู้สูงอายุ
ที่ต้องใช้รถเข็น) อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องการเดินทาง
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด (เคที) ในฐานะวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครได้เคยมีการน�ำร่องในการให้บริการ
ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๕ ในรู ป แบบการบริ ก ารเพื่ อ ตอบแทนคื น แก่ สั ง คม (CSR: Coporate Service
Responsibilities) โดยมีรถให้บริการจ�ำนวน ๑๐ คัน ให้บริการจนถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ต่อมาส�ำนักการจราจร
และขนส่ง กรุงเทพมหานคร (สจส.) ได้รับมอบหมายให้ดำ� เนินการโครงการบริหารจัดการทดลองเดินรถแท็กซี่ส�ำหรับ
ผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งด่วนและนโยบายข้างต้น ในระยะที่ ๑ ส�ำนักการจราจรและขนส่ง
กรุงเทพมหานคร จึงได้ด�ำเนินการว่าจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด โดยวิธีพิเศษ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการบริหาร
จัดการทดลองเดินรถแท็กซี่ส�ำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ตามสัญญาเลขที่ ๒๒-๒๒-๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
วงเงินค่าจ้าง ๒๙,๗๗๖,๐๓๐ บาท ระยะเวลาโครงการ ๘ เดือน นับแต่วันให้เปิดบริการ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
(สิ้นสุดวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (สิ้นสุด
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) และในระยะที่ ๒ (ปัจจุบัน) ส�ำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้
บริษัทกรุงเทพธนาคมฯ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการรถบริการฯ ตาม “บันทึกข้อตกลงการมอบหมายกิจการในอ�ำนาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับโครงการรถบริการส�ำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ระยะเวลา ๕ ปี” ลงนาม
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (สาระส�ำคัญที่ปรับแก้คือ
ปรับระยะเวลาด�ำเนินการให้สั้นลงจากเดิม ๕ ปี เหลือ ๔ ปี และปรับลดวงเงินอุดหนุนในปีสุดท้ายออก จึงเหลือเงิน
ที่ต้องอุดหนุนอยู่ ๔ ปี ได้แก่ ปีแรกจ�ำนวน ๓๕,๑๔๙,๗๐๐.- บาท ปีที่สองถึงปีที่สี่ ปีละจ�ำนวน ๒๕,๙๔๓,๗๐๖.- บาท
รวมระยะเวลา ๔ ปี เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๒,๙๘๐,๘๑๘.-บาท)
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นให้ดีขึ้นตามมาตรการ
เร่งด่วนและนโยบายมหานครแห่งโอกาสของทุกคน
๒. เพือ่ เป็นการจัดบริการด้านการขนส่งมวลชนให้แก่ผพู้ กิ ารและผูส้ งู อายุทใี่ ช้รถเข็นในการเคลือ่ นไหวโดยเฉพาะ
เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย
๓. เพือ่ สร้างระบบขนส่งมวลชนแบบครบวงจรส�ำหรับบุคคลทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียมกัน เพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็นมหานคร
ของโลก
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งบันทึกข้อตกลง กรุงเทพมหานครตกลงมอบหมายและบริษัทฯ ตกลง รับมอบหมาย
สิทธิในการด�ำเนินโครงการ โดยได้รบั การสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการโครงการ (สิทธิในการด�ำเนิน
โครงการ) และให้ข้อเสนอการด�ำเนินการโครงการฯ ที่เสนอต่อ ส�ำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร โดย บริษัท
กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด
สิทธิและหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร (ที่ส�ำคัญ)
๑. กรุงเทพมหานครตกลงจัดสรรเงินอุดหนุนให้บริษทั ฯ เป็นค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการโครงการ เป็นเงินจ�ำนวน
๑๑๒,๙๘๐,๘๑๘.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตลอดระยะเวลา ๔ ปี โดยแบ่งจ่ายเงินล่วงหน้าเป็นรายปี ดังต่อไปนี้
๑.๑ ช่วงปีที่ ๑ เป็นเงินจ�ำนวน ๓๕,๑๔๙,๗๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยกรุงเทพมหานครจะจ่าย
เงินภายใน ๓๐ วันนับจากวันเริ่มงาน
๑.๒ ช่วงปีที่ ๒ - ๔ เป็นเงินจ�ำนวนปีละ ๒๕,๙๔๓,๗๐๖.-บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว) โดยกรุงเทพมหานคร
จะจ่ายเงินภายใน ๓๐ วันนับจากวันครบก�ำหนดแต่ละช่วงระยะเวลา
๒. กรุงเทพมหานครอาจสนับสนุนให้มกี ารโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ โดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร กรณีที่บริษัทฯ ร้องขอตามความจ�ำเป็น
๓. กรุงเทพมหานครมีสิทธิใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการที่กรุงเทพมหานคร มีสิทธิลง
สือ่ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ในทรัพย์สนิ ของโครงการตามเท่าทีจ่ ำ� เป็น ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๐ บนพืน้ ทีท่ งั้ หมดของ
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สื่อโฆษณา และจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ก่อนการลงสื่อโฆษณาและเป็นระยะเวลานาน
เท่าที่จ�ำเป็น
๔. กรุงเทพมหานคร ตกลงจะไม่ด�ำเนินการเข้าท�ำธุรกรรมหรือนิติกรรมอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้ามามีสิทธิในการด�ำเนินโครงการหรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับโครงการ
สิทธิและหน้าที่ของบริษัท (ที่ส�ำคัญ)
๑. ในการรับมอบหมายในการด�ำเนินโครงการ บริษัทฯ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจมอบหมาย
หรือรับจ้างให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ เข้ามาด�ำเนินงานทัง้ หมด หรือบางส่วนของโครงการก็ได้ โดยบริษทั ฯ มีหน้าทีด่ ำ� เนินการ
ให้บคุ คลดังกล่าวด�ำเนินโครงการ โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัดไม่วา่ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ จะท�ำสัญญาผูกพันกับบุคคลที่สามเป็นระยะเวลานานเกินกว่าอายุของบันทึกข้อตกลงไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรุงเทพมหานคร
๒. บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องด�ำเนินการให้ได้มาซึ่งการอนุญาตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องการท�ำโครงการจากหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถด�ำเนินโครงการได้
๓. บริษทั ฯ มีหน้าทีจ่ ดั ท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินงานประจ�ำเดือนและสรุปรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
ของโครงการ เช่น สถิติผู้ใช้บริการ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการให้บริการ ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
สถิติการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สรุปค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานโครงการและสรุปสถิติรายได้เสนอต่อ
กรุงเทพมหานครตลอดระยะเวลาการมอบหมาย
๔. บริษทั ฯ ต้องจัดหารถโดยสารประเภทรถตูบ้ ริการและสามารถรองรับรถเข็นผูพ้ กิ ารไม่เกิน ๓ คัน พร้อมติดตัง้
อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการฯ
๕. บริษัทฯ สามารถหาผู้สนับสนุน เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินโครงการ
ประกันภัย
• ตลอดระยะเวลาที่ บันทึกข้อตกลงฯ มีผลใช้บังคับ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเอาประกันภัยในโครงการตามที่
กรุงเทพมหานครแนะน�ำ ซึง่ อย่างน้อยต้องจัดท�ำประกันภัยประเภทการประกันวินาศภัยทรัพย์สนิ ของโครงการประกันภัย
เพื่อความรับผิดต่อบุคคลที่ ๓ ทั้งส่วนภาคบังคับตามที่กฎหมายก�ำหนดและภาคความสมัครใจโดยเหมาะสมเพียงพอ
ต่อการด�ำเนินโครงการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. จัดให้มีรถ ๓๐ คัน พร้อมอุปกรณ์ลิฟต์และตกแต่งภายใน รวมค่าประกันภัย ค่าซ่อมบ�ำรุง ค่า พ.ร.บ. ค่าภาษี
ทะเบียนรถยนต์ โดยรถที่ใช้ในการให้บริการนี้เป็นรถดัดแปลงรถตู้ที่มีจ�ำหน่ายในประเทศไทย และท�ำการติดตั้งอุปกรณ์
ที่จะอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถเข็นและผู้ติดตามด้วยความปลอดภัย โดยมีต้นแบบในการดัดแปลงรถต้นแบบจาก
ประเทศญี่ปุ่น และมีอุปกรณ์ในตัวรถแต่ละคัน ดังนี้
(๑) ลิฟต์ไฮโดรลิกส�ำหรับขึ้น - ลงพร้อมจับ
(๒) หมุดยึดตัวรถส�ำหรับพร้อมสายรัดความปลอดภัย
(๓) เบาะเสริมส�ำหรับผู้ติดตาม ๒ ที่นั่ง
(๔) กล้อง CCTV
(๕) อุปกรณ์ GPS ในการติดตามรถ
๒. งานระบบได้แก่ การจัดหาและติดตัง้ ระบบการบริหารจัดการเดินรถ การติดตัง้ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ GPS
พร้อมโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
๓. งานจัดให้มอี ปุ กรณ์สำ� นักงานและระบบสือ่ สาร จัดให้มอี ปุ กรณ์ เครือ่ งมือ วัสดุ เครือ่ งใช้สำ� นักงานให้เพียงพอ
ส�ำหรับการบริหารจัดการเดินรถ
๔. งานบริหารจัดการ ได้แก่ งานบริหารจัดการส�ำนักงานกลางและศูนย์จอดรถ งานจัดการเดินรถ งานดูแลรักษา
และซ่อมบ�ำรุง งานบริหารจัดการบุคคล
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สรุปผลงานคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้ำ
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ขั้นตอนการให้บริการ
๑. ติดต่อกับศูนย์บริการเพือ่ ท�ำการนัดหมายสถานทีแ่ ละเวลาในการไปรับและส่ง ได้ทหี่ มายเลข ๐๒๒๙๔๖๕๒๔
(Call center) ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยรถบริการ จะให้บริการในเวลา ๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. และ
ผู้ใช้บริการต้องจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วัน และสามารถใช้บริการได้ทันทีในกรณีที่มีรถว่าง
๒. ส�ำหรับผูใ้ ช้บริการครัง้ แรกต้องลงทะเบียนใช้ เพือ่ เป็นการยืนยันว่าเป็นผูใ้ ช้รถเข็นและเพือ่ ความสะดวกในการ
ใช้บริการครั้งต่อไป และส�ำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถแจ้งเบอร์โทรศัพท์พร้อมเวลาและสถานที่นัดหมายได้ทันที
๓. ศูนย์บริการจะยืนยันสถานการณ์การจองรถ
๔. รถบริการจะไปรับตามเวลาและสถานที่นัดหมาย และไปส่งตามสถานที่ที่ได้รับแจ้งไว้ โดยการให้บริการจะมี
เจ้าหน้าทีต่ ดิ ตามและสัง่ การในลักษณะ Real Time จึงสามารถให้บริการและแก้ปญ
ั หาได้ทนั สถานการณ์มคี วามยืดหยุน่
ในการจัดการ
ผลการด�ำเนินงาน
๑. งานบริหารจัดการส�ำนักงานและศูนย์จอดรถ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ
โครงการไว้ ๓ ศูนย์ ได้แก่
(๑) ศูนย์ควบคุมการเดินรถพระราม ๓ ที่อยู่ ๑๓๑/๑ ตรอกนอกเขต ถ.พระราม ๓ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม.
(๒) ศูนย์บริการหนองแขม ที่อยู่ ๔๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.
(๓) ศูนย์บริการรามค�ำแหง ๔๐ ที่อยู่ ๒ ถนนรามค�ำแหง ๔๐ ซอยรามค�ำแหง ๔๐ แยก ๒ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม.
๒. งานบริหารจัดการเดินรถ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ได้ให้บริการเดินรถจ�ำนวน ๓๐ คัน ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ช่วงเวลาให้
บริการตั้งแต่เวลา ๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ช่วงเวลารับจองรถตั้งแต่ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยจะจัดล�ำดับความส�ำคัญในการ
ให้บริการ ดังนี้
๒.๑ ล�ำดับแรก ให้บริการส�ำหรับผู้ที่ประสงค์จะไปโรงพยาบาล
๒.๒ ล�ำดับที่สอง ให้บริการส�ำหรับผู้ที่ประสงค์จะไปติดต่อสถานที่ราชการ สมาคม มูลนิธิ
๒.๓ ล�ำดับสุดท้าย ให้บริการส�ำหรับผู้ที่ประสงค์จะไปที่อื่น ๆ นอกเหนือจากสองกลุ่ม
๓. รายละเอียดการสนับสนุนของผู้เข้าร่วมโครงการจวบจนปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน ๔ ราย ได้แก่
(๑) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนลดราคาค่าน�้ำมันต�่ำกว่าท้องตลาดลิตรละ
๑ บาท (ได้มีการลงนามบันทึก MOU เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สนับสนุน ๕๒,๒๑๐.๓๐ บาท
และปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สนับสนุน ๗๙,๑๔๐.๗๓ บาท รวมสองปีงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๑๓๑,๓๕๑.๐๓ บาท
(๒) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาตามระยะทางของ
รถยนต์ทใี่ ช้ในการให้บริการจ�ำนวน ๓๐ คัน ตลอดระยะเวลาโครงการ (ได้มกี ารลงนามบันทึก MOU เมือ่ วันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สนับสนุน ๑๕๖,๕๔๒.๔๓ บาท และปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สนับสนุน ๑๙๕,๓๔๑.๘๐
บาท รวมสองปีงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๓๕๑,๘๘๔.๒๓ บาท
(๓) บริษัท สยามมิชลิน จ�ำกัด สนับสนุนยางใหม่และการบ�ำรุงรักษาตามระยะทางของรถยนต์ที่ใช้ในการให้
บริการจ�ำนวน ๓๐ คัน ตลอดระยะเวลาโครงการ (ได้มกี ารลงนามบันทึก MOU เมือ่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ
๒๕๖๐ สนับสนุน ๓๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่ได้มีการสนับสนุน รวมสองปีงบประมาณสนับสนุน
ทั้งสิ้น ๓๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท
(๔) บริษัท คิวแอทเวอร์ไทซิ่ง จ�ำกัด สนับสนุนสติ๊กเกอร์ติดรถตู้ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ จ�ำนวน ๓๐ คัน
ตลอดระยะเวลาโครงการ (เพิ่งได้รับการสนับสนุนเมื่อต้นปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา)
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. หากสิน้ สุดโครงการนีแ้ ล้วและกรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะด�ำเนินโครงการนีต้ อ่ ไปควรปรับเปลีย่ น
ชื่อใหม่ เป็น “การจัดบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นที่ด้อยโอกาสหรือขาดความพร้อม”
เพื่อให้ผู้ยากไร้หรือผู้ที่มีปัญหาในการเข้าถึงบริการสาธารณะได้มีที่พึ่งพาในการใช้ชีวิตประจ�ำวันในสังคมเมืองได้
๒. การจัดบริการนีเ้ ป็นหลักการทีด่ โี ดยควรจัดบริการให้เหมาะสมตามความจ�ำเป็นเพือ่ ให้บริการแก่ประชาชน
ทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดในการเข้าถึงการบริการสาธารณะได้ดว้ ยตนเอง โดยกรุงเทพมหานครต้องแสวงหาทางเลือกในการจัดบริการ
ที่มีประสิทธิภาพให้กับประชาชนดังกล่าวและให้ค�ำนึงถึงความเหมาะสมของต้นทุนในการจัดบริการเป็นส�ำคัญ
๓. การด� ำ เนิ น การตามข้ อ ตกลงที่ ก� ำ หนดไว้ มี ห ลายประการที่ ท� ำ ให้ ก รุ ง เทพมหานครเสี ย ประโยชน์
อย่างทรัพย์สินของบริษัทฯ เช่น รถยนต์ตู้ ลิฟต์ฯ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ทั้งที่ทรัพย์
ดังกล่าวได้มาจากงบประมาณที่กรุงเทพมหานครอุดหนุน ซึ่งควรจะต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร หรือ
การที่กรุงเทพมหานครตกลงจัดสรรเงินอุดหนุนให้บริษัทฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินโครงการโดยแบ่งจ่ายเงินล่วงหน้า
เป็นรายปีและตกลงจะจ่ายเงินภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเริ่มงานหรือนับจากวันครบก�ำหนดระยะเวลา ช่วงปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นการด�ำเนินการทีไ่ ม่เหมาะสม เพราะเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้าทัง้ ปีเต็มจ�ำนวน ซึง่ การด�ำเนินการ
ในลักษณะนี้ควรจ่ายเงินเป็นรายงวดตามผลงานที่บริษัทฯ ด�ำเนินการได้จริง
๔. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีผลบังคับใช้แล้ว
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐) กรุงเทพมหานครต้องด�ำเนินการดังกล่าวด้วย เนือ่ งจากเงินทีไ่ ด้
จากการมอบหมายนีเ้ ป็นไปตามนิยาม“เงินอุดหนุน” คือ เงินทีก่ รุงเทพมหานครตัง้ งบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของ
รัฐหรือองค์กรอืน่ ใดทีข่ อรับเงินอุดหนุนเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการสนับสนุนการดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร เพราะการ
ไม่ด�ำเนินการดังกล่าว ไม่เพียงแต่ไม่ชอบด้วยข้อบัญญัติฯ ยังไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ทีก่ ำ� หนดให้การใช้จา่ ยเงินของหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ้ งเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณ รายจ่าย
ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงอาจจะขัดแย้งกับหลักการงบประมาณทีก่ ำ� หนดให้ไม่สามารถโอนหรือน�ำไปใช้ ในรายการอืน่
ได้นอกเหนือจากทีก่ ฎหมายก�ำหนด ซึง่ ในลักษณะทีก่ รุงเทพมหานครโอนเงินไปให้บริษทั กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ลักษณะ
นี้อาจจะเป็นการจ่ายเงินผิดประเภท
๕. หมายเลขทีใ่ ช้ในการติดต่อสือ่ สาร Call Center ควรเป็นตัวเลขทีจ่ ดจ�ำได้งา่ ยไม่ตอ้ งมีหลายหลัก (ควรเป็น
ตัวเลขสี่หลักไม่ใช่ตัวเลข ๙ - ๑๐ หลักอย่างที่เป็นปัจจุบันนี้) เพื่อให้ประชาชนที่มองเห็นด้านนอกของตัวรถที่ให้บริการ
สามารถบอกต่อได้อย่างไม่ยากล�ำบาก
๖. บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ควรวางแผนการประชาสัมพันธ์การให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่และ
กลุ่มเป้าหมายให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เช่น การประชาสัมพันธ์ไปตามส�ำนักงานเขตในคราวที่ส�ำนักงานเขตประชุมร่วมกัน
กับชุมชน หรือไปประชาสัมพันธ์กับส�ำนักงานบริการสาธารณสุข เพื่อให้การบริการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง
๒. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการลิฟต์ส�ำหรับผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้า
คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับส�ำนักการจราจรและขนส่ง เพือ่ ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและบริหาร
จัดการลิฟต์ส�ำหรับผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้า สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
ความเป็นมา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนสัมปทานเปิดใช้เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ระยะทาง ๒๓.๕
กิโลเมตร จ�ำนวน ๒๓ สถานี เดิมมีการติดตั้งลิฟต์ ๕ สถานี โดยงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ๗๐ ล้านบาท และ
เงินอุดหนุนรัฐบาล ๗๐ ล้านบาท รวม ๑๔๐ ล้านบาท การด�ำเนินการก่อสร้างลิฟต์ส�ำหรับผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้าใน
ปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้
๑. กรุงเทพมหานครได้จ้างเหมาติดตั้งลิฟต์เพิ่มเติมอีก ๑๙ สถานี (๕๖ ตัว) ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นลิฟต์จากชั้นพื้นดินถึงชั้นจ�ำหน่ายตั๋ว ๒๐ ตัว และลิฟต์จากชั้นจ�ำหน่ายตั๋ว ถึงชั้นชานชาลา
๓๖ ตัว
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๒. กรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการลิฟต์เพิ่มเติมจ�ำนวน ๑๘ สถานี (๕๒ ตัว) แบ่งเป็นลิฟต์จากชั้นพื้นดินถึง
ชัน้ จ�ำหน่ายตัว๋ ๑๗ ตัว ลิฟต์จากชัน้ จ�ำหน่ายตัว๋ ถึงชัน้ ชานชาลา ๓๕ ตัว และได้ยกเลิกการด�ำเนินการ จ�ำนวน ๔ ตัวประกอบด้วย
สถานีนานา เฉพาะชั้นพื้นดินถึงชั้นจ�ำหน่ายตั๋ว จ�ำนวน ๑ ตัว เนื่องจากโครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท เปิดให้บริการลิฟต์
บริเวณสถานีแล้ว สถานีศาลาแดง เฉพาะชัน้ พืน้ ดินถึงขัน้ จ�ำหน่ายตัว๋ จ�ำนวน ๑ ตัว เนือ่ งจากติดปัญหาอุปสรรคการรือ้ ย้าย
สาธารณูปโภคไฟฟ้าใต้ดนิ ซึง่ ปัจจุบนั คนพิการสามารถใช้ลฟิ ต์ชนั้ พืน้ ดินถึงชัน้ จ�ำหน่ายตัว๋ ร่วมกับสถานีรถไฟฟ้าสีลมของ
รฟม. ได้ และสถานีสะพานตากสิน จ�ำนวน ๒ ตัว เนื่องจากจะมีการปรับปรุงสถานีจากระบบรางเดี่ยวเป็นระบบรางคู่
ซึ่งจะสร้างลิฟต์ไปพร้อมกัน
๓. ส�ำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒๕๖,๒๕๐,๐๐๐๐ บาท
เพื่อด�ำเนินการก่อสร้างและติดตั้งลิฟต์บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มเติมให้ครบ ทั้งสองฝั่งถนน จ�ำนวน ๑๖ สถานี
(๑๙ ตัว) แบ่งเป็น ชั้นพื้นดินถึงชั้นจ�ำหน่ายตั๋ว ๑๗ ตัว และชั้นจ�ำหน่ายตั๋วถึงชั้นชานชาลา ๒ ตัว
สถานะปัจจุบัน
• วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ด�ำเนินการก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประชุมราคาอิเล็กทรอนิกส์
• วันที่ ๓๑ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานผ่านเว็บไซต์ กรุงเทพมหานคร
และ e - GP
• วันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
• วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาผ่านเว็บไซต์
กรุงเทพมหานคร และ e - GP
• วันที่ ๑๑ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เอกชนยื่นข้อเสนอราคาและคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
• คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๒
ปัญหาอุปสรรค มีความล่าช้าเนื่องจากกระบวนการจัดท�ำราคากลางในครั้งแรกต้องมีการทบทวนราคาอีกครั้ง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. การพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณในการก่อสร้างลิฟต์ทผี่ า่ นมากรุงเทพมหานครอาจจะไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียด
สัญญาสัมปทาน ตามสัญญาที่ท�ำไว้กับบริษัท BTS ข้อ ๑๑.๕ (ข) ที่ก�ำหนดรายละเอียดด้านการบริการหรือการอ�ำนวย
ความสะดวกเป็นหน้าที่ของผู้รับสัมปทานจะต้องด�ำเนินการ แต่เมื่อผู้พิการเรียกร้องให้สร้างเพิ่มขึ้น กรุงเทพมหานครก็
ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างเพิม่ เติม จึงควรมีการพิจารณาทบทวนสัญญาสัมปทานให้รอบคอบ บริษทั ผูร้ บั สัมปทาน
ซึ่งได้รับประโยชน์จากการเดินรถก็ควรเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย
๒. มีการร้องเรียนจากประชาชน กรณีทมี่ ลี ฟิ ต์ให้บริการฝัง่ เดียว ซึง่ จะเกิดปัญหากับผูท้ มี่ าใช้บริการทีเ่ ป็นผูพ้ กิ าร
เนือ่ งจากข้ามถนนไม่สะดวก และในบางสถานีลฟิ ต์ขนึ้ ไปชัน้ ชานชาลาเพือ่ ขึน้ รถไฟฟ้าเลย ไม่ได้ขนึ้ ไปชัน้ ทีเ่ ป็นชัน้ จ�ำหน่าย
ตั๋ว จึงต้องย้อนลงมาซื้อตั๋วก่อนท�ำให้ไม่ได้รับความสะดวก
๓. ส�ำนักการจราจรและขนส่ง ควรน�ำประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลิฟต์ไปหารือกับหน่วยงานด้าน
กฎหมายของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานด้านกฎหมายภายนอก เช่น คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยไม่ใช่เป็นการ
พิจารณาของส�ำนักการจราจรและขนส่งเพียงหน่วยงานเดียว
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ส่วนที่ ๑๑
สรุปผลงานคณะกรรมการการท่องเที่ยว
และการกีฬา ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลงานคณะกรรมการการท่องเที่ยว
และการกีฬา ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์
ประธานกรรมการ

พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต
รองประธานกรรมการ

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล
กรรมการ

นายวิชาญ ธรรมสุจริต
กรรมการ

นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ

BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

319

รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา

ความคืบหน้าการด�ำเนินการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

ความคืบหน้าการด�ำเนินการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)

การด�ำเนินงานของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)
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การแสดงดนตรี “กรุงเทพมหานคร ร้อยใจภักดิ์ร้อยบรรเลงเพลงของพ่อ”และศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

การเตรียมความพร้อมและผลการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ
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สภากรุงเทพมหานครได้ตงั้ คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อมในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุมวิสามัญ
สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๕ คน ดังนี้
		 ๑. นายสุทธิชัย		
ทรรศนสฤษดิ์		
ประธานกรรมการ
		 ๒. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต		
รองประธานกรรมการ
		 ๓. นายนิรันดร์		
ประดิษฐกุล		
กรรมการ
		 ๔. นายวิชาญ		
ธรรมสุจริต		
กรรมการ
		 ๕. นายอัครวัฒน์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 ๑. นางสาวทิพย์ชนม์
เต่าทอง			
									
									
		 ๒. นายชัยวุฒิ
แจ้งจรัส			
									
									

นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ผลการด�ำเนินงาน

๑. ประเด็นที่คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาเสนอให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขหรือเร่งรัดด�ำเนินการ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประเด็นที่เสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง และเร่งรัดด�ำเนินการในการ
ประชุมหารือข้อราชการของคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬากับฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครสรุปได้ดังนี้

๑.๑ การด�ำเนินงานของศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
ปัญหาและอุปสรรค
• อัตราค่าสมัครสมาชิกรายปีของศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และการใช้บริการ
ของศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนในปัจจุบัน
• กรณีภาคเอกชนหรือสโมสรกีฬาต่างๆ ขอใช้สถานที่หรือสนามกีฬาของศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนในแต่ละครั้ง
ต้องใช้ทรัพยากร สาธารณูปโภคและเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแต่การจัดเก็บค่าบริการไม่เหมาะสม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวและส�ำนักการคลัง
๑.๒ การท่องเที่ยวทางน�้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปัญหาและอุปสรรค
• สภาพคลองแคบและตืน้ เขิน มีการทิง้ หินในบริเวณสันเขือ่ น เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือสัญจรหรือเรือท่องเทีย่ ว
• ช่วงเวลาการเปิด - ปิด ประตูระบายน�้ำไม่สอดคล้องกับการสัญจรของเรือท่องเที่ยว
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• มีการก่อสร้างเขื่อนและทางเดินเลียบคลอง ท�ำให้ภูมิทัศน์ริมคลองและวิถีชีวิตริมคลองเปลี่ยนแปลงไป
• สะพานข้ามคลองบางจุดมีระดับต�่ำท�ำให้เรือไม่สามารถผ่านได้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ส�ำนักการระบายน�้ำ และส�ำนักงานเขต
ในพื้นที่ที่มีเส้นทางท่องเที่ยวทางน�้ำ
๑.๓ การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต
ปัญหาและอุปสรรค
• ป้ายบอกเส้นทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ประวัตคิ วามเป็นมาของแหล่งท่องเทีย่ วมีสภาพเก่าช�ำรุด ข้อความเลอะเลือน
ไม่ชัดเจน
• การน�ำเสนอข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว ไม่ทันสมัย ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว ส�ำนักการจราจรและขนส่ง และส�ำนักงานเขต
๑.๔ การพัฒนาโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครให้ครบวงจร
ปัญหาและอุปสรรค
• นักเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครต้องไปเข้าเรียนวิชาสามัญทุกวิชาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่ก�ำหนด จากนั้นในช่วงเย็นต้องฝึกซ้อมกีฬาที่โรงเรียนกีฬา ท�ำให้การเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะด้านกีฬาขาด
ประสิทธิภาพ
• กรณีนักเรียนต้องเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้องขาดเรียนเนื่องจากส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
(โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) และส�ำนักการศึกษาขาดการประสานงานและวางแผนการเรียนการสอนในภาพรวม
• ไม่มีการก�ำหนดหน่วยงานหลักรับผิดชอบจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาสามัญและการพัฒนาทักษะกีฬา
อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ส�ำนักการศึกษา และ ส�ำนักงาน ก.ก.
๑.๕ การด�ำเนินงานของสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร
ปัญหาและอุปสรรค
• สมาคมกีฬากรุงเทพมหานครควรมีบทบาทสนับสนุนงานด้านการกีฬาของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นรูปธรรม
มากกว่าปัจจุบัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. กรุงเทพมหานครควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินบ�ำรุงศูนย์เยาวชนและ
ศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ. ๒๕๒๙ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
๒. ควรปรับภูมทิ ศั น์และสภาพคลองทีเ่ ป็นเส้นทางการท่องเทีย่ วทางน�ำ้ ให้มศี กั ยภาพมากขึน้ รวมทัง้ การเปิดและ
ปิดประตูระบายน�้ำหรือระบบการระบายน�้ำให้สัมพันธ์กับการเดินเรือของนักท่องเที่ยว
๓. ควรปรับปรุงซ่อมแซมป้ายบอกเส้นทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ช�ำรุด และติดตั้งป้ายบอกเส้นทางในพื้นที่เขต
ให้ชัดเจนรวมทั้งป้ายแสดงสถานที่จอดรถ
๔. ควรน�ำระบบแอพลิเคชั่น หรือ QR-code มาช่วยในการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หรือข้อมูลประวัติ
ความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว
๕. กรุงเทพมหานครควรจัดตั้งโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครอย่างครบวงจร โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาสามัญและกีฬาให้เหมาะสมและได้มาตรฐาน และก�ำหนดภารกิจความรับผิดชอบของส�ำนักการศึกษา และส�ำนัก
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวให้ชัดเจนว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบด�ำเนินการโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

๖. กรุงเทพมหานครควรปรับปรุงแนวทางการสรรหานายกสมาคมกีฬากรุงเทพมหานครโดยพิจารณาบุคคลจาก
ภาคเอกชนที่มีศักยภาพและมีใจรักด้านการกีฬา

๒. ความคืบหน้าการด�ำเนินการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนจากส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเพื่อติดตามความคืบหน้า
การก่อสร้างปรับปรุงศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
การก่อสร้างปรับปรุงศูนย์กฬี า ได้รบั งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๔ แห่ง งบประมาณรวม ๕๐,๖๑๒,๐๐๐ บาท
มีความคืบหน้าดังนี้
๑. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช งบประมาณจ�ำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน ออกแบบ จัดท�ำ
ร่าง TOR และจัดท�ำการราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนเสนอราคา ระหว่างวันที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และก�ำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
๒. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) งบประมาณจ�ำนวน ๑๔,๗๔๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน
อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจ้างเหมา
๓. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ งบประมาณจ�ำนวน ๑๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดท�ำราคากลาง
๔. ศูนย์กีฬารามอินทรา งบประมาณ ๘,๐๗๒,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน ได้ประกาศเชิญชวนเสนอ
ราคา เมื่อวันที่ ๖ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา อยู่ระหว่างคณะ
กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและพิจารณาผลการเสนอราคา
ปัญหาเกิดจากขัน้ ตอนการด�ำเนินการจัดท�ำประมาณการราคากลาง เนือ่ งจากเดิมเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยช่างจะด�ำเนินการ
สืบราคาและจัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร แต่ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�ำหนดให้ต้องจัดท�ำและด�ำเนินการแต่ละขั้นตอนในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ท�ำให้เกิดความล่าช้า
เพราะการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์กฬี าและศูนย์เยาวชนจะมีครุภณ
ั ฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ลักษณะของเนือ้ งานทีม่ รี ายละเอียดเฉพาะ ไม่มี
จ�ำหน่ายทัว่ ไปเหมือนการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์สำ� นักงาน จึงต้องใช้เวลาในการสืบราคา อีกทัง้ ระบบ e-GP ก็มยี งั ปัญหาด้านความ
เสถียรและความเร็วท�ำให้ตอ้ งใช้เวลาด�ำเนินการ แต่ในทุกรายการสามารถก่อหนีแ้ ละเบิกจ่ายได้ทนั ภายในปีงบประมาณ
ส�ำหรับศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จะเป็นการจัดซื้อเครื่องออกก�ำลังกายเพื่อใช้ภายใน
ศูนย์กีฬาฯ และซ่อมแซมเบื้องต้นในบางรายการที่จ�ำเป็นเร่งด่วน เช่น กล้อง CCTV ได้ซ่อมแซมให้ใช้การได้เรียบร้อยแล้ว
แต่ยงั ไม่สามารถขอตัง้ งบประมาณปรับปรุงทรัพย์สนิ หลัก ๆ ได้เพราะยังอยูร่ ะหว่างการรับโอนทรัพย์สนิ จากส�ำนักการโยธา
โดยเฉพาะตัวอาคารจะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมหลายรายการ ได้รับโอนในระบบเมื่อไม่นานนี้ ทั้งนี้ คาดว่าจะรับโอน
ได้แล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ขณะนีไ้ ด้ประสานส�ำนักการโยธาร่วมส�ำรวจพืน้ ทีเ่ พือ่ เตรียมแผนการซ่อมแซม
เมื่อการรับโอนเรียบร้อยแล้ว
การก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เยาวชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณปรับปรุง จ�ำนวน ๕ แห่ง งบประมาณ
รวม ๑๙,๐๙๑,๐๐๐ บาท ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงภายในอาคารศูนย์เยาวชน ระยะเวลาก่อสร้างปรับปรุง ตั้งแต่ ๖๐ วัน
๙๐ วัน และ ๑๒๐ วัน มีความคืบหน้าดังนี้
๑. ศูนย์เยาวชนฯ บางกะปิ งบประมาณ ๙,๑๙๙,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๘,๗๗๕,๘๒๐.๘๕ บาท เผยแพร่
ราคากลางผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบและร่างประกาศประกวดราคา
๒. ศูนย์เยาวชนฯ เทเวศร์ งบประมาณ ๓,๐๗๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๓,๑๐๖,๗๓๕.๙๒ บาท อยู่ระหว่าง
เสนอขอความเห็นชอบและร่างประกาศประกวดราคา
๓. ศูนย์เยาวชนฯ เวฬุราชิณ งบประมาณ ๔,๘๓๑,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๔,๘๒๙,๙๖๖.๒๔ บาท อยู่ระหว่าง
เสนอขอความเห็นชอบและร่างประกาศประกวดราคา
๔. ศูนย์เยาวชนฯ บ่อนไก่ งบประมาณ ๘๔๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๘๔๐,๐๐๐ บาท ประกาศประกวดราคาแล้ว
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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๕. ศูนย์เยาวชนฯ บางนา งบประมาณ ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท ประกาศประกวด
ราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
แผนการก่อสร้างศูนย์กีฬาฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มี ๓ รายการดังนี้
๑. ศูนย์กฬี าเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (บางบอน) จ�ำนวน ๗๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท เนือ้ งานจะปรับปรุงสนามลูว่ งิ่
อาคารกีฬาในร่ม สระว่ายน�้ำ สนามฟุตซอล สนามตะกร้อ สนามเด็กเล่น ระบบรดน�้ำ และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
๒. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (สุวินทวงศ์) จ�ำนวน ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื้องานจะปรับปรุง
สนามฟุตบอล ก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน�้ำ รั้วด้านหน้าศูนย์กีฬาฯ และระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด
๓. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ จ�ำนวน ๕๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท เนื้องานจะปรับปรุงสนามฟุตบอล อาคารกีฬา
ในร่ม และก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน�้ำ
แผนการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เยาวชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๘ รายการ ดังนี้
๑. ก่อสร้างศูนย์เยาวชนฯ บางเขน จ�ำนวน ๙๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะรื้อและสร้างอาคารใหม่ เป็นอาคาร
๒ ชั้น เดิมใช้เป็นหอประชุมของส�ำนักงานเขตบางเขนมีการใช้งานมานาน
๒. ก่อสร้างศูนย์เยาวชนฯ วัดดอกไม้ จ�ำนวน ๔๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะรื้ออาคารเดิมและก่อสร้างอาคาร
ใหม่เนื่องจากสภาพอาคารเก่าช�ำรุด
๓. ก่อสร้างศูนย์เยาวชนฯ วัดธาตุทอง จ�ำนวน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเดิม
๔. ก่อสร้างศูนย์เยาวชนฯ คลองเตย จ�ำนวน ๑,๘๓๕,๐๐๐ บาทซ่อมแซมปรับปรุงสระว่ายน�ำ้ เนือ่ งจากกระเบือ้ ง
พื้นสระแตกช�ำรุด
๕. ก่อสร้างศูนย์เยาวชนฯ บางขุนเทียน จ�ำนวน ๑,๙๘๗,๐๐๐ บาท ซ่อมแซมปรับปรุงสระว่ายน�้ำ
๖. ก่อสร้างศูนย์เยาวชนฯ ลาดกระบัง จ�ำนวน ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท ซ่อมแซมปรับปรุงสระว่ายน�้ำเนื่องจาก
กระเบื้องพื้นสระแตกช�ำรุด
๗. งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน�้ำศูนย์เยาวชน ๑๑ แห่ง จ�ำนวน ๓๖,๕๘๐,๐๐๐ บาท โดยจะติดตั้งเป็น
หลังคาผ้าใบสามารถเปิด – ปิดได้
๘. ค่าจ้างออกแบบศูนย์เยาวชนฯ บางนา จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เดิมเป็นอาคาร ๒ ชัน้ ก่อสร้างใหม่เป็น
อาคาร ๔ ชัน้ พร้อมสระว่ายน�ำ้ สถานทีก่ อ่ สร้างภายในพืน้ ทีส่ ำ� นักงานเขตบางนาแห่งใหม่ เนือ่ งจากพืน้ ทีเ่ ดิมจะถูกเวนคืน
๙. ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) จ�ำนวน ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุง
สนามน็อคบอร์ด ทางเดิน – วิ่งรอบศูนย์ฯ สนามฝึกซ้อมฟุตบอล และห้องน�้ำ ห้องแต่งตั้งบริเวณสนามซ้อมฟุตบอล
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวควรส�ำรวจอาคารศูนย์กีฬาหรือศูนย์เยาวชนที่จ�ำเป็นต้องปรับปรุง
พร้อมก�ำหนดหลักเกณฑ์และจัดท�ำแผนในการปรับปรุงหรือก่อสร้างอาคารของศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนในภาพรวม
๒. การปรับปรุงพืน้ สระว่ายน�ำ้ จากเดิมปูกระเบือ้ งทีช่ ำ� รุด ควรออกแบบใหม่ให้เป็นกระเบือ้ งโมเสก ซึง่ จะปลอดภัย
กับผู้ใช้บริการมากกว่าในกรณีช�ำรุด
๓. กรุงเทพมหานครควรพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าสมาชิกของศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
๔. กรณีการก่อสร้างปรับปรุงรั้วศูนย์กีฬาหรือศูนย์เยาวชนใหม่ ควรพิจารณาออกแบบให้เหมาะสมสวยงาม
๕. ควรก�ำชับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างให้ศึกษาระเบียบ ขั้นตอนและการใช้งานระบบจัดซื้อจัด
จ้างให้รอบคอบรัดกุม กรณีมีปัญหาจากการใช้งานระบบ e-GP ควรรวบรวมและจัดท�ำหนังสือแจ้งปัญหาและอุปสรรค
ให้กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐานเพื่อด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
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๓. กิจกรรมการแสดงดนตรี “กรุงเทพมหานคร ร้อยใจภักดิ์ร้องบรรเลงเพลงของพ่อ”

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผูแ้ ทนจากส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว เพือ่ รับทราบกิจกรรมการ
แสดงดนตรี “กรุงเทพมหานคร ร้อยใจภักดิ์ร้องบรรเลงเพลงของพ่อ”โดยสรุปสาระส�ำคัญ ได้ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
๑. เพื่อถวายความจงรักภักดีและร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๒. เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรี และบทเพลงพระราชนิพนธ์ ให้เยาวชนและประชาชน
กรุงเทพมหานคร ให้ได้รู้จักและซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
๓. เพือ่ ให้เยาวชน และประชาชนกรุงเทพมหานครทัว่ ไปทีม่ คี วามสามารถทางด้านดนตรี แต่ไม่ได้เป็นนักดนตรี
อาชีพได้มโี อกาสขับร้องและบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ดว้ ยตัวเอง ผ่านการแสดงดนตรีในรูปแบบวงดุรยิ างค์ฟลิ ฮาร์
โมนิค (Philharmonic Orchestra) ร่วมกับนักร้องและนักดนตรีมืออาชีพวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิคแห่งกรุงเทพมหานคร
(Bangkok Philharmonic Orchestra) กลุม่ งานดุรยิ างค์ซมิ โฟนี กองการสังคีต ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว
และคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. เพือ่ ให้เยาวชนและประชาชนกรุงเทพมหานคร ได้มโี อกาสแสดงออกถึงความสามารถของตน ในการขับร้อง
และบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่ายิ่ง เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ดีในการถวายความจงรักภักดีและเทิดพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมดังกล่าวไม่ใช้งบประมาณในการด�ำเนินการ แต่จะใช้ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ โดยมีการด�ำเนินงาน
๑. ขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี “กรุงเทพมหานคร ร้อยใจภักดิ์ร้องบรรเลงเพลงของพ่อ”
๒. จัดท�ำแผนปฏิบัติงาน
			 ๒.๑ จัดการประชุมเพื่อวางแผนปฏิบัติงาน
			 ๒.๒ จัดการประชุมเพือ่ ก�ำหนดขนาดวง จ�ำนวนและทีม่ าของวาทยาการ ศิลปินรับเชิญ นักร้อง คณะนักร้อง
ประสานเสียง และนักดนตรี รวม ๑๑๑ คน (วาทยาการ ๓ คน ศิลปินรับเชิญ ๔ คนนักร้อง ๓ คน คณะนักร้องประสานเสียง
๒๔ คนและนักดนตรี ๗๗ คน)
			 ๒.๓ จัดการประชุมเพื่อวางก�ำหนดการในการจัดงาน
				 ๒.๓.๑ ก�ำหนดการรับสมัคร ๑ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และประกาศผล ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
				 ๒.๓.๒ ก�ำหนดการการฝึกซ้อม
					
• วันศุกร์ที่ ๑๙ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. (ฝึกซ้อม)
					
• วันเสาร์ที่ ๒๐ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. (ฝึกซ้อม)
					
• วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.(แสดงดนตรี)
๓. จัดเตรียมอุปกรณ์ และบุคลากรในการด�ำเนินงาน ประสานงานในด้านต่างๆ
			 ๓.๑ จัดเตรียมอุปกรณ์ และบุคลากรในการด�ำเนินงานโดยเป็นอุปกรณ์ส�ำนักงานและบุคลากรกลุ่มงาน
ดุริยางค์ซิมโฟนี กองการสังคีต
			 ๓.๒ คัดเลือกบทเพลงพระราชนิพนธ์ จ�ำนวน ๑๕ เพลง และขออนุญาตอันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์
จ�ำนวน ๑๕ เพลงจากส�ำนักพระราชวัง
			 ๓.๓ ประสานงานขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ เครื่องดนตรี และสถานที่จัดงาน ณ หอประชุม ชั้น ๒
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
			 ๓.๔ ประสานงานขอความอนุเคราะห์วาทยกร นักดนตรี และทีมงานเวทีจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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เกษตรศาสตร์ และหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมศิลปากร กรมดุริยางค์ทหารบก และกองดุริยางค์กองทัพเรือ
			 ๓.๕ ประสานงานขอความอนุเคราะห์โน้ตเพลง บทเพลงพระราชนิพนธ์ จากผูท้ รงคุณวุฒิ และหน่วยงานต่างๆ
			 ๓.๖ ประสานงานขอความอนุเคราะห์เครื่องเสียง อุปกรณ์ ไมโครโฟน ไฟแสงสี กล้องบันทึก VDO และ
ภาพ จากผู้ให้การสนับสนุน เช่น Who Sound, Fullsize Light & Sound และคุณสาธิต วงศ์สัมพันธ์
			 ๓.๗ ประสานงานขอความอนุเคราะห์อาหาร อาหารว่าง น�้ำดื่ม และช่อดอกไม้ จากผู้ให้การสนับสนุน
เช่น สยามดนตรียามาฮา มาร์คาโต้มิวสิค
			 ๓.๘ ประสานงานขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ การรับสมัครนักดนตรี และการแสดงดนตรี
กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร และกรมประชาสัมพันธ์
๔. ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักร้อง นักดนตรี ฝึกซ้อมและจัดการแสดงดนตรี
			 ๔.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครนักร้อง นักดนตรี ประกาศผลการคัดเลือก ผ่านกองประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ และหน้าเพจ Facebook กิจกรรมการแสดงดนตรี “กรุงเทพมหานคร ร้อยดวงใจ
บรรเลงเพลงของพ่อ”
			 ๔.๒ รับสมัครนักร้องและนักดนตรี ผ่าน Google Docs โดยมีขั้นตอนดังนี้
				 ๔.๒.๑ ผู้สมัครกรอกรายละเอียดการรับสมัคร เช่น ชื่อ ที่อยู่ และเครื่องดนตรีที่ต้องการรับสมัคร
				 ๔.๒.๒ ผู้สมัคร Download โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ที่ก�ำหนด
				 ๔.๒.๓ ผู้สมัครบันทึก VDO การบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ก�ำหนดให้ Upload VDO ลง
Youtube และแชร์ Link VDO Youtube มาที่ Google Docs โครงการ
				 ๔.๒.๔ ผู้สมัครทั้งหมด ๑๐๐ คน
			 ๔.๓ คณะกรรมการคัดเลือกนักดนตรี โดยข้าราชการกลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี กองการสังคีต
			 ๔.๔ ประกาศผลการคัดเลือกผ่าน Page Facebook (ผ่านการคัดเลือก ๒๙ คน)
			 ๔.๕ ส่งโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์และนัดหมายก�ำหนดการต่าง ๆ ผ่านหน้าเพจ Facebook และ E – mail
๕. รายงานการด�ำเนินงานและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว ควรสร้างคุณค่าและความโดดเด่นของกิจกรรมการแสดงดนตรีลกั ษณะนี้
โดยก�ำหนดจัดแสดงดนตรีในวันส�ำคัญหรือโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเนือ่ งในวันพ่อแห่งชาติควรจัดท�ำเป็นโครงการ
ส�ำคัญที่มีความโดดเด่นประจ�ำปีและประชาสัมพันธ์แพร่หลายในช่องทางสื่อต่างๆ มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์จะท�ำให้
งานด้านการดนตรีของกรุงเทพมหานครเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง ซึ่งในมหานครหรือเมืองใหญ่ ๆ ในต่างประเทศจะมีวง
ดนตรีประจ�ำของเมืองเพื่อใช้แสดงในงานส�ำคัญต่าง ๆ

๔. การด�ำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ใน
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผู้แทนจากส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อรับทราบการด�ำเนินงาน
เกีย่ วกับศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเทีย่ ว เช่น ซุม้ ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วของกรุงเทพมหานครทีต่ งั้ อยูใ่ นแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ โดยมีผลการด�ำเนินการและปัญหาอุปสรรค สรุปได้ดังนี้
๑. ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว มีศนู ย์บริการประชาชนและนักท่องเทีย่ ว ได้แก่ ซุม้ ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๒๕ ซุ้ม ตั้งอยู่ในย่านชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ ๆ ของกรุงเทพมหานคร
และจุดบริการข้อมูลการท่องเที่ยวส่วนหน้า ส่วนการท่องเที่ยว ๑ จุดบริการ ตั้งอยู่อาคารท�ำการส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในระหว่างปิดปรับปรุง
๒. ซุม้ ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วให้บริการเกีย่ วกับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเทีย่ ว การเดินทาง กิจกรรม และ
ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

๓. ปัจจุบัน มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต�ำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงานให้บริการนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไปประจ�ำซุ้มประชาสัมพันธ์ทั่วกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๓๖ อัตรา โดยปฏิบัติงานประจ�ำซุ้มฯ ๒๗ อัตรา
และปฏิบัติงาน ส�ำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ๙ อัตรา
ซุม้ ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วกรุงเทพมหานคร มีจำ� นวนทัง้ หมด ๒๕ ซุม้ โดยเปิดท�ำการ ๒๑ ซุม้ และปิดบริการ
ชั่วคราว ๔ ซุ้ม ได้แก่ อโศก สยามสแควร์ บุญมิตร และเบญจสิริ และจุดบริการข้อมูลการท่องเที่ยวส่วนหน้า ส่วนการ
ท่องเที่ยว ๑ จุดบริการ ณ อาคารท�ำการส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ในระหว่างปิดปรับปรุง

ท่าช้าง
สวนสราญรมย์
วัดบวรนิเวศ
		

ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครที่เปิดท�ำการ
หัวล�ำโพง ห้างแพลตตินั่ม บางขุนพรหม ลานคนเมือง รพ.ต�ำรวจ
จตุจักร
ริเวอร์ซิตี้
พญาไท
รพ.จุฬา
เยาวราช
พารากอน
ห้วยขวาง
การบินไทย
เซ็นจูรี่
อนุสาวรีย์ชัยฯ สะพานผ่านฟ้า มาบุญครอง แอมบาสเดอร์
(สีลม)		
(เกาะดินแดง)

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการซุ้มประชาสัมพันธ์ (จ�ำแนกตามผู้มาใช้บริการ) ปี ๒๕๖๒
เดือน
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
จ�ำนวนผู้มาใช้บริการ
		
ชาวไทย (คน)
ชาวต่างชาติ (คน)
รวมทั้งหมด (คน)
มกราคม
๓,๕๖๐
๑๗,๐๙๖
๒๐,๖๕๖
กุมภาพันธ์
๒,๖๒๑
๑๔,๓๙๐
๑๗,๐๑๑
มีนาคม
๒,๖๒๖
๑๓,๕๙๘
๑๖,๒๒๔
เมษายน
๒,๓๒๗
๑๐,๖๐๕
๑๒,๙๓๒
กรกฎาคม
๒,๑๔๐
๑๑,๔๖๗
๑๓,๖๐๗
มิถุนายน
๑,๙๐๓
๑๐,๖๘๘
๑๒,๕๙๑
กรกฎาคม
๒,๓๘๘
๑๒,๗๖๑
๑๕,๑๔๙
สิงหาคม
๒,๓๕๕
๑๔,๑๒๗
๑๖,๔๘๒
กันยายน
๒,๓๒๘
๑๑,๘๘๙
๑๔,๒๑๗
รวม
๒๒,๒๔๘
๑๑๖,๖๒๑
๑๓๘,๘๖๙
สรุปจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีใ่ ช้บริการซุม้ ประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ตัง้ แต่เดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๒
จ�ำนวน ๑๓๘,๘๖๙ คน จ�ำแนกเป็นชาวไทย ๒๒,๒๔๘ คน ชาวต่างชาติ ๑๑๖,๖๒๑ คน
ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน
๑. ขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมบ�ำรุงซุม้ ประชาสัมพันธ์ ในส่วนระบบไฟฟ้าและโครงสร้างภายนอก ประกอบ
กับซุ้มประชาสัมพันธ์ตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะ หรือบนบาทวิถี จนท�ำให้ต้องปิดท�ำการซุ้มประชาสัมพันธ์บางจุดและ
นักประชาสัมพันธ์ประจ�ำซุ้มฯ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ
๒. โครงสร้างของซุ้มไม่มีความโดดเด่น และข้อจ�ำกัดด้านสถานที่ตั้งท�ำให้นักท่องเที่ยวไม่เข้ามาใช้บริการ
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สรุปผลงานคณะกรรมการการท่องเที่ยว
และการกีฬา ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. นักประชาสัมพันธ์ประจ�ำซุม้ มีภารกิจด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัย รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยวในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวจากมิจฉาชีพที่เป็นมัคคุเทศก์ที่ไม่มีใบอนุญาตแฝงกาย
มาในรูปแบบต่างๆ
๔. ประชาชนส่งเรื่องร้องเรียนในส่วนที่นักประชาสัมพันธ์ไม่สามารถช่วยแก้ไขได้โดยตรง เช่น ปัญหารถแท็กซี่
ของหาย บริษัททัวร์ เป็นต้น
๕. ครุภณ
ั ฑ์บางส่วนมีความช�ำรุดเสียหาย หรือไม่พร้อมใช้งานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น เก้าอี้ ระบบอินเตอร์เน็ต
เป็นต้น
๖. นักประชาสัมพันธ์ประจ�ำซุม้ ฯ เป็นบุคลากรอัตราลูกจ้างชัว่ คราว ไม่มหี ลักประกันในการท�ำงานทีม่ นั่ คง จึงอาจ
ขาดขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. นักประชาสัมพันธ์ประจ�ำซุม้ ฯ ควรสามารถแก้ไขปัญหาประสานงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือให้คำ� แนะน�ำใน
เบือ้ งต้นให้กบั นักท่องเทีย่ วได้ เช่น กรณีทเี่ อกสารส�ำคัญของนักท่องเทีย่ วสูญหาย ควรมีการพัฒนา การให้ความช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว
๒. ควรน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว เช่น การจัดท�ำ QR Code ติดตั้ง
ในป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วต่างๆ เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถค้นหาข้อมูลหรือค�ำแนะน�ำด้านการท่องเทีย่ วอย่าง
สะดวก พร้อมทัง้ ประสานงานกับ Google Map เพือ่ เพิม่ เติมข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ ในกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุม
๓. ควรประสานงานกับส�ำนักการจราจรและขนส่งปรับปรุงซ่อมแซมหรือเพิม่ ป้ายบอกเส้นทางเพือ่ ให้มคี วามชัดเจน
และครบถ้วนในทุกเส้นทางหลักที่สำ� คัญ และสถานที่ที่มีความส�ำคัญก็ควรจะมีป้ายแสดงว่าอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของกรุงเทพมหานคร และควรมีตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครก�ำกับไว้
๔. ควรจัดท�ำคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวลงในสื่อโซเชียลมีเดียที่มีประชาชนติดตามเป็นจ�ำนวนมาก
เช่น Youtube ซึ่งสามารถชี้วัดผลได้ด้วยจากยอดของผู้เข้าชม

๕. การด�ำเนินงานของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผู้แทนจากส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อรับทราบการด�ำเนินงาน
ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) และปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงาน ซึ่งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย – ญี่ปุ่น) มีการปรับปรุงอาคารที่ท�ำการ สรุปได้ดังนี้
การปรับปรุงอาคารที่ท�ำการศูนย์เยาวชนฯ งบประมาณ ๖,๗๘๐,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. ปรับปรุงห้องยูโด/ไอคิโด กิจกรรมในร่ม ชั้น ๑
๒. ปรับปรุงห้องยกน�้ำหนัก/มวยไทย ชั้น ๑
๓. ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒
๔. ปรับปรุงงานระบบเสียงประกาศความปลอดภัย ป้องกันอัคคีภัย
เริม่ สัญญาวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ระยะเวลาด�ำเนินการ ๑๒๐ วัน ได้ดำ� เนินการปรับปรุง
และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ยังเหลือรายการที่เสนอขอจัดสรรงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จ�ำนวน ๑ รายการ คือ ปรับปรุงสนามฝึกซ้อมฟุตบอลและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ณ บริเวณสนามฟุตบอลด้านนอก จ�ำนวน
๒ สนาม เดิมได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณปรับปรุงสนามให้เป็นระบบมาตรฐาน เป็นเงินประมาณ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินประมาณ ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยเหลือเนื้องาน
การซุยดิน ปรับปรุงสนาม ปูหญ้า และปรับปรุงระบบไฟฟ้ารอบสนามกีฬา
ส�ำหรับรายการที่ขอจัดสรรงบกลางได้รับอนุมัติงบประมาณอยู่ระหว่างเร่งรัดด�ำเนินการ ในระหว่างนี้ได้
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ประชาสัมพันธ์ท�ำความเข้าใจกับประชาชนที่มาใช้บริการว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีป่ นุ่ ) ในส่วนของงานปรับปรุงทางเดิน-วิง่ รอบศูนย์ฯ ระยะเวลาด�ำเนินการ ๑๕๐ วัน
อาจกระทบกับการให้บริการประชาชนบ้างบางส่วนส�ำหรับงบประมาณที่เสนอของบกลางก็ต้องเร่งรัดด�ำเนินการ
ไปตามวงเงินที่ได้รับให้แล้วเสร็จ การเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอาจต้องพัฒนาปรับปรุงในส่วนอื่นที่จ�ำเป็นไป
ก่อนเพราะหากจะด�ำเนินการก่อสร้างปรับปรุงในพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ อาจจะกระทบกับการให้บริการ
ประชาชนในช่วงทีม่ กี ารปรับปรุงภูมทิ ศั น์ศนู ย์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแผนจะต้องย้ายพืน้ ทีจ่ อดรถจักรยานยนต์
จากด้านในไปใช้พื้นที่บริเวณด้านนอก จ�ำเป็นต้องมีไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมตลอดแนว อาจใช้ไฟฟ้าระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้บริการ
สนามฝึกซ้อมฟุตบอลที่ผ่านมาใช้งานตามสภาพที่เป็นอยู่ ยังไม่มีเคยมีการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งระบบ ส่วนใหญ่
จะเป็นการซ่อมแซมสนามฟุตบอลใหญ่ เนื่องจากมีการใช้งานส�ำหรับส�ำหรับการแข่งขันกีฬาส�ำคัญและกิจกรรมต่าง ๆ
บ่อยครั้ง ปัจจุบันสนามฟุตบอลเป็นสนามหญ้าจริง จึงต้องมีการบ�ำรุงรักษาทั้งสนามและระบบระบายน�้ำอย่างต่อเนื่อง
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน)
			 • ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) งบประมาณ ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)
			 • จัดซื้อชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ จ�ำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๑,๓๗๙,๐๐๐ บาท
๓. หมวดรายจ่ายอื่น
			 ๓.๑ โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน งบประมาณ ๓,๒๖๘,๗๒๐ บาท
แบ่งเป็น ๒ กิจกรรม ได้แก่
					 ๓.๑.๑ กิจกรรมพื้นฐาน เป็นเงิน ๑,๗๐๔,๐๐๐ บาท
					 ๓.๑.๒ กิจกรรมพิเศษ เป็นเงิน ๑,๕๖๔,๗๒๐ บาท
			 ๓.๒ โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร งบประมาณ
๑๓,๕๔๑,๖๔๐ บาท
			 ๓.๓ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๑๕ งบประมาณ
๘๘๓,๐๐๐ บาท
			 ๓.๔ ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ งบประมาณ ๑,๙๑๕,๗๐๐ บาท
			 ๓.๕ ค่าใช้จา่ ยโครงการแสดงส�ำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
			 รวมทั้ง ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ขอจัดสรรงบประมาณปรับปรุงศูนย์ฯ เป็นเงิน
๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๓ มีรายละเอียด ดังนี้
					 • ปรับปรุงสนามน็อคบอร์ด จ�ำนวน ๑ รายการ
					 • ปรับปรุงทางเดิน – วิ่ง รอบศูนย์พร้อมรางระบายน�้ำ จ�ำนวน ๑ รายการ เป็นการปูแอสฟัลต์
ความยาว ๗๘๕ เมตร ระยะเวลาด�ำเนินการ ๑๕๐ วัน ขณะนีไ้ ด้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือ้ จัดจ้างประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว อยูร่ ะหว่างการเตรียมด�ำเนิน
การและคาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
อัตราค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีของศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานครควรพิจารณาปรับปรุงให้
เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ เพือ่ ให้สามารถน�ำค่าสมาชิกมาใช้ในการพัฒนางานของศูนย์เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากผู้ที่มาใช้บริการโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้รับประโยชน์ทั้งจากกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพร่างกายและกิจกรรม
นันทนาการช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตใจ โดยพิจารณาภาพรวมทั้งหมดในคราวเดียวกัน
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๖. ติดตามการเตรียมความพร้อมและผลการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อรับทราบผลการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ และระดับนานาชาติต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
๖.๑ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ ๕๓
กรุงเทพมหานครได้สง่ คณะนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครัง้ ที่ ๕๓ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซึง่ จัดการแข่งขัน ๙ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา ฟุตบอล ว่ายน�ำ้ ฟันดาบสากล วอลเลย์บอลชายหาด บาสเกตบอลสามคน
ยูโด มวยปล�้ำ และปีนผา กรุงเทพมหานครเข้าร่วมแข่งขัน ๔ ชนิดกีฬา คือ ว่ายน�้ำ กรีฑา บาสเกตบอลสามคน และ
วอลเลย์บอลชายหาด โดยจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งหมด ๓๑ คน ประกอบด้วย ผู้แทนเมือง
๑ คน ผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้ช่วยผู้จัดการทีม ๔ คน ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน ๗ คน และนักกีฬา ๑๘ คน แบ่งเป็น นักกีฬา
กรีฑา ๔ คน นักกีฬาบาสเกตบอลสามคน ๔ คน นักกีฬาว่ายน�้ำ ๘ คน และนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ๒ คน
สรุปผลการแข่งขันกรุงเทพมหานครได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด ๒๗ เหรียญ แบ่งเป็น เหรียญทอง ๑๔ เหรียญ
เหรียญเงิน ๘ เหรียญ และเหรียญทองแดง ๕ เหรียญ แบ่งเป็นแต่ละประเภทกีฬา ดังนี้
กีฬาว่ายน�้ำ ได้รับ ๑๓ เหรียญทอง ๗ เหรียญเงิน และ ๓ เหรียญทองแดง
กีฬากรีฑา ได้รับ ๑ เหรียญทอง และ ๑ เหรียญทองแดง
กีฬาบาสเกตบอลสามคน ได้รับ ๑ เหรียญเงิน
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ได้รับ ๑ เหรียญทองแดง
ความส�ำเร็จจากการแข่งขันในครั้งนี้ท�ำให้นักกีฬาจากกรุงเทพมหานครได้รับการชื่นชมจากผู้ชมและผู้จัดการ
แข่งขันเป็นอย่างมากเพราะมีรูปร่างเล็กกว่าทีมคู่แข่งจากต่างประเทศมาก โดยเฉพาะกีฬาว่ายน�้ำสามารถได้ถึง
๑๓ เหรียญทอง และนักกีฬาว่ายน�ำ้ ๑ คน ได้รบั การติดต่อให้ทนุ การศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในรัฐฟลอริดา
สหรัฐอเมริกาแล้ว
การคัดเลือกนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครเป็นการทั่วไป ซึ่งมีการคัดเลือกนักกีฬาโดย
พิจารณาจากประวัติสถิติผลการแข่งขันที่ผ่านมาและแข่งขันคัดเลือกในกรณีประเภททีม ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานครผ่านการคัดเลือกจ�ำนวน ๓ คน และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ
จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ณ สหพันธรัฐรัสเซีย พบว่าสระว่ายน�ำ้ ทีใ่ ช้ในการจัดการแข่งขัน แบ่งเป็น
สระว่ายน�้ำส�ำหรับการฝึกซ้อม และส�ำหรับการแข่งขัน ซึ่งเป็นสระที่ได้มาตรฐานสากล จุดปล่อยตัวนักกีฬาและขอบสระ
เป็นระบบสัมผัส ซึ่งจะแสดงเวลาในการเข้าเส้นชัยอย่างถูกต้องเป็นมาตรฐาน ระบบน�ำ้ ในสระเป็นระบบโอโซน และมี
หลังคาคลุมสระว่ายน�้ำ ซึ่งกรุงเทพมหานครจ�ำเป็นต้องมีสระว่ายน�้ำที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
และระดับนานาชาติในอนาคต
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ศูนย์กฬี าต่าง ๆ ยังใช้ระบบน�ำ้ ในสระเป็นระบบคลอรีน ขอบสระไม่ใช่ระบบสัมผัส และไม่มหี ลังคาคลุมสระว่ายน�ำ้
เห็นควรผลักดันให้ฝา่ ยบริหารพิจารณางบประมาณด�ำเนินการปรับปรุง เนือ่ งจากมีความจ�ำเป็น เพือ่ สุขภาพของนักกีฬา
ในการฝึกซ้อม และเป็นการยกระดับมาตรฐานสระว่ายน�ำ้ ของกรุงเทพมหานครให้มมี าตรฐานสามารถรองรับการแข่งขัน
ในระดับชาติและระดับนานาชาติได้
๖.๒ การเตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒ ณ จังหวัดบุรรี มั ย์
การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒ “รมย์บรุ เี กมส์” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดบุรรี มั ย์
กรุงเทพมหานครได้รว่ มกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพหานคร จัดส่งนักกีฬา ผูค้ วบคุมและฝึกสอน เข้าร่วมการแข่งขัน
จ�ำนวน ๑๑ ชนิดกีฬา จากทั้งหมด ๑๔ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา เกทบอล ตะกร้อลอดห่วง เทนนิส เทเบิลเทนนิส
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แบดมินตัน เปตอง เพาะกาย ลีลาศ ว่ายน�้ำ และวู้ดบอล รวมนักกีฬาทั้งสิ้น ๑๗๔ คน (กีฬาเซปักตะกร้อ ไม่ผ่านการ
คัดเลือกระดับภาค ส่วนกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล และกอล์ฟ ไม่มีนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร)
เนื่องจากส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวไม่ได้จัดสรรงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๒ ในการจัดส่งนักกีฬา
อาวุโสเข้าร่วมแข่งขันจึงไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนจากกรุงเทพมหานครได้ แต่ในการด�ำเนินการได้รับงบประมาณ
จากการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจ่ายผ่านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันนักกีฬา
คนละ ๒๕๐ บาท/วัน ผู้ฝึกสอนคนละ ๓๐๐ บาท/วัน และค่าเดินทางเที่ยวละ ๓๒๓ บาท/คน และเสื้อโปโล คนละ ๑ ตัว
แต่ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เสนอของบประมาณและได้รับอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ข้าราชการและลูกจ้างจากกองการกีฬา
เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและอ�ำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๔ คน ระหว่าง
วันที่ ๒๓ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๒๓ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมฯ
อายุเฉลี่ยของนักกีฬาทั้งหมดประมาณ ๖๐ – ๗๐ ปี เพราะมีการแบ่งเป็นนักกีฬาตามช่วงอายุต่าง ๆ หลายช่วง
ตามประกาศระเบียบการแข่งขันของกีฬาแต่ละประเภท ส�ำหรับอุปกรณ์กระตุกหัวใจกองการกีฬาไม่ได้รบั จัดสรร แต่ทงั้ นี้
มีเจ้าหน้าทีข่ องกองการกีฬาจ�ำนวน ๕ คน คอยดูแล ประสานและอ�ำนวยความสะดวกให้กบั นักกีฬาทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขัน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวควรเสนอขอตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้เป็นรายการประจ�ำปี เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ซึง่ จะมีการจัดแข่งขันเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้สามารถ
ประสานงาน ดูแล และอ�ำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและยินดีเข้าร่วม
การแข่งขันเพื่อชื่อเสียงของกรุงเทพมหานคร
๖.๓ การเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ “ช้างขาวเกมส์”
การเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๙ มีนาคม
๒๕๖๓ ณ จังหวัดตราด หรือ “ช้างขาวเกมส์” โดยมีการคัดตัวนักกีฬาระดับภาคเมื่อวันที่ ๔ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๑๖,๘๖๖,๘๗๐ บาท เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงของโค้ชและนักกีฬาพร้อมทั้งค่าเดินทาง ซึ่งการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ มีชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน ๔๗ ชนิดกีฬา และกีฬาสาธิต ๓ ชนิดกีฬา รวมทั้งสิ้น ๕๐ ชนิดกีฬา
จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ชาย ๖๐๕ คน หญิง ๕๕๖ คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุมทีม ๒๒๗ คน รวมทั้งสิ้น
๑,๓๘๘ คน
สิทธิประโยชน์ที่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ของกรุงเทพมหานครจะได้รับประกอบด้วย
๑. อุปกรณ์ฝึกซ้อม
๒. ชุดแข่งขัน/เสื้อผู้ฝึกสอน/ชุดวอร์ม
• ชุดแข่งขัน ส�ำหรับนักกีฬา คนละ ๒ ชุด
• เสื้อโปโล ส�ำหรับผู้ฝึกสอน คนละ ๒ ตัว
• ชุดวอร์ม ส�ำหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน คนละ ๑ ชุด
๓. เบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม จ�ำนวน ๓๐ วัน
• นักกีฬา คนละ ๒๐๐ บาท รวม ๓๐ วัน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
• ผู้ฝึกสอน คนละ ๒๕๐ บาท รวม ๓๐ วัน เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท
๔. เบี้ยเลี้ยงแข่งขัน (จ�ำนวนวันแข่งจริงตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยก�ำหนด)
• นักกีฬา คนละ ๒๕๐ บาท/วัน
• ผู้ฝึกสอน คนละ ๓๐๐ บาท/วัน
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครจ่ายเพิ่มให้นักกีฬา คนละ ๕๐ บาท/วัน รวมเป็นคนละ ๓๐๐ บาท/วัน
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และการกีฬา ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. เงินรางวัลมอบให้นักกีฬา
• ประเภทบุคคล
		 ชนะเลิศ
คนละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท
		 รองชนะเลิศอันดับ ๑ คนละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
		 รองชนะเลิศอันดับ ๒ คนละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
• ประเภททีม
		 ชนะเลิศ
คนละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
		 รองชนะเลิศอันดับ ๑ คนละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
		 รองชนะเลิศอันดับ ๒ คนละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
• เงินรางวัลมอบให้ผฝู้ กึ สอนทีช่ นะเลิศ ๑๐,๐๐๐ บาท (ได้เหรียญทองเกินกึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนเหรียญทองรวม
ในชนิดกีฬานั้นๆ)
งบประมาณด�ำเนินงานรวมทัง้ สิน้ ๒๐,๔๗๗,๗๙๙ บาท กรุงเทพมหานครมีความคาดหวังเหรียญทอง ในการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓๖ ทีจ่ งั หวัดตราด จ�ำนวน ๑๐๙ เหรียญ โดยจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓๕
ที่จังหวัดบุรีรัมย์ กรุงเทพมหานครได้รับเหรียญทอง จ�ำนวน ๑๔๓ เหรียญ ซึ่งเป็นเจ้าเหรียญทอง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
กรุงเทพมหานครควรปรับปรุงและเตรียมความพร้อมสนามกีฬาของกรุงเทพมหานครให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อ
รองรับการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ เช่น การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครจะเป็น
เจ้าภาพการแข่งขันในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ยกตัวอย่างเช่น การปรับปรุงมาตรฐานกระดานแสดงคะแนนของสนามกีฬาต่างๆ
การใช้ระบบโอโซนแทนการใช้คลอรีนในสระว่ายน�้ำ เป็นต้น
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คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช
ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ อง (ครัง้ ที่ ๗) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช
๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้
สภากรุงเทพมหานครตัง้ คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และ
ลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ประกอบด้วย
๑. นายพรเทพ		
ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติ		
บุศยพลากร
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
๓. นางสุกัญญา		
สุวัฒนวงศ์
รองประธานกรรมการ คนที่สอง
๔. พลเอก โกญจนาท		
จุณณะภาต
กรรมการ
๕. พลตรี สุทธิชัย		
วงษ์บุบผา
กรรมการ
๖. พลต�ำรวจโท ธีระศักดิ์
ง่วนบรรจง
กรรมการ
๗. นายเชนทร์		
วิพัฒน์บวรวงศ์ กรรมการ
๘. พลต�ำรวจโท พลบูรณ์
ช�ำนาญกูล
กรรมการ
๙. นายธรณินทร์		
กองสุข		
กรรมการ
๑๐. นางสาวสมลักษณ์
กาญจนาพงศ์กุล กรรมการ
๑๑. นายสุปรีดิ์		
วงศ์ดีพร้อม
กรรมการ
๑๒. นายวงวัฒน์		
ลิ่วลักษณ์		
กรรมการ
๑๓. นางสาวสุภาพร		
กรลักษณ์		
กรรมการ
๑๔. นางจิตต์ระวี		
เกลียวสัมพันธ์ กรรมการ
๑๕. นายกันตพัฒน์		
ราชไชยา		
กรรมการ
๑๖. นางวิรัลพัชร		
กิตติธะระพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางสาวสายพิณ
นาบ�ำรุง
					
๒. นางสาวอัญช์ชิษฐา
เครือเอียด
					

นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ กลุ่มงานญัตติและกระทู้
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ กลุ่มงานวิชาการ
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

หลักการด�ำเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�ำหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้
๑. แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการทางกฎหมาย สังคม และสวัสดิการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาวิชาการและกลไกการด�ำเนินงานด้านสุขภาพจิต
๒. แผนงานการส่งเสริม ป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย รวมถึงการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช
เพือ่ ป้องกันการกลับเป็นซ�ำ้ โดยส่งเสริมสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของชุมชน วัด ในการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจน
การใช้ศูนย์สร้างสุขทุกวัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตให้กับประชาชน
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๓. พัฒนาระบบบริการและส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีเพียงสถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็ จ เจ้ า พระยา ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานเพี ย งแห่ ง เดี ย วในการรองรั บ ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เวชเข้ า รั บ การรั ก ษาแบบผู ้ ป ่ ว ยใน
การปรับโครงสร้างของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเปิดหอผูป้ ว่ ยจิตเวชจะช่วยลดความแออัดในการรับบริการ
จากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชในกรุงเทพมหานคร
๔. งบประมาณส� ำ หรั บ การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เวชในชุ ม ชน ส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เขต ๑๓
กรุงเทพมหานคร มีแนวทางบริหารจัดการบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส�ำหรับผู้ป่วยสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่จ�ำเป็นต้องดูแลใกล้ชิดต่อเนื่อง โดยจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ให้หน่วยบริการ ท�ำให้ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังได้รับบริการต่อเนื่องที่บ้าน/ชุมชน ลดอัตราการกลับเป็นซ�้ำ รวมถึงลดการ
รับเข้ารักษาซ�้ำในโรงพยาบาล
การด�ำเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษา ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุม
สามัญ สมัยทีส่ ี่ (ครัง้ ที่ ๔) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๒ เมือ่ วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบกับรายงาน
ผลการศึกษา โดยมีรายละเอียดการศึกษาสรุป ดังนี้
จากการประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร ได้รบั ทราบข้อมูลการด�ำเนินการ
ตามกฎหมายและแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสุขภาพจิต การด�ำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงาน การดูแล
ผู้ป่วยจิตเวช การจัดระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชของกรมสุขภาพจิตและกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ
ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของกรุงเทพมหานครเพือ่ ให้
ครอบคลุมในเรือ่ งการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟืน้ ฟูผปู้ ว่ ยจิตเวช คณะกรรมการวิสามัญฯ มีขอ้ เสนอแนะทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
๑. ด้านยุทธศาสตร์สุขภาพจิตและกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต
กรุงเทพมหานครจะต้องเร่งรัดการออกค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ซึง่ ระบุให้มคี ณะอนุกรรมการระดับจังหวัด จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ดา้ นสุขภาพจิต
ของกรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมการด�ำเนินการทั้งรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู สุขภาพจิตของประชาชน และ
เข้าร่วมเป็นกรรมการขับเคลือ่ นระบบการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชไร้บา้ น ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระบบการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในพื้นที่		
๒. ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและการคัดกรองสุขภาพจิตของกลุ่มวัย
๒.๑ ควรให้มีสถานที่สาธารณะส�ำหรับเด็กตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป จัดเป็นลานกีฬาเด็กเล็กที่มีความปลอดภัย
ในชุมชนและหมู่บ้านควรจัดให้มีที่สาธารณะส�ำหรับรองรับเด็กเล็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ เพื่อให้มีสถานที่ที่จะให้
เด็กเล็กได้รบั การกระตุน้ จะท�ำให้เด็กเล็กมีพฒ
ั นาการเป็นไปตามวัยได้อย่างสมบูรณ์ ควรผลักดันให้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์เด็กอ่อน
ให้มากขึ้น และควบคุมศูนย์เด็กอ่อนภาคเอกชนให้มีคุณภาพ
๒.๒ ด�ำเนินการประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ (The Strengths and Difficulties Questionnaire) เพื่อให้
มีการด�ำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือเด็กในโรงเรียนทุกสังกัดในกรุงเทพมหานคร และควรจัดให้มีการอบรมครูที่ปรึกษา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อให้ค�ำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตกับเด็กนักเรียน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒.๓ ควรศึกษาจัดท�ำแบบประเมินความฉลาดทางด้านสังคมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีที่ใช้ในการประเมินได้
อย่างง่าย และส่งเสริมให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใช้คมู่ อื ทีม่ ลู นิธแิ พธทูเฮลท์และร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดท�ำขึ้นเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสังคมอย่างต่อเนื่อง และควรให้มีการพัฒนาเด็กที่มี
ระดับความฉลาด (EQ) ต�่ำ โดยให้มีการฝึกทักษะชีวิต โดยใช้คู่มือฝึกทักษะชีวิตในส่วนที่ยังขาดอยู่
๒.๔ เสนอให้จัดระบบบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและการคิดกรองสุขภาพจิตเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะคนยากไร้ โดยเริ่มจากการท�ำแอพพลิเคชั่น หรือคิวอาร์โค้ด โดยให้ข้อมูลด้านการพัฒนาการเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิด
๒.๕ ควรขยายโปรแกรมสร้างสุขในวัยท�ำงานในชุมชนและสถานประกอบการอย่างทัว่ ถึง ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
โดยมีการน�ำโปรแกรมสร้างสุขในวัยท�ำงานและการสร้างสุขในสถานประกอบการลงไปปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

และชุมชน และควรให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการขยายโปรแกรมสร้างสุข ๕ มิตใิ นผูส้ งู อายุ
ในศูนย์สร้างสุขทุกวัยให้ครอบคลุมทั้ง ๕๐ เขต
๓. ด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตทุกช่วงวัย
๓.๑ ควรมีการจัดระบบส�ำรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุต�่ำกว่า ๒ ปี ในชุมชนอย่างครอบคลุมและให้มี
การแก้ไขปัญหาเด็กที่พัฒนาการช้าอย่างจริงจัง และต้องให้มีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตามเครื่องมือของ
กรมสุขภาพจิตอย่างครอบคลุม
๓.๒ ควรให้นักเรียนระดับประถมและมัธยมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการประเมินพัฒนาการ
ความฉลาดทางด้านสังคมและการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (Social Quotient) เพื่อให้เด็กวัยรุ่นสามารถเข้าสังคม มีทักษะใน
การสื่อสารกับผู้อื่น รู้ถึงสิทธิ์ของตนเองและสิทธิ์ของผู้อื่น และให้มีการฝึกทักษะชีวิตเพื่อป้องกันและเพิ่มการพัฒนา SQ
ให้กับเด็กที่มีปัญหา โดยมีการจัดท�ำบันทึกและรายงานอย่างต่อเนื่อง
๓.๓ ควรค้นหากลุ่มเด็กที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น พ่อแม่แยกทางที่มักมีโอกาสมีภาวะโรคจิตมากกว่า โดยให้มีการ
ตัง้ คณะกรรมการชุมชน ช่วยส�ำรวจและประเมิน และควรมีการประเมินความรุนแรงของเด็กกลุม่ เสีย่ งต่างๆ เช่น เด็กแว้น
และเข้าไปช่วยเหลือจัดการเพราะเด็กกลุ่มนี้ บางคนมีโรคซึมเศร้า ติดสารเสพติด สมาธิสั้น
๓.๔ ส�ำนักอนามัยควรส�ำรวจสภาวะโรคสมองเสื่อมในกลุ่มเป้าหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้รีบแก้ไข โดยใช้แบบ
ประเมินวุฒิปัญญา
๓.๕ ควรให้สำ� นักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว จัดท�ำแผนในการพัฒนาศูนย์สร้างสุขทุกวัยให้มมี าตรฐาน
เพิ่มศูนย์ให้มีมากขึ้นในแต่ละปี
๔. ด้านกรอบโครงสร้างการบริการสุขภาพจิตโดยกรุงเทพมหานคร
๔.๑ จัดตั้งคณะท�ำงานซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วนในการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและก�ำลังคนในการจัด
บริการสุขภาพจิตของกรุงเทพมหานคร
๔.๒ ให้ส�ำนักการแพทย์ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้มีกลุ่มงานจิตเวชในโรงพยาบาล และเปิดหอผู้ป่วยด้าน
จิตเวชในโรงพยาบาล ทัง้ ๕ แห่ง คือ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาล
สิรินธร และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
๔.๓ ควรให้มีการจัดตั้งกองสุขภาพจิตในส�ำนักอนามัย โดยให้มีหน้าที่ในงานด้านการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม
ฟืน้ ฟู ในศูนย์บริการสาธารณสุขจัดให้มกี ลุม่ งานสุขภาพจิตชุมชน และจัดท�ำหลักสูตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ระยะสั้น ให้กับนักวิชาการสาธารณสุข
๔.๔ กรุงเทพมหานครควรจัดโครงสร้างหลักสูตรพยาบาลปริญญาโทจิตเวชนอกเวลา (เสาร์ -อาทิตย์) โดยให้
มีการตั้งงบประมาณเพื่อให้พยาบาลได้มีการศึกษาเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีหลักสูตรอยู่แล้ว
๔.๕ ควรให้มกี ารสร้างแรงจูงใจ เช่น การให้คา่ ตอบแทน และการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานสุขภาพจิตให้เทียบเท่ากับกระทรวงสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิต
๔.๖ ควรให้สำ� นักอนามัยและส�ำนักการแพทย์ศกึ ษากฎหมายและระเบียบด้านสุขภาพจิตและจิตเวชทีอ่ อกมา
ใช้บังคับ หากมีกฎหมายใดที่ไม่ทันสมัย เห็นควรให้มีการยกเลิกเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ด้านการจัดระบบบริการผู้ป่วยใน
๕.๑ เห็นควรประสานกรมสุขภาพจิตหารือร่วมกับโรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร
ให้เพิ่มเตียงผู้ป่วยจิตเวช อย่างน้อยแห่งละ ๓๐ เตียง
๕.๒ จั ด ระบบส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยในระหว่ า งโรงพยาบาลสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานครและสถาบั น จิ ต เวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยาอย่างเหมาะสม
๕.๓ ทุกโรงพยาบาลควรจัดท�ำแผนฝึกอบรมพยาบาลจิตเวช เป็นเวลา ๔ เดือน โดยขอให้สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยาเป็นผูด้ ำ� เนินการจัดการอบรม โดยกรุงเทพมหานครตัง้ งบประมาณเพือ่ เป็นค่าลงทะเบียนให้กบั พยาบาล
ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
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๕.๔ ควรจัดหานักจิตวิทยาคลินิกมาช่วยงานจิตแพทย์ และให้พยาบาลเข้ามาช่วยงานจิตเวช เพื่อลดเวลาใน
การรักษาของแพทย์ลง จะท�ำให้แพทย์ที่ขาดแคลนสามารถดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น
๕.๕ กรณีที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาหายและรอการฟื้นฟู และกลุ่มที่กลับสู่สังคมไม่ได้ กรุงเทพมหานครจะต้อง
จัดให้มีสถานที่ส�ำหรับให้การดูแลผู้ป่วย โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
๖. ด้านระบบการดูแลที่บ้านและการเบิกจ่ายค่าบริการด้านสุขภาพจิตในชุมชน
๖.๑ ควรให้มกี ารจัดท�ำหลักสูตรและอบรมการเยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ยจิตเวชทีพ่ น้ ภาวะการป่วยเฉียบพลันทีต่ อ้ งกลับ
ไปฟื้นฟูที่บ้าน โดยร่วมกับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแห่งชาติ มูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยาฯ และส�ำนักอนามัย
ด�ำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
๖.๒ ควรให้มีการขึ้นทะเบียนผู้พิการทางจิตในชุมชน โดยให้ศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นหน่วยดูแล ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน โดยให้อาสาสาสมัครในศูนย์สุขภาพชุมชนดูแลผู้ป่วยจิตเวชให้ได้ตามมาตรฐาน กรณีมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่
ภาครัฐสนับสนุน ให้จัดท�ำเป็นโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ผ่านกองทุนระดับเขตของ
กรุงเทพมหานคร
๖.๓ การพัฒนาผู้เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ควรจัดให้มีการอบรมในวันเสาร์และวันอาทิตย์
โดยสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับส�ำนักอนามัย โดยจัดอบรมให้กบั คลินกิ ปฐมภูมแิ ละโรงพยาบาลทุกแห่ง
ที่สนใจด้วย
๖.๔ ในบางพื้นที่ชุมชนยังไม่มีความเข้มแข็งควรจัดให้มีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิตในพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ให้เป็น
สถานทีด่ แู ลกลุม่ ผูป้ ว่ ยจิตเวชทีห่ ายแล้ว โดยให้มพี ระสงฆ์และประชาชนทีอ่ าสามาช่วยเป็นจิตอาสา และเป็นแกนน�ำโดย
ร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่
๖.๕ ขอให้กรุงเทพมหานครและศูนย์สขุ ภาพจิต เขต ๑๓ ทดลองตัง้ สายด่วนสุขภาพจิตกรุงเทพมหานคร และ
ขอรับเงินสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๗. ด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกับพุทธศาสนา
ควรจัดให้มีศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางกายและจิต โดยให้กรุงเทพมหานครจัดสร้างในพื้นที่ของ
ราชการหรือที่ของวัดโดยตั้งผู้อ�ำนวยการดูแลศูนย์ฯ ให้มีจิตอาสา อาสาสมัคร และพระสงฆ์ช่วยดูแลผู้ป่วยที่รักษาหาย
แล้วให้สามารถดูแลตัวเองและดูแลผู้ป่วยคนอื่นได้
๘. ด้านการจัดพื้นที่ความสุขทางปัญญา โดยจัดท�ำหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ขึ้นในสวนสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานคร เช่น ที่มีที่สวนรถไฟ โดยร่วมกับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ต่อไป
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดระเบียบบนทางเท้ารวมถึงการจัดระเบียบ
สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร
ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ อง (ครัง้ ที่ ๖) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช
๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของ พลต�ำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
เรือ่ ง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้ คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดระเบียบบนทางเท้ารวมถึงการจัดระเบียบสายไฟฟ้า
และสายสื่อสาร และลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดระเบียบบนทางเท้ารวมถึงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสือ่ สาร ประกอบด้วย
๑. พลต�ำรวจโท ธีระศักดิ์
ง่วนบรรจง
ประธานกรรมการ
๒. นายชยาวุธ		
ศิริยุทธ์วัฒนา
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
๓. นายธนูชัย		
หุ่นนิวัฒน์		
รองประธานกรรมการ คนที่สอง
๔. นายนิรันดร์		
ประดิษฐกุล
กรรมการ
๕. พลเอก โกญจนาท
จุณณะภาต
กรรมการ
๖. เรือโท วารินทร์		
เดชเจริญ		
กรรมการ
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๗. นายสุทธิชัย
๘. นายอภิรัตน์
๙. นายพีระพันธุ์
๑๐. นายธงชัย
๑๑. นายสมชาย
๑๒. นายศุภกฤต
๑๓. นายณัฏฐ์

ทรรศนสฤษดิ์
ศิวพรพิทักษ์
สุนทรศารทูล
วัฒนพานิช
เดชากรณ์		
บุญขันธ์		
ศรีสุคนธนันท์

ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางสาวสายพิณ นาบ�ำรุง		
							
๒. นายธนาพงศ์ ทองประดิษฐ์
							
๓. นายภิษัช
สีไธสง		
							

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ กลุ่มงานญัตติและกระทู้
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการ
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ กลุ่มงานญัตติและกระทู้
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

หลักการด�ำเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�ำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษา ดังนี้
๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ หรือข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องในการใช้พื้นที่ทางเท้า
๒. การประชุมร่วมกับหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑ ส�ำนักการโยธา พิจารณาประเด็นรูปแบบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การระบายน�้ำจากอาคาร
ลงพื้นที่ทางเท้า และการด�ำเนินการรื้อ/ปูพื้นทางเท้า
๒.๒ ส�ำนักการจราจรและขนส่ง พิจารณาประเด็นการจัดระเบียบสาธารณูปโภคบนทางเท้า ป้ายต่างๆ เช่น
ป้ายบอกทาง ป้ายให้สิทธิสัมปทาน เป็นต้น
๒.๓ ส�ำนักเทศกิจ พิจารณาประเด็นป้ายที่ติดตั้งบนทางเท้า การจอดรถ และการค้าขายบนทางเท้า
๒.๔ ส�ำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พิจารณาประเด็นการปรับปรุงภูมิทัศน์
๒.๕ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม พิจารณาประเด็นคอกต้นไม้บนทางเท้า
การด�ำเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษา ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๓) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบกับรายงานผลการศึกษา โดยมีรายละเอียดผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้
๑. การจัดระเบียบทางเท้าสาธารณะ คณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้
๑.๑ การจัดท�ำทางเท้าในย่านการค้าหรือเขตเมืองเก่า รูปแบบทางเท้าควรใช้วสั ดุและการออกแบบให้เข้ากับ
สถาปัตยกรรมเฉพาะด้าน นอกจากนี้ การออกแบบทางเท้าควรค�ำนึงถึงการใช้ประโยชน์ดว้ ย เช่น ในสวนสาธารณะทางเท้า
มีขนาดกว้าง ควรปลูกต้นไม้เพื่อให้มีร่มเงาส�ำหรับผู้ที่เข้ามาออกก�ำลังกายในช่วงสาย
๑.๒ ควรมีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบทางเท้าโดยใช้แอสฟัลท์แทนกระเบือ้ งในถนนบางสาย และให้ดำ� เนินการ
เป็นถนนน�ำร่อง
๑.๓ ควรก�ำหนดให้มีหน่วยงานเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลทางเท้า ในการวางหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์พื้นที่ทางเท้าในกรุงเทพมหานคร
๑.๔ การออกแบบทางเท้าขอให้ค�ำนึงถึงผู้สูงอายุ ทางเท้าต้องไม่ลื่น และควรมีความสะดวกกับผู้พิการด้วย
๒. ป้ายที่ติดตั้งบนทางเท้า คณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๒.๑ ควรก�ำหนดรูปแบบของป้ายให้มเี อกลักษณ์เฉพาะของกรุงเทพมหานครให้ชดั เจน เพือ่ ให้เห็นความแตกต่าง
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กับป้ายทีต่ ดิ ตัง้ โดยไม่ได้รบั อนุญาต และส�ำนักการจราจรและขนส่งควรประสานความร่วมมือกับส�ำนักงานเขตทัง้ ๕๐ เขต
เพื่อด�ำเนินการจัดเก็บป้ายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่โดยเร่งด่วน และด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
กับผู้ที่น�ำป้ายติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒.๒ ป้ายบอกทางและป้ายเครือ่ งหมายจราจรทีต่ ดิ ตัง้ โดยถูกกฎหมาย ควรจะก�ำหนดรูปแบบให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและการติดตั้งควรค�ำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ติดตั้งป้ายมากเกินความจ�ำเป็น ส่วนป้ายที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์แล้วก็ควรจัดเก็บ ในกรณีการให้สทิ ธิเอกชนติดตัง้ ป้ายโฆษณาควรค�ำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นระเบียบ
ของเมืองด้วย
๒.๓ การบริหารจัดการป้ายบนทางเท้าทัง้ หมด ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพือ่ ให้การบริหารจัดการและ
การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๔ ป้ายที่ติดตั้งบนป้อมต�ำรวจบางแห่งมีการโฆษณา บางจุดดูไม่เหมาะสม ส�ำนักเทศกิจควรประสาน
ส�ำนักงานเขตให้ส�ำรวจแล้วมีหนังสือแจ้งไปยังกองบัญชาการต�ำรวจนครบาลให้พิจารณารื้อถอนป้ายที่ไม่เหมาะสม
๓. ป้ายให้สิทธิเอกชนติดตั้งป้ายโฆษณาบริเวณทางเท้า
กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้เอกชนมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินกิจการร่วมกับรัฐ (Privatization) โดยการให้สทิ ธิ
เอกชนดูแลบ�ำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจ�ำทาง และป้ายโฆษณาเพื่อบริการด้านสาธารณประโยชน์ ลดภาระ
ค่ าใช้ จ ่ ายในการลงทุน และเกิด ความคล่องตัว ในการบริ ห ารจั ด การก่ อ สร้ า งดู แลบ� ำ รุ ง รั ก ษาศาลาที่ พัก ผู ้ โ ดยสาร
รถประจ�ำทางแทนกรุงเทพมหานคร และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน และจ่ายค่าให้สิทธิให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยป้ายโฆษณาเป็นทรัพย์สินของ
กรุงเทพมหานคร
๔. การจอดรถและการค้าขายบนทางเท้า		
การจอดรถและการค้าขายบนทางเท้าเป็นการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๗ มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใด (๒) จอดหรือขับขี่รถยนต์
รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า เว้นแต่เป็นการจอดหรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของ
เจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้ และมาตรา ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใด (๑) ปรุงอาหาร ขายหรือจ�ำหน่ายสินค้า
บนถนน หรือในสถานสาธารณะ ส�ำนักเทศกิจได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้า
ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนการจอดรถบนทางเท้ามีนโยบายก�ำหนด ห้ามมีการขับขี่รถจักรยานยนต์บน
ทางเท้า กรุงเทพมหานครได้ออกค�ำสั่งให้ทุกส�ำนักงานเขตสอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๕. การสร้างสิง่ ป้องกันไม่ให้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนึ้ ไปวิง่ หรือจอดบนทางเท้า (S-Guard) การด�ำเนินการ
ในเรื่องจัดระเบียบมีปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้องมากมายท�ำให้การด�ำเนินงานล่าช้า เช่น เรื่องมวลชน นักการเมือง
มาเกี่ยวข้อง และงานของฝ่ายเทศกิจมีจ�ำนวนมาก ผู้กระท�ำความผิดมีมาก แต่เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ปัจจุบันมีการ
รับสมัครลูกจ้างเทศกิจเพิ่ม จ�ำนวน ๘๐๐ อัตรา ซึ่งจะท�ำให้การปฏิบัติงานดีขึ้น
๖. คอกต้นไม้บริเวณทางเท้า
ส�ำนักสิง่ แวดล้อมได้กำ� หนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปลูกต้นไม้และตัดแต่งต้นไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้การปลูกต้นไม้ตามถนนและที่สาธารณะในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ โดยมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติการปลูกต้นไม้ตามถนนที่มีทางเท้า ได้แก่
๑. ทางเท้าที่มีความกว้างมากกว่า ๓ เมตรขึ้นไป ให้พิจารณาปลูกต้นไม้ยืนต้น โดยมีระยะห่างระหว่างต้น
๔-๘ เมตร ตามความเหมาะสมแล้วแต่ชนิดของต้นไม้ หรือพิจารณาจัดท�ำสวนถนนบริเวณแนวทางด้านทางเท้าที่เป็น
ที่ว่างแนวก�ำแพง หรือแนวรั้ว แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่กีดขวางเท้าเข้าออกบ้านเรือนประชาชน ในกรณีทางเท้ามีสายไฟ
ให้พิจารณาเลือกชนิดต้นไม้ที่เจริญเติบโตช้าและสามารถตัดแต่งได้โดยไม่เสียรูปทรง
๒. ทางเท้าที่มีความกว้างน้อยกว่า ๓ เมตร ไม่ให้ปลูกไม้ยืนต้น แต่ให้พิจารณาจัดสร้างซุ้มไม้เลื้อย หรือจัดท�ำ
แปลงดอกไม้ประดับขนาดเล็ก ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

คณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ถนนที่มีทางเท้าแคบ ไม่ควรมีการปลูกต้นไม้หรือท�ำคอกต้นไม้เพราะจะท�ำให้พื้นที่ทางเท้าลดน้อยลง
ไม่สะดวกต่อการสัญจรไปมา อาจเกิดความไม่ปลอดภัยกับประชาชนที่ใช้ทางเท้าได้
๒. คอกต้นไม้ การออกแบบคอกต้นไม้ควรมีความเหมาะสมกับพืน้ ที่ เนือ่ งจากคอกต้นไม้บางแห่งมีขนาดใหญ่
ท�ำให้เสียพื้นที่ทางเท้า
๗. ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งบนทางเท้า
นโยบายการจัดระเบียบทางเท้า ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีการประกาศรื้อถอนตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ช�ำรุด
เสียหายไม่ได้ใช้ประโยชน์ ตู้ที่มีการติดตั้งอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงตู้ที่เข้าข่ายกีดขวางทางเท้า เพื่อรองรับมาตรการ
คืนทางเท้าให้ประชาชน คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ศึกษาและติดตาม พบว่า ตู้โทรศัพท์สาธารณะในกรุงเทพมหานคร
มีจ�ำนวน ๓๔,๒๘๒ ตู้ เป็นตู้โทรศัพท์ที่ได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๖,๗๗๔ ตู้ และตู้โทรศัพท์ที่ไม่ได้รับ
อนุญาต จ�ำนวน ๒๗,๕๐๘ ตู้ ปัจจุบนั กรุงเทพมหานครได้ดำ� เนินการรือ้ ถอนตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะคงเหลือทัง้ หมด ๑,๒๗๘ ตู้
แยกเป็นตูโ้ ทรศัพท์ทไี่ ด้รบั อนุญาต จ�ำนวน ๕๑๗ ตู้ โทรศัพท์ทไี่ ม่ได้รบั อนุญาต จ�ำนวน ๔๒๐ ตู้ และตูโ้ ทรศัพท์ของฟังค์ชนั่
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จ�ำกัด ที่ระงับโดยศาลปกครอง จ�ำนวน ๓๔๑ ตู้
คณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ตูโ้ ทรศัพท์ทไี่ ด้รบั อนุญาตแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วของบริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ บริษทั ฯ ไม่มรี ายได้
จากตู้ดังกล่าวแล้ว ส�ำนักงานเขตควรประสานไปยังบริษัททีโอที จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อท�ำการรื้อถอนตู้ดังกล่าว แต่ในการ
ด�ำเนินการควรเสนอเป็นโครงการน�ำร่องก่อน เพราะหากจะให้บริษทั ด�ำเนินการในคราวเดียวอาจจะไม่ได้รบั ความร่วมมือ
เนื่องจากการรื้อถอนตู้โทรศัพท์ใช้งบประมาณในการด�ำเนินการค่อนข้างสูง
๒. ตู้โทรศัพท์ที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้สำ� นักงานเขตตรวจสอบว่าบริษัทหรือหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ
และประสานให้เจ้าของด�ำเนินการรื้อถอนโดยเร็ว ทั้งนี้ การรื้อถอนกรุงเทพมหานครอาจด�ำเนินการให้ และเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนกับบริษัทเจ้าของในภายหลัง
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การด� ำ เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท กรุ ง เทพธนาคม จ� ำ กั ด ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
ในการจัดท�ำบริการสาธารณะ
ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครัง้ ที่ ๔) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช
๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของนายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ เรื่อง ขอให้
สภากรุงเทพมหานครตัง้ คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการด�ำเนินกิจการ
ของบริษทั กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ให้เกิดผลสัมฤทธิใ์ นการจัดท�ำบริการสาธารณะ และลงมติเห็นชอบให้ตงั้ คณะกรรมการ
วิสามัญฯ
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการด�ำเนินกิจการของบริษัท
กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท�ำบริการสาธารณะ ประกอบด้วย
๑. นายกิตติ		
บุศยพลากร
ประธานกรรมการ
๒. นายเชนทร์ 		
วิพัฒน์บวรวงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
๓. นายค�ำรณ		
โกมลศุภกิจ
รองประธานกรรมการ คนที่สอง
๔. นายชยาวุธ		
ศิริยุทธ์วัฒนา
กรรมการ
๕. พลต�ำรวจโท ธีระศักดิ์
ง่วนบรรจง
กรรมการ
๖. นายอภิรัตน์		
ศิวพรพิทักษ์
กรรมการ
๗. พลต�ำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล		
กรรมการ
๘. นายธวัชชัย		
ฟักอังกูร		
กรรมการ
342

BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

สรุปผลงานคณะกรรมการวิสามัญ

๙. นายธนาวัฒน์		
สังข์ทอง		
๑๐. ผู้ช่วยศาตราจารย์ เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
๑๑. นายทวีศักดิ์		
เลิศประพันธ์
๑๒. นายเกรียงพล		
พัฒนรัฐ		
๑๓. นายธนูชัย		
หุ่นนิวัฒน์		
๑๔. เรือโท วารินทร์ 		
เดชเจริญ		
๑๔. นายกฤษฎา		
ศิริพิบูลย์		
๑๕. นางสาวอัจฉรา		
จองสิทธิมหากุล
๑๖. นายสมชาย		
เดชากรณ์		

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางสาวสายพิณ 		
นาบ�ำรุง		
								
๒. นายพัฒนพล 		
มูลตระกูล
								

นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ กลุ่มงานญัตติและกระทู้
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นิติกรช�ำนาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ส�ำนักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร

หลักการด�ำเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�ำหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้
๑. ศึกษาสถานะทางกฎหมาย และการบริหารงานของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด
๒. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เอกสารส�ำนักงานกฤษฎีกา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารค�ำขอจดทะเบียน
หนังสือบริคณห์สนธิ ค�ำขอจะทะเบียน บริษัทจ�ำกัดของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด และอื่นๆ
๓. ตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ดังนี้
๓.๑ คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการด�ำเนินกิจการของบริษัท
กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท�ำบริการสาธารณะ ชุดที่ ๑ เพื่อท�ำหน้าที่ศึกษาเกี่ยวกับสถานะ
ทางกฎหมายของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด โดยมี พลต�ำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เป็นประธานอนุกรรมการ
๓.๒ คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการด�ำเนินกิจการของบริษัท
กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท�ำบริการสาธารณะ ชุดที่ ๒ เพื่อท�ำหน้าที่ศึกษาการบริหารงานและ
การพัฒนา บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด โดยมี นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
การด�ำเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษา ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๒) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุม
มีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษา โดยมีรายละเอียดการศึกษาสรุปดังนี้
คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ศกึ ษาวิเคราะห์สถานะทางกฎหมายและการบริหารงานของบริษทั กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด
แล้ว มีความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ สรุปดังนี้
๑. สถานะทางกฎหมายของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ตามกฎหมายแต่ละฉบับ
๑.๑ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ไม่มีสถานะความเป็นรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒
๑.๒ สถานะความเป็นหน่วยงานรัฐหรือเป็นเอกชนแท้ ๆ ยังอาจมีข้อถกเถียง โดยเมื่อพิจารณาตาม
พระราชบัญญัตกิ ารร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน พ.ศ. .... ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาแก้ไขกฎหมายของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง โดยมีแนวคิดทีก่ ำ� หนดให้บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ที นุ รวมอยูด่ ว้ ย
เกินกว่าร้อยละ ๕๐ ถือว่าไม่เป็นเอกชนตามกฎหมาย จึงเป็นเรื่องที่ควรท�ำให้ชัดเจนขึ้น
BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

343

รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

๒. การด�ำเนินการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๙๔ (๑) ก�ำหนดให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เฉพาะกิจการที่เป็นสาธารณูปโภค
แต่ในการจดทะเบียนบริษัทได้มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทไว้อย่างหลากหลายที่เกินกว่าอ�ำนาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร ท�ำให้การด�ำเนินการในบางภารกิจของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด อยู่นอกหน้าที่และอ�ำนาจของ
กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการวิสามัญฯ มีความเห็นว่า บริษทั กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ควรด�ำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษทั
กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ให้มีขอบเขตจ�ำกัดเฉพาะกิจการสาธารณูปโภค ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ก�ำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การท�ำกิจการ
ของกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๙๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
(เรื่องเสร็จที่ ๒๖๔/๒๕๕๔) และบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ควรต้องด�ำเนินกิจการเฉพาะกับกรุงเทพมหานคร และ
เป็นกิจการสาธารณูปโภคที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น
๓. การก�ำกับดูแลบริษทั กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูแ้ ทนของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ สามารถก�ำกับดูแลกิจการได้โดยการแต่งตั้งกรรมการเพื่อก�ำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัท
กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ตามหลักเกณฑ์ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง บริษัทที่กรุงเทพมหานครก่อตั้ง จัดตั้ง หรือ
ถือหุ้น พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก�ำหนดเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการและความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร แต่ขอ้ บัญญัตขิ า้ งต้นไม่ได้กำ� หนดให้มหี น่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่
ความรับผิดชอบในการพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเรื่องการก�ำกับดูแล
กิจการดังกล่าว และข้อบัญญัติดังกล่าวอาจมีกระบวนการก�ำกับดูแลวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครที่ไม่เพียงพอต่อ
การด�ำเนินกิจการทีม่ คี วามซับซ้อนขึน้ ตามล�ำดับ ในสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปในการจัดท�ำบริการสาธารณะตามอ�ำนาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ต้องมีการพัฒนาให้ทันต่อความต้องการของสังคม ประเทศชาติ และประชาชน
คณะกรรมการวิสามัญฯ มีความเห็นว่า ควรมีการน�ำหลักเกณฑ์ วิธกี ารในการก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจมาศึกษาเพือ่
เป็นแนวทางในการก�ำกับดูแลวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครให้มปี ระสิทธิภาพ และกรุงเทพมหานครควรด�ำเนินการแก้ไข
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง บริษัทที่กรุงเทพมหานครก่อตั้ง จัดตั้งหรือถือหุ้น พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้กรุงเทพมหานคร
สามารถเข้าไปก�ำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพในประเด็นหลักๆ ดังนี้
๓.๑ หน้าที่และอ�ำนาจของบริษัทที่กรุงเทพหานครก่อตั้ง จัดตั้ง หรือถือหุ้น จะต้องอยู่ในกรอบของการจัดท�ำ
กิจการอันเป็นสาธารณูปโภค ภายใต้หน้าที่และอ�ำนาจของกรุงเทพมหานคร
๓.๒ โครงสร้างและกระบวนการได้มาซึง่ คณะกรรมการบริหารต้องโปร่งใสมีธรรมาภิบาล ได้ผทู้ รงคุณวุฒแิ ละ
มีประสบการณ์ตามหลักการสรรหากรรมการของกฎหมายองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ
๓.๓ หลักการการก�ำกับ ดูแล และตรวจสอบการด�ำเนินงานของคณะกรรมการโดยกรุงเทพมหานคร
๓.๔ ระบบการเงินและการคลังของบริษทั ต้องมีการปรับปรุงและต้องมีผบู้ ริหารงานการเงิน การคลัง ทีม่ คี วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะรับผิดชอบ (CFO)
๓.๕ ระบบการตรวจสอบและประเมินผล
๓.๖ ผลการด� ำ เนิ น งานของ บริ ษั ท กรุ ง เทพธนาคม จ� ำ กั ด ตลอดจนรายรั บ รายจ่ า ยให้ ร ายงานต่ อ
สภากรุงเทพมหานครเพื่อทราบ
			 เมือ่ บริษทั กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด เข้ามาอยูใ่ นระบบแล้ว กรุงเทพมหานครในฐานะผูถ้ อื หุน้ ใหญ่กส็ ามารถ
เข้าไปก�ำกับดูแล โดยการก�ำกับผ่านการถือหุ้น หรือการส่งผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการบริหาร หรือการแก้ไขระเบียบ
การบริหารจัดการของบริษัท เช่น การก�ำกับดูแล การบริหารจัดการ การระดมทุน การด�ำเนินการใด ๆ ต้องแจ้งให้
กรุงเทพมหานครทราบ เป็นต้น
๔. บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด มีการด�ำเนินกิจการในหลายด้านและหลากหลายรูปแบบ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพและความเชีย่ วชาญในการด�ำเนินงาน ดังนัน้ ในอนาคตกรุงเทพมหานคร จึงควรพิจารณาเรือ่ งการจัดตัง้
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วิสาหกิจของกรุงเทพมหานครที่เป็นนิติบุคคลให้มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเป็นหลายกิจการ โดยก�ำหนดให้แต่ละวิสาหกิจที่
เป็นนิติบุคคลต่างหากแยกจากกันแต่ละกิจการนั้น มีขอบเขตการด�ำเนินกิจการเฉพาะในแต่ละเรื่อง ให้สอดคล้องกับ
อ�ำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อการด�ำเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญ
ในการด�ำเนินงานแต่ละด้าน โดยควรแยกกิจการในความรับผิดชอบของบริษทั กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ซึง่ ต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญ ความช�ำนาญในการด�ำเนินกิจการ และเป็นกิจการขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฉพาะ เช่น กิจการระบบ
ขนส่งมวลชน ระบบราง จัดตัง้ เป็นวิสาหกิจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กรุงเทพมหานครและทุกภาคส่วนโดยรวม
๕. การอุดหนุนงบประมาณให้กบั บริษทั กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ตามข้อ ๑๖ วรรคสาม แห่งข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
เรื่อง บริษัทที่กรุงเทพมหานครก่อตั้ง จัดตั้ง หรือถือหุ้น พ.ศ. ๒๕๕๒ ควรเป็นการอุดหนุนงบประมาณเพื่อน�ำไปใช้ในการ
บริหารองค์กร โดยต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ควรมีการพิจารณาบรรดาทรัพย์สินที่มีโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด โดยให้น�ำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่ากับกรุงเทพมหานคร
เช่น ทีด่ นิ บริเวณศูนย์พกั พิงสุนขั จรจัด อ�ำเภอทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี และทีด่ นิ บริเวณแฟลตฝักข้าวโพด ถนนรามค�ำแหง
รวมทั้งที่ดินอื่น ๆ
๗. เนือ่ งจากบริษทั กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด มีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นเอกชน จ�ำนวน ๖ หุน้ ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท แต่เมือ่ ตรวจสอบ
ผลประกอบการย้อนหลัง ๕-๖ ปี พบว่า บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินจ�ำนวนมาก
ประกอบกับแหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด มาจากเงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร ท�ำให้เกิด
ความเข้าใจว่าเป็นการน�ำภาษีของประชาชนไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้กบั เอกชน จึงควรแยกบัญชีรายรับ - ร่ายจ่าย ให้ชดั เจน
โดยต้องไม่น�ำเงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานครไปเป็นรายได้ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด และไม่น�ำมาจัดสรรเป็น
เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
๘. กรุงเทพมหานครไม่ควรใช้วธิ มี อบหมายให้บริษทั กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ด�ำเนินการในกิจการของกรุงเทพมหานคร
เพราะในทางกฎหมายหากกรุงเทพมหานครมอบหมายให้บริษทั กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ด�ำเนินการ กรุงเทพมหานครย่อม
ต้องรับผิดร่วมในฐานะเป็นตัวการ และบริษทั กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด เป็นตัวแทน หากจะให้ บริษทั กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด
ด�ำเนินการในกิจการสาธารณูปโภค เช่น โครงการรถไฟฟ้า ควรเป็นการจ้างด�ำเนินการตามสัญญา จะเป็นการเหมาะสมกว่า
ส�ำหรับการมอบหมายที่มีการด�ำเนินการอยู่ ให้ด�ำเนินการโดยการเพิ่มเติมให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด
ต้องรายงานฐานะทางการเงินต่อสภากรุงเทพมหานครเพื่อทราบ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๙. กรณีที่กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ไปด�ำเนินการโครงการต่าง ๆ หากมี
ภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการมอบหมายดังกล่าว กรุงเทพมหานครต้องน�ำภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นมาแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการวิสามัญศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครัง้ ที่ ๖) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช
๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของ นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา และคณะ
เรือ่ ง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้ คณะกรรมการวิสามัญศึกษากฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้างอาคารสูง
และอาคารขนาดใหญ่ และลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ
คณะกรรมการวิสามัญศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
ประกอบด้วย
๑. นายชยาวุธ		
ศิริยุทธ์วัฒนา		
ประธานกรรมการ
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๒. นายนิรันดร์		
๓. นายศักดิ์ชัย		
๔. นายภาส		
๕. นางสาวเฟื่องฟ้า		
๖. นายอภิรัตน์		
๗. พลเอก โกญจนาท		
๘. พลต�ำรวจโท ธีระศักดิ์
๙. นายอนวัช		
๑๐. นายภูชิสส์		
๑๑. นายโกศล		
๑๒. นางสาวสิริกุล		
๑๓. นายนพดล		

ประดิษฐกุล
บุญมา		
ภาสสัทธา
เทียนประภาสิทธิ์
ศิวพรพิทักษ์
จุณณะภาต
ง่วนบรรจง
บูรพาชน		
ปิดด�ำ		
สิงหนาท		
ปัญญาเลิศชัย
ฉายปัญญา

ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางสาวสายพิณ
นาบ�ำรุง
					
๒. นายโลมฤทธิ์
ไชยแสง
					

รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
รองประธานกรรมการ คนที่สอง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ กลุ่มงานญัตติและกระทู้
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ กลุ่มงานวิชาการ
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

หลักการด�ำเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�ำหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้
๑. ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
๒. ศึกษายกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการควบคุมอาคาร
การด�ำเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๔) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ
โดยมีรายละเอียดผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้
๑. การศึกษากฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ กรณีการก่อสร้าง
อาคารโรงแรม ดิเอทัส บางกอก และอาคารเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ดิ เอทัส เรสซิเดนซ์ ซอยร่วมฤดี เขตปทุมวัน
คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ศึกษากรณีการร้องเรียนก่อสร้างอาคารโรงแรม ดิเอทัส บางกอก และอาคารเซอร์วิส
อพาร์ตเมนต์ ดิ เอทัส เรสซิเดนซ์ ซอยร่วมฤดี เขตปทุมวัน โดยวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินสาธารณะ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค
ในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีขอ้ ค้นพบเกีย่ วกับปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ รวมถึงผลกระทบ
กับประชาชน ดังนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ข้อ ๒ ทีด่ นิ
ที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมกัน ทุกชั้นไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมี
ด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร
ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร
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ส�ำหรับที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นมากกว่า
๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีดา้ นหนึง่ ด้านใดของทีด่ นิ นัน้ ยาวไม่นอ้ ยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ติดถนนสาธารณะทีม่ เี ขตทางกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า
๑๘.๐๐ เมตร
ทีด่ นิ ด้านทีต่ ดิ ถนนสาธารณะตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง ต้องมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ยาวต่อเนือ่ งกัน
โดยตลอดจนถึ ง บริ เวณที่ ตั้ ง ของอาคาร และที่ ดิ น นั้ น ต้ อ งว่ า งเพื่ อ สามารถใช้ เ ป็ น ทางเข้ า ออกของรถดั บ เพลิ ง ได้
โดยสะดวกด้วย
ประเด็นปัญหา
(๑)		การพิจารณาความกว้างเขตทางถนนสาธารณะตามแนวทางการพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้พจิ ารณา
จากความกว้างตามสภาพปัจจุบนั ซึง่ หากทางสาธารณะอาจถูกรุกล�ำ้ เป็นบางช่วง ก็ไม่สามารถอนุญาตได้ โดยต้องด�ำเนินคดี
ผู้รุกล�้ำและรื้อถอนสิ่งรุกล�้ำให้แล้วเสร็จ จึงจะพิจารณาอนุญาต ท�ำให้ผู้ขออนุญาตเสียสิทธิอันพึงได้จากการพัฒนาที่ดิน
(๒)		การพิจารณาความกว้างของถนนสาธารณะ ในกรณีที่มีคลอง ล�ำราง หรือทางเท้า รวมอยู่ในพื้นที่เขตทาง
สาธารณะ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองเคยมีหนังสือตอบข้อหารือแล้วแต่กรณี โดยมีทั้งพิจารณารวมเป็นเขตทางและ
ไม่รวมเป็นเขตทาง
(๓)		การพิจารณาความกว้างเขตทางสาธารณะตามถนนเดิมขยาย ในกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
๒๕๕๖ ซึง่ มีการก�ำหนดให้ถนนบางเส้นมีโครงการทีจ่ ะขยายเขตทางโดยน�ำความกว้างเขตทางในอนาคตมาพิจารณาเป็น
ความกว้างเขตทางในปัจจุบนั ซึง่ ให้กฎหมายควบคุมอาคารต้องปฏิบตั ติ ามด้วย ท�ำให้ขดั แย้งกับแนวทางการพิจารณาเดิม
ที่ต้องมีการขยายเขตทางก่อนจึงจะน�ำมาพิจารณาได้
จากการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ กรณี
ร้องเรียนการก่อสร้างอาคารสูงในซอยร่วมฤดี โดยมีประเด็นปัญหาเรื่องเขตทาง บริเวณตั้งแต่ปากซอยด้านถนนเพลินจิต
จนถึงที่ดินบริเวณก่อสร้างอาคารโรงแรม ดิเอทัส บางกอก และอาคารเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ดิ เอทัส เรสซิเดนซ์
ซึง่ ศาลปกครองได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางราชการแล้ว แต่ได้มกี ารเผชิญสืบ ซึง่ ศาลปกครองได้มคี ำ� สัง่ ให้กรมทีด่ นิ
มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบไปรังวัดสอบเขตทางสาธารณประโยชน์ถนนซอยรวมฤดี จึงได้ข้อเท็จจริงประจักษ์กับ
ศาลปกครองว่า มีเขตทางสาธารณประโยชน์ ทีม่ คี วามกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร รวมทัง้ สิน้ ๘ จุด ซึง่ ขัดข้อ ๒ ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ก�ำหนดให้ถนนสาธารณะที่มี
เขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร โดยตลอดไปเชื่อมกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการศึกษายกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารด�ำเนินการศึกษายกร่างข้อบัญญัติฯ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเขตทาง โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐ (๑) หรือ มาตรา ๑๐ (๒) แล้วแต่กรณี
๒. การศึกษายกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการควบคุมอาคาร
คณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องเขตทาง กรณีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๒ ก�ำหนดให้ทดี่ นิ ทีใ่ ช้เป็นทีต่ งั้ ของอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษทีม่ พี นื้ ทีอ่ าคารรวมกันทุกชัน้ ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีดา้ นหนึง่ ด้านใดของทีด่ นิ นัน้
ยาวไม่นอ้ ยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ติดถนนสาธารณะทีม่ เี ขตทางกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ยาวต่อเนือ่ งกันโดยตลอดจนไป
เชือ่ มต่อกับถนนสาธารณะอืน่ ทีม่ เี ขตทางกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร นัน้ เพือ่ ให้เกิดความชัดเจน จึงควรก�ำหนดนิยาม
“เขตทาง”หมายความว่า ความกว้างของทางหรือถนนตามทะเบียนทางหลวงตามพระราชบัญญัตทิ างหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
ในกรณีที่ไม่มีทะเบียนทางหลวง ให้ถือตามระวางที่ดินของกรมที่ดิน ในกรณีที่ไม่มีระวางที่ดิน ให้ถือตามหลักฐานที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�ำหนดความกว้างของถนน หรือทางระหว่างแนวที่ดินทั้งสองด้าน ซึ่งรวมความกว้างของผิวจราจร
ทางเท้า ที่ว่างส�ำหรับปลูกต้นไม้ คูน�้ำ และอื่น ๆ เข้าด้วย
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ดังนี้

ทัง้ นี้ คณะกรรมการวิสามัญฯ มีขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร

๑. การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และอาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ ในกรณีทไี่ ม่มคี วามชัดเจน
เกีย่ วกับความกว้างเขตทาง กรุงเทพมหานครควรด�ำเนินการรังวัดสอบเขต และปักหมุดหลักเขตทางให้ชดั เจน ภายหลังจาก
มีการรังวัดสอบเขตเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒. เนือ่ งจากมีปญ
ั หาอุปสรรคและผลกระทบในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ ทัง้ หนังสือส�ำคัญส�ำหรับทีห่ ลวงและ
เขตทางสาธารณะ ท�ำให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ท�ำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง
สมควรอย่างยิ่งให้มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดินโดยเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครร่วมกัน
ออกตรวจสอบเขตที่ดิน โดยให้จัดท�ำเป็นแผนงานโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณด�ำเนินการ
คณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อไป
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากการจราจรทางถนน
ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๓) ประจ�ำปีพุทธศักราช
๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้
สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการ
จราจรทางถนน และที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน
ประกอบด้วย
๑. นายพรเทพ		
ศิริวนารังสรรค์
ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติ		
บุศยพลากร
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
๓. นายสุราษฎร์		
เจริญชัยสกุล
รองประธานกรรมการ คนที่สอง
๔. นางสุกัญญา		
สุวัฒนวงศ์
รองประธานกรรมการ คนที่สาม
๕. พลตรี สุทธิชัย		
วงษ์บุบผา
กรรมการ
๖. นายอภิรัตน์		
ศิวพรพิทักษ์
กรรมการ
๗. นายเชนทร์		
วิพัฒน์บวรวงศ์
กรรมการ
๘. นายวัลลภ		
งามสอน
กรรมการ
๙. นายสุปรีดิ์		
วงศ์ดีพร้อม
กรรมการ
๑๐. นายอนุชา		
เศรษฐเสถียร
กรรมการ
๑๑. นายสัญชัย		
ชาสมบัติ
กรรมการ
๑๒. นายไพโรจน์		
เครือกาญจนา
กรรมการ
๑๓. นายธนะพงศ์		
จินวงษ์
กรรมการ
๑๔. พันต�ำรวจเอก นิธิธร
จินตกานนท์
กรรมการ
๑๕. นายประพาส		
เหลืองศิรินภา
กรรมการ
๑๖. นายพรเทพ		
แซ่เฮ้ง
กรรมการ
๑๗. นางสาวศิริพร		
รัตนทัศนีย์
กรรมการ
๑๘. นายธนันท์ชัย		
เมฆประเสริฐวนิช
กรรมการ
๑๙. นายกิตติกานต์		
จอมดวง จารุวรพลกุล
กรรมการ
๒๐. นางศรินทร		
สนธิศิริกฤตย์
กรรมการ
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สรุปผลงานคณะกรรมการวิสามัญ

ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางอุบลรัตน์ จิพยัคฆ์		
(๑๗ ต.ค. ๖๑ - ๒๖ ธ.ค. ๖๑)
๒. นางสาวกมลวรรณ จันทระ		
(๑๗ ต.ค. ๖๑ - ๒๖ ธ.ค. ๖๑)
๓. นายมนัสชัย อุ่นศิริ		
(๑๙ ต.ค. ๖๑) 		
๔. นางสาวสายพิณ นาบ�ำรุง		
(๒๗ ธ.ค. ๖๑) 		
๕. นางสาวอัญช์ชิษฐา เครือเอียด
(๒๗ ธ.ค. ๖๑)			

นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ กลุ่มงานญัตติและกระทู้
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มงานญัตติและกระทู้
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ กลุ่มงานญัตติและกระทู้
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ กลุ่มงานวิชาการ
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

หลักการด�ำเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�ำหนดกรอบแนวทางการศึกษาดังนี้
๑. ศึกษาตามหลัก safe system approach road safety ๕ เสาหลัก ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร
ทางถนน
ประเด็นที่ ๒ ด้านข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน
ประเด็นที่ ๓ ด้านการจัดการจุดเสี่ยงและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นที่ ๔ ด้านนโยบายและการมีส่วนร่วมของภาคี
ประเด็นที่ ๕ การออกใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ และการตัดคะแนน เพื่อความปลอดภัยจากการจราจร
ทางถนน
ประเด็นที่ ๖ ด้านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและชุมชน
ประเด็นที่ ๗ ยานพาหนะปลอดภัย Safe vehicle
ประเด็นที่ ๘ ด้านนวัตกรรม (กล้องตรวจจับความเร็ว กล้อง CCTV การบังคับใช้กฎหมาย)
ประเด็นที่ ๙ บริการการการแพทย์ฉุกเฉิน การเยียวยาผู้ประสบภัยจาก
ประเด็นที่ ๑๐ ด้านการติดตามประเมินผล (Monitoring Evaluation: M&E)
ประเด็นที่ ๑๑ ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน
กรุงเทพมหานคร
๒. พิจารณาศึกษาจากเอกสารทางวิชาการการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์
และองค์ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหาเชิงระบบ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ
และระดับพื้นที่ โดยพิจารณาทบทวนจากเอกสารผลการด�ำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์และผลงานวิจัย เอกสารอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อินเทอร์เน็ต และการขอความเห็นร่วมจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
การด�ำเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษาในคราวประชุม
สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๕) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ มีขอ้ เสนอแนะเพือ่ ให้
ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการดังนี้
การแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร จะต้องใช้แนวคิดหลักการแก้ปัญหาแบบบูรณาการโดย
ความร่วมมือของทุกฝ่ายตามข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
๑. ควรปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ดังนี้
๑.๑ ส�ำนักการจราจรและขนส่ง ควรมีโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน มีบุคลากรท�ำหน้าที่บริหารจัดการ
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

(Road safety management) แบบบูรณาการเพื่อการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน โดยบูรณาการ
ทั้ง ๕ เสาหลัก ประกอบด้วย ๑) ถนน ๒) การสัญจรปลอดภัย ๓) ยานพาหนะปลอดภัย ๔) ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย
๕) การตอบสนองหลังเกิดเหตุ พัฒนาระบบบริการฉุกเฉินหลังเกิดเหตุ
๑.๒ ส�ำนักอนามัย ควรเพิ่มหน้าที่ในด้านการป้องกัน ควบคุมการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ท�ำหน้าที่
การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยท�ำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพแบบบูรณาการ การวิเคราะห์หาสาเหตุ
และเชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหา เพื่อลดอุบัติภัยในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชน
สถานประกอบการ โรงเรียน
๑.๓ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เอราวัณ) ส�ำนักการแพทย์ ท�ำหน้าที่พัฒนาระบบการเคลื่อนย้าย
ส่งต่อผู้บาดเจ็บ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่รุนแรงขึ้นหรือเสียชีวิต
นอกจากนี้ ควรจัดให้มีบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เพิ่มอัตราก�ำลัง จัดให้มีการตรวจประเมินการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน จัดการอบรม ตรวจประเมิน การคัดแยก
ความรุนแรง ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง จัดให้มี Off-line Medical Protocol ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน น�ำ Protocol
ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้จัดท�ำไว้มาปรับให้เข้ากับบริบทของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การปฏิบัติตาม
Protocol เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รณรงค์ให้รถทุกคัน (รวมทั้งรถที่ใช้ในราชการด้วย) ท�ำประกันภัยตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตรวจและขึ้นทะเบียน รถที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้ได้มาตรฐานในการรับส่งต่อ
ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ให้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ
๒. กรุงเทพมหานครควรปรับปรุงด้านข้อมูลและสารสนเทศ ดังนี้
๒.๑ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบข้อมูล โดยบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วน ได้แก่ สถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เอราวัณ)
ส�ำนักการแพทย์ ส�ำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ สถาบันนิติเวชทั้ง ๖ แห่ง และมูลนิธิกู้ชีพต่าง ๆ
๒.๒ พัฒนาระบบข้อมูลบริการฉุกเฉินหลังเกิดเหตุ โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เอราวัณ)
ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการรับ ส่งต่อ การรักษา โดยการวิเคราะห์ลักษณะ
การบาดเจ็บและรูปแบบการเสียชีวิต
๒.๓ ด�ำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลด้านถนน จุดเสี่ยง การน�ำข้อมูลไปใช้ในการท�ำ Road Safety Audit
๒.๔ ใช้กล้อง CCTV ทีค่ มชัด เพือ่ ด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการตัดแต้ม ยึดใบอนุญาต
เพิกถอนใบอนุญาต ไม่อนุญาตให้ขับรถสาธารณะ
๓. ปรับปรุงการใช้ถนนและด้านสิ่งแวดล้อม
ประสานให้หน่วยงานที่มีถนนในความรับผิดชอบ ตรวจสอบความปลอดภัยถนน (Road safety Audit)
จัดท�ำแผนการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนทุกสาย หาจุดเสี่ยง Black spot, Blind Spot ภายใน ๒ ปี ท�ำแผน
ปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย ประเมินความปลอดภัยของถนนตามแนวทางของ iRAP ทุกสายทางและด�ำเนินการ
แก้ไขปรับปรุงถนนในกรุงเทพมหานครทุกสายทางตามที่มูลนิธิบลูมเบิร์กฯ ได้ศึกษาและเสนอแนะไว้
๔. ควรจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
กรุงเทพมหานครต้องด�ำเนินการจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ภายในปี ๒๕๖๒ การบริหารจัดการใช้โครงสร้างศูนย์อำ� นวยความปลอดภัยทางถนนแต่ละระดับ เพือ่ ให้เกิดการด�ำเนินการ
ที่กระชับ มีมาตรการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ในการจัดท�ำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ควรเริม่ ต้นจากแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนระดับชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ร่วมระดมความคิดเห็นและบูรณาการความร่วมมือจากหลายส่วน ทั้งหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นระบบ และด�ำเนินการแปลง
แผนแม่บทสูแ่ ผนปฏิบตั กิ ารตามบทบาทภารกิจ วางแผนการใช้งบประมาณ โดยทีแ่ ผนยุทธศาสตร์ควรมาจากสถานการณ์
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ความเสี่ยง และควรมีโครงสร้างการท�ำงานในระดับเขตของกรุงเทพมหานคร
๕. ควรสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชน ชุมชน โรงเรียน และเอกชน โดยเชิญชวนภาคเอกชนให้มมี าตรการ
องค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม จัดให้มีวิชาการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย บรรจุในหลักสูตรของ
สถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมใช้รถใช้ถนนปลอดภัย
๖. ด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ
กรุงเทพมหานครควรด�ำเนินการส่งเสริมให้ใช้รถสาธารณะมากกว่าใช้รถส่วนตัว ควรประสานกับกรมการขนส่ง
ทางบก เรื่องการ ทบทวน “อายุขั้นต�่ำของผู้มีสิทธิ์ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว” โดยการก�ำหนดให้แยก
ประเภทความเร็วและความแรงของรถ รวมถึงการใช้รถ Big Bike เสนอให้มกี ารก�ำหนดอายุบคุ คลทีจ่ ะมีสทิ ธิข์ อใบอนุญาต
ขับรถจักรยานยนต์ให้เป็นแนวทางเดียวกับการขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ แก้ไขข้อก�ำหนดเรื่องขนาดความจุกระบอกสูบ
ของรถจักรยานยนต์ทมี่ ขี นาดเล็กเพือ่ ควบคุมความเร็ว การสร้างสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย หรือข้อบัญญัตกิ ารก�ำหนด
ความเร็ว เพื่อใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สนับสนุนให้เกิดการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยมอบให้ส�ำนักการจราจร
และขนส่งศึกษาวิธกี ารด�ำเนินการปรับเปลีย่ นรถจักรยานยนต์จากรถใช้นำ�้ มัน เป็นรถไฟฟ้า โดยก�ำหนดกรอบเวลาภายใน
๓ -๕ ปี ทั้งนี้ ให้ศึกษาวิธีการให้ประชาชนน�ำรถจักรยานยนต์ใช้น�้ำมันมาแลกเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า โดยที่กรุงเทพมหานคร
ควรตั้งงบประมาณจัดซื้อรถดังกล่าวคืนจากประชาชน
ควรจ�ำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในกรุงเทพฯ ออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ ถนนในเขตเมือง รถบรรทุกที่มีขนาด
น�้ำหนักตั้งแต่ ๑,๒๐๐ กก. ขึ้นไป วิ่งได้ไม่เกิน ๖๐ กม./ชม. รถลากจูง รถพ่วงวิ่งได้ ๔๕ กม./ชม. รถจักรยานยนต์วิ่งได้
๕๐ กม./ชม. รถยนต์วิ่งได้ ๘๐ กม./ชม. และให้ติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มในถนนทุกสาย โดยว่าจ้างเอกชนร่วมด�ำเนินการ
เป็น suveryer เพื่อบังคับใช้กฎหมายการจ�ำกัดความเร็ว โดยมีกรุงเทพมหานครหรือต�ำรวจควบคุมก�ำกับการด�ำเนินการ
ของเอกชน
๗. ควรมีการติดตามประเมินผลโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงที่สะท้อนปัญหา เพื่อการวางแผน การด�ำเนินงานแบบ
บูรณาการในทุกด้านของเสาหลัก และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องต่อ ๆ ไป
อย่างไรก็ตามในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานจ�ำนวนมาก ควรด�ำเนินการอย่างมีแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ มีการก�ำหนดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน
มีการพัฒนาศักยภาพทีมงานอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาข้อมูลอย่างบูรณาการ และที่ส�ำคัญที่สุดคือ ต้องส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน จึงจะท�ำให้เกิดความยั่งยืน
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๙) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาญั ต ติ ข องนายพรเทพ ศิ ริ ว นารั ง สรรค์ เรื่ อ ง ขอให้
สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และลงมติ
เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
๑. นายพรเทพ		
ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการ
๒. นางสุกัญญา		
สุวัฒนวงศ์
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
๓. นายไพโรจน์		
สันตนิรันดร์
รองประธานกรรมการ คนที่สอง
๔. พลตรี สุทธิชัย		
วงษ์บุบผา
กรรมการ
๕. พลต�ำรวจโท พลบูรณ์
ช�ำนาญกูล
กรรมการ
๖. ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต
จิตรอารีย์รัตน์
กรรมการ
๗. นายสุปรีดิ์		
วงศ์ดีพร้อม
กรรมการ
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๘. นายศุมล		
๙. นางสาวฐิติพร		
๑๐. พันเอก(พิเศษ)ปริวรรตน์
๑๑. นางสาวปรียนิตย์
๑๒. นายชัยเลิศ		
๑๓. นางสาวอ�ำพร		
๑๔. นางสุธิศา		
๑๕. นางเติมศิริ		
๑๖. นางวันพร		
๑๗. นางพีระยา		
๑๘. นางศรินทร		

ศรีสุขวัฒนา
คหัฎฐา		
วิมลปรีชาพงศ์
ใหม่เจริญศรี
กิ่งแก้วเจริญชัย
บุศรังษี		
พรเพิ่มพูน
จงพูนผล		
ศรีเลิศ		
สมชัยยานนท์
สนธิศิริกฤตย์

ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางอุบลรัตน์
จิพยัคฆ์
				
๒. นายภิษัช
สีไธสง
				
๓. นางสาวจุฑามาศ พลสูงเนิน
(๓๑ พ.ค. ๖๑ – ๓๐ ต.ค. ๖๑)
๔. นายมนัสชัย
อุ่นศิริ
(๓๑ ต.ค. ๖๑)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ กลุ่มงานญัตติและกระทู้
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ กลุ่มงานญัตติและกระทู้
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มงานญัตติและกระทู้
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

หลักการด�ำเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�ำหนดขอบเขตการศึกษาเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาส้วมสาธารณะกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน
ประเด็นที่ ๓ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็นที่ ๔ การจัดการมูลฝอยครัวเรือน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย
ประเด็นที่ ๕ การสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ
ประเด็นที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
ประเด็นที่ ๗ การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเด็นที่ ๘ ฝุ่น PM๒.๕ จากการจราจรและน�้ำมันดีเซล (มาตรการและการแจ้งเตือน)
ประเด็นที่ ๙ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
การด�ำเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๓) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการดังนี้
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่มีคนอยู่ในเขตเมืองมากกว่า ๘ ล้านคน การด�ำเนินงานของภาครัฐและเอกชน
จะต้องท�ำอย่างจริงจังเพื่อท�ำให้คนเมืองได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อให้เกิดอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีจึง
เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินการดังต่อไปนี้
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๑. ควรจัดท�ำยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมกรุงเทพฯ ทุกรอบ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ ให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาส�ำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยก�ำหนดผูร้ ับผิดชอบและให้เน้นการมีสว่ นร่วมของ
ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน
๒. ควรพัฒนาส้วมสาธารณะให้ครอบคลุมถึงส้วมในตลาดสด ร้านอาหาร ส้วมที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ
ส้วมในสถานภาคเอกชน เช่น ศูนย์การค้า สถานีบริการน�้ำมัน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และส้วมในชุมชนแออัด เป็นต้น
๓. ด้านกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะต้องเพิม่ อัตราเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยสิง่ แวดล้อมและสุขาภิบาลในส�ำนักงานเขต
ให้เพียงพอ ให้มีการถ่ายโอนภารกิจตรวจประเมินกิจการฯ ให้เอกชนหรือสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมด�ำเนินการแทน
โดยเจ้ า หน้ า ที่ จ ะเป็ น ผู ้ ต รวจและประเมิ น ผู ้ ป ระเมิ น เหล่ า นั้ น และควรมี ม าตรการให้ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ข ้ อ บั ญ ญั ติ
กรุงเทพมหานครนี้อย่างทั่วถึง โดยให้ด�ำเนินการได้ง่ายทั้งฝ่ายผู้ประกอบการและฝ่ายเจ้าหน้าที่
๔. พัฒนากลไกด้านข้อมูล การเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบและเผยแพร่ให้ความรูท้ เี่ หมาะสมเพือ่ ให้สามารถแก้ไข
ปัญหาจากเหตุร�ำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๕. ควรเร่งรัดการรณรงค์เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของประชาชนในการแยกมูลฝอยทีร่ ะดับครัวเรือนและลดการ
ใช้โฟม พลาสติกอย่างจริงจัง
๖. ควรปรับปรุงกระบวนการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ ทัง้ ด้านการจัดเก็บค่าบริการจัดเก็บ การให้ความรูแ้ ก่ประชาชน
การจัดท�ำฐานข้อมูล การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า คุ้มทุนและมีคุณภาพเพื่อป้องกันการแพร่
กระจายของโรค
๗. ด้านการจัดการมูลฝอยอันตราย ควรพัฒนานโยบายและแผนเพื่อลดปริมาณมูลฝอย การบริหารการจัดเก็บ
การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม อบรมพนักงานจัดเก็บทุกคนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันภัย
และอันตราย
๘. ด้านสุขาภิบาลอาหารและน�ำ้ ควรเน้นมาตรการการเฝ้าระวัง โดยการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชน ผูป้ ระกอบการ
และประชาชน โดยใช้มาตรการจูงใจในการจัดการ เช่น การให้ค�ำชื่นชมยกย่อง มีการตรวจตราด้วยสารวัตรอาหารและ
น�้ำอย่างจริงจัง
๙. ด้านสุขาภิบาลตลาดและจ�ำหน่ายสินค้า ควรให้มกี ารบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในบริเวณทางเท้าด้วยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ควรมีการตรวจประเมินตลาดอย่างสม�ำ่ เสมอ และต้องพัฒนาตลาดของกรุงเทพมหานคร
ให้ได้มาตรฐานอย่างจริงจัง
๑๐. ด้านสุขาภิบาลสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารและสะสมอาหาร ควรจัดการให้ภาชนะบรรจุนำ�้ แข็ง อาหารปรุงส�ำเร็จ
และพร้อมปรุงให้ได้มาตรฐาน จัดให้มีทีมสารวัตรอาหารเข้าตรวจตราอย่างสม�่ำเสมอ ควรจัดระบบให้ผู้ซื้อสามารถตรวจ
ความสะอาดและปลอดภัยของอาหารผ่านระบบ QR Code และสื่อสารสังคม (Social Media)
๑๑. ด้านการประเมินคุณภาพของระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental health Accreditation : EHA)
ควรจัดให้มีการประเมินโดยใช้มาตรฐานกรมอนามัย เพื่อให้องค์กรของกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ให้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
๑๒. ด้านการพัฒนาองค์กรของกรุงเทพมหานคร ส่งเสริม สถานที่ท�ำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามโครงการ
Green and Clean Hospital Plus ให้ขยายไปยังหน่วยงานทุกแห่งทุกระดับของกรุงเทพมหานคร
๑๓. ด้านการควบคุมคุณภาพอากาศควรด�ำเนินการร่วมกับกระทรวงต่างๆ ในการเฝ้าระวังทัง้ ฝุน่ PM ๒.๕ และมลพิษ
ทีก่ อ่ ให้เกิดโรคในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนือ่ ง ด�ำเนินการมาตรการแก้ไขทัง้ ก่อนและหลังเกิดเหตุอย่างมีแผนงาน และ
แผนงบประมาณ ควบคุมแหล่งก่อมลพิษทั้งจากรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และบ้านเรือนต่างๆ
๑๔. กรุงเทพมหานครควรเตรียมแผนงาน และโครงการ เพื่อจัดการอบรม พัฒนาเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบกิจการ
ผูป้ ฏิบตั กิ าร อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนทีเ่ ป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง เพือ่ ช่วยแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่ยากจะต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนจึงจะประสบความส�ำเร็จ
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งและพัฒนารูปแบบศูนย์เด็กอ่อนให้มี
มาตรฐาน
ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครัง้ ที่ ๔) ประจ�ำปีพทุ ธศักราช
๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของ นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้
สภากรุงเทพมหานครตัง้ คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตัง้ และพัฒนารูปแบบศูนย์เด็กอ่อนให้มมี าตรฐาน และลงมติ
เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งและพัฒนารูปแบบศูนย์เด็กอ่อนให้มีมาตรฐาน ประกอบด้วย
๑. นายพรเทพ		
ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติ		
บุศยพลากร
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
๓. นายชวินทร์		
ศิรินาค		
รองประธานกรรมการ คนที่สอง
๔. นางสุกัญญา		
สุวัฒนวงศ์
กรรมการ
๕. พลตรี สุทธิชัย		
วงษ์บุบผา
กรรมการ
๖. พลเอก โกญจนาท
จุณณะภาต
กรรมการ
๗. นายเชนทร์		
วิพัฒน์บวรวงศ์ กรรมการ
๘. พลต�ำรวจโท พลบูรณ์
ช�ำนาญกูล
กรรมการ
๙. ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต
จิตรอารีย์รัตน์
กรรมการ
๑๐. พันเอก ปริวรรตน์
วิมลปรีชาพงศ์ กรรมการ
๑๑. นางสาวนัยนา		
ณีศะนันท์		
กรรมการ
๑๒. นางศิริพรรณ		
บุตรศรี		
กรรมการ
๑๓. นางกิติมา		
พัวพัฒนกุล
กรรมการ
๑๔. นายเฉลิมพล		
โชตินุชิต		
กรรมการ
๑๕. นายณัฐพงศ์		
ดิษยบุตร		
กรรมการ
๑๗. นางเลิศลักษณ์		
ลีลาเรืองแสง
กรรมการ
๑๖. นางรุ่งกานดา		
พงศ์ธรกุลพานิช กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ		
๑. นางอุบลรัตน์
จิพยัคฆ์
๒. นางสาวสายพิณ
นาบ�ำรุง
					
๓. นายภิษัช
สีไธสง
					

ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ กลุ่มงานญัตติและกระทู้
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ กลุ่มงานญัตติและกระทู้
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

หลักการด�ำเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการศึกษาดังนี้
๑. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๖ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมน�ำเสนอคณะกรรมการวิสามัญฯ
354

BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL
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๒. ศึกษามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยมีผแู้ ทนจากส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ (นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ์ นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ) น�ำเสนอข้อมูลวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
สาระของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และกรรมการวิสามัญน�ำเสนอมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กที่กรมอนามัย
ด�ำเนินการ โดยการเปรียบเทียบมาตรฐานที่ด�ำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
๓. ศึกษามาตรฐานและรูปแบบศูนย์เด็กเล็กน่าอยูค่ นู่ มแม่ในโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ โดยมีผแู้ ทนจาก
โรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ (นางชนิกานต์ ทิพากรโรจนกิจ นายแพทย์ช�ำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์) น�ำเสนอข้อมูลมาตรฐานด้านการจัดการ มาตรฐานด้านบุคลากร (ครูพเี่ ลีย้ งเด็ก) หลักสูตรทีส่ ำ� นักการแพทย์
ด�ำเนินการ
๔. ศึกษามาตรฐานสภาพแวดล้อมศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร โดยมีผแู้ ทนจากส�ำนักการโยธา (นายเทเวศร์ อุตวิชยั
ผู้อ�ำนวยการส่วนออกแบบ ๒ ส�ำนักงานออกแบบ) น�ำเสนอรูปแบบโครงสร้างอาคารศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร
๕. ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์เด็กอ่อนของกรมอนามัย โดยมี ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ กรมอนามัย (นางสาวพรชเนตต์ บุญคง นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ) น�ำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการ
สถานอนามัยเด็กลาง และศูนย์เด็กเล็ก วัลลภ ไทยเหนือ
๖. ศึกษาศูนย์เด็กอ่อนของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จากประสบการณ์ของมูลนิธิ เพื่อการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์เด็กอ่อน โดยมี
นางศีลดา รังสิกรรพุม ผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ น�ำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ
๗. ศึกษาสภาพพื้นที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่เพียงพอ เหมาะสม สามารถก่อสร้างอาคาร หรือ
ปรับปรุงสถานที่เพื่อให้สามารถจัดตั้งศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานครได้ เช่น ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
ศูนย์บริการสาธารณสุข ส�ำนักงานเขต และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
๘. ศึกษาเพื่อจัดท�ำมาตรฐานศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นเครื่องมือส�ำหรับใช้กับศูนย์เด็กอ่อน
กรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการอืน่ และภาคเอกชน ให้มมี าตรฐาน โดยก�ำหนดเป็นมาตรฐาน ๓ ด้าน อิงกับมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้แก่ มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารบริหารจัดการศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร
มาตรฐานด้านที่ ๒ ผู้ดูแลเด็กและการให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อการพัฒนาเด็กอ่อน และ
มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กอ่อนส�ำหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๒ ปี โดยมีนางชนิกานต์ ทิพากรโรจนกิจ นายแพทย์
ช�ำนาญการพิเศษ น�ำเสนอข้อมูลจากประสบการณ์ทำ� งานในศูนย์เด็กเล็กน่าอยูค่ นู่ มแม่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ส�ำนักการแพทย์
๙. ประชุมปรึกษาหารือ วิเคราะห์ สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่มีการศึกษา
๑๐. พิจารณาก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินการจัดตัง้ ศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานครต้นแบบ เพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ในการขยายผลให้เกิดการบริหารจัดการศูนย์เด็กอ่อนเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร
๑๑. จัดท�ำรายงานผลการศึกษาการจัดตั้งและพัฒนารูปแบบศูนย์เด็กอ่อนให้มีมาตรฐานน�ำเสนอที่ประชุม
สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบเพื่อส่งให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
การด�ำเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๕) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
กับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อให้ฝ่ายบริหาร
พิจารณาด�ำเนินการดังนี้
๑. คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�ำหนดนิยามมาตรฐานศูนย์เด็กอ่อนครอบคลุมเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๒ ปี และให้
จัดท�ำมาตรฐานเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับดี และระดับดีเลิศ เพื่อน�ำไปใช้กับศูนย์เด็กอ่อนให้มีมาตรฐาน
ขั้นพื้นฐานที่จะน�ำไปสู่การควบคุม ก�ำกับ และให้มีการพัฒนาไปสู่ระดับดีและระดับดีเลิศ โดยเฉพาะเอกชนที่ไม่หวัง
ผลก�ำไรต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อไป
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๒. เห็นควรให้กรุงเทพมหานครจัดท�ำมาตรฐานศูนย์เด็กอ่อนให้ได้เป็น ๓ ระดับ โดยอิงมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ในบริบทของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ศูนย์เด็กอ่อนมีมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (สถานที่)
มาตรฐานด้านบุคลากร (ครูพี่เลี้ยงเด็ก) และมาตรฐานด้านการจัดการ
๓. กรุงเทพมหานครต้องมีการควบคุมมาตรฐาน ติดตาม และประเมินผล และพัฒนาศูนย์เด็กอ่อนทีเ่ ปิดให้บริการ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ในเด็กช่วงอายุแรกเกิด - ๒ ปี
๔. หลักสูตร ๒๑๐ ชั่วโมงเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ ควรใช้เป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมส�ำหรับผู้ที่ท�ำงานใน
ศูนย์เด็กอ่อนทีไ่ ด้มาตรฐานระดับดีเลิศ และต้องมีการอบรมหลักสูตรทบทวน ๒๐ ชัว่ โมงต่อปีดว้ ย รวมถึงให้มกี ารก�ำหนด
หลักสูตรการอบรมส�ำหรับระดับพื้นฐานและระดับดี
๕. ให้มกี ารก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร ผูจ้ ดั ท�ำมาตรฐานหลักสูตร และผูท้ ำ� หน้าทีฝ่ กึ อบรมโดยในการฝึกอบรม
ขั้นพื้นฐาน เห็นควรให้ส�ำนักอนามัยรับผิดชอบด�ำเนินการ ส่วนในเรื่องอบรมเพื่อให้มีความเป็นเลิศ เห็นควรให้
ส�ำนักการแพทย์รับผิดชอบด�ำเนินการ
๖ กรุงเทพมหานครควรน�ำหลักสูตร กระบวนการอบรมครูพเี่ ลีย้ ง และแนววิธปี รัชญาการอบรมทีม่ ลู นิธเิ ด็กอ่อน
ในสลัมฯ ด�ำเนินการ มาใช้ประโยชน์ในการจัดท�ำหลักสูตรและมาตรฐานของหน่วยงานต่อไป
๗. กรุงเทพมหานครควรศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลเด็กอ่อน ซึ่งหลาย
หน่วยงานมีการด�ำเนินการโดยไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ
๘. กรุงเทพมหานครควรศึกษาแนวทางเพื่อให้การสนับสนุนบ้านรับเลี้ยงเด็กที่อยู่ในชุมชนทั้ง ๖๘ แห่ง ให้ได้รับ
การช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานคร
๙. เนือ่ งจากข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๖ มีแนวทาง
ปฏิบัติส�ำหรับเด็กในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่ ๒ ปี จึงควรมีการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครได้มี
การดูแลครอบคลุมเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า ๒ ปี ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
๑๐. ให้ส�ำนักพัฒนาสังคมศึกษาศูนย์เด็กเล็กที่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์เด็กอ่อนโดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กในชุมชน
ที่จะปิดตัวลง และต้องส�ำรวจพื้นที่บางชุมชนเพื่อสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์เด็กอ่อน เช่น บ้านหนังสือ โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครที่เด็กน้อยลง รวมทั้งโรงเรียนเอกชนที่ประสบปัญหาเด็กนักเรียนมีจ�ำนวนน้อยลงด้วย
๑๑. ขอให้สำ� นักอนามัยพัฒนาสถานรับเลีย้ งเด็กกลางวันในศูนย์บริการสาธารณสุขทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ ยกระดับเป็น
ศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร
๑๒. ให้สำ� นักอนามัยส�ำรวจศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา ทีม่ จี ำ� นวนผูม้ าใช้บริการน้อยเพือ่ พัฒนาเป็นศูนย์เด็กอ่อน
กรุงเทพมหานครตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
๑๓. ขอให้ส�ำนักอนามัยศึกษาเพื่อจัดท�ำคู่มือในการอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่
บ้านของผู้รับบริการ โดยให้มีขั้นตอนและกระบวนการอนุญาต เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการอนุญาตต่อไป
๑๔. ขอให้สำ� นักอนามัย ส�ำนักการแพทย์ และส�ำนักพัฒนาสังคม ร่วมกันพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนทีม่ ศี กั ยภาพ
ให้เปิดเป็นศูนย์เด็กอ่อน โดยให้มีการพัฒนาด้านครู สิ่งแวดล้อม ด้านอนามัยแม่และเด็ก ทั้งเชิงการอบรมและเทคนิค
๑๕. ภาครัฐ ๕ กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรุงเทพมหานครควรมีส่วนร่วมในสนับสนุนด้านพัฒนาเด็กปฐมวัย
และควรมีการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๖
เพิ่มเติม ให้ครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิด - ๗ ปี เพื่อเอื้อต่อการสนับสนุนให้สถานที่เลี้ยงเด็กเป็นศูนย์เด็กพัฒนาเด็กอ่อน
(แรกเกิด - ๒ ปี) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๒ ปี - ๗ ปี) ให้มีคุณภาพมาตรฐานในเขตเมือง
๑๖. กรุงเทพมหานครควรให้การสนับสนุนด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ ครูพเี่ ลีย้ งเด็ก ผูด้ แู ลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก
ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจและมีความมั่นคงในอาชีพ เช่น การบรรจุในต�ำแหน่งลูกจ้าง /พนักงานของรัฐ
หรือครูผดู้ เู ด็ก ให้ได้รบั สวัสดิการจากภาครัฐ เช่นเดียวกับครูพเี่ ลีย้ งเด็ก ผูด้ แู ลเด็กในศูนย์เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นต่างจังหวัด
๑๗. ควรส่งเสริมการเชื่อมโยงกลไกการท�ำงานอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้น�ำชุมชน
นักพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ให้มีระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือผนึกก�ำลังกันพัฒนา
ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน (แรกเกิด - ๒ ปี)
และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (๒ ปี – ๗ ปี) และสร้างเสริมกลไกให้มีกระบวนการยกระดับคุณภาพจากระดับมาตรฐาน
เป็นระดับดี และดีเลิศ ตามล�ำดับ
๑๘. ควรให้มีการจัดตั้งศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานครต้นแบบ จ�ำนวน ๓ แห่ง ได้แก่
		 ๑๘.๑ ศูนย์เด็กอ่อนศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง)
		 ๑๘.๒ ศูนย์เด็กอ่อนศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘ เกียกกาย
		 ๑๘.๓ ศูนย์เด็กอ่อนศูนย์บริการสาธารณสุข ๗๐ คันนายาว
๑๙. ควรให้สำ� นักอนามัยขอจัดสรรงบประมาณด�ำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร
๒๐. ควรให้ส�ำนักอนามัยและส�ำนักการแพทย์จัดท�ำหลักสูตรการอบรมครูพี่เลี้ยงเด็กและควรมีการรับรอง
หลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐาน และสามารถอ้างอิงได้ ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดดังนี้
ระดับมาตรฐาน อบรมภาคทฤษฎี ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน ภาคปฏิบัติฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กที่ศูนย์เด็กเล็ก
ระดับพื้นฐาน
อบรม ๓๕ ชั่วโมง
๒๓ ชั่วโมง
๑๒ ชั่วโมง
(๕ วัน)
ระดับดี
อบรม ๗๐ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง
๑๔ ชั่วโมง
๒๐ ชั่วโมง
(๑๐ วัน)
ระดับดีเลิศ
• อบรม ๒๑๐ ชั่วโมง ๓๖ ชั่วโมง
๑๔ ชั่วโมง
๑๖๐ ชั่วโมง
(๓๐ วัน)
• อบรมทบทวน
๒๐ ชั่วโมงต่อปี
๒๑. ส�ำนักอนามัยควรมีการศึกษาข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่มี เพื่อออกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ
เรียกเก็บค่าบริการศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อให้ศูนย์เด็กอ่อนสามารถบริหารจัดการได้เอง ไม่เป็นภาระ
งบประมาณของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการ
๒๒. ในการประเมินผล ให้มีการจัดให้มีรางวัลแก่ศูนย์เด็กอ่อนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของการ
จัดสรรงบประมาณให้เพิ่มเติม
๒๓. ควรให้มกี ารตัง้ คณะกรรมการและผูด้ ำ� เนินการประเมินผลศูนย์เด็กอ่อนตามมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร
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คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายด้านการโยธาและ
ผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร
ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๔) ประจ�ำปี
พุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้
สภากรุงเทพมหานครตัง้ คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายด้านการโยธาและผังเมืองทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกรุงเทพมหานคร และลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ
คณะกรรมการวิ ส ามั ญ ศึ ก ษาแนวทางการปรั บ ปรุ ง กฎหมายด้ า นการโยธาและผั ง เมื อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
๑. นายนิรันดร์
ประดิษฐกุล
ประธานกรรมการ
๒. นายภาส
ภาสสัทธา
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
๓. นายศักดิ์ชัย
บุญมา
รองประธานกรรมการ คนที่สอง
๔. นายอภิรัตน์
ศิวพรพิทักษ์
กรรมการ
๕. นายอัครวัฒน์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ
๖. พลโท โชติภณ
จันทร์อยู่
กรรมการ
๗. นายไชยยุทธ
ณ นคร
กรรมการ
๘. นายประวิทย์
พันธุ์วิโรจน์
กรรมการ
๙. นายเสถียร
เจริญเหรียญ
กรรมการ
๑๐. นายธานี
ปาริชาติอินทราณี
กรรมการ
๑๑. นายไพโรจน์
สันตนิรันดร์
กรรมการ
๑๒. นายไทวุฒิ
ขันแก้ว
กรรมการ
๑๓. นางสาวอัจฉรา จองสิทธิมหากุล
กรรมการ
๑๔. นายนพดล
ฉายปัญญา
กรรมการ
๑๕. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นายภิษัช
สีไธสง
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ กลุ่มงานญัตติและกระทู้
					
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๒. นายธนาพงศ์
ทองประดิษฐ์
นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการ
					
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๓. นายมนัสชัย
อุ่นศิริ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มงานญัตติและกระทู้
					
ส�ำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
หลักการด�ำเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�ำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษา ดังนี้
๑. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการโยธาและผังเมือง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง
๒. ตัง้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบเพือ่ ปรับปรุงกฎหมายด้านการโยธาและผังเมืองทีเ่ กีย่ วข้องกับกรุงเทพมหานคร
เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้างอาคารทีอ่ อกมาใช้บงั คับเป็นเวลานาน ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
ใหม่ เห็นสมควรยกเลิก รวมทัง้ ข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศกรุงเทพมหานครทีใ่ ช้บงั คับไม่ทนั สมัย สมควรให้มกี ารปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
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การด�ำเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๔) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
กับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อให้ฝ่ายบริหาร
พิจารณาด�ำเนินการดังนี้
กฎหมายที่กรุงเทพมหานครใช้เป็นเครื่องมือในการด�ำเนินการด้านการโยธาและผังเมืองเพื่อการบริหารราชการ
ของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่เนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ประกอบกับกฎหมายบางฉบับที่ใช้บังคับ มาเป็นเวลานาน ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ศกึ ษาเทศบัญญัตขิ องเทศบาลนครกรุงเทพ ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร ระเบียบกรุงเทพมหานคร
และประกาศกรุงเทพมหานคร รวมทัง้ สิน้ ๗๖ ฉบับ เห็นควรยกเลิก จ�ำนวน ๑๒ ฉบับ เห็นควรปรับปรุง จ�ำนวน ๗ ฉบับ และ
ยังไม่มีความจ�ำเป็นต้องยกเลิก จ�ำนวน ๕๗ ฉบับ ผลการศึกษา สรุปดังนี้
๑. เทศบัญญัตขิ องเทศบาลนครกรุงเทพ ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร และประกาศกรุงเทพมหานคร รวมทัง้ ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมที่เห็นควรยกเลิก รวมจ�ำนวน ๑๒ ฉบับ ประกอบด้วย
๑.๑ เทศบัญญัตขิ องเทศบาลนครกรุงเทพ เรือ่ ง ก�ำหนดบริเวณซึง่ อาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึน้ มิได้ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๒ (เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของย่านที่พักอาศัย พื้นที่บางส่วนในเขตปทุมวัน เขตบางรัก และเขตสาทร)
๑.๒ เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง ก�ำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕ (เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของย่านที่พักอาศัยพื้นที่บางส่วนในเขตพญาไท)
๑.๓ ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ก�ำหนดบริเวณห้ามใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
พ.ศ. ๒๕๒๕ (เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของย่านที่พักอาศัยพื้นที่บางส่วนในเขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร และ
เขตพญาไท)
๑.๔ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก�ำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่แขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด แขวงบางเชือกหนัง และแขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ (รวม ๒ ฉบับ)
๑.๕ ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ก�ำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในท้องทีแ่ ขวงบางไผ่ แขวงบางแคเหนือ และแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ (รวม ๒ ฉบับ)
๑.๖ ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ก�ำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในท้องที่เขตมีนบุรี แขวงคลองสามสิบ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก และแขวงคลองสามประเวศ
แขวงล�ำปลาทิว แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
(รวม ๒ ฉบับ)
๑.๗ ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ก�ำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท บริเวณโดยรอบศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย ในท้องทีแ่ ขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๒
๑.๘ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข้อก�ำหนดแบบของบันไดหนีไฟ และทางหนีไฟทางอากาศของอาคาร
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๑
๑.๙ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ลงวันที่
๒๓ กันยายน ๒๕๓๙
๒. ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครและระเบียบกรุงเทพมหานครทีเ่ ห็นควรปรับปรุง รวมจ�ำนวน ๗ ฉบับ ประกอบด้วย
๒.๑ ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ก�ำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชนั้ ใน ในท้องทีแ่ ขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘
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๒.๒ ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ก�ำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชนั้ นอก ในท้องทีแ่ ขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงช้า แขวงราชบพิธ แขวงส�ำราญราษฎร์ และแขวงวังบูรพาภิรมย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
๒.๓ ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ก�ำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ภายในบริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ในท้องที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และ
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕
๒.๔ ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ก�ำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท บริเวณโดยรอบสะพานพระราม ๘ ในท้องที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด และแขวงอรุณอมรินทร์
แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๕ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก�ำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่บางส่วนในแขวงแสมด�ำ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน และแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๔
๒.๖ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔
๒.๗ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหิน ทางเท้า และท�ำทางเชือ่ ม
ในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๑
๓. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบกรุงเทพมหานคร และประกาศกรุงเทพมหานคร ที่เห็นว่ายังไม่ควรต้อง
ยกเลิก เนื่องจากยังมีความจ�ำเป็นที่ต้องใช้บังคับในปัจจุบัน รวมจ�ำนวน ๕๗ ฉบับ ประกอบด้วย
๓.๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ที่ห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในระยะ ๑๕ เมตร
จากเขตถนนทั้งสองฟาก จ�ำนวน ๓๘ ฉบับ
๓.๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ที่ควบคุมเฉพาะความสูง เช่น บริเวณโดยรอบวัดอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวิหาร บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พื้นที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ บริเวณโดยรอบสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และบริเวณที่สมควรรักษาเป็นพิเศษเฉพาะแห่ง เช่น บริเวณโดยรอบพระต�ำหนัก
สวนจิตรลดารโหฐาน รวมทั้งข้อบัญญัติฯ ริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา บริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติ เป็นต้น จ�ำนวน ๑๕ ฉบับ
๓.๓. ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการพัฒนาทรัพย์สนิ ทีป่ ระชาชนทัว่ ไปใช้สอยร่วมกัน
พ.ศ. ๒๕๓๖ จ�ำนวน ๑ ฉบับ
๓.๔ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการพัฒนาทรัพย์สนิ
ที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๓๗ และระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลอง พ.ศ. ๒๕๔๙ จ�ำนวน ๒ ฉบับ
๓.๔ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ ง ก�ำหนดแบบแปลน แผนผัง และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ของห้องแถว
ตึกแถว ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก พ.ศ. ๒๕๓๑ จ�ำนวน ๑ ฉบับ
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