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สารจาก
ประธานสภากรุงเทพมหานคร



สารจากประธานสภากรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ ๑๒

ผลงานของสภากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๒

สรุปผลงานคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี  ๒๕๖๒ รวม ๑๑ คณะ

	 •	 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

	 •	 คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม

	 •	 คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง

	 •	 คณะกรรมการการสาธารณสุข

	 •	 คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

	 •	 คณะกรรมการการเศรษฐกิจ	การเงิน	การคลัง	และติดตามงบประมาณ

	 •	 คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย

	 •	 คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการการสังคม

	 •	 คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร

	 •	 คณะกรรมการการจราจร	ขนส่งและการระบายน�้า

	 •	 คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา

	 •	 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�าหนดให้ในกรณีที่สมาชิกกรุงเทพมหานครว่างลง	 
มิให้จัดให้มีการเลือกตั้ง	 แต่ให้ด�าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจ�านวน	 ๓๐	 คน	 เพื่อท�าหน้าที่สมาชิก 
สภากรงุเทพมหานคร	ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๘	นัน้	บดันีค้ณะกรรมการ
สรรหาสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	ได้ด�าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นแล้ว

อาศยัอ�านาจตามความในข้อ	๕	แห่งประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิที	่๘๖/๒๕๕๗	เรือ่ง	การได้มาซึง่สมาชกิ
สภากรุงเทพมหานครและสมาชกิสภาเขตเป็นการช่ัวคราว	ลงวนัที	่๓๐	กรกฎาคม	๒๕๕๗	ประธานคณะกรรมการสมาชิก
กรุงเทพมหานคร	จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	ดังนี้

	 ๑.	 นายกิตติ		บุศยพลากร
	 ๒.	 ร้อยต�ารวจตรี	เกรียงศักดิ์		โลหะชาละ
	 ๓.	 พลเอก	โกญจนาท		จุณณะภาต
	 ๔.	 พลเอก	คนินทร		วงศาโรจน์
	 ๕.	 นายค�ารณ		โกมลศุภกิจ
	 ๖.	 นายฉัตรชัย		พรหมเลิศ
	 ๗.	 นายชยาวุธ		ศิริยุทธ์วัฒนา
	 ๘.	 นายเชนทร์		วิพัฒน์บวรวงศ์
	 ๙.	 พลตรี	โชติภณ		จันทร์อยู่
	๑๐.	 นางสาวดวงพร		รุจิเลข
	๑๑.	 นายธวัชชัย		ฟักอังกูร
	๑๒.	 พลต�ารวจโท	ธีระศักดิ์		ง่วงบรรจง
๑๓.	 นายนิรันดร์		ประดิษฐกุล
๑๔.	 พันต�ารวจเอก	ประสพโชค		พร้อมมูล
๑๕.	 นายพรชัย		เทพปัญญา
๑๖.	 นายพระเทพ		ศิริวนารังสรรค์
๑๗.	 พลต�ารวจโท	พลบูรณ์		ช�านาญกูล
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�่า
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�ารวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ  
ประธานสภากรุงเทพมหานคร

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุลรองประธาน
สภากรุงเทพมหานคร คนที่ ๒

นายกิตติ บุศยพลากรรองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร คนที่ ๑                    
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พลเอก คนินทร วงศาโรจน์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายค�ารณ โกมลศุภกิจ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

พลตรี โชติภณ จันทร์อยู่
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นางสาวดวงพร รุจิเรข
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
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นายธวัชชัย ฟักอังกูร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล    
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายพรชัย เทพปัญญา
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
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นายภาส ภาสสัทธา
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

	  

นายวิชาญ ธรรมสุจริต
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายอภิรัตน์  ศิวพรพิทักษ์   
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา   
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

	  



ผลงานในรอบปี
๒๕๖๒
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๑. มีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
•	สมัยประชุมสามัญ	๔	สมัย	มีการประชุม	๒๒	ครั้ง
•	สมัยประชุมวิสามัญ	๒	สมัย	มีการประชุม	๔	ครั้ง

๒. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานครทีส่ภาฯ	ให้ความเหน็ชอบและผู้ว่าราขกาชกรงุเทพมหานครได้ลงนามและประกาศ

ใช้เป็นข้อบัญญัติในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
๑.	 ข้อบัญญตักิรงุเทพมหานคร	เรือ่ง	ค่าธรรมเนยีมส�าหรับการด�าเนนิกจิการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	

พ.ศ.	๒๕๖๑	(หมายเหตุ	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่	๓	พฤษภาคม	๒๕๖๒)
๒.	ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	เงินสะสม	พ.ศ.	๒๕๖๒
๓.	 ข้อบญัญติักรุงเทพมหานคร	เรือ่ง	ค่าตอบแทนพเิศษในกรณท่ีีเกดิสาธารณภยัในเขตกรงุเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๖๒
๔.	ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	ส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๖๒
๕.	 ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร	เรือ่ง	ค่าธรรมเนยีมการให้บรกิารในการจดัการสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยตามกฎหมาย

ว่าด้วยสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๖๒
๖.	ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	เบี้ยประชุมกรรมการ	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๒
๗.	 ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร	เรือ่ง	การจ่ายค่าตอบแทนแก่บคุคลทีป่ฏบัิตงิานการบรกิารทางการแพทย์รปูแบบ

พิเศษ	ของสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๖๒
๘.	ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓
๙.	ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ�าบัดน�้าเสีย	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	๒๕๖๒
๑๐.	ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร	เรือ่ง	ค่าธรรมเนยีมการให้บรกิารในการจดัการส่ิงปฏิกลูหรอืมลูฝอยตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสาธารณสุข	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒
ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานคร
ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	วิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	....

ผลงานในรอบปี ๒๕๖๒ ของสภากรุงเทพมหานคร
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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�้า
๑๑.	คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา

สรุปผลงานคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานคร



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒

สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงาน 
การประชุมลับ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๑
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

นางสาวดวงพร รุจิเรข
ประธานกรรมการ

นายธวัชชัย ฟักอังกูร
กรรมการ

พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
กรรมการ

นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์
รองประธานกรรมการ
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒



สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ
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สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ  
ในคราวประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุวสิามญั สมยัที ่๑ (ครัง้ที ่๒) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ เมือ่วนัจนัทร์ที่  
๒๖ กนัยายน ๒๕๖๑ และสมยัประชมุสามญั สมยัที ่๔ (คร้ังที ่๒) ประจ�าปีพทุธศักราช ๒๕๖๑ เมือ่วันที ่๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๑  
ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๕ คน ดังนี้

๑. นางสาวดวงพร  รุจิเรข ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ รองประธานกรรมการ  
๓. นายธวัชชัย ฟักอังกูร กรรมการ
๔. พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์  ง่วนบรรจง  กรรมการ
๕. นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงาน
การประชุมลับ จ�านวน ๒ คน ประกอบด้วย  

๑. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๒. หัวหน้ากลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อด�าเนินการจัดท�า
และตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครทั้งก่อนน�าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
และหลังจากคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและลงมติให้มีการแก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ จ�านวน ๑ คณะ  
และได้มีการตั้งอนุกรรมการทดแทนผู้ที่ขอลาออก เป็นผลให้คณะอนุกรรมการฯ ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
มีจ�านวน ๑๒ คน ประกอบด้วย

๑. นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการ
๒. พลต�ารวจโท 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�าสั่งที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ตั้งคณะอนุกรรมการตราจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครขึ้นใหม่ จ�านวน 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
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 ๕. นางสุดา   ชินวงษ์ อนุกรรมการ
 ๖. นายรังษี   เมืองเกษม อนุกรรมการและเลขานุการ
 ๗. นางฤดี   บัวศรี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ๘. นางสาวพิรุณพร อินธะนู อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย
 ๑. พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง ประธานอนุกรรมการ
 ๒. นางสาวเฟื่องฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ รองประธานอนุกรรมการ 
 ๓. นางชนิศฎ์สรฐ์   สืบสังข์ อนุกรรมการ 
 ๔. นางณัฐรดี   ซุ่ยยัง อนุกรรมการ
 ๕. นางกมลเนตร   จันทร์พัฒนกุล อนุกรรมการ
 ๖. นางจันทรา   ค�าดี อนุกรรมการ
 ๗. นางสาวนงนุช   โมกขพันธ์ อนุกรรมการและเลขานุการ
 ๘. นางสาวกมลวรรณ   จันทระ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ๙. นายฐาณศักดิ์  กิตติเสาวภาคย์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับได้ด�าเนินการตรวจรายงาน

การประชมุสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๒ เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว และไม่มรีายงานการประชมุลบัแต่อย่างใด  
โดยได้สรุปผลงานของคณะกรรมการฯ ดังนี้

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

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒  มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. กระทูถ้ามสดของนายไพฑรูย์ ขัมภรตัน์ เรือ่ง ขอทราบแนวทางการด�าเนนิการก่อสร้างถนนเลยีบคลองประปา

ระหว่างถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ไปถนนสรงประภา เขตดอนเมือง
 • พลต�ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร ได้มอบให้นายจกักพนัธุ ์ผิวงาม รองผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๒. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษในกรณีที่เกิดสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. ....
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมครั้งต่อไปตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
๓.  ขอความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครด�าเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครในการขุดลอกคลองบางพึ่ง  

พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ในส่วนที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๔.  รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกรุงเทพมหานครประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เรื่อง รายงาน

ของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของกรุงเทพมหานคร พร้อมรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) เพื่อทราบ

 • พลต�ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายเกรียงยศ สุดลาภา  
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกรุงเทพมหานคร ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้อภิปรายให้ข้อสังเกต
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 • ที่ประชุมรับทราบและขอให้ฝ่ายบริหารน�าข้อสังเกตของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไปพิจารณา 
ด�าเนินการต่อไป

๕.  ญตัตขิองพลตร ีสทุธชิยั วงษ์บบุผา เร่ือง ขอให้กรงุเทพมหานครส่งเสรมิและสนับสนนุการศกึษาส�าหรบันกัเรยีน 
ของกรุงเทพมหานคร

 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๖. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งซ่อมกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ใน

การบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกันแทนในต�าแหน่งที่ว่าง
 • นายไพฑรูย์ ขัมภรตัน์ ได้เสนอให้สภาฯ ตัง้ซ่อมกรรมการในคณะกรรมการวสิามญัฯ แทนนายพงศธร ศริิธรรม  

ผู้อ�านวยการเขตพระนคร ซ่ึงได้ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการเขตบางกอกน้อย และได้ยื่นหนังสือขอลาออกจาก 
คณะกรรมการวิสามัญฯ ท�าให้ต�าแหน่งกรรมการในสัดส่วนของฝ่ายบริหารว่างลง ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ได้เสนอตั้งนายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อ�านวยการเขตพระนคร เป็นกรรมการแทนในต�าแหน่งที่ว่าง   

 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
สมยัประชมุสามญั สมยัแรก (ครัง้ที ่๒) เมือ่วนัพธุที ่๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดังนี้
๑. รับรองรายงานการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามัญ สมยัท่ีสอง (ครัง้ที ่๗) ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.  กรงุเทพมหานครขอถอนสภาพทีส่าธารณะบรเิวณซอยอนิทามระ ๑๒ (ซอยร่มเยน็) (คณะกรรมการวิสามญัฯ 

รายงานผลก่อนให้ความเห็นชอบ) 
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบให้

กรุงเทพมหานครถอนสภาพที่สาธารณะบริเวณซอยอินทามระ ๑๒ (ซอยร่มเย็น)
๓.  รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงภารกิจระหว่างส�านัก 

และส�านักงานเขต เพื่อรองรับการบริการประชาชน
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๔. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษในกรณีที่เกิดสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. .... (เลื่อนมาจากวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒)
 • ทีป่ระชุมมมีตริบัหลกัการแห่งร่างข้อบญัญตัฯิ ในวาระท่ีหนึง่ และมีมตใิห้ต้ังคณะกรรมการวสิามญัฯ จ�านวน 

๑๑ คน โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน ๑๐ วันท�าการ
๕.  ญตัตขิองพลตร ีสทุธชิยั วงษ์บบุผา เร่ือง ขอให้กรงุเทพมหานครส่งเสรมิและสนับสนนุการศกึษาส�าหรบันกัเรยีน 

ของกรุงเทพมหานคร (เลื่อนมาจากวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒)
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๖.  ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านอนามัย 

สิ่งแวดล้อม
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดในวันที่  

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๗.  ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

การด�าเนินกิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท�าบริการสาธารณะ
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดในวันที่  

๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 
๘.  ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายด้านการโยธา 

และผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒
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 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดในวันที่  
๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

สมยัประชมุสามญั สมยัแรก (ครัง้ท่ี ๓) เมือ่วนัพธุที ่๒๓ มกราคม ๒๕๖๒  มเีร่ืองทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑. กระทู้ถามสดของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าโครงการต่อเชื่อมศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กับถนนก�าแพงเพชร ๖ (ถนนหมายเลข ๘)
 • นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๒.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สาม
 • ทีป่ระชมุได้พิจารณาร่างข้อบญัญตัใินวาระท่ีสองจากรายงานของคณะกรรมการวสิามญัฯ และมมีตเิหน็ชอบ 

ในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป
๓.  รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบการมอบให้เอกชนกระท�า

กิจการเก่ียวกับที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร ก่อนให้ความเห็นชอบ เฉพาะกรณีอาคารจอดยานยนต์บริเวณ 
ตลาดยอด บางล�าภู เขตพระนคร 

 • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ
๔.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา
 • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ
๕.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

สมยัประชมุสามญั สมยัแรก (ครัง้ท่ี ๔) เมือ่วนัพธุที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๒  มเีร่ืองทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการตามญัตติของพลโท โชติภณ จันทร์อยู่ 

เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก
และกล่องโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชนช่วยกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

 • ที่ประชุมรับทราบ
๒.  รบัรองรายงานการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามัญ สมยัท่ีสอง (ครัง้ที ่๘) ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๓.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการสาธารณสุข
 • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ
๔.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
 • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ
๕.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า
 • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ
๖.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
 • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ
๗.  รายงานผลงานของคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
 • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ
๘.  ญตัตขิองนายไพฑรูย์ ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครด�าเนนิการเพือ่เตรยีมความพร้อมก่อนวนัจดังาน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภาระหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร



สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ
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 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๙.  ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา 

การจัดตั้งและพัฒนารูปแบบศูนย์เด็กอ่อนให้มีมาตรฐาน
 • ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๑๖ คน โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๑๕๐ วัน
๑๐. ญัตติของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเพิ่มกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญ

ศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน
 • ที่ประชุมมีมติตั้งเพิ่มกรรมการ ๑ คน คือ พันเอก วิโรจน์ หนองบัวล่าง รวมมีคณะกรรมการวิสามัญฯ  

จ�านวนทั้งสิ้น ๑๙ คน

สมยัประชมุสามญั สมยัแรก (ครัง้ที ่๕) เมือ่วนัพุธที ่๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลบริการ

ทางการแพทย์รูปแบบพิเศษในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....    
 • ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ  

จ�านวน ๑๗ คน โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน ๕ วันท�าการ
๒. ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเพิ่มกรรมการในคณะกรรมการ

วิสามัญศึกษาการจัดตั้งและพัฒนารูปแบบศูนย์เด็กอ่อนให้มีมาตรฐาน
 • ที่ประชุมมีมติตั้งเพิ่มกรรมการ ๑ คน คือนางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รวมมีคณะกรรมการวิสามัญฯ  

จ�านวนทั้งสิ้น ๑๗ คน

สมยัประชมุสามญั สมยัแรก (ครัง้ที ่๖) เมือ่วนัพธุที ่๑๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑.  รับรองรายงานการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามัญ สมยัท่ีสอง (ครัง้ที ่๙) ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๖๑ วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม
 • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ
๓.  รายงานผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ
 • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ
๔.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ
 • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ
๕.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
 • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ
๖.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
 • ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ  

จ�านวน ๑๕ คน โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน ๕ วันท�าการ
๗.  ญตัตขิองนายภาส ภาสสัทธา เรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครเตรยีมความพร้อมอาคารหอประชุมสภากรงุเทพมหานคร
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๘.  ญตัตขิองนายชยาวธุ ศริยิทุธ์วฒันา เรือ่ง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษากฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
 • ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๑๓ คน โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๑๕๐ วัน
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๙.  ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวสิามญัศึกษาข้อเทจ็จริงและกฎหมายทีใ่ช้ในการบรหิารจดัการ
พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน

 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๑๕๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเม่ือวันท่ี  
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

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

สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (คร้ังที ่๑) เมือ่วนัพธุที ่๓ เมษายน ๒๕๖๒ มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ที่ประชุมรับทราบ
๒.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ

พจิารณาร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ค่าธรรมเนยีมส�าหรบัการด�าเนนิกจิการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
พ.ศ. ....

 • ที่ประชุมรับทราบ
๓.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการตามญัตติของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ 

เร่ือง ขอให้กรุงเทพมหานครจัดระเบียบและก�าหนดมาตรการไม่ให้บุคคลน�าสินค้ามาขายบนถนนสาธารณะบริเวณ 
ถนนหลานหลวง ถนนนางเลิ้ง ถนนราชด�าเนินและถนนบริเวณโดยรอบ

 • ที่ประชุมรับทราบ
๔.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการตามญัตติของพลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา 

เรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครบรหิารจดัการศนูย์สร้างสขุทกุวยัให้มปีระสทิธภิาพเกดิประโยชน์ในการให้บริการประชาชน 
และญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบระบบควบคุมและการใช้งานกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ในศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่าให้มีประสิทธิภาพ

 • ที่ประชุมรับทราบ
๕.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการตรวจสอบการได้รับและการใช้จ่าย 

งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลที่ผ่านมา ตามญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบ 
การได้รับและการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลที่ผ่านมา

 • ที่ประชุมรับทราบ
๖.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ในส่วนการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร 
 • ที่ประชุมรับทราบ
๗.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑๐) ประจ�าปี

พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
 • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๘.  กระทู้ถามสดของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน 

(เลียบคูนายกิมสาย ๑)
 • พลต�ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร ได้มอบให้นายจกักพนัธุ ์ผิวงาม รองผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๙.  กระทู้ถามสดของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง การบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
 • พลต�ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร ได้มอบให้นายจกักพนัธุ ์ผิวงาม รองผู้ว่าราชการ 
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กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๑๐. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษในกรณีที่เกิดสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สาม
 • ทีป่ระชมุได้พิจารณาร่างข้อบญัญตัใินวาระท่ีสองจากรายงานของคณะกรรมการวสิามญัฯ และมมีตเิหน็ชอบ 

ในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป
๑๑. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท 

การผลิตน�้าดื่มจากเครื่องจ�าหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ. ....
 • ที่ประชุมมีมติให้ถอนร่างข้อบัญญัติดังกล่าวตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
๑๒. รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกรุงเทพมหานครประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • พลต�ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายเกรียงยศ สุดลาภา  

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกรุงเทพมหานครประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้อภิปรายให้ข้อสังเกต

 • ทีป่ระชมุรบัทราบและขอให้ฝ่ายบรหิารน�าข้อสังเกตของสมาชกิสภากรงุเทพมหานครไปพจิารณาด�าเนนิการ 
ต่อไป

๑๓. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศึกษาแนวทางการเพิม่ประสิทธภิาพการบรหิารจดัการ
การด�าเนินกิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท�าบริการสาธารณะ

 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๔๕ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันท่ี  
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

๑๔. ขอขยายเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบการมอบให้เอกชน
กระท�ากิจการเกี่ยวกับที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานครก่อนให้ความเห็นชอบ

 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันท่ีครบก�าหนดเมื่อวันที่  
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๑๕. ญัตติด้วยวาจาของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครก�าหนดมาตรการควบคุมตรวจสอบ 
การรือ้ถอนอาคารและจ�านวนอาคารทีร่ือ้ถอนของเอกชนและราชการในเขตกรงุเทพมหานครเพ่ือความปลอดภยัต่อชวีติ
และทรัพย์สินของประชาชน

 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (คร้ังที ่๒) เมือ่วนัพุธที ่๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินงานตามญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้

กรุงเทพมหานครด�าเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานคร ในการขุดลอกคลองบางพึ่งพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะในส่วนที่อยู่
ในพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

 • ที่ประชุมรับทราบ
๒.  รบัรองรายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่๑) ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๖๑ วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๓.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ  

จ�านวน ๑๑ คน โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน ๕ วันท�าการ
๔.  ญตัตขิองนายไพฑรูย์ ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครจดัสรรงบประมาณเพือ่พฒันาระบบไหลเวยีนน�า้

ในคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่องกัน
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 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป 
๕.  ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพัฒนาการเดนิทางด้วยระบบ ล้อ ราง 

เรือ และการเชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดในวันที่  

๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (คร้ังที ่๓) เมือ่วนัพธุที ่๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินงานตามญัตติของนายภาส ภาสสัทธา  

เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบระบบควบคุมและการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในศูนย์กีฬา 
บางกอกอารีน่าให้มีประสิทธิภาพ

 • ที่ประชุมรับทราบ
๒.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินงานตามญัตติของนายภาส ภาสสัทธา  

เรือ่ง ขอให้กรุงเทพมหานครส่งเสรมิและเร่งรดัให้มเีครอืข่ายครอบครวัและชมรมผู้ปกครองในโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานคร 
และญัตติของพลโท โชติภณ จันทร์อยู่ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครลดละเลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชนช่วยกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก 
และกล่องโฟม

 • ที่ประชุมรับทราบ
๓.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินงานตามญัตติด้วยวาจาของนายอัครวัฒน์ 

เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครก�าชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 • ที่ประชุมรับทราบ
๔.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินงานตามญัตติของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง 

ขอให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภาระหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร

 • ที่ประชุมรับทราบ
๕.  รบัรองรายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่๓) ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๖.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลบริการ

ทางการแพทย์รูปแบบพิเศษในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สาม
 • ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมต ิ

เห็นชอบในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป
๗.  รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาการจดัระเบยีบทางเท้ารวมถงึการจดัระเบียบสายไฟฟ้า

และสายสื่อสาร
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป 
๘.  รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวิสามญัศกึษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านอนามยัสิง่แวดล้อม
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป 
๙.  ญตัตขิองนายภาส ภาสสทัธา เรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครใช้ประโยชน์พืน้ทีอ่าคารในบรเิวณสวนหลวงพระราม ๘ 

ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป



สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ
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รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ
ตรวจของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี้

สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๔) เมือ่วนัพธุที ่๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ มเีร่ืองทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑.  รับรองรายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่๔) ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.  รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการปรบัปรงุกฎหมายด้านการโยธาและผังเมอืง

ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๓.  ร่างข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... ในวาระที่สองและวาระที่สาม
 • ทีป่ระชมุพจิารณาถงึข้อ ๘๔ วรรคสอง โดยมสีมาชกิร่วมอภปิรายหลายท่าน ประธานทีป่ระชมุจงึสัง่ให้เล่ือน

ระเบียบวาระในส่วนที่เหลือไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
๔.  ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมือง

อัจฉริยะ (SMART CITY)
 • ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๕) เมือ่วนัพุธที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มเีร่ืองท่ีผ่านการพิจารณาโดยสรปุดงัน้ี
๑.  รับรองรายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่๔) ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.  ร่างข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สาม (ค้างพิจารณามาจาก

การประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒)
 • ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาฯ ในวาระที่สองต่อจากการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ โดยเริ่มจากข้อ ๘๕ จนจบ
 • ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานครในวาระที่สองจากรายงานของ 

คณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
ต่อไป

๓.  รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาการจัดตัง้และพฒันารปูแบบศนูย์เดก็อ่อนให้มมีาตรฐาน
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป 
๔.  รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและ 

เสียชีวิตจากการจราจรทางถนน
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป 
๕.  ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานคร 

เป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) (เลื่อนมาจากการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดในวันที่  

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๖.  ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

การด�าเนินกิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท�าบริการสาธารณะ
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดในวันที่  

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒
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สมยัประชมุสามญั สมัยท่ีสอง (ครัง้ที ่๖) เมือ่วนัพธุที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มเีรือ่งทีผ่่านการพิจารณาโดยสรปุดงันี้
๑.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ�าบัดน�้าเสีย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....
 • ที่ประชุมรับทราบ
๒.  รบัรองรายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่๕) ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๓.  รายงานผลการพจิารณาของคณะกรรมการวสิามญัพจิารณาญตัตขิอความเหน็ชอบการมอบให้เอกชนกระท�า

กิจการเกี่ยวกับที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร ก่อนให้ความเห็นชอบ
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป 
๔.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สาม
 • ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญและมีมติเห็นชอบ

ในวาระที่สามเพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป 
๕.  ญัตติของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริง 

ข้อกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ก�าหนดให้ “สังคมผู้สูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติ
 • ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๒๑ คน โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๙๐ วัน 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๗) เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา 
โดยสรุปดังนี้

๑.  ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครได้มหีนงัสอืรายงานผลการด�าเนนิการตามญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค์ 
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร

 • ที่ประชุมรับทราบ
๒.  รบัรองรายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่๖) ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๓.  กระทู้ถามสดของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง การบริหารจัดการแม่น�้าคูคลองในกรุงเทพมหานคร 

เพื่อส่งเสริมการจราจรและการป้องกันปัญหาน�้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • พลต�ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร ได้มอบให้นายจกักพนัธุ ์ผิวงาม รองผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๔.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สาม
 • ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญและมีมติเห็นชอบ 

ในวาระทีส่ามเพือ่ประกาศใช้เป็นข้อบญัญตักิรงุเทพมหานครต่อไปพร้อมท้ังมมีตเิหน็ด้วยกบัข้อสงัเกตตามทีค่ณะกรรมการ
วิสามัญฯ เสนอ 

 ๕. ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ส�านกังานตลาดกรงุเทพมหานคร พ.ศ. .... ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม
 • ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญและมีมติเห็นชอบ 

ในวาระทีส่ามเพือ่ประกาศใช้เป็นข้อบญัญตักิรงุเทพมหานครต่อไปพร้อมท้ังมมีตเิหน็ด้วยกบัข้อสงัเกตตามทีค่ณะกรรมการ
วิสามัญฯ เสนอ 

๖.  ญตัตขิองนายพรเทพ ศริิวนารงัสรรค์ เรือ่ง ขอให้สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

 • ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๑๖ คน โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๙๐ วัน 
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๗.  กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงอจัฉริยะ (SMART CITY) 
ขอลาออก 

 พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล ประธานกรรมการวิสามัญฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ารองศาสตราจารย์  
พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานคร 
เป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) ขอลาออก จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีจ�านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่โดยไม่ตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่าง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๘) เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา 
โดยสรุปดังนี้

๑.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง (คร้ังที่ ๑) ประจ�าปี
พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

 • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.  กระทูถ้ามสดของนายนรินัดร์ ประดิษฐกุล เรือ่ง การพัฒนาชมุชนแออดัในกรงุเทพมหานครเพือ่พฒันาคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
 • พลต�ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
๓.  กระทูถ้ามสดของนายธวชัชัย ฟักองักูร เรือ่ง ความล่าช้าและการด�าเนนิการตามโครงการก่อสร้างอาคารเรยีน

และอาคารประกอบของส�านักการศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 • พลต�ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร และนายเกรยีงยศ สดุลาภา รองผูว่้าราชการ

กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๔.  ญัตติของนายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ และคณะ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาก�าหนดแนวทางในการ

ด�าเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครให้มีความชัดเจน
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป 
๕.  ญัตติของนายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ และคณะ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการติดตั้งกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV) ตามโครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ�านวน ๑๒ ศูนย์
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป 
๖.  ญัตติของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน�้า  

ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณศูนย์ราชการ
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป 
๗.  กรรมการในคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ขอลาออก 
 พลโท โชติภณ จันทร์อยู่ ประธานกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร แจ้งต่อที่ประชุมว่านายอภิรัตน์  

ศิวพรพิทักษ์ กรรมการในคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ขอลาออก จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
 • ที่ประชุมรับทราบ 

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

สมัยประชมุวสิามญั สมยัแรก (ครัง้ที ่๑) เมือ่วนัพธุที ่๕ มถินุายน ๒๕๖๒ มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง (คร้ังที่ ๒) ประจ�าปี

พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
 • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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๒.  กระทู้ถามสดของนายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า เรื่อง สอบถามกรณีกฎหมายก�าหนดข้อจ�ากัดการใช้งบประมาณ
กรุงเทพมหานครแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

 • พลต�ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายสมภาคย์ สุขอนันต์  
รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๓.  กระทู้ถามสดของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง ขอทราบปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนากรุงเทพมหานคร
ตามค�าขวัญ “กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย”

 • พลต�ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายเกรียงยศ สุดลาภา  
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๔.  กระทู้ถามสดของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองคูนายกิมสาย ๒  
เขตดอนเมือง

 • พลต�ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร ได้มอบให้นายจกักพนัธุ ์ผิวงาม รองผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๕.  ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง การจดัเก็บค่าธรรมเนยีมบ�าบดัน�า้เสยี (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ในวาระทีส่อง 
และวาระที่สาม

 • ทีป่ระชมุได้พิจารณาร่างข้อบญัญตัใินวาระท่ีสองจากรายงานของคณะกรรมการวสิามญัฯ และมมีตเิหน็ชอบ 
ในวาระทีส่ามเพือ่ประกาศใช้เป็นข้อบญัญตักิรงุเทพมหานครต่อไปพร้อมท้ังมมีตเิหน็ด้วยกบัข้อสงัเกตตามทีค่ณะกรรมการ
วิสามัญฯ เสนอ 

๖.  ญัตติของนายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทาง
ป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พื้นที่กรุงเทพมหานคร

 • ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๑๒ คน โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๑๒๐ วัน 
๗.  ตั้งซ่อมกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ 

เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน แทนในต�าแหน่งที่ว่าง 
 นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานกรรมการวิสามัญฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่านายวุฒิชัย บุญสิทธ์ิ กรรมการ 

ในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายท่ีใช้ในการบริหารจัดการพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและ 
พืน้ทีต่่อเน่ืองกนั ได้ลาออกเนือ่งจากได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการเขตประเวศ จงึเสนอทีป่ระชมุพจิารณา

 • ที่ประชุมมีมติตั้งนายสุริยชัย รวิรรณ ผู้อ�านวยการเขตพระนคร เป็นกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่าง 

สมยัประชมุวสิามญั สมยัแรก (ครัง้ที ่๒) เมือ่วนัพธุท่ี ๑๒ มถินุายน ๒๕๖๒ มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยก�าหนด

วงเงินงบประมาณรายจ่ายจ�านวน ๘๓,๓๙๘,๙๒๐,๐๐๐ บาท จ�าแนกดังนี้
 • งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๘๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 • งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๓๙๘,๙๒๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกสภาฯ 

อภิปรายในญัตตินี้ในด้านต่าง ๆ กันอย่างกว้างขวาง และยังมีสมาชิกสภาฯ แจ้งความประสงค์ที่จะอภิปรายหลายท่าน 
ประธานสภาฯ เห็นว่าได้มีการอภิปรายกันมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว จึงส่ังให้มีการอภิปรายต่อในวันพฤหัสบดีที่ 
๑๓ มิถุนายน เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

สมยัประชมุวสิามญั สมยัแรก (ครัง้ที ่๒) เมือ่วันพธุที ่๑๓ มถินุายน ๒๕๖๒ มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดังนี้
๑.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สมาชิกสภาฯ  

ได้อภิปรายต่อจากวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ จนครบทุกด้านแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ 
และตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ จ�านวน ๓๗ คน โดยก�าหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วันท�าการ
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๒.  ญัตติของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดเก็บ 
ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมและภาษีอื่นที่พึงจัดเก็บตามกฎหมาย 

 • ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปในการประชุมคราวต่อไป 

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

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา 
โดยสรุปดังนี้

๑.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง (คร้ังที่ ๓) ประจ�าปี
พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

 • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่สอง

และวาระที่สาม
 • ทีป่ระชมุได้พจิารณาร่างข้อบญัญตัฯิ ในวาระทีส่องจากรายงานผลการพจิารณาของคณะกรรมการวสิามญัฯ 

ซึ่งมีกรรมการวิสามัญฯ ขอสงวนความเห็นไว้หลายรายการ และเมื่อที่ประชุมได้พิจารณา (๑๙) ส�านักพัฒนาสังคม 
เรียบร้อยแล้ว ประธานสภาฯ ได้สัง่เลือ่นการพจิารณาไปในการประชุมสภาฯ ครัง้ต่อไปในวนัศุกร์ที ่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๓. ประธานสภาฯ ได้สั่งเลื่อนเรื่องที่ค้างพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔ และระเบียบวาระที่ ๕ ไปพิจารณา 
ในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้

  ๓.๑ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ในวาระที่สองและวาระที่สาม

 ๓.๒ รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ
การด�าเนินกิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท�าบริการสาธารณะ    

 ๓.๓ ญัตติของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมและภาษีอื่นที่พึงจัดเก็บตามกฎหมาย 

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม (คร้ังท่ี ๒) เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา 
โดยสรุปดังนี้

๑.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่สอง
และวาระที่สาม

 • ทีป่ระชมุได้พจิารณาร่างข้อบญัญตัฯิ ในวาระทีส่องจากรายงานผลการพจิารณาของคณะกรรมการวสิามญัฯ 
ต่อจากการประชุมเม่ือวันพุธท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีกรรมการวิสามัญฯ ขอสงวนความเห็นไว้หลายรายการ  
ทีป่ระชมุได้พิจารณาและมมีตเิหน็ชอบตามความเห็นของคณะกรรมการวสิามัญฯ ยกเว้นรายการทีพ่ลโท โชตภิณ จนัทร์อยู ่
กรรมการวสิามญัฯ ขอสงวนความเหน็ไว้ในรายการของส�านกัการจราจรและขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการเดนิเรอืในคลองแสนแสบ 
ส่วนต่อขยาย ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร  จ�านวนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงโครงการนี้ไว้ 
ตามร่างฯ ตามที่กรรมการวิสามัญฯ ขอสงวนความเห็นเสนอ ท�าให้งบประมาณรายจ่ายของส�านักการจราจรและขนส่ง 
เพิ่มขึ้น และเป็นผลให้งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครสูงกว่าประมาณการรายได้ จึงมีมติให้ปรับลดงบกลาง
เท่ากบัยอดงบประมาณรายจ่ายทีเ่พิม่ข้ึนของส�านกัการจราจรและขนส่ง และได้มมีตเิห็นชอบในวาระทีส่าม เพือ่ประกาศ
ใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยก�าหนดวงเงิน 
งบประมาณรายจ่ายเป็นจ�านวนไม่เกิน ๘๓,๓๙๘,๐๐๖,๐๐๐ บาท จ�าแนกดังนี้
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  ก. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๘๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  ข. งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๓๙๘,๐๐๖,๐๐๐ บาท พร้อมทั้ง 

มีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตตามที่คณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ
๒.  รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

การด�าเนินกิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท�าบริการสาธารณะ    
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๓.  ญัตติของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมและภาษีอื่นที่พึงจัดเก็บตามกฎหมาย 
 • ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๑๕ คน โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๙๐ วัน

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๓) เม่ือวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องท่ีผ่านการพิจารณา 
โดยสรุปดังนี้

๑.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช 
๒๕๖๑ วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
 • ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ  

จ�านวน ๑๕ ท่าน โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน ๗ วันท�าการ
๓.  ญัตติของนายธวัชชัย ฟักอังกูร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครประเมินผลเชิงคุณภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

ในหมวดรายจ่ายอื่นของกรุงเทพมหานคร    
 • ที่ประชุมมีมติยินยอมให้ถอนญัตตินี้ตามที่ผู้เสนอญัตติเสนอขอถอน
๔.  ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาการเดนิทางด้วยระบบล้อ ราง 

เรือ และการเชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่  

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๕.  ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษากฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง

อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่  

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๖.  ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานคร 

เป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่  

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๗.  ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เพื่อขับเคล่ือนนโยบาย

รัฐบาลที่ก�าหนดให้ “สังคมผู้สูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติ
 • ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี ๙๐ วนันบัแต่วนัทีค่รบก�าหนดในวนัที ่๕ สงิหาคม 

๒๕๖๒ 
๘.  ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ

จิตและจิตเวช
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดในวันที่  

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
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สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่๔) เมือ่วนัพธุที ่๑๔ สงิหาคม ๒๕๖๒ มเีร่ืองทีผ่่านการพิจารณาโดยสรปุดังนี้
๑.  ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการ 

ตามญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้
 ๑.๑ ญัตติด้วยวาจาของนายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมมาตรการรองรับผล

จากค�าพิพากษาศาลปกครองกลาง กรณีให้รื้อถอนตลาดในพื้นที่เขตประเวศ
 ๑.๒  ญัตติของนายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครก�าหนดมาตรการและแนวทาง 

การด�าเนินการตรวจสอบ ควบคุมและก�ากับดูแลโครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดขยะมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย
 • ที่ประชุมรับทราบ
๒. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๓.  กระทู้ถามสดของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง การเปิดใช้ถนนหมายเลข ๘ หลังศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ
 • พลต�ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร ได้มอบให้นายศักดิชั์ย บญุมา รองผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๔.  กระทูถ้ามสดของนายนรินัดร์ ประดษิฐกุล เร่ือง แนวทางการบรหิารและการปฏบิตัริาชการของกรงุเทพมหานคร 

ภายหลงัการประกาศใช้พระราชบญัญติัระเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ และเมือ่มสีมาชกิ 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

 • พลต�ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้พลต�ารวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๕. ญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครวางมาตรการการควบคุมการใช้ปั้นจั่นหอสูง 
หรือเครนในการก่อสร้างอาคารให้มีความปลอดภัย    

 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๖.  ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวสิามญัศึกษาข้อเทจ็จริงและกฎหมายทีใ่ช้ในการบรหิารจดัการ

พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่  

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๗.  ร้อยต�ารวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม 

นับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

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

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสอง (คร้ังท่ี ๑) เมื่อวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา 
โดยสรุปดังนี้

๑.  กระทู้ถามสดของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง แนวทางการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาของนักเรียน
กรุงเทพมหานคร

 • พลต�ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้พลต�ารวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๒.  ญัตติด้วยวาจาของพลโท โชติภณ จันทร์อยู่ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
เปิดเผยโดยวธิกีารยกมอืขึน้พ้นศรีษะตามข้อ ๗๒ (๒) แทนการใช้เครือ่งออกเสียงลงคะแนน ตามข้อ ๗๒ (๑) ของข้อบงัคับ 
การประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกครั้งที่มีการลงมติจนกว่าจะมีเครื่องออกเสียงลงคะแนน

 • ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบกับญัตติในเรื่องนี้ ญัตตินี้จึงตกไป  
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๓. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และขอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว

 • ที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยที่จะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว และได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการ 
แห่งร่างข้อบญัญตัฯิ และมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามัญฯ จ�านวน ๑๑ คน โดยก�าหนดเวลาในการแปรญตัตภิายใน ๓ วนัท�าการ

๔.  ญตัตด้ิวยวาจาของนายไพฑรูย์ ขัมภรตัน์ เรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครแก้ไขปัญหาการจราจรของศนูย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ ในภาพรวมทั้งระบบ

 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๕.  ร้อยต�ารวจตรี เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร แจ้งขอเล่ือนการประชุมจากวันพุธที่ 

๔ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ และแจ้งก�าหนดการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี   

สมยัประชมุวสิามัญ สมัยทีส่อง (ครัง้ที ่๒) เมือ่วนัพธุที ่๖ กนัยายน ๒๕๖๒ มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑.  กระทู้ถามสดของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องใช้ส�านักงาน เพื่อใช้ในสถาน ี

ดับเพลิงดอนเมือง
 • พลต�ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๒. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สาม
 • ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ และได้มีมต ิ

เห็นชอบในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป
๓. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษากฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง

อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่  

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

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

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
 • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.  กระทู้ถามสดของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง การเตรียมการในการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร 

โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนที่กรุงเทพมหานครด�าเนินการ 
 • พลต�ารวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๓.  ญัตติด้วยวาจาของนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครใช้วิธีการออกเสียง 

ลงคะแนนเปิดเผยโดยวธิกีารยกมอืขึน้พ้นศรีษะ ในการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามัญ สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่๑)  
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒  

 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๔.  ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารังสรรค์ เรือ่ง ขอให้สภากรงุเทพมหานครต้ังคณะกรรมการวสิามัญศกึษารปูแบบ

ระบบสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๑๘ คน โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๑๘๐ วัน
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๕.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาการเดินทางด้วยระบบล้อ ราง เรือ และการเชื่อมโยง เพื่อส่ง
เสริมเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ขอขยายเวลาในการศึกษา  

 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่  
๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

๖.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาในการศึกษา  

 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่  
๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑.  ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการ 

ตามญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารในบริเวณสวนหลวงพระราม ๘ 
ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์

 • ที่ประชุมรับทราบ
๒.  ญัตติด้วยวาจาของนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครใช้วิธีการออกเสียง 

ลงคะแนนเปิดเผยโดยวธิกีารยกมอืขึน้พ้นศรีษะ ในการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามัญ สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่๒)  
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒  

 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๓.  ญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการก่อสร้างเข่ือนคลองลาดพร้าว 

ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ 
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๔.  ญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดบริการ

ด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น     
 • ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๑๔ คน โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๑๒๐ วัน
๕.  ญตัตขิองนายพรเทพ ศริิวนารงัสรรค์ เรือ่ง ขอให้สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทาง

การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและควบคุมฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 • ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๑๗ คน โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๑๕๐ วัน
๖.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)  

ขอขยายเวลาในการศึกษา
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่  

๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒  มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๔) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
 • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.  ญัตติด้วยวาจาของนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครใช้วิธีการออกเสียง 

ลงคะแนนเปิดเผยโดยวิธีการยกมือข้ึนพ้นศีรษะ ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่  
(ครั้งที่ ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒  

 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
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๓.  กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบให้เอกชนกระท�ากิจการเกี่ยวกับที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร 
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๔.  ญัตติของนายพรชัย เทพปัญญา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับเพิ่มค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันของ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๕.  ญัตติของพลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครรายงานผลการด�าเนินการโครงการ

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว) 
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๖.  ญตัตขิองนายนรินัดร์ ประดษิฐกลุ เรือ่ง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการพฒันา

และการขับเคลื่อนโครงการของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของรัฐบาล 
 • ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๒๒ คน โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๑๘๐ วัน
๗.  คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมจากผู้พกัในโรงแรมและภาษอีืน่ทีพ่งึจดัเกบ็ตามกฎหมาย 

ขอขยายเวลาในการศึกษา  
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่  

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๔) เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๕) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๑ วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่สมาชิกเสนอ และรับรองรายงานการประชุม 

ดังกล่าว
๒.  ญัตติด้วยวาจาของนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครใช้วิธีการออกเสียง 

ลงคะแนนเปิดเผยโดยวธิกีารยกมอืขึน้พ้นศรีษะ ในการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามัญ สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่๔)  
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  

 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๓.  กระทู้ถามสดของพลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา เรื่อง ความคืบหน้าการด�าเนินโครงการ ๑ โรงพยาบาล ๒ ระบบ 
 • พลต�ารวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๔.  กระทู้ถามสดของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร  

เพื่อการบริการชุมชนและสังคม หรือเป็นกิจการซึ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง  
 • พลต�ารวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๕.  รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษากฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อสร้างอาคาร

สูงและอาคารขนาดใหญ่
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๖.  รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต

และจิตเวช
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๗.  ญัตติของนายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการกรณีความขัดแย้ง

ในการปฏิบัติหน้าที่อุทาหรณ์เขตประเวศในความขัดแย้งของผู้อ�านวยการเขตกับหัวหน้าฝ่ายโยธา  
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป



สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ
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๘.  ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการจัดหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
อตัโนมตั ิ(Automated External Defibrillator (AED)) เพิม่เตมิ จ�านวน ๒๐๐ เครือ่ง เพือ่ตดิตัง้ให้ท่ัวถงึพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม  

 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๙.  ญตัตขิองนายพรเทพ ศริิวนารงัสรรค์ เรือ่ง ขอให้สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทาง

การส่งเสรมิสขุภาพป้องกนัโรคในสถานประกอบการตามพระราชบญัญตัคิวบคมุโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ และการลงนามความร่วมมือ ๑๐ แนวทางฯ    

 • ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๑๙ คน โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๑๘๐ วัน
๑๐. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เพื่อขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลที่ก�าหนดให้  

“สังคมผู้สูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติ ขอขยายเวลาในการศึกษา 
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดในวันที่  

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๑. คณะกรรมการวสิามญัศกึษาข้อเทจ็จรงิและกฎหมายทีใ่ช้ในการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กาะรตันโกสนิทร์ชัน้ใน 

และพื้นที่ต่อเนื่องกัน ขอขยายเวลาในการศึกษา         
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดในวันที่  

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๒. ก�าหนดจ�านวนสมัยประชุมสามัญ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญแต่ละสมัย และก�าหนดวันประชุมสภา

กรุงเทพมหานคร ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก�าหนดสมัยประชุมสามัญ จ�านวน 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



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒

สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา
และวัฒนธรรม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

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

คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม

พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ 
ประธานกรรมการ                                                                         

นายค�ารณ โกมลศุภกิจ
กรรมการ

นายวิชาญ ธรรมสุจริต
กรรมการ

นางสาวดวงพร รุจิเรข
กรรมการและเลขานุการ

นายพรชัย เทพปัญญา
รองประธานกรรมการ
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ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม

๑. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการมอบทุนเอราวัณด้านการศึกษาให้เด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และบุตรข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร

๒. ติดตามการใช้ประโยชน์ของเครื่องดนตรี KPN ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

๓. ศกึษาข้อมลูการด�าเนนิงานโครงการเสริมสร้างศกัยภาพของเด็กและเยาวชนเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติทีด่ใีนพืน้ทีก่รุงเทพมหานครตามพระราชด�าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑

๑. มาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

๒. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

๓. จ�านวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ลงทะเบียนเรียนไม่ตรงกับจ�านวนนักเรียนที่มาเรียน
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม และปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๔

๑. พิจารณาโครงการลดการขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศกึษากรงุเทพมหานคร ในกลุม่สาระส�าคญั (โครงการจ้างครูเกษยีณ
อายุราชการ) 

๒. พิจารณาอัตราก�าลังข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครของโรงเรียนในกลุ่มกรุงเทพใต้

๓. รับทราบข้อมูลโครงการ The Master Guide Kids Challenge



สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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๔. เยี่ยมชมการบริหารงานและการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา

๕. การพิจารณาขอให้กรุงเทพมหานครปรับเพิ่มค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

๖. การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วัดปากบ่อ)
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ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๕

๑. พิจารณาการบริหารจัดการด้านการศึกษาของส�านักการศึกษา และส�านักงานเขต

๒.๓ การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรี
ไทย โดยประสานกับกองดุริยางค์ ส�านักงานสวัสดิการ 
กองบญัชาการกองทพัไทย เพือ่จดัครสูอนดนตร ีทีโ่รงเรยีน
วัดจันทร์สโมสร และโรงเรียนวัดดิสานุการาม ส�านักงาน
เขตดุสิต

๒.๑ การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือชุดโต๊ะอาหารสเตนเลสพร้อมเก้าอี้ รวม ๖๕ ชุด ให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ�านวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดคณิกาผล โรงเรียนวัดสิตาราม และโรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ 

๒.๒ สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อซุ ้มพระฐานปูน 
พร้อมโต๊ะหมู่บูชา ให้กับโรงเรียนวัดดิสานุการาม 

๒. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานครของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๕
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สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครจ�านวน ๕ คน ดังนี้

๑. พลเอก คนินทร  วงศาโรจน์ ประธานกรรมการ
๒. นายพรชัย  เทพปัญญา รองประธานกรรมการ
๓. นายค�ารณ  โกมลศุภกิจ กรรมการ
๔. นายวิชาญ  ธรรมสุจริต กรรมการ
๕. นางสาวดวงพร  รุจิเรข  กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางสาวทิพวรรณ   สุทธิ  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ
        กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
        ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
        (๑ มกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๒)
๒. นางสาวปิยนุช    สิทธิศร  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ
        กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
        ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
        (๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน)
๓. นางสาวคฤห์อนงค์   สิริวิภาวี  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
        กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
        ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
        (๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน)

คณะกรรมการฯ ได้ตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณาศึกษาดงูานด้านการศึกษาและวฒันธรรม ในพืน้ทีเ่ขตต่างๆ  
ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑ มอบนางสาวดวงพร รุจิเรข เป็นประธานอนุกรรมการ  
รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ขตธนบุร ีคลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลดั ตลิง่ชนั ทววีฒันา และราษฎร์บรูณะ

๒. คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๒ มอบนายวิชาญ ธรรมสุจริต เป็นประธานอนุกรรมการ  
รับผิดชอบเขตจตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม บางเขน มีนบุรี คลองสามวา บางแค และหนองแขม

๓. คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๓ มอบนายค�ารณ 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. คณะอนกุรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชดุที ่๕ มอบพลเอก คนนิทร วงศาโรจน์ เป็นประธานอนกุรรมการ 
รบัผดิชอบเขตพระนคร ดสุติ ป้อมปราบศัตรพู่าย สมัพันธวงศ์ ดนิแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทว ีวงัทองหลาง บางขนุเทยีน 
ทุ่งครุ และคันนายาว
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ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม
คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ได้ด�าเนินการในรอบปี ๒๕๖๒ ในเรื่องต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

๑. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการมอบทนุเอราวณัด้านการศกึษาให้เด็กนักเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 
และบุตรข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

๑.๑ ควรติดตาม ประเมินผลการเรียนอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามสัญญา เง่ือนไขและ 
หลักเกณฑ์ทีก่�าหนดในการขอรับทุน และเมือ่จบการศกึษาแล้วจะต้องปฏบัิตงิานเพือ่ชดใช้ทนุ หากไม่ปฏบิตัติามเงือ่นไข
ที่ก�าหนดอาจถูกฟ้องร้องให้ชดใช้ทุนคืนได้         

๑.๒  ส�านักการศึกษาควรสร้างแรงจูงใจและพิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้เกิดความรู้สึกรักองค์กร

๑.๓  ควรส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการรับทุนการศึกษา โดยกระตุ้นให้ผู้สอนและผู้เรียนสนใจใน
การเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมในการเข้ามาสอบแข่งขันรับทุน ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาแล้ว
ยังเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนทางอ้อมด้วย

๑.๔  โครงการทุนเอราวัณเป็นโครงการใหม่จึงควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบแต่เน่ินๆ เพื่อให้มี
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมได้มากขึ้น

๑.๕  ควรเพิม่ทางเลอืกให้นกัเรยีนในการรบัทนุการศกึษาโดยเปิดหลักสูตรสาขาวชิาช่างเพือ่รองรับการท�างานใน
อนาคตด้วย  

๑.๖  โรงเรยีนสงักัดกรงุเทพมหานครมสีถติผิูไ้ด้รบัทนุการศกึษาน้อยกว่าโรงเรยีนสังกดัอืน่ จงึควรมกีารวเิคราะห์
สาเหตุและสภาพปัญหาเพือ่เป็นข้อมลูน�ามาปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครให้มโีอกาส
ได้รับทุนมากขึ้น

๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
๒๕๖๑

๒.๑ ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ สูงกว่าเกณฑ์ระดบั
ประเทศทุกวิชา ยกเว้นวิชาคณิตศาสตร์ แต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ต�่ากว่าเกณฑ์ 
ระดับประเทศทุกวิชา ดังนั้น ส�านักการศึกษาควรพิจารณาหาสาเหตุและด�าเนินการแก้ไขให้มีการพัฒนาต่อไป

๒.๒  ส�านกัการศกึษาควรด�าเนนิการด้านการเรยีนให้มผีลสมัฤทธิม์ากกว่าปัจจบุนั โดยพฒันาให้นกัเรยีนสามารถ
สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ควรสนับสนุนโรงเรียนที่มีนักเรียนที่สามารถสอบเข้า
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และโรงเรียนท่ีไม่มีนักเรียนสามารถสอบเข้าสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงได้ควรหาวิธีการ
พัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

๒.๓  กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
คะแนนเต็ม ๑๐๐ เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอีกทางด้วย

๒.๔  กรุงเทพมหานครควรจัดให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านการศึกษา โดยการคัดเลือกครู นักเรียนเพื่อเป็นโรงเรียน
ที่มีครูและนักเรียนที่มีความพร้อมในด้านการเรียนการสอน และดึงดูดความสนใจให้มีการศึกษาต่อในโรงเรียนแห่งนั้น              
  
๓. พิจารณาเรื่องการเยือนเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นตามโครงการการ
เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม ระยะสั้น 

๓.๑  ผู้อ�านวยการส�านักงานสนับสนุนนักเรียนต่างชาติ เมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ได้มี 
หนังสือขอเข้าพบประธานสภากรุงเทพมหานครเพื่อประชาสัมพันธ์และปรึกษาหารือโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและ
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วัฒนธรรม ระยะสั้น ซ่ึงเป็นนโยบายกระชับความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในประเทศไทย และคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานครได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ เมื่อวัน
พุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิจารณาให้โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียน
ในโรงเรียนกรุงเทพมหานครของเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด  เป็นโครงการด้านการศึกษาและเกี่ยวข้อง
กับคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมของสภากรุงเทพมหานคร จึงได้น�าเรียนประธานสภากรุงเทพมหานครเพ่ือ
พิจารณามอบหมายคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาส่งผู้แทนร่วมเป็นคณะเดินทาง

๓.๒  สภากรุงเทพมหานครร่วมกับฝ่ายบรหิารกรุงเทพมหานคร ได้เดนิทางเยอืนเมอืงฮกิาชิคาวะ จังหวดัฮอกไกโด 
ประเทศญีปุ่่น ตามโครงการเรยีนภาษาญีปุ่น่และวฒันธรรมระยะสัน้ ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือเพือ่สร้างโอกาสทางการ
ศกึษาภาษาญีปุ่น่ให้แก่นกัเรยีนในโรงเรยีนกรงุเทพมหานคร โดยมผีูแ้ทนคณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม จ�านวน 
๒ คน ร่วมเดินทางไปด้วย ระหว่างวันที่ ๓-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๓.๓  คณะกรรมการฯ ได้มกีารหารอืเรือ่งการมอบหมายผูแ้ทนคณะกรรมการการศึกษาและวฒัธรรม จ�านวน ๒ คน  
เพื่อเยือนเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม ระยะสั้น และ
ได้มอบหมายให้ พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ ประธานกรรมการ และนางสาวดวงพร รุจิเรข เลขานุการ เป็นผู้แทน 

คณะกรรมการฯ พจิารณาแล้วเหน็ควรให้เป็นภารกจิของฝ่ายบรหิารทีจ่ะต้องด�าเนนิการลงนามในบนัทกึข้อตกลง 
(MOU) ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาแก่นักเรียน ล่าสุดได้รับทราบว่าเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จะมีหนังสือถึง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความจ�านงในการท�าบันทึกข้อตกลงในเรื่องดังกล่าว 

๔. ตดิตามความคบืหน้าการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส�านกัการศกึษา 
คณะกรรมการฯ รับทราบความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงปบะมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ของส�านักการศึกษา ดังนี้

๔.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส�านักการศึกษาได้กันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๑ ไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๒ จ�านวน 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�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ส�านกัการศกึษาได้รบังบประมาณทัง้สิน้ (หลงัปรบัโอน) เป็นเงนิ ๘๒๔,๕๘๖,๑๓๘ บาท ได้รบัเงินประจ�างวดแล้ว  

๗๕๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท เป้าหมายการเบกิจ่าย ๗๔ % ปัจจบุนัเบกิจ่ายไปแล้ว คดิเป็น ๓๐.๘๒ % (ข้อมลู ณ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒)  
๑) เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒๕๔,๑๓๒,๔๙๕.๒๐ บาท                   
๒) คงเหลืองบประมาณ เป็นเงิน ๕๗๐,๔๕๓,๖๔๒.๘๐ บาท
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
๑.  รายการในหมวดรายจ่ายอืน่ทกุโครงการทีใ่ช้งบประมาณจ�านวนมาก ควรพจิารณาถงึความคุม้ค่าและประโยชน์

ที่จะได้รับเป็นหลัก 
๒. ควรเร่งรดัด�าเนนิการเบกิจ่ายงบประมาณให้แล้วเสรจ็ภายในระยะทีก่�าหนดเพราะหากตัง้งบประมาณแล้วไม่

สามารถด�าเนินการได้ เป็นการเสียโอกาสส�าหรับประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ ในการใช้ประมาณกรณีที่มีความจ�าเป็น
เร่งด่วน รวมทั้งประชาชนจะเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์สาธารณะ

๓.  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ควรให้สถาบัน
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การศึกษาต่างๆ เป็นผู้ด�าเนินการทั้งระบบ เช่น การออกข้อสอบ การจัดสอบ การตรวจข้อสอบ โดยควรก�าหนดกรอบ 
ขอบเขต หลักเกณฑ์ในการออกข้อสอบ รวมทั้งการก�าหนด TOR  เพื่อให้เป็นมาตรฐานและเป็นการลดภาระของส�านัก
การศึกษาในการด�าเนินการจัดสอบเอง

 
๕. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ของเครื่องดนตรี KPN 
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

๕.๑  ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี KPN ใช้งบประมาณสูงมาก โรงเรียนบางแห่งมีนักเรียนต�่ากว่า  
๑๐๐ คน แต่จดัซือ้เคร่ืองดนตรคีรบชดุเช่นเดยีวกบัโรงเรยีนขนาดใหญ่ ดงันัน้ โรงเรยีนควรใช้เครือ่งดนตรใีห้เกดิประโยชน์
กับนักเรียนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ

๕.๒  ส�านักการศึกษา ควรจัดท�าข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดนตรี KPN ในแต่ละโรงเรียนโดยระบุจ�านวนเครื่องดนตรี
แต่ละชนิด จ�านวนผู้เรียน ชนิดหรือประเภทของวงดนตรีในแต่ละโรงเรียน เพื่อให้การใช้ประโยชน์เกิดความคุ้มค่า 

  
๖. พิจารณาความคืบหน้าการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๖.๑  ส�านกัการศกึษาและส�านกังานเขต ควรมกีารปรบัปรงุข้อมลูอตัราก�าลงัทีว่่างในแต่ละสาขาวชิาให้ชดัเจนและ
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะส�านักงานเขตหากข้อมูล มีการเปลี่ยนแปลงจะต้องรายงานส�านักการศึกษาทราบเป็นระยะ   

๖.๒  ควรปรบักระบวนการสอนตามความเป็นจรงิ โดยทัง้โรงเรยีนขนาดเลก็และโรงเรยีนขนาดใหญ่ควรมคีรคูรบ
ตามกลุ่มสาระวชิา แต่อาจจะให้ความส�าคญักับกลุม่สาระวชิาหลกัเพือ่ใช้ส�าหรบัการสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการศกึษา หรอื
การสอบ O-NET 

๖.๓  กรุงเทพมหานครได้จัดสรรงบประมาณส�าหรับการจัดซื้อเครื่องดนตรีให้กับสถานศึกษาทุกแห่งโดยใช้งบ
ประมาณจ�านวนมาก ดังนัน้ สถานศกึษาทุกแห่งควรมคีรูสอนดนตรโีรงเรยีนละ ๑ คน เพือ่ให้การใช้งบประมาณเกิดความ
คุ้มค่า ทั้งนี้ ในโรงเรียนขนาดเล็กมักมีจ�านวนครูไม่ครบทุกกลุ่มสาระ โดยเฉพาะขาดครูวิชาดนตรีและไม่สามารถขอเพิ่ม
ได้เนื่องจากเป็นไปตามกรอบอัตราก�าลังและสัดส่วนอัตราครูต่อจ�านวนนักเรียนที่ก�าหนด ทั้งนี้ วิธีการแก้ปัญหาอาจจะมี
การสลบัครสูอนในแต่ละโรงเรยีน ทีผ่่านมาเคยเสนอญตัตเิกีย่วกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครไูปแล้วแต่ยงัไม่ได้รบั
การแก้ไขในทิศทางที่ดีขึ้น จึงเห็นว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาของฝ่ายบริหารไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง            

๖.๔  กรุงเทพมหานครให้ความส�าคัญต่อภารกิจด้านการศึกษาน้อยกว่าภารกิจด้านอื่นๆ ที่มีความส�าคัญต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน จึงให้ความส�าคัญด้านการศึกษาลดน้อยลง 

๖.๕  การใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การบริหาร  ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หากมีข้อ 
ขัดข้องในทางปฏิบัติไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้โดยสะดวก สามารถเสนอที่ประชุมเพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยผ่าน 
สภากรุงเทพมหานคร

๖.๖  ในสายงานการบริหารสถานศึกษา ควรก�าหนดให้ผู้อ�านวยการสถานศึกษามีชั่วโมงการสอนต่อสัปดาห์ตาม
ความเหมาะสม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูอีกทางหนึ่ง

๖.๗  การพัฒนาคณุภาพการศกึษานอกจากการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรียนโดยเน้นการวัดผลด้านวชิาการแล้ว 
ควรพฒันาโดยเน้นทกัษะด้านอาชพีซึง่เป็นเรือ่งส�าคญั เนือ่งจากนกัเรยีนสังกดักรงุเทพมหานคร มคีวามสามารถด้านทกัษะ
อาชีพในหลาย ๆ ด้าน เช่น งานช่าง งานศิลปะ ดนตรี แต่ขาดโอกาสและการสนับสนุนหากกรุงเทพมหานครมีโครงการ 
MOU ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าท�างานในสถานประกอบการ จะเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในสายอาชีพ สามารถน�าความรู้ไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพเล้ียงตนเองและครอบครัวได้ และไม่เป็นภาระ
ต่อสังคม           

๖.๘ กรุงเทพมหานครใช้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องดนตรีสูงมาก แต่มักมีปัญหาการขาดแคลนครูในสาขา
วิชาดนตรี ดังนั้น ควรมีการวิเคราะห์สาเหตุของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
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๗. ศึกษาข้อมูลการด�าเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะกรรมการ ฯ ได้รับทราบข้อมูลการด�าเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนา
คณุภาพชวีติทีด่ ีในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครตามพระราชด�าริ สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารีของโรงเรียนบ�ารุงรวิวรรณวิทยา เขตดอนเมือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โรงเรียนบ�ารงุรววิรรณวทิยา ส�านกังานเขตดอนเมอืง เป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่และเป็นโรงเรยีนขยายโอกาสในสังกดั 
กรุงเทพมหานคร เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น จ�านวน ๑,๑๕๙ คน 
และเมือ่ปีการศกึษา ๒๕๕๐ โรงเรยีนบ�ารงุรววิรรณวทิยา ได้รบัคดัเลอืกจากส�านกังานโครงการ สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและกรุงเทพมหานคร ให้เป็น  ๑ ใน ๒๕ โรงเรียนในการด�าเนิน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชด�าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกิจกรรมสนับสนุนโครงการ ๔ กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมการติดตามภาวะโภชนาการ กิจกรรมการจัดบริการอาหารกลางวัน กิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้ และ
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ซึ่งการด�าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การด�าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ก�าหนด ต่อมาเมื่อปลายปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมกัน
ปรับปรุงการด�าเนินโครงการฯ ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ที่โรงเรียนก�าหนดขึ้น โดยได้มีการ
ปรบัปรงุและพฒันาสภาพแวดล้อมและบรบิทโดยรอบโรงเรยีนเพือ่วางแผนผงัการใช้พืน้ทีใ่นโรงเรยีนให้มคีวามเหมาะสม 
และปรับการด�าเนินงานสนับสนุนภารกิจตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารของส�านักงานโครงการ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมสนับสนุนการด�าเนิน
โครงการเป็น ๕ กิจกรรม คือ กิจกรรมเกษตรในโรงเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ 
กิจกรรมการจัดบริการอาหารของโรงเรียน กิจกรรมการเสริมสร้างโภชนาการและสุขภาพอนามัย  

นอกจากนั้น คณะกรรมการ ฯ ได้รับทราบข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ�ารุงรวิวรรณวิทยา ดังนี้
๑.  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพสูงมาก มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลการด�าเนินงานที่ดี  

มคีวามตัง้ใจ เอาใจใส่ในรายละเอยีดของงาน สะท้อนให้เหน็ถงึความมปีระสทิธภิาพ ความมคีณุภาพของงาน และความเป็น
ระเบยีบเรยีบร้อยของโรงเรยีน ซ่ึงโรงเรยีนเหมาะส�าหรบัเป็นพ้ืนท่ีรบัรองแขกต่างประเทศทีจ่ะมาศกึษางานตามโครงการฯ  
และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น ๆ ในการศึกษาดูงานต่อไป

๒.  นักเรียนท่ีจบการการศึกษามีแนวทางการในพึ่งพาตนเองได้ จากการน�าทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้
ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถน�าไปใช้ในการด�ารงชีวิตได้ ท�าให้ไม่เป็นปัญหาต่อสังคม

๓.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนที่มีความปลอดโปร่ง มีพื้นที่โล่งส�าหรับการจัดจัด
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.  โรงเรยีนขาดครทูีจ่บวชิาเกษตร แต่เป็นครสูอนคอมพวิเตอร์เป็นผูส้อนในวชิาดงักล่าว ซึง่มคีวามตัง้ใจ มคีวาม
สามารถในการถ่ายทอดความรู้และด�าเนินการจัดกิจกรรมเกษตรของโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 

๖. อาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียนมีการจัดการที่มีคุณภาพ สะอาด และมีการจัดอาหารส�าหรับ
นักเรียนอิสลามแยกใว้เป็นการเฉพาะ 

๗. โรงเรียนมีการน�าผลผลิตจากการท�าการเกษตรของโรงเรียนทั้งผลิตผลการเกษตรและผลิตผลที่แปรรูปในรูป
แบบต่าง ๆ มาจัดจ�าหน่ายให้กับผู้ปกครอง ครู และชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ 
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๘.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนค่อนข้างสูง เนื่องจากนักเรียนต้องเดินทางโดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง  
ซึ่งนักเรียนจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางทุกวัน ๕๐ บาทเห็นควรให้กรุงเทพมหานครมีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่า 
เดินทางให้กับนักเรียน 

จากการทีค่ณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ได้ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือพจิารณาศกึษาดงูานด้านการศกึษา
และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ต่างๆ จ�านวน ๕ ชุดนั้น คณะอนุกรรมการ ซึ่งมีกรรมการการศึกษาเป็นประธานอนุกรรมการ 
ได้รายงานผลการด�าเนินการให้ทราบ ปรากฏ ดังนี้

ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑ ได้ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนด โดยด�าเนินการ
พจิารณาศกึษาเก่ียวกบัปัญหาด้านการศกึษา วฒันธรรม และหน้าทีอ่ืน่ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายในพืน้ทีเ่ขตธนบรุ ี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�าเนินการประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๗ ครั้ง โดยมีผลการด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. มาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
๒. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
๓. จ�านวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ลงทะเบียนเรียนไม่ตรงกับจ�านวนนักเรียนที่มาเรียน
๔. การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีจ�านวนนักเรียนต�่ากว่า ๑๐๐ คน

มาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ด้วยปรากฏว่ามีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่นมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย

หลาย ๆ  ด้าน เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ การถูกล่อลวง การพักพาตัว รวมถึงการมีพฤติกรรม ชู้สาวเกิดขึ้น อีกทั้งความ
เสี่ยงภัยด้านอุบัติภัย อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ทางด้านสังคม คณะอนุกรรมการฯ จึงได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน จ�านวน ๓ ครั้ง 
รวม ๖ โรงเรียน เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเท็จจริง รวมทั้งมาตรการป้องกันของโรงเรียน

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ด�าเนิน
การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ที่ด�าเนินการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษา

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่ด�าเนินการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนคลองบางพรหม เขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ด�าเนินการ
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เรียนการสอนระดับประถมศึกษา
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ด�าเนิน

การสอนระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนวัดราชคฤห์ เขตธนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ด�าเนินการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา 

จากการติดตามในโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น ได้รับทราบผลการด�าเนินงานของโรงเรียน ดังนี้
๑. มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน

พบว่าส�านักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีการก�าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้โรงเรียนน�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ประกอบด้วย ๙ มาตรการ ๓ ด้าน ดังนี้
มาตรการที่ ๑ ก�าหนดให้เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน เป็นนโยบายส�าคัญในโรงเรียน
มาตรการที่ ๒ ด�าเนินการเรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน ร่วมกับชุมชนและผู้ปกครอง
มาตรการท่ี ๓ ก�าหนดแผนและขัน้ตอนการปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยัในโรงเรยีนอย่างเป็นระบบ และมคีูม่อืปฏบิตัิ 

ส�าหรับบุคลากรเพื่อความปลอดภัย
มาตรการที่ ๔ จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน โดยมีตัวแทนครูและ 

ผู้ปกครองร่วมกันตรวจสอบปีละ ๔ ครั้ง
มาตรการที่ ๕ จัดให้มีระบบการดูแลคุ้มครองเด็กที่ดี ก�าหนดให้มีโครงการป้องกันยาเสพติด และพฤติกรรมข่มขู่ 

รังแกนักเรียน
มาตรการที่ ๖ จัดให้มีระบบความปลอดภัยด้านอาคารและสถานที่โดยรอบของโรงเรียน
มาตรการที่ ๗ ก�าหนดการเดินทางไป - 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

เพศในลกัษณะต่าง ๆ   เช่น ค�าพดู สายตา การใช้ท่าทส่ีอเจตนาล่วงละเมดิทางเพศ การกระท�าอนาจาร ตลอดจนการบงัคบั 
ให้มีเพศสัมพันธ์ การข่มขืน และการกระท�าที่ท�าให้ผู้อื่นได้รับความอับอาย 

ผลการด�าเนินงานของโรงเรียน
จากการลงพื้นที่ทั้ง ๓ ครั้ง โรงเรียนได้รายงานให้ทราบว่า โรงเรียนได้ด�าเนินการตามมาตรการความปลอดภัยใน

โรงเรยีนทกุด้าน ทัง้ด้านอบุตัภิยั อุบตัเิหต ุและด้านสงัคม ซึง่ผลการด�าเนนิงานเป็นทีพ่งึพอใจของคร ูและบคุลากรทางการ
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ศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนในระดับมาก โดยทุกโรงเรียนมีการจัดท�าแผน และคู่มือการด�าเนินงานรักษาความ
ปลอดภัยทุกด้านตามมาตรการท่ีก�าหนด โดยครูและผู้รับผิดชอบสามารถน�าแผน สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงใด ๆ และผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑.  โรงเรียนอยู่ในเขตชุมชนแออัด จึงมีความจ�าเป็นต้องมีกล้องวงจรปิดอย่างเพียงพอเพื่อเฝ้าระวังภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้น

๒.  กรณมีอีบุตัเิหตเุหน็ควรเพิม่เงือ่นไขในสญัญาให้สามารถน�าส่งโรงพยาบาลทีใ่กล้โรงเรยีนโดยไม่ต้องส�ารองจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล

คณะอนุกรรมการฯ มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้มาตรการต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. กรุงเทพมหานครควรให้ความส�าคญัในการสร้างจติส�านกึเน้นการป้องกนัการล่วงละเมดิทางเพศ การถกูล่อลวง 

การลักพาตวั และพฤตกิรรมชูส้าวให้แก่ครแูละบคุลากรทางการศึกษา และนกัเรยีนให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการปฏบิตัติน  
และมพีฤตกิรรมทีพึ่งประสงค์ด้านการปฏบิตัตินทีด่งีาม โดยการจัดกจิกรรมเสรมิสร้างทกัษะการคดิวเิคราะห์ การแก้ปัญหา 
เฉพาะหน้าให้จริงจังและต่อเนื่อง

๒.  ควรสร้างความตระหนกัแก่ผูบ้รหิาร ครแูละบคุลากรทางการศกึษา นกัเรียน ผูป้กครอง และชมุชน ให้มคีวาม
รู้ความเข้าใจในการป้องกันความปลอดภัยแก่นักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งควรแนะน�า สาธิต ดูแลรักษาและ
ควบคุมการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียนอย่างสม�่าเสมอ 

๓. ก�าหนดให้มีครูแนะแนวเพื่อให้ค�าปรึกษาและแนะแนวแก่เด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างจริงจัง กรณีที่ไม่มีครู
แนะแนวควรต้องมคีรทูีม่คีวามรูแ้ละความเหมาะสมเป็นผูร้บัผดิชอบในเรือ่งดงักล่าว รวมทัง้ในเรือ่งเฝ้าระวงัภัยทีเ่กดิจาก
การท�าร้ายตวัเองและการฆ่าตวัตาย โดยจดัให้มรีะบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรยีนอย่างมปีระสทิธิภาพ ทัง้นี ้ให้ครปูระจ�าชัน้ 
เฝ้าสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลและควรสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน เพื่อประสานงาน สื่อสาร 
และสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.  ควรก�าหนดแนวทางการป้องกนัไม่ให้เกดิการทะเลาะววิาททัง้ในและนอกสถานศกึษา ด�าเนนิการตดิตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

๕.  ควรระมดัระวงัไม่ให้มสีือ่ลามกอนาจารในโรงเรยีน โดยมกีารตดิตามตรวจสอบสือ่อนิเทอร์เนต็ควบคมุการน�า
ข้อมลูข่าวสารและสือ่บนัเทงิต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเพศ รวมทัง้ด้านอบายมขุอืน่ ๆ  เพือ่ให้โรงเรยีนในสังกดักรงุเทพมหานคร
เป็นเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท ท้ังน้ี ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการด�าเนินการเรื่องดังกล่าวไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ใน
โรงเรียนอย่างเข้มงวด

๖.  ควรจดักจิกรรมให้ความรู้แก่เดก็ในการเลอืกบรโิภคข้อมลูข่าวสารและภยัจากส่ืออินเทอร์เนต็และจัดกจิกรรม
เสริมสร้างจูงใจการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ ตลอดทั้งให้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
การติดเกมและข่าวสารที่เป็นภัย

๗.  ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและขับเคล่ือนการป้องกันด้านยาเสพติดอย่าง
จรงิจงัและต่อเนือ่ง โดยจัดกจิกรรมเสรมิทกัษะชวีติเพือ่สร้างความตระหนกัและเหน็คณุค่าของชวีติ จดักจิกรรมให้นกัเรียน
ได้แสดงออกตามความสามารถและความต้องการ เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ ตลอดทั้งคัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียน
เป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ

การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ศตวรรษที่ ๒๑ เป็นช่วงที่มนุษย์ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในเรื่องข้อมูลข่าวสาร 

และเทคโนโลยท่ีีก้าวไปอย่างรวดเรว็ ดงันัน้ การจดัการเรยีนการสอนทีย่ดึครเูป็นศนูย์กลาง จงึจ�าเป็นต้องเปลีย่นแปลงไป  
ซึง่ก่อให้เกดิความท้าทายของการศกึษา ครจูงึมบีทบาทส�าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา เพราะครเูป็นบคุคลส�าคัญ
ที่จะต้องพัฒนาผู้เรียน และเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชนที่จะอบรมบุตรหลานของเขาให้เป็นคน
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ที่มีคุณภาพที่ดีต่อไป ฉะน้ันครูจะเป็นผู้ท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นเป็นหลักประกันการ
จดัการศึกษาได้ ครูจะต้องเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่งเกีย่วกบัการสอนเพือ่ให้สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบาท
ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และก่อให้เกิดคุณภาพกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาของ
กรงุเทพมหานครให้เกดิผลสมัฤทธิส์งูสดุสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้เต็มศกัยภาพบรรลุเป้าหมายองค์กร และส�านกัการศกึษา
กรุงเทพมหานครได้มีการก�าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 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 การพัฒนาครูโดยเน้นผลลัพธ์ท่ีเกิดกับนักเรียนเป็นฐาน ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มีความรู้  

ความสามารถและทักษะรวมทั้งเทคนิคการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ๒.๓ การพัฒนาครูตามหลักสมรรถนะและเส้นทางอาชีพ (TRM) ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความ

สามารถและทักษะตามสมรรถนะที่กรุงเทพมหานครต้องการทั้งระยะสั้นและระยะยาว
จากการลงพ้ืนท่ีติดตามการด�าเนินงานพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครข้างต้น ได้รับการรายงานให้ทราบว่าโรงเรียนได้ด�าเนินการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคคลทางการ
ศึกษา อันส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเป็นอย่างดี สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะที่ดียิ่งขึ้น โดยมีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ้น

คณะอนุกรรมการฯ มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มการพัฒนาศักยภาพบุคคลทางการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้

๑.  ควรก�าหนดให้มโีครงการฝึกอบรมโดยให้ครสูามารถเลือกอบรมตามหลักสูตรทีเ่กดิประโยชน์ต่อนกัเรยีน และ
น�าผลการฝึกอบรมมาน�าเสนอต่อโรงเรยีนเพือ่ขยายองค์ความรูแ้ก่ครแูละบคุลากรทางการศกึษาในโรงเรยีน ทีจ่ะส่งผลต่อ
นักเรียนโดยตรง

๒.  ควรมกีารตดิตามประเมนิผลภายหลงัการฝึกอบรม เพือ่รบัทราบผลสัมฤทธิข์องนกัเรยีน หรอืผลการเรยีนของ
นักเรียน

๓.  ครูต้องได้รับทักษะความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะน�าไปจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
และมีเทคนิคจัดการเรียนการสอนที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและส่งผลต่อการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม

๔.  ส�านกัการศึกษาต้องปรบัวธิกีารท�างาน โดยกระจายอ�านาจให้ส�านกังานเขตเป็นผูต้ดิตามและให้ค�าปรกึษาแก่
โรงเรียนในสังกัด

๕.  ผูบ้รหิาร ครแูละบคุลากรทางการศกึษาต้องมวีสัิยทศัน์ทีก้่าวไกลทนัต่อเหตุการณ์ มสีมรรถนะ ในเชงิผู้นเิทศก์ 
และช่วยเหลือที่ทรงประสิทธิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีสมรรถนะของการเป็นนักวิจัย เพื่อน�าไปสู่การ
พัฒนาทั้งครู และนักเรียนให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และควรบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน มีทิศทางของการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 

๖.  ควรให้ความส�าคญัในเร่ืองทกัษะชวีติแก่ครแูละนกัเรียน เช่น หน้าท่ี ศลีธรรม ภยัพบิตั ิวฒันธรรม ความรกัชาติ  
มนุษยสัมพันธ์

๗.  ให้ศึกษานิเทศก์มีบทบาทมากขึ้นในการติดตามประเมินผล การวางแผนพัฒนาครู



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒

54  BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

จ�านวนนกัเรียนในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครทีล่งทะเบียนเรียนไม่ตรงกับจ�านวนนักเรียนทีม่าเรียน
เพือ่การป้องกนัและให้มข้ีอมลูเกีย่วกบัจ�านวนนกัเรยีนในสถานศกึษาสงักดักรงุเทพมหานครตรงกบัความเป็นจรงิ 

คณะอนกุรรมการฯ จงึได้มกีารตดิตาม ตรวจสอบข้อมลูจ�านวนผูเ้รยีนทีม่อียูจ่ริง ทัง้กรณเีดก็ทีไ่ม่มตีวัตนในห้องเรียน และ
เด็กที่มีชื่อในทะเบียนแต่ไม่มีตัวตน ได้แก่ มีชื่อแต่ไม่มาเรียน ขาดเรียนอย่างต่อเนื่อง หรือมาเรียนและหายไป ป่วยเรื้อรัง
ต้องรบัการรกัษา อพยพย้ายถิน่ขาดการตดิต่อ เรยีนทีอ่ืน่แต่ไม่แจ้งย้าย เป็นต้น เพือ่ป้องกนัแก้ไขปัญหาอนัอาจจะเกดิข้ึน
ได้ โดยพจิารณาข้อมลูดงักล่าวแล้วจากส�านกัการศึกษา ไม่พบข้อมลูเรือ่งเดก็ไม่ตรงกับทะเบยีน แต่อาจจะมกีรณเีดก็ย้าย
ตามผู้ปกครอง แต่ไม่แจ้งให้โรงเรียนทราบ เมื่อติดตามแล้วแต่ไม่พบตัว ชื่อยังคงค้างอยู่ที่โรงเรียน จึงท�าให้ข้อมูลไม่ตรง
กัน อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ดังนี้
๑.  ควรเคร่งครดัในการจดัท�าฐานข้อมลูจ�านวนนกัเรยีนให้เป็นปัจจบุนัและตรงกบัความเป็นจริง และเข้มงวดกบั

ระบบการส่งต่อนักเรียน รวมทั้งท�ารายงานแจ้งต้นสังกัดเพื่อทราบตามระยะเวลาที่ก�าหนด
๒.  ควรมีการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนด้วยเอกสารภายใน ๕ วัน ด้วยตัวบุคคลภายใน ๓ วัน แล้วแต่กรณี และ

ควรก�าหนดช่วงเวลาในการจ�าหน่ายชื่อสถานภาพการเป็นนักเรียน กรณีขาดการติดต่อ หลังจากได้ด�าเนินการ ตามข้อ ๓ 
แล้วภายใน ๓๐ วัน 

๓.  ให้โรงเรยีนด�าเนนิการอย่างเคร่งครดัในการจ�าหน่ายนกัเรยีนให้ตรงกบัความเป็นจรงิตามแนวทางทีก่�าหนดใน
ระเบียบการจ�าหน่ายนักเรียนทุกกรณีและท�ารายงานพร้อมหลักฐานเอกสารต่อส�านักงานเขต

๔.  ส�านักงานเขตควรติดตามตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องข้อมูลจ�านวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
๕.  การก�าหนดต�าแหน่งผู้บริหารไม่ควรก�าหนดโดยใช้จ�านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์

ข้อเสนอการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีจ�านวนนักเรียนต�่ากว่า ๑๐๐ คน
๑. สถานการณ์และแนวโน้ม

๑.๑ ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลจาก
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในปี  
๒๕๖๔ โดยจะมสัีดส่วนของผูส้งูอายถุงึร้อยละ ๒๐ และสดัส่วนดงักล่าวจะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ขณะทีว่ยัเดก็และวัยแรงงาน 
มสีดัส่วนลดลง โดยวยัเดก็มสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ ๑๖ ขณะทีว่ยัแรงงานคดิเป็นร้อยละ ๖๔ และในปี ๒๕๗๙ จะมสีดัส่วน
ผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ ๓๐ ขณะท่ีวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ ๑๔ และร้อยละ ๕๖ ตามล�าดับ  
ซึง่การลดลงของวยัเดก็และวยัแรงงานเป็นผลจากอตัราการเกดิทีล่ดลง เน่ืองจากสภาวะการมบุีตรยากเพิม่ขึน้และค่านยิม
การอยู่เป็นโสดมากขึ้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนา
คุณภาพคนแต่ละช่วงวัยให้สามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็มศักยภาพและเหมาะสม

๑.๒  แนวโน้มการลดลงของประชากรวยัเดก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชากรวยัเรยีนทีม่จี�านวนลดลง ซึง่ไม่เพยีง 
แต่เป็นปัญหาท้าทายส�าหรับโรงเรียนทุกระดับท่ัวประเทศ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกัน ข้อมูลจาก
ส�านักการศึกษา พบว่า ในอดีตโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีนักเรียนมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน ร้อยละ ๗๐ เป็นเด็ก 
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๒๙ เป็นเด็กต่างจังหวัด และร้อยละ ๑ เป็นเด็กไม่มีสัญชาติไทย ขณะที่ในปัจจุบันมีจ�านวน
นักเรียนน้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน และเด็กไม่มีสัญชาติไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

๑.๓  ข้อมูลจ�านวนโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครทีม่จี�านวนนกัเรยีนต�า่กว่า ๑๐๐ คน ในช่วงปีการศกึษา ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๒ พบว่า โรงเรยีนระดับอนบุาล - ประถมศึกษาปีที ่๖ ทีม่นีกัเรยีนต�า่กว่า ๑๐๐ คนมจี�านวนเพิม่ขึน้ โดยในปีการศกึษา  
๒๕๕๙ มอียู ่๑๖ โรงเรียน และได้เพิม่ข้ึนเป็น ๓๔ โรงเรยีน ในปีการศกึษา ๒๕๖๒ คดิเป็นร้อยละ ๗.๗๘ ของจ�านวนโรงเรยีน 
ที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบัน (๔๓๗ โรงเรียน) หรือร้อยละ ๑๐.๔๐ ของโรงเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีอยู่
ในปัจจุบัน (๓๒๗ โรงเรียน) ในจ�านวนนี้มีอยู่ ๖ โรงเรียน ที่มีจ�านวนนักเรียนต�่ากว่า ๖๐ คน (แสดงดังตารางที่ ๑)         
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ตารางท่ี ๑ : แสดงโรงเรยีนสังกดักรงุเทพมหานครท่ีมจี�านวนนักเรยีนต�า่กว่า ๑๐๐ คน ปีการศกึษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒

ที่มา : ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

        ปีการศึกษา
 ล�าดับ  ส�านักงานเขต  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�าบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) ๖๔ ๖๔  ๖๓ ๕๑
 ๑๑ ลาดกระบัง ขุมทอง (เพชรทองค�าอุปถัมภ์) - -  ๙๘ ๙๙
 ๑๒ หนองจอก ล�าบุหรี่พวง  - ๘๕  ๙๘ ๘๗
 ๑๓ หนองจอก วัดใหม่เจริญราษฎร์ ๙๙ ๘๙  ๘๗ ๗๘
 ๑๔ หนองจอก สุเหร่าคลองสิบ - ๙๖  ๙๓ ๙๒
 ๑๕ หนองจอก ผลลีรุ่งเรือง      - -  - ๘๑
 ๑๖ ธนบุรี  วัดบางน�้าชน  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�า  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
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๑.๔ ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการลดลงของจ�านวนนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นผลโดยตรงจากสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป พิจารณาได้จาก

 • อตัราการเกดิลดลง เนือ่งจากประชากรในชุมชนส่วนใหญ่อยูใ่นวยักลางคนและเป็นผูสู้งอาย ุปัญหาค่าครองชพี 
ที่สูงขึ้นท�าให้บางครอบครัวไม่พร้อมมีบุตร

 • ผูป้กครองส่วนใหญ่มอีาชพีรบัจ้างทัว่ไป หรอืเป็นคนต่างด้าว ไม่มทีีอ่ยูเ่ป็นหลกัแหล่ง เมือ่งานเสรจ็ส้ินผูป้กครอง 
จะน�าบุตรหลานย้ายถิน่ไปอยูท่ีอ่ืน่ นอกจากนีก้ารเวนคนืทีด่นิเพือ่การก่อสร้างจากการเตบิโตของเมอืงและการไล่ท่ีท�าให้
เด็กในชุมชนต้องย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง

 • โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในชุมชน หรืออยู่ในพื้นที่ของวัด/มัสยิด และจากสภาพทาง
กายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปท�าให้บางโรงเรียนอยู่ติดกับโรงเรียนสังกัดเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) และโรงเรยีนเอกชนในพืน้ทีใ่กล้เคยีง จงึเป็นทางเลือกของให้ผูป้กครองในการน�า
นักเรียนเข้าเรียน

จากสถานการณ์และแนวโน้มดงักล่าวข้างต้นแสดงให้เหน็ว่าจ�านวนโรงเรยีนทีม่นีกัเรยีนต�า่กว่า ๑๐๐ คนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร มีจ�านวนเพิ่มขึ้น ท�าให้การจัดการศึกษาไม่สามารถสะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพได้เพียงพอ คณะ
อนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ ๑ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของปัญหาการลดลงของจ�านวนนักเรียนในสังกัด
กรงุเทพมหานครดงักล่าว โดยเหน็ควรพจิารณาก�าหนดแนวทางในการพฒันานโยบายการศึกษาและวางแผนจดัการศึกษา
ให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพของเด็กไทยและคนไทย
ในอนาคต จึงได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส�านักการศึกษาและผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่มีจ�านวนนักเรียนต�่ากว่า ๑๐๐ คน ในพื้นที่เขตฝั่งพระนครและเขตฝั่งธนบุรี จ�านวน ๓๔ โรงเรียน  
เมือ่วนัที ่๖ กนัยายน ๒๕๖๒ และ ๑๓ กนัยายน ๒๕๖๒ พร้อมทัง้ได้ไปสงัเกตการณ์การเรยีนการสอนในโรงเรยีนตวัอย่าง
ที่คัดเลือก จ�านวน ๓ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนวัดบางโคล่นอก เขตบางคอแหลม วันที่ ๒๒  
พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรยีนต�าบลขมุทอง (ประชาอทุศิ) เขตลาดกระบงั และวนัที ่๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรยีน
วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน ตามล�าดับ สามารถสรุปประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีจ�านวนนักเรียนต�่ากว่า ๑๐๐ คน ได้ดังนี้

๒. สภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีจ�านวนนักเรียนต�่ากว่า ๑๐๐ คน
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกันใน ๔ ด้าน คือ ด้านการบริหาร

จัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านความพร้อมเก่ียวกับปัจจัยสนับสนุนของโรงเรียน และด้านการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา พิจารณาได้ดังนี้

๒.๑  การบรหิารจัดการ ในภาพรวมกรงุเทพมหานครให้ความเสมอภาคในการจดับรกิารสถานศกึษาอย่างเท่าเทยีม 
โดยจัดการศึกษาฟรีให้กับนักเรียนทุกคน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีดี มีการเยี่ยม
บ้านนักเรียน และสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามโครงสร้างการบริหารการศึกษามีหลาย
ระดับ ท�าให้ขาดความคล่องตัวในการท�างาน นอกจากนี้ งบประมาณด้านการศึกษาแม้จะได้รับการสนับสนุนอย่างเพียง
พอจากกรงุเทพมหานครและรฐับาล แต่การเคลือ่นย้ายอพยพของประชากรในพืน้ที ่ท�าให้เกดิปัญหาในการบรหิารจดัการ
งบประมาณและการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความคุ้มค่า 

นอกจากนี้โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนต�่ากว่า ๑๐๐ คน ในสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน  
ซึง่นักเรยีนในชมุชนและบรเิวณโดยรอบสามารถเดนิทางไปเรยีนได้สะดวก โดยทัว่ไปเกาะกลุม่กนัประมาณ ๑ - ๒ โรงเรียน
ในระยะห่างตั้งแต่ ๑ - ๕ กิโลเมตร อย่างไรก็ตามระยะทางระหว่างโรงเรียนดังกล่าว มีบางโรงเรียนอาจต้องเดินทาง
ข้ามถนนใหญ่ หรือต้องข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา ท�าให้เป็นปัญหาในการเดินทางไปเรียนของนักเรียน ทั้งโรงเรียนดังกล่าว  
มีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียนต�่ากว่ามาตรฐาน  รวมทั้งโรงเรียนขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ ส่งผลให้
คุณภาพการจัดการศึกษายังไม่เป็นที่น่าพอใจ
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๒.๒  การเรียนการสอน
 • คร ูส�านกัการศกึษาได้จดัสรรอัตราก�าลงัครใูห้โรงเรยีนทีม่นีกัเรยีนตัง้แต่ ๑๐๐ คนลงมา ให้มจี�านวนคร ู๙ อตัรา  

และก�าหนดให้มคีรูวชิาเอกแนะแนว ๑ อตัรา (นกัเรยีนตัง้แต่ ๒๖๐ คนลงมา) อย่างไรกต็าม พบว่า ครมูภีาระงานอืน่นอกเหนอื 
จากการสอน ท�าให้สอนไม่เต็มเวลา ดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง มีครูสอนไม่ครบชั้น และไม่ครบสาระวิชาตามหลักสูตร ทั้งยัง
ต้องสอนไม่ตรงวุฒิการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า

 • นักเรียน โรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนในแต่ละระดับชั้นจ�านวนน้อย โดยเฉลี่ย ๕ คน จึงมีอัตราส่วนนักเรียน
ต่อห้องเรียนต�่ากว่ามาตรฐาน ท�าให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของ โรงเรียนค่อนข้างมีอุปสรรค เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่
คุ้มค่า นอกจากนี้ โรงเรียนส่วนใหญ่มักถูกร้องขอให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเขตและชุมชน ท�าให้นักเรียนมีเวลาเรียน
น้อยลง

 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๖ ของโรงเรียนที่มีนักเรียนต�่ากว่า ๑๐๐ คน พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต�่า โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
มีวิชาที่โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ดังนี้

  วชิาภาษาไทย ๑๓ โรงเรยีน วชิาคณติศาสตร์ ๖ โรงเรยีน วชิาวทิยาศาสตร์ ๖ โรงเรยีน และวชิาภาษาองักฤษ 
๙ โรงเรียน (ดังตารางที่ ๒)

ตารางที่ ๒ : แสดงรายชื่อโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการสอบ O-NET
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

      คะแนนเฉลี่ยรายวิชา
 ล�าดับ  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�าบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) ๕๗.๗   
 ๘ ขุมทอง (เพชรทองค�าอุปถัมภ์) ๖๑.๙ ๓๙.๖  
 ๙ วัดใหม่เจริญราษฎร์ ๖๑.๘    ๓๙.๒๕
 ๑๐ วัดบางน�้าชน  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 
นักเรยีน โดยได้รับจัดสรรเงนิค่าอาหารเช้าให้กบันกัเรยีน ตัง้แต่ระดบัช้ันอนบุาล - มธัยมศึกษาปีที ่๖ ในอตัรา ๑๐ บาท/คน/วนั  
และเงนิค่าอาหารกลางวนัในอตัรา ๒๐ บาท/คน/วนั แม้ว่าตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จะได้รบัเงนิค่าอาหารเช้า 
เพิ่มเป็น ๑๕ บาท/คน/วัน ภาคเรียนละ ๑๐๐ วันและอาหารกลางวันเพิ่มเป็น ๒๕ บาท/คน/วัน ประกอบกับค่าใช้จ่าย 
ค่าจดัการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรยีน ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน ค่าหนงัสอืเรยีน ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และโครงการ
สนับสนุนอาหารเสริมนม ในชั้นอนุบาลเฉลี่ยคนละ ๔,๖๕๐ บาทและช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ คนละ ๕,๕๖๔ บาท  
ซึง่โรงเรยีนขนาดเลก็ทีไ่ด้รบัมจี�านวนน้อยเมือ่เทยีบกบัโรงเรยีนขนาดใหญ่ จงึเป็นอปุสรรคต่อการจดัหาวสัด ุครภัุณฑ์ และ
อปุกรณ์การเรียนการสอนให้เพยีงพอ ทัง้ยงัขาดแคลนสือ่เทคโนโลยกีารศกึษาและแหล่งเรยีนรู้มจี�ากดั โรงเรยีนไม่สามารถ
ระดมทรพัยากรจากผูป้กครองและชมุชนได้มากนกั เนือ่งจากส่วนใหญ่เป็นครอบครวัทีม่รีายได้น้อย ท�าให้โรงเรยีนขนาด
เล็กขาดโอกาสในการน�างบประมาณไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ่

นอกจากนี้ ยังมีข้อจ�ากัดด้านอาคารสถานท่ี โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในที่วัด/มัสยิด มีพื้นที่คับแคบ  
จึงมีอาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานและไม่สามารถขยายอาคารเรียนได้

๒.๔ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีตัวแทนของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มูลนิธิ  
สถาบันการศึกษาใกล้เคียง และวัด/มัสยิด ที่ส�าคัญได้แก่ การให้ทุนการศึกษา การสนับสนุนการเรียนการสอน การเป็น 
แหล่งเรยีนรูข้องโรงเรียน การช่วยสอดส่องดูแลนกัเรยีน ฯลฯ แต่บทบาทและการประสานงานระหว่างองค์กรและโรงเรยีน 
ขนาดเลก็ยงัไม่มมีากนกั ทัง้ชมุชนโดยรอบโรงเรยีนมฐีานะยากจน จงึไม่สามารถสนบัสนนุการด�าเนินงานของโรงเรยีนและ
การเรียนรู้ของบุตรหลานได้เท่าที่ควร ท�าให้เด็กขาดโอกาสในการรับรู้ การสร้างทักษะ  และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็ก 
จึงมีประสบการณ์น้อยลง ส่งผลให้การแข่งขันในการเรียนรู้น้อยลงเช่นกัน

สรุป สถานการณ์และประเด็นปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครดังกล่าว ได้ส่งผลโดยตรงต่อ
คุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษา โรงเรียนบางแห่งต้องบริหารจัดการในภาวะขาดแคลนงบประมาณและบุคลากร 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า เป็นภาระด้านงบประมาณและความคุ้มค่าในการลงทุน ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนด้วยการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้มีขนาดท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ จึงเป็น
ทางออกหนึง่ของสถานการณ์ปัญหาทีเ่กดิขึน้ เพือ่ให้การบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเล็กมปีระสิทธภิาพสูงสุด และส่งผลดี 
ต่อคุณภาพนักเรียน

๓. แนวคิดและนโยบายการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
เพือ่ให้การบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็มปีระสทิธภิาพสูงสุดและส่งผลต่อคุณภาพนกัเรยีน จ�าเป็นต้องพฒันา

คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ และหรืออาจจ�าเป็นต้องพิจารณาให้มีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับความจ�าเป็นของพื้นที่ โดยมีเป้าหมาย แนวคิดและนโยบายในการด�าเนินงาน ดังนี้

๓.๑ เป้าหมาย
  ๑) เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียนดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  ๒) มีการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างสมดุล สอดคล้องกับภารกิจ ช่วยแก้ปัญหา

การขาดแคลนครูในบางสาระวิชาหลัก และช่วยให้มีครูครบชั้นเรียน 
  ๓) มีปริมาณนักเรียนต่อห้องที่เหมาะสมส�าหรับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ 
  ๔) มีการบริหารจัดการทรัพยากร และงบประมาณด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า
  ๕) พัฒนาโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
๓.๒ ปัจจัยส�าคัญที่ควรค�านึงในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาได้ดังนี้
  ๓.๒.๑ ประโยชน์จากการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
    ๑) การควบรวมจะท�าให้มคีรคูรบชัน้เรยีน ครไูม่รบัภาระงานมากเกนิไป ไม่ต้องรับงานสอนหลายสาขา 
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พร้อมกัน ท�าให้ครูแต่ละคนสามารถพัฒนาความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของตนเองได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนนักเรียน

   ๒) ครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่ไปควบรวมจะไม่เสียสิทธิประโยชน์ใด ๆ  เช่น ผู้อ�านวยการสถานศึกษา
จะยังคงมีวิทยฐานะ หรือมีต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถานศึกษาเช่นเดิม และเม่ือควบรวมแล้วอาจย้ายสถานที่ท�างานแต ่
ผลประโยชน์ไม่เปลี่ยนแปลง

   ๓) โรงเรียนท่ีไปควบรวมจะมีนักเรียนเพิ่มขึ้น สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในโรงเรียนได้อย่าง 
คุ้มค่า ต้นทุนต่อหัวในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละคนลดลง ขณะเดียวกันหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ก็มีความหลากหลายมากขึ้นเพราะมีจ�านวนผู้เรียนเข้าร่วมมากพอ

   ๔) นกัเรียนมโีอกาสใช้ชวีติในสงัคมทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ มคีวามหลากหลายมากขึน้ ซึง่จะช่วยเตรยีมนกัเรยีน
ให้พร้อมส�าหรับการเรียนต่อในระดับสูง และในโลกของการท�างาน

   ๕) โรงเรียนขนาดใหญ่ที่ไปควบรวมมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 
สามารถระดมทุนได้ง่ายกว่าเพราะมีฐานศิษย์เก่า และผู้ปกครองจ�านวนมาก

   ๖) ที่ดินและอาคารโรงเรียนขนาดเล็กหลังการควบรวม สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ หรอืศนูย์การเรยีนรูข้องผูส้งูวยัในชุมชน หรือปรบัปรงุเป็นศนูย์ฝึกอาชพี เพ่ือพฒันาคณุภาพชวีติของคนใน
ชุมชน

  ๓.๒.๒ ข้อจ�ากัดจากการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
    ๑) การควบรวมโรงเรียนจะท�าให้นักเรียนมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้น เสียเวลาในการเดินทาง

มากกว่าเดิม
    ๒) นักเรียนบางส่วนจากโรงเรียนที่ถูกควบรวม มักจะมาจากชุมชนขนาดเล็ก ครอบครัวมีปัญหาทาง

เศรษฐกิจ ท�าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกไม่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้พื้นฐานทางการเรียนอาจไม่เท่ากับโรงเรียนขนาดใหญ่ 
ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ากว่า ส่งผลกระทบกับการเรียนของนักเรียน

    ๓) ชมุชนของโรงเรยีนทีถ่กูควบรวม จะขาดพืน้ทีศ่นูย์กลางการเรียนรูแ้ละท�ากจิกรรมของชมุชนร่วม
กัน ท�าให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดลง 

  ๓.๒.๓ เงื่อนไขความส�าเร็จของการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
    ๑) ประกาศเป็นนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ชัดเจน ต่อเนื่องสามารถน�าไปสู่การ

ปฏิบัติได้ทุกระดับ
    ๒) ปรับแก้ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินนโยบาย เช่น ระเบียบ

การบริหารงานบุคคล ระเบียบการบริหารงบประมาณ เป็นต้น
    ๓) สร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรเอกชน และ

สถาบันศาสนา ให้ตระหนัก รับรู้ถึงเหตุผลและความจ�าเป็นของทางราชการในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่จะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ และคุณภาพการศึกษา

    ๔) ก�ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเล็กให้เป็นไปตามแผน รวมทัง้ศึกษา  
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค เพื่อปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

๓.๓ นโยบายการด�าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
  การบรหิารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กทีม่จี�านวนนกัเรยีนลดลง ให้มคีณุภาพและประสทิธภิาพมากขึน้ ได้ด�าเนนิ 

การมาระยะหนึง่แล้ว ภายใต้การด�าเนนิงานของส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธกิาร  
โดยมีมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการก�าหนดนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานไว้ ดังนี้

  ๓.๓.๑ ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร ว่าด้วยการจดัตัง้ รวม หรอืเลกิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ไดว้างแนวปฏิบตัิในการจดัตัง้สถานศกึษาใหม่ขึน้ในชมุชน  การรวมสถานศึกษาตัง้แต่สองแห่งขึน้ไป เพือ่ให้มีการบรหิาร
และจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพเกดิผลดีแก่ผูเ้รยีน และการเลกิสถานศกึษา เมือ่ไม่มนีกัเรยีนทีจ่ะจดัการเรยีนการสอน 
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และมีจ�านวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
 ๓.๓.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้ก�าหนดนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพและลด

ความสูญเปล่าของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยมาตรการที่เหมาะสม ได้แก่ การควบรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การสร้าง
เครือข่าย และการสนับสนุนทุกภาคส่วนเขา้มามีสว่นรว่มในการจัดการศึกษา รวมทั้งใชร้ะบบงบประมาณและทรพัยากร
ทางการศึกษาเป็นสิ่งจูงใจในการแก้ปัญหาโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก

 ๓.๓.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการการก�าหนดเป้าหมาย
และนโยบายก�าลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เกี่ยวกับการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยเห็นชอบให้ สพฐ. พิจารณาด�าเนิน
การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในต�าบลเดียวกันน้อยกว่า ๖ กิโลเมตรให้บังเกิด
ผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลด
ภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการลง

 จากการด�าเนินงานของ สพฐ. รวมท้ังการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ สามารถก�าหนดหลักการและวิธีการที่ชัดเจน ดังนี้ 

 ๑)  การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก จะพิจารณาจากโรงเรียนที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันในระยะห่างกันไม่เกิน ๖ 
กิโลเมตร และใช้เวลาในการเดินทางไม่เกิน ๓๐ นาที โดย สพฐ. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้นักเรียน

 ๒) การควบรวมต้องเกิดขึ้นโดยความสมัครใจ โดยผู้ปกครองเห็นด้วย ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการควบรวม ไม่ใช่พิจารณาจากสถานภาพของผู้บริหาร หรือครูผู้สอน

 ๓) ก�าหนดให้โรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่าเป็นโรงเรียนหลัก โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน ด้านกายภาพ ด้านงบประมาณ และอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก

 ๔)  การควบรวมโรงเรยีนขนาดเลก็ควรด�าเนนิการอย่างเป็นข้ันตอน โดยก�าหนดรปูแบบการควบรวมโรงเรยีน
แบบรวมบางชั้น รวมช่วงชั้น และรวมทั้งโรงเรียน

 ๕) การพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ โดยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น และการสนับสนุน 
งบประมาณให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กอย่างเพียงพอ

 ๖)  การพัฒนาระบบเครอืข่ายโรงเรยีนให้เข้มแขง็ รวมท้ังประสานการด�าเนนิงานกบัหน่วยงานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

๓.๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
  นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ด�าเนินการภายใต้แผนพัฒนาการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ในทิศทางที่สอดคล้องกับ กรอบทิศทางแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) ซึ่งได้ให้
ความส�าคัญกับการจัดการศึกษาส�าหรับทุกคน (Education for all) โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม 
และเสมอภาค และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การด�าเนินการด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

  ๓.๔.๑ วิสัยทัศน์
    “นักเรียนกรุงเทพมหานครเป็นพลเมืองที่ดี มีองค์ความรู้ มีทักษะในการด�ารงชีวิต รู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ ๒๑”
  ๓.๔.๒  พันธกิจ
    ๑)  ส่งเสรมิสนบัสนนุการจดัการศึกษาสูค่วามเป็นเลิศ เพือ่ให้ผู้เรยีนมอีงค์ความรู ้มีคณุธรรม สามารถ

รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
    ๒)  พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสู่ความเป็นมืออาชีพ
    ๓)  พัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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    ๔)  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
    ๕)  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
    ๖)  พฒันาระบบบรหิารจดัการอย่างมปีระสิทธิภาพทีเ่น้นบรูณาการ ประสานความร่วมมอื และสร้าง

เครือข่ายในการจัดการศึกษา
  ๓.๔.๓  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
    ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง

วิชาการ โดยพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง และเพิ่ม
ศักยภาพการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)

    ๒) ยุทธศาสตร์ที ่๒ : พฒันาสมรรถนะข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษากรงุเทพมหานคร
มีความเป็นมอือาชพี โดยจดัท�าแผนพฒันาสมรรถนะข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษากรงุเทพมหานคร สร้างครู
มืออาชีพ เสริมสร้างแรงจูงใจในความเป็นมืออาชีพและนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

    ๓) ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยส่งเสริมการ
ใช้นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑ เพิ่มศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร และส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

    ๔) ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดี โดยเสริมสร้าง
คณุธรรม จรยิธรรมให้แก่ผูเ้รยีนอย่างเป็นรปูธรรม เสรมิสร้างทกัษะชวีติ และความเป็นพลเมอืงทีด่ใีห้แก่ผู้เรยีนอย่างเป็น
รูปธรรม

    ๕) ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ : พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพือ่ความเป็นเลศิในการ
จดัการศกึษา โดยพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้าน ICT ให้มปีระสทิธภิาพและพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ
ศึกษา

    ๖) ยทุธศาสตร์ที ่๖ : เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองค์กร โดยส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายการจัดการศึกษา เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรพัฒนาการจัดการศึกษาจากงานวิจัย และพัฒนาประสิทธาภาพ
การปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิต

๔. ข้อเสนอแนะในการพฒันาคณุภาพโรงเรยีนขนาดเล็กในสงักดักรงุเทพมหานครทีม่จี�านวนนกัเรยีนต�า่กว่า ๑๐๐ คน
เพื่อส่งเสริมกรุงเทพมหานครให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 

ผูเ้รยีน ทัง้ในด้านสทิธ ิโอกาส และคณุภาพการศกึษา เหน็ควรพฒันาคณุภาพโรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานครทีม่จี�านวน
นักเรียนต�่ากว่า ๑๐๐ คน โดยมีแนวทางด�าเนินงาน ดังนี้

๔.๑ เร่งด�าเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
  ๑) จัดท�าแผนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก (ที่มีศักยภาพเดิม) โดยก�าหนดยุทธศาสตร์และวิธีด�าเนินการที่

หลากหลาย เพื่อให้โรงเรียนสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
     ๒) สร้างอตัลกัษณ์หรอืเอกลกัษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่นและเป็นจุดแขง็ดงึดดูผู้เรยีนและเป็นทีย่อมรบั เช่น 

การส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ ให้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ และช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางด้านการเรียนรู้ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

      ๓) บริหารงานเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียน
ลงพ้ืนทีส่ร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน พร้อมทัง้ประชาสมัพันธ์ผลงานของโรงเรยีนให้ผู้ปกครองทราบทกุช่องทาง โดยเฉพาะ
สิทธิประโยชน์ที่มีต่อนักเรียน แหล่งทุนและช่องทางความก้าวหน้าในการศึกษาของนักเรียน

  ๔) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้หลากหลาย รวมทั้งจัดการศึกษาทางเลือกส�าหรับผู้ที่มีความต้องการ
พิเศษ จัดท�าหลักสูตรที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับชุมชนท้องถิ่น พร้อมเปิดโอกาสให้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูจิตอาสา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพครูเข้ามามี 
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ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  ๕) พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้ โดยการฝึก

อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อน�าความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จ�าเป็นเหมาะกับเนื้อหาวิชา มาใช้เป็น
สื่อประกอบการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน

      ๖) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน เช่น พัฒนาคุณภาพด้านการอ่าน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ส่งเสริมการเรียนทักษะภาษาอังกฤษ และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม  
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการมาเรียน

       ๗) สร้างเครือข่ายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง บ้าน วัด 
โรงเรยีน ชมุชน และองค์กรภายนอกให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา ตลอดจนระดมทรพัยากรทางการศกึษา เพือ่
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๔.๒ การควบรวมโรงเรยีนขนาดเลก็ เพือ่ให้เกดิการใช้ทรพัยากรอย่างประหยดัและคุม้ค่า เหน็ควรยดึแนวปฏบิตัิ
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�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
    ๑)  สถานศึกษานั้นมีจ�านวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือไม่มีนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนที่

จะสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
     ๒)  มสีถานศกึษาประเภทเดยีวกนัอยูใ่นบริเวณใกล้เคียง ในระยะน้อยกว่า ๖ กโิลเมตร เพือ่ประโยชน์

ในการพิจารณาควบรวม หรือเลิกสถานศึกษานั้น ๆ 
    ๓)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-NET) ลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง 
 ๔.๒.๒ แนวทางด�าเนินการ
    ๑) ขั้นเตรียมการ
     (๑) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐาน และชุมชน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้เรียนและชุมชน รวมทั้งหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับผลดี ผลเสียของ
การควบรวม หรือเลิกสถานศึกษา โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส�าคัญ

             (๒) จดัประชมุคณะคร ูผูบ้รหิารโรงเรยีน และคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน เพือ่ร่วมกัน 
พิจารณาสถานการณ์ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

     (๓)  ศกึษาข้อมลูโรงเรยีนขนาดเลก็ในปัจจบุนั และคาดการณ์ในอนาคต ทัง้ด้านจ�านวนนกัเรยีน 
สภาพของชุมชน และพ้ืนท่ีใกล้เคียง รวมท้ังการคมนาคมและการเดินทาง เพื่อจัดกลุ่มและก�าหนดแผนท่ีตั้งโรงเรียน 
(School Mapping)

    ๒) ขั้นวางแผน
     (๑)  จัดท�าแผนการควบรวม หรือเลิกสถานศึกษา โดยก�าหนดยุทธศาสตร์และวิธีด�าเนินการท่ี

ยืดหยุ่นหลากหลายเพื่อให้สถานศึกษาสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เลือกที่จะพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนก่อนการควบรวม โดยก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานที่เหมาะสม

     (๒)  ก�าหนดขั้นตอน วิธีการ และแนวทางในการควบรวม หรือเลิกโรงเรียนที่เหมาะสม 
โดยครอบคลุมถึง   

      • คัดเลือกโรงเรียนที่จะควบรวม หรือเลิก โดยวางหลักเกณฑ์ก�าหนดโรงเรียนหลักและ
โรงเรียนที่จะมารวม พิจารณาความเหมาะสมทั้งด้านอาคาร สถานที่ ความสะดวดปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนการ
บริหารงบประมาณ และบุคลากร
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     • ตรวจสอบที่ดิน ทั้งการถือครองกรรมสิทธิ์ และเอกสารสิทธิ์ 
     • ก�าหนดวธิกีารบรหิารพสัดุ วสัด ุครุภัณฑ์ และเอกสารส�าคญัต่างๆ ท่ีจะโอนให้โรงเรยีนหลกั
     • ก�าหนดวิธีการโยกย้ายครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่ถูกควบรวม หรือเลิก

ให้เหมาะสมและเป็นธรรม โดยได้รับสิทธิประโยชน์คงเดิม
     • จัดให้นักเรียนในโรงเรียนที่ถูกควบรวม หรือเลิกได้มีที่เรียนอย่างเหมาะสมทุกคน
     (๓)  ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและท�าความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้รับรู้และเข้าใจ

เหตุผลในการควบรวม หรือเลิกโรงเรียน และสร้างแรงจูงใจให้ส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่า 
อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของบุตรหลาน และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

    ๓) ขั้นด�าเนินงาน
      (๑)  ด�าเนินการควบรวมโรงเรยีนตามแผนทีก่�าหนด โดยพจิารณาควบรวมปีละ ๑ ชัน้เรียน จนครบ 

ทุกชั้นเรียน เริ่มตั้งแต่ชั้นต้นของสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ก่อนวันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป

              (๒)  ในกรณทีีไ่ม่สามารถควบรวมทัง้โรงเรยีนได้ทันท ี โรงเรยีนอาจก�าหนดระยะเวลาด�าเนนิการ
รวมเป็นบางช่วงชั้น และด�าเนินการรวมหมดทั้งโรงเรียน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

     (๓)  พัฒนาความพร้อมให้โรงเรียนหลัก ทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้
การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีระหว่างครูและนักเรียน รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับ
ทุกภาคส่วน

     (๔)  บริหารจัดการทรัพย์สิน ท่ีดิน พัสดุและครุภัณฑ์ของโรงเรียนที่ถูกควบรวมให้เป็นไปตาม 
แผนที่ก�าหนด โดยเฉพาะอาคารสถานท่ีไม่ควรปล่อยให้เป็นที่รกร้าง เช่น ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของผู้สูงวัยและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

     (๕) ตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการด�าเนนิงานควบรวมโรงเรยีนครอบคลมุทัง้ประสทิธภิาพ 
การจัดการเรียนการสอน คุณภาพของผู้เรียน และความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ

ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๓
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๓ ได้ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนด โดยด�าเนินการ
พจิารณาศกึษาเกีย่วกับปัญหาด้านการศกึษา วฒันธรรม และหน้าทีอ่ืน่ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายในพ้ืนทีเ่ขตบางกะปิ สะพานสูง  
บึงกุ่ม ลาดกระบัง หนองจอก ประเวศ และภาษีเจริญ

คณะอนุกรรมการประกอบด้วย
๑. นายค�ารณ 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
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๑๒. นางสาวปิยนุช สิทธิศร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวคฤห์อนงค์  สิริวิภาวี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฯ ได้ด�าเนินการประชุมรวมทั้งสิ้น ๗ ครั้ง โดยมีผลการด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
โดยโรงเรียนแต่ละแห่งได้ก�าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับ ดังนี้
๑.๑  ระดับปฐมวัย จัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส�าคัญ เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง  ๔ ด้านอย่าง

สมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยเน้นการเรียนผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะเพื่อพัฒนาเด็กให้กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น คิดเป็นท�าเป็น รักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีได้ตามวัย นอกจากนี้โรงเรียนได้ด�าเนินการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม รู้จักเคารพ
ในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส�านึกตามที่สถานศึกษาก�าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม  
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิใจในความเป็นไทย

๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ จัดการเรียนรู้โดยค�านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบคุคลให้เป็นไปตามศกัยภาพรายบคุคลของผู้เรยีน ใช้กจิกรรมการเรยีนการสอนแบบโครงงานเพือ่
พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและเกิดองค์ความรู้ด้วยตัวเอง รวมถึงการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักการทางศาสนา และยังมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผล
สัมฤทธิ์ทางวิชาการให้มีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค�านวณ เป็นไปตามเกณฑ์และตัวชี้
วัดของแต่ละดับชั้น ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) รวมทั้งมี
พัฒนาการในการทดสอบด้านอื่น ๆ

๒. การส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยให้มคีวามรู ้มคีวามเชีย่วชาญตามมาตรฐานต�าแหน่ง ส่งเสรมิให้ครจูดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน

ได้ลงมือปฏิบัติจริง จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ
ครอบคลมุทกุกลุม่สาระ เปิดโอกาสให้ผูเ้กีย่วข้องมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา ทัง้เครอืข่ายผูป้กครองหน่วยงานราชการ  
และเอกชน และมุง่พฒันาผู้เรยีนตามแนวทางปฏริปูการศกึษา มกีารปรับปรงุหลกัสตูรสถานศกึษาอย่างต่อเนือ่ง ส่งเสรมิ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อน�าความรู้มาจัดการเรียนการสอนให้มี
ความน่าสนใจ กระตุ้นผู้เรียนให้สนใจใฝ่เรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ (PLC) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน
รู้ให้มีประสิทธิภาพต่อนักเรียนทุกคน มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ และตรงตามสภาพจริงของนักเรียน

๓. การบริหารจัดการ 
มกีารก�าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และยทุธศาสตร์เพือ่พฒันาคณุภาพผูเ้รยีนให้สอดคล้องกบับรบิทของสถานศกึษา 

สภาพปัญหาและความต้องการของชมุชนและท้องถิน่ มแีผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทีค่รอบคลุมกับการ
พฒันาผูเ้รยีนทกุกลุม่เป้าหมาย คณะกรรมการสถานศกึษาและกรรมการเครอืข่ายผูป้กครองมีส่วนร่วมในการพฒันาโดย
การ ระดมความคิดเห็นร่วมกันกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันในการจัดท�าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและด�าเนินงานตามแผนและเพื่อให้การบริหารงานและสามารถด�าเนินการตามแผนได้อย่างชัดเจน 
จะมีการแบ่งการบริหารงานออกเป็น ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไปโดย
ก�าหนดผู้รับผิดชอบอย่างเหมาะสมกับงานและชัดเจน มีการสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรให้มี
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ความสุขพร้อมทั้งกายและใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ และเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตรง
ตามศักยภาพยังมีการน�าปัญหาในการจัดการเรียนการสอนไปจัดท�าการวิจัยในช้ันเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีระบบการให้ค�าแนะน�าหรือช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ

๔. คุณภาพด้านผู้เรียน 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม ลาดกระบัง 
หนองจอก ประเวศ และภาษีเจริญ สรุปได้ดังนี้

๔.๑  ส�านักงานเขตบางกะปิ (จ�านวน ๑๑ โรงเรียน แยกเป็น ระดับประถมศึกษา จ�านวน ๑๐ โรงเรียน และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน ๑ โรงเรียน) 

  ๔.๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�านวน ๑๐ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�านักงานเขต พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดทุกวิชาและเม่ือพิจารณาเป็นรายโรงเรียน 
พบว่ามีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา จ�านวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านบางกะปิ โรงเรียน
วัดบึงทองหลาง และโรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น

  ๔.๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ�านวน ๑ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�านักงานเขตและรายโรงเรียน พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศในวิชาภาษาไทย และมีคะแนนสูงกว่าระดับ
สังกัดทุกวิชา

  ๔.๑.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ�านวน ๑ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�านักงานเขตและรายโรงเรียน พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศในวิชาภาษาไทย และมีคะแนนสูงกว่าระดับ
สังกัดทุกวิชา

๔.๒ ส�านักงานเขตบึงกุ่ม (จ�านวน ๑๐ โรงเรียน แยกเป็นระดับประถมศึกษา จ�านวน ๘ โรงเรียน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน ๒ โรงเรียน)

  ๔.๒.๑  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�านวน ๘ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับเขต พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศและระดับสังกัด จ�านวน ๓ วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์ และเม่ือพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบว่า มีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
ประเทศทุกวิชา จ�านวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนประภาสวิทยา และโรงเรียนวัดนวลจันทร์

  ๔.๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ�านวน ๒ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�านักงานเขต พบว่า มีคะแนนต�่ากว่าระดับประเทศทุกวิชา แต่มีคะแนนสูงกว่าระดับสังกัด จ�านวน ๓ วิชา ได้แก่ 
วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์

๔.๓ ส�านักงานเขตประเวศ (จ�านวน ๑๙ โรงเรียน แยกเป็นระดับประถมศึกษา จ�านวน ๑๕ โรงเรียน และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน ๔ โรงเรียน)

  ๔.๓.๑  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�านวน ๑๕ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดบัส�านกังานเขต พบว่า มคีะแนนต�า่กว่าระดบัประเทศและระดบัสังกดัทกุวชิา และเมือ่พิจารณาเป็นรายโรงเรยีน พบว่า  
มีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา จ�านวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
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  ๔.๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ�านวน ๔ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�านักงานเขต พบว่า มีคะแนนต�่ากว่าระดับประเทศทุกวิชา และมีคะแนนสูงกว่าระดับสังกัด จ�านวน ๑ วิชา คือ
วิชาภาษาอังกฤษ

  ๔.๓.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ�านวน ๒ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�านักงานเขต พบว่า ส�านักงานเขตประเวศมีคะแนนต�่ากว่าระดับประเทศและระดับสังกัด ทุกวิชา

๔.๔ ส�านักงานเขตลาดกระบัง (จ�านวน ๒๙ โรงเรียน แยกเป็นระดับประถมศึกษา จ�านวน ๒๐ โรงเรียน และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน ๙ โรงเรียน) 

  ๔.๔.๑  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�านวน ๒๐ โรงเรียน จากผลคะแนน
เฉลี่ยระดับส�านักงานเขต พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ จ�านวน ๓ วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์ และเม่ือพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบว่า มีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
ประเทศทุกวิชา จ�านวน ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง โรงเรียนประสานสามัคคี โรงเรียนวัดทิพพาวาส 
และโรงเรียนวัดบ�ารุงรื่น

  ๔.๔.๒  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ�านวน ๙ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�านักงานเขต พบว่า มีคะแนนต�่ากว่าระดับประเทศทุกวิชา แต่มีคะแนนสูงกว่าระดับสังกัด จ�านวน ๒ วิชา คือวิชา
ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์

๔.๕ ส�านักงานเขตสะพานสูง (จ�านวน ๘ โรงเรียน แยกเป็นระดับประถมศึกษา จ�านวน ๖ โรงเรียน และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน ๒ โรงเรียน)

  ๔.๕.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�านวน ๖ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�านักงานเขต พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ จ�านวน ๑ วิชา คือ วิชาภาษาไทย แต่มีคะแนนต�่ากว่าระดับ
สังกัดทุกวิชา และเมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบว่า มีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา จ�านวน 
๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์

  ๔.๕.๒  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ�านวน ๒ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�านักงานเขต พบว่า มีคะแนนต�่ากว่าระดับประเทศทุกวิชา แต่มีคะแนนสูงกว่าระดับสังกัด จ�านวน ๑ วิชา คือ 
วิชาคณิตศาสตร์  

๔.๖ ส�านักงานเขตหนองจอก (จ�านวน ๔๔ โรงเรียน แยกเป็นระดับประถมศึกษา จ�านวน ๓๗ โรงเรียน และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน ๗ โรงเรียน)

  ๔.๖.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�านวน ๓๗ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�านักงานเขต พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ จ�านวน ๑ วิชา คือ วิชาภาษาไทย แต่มีคะแนนต�่ากว่าระดับ
สังกัดทุกวิชา และไม่มีโรงเรียนใดที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา

  ๔.๖.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ�านวน ๗ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�านักงานเขต พบว่า มีคะแนนต�่ากว่าระดับประเทศและระดับสังกัดทุกวิชา
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๔.๗  ส�านักงานเขตภาษีเจริญ (จ�านวน ๑๙ โรงเรียน แยกเป็นระดับประถมศึกษา จ�านวน ๑๓ โรงเรียน และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน ๖ โรงเรียน)

  ๔.๗.๑  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�านวน ๑๓ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�านักงานเขต พบว่า มีคะแนนต�่ากว่าระดับประเทศและระดับสังกัดทุกวิชา และเม่ือพิจารณาเป็นรายโรงเรียน  
พบว่า มีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา จ�านวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดโตนด

  ๔.๗.๒  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ�านวน ๖ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�านักงานเขต พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ จ�านวน ๑ วิชา คือ ภาษาไทย และสูงกว่าระดับสังกัด ๓ วิชา 
คือ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ยกเว้นภาษาอังกฤษ

๕. คุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ 
ส�านักการศึกษาได้ด�าเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนครู ดังนี้
๕.๑  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ  

มีทักษะตามมาตรฐาน และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครู โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ส�านักการศึกษาได้ด�าเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครู รวม ๑๘ โครงการ ซึ่งมีโครงการที่ส�าคัญ คือ การส่ง 
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงานในประเทศ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท  
จ�านวน ๘ ทุน และระดับปริญญาเอก จ�านวน ๘ ทุน

๕.๒ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยได้ด�าเนินการจัดท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันผลิตครู
เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณภาพและแก้ปัญหาในระยะยาว ดังนี้

  ๕.๒.๑  โครงการทุนเอราวัณ ได้ด�าเนินการรับสมัครไปแล้ว ๒ ปีการศึกษา ซึ่งในปีนี้มีจ�านวนนักเรียนที่ผ่าน
การคดัเลอืกตามโครงการทุนเอราวณั โดยก�าหนดสัดส่วนระหว่างนกัเรียนในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ร้อยละ ๔๐ 
บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๖๐ จ�านวนผู้ได้รับทุนทั้งหมด ๙๐ คน จ�าแนกเป็นนักเรียน   ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๓๖ คน บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๕๔ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    ๑)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัดส่วนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๒ คน 
บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๓ คน รวม ๕ คน

    ๒)  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สัดส่วนนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร จ�านวน ๒ คน บตุร
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๒ คน รวม ๔ คน

    ๓)  มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ มสีดัส่วนนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครจ�านวน ๗ คน  
บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๒๓ คน รวม ๓๐ คน

    ๔)  มหาวิทยาลัยศิลปากร สัดส่วนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๒ คน  
บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๖ คน รวม ๘ คน

    ๕)  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัดส่วนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๒ คน  
บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๓ คน รวม ๕ คน

    ๖)  มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร์เกษม สัดส่วนนกัเรยีนในโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานคร จ�านวน ๔ คน  
บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๓ คน รวม ๗ คน

    ๗)  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สัดส่วนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๔ คน 
บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๒ คน รวม ๖ คน

    ๘)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สัดส่วนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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จ�านวน ๓ คน บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๕ คน รวม ๘ คน
    ๙)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สัดส่วนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๒ คน 

บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๓ คน รวม ๕ คน
    ๑๐) มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ สดัส่วนนกัเรียนในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร จ�านวน 

๓ คน บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๑ คน รวม ๔ คน
    ๑๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สัดส่วนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจ�านวน  

๕ คน บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๓ คน รวม ๘ คน
  ๕.๒.๒ โครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ โดยได้ท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันการ

ศึกษาของรัฐ ๑๑ แห่ง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการ
พัฒนายกระดับการศึกษาของชาติเพื่อผลิตครูสังกัดกรุงเทพมหานครในกลุ่มวิชาที่ขาดแคลน เช่น กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา (ปฐมวัย) กลุ่มวิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว และกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ เนื่องจากมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครจ�านว
นมากขอโอนย้ายไปสงักดัอืน่ โดยก�าหนดคุณสมบตัต้ิองเป็นนสิติ นกัศกึษาคร ูหลกัสตูรปรญิญาตรี (๕ปี) ทีก่�าลงัศกึษาอยู่
ในชั้นปีที่ ๕ ในการศึกษา ๒๕๖๑ ในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร ซึ่งเรียกว่า โครงการช้อนครู โดยจะมอบทุนการศึกษา
ในปีสุดท้ายก่อนส�าเร็จการศึกษา 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 การสอบบรรจคุรพูีเ่ล้ียงเพ่ือเป็นครผููช่้วยสาขาครูปฐมวยั โดยสอบบรรจุครทูีเ่ป็นครพูีเ่ล้ียงทีเ่ป็นครอูตัราจ้าง

สอนอยู่ในระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติที่กรุงเทพมหานครก�าหนด 
เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนครูระดับปฐมวัยและปัญหาการโอนย้าย เนื่องจากครูเหล่านี้ถึงแม้เป็นครูอัตราจ้างก็อยู่กับ
กรุงเทพมหานครมามากกว่า ๕ ปี เมื่อได้เป็นข้าราชการครูคาดว่าจะไม่โอนย้ายไปต่างสังกัด

๖. ปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖.๑ ด้านกายภาพ 
  เนื่องจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อชุมชน จึงมีข้อจ�ากัดในเรื่องพื้นที ่

สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ สถานที่ โดยรวม ดังนี้
  ๖.๑.๑  โรงเรียนอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีไ่ม่เอือ้ต่อการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีน มสีิง่เร้าภายนอกท่ีเป็นภยั 

ต่อนักเรียนในชมุชน เช่น ร้านเกมคอมพวิเตอร์ แหล่งม่ัวสุมด้านยาเสพตดิ การทะเลาะววิาท การแข่งรถมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น
  ๖.๑.๒ มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จ�ากัด       

   ๖.๑.๓  มสีภาพอาคารเรยีน และห้องเรยีนช�ารดุ ต้องย้ายไปเรยีนในอาคารเรยีนช่ัวคราว ซึง่จะไม่เอือ้ต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตามสภาพจริง
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๖.๒ ด้านผู้สอน
  ๖.๒.๑ ปัญหาการขาดแคลนครูเนื่องจากครูมีการขอโอนย้ายบ่อยครั้ง ท�าให้จ�านวนครูไม่เป็นไปตามกรอบ

อัตราก�าลังส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ขาดความต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้
  ๖.๒.๒ การบรรจุครูสอนไม่ตรงกับต�าแหน่งที่ขาดแคลน หรือต�าแหน่งที่ว่าง ท�าให้นักเรียนได้รับการพัฒนา

ไม่เต็มศักยภาพ รวมทั้งวิชาเฉพาะ เช่น ครูการศึกษาพิเศษ ครูพลศึกษา ครูคอมพิวเตอร์ ครูดนตรีสากล ครูเกษตรกรรม 
และครูหนึ่งคนต้องสอนหลายวิชาและหลายช้ันเรียน ส่งผลกระทบต่อการจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อที่จะพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  ๖.๒.๓  โรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงมีครู และบุคลากรจ�ากัดแต่ภาระงานไม่แตกต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่  
รวมทั้งมีกิจกรรมนอกเหนือหน้าที่การเรียนการสอนมาก เช่น งานเอกสาร งานกิจกรรม โครงการต่างๆ รวมทั้งต้องสอน
แทนครูท่ีไปอบรม สัมมนาหรือไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนักเรียนไม่ต่อเนื่อง

  ๖.๒.๔  ครูขาดแรงจูงใจในการท�างาน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับ 
ค่าใช้จ่าย การท�าวิทยฐานะมีขั้นตอนการด�าเนินการท่ียุ่งยาก ไม่มีสวัสดิการด้านที่พักอาศัย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
ขอโอนย้าย และลาออก

๖.๓ ด้านผู้เรียน
  ๖.๓.๑  นกัเรยีนมาเรยีนไม่สม�า่เสมอท�าให้ขาดความต่อเนือ่ง บางรายขาดเรยีนต่อเนือ่งหลายวนัเนือ่งจากมี

ปัญหาครอบครัว ติดเกม และไม่สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนเท่าที่ควรส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
  ๖.๓.๒  นกัเรยีนบางส่วนย้ายโรงเรยีนบ่อยครัง้เพราะต้องย้ายถิน่ฐานตามผูป้กครองท่ีประกอบอาชพีรบัจ้าง

ทั่วไป ท�าให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง
  ๖.๓.๓  นักเรียนบางรายมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ แต่ไม่ได้รับการตรวจคัดกรอง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ

การจัดชั้นเรียน และมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
  ๖.๓.๔  ปัจจุบันพบว่ายังมีนักเรียนที่อ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่องเกือบทุกระดับชั้นในสถานศึกษาทุกแห่ง 

ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และมีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
๖.๔  ด้านผู้ปกครอง
  ๖.๔.๑  ผู้ปกครองบางรายอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ไม่สามารถช่วยแนะน�าหรือสอนการบ้านบุตรหลานได้  

ดังนั้น นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้น
  ๖.๔.๒  สภาพปัญหาทางเศรษฐกจิการเงินของผูป้กครอง ซึง่มรีายได้น้อย ต้องท�างานเลีย้งครอบครวัจงึไม่มี

เวลาเอาใจใส่ดูแลบุตรหลาน ส่งผลให้นักเรียนขาดการส่งเสริม สนับสนุน จากครอบครัวเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่าง 
เต็มที่

  ๔.๔.๓  ผู้ปกครองบางรายซึ่งมีอาชีพรับจ้างท่ัวไปมีการย้ายสถานที่ท�างาน ท�าให้นักเรียนต้องย้ายโรงเรียน
ระหว่างภาคเรียนเพื่อติดตามผู้ปกครอง ส่งผลให้การเรียนรู้ได้ไม่ต่อเนื่อง

  ๔.๔.๔. ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการน�านักเรียนไปพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองกรณีที่พบว่านักเรียน
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของเด็กนักเรียนในภาพรวม

๖.๕  ด้านงบประมาณ และสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และอื่นๆ
  ๖.๕.๑. งบประมาณในการบริหารด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ โรงเรียนบางแห่งขาดสื่อเทคโนโลยีที ่

ทนัสมยัในการช่วยสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนทีต่รงกบัความต้องการ และมจี�านวนไม่เพยีงพอกบัจ�านวนนกัเรยีน 
เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และสัญญาณ WIFI ไม่เสถียร ท�าให้นักเรียนขาดโอกาส ในการพัฒนาทักษะตนเอง
ได้อย่างเต็มที่

  ๖.๕.๒  กล้อง CCTV ไม่เพียงพอต่อความต้องการอาจเป็นปัญหาเรื่องการรักษาความปลอดภัย
  ๖.๕.๓  ไม่มีสวัสดิการบ้านพักครู บ้านพักภารโรง
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  ๖.๕.๔ ขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน�้า ฝ้าเพดานหลังคา ซึ่งมี
สภาพช�ารุดทรุดโทรม รวมทั้ง ขาดโต๊ะ เก้าอี้ และโรงอาหารที่มีคุณภาพ

  ๖.๕.๕  กรงุเทพมหานครมนีโยบายให้โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครต้องรบันกัเรยีนทกุคน รวมทัง้เดก็ไม่มี
สัญชาติไทย ท�าให้มีปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียน เนื่องจากบางคนอาจไม่มีพื้นฐานทางภาษาไทย

 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

๑.  ส�านักการศึกษาควรหาแนวทางเพื่อด�าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้มีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ควรน�าสถิติจ�านวนนักเรียนที่มีคะแนนสูงโดยเฉลี่ย  
กบัจ�านวนนกัเรยีนทีม่คีะแนนต�า่โดยเฉลีย่มาวเิคราะห์เพือ่หาแนวทางการพฒันาและศกึษาปัญหาการพฒันาเพือ่จะได้แก้
ปัญหาได้ตรงตามสภาพจริง และน�าโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยมีคะแนนต�่าควรพิจารณาถึงระบบการบริหารและครูผู้สอนด้วย

๒.  โรงเรยีนทีม่ผีลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ในระดบัคะแนนทีส่งู ควรเป็นแกนน�า 
ในการขยายผลให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายเพื่อเรียนรู้เทคนิคการสอนและน�าไปพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
แก่โรงเรียนอื่นๆ

๓.  ส�านกัการศกึษาควรจดัท�าโครงการสอนเสรมิพเิศษนอกเวลาเรยีนอย่างเป็นระบบ โดยจัดสรรงบประมาณเพือ่
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง และมค่ีาอาหารท�าการนอกเวลาส�าหรบัครแูละนกัเรยีน เพือ่ให้เป็นมาตรฐาน มปีระสทิธภิาพ
และผลสัมฤทธิ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและครูผู้สอน

๔.  กรงุเทพมหานคร ควรพจิารณาแนวทางการเพิม่จ�านวนทนุเพือ่ให้นกัเรยีนทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วนสามารถได้รบั
ทุนเพิ่มขึ้น และในการก�าหนดสัดส่วนของผู้รับทุน โดยเป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๔๐ และ
บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๖๐ หากไม่สามารถคัดเลือกได้ตามสัดส่วนที่ก�าหนดควรพิจารณาปรับเพื่อให้
สามารถรับทุนตามเกณฑ์ได้มากที่สุด

๕.  มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช ให้โควต้านกัเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครเพือ่สอบเข้าศกึษาต่อในระดบัปรญิญา
ตรี คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จ�านวนคณะละ ๙ คนต่อปี ดังนั้น หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีทุนการศึกษาเพื่อเป็นการสนับสนุนนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครมากที่สุด

๖.  ควรจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคย  
ไม่กลัวที่จะสื่อสาร โดยเริ่มต้นจากการฟัง การพูดแล้วเสริมด้วยหลักไวยากรณ์ และมีการประเมินผล

๗.  ส�านกัการศึกษาควรจดัท�าแผนพฒันาด้านกายภาพของสถานศกึษาทกุแห่งเพ่ือให้เกดิความชดัเจน รวมทัง้ควร
ให้ทกุโรงเรยีนจดัท�าฐานข้อมลูเกีย่วกบัอาคารแต่ละหลงั ปีทีก่่อสร้างอาคาร ประวตักิารปรบัปรงุซ่อมแซมอาคาร เพือ่เป็น
ฐานข้อมูลในการขอจัดสรรงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป

๘.  กรณีสถานศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนอาจขอรับ 
การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากมีการเปลี่ยน 
เครื่องคอมพิวเตอร์บ่อยตามความจ�าเป็นของหน่วยงาน

๙.  กรงุเทพมหานครควรก�าหนดหลกัเกณฑ์ หรอืเงือ่นไขในการขอโอนย้ายของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยจะขอโอนย้ายได้ต่อเมื่อมีครูมาทดแทนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู

๑๐. กรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาสภาพปัญหาจากการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า สถิติผู้สอบได้มีจ�านวนน้อยกว่าอัตราที่ว่าง ทั้งที่ผู้สมัครมีจ�านวนมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ 
ในการจดัสอบอาจให้สถาบนัการศกึษาอืน่ทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นผู้ด�าเนนิการจดัการสอบโดยให้อยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูล
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด

๑๑. กรุงเทพมหานครควรสร้างขวัญก�าลังใจให้กับครู โดยการยกย่อง เชิดชูครูต้นแบบที่มีความเสียสละ อุทิศตน
เพือ่การเรียนการสอนด้วยจติวญิญาณ จงึควรสนบัสนนุให้มกีารอบรมในหลกัสตูรทีจ่�าเป็นตามความต้องการและให้ทนุเพือ่
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ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการมอบสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น เงินตอบแทนพิเศษ อายุราชการพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ
ด้านที่พักเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าครองชีพ เป็นการสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญก�าลังใจในการท�างาน 
และเป็นการแก้ไขปัญหาการโอนย้ายอีกทางหนึ่ง

๑๒. หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องควรให้ความส�าคญัในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ เนือ่งจากเป็นเคร่ืองมอืในการพฒันา
กรุงเทพมหานครในทุก ๆ ด้าน

๑๓. การขอจัดสรรงบประมาณ นอกจากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีแล้ว หากมีความจ�าเป็นเร่งด่วนสามารถ
ขอจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง และงบเพิ่มเติมได้ โดยโรงเรียนควรมีการส�ารวจสิ่งก่อสร้าง อายุการใช้งาน และจัด
ท�าแผนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอจัดสรรงบประมาณ

๑๔. ในการจัดสรรงบประมาณควรพิจารณาเหตุผลความจ�าเป็นตามสัดส่วนระหว่างส�านักงานเขต ชุมชน และ
โรงเรียน หากเป็นไปได้ควรเพิ่มสัดส่วนของโรงเรียนให้มากขึ้น เน่ืองจากได้รับงบประมาณจ�ากัดไม่เพียงพอส�าหรับการ
พัฒนาด้านการศึกษา

ผลงานคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๔ 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๔ ได้ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนด โดยด�าเนินการ
พจิารณาศกึษาเกีย่วกบัปัญหาด้านการศกึษา วฒันธรรม และหน้าทีอ่ืน่ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายในพืน้ทีเ่ขตปทมุวนั บางรกั 
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�ารงศักดิ์ 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



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒

72  BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

คณะอนุกรรมการฯ ได้ด�าเนินการประชุมรวมทั้งสิ้น ๒๓ ครั้ง โดยมีผลการด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. รับทราบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงาน
เขตสวนหลวง

คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้อ�านวยการเขตสวนหลวง และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด
กรงุเทพมหานครในพืน้ทีเ่ขตสวนหลวง เพือ่รบัทราบรายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของโรงเรยีน
ในสังกัดส�านักงานเขตสวนหลวง และการบริหารจัดการงบประมาณที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร และงบอุดหนุนรัฐบาล ประจ�าปี ๒๕๖๒ ได้รับทราบข้อมูล สภาพปัญหา พร้อมข้อซักถาม ซึ่งได้รับการ 
ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

ส�านักงานเขตสวนหลวง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบริหารการศึกษา งานบริหาร
การศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้

 ชื่อโรงเรียน ค่าตอบแทน  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน เงินอุดหนุน  รายจ่ายอื่น
    ใช้สอยและวัสดุ และสิ่งก่อสร้าง  
๑.วัดใต้  ๓๔๖,๙๐๐ ๓,๓๙๓,๐๐๐ ๒,๕๕๓,๐๐๐ ๑,๒๕๒,๔๕๐
๒.นาคนาวา ๙๔๘,๘๐๐ ๑,๘๖๕,๐๐๐ ๗,๓๑๔,๐๐๐ ๓,๑๙๓,๒๐๐
๓.วัดปากบ่อ ๑,๒๒๖,๘๐๐ ๓,๖๗๘,๐๐๐ ๘,๔๗๘,๐๐๐ ๓,๘๗๔,๘๐๐
๔.สุเหร่าใหม่ ๗๙๓,๖๐๐ ๓,๔๙๘,๐๐๐ ๓,๒๔๖,๐๐๐ ๑,๘๐๑,๕๕๐
๕.หัวหมาก ๔๗๑,๘๐๐ ๑,๕๗๘,๐๐๐ ๑,๘๕๗,๐๐๐ ๘๗๑,๘๕๐
๖.คลองกลันตัน ๕๕๕,๕๐๐ ๑,๑๙๑,๐๐๐ ๓,๘๗๖,๐๐๐ ๑,๘๔๘,๙๐๐
๗.วัดทองใน ๒๖๘,๗๐๐ ๑,๔๖๓,๐๐๐ ๘๓๑,๐๐๐ ๔๖๘,๔๕๐
๘.มัธยมนาคนาวา ๕๓๕,๖๐๐ ๒,๔๓๖,๐๐๐ ๖,๑๕๐,๐๐๐ ๒,๙๓๔,๑๐๐
 รวม ๔,๙๖๕,๗๐๐ ๑๙,๑๐๒,๐๐๐ ๓๔,๓๐๕,๐๐๐ ๑๖,๒๔๕,๓๐๐

การบริหารจัดการงบประมาณที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณของกรุงเทพมหานครและงบอุดหนุน
รัฐบาล ประจ�าปี 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 งบเงินอดุหนนุรฐับาล วงเงนิงบประมาณ ๒๔,๒๔๘,๙๕๔ บาท ได้จดัสรรให้แต่ละโรงเรยีน 

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



สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL  73

 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 เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนเกือบทุกโรงเรียน โดยเฉพาะในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน เช่น  

ครูเอกภาษาอังกฤษ เอกคณิตศาสตร์ 
๒. การบรรจุครูผู้สอนตามสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนขาดแคลน เพื่อทดแทนครูที่ขอย้าย หรือการขาดอัตราก�าลัง  

มักไม่ได้รับการจัดสรรให้ตามความต้องการของโรงเรียน                    
๓.  งบประมาณไม่เพียงพอในการสนับสนุนการการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะใน

โรงเรียนที่มีจ�านวนนักเรียนน้อย ท�าให้ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรให้นักเรียนเป็นรายหัวได้น้อยไปด้วย
๔.  การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครโูดยให้จติอาสามาช่วยสอนนัน้ หลายโรงเรยีนด�าเนนิการอยู ่ โดยมนีกัศึกษา

ฝึกสอนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ มาช่วยสอน แต่พบปัญหาเรื่องการขาดความต่อเนื่อง 
๕.  การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูโดยการแบ่งปันทรัพยากรนั้น โดยปกติภารกิจของครูนอกจากการสอน  

๕ ชั่วโมงต่อวันแล้ว ครูจ�าเป็นต้องตรวจงาน การจัดท�าแผน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น อาจจะ
ไม่มีเวลาเพียงพอส�าหรับการเดินทางไปสอนในสถานศึกษาอื่น

แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑.  โครงการจ้างครูที่เกษียณอายุราชการมาช่วยสอน ปัจจุบันโรงเรียนคลองกลันตัน ได้ด�าเนินการอยู่โดยมีค่า

ตอบแทนชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท
๒.  ส�านกัการศกึษามโีครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา เพือ่ให้สามารถสอนได้

ทกุวชิาอยูแ่ล้ว การรายงานสภาพปัญหาของแต่ละโรงเรยีนเป็นการรายงานตามสภาพความเป็นจรงิ ส่วนปัญหาทีเ่กดิขึน้
แต่ละโรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด การส่งครูไปสอนโรงเรียนอื่นเพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนครู จึงเป็นเรื่องยากกว่า

๓.  โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ และหลายโรงเรียนใช้วิธีการสอนด้วย
วิธีนี้แต่ในบางวิชาจ�าเป็นต้องมีครูที่คอยให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ และตอบค�าถามนักเรียนด้วย 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ  
๑. ส�านกัการศกึษาได้ด�าเนนิโครงการลดการขาดแคลนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษากรุงเทพมหานคร

ในกลุ่มสาระส�าคัญ (โครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการ) ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูได้
๒. โครงการจติอาสามาช่วยสอน โดยมทีมีงานของท่านสมาชกิสภากรงุเทพมหานคร นายพรชยั เทพปัญญา ยนิดี

เป็นจิตอาสามาช่วยสอน ถ่ายทอด หรือแนะน�าประสบการณ์ให้นักเรียน 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�าเนินโครงการลดการขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครในกลุ่มสาระส�าคัญ (โครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการ)

ส�านักการศึกษา มีนโยบายด�าเนินการโครงการการลดปัญหาการขาดแคลนข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส�าคัญเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ท�าให้ขาดความ 
ต่อเนือ่งในการพฒันาคณุภาพการศกึษา ซึง่ในขณะนี ้สงัคมก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูวยัซ่ึงยงัมทีรพัยากรบคุคลทีเ่ป็นครูทีเ่กษยีณ
อายุราชการ แต่ยังมีศักยภาพท่ีจะช่วยจัดการเรียนการสอน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดความต่อเน่ืองในการจัดการเรียน
การสอน และส�านักการศึกษายังไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งข้าราชการทดแทนได้ทัน จึงจัดให้มีโครงการการลดปัญหาการ
ขาดแคลนข้าราชการครูกรุงเทพมหานครในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส�าคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยส�านักการ
ศกึษาด�าเนนิการจัดสรรงบประมาณให้แก่ส�านกังานเขตทีม่คีวามประสงค์จ้างบคุคลภายนอกช่วยปฏบิตัริาชการด้านการ
สอนในโรงเรียนในกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษา ๖ กลุ่มเขต โดยจ้างบุคคลภายนอกซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานครและเกษียณอายุราชการ แต่ยังมีความพร้อมที่จะใช้ความรู้ ความสามารถช่วยปฏิบัติราชการด้าน
การสอนในรายวิชาเพิ่มเติมแก่โรงเรียนท่ียังขาดแคลนอัตราก�าลัง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มี
คะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้ หรอืศกึษาต่อได้อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร (นายเกรยีงยศ สุดลาภา รองผู้ว่า
ราชการกรงุเทพมหานครปฏบิตัริาชการแทนผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร) ได้อนมุตัโิครงการการลดปัญหาการขาดแคลน
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ในกลุม่สาระการเรยีนรูท่ี้ส�าคญัเพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษา เป็นเงิน ๔,๖๐๘,๐๐๐ บาท  
ส�าหรับเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนกลุ่มสาระวิชาส�าคัญ ๖ กลุ่มสาระวิชา  
ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๗๒ คน ระยะเวลา ๘๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

แต่ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงเวลาการรับสมัครจนถึงช่วงเวลาการบรรจุเข้ารับราชการฯ ในโครงการดังกล่าวมีลักษณะ 
การด�าเนนิการท่ีซ�า้ซ้อนกบัการเปิดสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจบุคุคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
ซึ่งส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ให้ส�านักการศึกษาพิจารณาทบทวนและท�าหนังสือยืนยันว่าเป็นโครงการ
ที่ซ�้าซ้อนกับกรอบอัตราท่ีมีอยู่หรือไม่ หากยืนยันว่าไม่ซ�้าซ้อน ให้ส�านักการศึกษาจัดท�าแผนการสอนและข้อมูล
ต�าแหน่งอัตราว่างที่จะจ้างทดแทนของบุคคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนกลุ่มสาระวิชาส�าคัญ 
ใน ๖ กลุ่มสาระวิชา ทั้ง ๗๒ รายการ
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สถิติจ�านวนครูท่ีเกษียณอายุราชการประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร    
ในกลุ่มกรุงเทพใต้ และเขตบางบอน มีดังนี้ 

 ล�าดับ  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�าแหน่งข้าราชการสายงานอื่นของกรุงเทพมหานคร 
 ๒. กรุงเทพมหานครควรเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาช่วยสอนแทน

บุคคลให้มากขึ้น กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการเรียนการสอนผ่านเครื่องมือต่าง ๆ  เช่น โทรศัพท์
มือถือ Social Media  Tablet  และ VDO Conference   

 ๓. กรงุเทพมหานครควรด�าเนนิโครงการเพือ่สนบัสนนุให้บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถด้านการสอนหรอืครู
ที่เกษียณอายุราชการแล้วแต่มีความประสงค์เป็นจิตอาสามาเป็นครูสอนเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนครู

 ๔. ส�านักการศึกษาควรส�ารวจข้อมูลจ�านวนครูที่ขาดแคลนในแต่ละปี สาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน จ�านวนครู 
ที่จะเกษียณอายุราชการ โรงเรียนที่ประสงค์จ้างครูที่เกษียณมาช่วยสอน และวางแผนการแก้ไขปัญหา พร้อมกับตั้ง 
งบประมาณไว้รองรับ

 ๕. กรุงเทพมหานครควรสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนโดยการแบ่งปันทรพัยากร โดยการสนบัสนนุให้ครู
ที่อยู่ในเครือข่ายหรือพื้นที่เขตเดียวกันไปช่วยสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนโดยมีค่าตอบแทนให้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนครู

 ๖. ส�านักการศึกษาควรน�าผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่ออ้างอิงประกอบการเสนอโครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการเพื่อ
ลดปัญหาการขาดแคลนครู

 ๗. ส�านกัการศกึษาควรน�าเสนอผูบ้รหิารให้มกีารทบทวนการจดัซือ้คอมพวิเตอร์ทีท่นัสมยัเนือ่งจากการจดัซือ้
คอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัย ท�าให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้ และใช้งานไม่คุ้มค่า 
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๓. อัตราก�าลังข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครของโรงเรียนในกลุ่มกรุงเทพใต้
ส�านักการศึกษาได้รายงานข้อมูลกรอบอัตราก�าลังข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครของโรงเรียนในกลุ่ม 

กรุงเทพใต้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
๓.๑  ส�านกังานเขตคลองเตย ม ี๔ โรงเรยีน กรอบอตัราก�าลงัรวม ๙๗ อตัรา ครองต�าแหน่ง ๘๙ อตัรา ว่าง ๘ อตัรา
๓.๒ ส�านักงานเขตบางคอแหลม มี ๗ โรงเรียน กรอบอัตราก�าลังรวม ๑๘๗ อัตรา ครองต�าแหน่ง ๑๖๔ อัตรา 

ว่าง ๒๓ อัตรา 
๓.๓  ส�านกังานเขตบางนา ม ี๗ โรงเรยีน กรอบอัตราก�าลังรวม ๓๓๓ อตัรา ครองต�าแหน่ง ๓๐๕ อตัรา ว่าง ๒๘ อตัรา  

เกินกรอบ ๖ อัตรา
๓.๔  ส�านักงานเขตบางรัก จ�านวน ๕ โรงเรียน กรอบอัตราก�าลังรวม ๕๕ อัตรา ครองต�าแหน่ง ๕๓ อัตรา  

ว่าง ๒ อัตรา
๓.๕  ส�านักงานเขตปทุมวัน จ�านวน ๗ โรงเรียน กรอบอัตราก�าลังรวม ๑๕๒ อัตรา ครองต�าแหน่ง ๑๔๓ อัตรา 

ว่าง ๙ อัตรา เกินกรอบ ๒ อัตรา
๓.๖  ส�านักงานเขตพระโขนง มี ๔ โรงเรียน กรอบอัตราก�าลังรวม ๑๐๗ อัตรา ครองต�าแหน่ง ๑๐๘ อัตรา  

ว่าง ๑ อัตรา เกินกรอบ ๖ อัตรา
๓.๗  ส�านักงานเขตยานนาวา มี  ๖ โรงเรียน กรอบอัตราก�าลังรวม ๑๔๗ อัตรา ครองต�าแหน่ง ๑๒๗ อัตรา  

ว่าง ๒๐ อัตรา 
๓.๘  ส�านักงานเขตวัฒนา มี ๘ โรงเรียน กรอบอัตราก�าลังรวม ๒๒๑ อัตรา ครองต�าแหน่ง ๑๘๘ อัตรา  

ว่าง ๓๓ อัตรา เกินกรอบ ๑ อัตรา
๓.๙ ส�านักงานเขตสวนหลวง มี ๘ โรงเรียน กรอบอัตราก�าลังรวม ๒๙๐ อัตรา ครองต�าแหน่ง ๒๗๕ อัตรา  

ว่าง ๑๕  อัตรา
๓.๑๐. ส�านักงานเขตสาทร จ�านวน ๒ โรงเรียน กรอบอัตราก�าลังรวม ๔๑ อัตรา ครองต�าแหน่ง ๔๑ อัตรา 
รวมทั้งสิ้น ๑๐ ส�านักงานเขต จ�านวน ๕๘ โรงเรียน กรอบอัตราก�าลังรวม ๑,๖๓๐ ครองต�าแหน่ง ๑,๔๙๓ อัตรา 

ว่าง ๑๓๗ อัตรา เกินกรอบ ๑๕ อัตรา
ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ด�าเนินการเปิดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ�านวน ๓๐๐ อัตรา ซึ่งจะขึ้นบัญชีไว้ ๒ ปี มีผู้สมัครทั้งสิ้น จ�านวน ๒๔,๕๔๒ คน มีผู้มาสอบ จ�านวน ๑๓,๔๗๓ คน 
ประกาศผลสอบภาค ก วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ส�าหรับโครงการลดการขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในกลุ่มสาระส�าคัญ 
(โครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการ) ซึ่งรับบุคลากรครูที่เกษียณอายุราชการแล้วแต่มีความประสงค์จะสอนต่อเพื่อ
ลดปัญหาการขาดแคลนครู ขณะน้ียังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  
ซึง่ส�านกังบประมาณกรุงเทพมหานครมข้ีอทกัท้วงว่าอาจเป็นการจ้างซ�า้ซ้อน จงึเหน็ควรให้ด�าเนนิการสอบและบรรจแุต่งตัง้ 
ให้เรียบร้อย หากเห็นว่า ไม่ซ�้าซ้อนให้ส�านักการศึกษาท�าหนังสือยืนยันอีกครั้ง เพื่อจะได้น�าเสนอผู้บริหารพิจารณา 
ต่อไป ทั้งนี้ ลักษณะการจ้างไม่สามารถด�าเนินการจ้างเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างซึ่งอยู่ในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�าได้ 
เนื่องจากกระทบต่อสัดส่วนจ�านวนบุคลากรที่ก�าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
๑.  ปัจจุบันกรุงเทพมหานครประสบปัญหาเก่ียวกับข้าราชการครูขอโอน ย้าย หรือการลาออกส่งผลกระทบต่อ

การเรียนการสอน จึงควรสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการครู เช่น จัดให้มีบ้านพัก ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านวิทยฐานะ
๒.  ส�านกัการศกึษาควรส�ารวจพร้อมจดัท�าบญัชข้ีาราชการครทูีอ่ยูใ่นช่วงจะเกษยีณอายรุาชการ พร้อมสอบถาม

ผูท้ีม่คีวามประสงค์เข้าร่วมโครงการจ้างครเูกษยีณอายรุาชการ เพือ่ลดปัญหาการขาดแคลนครใูนกลุ่มสาระส�าคัญ เพือ่ให้
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เกิดความชัดเจน รวดเร็ว และไม่เกิดการจ้างซ�้าซ้อนเนื่องจากสามารถน�าข้อมูลมาตรวจสอบได้
๓.  ควรก�าหนดหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขการโอนย้ายของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร โดยจะโอนย้ายได้เมื่อมี

ครูในสาขาวิชาเอกนั้น ๆ มาทดแทน และควรด�าเนินการโอนย้ายในระหว่างปิดภาคเรียนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการ
เรียนการสอน

๔.  กรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาสภาพปัญหาจากการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า สถิติผู้สอบได้มีจ�านวนน้อยกว่าอัตราที่ว่าง ทั้งที่ผู้สมัครมีจ�านวนมาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ 
ข้อเทจ็จรงิ ทัง้นี ้ในการจดัสอบอาจให้สถาบนัการศกึษาอืน่ท่ีมีความเชีย่วชาญเป็นผูด้�าเนนิการจดัการสอบโดยให้อยูภ่ายใต้ 
การก�ากับดูแลของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด รวมทั้งการขอใช้
บัญชีสอบจากสถาบันอื่น เช่น สพฐ. คุรุสภา หรือราชการส่วนท้องถิ่น โดยด�าเนินการภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕.  ส�านกัการศกึษาควรพจิารณาเรือ่งการเกลีย่อตัราก�าลงัครใูห้เกดิความสมดลุ เหมาะสม เนือ่งจากสถานศกึษา
บางแห่งมจี�านวนนกัเรยีนลดลงท�าให้อัตราก�าลงัครท่ีูมอียูเ่กนิกรอบอตัราทีก่�าหนด ในขณะท่ีสถานศกึษาบางแห่งมีปัญหา
การขาดแคลนครู

๖.  ส�านกัการศกึษาควรส�ารวจโรงเรยีนทีม่จี�านวนนกัเรียนลดลงอย่างต่อเนือ่งและมอีาคารเรยีนทีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์
ในการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารบ้านพักครู เป็นการใช้อาคารให้เกิดประโยชน์และเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ครู 
รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจและลดภาระค่าครองชีพ 

๔. หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู
ส�านกัการศกึษา ได้ด�าเนนิการเพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครแูละบคุลากรทางการศกึษา โดยมรีายละเอยีด ดงันี้
๔.๑ การเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในต�าแหน่งครูผู้ช่วย  

เมือ่วนัที ่๓๐-๓๑ มนีาคม ๒๕๖๒ และประกาศผลสอบเมือ่วนัที ่๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ มผู้ีมสิีทธิส์อบ จ�านวน ๒๔,๕๔๒ คน 
ผู้มาเข้าสอบ จ�านวน ๑๓,๔๔๗ คน มีผู้สอบผ่าน จ�านวน ๒,๔๔๕ คน ก�าหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ในจ�านวนนี้มีผู้สอบผ่าน ๒,๔๔๕ คน จ�าแนกเป็น ๑๕ กลุ่มสาระ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ  
กลุม่วิชาคณติศาสตร์ กลุม่วิชาคหกรรม กลุม่วชิาคอมพวิเตอร์ กลุ่มวชิาดนตรไีทย กลุ่มวชิาดนตรสีากล กลุ่มวชิาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา กลุ่มวิชาแนะแนว กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ กลุ่มวิชาประถมศึกษา กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
กลุม่วชิาวดัผล กลุม่วชิาศลิปศกึษา-วาดเขียน และกลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์ ซึง่จะประกาศผลสอบในวนัที ่๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ผูท้ีส่อบได้จะขึน้บญัชไีว้ ๒ ปี และจะเรยีกบรรจคุรัง้แรก จ�านวน ๓๐๐ อตัรา ส่วนทีเ่หลอืจะคดัเลอืกจากโครงการช้อนครู  
จ�านวน ๒๒๐ อัตรา และจากการสอบครูปฐมวัยอีก ๕๒ อัตรา ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราว่างอีก ประมาณ ๑,๐๐๐ คนโดยส่วน
หนึ่งเป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และส่วนหนึ่งขอโอนย้าย ส�าหรับการบรรจุครั้งแรกน่าจะด�าเนิน
การได้ภายในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ก่อนการเรียกบรรจุจะต้องน�าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่ออนุมัติกรอบอัตราส�าหรับการบรรจุด้วย 

ในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจะมีคณะกรรมการออกข้อสอบจากส�านักการศึกษา  
ส่วนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นเพียงผู้ด�าเนินการจัดสถานที่สอบ และตรวจกระดาษค�าตอบ

๔.๒ เปิดรับสมัครสอบครูเอกปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ โดยจะบรรจุคร้ังแรก จ�านวน  
๕๒ อัตรา

๔.๓ โครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ โดยท�า MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาของรัฐ จ�านวน  
๑๑ แห่ง ซึ่งจะรับเข้ามา จ�านวน ๒๐ อัตรา ใน ๗ สาขาวิชาเอก 

คณะอนกุรรมการฯ ได้ให้ความเหน็ต่อกรณกีารสอบแข่งขนัเพือ่บรรจบุคุคลเข้ารบัราชการครูและบคุลากรทางการ
ศกึษาทีผ่่านมา ซึง่พบว่าสถิตผิูส้อบได้มจี�านวนน้อยเมือ่เทยีบกบัจ�านวนผูเ้ข้าสอบ ดงันัน้ การสร้างเครือ่งมอืเพือ่ใช้ในการ
คดัเลอืกคนมาเป็นครโูดยใช้ข้อสอบ จ�าเป็นต้องคดิอย่างรอบคอบ ไม่ใช่การน�าต้นแบบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่มาใช้ 
และการวดัผลทีด่ไีม่ควรจ�าแนกให้เฉพาะคนเก่งเท่านัน้ทีส่อบได้ แต่ควรพจิารณาถึงคนทีม่คีวามสามารถระดบัปานกลาง
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ให้สามารถสอบผ่านเข้ามาได้ด้วย นอกจากนั้น ในการออกข้อสอบ ควรมีข้อสอบมาตรฐานกลาง และควรน�าข้อสอบไป
วิเคราะห์เพื่อประเมินเครื่องมือที่ใช้อยู่ว่าสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการได้หรือไม่

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
ส�านักการศึกษาควรให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ด�าเนินการวิเคราะห์และประเมินข้อสอบว่าสามารถวัดผลหรือ

จ�าแนกความรู้ของผู้เข้าสอบแต่ละระดับได้ เพื่อให้การวัดผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และควรให้หน่วยงานภายนอก
เป็นผู้ด�าเนินการออกข้อสอบเพื่อใช้เป็นข้อสอบมาตรฐานกลาง ซึ่งเป็นข้อสอบที่ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป และผ่านการ
ทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างมาแล้ว

๕. การปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาเพื่อใช้เป็นหอพักครู 
จากการที่ผู้แทนคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๔ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมและรับทราบปัญหา

การบริหารจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย ซ่ึงได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา 
ค่าครองชีพของครูและไม่มีสวัสดิการบ้านพักครู ส่งผลกระทบให้ครูมีการขอย้ายกลับภูมิล�าเนาบ่อยครั้ง จึงต้องการให ้
มีสวัสดิการด้านท่ีพักอาศัย เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าครองชีพ ทั้งน้ี โรงเรียนชุมชน
หมู่บ้านพัฒนา มีอาคารเรียนเรียน ๑ หลังที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนื่องจากจ�านวนนักเรียนลดลง จึงมีแนวคิดในการปรับปรุง
ห้องเรยีนดงักล่าวเป็นห้องพักครู เพือ่ให้ครไูด้มทีีพ่กัอาศยั ซึง่กรณนีี ้ฝ่ายโยธา ส�านกังานเขตคลองเตย เคยน�าเสนอผูบ้รหิาร 
พิจารณาแล้ว แต่ข้อมูลไม่เพียงพอ ดังน้ัน เพื่อให้การใช้อาคารเกิดความคุ้มค่า จึงเห็นควรให้ฝ่ายโยธา รวบรวมข้อมูล
ในรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วน�าเสนอมายังส�านักการศึกษา เพื่อจะได้น�าเสนอคณะกรรมการพิจารณาการ
ใช้สอยทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและน�าเสนอให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ดูแลก�ากับงานด้านการศึกษา
เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป 

๖. ตดิตามความคบืหน้าการด�าเนนิโครงการความร่วมมอืเพือ่สร้างโอกาสทางการศกึษาด้านภาษาและ
วฒันธรรมให้แก่นกัเรียนในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ณ เทศบาลเมอืงฮกิาชคิาวะ ประเทศญีปุ่น่ 

โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรงุเทพมหานคร ณ เทศบาลเมอืงฮกิาชคิาวะ ประเทศญีปุ่น่ เป็นโครงการทีส่่งเสรมิให้นกัเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครได้มี
โอกาสในการเรียนรูก้ารใช้ภาษา ศลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนยีม ประเพณอีนัดงีามของประเทศญีปุ่น่ ซึง่จะเกิดประโยชน์
ในการแลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่างนกัเรยีนของกรงุเทพมหานครและนกัเรียนของญีปุ่น่ เป็นการสร้างสัมพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั 
อนัจะน�าไปสูค่วามเข้าใจในวิถชีวีติของสังคมในแต่ละประเทศ และสามารถน�ามาประยกุต์ใช้ในการศกึษาต่อระดบัทีสู่งขึน้
และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.  เพ่ือสร้างความร่วมมอืด้านการศกึษา สงัคมและวฒันธรรมระหว่างกรงุเทพมหานครและเทศบาล เมอืงฮกิาชคิาวะ  
ประเทศญี่ปุ่น

๒.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจที่จะมุ่งมั่นในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้น
๓.  เพือ่ส่งเสรมิการเผยแพร่และแลกเปลีย่นด้านภาษา ศลิปวฒันธรรมระหว่างกรงุเทพมหานครและ เทศบาลเมอืง 

ฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น
กลุม่เป้าหมาย เป็นนกัเรยีน จ�านวน ๒๐ คน ทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา ในโรงเรยีนสังกดักรงุเทพมหานคร 

ที่จัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 
ขั้นตอนการด�าเนินโครงการแบ่งเป็น ๓ กิจกรรม ดังนี้
กจิกรรมที ่๑ การคดัเลอืกผูแ้ทนนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาจากโรงเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ ณ สถานที่ 

ในกรุงเทพมหานครหรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม จ�านวน ๓ วัน
กจิกรรมที ่๒ การอบรมเชิงปฏิบติัการเพือ่เตรยีมความพร้อมในการเดนิทางไปศกึษาภาษาญีปุ่่น ณ เทศบาลเมอืง
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ฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น แบบไป-กลับ จ�านวน ๒ วัน
กิจกรรมที่ ๓ การเดินทางไปเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ณ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลาไม่เกิน 

๖ เดือน ในช่วงปิดภาคเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้น�าเสนอให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา พร้อมทั้งเสนอของบประมาณไปแล้ว  

ตามแผนงานจะเดินทางไปไปศึกษาอบรมในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน และได้
เชิญครูสอนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนหลักสูตรสองภาษา มาเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกนักเรียน จ�านวน ๒๐ คน 
เข้าร่วมโครงการและให้ความรู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นแก่นักเรียนต่อไป  

ข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
ส�านักการศกึษาควรเร่งรดัด�าเนนิการตามแผนงานทีก่�าหนดไว้ และควรด�าเนนิโครงการต่อเนือ่งทกุปี เนือ่งจากเป็น

โครงการที่ดี ซึ่งนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ภาษา และศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
นักเรียนของกรุงเทพมหานครและนักเรียนของญี่ปุ่น เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประเทศ

๗. เยี่ยมชมและรับทราบการจัดรูปแบบพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิพิธภณัฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า มกีารรวบรวมข้าวของเครือ่งใช้ส่วนพระองค์ของรชักาลที ่๗ รวมทัง้จัดแสดง 

ภาพถ่าย เอกสาร และพระราชประวัติของรัชกาลท่ี ๗ องค์ปฐมกษัตริย์ระบบประชาธิปไตยของไทยจนอาจเรียกได้ว่า
เป็นพพิธิภณัฑ์พระมหากษตัรย์ิแห่งแรกทีส่มบูรณ์แบบมากทีส่ดุ ซึง่ได้มกีารน�าเทคโนโลยทีนัสมัยมาใช้ในการอธบิายและ
น�าชมเพิ่มความน่าสนใจภายในแบ่งการจัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งหมด ๓ ชั้น แต่ละชั้นจะน�าเสนอ เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีพระบรมราชินี

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น โดยแต่ละชั้นจะจัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ  ที่
เกีย่วข้องกบัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูหั่วและสมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณพีระบรมราชนิ ีโดยสามารถแบ่งได้  
ดังนี้

ชัน้ที ่๑ น�าเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัสมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณพีระบรมราชนิใีนรชักาลที ่๗ ได้แก่ พระราชประวตั ิ
ส่วนพระองค์ตั้งแต่ขณะทรงพระเยาว์ อภิเษกสมรส จนกระทั่งเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ รวมทั้งการจัดแสดง 
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่าง ๆ  เช่น การเสด็จพระราชด�าเนินประพาสเมืองต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ การตามเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จไปประทับ ณ ประเทศอังกฤษและพระราชกรณียกิจขณะเสด็จกลับ
มาประทับ ณ ประเทศไทยเป็นการถาวรนอกจากนี้ยังจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ด้วย              

ชั้นที่ ๒ จัดแสดงเก่ียวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ขณะทรงพระเยาว์  
เสด็จเข้าศึกษาที่ทวีปยุโรป ทรงพระผนวช ทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าร�าไพพรรณีสวัสดิวัตน์ (พระยศขณะน้ัน)  
เสดจ็ขึน้ครองราชสมบัต ิเรือ่งราวเก่ียวกับพระจรยิวตัรและพระราชนยิมส่วนพระองค์ในด้านต่าง ๆ  เช่น ดนตร ีกฬีา ภาพยนตร์  
จนกระทั่งทรงสละราชสมบัติตลอดจนเสด็จสวรรคตและการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ประเทศอังกฤษแล้วเชิญ
พระบรมอัฐิกลับมายังประเทศไทย 

ชั้นที่ ๓ จัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ฉลองพระองค์ พระมาลา  
ฉลองพระบาท รวมท้ังพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เช่น การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรไทยท่ีสมบูรณ์  
การพระราชทานปริญญาบตัรแก่บณัฑติทีจ่บการศกึษาเป็นครัง้แรกของประเทศไทย พระราชด�ารทิีจ่ะพระราชทานรฐัธรรมนญู 
ในพิธีฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี การเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้าและปฐมบรมราชานุสรณ์ พระราชลัญจกรในพระองค์

๘. รับทราบข้อมูลการน�าเสนอโครงการ The Master  Guide Kids Challenge
นายจริพนัธ์ ศคุมัภ์รานนท์ ได้น�าเสนอโครงการ The Master Guide Kids Challenge โดยมรีายละเอยีดแนวคดิ

ของโครงการดังนี้



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒

80  BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

๑.  ใช้กลยทุธ์ทางระบบ Online เพือ่ดงึดดูนกัเรยีนให้ร่วมจดัทมีเข้าแข่งขนัในเกมส์ “The Master Guide “Kids” 
Challenge” ซึ่งเป็นเกมส์ค้นหามัคคุเทศก์น้อยมืออาชีพ โดยมีครูและชุมชนร่วมเป็นพี่เล้ียง และร่วมสร้างทีมให้เป็น 
ผู้ชนะ ซึ่งแต่ละโรงเรียนในแต่ละชุมชน สามารถส่งเด็กเข้าประกวดทาง Online ได้โรงเรียนละไม่เกิน ๕ ทีม

๒.  แต่ละทีมต้องค้นหาและน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจในชุมชนของตน เช่น แหล่งท่องเที่ยว อาหาร ขนม 
งานหตัถกรรม ภมูปัิญญาท้องถิน่ ศลิปินนกัแสดงทีเ่คยมผีลงานโดดเด่น พร้อมน�าเสนอเส้นทางท่องเทีย่วทีเ่หมาะสม เช่น 
เส้นทางท่องเที่ยวทางจักรยาน ทางเรือ เที่ยวเพื่อชิม เที่ยวดูพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทีมจะต้องร่วมกันคิดเพื่อจัดเส้นทางท่องเที่ยว
ที่เน้นความสนุกสนานและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ

๓.  แต่ละทีมจะท�าการเล่าเรื่องราวด้วยวิธีการที่น่าสนใจบน Online platform ที่จัดท�าขึ้นเพื่อให้สังคม Online 
ร่วมกัน Vote ทั้งนี้ทีมที่ชนะจากการ Vote จะได้รับการฝึกอบรม Work Shop โดยวิทยากรมืออาชีพ เพื่อให้สามารถท�า
หน้าที่มัคคุเทศก์มืออาชีพได้ 

๔.  จัดท�ากระบวนการทาง Online Marketing เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมเดินทางค้นหา “เสน่ห์”  
ของชุมชน โดยท�าการนัดหมายเพื่อใช้บริการ “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.  เพือ่สร้างโอกาสให้เดก็นกัเรยีนในชมุชนของกรงุเทพมหานครได้ใช้ศักยภาพของ Online เป็นเครือ่งมอืในการ

ท�างานและสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชน
๒.  ชมุชนและโรงเรยีนร่วมกนัสนบัสนนุนกัเรยีนในพืน้ทีข่องตนเองให้ร่วมกนัท�าโครงการและได้เรยีนรูเ้สน่ห์ของ

ชุมชนของตนเองไปด้วยในเวลาเดียวกัน
๓.  สร้างความรัก และภาคภูมิใจในเรื่องราวและเสน่ห์ของชุมชนของตนเองให้กับเด็กนักเรียนในชุมชน 
๔.  ค้นหาและพฒันาเดก็ทีม่ศัีกยภาพในการเล่าเรือ่งชมุชนของตนเองได้อย่างมเีสน่ห์ เพือ่ให้เป็นผู้น�าเสนอชมุชน

ของตนสู่นักท่องเที่ยว ตลอดขนเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเด็กนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน
เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการ 
๑. โครงการนี้ใช้กลยุทธ์ทาง Online ท�าให้ผู้ปกครองและครู มีส่วนร่วมในการร่วมกันลุ้น ร่วมกันประชาสัมพันธ์

นักเรียนของตนเอง ดังนั้นจึงใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์น้อย แต่จะได้ผลส�าเร็จมาก
๒. โครงการนีมี้การรบัประกนัความส�าเรจ็ของผลงานด้วยการสร้างรายได้ให้กับนกัเรยีนได้จรงิและการน�านกัท่อง

เที่ยวให้เข้าสู่ชุมชนได้จริง
วิธีการ ขั้นตอนการท�ากิจกรรม
๑.  มีการจัดอบรมสัมมนาผู้อ�านวยการโรงเรียนและครู เพื่อรับทราบขั้นตอน วิธีการด�าเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน 

วิธีการน�าเที่ยวเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน โดยด�าเนินการในช่วงเปิดภาคเรียน
๒.  ครแูละนกัเรียนส�ารวจสถานทีท่่องเทีย่ว จดุเด่นหรอืส่ิงทีน่่าสนใจในชุมชนของตนเอง เรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจ

ในรายละเอียดให้ชัดเจน 
๓.  นักเรียนสามารถน�านักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ได้ ระยะเวลาท�ากิจกรรมของนักเรียน ประมาณ  

๕ เดอืน โดยใช้เวลาในวนัเสาร์-อาทติย์ และช่วงปิดเทอม โดยใช้โทรศพัท์มอืถอืผ่านเครอืข่าย Social Media ประชาสมัพนัธ์
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนของตนเอง แสดงรูปภาพจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เล่าเรื่องที่น่าสนใจ ประวัติความเป็นมา 
อาหาร สินค้า น�าพานักท่องเที่ยวเข้าซื้อสินค้า อาหาร ของที่ระลึกของชุมชนได้ 

๔.  จัดท�าระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวทั่วโลก สามารถส่งข้อมูลการท่องเที่ยวไปได้ทั่วโลก มีการโหวต 
มีการกดไลค์ และดาวน์โหลด 
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๕.  น�าร่องกลุม่เขตกรงุเทพใต้ ๑๐ เขต เขตละ ๕ ทมี ๆ  ละ ๕-๑๐ คน จะได้ผู้ชนะเขตละ ๑ ทมี รวม ๑๐ ทมี ซึง่จะ 
เป็นผู้แทนของเขตในการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เมื่อผ่านการอบรมมัคคุเทศก์แล้วจะเป็นตัวแทน ในการน�าเที่ยวชมตาม
สถานต่าง ๆ ในชุมชนต่อไป 

การขอรับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร
๑.  งบประมาณในการจัดหาของรางวัลส�าหรับนักท่องเที่ยวที่เช็กอินเข้าไปในเว็บไซต์ท่องเที่ยวของชุมชนน้ัน ๆ 

หรือผูไ้ด้รบัรางวลัจากการเล่นเกมส์ ซึง่ของรางวลัอาจเป็น เงนิรางวัล สิง่ของ ค่าอาหาร ค่าบตัรเข้าชม ค่าห้องพกั  โดยให้ 
จัดสรรเงินไปยังชุมชนเพื่อใช้ด�าเนินการจัดท�าเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่นักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรม

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
เช็กอินจะถูกเชิญให้ร่วมกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเข้ามาท่องเที่ยวใหม่อีกคร้ัง หรือแนะน�านักท่องเที่ยวรายใหม่  
เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนนั้น ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือจะมีรายได้เข้ามายังชุมชนนั้น 

๒.  เหน็ชอบและอนมุตัใิห้ด�าเนนิโครงการ การประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องเพือ่รบัทราบกจิกรรม
และอ�านวยความสะดวก และประสานให้โรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้เข้าร่วมโครงการได้ 

๓.  การประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์กร และส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งการ
ให้ความร่วมมือ และอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินโครงการ

การสนับสนุนจากภาคเอกชน
๑.  สนบัสนนุด้านเทคโนโลยสี�าหรบัใช้ท�ากจิกรรมทาง Social Media การเสนอแนวคิด การบรหิารจดัการ กลยทุธ์

ในการท�ากิจกรรมให้ประสบผลส�าเร็จ
๒.  สนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อจัดท�าระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวทั่วโลก
ทั้งนี้ หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน จ�านวน ๑ ล้านบาท ก็จะไม่ต้องรับการสนับสนุน 

งบประมาณจากกรงุเทพมหานคร เพยีงแต่ขอให้กรงุเทพมหานครให้การสนบัสนนุด้านการประสานงาน การให้ความร่วมมอื  
การอ�านวยความสะดวก ซึ่งจะสามารถด�าเนินโครงการได้ทันที หากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติให้ด�าเนินการ 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
๑.  การด�าเนินกิจกรรมตามโครงการนี้ ควรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความต่อเนื่อง การท�างานควรมีความเป็น

อิสระโดยไม่มีการแทรกแซงจากภาครัฐและเอกชน  
๒.  การสนับสนุนจากภาคเอกชน ควรระมัดระวังในเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์แอบแฝง เช่น การน�าตรายี่ห้อ 

หรอืเครือ่งหมายการค้าทีสุ่ม่เสีย่งต่อศลีธรรม เช่น เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ บหุรี ่สนิค้าทีไ่ม่เหมาะสม มาโฆษณาร่วมกบัการ
ท�ากิจกรรมของโครงการ เพราะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 

๓.  ควรสนบัสนนุให้ผูส้งูอายใุนชมุชนได้มโีอกาสเข้าร่วมกจิกรรมเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นมคัคุเทศก์ร่วมกบัเดก็ในชมุชน
ด้วย รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีอัตลักษณ์ หรือมีความโดนเด่นในแต่ละเขต มาร่วมกิจกรรมด้วย 

๙. เยี่ยมชมการบริหารงานและการจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางนา เปิดท�าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ

ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน จ�านวน ๒,๐๒๙ คน มีห้องเรียน จ�านวน ๕๕ ห้องเรียน และเป็น
โรงเรียนสองภาษา การบริหารจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยมีผลงานที่โดดเด่น ทั้งด้าน
การศกึษา ด้านการกฬีา และด้านดนตรีของนกัเรยีน เป็นความภาคภูมใิจ เป็นทีย่อมรบั และสร้างชือ่เสียงให้กบัส�านกังาน
เขตบางนา รวมทัง้โรงเรียนได้รบัการสนบัสนนุจากเครอืข่ายผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ทีม่ศัีกยภาพและเข้มแขง็ 
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ในการจัดการและด�าเนินการจัดหาปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งงบประมาณมาบริหารจัดการโรงเรียนเพิ่มเติมจากงบประมาณที่
ได้รับจากกรุงเทพมหานครท�าให้โรงเรียนประสบผลส�าเร็จในทุก ๆ ด้าน

จากความนิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจ�านวนมาก ท�าให้จ�านวนนักเรียน มีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นทุกปี โดยเฉพาะห้องเรียนสองภาษา ซึ่งโรงเรียนเปิดรับนักเรียนได้เพียง ๑ ห้อง ๔๐ คนเท่านั้น แต่ในปีที่ผ่านมามี
นักเรียนให้ความสนใจเข้ามาสมัครเข้าเรียน ๓๐๐ คน และจากสถิติจ�านวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปีนั้น ท�าให้มีผลกระทบ
ต่อห้องเรียนซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดชั้นเรียนและรองรับการรับนักเรียนสองภาษา ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ส�านักงานเขตบางนาได้ของบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์เพื่อรองรับจ�านวนนักเรียน
ที่เพิ่มข้ึน แต่ไม่ผ่านการพิจารณาจากส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีข้อจ�ากัดเรื่องขนาดพื้นที่ในการ
ก่อสร้าง โดยส�านกังบประมาณฯ ให้ความเหน็ว่า แม้จะเลอืกแบบอาคารเรยีนมาตรฐานของส�านกัการศึกษาซึง่เป็นแบบที่
เลก็ทีส่ดุแล้วกย็งัไม่สอดคล้องกบัขนาดพืน้ทีเ่นือ่งจากพืน้ทีม่ขีนาดเล็ก และอาจจะขดัต่อพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารฯ 
ในเรื่องการก�าหนดแนวอาคารและระยะต่างๆ ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนได้ และเมื่อวันจันทร์ที่  
๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ส�านกังานเขตบางนา ได้ประชุมร่วมกับรองปลดักรงุเทพมหานคร (นางวลัยา วฒันรตัน์) เพือ่พจิารณา 
การขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งการหารือในประเด็นการก่อสร้างอาคารเรียน ๕ ช้ัน  
ซึ่งรองปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบส�านักงานเขตบางนาพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ พร้อมจัดท�า
ค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการก่อสร้างอาคารเรียน ๕ ชั้น โดยชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็นตาม 
ข้อเท็จจริง  ทั้งนี้ ส�านักการศึกษา จะเข้ามาตรวจสอบสภาพพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารเรียนอีกครั้ง 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
ส�านักงานเขตบางนา โดยฝ่ายโยธา สามารถเขียนแบบแปลนอาคารเรียน ๕ ชั้นเองโดยให้มีขนาดที่สอดคล้องกับ

สภาพพืน้ที ่พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลความจ�าเป็นในการก่อสร้างในสภาพพืน้ทีจ่�ากดั รวมทัง้ควรประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดท�าข้อมูลเพื่อประกอบการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเสนอฝ่ายบริหาร
และสภากรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป 

๑๐. การพิจารณาขอให้กรุงเทพมหานครปรับเพิ่มค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อสภากรุงเทพมหานคร

คณะอนกุรรมการฯ ได้ตระหนกัถึงความส�าคญัของการได้รบัอาหารท่ีมคีณุภาพ ทัง้อาหารเช้าและอาหารกลางวนั
ของนักเรยีนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพราะเดก็จะเจริญเติบโตและมีพฒันาการทางร่างกายและสมองที่ดีได้นั้น จ�าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องได้รับอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ รวมทั้งสุขอนามัยต่าง ๆ จึงได้มีการประชุมอย่างต่อเน่ือง 
ร่วมกับผู้บริหารส�านักการศึกษา ผู้บริหารส�านักงานเขตและผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้  
เพ่ือหารือในเรื่องอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียน เนื่องจากปัจจุบันวิถีชีวิต ที่รีบเร่งท�าให้คนใส่ใจในการ 
รับประทานอาหารน้อยลง โดยเฉพาะอาหารเช้าที่กลายเป็นส่ิงที่ถูกละเลย อาหารกลางวันในโรงเรียนจึงกลายมาเป็น
อาหารมือ้ส�าคญัทีส่ดุมือ้หนึง่ทัง้ในด้านการส่งเสรมิพฒันาการและโภชนาการ การได้รบัอาหารทีม่คุีณภาพและมปีรมิาณ
ที่เพียงพอจึงมีความจ�าเป็นกับนักเรียน โดยเรื่องอาหารส�าหรับนักเรียนถือว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่กรุงเทพมหานครก�าหนด
นโยบายในการดแูลส่งเสรมิให้ได้คณุภาพ เนือ่งจากนกัเรยีนถือเป็นช่วงวยั ในการเจรญิเตบิโต ควรได้รบัอาหารทีม่คีณุภาพ 
มีปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสม 

คณะอนุกรรมการฯ โดยนายพรชัย เทพปัญญา ประธานอนุกรรมการ จึงได้เสนอญัตติต่อสภากรุงเทพมหานคร 
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับเพิ่มค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
เพือ่พจิารณาจดัสรรงบประมาณค่าอาหารเช้าให้แก่นกัเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร ทัง้ ๔๓๗ โรงเรียน ต้ังแต่ระดบัชัน้อนบุาล 
ถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖ ซึง่ปัจจบุนัมนีกัเรยีนในโรงเรยีนสังกดักรงุเทพมหานคร รวมทัง้ส้ินประมาณ ๒๘๖,๗๐๐ คน  
เดมิกรงุเทพมหานครได้จดัสรรงบประมาณค่าอาหารเช้าให้นกัเรยีน คนละ ๑๐ บาท และอาหารกลางวนัได้รบัการสนบัสนนุ 



สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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จากเงินอุดหนุนรัฐบาลคนละ ๒๐ บาท รวมเป็น ๓๐ บาทต่อคนต่อวัน แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันสินค้าอุปโภค 
และบริโภคมีการปรับราคาสูงข้ึน ท�าให้งบประมาณค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันท่ีโรงเรียนได้รับไม่เพียงพอต่อการ 
จัดหาอาหารที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอตามความต้องการของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ซึ่งอยู่ในวัยที่ก�าลังเจริญเติบโต มีความต้องการบริโภคอาหารในปริมาณที่มากตามวัยของนักเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการ 
ส่งเสริมร่างกายนักเรียนให้เจริญเติบโตพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ จึงขอให้กรุงเทพมหานครปรับเพิ่มค่าอาหารเช้าและ
อาหารกลางวันอีกคนละ ๑๐ บาท รวมเป็น ๔๐ บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร
มีมติเห็นชอบในญัตติเรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับเพิ่มค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร อีกคนละ ๑๐ บาท รวมเป็น ๔๐ บาท/คน/วัน และปลัดกรุงเทพมหานครได้ส่ังการให ้
ส�านกัการศกึษาพิจารณาด�าเนนิการ โดยส�านกัการศกึษาได้พจิารณาด�าเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วข้อง โดยน�าเรียนผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในหลักการให้ปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารเช้าและค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจะเบิกจ่ายในลักษณะหมวดเงินอุดหนุน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
๑.  ส�านกัการศกึษาจ�าเป็นต้องมมีาตรการก�ากับ ดแูล ควบคุมปรมิาณ คุณภาพตามหลักโภชนาการ รวมทัง้สุขอนามยั 

และความสะอาดของอาหารที่จัดให้นักเรียนอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เห็นควรมีการตรวจสอบร่วมกับบุคคลภายนอก 
๒.  ส�านักการศึกษาจะต้องก�ากับ ดูแล ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
พระราชบญัญตัวินิยัการเงนิ การคลงัของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องอย่างเคร่งครดัด้วย เพ่ือให้การด�าเนนิการ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร 

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

คณะอนกุรรมการฯ ได้ประชมุร่วมกบัผูอ้�านวยการเขต หวัหน้าฝ่ายการศกึษา หวัหน้าฝ่ายโยธา หวัหน้าฝ่ายการคลงั  
และผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครในพืน้ทีร่บัผิดชอบกลุม่กรงุเทพใต้ จ�านวน ๑๐ เขต ประกอบด้วย 
ส�านกังานเขตปทมุวนั บางรกั สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วฒันา พระโขนง สวนหลวง บางนา และเขตบางบอน  
รวม ๖๕ โรงเรียน และผู้แทนส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบแนวทางการจัดท�าแผนงานการใช้จ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) เป็นค่าซ่อมแซม
อาคารเรียน โรงเรียนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท สบืเนือ่งจากกรงุเทพมหานคร โดยส�านกังบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้มหีนังสอื  
ที่ กท ๑๙๐๒/๖๒๖ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทราบและถือปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการค่าซ่อมแซมโรงเรียน โรงเรียนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งก�าหนด
ให้เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย หรือวัสดุ เพื่อซ่อมแซมบ�ารุงรักษาโรงเรียน เช่น เปลี่ยนประตูห้องเรียน/ห้องน�้า ลูกบิด 
หลอดไฟฟ้า หรือจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาเฉพาะที่ช�ารุด ซึ่งจากการประชุมพบว่า หลายโรงเรียนยังมีความเข้าใจคลาด
เคลื่อนในแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อมูลแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

๑. กรอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย)  
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรยีนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ตัง้ไว้ทีง่านบรหิารการศึกษา ก�าหนดให้เบกิจ่าย ในลกัษณะค่าใช้สอย  
หรือวัสดุ เพื่อซ่อมแซม บ�ารุงรักษาโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
เช่น เปลี่ยนประตูห้องเรียน ห้องน�้า ลูกบิด หลอดไฟฟ้า หรือจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา ในส่วนที่ช�ารุด โดยสามารถซื้อ
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84  BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

วัสดุมาซ่อมเอง หรือจ้างเหมาได้ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้แต่ละโรงเรียนส�ารวจความเสียหาย เพื่อวางแผน
ปรับปรุงซ่อมแซม แต่ด้วยข้อจ�ากัดเรื่องงบประมาณ ส�านักงานเขตจึงต้องบริหารจัดการโดยให้เบิกจ่ายในลักษณะการ
ซ่อมแซมโรงเรียนในภาพรวม 

๒.  หากการซ่อมแซมในครั้งแรกใช้งบประมาณไม่เต็มวงเงิน สามารถบริหารจัดการโดยทยอยเบิกจ่ายภายใน
ปีงบประมาณ รวมท้ังสามารถถัวจ่ายระหว่างโรงเรียนได้หากมีงบเหลือจ่าย โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการบริหาร
จดัการของผูอ้�านวยการเขตเป็นผูพิ้จารณาตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น โดยให้เป็นลักษณะการซ่อมแซมโรงเรยีน
ในภาพรวม และมีข้อยกเว้นห้ามใช้ในลักษณะของค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ดังนั้น ควรด�าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก�าหนด 

๓.  กรณีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ต้องใช้งบประมาณสูง เช่น การปรับปรุงทั้งโรงเรียน ควรประสานส�านักงาน
เขตเพื่อวางแผน ส�ารวจ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณโดยพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญ ตามสภาพปัญหาและความจ�าเป็น 
เร่งด่วน และขอจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

๔.  ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จะมหีนงัสอืเวยีนแจ้งให้ทกุหน่วยงานด�าเนนิการส�ารวจรายการท่ีต้องการ
ปรบัปรงุในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาทุกแห่งและฝ่ายโยธา ควรเริม่ด�าเนนิการส�ารวจตัง้แต่ต้น
ปีงบประมาณ ในรายการทีต้่องการปรบัปรงุซ่อมแซมทัง้หมดแบบเบด็เสรจ็ และประมาณการราคาเพือ่ขอตัง้งบประมาณ
ในครั้งเดียว  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
๑.  กรณรีายการปรบัปรงุซ่อมแซมทีต้่องใช้งบประมาณสูง ควรประสานกบัฝ่ายโยธาด�าเนินการส�ารวจและประมาณ 

การราคา โดยอาจขอจัดสรรจากงบกลาง หรือขอจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีตามความเร่งด่วนและจ�าเป็น 
๒.  งบประมาณค่าซ่อมแซมโรงเรียน โรงเรียนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท หากใช้งบประมาณเต็มวงเงิน เพื่อน�ามาใช้ใน

การปรับปรุงโรงเรียน ซึ่งเป็นรายการในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และจ้างผู้รับจ้างรายเดียว จะได้รับประโยชน์และ
เกิดความคล่องตัวกว่า

๓.  ควรมีการท�างานเชงิบรูณาการระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ส�านกังบประมาณกรงุเทพมหานคร ส�านกังานเขต 
โดยฝ่ายการศึกษา และฝ่ายโยธา และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อด�าเนินการส�ารวจรายการปรับปรุงซ่อมแซมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและครบถ้วน โดยพิจารณาตามเหตุผลและความจ�าเป็นเร่งด่วน  
โดยเริ่มด�าเนินการส�ารวจตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยปรับปรุงซ่อมแซมแบบเบ็ดเสร็จ และประมาณการราคาเพื่อขอตั้ง
งบประมาณในครั้งเดียว  

๑๒. ความคบืหน้าการด�าเนนิการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้าน
การศึกษา ในส่วนที่ด�าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ และปัญหาอุปสรรค

คณะอนกุรรมการฯ ได้ประชมุร่วมกบัผูอ้�านวยการเขต หวัหน้าฝ่ายการศกึษา หวัหน้าฝ่ายโยธา หวัหน้าฝ่ายการคลงั
และผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครในพืน้ทีร่บัผิดชอบกลุม่กรงุเทพใต้ จ�านวน ๑๐ เขต ประกอบด้วย  
ส�านักงานเขตปทุมวัน บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง สวนหลวง บางนา และเขต
บางบอน รวม ๖๕ โรงเรยีน และผูแ้ทนส�านกังบประมาณกรุงเทพมหานคร เพือ่รบัทราบความคบืหน้าการด�าเนนิการเบกิ
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านการศกึษาในส่วนทีด่�าเนนิการยงัไม่แล้วเสรจ็ และปัญหา
อุปสรรคในการด�าเนินงาน สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน)

ความคืบหน้าในการด�าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตต่าง ๆ ทั้ง ๑๑ เขตในพื้นที่ 
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ ในส่วนที่ด�าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ประกอบด้วยโครงการปรับปรุงโรงเรียน ซึ่งอยู่ใน
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หมวดค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง เช่น การปรบัปรงุห้องน�า้ครแูละนกัเรยีน ปรบัปรงุฝ้าเพดานและหลังคาอาคารเรยีน ปรบัปรงุ
ระบบท่อระบายน�า้โรงอาหาร ปรับปรงุสนามเด็กเล่น และลานอเนกประสงค์ ปรบัปรงุระบบประปาถงัเก็บน�า้อาคารเรยีน 
ปรบัปรงุพ้ืนและการสร้างหลงัคาโครงเหลก็ กล้องวงจรปิด ซึง่ผลการด�าเนนิงานส่วนใหญ่อยูร่ะหว่างด�าเนนิการตามสัญญา 
มีความคืบหน้าของผลงานร้อยละ ๓๐-๙๐ รวมทั้งการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เช่น ส่วนท่ีด�าเนินการยังไม่แล้วเสร็จเน่ืองจากมี
ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ เช่น ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้เนื่องจากมีการประกาศเชิญชวนเสนอราคาแล้ว
แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา รวมทั้งบางโครงการมีการยกเลิกประกาศเชิญชวน หรือมีการแก้ไขแบบ และออกแบบใหม่โดยให้ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจึงเกิดความล่าช้า ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ซึ่งเห็นควรเร่งรัดให้ผู้รับจ้างด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

 
หมวดเงินอุดหนุน 

รายการงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน ซึ่งเป็นค่าอาหารเสริมนม ค่าอาหารเช้า และอาหารกลางวัน คาดว่าทุก
ส�านกังานเขตจะด�าเนนิการเบกิจ่ายได้ตามเป้าหมาย เน่ืองจากเป็นงบประมาณทีจ่ะต้องเบกิจ่ายตามระยะเวลาของงวดงาน 

ส�าหรับงบประมาณค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่ได้รับการจัดสรรเป็นรายหัว โดยอาหารเช้า จะได้รับ 
งบประมาณรายหวัคนละ ๑๐ บาท ซึง่เป็นงบประมาณของกรงุเทพมหานคร ส่วนอาหารกลางวัน ๒๐ บาท เป็นงบอดุหนุน 
รฐับาล และโรงเรยีนส่วนใหญ่ด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างโดยวิธเีฉพาะเจาะจง เนือ่งจากตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพัสดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าหนดให้ใช้วิธ ีe-bidding แต่เนือ่งจาก ผูรั้บจ้างมีการแข่งขนั
ราคากันสูง ท�าให้การควบคุมคุณภาพอาหารท�าได้ยาก ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงได้มีหนังสือหารือกรมบัญชีกลางเพื่อ
ขอยกเว้นการไม่ปฏบิติัตามระเบยีบดงักล่าว เพ่ือให้กรุงเทพมหานครสามารถด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างโดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
เพือ่ให้นกัเรยีนได้รบัปรมิาณอาหารทีม่คีณุค่าและเพยีงพอ ซ่ึงการเบกิจ่ายงบประมาณค่าอาหารของนกัเรยีนจะต้องด�าเนิน
การเบิกจ่ายเป็นรายหัวไม่สามารถเบิกเกินได้ นอกจากนั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่างบประมาณค่าอาหารเช้าและ
อาหารกลางวันของนักเรียนยังไม่เพียงพอ เห็นควรเพิ่มงบประมาณรายหัวเพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าอย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ และจะเสนอญัตติต่อสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาด�าเนินการในเรื่องนี้ต่อไป

ส�าหรับความจ�าเป็นเร่งด่วนที่โรงเรียนต้องการขอจัดสรรงบประมาณงบกลางปี ๒๕๖๒ มีดังนี้
๑.  ส�านักงานเขตสาทร ต้องการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม พร้อมระบบเซิร์ฟเวอร์  

ในโรงเรียนวัดยานนาวา เนือ่งจากอาคารโรงเรยีนวดัยานนาวามีจ�านวน ๖ ชัน้ มกีล้องวงจรปิด จ�านวน ๔๕ ตวั ซึง่ไม่เพยีงพอ 
ต่อการดแูลพ้ืนทีไ่ด้อย่างท่ัวถงึ อกีทัง้กล้องวงจรปิดบางส่วนช�ารดุ เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ดงันัน้ เพือ่ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน ครู และเจ้าหน้าท่ี จึงขอจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ (งบกลาง) เพื่อติดตั้งกล้อง
วงจรปิดเพิ่มให้มีจ�านวนที่เพียงพอ สามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา
ความปลอดภัย

๒.  ส�านกังานเขตวฒันา ต้องการขอจดัสรรงบประมาณเพือ่ตดิตัง้กล้องวงจรปิดเพิม่ในโรงเรยีนในพืน้ทีเ่ขตวฒันา 
จ�านวน ๘ โรงเรียน ๆ ละ ๑๖ ตัว โดยติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ จากการประชุมร่วมกับผู้บริหารส�านักงานเขตทั้ง ๑๑ เขต และผู้บริหารสถานศึกษา  
ได้รับทราบสภาพปัญหาในการจัดการศึกษา สรุปได้ดังนี้

 ๑. ปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เนื่องจากครูขอโอนย้ายกลับภูมิล�าเนา ท�าให้บางครั้งครู  ๑ คน 
ต้องรับภาระในการสอนหลายวิชา และหลายระดับชั้น ดังนั้น จึงต้องการให้บรรจุครูให้ครบทุกวิชา โดยเฉพาะโรงเรียน
ขยายโอกาส จ�าเป็นต้องมีครูในสาระวิชาหลักตามหลักสูตรการเรียนการสอน 

 ๒. ส�านักการศึกษาส่งครูมาบรรจุไม่ตรงกับสาระวิชาหลักท่ีขาดแคลน ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลกระทบต่อผล
สัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน

 ๓. กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครรับนักเรียนทุกคนที่มาสมัครเข้าเรียน ท�าให้
มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผลการเรียนของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนบางคนไม่มีสัญชาติไทย ไม่มีพื้นฐานด้านการศึกษา  
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ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน
 ๔. โรงเรียนบ้านนายเหรยีญ เขตบางบอน ถนนบรเิวณหน้าโรงเรยีนไม่มสัีญญาณไฟจราจร และไม่มทีางม้าลาย 

ซึ่งนักเรียนและประชาชนที่ใช้ถนนเป็นเส้นทางสัญจรอาจได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ 
  ๕. โรงเรียนบ้านนายสี เขตบางบอน ส�านักการจราจรและขนส่งได้ติดตั้งตู้ควบคุมกล้องวงจรปิดไว้ในอาคาร

ของโรงเรียน ซึ่งในช่วงแรกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าเดือนละ ๑,๒๐๐ บาท แต่ภายหลังถูกตัดงบประมาณไป 
โรงเรียนจึงต้องรับภาระค่าไฟฟ้าเอง 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
ด้านงบประมาณ 
๑.  การเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในจ�านวนเท่ากันทุกโรงเรียน ควรพิจารณา

ถึงเหตุผล ความจ�าเป็น ขนาดและสภาพพื้นที่ของโรงเรียนเป็นหลักด้วย 
๒.  การก�าหนดราคากลาง ควรให้สอดคล้องกับราคามาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ และสอดคล้องกับสภาวะ

เศรษฐกิจ
๓.  การเสนอขอต้ังงบประมาณเพื่อน�าไปใช้ด�าเนินการโครงการต่าง ๆ ควรให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ
๔.  ควรเร่งรัดด�าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน

ปีงบประมาณ
๕.  ส�านักงานเขตควรเตรียมข้อมูลในรายการที่เคยเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้ว 

แต่ไม่ได้รับการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาใหม่อีกครั้งหากมีการ
แปรญัตติงบประมาณ 

๖.  ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งควรเริ่มด�าเนินการส�ารวจรายการที่ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งหมดแบบ
เบ็ดเสร็จ โดยเริ่มส�ารวจตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเพื่อประมาณราคาและขอตั้งงบประมาณในครั้งเดียว ไม่ควรขอปรับปรุง
เป็นรายการย่อย กรณีเคยของบประมาณไปแล้วแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงบางส่วนไม่เต็มวงเงินท่ีขอจัดสรร 
หน่วยงานอาจขอจัดสรรเพิ่มเติมในปีงบประมาณถัดไปเพื่อด�าเนินการต่อจากโครงการเดิม ทั้งน้ี ควรมีการท�างานเชิง
บรูณาการระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ส�านกังบประมาณกรงุเทพมหานคร ส�านกังานเขตโดยฝ่ายการศึกษา ฝ่ายโยธา 
และผูบ้รหิารสถานศกึษา เพือ่ด�าเนนิการส�ารวจรายการปรบัปรงุซ่อมแซมต่าง ๆ  ของสถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างละเอยีด
รอบคอบ ถูกต้องและครบถ้วน โดยพิจารณาตามเหตุผลและความจ�าเป็นเร่งด่วน

๗.  โครงการก่อสร้างบางโครงการไม่ได้รับความสนใจจากผู้รับจ้างในการประมูลงาน เนื่องจากมีอุปสรรคในการ 
เข้าพื้นที่ เช่น สภาพถนนทางเข้าโครงการคับแคบไม่สามารถขนวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นท่ีได้ ดังนั้นกรุงเทพมหานครควร
ประมาณการค่าอุปสรรครวมไว้ด้วย

๘.  การก่อสร้างอาคารใหม่ ควรพิจารณาถึงโครงสร้างและการเชื่อมต่ออาคารเรียนหลังเดิมและอาคารเรียนใหม่ 
รวมทั้งระบบระบายน�้าต่างๆ ให้สามารถเชื่อมกันได้และอยู่ในแนวระดับเดียวกัน  

ด้านการเรียนการสอน
๑.  กรุงเทพมหานครควรแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยการจ้างครูจากสถาบันการศึกษาอื่นมาสอนแทนใน

สาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือการหมุนเวียนครูที่มีคุณวุฒิตามวิชาเอกที่ขาดแคลนมาสอนแทน รวมทั้งการเร่งรัดบรรจุครู
ให้ครบตามกรอบอัตราของแต่ละโรงเรียน

๒.  ควรปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนแนวใหม่ โดยการน�าเทคโนโลยีมาใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน  
การเข้าถงึแหล่งข้อมลูต่าง ๆ  เพ่ือให้นกัเรยีนทกุคนสามารถใช้งานและเข้าถงึเทคโนโลย ีการเรยีนการสอนเน้นทกัษะความ
เป็นเลิศในการแก้ไขปัญหาได้ ลดวิชาการ เพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ 
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ด้านการบริหารจัดการ 
๑.  ควรจดัท�าแผนงานและก�าหนดจุดทีจ่ะตดิตัง้กล้องวงจรปิดภายในหรอืภายนอกโรงเรยีนให้ชดัเจน โดยเน้นจดุเสีย่ง 

อันตรายเป็นส�าคัญ รวมท้ังต้องตรวจสอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่ามีสภาพช�ารุด ควรแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อด�าเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน นอกจากนั้น การติดตั้งกล้องวงจรปิดควรสามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งระบบกล้องเดิม
กบัระบบกล้องใหม่เพือ่ให้การใช้งานครอบคลมุ สามารถใช้งานควบคูก่นัไปอย่างมปีระสิทธภิาพ เกดิประโยชน์สงูสดุต่อไป

๒.  ระบบไฟฟ้าของโรงเรียนส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงควรปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๓.  กรุงเทพมหานครควรสนบัสนนุให้สถานศกึษาเลือกใช้ก๊อกน�า้แบบเซน็เซอร์ เพือ่ลดการสัมผัสกบัก๊อกน�า้ซึง่จะ
เป็นช่องทางในการแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ ได้ ดังนั้น ควรด�าเนินการในสถานศึกษาบางแห่งก่อนเพื่อเป็นโครงการน�าร่อง

๔.  โครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างสามารถด�าเนินการเป็นรายสัปดาห์  
รายเดอืน หรอืรายเทอม ขึน้อยูก่บัเหตผุลและบรบิทของโรงเรยีนแต่ละแห่ง โดยการจดัซือ้จดัจ้างครัง้หนึง่ ทีว่งเงนิไม่เกนิ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท สามารถด�าเนนิการโดยวธิเีฉพาะเจาะจงได้ กรณโีรงเรยีนขนาดเล็ก ทีม่จี�านวนนกัเรยีนไม่มาก สามารถจดั
ซือ้จดัจ้างเป็นรายเทอม โดยใช้วธิเีฉพาะเจาะจงเพือ่ลดภาระงานของเจ้าหน้าทีไ่ด้ ส่วนกรณโีรงเรยีนขนาดใหญ่ ซึง่มนีกัเรยีน
จ�านวนมากหากจดัซ้ือจัดจ้างเป็นรายเทอม วงเงนิอาจสงูเกินกว่าทีก่�าหนด ต้องด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างโดยวธิ ีe-Bidding  

๕.  ส�านกัการศกึษาควรส�ารวจพร้อมจดัท�าบญัชีข้าราชการครทูีใ่กล้เกษยีณอายรุาชการ พร้อมสอบถามความประสงค์ 
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการ เพื่อลดการขาดแคลนครูในกลุ่มสาระส�าคัญ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

๖.  กรงุเทพมหานครควรสนบัสนนุและช่วยเหลอืครตู่างประเทศให้ได้รบัค่าตอบแทนทีสู่งขึน้ เพือ่เป็นการสร้างขวัญ  
ก�าลังใจในการท�างาน

๗.  กรงุเทพมหานครควรสร้างแรงจงูใจให้กบัคร ูโดยการจดัสวสัดิการด้านต่างๆ เช่น จดัให้มบ้ีานพักอาศยั รวมท้ัง 
การส่งเสริมด้านวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาการขอโอนย้าย และการลาออกของครู 

๘.  กรุงเทพมหานคร ควรก�าหนดหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขการโอนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยจะโอนย้ายได้ต่อเมื่อมีครูในสาระวิชาเดิมมาทดแทน และควรด�าเนินการโอนย้ายในระหว่างปิดภาคเรียนเพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 

๙.  ส�านักการศึกษาควรปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารเรียนที่ยืดหยุ่นเหมาะกับสภาพพื้นที่ของแต่ละโรงเรียน
๑๐. กรุงเทพมหานครควรมมีาตรการรองรบันกัเรยีนกรณนีกัเรยีนทีไ่ม่มสัีญชาตไิทยมาสมคัรเข้าเรยีนเพือ่ป้องกนั

ปัญหาผลกระทบในระยะยาว

๑๓. การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วัดปากบ่อ) 
คณะอนกุรรมการฯ ได้ประชมุอย่างต่อเนือ่งร่วมกบัผู้บรหิารส�านกังานเขตสวนหลวงและผู้เกีย่วข้อง เพือ่พจิารณา

ด�าเนนิการจดัตัง้พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วดัปากบ่อ) แทนพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่กรงุเทพมหานคร 
เขตสวนหลวง (วัดใต้) สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานคร โดยส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ ์
ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วดัใต้) และได้โอนภารกจิการด�าเนนิงานด้านพิพธิภณัฑ์ท้องถิน่ฯ ให้ส�านกังานเขต 
สวนหลวงก�ากับ ดูแล รับผิดชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา 

ต่อมาทางวัดใต้ได้มีหนังสือขอคืนพื้นที่บริเวณที่ใช้เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นหอสวดมนต์
และปฏิบัติธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป โดยได้มอบสิ่งของมีค่าต่าง ๆ เช่น พระพุทธรูป พระไตรปิฎก 
อปุกรณ์ทีจ่ดัแสดงในพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ฯ และบอร์ดนทิรรศการ ยกให้ส�านกังานเขตสวนหลวงน�าไปจดัแสดงในพพิธิภณัฑ์ฯ  
ที่จะจัดตั้งเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป และทางวัดปากบ่อได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๒ แจ้งความประสงค์ให้ส�านักงานเขตสวนหลวงใช้พื้นที่ของวัดด�าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  
เขตสวนหลวง (วัดปากบ่อ) ได้ 
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คณะอนุกรรมการฯ ได้ติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๑. เร่งรัดให้ส�านักงานเขตสวนหลวงขนย้ายสิ่งของมีค่าที่วัดใต้ยกให้เพื่อน�ามาจัดแสดง ณ บริเวณสถานที่ที่จะใช้

เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ (วัดปากบ่อ) พร้อมท้ังรวบรวมสิ่งของที่ทางวัดปากบ่อและประชาชนมอบให้มาจัดท�าทะเบียน
บัญชีและบันทึกประวัติให้เรียบร้อย ซึ่งด�าเนินการเสร็จแล้ว 

๒.  เร่งรัดให้ส�านกังานเขตสวนหลวงประสานงานกบัมหาวทิยาลัยเกษมบณัฑติในการออกแบบพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ฯ 
(วดัปากบ่อ) ออกแบบเบือ้งต้นเสรจ็แล้ว แต่อยูร่ะหว่างปรบัแก้ไขให้เหมาะสมยิง่ขึน้ โดยคณะอนกุรรมการฯ ได้เสนอแนะ
ว่าควรเป็นรปูแบบทีส่วยงาม เหมาะสมกับสถานทีแ่ละสิง่ของทีจ่ะจดัแสดง และควรประหยดังบประมาณ เมือ่ด�าเนนิการ
เสร็จแล้ว ให้ส�านักงานเขตสวนหลวงขอตั้งงบประมาณส�าหรับใช้ในการปรับปรุงต่อไป 

๓.  ในระหว่างทีร่อรปูแบบจากมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิตนัน้ ได้มคีวามเหน็ว่าส�านกังานเขตสวนหลวงควรด�าเนนิ
การเปิดและจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ (วัดปากบ่อ) ในเบื้องต้นเพื่อให้บริการประชาชนไปก่อน โดยให้เปิดบริการใน
เดือนเมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป   

ทัง้นี ้ส�านกังานเขตสวนหลวงได้มปีระกาศแจ้ง เรือ่ง ขอเปลีย่นแปลงสถานทีต่ัง้พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่กรุงเทพมหานคร 
เขตสวนหลวง (วดัใต้) ให้ไปจดัตัง้อยูบ่รเิวณศาลาการเปรยีญวดัปากบ่อหลงัเดมิ ซอยอ่อนนชุ ๓๕ ถนนอ่อนนชุ แขวงอ่อนนุช  
เขตสวนหลวง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมต่อไป    

ส�านักงานเขตสวนหลวงได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม คณะกรรมการอ�านวยการพิพิธภัณฑ์
เขตสวนหลวง และชมุชนในเขตสวนหลวง เพ่ือด�าเนนิการตามโครงการพพิธิภัณฑ์ท้องถิน่กรงุเทพมหานคร เขตสวนหลวง 
และกิจกรรมพิเศษ ปี ๒๕๖๓ และจะมีการเชิญชวนสภาเยาวชนฯ และโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อร่วมจัดท�านิทรรศการ
ส�าหรับใช้ในการแสดงด้วย  

ส�าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส�านกังานเขตสวนหลวง ได้รบังบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ หมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๒๘๖,๐๐๐ บาท  
ซึ่งเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครดูแลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ จ�านวน ๒ คน ค่าจัดกิจกรรมและอื่น ๆ

   
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ   

๑.  ส�านักงานเขตสวนหลวงควรขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันขับเคล่ือนการด�าเนินงาน  
การประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทัว่ไปสนใจ เหน็คณุค่าและความส�าคญั เพือ่ให้พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ฯ (วดัปากบ่อ) มกีารเข้า
เยีย่มชมอย่างต่อเนือ่ง มกีารส่งเสริมการจดักจิกรรมให้ความรู ้ความบนัเทงิและการจดัการแสดงทีน่่าสนใจอย่างต่อเนือ่ง  
เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒.  หากสามารถจัดสรรพื้นที่บางส่วนของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เพื่อให้เอกชนเช่าท�ากิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น 
การน�าสิ่งของมาจัดแสดงเพิ่มเติม เพื่อน�าเงินรายได้จากค่าเช่ามาบ�ารุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ อาจเป็นการส่งเสริม ให้เกิด
พิพิธภัณฑ์ฯ ที่มีชีวิตชีวาขึ้นได้

ผลงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๕
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๕ ได้ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนด โดยด�าเนินการ
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  



สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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๔. นางชนัญยา จาดชนบท อนุกรรมการ  
๕. นายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา อนุกรรมการ     
๖. พลเอกชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ อนุกรรมการ  
๗. นายไพโรจน์ ศรศิลป์ อนุกรรมการ 
๘. นายสิริพงษ์ วงษ์ชัยวิทย์ อนุกรรมการ 
๙. นายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์ อนุกรรมการ     
๑๐. นายชุมพล ชาวเกาะ อนุกรรมการและเลขานุการ  
๑๑. นางสาวปิยนุช สิทธิศร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาวคฤห์อนงค์   สิริวิภาวี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฯ ได้ด�าเนินการประชุมรวมทั้งสิ้น ๙ ครั้ง โดยมีผลการด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. การบริหารงานจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในประเด็น ดังนี้

๑.๑ การเตรียมความพร้อมส�าหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
  ๑.๑.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสของสถานศึกษา และ

อุปสรรคของสถานศึกษา 
  ๑.๑.๒ การประชมุครเูพือ่วางแผนงาน โครงการ/กจิกรรม ให้ตอบสนองภายใต้กรอบแนวคดิการเรยีนรูแ้ละ

ทกัษะของเดก็ในศตวรรษที ่๒๑ (๓R ๘C) ตรวจสอบและปรบัปรงุหลกัสตูรสถานศกึษา ให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ เป้าหมาย 
พันธกิจของโรงเรียน สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตามกระบวนการ Professional Learning Community 
(PLC) ภายในโรงเรียน

  ๑.๑.๓ ด�าเนินการกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะที่ส�าคัญ เช่น โครงการโรงเรียนแกนน�าการอ่าน โครงการ
โรงเรียนรกัการอ่าน กิจกรรม STEM ศกึษา โครงการมาร์ชชิง่ความด ีและโครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (child Centered  
Education : CCE) โครงการโมเดลการศึกษาที่เรียกว่า CPAC–Model 

๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
สองภาษา

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา พบว่า มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตพระนคร ดุสิต 
สัมพันธวงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง ราชเทวี บางขุนเทียน  จ�านวน ๑๓ โรงเรียน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา ดังนี้

๑) หลักสูตรไทย-อังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา - ชั้นมัธยมศึกษา จ�านวน ๘ โรงเรียน
 (๑) ระดับชั้นประถมศึกษา
   • โรงเรียนวัดมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์ฯ ส�านักงานเขตพระนคร
   • โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ส�านักงานเขตดุสิต 
   • โรงเรียนวิชากรและโรงเรียนวิชูทิศ ส�านักงานเขตดินแดง 
   • โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ส�านักงานเขตบางขุนเทียน
   • โรงเรียนวัดใหม่ช่องลมและโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ส�านักงานเขตห้วยขวาง 
 (๒)  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
   • โรงเรียนกิ่งเพชร ส�านักงานเขตราชเทวี
๒) หลักสูตรไทย-จีน ระดับชั้นประถมศึกษา จ�านวน ๕ โรงเรียน
 • โรงเรียนราชบพิธ ส�านักงานเขตพระนคร
 • โรงเรียนวัดราชผาติการาม ส�านักงานเขตดุสิต
 • โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ โรงเรียนวัดจักรวรรดิ และโรงเรียนวัดปทุมคงคา ส�านักงานเขตสัมพันธวงศ์ 



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒
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วัตถุประสงค์
 ๑. เพือ่พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษและภาษาจนีของนกัเรยีนด้านการฟัง การพดู การอ่าน และการเขยีน 

สู่มาตรฐานสากล
 ๒. เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้ภาษาองักฤษและภาษาจนีในการเรยีนรูกั้บกลุ่มสาระอืน่ๆ และการแสวงหาความรู้
การจัดการเรียนการสอน
• ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ จัดการเรียนการสอน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน  โดยสอนจ�านวน ๑๕ ชั่วโมง/สัปดาห์
• ระดบัช้ันมธัยมศกึษาปีที ่๑ - ๓ จดัเป็นภาคภาษาไทยและภาคภาษาองักฤษใน ๕ กลุม่สาระการเรยีนรู ้ได้แก่ วชิา 

คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ศลิปะ สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และภาษาต่างประเทศ โดยสอนจ�านวน ๑๕ ชัว่โมง/สปัดาห์ 
ครูผู้สอนประกอบด้วยครูไทยและครูต่างประเทศ จัดการเรียนการสอนร่วมกันแบบ Team teaching โดยมี 

ครตู่างประเทศประจ�าชัน้เรยีนละ ๑ คน และมคีรปูระจ�าช้ัน (ครไูทย) ร่วมเป็นคณะท�างานสนบัสนนุการจดักจิกรรมในชัน้เรยีน  
ตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ โดยโรงเรียนจะมีการนิเทศการสอนอย่างสม�่าเสมอ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ดี

งบประมาณ
• โรงเรยีนได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากส�านกัการศกึษากรงุเทพมหานคร เพือ่เป็นค่าจ้างครสูอนภาษาต่าง

ประเทศ ค่าแบบเรียน ค่าแบบฝึกหัด ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
๑.๓ ข้อมูลนักเรียนที่อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ และแนวทางการแก้ไขปัญหา  
  นกัเรยีนทีอ่่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นนกัเรยีนทีไ่ม่มีสญัชาตไิทยและกลุม่การศกึษา

พิเศษเรียนร่วม 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหา
  (๑) ประชุมวางแผนร่วมกับคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อหา

แนวทางในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก  อ่านไม่คล่อง และเขียนไม่ได้
  (๒) คัดกรองนักเรียนที่อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้
  (๓) จัดกิจกรรมการสอนเสริมให้กับนักเรียน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
   • โดยจดักิจกรรมฝึกการอ่านและการเขยีนในช่วงเช้า พกักลางวนั เยน็หลงัเลกิเรยีน และในช่วงปิดภาคเรยีน 

โดยมีครูผู้สอน นักศึกษาฝึกสอน พี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน และผู้ปกครอง เป็นผู้ฝึกสอนและดูแล เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่าน และการเขียนให้ดีขึ้น เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกเช้าก่อนเข้าเรียนกิจกรรมพี่สอนน้องอ่านหนังสือในเวลา
พักกลางวัน กิจกรรมรักการอ่าน โครงการศิษย์ลูกครู กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 

   • นวัตกรรมของโรงเรียนบ้านหนองแก จ.สระแก้ว มาปรับใช้ เป็นการฝึกการอ่านโดยการผสมค�าโดยใช้
สญัลกัษณ์สเีป็นตัวก�าหนด เช่น สดี�า เป็นสญัลักษณ์ของพยญัชนะต้น สแีดงเป็นสระ และสีน�า้เงนิเป็นตวัสะกด ส่วนสีเขยีว 
จะเป็นวรรณยุกต์ ดังนั้น  เมื่อนักเรียนสามารถแยกสี วางรูปค�าได้ จะสามารถอ่านได้โดยไม่ต้องจดจ�าอักษร ให้เด็กเกิด
ความสนุกสนาน จะช่วยพัฒนาการอ่านได้ดี   

  (๔) ประเมินการอ่านของนักเรียนตามแบบประเมินกรุงเทพมหานครเป็นประจ�าทุกเดือน
๑.๔ การพฒันาคณุภาพการศกึษาทัง้ด้านกายภาพ และด้านคณุภาพโดยรวมทัง้คณุภาพด้านผูเ้รยีน คณุภาพ

ด้านการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพด้านการบริหารจัดการ
  ๑.๔.๑ คุณภาพด้านกายภาพ 
    ๑) การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและนอกห้องเรียน ให้สะอาด สวยงาม  

ปลอดภยัมีการตรวจสอบระบบน�า้ ระบบไฟ ให้มคีวามพร้อมในการใช้งาน ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจากทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
เช่น การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อก�าจัดลูกน�้ายุงลาย การติดตั้งสายดินตู้น�้าดื่มของนักเรียน การติดตั้งถังดับเพลิง และการ
ปรับปรุงห้องต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  
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    ๒) การจัดหาครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน และเพิ่มห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางการศึกษา เช่น 
ห้องสมดุ ห้องคอมพิวเตอร์ บอร์ดให้ความรูต่้าง ๆ  และการจดัหาโต๊ะอาหารสแตนเลสให้เพยีงพอส�าหรบันกัเรยีนทกุระดบัชัน้ 
โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ทราบปัญหาและได้ให้การสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่
ขาดแคลนในพ้ืนทีเ่ขตป้อมปราบศตัรพู่าย เช่น การสนบัสนนุชดุโต๊ะอาหาร สแตนเลสพร้อมเก้าอีใ้ห้กบัโรงเรยีนวดัคณกิาผล 
จ�านวน ๒๐ ชดุ โรงเรยีนวดัสติาราม จ�านวน ๓๐ ชดุ โรงเรยีนวดัพระพเิรนทร์ จ�านวน ๑๕ ชดุ พร้อมโทรทศัน์ จ�านวน ๒ เคร่ือง  
และโรงเรียนดิสานุการามได้รับสนับสนุนซุ้มพระฐานปูน พร้อมโต๊ะบูชา 

  ๑.๔.๒ คุณภาพด้านผู้เรียน
    ๑)  โรงเรยีนด�าเนนิโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ  โดยมุง่เน้นการลงมอืปฏิบตัจิรงิให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูอ้ย่าง

หลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และน�าเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์การเรียนรู้ เข้ามาช่วยในการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เช่น โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระต่าง ๆ โครงการส่งเสริม 
ทกัษะทางเทคโนโลยแีละการสือ่สาร โครงการโรงเรยีนสองภาษา โครงการโรงเรยีนวถิพีทุธ โครงการโตไปไม่โกง โครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และโครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด

    ๒)  การส่งเสริมพัฒนาครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอดแทรกทักษะ ๓R+๘c ในกระบวนการเรียน
การสอน ปรับปรุงพัฒนาแผนการสอน active learning และใช้ระบบ PLC เข้ามาแก้ปัญหาการเรียนการสอน

    ๓)  การดแูลสขุภาวะตามโครงการเสรมิสร้างศกัยภาพเดก็และเยาวชน เพือ่คณุภาพชวิีต ทีดี่ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชด�าริสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    ๔)  โรงเรียนเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้นักเรียนในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 
คีตะมวยไทย กิจกรรมการท�าเครื่องละคร สานตะกร้า การท�าเครื่องแขวนวิมานพระอินทร์ ตามความถนัดและความ
สนใจนักเรียน 

    ๕)  โรงเรยีนมรีะบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนอย่างต่อเนือ่ง โดยมกีารวัดผลและประเมนิผลตามสภาพ
จริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท�าให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถอย่างดีส่งผลให้ผู้เรียนอ่านหนังสือออก อ่านคล่อง และ
เขียนได้

  ๑.๔.๓  คุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ 
    ๑)  จดักระบวนการเรยีนรูผ่้านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ และสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในชวีติได้  

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ก�าหนดชิ้นงาน/ภาระงาน ที่สะท้อนถึงการน�า 
องค์ความรู้จากการเรียนมาสร้างสรรค์ชิ้นงาน และนวัตกรรมของตนโดยลงมือปฏิบัติจริง  

    ๒)  โรงเรียนด�าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย น�านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถน�าไปต่อยอดในการสร้างอาชีพได้ในอนาคต 

  ๑.๔.๔  คุณภาพด้านการบริหารจัดการ
    ๑)  ใช้หลกัการมส่ีวนร่วม หลกัธรรมาภบิาล และวางระบบการด�าเนนิงานโดยใช้วงจรคณุภาพ PDCA 

และประสานความร่วมมือโดยใช้หลักบวร บ้าน วัด และโรงเรียน ยึดหลักแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
            ๒)  การผลติสือ่และใช้เทคโนโลย ีนวตักรรมทีท่นัสมยัในการเรยีนการสอน เช่น YouTube QR Code 

Application บทเรียนออนไลน์ ในการจัดการเรียนการสอน
    ๓)  พัฒนาครูโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และส่งเสริมให้เป็นวิทยากรเผยแพร่ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก 
    ๔)  ให้ครทูกุคนมส่ีวนร่วมในการบรหิารและจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิการสร้างขวญัก�าลงัใจให้กบัครใูน

การปฏิบัติงาน 
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๑.๕ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพัสดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางการปฏบิตัขิองส�านักการ
ศึกษา ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ แนวทาง ได้แก่ จัดจ้างเหมาท�าอาหาร จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคและจัดจ้างผู้ปรุงอาหาร 

โรงเรียนสามารถด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ๒ วิธี 
(๑) วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) วิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-Bidding) วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
โดยเบกิจ่ายจากงบประมาณกรงุเทพมหานครและเงนิอดุหนนุรฐับาล เป็นค่าอาหารเช้า ในอตัรา ๑๐ บาท/คน/วนั 

และค่าอาหารกลางวนัในอตัรา ๒๐ บาท/คน/วนั โดยโรงเรยีนเบกิจ่ายค่าจ้างเป็นรายภาคเรยีนหรอืรายเดอืน หรอืรายสปัดาห์ 
และมีการก�าหนดรายละเอียดต่าง ๆ  ตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) อย่างชัดเจน ขึ้นอยู่กับบริบท
และเหตุผลของโรงเรียน พร้อมทั้งได้จัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อก�าหนดรายการอาหารและควบคุมคุณภาพ 
ทางโภชนาการครบทั้ง ๕ หมู่ 

๑.๖ ความคืบหน้าการด�าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนที่ 
ด�าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ และปัญหาอุปสรรค

  • งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนด�าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยมี
บางรายการที่ยังต้องรอระยะเวลาด�าเนินการเบิกจ่ายคือค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวัน                        

๑.๗  แนวทางการจัดท�าแผนงานและการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�า ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการศึกษา  

  ๑.๗.๑ วิเคราะห์แผนงาน การบริหารการใช้จ่าย และปัญหาและอุปสรรค งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ด้านการศึกษา

  ๑.๗.๒ จัดท�าแผนงาน และการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ด้านการศึกษา

  ๑.๗.๓ ด�าเนินการตามแผนงาน และการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการศึกษา

  ๑.๗.๔ ตดิตาม อ�านวยการ ประสานงานในการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจ�าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตามแผนงานด้านการศึกษา

  ๑.๗.๕  สรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจ�าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนงานด้านการศึกษา 
เพื่อน�ามาปรับปรุง แก้ไขในปีงบประมาณถัดไป

๑.๘ ปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา
  ๑.๘.๑ โรงเรียนสองภาษา นักเรียนบางส่วนเป็นเด็กพิเศษจึงเป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งตาม

หลักสูตรก�าหนดให้เรียนวิชาสามัญเป็นภาษาอังกฤษ ๕ กลุ่มสาระ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ นักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรยีนรูไ้ม่สามารถเรยีนรูไ้ด้ทนัเดก็ปกตทิ�าให้เกดิปัญหาการซ�า้ช้ัน ปัญหาภาพรวมผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนต�่ากว่าโรงเรียนที่มีห้องเรียนที่มีห้องเรียนปกติและแยกห้องเรียน 

  ๑.๘.๒ ขาดอัตราก�าลังข้าราชการครู กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ปฐมวัย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พลศึกษา 
สังคมศึกษา และดนตรีไทย-สากล เนื่องจากมีการโอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น อีกทั้ง ส�านักการศึกษาไม่ได้บรรจุ
ข้าราชการครูมาทดแทนบุคลากรที่ขอย้าย และครูที่บรรจุมาแทนไม่ตรงตามรายวิชาที่ต้องการ โดยคณะอนุกรรมการฯ 
ได้รับทราบปัญหาและได้ด�าเนินการประสานกองดุริยางค์ ส�านักงานสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อให้การ
สนบัสนนุครูผูส้อนวชิาดนตรไีทย - สากล ในโรงเรยีนทีไ่ม่มีครดูนตร ีเช่น ครสูอนดนตรไีทย - สากล โรงเรยีนวดัดสิานกุาราม  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และโรงเรียนวัดจันทรสโมสร เขตดุสิต
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  ๑.๘.๓ ผูป้กครองของนกัเรยีนส่วนใหญ่มอีาชพีรับจ้างซึง่ต้องอพยพไปตามการจ้างงาน ส่งผลให้นักเรยีนต้อง
ย้ายโรงเรียนตามผู้ปกครอง 

  ๑.๘.๔ ผูป้กครองไม่ให้ความร่วมมอืในการน�านกัเรยีนไปตรวจคดักรองความผดิปกต ิหรอืความบกพร่องทาง
สติปัญญา ส่งผลกระทบต่อการจัดชั้นเรียน

  ๑.๘.๕ ขาดแคลนงบประมาณในการบรหิารจดัการด้านการพฒันาคณุภาพการศึกษาและด้านกายภาพของ
สถานศึกษา เช่น การจัดซ้ือกล้องวงจรปิดทดแทนของเดิมที่จ�าหน่ายและเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งานของโรงเรียน 
การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารซึ่งมีสภาพเก่าและผ่านมาใช้งานมานาน เคร่ืองดนตรีที่ช�ารุด และการซ่อมแซม
ห้องน�้าของนักเรียน

  ๑.๘.๖ โรงเรยีนวดัพระยายงั ประสบปัญหาอาคารเรยีน ๓ มกีารทรุดตวั ซึง่วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ได้ด�าเนนิการตรวจสอบแล้วให้ระงบัการใช้อาคาร เนือ่งจากไม่ปลอดภยั และย้ายนกัเรยีนไปเรยีนในอาคารเรียนอืน่ และ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบอาคารเรียนใหม่ และขอจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง

  ๑.๘.๗ โรงเรียนวิชากรได้รับผลกระทบจากโครงการขยายถนนรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ของ
ส�านกังานวิศวกรมทาง ส่งผลให้พืน้ทีบ่รเิวณด้านหน้าถูกร่นเข้ามาประมาณ ๑๖ เมตร การขอจดัสรรงบประมาณประจ�าปี 
๒๕๖๓ เพือ่ก่อสร้างอาคารเรยีน ๘ ชัน้ ยงัไม่มข้ีอสรปุและข้อยตุเิรือ่งการก�าหนดเขตทีชั่ดเจน เนือ่งจากสภาพพ้ืนทีท่ีจ่�ากดั 
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๒. การบริหารงานด้านการศึกษาของส�านักการศึกษา ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
๒.๑ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร           
  ๒.๑.๑. โครงการอาหารกลางวนัเดมิก�าหนดให้โรงเรยีนด�าเนนิการเอง ปัจจบุนัโรงเรยีนด�าเนนิการใน ๒ รปูแบบ  

คือ
             ๑) วิธี e-bidding ซึ่งพบว่าในวิธี e-bidding คุณภาพอาหารกับราคาจะไม่สอดคล้องกัน ซึ่งตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบ 
e-bidding วงเงิน ๕ แสนบาทขึ้นไป 

              ๒)  ใช้วธิวีธิเีฉพาะเจาะจง ซึง่ตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ในกรณี ดังนี้

         • ใช้วิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ/ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
         • จัดซื้อจัดจ้างในวงเงินที่ไม่เกินวงเงินที่ก�าหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกิน ๕ แสนบาท)
         • มีคุณสมบัติโดยตรงรายเดียว (และรอไม่ได้ ถ้ารอกระบวนการพัสดุแล้วจะเกิดความเสียหาย)
         • ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ
         • จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ หรือต่อเนื่อง
         • เป็นพัสดุที่ขายทอดตลาด
         • ซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้างเฉพาะแห่ง
         • กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
     โดยโรงเรียนสามารถด�าเนินการได้ตามความเหมาะสมตามระเบียบ ทั้ง ๒ วิธี ส�านักการศึกษา 

ได้หารือส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยส�านักการคลังได้มีหนังสือ เรื่อง ส�านักการศึกษาขอความเห็นชอบก�าหนด 
แนวทางการปฏบัิต ิการเบกิจ่ายและรปูแบบการบนัทกึบัญชเีกีย่วกบัอาหารเช้าและอาหารกลางวนัให้นกัเรยีนในโรงเรยีน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ต่อปลัดกรุงเทพมหานคร โดยการจัดอาหารส�าหรับโรงเรียนให้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัต ิ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสามารถด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ๒ แนวทาง คือ
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    (๑) จัดจ้างเหมาท�าอาหาร
    (๒) จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค และจัดจ้างผู้ปรุงอาหาร
ส่วนการด�าเนนิการเป็นรายภาคเรยีน รายเดอืน หรอืรายสปัดาห์ขึน้อยูก่บับรบิทและเหตผุลของโรงเรยีนแต่ละแห่ง 

ทั้งนี้การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท สามารถด�าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ ตามมาตรา ๕๖ (๖)  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๗๙ ของระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยโรงเรียนต้องท�าบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบ EGP และระบบ MIS ด้วย

• การเบิกจ่ายเงินให้โรงเรียนจัดท�าใบขอเบิกในระบบ MIS พร้อมส่งหลักฐานเอกสารประกอบการขอเบิกให้ฝ่าย
การคลังเป็นผู้ตรวจสอบ ผู้อ�านวยการเขตเป็นผู้อนุมัติ

• กรณกีารจ้างท�าอาหาร ผูย้ืน่เสนอราคาสามารถใช้อปุกรณ์เครือ่งใช้ในการประกอบอาหารหรอืปรงุอาหารรวมถงึ 
ภาชนะต่าง ๆ  เช่น จาน ชาม ถ้วย ถาดหลุม ฯลฯ ของโรงเรียนได้โดยจะต้องดูแลและบ�ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิด
ให้อยู่ในสภาพดี หากมีช�ารุดเสียหายต้องชดใช้ให้อยู่ในสภาพดีครบถ้วนทุกประการ

• ก�าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอประกอบหรือปรุงอาหารในสถานที่ที่โรงเรียนจัดให้เพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลักโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร

• การบันทึกบัญชี เนื่องจากไม่ได้โอนเงินไปตั้งจ่ายที่โรงเรียนจึงไม่มีขั้นตอนที่ก�าหนดให้โรงเรียนต้องบันทึกบัญชี 
แต่หน่วยงานต้องบันทึกบัญชีตามคู่มือการบัญชีของกรุงเทพมหานครที่เวียนให้ถือปฏิบัติทั้งวิธีการจ้างท�าอาหารและ 
วิธีจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคและจัดจ้างผู้ปรุงอาหาร

• การควบคุมคุณภาพอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการ โดยมีครูผู้มีความรู้ 
ทางโภชนาการอย่างน้อย ๑ คน เป็นผู้ก�าหนดรายการอาหารเช้าและอาหารกลางวันในแต่ละวัน โดยจะต้องเป็นอาหาร
ที่มีคุณภาพทางโภชนาการครบทั้ง ๕ หมู่ และเหมาะสมกับระดับช่วงชั้นของนักเรียน

• กรณีจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคให้น�าบัญชีรายการวัสดุเครื่องบริโภคที่โรงพยาบาลก�าหนดไว้มาใช้เป็นตัวอย่าง 
ในการก�าหนดรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุ อาหารสด อาหารแห้ง ฯลฯ และราคากลาง ซึ่งแต่ละโรงเรียนสามารถน�าไป
ปรับใช้ตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละโรงเรียน ส�าหรับราคากลางโรงเรียนจะต้องสืบราคาจากตลาดในท้องถิ่น
ที่โรงเรียนตั้งอยู่หรือตลาดใกล้เคียงอย่างน้อย ๓ แห่ง

• การจ้างผู้ปรุงอาหาร (แม่ครัว) ให้ก�าหนดไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่าตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ 
• ตวัอย่างขอบเขตของงานและราคากลางซึง่คณะกรรมการพจิารณาร่างขอบเขตของงานและราคากลางของแต่ละ

โรงเรียนสามารถน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสมแต่ละโรงเรียน
๒.๑.๒ กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และขอให้พิจารณาออกกฎกระทรวงเพิ่มเติม เพื่อให้กรุงเทพมหานคร
สามารถด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยกรุงเทพมหานครขอประสานกรมบัญชีกลาง กระทรวงการ
คลัง พิจารณา ดังนี้

๑) เสนอเรือ่งเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการวนิจิฉยัปัญหาการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั เพือ่ขอผ่อน
ผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

โดยให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ตามระเบียบกรุงเทพมหานครฯ หนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะภาคเรียนที่๒/๒๕๖๐) 

๒) ขอหารือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
อาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนตามแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายและรูปแบบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับอาหาร
เช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ กรณีที่ก�าหนดให้โรงเรียนพิจารณา
ด�าเนินการเป็นรายภาคเรียน หรือรายเดือน หรือรายสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับบริบทและเหตุผลของโรงเรียนแต่ละแห่งน้ัน  
จะเป็นการขดัระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ หรอืไม่ ประการใด 
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และหากขัดกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอให้พิจารณาผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว 
โดยให้กรุงเทพมหานครด�าเนินโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแนวทาง
ปฏิบตัดิงักล่าว ตัง้แต่ภาคเรยีนที ่๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนกว่ากระทรวงการคลงัจะมแีนวทางการจดัซือ้จดัจ้างอาหารเช้า
และอาหารกลางวันของนักเรียนที่ชัดเจน หรือมีการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติม เพื่อให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาจง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่จ�ากัดวงเงิน

๓) เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถเบิกจ่ายค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันในภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๑ เป็นแนวทางเดียวกัน ส�านักการศึกษาจึงขออนุมัติขอใช้แนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายและรูปแบบบันทึก
บญัชีเกีย่วกบัอาหารเช้าและอาหารกลางวนัให้นกัเรยีนสังกดักรงุเทพมหานคร ตามแนวทางในภาคเรยีนที ่๑/๒๕๖๑ และ
ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการก�าหนดแนวทางการปฏบิติัและรปูแบบการบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการจดัอาหารให้นกัเรยีน
สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นแนวทางและถือปฏิบัติ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ เป็นต้นไปจนกว่ากระทรวงการคลังจะมี
แนวทางการจดัซือ้จดัจ้างอาหารเช้าและอาหารกลางวนัของโรงเรยีนทีช่ดัเจน หรอืมกีารออกกฎกระทรวงเพิม่เตมิ เพือ่ให้ 
กรุงเทพมหานครด�าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่จ�ากัด
วงเงนิ ดงันัน้ เพือ่ให้โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครมแีนวทางการปฏิบตักิารจดัหาอาหารส�าหรบันกัเรยีนในโรงเรยีนสังกดั
กรงุเทพมหานครในภาคเรยีนที ่๒/๒๕๖๑ จงึน�าเสนอปลดักรงุเทพมหานครเพ่ือน�าเรยีนผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานครเพือ่
โปรดให้ความเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายเกรียงยศ  สุดลาภา รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบแล้ว ตามหนังสือที่ กท ๑๓๐๕/๕๗๓๙  
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ 

  ๒.๑.๓ โรงเรยีนในพืน้ทีเ่ขตดินแดง เช่น โรงเรยีนสามเสน โรงเรยีนวชิทูศิ และโรงเรยีนวชิากร ด�าเนนิโครงการ
อาหารเช้าและอาหารกลางวนัโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ในลกัษณะการแบ่งซือ้แบ่งจ้าง โดยเปลีย่น ผูร้บัจ้างได้เป็นรายสปัดาห์ 
และโรงเรยีนสามารถซ้ือวตัถุดบิประกอบอาหารเองได้ ซ่ึงจะได้อาหารทีม่คีณุภาพ คุม้ค่ากับงบประมาณทีไ่ด้รบัการจดัสรร
ทั้งจากกรุงเทพมหานคร และงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล แต่จะเกิดความยุ่งยากเนื่องจากต้องท�าฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒ ฎีกา
ต่อสัปดาห์ คือ ฎีกาเบิกจ่ายเงินส�าหรับการซื้อวัตถุดิบและฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้ประกอบอาหาร

๒.๒ การพจิารณาค�าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๓ ของส�านกังานเขตดนิแดง โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ๘ ชั้นของโรงเรียนวิชากร ดังนี้

  ๒.๒.๑ ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือที่ กท ๐๘๐๒/๐๐๖๘๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  
แจ้งทุกหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ทั่วไปใน
การจัดท�างบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

  ๒.๒.๒ ส�านักการศึกษามีหนังสือที่ กท ๐๘๐๑/๑๑๑๖๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งผู้อ�านวยการ
เขตทุกเขต กรณีการปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ  ของโรงเรียนให้ส�านักงานเขตเสนอขอตั้งงบประมาณ
เองโดยผ่านการพิจารณาจากส�านักการศึกษาเรื่องแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ ควรมีการวางแผนผังควบคุมการใช้พื้นที่ใน
ภาพรวมของโรงเรียนทั้งความเหมาะสมของภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้ส�านักงานเขตและส�านักการศึกษา
ร่วมกันส�ารวจสภาพพื้นท่ีจริงทุกครั้งว่าสามารถด�าเนินการได้ตามแบบในพ้ืนที่ก�าหนด ส�านักการศึกษาจึงส่งข้อมูลราย
ชื่อโรงเรียนและแบบฟอร์มการเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณให้ส�านักงานเขตเป็นผู้จัดท�าค�าของบ
ประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ถือปฏิบัติตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ

  ๒.๒.๓ ส�านกัการศกึษามหีนงัสอืที ่กท ๐๘๐๑/๑๐๓๘๙ ลงวนัที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ แจ้งผู้อ�านวยการเขต 
ทุกเขต เพ่ือให้แจ้งโรงเรียนในสังกัดท่ีมีความประสงค์จะขอก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จัดส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อจะได้รวบรวมด�าเนินการของบประมาณก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ส่งส�านักการศึกษา
ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑        
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นอกจากนี ้โรงเรยีนวชิากรยงัประสบปัญหาสระว่ายน�า้ซึง่เป็นสระขนาดเลก็ของโรงเรยีนไม่มเีครือ่งกรองท�าความ
สะอาดน�้า ปัจจุบันใช้วิธีการถ่ายเทน�้าทิ้งทุกวันศุกร์ เพื่อท�าความสะอาดสระว่ายน�้า ท�าให้เกิดความส้ินเปลือง และ 
ไม่ถูกสุขลักษณะเท่าที่ควร หากเป็นไปได้ควรยกเลิกสระว่ายน�้าดังกล่าวเน่ืองจากการใช้งานไม่คุ้มประโยชน์เท่าที่ควร 
ปัจจุบันใช้ส�าหรับนักเรียนอนุบาลเท่านั้น

๒.๓ การเตรยีมแผนรองรบักรณพีืน้ทีก่่อสร้างอาคารเรยีนถกูตัดบางส่วน เพือ่ก่อสร้างถนนตามโครงการขยาย
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�าให้มีพื้นที่ลดลง และจ�านวนห้องเรียนไม่เพียงพอ

 ทราบข้อมลูเบือ้งต้นว่ามโีรงเรยีนเอกชนทีจ่ะต้องเวนคนืเช่นเดยีวกบัโรงเรยีนวชิากร อยูร่ะหว่างการร้องเรยีน 
อาจจะต้องยืดระยะเวลาในการเวนคืนนานมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจะมีการเวนคืนแน่นอน

 ๒.๓.๒ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ได้จัดท�าโครงการฟื้นฟูเมือง
ชมุชนดนิแดง โดยคณะรัฐมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการแผนแม่บทโครงการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๗) ซึง่จะมกีารก่อสร้าง
อาคารพักอาศัยตามโครงการ จ�านวน ๒๐,๒๙๒ หน่วย ส่งผลให้จ�านวนประชากร และจ�านวนนักเรียนในเขตดินแดงเพิ่ม
ขึ้นเป็นจ�านวนมาก จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องก่อสร้างอาคารเรียน ๘ ชั้น เพื่อรองรับนักเรียนในอนาคต

  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

ส�านักงานเขต
๑. การเตรียมความพร้อมส�าหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ควรใช้หลัก ๓R ๘C เพื่อเป็นแนวทาง

ปฏิบัติในการพัฒนาการศึกษาและต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
๒.  การบริหารงานด้านการศึกษาควรมีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหา จุดเด่น 

จดุด้อย ข้อจ�ากดัของแต่ละโรงเรยีน และแนวทางการแก้ไขปัญหา เพือ่ให้เกดิความสอดคล้องกบัการขอจดัสรรงบประมาณ 
และน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

๓.  การจัดการศึกษาควรยึดหลักตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร และก�าหนดตัวชี้วัด
ระดับความส�าเร็จให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร

๔.  การขอตั้งงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๓ ด้านการศึกษา ควรพิจารณาถึงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
กรุงเทพมหานครประจ�าปี งานและโครงการที่จะด�าเนินการน้ันต้องสอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการบริหารจัดการต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามแผนงานด้วย 

๕.  การรายงานผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนส่วนใหญ่เป็นค่าปัจจบุนั จึงไม่สามารถเปรยีบเทยีบให้เห็นถงึ ความแตกต่าง 
ของผลสมัฤทธิท์ีแ่ท้จรงิว่าดขีึน้ หรอืต�า่ลงได้ ควรมกีารรวบรวมสถติย้ิอนหลัง ๓ ปี เพือ่น�าข้อมลูมาเปรยีบเทยีบและทราบ
ถึงพัฒนาการในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละปี

๖.  การน�านวตักรรม หรอืวธิกีารสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ ยงัไม่มคีวามชดัเจนเร่ืองกระบวนการด�าเนนิการ รวมทัง้เรือ่ง
เกณฑ์ ค่าคะแนนที่จะเป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จ  

๗. โรงเรยีนคณุธรรม ควรตรวจสอบการปฏบิตัว่ิาถกูต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้หรอืไม่เนือ่งจากครทูีไ่ด้รบั
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อบรมอาจมีการโยกย้ายสถานศึกษาไปสังกัดหน่วยงานอื่น ท�าให้การด�าเนินโครงการขาดความต่อเนื่อง
๘. การจัดหลักสูตรการศึกษาควรมีการเสริมพ้ืนฐานด้านอาชีพให้แก่นักเรียนและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

กับภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา สามารถส่งต่อนักเรียนสู่สังคมและเป็นการวางรากฐานให้
นักเรียนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพได้ 

๙. การพัฒนาทักษะการอ่านโดยน�าแนวคิดของโรงเรียนบ้านหนองแก จังหวัดสระแก้วมาปรับใช้นั้น ควรมีตัว 
ชี้วัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะการอ่านโดยวิธีดังกล่าวและสามารถน�าเสนอได้ว่านักเรียนมีความเป็น Smart Student 
ทั้งด้านความรู้ ภาษา พฤติกรรมและทัศนคติของเด็ก ดีขึ้นอย่างไร ควรมีข้อมูลแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

๑๐. การพฒันาครเูพือ่ไปสูค่วามเป็น Smart Teacher จะต้องพฒันาทัง้ด้านความรู ้ความสามารถ รวมทัง้ เทคนคิ
และวิธีการจะน�ามาพัฒนาการเรียนการสอน 

๑๑. ควรหาเทคนิค วิธีการในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อน�าไปสู่ความเป็น Smart School เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ 
ของผู้ปกครอง เป็นโรงเรียนที่น่าภาคภูมิใจของนักเรียน 

๑๒. การบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ 
เด็กศึกษาพิเศษ ควรมีการส่งเสริมนักเรียนในทุกๆ ด้านตามความถนัด เช่น ด้านดนตรี กีฬา วิชาชีพ และสนับสนุน  
ส่งเสริมด้านวิชาการในปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา

๑๓. โรงเรียนควรปลูกฝังนักเรียนให้รักษาวินัย มีมารยาท รักการปลูกต้นไม้ รักษาความสะอาด และการจัดการ
มูลฝอย ท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ มีสุขอนามัยที่ดี มีความปลอดภัย เช่น การน�าส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้วกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ (Reuse Recycle) เพือ่เป็นการประหยดังบประมาณ การเพิม่พืน้ทีสี่เขยีวในโรงเรยีน การรกัษาความสะอาด 
ลดปัญหาฝุ่นละออง และปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความร่มรื่นสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สร้างบรรยากาศที่ดี และสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาเรียน

๑๔. การจัดซื้อจัดจ้างสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์การศึกษา ในส่วนของส�านักการศึกษา เป็นผู้ด�าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างให้กับโรงเรียน เกิดปัญหาการร้องเรียนของผู้รับจ้างที่ไม่ได้งาน ส�านักการศึกษาควรเร่งด�าเนินการ เพื่อให้
สามารถจัดส่งให้กับโรงเรียนได้ตามก�าหนด

๑๕. เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ล้าสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน เมื่อส�านักการศึกษา
เสนอของบประมาณจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ เห็นควรสนับสนุน 

๑๖. ความเรว็ของสญัญาณระบบอนิเตอร์เน็ตน้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบลอ็กไม่ให้บุคคลภายนอกใช้ และ
แจ้งให้เจ้าของเครือข่ายปล่อยกระแสสัญญาณความถี่ให้เป็นไปตามสัญญาด้วย 

๑๗. การจัดท�าแผนการจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนควรมีการส�ารวจความเสื่อมสภาพของอาคาร  
สถานท่ี รถยนต์ ครุภณัฑ์ อปุกรณ์ต่าง ๆ  กรณทีีช่�ารดุเสยีหายไม่สามารถใช้การได้ ต้องขออนมุตัจิ�าหน่าย เพือ่จะได้ด�าเนนิการ 
จดัท�าค�าขอตัง้งบประมาณในการจดัซือ้เพือ่ทดแทนของเดมิได้ในปีงบประมาณต่อไป หรอืจดัหาใหม่ให้เพยีงพอต่อจ�านวน
นักเรียนและการใช้งานของโรงเรียน โดยจัดล�าดับตามความส�าคัญ

๑๘. โรงเรียนควรเร่งด�าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าครูสอนภาษาจีน อังกฤษ เพื่อป้องกันการร้องเรียน การเบิกจ่าย
ล่าช้า 

๑๙. โรงเรยีนต้องสร้างความเชือ่มัน่ในการจดัการศึกษาทีม่คุีณภาพและความปลอดภัยของโรงเรยีน ท�าให้ผู้ปกครอง 
น�าบุตรหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเพิ่มขึ้น

๒๐. ปัญหาการขาดแคลนครูส�านักการศึกษาควรเร่งด�าเนินการด�าเนินการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครู
กรงุเทพมหานครพร้อมกนัทัว่ทัง้ประเทศ เพือ่ลดปัญหาการลาออก การโอน การย้าย ซึง่ส่งผลกระทบต่อการเรยีนการสอน

๒๑.ควรประชาสัมพันธ์รับสมัครครูจิตอาสาเพื่อสอนนักเรียนในวิชาที่ขาดแคลนจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
ครทูีเ่กษยีณอายรุาชการ หรอืประสานหน่วยงานภาครฐัภาคเอกชนมาให้ความรูก้บันกัเรยีนโดยไม่มค่ีาตอบแทนการสอน 
เช่น ครดูนตรี ครนูาฏศลิป์ ครภูมูปัิญญาท้องถิน่ เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนคร ูและสามารถน�าเครือ่งดนตร ีส่ือการเรยีน 
การสอนน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่า
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๒๒.  โรงเรียนควรมีมาตรการการประเมินและแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ อาจใช้
วธิกีารจบัคูน่กัเรยีนทีเ่รยีนเก่งและไม่เก่งเป็นคูต่วิในลกัษณะเพือ่นช่วยเพือ่น พีส่อนน้อง หรอืให้นกัศกึษาฝึกงานดแูลและ
สอนเด็กตัวต่อตัว เพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่าน สามารถสื่อสารได้ และการเขียนที่ดีขึ้น

๒๓.  โรงเรียนควรคัดแยกนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสถิติปัญญาเพื่อจัดห้องเรียนพิเศษและจัดครูการศึกษา
พิเศษมาสอนโดยเฉพาะ โดยไม่เรียนร่วมกับนักเรียนปกติ เนื่องจากการจัดห้องเรียนร่วม จะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของนักเรียนในภาพรวม

๒๔.  การเรยีนภาษาต่างประเทศทัง้ภาษาไทย-จนี หรอืไทย-องักฤษ ควรก�าหนดแนวทางหรอืข้อตกลงกับนกัเรยีน
โดยขณะทีม่กีารเรียนการสอน ให้มกีารสือ่สารภายในห้องเรยีนเฉพาะภาษาทีท่�าการเรยีนการสอนเท่านัน้ เพือ่ให้เกดิการ
เรียนรู้ได้เร็วขึ้น  

๒๕. การด�าเนินการโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียน ควรด�าเนินการด้วยความระมัดระวัง  
มุ่งเน้นประโยชน์ของนักเรียนเป็นส�าคัญ เพื่อป้องกันการร้องเรียนและความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักเรียน

๒๖. ควรส่งเสรมิและสนบัสนนุให้นกัเรยีนได้มส่ีวนร่วมในการผลติวตัถดุบิทีน่�ามาใช้ปรงุอาหาร เช่น ท�าการเกษตร
ปลกูพชืผกัสวนครวั มส่ีวนร่วมในการเตรยีมและช่วยประกอบอาหาร หรอืเรยีนเสรมิด้านวชิาชพีต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  
เป็นการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะติดตัวไปประกอบอาชีพได้  

๒๗. ควรมกีารฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน เพือ่ให้เกดิความรูค้วามเข้าใจและด�าเนนิการได้ถกูต้อง 
ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒๘. สภากรงุเทพมหานครได้มมีตเิหน็ชอบในญตัติขอให้กรงุเทพมหานครปรบัเพิม่ค่าอาหารเช้าและอาหารกลาง
วนัของนกัเรยีนในโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร จากเดมิค่าอาหารเช้าได้รบัในอตัรา ๑๐ บาท/คน/วัน เพิม่เป็น 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�้าและอาคารเรียน ส�านักการศึกษาและส�านักงานเขต
ควรเร่งด�าเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุม และก่อหนี้ให้ได้ทันตามก�าหนดเวลา เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และควรด�าเนินการประสานแจ้ง ท�าความเข้าใจ หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
โดยทั่วกัน เพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนระหว่างการด�าเนินการ โดยจะต้องค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย    

๓๑.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการการศึกษาภายในโรงเรียน โดยการขอรับการสนับสนุนจาก 
ภาคเอกชน

ส�านักการศึกษา
๑.  ควรก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเช้าและและอาหารกลางวัน เพื่อให้ 

การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๒.  การขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับอาหารเช้าและอาหารกลางวันเน่ืองจากมีการ

หารอืกระทรวงการคลงัแล้ว และยงัไม่มกีารตอบกลบัมา ดงันัน้ควรขอยกเว้นต่อผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครในเบือ้งต้น 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อการปฏิบัติของหน่วยงาน

๓.  การด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเช้าและอาหารกลางวันส�าหรับนักเรียน ส�านักการศึกษาควรหารือร่วมกับ
ส�านกังานเขตทัง้ ๕๐ เขต เพือ่หาแนวทางทีด่ ีถกูต้อง และเหมาะสมทีส่ดุในการด�าเนนิการเพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ

๔.  กรณกีารด�าเนนิการปรับปรุงอาคารต่าง ๆ  ของโรงเรยีนวชิากร หากมีความจ�าเป็นต้องด�าเนนิการควรมกีารหารอื
ร่วมระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายโยธา โรงเรียนซึ่งเป็นผู้ใช้อาคาร และส�านักการศึกษา รวมทั้งพิจารณาบริบทของพื้นที่  
เพือ่ก�าหนดแผนการด�าเนนิการให้เกดิความชดัเจน โดยขอจัดสรรงบประมาณ ในการปรบัปรงุซ่อมแซมพร้อมระบเุหตผุล



สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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ความจ�าเป็นและกรณีต้องตัดอาคารบางส่วนเนื่องจากถนนตัดผ่านให้ชัดเจน
๕.  การขอจดัสรรงบประมาณในการปรบัปรงุซ่อมแซมหากมคีวามจ�าเป็นควรด�าเนนิการปรบัปรงุเพือ่ให้สามารถ

ใช้งานได้ อาคารหากยงัไม่มกีารอนมุตัใิห้จ�าหน่ายหรอืรือ้ถอนสามารถด�าเนนิการของบประมาณในการปรบัปรงุซ่อมแซม
เพื่อให้ใช้งานได้

๖.  กรณสีระว่ายน�า้ของโรงเรยีนวชิากรไม่มเีครือ่งกรองน�า้ควรด�าเนนิการจัดหาตดิต้ังเครือ่งกรองน�า้แบบภายนอก
สระเพื่อไม่ต้องถ่ายเทน�้าทิ้งเนื่องจากสิ้นเปลืองน�้าจ�านวนมาก เป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของโรงเรียน

๗.  โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของส�านักการศึกษาควรเร่งด�าเนินการให้มีความคืบหน้าและสามารถก่อหน้ีได้
ทันภายในระยะเวลาที่ก�าหนด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒

สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและ
ผังเมือง ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๓
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สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

	  
	  

	  
	  

คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง

นายภาส ภาสสัทธา
ประธานกรรมการ                                                                         

นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์
กรรมการ

นายพรชัย เทพปัญญา
กรรมการ

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา
กรรมการ

พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล
รองประธานกรรมการ
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตพญาไท และผู้บริหารเขตราษฎรณ์บูรณะ เพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาตามค�าร้องเรียน
ของประชาชน

คณะกรรมการฯ ตรวจดูโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ถึงถนนทวีวัฒนา

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารส�านักการโยธา เพื่อติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานต่าง ๆ



สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานต่าง ๆ

คณะกรรมการฯ ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนของส�านักการโยธา เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสะพานพระราม ๘

คณะกรรมการฯ ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองเพื่อติดตามความคืบหน้าการด�าเนินโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒

คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจดูทางเดินริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา



สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สภากรงุเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการโยธาและผังเมอืงในคราวประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุม 
สามญั สมยัทีส่ี ่(คร้ังที ่๒) ประจ�าปีพทุธศกัราช  ๒๕๖๑ เมือ่วนัพธุที ่๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ สมัยประชมุสามญั สมัยท่ีส่ี (ครัง้ที ่๓)  
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปี
พุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๖ คน ดังนี้

๑. นายภาส   ภาสสัทธา ประธานกรรมการ
๒. พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล รองประธานกรรมการ 
๓. นายอภิรัตน์  ศิวพรพิทักษ์ กรรมการ
๔. นายพรชัย  เทพปัญญา กรรมการ
๕. นายชยาวุธ  ศิริยุทธ์วัฒนา กรรมการ
๖. นางสาวเฟื่องฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ    

ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางสาวชลิดา  อ่อนน้อม  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ
        กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ   

             ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๒. นางสาวจุฑามาศ       พลสูงเนิน  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ
        กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ   

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ จ�านวน ๒ คณะ ประกอบด้วย
๑. คณะอนุกรรมการการโยธา ท�าหน้าที่ศึกษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการโยธาในพื้นที ่

กรงุเทพมหานคร และปฏบิติัภารกจิตามทีค่ณะกรรมการฯ มอบหมาย นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ์ เป็นประธานอนกุรรมการ 
๒.  คณะอนุกรรมการการผังเมือง ท�าหน้าท่ีศึกษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการผังเมือง              

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติภารกิจตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์  
เป็นประธานอนุกรรมการ

ผลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงได้มีการประชมุร่วมกับผูบ้ริหารส�านกัการโยธา ผูบ้รหิารส�านกัการวางผงัเมือง

และพัฒนาเมือง ผู้บริหารส�านักงานเขตต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบติดตามงานและโครงการด้านการโยธา  
ด้านการวางผังและพัฒนาเมือง และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

การตรวจสอบติดตามงานและโครงการของส�านกัการโยธาและส�านักการวางผงัและพฒันาเมอืง ดังน้ี
ส�านักการโยธา 

ด้านงบประมาณ
คณะกรรมการฯ ได้ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ของส�านักการโยธา ได้รับงบประมาณประจ�าปี 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�าเนินการ 
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๗๖๕,๐๑๑,๐๓๘.๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๓ ได้ให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒

๑. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ควรค�านึงถึงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี และจ�าเป็น
ต้องสอดคล้องกบัแผนพฒันากรงุเทพมหานครในแต่ละระยะทีไ่ด้ก�าหนดไว้ เพือ่เป็นกรอบในการพจิารณาว่าเป็นโครงการ
ที่เหมาะสม จ�าเป็น ถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

๒. ควรเร่งรดัตดิตามงานให้เป็นไปตามแผนงานทีก่�าหนดไว้ โครงการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามนโยบายของผูบ้รหิาร 
ควรมกีารสะท้อนผลลพัธ์และปัญหาอปุสรรคให้ผูบ้รหิารทราบ เพือ่จะได้พจิารณาว่าควรจะด�าเนนิโครงการต่อไปหรอืไม่

๓.  โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร ควรออกแบบโดยค�านึงถึงการเป็นอาคารประหยัดพลังงานและรักษา
สิ่งแวดล้อม

๔.  งานบางประเภททีต้่องใช้อปุกรณ์เฉพาะท่ีมรีาคาสงูและไม่ต้องใช้ทกัษะความช�านาญพเิศษ ควรใช้วธิจ้ีางเหมา
เอกชน เพ่ือประหยดังบประมาณในการจดัหาครภุณัฑ์การบ�ารงุรกัษาและสถานทีจ่ดัเกบ็ เพ่ือให้บคุลากรได้มเีวลาในการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครได้ตามเป้าหมาย

๕.  การจัดท�าฐานข้อมูลด้านอาคาร กรุงเทพมหานครควรด�าเนินการให้ใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ด้านการ
ควบคุมอาคาร ด้านการป้องกันอัคคีภัยและด้านการจัดเก็บภาษี เป็นต้น

๖.  การจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ควรจัดซื้อที่มีคุณภาพใช้งานได้คุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ต้องของบประมาณ
ในการซื้ออุปกรณ์เสริมในปีงบประมาณถัดไปอีก

 การจัดซือ้เคร่ืองจกัรกลและยานพาหนะ หากเป็นกรณซีือ้เพิม่เตมิ ควรค�านงึถงึจ�านวนบคุลากรทีจ่ะใช้งานว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ เนือ่งจากเครือ่งจักรและอปุกรณ์บางรายการมซี�า้ซ้อนกนัอยูใ่นหลายหน่วยงาน ควรเร่งด�าเนนิการ 
จัดท�าระบบการควบคุมและการบริหารจัดการให้เรียบร้อย จะได้ไม่ซ�้าซ้อนและเกิดการเกี่ยงงาน

๗.  โครงการก่อสร้างทีไ่ด้รบังบประมาณในปีทีผ่่านมาแล้วยงัไม่ได้ผู้รบัจ้าง ควรปรบัลดงบประมาณลงให้สอดคล้อง
กับปริมาณงานที่จะด�าเนินการในปีต่อไป

๘.  โครงการจ้างทีป่รกึษาทีม่ค่ีาใช้จ่ายในวงเงนิท่ีสงู ควรน�าเสนอรายละเอยีดประกอบทีชั่ดเจน เช่น วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย ขอบเขตปริมาณงาน โครงสร้างบคุลากร ค่าจ้าง ผลผลติ ระยะด�าเนนิงานของท่ีปรกึษา การประมาณการค่าใช้จ่าย 
ตามหนังสือสั่งการส�านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว.๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา และควรจ้างเฉพาะที่มีความจ�าเป็นจริง ๆ 

๙.  การจดัท�าแผนงาน แผนเงนิ การบรหิารจดัการต่าง ๆ  จะต้องสอดคล้องสมัพนัธ์กนั การปฏบิตังิานจ�าเป็นต้อง
ศึกษาและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

๑๐. ส�านักการโยธาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจจ�านวนมาก รวมทั้งการออกแบบอาคารให้หน่วยงานอื่น ท�าให้การ
ด�าเนินงานล่าช้า ควรจะปรับโครงสร้างและกรอบอัตราก�าลังของส�านักการโยธาให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการท�างานมากขึ้น

๑๑. การบรหิารจดัการ การควบคมุดแูลทรพัย์สนิ พสัด ุครภัุณฑ์ต่าง ๆ  ต้องมกีารจดัท�าระบบทะเบยีนคุมทรพัย์สิน
ให้ถูกต้อง ข้อมูลที่มีอยู่จริงต้องถูกต้องตรงกันทั้งในทางบัญชีและทางกายภาพ   

การด�าเนินโครงการต่าง ๆ 
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบตดิตามความคบืหน้าการด�าเนนิงานโครงการทีผู่กพนังบประมาณต่อเนือ่ง โดยสรุป 

ได้ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๘๒ ระยะเวลาด�าเนินการ ๗ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๓)  

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชนจากซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๘๒ ถึง 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน โดยสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาด ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๑,๘๕๐ เมตร ผู้รับจ้าง  
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 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 



สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้ผลงานร้อยละ ๔๘.๔๘ เน่ืองจากมีปัญหาบริเวณพื้นที่ที่เป็นเส้นทางรถไฟความยาว ๓๐ เมตร  
การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ตัง้งบประมาณไว้ และไม่อนญุาตให้กรุงเทพมหานครเข้าไปด�าเนนิการ จงึก�าชบัและเสนอแนะว่า 
ส�านกัการโยธาควรส�ารวจพืน้ทีใ่นกรงุเทพมหานคร ก�าหนดและจดัท�าแผนงานล่วงหน้า ระยะเวลา ๓-๕ ปีไว้ โครงการใดที่
มผีลกระทบเกีย่วข้องในเร่ืองสาธารณปูโภค จ�าเป็นต้องประสานงานอย่างต่อเนือ่ง และจดัส่งแผนงานของส�านกัการโยธา
ให้หน่วยงานสาธารณูปโภค เพื่อให้หน่วยงานสาธารณูปโภคน�าไปจัดท�าแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกันต่อไป

๒.  โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคารจอด
รถยนต์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ระยะเวลาด�าเนินการ 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.  โครงการก่อสร้างอาคารศนูย์สขุภาพ โรงพยาบาลเวชการณ์ุรศัมิ ์ระยะเวลาด�าเนนิการ ๑๓ ปี (๒๕๕๑-๒๕๖๓) 
ผูรั้บจ้างคอื บริษัท ศริเิลศิ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั วงเงนิโครงการ ๔๙,๕๙๙,๐๐๐ บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นเงิน ๑,๖๓๗,๑๐๐ บาท สัญญาเลขที่ สนย. ๑๗/๒๕๖๒ เริ่มต้นสัญญา ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ผลงานร้อยละ ๕๓.๑๑ 

๔.  โครงการจ้างทีป่รกึษาควบคมุการก่อสร้างโครงการต่อขยายสะพานอรณุอมรนิทร์ พร้อมทางขึน้-ลง และทาง
ยกระดับข้ามแยกศิริราช ระยะเวลาด�าเนินการ ๖ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๓) ผู้รับจ้างคือ บริษัท เอฟซิลอน จ�ากัด และบริษัท  
ไฟนอล ดไีซด์ วงเงนิโครงการ ๒๙,๙๙๙,๕๙๐ บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงนิ 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�าเนินการก่อสร้างอาคารทดแทน ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง  
๘ เดือน คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ได้ประมาณเมษายน ๒๕๖๓ 

๕.  โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี ระยะเวลาด�าเนินการ ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ผู้รับจ้างคือ 
บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 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 เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพของถนนเดมิให้สามารถรองรบัปรมิาณการจราจรทีเ่พ่ิมมากขึน้  
เพือ่แก้ไขปัญหาจราจรในพืน้ทีเ่ขตมนีบรุ ีเขตหนองจอกและพืน้ทีใ่กล้เคียง โดยขยายผิวจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร ระยะทาง  
๗.๖๐ กิโลเมตร

๖.  โครงการก่อสร้างปรบัปรงุถนนคุม้เกล้า ระยะเวลาด�าเนนิการ ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ผู้รบัจ้างคือ บรษิทั ชัยนนัท์ 
ค้าวัสดุก่อสร้าง (๒๕๒๔) จ�ากัด วงเงินโครงการ ๗๗๙,๓๑๓,๔๕๗ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน  
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สญัญาเลขที ่สนย.๒/๒๕๖๑ เริม่ต้นสัญญา ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๐ สิน้สุดสัญญา ๒๙ กนัยายน ๒๕๖๒ 
ความยาว ๙ กโิลเมตร ได้ผลงานร้อยละ ๘๘.๒๙ เพือ่แก้ไขปัญหาจราจรในพืน้ท่ีเขตมนีบรีุ เขตลาดกระบงัและพ้ืนทีใ่กล้เคียง  
โดยขยายผิวจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๓.๗๐ กิโลเมตร  

๗.  โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๔ โพธิ์ศรี ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๓) ผู้รับจ้าง
คือ บริษัท ธนภัทร (ที เอ็น พี) จ�ากัด 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 ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ผู้รับจ้างคือ 
บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 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�าปี ๒๕๖๒

โดยก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามแยก ณ ระนอง ความยาว ๑,๙๕๐ เมตร ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคการเข้าพื้นที่การรถไฟฯ 
เพื่อท�าทางเบี่ยงจราจร การขอใช้พื้นที่และประสานเรื่องการก่อสร้างข้ามทางด่วนฯ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
และติดเรื่องเสาไฟฟ้าส่องสว่างและป้ายบอกเส้นทางของการทางพิเศษฯ แนวทางการแก้ไขคือ ให้ผู้รับจ้างประสาน 
ผู้ออกแบบงานก่อสร้างของโครงการฯ พิจารณาระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างสะพาน ณ ระนอง กับทางด่วนพิเศษ 
เฉลิมมหานคร และจัดท�า Stop Drawing ส่งให้การทางพิเศษฯ พิจารณา

๙. โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา - ราชพฤกษ์ ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๑ ๒๕๕๔) ผู้รับจ้างคือ บริษัท 
เนาวรตัน์พัฒนาการ จ�ากดั (มหาชน) วงเงินโครงการ ๙๒๔,๙๔๙,๙๓๙ บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น
เงนิ ๑๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สญัญาเลขที ่สนย. ๕๙/๒๕๖๑ เริม่ต้นสญัญา ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ สิน้สดุสญัญา ๑๕ มนีาคม 
๒๕๖๔ ได้ผลงานร้อยละ ๑๖.๗๒ เป็นการแก้ไขปัญหาจุดตัดจราจรบริเวณถนนวงแหวนรัชดาภิเษกและถนนสายหลัก 
โดยก่อสร้างทางลอด ๔ ช่องจราจร บรเิวณถนนรชัดาภเิษกตดักบัถนนราชพฤกษ์ ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร พบว่าตดิปัญหา 
ท่อประปากีดขวางแนวก่อสร้าง คณะกรรมการฯ ก�าชับให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว   

๑๐. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา ระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ผู้รับจ้างคือ บริษัท 
สหการวิศวกร จ�ากัด 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 เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพของถนนให้สามารถรองรบัการเจรญิเตบิโตของชมุชนในพืน้ที่
เขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา โดยก่อสร้างถนนแอสฟลต์ขนาด ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๓,๒๐๐ เมตร คณะกรรมการฯ  
เสนอแนะว่า ควรออกแบบและจัดท�าระบบสาธารณูปโภคให้ครบถ้วน เช่น ท่อระบายน�้า เพื่อมิให้ขอตั้งงบประมาณ
ด�าเนินการในภายหลัง และในการก่อสร้างปรับปรุงถนนหรือทางเท้า ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของ
กรงุเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกทเีกีย่วข้อง เพือ่ให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุม้ค่าและเกดิประโยชน์สงูสดุ

๑๑. โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ผูร้บัจ้างคอื บรษัิท ประยรูวศิว์ จ�ากดั วงเงนิโครงการ ๑,๑๓๕,๙๙๖,๒๘๖.๒๓ บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ 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-ถนนพทุธมณฑลสาย ๔) ในแผนผงัแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผงัเมอืงรวม 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นโครงข่ายถนนในแนวตะวันออกและตะวันตก ท�าหน้าที่รับและกระจายบริเวณ 
การจราจรสูพ่ืน้ทีช่านเมอืงฝ่ังธนบรุขีองกรงุเทพมหานคร แก้ปัญหาพืน้ทีปิ่ดล้อมและเพิม่ทางเลอืกในการเดนิทาง เป็นถนน 
คู่ขนานระหว่างถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษม เป็นการเช่ือมต่อโครงข่ายการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่ง
ตะวันออกและฝั่งตะวันตก โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาด ๔-๖ ช่องจราจร รวมระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร ก่อสร้างทาง
แยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย ๒ และก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลอง

๑๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์จากถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ถึงถนนทวีวัฒนา ระยะเวลา 
ด�าเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ผู้รับจ้างคือ บริษัท ทริโอไบรท์ จ�ากัด 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 ระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ผู้รับจ้างคือ 
บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 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. โครงการก่อสร้างศนูย์บรกิารสาธารณสขุ ๕๘ ล้อม-พมิเสน ฟักอดุม ระยะเวลาด�าเนนิการ ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
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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�านึงถึงการเป็นอาคารประหยัดพลังงานและรักษาส่ิงแวดล้อม 
งานบางประเภทที่ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะท่ีมีราคาสูง และไม่ต้องใช้ทักษะความช�านาญพิเศษควรใช้วิธีจ้างเหมาเอกชน  
เพือ่ประหยดังบประมาณในการจดัหาครุภัณฑ์การบ�ารงุรกัษา และสถานท่ีจดัเกบ็ เพือ่ให้บุคลากรได้มเีวลาในการปฏบิติังาน 
ตามยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครได้ตามเป้าหมาย

๑๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกถาวรธวัชและถนนซอยรามค�าแหง ๒๔  
ระยะเวลาด�าเนนิการ ๓ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๔) วงเงนิโครงการ ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเชื่องโยงโครงข่ายถนนสายหลักรองรับปริมาณการจราจร
ในถนนรามค�าแหง ๒๔ ซึ่งเป็นคอขวด แต่มีปริมาณรถหนาแน่นทุกวัน และแก้ไขปัญหาจราจรของถนนศรีนครินทร์ และ
บริเวณใกล้เคียง ส�านักการโยธาได้ด�าเนินการ E-bidding ครั้งที่ ๑ ไปแล้ว แต่ยกเลิก และอยู่ระหว่างเสนอ E-bidding 
ครั้งที่ ๒

๑๖. โครงการก่อสร้างปรบัปรงุถนนแสมด�า ช่วงจากถนนพระราม ๒ ถึงคลองสนามชยั ระยะเวลาด�าเนนิการ ๓ ปี 
(๒๕๖๒-๒๕๖๔) วงเงนิโครงการ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงนิ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรพื้นที่ฝั่งธนบุรี แก้ปัญหาน�้าท่วมขังถนนแสมด�า และรองรับการเจริญเติบโตของ
ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาด ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๒,๘๐๐ เมตร และขนาด ๒ ช่อง
จราจร ระยะทาง ๙๕๐ เมตร ส�านักการโยธาได้ด�าเนินการ E-bidding ครั้งที่ ๑ ไปแล้ว แต่ยกเลิก และอยู่ระหว่างเสนอ 
E-bidding ครั้งที่ ๒

๑๗. โครงการก่อสร้างถนนเลยีบคลองบางเขนเชือ่มถนนวภิาวดรีงัสิตกบัถนนพหลโยธนิ ระยะเวลาด�าเนนิการ ๓ ปี 
(๒๕๖๒-๒๕๖๔) วงเงนิโครงการ ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงนิ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท เพื่อให้การจราจรบนถนนงามวงศ์วาน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน และถนนแจ้งวัฒนะ และพื้นที่ใกล้เคียงมี
การจราจรคล่องตวัขึน้ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาด ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร ส�านกัการโยธาได้ด�าเนนิการ  
E-bidding ครั้งที่ ๑ ไปแล้ว แต่ยกเลิก และอยู่ระหว่างเสนอ E-bidding ครั้งที่ ๒

๑๘. โครงการก่อสร้างปรบัปรงุถนนเทิดราชนั Sta.๒+๙๓๕ ถงึถนนเชิดวฒุากาศ ระยะเวลาด�าเนนิการ ๓ ปี (๒๕๖๒-
๒๕๖๔) วงเงินโครงการ ๓๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท  
เพือ่รองรับปริมาณรถทีเ่พิม่ข้ึนเพือ่บรรเทาปัญหาจราจรของถนนประชาพฒันา ถนนเชดิวุฒากาศ ถนนสรงประภา รวมทัง้ 
รองรบัการขยายตัวของชมุชนและบ้านพกัอาศยัทีเ่พิม่ขึน้ อยูร่ะหว่างจดัท�าแบบ รปูรายการและราคากลาง ส�านกัการโยธา 
ได้ด�าเนินการ E-bidding ครั้งที่ ๑ ไปแล้ว แต่ยกเลิก และอยู่ระหว่างเสนอ E-bidding ครั้งที่ ๒

๑๙. โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๕) วงเงิน
โครงการ ๑,๖๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อรองรับ
การจราจรบนถนนอ่อนนชุ-ลาดกระบงั ให้เกิดความคล่องตวัขึน้ รองรบัการเจรญิเตบิโตของชมุชนและสนามบนิสุวรรณภมูิ  
อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา E-bidding ครั้งที่ ๒ 

๒๐. โครงการปรับปรุงอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดง ระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี 
(๒๕๖๒-๒๕๖๔) วงเงนิโครงการ ๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงนิ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมภายนอกและภายในอาคารธานีนพรัตน์ สร้างผนังโดยรอบด้านปีกซ้าย
และขวา ระหว่างจดัท�าแบบ รปูรายการและทบทวนราคากลางใหม่ ปรับปรงุอาคารฝ่ังซ้ายและอาคารฝ่ังขวา ทีย่งัค้างอยู่  
คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็ว่าโครงการก่อสร้างปรบัปรงุอาคาร ควรออกแบบโดยค�านงึถงึการเป็นอาคารประหยดัพลังงาน 
และจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้ เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่องบประมาณท่ีใช้ไป  
ได้ผู้รับจ้างคือ บริษัท ไอ เอส โอ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

๒๑. โครงการทางหลวงท้องถิน่สายเช่ือมระหว่างถนนวภิาวดรีงัสติกบัถนนพหลโยธนิ ช่วงที ่๑ จากถนนวภิาวดรีงัสติ 
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒

ถึงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว ระยะเวลาด�าเนินการ 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�าเนินการ E-bidding ครั้งท่ี ๒ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า กรณีหากมีการก่อสร้างถนนเส้นทางใหม่  
ควรพจิารณาด�าเนนิการให้มทีางเท้า ระบบท่อระบายน�า้ทีเ่หมาะสมรองรบัการเตบิโตของเมอืงในอนาคต เส้นทางจกัรยาน 
ระบบสาธารณูปโภคอื่น ซึ่งควรท�าในเชิงบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืน คุ้มค่ากับงบประมาณ จึงจ�าเป็นต้องมีการวางแผน
การใช้สอยถนนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒๒. โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ ๒ จากสะพาน 
ข้ามคลองลาดพร้าวถึงถนนเทพรักษ์ ระยะเวลาด�าเนินการ 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�าเนินการ E-bidding ครั้งที่ ๒ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่างานก่อสร้างที่มีการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 
ควรก�าหนดความรับผิดชอบให้ชัดเจน กรณีมีปัญหาอุปสรรคในงานก่อสร้าง

๒๓. โครงการปรบัปรุงและพัฒนาศนูย์บรกิารผูส้งูอายดุนิแดง ระยะเวลาด�าเนนิการ ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓) วงเงนิ
โครงการ ๒๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔,๕๕๖,๐๐๐ บาท ยื่นเสนอราคาวันที่ 
๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่มีผู้เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณายกเลิกการประมูล และอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ  E-bidding ครั้งที่ ๒

๒๔. โครงการปรับปรงุสะพานพระราม ๘ ระยะเวลาด�าเนนิการ ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ผู้รบัจ้างคอื บรษัิท ไอ เอม็ เอม็ 
เอส จ�ากดั วงเงนิตามสญัญา ๑๓๙,๒๑๓,๐๐๐ บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงนิ 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 ระยะเวลาด�าเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓) วงเงินโครงการ ๕๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอจัดสรร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างคือ บริษัท วิวัฒน์พลฯ จ�ากัด สัญญาเลขที่ สนย.
๒๓/๒๕๖๒ เริ่มต้นสัญญา ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ผลงาน ร้อยละ ๑๐.๕๐  
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าการปรับปรุงและซ่อมแซมทางเท้าและถนนซ่ึงเป็นผิวจราจร ควรวางมาตรฐานทาง
วิศวกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เช่น ส�านักการระบายน�้า ส�านักการจราจรและขนส่ง รวมถึงควร
ติดต่อประสานงานกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในการควบคุมน�้าหนักของรถบรรทุก เพื่อป้องกันถนนช�ารุด 

๒๖. โครงการปรับปรุงถนนบางเชือกหนัง ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ถึงถนนตัดใหม่ พื้นที่เขตตลิ่งชัน  
ระยะเวลาด�าเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓) ผู้รับจ้างคือ บริษัทบุญสหะการสร้าง จ�ากัด 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. โครงการปรบัปรงุภมิูทศัน์ถนนพหลโยธนิ ช่วงจากห้าแยกลาดพร้าวถงึอนสุาวรย์ีชยัสมรภมิู พืน้ทีเ่ขตจตจุกัร
และเขตพญาไท ระยะเวลาเนนิการ ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓) วงเงนิโครงการ ๖๓,๑๘๕,๘๗๐ บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๕,๔๙๔,๘๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างคือ บริษัท ทริโอ ไบรท์ จ�ากัด เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ได้ผลงานร้อยละ ๑๔  

๒๘. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองพระโขนง เขตพระโขนง ระยะเวลาด�าเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓) 



สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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วงเงนิโครงการ ๕๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงนิ ๒๓,๑๓๒,๐๐๐ บาท ได้ผู้รบัจ้างคอื 
บริษัท ทริโอ ไบรท์ จ�ากัด ได้ผลงานร้อยละ ๑๙.๓๕ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การออกแบบสะพานหรือสิ่งก่อสร้าง
ถาวร ควรออกแบบทีแ่สดงให้เหน็ถึงความเป็นเอกลกัษณ์อตัลกัษณ์ของกรงุเทพมหานครอย่างเด่นชดั และมีความสวยงาม

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑.  การด�าเนนิโครงการต่าง ๆ  ส่วนใหญ่จะล่าช้า เกดิผลกระทบท�าให้ประชาชนเดอืดร้อนต่อการใช้เส้นทางสัญจร 
กระทบวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม จึงควรให้ความส�าคัญต่อการบริหารสัญญา ดังนั้น ฝ่ายบริหารควรมีการทบทวนและให้
ความส�าคญัในเรือ่งการบรหิารให้เป็นไปตามสญัญา และน�าแผนงานมาเป็นส่วนหนึง่ของการก�าหนด TOR ด้วย รวมทัง้ใน
การจัดท�าโครงการต่าง ๆ  ในคราวต่อไป เห็นควรส�ารวจ ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้องาน ปัญหาอุปสรรค 
งบประมาณ และมีการวางแผนการด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างรอบคอบ

๒.  ส�านักการโยธาควรส�ารวจพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ก�าหนดและจัดท�าแผนงานล่วงหน้า ระยะเวลา ๓-๕ ปีไว้  
โครงการใดที่มีผลกระทบเก่ียวข้องในเรื่องสาธารณูปโภค จ�าเป็นต้องประสานงานอย่างต่อเนื่อง และจัดส่งแผนงาน
ของส�านักการโยธาให้หน่วยงานสาธารณูปโภค เพื่อให้หน่วยงานสาธารณูปโภคน�าไปจัดท�าแผนงานและงบประมาณให้
สอดคล้องกันต่อไป 

๓.  มหีลายโครงการทีไ่ด้รับงบประมาณไปแล้ว แต่ในขัน้ตอนด�าเนนิการจะมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบ เปลีย่นแปลง
เนือ้งาน ท�าให้เกดิความล่าช้า เกดิความเสียหายต่อกรงุเทพมหานคร จงึควรระมดัระวงัและปฏบิติัให้ถกูต้องตามกฎหมาย 
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

๔.  การบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ควรถือปฏิบัติการด�าเนินงานให้เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

๕.  มหีลายโครงการ ผลงานล่าช้ากว่าแผนงานอย่างมาก คาดว่าไม่แล้วเสรจ็ตามสญัญา ซึง่จะต้องมกีารต่ออายสุญัญา  
เห็นควรมกีารตรวจสอบให้ถกูต้องและชดัเจนว่าความล่าช้าของผลงานนัน้เป็นความรบัผดิชอบของผูร้บัจ้างหรอืไม่ ถ้าใช่  
จะต้องจดัเกบ็ค่าปรบัตามสญัญาให้ครบถ้วน และในการพจิารณาต่ออายสุญัญานัน้จะต้องพจิารณาให้รอบคอบ เพือ่มใิห้ 
กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ที่จะได้รับ ลดผลกระทบเดือดร้อนของประชาชนให้น้อยที่สุด หากความล่าช้านั้นเกิดจาก
ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ผู้รับจ้างอาจน�าไปเป็นข้ออ้างในการต่ออายุสัญญาได้ ดังนั้นก่อนจัดท�าโครงการ เห็นควรมี
การหารือร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการท�างานในเชิงบูรณาการและ
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๖.  ในการออกแบบ เหน็ควรจ้างเอกชนมาช่วยด�าเนนิการเพือ่จกัได้รวดเรว็ขึน้ เนือ่งจากส�านกัการโยธามปีรมิาณมาก  
แต่มีอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานน้อย เกิดผลกระทบท�าให้งานออกแบบด�าเนินการล่าช้า     

๗.  ควรระมัดระวังในการจัดท�าโครงการ ก่อนด�าเนินการจ�าเป็นต้องมีการส�ารวจตรวจสอบสภาพพื้นท่ี  
สภาพข้อเท็จจริงต่าง ๆ  วัตถุประสงค์ของการใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปัญหาอุปสรรค ก่อนที่จะเสนอโครงการ
จ�าเป็นต้องจัดท�าให้แล้วเสร็จ เมื่อได้รับงบประมาณแล้วสามารถด�าเนินการตามขั้นตอนได้ทันที 

๘.  กรณทีีม่พีืน้ทีเ่หลอืจากการเวนคนืทีด่นิของแต่ละโครงการฯ และจดัท�าโครงการฯ เสรจ็แล้ว เหน็ว่าส�านกัการ
โยธาควรส่งมอบพื้นที่ที่เหลือให้ส�านักงานเขตพื้นที่นั้นเพื่อน�าไปดูแลรักษาที่สาธารณะ และจะได้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน
อย่างคุ้มค่าต่อไป

๙.  เห็นควรน�าพื้นที่ว่างบริเวณทางขึ้น-ลงของลูปแรมป์ (Loop Ramp) สะพานรถข้ามถนนสายต่าง ๆ  หรือพื้นที่
ว่างทางราบของถนนเส้นต่าง ๆ มาสร้างเป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อนและให้ความร่มรื่น  
ในการออกแบบถนนหรือสิ่งก่อสร้างสาธารณะต่าง ๆ ควรค�านึงถึงความเป็นธรรมชาติ การประหยัดพลังงาน และรักษา
สภาพสิ่งแวดล้อมด้วย 

๑๐. ควรระมัดระวังในการเข้าไปด�าเนินการในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น หรือในพื้นที ่
ที่คาบเกี่ยวระหว่างความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานอื่น เช่น กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง 
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ฯลฯ จ�าเป็น
ต้องพิจารณาตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะประเด็นส�าคัญคือจะน�างบประมาณของ
กรุงเทพมหานครเข้าไปด�าเนินการได้หรือไม่อย่างไร 

๑๑. โครงการก่อสร้างและปรบัปรงุต่าง ๆ  ควรเร่งรดัตรวจรบังานให้ครบถ้วนถกูต้องตามสัญญาทัง้ระบบโครงสร้าง 
ระบบสาธารณปูโภค พัสด ุครภุณัฑ์ และเมือ่ตรวจรบังานแล้วเสรจ็ เห็นควรส่งมอบให้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบเพือ่ด�าเนินการ 
ตามขัน้ตอนในการดแูลรกัษาส่ิงก่อสร้างหรอืพสัดนุัน้ให้ถกูต้อง เพือ่น�าไปบรหิารจดัการในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกบัการทรพัย์สิน
ของทางราชการต่อไป

ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง
ด้านงบประมาณ
คณะกรรมการฯ ได้ตดิตามความคบืหน้าการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ

ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้รับงบประมาณประจ�าปี 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�าเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๐,๖๑๙,๑๒๔.๕๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๗ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
๑. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี การจัดท�าโครงการควรค�านึงถึงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจ�าปีเป็นหลกัส�าคญั ค�านงึถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�าคญั มคีวามเป็นไปได้ในการด�าเนนิโครงการ และเกิดประโยชน์ 
และความคุ้มค่าอย่างแท้จริง

๒. งานผังเมืองเป็นงานที่มีความส�าคัญเปรียบเสมือนหน่วยลาดตะเวนที่ก�าหนดกรอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานคร
เติบโตอย่างมีระเบียบ ส�านักการวางผังและพัฒนาเมืองควรน�าเสนอข้อมูลท่ีเป็นจริงรวมถึงสภาพข้อเท็จจริงของปัญหา
ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความส�าคัญต่อการแก้ไขปัญหาต่อไป

๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาควรให้ความส�าคัญกับระยะเวลาในการศึกษาวิเคราะห์ ผลการศึกษาต้องทันต่อ 
สถานะการณ์ปัจจุบัน และสามารถน�าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

๔. การจัดท�าแผนงาน แผนเงิน การบริหารจัดการต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานจ�าเป็นต้อง
ศึกษาและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

การด�าเนินโครงการต่าง ๆ 
คณะกรรมการฯ ได้ตดิตามความคบืหน้าการด�าเนนิโครงการต่อเนือ่งทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของส�านกัการวางผงั 

และพัฒนาเมือง ดังนี้
๑. โครงการปรบัปรงุป้อมมหากาฬและก�าแพงเมอืงเก่า วงเงนิโครงการ ๖๘,๖๑๑,๔๐๒ บาท ระยะเวลาด�าเนนิการ 

๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ผู้รับจ้าง บริษัท ทริโอ ไบรท์ จ�ากัด เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อปรับปรุงป้อมและก�าแพงเสริมความแข็งแรงของโครงสร้าง และเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานและ
บรเิวณโดยรอบให้สง่างามและทรงคณุค่า เนือ่งจากพบว่ามสีภาพทรดุโทรม โครงสร้างบางส่วนมรีอยแตกร้าว จ�าเป็นต้อง 
มีการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าว ควรจัดท�าประวัติของโบราณสถานเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ 

๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพาน 
พระปกเกล้า ระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ผู้รับจ้าง บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จ�ากัด เริ่มต้น
สัญญาวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนลอยฟ้าพระปกเกล้า  
สวนสาธารณะ ทางเดนิและทางจกัรยานข้ามฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยา เพือ่เชือ่มต่อส่งเสรมิการท่องเทีย่วย่านกะดจีนี-คลองสาน 
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ให้เป็นแหล่งนันทนาการริมแม่น�้าเจ้าพระยา โครงการเริ่มตั้งแต่ปลายสะพานฝั่งธนบุรีเหนือสวนป่าเฉลิมพระเกียรติถึง
ปลายสะพานฝั่งพระนคร ระยะทางประมาณ ๒๓๐ เมตร คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าสะพานลาวาลิน (สะพานด้วน) 
สามารถส่งเสรมิให้เป็นทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ได้ แต่ต้องมกีารจดัระบบสาธารณปูโภค การคมนาคม ให้เกดิความคล่องตวัด้วย 

๓.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน งบประมาณโครงการ ๑๓๔,๙๓๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ  
๒ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๔) เพื่อปรับปรุงจุดเชื่อมต่อทางเดินริมน�้าย่านกะดีจีนและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่
ย่านเมอืงเก่าของกรงุเทพมหานคร เชือ่มโยงความหลากหลายซึง่เป็นอตัลกัษณ์ทีส่�าคญัของกรงุเทพมหานคร ย่านกะดจีนี- 
คลองสานจะเป็นต้นแบบของการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าประเภทประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว 
ด้านมรดกวัฒนธรรมและวิสาหกิจท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านที่อยู่อาศัย คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า  
ข้อดีของการบริหารจัดการพื้นท่ีเชิงอนุรักษ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวท�าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือ
ในภาคประชาชนและราชการเป็นอย่างดี มีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและกลมกลืน มีทั้งชาวพุทธ ชาวมุสลิม ชาวคริสต์  
เป็นชมุชนดัง้เดมิทีอ่ยูร่่วมกนัอย่างผาสขุ มพีืน้ทีม่ขีนาดพอเพยีงเหมาะส�าหรบัจดัท�าเป็นศูนย์วฒันธรรมในอนาคต มพีืน้ที่
ใกล้เคียงที่สามารถจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ เช่น พื้นที่เขตคลองสาน กะดีจีน-สะพานพุทธ ตลาดปากคลองตลาด 
ตลาดส�าเพ็ง ชุมชน ริมคลองโอ่งอ่าง ตลาดสามยอด ตลาดบ้านหม้อ เป็นต้น หากจัดเป็นถนนคนเดิน ควรมีการจัดการ
จราจรที่ดีให้เกิดความคล่องตัวด้วย 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ควรมกีารประชาสมัพนัธ์ทีด่ ีมกีารเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้ประชาชนทัว่ไปและนกัท่องเทีย่วทราบและเข้าใจ

ถึงได้ง่าย 
๒. การวางผังเมืองควรจะก�าหนดไว้ก่อนที่ความเจริญเติบโตของเมืองจะเกิดขึ้น ผังเมืองจะต้องเป็นตัวก�าหนด

และควบคมุการเจรญิเตบิโตของเมอืงอย่างเป็นระบบ ระเบยีบและยัง่ยนื การจดัท�านโยบายจะต้องสอดรบักบัผงัเมอืงใน
อนาคต สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม มีการรองรับความเติบโตของเมืองในอนาคต เพื่อจะได้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓.  การวางแผนพัฒนาเมืองต่าง ๆ จ�าเป็นต้องจัดท�าแผนและด�าเนินการพัฒนาให้เมืองมีระบบสาธารณูปโภค 
ระบบสาธารณูปการ มีผังเมืองท่ีรองรับการเติบโตของเมือง สามารถรองรับจ�านวนประชาชนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ 
มใิช่ให้การเติบโตของเมอืงเป็นไปอย่างไร้ทศิทาง อาจจะท�าให้เกดิปัญหาอืน่ตามมา รวมทัง้การใช้งบประมาณจ�านวนมาก
ในการน�ามาแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย เนื่องจากการจัดท�าโครงการภายหลังที่เมืองเติบโตแล้ว จะส่งผลให้ต้องใช้
ต้นทุนสูงขึ้น ใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการมากขึ้น มีปัญหาอุปสรรคมากขึ้น เห็นควรสะท้อนปัญหาให้ผู้บริหารน�าไป
ทบทวนและหาแนวทางป้องกันไว้  

งานด้านส่งเสริมสนับสนุนในการออกกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการให้
บริการกับประชาชนในงานด้านการโยธาและผังเมือง ดังนี้

๑. ศึกษาการวางและจัดท�าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
กรุงเทพมหานคร โดยส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง อยู ่ระหว่างด�าเนินการจัดท�าร่างผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔)  ซึ่งยังคงมีการด�าเนินการอีกหลายขั้นตอน แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ซึง่พระราชบญัญตัฉิบบันีม้บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ�ากดัสิทธแิละเสรภีาพของบคุคล เพือ่ให้การวางและ
จดัท�าผงัเมืองและการใช้ประโยชน์พืน้ทีแ่ละทีด่นิในทกุระดบัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ อนัจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกจิ  
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประโยชน์แก่สาธารณะ ซ่ึงตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�าหนดว่า ผังเมืองรวมให้ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น 
และต้องมีสาระส�าคัญตามมาตรา ๒๒ และข้อบัญญัติท้องถิ่นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
เพื่อให้การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นไปตามบทบัญญัติของ
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒

กฎหมายที่มุ่งหมายเพ่ือก�าหนดรูปแบบการวางและจัดท�าผังเมืองทุกระดับ พร้อมทั้งบริหารจัดการผังเมืองให้มี 
รปูแบบการด�าเนนิการและการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม สอดคล้องกบัแนวนโยบายแห่งรฐั ยทุธศาสตร์ชาต ิแผนพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ไม่สอดคล้อง
กันให้มีการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
• คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าควรมีการศึกษาการวางและจัดท�าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรปูแบบการตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการวางและจดัท�าผังเมอืงรวม ตามพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อร่วมกันศึกษา วิเคราะห์และด�าเนินการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในเชิงบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการบริหารงานราชการของกรุงเทพมหานครต่อไป

๒.  เสนอญัตติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการโยธาและด้านการวางผังพัฒนาเมือง มีดังนี้
คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

งานด้านการโยธาและผังเมือง รวมท้ังการหาแนวทางแก้ไขปัญหางานด้านการโยธาและผังเมืองให้แก่หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กรุงเทพมหานคร จึงได้มีการเสนอ
ญัตติ ดังนี้

 ๒.๑ เรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครใช้ประโยชน์พืน้ท่ีอาคารในบรเิวณสวนหลวงพระราม ๘ ให้เป็นศนูย์เรยีนรูเ้ชิง
ประวตัศิาสตร์ คณะกรรมการฯ ได้ลงพืน้ทีเ่ยีย่มชมสวนหลวงพระราม ๘ ซึง่เป็นสวนสาธารณะต้ังอยูใ่กล้เชิงสะพานพระราม ๘  
ฝั่งธนบุรี ภายในสวนแห่งนี้มีอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว เดิมสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพระราชประวัติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๘ และยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์พระราม ๘ อีก ๑ อาคาร ซึ่งปัจจุบันภายในอาคาร
ทั้งสองหลังถูกปล่อยให้เป็นพื้นท่ีว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า จึงเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวสามารถที่จะพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์เชิงประวัติศาสตร์ได้ เนื่องจากในบริเวณใกล้เคียงมีชุมชนเก่าแก่ ที่มีประวัติความเป็นมาส�าคัญในเชิงอนุรักษ์ 
มีสิ่งก่อสร้างส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยาท้ังสองฝั่ง เช่น ป้อมพระสุเมรุ  
วังบางขุนพรหม วัดสามพระยา รวมทั้งสะพานพระราม ๘ และสวนหลวงพระราม ๘ เป็นต้น หากจัดท�าเป็นศูนย์เรียนรู้ 
เชิงประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครจะเป็นประโยชน์กับประชาชน นักศึกษา นักเรียน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวชมในบริเวณสวนหลวงพระราม ๘ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ การท่องเที่ยว และยัง
เป็นการสร้างรายได้กับชุมชนในบริเวณนั้นด้วย

 ๒.๒ เรือ่ง ขอให้สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศึกษากฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ คณะกรรมการฯ ได้มีการศึกษากรณีการร้องเรียนเรื่องก่อสร้างอาคารโรงแรม 
ดิเอทัส บางกอก และอาคารเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ดิ เอทัส เรสซิเดนซ์ ซอยร่วมฤดี เขตปทุมวัน และสืบเนื่องจากศาล
ปกครองสูงสุดได้มีค�าพิพากษาตามคดีหมายเลขด�าที่ อ. ๓๑๐/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๘๘/๒๕๕๗ วันที่ ๓๐  
เดือนตลุาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๗ ระหว่างนายแพทย์ สงครามทรพัย์เจรญิ กบัพวกรวม ๒๔ คน ผูฟ้้องคด ีบรษิทั ลาภประทาน  
จ�ากัด ที่ ๑ บริษัท ทับทิมทร จ�ากัด ที่ ๒ ผู้ร้องสอด ผู้อ�านวยการเขตปทุมวัน ที่ ๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ ๒  
ผูถ้กูฟ้องคด ีสรปุว่า เขตทางซอยร่วมฤดีบรเิวณตัง้แต่ปากซอยด้านถนนเพลินจติจนถงึทีด่นิบรเิวณก่อสร้างก่อสร้างอาคาร
พพิาท มไิด้มลีกัษณะเป็นถนนสาธารณะทีม่เีขตทางกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร โดยตลอดไปเชือ่มกบัถนนสาธารณะอืน่ที่
มเีขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ซึง่ตามรายงานการรงัวดัสอบเขตของกรมทีด่นิทีร่ะบวุ่ามเีขตทางสาธารณประโยชน์
ที่มีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร รวมทั้งสิ้น ๘ จุด เมื่อความกว้างเขตทางของถนนซอยร่วมฤดีตั้งแต่ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของอาคารพิพาทของผู้ร้องสอดทั้งสองจนถึงถนนเพลินจิตมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร จ�านวน ๘ จุด การก่อสร้าง
อาคารของผู้ร้องสอดทั้งสอง จึงขัดข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
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ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาให้กรุงเทพมหานครใช้อ�านาจตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑  
มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ด�าเนินการกับผู้ร้องสอดทั้งสองแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ค�าพิพากษาถึงที่สุด และผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ส�านักการโยธาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประมาณราคาและระยะเวลาในการรื้อถอน
อาคารทั้งสองหลังจนแล้วเสร็จ ซึ่งผลของค�าพิพากษาย่อมผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยกรุงเทพมหานครต้อง
ด�าเนนิการรือ้ถอนอาคาร ๒ อาคาร คอื อาคารโรงแรม ดเิอทสั บางกอก และอาคารเซอร์วสิ อพาร์ตเมนต์ ดเิอทสั เรสซเิดนซ์ 
ภายในซอยร่วมฤดี เขตปทุมวัน โดยจะน�ากรณีร้องเรียนการก่อสร้างอาคารโรงแรม 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�าเนินการโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อาคารหอประชุม
สภากรุงเทพมหานคร อาคารกรรมาธิการเหนือ-ใต้ และห้องเครื่องระบบปรับอากาศ ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวซึ่งเป็น
งานโครงสร้างของอาคารได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและมีการ
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากอาคารดังกล่าว 

 ๒.๔  เรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครวางมาตรการควบคุมการใช้ป้ันจ่ันหอสูงหรอืเครนในการก่อสร้างอาคารให้มี
ความปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการก่อสร้างอาคารเป็นจ�านวนมาก โดยการก่อสร้างอาคารที่มี
ความสงูจะมกีารตดิตัง้ป้ันจัน่หอสงูหรอืเครนเพือ่การก่อสร้าง และจากเหตกุารณ์ทีผ่่านมาปรากฏว่าเกดิปัญหาป้ันจัน่หอสงู 
หรือเครนล้มบ่อยครั้ง ท�าให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เช่น เหตุการณ์เมื่อวันที่  
๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เกดิเหตเุครนถล่มภายในจุดก่อสร้างคอนโดมเินยีมย่านพระราม ๓ เขตยานนาวา มผีูเ้สยีชวีติ ๔ ราย 
บาดเจ็บ ๕ ราย เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เครนยกแผ่นเหล็กนั่งร้านอาคาร ๒๐ ชั้นหัก แผ่นเหล็กร่วงใส่หลังคา 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เขตบางรัก นักเรียนได้รับบาดเจ็บกว่า ๑๐ คน และล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
เครนขนาดใหญ่ในไซต์งานก่อสร้างอาคารพกัอาศยัสูง ๗ ชัน้ ย่านบางกอกน้อย ล้มทบับ้านเรอืนประชาชน มผู้ีได้รบับาดเจบ็  
๑ ราย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้งานมานาน เจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมงานขาดการ
ควบคุมดูแลอย่างจริงจัง จึงท�าให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของประชาชน เช่น การออกประกาศกรุงเทพมหานครให้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นหอสูงหรือเครนก่อนมีการน�าไป
ใช้ในการก่อสร้าง มีการลงทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการที่ให้เช่าหรือบริษัทผู้รับจ้างติดตั้งปั้นจั่นหอสูงหรือเครน รวมถึง                       
มีการก�าหนดรายละเอียดขอบเขตของงานให้ชัดเจนถึงการป้องกันภัยอันอาจเกิดขึ้น

 ๒.๕  เร่ือง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ 
เนือ่งจากกรงุเทพมหานครได้ด�าเนนิการก่อสร้างเขือ่น ค.ส.ล. และประตูระบายน�า้คลองลาดพร้าว คลองบางบวั คลองถนน  
คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามค�าแหง ไปทางประตูระบายน�้าคลองสอง
สายใต้ ความยาว ๒๒.๖๕ กโิลเมตร รวมทัง้ก่อสร้างเขือ่นสองฝ่ังคลอง เป็นระยะทาง ๔๕.๓๐ กิโลเมตร ครอบคลมุ ๘ เขต  
โดยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน ๑,๖๔๕ ล้านบาท ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีการลงนามสัญญาจ้างกับ บริษัท 
ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ และส�านักการ
ระบายน�า้จะมกีารขอขยายสญัญาในการก่อสร้างออกไปอกี ๓๐๐ วนั ซึง่จะสิน้สดุในเดอืนเมษายน ๒๕๖๓ ปัจจบุนัมกีาร
ส่งมอบพื้นที่แล้ว ๒๖,๐๐๘ เมตร แต่ผู้รับจ้างไม่เข้ามาท�างานให้แล้วเสร็จในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่มีการส่งมอบ และมีพื้นที่
ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ๑๙,๒๙๒ เมตร เน่ืองจากมีบ้านเรือนประชาชนรุกล�า้อีกจ�านวน ๕๐๒ หลัง ท�าให้การก่อสร้างเขื่อน
คลองลาดพร้าวเป็นไปอย่างล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าท่วม 
ในกรุงเทพมหานคร
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  ๒.๖ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครก�าหนดมาตรการควบคุมตรวจสอบการรื้อถอนอาคารและจ�านวนอาคาร
ทีร่ือ้ถอนของเอกชนและราชการในเขตกรงุเทพมหานครเพือ่ความปลอดภัยต่อชวีติและทรพัย์สินของประชาชน สืบเนือ่ง 
จากวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ได้เกิดเหตุอาคารแฟลตดินแดงที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนถล่มลง
มา ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ท�าให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย ซึ่งอาคารดังกล่าวอยู่ในความดูแลของการเคหะ
แห่งชาติ และที่ผ่านมามีประชาชนร้องเรียนไปยังส�านักงานเขตดินแดงเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละออง และเสียงรบกวนจาก
การรื้อถอนแฟลตดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้หยุดการร้ือถอนชั่วคราวและจากนั้นได้ด�าเนินการ
ต่อจนเกิดเหตุการณ์อาคารถล่ม ซึ่งในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการก่อสร้างต่างๆ เป็นจ�านวนมาก และที่ผ่านมา
มีหลายโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และหลายโครงการไม่มีวิศวกรลงพื้นที่เพ่ือควบคุมการร้ือถอนและ
การก่อสร้าง หากไม่มีการควบคุมหรือไม่มีมาตรการความปลอดภัยที่ชัดเจน อาจท�าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ในอนาคตอีก 

รับทราบข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑
คณะกรรมการฯ ได้เชิญส�านักการโยธาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาคารสูงในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้
“อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมีความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตรขึ้นไป 

การวดัความสงูของอาคารให้วดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสร้างถงึพืน้ดาดฟ้า ส�าหรบัอาคารทรงจัว่หรอืป้ันหยาให้วดัจากระดบั
พื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

“อาคารขนาดใหญ่พเิศษ” หมายความว่า อาคารทีก่่อสร้างขึน้เพือ่ใช้อาคารหรอืส่วนหนึง่ส่วนใดของอาคารเป็นที่
อยูอ่าศยัหรอืประกอบกจิการประเภทเดยีวหรอืหลายประเภทโดยมพืีน้ทีร่วมกนัทกุช้ันหรอืชัน้หนึง่ ช้ันใดในหลังเดยีวกนั
ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป การขออนุญาตก่อสร้างอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ มีดังนี้

ล�าดับ  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�านักงาน  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�านวน ๒๕๖ อาคาร อาคารขนาดใหญ่พเิศษ จ�านวน ๒๗ อาคาร
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ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านควบคุมอาคารหากเป็นการยื่นค�าขอรับใบอนุญาตฯ ตามมาตรา ๒๑ แห่ง 
พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ตามแบบ ข.๑) จะต้องปฏบัิตติามมาตรา ๒๕ คอื เมือ่ได้รบัค�าขออนญุาตแล้ว  
เจ้าพนกังานท้องถิน่ต้องตรวจพจิารณาและออกใบอนญุาตหรอืมหีนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผูข้อรบั
ใบอนญุาตทราบภายในสีส่บิห้าวนันบัตัง้แต่วนัทีไ่ด้รบัค�าขอ ในกรณมีเีหตจุ�าเป็นทีไ่ม่อาจออกใบอนญุาตหรอืไม่อาจมคี�าส่ัง
ไม่อนญุาตได้ภายในก�าหนดเวลาสีส่บิห้าวนั ให้ขยายเวลาออกไปได้อกีไม่เกนิสองคราว คราวละไม่เกนิสีส่บิห้าวนั และหาก
ยืน่แจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ตามมาตรา ๓๙ ทว ิ(ตามแบบ ยผ.๑) จะต้องปฏิบตัติามมาตรา ๓๙ ตร ีคือ เมือ่เจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นได้รับข้อมูลและเอกสารและหลักฐานจากผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ และได้ช�าระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ
แปลนครบถ้วนแล้วให้ออกใบรับแจ้งภายในสามวันท�าการนับแต่วันที่ได้รับช�าระค่าธรรมเนียม และภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ
วนันบัแต่วนัทีไ่ด้ออกใบรบัแจ้ง สามารถแจ้งข้อทกัท้วงให้ด�าเนนิการแก้ไขให้ถกูต้องภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง

เม่ือได้มกีารอนญุาตให้ก่อสร้างอาคารสงู หรอือาคารขนาดใหญ่พิเศษแล้ว หลังจากสร้างเสรจ็ ๑ ปี จะมกีารด�าเนนิงาน 
แจ้งและติดตามให้เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารด้านวิศวกรรมหรือด้านสถาปัตยกรรม เพื่อตรวจสอบ
สภาพอาคารโครงสร้างและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคาร เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยใน
การใช้อาคาร

มีการประสานงานกับส�านักงานเขตในการควบคุมอาคารสูง อาคารใหญ่ ดังนี้
ส�านกัการโยธาได้ประสานงานร่วมกบัส�านกังานเขตพืน้ทีใ่นการควบคุมอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่อย่างต่อเนือ่ง 

โดยปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
• เมื่อส�านักการโยธาออกใบอนุญาตฯ หรือหนังสือรับแจ้งฯ จะส่งส�าเนาใบอนุญาตฯ หรือส�าเนาใบรับแจ้งพร้อม

แบบแปลนให้ส�านักงานเขตพื้นที่ ไม่เกินทุกวันที่ ๕ ของเดือน เพื่อใช้ในการร่วมกันตรวจสอบอาคาร
• เมื่อตรวจพบว่ามีการก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย จะมีการส่งเรื่องประสานกับส�านักงานเขตเพื่อออกค�าสั่ง

ด�าเนินคดีตามกฎหมายควบคุมอาคารอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด พร้อมนี้ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางการด�าเนินการเกี่ยว
กับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการ

มกีารวางแผนงานเกีย่วกบัผงัเมอืงโดยครอบคลมุอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ในกรงุเทพมหานคร เพือ่ป้องกนั
ในขณะที่ก่อสร้าง อุบัติภัย มลพิษ การจราจร ดังนี้ 

• การป้องกนัอบุตัภิยั ส�านกัการโยธาได้มโีครงการจดัท�าระบบข้อมลูสารสนเทศของอาคาร เพือ่ใช้เป็นฐานข้อมลู
ในการตรวจสอบ ควบคุม ก�ากับและดูแลอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักวิศวกรรม ซึ่งหากเกิดเหตุอุบัติภัยก็
สามารถส่งข้อมลูให้แก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่เข้าไประงบัภัยได้อย่างทนัท่วงท ีปัจจบัุน   โครงการนีอ้ยูร่ะหว่างจดัจ้างที่
ปรึกษาโครงการ และตามกฎหมายก�าหนดให้เจ้าของอาคารสูงและอาคารใหญ่ (๙ ประเภท) ต้องมีการตรวจสอบอาคาร
ประจ�าปี โดยจะต้องผ่านการรับรองจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และส่งรายงานให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
ออกใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร (แบบ ร.๑)

• การป้องกนัมลพษิทางการก่อสร้าง ส�านกัการโยธามกีารก�าหนดแผนงานให้เจ้าหน้าทีเ่ข้าตรวจสอบ ควบคุมและ 
ดูแลการก่อสร้างอาคารให้มีมาตรการป้องกันมลพิษทางการก่อสร้างตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) และตาม
รายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม (ถ้าม)ี เป็นประจ�าสม�า่เสมอ และให้เจ้าของอาคารต้องส่งรายงานมาตรการป้องกนัในส่วน
ที่กฎหมายก�าหนดประจ�าทุกเดือน

• การจราจรมีการพิจารณาอนุญาตอาคารให้ถูกต้องเป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนงานพัฒนาเมือง เพื่อควบคุมการจราจรแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสม

มีการประสานงานกับส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามผังเมือง  
ดังนี้

• การพิจารณายื่นขออนุญาตจะพิจารณาว่าตรงตามการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมหรือไม่ และถ้าไม่มีข้อห้ามจะส่งข้อมูลการลงพิกัดต�าแหน่งของอาคารที่ได้รับอนุญาตหรือที่มีการยื่นแจ้งฯ 
พร้อมด้วยข้อมูลอาคารให้ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง ทุกวันที่ ๑๐ ของแต่ละเดือน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
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ปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ท่ีดินและอาคารให้เกิดประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการเมืองรวมทั้งมี
การประชุมหารือ หรือท�าหนังสือหารือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การท�างานด้านควบคุมอาคารเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
๑. ส�านักการโยธาควรมีการศึกษาวิเคราะห์ว่า ตามที่กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “ข้อ ๒ ท่ีดินท่ีใช้เป็นท่ีต้ังของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีมีพื้นที่อาคารรวมไม่เกิน ๓๐,๐๐๐  

ตารางเมตร ต้องมีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 
๑๐ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร 

 ส�าหรับที่ดินท่ีใช้เป็นท่ีต้ังของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นมากกว่า  
๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมด้ีานหน่ึงด้านใดของทีด่นินัน้ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ตดิถนนสาธารณะทีม่เีขตทางกว้าง 
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 
๑๘.๐๐ เมตร

 ทีด่นิด้านทีต่ดิสาธารณะตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ต้องมคีวามกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ยาวต่อเนือ่งกนั 
โดยตลอดจนถึงบริเวณที่ตั้งของอาคารและที่ดินนั้นต้องว่างเพื่อสามารถใช้เป็นทางเข้าออกของรถดับเพลิงได้โดยสะดวก 
ด้วย” โดยละเอียด เพื่อถือปฏิบัติและน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และตามที่กฎหมายเขียนไว้เช่นน้ี  
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ จะสามารถปรับแก้ไขได้หรือไม่อย่างไร 

๒. ควรด�าเนินการหาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาการรุกล�้าที่สาธารณะต่าง ๆ ให้เกิด ผลส�าเร็จด้วย  
๓. ในกรณีที่มีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่ติดกับถนนสาธารณะ ส�านักการโยธาและส�านักงานเขต 

ทีเ่กีย่วข้องจะต้องมกีารตรวจสอบแนวเขตทีส่าธารณะทัง้สภาพความเป็นจรงิทางกายภาพและตามข้อมลูทีม่อียูใ่นทะเบยีน
เอกสารของทางราชการให้รอบคอบและถกูต้องชัดเจนก่อนทีจ่ะออกใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร เพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิปัญหา
เช่นเดียวกับกรณีของอาคารโรงแรมดิเอทัส ซอยร่วมฤดี เขตปทุมวัน 

เรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องด้านการโยธา มีดังนี้
๑. รบัทราบข้อมลูกรณทีี ่สตง. รายงานผลการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารบางกอกอารน่ีา (Futsal Stadium)  

เขตหนองจอก
ตามที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งผลการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารบางกอกอารีน่า (Futsal  

Stadium) ปรากฏว่ามข้ีอบกพร่องเนือ่งจากเจ้าหน้าท่ีไม่ปฏบิตัติามข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง การพัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๘  
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ และหนงัสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๔๐๘.๕ /ว๙ ลงวนัที ่๗ มนีาคม ๒๕๕๐ เรือ่งหลกัเกณฑ์การก�าหนด
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ก่อให้เกิดความเสียหาย จึงขอให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
และควบคุมหรือก�ากับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีกตามข้อเสนอแนะ และขอให้ด�าเนินการ

เพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร กรณีค�านวณราคากลางไม่ถูกต้องเป็นเงิน ๗๗,๗๗๙,๐๕๔.๓๔ 
บาท และกรณีมีการด�าเนินการไม่ครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๔๒๑,๑๔๖.๔๑ บาท

ข้อเท็จจริง
• ส�านักงานกฎหมายและคดี มีหนังสือท่ี กท ๐๔๐๕/๘๓๙๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวียนแจ้งให้ 

ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๘๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด “กรณีการด�าเนินโครงการที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐท่ีได้รับความเสียหาย คือ หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
รฐัมนตรใีห้ด�าเนนิโครงการและหน่วยงานของรฐัทีเ่ป็นหน่วยงานสนบัสนนุงบประมาณในการด�าเนนิโครงการ ซึง่หวัหน้า
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หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีอ�านาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด”
• ส�านักการโยธาได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบและ

อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ด�าเนินการโครงการก่อสร้างอาคารบางกอกอารีน่า (Futsal Stadium) 
บริเวณที่ดินศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก วงเงินโครงการ ๑,๒๓๙,๔๖๔,๐๐๐ บาท โดยใช้ 
งบประมาณเงนิอดุหนนุรฐับาลร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาด�าเนนิการ ๓ ปี (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ส่วนรายละเอยีดงบประมาณ
ในการด�าเนินการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ตกลงกับส�านักงบประมาณต่อไป  

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ
ส�านักการโยธาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการก่อสร้างอาคารฯ Futsal Stadium กรุงเทพมหานคร ด�าเนินการ

ตามข้อเทจ็จรงิ ๒ ซึง่การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเทจ็จรงิ ความผดิทางละเมดิ จะต้องด�าเนนิการตามแนวทางข้อ ๔  
ของหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๘๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น ส�านักการโยธา
จึงได้หนังสือเรียนผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ เพื่อประสานขอให้ส่งชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบ 
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และหนังสือเรียนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อแจ้งผลความคืบหน้าการด�าเนินการให้
ทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน มีรายละเอียดดังนี้

• การแก้ไขข้อบกพร่องและควบคุมหรือก�ากับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก กรุงเทพมหานครได้ก�าชับเจ้าหน้าที ่
ผู้เกี่ยวข้องการบริหารสัญญา โดยให้เพ่ิมความระมัดระวังในการตรวจสอบการจัดท�าสัญญาจ้างให้ถูกต้องตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสอดคล้องกบัหนงัสือขออนมุติัจ้าง ส่วนเงือ่นไข 
พิเศษต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือจากข้อก�าหนดในแบบของสัญญา กรุงเทพมหานครได้ก�าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดท�ารายละเอียด
ข้อก�าหนดเฉพาะงาน (TOR) ก�าหนดเงื่อนไขพิเศษนั้นไว้ในรายละเอียดข้อก�าหนดเฉพาะงาน (TOR) ซึ่งจักต้องเผยแพร่
ให้ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาทราบก่อนข้ันตอนการเสนอราคา จงึจกัสามารถน�ามาเป็นส่วนหนึง่ของข้อก�าหนดในสญัญาได้  
และก�าชบัเจ้าหน้าทีผู่ไ้ด้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นผูค้วบคมุงาน ควบคมุการบรหิารสญัญา ให้ด�าเนนิการตามระยะเวลาในแผนงาน 
ที่ได้ก�าหนดไว้ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว ส�าหรับการจัดท�าราคากลาง กรุงเทพมหานคร
ได้ก�าชับคณะกรรมการก�าหนดราคากลางและผู้ท่ีเก่ียวข้องให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ  
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมิให้ค�านวณราคากลางในรูปแบบมูลค่าราคา
งานรวมหรืองานเหมา แต่ให้ค�านวณราคากลางแยกเป็นแต่ละรายการ ทั้งนี้ เพื่อจักได้เปรียบเทียบราคาให้ถูกต้อง
ตามราคาของกระทรวงพาณิชย์ กรมบัญชีกลาง หรือส�านักงบประมาณ และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบส่วน 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง กรุงเทพมหานครได้ก�าชับให้ปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๖๗ แห่งข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วแต่กรณี

• การด�าเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร กรณีค�านวณราคากลางไม่ถูกต้อง เป็นเงิน  
๗๗,๗๗๙,๐๕๔.๓๔ บาท รวมทั้งกรณีการตรวจรับงานจ้างไม่ครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างเป็นเงิน 
๔๒๑,๑๔๖.๔๑ บาท กรงุเทพมหานครพจิารณาแล้วเหน็ควรด�าเนนิการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเทจ็จรงิความรบัผิด
ทางละเมิด เพื่อจักได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวง ตลอดจนต้องรับฟังพยานบุคคล หรือพยาน 
ผูเ้ชีย่วชาญ และตรวจสอบเอกสารหรอืสถานที ่เพือ่ให้ได้ความว่ามเีจ้าหน้าทีผู้่ใดกระท�าละเมดิ อนัเนือ่งมาจากการปฏบิติั
หน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ และจักต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดดังกล่าวหรือไม่ เป็นจ�านวน
คนละเท่าใด ซึง่โครงการก่อสร้างอาคารฯ Futsal Stadium นัน้ คณะรฐัมนตรีมมีตเิมือ่วันที ่๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เหน็ชอบ 
และอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ด�าเนินโครงการโดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ 
๑๐๐ ทั้งนี้ให้กรุงเทพมหานครตกลงกับส�านักงบประมาณเกี่ยวกับรายละเอียดงบประมาณต่อไป ดังนั้น การแต่งตั้งคณะ
กรรมการสอบข้อเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิกรณนีี ้จกัต้องด�าเนนิการตามแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการร่วมกนัแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบข้อเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิทีส่่งมาพร้อมนี ้ซึง่กระทรวงการคลังได้เรยีนแจ้งให้หน่วยงานของรฐั 
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ถือปฏิบัติ โดยก�าหนดไว้ในข้อ ๔ ว่า “กรณีการ
ด�าเนินโครงการที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหาย คือหน่วยงานของรัฐที่ได้
รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ด�าเนินโครงการ และหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการ
ด�าเนินโครงการ ซ่ึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีอ�านาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด” โดยกรุงเทพมหานครได้ประสานส�านักงบประมาณ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ก่อสร้างอาคาร Futsal Stadium ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
เพื่อจักได้ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการสอบสวนต่อไป 
ทัง้นี ้กรงุเทพมหานครจกัรายงานผลความคบืหน้าการด�าเนนิการตามประเดน็การตรวจสอบดงักล่าวข้างต้น ให้ส�านกังาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ต่อไป

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
๑.  เหน็ควรตัง้คณะกรรมการสอบข้อเทจ็จรงิความรบัผิดทางละเมดิ เพือ่จกัได้ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ เร่งด�าเนนิการ 

สอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ และรายงานผลให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายในก�าหนด
๒.  ควรถือปฏิบัติในการด�าเนินงานให้เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
๓.  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงต่าง ๆ  ควรเร่งรัดตรวจรับงานให้ครบถ้วนถกูต้องตามสญัญาทัง้ระบบโครงสร้าง 

ระบบสาธารณูปโภค พัสดุ ครุภัณฑ์ และเมื่อตรวจรับงานแล้วเสร็จ เห็นควรส่งมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล
สิ่งก่อสร้างหรือพัสดุนั้นให้ถูกต้อง เพื่อน�าไปบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทรัพย์สินของทางราชการต่อไป 

๒. การด�าเนินการโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออกเชื่อมระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนน
สรงประภา

กรงุเทพมหานครจงึได้มกีารจดัประชมุหารอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่หาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กบัประชาชนใน
พืน้ทีดั่งกล่าว ซึง่มหีน่วยงานต่าง ๆ  ของกรุงเทพมหานครประกอบด้วย ส�านกังานออกแบบ กองจดักรรมสิทธ์ กองแผนงาน 
และประสานสาธารณปูโภค ส�านกัการโยธา ส�านกังานเขตหลักสี ่และส�านกังานเขตดอนเมอืง ร่วมประชมุหารอื เพือ่แก้ไข 
ปัญหาตามทีม่ปีระชาชนกว่า ๒๐๐ ครวัเรอืน บรเิวณสองฝ่ังคลองตาอฐู (ด้านตดิรมิคลองประปา) ร้องขอให้กรงุเทพมหานคร 
ด�าเนินการสร้างเส้นทางสัญจร และได้ข้อยุติจัดท�าโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออกเชื่อมระหว่าง
ถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภา วงเงินก่อสร้าง ๑๕๐ ล้านบาท ค่าจัดกรรมสิทธิ์ประมาณ ๑,๐๒๒ ล้านบาท ระยะทาง 
๔,๔๐๐ เมตร เป็นการประสิทธิภาพโครงข่ายการจราจรให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภา 
การแก้ไขปัญหาพื้นที่ปิดล้อมบริเวณชุมชนหลังวัดไผ่เขียว ระบบระบายน�้า ระบบการจราจร ทั้งนี้ยังช่วยบรรเทาปัญหา
การจราจรบริเวณถนนซอยวัดเวฬุนาราม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
๑.  ควรมกีารเร่งรดัเจรจาปรองดองกบัเจ้าทีข่องทีด่นิโดยเรว็ การค�านวณราคาทีด่นิควรเป็นราคาทีย่ตุธิรรม หากไม่ได้ 

ข้อยุติ ควรเร่งเสนอออกพระราชกฤษฎีกาต่อไป 
๒.  ส�านกัการโยธาควรประสานท�าความเข้าใจกบัประชาชนในหมูบ้่านมายโฮม ให้รบัทราบโครงการและให้ความ

ร่วมมือต่อไป
๓.  รับทราบข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุเครนก่อสร้างหัก ภายในซอยเจริญกรุง ๓๖ มีเศษวัสดุร่วงหล่นใส่อาคาร

ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เสียหาย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและมาตรการป้องกันในเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ   
จากข่าวทีล่งสือ่มวลชน วนัที ่๑๙ มถินุายน ๒๕๖๒ มเีครนยกแผ่นเหลก็จากอาคารสงูทีอ่ยูร่ะหว่างการปรบัปรงุให้เป็นโรงแรม  
รับน�้าหนักไม่ไหว แขนเครนหัก ท�าให้มีแผ่นเหล็กกว่า ๓๐ แผ่นร่วงใส่หลังคาลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
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ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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คอนแวนต์ทีอ่ยูต่ดิกนั ทะลใุส่กลุม่นกัเรยีนได้รบับาดเจบ็กว่า ๑๐ คน ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครได้เข้าตรวจสอบสถาน
ทีเ่กดิเหตแุล้ว พร้อมทัง้สัง่การให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องพจิารณาและด�าเนนิการทีเ่กีย่วข้องกบั พ.ร.บ.ควบคมุอาคารฯ และ
แจ้งความด�าเนินคดีกับเจ้าของอาคารที่เป็นต้นเหตุแล้ว 

ในการนี้ ส�านักการโยธาได้รวบรวมข้อมูลปั้นจั่นหรือเครนที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
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 โดยได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์การควบคุมปั้นจั่นให้มีความปลอดภัย ดังนี้

ข้อ ๑๙ ผูด้�าเนนิการต้องใช้โซ่ เชอืก ลวดสะลงิ รอกทีใ่ช้งาน ป้ันจัน่หรอืลฟิต์ส่งของ ทีม่สีภาพแขง็แรงและมขีนาด
พอที่จะใช้ในการยก การวาง และยกน�้าหนักสิ่งของให้ลอยตัวอยู่ที่จุดหนึ่งจุดใดได้โดยปลอดภัย

ข้อ ๒๐ เมือ่หยดุการใช้ป้ันจัน่หรอืลฟิต์ส่งของประจ�าวนั ผูด้�าเนนิการต้องจดัให้มกีารป้องกนัมใิห้ป้ันจัน่หรอืลฟิต์
ส่งของนั้นเลื่อน ล้ม หรือหมุน อันอาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน

ข้อ ๒๑ ผูด้�าเนนิการต้องจดัให้มผู้ีควบคมุทีม่คีวามช�านาญควบคุมการใช้เคร่ืองมอืกล เครือ่งกลจกัร หรอืเครือ่งจกัรกล  
และต้องตรวจสอบและบ�ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัยกับการใช้งานอยู่เสมอ

ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ไปที่ส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว โดยหลักการแม้จะไม่ต้องย่ืนขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ แต่ต้องมีการแจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบก่อนด�าเนินการติดตั้งปั้นจั่นทุกครั้ง มีการตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัย  
มีการยื่นแผนผัง บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค�านวณ มีผู้ควบคุมงาน  มีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิต 

ปัจจุบันเกิดปัญหาปั้นจั่นหักล้มบ่อยครั้ง แต่ละครั้งก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน  
ของประชาชนกรุงเทพมหานครจึงได้ก�าชับผู้ที่ท�าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ให้ตรวจสอบการใช้เครื่อง
มือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ เครื่องจักรต่าง ๆ โดยต้องมีการบ�ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัยกับการใช้งาน 
โดยวิศวกรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยง
อุบัติเหตุปั้นจั่นล้ม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้มีค�าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๖๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะท�างานตรวจโครงการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุปั้นจั่นล้ม
ในระหว่างปฏิบัติงานร่วมกัน โดยให้คณะท�างานฯ มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

• ตรวจความปลอดภัยของปั้นจั่นในโครงการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร เพื่อให้ปฏิบัติตามวิธีการและ
เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และคู่มือการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

• เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแผนงานโครงการก่อสร้าง
• เสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการท�างาน หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้างดูแลรักษา ปรับปรุง

แก้ไขปั้นจั่น เครื่องมือ เครื่องจักอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
• สรุปผลและรายงานการด�าเนินงานให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ อธิบดี

กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือผู้แทน ส�านักการโยธา กลุ่มการปฏิบัติงานของส�านักงานเขต สภาวิศวกร (วสท.) สถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย 
ซึ่งมีขั้นตอนในการด�าเนินงานคือจะมีการเชิญประชุมคณะท�างานฯ ในวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อก�าหนดรา
ยละเอียดแบบฟอร์มในการออกตรวจ รวมทัง้ออกระเบยีบในเรือ่งวธิกีารตรวจสอบต่อไป และจะเชญิเจ้าของโครงการท่ีมี
การติดตั้งปั้นจั่นอยู่ในปัจจุบันมาประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้รับทราบ หลังจากนั้นจะด�าเนินการออกตรวจ
โครงการที่มีการติดตั้งปั้นจั่นทุกโครงการ   
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ควรมกีารออกตรวจเครนแบบเข้มงวด เป็นไปอย่างสม�า่เสมอ ในการตรวจสอบทกุประเดน็จ�าเป็นต้องจดบนัทกึ

รายละเอยีดแต่ละเหตกุารณ์ไว้อย่างชดัเจน  และเหน็ควรขอความร่วมมอืกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมตรวจสอบด้วย
๒.  ควรมีการตรวจสอบบริษัทที่เปิดกิจการน�าเข้าเครนว่าเป็นของใหม่ หรือมือสอง กรณีปั้นจ่ันที่จะน�ามาใช้ใน

การก่อสร้างอาคารสูงควรใช้ของใหม่ที่มีความมั่นคงแข็งแรง และเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ   
๓.  ควรก�าหนดเงื่อนไขการใช้งานเครนไว้ในกฎหมาย บังคับใช้ให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติ เนื่องจากมีอุบัติจาก

เครนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  
  
เรื่อง การแก้ไขปัญหาตามค�าร้องเรียนของประชาชน มีดังนี้
๑.  การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณแยกทางต่างระดับรัชวิภา เขตจตุจักร
 ส�านักการโยธาได้ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีเสาไฟฟ้าสองสว่างจ�านวน ๓๓ ต้น ซึ่งความช�ารุดเสียหายเนื่องจาก

มีอายุการใช้งานกว่า ๒๐ ปี แบ่งเป็นไฟดับทุกดวง ๗ ต้น ไฟติดไม่ครบดวง ๒๒ ต้น ที่เหลือใช้งานได้ปกติ การแก้ไขปัญหา 
ส�านักการโยธาได้ประมาณราคาค่าซ่อมแซมไฟฟ้าดังกล่าวแล้ว เป็นเงิน ๙,๗๓๕,๐๐๐ บาท จะเบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) โดยวิธีคัดเลือก เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว จะใช้
เวลาประมาณ ๔๕ วัน ในการด�าเนินการให้แล้วเสร็จ 

 นอกจากนีย้งัมไีฟฟ้าดบัอกีหลายจดุในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร เนือ่งจากการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
ตามข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) ระหว่างกรงุเทพมหานครกบัการไฟฟ้านครหลวง ปี ๒๕๔๗ และปี ๒๕๕๕ ได้สิน้สดุลง 
ประกอบกบัต้องด�าเนนิการตามพระราชบญัญัตกิารจดัซ้ือจดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบญัญัต ิ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด จึงเกิดผลกระทบท�าให้การด�าเนินการล่าช้า ทุกเนื้องานจะต้อง 
ท�ารายละเอยีดและประมาณการแล้วเสรจ็ก่อน เกดิผลกระทบให้การท�างานไม่ทนัต่อปัญหาทีป่ระชาชนแจ้งมา ส�านกัการ 
โยธาได้ประสานงานกับส�านักการคลังเพื่อหารือไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษแล้ว 

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

• ส�านักการโยธาควรตรวจสอบและเร่งแก้ไขโดยเร็ว เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนโดยตรง

 
๒.  ขอทราบข้อเทจ็จริงกรณปีระชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นซอยนาคนวิาส ๔๘ แยก ๑๔-๙  ได้รบัความเดอืดร้อนเกีย่วกับ 

ปัญหาน�้าท่วมขัง ถนนช�ารุด 
 คณะกรรมการฯ ได้เชิญส�านักงานเขตลาดพร้าวเข้าร่วมประชุม เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนว่าสภาพถนน

บริเวณภายในซอยนาคนิวาส ๔๘ แยก ๑๔-๙ ประสบปัญหาน�้าท่วมขังมาเป็นเวลานาน  ถนนช�ารุด เป็นหลุมบ่อ สร้าง
ความเดอืดร้อนต่อการจราจรในซอย โดยส�านกัเขตลาดพร้าวได้รับเรือ่งและได้เสนอของบประมาณเพือ่ปรบัปรงุถนนแล้ว 
ใช้งบประมาณ ๒,๒๑๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
• ในการปรับปรุงซอยดังกล่าว เห็นควรติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและไฟฉุกเฉินให้ประชาชนทราบเพื่อระมัดระวัง

อุบัติเหตุต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

๓. รับทราบข้อเทจ็จรงิร้องเรยีนของนางสาวพนูสขุ ญาณะจาร ีเรือ่ง ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างต่อเตมิบ้านพกัอาศยั 
เลขที ่๓๒/๓ ซอยอารย์ี ๕ ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท เขตพญาไท และตรวจสอบการยงัคงมอียูข่องอปุกรณ์และการท�า 
เซรามิค    



สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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นางสาวพูนสุข ญาณะจารี ได้มีหนังสือร้องเรียนถึงผู้อ�านวยการเขตพญาไท ว่าตนและครอบครัวได้รับผลกระทบ
จากกลิ่นสารเคมีที่ใช้ท�าเซรามิคในช่วงเวลา ๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. ท�าให้มีอาการเวียนศีรษะ ระคายคอ แสบจมูก ซึ่งผู้ร้อง
ได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ มีผลการตรวจสอบ ดังนี้

• กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบบ้านดังกล่าว พบว่าไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และเจ้าหน้าทีฝ่่ายสิง่แวดล้อมและสขุาภิบาล ส�านกังานเขตพญาไท ได้เข้าตรวจสอบเมือ่เดอืนมนีาคม 
๒๕๖๒ พบว่ามีเตาอบเซรามิคอยู่ภายในห้องครัว มีสภาพไม่ได้ใช้งาน ไม่พบคนงาน ไม่พบการประกอบกิจการใด ๆ  

• ส�านกังานเขตพญาไทได้ประสานงานกับกรมควบคมุมลพษิ เพือ่ร่วมกนัตรวจสอบเร่ืองกลิน่เหมน็ ตามข้อร้องเรยีน  
จ�านวน ๒ ครัง้ ครัง้ที ่๑ เมือ่วนัที ่๑๑ มถินุายน ๒๕๖๒ พบว่าบ้านเลขที ่๓๒/๓ มลีกัษณะเป็น บ้านพกัอาศยั มป้ีายชือ่ร้าน 
ตดิด้านหน้าบ้านชือ่ AREE CERAMIC คณะผูต้รวจสอบไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้ เนือ่งจากไม่พบผูอ้ยูอ่าศยัภายในบ้าน 
ดังกล่าว ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ พบเจ้าของบ้าน แต่ไม่อนุญาตให้คณะผู้ตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบ
ภายในบริเวณบ้าน

• ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ส�านักงานเขตพญาไท ได้ด�าเนินการตรวจสอบทะเบียนพาณิชย์ของร้านอารีย์เซรามิค พบว่า  
มีใบทะเบียนพาณิชย์ โดยนายสราญ อมรวิทวัส เป็นผู้ขออนุญาต และได้ท�าหนังสือเรียนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
เพื่อขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ ตรวจวัดกลิ่น ณ บ้านผู้ร้อง 

• กรมควบคมุมลพษิได้มหีนงัสอืแจ้งว่ากรณเีรือ่งร้องเรยีนดงักล่าว เจ้าพนกังานท้องถิน่สามารถอาศยัอ�านาจตาม
กฎหมายสาธารณสุขด�าเนินการติดตามตรวจสอบเป็นระยะและระงับเหตุได้โดยตรง จึงไม่ได้ด�าเนินการติดตั้งเครื่องวัด
กลิ่นตามที่ส�านักงานเขตพญาไทประสานเป็นหนังสือไป 

• ส�านกังานเขตพญาไท กรมโรงงานอตุสาหกรรม ได้เข้าไปตรวจสอบร้านอารย์ีเซรามคิและภายในบ้าน ครัง้ที ่๒ ซึง่ 
เจ้าของร้านอารีย์เซรามคิยนืยนัว่าไม่ได้ผลติหรอืเผาเซรามคิแล้ว ซึง่ส�านกังานเขตพญาไทได้ท�าหนงัสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้ว

              
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ควรมีการบันทึกรายละเอียดการตรวจสอบแต่ละครั้งโดยละเอียด และควรให้เจ้าของร้านอารีย์เซรามิค 
มีหนังสือยืนยันว่าไม่ได้ประกอบการเผาเซรามิคแล้ว 

๒.  ควรสอบถามบ้านข้างเคยีงรายอืน่ว่าได้รบักลิน่สารเคมจีากการเผาเซรามคิของร้านอารย์ีเซรามิคหรอืไม่ และ
ให้รวบรวมข้อมูลไว้เพื่อเป็นหลักฐาน หากมีการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

๔. รับทราบการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีกลิ่นและเสียงรบกวนจากสถานประกอบการในซอยปราโมทย์ ๒ 
ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก

 ตามทีไ่ด้รบัเรือ่งร้องเรยีน ว่าผู้ประกอบการบ้านเลขที ่๒๑ ซอยปราโมทย์ ๒ ถนนสรุวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรกั  
ท�าธุรกิจโรงงานผลิตอาหารอินเดียขนาดใหญ่และคาดว่าน่าจะมีถังแก๊สจ�านวนมาก ท�าให้เกิดกล่ินและเสียงรบกวน
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ส�านักงานเขตบางรักได้ตรวจสอบ 
สถานประกอบการดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

• การตรวจสอบคณุภาพน�า้ทิง้ โดยส�านกัการระบายน�า้ได้ตรวจสอบและเกบ็ตวัอย่างน�า้ทิง้จากสถานประกอบการ
ปรุงอาหาร เพ่ือท�าการตรวจวเิคราะห์ ผลการตรวจวเิคราะห์พบว่า มีค่าบโีอดแีละสารแขวนลอยเกนิเกณฑ์มาตรฐานน�า้ทิง้ 
ซึง่สถานประกอบการได้หามาตรการแก้ไขโดยการตดิต่อขอรบับรกิารบ�าบดัน�า้ทิง้ของโรงควบคมุคณุภาพน�า้ส่ีพระยาแล้ว

• การตรวจสอบสถานทีใ่ช้ก๊าซ โดยกรมธรุกจิพลงังานได้เข้าตรวจสอบ พบว่าสถานประกอบการดงักล่าว มกีารตดิตัง้ 
ถงัก๊าซหงุต้ม ขนาด ๔๘ กิโลกรมั จ�านวน ๓ ถัง (ปรมิาณรวม ๒๘๘ ลติร) เข้าข่ายเป็นการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่๑  
สามารถประกอบกจิการได้ทนัทตีามประสงค์ของผูป้ระกอบกิจการ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมน�า้มนัเช้ือเพลิง  
พ.ศ.๒๕๔๒ กรมธรุกจิพลงังานได้แจ้งให้ผูป้ระกอบกจิการติดตัง้อปุกรณ์ป้องกนัถงัก๊าซหงุต้มโค่นหรอืล้ม พร้อมท้ังตรวจสอบ 
เครื่องดับเพลิงให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้ประกอบการได้แก้ไขตามที่ได้รับค�าแนะน�าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
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รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒

• การตรวจวัดระดับเสียง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ส�านักอนามัย ด้วยวิธีการ
ตรวจวัดระดับเสียงตามวิธีการท่ีก�าหนดในประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ การตรวจวัดและค�านวณระดับเสียง
ปรากฏว่า มีค่าระดับการรบกวนเท่ากับ ๐.๔ เดซิเบล(เอ) ซึ่งมีค่าไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ 

• การตรวจสอบกลิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ส�านักอนามัย ด้วยวิธีวัดระดับ
ความรุนแรงของกลิ่นด้วยการดมจากจมูกมนุษย์ผ่านเครื่องมือวัดกลิ่นภาคสนาม ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้น
ของกลิ่นปรากฏว่า มีค่าตั้งแต่ระดับ ๔ หน่วยกลิ่น(D/T) ถึงระดับ ๖๐ หน่วยกลิ่น(D/T) ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานค่าระดับ
กลิ่นรบกวนตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกล่ินรบกวนที่เกิดจาก
การประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�านักงานเขตจึงแนะน�าให้สถานประกอบการเร่งรัดจัดหา
มาตรการป้องกันกลิ่น โดยจะต้องเปิดใช้เครื่องดูดควันทุกครั้งที่มีการประกอบปรุงอาหาร พร้อมทั้งท�าความสะอาดและ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองดูดควันอย่างสม�่าเสมอ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและดูแลขั้นตอนการประกอบ
ปรุงอาหารในภาพรวมเป็นการเฉพาะ หากพบว่าขั้นตอนหรือเครื่องมือใดมีปัญหาให้รีบแจ้งเจ้าของหรือผู้ด�าเนินกิจการ
ทราบและแก้ไขทันที 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  ส�านกังานเขตบางรกัควรตดิตามตรวจสอบด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าทีแ่จ้งผลการตรวจสอบแก่ผู้ประกอบการ 

และผู้ร้องทราบด้วย 
๒.  ในการด�าเนนิการตรวจสอบแต่ละครัง้ ควรมกีารบนัทกึการตรวจสอบอย่างละเอียด และรวบรวมไว้เป็นหลกัฐาน 

ส�าหรับชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง หรือหากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นอีก 

๕. รับทราบเร่ืองร้องเรียนของนางพัชรา ไชยสุริยา กรณีขอให้ส�านักงานเขตดอนเมืองตรวจสอบที่ดินข้างเคียง
ที่ท�าการปลูกสร้างอาคารชิดติดแนวหลักเขต 

 นางพัชรา ไชยสุริยา ได้ยื่นค�าร้องขออนุญาตการต่าง ๆ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยขอให้ส�านักงานเขต
ดอนเมอืง ท�าการตรวจสอบการปลกูสร้างอาคารทีก่่อสร้างชดิเขตทีด่นิของนางพชัราฯ ซึง่ได้ให้เช่าท�าตลาดนดั โดยไม่เว้น
ระยะห่างตามกฎหมายก�าหนด ที่บริเวณซอยช่างอากาศอุทิศ ๑๖ ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงและเขตดอนเมือง 

 ส�านักงานเขตดอนเมืองได้ตรวจสอบแล้ว โดยด�าเนินการประสานส�านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  
สาขาดอนเมอืง เพือ่ขอคดัถ่ายโฉนดทีด่นิและเอกสารแสดงกรรมสิทธิท์ีด่นิ และได้ตรวจสอบการยืน่ขอเลขหมายทะเบยีน
บ้านทีถ่กูร้องเรียน สบืค้นได้ คอื ส�าเนาโฉนดทีดิ่นและร้องขอทะเบยีนบ้านเมือ่ปีพ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารทีก่่อสร้างมาก่อน 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ไม่ปรากฏเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร “ซึ่งตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๗๕ อนญุาตให้อาคารปลกูสร้างชดิเขตทีด่นิต่างผูค้รอบครองได้ แต่ก่อสร้างได้เฉพาะฝาหรอืผนงัทบึ  
ไม่มปีระตหูน้าต่างและมช่ีองระบายอากาศอยูช่ดิเขตได้พอด ีแต่มใิห้ส่วนหนึง่ส่วนใดของอาคารรกุล�า้เขตทีด่นิข้างเคยีง” 
และได้จัดท�าหนังสือแจ้งให้นางพัชรา ไชยสุริยา ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท ๖๔๐๓/๖๑๓๓ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ 
แล้ว

     
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

• ส�านกังานเขตดอนเมอืงจะต้องลงพืน้ทีต่รวจดสูภาพข้อเท็จจรงิระหว่างทีด่นิของผูร้้องกบับ้านหลังทีถ่กูร้องเรยีน  
และบ้านหลังอื่นที่อยู่บริเวณนี้ ว่ามีแบบ รูปทรง การปลูกสร้างอย่างไร ปลูกชิดแนวเขตที่ดินเหมือนบ้านหลังที่ถูกร้อง
เรียนหรือไม่ และควรเชิญผู้ร้องกับผู้ถูกร้องมาหารือเพื่อตกลงเรื่องการบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนร�าคาญให้ลดลง 



สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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๖. รับทราบข้อเท็จจริงกรณีการก่อสร้างโครงการมหาดเล็ก เรสซิเดนท์ ในซอยมหาดเล็กหลวง ๒ ถนนราชด�าริ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ของส�านักงานพระคลังข้างที่  

 เมือ่วนัที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๖๒ ศาลปกครองกลางมคี�าพพิากษาให้เพกิถอนใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลง
อาคารโครงการมหาดเลก็ เรสซเิดนซ์ ในซอยมหาดเลก็หลวง ๒ ถนนราชด�าร ิแขวงลุมพนิ ีเขตปทมุวนั ของส�านกังานพระคลังข้างที ่
โดยให้มผีลย้อนหลงัตัง้แต่วนัที ่๑ มถินุายน ๒๕๕๙ ซึง่เป็นวนัท่ีออกใบอนญุาต เน่ืองจากเหน็ว่าการออกใบอนญุาตดงักล่าว 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ คดีดังกล่าว สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนได้รับมอบอ�านาจจากประชาชน ๔๘ รายที่เป็นเจ้า 
ของกรรมสทิธิท์ีพ่กัอาศยัห้องชดุ อาคารชุดควิหลงัสวน อาคารแกรนด์หลงัสวน ในซอยหลงัสวน เขตลมุพนิี ซึง่อยูใ่กล้กบั 
โครงก่อสร้างดังกล่าว ยื่นฟ้องผู้อ�านวยการเขตปทุมวัน และพวกรวม ๓ คน เนื่องจากเห็นว่าการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
โครงการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการก่อสร้างก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 เหตุทีศ่าลปกครองสัง่เพิกถอน ระบวุ่า เมือ่ข้อเทจ็จรงิปรากฏว่าถนนมหาดเล็กหลวง ๒ มเีขตทางกว้าง ๑๒ เมตร 
ถงึ ๑๓.๕๗ เมตร การทีส่�านกังานการโยธากรงุเทพมหานครออกใบอนญุาตให้ก่อสร้างดดัแปลงอาคาร เลขที ่๒๐/๒๕๕๙ 
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้ส�านักงานพระคลังข้างที่ก่อสร้างเป็นอาคารสูง 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�านักงาน
พระคลังข้างที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม   

 ซึง่ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร ๒๕๕๖ ข้อ ๒๒ วรรคสอง ก�าหนดว่าทีด่นิประเภท
นี้ห้ามใช้ประโยชน์เพื่อกิจการตามที่ก�าหนดดังต่อไปนี้ ..(๙) การประกอบพานิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑ หมื่น
ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตรจาก
บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เมื่อที่ดินที่ดังกล่าวมิได้ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 
๑๖ เมตร จึงไม่ชอบตามข้อก�าหนดตามกฎกระทรวงดังกล่าว การออกใบอนุญาตก่อสร้างจึงเป็นการกระท�าไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จงึมคี�าพพิากษาให้เพิกถอนใบอนญุาต โดยให้มผีลย้อนหลงัตัง้แต่วนัที ่๑ มถินุายน ๒๕๕๙ ทีม่กีารออกใบอนญุาต 
โดยยังคงให้ค�าสั่งก�าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อน มีค�าพิพากษาเม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ให้ชะลอการ
ก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีค�าพิพากษานั้นมีผลต่อไปจนกว่าคดีถึงที่สุดหรือมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น

     
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

• เหน็ควรหาข้อมลูจากรายงานการประชมุในการพิจารณาออกกฎกระทรวงฉบบัที ่๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ามหีลกัการ 
และเหตุผลใดในการออกกฎกระทรวง เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลช้ีแจงในการเสนอขออุทธรณ์ต่อศาล จ�าเป็นต้องเสนอให้
ศาลฯ เห็นถึงเหตุผลว่ากฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) มีวัตถุประสงค์ 
เจตนารมณ์ หลักการและเหตุผลอย่างไรในการออกกฎหมายนี้ มีการรองรับการด�าเนินงานอย่างไร



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒

สรุปผลงานคณะกรรมการการสาธารณสุข
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๔
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สรุปผลงานคณะกรรมการการสาธารณสุข
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการการสาธารณสุข

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 
ประธานกรรมการ

นายกิตติ บุศยพลากร
กรรมการ

พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต                       
กรรมการ

พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา
กรรมการและเลขานุการ

นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์
รองประธานกรรมการ
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คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกบัหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลการติดตั้งเครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated 
External Defibrillator (AED)) จ�านวน ๒๐๐ 
เครือ่ง แผนการบ�ารุงรกัษาและการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง AED รวมทั้ง
แผนการจัดซื้อและติดตั้งเพิ่มเติม

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกบัหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบสถานการณ์และระบบ
บริการปฐมภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ
เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เด็กอ่อน (Nursery)

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียม
การด�าเนินการตามพระราชบัญญัติคุมโรค จากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม

การด�าเนนิงานป้องกนัและแก้ไขปัญหาวณัโรค
ในพืน้กรงุเทพมหานคร รวมทัง้ปัญหาอปุสรรค
ในการด�าเนินงาน
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คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบสถานการณ์ รวมทั้ง
แผนการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ประเภทกัญชา และพืชกระท่อม

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบสถานการณ์ รวมท้ังการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบความคืบหน้าการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
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สรุปผลงานคณะกรรมการการสาธารณสุข ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สภากรงุเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการสาธารณสุขในคราวประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั  
สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่๒) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ เมือ่วนัพธุที ่๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๑ และสมยัประชมุสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่๓)  
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน  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  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ
         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๒. นางสาวชลิดา  อ่อนน้อม  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ
         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ผลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ รับทราบข้อมูลและความคืบหน้า รวมทั้งให้

ข้อเสนอแนะด้านการสาธารณสุข แยกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ เรื่องใหม่
ส่วนที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง
ส่วนที่ ๓ การด�าเนินงานด้านนิติบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข

ส่วนที่ ๑ เรื่องใหม่
๑.๑ การป้องกันและควบคุมโรค
  ๑) การให้วัคซีนในผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และการเตรียมการให้วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจากแบคทีเรีย 

numococcus
    ปัจจบุนัวคัซีนในผูใ้หญ่และผูส้งูอายมีุความส�าคัญมากขึน้เรือ่ยๆ โดยเฉพาะประเทศไทยทีก่�าลังก้าวเข้าสู่ 

สงัคมผู้สงูอายอุย่างเตม็ตวั ในวยัผูส้งูอาย ุหากเกดิโรคตดิเชือ้อาจมอีาการรนุแรง และใช้เวลาในการรกัษานาน การฉดีวคัซนี 
จึงเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อป้องกันโรคและลดค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขลงเม่ือเทียบกับที่คนไข้ต้องไปนอนใน 
โรงพยาบาลนานๆ เมือ่ป่วยแล้ว จากข้อมลูของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย พบว่า การฉดีวคัซนีป้องกนัโรคในผูใ้หญ่และ
ผู้สูงอายุของประเทศไทยยังอยู่ในอัตราที่ไม่สูงมากนัก การรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนจึงเป็นเรื่องส�าคัญ 

ค�าแนะน�าการให้วัคซีนป้องกันโรคส�าหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แบ่งวัคซีนเป็น ๒ กลุ่มคือ
๑. วัคซีนที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรจะได้รับหากไม่มีข้อห้าม ได้แก่ 
 ๑) วคัซนีป้องกนัไข้หวดัใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีม่อีายตุัง้แต่ ๖๕ ปีขึน้ไป และผูป่้วยอายรุะหว่าง ๑๙ - ๖๔ ปี 
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ทีม่ปีระจ�าตวั เช่น โรคหวัใจ โรคหอบหดื โรคถงุลมโป่งพอง และผู้ป่วยทีต้่องเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ  
๑ ครั้งจากโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไต โรคเลือด รวมถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน 

 ๒)  วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป 
 ๓)  วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ในผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับการฟอกไต รวมไปถึงผู้ป่วยท่ีได้รับเลือดบ่อย 

นอกจากนีย้งัอาจพจิารณาให้ในผูท้ีม่โีรคหวัใจ โรคถงุลมโป่งพอง โรคตบัแขง็ โรคไตวายเรือ้รงั ผูป่้วยโรคเบาหวาน รวมถงึ 
ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน 

 ๔)  วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โดยแนะน�าให้ฉีดทุก ๑๐ ปี 
 ๕)  วคัซีนป้องกนั Human Papillomavirus (HPV) ซึง่เป็นสาเหตสุ�าคญัของการเกดิมะเรง็ปากมดลกู แนะน�า

ให้ฉีดในสตรีอายุ ๙-๒๖ ปี 
๒.  วัคซีนที่อาจพิจารณาให้ตามความเสี่ยงหรือโรคประจ�าตัวของผู้ป่วย ได้แก่ 
 ๑)  วคัซนีป้องกนัโรคปอดอกัเสบ ในผูป่้วยอายรุะหว่าง ๑๙-๖๔ ปีท่ีมโีรคหวัใจ โรคหอบหืด โรคถงุลมโป่งพอง 

โรคตับแข็ง โรคไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมถึงผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ�า และผู้เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง 
 ๒)  วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส ในรายท่ีไม่มีภูมิคุ้มกันโรคและมีโอกาสสัมผัสเชื้อ เช่น ครูหรือผู้ที่เลี้ยงเด็กเป็น

จ�านวนมาก รวมไปถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ยังไม่ต้องการตั้งครรภ์ ทั้งนี้ ส�าหรับผู้ที่ไม่ทราบหรือไม่เคยมีประวัติเคยเป็นมา
ก่อน ควรตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคอีสุกอีใสก่อนได้รับวัคซีน 

 ๓)  วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป เพื่อลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคงูสวัด และช่วย
ลดความรุนแรงของอาการงูสวัดได้หากเป็นโรค 

 ๔)  วัคซีนป้องกัน Human Papillomavirus (HPV) ในชายอายุ ๑๙-๒๖ ปี โดยเฉพาะกลุ่มชายรักร่วมเพศ 
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญของมะเร็งบริเวณทวารหนักและอวัยวะเพศ 

 ๕)  วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ โดยเฉพาะในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น 
 ๖)  วัคซีนป้องกันไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ส�าหรับผู้ท่ีจะเดินทางไปยังไปพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ ณ ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย หรือผู้ที่จะเดินทางไปอยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบชุกชุม

การเตรียมการให้วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจากแบคทีเรีย numococcus
โรคตดิเชือ้นวิโมคอคคัสส่งผลกระทบต่อสขุภาพร่างกายของเดก็และผูใ้หญ่ และยงัเป็นสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้เกดิการ

เจบ็ป่วยและเสยีชวีติ ทัง้นี ้เชือ้แบคทเีรยีนวโิมคอคคสัถกูจดัเป็นกลุม่เชือ้โรคทีท่�าให้เกดิอาการเจบ็ป่วย ซึง่ทัง้หมดมสีาเหตุ
มาจากเชื้อแบคทีเรีย สเตรปโคคอคคัส นิวโมเนีย (Bacterium Streptococcus pneumonia) ที่มีอานุภาพการติดเชื้อ
อย่างรุนแรง เช่น bacteremia/sepsis และ meningitis รวมถึงเชื้อนิวโมเนีย และโรคหูน�้าหนวกหรือหูชั้นกลางอักเสบ

วัคซีน Prevenar*๑๓ ประกอบด้วยซีโรเทป์ของเชื้อนิโมคอคคัส ๑๓ ชนิด (โปรตีนของเชื้อคอตีบ+Diphtheria 
CRM ๑๙๗ protein) เพื่อใช้ในทารกและเด็กเล็ก โดยวัคซีนดังกล่าวได้ผ่านการรับรองว่ามีประสิทธิภาพในการเสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัส รวมถึงโรคปอดบวม และหูน�้าหนวก (หูชั้นกลางอักเสบ) ที่มีสาเหตุจาก
เชื้อโมคอคคัส ในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๖ สัปดาห์ไปจนถึง ๕ ปี ทั้งนี้ โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสเป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้มีเด็ก
เล็กอายุต�่ากว่า ๕ ปี เสียชีวิตปีละประมาณ ๑ ล้านราย

การป้องกันก่อนเกิดโรคถือเป็นหัวใจส�าคัญของการมีสุขภาพที่ดี ทั้งยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคภัยไข้เจ็บ
ต่างๆ ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น วัคซีนดังที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนของวัคซีนที่สามารถ
ฉดีเพือ่ช่วยป้องกนัโรคทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตได้ แต่ทัง้นี ้ผูที้ต้่องการฉดีวคัซนีควรพบแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญก่อนเข้ารบัการฉดี  
เพื่อรับการสอบถามประวัติสุขภาพ การตรวจร่างกาย และรับค�าแนะน�าเกี่ยวกับข้อบ่งชี้และข้อห้ามของวัคซีนแต่ละตัว 
เพื่อให้ได้รับประโยชน์และความปลอดภัยจากการฉีดวัคซีนอย่างแท้จริง 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ส�านักอนามัยผลักดันน�าวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจากแบคทีเรีย numococcus 

มาฉีดน�าร่องในปีนี้  และคณะกรรมการฯ จะได้เสนอญัตติให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบและเห็นความส�าคัญ 
เพื่อให้การสนับสนุนต่อไป 

๒) สถานการณ์ การด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งปัญหา
อุปสรรคในการด�าเนินงาน

สถานการณ์ปัญหาวัณโรค 
วัณโรคปอด สามารถแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้ คนที่ค ้นหาไม่พบ แต่มีเช้ือจะแพร่เชื้อได ้ตลอดเวลา  

เหมือนระเบิดเชื้อโรคที่เดินได้ เคลื่อนท่ีได้ จึงถือว่าวัณโรคเป็นปัญหาที่รุนแรงมาก ต้องด�าเนินงานแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
มิฉะนั้นจะเกิดผลกระทบต่อตั้งแรงงานเศรษฐกิจกิจ สังคมมากมาย

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีดื้อยารุนแรงประมาณ ๑ ล้านบาทต่อราย วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการรักษาวัณโรค
ครั้งแรกให้หายในครั้งแรกที่เริ่มรักษา เป็นการเพิ่มอัตราความส�าเร็จของการรักษาและการป้องกันการดื้อยา

อัตราอุบัติการณ์วัณโรคของประเทศไทย คือ ๑ ต่อ ๑๐๐,๐๐๐ ประชากร คาดประมาณจ�านวนผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่

 • กรุงเทพมหานคร ๑๒,๗๐๖ รายต่อปี
 • ประเทศไทย ๑๐๑,๖๑๓ รายต่อปี
ผู้ป่วยวัณโรคเกิดใหม่ในกรุงเทพมหานครคิดเป็น ๑๒.๕๐ เปอร์เซ็นต์ของจ�านวนผู้ป่วยวัณโรคเกิดใหม่ของ

ประเทศไทย
การเข้าถึงบริการตรวจ รักษาของผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ที่ ๙๓.๔๐ เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ภาพเฉลี่ย

ของประเทศไทยอยู่ที่ ๘๔ เปอร์เซ็นต์ ผลส�าเร็จของการรักษา หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ๘๖.๕๙ เปอร์เซ็นต์ 
หน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ๗๔.๘๕ เปอร์เซ็นต์

ปัญหาการด้ือยาวัณโรค วัณโรคดื้อยาหลายขนานในกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๖๖ ราย และมีผู้ป่วยวัณโรค
ดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ประมาณ ๔ คน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ยุทธวิธีที่ใช้จัดการกับปัญหาวัณโรคในกรุงเทพมหานคร
แบบตั้งรับ
๑.  เน้นการตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็วในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลตา่งๆ และการคัดกรองในกลุ่มเสีย่ง เชน่ 

กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ติดเชื้อเอชไอวี ผู้สูงอายุ เป็นต้น
๒.  เน้นการรักษาตามมาตรฐานของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ
๓.  เน้นการกินยาโดยมีระบบพี่เลี้ยง DOT (Directly Observed Treatment)
แบบเชิงรุก
๑.  จัดให้มีรถเอกซเรย์เคลื่อนที่เพื่อเอกซเรย์ในชุมชนแออัดต่างๆ
๒.  ท�างานร่วมมือกับภาคประชาสังคม เช่น มูลนิธิศุภนิมิต เพื่อค้นหาผู้ป่วยในชุมชน
ปัญหาอุปสรรค
๑. การเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ท่ีใช้ในการวินิจฉัยวัณโรค ได้แก่การตรวจทางโมเลกุลอณูวิทยา ซึ่งมีความไวและ

จ�าเพาะมากกว่าการตรวจด้วยวิธีย้อมเชื้อหลายเท่า แต่ราคาการตรวจต่อหน่วยค่อนข้างแพง (๗๐๐ บาท : ๖๐ บาท) 
ต้องการเครื่องมือและน�้ายาในการตรวจที่เพียงพอ

๒.  การขึน้ทะเบียนรกัษาและรายงานผูป่้วยวณัโรคเข้าสูโ่ปรแกรม NTIP (national Tuberculocsis Information 
Program) ต้องการความร่วมมือจากโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
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๓. การท�า DOT (การกินยาโดยมีพี่เลี้ยง) เพื่อให้อัตราส�าเร็จของการรักษาสูง และป้องกันปัญหาดื้อยา ต้องการ
นโยบายที่ชัดเจนในการให้ DOT ที่มีคุณภาพกับผู้ป่วยวัณโรค อย่างน้อยในกลุ่มผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อทุกราย

๔. วัณโรคในประชากรเร่ร่อน ยังเป็นปัญหาในการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจนครบก�าหนดการรักษา ต้องการ 
การท�างานในลักษณะ Multisectoral approach 

นวัตกรรม 
มีการจัดตั้ง TB referral center ในกลุ่มงานวัณโรค เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ทั้งผู้ป่วยและโรงพยาบาลในการ

โอนย้ายผูป่้วยไปยงัจดุหมายปลายทางให้ดทีีส่ดุ ซึง่จะเป็นการป้องกนัการขาดยา หรอืรกัษาไม่ต่อเนือ่ง ศนูย์นีด้�าเนนิการ
จัดตั้งโดยส�านักอนามัย เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีการใช้บริการผ่านศูนย์นี้แล้ว ประมาณ ๒,๐๓๖ ราย

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
๑. ด้านการค้นหา จ�ากัดการแพร่ (ระเบิดเชื้อโรค)
 ๑)  ต้องคุน้หากลุม่แพร่ (TB positive) ให้พบ โดยใช้เป้าหมาย “การค้นหาผูป่้วยรายใหม่ขององค์การอนามยั

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�าให้โรงพยาบาลบันทึกข้อมูล
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 เพื่อการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ ต้องมีการทดสอบความไว

ต่อยาที่รวดเร็ว โดยการเพิ่มเครื่องมี Gene X pert กระทรวงสาธารณสุขควรเพิ่มเครื่องที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น  
โรงพยาบาลภูมิพล โรงพยาบาลต�ารวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

 ๓)  การตรวจทางโมเลกุล molecular test/การทดสอบความไวต่อยา DST ต้องด�าเนินการมากขึ้น  
โดยเฉพาะหน่วยงานในกรุงเทพมหานครที่มีการให้บริการอย่างจ�ากัด ไม่สอดคล้องกับสถานบริการปัจจุบัน

๓. มาตรการการรักษา ต้องรักษาต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพไม่เป็นภาระกับผู้ป่วย
 ๑)  ผู้ป่วยต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม (การรับยาบางคนทรมานมาก ไม่ต้องการ

ทานยา) จ�าเป็นต้องใช้การ DOT คือ การก�ากับติดตามการกินยาอย่างมีพี่เลี้ยง ตลอด ๖ เดือน ซึ่งวิธีนี้นานาประเทศต่าง
ใช้ได้ผล ในการในประเทศไทยเคยใช้มาตรการนีเ้มือ่หลายปีก่อนและสามารถให้อบุตักิารณ์วณัโรคลดลงชดัเจน แต่ในช่วง
หลังการท�า DOT อ่อนแอลง ท�าให้แนวโน้มปัญหาวัณโรคมากขึ้น

   การท�า 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�าให้เข้มแข็งและด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกรุงเทพมหานครและระดับ
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ประเทศ (เนื่องจากมีผู้ป่วยจ�านวนหนึ่งที่มีภูมิล�าเนาอยู่ต่างจังหวัด แล้วย้ายมาท�างานในกรุงเทพมหานคร)
 ๒)  กระทรวงสาธารณสุขต้องมีนโยบายที่ชัดเจนให้ผู้ป่วยทุกรายสามารถรักษาวัณโรคฟรีทั้งของโรงพยาบาล

ภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ปัญหา catastrophy (ภาวะล้มละลายทางเศรษฐกิจ) ที่เกิดจากภาระค่ายาโดยเฉพาะการ
รักษาที่โรงพยาบาลเอกชน โดยการจัดให้มีการจัดตั้งกองทุนสุขภาพด้านวัณโรค โดยการรวมสามกองทุนด้วยกัน ได้แก่ 
สปสช. กรมบัญชีกลาง ประกันสังคม ทั้งนี้ควรค�านึงถึงชุดสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมทั้งการค้นหา การรักษา และให้ยา
ป้องกันวัณโรค

 ๓)  ต้องมีมาตรการจดัสถานทีร่กัษาส�าหรบัผู้ป่วยวณัโรคดือ้ยารนุแรง (XDR) โดยกระทรวงสาธารณสุขท�าการ
จดัตัง้ Happy farm ขึน้ในพืน้ทีบ่างแห่ง เพ่ือรองรบัผูป่้วย XDR ทีผู่เ้ชีย่วชาญพจิารณาให้ใช้ Palliative care เพือ่ป้องกนั
ไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อสู่สังคมมีการดูแลผู้ป่วยอย่างสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์

 ๔)  ควรมีช่องทางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่ชัดเจนปฏิบัติได้

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ จะได้เสนอญัตติ เร่ือง ขอให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการป้องกันและควบคุมโรควัณโรคใน

กรุงเทพมหานครต่อไป 

๓) สถานการณ์ รวมทัง้แผนการด�าเนนิงานป้องกนัและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลอืดออกในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร
 สถานการณ์โรคไข้เลอืดออก ประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่๑ มกราคม – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย 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�าดับ เขตที่มีอัตราป่วยสูง ๓ อันดับแรก คือ เขตห้วยขวาง (๑๑๑.๖๔) เขตตลิ่งชัน 
(๑๐๘.๒๖) และเขตยานนาวา (๗๑.๐๖) ตามล�าดับ 

แผนการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แผนพัฒนาระบบ กลไก 
การป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเป้าหมาย

 • กลุ่มประชากรทุกวัยที่พักอาศัยในอาคารชุด อาคารสูง อพาร์ทเม้น แฟลต หอพัก รวมถึงหมู่บ้านจัดสรร
 • กลุ่มประชากรทุกวัยที่พักอาศัยในชุมชนจัดตั้งและชุมชนไม่จัดตั้ง กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มชุมชนแออัด
 • กลุ่มวัยท�างานรวมประชากรแฝง ประชากรเคลื่อนย้ายในสถานประกอบการภาครัฐ และเอกชน เช่น  

แคมป์ก่อสร้าง โรงงาน อาคาร ส�านักงาน
 • กลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษามหาวิทยาลัย วิทยาลัย กลุ่มวัยเรียน ในโรงเรียนทุกสังกัด และกลุ่มวัยเด็กในศูนย์

เด็กเล็กทุกสังกัด
แผนการด�าเนินการ
 • พัฒนาระบบ กลไก เสริมสร้างสมรรถนะและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายท้องถิ่น ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง ผ่านกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • พัฒนารูปแบบการควบคุมป้องกันโรคในสถานประกอบการ เรือนจ�า 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�้ายุงลายในชุมชน โรงเรียน ศาสนาสถาน โรงงาน โรงแรม สถานที่ราชการ
การป้องกันโรค
 • ผลักดันให้เกิดการจัดการพาหะแบบผสมผสาน (IVM) ในชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่ 
 • สื่อสารความเส่ียง การประชาสัมพันธ์ และจัดทีมสื่อสารเชิงรุก ให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง  

การจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันส�าคัญ กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning
 • ประสานความร่วมมือของเครือข่ายสถานพยาบาล สถานที่ราชการ สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดยุงลาย
 • ส่งเสริมประชาชนให้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยการใช้มาตรการ ๓ เก็บ
การควบคุมโรค
 • เปิดศนูย์ปฏบิตักิารป้องกนัควบคมุโรคไข้เลอืดออก (WAR ROOM) ในพืน้ทีท่ีม่กีารระบาด จัดสรรทรพัยากร 

ก�าลังคนควบคุมการระบาด
 • ด�าเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง ๒๘ วัน (Day ๐. ๓, ๗, ๑๔, ๒๑, ๒๘)
 • ก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต่อเนื่อง ครอบคลุม Big Cleaning ทุกสัปดาห์
การดูแลรักษา
 • กรณีผู้ป่วยนอก : จัดตั้ง Dengue Corner ในสถานพยาบาล ในการให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยถึงอาการที่ต้องมา

โรงพยาบาล และแจกยาทากันยุงให้ผู้ป่วยและผู้ป่วยต้องสงสัยไข้เลือดออกทุกราย
 • จัดท�า dead case conference ในผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ด�าเนินการในเรื่อง ดังนี้
๑.  ส�านักอนามัยส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team : SRRT 

ระดับ Advance และเครื่องพ่น ULV ระดมสรรพก�าลังลงพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เปิดบ้านเพื่อให้สารเคมีลอยเข้าไปในบ้าน

๒.  ส�านกัอนามยัอ�านวยการให้เกดิการปราบยงุตวัแก่ในแขวงทีม่กีารระบาดรนุแรง โดยประสานส�านกัโรคน�าโดย
แมลง กรมควบคุมโรค ขอสนับสนุนทรายอะเบทและปลาหางนกจูงแจกในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง

๓.  ส�านกัอนามยัควรด�าเนนิการจดัซ้ือยาทากนัยงุแจกทกุบ้านท่ีมเีดก็อายตุ�า่กว่า ๖ ขวบ และจดัซือ้กบัดกัยงุแจก
ในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง

๔. ส�านักอนามัยควรศึกษาการน�าวัคซีนไข้เลือดออกมาฉีดกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง 
๕. ส�านักงานเขตควรก�าจัดขยะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและจัดหาอุปกรณ์ให้จิตอาสาฯ ยืมใช้ เช่น 

ไฟฉาย ที่ตักลูกน�้า เป็นต้น
๖. ส�านักงานเขตประสานนิติบุคคลของอาคารชุดในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยขอให้นิติบุคคลส่งจดหมายรณรงค์

ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในทุกห้อง ทุกสัปดาห์
๗. ส�านักการศึกษาควรให้เด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตรวจลูกน�้ายุงลายที่บ้านทุกวันศุกร์ พร้อมทั้งให้

เขียนรายงานและรูปถ่ายประกอบส่งครูในวันจันทร์ รวมทั้งประสานทุกโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครด�าเนินการ
๘. สถาบนัป้องกันควบคมุโรคเขตเมอืงส่งทมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคล่ือนทีเ่รว็ (Surveillance and Rapid Response 

Team : SRRT สนับสนุนการด�าเนินงานในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง

๔) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประเภทกัญชา และพืชกระท่อม
 เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับสมาชิก 

สนช. รวม ๔๔ คน เสนอร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เพือ่แก้ไขให้ยาเสพตดิให้โทษ ประเภท ๕ ตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้แก่ กญัชาและพชืกระท่อม
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สามารถน�าไปใช้เพื่อการศึกษาวิจัยและเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ภายใต้การก�ากับดูแลและควบคุมของแพทย์ได้  
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติด 
ให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ซึ่งบัดนี้ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมี 
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป อยู่ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขด�าเนินการออกกฎกระทรวง 
และประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ โดยเฉพาะกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการขออนุญาตปลูก
กัญชา ซึ่งตามกฎหมายฉบับนี้จะท�าให้ผู้ป่วยที่จ�าเป็นต้องใช้กัญชามีทางเลือกในการใช้เพื่อการรักษาโรค รวมไปถึงการ
สนบัสนนุให้เกดิการวจิยัและนวตักรรมทางการแพทย์ทีจ่ะน�าไปสูก่ารพฒันาเป็นอตุสาหกรรมยาต่อไปในอนาคตแผนการ
ด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประเภทกัญชา และพืชกระท่อมของส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกัน
๑. ด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์ ให้ความรู ้เสรมิสร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องในการใช้กญัชาทางการแพทย์เพือ่รกัษาโรค  

ผ่านช่องทางเครอืข่ายภาคประชาชน ได้แก่ อาสาสมคัรสาธารณสขุกรงุเทพมหานครอาสาสมัครเฝ้าระวังภยัและยาเสพตดิ  
อาสาสมัครในสถานศึกษา สื่อสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 

๒. จัดท�าสื่อ ชุดความรู้ที่เข้าใจ เข้าถึงง่าย เพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้อง
ด้านการบ�าบัดฟื้นฟูฯ
๑. จัดการประชุมชี้แจงให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขของส�านักอนามัย มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค�าแนะน�าแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง
๒. มีบริการบ�าบัดรักษารองรับผู้ติดกัญชา กระท่อม ยาบ้าด้วยโปรกรมจิตสังคมบ�าบัด (BMA Matrix Model) 

ในสถานพยาบาล ๖๙ แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง คลินิกบ�าบัดยาเสพติด ๒ ลาดพร้าว สถานฟื้นฟู 
สมรรถภาพฯ (บ้านพิชิตใจ) ส�านักอนามัย และศูนย์ซับน�้าตาโรงพยาบาลตากสิน ส�านักการแพทย์

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการ ดังนี้
๑.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครควรจัดท�าแผนการด�าเนินงานและปฏิบัติ

ตามแผน
๒.  ส�านักเทศกิจควรประสานเชิญประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของส�านักงานเขตประชุมในเร่ืองการเฝ้าระวัง 

ยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
๓. จัดท�ากระบวนการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างเป็นระบบ
๔. จัดท�ากระบวนการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งด้วยตนเอง    
๕.  การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น พร้อมท�าการตลาด
๖.  จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องความพอดีพอเพียง โดยเริ่มจากข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นต้นแบบในเรื่องของ

ความพอเพียง
 
๕) การดูแลปัญหาโรคทางสายตาของคนกรุงเทพฯ
 จากการส�ารวจพบว่าประชากรไทยมีความชุกของภาวะตาบอดร้อยละ ๐.๕๙ สายตาเลือนรางร้อยละ ๑.๕๗ 

สาเหตุส�าคัญของภาวะตาบอด 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�่ากว่าร้อยละ ๐.๕๐ ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป้าประสงค์ของการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพสาขาจกัษ ุคอื การลดความชกุภาวะตาบอดให้ต�า่กว่าร้อยละ  
๐.๕๐ เพิ่มคุณภาพและการเข้าถึงบริการใน ๕ โรคหลัก คือ ต้อกระจก โรคจอประสาทตา (เน้นเบาหวานและ ROP) 
ตาบอดในเด็ก ต้อหินกระจกตาขุ่น ลดระยะเวลารอคอย และลดการส่งต่อออกนอกเขต
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โดยส่วนมากผู้ที่มาพบแพทย์มักมาด้วยอาการตามัว เห็นเงาหรือจุดด�าลอยไปมา หรือเห็นแสงแวบคล้ายฟ้าแลบ 
ซึง่เป็นอาการเตอืนว่าจอประสาทตาอาจมปัีญหา แต่ความจรงิคอืความเสยีหายของจอประสาทตาอาจเกดิขึน้อย่างเงยีบๆ 
โดยไม่มีอาการใดๆ เลย ดังนั้น ค�าแนะน�าที่ดีที่สุดคืออย่างน้อยควรได้รับการตรวจตาด้วยจักษุแพทย์อย่างน้อยสักครั้ง  
โดยเฉพาะหากคุณเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งได้แก่ ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคจอตา ผู้ที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป  
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ที่มีสายตาสั้นมากคือสั้น ๖๐๐ ขึ้นไป รวมถึงผู้ที่เคยท�า LASIK มาก่อน ควรได้รับการตรวจจอ
ประสาทตาอย่างสม�่าเสมอ ไม่จ�าเป็นต้องรอให้มีอาการ

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�านวนผูป่้วยโรคเบาหวานทีข่ึน้ทะเบยีนรักษา ณ ศนูย์บรกิารสาธารณสุข ๖๘ แห่ง จ�านวน ๒๒,๙๔๒ คน  

จ�านวนและร้อยละของผู้ป่วยขึ้นทะเบียนได้รับการตรวจด้านตา (คัดกรอง DR) จ�านวน ๑๗,๑๙๕ คน ร้อยละ ๗๕ ปกติ 
จ�านวน ๑๒,๒๘๔ คน ร้อยละ ๗๑.๔๔ ผิดปกติ จ�านวน ๔,๙๑๑ คน ร้อยละ ๒๘.๕๖

ปี ๒๕๖๐ จ�านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรักษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง จ�านวน ๒๑,๖๗๙ 
คน จ�านวนและร้อยละของผูป่้วยขึน้ทะเบยีนได้รบัการตรวจด้านตา (คดักรอง DR) จ�านวน ๑๖,๘๑๒ คน ร้อยละ ๗๗.๕๕ 
ปกติ จ�านวน ๑๓,๒๑๖ คน ร้อยละ ๗๘.๖๑ ผิดปกติ จ�านวน ๓,๕๙๖ คน ร้อยละ ๒๑.๓๙

ปี ๒๕๖๑ จ�านวนผูป่้วยโรคเบาหวานทีข่ึน้ทะเบียนรกัษา ณ ศนูย์บรกิารสาธารณสุข ๖๘ แห่ง จ�านวน ๒๑,๐๑๑ คน  
จ�านวนและร้อยละของผู้ป่วยขึ้นทะเบียนได้รับการตรวจด้านตา (คัดกรอง DR) จ�านวน ๑๖,๕๓๕ คน ร้อยละ ๗๙ ปกติ 
จ�านวน ๑๓,๕๒๐ คน ร้อยละ ๘๒ ผิดปกติ จ�านวน ๓,๐๑๕ คน ร้อยละ ๑๘.๒๓

ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรักษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง ได้รับการตรวจตา ร้อยละ ๗๐     

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ส�านักอนามัยด�าเนินการ ดังนี้
๑. จัดซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาประจ�าศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง
๒. จัดซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตา ให้มีครบถ้วนเพียงพอต่อการให้บริการกลุ่มเสี่ยง
๓.  จดัท�าแผนพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service plan) สาขาจกัษ ุโดยวางแผนการ Screening การส่งเสรมิสขุภาพ  

การป้องกัน และการส่งต่อ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเสนอแนะให้ส�านักการแพทย์ด�าเนินการ ดังนี้
๑. จัดซื้อเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ในการตรวจรักษาโรคตาในโรงพยาบาลทุกแห่ง และควรยกเลิกการใช้ป้ายตรวจวัด

สายตาแบบกระดาษ
๒. จัดท�าแผนในเรื่องส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตรวจคัดกรอง ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น การคัดกรอง 

โรคตาทัง้ระบบ และจดัระบบการส่งต่อ รวมทัง้ขอให้น�าเรือ่งนีห้ารอืในท่ีประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ 
(Service plan) สาขาจักษุ เขตสุขภาพที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร

๓. เปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาให้บริการตรวจรักษาโรคตา
๔.  จัดท�าแผนการจ้างนักทัศนมาตรห่วงเวลาหรือจัดอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา 
๕.  จัดให้มีบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นทุกโรงพยาบาลในสังกัด โดยให้เอกชนเข้ามาด�าเนินการ
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๑.๒  การรักษาพยาบาล
การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Health care accreditation (HA)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีในการประเมิน และการรับรองคุณภาพของ

สถานพยาบาลให้เหมาะสมกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลและให้การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเกิด
ประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น

ระเบยีบคณะกรรมการบรหิารสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาลว่าด้วย หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการประเมนิ
การพฒันาการรบัรองคณุภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงนามวนัที ่๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ซึง่มสีาระส�าคญัทีม่กีาร
เปลี่ยนแปลงในระเบียบการประเมินรับรองฉบับใหม่ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีสาระส�าคัญ ดังนี้

ก�าหนดอายกุารรบัรองใหม่ คอื การรบัรองขัน้ทีส่าม ขัน้ก้าวหน้า และการรบัรองเฉพาะโรค จะให้อายกุารรบัรอง
ที ่๓ ปี กระบวนการต่ออายสุถานพยาบาลต้องมหีนงัสอืแจ้งขอเข้าสูก่ระบวนการต่ออายรัุบรองขัน้ทีส่ามและขัน้ก้าวหน้า
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ก่อนที่วันอายุการรับรองคุณภาพสิ้นสุดลง กรณีไม่มีหนังสือแจ้งขอต่ออายุ ใบรับรองคุณภาพจะ 
สิ้นสุดลงเมื่อครบก�าหนดอายุใบรับรองประเภทนั้นๆ

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ สถานพยาบาลต้องส่งเอกสารเพื่อขอการต่ออายุ ก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย  
๖ เดอืน โดยสถาบนัจะท�าจดหมายแจ้งเตอืนล่วงหน้าให้ส่งเอกสารมาก่อนวนัหมดอายอุย่างน้อย ๖ เดอืน กรณไีม่มหีนงัสือ
แจ้งขอต่ออายุ ใบรับรองคุณภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อครบก�าหนดอายุใบรับรองประเภทนั้นๆ

ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมีการประกาศใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ 
โดยมผีลบงัคบัใช้กบัการเยีย่มประเมินสถานพยาบาล และเครือ่งมอืการพฒันาคุณภาพเพือ่ให้สถานพยาบาลใช้ประกอบ
การประเมนิตนเองและเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการประเมนิรบัรองกระบวนการคุณภาพ ตัง้แต่วนัท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป เพื่อความเหมาะสมและเป็นแนวทางส�าหรับสถานพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพตามาตรฐานและเตรียม 
ความพร้อม สถาบันจึงมีการปรับปรุงเครื่องมือคุณภาพโดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

คณะกรรมการบรหิารสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาลได้ออกระเบยีบคณะกรรมการบรหิารสถาบนัรบัรอง
คณุภาพสถานพยาบาลว่าด้วย หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการประเมนิการพฒันาและการรบัรองคุณภาพของสถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีสาระส�าคัญท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากระเบียบที่เคยใช้อยู่เดิมหลายประการ และจะมีผลกระทบต่อสถาน
พยาบาลทุกแห่ง อาทิเช่น น�ายามของค�าว่า “สถานพยาบาล” เกณฑ์ผ่านการประเมินรับรอง, การก�าหนดให้มีมาตรฐาน
ส�าคัญจ�าเป็นต่อความปลอดภัย, ระยะเวลาการรับรอง และการเพิกถอนการรับรองระเบียบใหม่จะมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

แผนปฏิบัติราชการและโครงการของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๕)

แผนปฏิบัติราชการเรื่องการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
๑.  โครงการประเมินกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
 โครงการย่อย
  • โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินและรับรอง
  • โครงการเยี่ยมส�ารวจสถานพยาบาล
  • โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมส�ารวจ
๒.  โครงการยกระดับคุณภาพสถานพยาบาลด้วยข้อมูลคุณภาพ
 โครงการย่อย
  • โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติราชการเรื่องการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาคุณภาพด้วยองค์ความรู้และความร่วมมือกับ

เครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
๑.  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัย
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 โครงการย่อย
  • โครงการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลเข้าสู่การรับรองและสร้างคุณภาพมาตรฐาน
  • โครงการพัฒนาคุณภาพด้วยระบบเครือข่าย
๒. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
 โครงการย่อย
  • โครงการฝึกอบรม
  • โครงการประชุมวิชาการประจ�าปี
แผนปฏิบัติราชการเรื่องการบริหารองค์การ
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
 โครงการย่อย
  • โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองค์กร การบรหิารความเสีย่งและเสรมิสร้างจรยิธรรมป้องกนั

การทุจริต
  • โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
  • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  • โครงการบริหารจัดการทั่วไป
๒. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. โครงการสื่อสารองค์กร

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้มีการจัดสัมมนาระหว่างกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติการร่วมกัน 

๑.๓ การส่งเสริมสุขภาพ
  ๑) การจัดตั้งศูนย์พยาบาลผู้สูงอายุ (Nursing home) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
    ปัจจุบันสังคมไทยมีจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต  

ดังนั้นเพื่อเป็นการเพ่ิมความสะดวก ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และรับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุ 
กรงุเทพมหานครจงึได้จดัท�าระบบการดแูลผูส้งูอายตุามนโยบายคุณภาพชีวิตด ีโดยส�านกัอนามยั กรงุเทพมหานคร ได้จัดท�า 
ระบบส่งต่อผู้สูงอายุ ด้วยการจัดตั้งศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Center) 
ตั้งอยู่บริเวณกองการพยาบาลสาธารณสุข ส�านักอนามัย ชั้น ๖ อาคารส�านักงานเขตห้วยขวาง เป็นศูนย์กลางประสาน
งานการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในเครอืข่ายกับศูนย์บรกิารสาธารณสขุของกรุงเทพมหานคร ทัง้ ๖๘ แห่ง เป็นการเพิม่
ความสะดวกในการรับการดูแลรักษา และช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
โดยมุ่งเน้นให้บริการผู้ป่วย ๖ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยที่รักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยเรื้อรังและ 
ไร้ความสามารถเล็กน้อย ผู้ป่วยเรื้อรังที่มีความพิการรุนแรง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้ป่วยเฉพาะ ปัจจุบันศูนย์ส่งต่อฯ  
มโีรงพยาบาลทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในเครอืข่ายจ�านวน ๔๕ แห่ง ทัง้นี ้เมือ่ทางศนูย์ฯ ได้รบัแจ้งข้อมลูของผูป่้วยสงูอาย ุ
หรือผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ศูนย์ส่งต่อฯ ก็จะแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่
ไปติดตามอาการและดูแลต่อไป

   นอกจากน้ี ส�านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลในสังกัด ทั้ง ๙  
โรงพยาบาล โดยคลินิกผู้สูงอายุทุกแห่งมีคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน มีการตรวจรักษาด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
อาทิ แพทย์ นักกายภาพบ�าบัด เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข ฯลฯ 
ดแูลผูป่้วยสงูอายแุบบองค์รวม มีการคดักรองความสามารถในการใช้ชวีติประจ�าวนั และมกีารประเมนิกลุ่มอาการผู้สูงอาย ุ
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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�าหรับ 
ผู้สูงอายุ ๕ ช่องทาง ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ ห้องเวชระเบียน ห้องตรวจ ห้องจ่ายยา ห้องเจาะเลือด 
และห้องเอกซเรย์ อีกท้ังยังมีการดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้าน สนับสนุนการดูแลในระยะยาว รวมถึงการรักษาพยาบาลแบบ 
ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับการดูแล โดยระบบครอบครัวและชุมชน โดยใช้หลักการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เช่น การดูแลต่อเนื่อง
หลังจ�าหน่ายจากโรงพยาบาล โดยการเยี่ยมบ้าน ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ส�านักอนามัย พัฒนาเครือข่ายระหว่าง
โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการและแลกเปล่ียน
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 ของประชากรทัง้หมด ซึง่การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ส่งผลกระทบทัง้ทางด้านสขุภาพ เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม 
การเตรียมการเพื่อรองรับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุจึงเป็นประเด็นส�าคัญ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพที่
เรือ้รงั ซึง่ท�าให้ค่าใช้จ่ายสงู ส�านกังานวจิยัเพือ่การพฒันาหลกัประกนัสุขภาพไทย ได้คาดประมาณงบประมาณทีต้่องใช้ใน
การดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง โดยเฉลี่ยแล้วสูงถึงประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปีหรือร้อยละ  
๐.๑ ของ GDP ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ จึงต้องเน้นให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพก่อนวัยสูงอายุและเมื่อ
เข้าสู่วัยสูงอายุ เพื่อลดภาระด้านเศรษฐกิจของประเทศ ครอบครัวและสังคม

   กระทรวงสาธารณสขุ จงึได้ด�าเนนิงานตามนโยบายของรฐับาลด้านที ่๓ การลดความเหลือ่มล�า้ของสงัคม 
และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ข้อ ๔ เตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับการดูแลด้านสุขภาพ
และสังคมส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนด้วยนักบริบาลชุมชน โดยมีบทบาทหน้าที่ 

   ๑. ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการดูแลของผู้สูงอายุที่มีก�าหนดไว้เต็มเวลา ๒. ปฏิบัติงานด้านการดูแล
สุขภาพและสังคมส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ ๓. ปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาและการจ้างงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภายใต้การก�ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ

     การพฒันาศกัยภาพและทกัษะของผูป้ฏบิตัหิน้าทีบ่ทบาทนกับรบิาลชมุชน ด้านการดแูลผู้สูงอาย ุ(คร ูก.)  
ในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังบุคลากรที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน หวังลดค่าใช้จ่ายด้าน
บรกิารสขุภาพลง ผูส้งูอายไุด้รบัการส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกนั ควบคุมโรค รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟสูขุภาพในชมุชน อย่างท่ัวถงึ  
เท่าเทียม เสริมสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อคนไทยมีสุขภาวะที่ดี นักบริบาลชุมชน (ครู ก.) จึงนับ 
เป็นบคุลากรทีส่�าคญั เนือ่งจากต้องไปปฏบิตังิานหน้าทีเ่ป็นผูป้ฏบิตังิาน ควบคมุ ก�ากบัการท�างานของนกับรบิาลชุมชนหรอื
นกับรบิาลท้องถิน่ในระดบัเขต ระดบัพืน้ที ่เพือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากรให้มคีวามรูท้ีเ่กีย่วกบัการดแูลเฉพาะโรค การดแูล 
แผล ภาวะวิกฤตกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR/AED) การดูแลทางจิตใจ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบบส่งต่อทั้งทาง
ด้านสุขภาพและทางสังคม เพื่อสร้างและพัฒนานักบริบาลชุมชน (ครู ก.) ให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

     แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ และหลักสูตรส�าหรับ 
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นักบริบาลชุมชน ทั้งน้ี เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานหลักสูตรกลางของประเทศสู่การปฏิบัติที่มีแนวทาง
ด�าเนนิการทีช่ัดเจน โดยมกีลไกระดบันโยบายในรูปคณะกรรมการระดบัชาตเิพื่อการควบคมุ ก�ากบั และพัฒนาหลักสูตร
กลางให้มีการก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการด�าเนินงานและเกิดการบูรณาการงานด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างแท้จริง รวมท้ัง
การพิจารณาความเหมาะสมหลกัสตูรส�าหรบันกับรบิาล เพือ่ไม่ให้ท�าลายระบบจติอาสาทีมี่อยูเ่ดิม และต่อยอดให้เกดิการ
สร้างนกับรบิาลชมุชนให้ครอบคลุมทกุพืน้ที ่โดยการต่อยอดจากหลกัสตูรขัน้กลาง ๗๐ ชัว่โมง ผนวกกบังานด้านสงัคมให้
เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ และมีแนวทางที่ชัดเจนและค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเป็นประจ�า 

   
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจัดอบรมผู้ดูแล (Care giver) ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรชั้นกลาง 
๗๐ ชั่วโมง มาอบรมเพิ่มอีก ๕๐ ชั่วโมง เป็น ๑๒๐ ชั่วโมง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรนักบริบาลชุมชน โดยประสาน
คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การณุย์ มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาชจดัอบรม ส�านกัอนามยัมหีน้าทีใ่นการตรวจ ก�ากับตดิตาม
การด�าเนินงาน

 
 ๓) การด�าเนินโครงการธนาคารเวลา
   สถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุไทยในปี ๒๕๖๐ มีผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จ�านวน ๑๑.๘ ล้านคน  

คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙ ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๒ จะเป็นครั้ง
แรกที่ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก และจะเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged 
Society) ในอีกไม่ถึง ๒๐ ปี ซึ่งโครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปนี้ เท่ากับเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของสังคมไทย
โดยรวมด้วย  เมือ่จ�าแนกประเภทผูส้งูอายพุบว่า มผีูส้งูอายสุ่วนใหญ่ทีด่แูลตวัเองได้โดยไม่ต้องพึง่ผูอ้ืน่ร้อยละ ๙๖.๙ โดย
ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ๖๐ – ๖๙ ปี มผีูส้งูอายทุีต้่องพึง่ผูอ้ืน่ในบางกจิกรรมของกจิวตัรประจ�าวนัร้อยละ ๒ และมผีูส้งูอายุ
ที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นทั้งหมดร้อยละ ๑.๑ โดยส่วนใหญ่อยู่ในวัยมากกว่า ๘๐ ปี จึงน่าจะสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของประชากร
ที่อยู่ในวัยพึ่งพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งการที่อายุที่ยืนยาวขึ้น กลับตามมาด้วยการเจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรังยาวนานขึ้น และโอกาสที่จะอยู่ในภาวะพึ่งพาอันเนื่องมาจากการทุพพลภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในส่วนของผู้สูง
อายทุีอ่ยูล่�าพงัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เช่นกนั  โดยข้อมลูจากผลส�ารวจ พบว่า มผีูส้งูอายทุีอ่ยูล่�าพงัคนเดยีวในครวัเรอืนร้อยละ 
๑๐.๓ และร้อยละ ๒๓.๓ อยู่ล�าพังกับคู่สมรส ซึ่งทั้ง ๒ กลุ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความเปราะบาง
ต่อปัญหาต่างๆ 

   ในช่วงท่ีผ่านมารัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ความส�าคัญกับการรองรับสังคมสูงวัยที่ประเทศไทยก�าลังเผชิญ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาพรวม โดยมีการออกนโยบายและมาตรการรองรับที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบัที ่๑๒ แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี โดยเฉพาะการผลกัดันประเดน็สงัคมสงูวยัให้เป็นระเบยีบวาระ
แห่งชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเด็นเร่งด่วนที่ส�าคัญ โดยหนึ่งใน
ประเด็นเร่งด่วนที่จะด�าเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลการด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรม หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม คือ 
ธนาคารเวลาเพื่อดูแลผู้สูงอายุ 

     ทัง้นีส้ภาพปัญหาทีผู่ส้งูอายตุ้องเผชญิจากสถานการณ์ข้างต้นนัน้ ได้เกดิขึน้ในหลายๆ ประเทศ โดยประเทศ
ทีเ่ข้าสูส่งัคมผูส้งูอายแุล้ว จงึได้เกิดแนวคดิทางการจัดการ ดงัเช่น การน�าแนวคิดธนาคารเวลา ซึง่เป็นแนวคิดทีม่กีารด�าเนนิ
การหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น เป็นต้น มาส่งเสริมให้คนในสังคมดูแล
ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ผู้สูงอายุ และเด็ก โดยสมาชิกธนาคารเวลาจะได้
รับการดูแลกลับคืนเมื่อมีความต้องการและจ�าเป็น โดยใช้เวลาเป็นหน่วยนับ คือ ท�างาน ๑ ชั่วโมงได้รับ ๑ คะแนนและ
สามารถสะสมเวลาในรูปแบบของบัญชีส่วนบุคคล โดยสามารถเบิกถอนเวลามาใช้เมื่อยามเป็นผู้สูงอายุหรือเมื่อต้องการ
ความช่วยเหลือ รวมทั้งสามารถบริจาคให้แก่คนในชุมชนหรือสมาชิกในครอบครัวได้ 
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  จากแนวคิดและรูปแบบการด�าเนินงานดังกล่าว กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุจงึเลง็เหน็ความส�าคญัของการน�าแนวคดิการด�าเนนิงานธนาคารเวลาทีจ่ะสามารถน�ามาปรบัใช้กบั
บรบิทและวฒันธรรมสงัคมไทย ด้วยประเทศไทยมทีนุทางสังคมและวฒันธรรมทีเ่ข้มแขง็ในเรือ่งของความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ 
การดูแลซึ่งกันและกัน และมีจิตอาสาที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครอยู่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งสอดรับกันแนวคิดธนาคารเวลา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการเสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เชิญส�านักอนามัย ส�านัก

วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และส�านักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อด�าเนินการโครงการธนาคารเวลาใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

๑.๔ การอนามัยสิ่งแวดล้อม
  การด�าเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  กรุงเทพมหานครมีจ�านวนสถานประกอบการอาหารประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร 

และแผงลอยจ�าหน่ายอาหารจ�านวนมากและหลากหลาย ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมของวัตถุอาหาร แหล่งกระจายสินค้า  
โดยแหล่งวัตถุดิบอาหาร ส่วนใหญ่มีการน�าเข้ามาจากต่างจังหวัด ซึ่งมีอยู่หลากหลายช่องทาง การผลิตวัตถุดิบอาหาร 
ซึ่งคือต้นน�้า บางส่วนอยู่นอกเหนือการควบคุม ก�ากับดูแลของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้แหล่งจ�าหน่ายอาหาร ซึ่งก็คือ
ปลายทางก่อนทีจ่ะถงึมอืผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร ยงัคงพบความเสีย่งต่อการปนเป้ือนด้านจลิุนทรย์ี สารเคมอัีนตราย
ต่างๆ ในวัตถุดิบอาหาร

  จากการด�าเนินโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา (๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) พบว่า
สถานการณ์ความปลอดภยัด้านอาหารมแีนวโน้มไม่คงที ่โดยสถติกิารปนเป้ือนทัง้สารเคมีอนัตรายและเชือ้โรคทีก่่อให้เกิด
โรคระบบทางเดินอาหาร พบร้อยละ ๑.๙ ๑.๙ ๒.๖ ๒.๕ และ ๒.๑ ตามล�าดับ

                
แนวทางการด�าเนินงาน
 ๑. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
   • ปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับกฎหมาย
   • การปรับปรุงเกณฑ์การตรวจประเมินด้านสุขลักษณะ
 ๒.  ด้านสุขลักษณะสถานที่จ�าหน่ายอาหาร
   ด�าเนนิการควบคมุ ก�ากบั ตรวจสอบ แนะน�าให้ผูป้ระกอบการปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามเกณฑ์สขุลกัษณะของ

การจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารอย่างสม�่าเสมอ
 ๓.  ด้านผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร
   • ส่งเสรมิความรูด้้านการสขุาภบิาลอาหาร โดยด�าเนนิการควบคมุ ก�ากบัให้ผูป้ระกอบการ ผูส้มัผสัอาหาร 

เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการเตรียม ประกอบปรุง และจ�าหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งกรุงเทพมหานครมีการด�าเนินการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ๒ แนวทาง คือ การเข้า
รับการอบรมแบบในห้องเรียน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-study)

   • ควบคมุ ก�ากบั ให้ผูป้ระกอบการ ผูส้มัผัสอาหารเข้ารบัการตรวจสุขภาพ ๙ โรค ได้แก่ วัณโรค อหิวาตกโรค 
ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์) โรคบิด ไข้สุกใส โรคเรื้อน โรคคางทูม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
และโรคอืน่ๆ ตามทีก่�าหนดก�าหนด เพือ่ป้องกันการตดิต่อจากผู้สัมผัสอาหารมาสู่ผู้บริโภค ตามข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร
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 • พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ ผูส้มัผสัอาหาร เช่น การประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู ้รวมทัง้ การให้องค์ความรู้ 
ใหม่ๆ แก่ผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหารในทุกกลุ่มเป้าหมาย

๔. ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร
 ด�าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร โดยชุดทดสอบเบ้ืองต้นและ

ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งกรุงเทพมหานครมีรถตรวจคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ (Mobile Unit for Food Safety) 
จ�านวน ๘ คัน โดยประจ�าที่กองสุขาภิบาลอาหาร จ�านวน ๒ คัน และประจ�ากลุ่มเขตๆ ละ ๑ คัน เพื่อหมุนเวียนในการ
ลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพอาหารที่จ�าหน่ายในพื้นที่

 • ส�านักอนามัยจัดสรรงบประมาณและชุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารให้ส�านักงานเขต
 • สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ โดยชุดทดสอบเบื้องต้นหาสารเคมีอันตราย ได้แก่ สารบอแรกซ์ 

ฟอร์มาลีน สารกันรา สารฟอกขาว สีสังเคราะห์ในอาหาร กรดแร่อิสระ (น�้าส้มสายชูปลอม) สารโพลาร์ และไอโอดีน  
รวมทั้งเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

 • สุม่เกบ็ตวัอย่างอาหารพร้อมบรโิภค ส่งตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบิตักิารเพือ่ตรวจหาเชือ้โรคท่ีเป็นอนัตราย
ในระบบทางเดินอาหาร ๔ ชนิด ได้แก่ Salmonella spp., E.coli, Staphylococcus oureus และ Vibrio cholera 
ในกรณีที่ตัวอย่างอาหารไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๕. ยกระดบัมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร โดยการรบัรองมาตรฐานอาหารปลอดภยัของกรงุเทพมหานคร
 สถานประกอบการที่จะได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครต้องเป็นสถาน

ประกอบการทีไ่ด้รบัใบอนญุาตหรอืหนงัสอืรบัรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และผลการตรวจประเมนิ
ผ่านเกณฑ์ ๓ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ อาคารสถานที่ ด้านอาหาร และด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร

๖. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านอาหารปลอดภัย ด้านกฎหมาย ด้านสิทธิประโยชน์ ของผู้บริโภคและ 
ผู้ประกอบการ

๗.  สร้างเครือข่ายการด�าเนินงานด้านอาหารปลอดภัย
 สนับสนุนผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) เข้ามาสนับสนุนการท�างานพัฒนาระบบกลไกการท�างาน  

เพื่อยกระดับความร่วมมือ และความเชื่อมโยงของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน
๘.  พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าท่ีเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานคร
 • การจดัอบรมพฒันาสมรรถนะเจ้าหน้าทีเ่พือ่เสรมิสร้างประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานด้านอาหารปลอดภัย

ของกรงุเทพมหานคร เช่น การตรวจวเิคราะห์คณุภาพอาหารของกรงุเทพมหานคร การตรวจวเิคราะห์คณุภาพอาหารของ
กรุงเทพมหานคร การตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกุรงเทพมหานคร การบังคับใช้กฎหมายฯ

 • การสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารได้รับการอบรม ศึกษาเพิ่มเติม
๙.  พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร
 • สร้างเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านการสุขาภิบาลอาหารของเจ้าหน้าที่
 • สร้างช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้านสุขาภิบาลอาหาร
 • การประมวลผลด้านการสขุาภิบาลอาหาร เพือ่ใช้ในการตดัสนิใจในระดบันโยบายของผูบ้ริหาร (อยูร่ะหว่าง

พัฒนาระบบ Software คาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)
ข้อบกพร่องที่พบ
 ส่วนใหญ่พบปัญหาด้านความสะอาดของภายในตลาด พื้น ทางระบายน�้า และโครงสร้างของตัวตลาดที่ขาด

การดแูลเอาใจใส่ มกีารสะสมสิง่ของทีไ่ม่ได้ใช้ ความสะอาดของแผงค้า การต่อเตมิแผงค้า การจดัการขยะและน�า้เสยี และ
ด้านสุขลักษณะที่ไม่ดีของผู้สัมผัสอาหารในตลาด
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ด�าเนินการในเรื่อง ดังนี้
๑.  กรุงเทพมหานครควรขยายผลในเรือ่ง Street food เขตละ ๑ แห่ง เพือ่เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชมุชน  

ท�าให้การเงินหมุนเวียน และสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งควรจัดให้มีกิจกรรมใน Street food เช่น การจัด 
การแสดงต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นสถานที่ให้ประชาชนได้ผ่อนคลาย

๒.  ส�านักอนามัยควรเชิญส�านักงานเขตประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแนวทางปฏิบัติให้ส�านักงานเขตใช้เป็น
เครือ่งมอืในการออกใบอนญุาตหรอืต่ออายใุบอนญุาตของตลาดประเภทที ่๑ และ ๒ ให้เหมาะสมกบัเขตเมอืง โดยอ้างองิ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อฯ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เป็นต้น 

๓.  กรมอนามัยควรศึกษาแนวทางการจดัตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ในเขตเมืองให้มีลกัษณะทีเ่หมาะสม เพราะตลาด
ประเภทที่ ๒ ในเขตเมืองด�าเนินการทุกวัน เพราะฉะนั้นจะต้องท�าให้มาตรฐานใกล้เคียงกับตลาดประเภทที่ ๑

๔.  ส�านกัอนามยัควรเร่งรดัด�าเนนิการในเรือ่งของการพฒันาระบบ Social Media รวมทัง้จดัท�าระบบการประเมนิ 
เพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand ๔.๐

๕. ส�านักอนามัยควรร่วมกับส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานครพัฒนาตลาดสดให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑  
เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการน�าไปใช้ประกอบการจัดตั้งตลาด

๖.  ส�านักงานเขตควรตรวจสอบ ควบคุมกิจการตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
๗.  ส�านกังานเขตควรด�าเนนิการในเร่ืองการมส่ีวนร่วมของชมุชน โดยการตัง้ผู้ซือ้และผู้ขายเป็นคณะกรรมการตลาด

ส่วนที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง
๒.๑ การส่งเสริมสุขภาพ
  ความคบืหน้าการด�าเนนิงานตามพระราชบญัญตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๙
  พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา มาตรา ๑๗ (๑) ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
มีอ�านาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณา กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเลขานุการ ได้ท�าหน้าที่ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท�ายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

  ในวยัรุ่นระดบัชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ ตามพระราชบญัญตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ยึดวัยรุ่นเป็นศูนย์กลาง (Teenage centered) โดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน 
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของร่วมกันในการด�าเนินการตามแนวทางที่จัดท�าขึ้น

  คณะกรรมการการฯ เห็นความส�าคัญในเรื่องนี้ จึงได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้ง 
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการเตรยีมความพร้อมรองรบัภารกจิตามพระราชบญัญตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๕) ประจ�าปี 
๒๕๕๙ เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๒ มถุินายน ๒๕๕๙ และคณะกรรมการวสิามญัฯ ได้รายงานผลการพจิารณาของคณะกรรมการ
วสิามญัฯ ในคราวประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสมยัสามญั สมัยแรก (ครัง้ที ่๑) ประจ�าปี พทุธศกัราช ๒๕๖๒ 
เมื่อวันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐

กรุงเทพมหานครได้รายงานความคืบหน้าการด�าเนินการในเรื่อง ดังนี้
๑. สนับสนุนให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครให้ได้รับการช่วยเหลือ 

การสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการเบื้องต้น ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในการฟื้นฟู พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างปกติ

๒. ปฏบิตังิานร่วมกับศนูย์ช่วยเหลอืสงัคมในการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ ให้เป็นไปตาม 
ภารกิจของหน่วยงานและสอดคล้องกับสภาพปัญหา



สรุปผลงานคณะกรรมการการสาธารณสุข
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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๓.  สนบัสนนุและส่งเสรมิให้ความคุ้มครองและพทิกัษ์สทิธ ิการช่วยเหลอืวยัรุน่ทีต่ัง้ครรภ์และบคุคลในครอบครวั
ที่ประสบความเดือดร้อน มีรายได้น้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่ีมีภูมิล�าเนาในกรุงเทพมหานครให้ได้รับการช่วยเหลือ  
ให้ค�าปรกึษาแนะน�าการแก้ไขปัญหา ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

๔.  สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยประสานให้ส�านักงานเขต ๕๐ เขต 
ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่รับผิดชอบ

๕.  เข้าร่วมประชุมกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ในด้านการขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานป้องกนัและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

๖.  ด�าเนนิงานตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยก�าหนดให้มารดาตัง้ครรภ์ในวยัรุน่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ต้องได้รับการดูแล

๗.  ด�าเนนิงานด้านเดก็เร่ร่อน ในศนูย์สร้างโอกาสเดก็กรงุเทพมหานคร ๗ แห่ง โดยมนีกัพฒันาสงัคม (ลกูจ้างชัว่คราว)  
ในพืน้ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นด้านการจดัสวสัดกิารในเชงิป้องกนั เช่น การให้ค�าปรกึษาแนะน�าการส่งเสรมิฟ้ืนฟสูขุภาพอนามยั 
และให้ความรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็ก เยาวชน และวัยรุ่น

๘.  ด�าเนนิการจดัโครงการจดัสวสัดกิารการสงเคราะห์และคุม้ครองสวสัดกิารเดก็ ปี ๒๕๖๒ โดยจดักจิกรรมสัมมนา
ให้ความรูแ้ละส่งเสรมิทศันคตเิชงิบวกเรือ่งเพศ ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและแก้ไขปัญหาตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาศกัยภาพและเพิม่ประสทิธภิาพบคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานด้านเดก็และเยาวชน 
และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลไกการพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  
ผูน้�าชมุชน แกนน�าชมุชน และประชาชนทัว่ไป จาก ๕๐ ส�านกังานเขต เขตละ ๒ คน จ�านวน ๑๐๐ คน เจ้าหน้าทีด่�าเนนิการ 
จ�านวน ๑๗ คน และวิทยากร จ�านวน ๕ คน รวมทัง้สิน้ ๑๒๒ คน ในวนัพธุที ่๖ มนีาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ โรงแรมทีเค พาเลช เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

๙.  ด�าเนนิงานตามค�าสัง่คณะอนกุรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์กรงุเทพมหานคร โดยผูว่้าราชการ
กรงุเทพมหานครเป็นประธานอนกุรรมการ ผูอ้�านวยการส�านกัพฒันาสงัคมเป็นอนกุรรมการ และผูอ้�านวยการส�านกังาน
การสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีค�าสั่งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์กรุงเทพมหานคร ที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างานขับเคลื่อน
ตามยุทธศาสตร์และคณะท�างานติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) ดังนี้ 
คณะท�างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะ

ชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม รับผิดชอบโดยส�านักการศึกษา ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา
เป็นประธานคณะท�างาน คณะท�างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบ
การในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น รับผิดชอบโดยส�านักพัฒนาสังคม  
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาสังคมเป็นประธานคณะท�างาน

คณะท�างานขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ที ่๓ พฒันาระบบบรกิารสุขภาพทางเพศและอนามยัการเจรญิพนัธุท์ีม่คุีณภาพ 
และเป็นมติร รับผดิชอบโดยส�านกัการแพทย์ ผูอ้�านวยการส�านกัการแพทย์เป็นประธานคณะท�างาน คณะท�างานขับเคลือ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการในกลุ่มวัยรุ่น 
รับผิดชอบโดยส�านักพัฒนาสังคม ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาสังคมเป็นประธานคณะท�างาน

คณะท�างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัยและการจัดการความรู้ 
รับผิดชอบโดยส�านักอนามัย ผู้อ�านวยการส�านักอนามัยเป็นประธานคณะท�างาน 

โดยก�าหนดการประชมุพจิารณาร่างยทุธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่กรงุเทพมหานคร
และแผนปฏบิตักิารตามยทุธศาสตร์ฯ ครัง้ที ่๑/๒๕๖๒ ในวนัพฤหสับดทีี ่๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชมุ 
ชั้น ๔ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดง เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อไป
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการในเรื่อง ดังนี้
๑. ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�าแผนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง 
๒. ในกรณีที่เด็กขอยุติการศึกษาสายสามัญ ควรจัดทางเลือกให้นักเรียนตั้งครรภ์ได้ฝึกอาชีพที่โรงเรียนฝึกอาชีพ

ของกรุงเทพมหานคร 

๒.๒ การพัฒนาระบบสาธารณสุข 
ความคืบหน้าการด�าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับเขต ความคืบหน้าการด�าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ตามที่กรุงเทพมหานคร
ร่วมกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการด�าเนินงานและบริหารจัดการ
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�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. ๒๕๖๒ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒)

๖.  ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการสนับสนุน 
การจัดบริการดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. ๒๕๖๒ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒)

๗.  ประกาศคณะกรรมการกองทนุหลักประกนัสขุภาพกรงุเทพมหานคร เร่ือง แต่งตัง้อนกุรรมการการด้านกฎหมาย 
กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป) 

๘. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไข
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ (มีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒)

๙. ระเบยีบคณะกรรมการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพกรงุเทพมหานคร ว่าด้วยการด�าเนนิงานและบรหิารจดัการ
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�านักงานเขต ๕๐ แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ ศูนย์ ได้ด�าเนินการคัดเลือกและสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว     
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เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ และได้ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรรหาเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเขตให้ส�านักอนามัย ตามก�าหนดภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ พบว่า มีบางเขตที่ยังขาด
บางองค์ประกอบจึงต้องมีการคัดเลือกและสรรหาอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ ๒๘  
พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ส�านกัอนามยัในฐานะเลขานกุารกองทนุหลกัประกนัสขุภาพกรงุเทพมหานคร ได้ประสานให้ส�านกังานเขต 
ด�าเนนิการสรรหาอนกุรรมการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพเขตให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที ่๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ และด�าเนนิการ 
คัดเลือกอนุกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในค�าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต  
ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการด�าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร ในระดับพื้นที่ต่อไป

ส�านักอนามัยได้จัดประชุมชี้แจงการด�าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ในระดับเขตพื้นที่  
ในวนัที ่๖ ธนัวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชัน้ ๑๙ อาคารธานนีพรตัน์ กรงุเทพมหานคร ๒ ดินแดง  
ให้กบัผูช่้วยผูอ้�านวยการเขตและหวัหน้าฝ่ายพฒันาชมุชนและสวสัดิการสงัคม สงักัดส�านกังานเขต ๕๐ แห่ง และเจ้าหน้าท่ี 
ที่เกี่ยวข้อง

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีหนังสือที่ สปสช.๕.๔๒/๑๗๑๕ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง 
การจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติแจ้งการจัดสรรงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ด�าเนินการในชุมชน ตามกรอบการบริหาร
งบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๒๕๖๓ อัตรา ๔๕ บาทต่อประชากร 
ส�าหรับประชากรทุกสิทธิของกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๗,๙๔๘,๑๕๘ คน เป็นเงิน ๓๕๗,๖๖๗,๑๑๐ บาท (สามร้อยห้า
สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) เพื่อให้กรุงเทพมหานครด�าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครต้องสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ ๖๐ 
ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การด�าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจ�าปีงบ
ประมาณนั้นๆ ตามข้อ ๕ ในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้กรุงเทพมหานคร ด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเป็นเงิน 
๒๑๔,๖๐๐,๒๖๖.๐๐ บาท (สองร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสองร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีหนังสือที่ สปสช.๕.๔๒/๑๘๓๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง 
เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงานระบบบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยเชิญ 
ผูแ้ทนและผูร้บัผดิชอบงานระบบบรกิารปฐมภมูแิละงานกองทนุหลกัประกนัสขุภาพกรงุเทพมหานคร ของส�านกัอนามยั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงานระบบบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดภูเก็ต  
ในวันที่ ๘ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

ส�านักอนามัย เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 
ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๓

ความคืบหน้าการด�าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.)
ส�านกัอนามยัได้รายงานความคืบหน้าการด�าเนนิงานคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวติระดบัเขต (พชข.) ในเรือ่ง

ดังนี้
๑.  เตรียมความพร้อมคณะกรรมการส่วนที่เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ 

ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
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คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระเบียบส�านักนายกฯ ประกาศในราชกิจจา-นุเบกษา  
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑) แต่งตั้งแล้ว จ�านวน ๕๐ เขต

๓.  กรุงเทพมหานคร โดยส�านักงานเขตหนองแขมและส�านักอนามัย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
สาธารณสุข จัดการจัดนิทรรศการการด�าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่เสนอต่อนายกรัฐมนตรี 
เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงานโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและสื่อมวลชน ณ ตึกบัญชาการ ๑ ท�าเนียบรัฐบาล

๔.  จัดโครงการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) โดยมี
วตัถุประสงค์ เพือ่ให้การขบัเคลือ่นงานพฒันาคุณภาพชีวติระดบัพืน้ที ่กรงุเทพมหานคร บรรลตุามเจตนารมณ์ของระเบยีบ
ส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อให้การท�างานของคณะกรรมการ
พฒันาคณุภาพชวีติระดบัเขต (พชข.) มคีวามเข้าใจทีต่รงกนัถึงหลกัการ แนวคดิและวธิดี�าเนนิงานของกลไกคณะกรรมการ
พฒันาคณุภาพชวีติระดบัเขต (พชข.) เป็นไปในทศิทางเดียวกนั ตลอดจนมกีารบรูณาการการด�าเนนิงานร่วมกนัและพฒันา
กระบวนการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมข้อมูล กระบวนการท�างาน  
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชวีติระดบัเขต (พชข.) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัเขต  
(พชข.) กลุม่เป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวติระดบัเขต (พชข.) และผู้เกีย่วข้อง ก�าหนดจัดโครงการฯ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับเขต ได้คัดเลือกประเดน็การพฒันาคณุภาพชีวิตจ�าแนกตามประเดน็ได้ ๘ ประเดน็ส�าคัญ รายละเอยีดดงันี ้๑. ผูสู้งอายุ  
(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

การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัพืน้ที ่โดยกระทรวงมหาดไทยขอให้ทกุจงัหวดั ยกเว้น
กรงุเทพมหานคร รายงานผลการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานการพฒันาคุณภาพชีวติระดบัอ�าเภอ (พชข.) จ�านวน ๘๗๘ อ�าเภอ  
ในส่วนกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรายงานผลการด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส�านักอนามัยได้มีหนังสือที่ กท ๐๗๐๖/๑๐๕๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอให้ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ท้ัง ๕๐ เขต รายงานผลการด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เพือ่ส�านกัอนามัยจะด�าเนนิการรวบรวมผลการด�าเนนิงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบตามก�าหนดเวลา ซึง่จะมรีายงานใน
ทีป่ระชมุคณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัพืน้ที ่ครัง้ที ่๔/๒๕๖๒ ในวนัที ่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ส�านกัอนามยั ได้มกีารหารอืร่วมกบัส�านกัการคลงั ส�านกังบประมาณกรงุเทพมหานคร เกีย่วกบัการเบกิค่าใช้จ่ายใน
การด�าเนนิงานของคณะกรรมพฒันาคณุภาพชวีติระดบัเขต (พชข.) โดยมรีองปลดักรงุเทพมหานคร (นางวนัทนย์ี วฒันะ) 
เป็นประธาน และส�านักอนามัยได้มีหนังสือที่ กท ๐๗๐๖/๕๒๗๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) น�าเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร  ความคืบหน้า 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต กรณีการสนับสนุนค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ทั้ง ๕๐ เขต โดยคณะกลั่นกรองกฎหมาย ส�านักการคลัง ได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เบี้ยประชุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ เกี่ยวกับความหมายค�าว่า “กรรมการ” 
ขณะนี้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการวิสามัญกฎหมาย เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และเตรียมน�าเข้าที่ประชุม
สภากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณามีมติเห็นชอบเพื่อน�าเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม 
และประกาศใช้ต่อไป

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ส�านกัอนามยับรหิาร ๓ เรือ่ง ได้แก่ โครงการดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายทุีม่ภีาวะ

พึง่พงิ (Long term care)  คณะกรรมการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพกรงุเทพมหานคร และคณะกรรมการพฒันาคณุภาพ



สรุปผลงานคณะกรรมการการสาธารณสุข
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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ชวีิตระดบัเขต (พชข.) อ�านวยการอยูภ่ายใต้ส�านกังานเดยีวกนั และควรด�าเนินการร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน (กขป.)  โดยขอให้เร่งรีบด�าเนินการกันอย่างจริงจัง

ส่วนที่ ๓ การด�าเนินงานด้านนิติบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข
๓.๑ การเสนอญัตติ
  การรักษาพยาบาล
  การติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator (AED)) จ�านวน  

๒๐๐ เครื่อง แผนการบ�ารุงรักษาและการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง AED รวมทั้งแผนการจัดซื้อ
และติดตั้งเพิ่มเติม

  เนื่องจากปัจจุบันภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ ของคนไทย  
ซึง่ความเสีย่งต่อการเกิดอุบตัเิหตหุวัใจหยดุเต้นกะทนัหนัอาจเกดิได้กบัทกุคน ไม่ว่าเดก็หรือผูใ้หญ่ เกดิได้ในทกุสถานที ่ทกุเวลา  
และที่พบได้บ่อยในระหว่างการออกก�าลังกาย เพียงเสี่ยววินาทีที่หัวใจหยุดเต้น หรือเต้นผิดจังหวะ สมองและร่างกายจะ 
ขาดออกซเิจนจนน�าไปสูก่ารเสยีชวีติในทีส่ดุ และหากมกีารเกดิหวัใจวายเฉยีบพลันหรอืหวัใจล้มเหลว เครือ่งกระตกุหวัใจ 
ไฟฟ้าอัตโนมัติจะช่วยกระตุ้นหัวใจให้กลับมาเต้นเป็นปกติด้วยไฟฟ้ากระแสตรง และสามารถช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นกลับมา
ได้ถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ แต่หากไม่มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า การฟื้นกลับมาของผู้ป่วยจะมีเพียง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น 

  คณะกรรมการการฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญในเรื่องนี้ จึงได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครติดตั้ง
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Automated External Defibrillator (AED)) ในสถานที่ที่เหมาะสม ในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๖) ประจ�าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และ
เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External 
Defibrillator (AED)) ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช 
๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

  กรุงเทพมหานครได้ด�าเนนิการจดัซือ้เครือ่งกระตกุหวัใจไฟฟ้า (Automated External Defibrillator (AED)) 
จ�านวน ๒๐๐ เครื่อง และติดตั้งในสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ส�านักงานเขต ศูนย์กีฬา สวนสาธารณะ 
ศูนย์เยาวชน โรงเรียน และหน่วยงานระดับส�านักที่มีผู้รับบริการมากกว่า ๕,๐๐๐ คนต่อวัน หรือผู้สูงอายุมากว่า ๕๐ คน
ต่อวนั โดยทีผ่่านมามเีหตกุารณ์นกักฬีาเกดิภาวะหวัใจวายเฉยีบพลนัในสนามกฬีา และมีการน�าเครือ่งกระตกุหวัใจไฟฟ้า
อตัโนมตั ิ(AED) ไปช่วยชีวติไว้ได้ เป็นการให้บริการทางด้านการแพทย์ในเบือ้งต้นให้กบัประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
อย่างไรก็ตาม เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ที่กรุงเทพมหานครได้ด�าเนินการจัดซื้อและติดตั้งไปแล้วนั้นยังไม่
เพียงพอและทั่วถึง เพราะนอกจากการติดตั้งไว้ในบริเวณสวนสาธารณะ สนามกีฬา และสถานที่ราชการแล้ว สถานที่ที่มี
ผู้คนพลุกพล่าน เช่น สถานีรถไฟฟ้า ท่าอากาศยาน พื้นที่ห่างไกลจากหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งมีความจ�าเป็นเช่นกัน ดังนั้น  
จงึขอให้กรงุเทพมหานครจดัหาเครือ่งกระตกุหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตั ิอตัโนมตั ิ(Automated External Defibrillator (AED)) 
เพิ่มเติม จ�านวน ๒๐๐ เครื่อง เพื่อติดตั้งให้ทั่วถึงที่เหมาะสม

  คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการจัดหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ 
(Automated External Defibrillator (AED)) เพิ่มเติม จ�านวน ๒๐๐ เครื่อง เพื่อติดตั้งให้ทั่วถึงพื้นที่ที่เหมาะสม  
ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๔) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

๓.๒ การตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ
  ๓.๒.๑ การป้องกันและควบคุมโรค
     ๑)  การด�าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
               โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจติเวชทีเ่ป็นปัญหาสขุภาพจติทีส่�าคญั เนือ่งจากเป็นความเจ็บป่วยทางจติ 
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ทีม่คีวามรนุแรง ส่งผลต่อคุณภาพชวิีตและก่อให้เกดิความสญูเสยี กล่าวคอืเป็นโรคทีส่ามารถน�าไปสูก่ารท�าร้ายตนเองและ
ฆ่าตัวตาย จากการส�ารวจระดับประเทศพบอัตราความชุกร้อยละ ๒.๗ ส�าหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบอัตราความชุก 
ร้อยละ ๕ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นสังคมเมืองที่มีความเจริญอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีการปรับตัวต่อการใช้ชีวิต
มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ เกิดความวิตกกังวล ความเครียดน�าไปสู่โรคซึมเศร้าได้ หากไม่ได้รับการดูแล 
ช่วยเหลอื มแีนวโน้มฆ่าตวัตายได้ในทีส่ดุ ทัง้นีก้ารเข้าถงึบรกิารของกลุ่มเส่ียงทีม่ภีาวะซมึเศร้าน้อยมเีพยีงร้อยละ ๒๕.๓๕ 
ท�าให้กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยซึมเศร้าไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ท�าให้น�าไปสู่การฆ่าตัวตาย

ศนูย์สขุภาพจติที ่๑๓ กรุงเทพมหานคร ได้ส�ารวจสขุภาพใจคอืความสขุและความเครยีดของประชาชนวยัท�างาน
อายุ ๑๕ – ๖๐ ปี ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทุกสาขาอาชีพ ในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑ ใช้กลุ่มตัวอย่าง 
๒,๒๖๑ คน ผลส�ารวจปรากฏดังนี้ 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�่ากว่าปกติ คือ ต�่ากว่า ๒๗ คะแนนลงมา เมื่อเปรียบเทียบกับผลส�ารวจในระดับ
ประเทศในกลุม่อาย ุ๑๕ ปีขัน้ไป เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่าสดัส่วนคนกรงุเทพมหานครมคีวามสขุน้อยกว่าภาพรวมประเทศที่
ได้ร้อยละ ๘๓.๖ และสดัส่วนคนกรงุเทพมหานครมค่ีาความสขุในระดับทีต่�า่กว่าปกตมิากกว่าภาพรวมประเทศทีไ่ด้ร้อยละ  
๑๖.๔ หรอืมากกว่าเกอืบ ๒ เท่าตวั ส่วนด้านความเครยีด ซึง่มคีะแนนรวม ๑๕ คะแนน ผลพบว่า มคีวามเครยีดระดบัน้อย 
คอืคะแนนต�า่กว่า ๔ คะแนนลงมา ซ่ึงจดัว่าเป็นระดบัทีพ่อใจได้ในคนปกตมิร้ีอยละ ๕๕ ทีเ่หลอือกีร้อยละ ๔๕ มคีวามเครยีด 
ผิดปกติ โดยมีความเครียดระดับปานกลางคะแนน ๕ - ๗ ร้อยละ ๒๙ เครียดระดับมากคะแนน ๘ - ๙ ร้อยละ ๘ และ
เครียดระดับมากที่สุด ๑๐ – ๑๕ ร้อยละ ๘

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓ เร่งบูรณาการการท�างานร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ อย่างใกล้ชิด  
และพัฒนาความรู้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครและขยายผลถึงผู้น�าชุมชนต่างๆ ด้วย รวมทั้งพัฒนา
เทคโนโลยเีพือ่เพิม่การเข้าถงึบรกิารข้อมลูความรูส้ขุภาพจติทีง่่ายขึน้ของประชาชนทกุกลุม่ ซึง่สภาพทีอ่ยูอ่าศยัมหีลายรปู
แบบและเหมาะสมกบัสภาพวถีิชวีติ เพือ่ดแูลส่งเสรมิป้องกนัปัญหาสขุภาพจติ ส�านกัอนามยั กรงุเทพมหานคร ได้จดับรกิาร 
สขุภาพจติสูง่านบริการของศนูย์บรกิารสาธารณสขุ ๔ มติ ิได้แก่ การสร้างเสรมิ การป้องกนั การบ�าบดัรกัษา และการฟ้ืนฟู 
สุขภาพ พัฒนาระบบและจัดบริการสุขภาพจิตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งเชิงรับในศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง และ
เชิงรุกในชุมชน ส่งเสริม สนับสนุน และด�าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพจิต

ปัญหาของการบริการและการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
๑. การดแูลรักษาผูป่้วยจติเวชเร่ร่อน ไร้บ้าน ไม่มบีตัรประจ�าตวัประชาชน (เจ้าหน้าทีน่�าส่ง) ท�าให้ไม่สามารถเกบ็ค่า

รกัษาพยาบาลได้และหลงัจากอาการดขีึน้ไม่สามารถจ�าหน่ายได้ อกีทัง้สถานสงเคราะห์ส�าหรบัดแูลบคุคลเหล่านีม้น้ีอยมาก
๒.  การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชยังน้อย จ�าเป็นต้องทบทวนกิจกรรมและพัฒนาระบบ (ร่วมกันหลายฝ่าย)  

ตั้งแต่การค้นหาคัดกรอง การวินิจฉัย รักษา การติดตามดูแลต่อเนื่องระยะยาว การเฝ้าระวังการกลับซ�้า การฟื้นฟู
สมรรถภาพ การสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.  การตดิตามดแูลต่อเนือ่งในชุมชนส�าหรบัผูป่้วยจติเวชเร้ือรงั เพือ่ป้องกนัการขาดยาและกลบัเป็นซ�า้ยังมน้ีอยมาก  
ระบบการติดตามดูแลในกรุงเทพมหานครนั้นต้องอาศัยหน่วยงานในพื้นที่ เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข

๔.  ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังหลายรายมีปัญหาโรคทางกายร่วมด้วย แต่โรงพยาบาลจิตเวชจะไม่มีอายุรแพทย์หรือ 
แพทย์ฝ่ายกายสาขาอืน่ๆ ทีผ่่านมาการส่งต่อผูป่้วยไปรกัษาทีโ่รงพยาบาลฝ่ายกายมคีวามยากล�าบากมาก ได้รบัการปฏเิสธ
ด้วยหลากหลายเหตุผล

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการในเรื่อง ดังนี้
๑. เรือ่งการรักษา โรงพยาบาลในสงักดัส�านกัการแพทย์ทกุแห่ง รวมทัง้โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ควรจดัตัง้ Ward 



สรุปผลงานคณะกรรมการการสาธารณสุข
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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จิตเวช ให้มีจ�านวนเตียงที่เพียงพอในการดูแลผู้ป่วย
๒. เรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ส�านักอนามัยควรจัดท�าแผนให้เอกชนด�าเนินการ Screening ภารกิจที่

จะต้องถ่ายโอนให้หน่วยบริการปฐมภูมิด�าเนินการ เช่น งานส่งเสริมสุขภาพ การคัดกรองผู้ที่มีความเครียด การคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า การตรวจคัดกรองคนไข้โรคจิต เป็นต้น โดยส�านักอนามัยมีหน้าที่ จัดอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง
ตรวจสอบ ก�ากับติดตามการด�าเนินงาน

๓. เรื่องการมีส่วนร่วม ส�านักอนามัยควรจัดกิจกรรมในชุมชน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้น โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการค้นหาผู้ป่วย 

คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งสภากรุงเทพมหานคร ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าว  
ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๗) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่  
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒) แนวทางการส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคในสถานประกอบการตามพระราชบัญญติัควบคมุโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ และการลงนามความร่วมมือ ๑๐ แนวทางฯ

 ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพและโรคท่ีเกิดจากส่ิงแวดล้อมแนวโน้มจะมีความ
รนุแรงมากขึน้ และยงัไม่มกีลไกในการเฝ้าระวงัป้องกนั และควบคมุโรคอย่างเป็นระบบ เพือ่ประโยชน์ในการดแูลสขุภาพของ
ประชาชน จงึสมควรมกีฎหมายเกีย่วกบัการควบคมุโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อม โดยไม่ให้ซ�า้ซ้อน 
กบักฎหมายอืน่และไม่เป็นการเพิม่ภาระแก่ประชาชน โดยก�าหนดขอบเขต ในการบงัคบัใช้กฎหมาย ให้ใช้บังคบักบันายจ้าง 
ลูกจ้าง แรงงานนอกระบบ หน่วยบริการประชาชนท่ีได้รับหรืออาจะได้รับมลพิษ แต่ไม่ใช้บังคับกับราชการส่วนกลาง  
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง และให้มีคณะกรรมการควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก 
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครท�าหน้าที่ด�าเนินงานด้านเทคนิคที่เก่ียวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรค 
จากการประกอบอาชพีและโรคทีเ่กดิจากสิง่แวดล้อม ให้รฐัมนตรีประกาศรายชือ่และอาการส�าคญัของโรคทีต้่องเฝ้าระวัง  
ป้องกนั หรือควบคมุ และออกกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานการให้บรกิารของหน่วยบรกิารอาชวีเวชกรรมและหน่วยบรกิาร 
อาชีวเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ในการเฝ้าระหวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ให้นายจ้างจัดให้มี 
การตรวจสุขภาพลูกจ้าง รวมถึงแรงงานนอกระบบให้มีสิทธิได้รับการตรวจสุขภาพเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ก�าหนดให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษต้องจัดให้มีการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ  
และให้นายจ้างหรอืผูร้บัผดิชอบในสถานพยาบาลมหีน้าทีแ่จ้งข้อมลูในกรณทีีพ่บลูกจ้าง แรงงานนอกระบบ หรอืประชาชน 
ที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ ซึ่งสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากส่ิงแวดล้อมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ส่วนการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม ก�าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งหน่วย
ปฏิบัติการ เพื่อท�าหน้าที่ในการสอบสวนโรค การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อม และก�าหนดโทษส�าหรับผู้ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก�าหนด

 ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด ๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศ  
ซึ่งครบก�าหนดในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อก�าหนดกลไกการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบการแจ้งข้อมูลที่จ�าเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และ 
การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง หรือโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจะได้รับมลพิษให้
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และก�าหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่หรือรายงาน
เกี่ยวกับการพบหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ 
กรมควบคุมโรค เพื่อให้สามารถด�าเนินการกับสถานการณ์การเกิดโรคดังกล่าวได้ทันท่วงที
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หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงแรงงาน ปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม ปลดักรงุเทพมหานคร ประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยท�างานท�างานในสถานประกอบการ 
เมือ่วนัท่ี ๑๒ กนัยายน ๒๕๖๒ โดยม ีพล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานพธิลีงนาม โดยความร่วมมอื
ดงักล่าว เป็นการลดความซ�า้ซ้อนในการปฏิบตังิานของหน่วยงานต่างๆ โดยปรบัปรงุฐานข้อมลูสารสนเทศการส่งเสรมิสุข
ภาพและป้องกันโรคให้มีความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมการใช้ข้อมูลร่วมกันในการวางแผนและ
ขับเคลื่อนการด�าเนินงาน รวมถึงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ นอกจากนี้ ได้ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง และส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพคนวัยท�างานด้วยชุดความรู้ 
สขุภาพ ๑๐ เรือ่ง “ปลอดภัยด ีสขุภาพด ีงานด ีมคีวามสขุ ในสถานประกอบการ” เพือ่ใช้เป็นแนวทางสขุภาพในแต่ละมติิ
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
คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาญตัตดิงักล่าว ในคราวประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่ี่ (ครัง้ที ่๔)  
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

 ๓.๒.๒ การส่งเสริมสุขภาพ
     การจัดตั้งศูนย์เด็กอ่อน (Nursery) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
         เนื่องจากขณะน้ีประเทศไทยเผชิญปัญหาจ�านวนประชากรไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ โดยในปี  

พ.ศ. ๒๕๕๘ มีอัตราการเกิดน้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐ คน และมีอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมากจากวิถีชีวิต 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ประชากรอยู่เป็นโสดมากขึ้น แต่งงานกันน้อยลง ไม่ต้องการมีบุตร รวมไปถึงสวัสดิการที่ไม่เอื้อต่อการ
มีบุตร ซึ่งปัญหาดังกล่าวรวมถึงข้าราชการและลูกจ้าง ภายหลังจากพ้นการลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตรระยะเวลา ๓ เดือน 
ไม่สามารถดูแลบุตรได้เอง ต้องให้ญาติช่วยเลี้ยงดูแลหรือน�าเด็กไปฝากเลี้ยงกับสถานรับเลี้ยงดูบุตรระยะเวลา ๓ เดือน 
ไม่สามารถดูแลบุตรได้เอง จึงต้องให้ญาติช่วยเลี้ยงดู หรือฝากให้สถานรับเล้ียงเด็กอ่อนของภาครัฐหรือเอกชนที่เปิดให้
บรกิาร ซึง่ศนูย์เดก็อ่อนในปัจจบุนัมจี�านวนไม่เพยีงพอและไม่มกีารควบคมุคณุภาพทีเ่หมาะสม รวมทัง้สถานรบัเลีย้งเดก็
อ่อนของภาคเอกชนบางแห่งไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร ท�าให้เด็กไม่ได้รับการดูแลที่ดีที่เหมาะสมกับช่วงวัย เนื่องจากการ
เลี้ยงดูเด็กอ่อนมีความส�าคัญจ�าเป็นต้องเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ

     จากสภาพปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการการสาธารณสุขเห็นถึงความส�าคัญของการดูแลเด็กอ่อน 
ส�าหรับแม่ที่ประสบปัญหาการดูแลลูกหลังการคลอด ซึ่งการจัดบริการศูนย์เด็กอ่อนให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่
จะเป็นแนวทางเลือกส�าหรับผู้ที่ต้องการมีลูกแต่ไม่มีเวลามากพอที่จะเล้ียงดูลูกได้เอง และผู้ที่ไม่มีญาติช่วยเล้ียงดูลูก  
เพือ่เป็นการสนบัสนนุให้มสีถานทีส่�าหรบัให้แม่ท�างานสามารถเลีย้งลกูด้วยนมแม่ได้มกีารพฒันารปูแบบศนูย์เดก็อ่อนใน
สถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐอื่น และเอกชน สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ก�าหนดให้รัฐต้องด�าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการด้วย ประกอบกบักรงุเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ภาคเอกชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการด้วย ประกอบกบักรงุเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอี�านาจ
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และหน้าทีด่�าเนนิการในเรือ่งการสาธารณสุข การอนามยัครอบครวั การรกัษาพยาบาล และการสังคมสงเคราะห์ การจดัต้ัง 
และพัฒนารูปแบบศูนย์เด็กอ่อนให้มีมาตรฐานเป็นการช่วยสนับสนุนให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ได้ในทุกช่วงวัย รวมทั้งเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่งด้วย

คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งและพัฒนา 
รปูแบบศนูย์เดก็อ่อนให้มมีาตรฐาน ซึง่สภากรงุเทพมหานคร ได้ตัง้คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาญตัตดิงักล่าว ในคราว 
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก (ครั้งที่ ๕) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๒

๓.๒.๓ การรักษาพยาบาล
   การด�าเนินการตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้  

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา ๔๗ ก�าหนดให้บุคคลมีสิทธิได้รับบริการ
สาธารณสขุของรฐัและมาตรา ๕๕ ก�าหนดเก่ียวกบัหน้าทีข่องรฐัทีจ่ะต้องด�าเนนิการให้ประชาชนได้รับบรกิารสาธารณสุข
ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ช. ด้านอื่นๆ (๕) ที่ก�าหนดให้ด�าเนินการปฏิรูปประเทศโดยให้มี
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม จึงจ�าเป็นต้องมีกฎหมาย
เกีย่วกบัระบบสขุภาพปฐมภมู ิโดยก�าหนดให้มคีณะกรรมการระบบสขุภาพปฐมภูมทิ�าหน้าทีก่�ากับดูแลเชงินโยบายควบคู่
กับก�าหนดหลักเกณฑ์การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และก�าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับเช่ือมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ และจัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิในจ�านวนที่เหมาะสม  
ในการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิก�าหนดให้สิทธิกับบุคคลทุกคนและบุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตาม
กฎหมายได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด ส�าหรับกระบวนการการรับบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ ก�าหนดให้ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดท�าบัญชี
รายชื่อผู้รับบริการในเขตพื้นที่ของหน่วยบริการ รวมทั้งอาจจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นต่อการจัดบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ และให้หน่วยบริการก�าหนดสถานที่ วัน และเวลาในการให้บริการตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มี
ความจ�าเป็นต้องส่งผู้รับบริการให้หน่วยบริการอื่นๆ ก�าหนดให้มีระบบข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ในการส่งต่อผู้รับ
บริการ กรณทีีห่น่วยบรกิารปฐมภมูหิรอืเครอืข่ายปฐมภมูใิดไม่ปฏบิตัติามมาตรการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานในการ
ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งหากกระท�าของหน่วยบริการฯ เป็นการกระท�าการร้ายแรงหรือเกิดซ�้าหลายครั้ง ก�าหนดให้
ปลดักระทรวงสาธารณสขุพจิารณาสัง่เพกิถอนการขึน้ทะเบยีนของหน่วยบรกิารนัน้ได้ นอกจากนี ้ยงัก�าหนดให้พนกังาน
เจ้าหน้าทีม่อี�านาจการตรวจสอบสถานทีห่น่วยบรกิาร ตลอดจนก�าหนดโทษในกรณไีม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ของคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ โดยให้เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้คือ การมีกลไกการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิท�าให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงด้านสุขภาพให้เกิดข้ึนใน
สังคมและประเทศคณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษารูปแบบระบบ
สุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงสภากรุงเทพมหานคร  
ได้ต้ังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าว ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ส่ี  
(ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
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ส่วนที่ ๕
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สรุปผลงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

	  

	  
	  

	  	  

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

พลเอก คนินทร วงศาโรจน์
กรรมการ

พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล    
กรรมการและเลขานุการ

พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
กรรมการ

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์
รองประธานกรรมการ

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์
กรรมการ

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา
ประธานกรรมการ                                                                         
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ผลการด�าเนินงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

ประชุมหารือแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยใช้ระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

ประชุมหารือแนวทางการจัดการมูลฝอยในศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหรือศูนย์เรียนรู้

การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคัดแยกและจัดการมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ 
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ติดตามผลการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

แนวทางการบริหารจัดการแหล่งน�้าและการบ�าบัดน�้าเสีย

แนวทางการด�าเนินโครงการ “We Park” และการขยายความร่วมมือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
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โครงการการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
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สรุปผลงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
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สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อมในคราวประชุมสภากรงุเทพมหานคร 

สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิก 
สภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๖ คน ดังนี้

 ๑. นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานกรรมการ
 ๒. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ กรรมการ 
 ๔. พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ กรรมการ
 ๕. พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์   ง่วนบรรจง กรรมการ
 ๖. พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
 ๑. นางสาวทิพย์ชนม์    เต่าทอง นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ
      กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
      ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
 ๒. นางสาวปิยนุช  สิทธิศร นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ
      กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
      ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท�าหน้าที่พิจารณาศึกษางานด้านการรักษาความสะอาดและ 
สิ่งแวดล้อม จ�านวน ๒ คณะ ดังนี้

๑.  คณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยและการรักษาความสะอาด รับผิดชอบการพิจารณา
แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพระบบการจดัการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูตัง้แต่แหล่งก�าเนดิ จนถงึการก�าจดัอย่างถกูต้องตาม
หลักวิชาการ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลดและคัดแยกมูลฝอย โดยมี พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์  
ง่วนบรรจง เป็นประธานอนุกรรมการ

๒.  คณะอนกุรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการสวนสาธารณะและพืน้ทีส่เีขยีว รบัผดิชอบการพจิารณาแนวทาง
การวางแผนและพฒันาพืน้ทีสี่เขยีวในกรงุเทพมหานคร ทัง้ในรปูแบบสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนแนวตัง้ และสวนถนน 
การพจิารณาปรับปรงุกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้เพิม่การเข้าถงึและใช้ประโยชน์พืน้ทีส่เีขยีวของประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
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ผลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณา ศึกษา และติดตามการด�าเนินงานของ

กรุงเทพมหานครแบ่งเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒. ด้านการบริหารจัดการแหล่งน�้าและการบ�าบัดน�้าเสีย
๓. ด้านคุณภาพอากาศและปัญหาฝุ่นละออง
๔. ด้านการบริหารจัดการสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว

๑. ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๑.๑ แนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยใช้ระบบการช�าระเงินแบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
  คณะกรรมการการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อม ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส�านักการคลัง 

และส�านกังานเขตคนันายาวเพือ่หารอืแนวทางการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมการจดัการสิง่ปฏกิลูและมลูฝอยโดยใช้ระบบการ
ช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานคร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต่อสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งสภากรุงเทพมหานครได้มีมติ
รบัหลกัการแล้ว แต่เพือ่ให้การด�าเนนิการเป็นไปด้วยความรอบคอบ สภากรงุเทพมหานครจงึได้ตัง้คณะกรรมการวสิามญั
พจิารณาร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ค่าธรรมเนยีมการให้บรกิารในการจดัการส่ิงปฏกิลูหรอืมลูฝอยตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุขฯ โดยมีประเด็นเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บมูลฝอยและการก�าจัดมูลฝอย ซึ่งคาดว่า
กรุงเทพมหานครจะมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น ๔ เท่า หรือประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท จากเดิมจัดเก็บ
ได้ประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นการเก็บในอัตราครัวเรือนละ ๒๐ บาทต่อเดือน ส่วนการเก็บในระบบเดิม เป็นการใช้ 
ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ดังนั้น เมื่ออัตราค่าธรรมเนียมปรับเพิ่มเป็น ๘๐ บาทต่อเดือน และกรุงเทพมหานครจะมีรายได้ 
จากการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมเพิม่ขึน้ จงึควรหามาตรการเพือ่ให้ประชาชนได้รบัการบรกิารทีด่ ีสะดวก รวดเรว็ในการช�าระ
ค่าธรรมเนยีมโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ  ทีท่นัสมยั รวมทัง้ ป้องกนัปัญหาการรัว่ไหลของเงินรายได้จากการเกบ็ค่าธรรมเนยีม 
ซึ่งจ�าเป็นต้องมีแผนรองรับในการด�าเนินการเรื่องนี้

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน สามารถช�าระเป็นราย ๓ เดือน ๖ เดือน หรือรายปี ขึ้นอยู่กับข้อตกลง 
และความสะดวกของผู้มีหน้าที่ช�าระค่าธรรมเนียม ส่วนกรณีการช�าระค่าธรรมเนียมโดยผ่านระบบ e-Payment น้ัน  
หากกรุงเทพมหานครสามารถปรับรูปแบบการช�าระค่าธรรมเนียมโดยวิธีการดังกล่าวประชาชนจะได้รับความสะดวก 
มากขึ้น แต่ทั้งนี้ ส�านักงานเขตจะต้องด�าเนินการออกใบแจ้งหนี้ให้ก่อน จึงจะสามารถช�าระค่าธรรมเนียมได้ ซึ่งส่วนกลาง
จะต้องเป็นผู้ก�าหนดรูปแบบ และรายละเอียดต่างๆ ในใบแจ้งหนี้

คณะกรรมการฯ เสนอให้ส�านักสิ่งแวดล้อมจัดประชุมร่วมกับทุกส�านักงานเขตเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยใช้ระบบ QR Code พร้อมจัดท�าแผนผังแสดงล�าดับขั้นตอนของระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ระบบใหม่แต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนพร้อมระบุผู้รับผิดชอบ โดยขอให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน แล้วรายงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป

ปัญหาด้านการบริหารจัดการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในระบบเดิม พบว่า เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เก็บ
เงินค่าธรรมเนียมบางรายมีการทุจริตโดยน�าเงินที่จัดเก็บได้ไปใช้ส่วนตัว จึงควรหามาตรการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิด
ขึ้นและเห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมโดยระบบ e-Payment เนื่องจากเงินจะถูกโอนเข้าไปในระบบอย่างปลอดภัย

นอกจากนัน้ คณะกรรมการฯ ได้รบัทราบข้อมลูจากส�านกังานเขตคันนายาว ซ่ึงมแีนวทางการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีม
การเก็บขนมูลฝอยในส่วนที่ส�านักงานเขตด�าเนินการ ซึ่งเป็นการเก็บล่วงหน้า ดังนี้

๑.  ออกใบแจ้งหนี้ก่อนการเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
๒.  รูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมี ๓ ประเภท คือ แบบรายเดือน ราย ๓ เดือน และราย ๖ เดือน โดยเมื่อ
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รับช�าระค่าธรรมเนียมแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกในสมุดบัญชีควบคุมเงินของส�านักงานเขต เพื่อจัดส่งเป็น 
รายได้ของกรุงเทพมหานครทุกวัน 

๓.  คิดอัตราค่าธรรมเนียมตามปริมาณมูลฝอย
๔.  ผูม้หีน้าทีเ่กบ็ค่าธรรมเนยีม คอื พนกังานเกบ็ขนมลูฝอย ทีม่วีฒุกิารศกึษา ระดบั ม.๓ ขึน้ไป กรณวีฒุกิารศกึษา 

ต�่ากว่าระดับ ม.๓ ต้องขออนุมัติปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งเป็นพนักงานเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะรวมทั้งต้องวาง
เงินค�้าประกัน   

๕.  ด�าเนินการจัดเก็บและน�าส่งฝ่ายการคลังทุกวัน กรณีการเก็บช่วงนอกเวลาราชการ จะมีคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงินน�าเก็บไว้ในตู้นิรภัยเพื่อน�าส่งฝ่ายการคลังในวันรุ่งขึ้น  

กรณีมีผู้ที่ไม่ช�าระค่าธรรมเนียม ทั้งภาคครัวเรือนและสถานประกอบการ ส�านักงานเขตคันนายาว มีมาตรการ
ด�าเนินการ ดังนี้

๑.  กรณีไม่ช�าระค่าธรรมเนียมทั้งภาคครัวเรือนและสถานประกอบการ ส�านักงานเขตจะส่งหนังสือแจ้งเตือนให้
ช�าระหนี้ โดยภาคครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ส่วนสถานประกอบการมีเพียงไม่กี่ราย 

๒.  กรณีบ้านที่อยู่ในรั้วเดียวกันแต่มี ๒ เลขบ้านจะเก็บตามจ�านวนเลขบ้าน ยกเว้นกรณีมีเลขบ้านเลขเดียว  
แต่มีบ้านหลายหลัง จะพิจารณาจากปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริง 

๓.  กรณีบ้านไม่มีผู้อยู่อาศัยจะไม่เก็บค่าธรรมเนียม และจะบันทึกข้อมูลในทะเบียนตามข้อเท็จจริงว่าเป็นบ้าน
ไม่มีผู้อยู่อาศัย

ในการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมนัน้ ต้องการให้เกบ็เป็นรายเขตเพือ่เป็นข้อมลูทางสถติใินการท�างาน ทัง้นี ้รายได้ส่วนหนึง่ 
จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจะเป็นค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นเงินเปอร์เซ็นต์จากค่าธรรมเนียมที่ 
จัดเก็บได้ ดังนั้น หากโอนเข้าระบบแล้วจะไม่สามารถแยกได้

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  หากกรุงเทพมหานครมีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยเพิ่มขึ้น ส�านักการคลัง และส�านัก

ยทุธศาสตร์และประเมนิผล จะตอ้งหามาตรการควบคมุก�ากบัดูแลและเพิม่ความสะดวกในการช�าระผ่านบัญชใีหม้ากขึ้น 
เช่น การเพิม่ช่องทางการช�าระค่าธรรมเนยีมโดยใช้ระบบ QR Code อาจด�าเนนิการไปพร้อมกบัการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีม
บ�าบัดน�้าเสียเพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

๒.  ส�านักสิ่งแวดล้อมควรจัดท�าฐานข้อมูลของผู้ที่ต้องช�าระค่าธรรมเนียมมูลฝอยเป็นรายเขต โดยให้มีราย
ละเอียดเกี่ยวกับจ�านวนครัวเรือน บ้านเลขที่ ชื่อเจ้าบ้าน โดยบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อให้สามารถสร้างระบบ QR Code  
ออกใบแจ้งหนี้และรับช�าระค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ทั้งนี้ การพัฒนาระบบโดยการบันทึกข้อมูลจะมีความสะดวก 
รวดเร็วกว่า แต่ต้องมีฐานข้อมูลครัวเรือนท้ังหมด แต่ท้ังนี้ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอาจจ�าเป็นต้อง
ด�าเนินการในเชิงบูรณาการโดยการขอความร่วมมือจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

๓.  กรณีที่ไม่มีข้อมูลเลขบ้านในทะเบียนราษฎร์ หรือกรณีบ้านเลขที่ซ�้าซ้อน ส�านักงานเขตต้องแจ้งผู้รับผิดชอบ
จัดท�าระบบบัญชีเพื่อเพิ่มข้อมูลโดยการบันทึกข้อมูลเลขรหัสประจ�าบ้านด้วยเลข ๑๑ หลัก และมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่
ส่วนกลางเพื่อเป็นฐานข้อมูลในปีถัดไป

๔.  ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส�านักการคลัง ส�านักส่ิงแวดล้อม และส�านักงานเขตควรมีการบูรณาการ
ในการจัดท�าข้อมูลในรูปแบบ QR Code ให้เชื่อมโยงกับข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ก่อน และส�าหรับผู้ที่ไม่ปรากฏข้อมูล
ในทะเบียนราษฎร์ระบบให้สามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มได้ และสามารถเชื่อมโยงเข้าส่วนกลางเพื่อเป็นฐานข้อมูลต่อไป  
โดยส�านักสิ่งแวดล้อมควรเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมฐานข้อมูลพร้อมบันทึกข้อมูลทะเบียนราษฎร์ลงในระบบ

๑.๒ การจัดการมูลฝอยในศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหรือศูนย์เรียนรู้
  คณะกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลการจัดการมูลฝอยในศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหรือศูนย์เรียนรู้ โดยส�านัก 
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สิ่งแวดล้อมได้รายงานความคืบหน้าในการด�าเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยพร้อมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ 
และการก�าจัดขยะและของเสียชุมชน ขณะน้ีอยู่ระหว่างการร่าง TOR ทั้งนี้ มีอาคารต่างๆ ของโครงการท่ีด�าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย อาคารรับมูลฝอยและก�าจัดมูลฝอย อาคารศูนย์การเรียนรู้ อาคารก�าจัด
กิ่งไม้ หลอดไฟ และโฟม

ขั้นตอนการก�าจัดมูลฝอย เม่ือชั่งน�้าหนักมูลฝอยแล้วจะน�าเข้าสู่สายพานล�าเลียงเพื่อคัดแยกมูลฝอย ซึ่งมีระบบ
ก�าจดักลิน่และควบคุมกลิน่ด้วย EM โดยผ่านสายพาน ซึง่ระบบสายพานจะมแีม่เหล็กเพือ่คดัแยกโลหะ และผ่านเครือ่งร่อน
เพื่อแยกเศษหิน ดิน ทราย ออก มูลฝอยที่คัดแยกแล้วจะเข้าระบบบีบอัดเพื่อลดปริมาตร แล้วน�าเข้าเครื่องหุ้มพลาสติก 
รอการขนย้ายต่อไป ขยะท่ีรีไซเคิลไม่ได้จะน�าไปท�า Compost และ RDF ต่อไป ส่วนชั้นล่างของอาคารศูนย์เรียนรู้ 
มีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้

โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยพร้อมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้และการก�าจัดขยะและของเสียชุมชน  
เป็นโครงการร่วมทุนโดยผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย มีประสิทธิภาพในการก�าจัดมูลฝอย ๓๐๐ ตันต่อวัน  
ผลพลอยได้เป็นผลประโยชน์ของผูร่้วมทนุ ตามมาตรา ๓๔/๑ แห่ง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ โครงการนีไ้ด้รบังบประมาณ 
๑,๔๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาด�าเนินการสร้าง ๓ ปี และ Operate ๒๐ ปี แต่ผู้รับจ้างต้องสร้างระบบ MBT (Mechanical 
Biological Waste Treatment) คอื ระบบการหมกัเพือ่ให้เกดิก๊าซและผลิตกระแสไฟฟ้าภายในโรงงานเพิม่ด้วย ลักษณะ
สัญญาเป็น BOT (Build-Operate-Transfer ) โดยเมื่อครบ ๒๐ ปี ทรัพย์สินจะตกเป็นของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้รับ 
การยกเว้นไม่ต้องท�าการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) เนื่องจากผลิตพลังงานไฟฟ้าต�่ากว่า ๑๐ เมกะวัตต์  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง TOR คาดว่าจะเปิดประมูลได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

๑.๓ แนวทางการควบคุมการก�าจัดสิ่งปฏิกูลของศูนย์ก�าจัดมูลฝอยและสถานประกอบการที่ให้บริการก�าจัด
สิ่งปฏิกูล

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อมเพื่อรับทราบแนวทางการควบคุมการก�าจัดส่ิงปฏิกูลของ 
ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยและสถานประกอบการท่ีให้บริการก�าจัดสิ่งปฏิกูล ซ่ึงปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงก�าจัดส่ิงปฏิกูล  
๒ แห่ง คือ ศูนย์ก�าจัดสิ่งปฏิกูลและไขมันอ่อนนุช และหนองแขม ซึ่งเป็นระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) มีความ
สามารถในการบ�าบัดสิ่งปฏิกูล ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/แห่ง โดยการด�าเนินการเก็บขน 
การบ�าบัด และการน�าไปใช้ประโยชน์ มี ๒ แนวทาง ดังนี้  

๑.  ส�านกัสิง่แวดล้อม โดยฝ่ายขนถ่ายสิง่ปฏกูิลและไขมนั จะให้บรกิารเฉพาะส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และอาคาร
ที่มีขนาดความสูง ๔ ชั้นขึ้นไป หรือมีพื้นที่เกิน ๓,๐๐๐ ตารางเมตร  โดยมีรถสูบสิ่งปฏิกูล จ�านวน ๒๓ คัน และรถบรรทุก
สิ่งปฏิกูลจ�านวน ๒๔ คัน  

๒.  ส�านักงานเขต ๕๐ เขต โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จะให้บริการในส่วนของบ้านเรือนและ
อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๔ ชั้น ซึ่งทั้ง ๕๐ ส�านักงานเขตมีรถสูบสิ่งปฏิกูล จ�านวน ๒๕๐ คัน รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล จ�านวน 
๑๒๘ คัน

กรณกีารจดัการสิง่ปฏกิลูของผูใ้ห้บรกิารรถโดยสาร จะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์การพจิารณาอนญุาต ให้ประกอบ
การขนส่งประจ�าทาง ซึง่มข้ีอก�าหนดให้ผูป้ระกอบการต้องเสนอแผนการจัดการด้านมลพษิและสิง่แวดล้อม เช่น แผนการ
ตรวจสอบ การป้องกันมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ

ในส่วนของสถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพ (หมอชติ) ซึง่มบ่ีอเกบ็กกัสิง่ปฏกิลู แนวทางปฏบิตัใินการปล่อยสิง่ปฏกิลู
บนรถ บ.ข.ส. จะด�าเนนิการเมือ่รถโดยสารเข้าจอดทีส่ถานเีดนิรถต้นทาง หรือปลายทาง ซึง่ส�านกังานขนส่งจะด�าเนนิการ 
สูบส่ิงปฏิกูล โดยส�านักงานเขตพื้นท่ีจะน�าส่งไปก�าจัด ณ ศูนย์ก�าจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร โดยเมื่อสิ่งปฏิกูล 
ส่งเข้ามาทีโ่รงงานแล้วจะน�ามาเข้าเครือ่งชัง่น�า้หนกัก่อน หลงัจากนัน้จงึน�าไปเข้าลานเทส่ิงปฏิกลูทีอ่่อนนชุและหนองแขม 

สถิติผู้มาขอรับบริการในปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ มีดังนี้
๑.  ผู้มาขอรับบริการจากส�านักสิ่งแวดล้อม ประมาณ ๒,๒๔๔ ราย โดยมีปริมาตรเฉลี่ย ๓๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
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๒.  ผูม้าขอรับบรกิารจากส�านกังานเขต ประมาณ ๗๓,๗๖๕ ราย โดยมปีรมิาตรเฉลีย่ ๑๓๘,๗๑๑ ลกูบาศก์เมตร ซึง่จะ 
ส่งมาก�าจดัทีศ่นูย์ก�าจดัสิง่ปฏกิลูและไขมนัอ่อนนชุ จาก ๒๕ เขตในพืน้ทีใ่กล้เคยีง และศนูย์ฯ หนองแขม ประมาณ ๒๕ เขต 

ส�าหรบัการตรวจสอบระบบก�าจดัมลูฝอย และระบบบ�าบดัน�า้เสยีในอาคาร และระบบการบรหิารจดัการสิง่ปฏกิลู
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายน้ัน ส�านักสิ่งแวดล้อมไม่มีอ�านาจในการเข้าไปตรวจสอบอาคาร ยกเว้น กรณีที่เกิด
เหตุร้องเรียน โดยปกติอาคารที่ก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้ว ตามกฎกระทรวงก�าหนดประเภทอาคารก�าหนดให้
มีผู้ตรวจสอบอาคาร ท�าหน้าท่ีตรวจสอบทุกระบบของอาคารเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร รวมทั้งการตรวจสอบ
ระบบก�าจัดมูลฝอย และระบบบ�าบัดน�้าเสีย

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ควรออกระเบียบ หรอืกฎหมายมารองรบั เพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิ

การก�าจัดสิ่งปฏิกูลโดยถูกต้องตามกฎหมาย ป้องกันการลักลอบขนและก�าจัดส่ิงปฏิกูลโดยการน�าไปทิ้งนอกพื้นที่ หรือ
ตามแหล่งน�า้สาธารณะ ซึง่อาจมผีลกระทบต่อสขุอนามยัของประชาชนและเสีย่งต่อการเกดิโรคระบาด และกรณพีบเหน็
การกระท�าดังกล่าวขอให้แจ้งส�านักงานเขตทราบเพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมาย

๒. ควรมีการตรวจสอบการใช้อาคารอย่างสม�า่เสมออย่างน้อยปีละ ๑-๒ ครัง้ โดยฝ่ายส่ิงแวดล้อมฯ ของส�านกังาน
เขตควรมีบทบาทในการร่วมตรวจสอบการใช้อาคารอาคารด้วย 

๑.๔ แนวทางการส่งเสรมิให้ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการคดัแยกขยะและจดัการมลูฝอย โดยเฉพาะมลูฝอย
ชิ้นใหญ่ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ส�านักสิ่งแวดล้อม ส�านักงานเขตบางกอกน้อย และ
ส�านักงานเขตจตุจักร เพื่อรับทราบข้อมูลการบริหารจัดการมูลฝอยชิ้นใหญ่ตามภารกิจของ แต่ละหน่วยงาน สรุปได้ดังนี้

กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดด�าเนินการตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” และกรุงเทพหานคร
ด�าเนนิการตามแผนฯ ดงักล่าวเพือ่ขบัเคลือ่นการจดัการขยะมลูฝอยให้ครอบคลุมพืน้ที ่เช่น ก�าหนดแนวทางหรอืวธิกีาจดั
ท�าสญัลกัษณ์ขยะแยกประเภทเพือ่ความสะดวกในการจดัเกบ็ของเจ้าหน้าที ่และก�าหนดแนวทางคัดแยกขยะ ๔ ประเภท 
คอื ขยะรีไซเคลิ ขยะอนัตราย ขยะอนิทรย์ี และขยะทัว่ไปให้ชดัเจนและประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบ จดักจิกรรมสร้าง
การรบัรูแ้ละส่งเสรมิวนิยัแยกขยะก่อนทิง้และหลกัการ ๓ ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ�า้และน�ากลับมาใช้ใหม่ จัดท�าประกาศหลักเกณฑ์  
วัน เวลาในการเก็บขน ระบบขนส่งขยะ วิธีการคัดแยก เส้นทางเก็บขน จุดรวมขยะ รวมถึงการบริหารจัดการขยะ 

ส�านักสิ่งแวดล้อมได้ด�าเนินการ ดังนี้ 
๑.  มหีนงัสอืแจ้งส�านกังานเขตด�าเนนิการตามแผนฯ โดยเตรยีมความพร้อมบคุลากร วสัด ุอปุกรณ์ และการส่ือสาร

กับประชาชน โดยเริ่มด�าเนินการในวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๒ ดังนี้
 • ก�าหนดจุดตั้งวางถังแยกประเภท ติดป้ายสัญลักษณ์ให้ถูกต้องชัดเจน โดยเฉพาะพื้นท่ีที่มีนักท่องเที่ยว 

ชาวไทยและต่างประเทศ ถนนสายส�าคัญ
 • รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” ให้กับประชาชนในพื้นที่  

พร้อมประกาศวันเวลาในการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
 • จัดท�าแผนผังจุดที่ตั้ง จ�านวนถังในแต่ละจุด
 • รายงานผลการด�าเนินการให้ส�านักสิ่งแวดล้อมเพื่อรายงานผู้บริหาร
๒.  จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณ

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และโดยรอบพื้นที่ทั้ง ๙ เขต ซึ่งในระยะต่อไป ส�านักงานเขตจะขยายการด�าเนินการโดยเพิ่มถังขยะ
ให้ครบทั้ง ๔ ประเภทในจุดส�าคัญในพื้นที่ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแยกขยะก่อนทิ้งลงถังอย่างถูกต้อง

ปัญหาการจัดการมูลฝอยชิ้นใหญ่ คือ มีการลักลอบทิ้งในพื้นที่ว่างริมทาง เกิดความสกปรกและไม่เป็นระเบียบ
เรยีบร้อย เสีย่งต่อการเกดิอคัคภียั กดีขวางการระบายน�า้ อดุตนัหน้าตะแกรงประตรูะบายน�า้ ท�าให้น�า้เน่าเสียและท่วมขัง
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จุดรวบรวมมูลฝอยชิ้นใหญ่ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุช มีจุดทิ้งมูลฝอยชิ้นใหญ่ พื้นที่ ๒ – ๓ ไร่ บริเวณตรงข้าม
โรงงานก�าจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช

จุดรวบรวมมูลฝอยชิ้นใหญ่ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม มีจุดทิ้งขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ พื้นที่ ๖๐๐ ตรม. บริเวณ
ด้านหลังอาคารสถานีขนถ่ายมูลฝอยหนองแขม

ผลการจัดเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ในปี ๒๕๖๑ รวม ๕,๓๘๙ ตัน แยกเป็น ขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ เช่น เศษชิ้นส่วน
เฟอร์นิเจอร์ จ�านวน ๔,๐๓๗  ตัน (๗๕%) และขยะที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า โลหะ และพลาสติก 
จ�านวน ๑,๓๕๒ ตัน (๒๕%) 

แนวทางการจดัการมลูฝอยชิน้ใหญ่ เช่น การซ่อมแซมให้อยูใ่นสภาพใช้งานได้ คดัแยกชิน้ส่วนเพือ่น�ามาใช้ประโยชน์ 
และการก�าจัดอย่างถูกวิธี เช่น การฝังหรือการเผา

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยชิ้นใหญ่
๑. ประชาชนสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและขั้นตอนการให้บริการจัดเก็บมูลฝอย 

ชิ้นใหญ่จากส�านักงานเขต
๒.  ส�านักงานเขตเพิ่มความถี่การให้บริการเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่
๓.  จดัสถานทีท่ิง้มลูฝอยช้ินใหญ่ทีป่ระชาชนสามารถน�าไปทิง้ได้สะดวกและจดัระบบการจดัเกบ็รวบรวมและก�าจดั
๔.  ประสานภาคเอกชน มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่น น�ามูลฝอยชิ้นใหญ่ไปใช้ประโยชน์
๕.  เฝ้าระวงัจดุเสีย่งทีอ่าจมกีารลกัลอบทิง้มลูฝอยชิน้ใหญ่ลงคลองหรอืในทีส่าธารณะและด�าเนนิการตามกฎหมาย

กับผู้กระท�าผิด
ส�านักงานเขตจตุจักรมีการด�าเนินการ ดังนี้
๑.  โครงการทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลา มีจุดพักขยะ ๒๓ จุด มีการท�าความสะอาดจุดพักขยะ สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง 
๒.  ขอความร่วมมือคดัแยกขยะก่อนทิง้ คดัแยกขยะอันตรายทีแ่หล่งก�าเนดิโดยประสานสถานประกอบการ สถานี

บริการน�้ามัน ตั้งจุดรับขยะอันตราย แห่งละ ๑ จุด และนัดวันเข้าจัดเก็บ
๓.  กิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดการมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน 
๔.  การน�ามลูฝอยกลับมาใช้ใหม่ เช่น การหมกัท�าปุย๋จากขยะอนิทรย์ี คดัแยกขยะเศษอาหารและเปลอืกผลไม้ท�า

น�า้ขยะหอม กจิกรรมรวบรวมกล่องเครือ่งด่ืม (นม) ไปใช้ประโยชน์ตามโครงการหลงัคาสเีขยีว โครงการคนืวสัดอุะลมูเินยีม
เพื่อจัดท�าขาเทียม โครงการวาโก้บราเดย์ และโครงการจตุจักรร่วมใจใช้ถุงผ้า

๕.  การน�าขยะชิน้ใหญ่มาใช้ประโยชน์ นดัเวลาเกบ็ทกุวนัอาทติย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. กิง่ไม้ขนาดใหญ่ท�าเฟอร์นิเจอร์ 
เชื้อเพลิงในพื้นที่หรือใช้ประโยชน์อื่น 

การมส่ีวนร่วมด้านการจดัการมลูฝอยทีป่ระสบความส�าเรจ็ ได้แก่ โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อปุถมัภ์) 
ได้รับรางวัล zero waste school ปี ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุบาลสุดารัตน์ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชนะเลิศโรงเรียน
ปลอดขยะปีการศึกษา ๒๕๖๑ และชุมชนเคหะสถานเจริญชัย ในปี ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดการมูลฝอยและการจัดการวัสดุรีไซเคิล                  

ปัญหาในการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตจตุจักร มีดังนี้
๑.  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด น�าขยะมูลฝอยและเศษวัสดุมาตั้งวางบนทางเท้านอก

เวลาที่ก�าหนด
๒.  พื้นที่เขตจตุจักรมีที่ว่างติดกับถนนสายหลัก สายรอง และตรอกซอยที่เป็นทางลัดทางเชื่อมจ�านวนมาก ท�าให้

มีผู้รับเหมาก่อสร้างหรือตัดแต่งกิ่งไม้ลักลอบน�าขยะมาทิ้งในที่ว่าง โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
๓.  การทิง้ขยะของประชาชนและการจดัเกบ็มลูฝอยไม่สมัพนัธ์กนั โดยเฉพาะตรอก ซอยและชมุชนต่าง ๆ  เข้าจัดเกบ็ 

วันเว้นวัน แต่ประชาชนน�าขยะมาทิ้งนอกเวลา ในบางตรอกซอย รถเก็บขนฯ ขนาด ๕ ตัน ไม่สามารถเข้าจัดเก็บได้จะ
ต้องใช้คนงานชักลากออกมาจากชุมชน อาจมีขยะตกค้าง

๔.  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่ครอบคลุมจ�านวนหลังคาเรือนในพื้นที่ ในแหล่งชุมชนยังขาดความร่วมมือในการ
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ช�าระค่าธรรมเนียม และยังไม่มีมาตรการที่เหมาะสมในการบังคับผู้ที่ไม่ช�าระค่าธรรมเนียม
๕.  ถนนสายหลกัในพืน้ทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าท�าให้เกิดฝุน่ละอองเกดิมาตรฐาน ต้องจดัท�าแผนท�าความ

สะอาดอย่างต่อเนื่อง
๖.  ปัญหาการจราจรในพื้นที่ไม่สามารถเพิ่มความถี่ในการน�าชุดเร่งด่วนออกจัดเก็บขยะที่ประชาชนน�ามาทิ้ง 

นอกเวลาที่ตกค้างได้
๗.  อัตราก�าลังไม่เพียงพอกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
๘.  การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ ผู้ปฏิบัติงานไม่เต็มอัตรา เน่ืองจากไม่สามารถเบิก 

ค่าอาหารท�าการนอกเวลาได้ ต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติงาน ท�าให้เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและก�าลังใจ
ส�านักงานเขตบางกอกน้อยมีการด�าเนินการ ดังนี้
๑.  ก�าหนดแผนในการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก�าเนิด เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะ คัดแยกและน�ากลับมาใช้

ประโยชน์ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการคัดแยกขยะเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น ขยะ
อนิทรีย์ การน�ากลบัมาใช้ใหม่ ขยะรไีซเคลิ ขยะอนัตราย และไขมนั ณ แหล่งก�าเนดิใน ๑๔ กลุ่มเป้าหมาย คือชุมชน อาคารสูง  
สถาบันการศึกษา ห้างสรรพสินค้า วัด ปั๊มน�้ามัน ตลาด โรงแรม สถานศึกษา ร้านอาหาร ธนาคาร สถานพยาบาล และ
สวนสาธารณะ

๒.  จัดกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ให้กับชุมชนทั้ง ๔๒ ชุมชน และหมู่บ้านเอกชนต่าง ๆ ในพื้นที่ ส�าหรับกิจกรรม 
คัดแยกมูลฝอยและการน�าสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น น�าขุยมะพร้าวมาท�ากระถางต้นไม้ น�าโต๊ะเก้าอี้จาก
สถานศึกษามาท�าเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ น�ายางรถยนต์เก่าท�าโซฟา เก้าอี้รับแขกจากผักตบชวา น�าผักตบชวาประดิษฐ์
เป็นเก้าอี้ และน�าวัสดุเหลือใช้มาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งพื้นที่ และได้รับรางวัลประกวดนวัตกรรมการจัดการมูลฝอย
จากต้นทาง ประจ�าปี ๒๕๖๑

ปัญหาในการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่เขตบางกอกน้อย เน่ืองจากเป็นพื้นที่ช้ันใน มีสภาพแออัด ไม่มีพื้นที่ว่างที่
สามารถจัดให้เป็นจุดพักขยะในพื้นที่ได้ ท�าให้มีการลักลอยน�้าขยะมาทิ้งริมถนนหรือที่ว่างต่าง ๆ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  ส�านักสิ่งแวดล้อมควรหารือกับส�านักงานเขตเพ่ือก�าหนดจุดรองรับขยะชิ้นใหญ่ในแต่ละกลุ่มเขต และ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เนื่องจากในพื้นที่เขตอาจไม่มีพื้นที่ส�าหรับรองรับขยะชิ้นใหญ่ให้ครบทุกเขต 
๒.  กรงุเทพมหานครควรศกึษารปูแบบการจดัการขยะชิน้ใหญ่ เครือ่งใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ ว่าจะบรหิาร

จัดการเองหรือให้สัมปทานเอกชนด�าเนินการ อาจเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลสัมฤทธิ์ว่าวิธีการใดได้ผลดีกว่ากัน หรือ
ก�าหนดพืน้ทีเ่ขตน�าร่องจดัพ้ืนทีร่องรบัขยะชิน้ใหญ่ เครือ่งใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่เป็นการศกึษาและประเมนิ
ผลการด�าเนินการในเบื้องต้น

๓.  กรุงเทพมหานครควรศึกษาร่างพระราชาบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และซากผลติภณัฑ์อืน่ เพือ่เตรยีมความพร้อม เนือ่งจากกฎหมายก�าหนดให้ภาครฐัสามารถน�ารายได้จากการจดัเกบ็ภาษี 
จากสถานประกอบการท่ีผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ไปจ้างเหมาเอกชนไปก�าจัดโดยวิธีการให้สัมปทานไปบริหารจัดการ
อย่างถูกต้องเหมาะสม  

๑.๕ รับทราบผลการด�าเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม อ่อนนุช  
และสายไหม และน�าไปท�าลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ กรณีเงินงบประมาณหมดก่อนระยะเวลาที่ก�าหนด
ในสัญญา 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อม เพ่ือรับทราบผลการด�าเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนขน
มูลฝอยจากศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขมอ่อนนุช และสายไหม และน�าไปท�าลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ กรณี
เงินงบประมาณหมดก่อนระยะเวลาท่ีก�าหนดในสัญญา โดยเฉพาะโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก�าจัด 
มูลฝอยหนองแขมฯ ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ 
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โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม และน�าไปท�าลายโดยวิธีฝังกลบอย่าง 
ถูกสุขลักษณะ ได้ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๒ เป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๖) โดยจ้าง 
ในอัตรา ๖๘๐ บาทต่อตัน ด�าเนินการเปิดซองประกวดราคา และได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว โดยผู้รับจ้างเสนอราคา ๖๙๓ บาท
ต่อตนั ซึง่เป็นราคาทีส่งูกว่าวงเงนิงบประมาณทีไ่ด้รบั เป็นเงนิ ๕๖,๙๔๐,๐๐๐ บาท จากปัญหาดงักล่าว ส�านกัส่ิงแวดล้อม
จึงเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการ ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างเสนอต่อสภากรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนที่จะลงนามในสัญญา ส่วนแนวทางการด�าเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องและในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ตั้งงบประมาณไว้ ๑ ล้านบาทเพื่อก่อหนี้ผูกพัน ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณไว้ ๘๖๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท  
ซึง่เป็นวงเงนิโครงการทีส่งู หากได้รบัความเหน็ชอบจากสภากรงุเทพมหานครแล้ว จะปรบัวงเงนิงบประมาณในข้อบญัญตัิ
งบประมาณกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณต่อไป  ทั้งนี้ ส�านักสิ่งแวดล้อมได้ก�าหนดแนวทางด�าเนินการไว้ ดังนี้

๑.  แก้ไขสญัญาในโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมลูฝอยทีศ่นูย์ก�าจดัมลูฝอยสายไหมโดยให้ขนมลูฝอยทีศ่นูย์ก�าจดั
มลูฝอยหนองแขมควบคูด้่วย รวมปรมิาณมลูฝอยทีส่ายไหมและหนองแขม ประมาณ  ๕,๙๐๐ ตนัต่อวัน ซึง่ทัง้ ๒ โครงการ
นี้เป็นคนละสัญญา 

๒.  ก�าหนดอัตราค่าจ้างในอตัราเดมิคอื ท่ีสายไหมจ้างในอตัรา ๗๑๕ ต่อตนั และทีห่นองแขมจ้างในอตัรา ๖๘๐ บาท 
ต่อตัน

๓.  ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โดยก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการ ๑๒๐ วัน วงเงินจ้าง ๒๘๕ ล้านบาท 
๔.  ด�าเนินการจ้างผู้รับจ้างรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขณะนี้ อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา คาดว่าจะเริ่ม

สัญญาและขนมูลฝอยในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ หรืออย่างช้าไม่เกนิเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓  

        
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
๑.  การยกเลิกสัญญาและประกวดราคาใหม่ อาจได้ผู้รับจ้างรายใหม่พร้อมค่าจ้างในอัตราที่ถูกกว่า ประหยัด 

งบประมาณมากกว่าและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ 
๒.  การเพิ่มวงเงินโครงการเพื่อจ้างผู้รับจ้างรายเดิมให้ด�าเนินการต่อในโครงการเดิมอาจถูกร้องเรียนว่าเป็นการ

เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายเดิมโดยไม่มีการแข่งขัน หรือเปิดประกวดราคาใหม่

๑.๖ การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ของกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อม เพื่อรับทราบแผนการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ของ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการรายงานผลการด�าเนินการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยอินทรีย์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
โดยส�านักสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยเฉพาะ
มลูฝอยอนิทรย์ีซึง่มปีรมิาณมากกว่า ๕๐ เปอร์เซน็ต์ของปรมิาณมลูฝอยทัง้หมดทีต้่องถกูน�าไปก�าจดัทีป่ลายทาง นอกจากนี้
ยงัได้มกีารก�าหนดตวัชีว้ดั ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ร้อยละของปรมิาณมลูฝอยอนิทรย์ีทีคั่ดแยกและน�ากลับไปใช้ประโยชน์
ที่แหล่งก�าเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๖๒๖ ตันต่อวัน) โดยมีเป้าหมายร้อยละ ๑๐ หรือเท่ากับ ๖๘๙ ตันต่อวัน 

ในปี ๒๕๖๒ ส�านักสิ่งแวดล้อมได้มีการรณรงค์ให้ทุกส�านักงานเขต จัดท�าโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรีย์เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการน�ามูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ที่แหล่งก�าเนิดได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ และยงัเป็นการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืด้านส่ิงแวดล้อมส่งเสริมศักยภาพการน�าทรพัยากรกลับมา 
ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ได้จัดสรรงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๒ ให้กับส�านักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต จ�านวนเขตละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
เพือ่น�าไปรณรงค์ส่งเสริม สาธติ และอบรมให้ความรูก้บัประชาชน เพือ่น�ามูลฝอยอนิทรย์ีมาใช้ประโยชน์ด้วยการหมกัท�าปุย๋  
การท�าน�้าหมักชีวภาพ น�้ายาอเนกประสงค์ หรือน�าไปเป็นอาหารสัตว์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้ง  
๕๐ เขต ในกรุงเทพมหานคร

จากผลการด�าเนินการรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ที่ต้นทางประจ�า
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ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากส�านักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต และส�านักส่ิงแวดล้อม พบว่ามีปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยก 
และน�ากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งก�าเนิด ๘๒๑.๓๓ ตันต่อวัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๑.๒๐ (เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐) โดยแบ่ง
ออกเป็น น�าไปเลี้ยงสัตว์ ๓๗๓.๙๙ ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ท�าปุ๋ยในพื้นที่เขต ๒๖๘.๙ ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๓๓  
ส่งโรงงานท�าปุ๋ย ๑๑๔.๗๕ ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๑๔ และท�าน�้าหมักชีวภาพ ๖๓.๒๓ ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๘

นอกจากนี้ยังพบว่าผลการด�าเนินงานในปี ๒๕๖๒ สามารถลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องน�าไปก�าจัดที่ปลายทาง 
โดยเฉพาะมูลฝอยอินทรีย์รวมทั้งสิ้น ๒๙๙,๗๘๔.๕๑ ตัน เฉลี่ย ๘๒๑.๓๓ ตันต่อวัน คิดเป็นค่าก�าจัดที่สามารถลดได้ 
ประมาณ ๒๓๖.๘๓ ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น มูลฝอยประเภทเศษอาหาร จ�านวน ๑๑๐,๖๖๑ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๓๗ 
เศษผักและผลไม้ จ�านวน ๑๐๐,๗๖๖ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๓๔ และกิ่งไม้ใบไม้ จ�านวน ๗๗,๐๐๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๒๖ 
และวัชพืช/ผักตบชวา ๑๑,๓๕๖.๙๘ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๔ 

จากตัวเลขการคาดการณ์ของ Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ซ่ึงเคยศึกษาปริมาณ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ และได้คาดการณ์ปริมาณขยะที่จะเพิ่มขึ้นในปี ๒๕๖๒ ว่าจะมีปริมาณขยะ 
๑๕,๖๐๗ ตันต่อวัน ในขณะที่ปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครเก็บขยะได้ ๑๐,๕๖๔ ตันต่อวัน ซึ่งหมายถึงปริมาณขยะลดลง
จากการคาดการณ์ของ JBIC วันละ ๕,๐๐๐ ตัน 

ปัจจบุนักรุงเทพมหานครได้ด�าเนนิการลดและคดัแยกขยะเพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่งขยะออกเป็น ๔ ประเภท  
คือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะท่ัวไป และขยะอันตราย ซึ่งในส่วนของขยะอินทรีย์มีวิธีการน�าใช้ประโยชน์จากขยะ 
เศษอาหารที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะปลายทาง ๔ วิธี ดังนี้

๑.  การท�าปุ๋ยหมัก จากเศษผักผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้แห้ง เป็นวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ใช้ประโยชน์ได้  
เฉลี่ย ๒๖๘.๙ ตันต่อวัน

๒.  การท�าน�้าหมักชีวภาพ จากเปลือกผลไม้ เศษผัก ผสมกากน�้าตาลหรือน�้าตาลทรายแดง ใช้เป็นปุ๋ยทางใบ  
สารไล่แมลงปลูกผักปลอดสารพิษ น�้ายาท�าความสะอาด บ�าบัดกลิ่นเหม็น และย่อยสลายสิ่งปฏิกูล น�ามาใช้ประโยชน์ได้
เฉลี่ย ๖๓.๒๓ ตันต่อวัน

๓. การท�าไบโอแก๊สจากเศษอาหาร เศษผักผลไม้โดยการบดย่อยน�าเข้าถังหมักไบโอแก๊สใช้แทนแก๊สหุงต้ม หรือ
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

๔.  การน�าไปท�าอาหารสัตว์
ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเคยผลิตปุ๋ยจ�าหน่ายแต่เป็นปุ๋ยที่ไม่มีคุณภาพเนื่องจากผลิตมาจากขยะชุมชนจึง 

ไม่ได้ด�าเนนิการในเรือ่งนีต่้อ และในอนาคตจะมกีารน�ากากตะกอนมารวมกับเศษกิง่ไม้ ใบไม้ เพือ่หมกัท�าปุย๋ แต่เนือ่งจาก
กากตะกอนอาจจะมีไข่พยาธิปนเปื้อน ดังน้ัน จึงต้องจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการน�ากากตะกอน สิ่งปฏิกูล และไขมัน  
มาผลิตกระแสไฟฟ้าแทน 

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑.  ส�านกัส่ิงแวดล้อมควรสนบัสนนุเรือ่งองค์ความรูต่้างๆ เกีย่วกบัการบริหารจดัการขยะ เพือ่ให้ภาคเอกชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการให้ความร่วมมอื เพือ่ช่วยลดภาระด้านงบประมาณของกรงุเทพมหานคร เนือ่งจากปัจจบุนักรงุเทพมหานคร
ต้องรับภาระเรื่องการจัดการขยะเป็นงบประมาณที่สูงมาก 

๒. ส�านกังานเขตทกุเขตควรสนบัสนนุการด�าเนนิกิจกรรมเกีย่วกบัคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยให้ชมุชนทีม่คีวามพร้อม 
ด�าเนนิการเป็นโครงการน�าร่องเป็น Best Model เพือ่เป็นชมุชนต้นแบบ รวมทัง้การสนบัสนนุเรือ่งการจดัการขยะอนิทรย์ี
ในครัวเรือนโดยการท�าถังหมัก EM เพื่อผลิตปุ๋ย EM เพื่อใช้ในครัวเรือนเองได้

๓.  ส�านักสิ่งแวดล้อมควรศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการผลิตปุ๋ยเพื่อจ�าหน่ายโดยการการจ้างวิสาหกิจของ
กรุงเทพมหานครเพื่อด�าเนินการ

๔.  ควรรณรงค์ ส่งเสรมิให้สถานศกึษาทกุแห่งมส่ีวนร่วมในการลดปรมิาณมลูฝอยโดยการคัดแยกขยะจากต้นทาง
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดบุคคลากรไปถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมสาธิตวิธีการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีเพื่อให้
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นักเรียนสามารถน�าไปต่อยอดและสามารถถ่ายทอดให้บุคคลในครอบครัวมีความรู้และมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ
จากต้นทาง

๒. ด้านคุณภาพอากาศและปัญหาฝุ่นละออง
๒.๑ ตดิตามผลการด�าเนนิการตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาฝุน่ละอองขนาดเลก็ (PM ๒.๕) ในพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการฯ ได้ประชมุร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ ส�านกัสิง่แวดล้อมและกรมควบคมุมลพษิ เพือ่รบัทราบ 

และหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้
สถานการณ์ฝุน่ละอองขนาดเลก็ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑล ตัง้แต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ มแีนวโน้มสูงขึน้ 

และเกนิมาตรฐานในช่วงหน้าแล้ง ในช่วงเดือนธนัวาคม – มีนาคมของทุกปี ความกดอากาศสงูจากจนีจะแผ่ลงมาปกคลมุ 
ประเทศไทย ท�าให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับผลกระทบฝุ่นละอองไม่กระจายตัว เกิดการสะสมในอากาศ 
ซึ่ง PM๒.๕ มีแหล่งก�าเนิดมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น การจราจร (๕๒%) การเผาในที่โล่ง (๓๕%) และโรงงาน
อุตสาหกรรม (๓ - ๕%) 

การด�าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมก�าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM๒.๕ ทั้งในระยะสั้น เช่น การเฝ้าระวัง/
แจ้งเตือน จ�ากัดเวลารถบรรทุกเข้าพื้นที่ ห้ามจอดรถริมถนน ตรวจจับควันด�า การควบคุมฝุ่นโรงงานและการก่อสร้าง  
เพิ่มความถี่การกวาดล้างถนนและฉีดพ่นน�้าในอากาศ รวมทั้งในระยะยาว เช่น ปรับปรุงมาตรฐานไอเสียรถยนต์ใหม่ให้
เป็น ยูโร๕/๖ ปรับปรุงคุณภาพน�้ามันเชื้อเพลิงและยกระดับการผลิตรถยนต์ตาม ยูโร ๕/๖ พัฒนาระบบโครงข่ายการให้
บรกิารขนส่งสาธารณะ จดัหาพืน้ทีจ่อดแล้วจร ลดอายกุารตรวจสอบสภาพรถยนต์ ฯลฯ รวมทัง้ตัง้ศนูย์ประสานงานและ
แจ้งเตอืนสถานการณ์ เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องบรูณาการด�าเนนิงานตามมาตรการฯ อย่างเข้มข้นตามระดบัสถานการณ์ 

กรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครได้มีการประสานความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องมือเพื่อเฝ้าระวังสภาพ
อากาศ โดยกรุงเทพมหานครได้พัฒนาวิธีการและอุปกรณ์ในการตรวจวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะฝุ่นละออง
ขนาดเลก็ PM๒.๕ ซึง่มอีปุกรณ์ทีต่รวจวดัได้เมือ่ไม่นานน้ี นอกจากกรงุเทพมหานครจะมกีารตรวจวัดในพืน้ที ่๕๐ เขตแล้ว 
กรมควบคมุพิษได้ติดตัง้สถานตรวจวดัพืน้ทีป่รมิณฑลจงัหวดัละ ๑ – ๒ สถาน ีเพราะสถานการณ์ปัญหาในกรงุเทพมหานคร
บางส่วนได้รับผลมาจากพื้นท่ีโดยรอบ ปัจจุบันเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาล ความกดอากาศอ่อนก�าลังลง ท�าให้อากาศนิ่ง  
ไม่มีการระบายของฝุ่นละออง กรุงเทพมหานครมีแหล่งก�าเนิดมลพิษไม่เพิ่มจากเดิมมาก ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM๑๐ และ PM๒.๕ มีผลกระทบในบางพื้นท่ีเท่าน้ัน ท่ีผ่านมาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดเพิ่มและแจ้งข้อมูลประชาชนให้
มากขึ้นและทั่วถึงมากขึ้น และมีการสั่งการให้เตรียมความพร้อม ประชุมแบ่งภารกิจและแจ้งข่าวสารแหล่งข้อมูลในการ
ตรวจสอบในช่องทางต่าง ๆ  เมือ่คณุภาพอากาศเกนิมาตรฐานจะมกีารประกาศเตอืนประชาชน โดยเฉพาะกรมการขนส่ง
ซึง่รบัผดิชอบแหล่งก�าเนดิ PM๒.๕ ทีส่�าคญัคอืยานพาหนะต่าง ๆ  องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพกวดขนัควบคมุรถโดยสาร
สาธารณะที่มีสภาพเก่า ตั้งด่านตรวจจับควันด�า ฯลฯ กรุงเทพมหานครได้มีการฉีดล้างถนนเพื่อป้องกันฝุ่นกระจายขึ้นสู่
อากาศในเบือ้งต้น การฉดีพ่นน�า้เป็นการเพิม่ความชืน้ในอากาศแต่หากจะให้ได้ผลดต้ีองฉดีให้เป็นละอองขนาดเลก็และอยู่
ในระดับสูง ไม่เช่นนั้นอาจไม่เกิดผลเท่าที่ควร ต่อไปอาจใช้มาตรการก�าหนดพื้นที่ควบคุมหรือเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่
เข้าในพื้นที่ ประชาชนบางส่วนเรียกร้องให้มีค�าสั่งให้โรงเรียนหยุดการเรียน แต่เนื่องจากปัญหายังไม่รุนแรงมากถึงขนาด
ต้องใช้มาตรการดงักล่าว และการสัง่ให้หยดุการเรยีนอาจท�าให้เดก็บางส่วนมกีจิกรรมภายนอกอาคารมากข้ึนและจะเกดิ
ผลกระทบ ทั้งนี้ คาดว่าสถานการณ์จะคงตัวจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ กรมควบคุมมลพิษมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเคล่ือนที่ทั้งหมด ๙ คัน  
ซึ่งใช้งานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานครมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจ�านวน ๔๖ สถานี 
ปัจจุบนัสามารถตรวจวัดค่า PM๒.๕ ได้จ�านวน ๒๓ สถานี สามารถตรวจวดัค่า PM๑๐ ได้จ�านวน ๒๓ สถาน ีซึง่สถานตีรวจวดั 
คณุภาพอากาศควรตรวจวดัได้ทกุพารามเิตอร์ ส�านกัสิง่แวดล้อมอยูร่ะหว่างพจิารณาเสนอขอจดัสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ 
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เพือ่ตดิตัง้สถานตีรวจวดัคณุภาพอากาศเคลือ่นทีแ่ละจัดซือ้อปุกรณ์เพ่ิมให้สามารถวดัค่าได้ทกุพารามเิตอร์ส�าหรบัทกุสถานี 
ซึง่ก�าหนดแผนในการน�าข้อมลูไปก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาวและให้ทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ไปก�าหนดกิจกรรมและตัวชี้วัดตามมาตรการที่ก�าหนดต่อไป

กรุงเทพมหานครได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ดังนี้
 • การจ�ากัดเวลารถบรรทุกเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • เข้มงวดตรวจจับรถควันด�าทั้ง ๑๘ จุด และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
 • ส�านักงานเขตกวดขันห้ามเผาในที่โล่งในช่วงที่เกิดสถานการณ์
 • หารือแนวทางในการท�าฝนเทียม
 • เพิ่มความถี่ในการกวาดล้างถนน และฉีดพ่นน�้าในอากาศ
 • แจกหน้ากากอนามัย N๙๕ และให้ความส�าคัญกับกลุ่มเสี่ยง
นอกจากน้ีผูบ้รหิารกรงุเทพมหานครได้สัง่การให้ส�านกังานเขตส�ารวจทกุพืน้ท่ีทีเ่ป็นแหล่งก�าเนดิ รายงานข้อมลู และ 

ด�าเนนิการแก้ไข เช่น เข้มงวดการตรวจจบัควนัด�าร่วมกบัต�ารวจจราจรและกรมการขนส่งทางบก เพิม่ความถีใ่นการล้างถนน 
และทางเท้า ประสานสถานีต�ารวจท้องที่อ�านวยการจราจรให้คล่องตัว และการฉีดน�้าเป็นละอองฝอยในอากาศ เป็นต้น

ในปี ๒๕๖๒ ส�านักสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณด�าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองใน
กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑.  โครงการจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบ�ารุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เป็นเงิน ๒๔,๕๕๖,๕๐๐ บาท 
เป็นการจ้างเหมาเอกชนด�าเนินการสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๔๖ สถานี แบ่งเป็น 
บริเวณริมถนน จ�านวน ๓๓ สถานี และพื้นที่ทั่วไป จ�านวน ๑๓ สถานี (ภายในส�านักงานเขต) รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ขนาดรถตู้จ�านวน ๔ คัน อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่
ประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ จอแสดงผล รวมทั้งช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์มลพิษในพื้นที่
และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อลดความเสี่ยง

๒.  การพัฒนาระบบข้อมูลการจัดการคุณภาพอากาศ เป็นเงิน ๘,๑๘๕,๐๐๐ บาท
๓.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดรถยนต์ควันด�าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๑๘๐,๔๐๐ บาท 

เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตรวจจับควันด�า เสียงดังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ส�าหรับโครงการถนนอากาศสะอาดได้ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๓ โดยจะโอนงบประมาณให้ทุก

ส�านักงานเขตพิจารณาก�าหนดกิจกรรมให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่แต่ละเขต

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  หน่วยงานของกรุงเทพมหานครควรลดกจิกรรมทีก่่อให้เกดิ PM๒.๕ เช่น งดใช้รถยนต์ราชการที ่เป็นเครือ่งยนต์

ดเีซลชัว่คราว หรอืลดจ�านวนการใช้ยานพาหนะในช่วงทีเ่กดิปัญหามลพษิเพือ่เป็นตวัอย่างให้กบัประชาชนจะท�าให้ได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น

๒.  กรุงเทพมหานครควรวางแผนการใช้ประโยชน์เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีอย่างคุ้มค่า 
ควรพัฒนาระบบการแจ้งเตือนในกรณีที่ค่าที่ตรวจวัดได้เกินมาตรฐาน พร้อมแนวทางการป้องกันตนเองให้กับประชาชน
อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งวางแผนการระดมความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น

๓.  กจิกรรมทีก่รงุเทพมหานครด�าเนินการในแต่ละพืน้ท่ี ควรประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบ เพือ่ท�าความเข้าใจ
กับประชาชนว่าหน่วยงานด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครอาจใช้อ�านาจบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายด้านการสาธารณสุข เป็นต้น  

๒.๒ แผนการติดตั้งหอฟอกอากาศในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษในกรุงเทพมหานคร    
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักส่ิงแวดล้อมเพื่อรับทราบแผนการติดตั้งหอฟอกอากาศในพื้นที่ที่มี
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ความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงส�านักสิ่งแวดล้อมได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับโครงการติดตั้งหอฟอกอากาศ
ซึ่งเป็นโครงการที่ภาคเอกชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้น�าเสนอส�านักส่ิงแวดล้อมเพื่อน�าเสนอต่อผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครในการทดลองติดตั้งหอฟอกอากาศในพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางอากาศ อันจะส่งผล 
กระทบต่อสขุภาพอนามยัของประชาชน เพราะในช่วงปลายปีทีผ่่านมาเกดิปัญหาค่าฝุน่ละออง PM๒.๕ เกนิมาตรฐานใน
ช่วงฤดหูนาว ดงันัน้ จงึเหน็ควรทดลองตดิตัง้หอฟอกอากาศในพืน้ทีท่ีม่คีวามเส่ียงต่อการเกดิมลพษิทางอากาศเพือ่บ�าบดั
มลพิษทางอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  

คณุลกัษณะของหอฟอกอากาศ  มลีกัษณะเป็นรปูทรงกระบอกขนาดความสงู ประมาณ ๔ เมตร กว้าง ๑.๕ เมตร 
ตัวเครื่องท�าจากสแตนเลส มีน�้าหนักประมาณ ๒๐๐ กิโลกรัม ด้านในมีตัวฟอกอากาศ ๒ ชั้นเป็นแผ่น Filter 

ลกัษณะการใช้งาน ใช้หลกัการดงึอากาศจากรอบตวัเคร่ืองเพือ่กรองฝุน่ ๒ ขัน้ตอน และปล่อยอากาศบรสิทุธิท์าง
ด้านบน อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง การใช้งานจะครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ใช้แผ่นกรองชนิด HEPA Filter อายุการใช้งานประมาณ ๒ เดือน ก�าลังไฟฟ้า ๓.๕ กิโลวัตต์ 
กินไฟประมาณ ๑๐ บาท/ชั่วโมง ราคาเครื่องละประมาณ ๕ ล้านบาท  ทั้งนี้ ส�านักสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่
เพื่อส�ารวจจุดติดตั้งหอฟอกอากาศ ในบริเวณพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น หรือพื้นที่ที่มีประชาชนใช้บริการจ�านวนมาก  
เช่น สถานีรถไฟฟ้า ป้ายรถเมล์ เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีมักประสพปัญหาค่า PM๒.๕ เกินค่ามาตรฐานตลอดทั้งปี  
ซึ่งมี ๑๔ จุด ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีจุดติดตั้งตามความเหมาะสม ระยะเวลาด�าเนินการจัดหาและติดตั้ง  
รวม ๒๑๐ วัน (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)

ความคืบหน้าการด�าเนินการ
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ส�านักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ส�านักงานเขตปทุมวัน และภาคเอกชน 

ร่วมส�ารวจจุดทีค่าดว่าจะทดลองติดตัง้หอฟอกอากาศ บรเิวณใต้สถานรีถฟ้า BTS หน้าทางเข้าศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน  
ซึ่งเป็นทางเท้าของกรุงเทพมหานคร และอยู่ในความรับผิดชอบของส�านักการโยธา

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ส�านักสิ่งแวดล้อมและส�านักการโยธาหารือการตั้งวางหอฟอกอากาศบนทางเท้าของ
กรุงเทพมหานคร โดยภาคเอกชนต้องด�าเนินการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคจากส�านักการโยธา เน่ืองจากติดตั้ง
บนฟุตบาท ระยะเวลาการพิจารณาประมาณ ๔๕ วัน โดยต้องแนบเอกสารให้ครบถ้วน เช่น แบบแปลน ภาพถ่าย และ
แผนการด�าเนินการก่อสร้าง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กรุงเทพมหานครจะมีหอฟอกอากาศในพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางอากาศเพื่อบ�าบัดมลพิษทาง

อากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น ติดขัด พื้นที่ที่มีประชาชนใช้
บริการจ�านวนมาก เช่น สวนสาธารณะ สถานศึกษา สถานพยาบาล ซึ่งการจัดหาหอฟอกอากาศ เป็นการท�างานเชิงรุก 
ของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหา PM๒.๕

ส�านักสิ่งแวดล้อมได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่
จุดเสี่ยง จ�านวน ๔๗ จุด จาก ๕๐ ส�านักงานเขต และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ๓ จุด โดยสามารถวัดค่าฝุ่นละออง 
PM๒.๕ ได้ด้วย ซึ่งเป็นมาตรการในการตรวจสอบและเฝ้าระวัง ส่วนมาตรการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหา PM๒.๕  
โดยการจัดซื้อรถโมบายฉีดพ่นละอองน�้าและเครื่องฟอกอากาศ ซ่ึงหลังจากการทดลองใช้แล้วจะขอจัดสรรงบประมาณ
จากงบกลางปี ๒๕๖๓ ซึ่งต้องใช้จ�านวน ๑๔ เครื่อง มูลค่าประมาณ ๗๐ ล้านบาท เพ่ือด�าเนินการติดต้ัง โดยในช่วง  
๑-๒ ปีแรกอาจจะให้ผู้รับจ้างด�าเนินการติดตั้งพร้อมกับการ Operate เนื่องจากมีบุคลากรที่มีความรู้ความช�านาญ
มากกว่า และนอกจากนั้น ส�านักสิ่งแวดล้อมได้ตั้งคณะท�างานติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง โดยร่วมกับ
ส�านกัการโยธา และส�านกังานเขต ด�าเนนิการตรวจสอบโครงการทีเ่ป็นอาคารขนาดใหญ่ซึง่ได้รบัความเหน็ชอบ EIA แล้ว  
โดยการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่จะต้องด�าเนนิการตามมาตรการที ่EIA ก�าหนด หากไม่ด�าเนนิการตามมาตรการของ EIA 
ส�านักการโยธา และส�านักงานเขตจะใช้อ�านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เพื่อระงับการก่อสร้าง
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาค่าฝุ่นละออง PM๒.๕ เกินค่ามาตรฐานในช่วงฤดูหนาว นอกจาก

การเตรยีมความพร้อมในเรือ่งอุปกรณ์ เครือ่งมอืต่างๆ เช่น รถพ่นละอองน�า้ การติดตัง้หอฟอกอากาศแล้ว ควรมกีารท�างาน
เชงิบูรณาการ โดยการตัง้คณะกรรมการบรูณาการจากทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์ขอความร่วมมอื 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

๒.  ควรสร้างมาตรฐานและพัฒนาระบบการเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยเพื่อรองรับการจัดเก็บ 
ค่าธรรมเนยีมเกบ็ขนมลูฝอยในอตัราทีส่งูข้ึนตามกฎหมายใหม่ เช่น พฒันาระบบการเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมเกบ็ขนมลูฝอย
โดยใช้ระบบ e-Payment มีมาตรการในการจัดเก็บมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บตรงเวลา  ไม่มีปัญหาขยะตกค้าง 
นอกจากนัน้ ควรพจิารณาก�าหนดหลกัเกณฑ์การจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมเกบ็ขนมลูฝอยอย่างรดักมุและเป็นธรรม โดยเฉพาะ
การเกบ็ค่าธรรมเนยีมเกบ็ขนมลูฝอยจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น บรษิทั ห้าง ร้าน ตลาด นติบิคุคลครัวเรอืน และห้างสรรพสินค้า      

๓.  ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ ประโยชน์ และความปลอดภัยของ
การก�าจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย เมื่อเปรียบเทียบกับการก�าจัดมูลฝอยโดยวิธีอื่น

๔.  การตดิตัง้หอฟอกอากาศในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิมลพษิในอากาศในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร หากเป็น
รถที่สามารถเคลื่อนที่ได้จะใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ากว่าเพราะปัญหาวิกฤตทางอากาศไม่อาจก�าหนดพื้นที่แน่นอนได้ 

๕.  การตดิตัง้หอฟอกอากาศควรมตีวัช้ีวดัทีส่ามารถวดัประสทิธภิาพการใช้งานได้ว่าหลังการติดตัง้หอฟอกอากาศ
แล้วคุณภาพอากาศดีขึ้นมากน้อยเพียงใด

๖. การใช้งานเครื่องฟอกอากาศควรเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่องแม้จะมีค่าบ�ารุงรักษาก็ต้องตั้งงบประมาณไว้เพื่อ
ให้การใช้งานเกิดความคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพ ปริมาณฝุ่นลดลงตามเป้าหมาย

๓. ด้านการบริหารจัดการแหล่งน�้าและการบ�าบัดน�้าเสีย
๓.๑ แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาน�า้ในแหล่งน�า้สาธารณะเน่าเสยี การรณรงค์เพือ่ฟ้ืนฟสูภาพแม่น�า้

ล�าคลอง และการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน�้าในคูคลอง
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนส�านักการระบายน�้า ส�านักงานเขตหลักสี่ และส�านักงานเขตจตุจักรเพื่อ 

รับทราบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าในแหล่งน�้าสาธารณะเน่าเสีย การรณรงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพแม่น�้าล�าคลอง  
และการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน�้าในคูคลอง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการฟื้นฟ ู
ระบบคลองเพือ่ให้น�า้มคีณุภาพดยีิง่ขึน้ ในขณะทีปั่จจบุนัมีประชาชนปลกูบ้านเรอืนรกุล�า้คูคลอง และทิง้ขยะปล่อยน�า้เสยี 
ลงคลองโดยไม่ผ่านการบ�าบัด ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาน�้าเน่าเสีย โดยได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
สรุปได้ดังนี้

๑. ส�านักงานเขตจตุจักร  
ในพื้นที่เขตจตุจักร มีคลองส�าคัญ ๒ คลอง ประกอบด้วย คลองเปรมประชากร เริ่มตั้งแต่สะพานรถไฟสายใต้ถึง

คลองบางเขน ความยาวประมาณ ๔ กโิลเมตร ส�านกังานเขตจตจุกัร ได้ร่วมกับกองทพัอากาศด�าเนนิการปรบัปรงุภูมทิศัน์ 
ริมคลอง และริมเขื่อนคลองเปรมประชากรทุกวันพุธ ซึ่งได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่วนคลองลาดพร้าว เริ่มตั้งแต่คลอง
น�า้แก้ว ถงึคลองบางเขน นอกจากนัน้ยงัมคีลองย่อยอกีหลายคลอง เช่น คลองพญาเวกิ คลองลาดยาว คลองบางเขน และ
คลองสลุด 

ปัจจบุนัมบ้ีานเรอืนประชาชนทีป่ลกูรกุล�า้คคูลองประมาณ ๑๒๐ หลังคาเรอืน ซึง่ยงัไม่ได้รือ้ย้ายออกไปและมกีาร
ทิ้งขยะมูลฝอย รวมทั้งปล่อยน�้าเสียลงสู่แหล่งน�้าโดยตรงส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาน�้าเน่าเสีย ส่วนการทิ้งขยะช้ินใหญ ่
ส�านักงานเขตจตุจักรได้ก�าหนดวันทิ้งมูลฝอยชิ้นใหญ่และมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บตามเวลาที่ก�าหนด จึงไม่มีปัญหา  

แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองลาดพร้าว
๑. การรื้อย้ายชุมชนออกไปเพื่อสร้างที่พักอาศัยในโครงการบ้านม่ันคง ประมาณ ๒๐๐ หลัง คาดว่าประมาณ

เดือนกุมภาพันธ์จะแล้วเสร็จทุกหลัง 
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๒.  โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.คลองลาดพร้าว ระยะทาง ๔๕.๓ กิโลเมตร เป็นการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลอง
ลาดพร้าวโดยไม่มีระบบรวบรวมน�้าเสีย การก่อสร้างมีความคืบหน้าประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ โดย  เนื้องานมีการขุดลอก
คลองตลอดความยาวคลองด้วยซึ่งขณะนี้เริ่มด�าเนินการขุดลอกคลองในบางจุดแล้ว โดยโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
ด�าเนนิการควบคูก่บัโครงการบ้านมัน่คง  และทกุชมุชนทีอ่ยูใ่นโครงการบ้านมัน่คงจะมรีะบบบ�าบดัน�า้เสียของชมุชนก่อน
ระบายออกสู่คลองลาดพร้าว เป็นการบ�าบัดน�้าเสียระดับชุมชน ซึ่งทุกอาคารจะมีท่อรวมไปที่บ่อแล้วระบายลงสู่คลอง
ลาดพร้าว จากเดิมทุกบ้านจะปล่อยน�้าเสียลงสู่แหล่งน�้าโดยตรง แต่เมื่อโครงการบ้านมั่นคงเสร็จแล้วจะมีบ่อบ�าบัดและ
รวบรวมน�้าเสียก่อนระบายลงสู่คลอง

๒. ส�านักงานเขตหลักสี่  
ในพื้นที่เขตหลักสี่มีคลองหลักไหลผ่าน ๒ คลอง คือ คลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร ปัญหาน�้าเน่าเสีย

ส่วนหนึ่งเกิดจากชุมชนริมคลองมีการปล่อยน�้าเสียลงคลอง ดังนั้น ส�านักงานเขตหลักสี่จึงได้ก�าหนดแผนการพัฒนาและ 
รักษาสภาพคลองและล�ารางในพื้นที่เขตหลักสี่ โดยมีแผนฟื้นฟูคลองเปรมประชากรระยะเร่งด่วน เพื่อพัฒนาให้สะอาด
ตลอดเวลา ซึ่งส�านักงานเขตจะส่งจิตอาสาเข้าไปลงพื้นที่เพ่ือเก็บขยะและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนริมคลองทั้งหมด 
ห้ามทิง้ขยะ หรอืปล่อยน�า้เสยีลงคลองเปรมประชากร รวมทัง้การหาจดุพกัขยะเพือ่รวบรวมขยะไว้ตามจดุต่างๆ และการ
เกบ็ขยะทางน�า้โดยมเีรอืเกบ็ขยะเนือ่งจากชมุชนทีอ่ยูร่มิคลองทัง้หมดมกัจะไม่ได้เชือ่มกบัถนนสายหลกั รถเกบ็ขนมลูฝอย
ไม่สามารถเข้าถึง แต่ทั้งน้ี ปริมาณมูลฝอยลดลงไม่มากนัก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ทิ้งขยะโดยอาศัยความเคยชิน  
แต่ถ้าพัฒนาระบบทั้งหมด เช่นเดียวกับท่ีคลองลาดพร้าวในอนาคตปริมาณขยะจะลดลง เนื่องจากน�้าเสียไม่ได้ปล่อย
ลงคลองโดยตรง แต่จะผ่านการบ�าบัดทั้งหมดก่อน และต่อไปจะก�าหนดจุดพักขยะให้มีระยะถี่ขึ้นเพื่อให้เก็บได้สะดวก 

ตามมติ ครม. ให้ด�าเนินโครงการแสนแสบใสสะอาด ภายในระยะเวลา ๒ ปี จึงมีแผนที่จะเก็บรวบรวมน�้าเสีย
ก่อนท่ีจะลงคลองแสนแสบเพือ่น�าไปบ�าบดั แต่ไม่มพ้ืีนทีส่�าหรบัการท�าระบบบ�าบดัน�า้เสยีขนาดเลก็ทีจ่ะกระจายไปให้ทัว่
พืน้ที ่จงึได้ก่อสร้างเป็นระบบใหญ่ซึง่ต้องใช้เวลา และใช้งบประมาณมาก ขณะนีจ้งึต้องด�าเนนิการโครงการขนาดเล็กก่อน

๓. ส�านักการระบายน�้า 
กรณีชุมชนที่อยู่นอกเขตบริการบ�าบัดน�้าเสีย ส�านักการระบายน�้าจะเข้าไปแนะน�าการติดตั้งระบบท่อ และระบบ

ถังบ�าบัดน�้าเสีย โดยในชุมชนที่มีขนาดตั้งแต่ ๖๐-๑๗๐ หลังคาเรือน เป็นขนาดที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ ซึ่งเป็น
ถงับ�าบดัขนาด ๕๐-๖๐ ลกูบาศก์เมตร ท่อทีผ่่านถงับ�าบดัแล้วจะแนะน�าให้ต่อเข้าท่อระบายน�า้ของเทศบาล กรณไีม่มท่ีอ
สาธารณะเข้าไปถงึชมุชนจะให้ปล่อยลงคลองได้ ส่วนทีส่�าคญัคอื บรเิวณใต้คลองบางเขนถงึสถานสีบูน�า้พระราม ๙ มบีรกิาร
บ�าบัดน�้าเสีย จึงได้ประสานแต่ละชุมชนให้เดินท่อเฉพาะท่อน�้าเสียมาที่บริเวณเชิงสะพาน ซึ่งมีบ่อบ�าบัดน�้าเสียอยู่แล้ว  
ก็จะมีการดักน�้าเสียตั้งแต่ปากคลองบางเขน ต่อเนื่องคลองลาดพร้าวจนถึงสถานีสูบน�้าพระราม ๙

การบรหิารจดัการน�า้เสยีจากครวัเรอืน ปัจจบัุนการสร้างระบบบ�าบดัน�า้เสียรวมเดนิระบบไปแล้ว ๘ แห่ง สามารถ
บ�าบัดน�้าเสียจากครัวเรือนได้ ๔๖ เปอร์เซ็นต์ของน�้าทั้งหมดจากกรุงเทพมหานคร โดยคิดจากปริมาณน�้าประปาที่ใช้  
ส่วนกรณีที่ปริมาณน�้าฝนมีมากกว่าน�้าประปา ค่าการประเมินการแยกน�้าดี น�้าเสีย อาจคลาดเคล่ือนจากข้อเท็จจริง 
เนื่องจากท่อระบายน�้าเสียจากครัวเรือน และท่อระบายน�้าฝนจะเป็นท่อรวมกัน ดังนั้น การตรวจวัดคุณภาพน�้าจะวัดใน
ช่วงหน้าแล้งเพือ่ดปูรมิาณน�า้ทีเ่ข้าระบบบ�าบดัน�า้เสยีในแต่ละโรง และปรมิาณน�า้ประปาทีใ่ช้ท้ัง กรงุเทพมหานคร ซ่ึงมีการ
แยกปริมาตรน�้าประปาที่ใช้ในแต่ละพื้นที่ด้วย เพื่อดูว่าแต่ละโรงมีปริมาณการใช้น�้าประปาเท่าไร และเข้าโรงบ�าบัดเท่าไร 
โดยวิธีการค�านวณจะคิดจาก ๘๐ เปอร์เซ็นต์ของน�้าประปา ส่วนการบ�าบัดน�้าเสียของอาคารแต่ละประเภท มีกฎหมาย
รองรบัอยูแ่ล้วว่าก�าหนดให้มรีะบบบ�าบดัน�า้เสยีแบบใด คณุภาพน�า้ทีอ่อกมาจะได้เท่าไร ทัง้นีก้ารอนญุาตก่อสร้างอาคาร
จะต้องมกีารตรวจแบบ ซ่ึงต้องมรีะบบบ�าบดัน�า้เสียด้วย โดยส�านกังานเขตเป็นผูต้รวจสอบและขออนญุาต ส่วนกรณจีะให้
ส�านักการระบายน�้าเข้าไปบูรณาการ การท�างาน ส�านักการระบายน�้าไม่มีอ�านาจในการใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารฯ ดังนั้น การเข้าไปตรวจสอบแต่ละครัวเรือนหรือแต่ละอาคารจะต้องประสานกับส�านักงานเขต  

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในประเทศไทยยังไม่มีการแยกน�้าดีกับน�้าเสียและการสร้างระบบดังกล่าวต้องใช้
งบประมาณสูง ดังนั้น น�้าฝนซึ่งเป็นน�้าดีมารวมกับน�้าเสียแล้วน�ามาบ�าบัดจึงเกิดความไม่คุ้มค่า ซึ่งปัญหาเกิดจากการวาง
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ระบบที่ไม่ได้แยกท่อน�้าดี และน�้าเสียมาตั้งแต่ต้น

ข้อเสนอแนะแนะของคณะกรรมการฯ 
๑.  ควรรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปัญหามลพิษทางน�้า ไม่ปล่อยน�้าเสียลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะ

โดยตรง และมีการจัดการน�้าเสียอย่างเหมาะสม 
๒.  ส�านักงานเขตควรประชาสัมพันธ์ท�าความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนเพื่อก�าหนดจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ รวมทั้ง

การก�าหนดจุดพักขยะซึ่งเป็นที่รวบรวมขยะจากบ้านเรือนริมคลองเป็นระยะ เพราะขยะชิ้นใหญ่มีน�้าหนักและไม่ลอยน�้า 
เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ ท�าให้คลองตื้นเขิน ท่อระบายน�้าอุดตัน เกิดปัญหาน�้าท่วมขัง

๓.  การรวบรวมน�า้เสยีควรใช้ระบบท่อแยก โดยการแยกท่อน�า้เสยีออกจากท่อระบายน�า้ฝน ดงันัน้ จงึมเีฉพาะน�า้เสยี 
ที่จะถูกส่งไปบ�าบัด ส่งผลให้ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ

๔.  ส�านกังานเขตควรมวีธิกีารในการจดัการน�า้ใช้ หรอืน�า้เสยีจากบ้านเรอืนประชาชนลงสูท่่อระบายน�า้เพือ่น�าไปสู่
การบ�าบดัก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน�า้สาธารณะได้อย่างถกูต้อง และในการบรหิารจดัการปัญหาดงักล่าวควรสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

๕.  ควรสร้างจิตส�านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบ�าบัดน�้าเสียและการอนุรักษ์คูคลอง 

๓.๒ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโดยรอบให้เป็นพื้นที่
สีเขียว และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน�้าและการบ�าบัดน�้าเสีย 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องคือ ส�านักส่ิงแวดล้อม ส�านักการระบายน�้า และส�านัก
การจราจรและขนส่ง เพือ่หารอืแนวทางการพฒันาพืน้ทีร่มิคลองลาดพร้าวโดยการปรบัปรงุภูมทิศัน์พืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบ 
ให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว การเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน�้าและการบ�าบัดน�้าเสีย และการก่อสร้างเส้นทางจักรยาน
เลียบคลองทั้งสองฝั่ง สรุปได้ดังนี้

การพฒันาพืน้ท่ีรมิคลองลาดพร้าวโดยการเพิม่ประสิทธภิาพการระบายน�า้และการบ�าบดัน�า้เสีย ส�านกัการระบายน�า้ 
ได้ด�าเนนิโครงการกอ่สรา้งเขื่อนคลองลาดพร้าว ครอบคลุมพืน้ที ่๘ เขต คอื เขตวังทองหลาง เขตหว้ยขวาง เขตลาดพร้าว 
เขตจตจุกัร เขตหลกัสี ่เขตบางเขน เขตดอนเมอืง และเขตสายไหม ซึง่ส่งมอบพืน้ทีใ่ห้ผูร้บัจ้างได้ความยาว ๒๖,๐๘๘ เมตร 
คิดเป็น ๕๗.๔๑% ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ความยาว ๑๙,๙๒๙ เมตร คิดเป็น ๔๒.๕๙%  

บ้านรุกล�้าคลองลาดพร้าวในพื้นที่ ๘ เขต จ�านวน ๖,๖๓๘ หลัง แยกเป็น
๑.  อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะอยู่ในแนวก่อสร้างเขื่อน จ�านวน ๓,๗๖๑ หลัง ยินยอมแล้ว  

๓,๒๕๙ หลัง ด�าเนินการรื้อย้ายแล้ว ๑,๗๒๔ หลัง ยังไม่ด�าเนินการ ๑,๕๓๓ หลัง และที่ยังไม่ยินยอม ๕๐๒ หลัง  
โดยกรุงเทพมหานครจะเจรจาและใช้ ปว.๔๔ ต่อไป 

๒.  อยู่ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ ซ่ึงอยู่นอกแนวก่อสร้างเขื่อน จ�านวน ๒,๘๗๗ หลัง ยินยอมแล้ว 
๒,๑๘๑ หลัง รื้อย้ายแล้ว ๗๒๖ หลัง และยังไม่ด�าเนินการ ๑,๔๕๕ หลัง และที่ยังไม่ยินยอม ๖๙๖ หลัง

ส�าหรับการบริหารจัดการน�้าเสียจากชุมชนริมคลองลาดพร้าว กรุงเทพมหานครมีแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ ตลอดแนวโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลอง
ยาวประมาณ ๒๔.๕ กม. ขอบเขตพื้นที่โครงการทั้งหมด ๘ เขต ได้แก่  เขตสายไหม เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน 
เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง และเขตห้วยขวาง

การบริหารจัดการน�้าเสีย แบ่งเป็น 
๑. การด�าเนินการระยะเร่งด่วน ดังนี้
 ๑.๑ การตดิตัง้ถงับ�าบดัน�า้เสยีทีแ่หล่งก�าเนดิ โดยการตดิตัง้ถงับ�าบดัน�า้เสยีภายในพืน้ทีจ่�ากดั ระยะทาง ๘ กม.  

ครอบคลุมพื้นที่เขตสายไหม เขตดอนเมือง เขตหลักสี่บางส่วน และเขตบางเขนบางส่วน อยู่ระหว่างการศึกษาจุดติดตั้ง
ถังบ�าบัดน�้าเสียที่แหล่งก�าเนิด (onsite)
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 ๑.๒  ก่อสร้างระบบรวบรวมน�้าเสียเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน�้าของกทม. ระยะทาง ๑๖.๕ กม. คือ 
      ๑.๒.๑ ก่อสร้างบ่อสูบรวบรวมน�้าเสียตามแนวคลองลาดพร้าว เข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน�้าจตุจักร 

ครอบคลุมพื้นที่เขตลาดพร้าว เขตจตุจักร เขตหลักสี่บาง่าสวน และเขตบางเขนบางส่วน อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบ
แนวท่อรวบรวมน�้าเสีย

    ๑.๒.๒ ก่อสร้างบ่อสูบน�้าเสียตามแนวคลองลาดพร้าวเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน�้าดินแดง ครอบคลุมพื้นท่ี
เขตห้วยขวางและเขตวังทองหลาง อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบแนวท่อรวบรวมน�้าเสีย

๒. การด�าเนินการระยะยาว คือ ระบบรวบรวมและระบบบ�าบัดน�้าเสียที่สามารถรวบรวมน�้าเสียจากคลอง
ลาดพร้าว ซึ่งมีโครงการดังนี้

 ๒.๑  โรงควบคุมคุณภาพน�้าจตุจักร
 ๒.๒ ระบบรวบรวมน�้าเสียเพิ่มเติม พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน�้าดินแดง
 ๒.๓ โครงการก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียคลองเตย
 ๒.๔ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน�้าเสียและระบบบ�าบัดน�้าเสียสายไหม
 ๒.๕ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ�าบัดน�้าเสียบางเขน
 ๒.๖ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ�าบัดน�้าเสียวังทองหลาง ระยะ ๑๐ ปี ครอบคลุมพื้นที่ 

เขตลาดพร้าวและเขตวังทองหลางขนาดพื้นที่บริการ ๒๘.๗๒ ตร.กม. ขนาดบ�าบัดน�้าเสีย ๑๑๗,๐๐๐ ลบ.ม./วัน
ปัญหาขยะในคลองลาดพร้าวเมือ่ก่อสร้างเขือ่นในคลองลาดพร้าว ซึง่มคีวามยาวประมาณ ๔๐ กม. ปรมิาณขยะใน

คลองจะลดลง แต่ในบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ก่อสร้างบ้านมั่นคงก็อาจจะยังมีการทิ้งขยะลงคลองบ้าง   การด�าเนินการในพื้นที่
ส�านกัการระบายน�า้และส�านกังานเขตมกีารขอยมือปุกรณ์และแรงงานกนัระหว่าง ๒ หน่วยงาน ส�าหรบัการขดุลอกคลอง
จะรวมอยู่ในเนื้องานการก่อสร้างเขื่อนตามความลึกที่ก�าหนด (ขุดลอกคลองลึกประมาณ ๓ เมตร ความหนาของทางเดิน
และสะพานประมาณ ๑ เมตร) ซึ่งด�าเนินการไปบ้างแล้ว ยกเว้นชุมชนที่ยังไม่ได้รื้อย้าย

ปัญหาในเรื่องการบ�าบัดน�้าในชุมชนก่อนปล่อยลงคลอง เนื่องจากในชุมชนได้มีข้อก�าหนดให้ติดตั้งระบบบ�าบัด
น�้าเสียแต่มีข้อจ�ากัดเรื่องค่าไฟฟ้าในการเดินระบบจึงไม่ได้เปิดระบบต่อเน่ือง ในเบ้ืองต้นได้ให้ข้อเสนอว่าให้เปล่ียนไป
ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และตามแผนแม่บทจะมีพื้นท่ีว่างในหลายเขต เช่น เขตสายไหมมีพื้นท่ีประมาณ ๑.๓ ไร่   
ซึง่มแีผนจะสร้างสวนป่าในเมอืง เขตจตุจกัร บรเิวณซอย พหลโยธนิ ๓๒ มพีืน้ทีป่ระมาณ ๒ ไร่ เขตห้วยขวางมพีืน้ที ่๔.๓ ไร่  
เป็นพื้นที่จัดสร้างเป็นป่าอเมซอนและโรงบ�าบัดน�้าเสียใต้ดิน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  โครงการพัฒนาคลองท่ีเป็นการก่อสร้างเขื่อนและทางเดินควรจัดให้มีพื้นที่ว่างเพื่อปลูกต้นไม้หรือจัดท�าเป็น

พื้นที่สีเขียวขนาดเล็ก
๒.  การด�าเนินพัฒนาพื้นที่รมิคลอง ขอใหด้�าเนินการให้ต่อเนือ่งเพือ่ให้เกิดความยัง่ยนื โดยเฉพาะพืน้ทีท่ี่ไดม้กีาร

ไล่รื้อผู้บุกรุกคลองแล้ว ต้องพัฒนาการใช้ประโยชน์ให้เต็มพื้นที่เพื่อป้องกันการกลับมาบุกรุกอีก
๓.  กรงุเทพมหานครควรพจิารณาบรหิารจดัการพืน้ทีท่ี่จะก่อสร้างสวนสาธารณะในอนาคตให้สามารถสร้างแหล่ง

กักเก็บน�้าใต้ดินเพื่อน�าน�้ามาใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

๔. ด้านการบริหารจัดการสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว
๔.๑ การติดตามโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะและแผนงานสร้างสวนสาธารณะในอนาคต
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสวน

สาธารณะ สรุปได้ดังนี้
๑.  โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็ และเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บรกิารแล้ว จ�านวน ๓ แห่ง 

คือ
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 ๑.๑  สวนสาธารณะบึงล�าไผ่ (สวนสิริภิรมย์) งบประมาณ ๙๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท เดิมมีปัญหาผู้บุกรุกและ 
ผู้อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๒ ตารางวา ท�าให้เกิดอุปสรรคการก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าด�าเนินการในพื้นที่
ไม่ได้ จึงได้ตัดเนื้องานบริเวณดังกล่าวและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง คงเหลือพื้นที่สวนสาธารณะที่สามารถเปิดให้บริการ
ประชาชนได้ ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา ปัจจุบันได้เปิดให้ประชาชนใช้บริการแล้ว ก�าหนดจัดพิธีเปิดสวนสาธารณะ 
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 ๑.๒  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 
เฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ (บางบอน) พืน้ที ่๑๐๐ ไร่ งบประมาณ ๓๖๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผูรั้บจ้างส่งมอบงานเรยีบร้อยแล้ว  
เปิดให้ประชาชนเข้าใช้อย่างไม่เป็นทางการในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 
ชื่อสวนสาธารณะ 

 ๑.๓ สวนสาธารณะบรเิวณซอยเพชรเกษม ๖๙ (สวนบางแคภริมย์) พืน้ที ่๗๐ ไร่ งบประมาณ ๒๐๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เปิดให้ประชาชนเข้าใช้อย่างไม่เป็นทางการในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่าง 
รอการโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อสวนสาธารณะ

๒.  โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะที่ได้รับงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ และอยู่ระหว่างด�าเนินการ 
จ�านวน ๒ แห่ง คือ

 ๒.๑  โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดบัถนนร่มเกล้ากบัถนนเจ้าคณุทหาร พืน้ท่ี ๑๘ ไร่  
๓ งาน งบประมาณ ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน (งบประมาณปี ๒๕๖๒ ตั้งไว้ ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท) 
อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดท�าแบบรูปรายการและประมาณราคา

 ๒.๒  โครงการก่อสร้างสวนจากภูผาสู่มหานาที ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พื้นที่ ๒๖ ไร่ เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครไม่ต่อสัญญาให้เช่าพื้นที่ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อจัดเป็นตลาดนัด JJ Green ซึ่งสิ้นสุด
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ และให้ผู้ค้าย้ายออกจากพื้นที่ทั้งหมด ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 

    เพ่ือปรบัปรงุเป็นพืน้ทีส่เีขียวและมลูนธิสิวนสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิไ์ด้มอบรปูแบบงานก่อสร้างสวนจาก
ภูผาสู่มหานทีเป็นการปรับปรุงพื้นที่ ๒๖ ไร่ให้เป็นสวนป่า ส�านักสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 
เป็นเงิน ๑๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรูปแบบรายการและประมาณ
ราคา คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

๓.  โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะท่ีอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ จ�านวน ๑ แห่งคือ คือ สวนสาธารณะ
ภายในสถานพีฒันาทีด่นิกรุงเทพมหานคร (ถนนบบางขนุเทยีนชายทะเล) พืน้ที ่๓๗ ไร่ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ กรุงเทพมหานครได้มีบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินจัดสร้างสวนสาธารณะบางขุนเทียน – 
ชายทะเล ส�านักสิ่งแวดล้อมได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นที่ปรึกษาออกแบบสวนสาธารณะ
พื้นที่ดังกล่าว ได้ส่งมอบรูปแบบรายการและประมาณราคา เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ต่อมาได้มีการชะลอรายงานผล
การประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารการประมลู เนือ่งจากคณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั 
และติดตามงบประมาณ ประจ�าสภากรุงเทพมหานคร ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ที่ดินดังกล่าว จึงได้ประชุม
ร่วมระหว่างกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ และกรมพัฒนาที่ดิน มีมติให้กรมพัฒนาที่ดินคืนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน ์
ให้กรมธนารักษ์ แล้วกรมธนารักษ์จะส่งมอบท่ีดินให้กรุงเทพมหานครใช้ก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
กรมธนารักษ์ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  ส�านักสิ่งแวดล้อมควรบันทึกข้อมูลพื้นที่สีเขียวในส่วนของสวนสาธารณะที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้ครบถ้วนและ

เป็นปัจจบุนั และควรน�าหลกัการหมนุเวยีนอากาศในพืน้ทีส่วนสาธารณะกบัพืน้ทีใ่กล้เคยีงมาทดลองใช้ในสวนสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานคร
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 ๒. ส�านักสิ่งแวดล้อมควรเพ่ิมการปลูกต้นไม้ใหญ่ในสวนสาธารณะ อาจประสานขออนุเคราะห์กล้าไม้จาก 
กรมป่าไม้เพื่อน�าไปปลูกเพิ่มเติมในสวนสาธารณะเพื่อให้เกิดความร่มรื่น

๔.๒ แผนงานโครงการก่อสร้างและแผนการบริหารจัดการตลาดนัดสวนจ�าปี เขตบางแค   
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อม ส�านักการคลัง ส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และ

ส�านักงานเขตบางแค เพื่อหารือแผนงานโครงการก่อสร้างและแผนการบริหารจัดการตลาดนัดสวนจ�าปี เขตบางแค  
ซึง่ส�านกัสิง่แวดล้อมได้เช่าทีด่นิของส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิเพือ่สร้างสวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค เนือ้ที่ 
๑๑๙ ไร่ ๒ งาน  ๙๔ ตารางวา ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้วและเปิดให้ประชาชนใช้บริการอย่างไม่เป็นทางการ 

ต่อมาส�านกังานตลาดกรงุเทพมหานครได้เช่าพืน้ทีบ่รเิวณด้านหน้าทางเข้าสวนบางแคภริมย์ เนือ้ที ่๔๙ ไร่ เพือ่สร้าง 
ตลาดนดัสวนจ�าปี โดยส�านกัการโยธาเป็นผูอ้อกแบบ ระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี รองรบัผูค้้าพืน้ทีฝ่ั่งธนบรุ ีโดยแบ่งการก่อสร้าง
ออกเป็น ๒ ระยะ ซึ่งระยะที่ ๑ จะสร้างแผงค้าบริเวณด้านหน้า จ�านวน ๕๔๔ แผง ในพื้นที่ ๒๓ ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง ๒๐๐ วนั ด�าเนนิการโดยวธิ ีe-Bidding คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ประมาณเดอืน
พฤษภาคม – มถินุายน ๒๕๖๒ และพืน้ทีส่่วนทีเ่หลอืจะท�าการถมดนิเพือ่รองรบัการสร้างแผงค้าในระยะท่ี ๒ กลุม่เป้าหมาย
เป็นกลุ่มผู้ค้าประมาณ ๔๗๐ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนผู้ค้า ประเภทการค้า การใช้พื้นที่  
เพื่อก�าหนดอัตราค่าเช่าแผงค้าให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน�้า ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงการขอความ
อนุเคราะห์กับส�านักงานเขตบางแคเพื่อจัดการเรื่องมูลฝอย การดูแลด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และการจัดระเบียบการ
จราจรบนถนนเพชรเกษม 

จากการก่อสร้างตลาดนัดสวนจ�าปีระยะแรกพบปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน ดังนี้
๑.  พื้นที่ก่อสร้างมีเศษกองวัสดุกีดขวางทางเท้า ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและท�าให้ภูมิทัศน์ด้านหน้า 

สวนบางแคภิรมย์ไม่สวยงาม 
๒.  การก่อสร้างถนนทางเข้าสวนจ�าปีจากด้านหน้าถงึทางเข้าสวนบางแคภริมย์ เนือ้งานมกีารก่อสร้างถนนทางเข้า

ซ�า้ซ้อนกบัการสร้างถนนทางเข้าสวนบางแคภริมย์ ซึง่เดมิมกีารคาดการณ์ว่าสวนบางแคภริมย์และตลาดสวนจ�าปีจะแล้ว
เสรจ็พร้อมกนั และจะให้ส�านกัการโยธาเป็นผูด้�าเนนิการสร้างถนนทางเข้า แต่รปูแบบจะซ�า้ซ้อนกบัเนือ้งานของส�านกังาน
ตลาดฯ จึงให้ชะลอไว้ก่อน เพื่อให้ส�านักงานตลาดฯ สร้างถนนทางเข้าไปก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ที่มาใช้สวนสาธารณะ แต่เน่ืองจากในขณะน้ัน ส�านักงานตลาดฯ ยังไม่มีงบประมาณ ส�านักงานก่อสร้างและบูรณะ  
ส�านักการโยธา จึงได้ก่อสร้างถนนทางเข้าส�าหรับการใช้งานช่ัวคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งน้ี  
การสร้างถนนในลกัษณะการใช้ประโยชน์ชัว่คราวอาจจะไม่ได้มาตรฐาน รวมทัง้ เนือ้งานทีจ่ะต้องสร้างถนนตามสัญญาจ้าง 
ของผู้รับจ้างจะต้องตัดเนื้องานส่วนนี้ออกเพราะเป็นเนื้องานที่ซ�้าซ้อน

ส�าหรบัการแก้ไขปัญหา ส�านกัสิ่งแวดลอ้มจะประสานส�านกังานออกแบบ ส�านกัการโยธาออกแบบและประมาณ
การราคาในการสร้างถนนให้ต่อเนื่องถึงพื้นที่ส่วนที่จะสร้าง Dog Park รวมทั้งประสานกับส�านักงานตลาดฯ เพื่อท�าเป็น 
๒ ส่วน โดยใช้วัสดุของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ ๔ เนื่องจากยังไม่มีงบประมาณและจ�าเป็นต้องสร้างให้ได้มาตรฐานเพื่อ
ให้รถบรรทุกน�้าสามารถวิ่งเข้าออกได้ ซึ่งเป็นเนื้องานที่ต่อเนื่องกับตลาดนัดจ�าปี

ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ 
ส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ควรเร่งรัดด�าเนินการก่อสร้างถนนทางเข้าตลาดนัดสวนจ�าปีจากด้านหน้า 

ถึงทางเข้าสวนบางแคภิรมย์เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการสวนบางแคภิรมย์ได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการ  
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
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๔.๓ แนวทางการแก้ไขปัญหาน�า้ในบงึรบัน�า้ภายในสวนบางแคภริมย์ ไม่เพยีงพอในการเกบ็กกัน�า้ไว้ใช้ภายใน
สวนสาธารณะ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

จากการลงพื้นที่ร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อมเพื่อเยี่ยมชมการด�าเนินงานภายในสวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค พบว่า  
บงึรับน�า้ภายในสวนบางแคภริมย์มปีรมิาณน�า้ลดลงไปมาก จงึเหน็ควรประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่เตรยีมความ
พร้อมในการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนน�้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง รวมทั้งเสนอให้ตรวจสอบ
เส้นทางน�้าจากคลอง หรือล�ารางที่สามารถต่อเชื่อมและส่งน�้ามายังสวนบางแคภิรมย์ได้ กรณีน้ี ส�านักงานเขตบางแค  
ได้ให้ข้อมูลว่า เส้นทางท่ีต่อเชื่อมและสามารถส่งน�้ามายังสวนบางแคภิรมย์ได้มี ๒ เส้นทางคือ คลองภาษีเจริญ และ 
คลองบางอ้าย ซึง่เป็นล�ารางทีส่ามารถต่อเชือ่มมายงัสวนบางแคภริมย์ แต่ต้องผ่านทีด่นิเอกชน ซึง่ไม่สามารถด�าเนนิการได้ 
จงึต้องใช้เส้นทางจากคลองภาษเีจรญิเส้นทางเดยีว ซึง่ผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร และผูแ้ทนจากส�านกังานสวนสาธารณะ
ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้ว และได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้

๑.  การต่อท่อเพือ่ล�าเลยีงน�า้จากคลองภาษีเจรญิเข้ามายงับึงรบัน�า้โดยมเีครือ่งดนัน�า้ผ่านท่อออกไปยงัสปรงิเกอร์
เข้าไปในพ้ืนที ่ระยะทางประมาณ ๑ กโิลเมตร ขณะนีบ้รษิทัได้ขดุร่องน�า้ท�าเป็นล�ารางน�า้ไว้แล้ว ซึง่จะให้ส�านกังานตลาดฯ 
ท�าหนังสือประสานไปที่ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ในการผันน�้าเข้ามา 

๒.  การต้ังถงัน�า้ไว้บรเิวณด้านหน้าสวนบางแคภริมย์หรอืพืน้ทีใ่กล้เคียงเพือ่สบูน�า้จากคลองภาษเีจริญมาเกบ็ไว้ใน
ถังเก็บน�้าเพื่อใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ จะได้ประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณต่อไป

ส�าหรับการบรูณาการเรือ่งการควบคมุคณุภาพอากาศภายในสวนบางแคภริมย์นัน้ ส�านักส่ิงแวดล้อมได้ด�าเนนิการ
ฉดีพ่นละอองฝอยและการฉดีพ่นน�า้เพือ่ให้ความชุม่ช้ืนกับต้นไม้และลดมลพษิทางอากาศ  ส�าหรับการป้องกนัมลพษิทาง
อากาศในสวนสาธารณะ กองจดัการคุณภาพอากาศได้น�ารถไปตรวจวดัคณุภาพอากาศ รวมทัง้มแีผนการด�าเนนิงานด้วย

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้ในบงึรับน�า้ภายในสวนบางแคภริมย์ควรเร่งรดัด�าเนนิการในเชงิบรูณาการร่วมกบั 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อนหน้าฝน รวมท้ังส�านักงานเขตบางแคควรให้การสนับสนุน ในการรดน�้าต้นไม้ 
เนื่องจากต้นไม้มีสภาพเหี่ยวเฉา

๔.๔ ติดตามโครงการปรับปรุงคุณภาพน�้าในสระโดยวิธีธรรมชาติภายในสวนหลวง ร.๙ 
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อม เพื่อรับทราบความคืบหน้าการด�าเนินโครงการปรับปรุง

คุณภาพน�้าในสระโดยวิธีธรรมชาติภายในสวนหลวง ร.๙ ซ่ึงเดิมก�าหนดด�าเนินการในพื้นที่สวนเบญจสิริ เขตคลองเตย  
แต่เนื่องจากมีข้อขัดข้อง จึงเปลี่ยนแปลงสถานที่จากเดิมเป็นสวนหลวง ร.๙ โดยก�าหนดพื้นที่ด�าเนินการบริเวณบ่อน�้าพุ 
หน้าหอรชัมงคล จ�านวน ๓ บ่อ แต่เนือ่งจากมลูนธิสิวนหลวง ร.๙ ไม่เหน็ด้วย และต้องการให้เปล่ียนแปลงพ้ืนทีจ่ากบ่อน�า้พุ 
บริเวณหน้าหอรัชมงคลไปยังจุดอื่นภายในสวนหลวง ร.๙ จ�านวน ๕ จุด ซึ่งอยู่ระหว่างรอหนังสือยืนยันจากมูลนิธ ิ
สวนหลวง ร.๙ เพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการด�าเนินการจากเดิมบริเวณบ่อน�้าพุ ๓ บ่อหน้าหอรัชมงคล ไปยังพื้นที่ใหม่  
จ�านวน ๕ จุด ดังนี้

 • จุดที่ ๑ ศาลาพุฒ-จันทร์ สะพานไม้แดง  
 • จุดที่ ๒ สะพานธารินเกษม-สาะพานเปรมชลธี                     
 • จุดที่ ๓ บริเวณเครื่องสูบน�้าเข้าน�้าตกสวนรมณีย์
 • จุดที่ ๔ บริเวณสวนจีน
 • จุดที่ ๕ บริเวณสะพานอาทรธารา 
โดยทัง้ ๕ จดุนีเ้ป็นจดุทีม่สีาหร่าย และคณุภาพน�า้ไม่ได้มาตรฐานเนือ่งจากมแีพลงก์ตรอนจ�านวนมาก ซึง่ได้ส�ารวจ

พื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างรอหนังสือยืนยันจากมูลนิธิสวนหลวง ร.๙  และจะได้ให้คณะกรรมการพิจารณาออกแบบต่อไป
แหล่งน�้าในสวนหลวง ร.๙ ปัจจุบันพบปัญหายูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication) หรือการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

ของแพลงก์ตอน พืชน�้า และสาหร่ายขนาดใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งน�้า กรุงเทพมหานครจึงมีแนวคิด
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ในการปรบัปรงุคณุภาพน�า้ในสระสวนหลวง ร.๙ โดยวธิธีรรมชาตด้ิวยการฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ ในแหล่งน�า้เพือ่เป็นการส่งเสรมิ
ประโยชน์ด้านนิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อมภายในสวนหลวง ร.๙ แต่ยังมีปัญหา และอุปสรรคในการด�าเนินงาน เนื่องจาก 
คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานมีความเห็นว่าต้องศึกษารายละเอียดของโครงการอย่างละเอียดรอบคอบ และเป็น
ประโยชน์กับกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากขณะนี้มีข้อมูลไม่เพียงพอ จ�าเป็นต้องศึกษาและเปรียบเทียบผลการศึกษาใน
การบ�าบัดน�้าโดยวิธีธรรมชาติของหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ก�าหนดจุดพื้นที่โครงการที่ชัดเจน และการด�าเนินการ 
ในพืน้ทีส่วนหลวง ร.๙ มปัีญหาอปุสรรค ดงันัน้ อาจด�าเนนิการทีส่วนสาธารณะแห่งอืน่ทีเ่หมาะสมและสามารถด�าเนนิการ 
ได้เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการด�าเนินการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
โครงการปรับปรุงคุณภาพน�้าในสระโดยวิธีธรรมชาติภายในสวนหลวง ร.๙ ปัจจุบันยังไม่สามารถด�าเนินการได้

เนือ่งจากมปัีญหาอปุสรรคเรือ่งการก�าหนดพืน้ทีด่�าเนนิการ ซึง่จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากมลูนธิสิวนหลวง ร.๙ ดงันัน้  
หากในโครงการไม่ได้ก�าหนดพืน้ทีด่�าเนนิการไว้อย่างชดัเจน อาจพิจารณาด�าเนนิการทีส่วนสาธารณะแห่งอืน่ทีเ่หมาะสม
และสามารถด�าเนินการได้  

๔.๕ ความคืบหน้าโครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติฯ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธ ี
บรมราชาภิเษก

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อรับทราบความคืบหน้าโครงการปลูกไม้ยืนต้น 
เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สรุปได้ดังนี้

กรงุเทพมหานครได้เชญิชวนประชาชน หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมเฉลมิ
พระเกียรติฯ โดยการปลูกไม้ยืนต้น มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ต้น ในพื้นที่ว่าง สวนสาธารณะ ศาสนสถาน และชายทะเล
บางขนุเทยีน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ระยะเวลาด�าเนนิการ ๑ ปี ตัง้แต่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๑๐ พฤษภาคม  
๒๕๖๓ โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ ดังนี้

๑.  ประสานและประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมโครงการโดยการบริจาคและร่วมปลูกต้นไม้ใน
กรุงเทพมหานคร

๒. ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ  ปลกูไม้ยนืต้นแล้วเกบ็ข้อมลูต้นไม้ท่ีปลูกเพือ่แลกเปล่ียนความรูผ่้านเครอืข่ายสีเขยีว 
เพือ่คนรกัต้นไม้ทางแอพลเิคชนั “WE GROW” ซึง่เป็นแอพลเิคชันทีไ่ด้รบัความร่วมมอืจากบรษิทั ทร ูคอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด

 แผนการปลกูต้นไม้ตามโครงการฯ รวมจ�านวน ๑๑๒,๐๓๖ ต้น โดยแบ่งเป็น ส�านกังานเขต ๖ กลุม่เขต จ�านวน 
๖๑,๕๒๖ ต้น และส�านกัสิง่แวดล้อม จ�านวน ๕๐,๕๑๐ ต้น ปัจจบุนัปลูกแล้ว จ�านวน ๑๑,๖๘๑ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๓ 
แยกเป็นแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

 ๑. ส�านักสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย ๕๐,๕๑๐ ต้น ด�าเนินการแล้ว จ�านวน ๕,๑๓๑ ต้น (๑๐.๑๖%)
 ๒. กลุ่มกรุงเทพเหนือ เป้าหมาย ๘,๗๙๙ ต้น ด�าเนินการแล้ว จ�านวน ๗๐๒ ต้น (๗.๙๘%) 
 ๓. กลุ่มกรุงเทพกลาง เป้าหมาย ๓,๘๕๓ ต้น ด�าเนินการแล้ว จ�านวน ๘๐๖ (๒๐.๙๘%)
 ๔. กลุ่มกรุงเทพใต้ เป้าหมาย ๕,๙๙๙ ต้น ด�าเนินการแล้ว จ�านวน ๗๕๘ ต้น (๑๒.๖๔%)
 ๕. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก เป้าหมาย๒๐,๗๖๒ ต้น ด�าเนินการแล้ว จ�านวน ๙๘๑ ต้น (๔.๗๒%)
 ๖. กลุ่มกรุงธนเหนือ เป้าหมาย ๗,๘๙๒ ต้น ด�าเนินการแล้ว จ�านวน ๒,๖๑๑ ต้น (๓๓.๐๘%)
 ๗. กลุ่มกรุงธนใต้ เป้าหมาย ๑๔,๒๒๑ ต้น ด�าเนินการแล้ว จ�านวน ๖๙๒ ต้น (๔.๘๗%)
และก�าหนดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร  

โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนโครงการฯ และประชาชนร่วมปลูกไม้ยืนต้น จ�านวน ๑,๐๑๐ ต้น 
กรุงเทพมหานครขอรับเป็นการบริจาคต้นไม้หรือร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งเข้าร่วมแอพพลิเคชั่น 

ซึง่เป็นแอพพลเิคชัน่ทีบ่รษิทั ทร ูคอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด ออกแบบและจัดท�าให้กลุม่ เนือ่งจากเป็นแอพพลเิคชนัทีม่กีารร่วมมอืกนั 
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ของหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานดูแลข้อมูลของตนเอง ในส่วนของกรุงเทพมหานครจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลข้อมูล
ในส่วนของกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  กรงุเทพมหานครควรเพิม่ศกัยภาพของแอพลิเคชัน “WE GROW” โดยเพิม่เติมการรบัสมคัร จติอาสาเกีย่วกับ 

การปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ และควรสามารถเปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่สีเขียวกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนได้
๒.  กรงุเทพมหานครควรรณรงค์ให้เจ้าหน้าทีท่กุระดบัมอบต้นไม้เป็นของขวญัในเทศกาลพเิศษต่าง ๆ  ปลกูต้นไม้

แล้วถ่ายรูปเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสส�าคัญต่าง ๆ หรือการออกแบบกรอบรูปอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการปลูกหรือ
รักษาพื้นที่สีเขียวที่สามารถน�าไปใช้กับรูปประวัติส่วนตัวใน Social Media เน้นการปลุกกระแสในสังคมให้ตื่นตัวในเรื่อง
ดังกล่าว ส�าหรับภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ควรติดตั้งป้ายชื่อผู้ปลูก เพื่อยกย่องเชิดชูซึ่งจะ
ท�าให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและดูแลความเจริญเติบของต้นไม้ต่อไป

๓.  กรงุเทพมหานครควรประสานการไฟฟ้านครหลวงเพือ่เตรยีมออกแบบและจดัท�าโครงการเพิม่พืน้ทีส่เีขียวใน
พื้นที่ที่มีโครงการน�าสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสารลงดิน

๔.๖ การบรหิารจดัการและการเตรยีมความพร้อมการเปิดให้ประชาชนใช้บรกิารของสวนสาธารณะแห่งใหม่ 
  ๔.๖.๑ สวนบางแคภิรมย์
  สวนสาธารณะซอยเพชรเกษม ๖๙ หรือ สวนบางแคภิรมย์ อยู่ในพื้นที่โครงการทั้งหมด ๑๑๙ ไร่ ๒ งาน  

๑๐ ตารางวา ซ่ึงเป็นกรรมสิทธิข์องส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ โดยกรงุเทพมหานครเช่าพืน้ทีเ่พ่ือด�าเนนิการ
ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะและตลาดนัด แบ่งเป็นพื้นที่สวนสาธารณะซอยเพชรเกษม ๖๙ พื้นที่ ๗๐ ไร่ และตลาดนัด 
สวนจ�าปี พื้นที่ ๔๗ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา องค์ประกอบของสวนสาธารณะ แบ่งเป็น 

  • ทางเดินวิ่งกว้าง ๓ เมตร  ยาว ๘๕๔ เมตร
  • ทางจักรยานกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๑๕ เมตร 
  • สวนสขุภาพ ทางเดนิออกก�าลงักาย ยาว ๔๙๕ เมตร และลานตดิตัง้เครือ่งออกก�าลังกายกลางแจ้ง  ๔ ลาน  

และลานแอโรบิก ๑ แห่ง
  • ศาลาพักผ่อน ๔ หลัง
  • สนามกีฬา ๑ แห่ง พื้นที่ ๘๑๐ ตารางเมตร
  • สนามเด็กเล่น ๑ แห่ง สนามขี่จักรยานส�าหรับเด็กเล็ก ยาว ๑๕๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๒๗๐ ตารางเมตร
  • แกนอาเซียน (ลานจัดแสดงอเนกประสงค์)
  • เกาะลอย ๑ แห่ง
  • บ่อน�้าธรรมชาติพร้อมล�าธาร ๑ แห่ง ต่อเนื่องกัน ๓ บ่อ
  • อาคารสุขาสาธารณะ ๔ หลัง
  • อาคารส�านักงาน ๑ หลัง
  • บึงรับน�้าขนาด ๑๐.๔ ไร่ และคูน�้าโดยรอบพื้นที่ จุน�้าได้ประมาณ ๗๙,๕๖๗ ลูกบาศก์เมตร
  • Dog Park พืน้ทีร่วมประมาณ ๔.๗๕ ไร่ ประกอบด้วยทีคั่ดกรองสุนขั อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง พร้อมห้อง 

สุขาสาธารณะ ทางเดินวิ่งส�าหรับจูงสุนัข กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร ซุ้มไม้เลื้อยจ�านวน ๘ ซุ้ม และจุดให้น�้า ๒ จุด 
สวนบางแคภิรมย์ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ ๒๐๙ ล้านบาท เป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลาก่อสร้าง ๓ ปี 

ผู้รับจ้างได้ส่งมอบและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างนี้ผู้รับจ้างยังต้องดูแลรักษาต้นไม้ตามสัญญา ซึ่งก�าหนดให้
บ�ารงุรกัษาพืน้ที ่ประมาณ ๓ เดอืน หลงัส่งมอบงาน ประชาชนเข้ามาใช้บรกิารไม่มากเพราะยงั ไม่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้
บรกิารอย่างเป็นทางการและยงัไม่มเีจ้าหน้าทีด่แูลสวน ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างจ้างเหมาเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัประจ�า
สวนสาธารณะ เพราะเมื่อเปิดอย่างเป็นทางการแล้วจะต้องเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ประกอบกับ
ทางเข้าสวนมีการก่อสร้างตลาดนัดสวนจ�าปีท�าให้ไม่สะดวก
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สระน�้าในสวนและบ่อน�้าจ�านวน ๓ บ่อ มีน�้าไม่เต็มสระและน�้าในเริ่มแห้ง คาดว่าจะมีปัญหาขาดแคลนน�้าส�าหรับ
ใช้รดน�้าต้นไม้หรือบริหารจัดการภายในสวนในช่วงฤดูแล้ง ส�านักสิ่งแวดล้อมจะสูบน�้าจากบ่อน�้าบริเวณรอบสวนไว้ใช้แต่
อาจไม่เพียงพอ และมีแผนจะขุดบ่อน�้าบาดาลเพิ่ม แต่จะต้องขออนุญาตส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  การออกแบบสวนและการก�าหนดรายละเอียดในการก่อสร้างสวนสาธารณะ ควรก�าหนดพันธุ์ไม้และขนาด

ต้นไม้ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดร่มเงา 
๒.  ส�านักสิ่งแวดล้อมควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักการคลัง ส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร 

ส�านักการโยธา และส�านักงานเขตบางแค เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาภูมิทัศน์ด้านหน้าและทางเข้าสวนสาธารณะ 
ซอยเพชรเกษม ๖๙ (สวนบางแคภิรมย์) รวมทั้ง พิจารณาจัดหาแหล่งน�้าที่จะต้องใช้ภายในสวนสาธารณะในช่วงฤดูแล้ง

  ๔.๖.๒ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (บางบอน)

  โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (บางบอน) เป็นที่ดินเช่าจากส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เริ่มสัญญา 
เช่าเมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐๐ วัน งบประมาณด�าเนินการ ๓๖๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ส�านัก 
สิ่งแวดล้อมจ้างสถาบันวิจัยสภาพแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาออกแบบโครงการ ให้เป็นสวนแห่ง 
การเรียนรู้ โดยน�าโครงการพระราชด�าริ ๙ โครงการ มาเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบโดยเรียกว่า “สวน ๙ เนิน 
เดินตามรอยพ่อ” ประกอบด้วย

๑.  โครงการแก้มลงิ สระน�า้ภายในสวนพืน้ทีร่วม ๒๐ ไร่ ความจปุริมาตรน�า้มากกว่า ๖๕,๐๐๐ ลบ.ม. เป็นแก้มลงิ 
ของพ้ืนโดยรอบโดยเปิดประตูระบายน�้ารับน�้าคลองรางโพธิ์เข้ามาเก็บไว้ภายในสระ และระบายน�้าออกด้วยเครื่อง 
สูบน�้า ๓ เครื่อง

๒.  โครงการบ�าบัดน�้าด้วยวิธีธรรมชาติ สระน�้าออกแบบให้มีฝาน�้าล้นท�าให้ระบบน�้ามีการหมุนเวียนผ่านพืชน�้า  
๒ ประเภท คือ พืชโผล่พ้นน�้าและพืชลอยน�้าเพื่อท�าหน้าที่กรองน�้า

๓.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  พระราชด�าริเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยสร้างระบบนิเวศน์ที่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์
๕.  โครงการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง หมายถึง ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ที่

สมบูรณ์ โดยจัดพื้นที่ปลูกพันธุ์ไม้ให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่า ปลูกไม้ชั้นเรือนยอดต่างกัน ๓ ชั้น คือ 
 • ไม้เรือนยอดชั้นบน คือ ไม้ที่ปลูกใช้ท�าที่อยู่อาศัยและไม้ที่ล�าต้นสูงมีลูกเป็นอาหารได้ 
 • 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�าริเกี่ยวกับการผลิตพลังงานทดแทนจากพืชผลการเกษตร 

ทั้งแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล
สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตฯิ น�าโครงการทัง้ ๙ โครงการ วางผงัและก�าหนดพืน้ทีใ่ช้สอย เช่น ให้มแีปลงสาธติ
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การปลูกพืช พื้นที่ปลูกป่า และอาคารกิจกรรม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และนันทนาการของชุมชน
องค์ประกอบของสวนสาธารณะ แบ่งเป็น
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารนิทรรศการ) ๑ หลัง
 • อาหารสุขาสาธารณะ ๕ หลัง 
 • อาคารซ่อมบ�ารุง ๑ หลัง
 • อาคารเรียน ๑ หลัง
 • อาคารเช่าจักรยาน ๑ หลัง
 • สถานีสูบน�้าและประตูระบายน�้า (แก้มลิง) ๑ สถานี
 • ลานจอดรถ ทางเดิน – วิ่งภายในสวน ทางเดินบนเนิน 
 • อัฒจันทร์ริมน�้า เวทีกลางน�้า 
 • ลานอเนกประสงค์ ที่นั่งพักผ่อน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ส�านักสิ่งแวดล้อมควรเตรียมขออัตราก�าลังท่ีจ�าเป็นต้องใช้ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (บางบอน) และสวนสาธารณะแต่ละ
แห่ง ทัง้ทีท่ีก่่อสร้างแล้วเสรจ็และทีอ่ยูร่ะหว่างก่อสร้าง เพือ่ให้มผู้ีดแูลและบรหิารจดัการสวนสาธารณะให้มปีระสิทธภิาพ

๔.๗ แนวทางการด�าเนินการตามโครงการ “We Park” และการขยายความร่วมมือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้
ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ประชมุหารอืร่วมกับส�านักส่ิงแวดล้อม ประธานกลุม่เขต และเครอืข่ายการเพิม่พืน้ทีสี่เขียวของ
กรงุเทพมหานครเพ่ือรบัทราบและหารอืแนวทางการขยายความร่วมมอืในการเพิม่พ้ืนทีส่เีขยีวในทกุภาคส่วน สรปุได้ดงันี้

กรงุเทพมหานครประสบปัญหาคณุภาพอากาศและมลพษิฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรอื PM๒.๕ สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ก�าหนดไว้ ประกอบกับพื้นท่ีสาธารณะสีเขียวในกรุงเทพมหานครเฉล่ียอยู่ที่ ๖ ตร.ม.ต่อคน ต�่ากว่าเกณฑ์ที่องค์การ 
อนามัยโลกก�าหนดไว้ เม่ือเปรียบเทียบกับการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวของประชาชนพบว่ายังมีพื้นที่ที่อยู่นอกรัศมีบริการของ
สาธารณะหลัก ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะให้พื้นที่สาธารณะสีเขียวควรอยู่ในระยะเดิน ๕ นาที หรือ ๔๐๐ เมตร จึงท�าให้
การใช้งานสวนสาธารณะยงัไม่ตอบสนองความต้องการ ไม่เป็นส่วนหนึง่ของชมุชน อกีทัง้สภาพของสวนสาธารณะยงัเป็น
พื้นที่ที่ขาดประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เป็นพื้นที่ไม่มีชีวิต

ปัจจุบันหลายภาคส่วนมีความประสงค์จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขแต่ยังติดข้อจ�ากัดบางอย่าง เช่น ภาคเอกชน
อาจมีงบประมาณด�าเนินการในลักษณะของ CSR แต่ไม่มีพื้นที่ที่จะด�าเนินการ สมาคมภูมิสถาปนิก มีองค์ความรู้และมี
ผูม้คีวามช�านาญต้องการท่ีจะมีส่วนร่วมในการออกแบบหรอืให้ข้อเสนอแนะแก่ภาคส่วนอืน่ แต่อาจไม่มโีอกาสในเข้าร่วม
แสดงความคดิเหน็ในขัน้ตอนการออกแบบพืน้ทีต่่าง ๆ  และประชาชนอาจพร้อมทีจ่ะให้ความร่วมมอืแต่ไม่ได้รบัโอกาสใน
การเข้าร่วมอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจากการส�ารวจพื้นท่ีในกรุงเทพมหานครพบว่ามีพื้นที่ที่มีความพร้อมที่จัดท�าเป็นพ้ืนท่ี 
สีเขียวเพิ่มเติมได้หลายแห่ง พื้นท่ีว่างต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครที่ไม่มีการเพาะปลูกเชิงเกษตรกรรม ไม่มีส่ิงปลูกสร้าง 
ไม่มีการใช้ประโยชน์ จ�านวน ๑๒๐.๕ ตร.กม. รวมทั้งมีตึกร้างจากโครงการก่อสร้างร้างมากว่า ๓๐๐ อาคาร ประกอบกับ  
พ.ร.บ. ภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ก�าหนดให้ทีด่นิทีป่ล่อยว่างต้องเสยีภาษสีงูขึน้และปรบัอตัราขึน้ทกุ ๆ  ๓ ปี  
จึงเป็นโอกาสที่เจ้าของที่ดินจะให้ความร่วมมือภาครัฐในกรณีขอใช้ประโยชน์ที่ดินของตนมากขึ้น

พื้นที่สีเขียวที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของประชาชนไม่จ�าเป็นต้องเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ควรเป็นพื้นที่เล็ก ๆ  
ในชุมชนซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย ออกแบบให้ตอบความต้องการในชุมชน โดยให้ประชาชนใกล้เคียงได้มีส่วนร่วม 
ในการออกแบบและสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ จะได้พืน้ทีท่ีต่รงความต้องการและเกดิความเป็นเจ้าของร่วมในการดแูล 
รักษาให้ยั่งยืน ที่ผ่านมาจะมีลานกีฬาพัฒน์ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือมือของสมาคมภูมิสถาปนิก ส�านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัรย์ิ และกรงุเทพมหานคร ปัจจบุนัได้มกีารพฒันาพืน้ทีเ่พือ่เป็นพืน้ทีสี่เขยีวขนาดเล็กและมพีืน้ทีใ่ช้ประโยชน์
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ส�าหรับประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเริ่มต้นจากการเรียนรู้ หากพื้นที่ว่างสามารถปรับเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวได้จะ
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถร่วมเป็น CSR เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะได้มากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี 
โดยอาจมมีาตรการส่งเสรมิจงูใจให้มกีารจดัให้มพีืน้ทว่ีางของสถานประกอบการเพือ่ประโยชน์สาธารณะรมิแม่น�า้ล�าคลอง
และแหล่งน�า้สาธารณะ เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์ หรอืบรจิาคให้สวนป่าชมุชน สามารถน�าไปลดหย่อนภาษไีด้  
เป็นต้น

บทบาทของกลุ่ม WE PARK มีดังนี้
๑.  ผลกัดันให้เกดิการใช้พ้ืนทีใ่ห้เป็นพืน้ทีสี่เขยีวเพือ่เพิม่สดัส่วนพืน้ทีสี่เขยีวต่อประชาชนและสามารถเข้าถงึได้ง่าย
๒.  เพิ่มมูลค่าที่ดินโดยรอบ เกิดพื้นที่ที่คนมาพบปะกัน ลดภาษีที่ดิน และเพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๓.  สร้างเครือข่ายประชาสังคม ภาครัฐ เอกชน และชุมชน
๔.  ท�าการรวบรวม สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่สาธารณะและข้อมูล 
๕.  ส่งเสรมิระบบนเิวศและสิง่แวดล้อมช่วยลดความร้อนของเมอืง ดดูซบัน�า้ฝน สร้างระบบนเิวศให้กบัเมอืง รองรบั

สิ่งมีชีวิตในเมือง
เกณฑ์ในการเลอืกพืน้ที ่ประกอบด้วย เป็นพืน้ทีภ่ายนอกอาคาร ภายในอาคาร หรอืเป็นอาคาร ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ในปัจจุบัน สามารถเข้าใช้งานได้ง่าย พื้นท่ีได้งานได้ช่ัวคราวอย่างน้อย ๑ ปีหรือถาวร เป็นพื้นท่ีมีศักยภาพทางสังคม 
สามารถให้ใช้งานอย่างเป็นสาธารณะได้ ในการพัฒนามีกระบวนการการ มีส่วนร่วมกับชุมชน

แนวความคิดการเพิ่มพื้นที่สาธารณะ หรือ pocket park ซึ่งจะเน้นการเพิ่มพื้นที่สาธารณะขนาดเล็กจ�านวนมาก
แทรกเข้าไปในเมอืง เข้าถงึได้ง่าย ซึง่ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครมีความเป็นไปได้ทีจ่ะสามารถเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวได้อกีประมาณ 
๑๕๘.๕ ตร.กม. เพื่อคิดสัดส่วนเปรียบเทียบจ�านวนประชากร จะท�าให้สัดส่วนเพิ่มขึ้นได้เป็น ๑๔.๕ ตร.ม.ต่อคนและได้มี
การเริ่มส�ารวจพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในเบื้องต้นแล้ว มีพื้นที่ที่มีศักยภาพ ดังนี้

 ๑. ลานหลงัวดัหวัล�าโพง เขตบางรัก เป็นลานโล่งขนาดเลก็ซึง่จะต้องลงพืน้ทีเ่พือ่ส�ารวจต�าแหน่งทีแ่น่นอนอกีคร้ัง
 ๒. สะพานเขียว เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ
 ๓. สวนปิยะภิรมย์ เขตบางกะปิ
 ๔. พื้นที่ว่างในเขตสายไหม
แผนงานในการด�าเนินโครงการ
 ๑. สร้างความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ ประชาสังคม และการศึกษา
 ๒. สร้างความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร (ส�านักงานสวนสาธารณะ)
 ๓. ส�ารวจพื้นที่น�าร่อง
 ๔. ร่วมวางแผนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 ๕. Workshop ในพื้นที่น�าร่อง
 ๖. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
 ๗. ประชาสัมพันธ์และเริ่มด�าเนินการตามแผนงานที่ก�าหนด
ซึง่ในปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๒) เป็นการหาแนวร่วมเพือ่สร้างเครอืข่าย เริม่โครงการน�าร่องในปีที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓) จะเป็น 

การสร้างความร่วมมือในระยะยาว เช่น ตั้งกองทุน มูลนิธิ กับผู้มีส่วนร่วม สื่อสารกับสังคม พัฒนา Platform เพื่อจับคู่
เจ้าของทีด่นิกบัผูล้งทนุ ในปีที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) พฒันา Platform อย่างต่อเนือ่ง สรปุแนวทางการพฒันาเพือ่เป็นนโยบาย
ต่อไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืน มีความร่วมมือกันในเชิงรูปธรรม ลงทุนร่วมกัน 

จากการประชมุหารอืเครอืข่ายการเพิม่พืน้ท่ีสเีขยีวของกรงุเทพมหานคร ภาคเอกชนหลายองค์การเหน็ความส�าคญั
และเสนอพืน้ทีว่่างของบริษทัเพือ่จดัสร้างเป็นสวนสาธารณะขนาดเลก็หรอืพ้ืนทีส่เีขยีว ส�าหรบักรงุเทพมหานครก็คาดว่า 
จะมพ้ืีนทีท่ีส่ามารถเปลีย่นเป็นพืน้ทีส่เีขยีวสาธารณะตามหลกัเกณฑ์ที ่WE PARK ตัง้ไว้ เหน็ว่าควรก�าหนดเป็นพืน้ทีน่�าร่อง 
ก่อนในระยะแรก อาจพจิารณาคดัเลือกกลุม่เขตละ ๑ แห่ง หรือ เขตละ ๑ แห่ง ซึง่ส�านักงานสวนสาธารณะเคยด�าเนนิการ 
พืน้ทีส่เีขยีวขนาดเลก็ในพืน้ทเีขตบางรกั เนือ้ที ่๓ งาน จึงเห็นว่าแต่ละกลุม่เขตอาจไปด�าเนนิการในพืน้ที ่โดยให้กลุม่ WE PARK  
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เข้าไปหารอืร่วมกนั อาจเริม่จากการประสานส�านกัการคลงัส�ารวจพืน้ทีว่่างทัง้หมดของกรงุเทพมหานคร และส่งข้อมลูให้  
WE PARK ออกแบบหรือประสานเจ้าของท่ีดินมอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครจัดท�าเป็นพื้นที่สีเขียว เช่น พื้นท่ีบริเวณ 
ถนนสุขุมวิท มีที่ดินประมาณ ๖ ไร่ เจ้าของเสนอให้กรุงเทพมหานครเช่าในราคาถูก หรือสวนปิยะภิรมย์ เขตบางกะปิ  
ซึ่งยังด�าเนินการค้างอยู่ อาจขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนบางส่วน เป็นต้น ในระดับกรุงเทพมหานครจะมีการ 
แต่งตัง้คณะท�างานประกอบด้วยเจ้าหน้าทีข่องกรงุเทพมหานคร ผูแ้ทนจากสมาคมภมิูสถาปนกิประเทศไทย และเครอืข่าย 
จากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพิจารณาก�าหนดแผนงานในภาพรวมและแผนปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ที่จ�าเป็น ควรด�าเนินการให้ต่อเนื่อง 

กรุงเทพมหานครควรเน้นการรักษาพ้ืนที่สีเขียวที่มีอยู่ให้คงสภาพ รวมท้ังควบคุมดูแลจ�านวนพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร
ต่าง ๆ  ทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นพืน้ทีส่เีขยีวให้เป็นไปตามกฎหมาย หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบตัติามต้องบงัคับใช้กฎหมาย
ให้เข้มงวด ในหลายพืน้ทีเ่ขตทีมี่ปัญหาอปุสรรคต้องหารอืร่วมกบัหน่วยงานหรอืภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องเพือ่หาแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้เป็นรูปธรรม

๒.  กรงุเทพมหานครอาจเพิม่กจิกรรมรูปแบบจติอาสาในการปลกูหรือดแูลรกัษาต้นไม้ในทีส่าธารณะ หรอืปรบัปรงุ
ศักยภาพแอพลิเคชัน WE GROW ที่มีอยู่ให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับท้องถิ่นอื่นหรือต่างประเทศ รวมทั้งให้สามารถ
ติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ได้ปลูกไปแล้วหรือการเปิดรับสมัครจิตอาสาผ่านแอพลิเคชัน

๔.๘ แผนงานโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ภายในสวนลุมพินี 
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักสิง่แวดล้อมเพื่อรบัทราบแผนงาน  โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคและ

อาคารสถานทีภ่ายในสวนลมุพนิแีละสภาพปัญหาทีม่ผีลกระทบต่อการให้บรกิารประชาชนในปัจจบุนั ซึง่ส�านกัส่ิงแวดล้อม 
ได้รายงานข้อมลูงานปรบัปรุงสาธารณปูโภคและอาคารสถานทีภ่ายในสวนลุมพนิ ีวงเงนิงบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ระยะเวลา ๓๖๐ วัน มีรายละเอียด ดังนี้

๑.  ปรบัปรงุระบบระบายน�า้ เนือ่งจากปัจจบุนัระบบระบายน�า้ภายในสวน เช่น ท่อระบายน�า้ ช่องรบัน�า้หนกัคนัหนิ  
บ่อพักและฝาบ่อพักท่ีอยู่บนทางเท้าและผิวถนนทาง เดิน-วิ่ง มีสภาพเก่าและทรุดโทรม ช�ารุดเสียหายเป็นจ�านวนมาก 
อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้สวน บ่อพักและท่อระบายน�้ามีขนาดและลักษณะแตกต่างกันถึง ๘ รูปแบบ ซึ่งเกิดจากการ
ปรับปรุงในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ท�าให้ระบบระบายน�้าในบางพื้นที่ไม่เชื่อมต่อเป็นระบบใหญ่ระบบเดียว และบางส่วน
ไม่มีทางระบายน�้าท่ีจะให้ออกสู่ระบบสาธารณะ เมื่อฝนตกจึงเกิดปัญหา น�้าท่วมขังส่งผลกระทบให้การระบายน�้าไม่มี
ประสทิธิภาพ ทัง้นี ้รายละเอยีดการปรบัปรงุ โดยออกแบบระบบระบายน�า้ในพ้ืนทีส่วนใหม่ท้ังหมดให้เชือ่มต่อเป็นระบบ
เดียวกัน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่าง ๆ และก�าหนดความลาดเอียงของท่อระบายน�้าและระดับก้นบ่อพักในแต่ละโซน
ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ไปบรรจบกับระบบระบายน�้าสาธารณะภายนอกสวนได้ โดยด้านที่ติดกับถนนวิทยุก็ให้เชื่อมต่อกับ 
ท่อระบายน�า้สาธารณะทีอ่ยูฝ่ั่งถนนวทิย ุส่วนด้านทีต่ดิกบัถนนสารสนิกจ็ะเชือ่มกบัท่อระบายน�า้ฝ่ังถนนสารสิน รวมทัง้ถนน
ราชด�าริ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ โซน ส่วนฝาท่อระบายน�้า เดิมมี ๑๒ รูปแบบ จะมีการแก้ไขรูปแบบให้เหลือเพียง ๒ รูปแบบ 
ส�าหรับท่อระบายน�้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘๐ เซนติเมตร ใช้ส�าหรับทางเท้าและพื้นที่ขนาดใหญ่ ส่วนท่อระบายน�้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ เซนติเมตร ใช้ส�าหรับพื้นที่สนามหญ้าที่ไม่มีทางเท้าหรือบริเวณที่มีพื้นที่ไม่มากนัก  
ส่วนฝาบ่อพักเดิมมี ๘ รูปแบบจะแก้ไขให้เหลือเพียง ๓ รูปแบบตามลักษณะและขนาดความกว้างของทางเท้าเพื่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

๒.  ปรับปรุงทางเท้า พื้นที่รวมประมาณ ๙,๐๒๕ ตารางเมตร เนื่องจากปัจจุบันทางเท้าที่มีอยู่ภายในสวนมีสภาพ
ช�ารุดทรุดโทรม เกิดการทรุดตัวและแตกร้าว ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้สวน นอกจากนี้ทางเท้ายังมีรูปแบบและขนาด
ความกว้างที่หลากหลายแตกต่างกันถึง ๑๐ รูปแบบ ท�าให้ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น จึงต้องปรับปรุงโดย
การออกแบบทางเท้าภายในสวนใหม่ทั้งหมด โดยลดจ�านวนรูปแบบและความกว้างทางเท้าลงเหลือเพียง ๓ ขนาด คือ 
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ความกว้าง ๒.๖๕ เมตร ความกว้าง ๑.๘๕ เมตร และความกว้าง ๑.๔๕ เมตร เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม
๓.  ปรบัปรุงถนนทางเดิน - วิง่ พ้ืนทีร่วมประมาณ ๒๔,๑๑๖ ตารางเมตร เนือ่งจากถนนทางเดนิว่ิงปัจจบุนัมสีภาพ

ช�ารุด แตกร้าว ขรุขระและเป็นหลุม เป็นบ่อ บางจุดมีการทรุดตัว ท�าให้มีน�้าขัง เป็นอันตรายต่อผู้ใช้สวน จึงจ�าเป็นต้อง
ปรับปรุงโดยการขุดลอกผิวแอสฟัลต์เดิมออกแล้วปูทับใหม่เพื่อให้พ้ืนผิวเรียบเท่ากันในบริเวณที่มีการทรุดตัวให้ท�าการ
บดอัดใหม่ให้ได้ความแน่นหนาตามมาตรฐาน เพื่อให้ถนนทางเดิน-วิ่งมีความแข็งแรง

๔.  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสขุาภบิาล เนือ่งจากระบบสายไฟเดิมภายในสวนลุมพนิเีป็นระบบการเดนิสายใต้ดนิ 
ทีไ่ม่มกีารปรบัปรุงมาเป็นระยะเวลานาน สายไฟบางส่วนขาดช�ารดุเกดิการลดัวงจร ท�าให้ไฟดบับ่อยครัง้ ดวงโคมส่วนใหญ่ 
เส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน ท�าให้การส่องสว่างไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ ระบบสุขาภิบาลของห้องสุขามีสภาพช�ารุด  
ท�าให้ระบบบ�าบัดน�้าเสียท�างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงโดยการเปล่ียนสายไฟใต้ดินใหม่ทั้งหมด  
ระยะทางรวมประมาณ ๓๒,๐๐๐ เมตรพร้อมเปลีย่นดวงโคมใหม่ จ�านวน ๓๙๐ ชดุ โดยใช้หลอด LED เพือ่ประหยดัพลงังาน  
และเดินท่องานระบบสุขาภิบาลใหม่พร้อมเพิ่มถังบ�าบัดน�้าเสียให้เพียงพอ

๕.  ปรับปรุงเขื่อน ระยะทางรวม ๒๐๐ เมตร เนื่องจากผนังเขื่อนบางส่วนเกิดการช�ารุดท�าให้น�้าในคูน�้าไหลผ่าน
เข้าไปกดัเซาะดนิ สร้างความเสยีหายให้กบัรากของต้นไม้ใหญ่ทีอ่ยูร่มิเขือ่น หากปล่อยไว้ในระยะยาวต้นไม้อาจโค่นล้มท�าให้ 
เกิดอันตรายกับผู้ใช้สวนได้ รายละเอียดการปรับปรุงโดยท�าการกั้นคูน�้าเป็นระยะๆ เพื่อสูบน�า้ออกแล้ว จึงทุบรื้อเขื่อน 
เฉพาะส่วนท่ีเกิดการช�ารุดออก พร้อมก่อสร้างผนังเข่ือนใหม่ให้มีความมั่นคง แข็งแรง ความยาวรวมทั้งส้ินประมาณ  
๒๐๐ ม.

๖.  ปรับปรุงศาลาภิรมย์ภักดี ๑ หลัง เนื่องจากศาลามีการใช้งานมายาวนาน เกิดการช�ารุดจ�าเป็นต้องได้รับการ
ปรับปรุง เช่น เปลี่ยนฝ้าเพดานไม้เทียมพื้นที่รวมประมาณ ๒๐๐ ตารางเมตร เปลี่ยนราวระเบียง ค.ส.ล. ความยาวรวม 
๓๖ เมตร เปลี่ยนผนังกรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด พื้นที่ประมาณ ๔๕ ตารางเมตร

๗.  ปรับปรุงศาลาแปดเหลี่ยม ๑ หลัง เนื่องจากศาลาหลังเดิมเกิดการช�ารุด เน่ืองจากต้นไม้ที่หักโค่นลงมาทับ 
ท�าให้โครงหลงัคาและกระเบือ้งหลงัคาบางส่วนเกดิความเสยีหาย จ�าเป็นต้องปรบัปรงุโครงสร้างหลงัคา เปลีย่นกระเบือ้ง
หลังคา พื้นที่ประมาณ ๑๖๐ ตารางเมตร เปลี่ยนฝ้าเพดานภายนอกและภายใน และเปลี่ยนไม้ค�้ายัน

๘.  ปรบัปรุงอาคารบนัเทงิ ๑ หลงั เนือ่งจากอาคารช�ารุดทรดุโทรมจากความชืน้ทีส่ะสมในผวิผนงัและส่วนหลังคา 
หน้าต่าง - ประตู งานระบบของห้องน�้าภายในอาคารช�ารุดเสียหาย พื้นภายนอกมีสภาพช�ารุดตามระยะเวลาการใช้งาน 

๙.  ก่อสร้างป้อมยาม ๙ หลัง ป้อมยามเดิมมีสภาพทรุดโทรมมาก ไม่สามารถกันแดดกันฝนได้ จึงมีความจ�าเป็น
ต้องก่อสร้างใหม่ส�าหรับการจัดงานกาชาดในปีที่ผ่านมา สวนลุมพินีได้รับผลกระทบและมีสภาพความเสียหาย ดังนี้

 • ความเสียหายหลัก คือ พ้ืนที่สนามหญ้า ซึ่งบริษัทผู้จัดงานได้ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยส�านัก 
สิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้ด�าเนินการปูสนามหญ้าเอง ส่วนในปีนี้ได้ท�าบันทึกข้อตกลงโดยผู้ว่าราชการกรุงเทมหานครเป็น 
ผู้ลงนาม ซึ่งเป็นบันทึกข้อตกลงให้ผู้รับจ้างให้ด�าเนินการทั้งระบบ เช่น การจัดซื้อหญ้า การปลูก และการจ้างแรงงาน  

 • ระบบสปรงิเกอร์ช�ารดุ  จงึได้ก�าหนดข้อตกลงไว้โดยภายใน ๕ วนัจะต้องรือ้ออกเพือ่ตรวจสอบระบบสปรงิเกอร์ 
หากพบว่ามีปัญหาจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย 

 • ทางเท้าและผิวถนนได้รับความเสียหายจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ขนวัสดุส่ิงของเข้ามาบริเวณภายในสวน 
ซึ่งได้ชดใช้ค่าเสียหายแล้ว

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าควรเร่งด�าเนินการปรับปรุงสวนลุมพินี โดยด�าเนินการตามแผนแม่บท ซึ่งกรณีนี้  
ส�านักสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นว่าการปรับภูมิทัศน์จะต้องด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เนื่องจากแผน
แม่บทเดมิทีเ่คยท�าไว้เปลีย่นแปลงไปแล้ว และประชาชนบางส่วนต้องการให้คงเอกลกัษณ์เดมิในความเป็นสวนลมุพนิไีว้ไม่
ต้องการให้เปล่ียนแปลง ดงันัน้ หากต้องการปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลงไปจากเดมิจะต้องรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน 
เนื่องจากไม่เห็นด้วยที่จะมีการโค่นต้นไม้เดิมออกในแต่ละโซน ต้นไม้เดิมที่ปลูกไว้เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่า ทั้งนี้ การปรับปรุง
สวนลุมพินีในเบ้ืองต้นโดยการปรับปรุงด้านกายภาพของระบบใต้ดินก่อนเพ่ือให้ประชาชนทราบว่าจะมีการปรับปรุง
สวนลมุพนิ ีเพือ่รองรบัวาระสวนลมุพนิอีายคุรบ ๑๐๐ ปี พร้อมทัง้ให้ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วม หลังจากนัน้จะด�าเนนิ



สรุปผลงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
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การจดัท�าแผน ออกแบบ และระดมความคดิเหน็จากทกุภาคส่วนเพือ่ให้สวนลุมพนิเีป็นของทกุคน ซึง่ในการเปล่ียนแปลง
เพื่อรองรับสวนลุม ๑๐๐ ปี ในปี ๒๕๖๘ อาจจะต้องเปลี่ยนทั้งด้านกายภาพ ภาพลักษณ์และเรื่องราวต่าง ๆ ด้วย

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  การปรับปรุงสวนลุมพินี ในรายการปรับปรุงซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ ก็ใหด้�าเนินการตามแผน ส่วนการปรับปรงุ

ตาม Master Plan ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลัก ก็ควรมีความคืบหน้าในการด�าเนินการ เพื่อเป็น Best Model น�าไปสู่การ
ปรับปรุงสวนอื่นๆ ต่อไป

๒.  การปรับปรุงทางเท้าควรเน้นความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และวัสดุมีความแข็งแรง คงทน 
สะดวกในการปรับปรุงซ่อมแซม 

๓.  กรงุเทพมหานคร ควรพฒันาพืน้ทีร่มิรัว้ฝ่ังถนนราชด�ารติลอดแนวเพือ่สร้างเป็นลานจอดรถใต้ดนิ ส่วนบนดนิ
ควรพัฒนาเป็น Street Food โดยเน้นให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และสามารถ
เก็บค่าบริการเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร 

๔.๙ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดแต่งต้นไม้ ตัดหรือโค่นต้นไม้ในกรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากกรณีท่ีมีประชาชนร้องเรียนเก่ียวกับการตัดต้นไม้จนโล่งเตียนบริเวณริมถนนสายหลักของ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนรวมทั้งกลุ่มคนรักต้นไม้ซ่ึงไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าว 
คณะกรรมการฯ จงึได้ประชมุร่วมกบัส�านกัสิง่แวดล้อมเพือ่รบัทราบแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการตดัแต่งต้นไม้  ตดัหรอืโค่น
ต้นไม้ในกรุงเทพมหานคร โดยกรณกีารตดัแต่งต้นไม้นัน้ ในการประชมุผูบ้รหิารและหวัหน้าหน่วยงานของกรงุเทพมหานคร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้หัวหน้าหน่วยงานยึดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการล้อมย้าย ตัด หรือโค่น ต้นไม้ 
เพือ่ให้ส�านกังานเขตยดึถอืเป็นแนวทางการปฏบิตั ิและด�าเนนิการอย่างถกูต้องตามระเบยีบ มปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

๑.  กรณีการก่อสร้างถนน ท่อระบายน�้า ทางเท้า หรืองานก่อสร้างใดๆ ขอให้ทุกหน่วยงาน หลีกเลี่ยงการล้อม
ย้าย ตัด และโค่นต้นไม้

๒.  กรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องล้อมย้าย ตัด โค่นต้นไม้ ให้ผู้อ�านวยการส�านักสิ่งแวดล้อม หรือผู้อ�านวยการเขต  
ซึ่งได้รับมอบอ�านาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาตามอ�านาจหน้าที่ และรายงานผู้บริหารทราบเหตุผล
ความจ�าเป็นเพื่อเป็นข้อมูลชี้แจงประชาชน

๓.  ให้ท�าป้ายประชาสมัพนัธ์การล้อมย้าย ตดัต้นไม้ ปิดประกาศประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบก่อนด�าเนินการ 
อย่างน้อย ๗ วัน 

๔.  หากต้นไม้มีสภาพสมบรูณ์ สามารถล้อมย้ายได้ ให้ล้อมย้ายต้นไม้ไปอนบุาลเพือ่น�าไปปลูกในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมต่อไป
๕. รายงานผลการล้อมย้าย ตัด หรือโค่นต้นไม้ ให้ส�านักสิ่งแวดล้อมทราบ เพื่อเป็นข้อมูลการปรับลดพื้นที่สีเขียว
ส�าหรบัการสนบัสนนุการด�าเนนิงานของส�านกังานเขตนัน้ กรงุเทพมหานครมกีารจดัอบรมการตดัแต่งต้นไม้ให้กบั

ข้าราชการและลกูจ้างทัง้ ๕๐ ส�านกังานเขตทกุปี โดยมอีาจารย์จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์และทมีงานเครอืข่ายต้นไม้
ในเมอืงเป็นวทิยากร  นอกจากนัน้ กรงุเทพมหานคร ได้สนบัสนุนเครือ่งมอื อุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น การจัดซือ้ชดุ safety รวมท้ัง 
การจดัซ้ือรถกระเช้าให้ทกุส�านกังานเขตเพ่ือสนบัสนนุการท�างานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ รวมทัง้การให้บรกิารตดัต้นไม้ตาม
บ้านเรอืนประชาชน ส�าหรบักรณีการตดัต้นไม้ตามทีม่กีารร้องเรยีนมานัน้ อาจเป็นกรณต้ีนไม้ทีป่ลกูอยูต่ามแนวการก่อสร้าง 
รถไฟฟ้าซึ่งอาจเป็นการตัดเพื่อล้อมย้ายไปปลูกที่อื่น ซึ่งกรุงเทพมหานครมีแนวทางการด�าเนินการเกี่ยวกับการล้อมย้าย
ต้นไม้ หรือการควบคุมการล้อมย้ายต้นไม้ โดยได้มีการเวียนแจ้งไปยังทุกส�านักงานเขตทราบแล้ว 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
การตัดแต่งต้นไม้ควรมีบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานเพื่อรายงานผลการด�าเนินการ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องตาม 

หลกัเกณฑ์ หรอืแนวทางทีก่�าหนด ควรอบรมเพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจ เพือ่ให้การปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒

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

ส่วนที่ ๖
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คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ

นายภาส ภาสสัทธา
กรรมการ

นายวิชาญ ธรรมสุจริต
กรรมการ

นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์
กรรมการและเลขานุการ

นายธวัชชัย ฟักอังกูร
รองประธานกรรมการ

นายค�ารณ โกมลศุภกิจ
กรรมการ

นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์
ประธานกรรมการ                                                                         
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ติดตามการบริหารจัดการน�้ามันเติมรถราชการในสังกัด กทม.

ติดตามการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
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ติดตามการบริหารจัดการลานกีฬา บ้านหนังสือ 
และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

ติดตามการบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
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สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตาม
งบประมาณ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สภากรงุเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ ในคราวประชมุ
สภากรงุเทพมหานคร สมยัสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่๑) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๕๙ เมือ่วนัพธุที ่๕ ตลุาคม ๒๕๕๙ และในคราว
ประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัทีส่ี ่(ครัง้ท่ี ๔) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๕๙ เมือ่วนัพธุที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๕ คนดังนี้ 

  ๑. นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ ประธานกรรมการ
  ๒. นายค�ารณ โกมลศุภกิจ รองประธานกรรมการ
  ๓. นายกิตติ บุศยพลากร กรรมการ
  ๔. นายธวัชชัย ฟักอังกูร กรรมการ
  ๕. นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ กรรมการและเลขานุการ
ต่อมาเมื่อคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานครครบวาระสองปี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑  

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ในคราวประชุม 
สภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๖ คน ดังนี้

  ๑. นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์  ประธานกรรมการ
  ๒. นายธวัชชัย ฟักอังกูร  รองประธานกรรมการ
  ๒. นายค�ารณ โกมลศุภกิจ  กรรมการ 
  ๔. นายภาส ภาสสัทธา  กรรมการ
  ๕. นายวิชาญ ธรรมสุจริต  กรรมการ
  ๖. นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์  กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
  ๑. นางเพ็ญวรรณ พิชญานนท์  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ
       กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
       ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
  ๒. นางนิตยา ช�านาญดี  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ
       กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
       ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
  ๓. นางสาวมณีรัตน์ ศรีก�าเหนิด  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ
       กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
       ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
       (ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน)

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการจ�านวน ๕ คณะ ประกอบด้วย
๑. คณะอนกุรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที ่๑ เพ่ือท�าหน้าทีพ่จิารณา ศกึษา  

และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เกี่ยวข้องของส�านักพัฒนาสังคม 
ส�านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ส�านักการแพทย์ ส�านักอนามัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ส�านักงานเขตใน
กลุม่กรงุเทพกลาง และส�านกังานเขตในกลุม่กรงุเทพตะวนัออก โดยมนีางสุกัญญา สุวฒันวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ
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๒.  คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ ๒ เพื่อท�าหน้าที่พิจารณา 
ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เกี่ยวข้องของส�านัก
การจราจรและขนส่ง ส�านักเทศกิจ ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพใต้ โดยมี 
นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ

๓.  คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ ๓ เพื่อท�าหน้าที่พิจารณา 
ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวข้องของส�านัก 
สิง่แวดล้อม หน่วยงานการพาณชิย์ของกรงุเทพมหานคร และส�านกังานเขตในกลุม่กรงุเทพเหนอื โดยมนีายค�ารณ โกมลศภุกจิ  
เป็นประธานอนุกรรมการฯ

๔. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ ๔ เพื่อท�าหน้าที่พิจารณา 
ศกึษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนนิงานตามอ�านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานครในส่วนทีเ่กีย่วข้องของส�านกัการโยธา  
ส�านักการระบายน�้า ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง และส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้ โดยมีนายภาส ภาสสัทธา  
เป็นประธานอนุกรรมการฯ

๕.  คณะอนกุรรมการการเศรษฐกิจ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ ชุดท่ี ๕ เพือ่ท�าหน้าทีพ่จิารณาศกึษา 
และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวข้องของส�านักการศึกษา  
และส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือ โดยมีนายธวัชชัย ฟักอังกูร เป็นประธานอนุกรรมการฯ

ผลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการฯ ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้คณะอนุกรรมการฯ  

แต่ละคณะ ก�าหนดหัวข้อในการศึกษาโดยให้ความส�าคัญกับ ๑.ด้านความคุ้มค่า ๒.ด้านประสิทธิภาพ ๓.ด้านระบบ 
การบริหารจัดการ แล้วให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งหากคณะกรรมการฯ เห็นชอบ อนุกรรมการฯ คณะแต่ละคณะ 
กจ็ะด�าเนนิการรวบรวมเนือ้หาในแต่ละหวัข้อตามทีไ่ด้มกีารประชุมร่วมกบัหน่วยงานทีค่ณะรบัผิดชอบ ทีผ่่านมาได้รบัข้อมลู 
จากหน่วยงานไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน คณะอนุกรรมการฯ ก็อาจเชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
หรือคณะอนุกรรมการฯ อาจมีหนังสือขอข้อมูลจากหน่วยงาน หรือลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเขียน
ข้อมูล ซึ่งจากการด�าเนินการของคณะกรรมการฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลงานดังนี้

๑. แนวทางการบริหารจัดการน�้ามันเติมรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
๒. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส�านักการ

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�าเนินงานของส�านักสิ่งแวดล้อม
๑๔. ติดตามผลการด�าเนินงานของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
๑๕. ติดตามผลการด�าเนินงานของส�านักพัฒนาที่อยู่อาศัย
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๑๖. ตดิตามการด�าเนนิงานของส�านกังานตลาดกรุงเทพมหานคร และกองอ�านวยการตลาดนดัของกรงุเทพมหานคร
๑๗. ติดตามการด�าเนินงานของส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพเหนือ
๑๘. ติดตามผลการด�าเนินงานของส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพเหนือ
๑๙. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการจัดเก็บรายได้ของส�านักงานเขต

ในกลุ่มกรุงเทพเหนือและส�านักสิ่งแวดล้อม
๒๐. ติดตามการด�าเนินงานของส�านักการโยธา
๒๑. ติดตามการด�าเนินงานโครงการของส�านักการระบายน�้า
๒๒. ติดตาม เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส�านักงานเขต

บางขุนเทียน
๒๓. ความล่าช้าในการด�าเนนิการก่อหนีผ้กูพนั (เฉพาะหมวดค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส�านักการศึกษา
๒๔. งบประมาณท่ีใช้ในการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย และสิ่งธารณประโยชน์ ยอด ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

กลุ่มกรุงธนเหนือ
๒๕. การประเมินผลเชิงคุณภาพงบประมาณรายจ่าย หมวดรายจ่ายอื่น ของส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือ
๒๖. โครงสร้างงบกลาง และการโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลางของกรุงเทพมหานคร (ปี ๒๕๖๑)
๒๗. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในขั้นตอนการเตรียมการของส�านัก

การศึกษา และส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือ

๑. แนวทางการบริหารจัดการน�้ามันเติมรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักการคลัง ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส�านักงานเขต 

เช่น ส�านักงานเขตดุสิต เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดหา การเก็บรักษา การควบคุมการจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง 
กรงุเทพมหานครได้ใช้งบประมาณในการจดัซือ้น�า้มันไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ ๑๐.๕ ของงบประมาณ 
กรงุเทพมหานคร (จากยอด ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท) ดงันัน้ หากระบบการจดัซือ้และการควบคมุการจ่ายน�า้มนัไม่มปีระสทิธิภาพ 
อาจท�าให้เกิดการรั่วไหล ท�าให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย  

ปัจจบุนักรุงเทพมหานครมสีถานจ่ีายน�า้มนัให้กบัรถราชการของกรงุเทพมหานครเพยีง ๔ จดุคอื ทีด่นิแดง สายไหม 
บางแค และอ่อนนชุ มเีพยีงบางหน่วยงานเท่านัน้ทีไ่ด้น�าวธิ ีFleet card มาใช้ เช่น ส�านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ส�านักงานเขตดุสิต (เฉพาะรถส่วนกลาง และรถจักรยานยนต์) แต่หน่วยงานส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครยังคงใช้วิธี
การน�าใบเบิกน�้ามันมาเบิกน�้ามันเช่นเดิม ทั้งที่ระบบ Fleet card มีความสะดวก และสามารถลดปัญหาได้หลายด้าน  
ถงึแม้ทีผ่่านมาส�านกัการคลงัได้มกีารประชาสมัพนัธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ  มาใช้วธิ ีFleet card แล้วกต็าม ซึง่คณะกรรมการฯ  
ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑.  ข้าราชการประจ�าสถานจ่ีายน�า้มนัมจี�านวนน้อย ไม่เพยีงพอต่อการควบคมุดแูลการเบกิจ่ายน�า้มนัได้อย่างทัว่ถึง  

ดังนี้
 ๑.๑  สถานีจ่ายน�้ามันฯ ดินแดง จ�านวน ๒ คน
 ๑.๒ สถานีจ่ายน�้ามันฯ บางแค จ�านวน ๒ คน
 ๑.๓ สถานีจ่ายน�้ามันฯ อ่อนนุช จ�านวน ๑ คน
 ๑.๔ สถานีจ่ายน�้ามันฯ สายไหม จ�านวน ๑ คน
๒.  มกีารเบกิน�า้มันด้วยการน�าถงัมาใส่ เพือ่น�าไปเตมิครภัุณฑ์ประเภทอืน่ ๆ  เช่น เรอืตรวจการณ์ หรอืเครือ่งตดัหญ้า  

เป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากว่าได้มีการน�าไปใส่ครุภัณฑ์นั้นๆ หรือไม่
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๓. ในการสั่งซื้อน�้ามัน ส่วนใหญ่บริษัทจะส่งน�้ามันในเวลากลางคืน  
๔. ในการเตมิน�า้มนัให้รถของหน่วยงาน ต้องมกีารควบคุมดแูลให้มกีารจ่ายให้ตรงกบัใบเบกิของหน่วยงานผู้ทีท่�า

หน้าทีเ่ตมิน�า้มนัให้กบัรถของหน่วยงานคอื ลกูจ้าง ซ่ึงในช่วงกลางคนืบางสถานมีลูีกจ้างท่ีท�าหน้าทีเ่พยีง ๑ คน เปิดบรกิาร  
๔ หัวจ่าย (จากปกติ ๘ หัวจ่าย) มีบางเวลาที่เติมไม่ทัน ก็จะมียามรักษาความปลอดภัยที่เข้าเวรมาช่วยเติม โดยลูกจ้างที่
หัวจ่ายจะเป็นผู้เขียนจ�านวนที่เติมน�้ามันให้หน่วยงาน ซึ่งถือว่าเป็นความเส่ียงเน่ืองจากอาจเกิดข้อผิดพลาดในขณะการ
เติม และไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใดเป็นผู้เติม และเติมให้กับหน่วยงานใด

๕.  ในการปฏิบัติงานโดยปกติ รถของกรุงเทพมหานครจ�านวนมากต้องวิ่งไปเติมน�้ามันตามจุดที่ก�าหนดให้ ๔ จุด 
ซึ่งท�าให้มีอัตราของการสูญเสียน�้ามันและเวลา ซึ่งหากหน่วยงานสามารถเติมน�้ามันโดยใช้ Fleet card ในปั๊มที่ท�าสัญญา
ไว้ได้ก็จะท�าให้เกิดความคล่องตัว ลดการสูญเสียน�้ามัน และเวลา

๖.  สถานีจ่ายน�้ามันบางแห่งมีสภาพช�ารุด ทรุดโทรม
๗.  มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายจ�านวนมากที่ต้องเก็บรักษา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
เพื่อเป็นการลดภาระงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอน มีเวลาในการก�ากับ ดูแลควบคุมในส่วนอื่นรวมทั้งเพื่อ 

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถควบคุมการจัดหา เก็บรักษาและเบิกจ่ายน�้ามันรถราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงเสนอแนะให้ส�านักการคลังด�าเนินการดังนี้

๑.  ระยะสัน้ส�านกัการคลงัควรพจิารณาทบทวนขัน้ตอนในการจดัหา เกบ็รกัษา และเบกิจ่ายน�า้มนัรถราชการของ 
กรงุเทพมหานคร ว่าปัจจุบันจุดอ่อนหรอืมข้ีอบกพร่องในแต่ละขัน้ตอนอย่างไร และปรบัปรงุวธิกีารในแต่ละขัน้ตอนให้รดักมุ

๒.  ระยะต่อไป ควรมีการปรับการบริหารงานสถานีจ่ายน�้ามันที่มีอยู่ ๔ แห่ง ควรพิจารณาหาแนวทางในการ
ให้เอกชนมาด�าเนินการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กรุงเทพมหานคร และน�าระบบ Fleet card ท่ีกระทรวง 
การคลังได้ก�าหนดวิธีการปฏิบัติมาใช้ในการเบิกน�้ามันรถของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 

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

คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของส�านักการจราจรและขนส่ง ได้รับทราบข้อมูลดังน้ี 
(ข้อมูล ณ ๕ เมษายน ๒๕๖๒)

รายการ/โครงการ ท่ีมีการกันเงินเหล่ือมปีมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ยังไม่มีการก่อหน้ีและยังไม่มีการ 
เบิกจ่าย และปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานดังนี้

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ�านวน  
๘๑ รายการ เป็นเงิน ๘๑๕,๙๓๘,๕๒๒.๒๖ บาท

 • กันเงินแบบมีหน้ีผูกพัน จ�านวน ๗๔ รายการ เป็นเงิน ๔๑๕,๓๘๖,๙๒๒.๒๖ บาท ก่อหน้ีแล้วจ�านวน  
๗๔ รายการ เป็นเงิน ๔๑๕,๓๘๖,๙๒๒.๒๖ บาท เบิกจ่ายแล้วจ�านวน ๗๑ รายกากร เป็นเงิน ๓๖๐,๖๐๔,๓๕๔.๒๖ บาท 
ยังไม่เบิกจ่ายจ�านวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๕๔,๗๘๒,๕๖๘.-บาท

 • กนัเงนิแบบไม่มหีนีผ้กูพนั จ�านวน ๗ รายการ เป็นเงนิ ๔๐๐,๕๕๑,๖๐๐.-บาท ก่อหนีแ้ล้ว จ�านวน ๖ รายการ 
เป็นเงิน ๓๔๑,๒๘๘,๓๐๐.-บาท ยังไม่ก่อหนี้จ�านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕๑,๒๕๐,๐๐๐.-บาท

ความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส�านักการจราจรและขนส่ง มีความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้



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

BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL  195

• งบประมาณที่ได้รับ ๓,๐๓๖,๓๕๔,๐๐๐.-บาท งบประมาณหลังปรับโอน ๓,๐๒๘,๙๖๙,๖๒๕.-บาท  
ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เบิกจ่ายแล้ว ๑,๒๙๖,๗๔๖,๕๐๑.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๑

การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
• หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ�านวน ๖๘ รายการ/โครงการ เป็นเงิน ๑,๔๓๙,๒๙๖,๔๑๘.๗๖ บาท
 • โครงการต่อเนื่อง จ�านวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๙๘,๙๐๒.๗๖ บาท ก่อหนี้แล้วจ�านวน ๕ รายการ เป็นเงิน  

๘๒๓,๑๘๒,๙๐๒.๗๖ บาท เบิกจ่ายแล้วจ�านวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๗๖๓,๖๙๘,๕๕๑.๓๗ บาท ยังไม่ก่อหนี้จ�านวน  
๓ รายการ เป็นเงิน ๒๙๕,๐๖๘,๐๐๐.-บาท

 • รายการ จ�านวน ๖๐ รายการ เป็นเงิน ๓๔๑,๐๔๕,๕๑๖.-บาท ก่อหนี้แล้วจ�านวน ๕๘ รายการ เป็นเงิน 
๒๘๑,๕๑๗,๕๑๖.-บาท เบิกจ่ายแล้วจ�านวน ๑๖ รายการ เป็นเงิน ๑,๗๖๒,๖๕๒.-บาท ยังไม่ก่อหนี้จ�านวน ๒ รายการ 
เป็นเงิน ๕๙,๕๒๘,๐๐๐.-บาท

 • หมวดรายจ่ายอื่น จ�านวน ๑๙ รายการ/โครงการ เป็นเงิน ๖๖๑,๙๐๕,๒๐๐.-บาท
 • โครงการต่อเนื่อง จ�านวน ๑๔ รายการ เป็นเงิน ๖๑๓,๗๐๕,๒๐๐.-บาท ก่อหนี้แล้ว จ�านวน ๔ รายการ  

เป็นเงิน ๔๒๑,๓๐๘,๘๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้วจ�านวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๔๐๘,๐๐๔,๗๐๖.-บาท ยังไม่ก่อหนี้จ�านวน 
๑๐ รายการ เป็นเงิน ๑๙๒,๓๙๖,๔๐๐.-บาท

 • รายการ จ�านวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๔๘,๒๐๐,๐๐๐.-บาท ก่อหนี้แล้วจ�านวน ๓ รายการ เป็นเงิน  
๔๖,๖๐๐,๐๐๐.-บาท ยังไม่ก่อหนี้จ�านวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐.-บาท

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  ระยะเวลาในการด�าเนินงานในแต่ละข้ันตอน หากปล่อยให้มีระยะเวลาในการท�างานนาน จะท�าให้เกิดการ 

เสยีประโยชน์ทัง้กรงุเทพมหานคร ผู้ใช้ประโยชน์จากสิง่ทีจ่ะด�าเนนิการ รวมทัง้บางโครงการจะส่งผลกระทบต่อการจราจร
ในช่วงที่มีการด�าเนินงาน

๒.  ควรมีการตรวจรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทุกตัว
๓.  บางรายการที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพันเนื่องจากปัญหาทางกระบวนการปฏิบัติ ขอให้มีการแก้ไขโดยเร็ว
๔.  เรื่องการเบิกจ่ายเงิน หากมีเรื่องใดที่สามารถเตรียมการล่วงหน้าได้ก็ให้ด�าเนินการ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้

อย่างรวดเร็ว เพราะมีผลกระทบต่อผู้รับจ้างและงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
๕.  การด�าเนินการใด ๆ ควรค�านึงถึงความส�าเร็จของงานเป็นเรื่องส�าคัญ
๖.  ควรมกีารส�ารวจทางจกัรยาน หากพืน้ทีใ่ดทีด่�าเนนิการแล้วไม่ประสบความส�าเรจ็ควรยกเลกิและคนืพืน้ทีถ่นน
  

๓. การบริหารจัดการบ้านอิ่มใจ
กิจกรรมหลัก กรุงเทพมหานครจัดตั้งบ้านอิ่มใจ เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไร้บ้าน ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง คนเร่ร่อน

หรอืครอบครวัทีป่ระสบความเดอืดร้อน ไร้ทีพ่ึง่ หรอืมรีายได้น้อยในเขตกรงุเทพมหานคร และต่างจงัหวดั เพือ่ให้การดแูล
ด้านสวัสดิการ และการสงเคราะห์แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการให้
ดีขึ้น สามารถมีงานท�า และสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ ภายในบ้านอิ่มใจจึงมีการเตรียมกิจกรรมและฝึกอาชีพ
เสริมให้กับผู้รับบริการ

การบริหารจัดการ ส�านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ได้ด�าเนินการเช่าที่ดิน และอาคารฯ บริเวณแม้นศรี 
ของส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ก�าหนดระยะเวลาในการเช่า 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�านักใดขอใช้ประโยชน์ ปัจจุบันไม่ได้
ท�าการใช้ให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส�านักพัฒนาสังคม ได้ตั้งงบประมาณ จ�านวน ๔๐,๗๖๑,๓๐๐ บาท จ�าแนกเป็น 
ค่าเช่าทีด่นิและอาคารฯ จ�านวน ๒๕,๒๔๑,๔๘๔ บาท และเป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการบ้านอิม่ใจ ได้แก่ ค่าจ้างอาสา
สมคัรปฏบิตังิาน เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภัย ท�าความสะอาด ค่าซ่อมแซม
และบ�ารงุรกัษาครภุณัฑ์ ค่าอาหารผูเ้ข้ารบับรกิาร ค่าวัสดอุปุกรณ์ และค่าสาธารณปูโภครวมจ�านวน 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.  ควรพจิารณาก�าหนดเป้าหมายให้ชดัเจน เป็นรปูธรรมและวดัผลสมัฤทธิไ์ด้ ทบทวนกจิกรรมว่ามคีวามเหมาะสม 

หรือไม่ หากไม่เหมาะสมให้ปรับกิจกรรมในการด�าเนินงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
๒.  ควรมีการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์ถึงความมีประสิทธิภาพในการด�าเนิน

โครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการว่าเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด
๓.  การที่ส�านักพัฒนาสังคม รับผู้ท่ีเคยมีปัญหาทางด้านจิตเวชจากโรงพยาบาลบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าพักที่

บ้านอิม่ใจ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบ้านอิม่ใจ และไม่ใช่ภารกิจของส�านกัพฒันาสงัคม คณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะ 
ให้ส�านักพัฒนาสังคมรายงานให้ผู้บริหารเพื่อทราบ และพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ในปัจจุบันบ้านอิ่มใจได้ยกเลิกการด�าเนิน
โครงการไปแล้ว

  
๔. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ส�านักพัฒนาสังคม

การด�าเนนิงานเกีย่วกบัศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนกรงุเทพมหานคร ตัง้แต่ปี ๒๕๒๗ กรงุเทพมหานครด�าเนนิ
การเพื่อ

• ให้เด็กในชุมชนได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย
• เตรียมความพร้อมของเด็กที่จะเข้าสู่การศึกษาในระบบโรงเรียน
• แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในชุมชน
• เด็กมีผู้ดูแลและไม่ถูกทอดทิ้ง
• ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมี ๒๙๒ ศูนย์ฯ แบ่งเป็น 
• อยู่ในชุมชน ๒๖๑ ศูนย์ใน ๔๕ เขต ยกเว้น เขตพระนคร บางรัก บางบอน สัมพันธวงศ์ บางกอกใหญ่ 
• อยู่ในวัดจ�านวน ๑๙ ศูนย์ ซึ่งได้รับโอนมาจากกรมการศาสนาใน ๑๕ เขต
• ศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ ชุมชน แหล่งก่อสร้าง ๑๐ ศูนย์ ใน ๑๐ เขต 
• รับโอนจากกรมพฒันาสงัคมและสวัสดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ ๒ ศนูย์ ใน ๒ เขต

วัตถุประสงค์ของการด�าเนินงาน
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

แห่งชาต ิตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารเสนอ และให้ใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศแทนมาตรฐานศนูย์เดก็เลก็แห่งชาติ
ฉบับเดิม โดยให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณาน�าไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแล และรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการประเมินผลการด�าเนินงาน เพื่อยกระดับการพัฒนาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานฯ ฉบับใหม่  

๒.  การประเมนิผลทีก่�าหนดไว้โดยให้ส�านกัพฒันาสังคม มอบหมายให้ส�านกังานเขตด�าเนนิการตามแบบประเมนิ
มาตรฐานศูนย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนนัน้ ผู้อ�านวยการเขตแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิฯ ประกอบด้วย ผู้อ�านวยการเขต/ 
ผู ้ช่วยผู้อ�านวยการเขตเป็นประธาน หัวหน้าฝ่ายต่างๆ/ผู้แทนเป็นกรรมการ เท่าที่ผ่านมาผลการประเมินศูนย์ฯ 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก เช่น ผลการประเมินล่าสุดในจ�านวน ๒๙๖ ศูนย์ฯ อยู่ในระดับดีมาก ๑๕๐ ศูนย์ฯ ระดับดี 
๑๔๓ ศูนย์ และระดับพื้นฐาน ๓ ศูนย์

๓.  จากการลงพืน้ทีเ่พือ่ดสูภาพข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนในระดบัพืน้ฐาน  
ดี และดีมาก ในเขตสวนหลวง เขตห้วยขวาง เขตทุ่งครุ เขตคลองเตย และเขตบางกอกน้อย การด�าเนินบริหารจัดการ 
มาตรฐานในการพฒันาเดก็ มาตรฐานของสถานที ่มาตรฐานของบคุลากร มคีวามแตกต่างกนัมาก ไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
ท�าให้เด็กได้รับการดูและตามสภาพที่เป็นอยู่ของแต่ละศูนย์ ไม่ให้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กรุงเทพมหานครตั้งวัตถุประสงค์ไว้

๔.  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ต้องมีการปรับแนวทางการด�าเนินการให้สอดคล้องกับมติ 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ก�าหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไว้ ๓ ด้าน คือ 

 ๔.๑ ด้านบริหารจัดการ
 ๔.๒ ด้านกระบวนการการดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และเล่น
 ๔.๓ ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย 
    เห็นสมควรท่ีกรุงเทพมหานครต้องประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องนี้ กับหน่วยงานที่มีลักษณะ

งานนี้และเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องพัฒนาไปสู่มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
 ๕.  กรุงเทพมหานครควรมีการทบทวนบทบาทในการด�าเนินการของกรุงเทพมหานครที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

เพื่อจะได้ปรับปรุงแนวทางในการด�าเนินการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
แห่งชาติ และภายใต้กรอบอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 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�านวนกี่แห่งให้พิจารณาตามความเหมาะสม

การบริหารจัดการศูนย์ ฯ อยู่ในการควบคุมดูแลของคณะกรรมการชุมชน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๖  
หากคณะกรรมการชมุชนและคณะกรรมการบริหารศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน มีความขดัแย้งเกีย่วกบัการบรหิารศนูย์ฯ 
ให้ผู้อ�านวยการเขตหาข้อยุติ โดยค�านึงถึงวัตถุประสงค์ของการด�าเนินงานเป็นหลักส�าคัญ

การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
• คณะกรรมการชุมชน
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๑. ยื่นเรื่อง
 • แจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
 • การสนับสนุน
 • ส�ารวจความต้องการ จ�านวนเด็กในชุมชน
 • จัดเตรียมสถานที่ในชุมชน (ด�าเนินการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)
 • ประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมาใช้บริการ
๒. ผู้อ�านวยการเขต
 • พิจารณาตามความเหมาะสม
 • แต่งตั้งอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กประจ�าศูนย์
๓. สถานที่
 • กรณีมีอาคารอยู่แล้วให้พิจารณาความสะอาด/ปลอดภัย/แสงแดดส่องถึงอากาศถ่ายเทไม่อับชื้น
 • กรณีจะสร้างใหม่ต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ควรมีพื้นที่ว่างส�าหรับใช้เป็น 

สนามเด็กเล่นด้วย
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานฯ 
เพือ่พฒันาคณุภาพการบรหิารดแูลพฒันา และจดัการศึกษาและการด�าเนนิงานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัทกุสังกัด 

ทีด่แูละเดก็ในเวลากลางวัน ช่วงอายตุัง้แต่แรกเกดิถงึอาย ุ๖ ปีบรบิรูณ์ หรอืก่อนเข้าเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ ทีส่ามารถ
น�าไปใช้ประเมินการด�าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการและความ 
ต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย

กรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่ด�าเนินการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนั้น กรุงเทพมหานครจะต้องให้
ความส�าคัญในการด�าเนินการให้เป็นไปมาตรฐานฉบับใหม่นี้

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�านวนเด็ก
๓.  วัสดุอุปกรณ์
 • ตามความเหมาะสม เฉลี่ย คนละไม่เกิน ๑๐๐ บาทต่อปี
การประเมินศูนย์ฯ ประจ�าปี
• ส�านักพัฒนาสังคมท�าหนังสือขอความร่วมมือจากส�านักงานเขตท�าการประเมิน ส�านักงานเขตก็จะแต่งตั้ง 

คณะกรรมการท�าการประเมนิขึน้ ซึง่จะประกอบด้วยผูอ้�านวยการเขต/ผูช่้วยผูอ้�านวยการเขตเป็นประธาน มหีวัหน้าฝ่าย
การศึกษาหรือผู้แทน หัวหน้าฝ่ายโยธาหรือผู้แทน หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะหรือผู้แทน หัวหน้า
ฝ่ายสิง่แวดล้อมและสขุาภิบาลหรอืผูแ้ทน หัวหน้าฝ่ายพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคมหรอืผูแ้ทน เป็นกรรมการ และจะ
มีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ และเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

• จากการสอบถามจากผู้ประเมินของส�านักงานเขตทราบว่า ได้มีการมอบฝ่ายแต่ละฝ่ายท�าการประเมินโดยแบ่ง
กนัประเมนิเป็นข้อๆ ไป แล้วน�าข้อมูลทีไ่ด้มารวมเพือ่สรปุรายงานผูอ้�านวยการเขต โดยท�าการประเมนิเป็นรายศนูย์ และ
มภีาพถ่ายประกอบศนูย์ละ ๔ ภาพ ผูอ้�านวยการเขตกจ็ะส่งสรปุการประเมนิกลับไปทีส่�านกัพฒันาสงัคม ซึง่ส�านกัพฒันา
สังคมก็จะรวบรวมไว้ให้ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผลตรวจ
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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�าหนดระดับการประเมินไว้ดังนี้
    ระดับพื้นฐาน ต้องผ่านการประเมิน ๑๒ ข้อ
    ระดับดี ต้องผ่านการประเมิน ๒๓ ข้อ
    ระดับดีมาก ต้องผ่านการประเมิน ๓๕ ข้อ

กิจกรรมในการด�าเนินงานศูนย์ฯ
๑. การอบรมเลี้ยงดู ต้องเป็นไปตามเป้าหมายของการด�าเนินงาน 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 และตามแนวคิดทฤษฎ ี

ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีมุมประสบการณ์ และสร้างบรรยากาศให้มีความอบอุ่น
 ให้มี
 • การพัฒนาของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก
 • การท�างานประสานสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ
 • การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
กิจกรรมหลัก อย่างน้อย ๓ กิจกรรม
 • กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย
 • กิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย

การใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหาอุปสรรค
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก มีวุฒิการศึกษาที่หลากหลาย ไม่จบด้านปฐมวัยโดยตรง (เป็นข้อจ�ากัดที่จะพัฒนาศูนย์ฯ 

เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ) 
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 • การปรับปรุงศูนย์ฯ ด้านกายภาพ เอกชนเป็นเจ้าของที่ดินบางแห่ง เจ้าของที่ดิน จะไม่ยินยอมให้ใช้สอย
ทรัพย์สินต่อไป

ส�านักอนามัย
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�าเนินงาน
 • เกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

ส�านักการศึกษา 
• มีชั้นอนุบาล ๔๒๙ โรงเรียนจาก ๔๓๗ โรงเรียน และหากโรงเรียนใดมีความพร้อมจะเปิดช้ันเตรียมอนุบาล 

โดยผู้ปกครองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

การใช้จ่ายงบประมาณ
ส�านักการแพทย์
• สังกัดส�านักการแพทย์ จะมีศูนย์ฯ อยู่ตามโรงพยาบาล เน้นเป็นสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล  

รับเด็กอายุ ๓ เดือน ถึง ๒ ขวบ ๖ เดือน เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองเป็นรายเดือน

ค�าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติที่ ๒/๒๕๖๐เรื่องแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้การขับเคลื่อนการด�าเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร 
มคีวามชดัเจน เป็นรปูธรรม สามารถประสานการท�างานร่วมกนัแบบบรูณาการ และเชือ่มโยงการท�างานจากระดบันโยบาย 
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สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม ตลอดจนมีการก�ากับติดตามที่มีประสิทธิภาพ
อ�านาจหน้าที่
๑.  ก�าหนดนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร
๒.  สนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรในการด�าเนินงานด้านพัฒนาเด็กปฐมวัยกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

กรุงเทพมหานคร
๓.  ติดตามผลการด�าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร
๔.  จัดท�ารายงานสถานการณ์เป็นเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานครปีละ ๑ ครั้ง
๕.  รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติปีละ ๑ ครั้ง

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  ตามมาตรา ๕๔ วรรคสองของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ บญัญตัใิห้รฐัต้องด�าเนนิการ 

ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ด�าเนินการด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติที่จะท�าการศึกษาเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจะได้มีการน�าเสนอเป็นญัตติต่อ 
สภากรุงเทพมหานครต่อไป

๕. การบริหารจัดการ (ธนาคารสมอง)
ส�านักงานเขต

• ทกุปีส�านกังานเขตต้องด�าเนนิการคดัเลอืกภูมปัิญญาผูส้งูอายทุีค่วรอนรุกัษ์และสบืทอดสาขาต่าง ๆ  จากผูส้งูอายุ 
ทีม่ภีมูลิ�าเนาและอาศยัในกรงุเทพมหานครจ�านวน ๖ สาขา จัดกจิกรรมถ่ายทอดหรอืเผยแพร่ต่อสาธารณชน (เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทัว่ไป) ทีส่�านกัเขตหรอืสถานทีท่ีก่�าหนด โดยส่งประวติัและรายละเอยีดผลงานภมูปัิญญาผูส้งูอายใุห้ส�านกังาน
พัฒนาสังคม เขตละ ๑ คน

ส�านักพัฒนาสังคม
• จดักิจกรรมเชดิชเูกยีรต ิภมูปัิญญาผูส้งูอายกุรงุเทพมหานคร เพือ่เผยแพร่องค์ความรูแ้ละประสบการณ์ รวมทัง้ 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การจัดพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ 
มหานาค เขตป้อมปราบฯ (๒๖ เมษายน ๒๕๖๒)

• จัดท�าเนียบประวัติและผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุปีละ ๕๐ คน
การบริหารจัดการ
• ส�านักงานเขตและส�านักงานพัฒนาสังคม รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร อายุ ๖๐ ปี

ขึ้นไป ที่มีภูมิล�าเนาและอาศัยในกรุงเทพมหานคร
• ส�านักงานเขตได้รับงบประมาณ ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท บางเขตเป็นค่าอาหาร และอาหารว่าง บางเขตเป็น 

ค่าวิทยากร และค่าวัสดุ บางเขตเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทั้งจ�านวน                
• ส�านักพัฒนาสังคมได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๓๖๗,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๒ จ�านวน 

๓๘๓,๐๐๐ บาท
ผลการด�าเนินงาน
• แสดงผลงานและถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครที่ควรอนุรักษ์ ๖ สาขา และแจกโล่ ปีละ ๕๐ คน
• จัดท�า ท�าเนียบ ประวัติ และผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ๖ สาขา ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ถึงปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๖๕๐ คน 

(ปีละ ๕๐ คน) 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  ในการคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดไม่จ�าเป็นต้องคัดเลือกทุกปีและในทุกเขต ไม่ควร

ก�าหนดเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปเท่านั้น เพราะจะท�าให้เป็นข้อจ�ากัดในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ด้านต่าง ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

๒. ควรทบทวนก�าหนด วตัถปุระสงค์ และเป้าหมาย ให้สอดคล้องกบัภูมปัิญญาท้องถิน่ทีค่วรถ่ายทอดอย่างแท้จรงิ
๓.  คัดเลือกเฉพาะผลงานที่น่าสนใจ เข้าลักษณะที่จะนับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมเพื่ออนุรักษ์
๔.  ผลงานที่นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน บางผลงานมิได้มีลักษณะที่จะต้องเป็น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบควรทบทวนกิจกรรมทั้งหมด

๖. แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
การด�าเนินงาน

• ด้านกายภาพ เป็นภารกิจหลักตามอ�านาจหน้าที่ของส�านักพัฒนาสังคม และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม ทุกส�านักงานเขต

• กิจกรรมหลัก ส�านักพัฒนาสังคม ก�าหนดแนวทางปฏิบัติให้ส�านักงานเขตด�าเนินกิจกรรม พร้อมการติดตาม
ประเมินผลการด�าเนินการ สู่ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ส�านักงานเขตจัดประชุม คณะกรรมการชุมชนประจ�าเดือนทุกเดือน 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีนักพัฒนาสังคมประจ�าชุมชนทุกชุมชน เพื่อดูแลประสานงานการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

• การบริหารจัดการ ส�านักงานเขตจัดกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับงบประมาณประจ�าปี ส�านักพัฒนาสังคม 
จดัโครงการอบรมสมัมนา ศึกษาดงูานเพือ่พฒันาสมรรถนะนกัพฒันาสงัคม และผูเ้กีย่วข้อง รวมทัง้จัดประชมุอบรมสมัมนา 
เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้น�าชุมชน เป็นประจ�าทุกปี 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  การเสริมสร้างความเข้มแขง็ขององค์กรชมุชนเป็นภารกจิหลักทีส่�าคัญในการพฒันาสังคมทัง้ชุมชนทีจ่ดทะเบยีน 

ตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร และควรพัฒนาไปถึงกลุ่มชุมชนที่มิได้มีการจดทะเบียนตามระเบียบดังกล่าว โดยให้
มีการพัฒนากระบวนการให้เกิดประโยชน์กับการบริหารสังคมเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ตามหลักกระบวนการ
การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับภาครัฐ

๒.  กรุงเทพมหานคร โดยส�านกัพฒันาสงัคมควรทบทวนรปูแบบในการด�าเนนิการ เพือ่ให้ผลลพัธ์จากการด�าเนนิการ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมสามารถส่งผลไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างคุ้มค่าเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

๓.  ผลการด�าเนินการ ส�านักงานเขต และส�านักพัฒนาสังคม ได้จัดประชุม อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตาม 
งบประมาณที่ได้รับเป็นประจ�าทุกปี ในกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเดิมๆ

๗. แนวทางการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดความยากจนอย่างยั่งยืน
การด�าเนินงาน

๗.๑  ด้านกายภาพ เปลี่ยนชื่อกิจกรรมจากเดิม ศูนย์บริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยทุก
ส�านักงานเขตมีพื้นที่จัดตั้งเป็นศูนย์บริการงานประจ�าทุกส�านักงานเขต  มีอาสาสมัครดูแลงานด้านนี้ ๒ คน/ศูนย์

๗.๒  กจิกรรมหลกั ส�านกังานเขตเข้าหากลุม่เป้าหมายจากชมุชนและโรงเรยีนในพืน้ทีเ่ขตเพือ่ให้ความรู ้ค�าแนะน�า 
แนวทางของกจิกรรม ส่วนส�านกัพฒันาสงัคมได้รบังบประมาณประจ�าปี เพือ่จดัการประชมุกลุม่เป้าหมายจากส�านกังานเขต 
ทุกเขต โดยวิทยากรมาให้ความรู้ตามแนวทางกิจกรรม พร้อมจัดหาเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว
เป็นประจ�าทุกปี

๗.๓  การบริหารจัดการ ส�านักงานเขตโดยอาสาสมัครประจ�าศูนย์สองคน และนักพัฒนาสังคมเจ้าของเรื่องเป็น
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หลักในการหาเป้าหมายเพือ่ให้ค�าแนะน�าตามแนวทางกจิกรรม ส่วนส�านกัพฒันาสังคมมภีารกจิในการติดตามประเมนิผล 
   
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  กรงุเทพมหานคร โดยส�านกัพฒันาสงัคมควรทบทวนบทบาท อ�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบว่ากจิกรรมนีเ้ป็น

ภารกจิโดยตรงตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ เพือ่ให้กจิกรรมสามารถบรรลไุปสูผ่ลสมัฤทธิไ์ด้อย่างคุม้ค่าและเป็นรปูธรรมที่
ชัดเจน หากไม่ใช่กิจกรรมที่ต้องด�าเนินการควรยกเลิก

๒.  กิจกรรมท่ีด�าเนินการในปัจจุบัน ไม่ปรากฏผลสัมฤทธ์ิท่ีชัดเจน เพราะวิธีการท่ีใช้ไม่สามารถส่งผลให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ได้

๘. การบริหารจัดการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เป็นสถานการศึกษา มีหน้าที่ผลิตแรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงานยกระดับการ

ศกึษาวชิาชพี ส่งเสรมิการประกอบอาชพีอสิระ ส่งเสรมิการมงีานท�า เป็นศนูย์สารสนเทศตลาดแรงงาน การบรหิารจดัการ 
ใช้งบประมาณกรงุเทพมหานครปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงนิ ๕๙.๒ ล้านบาท ในการจัดหาผูม้คีวามช�านาญเฉพาะ
ทางมาให้ความรู้ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการเรียนการสอน จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การฝึก
ปฏิบัติจริง 

ส�านักพัฒนาสังคมได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพโรงเรียน ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษา วางแผนปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ควบคุมการ ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียน จัดท�าแผนการเรียน 
การสอน ส�ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้เรียนในแต่ละพื้นที่

การจัดหลักสูตรการสอนจะมีหลักสูตรเบ้ืองต้น และต่อยอดไปในระดับสูงขึ้น เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้  
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ และมกีารประเมนิผล ฝึกประสบการณ์วชิาชพี เมือ่จบหลกัสตูรแล้วมปีระกาศนยีบัตรรบัรอง 
และมสีายอาชพีทีเ่ปิดทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานตามหลกัสตูรของการพฒันาฝีมอืแรงงาน เพิม่โอกาสในการมีงานท�า
และค่าจ้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

แนวทางการส่งเสริมอาชีพครบวงจร
มีการปรับปรุงหลักสูตร และวิชาที่จะสอนให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน และครบวงจร เช่น  

วิชาศิลปหัตถกรรมและเครื่องประดับ จะมีหลักสูตรตั้งแต่ท�าตัวเรือน ตรวจสอบวิเคราะห์อัญญมณี การเจียระไนพลอย 
ดูกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน จัดให้มีศูนย์ส่งเสริมอาชีพครบวงจร

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  ควรมกีารส�ารวจหลกัสตูรทีไ่ม่เป็นทีน่ยิม ไม่เป็นทีต้่องการของตลาดปัจจบุนัและควรปรบัเปลีย่นให้เหมาะสม
๒.  ควรจดัให้มกีารส่งเสรมิความรูใ้ห้แก่ข้าราชการครผููส้อนได้ตามววิฒันาการ เพือ่ให้สามารถปฏบิตักิารสอนใน

สาขาวิชาชีพที่เหมาะสมในตลาดแรงงาน
๓.  ต้องก�าหนดเป้าหมายและมีการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน
๔.  ควรมีแนวทางจัดแสดงผลงานของผู้ส�าเร็จการศึกษาสู่สาธารณะ
 • พิจารณาการยกระดบัโรงเรยีนฝึกอาชพีให้สอดคล้องกบัแผนปฏรูิปประเทศ ทบทวนกระบวนการด�าเนนิการ

ของส�านัก
 • หลักสูตรที่ท�ามาแล้วเป็นระยะเวลานาน หรือแต่สถานการณ์ปัจจุบันอาจมีภาคส่วนอื่นด�าเนินการแล้ว 

กรุงเทพมหานครควรยกเลิกหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
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๙. ลานกีฬา บ้านหนังสือ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  
คณะกรรมการฯ ได้ติดตามการบริหารจัดการ ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับลานกีฬา บ้านหนังสือ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยสรุปผลการติดตาม 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการในปีงบประมาณ 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�าเนินการภายใต้การบริหารจัดการโดยส�านักงานเขตเดิมมีจ�านวน 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 ส่วนใหญ่พื้นที่ใช้ประโยชน์มีจ�ากัด มีปริมาณมาก

เกินความจ�าเป็น และยากในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากท�าให้มีข้อจ�ากัดในการใช้
ประโยชน์ของประชาชนหลายประการ จึงเห็นควรมีการปรับปรุงลานกีฬา โดยในพื้นที่ แต่ละเขตควรปรับปรุงรูปแบบ 
และขนาดพื้นที่ของลานกีฬาให้เป็นมาตรฐาน โดยให้ค�านึงถึงพื้นที่ที่เป็นสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ได้
อย่างกว้างขวาง โดยพืน้ที ่๑ เขต ควรพจิารณาจดัให้มลีานกฬีา ตามความจ�าเป็นประมาณ ๓-๕ ลานจดัระบบการบรหิาร
ที่ชัดเจน เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

  
๙.๒ บ้านหนังสือ
มีทั้งสิ้น ๑๕๘ แห่ง 
๑.  รูปแบบและสถานท่ีต้ังท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันมีข้อจ�ากัดไม่เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  

มีผู้ใช้บริการน้อย
๒.  ควรพิจารณาปรับลดจ�านวนและพัฒนารูปแบบ โดยให้มีสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับ 

ลานกีฬาที่จะพัฒนาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น

๙.๓ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร มีจ�านวน ๒๕ แห่งใน ๒๓ เขต ที่การบริหารจัดการเป็นอ�านาจหน้าที่ความ

รบัผดิชอบของส�านกังานเขต ส�านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว (ส่วนวฒันธรรม) มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการบรหิาร
จัดการพิพิธภัณฑ์ฯ จ�านวน ๑ แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ - พูนทรัพย์

ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ  
๑.  ปัจจบุนัในแต่ละพืน้ทีม่พีพิธิภณัฑ์ซึง่ด�าเนนิการโดยหน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชนอยูแ่ล้ว จากการตดิตาม

การด�าเนินการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยสภาพทั่วไปหลายแห่งไม่มีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์ มีพื้นที่จ�ากัด  
และมีผู้เข้าเยี่ยมชมน้อยมาก กรุงเทพมหานครควรทบทวนการจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ 
เกิดประโยชน์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม



สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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๒.  การด�าเนนิการทีผ่่านมา กรงุเทพมหานครขาดการตดิตามประเมนิผล ซึง่เป็นกลไกส�าคญั ทีจ่ะสะท้อนให้เหน็ 
ผลการด�าเนินการท้ังด้านการบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ว่ามีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ตามที่ 
ก�าหนดไว้หรือไม่เพียงใด จึงท�าให้การใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมด้านลานกีฬา บ้านหนังสือ และพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
กรุงเทพมหานครไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร

ในเบือ้งต้นโดยคณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงิน การคลังและตดิตามงบประมาณ ได้มหีนงัสือน�าเรยีนประธาน
สภากรุงเทพมหานคร ผ่านไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งให้พิจารณาการด�าเนินการ 

  
คณะกรรมการได้ตดิตามการด�าเนนิการและมีความเหน็เพิม่เตมิ พฒันาประสทิธภิาพของลานกฬีา ด้านกายภาพและ
บริหารจัดการเกี่ยวกับบ้านหนังสือ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ดังนี้

๑.  กรุงเทพมหานครควรก�าหนดรปูแบบมาตรฐานของลานกฬีา บ้านหนงัสือ และพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่กรงุเทพมหานคร  
ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทบทวนจ�านวนลานกีฬาที่ควรจะมีมาตรฐานที่ก�าหนดไว้

๒.  ลานกีฬาที่มีอยู่ในปัจจุบันมีข้อจ�ากัด ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ควรยกเลิกโดยเร็ว เพื่อมิให้
เป็นภาระด้านงบประมาณ

๓.  คณะกรรมการฯ มอบให้คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการด�าเนินการตามข้อ ๑ 

๑๐. โรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร
ที่คณะกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานครดังนี้
๑๐.๑ ไม่เป็นไปตามภารกิจหลักของส�านักวัฒนธรรม ฯ
๑๐.๒ การจัดการเรยีน การสอน ส�านกัวฒันธรรม ฯ จดัให้มกีารเรยีน การสอน ในวนัศกุร์และวนัเสาร์นัน้ไม่เหมาะสม 

เพราะในวันศุกร์นักเรียนต้องเรียนในภาคปกติ หากเข้าเรียนในหลักสูตรน้ีจะท�าให้เกิดผลกระทบกับผลการเรียนของ
นักเรียนได้ 

๑๐.๓ ผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินการตามโครงการไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
๑๐.๔ หากกรงุเทพมหานครมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องจดัให้มโีรงเรยีนการดนตร ีควรจดัท�าเป็นโรงเรยีนการดนตรีท่ี

เป็นมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันส�านักวัฒนธรรมฯ ได้หยุดการรับนักเรียน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ แล้ว

๑๑. การบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
• คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานคร ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา 

การด�าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
สภากรุงเทพมหานครได้ต้ังคณะกรรมการวสิามญัศึกษาการด�าเนนิงานของหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร 

และสรุปผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ สรุปดังนี้
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครก่อสร้างโดยงบประมาณของกรุงเทพมหานคร งบประมาณผูกพัน ๓ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐)  วงเงินงบประมาณ ๕๐๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นองค์กรที่ให้การศึกษา
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม เสริมสร้างสนับสนุน เผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม

การบริหารงานของหอศิลปกรุงเทพมหานครไม่ได้บริหารเองโดยมอบให้มูลนิธิหอศิลปกรุงเทพมหานครเป็น 
ผู้ด�าเนินการ กรุงเทพมหานครและมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้ตกลงท�าสัญญาให้สิทธิในตัวอาคาร
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สัญญามีก�าหนด ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

กรงุเทพมหานครและมลูนธิหิอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานครมไิด้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดแห่งสญัญาดงักล่าว 
เนือ่งจากมลูนธิฯิ ได้น�าพืน้ทีภ่ายในอาคารไปให้บคุคลอืน่เช่าและเกบ็ค่าธรรมเนยีมจอดรถ โดยไม่ได้แจ้งกรงุเทพมหานคร
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เพื่อขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา ๙๖ แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และตามข้อ ๗ แห่งสัญญาให้สิทธิ ขณะเดียวกัน
กรงุเทพมหานครก็ไม่ได้ก�ากบัดแูลให้มลูนธิฯิ ปฏบิตัติามกฎหมายและข้อสัญญา ไม่เคยแจ้งให้มลูนธิฯิ จ่ายค่าตอบแทนรายปี 
ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญา นอกจากนี้กรุงเทพมหานครมีการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับมูลนิธิฯ มาโดยตลอด 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามัญฯ
๑.  เพื่อให้การบริหารงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้ง และกรุงเทพมหานครด�าเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่กรุงเทพมหานครจะ
สนับสนุนเงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานครให้แก่มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครต้อง
ด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.  เพื่อให้มูลนิธิฯสามารถน�างบประมาณที่ได้รับจากกรุงเทพมหานครไปบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคล่องตัวควรให้มีการแก้ไขสัญญาให้สิทธิในตัวอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

๓.  คณะกรรมการที่ปรึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  
ควรได้มีการท�างานร่วมกันเพื่อให้การบริหารงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ หรือปรับปรุง
การท�างานเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๔.  เนือ่งจากสญัญาการให้สทิธใินตวัอาคารหอศลิปวัฒนธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร ระหว่างกรงุเทพมหานครกบั
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีก�าหนด ๑๐ ปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ครบก�าหนดสัญญา
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานครจึงควรวางแผนการด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม การบริหารงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครไม่จ�าเป็น
ต้องด�าเนินการเอง เนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้การให้หน่วยงานหรือเอกชนมาร่วมบริหารอาจมีปัญหาเก่ียวกับ
กฎหมายร่วมทนุ ควรให้องค์กร หรอืมลูนธิ ิทีม่คีวามรู ้ความสามารถเป็นมอือาชพี มาเป็นผูร้บัสทิธดิ�าเนนิการน่าจะดกีว่า  
ทั้งนี้ ต้องอยู่ในภายใต้กฎหมายที่มีอยู่

๕.  เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑) คือมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ใช้บังคับกับหน่วยงาน
ของรฐัทัง้หมด ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และนยิามของค�าว่า “เงนินอกงบประมาณ” หมายความวา่ บรรดา
เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือ
นิติเหตุ หรือกรณีอื่นใดที่ต้องน�าส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน�าส่งคลัง ซึ่งสัญญา 
ข้อ ๙ ผู้รับสิทธิยินยอมจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ให้สิทธิ์เป็นรายปีเม่ือโยงกับพระราชบัญญัติน้ีแล้วจะเข้าข่ายเป็นรายได้ที ่
เกดิจากนติกิรรมการบรหิารงานควรจะมรีายได้ แต่ถ้าไม่มต้ีองท�ารายงาน เพราะเป็นนติกิรรมสัญญา ควรต้องมกีารศกึษา
ให้ชัดเจนและด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

๖.  การรายงานการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ควรมีการรายงานให้ 
สภากรุงเทพมหานครทราบ โดยใช้รายงานของผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนญุาต เพือ่ทีส่ภากรงุเทพมหานครจะได้รบัทราบผล
การด�าเนินงานของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด้วย

๗.  ในกรณีที่การบริหารงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด�าเนินการตามมาตรา ๙๖ แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๒๘ ในการด�าเนินการต้องขอความเห็นชอบจาก 
สภากรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและควรให้มีการรายงานต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานสภากรุงเทพมหานครรับทราบด้วย
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ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
• กรุงเทพมหานครควรเร่งรัดด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการด�าเนินงานของ 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

๑๒. ศูนย์กีฬาเยาวชน
คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียน

กีฬาให้มีความชัดเจน ในการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒  (ครั้งที่ ๕) ประจ�าปีพุทธศักราช 
๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

จากการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) ๓ แห่งได้แก่  
ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนดินแดง (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑) ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนธนบุรี (โรงเรียนกีฬา
กรงุเทพมหานครแห่งที ่๒) และศนูย์ฝึกกฬีาเยาวชนมนีบุร ี(โรงเรยีนกฬีากรงุเทพมหานครแห่งที ่๓) พบว่า การด�าเนนิการ 
เกี่ยวกับโรงเรียนกีฬากรุงเทพทั้ง ๓ แห่งดังกล่าว มีลักษณะดังนี้

๑.  ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
๒.  ปัจจบุนัยงัไม่มโีครงสร้างการบรหิารในลกัษณะทีเ่ป็นโรงเรยีนกฬีาตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการท่องเทีย่ว

และกีฬา
๓.  ยังเป็นหน่วยงานในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร
๔.  การด�าเนินการในปัจจุบันเป็นเพียงกิจกรรมการด�าเนินงานของศูนย์กีฬาเยาวชน ส�านักวัฒนธรรม กีฬาและ

การท่องเที่ยว รับผิดชอบในการคัดเลือกนักเรียน เมื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ฝึกสอนกีฬาที่พักค้าง
ประจ�าของนกัเรยีน ฯลฯ และให้นกัเรยีนเรยีนในหลกัสตูรวชิาสามญัทีโ่รงเรยีนสังกดักรงุเทพมหานครในชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ ๔ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖

๕.  เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จะได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาสายสามัญเท่านั้น
๖.  ยังไม่ได้ก�าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ชัดเจน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กรุงเทพมหานครควรก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครให้มีความชัดเจน 

เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณน�าไปพัฒนาโรงเรียนกีฬาให้มีมาตรฐาน และเมื่อนักเรียนส�าเร็จการศึกษาแล้วได้รับ 
วุฒิการศึกษาด้านกีฬา สามารถส่งเสริมไปสู่ความเป็นเลิศในกีฬาที่มีความถนัด และเป็นอาชีพในอนาคตได้

  
๑๓. ติดตามผลการด�าเนินงานของส�านักสิ่งแวดล้อม

๑๓.๑ โครงการจัดซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ก�าจัดมูลฝอยจากการก่อสร้างและร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างและน�า
กลับมาใช้ประโยชน์ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุช

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
• การด�าเนินงานไม่ประสบความส�าเร็จเน่ืองจากเศษวัสดุไม่เพียงพอในการป้อนโรงงานเพราะขาดการ

ประชาสัมพันธ์ที่ดีท�าให้ประชาชนไม่ทราบว่ามีโรงงานก�าจัดเศษวัสดุดังกล่าว บางส่วนเห็นว่าโรงงานอยู่ไกลไม่คุ้มค่ากับ
การขนเศษวัสดุมาทิ้ง นอกจากน้ันโรงงานยังพบปัญหาเรื่องเศษวัสดุถูกทิ้งปนมากับขยะทั่วไป ต้องน�ามาแยกขยะก่อน 
จึงจะน�าเข้ากระบวนการได้
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๑๓.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  ผลการศึกษามาจากสถาบันเดียวไม่มีข้อเปรียบเทียบ ราคาจ้างการเก็บขนมูลฝอยสูงกว่าที่อื่นโดยให้เหตุผล

ว่าเป็นการผูกพันระยะยาว เห็นว่าควรพิจารณาให้รอบคอบในวิธีการ
๒.  ควรมมีาตรการในการคดัแยกขยะให้สมัฤทธิผ์ลเสยีก่อนทีโ่ครงสร้างเตาเผามลูฝอยจะแล้วเสรจ็เพราะเตาเผา

มลูฝอยสร้างด้วยงบประมาณท่ีมรีาคาสูงหากมขียะเปียกปะปนจะท�าให้อายกุารใช้งานของเตาเผาส้ันลง ควรค�านงึถึงความ
คุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดด้วย

๑๓.๓ การเช่ารถเก็บขนมูลฝอย รถกวาดดูดฝุ่นเพื่อท�าความสะอาดถนน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
• ควรพิจารณาถึงสัดส่วนระหว่างรถเช่า และซื้อและประเภทของการใช้งานให้สมประโยชน์และคุ้มค่า
   
๑๓.๔ การปรับปรุงสวนสาธารณะ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
• เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จควรมีการดูแลบ�ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรปล่อยให้ทรุดโทรม การจ้างรักษา 

ความปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในสวนสาธารณะควรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ควรมี
มาตรการส�าหรับผู้มาใช้บริการห้องน�้าในสวนสาธารณะ

๑๔. ติดตามการด�าเนินงานของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
• ปัจจุบันมีทั้งหมด ๒๑ แห่ง รายรับเกิดจากดอกเบี้ยของประชาชนที่น�าของมาจ�าน�า และการประมูลทรัพย ์

หลุดจ�าน�า สถานธนานุบาลได้มีการกู้เงินจากกองบ�าเหน็จบ�านาญกรุงเทพมหานคร เพื่อน�ามาใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. สถานธนานบุาลมจีดุแข็งในเรือ่งการคดิดอกเบีย้ต�า่กว่าสถานธนานบุาลทัว่ไป ควรน�าประเดน็นีม้าประชาสมัพนัธ์ 

ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อให้มีการน�าของมาจ�าน�ามากขึ้น
๒.  ข้อบญัญติักรงุเทพมหานคร เรือ่ง เงนิสะสมได้มกีารปรบัแก้เพือ่ให้หน่วยงานการพาณชิย์ของกรงุเทพมหานคร

สามารถยืมเงินสะสมได้
๓.  ควรเพิ่มเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักมากขึ้น

๑๕. ติดตามการด�าเนินงานของส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
• ในปัจจุบันส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยได้รับเงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการจ�านวน ๘,๐๓๖,๕๐๐ บาท

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
• สภากรงุเทพมหานครได้เคยให้ความเหน็หากต้องการให้เป็นรูปแบบของการพาณชิย์ต้องมกีารปรบัโครงสร้างใหม่ 

และต้องสรรหาผู้บริหาร หากต้องการให้เป็นสวัสดิการก็ให้ขึ้นอยู่กับส�านักงานการเจ้าหน้าที่
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๑๖. ติดตามการด�าเนินงานของส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และกองอ�านวยการตลาดนัด
กรุงเทพมหานคร

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
• กองอ�านวยการตลาดนดัตัง้ขึน้โดยไม่มกีฎหมายรองรบั ควรมกีารควบรวมกบัส�านกังานตลาดกรงุเทพมหานคร 

ซึ่งขณะนี้สภากรุงเทพมหานครได้เห็นชอบข้อบัญญัติส�านักงานตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ ควบรวมแล้ว

๑๗. ติดตามการด�าเนินงานของส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
• คณะกรรมการฯ ได้มกีารตดิตามการด�าเนนิงานของส�านกังานเขตในกลุม่กรงุเทพเหนอื ประกอบด้วย ส�านกังาน

เขตจตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม และบางเขน ดังนี้

๑๗.๑ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปัญหาอุปสรรค 
• บางรายการผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามสัญญา
• หลายรายการผู้เสนอราคาเสนอราคาต�่ากว่าราคางบประมาณมากและบางครั้งเป็นผู้ทิ้งงาน

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  ควรก�าหนดแนวทางในการจ้างบริษัทเข้ามาด�าเนินงานกับกรุงเทพมหานคร โดยให้มีการตรวจคุณสมบัติของ

ผู้บริหารบริษัทประวัติการด�าเนินงาน หากพบว่าเคยมีปัญหาในการด�าเนินงาน ก็ควรมีสิทธิในการไม่ว่าจ้างได้ เนื่องจาก
จะท�าให้หน่วยงานราชการเสียงบประมาณ และประชาชนเสียประโยชน์ในการใช้งาน

๒.  ควรเพ่ิมความเข้มงวดเรือ่งการตรวจรบั/การควบคมุงาน กรณทีีผู่เ้สนอราคามกีารเสนอราคาต�า่กว่าราคากลางมาก  
เนื่องจากอาจท�าให้สิ่งที่จะได้รับอาจมีคุณภาพต�่าไปด้วย

๓.  เมื่อมีการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้มงวดให้ผู้รับจ้างท�าความสะอาด 
ท่อระบายน�้าให้เรียบร้อย เนื่องจากหากไม่มีการท�าความสะอาดจะท�าให้มีปัญหาในการระบายน�้าในพื้นที่

๔.  การขุดลอกคลองควรมีการตรวจสอบปริมาณดินที่ขุดลอกให้เป็นไปตามที่ได้รับงบประมาณ
๕.  ควรมีการปรับปรุงราคามาตรฐานและราคากลางให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันเพื่อสามารถด�าเนินการ 

ตามโครงการได้

๑๗.๒ การจัดเก็บรายได้
ปัญหาอุปสรรค
• สภาพเศรษฐกิจ
• สถานีบริการน�้ามันปิดกิจการ หรือปิดปรับปรุง
• ประมาณการของส�านักการคลังไม่สอดคล้องกับฐานภาษีที่ส�านักงานเขตจัดเก็บได้
• การจัดเก็บภาษีป้ายที่มีการเคลื่อนที่ได้เป็นปัญหาในการด�าเนินงานมา
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  หน่วยงานควรเข้มงวดเกีย่วกบัเรือ่งการจดัเกบ็ภาษคีอนโดมเินยีมและป้ายเคล่ือนทีไ่ด้ เพือ่เป็นการเพิม่รายได้ 

ในการจัดเก็บภาษี
๒.  รายการค่าธรรมเนยีม ค่าใบอนญุาตและค่าปรบัแต่ละเขต ควรด�าเนนิการในแนวทางเดยีวกัน เช่น ค่าใบอนญุาต 

สุสานและฌาปนสถาน
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในภาพรวม
๑.  การใช้จ่ายงบประมาณต้องมีแผนงาน แผนเงิน หากได้รับงบประมาณแล้วไม่สามารถด�าเนินการได้ผู้เสีย

ประโยชน์คือประชาชน การขอต้ังงบประมาณแล้วใช้ไม่หมดอาจเกิดจากการค�านวณที่เกินความเป็นจริงขอให้พิจารณา
อย่างรอบคอบ

๒.  หน่วยงานควรจัดท�าทะเบียนทรัพย์สินจะได้ทราบถึงอายุการใช้งานไม่ผิดพลาดในการของบประมาณ เช่น 
กรณีการเดินสายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) เม่ือได้รับงบประมาณด�าเนินการแต่ต้องรื้อถอน
อาคารเนื่องจากอาคารทรุดโทรม

๓.  กรุงเทพมหานครด�าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโดยไม่มีกฎหมายรองรับ เช่น กรณีหอศิลปวัฒนธรรม
กรงุเทพมหานคร ค่าตอบแทนพิเศษในกรณเีกดิสาธารณภยัในกรงุเทพมหานคร การสนบัสนนุงบประมาณให้กรมการขนส่ง 
ทางบก เพือ่ด�าเนนิการจดัเกบ็ภาษรีถยนต์และล้อเลือ่นให้กรงุเทพมหานคร เงินสนบัสนนุกจิการต่าง ๆ  ของต�ารวจจราจร 
เรื่องเหล่านี้ได้มีข้อบัญญัติเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นกฎหมายรองรับให้ชัดเจนและถูกต้อง

๔.  พืน้ทีก่รงุเทพมหานครมทีีด่นิท่ีเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิทีใ่ช้ประโยชน์ร่วมกนั แต่ขณะนีไ้ม่ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันแล้วแต่ยังไม่ได้ด�าเนินการถอนสภาพอีกเป็นจ�านวนมาก กรุงเทพมหานครควรส�ารวจและพิจารณาด�าเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอน สภาพการจัดท�าทะเบียนและการจัดหา 
ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป

๑๘. ติดตามผลการด�าเนินงานของส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพเหนือ

 เรื่อง   การติดตาม/ข้อสังเกต

ส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพเหนือ • กรณีการประกวดราคาแล้วได้บริษัทที่เสนอราคาต�่ากว่าราคากลางมาก  

ประกอบด้วย ส�านักงานเขตจตุจักร   กรุงเทพมหานครควรมีหลักเกณฑ์ว่าหากผู้รับจ้างประมูลราคาได้ต�่ากว่า 

บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ดอนเมอืง  กีเ่ปอร์เซ็นต์ขึน้ไปควรยกเลิก แล้วด�าเนนิการใหม่มเิช่นนัน้อาจจะเป็นภาระของ 

สายไหม และบางเขน  หน่วยงานภายหลัง กรณีผู้รับจ้างทิ้งงานเนื่องจากไม่สามารถด�าเนินการได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง • กรณีรายการที่ผู้รับจ้างด�าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนขอให้มีการเร่งรัด 

   หากผิดสัญญาให้ด�าเนินการปรับไปตามสัญญา

  • กรณีรายการที่มีการเสนอต�่ากว่าราคากลางมากขอให้ผู้ควบคุมงานดูแลการ 

   ท�างานของผูร้บัจ้างอย่างใกล้ชดิ เพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

   ได้คุณภาพ รวมทั้งเรื่องปัญหาการทิ้งงาน

  • การด�าเนินการใด ๆ ที่ต ้องเก่ียวเนื่องกับหน่วยงานภายนอกควรต้องม ี

   การประสานงานกันอย่างใกล้ชิด และชัดเจนเนื่องจากจะมีผลกระทบกับ 

   งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

  • ควรออกเป็นระเบียบหรือข้อบังคับ ส�าหรับกรณีที่หน่วยงานภายนอกจะ 

   ด�าเนินการใด ๆ  ในพื้นที่ของส�านักงานเขต ควรมีการแจ้งให้ส�านักงานเขตพื้นที่ 

   ได้รับทราบและควรน�าเรื่องของระเบียบ หรือข้อบังคับมาบังคับใช้อีกชั้นหนึ่ง

  • หน่วยงานมักมีปัญหาเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค 

   ดงันัน้ควรมีการวางแผนทีด่ ีอกีท้ังควรใช้วธิกีารประสานเป็นการภายในอกีทาง 

   หนึ่งด้วย

  • เงินเหลือจ่ายจากการด�าเนินการปรับปรุงต่างมีจ�านวนมาก ควรให้หน่วยงาน 

   สามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความจ�าเป็นได้ 



สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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 เรื่อง   การติดตาม/ข้อสังเกต

  • กระบวนการในการจดัซือ้จดัจ้างพบว่า มกีาร เสนอราคาต�า่กว่าราคากลางมาก 

   ซึ่งหากต�่ากว่าร้อยละ ๑๕ ต้องแจ้งให้ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ

  • หน่วยงานควรมีแนวทางในการขอจัดสรรงบประมานให้ชัดเจน ควรท�าแผน 

   และส�ารวจล่วงหน้าไม่ต้องมาแก้ไขสัญญาเนื่องจากที่ผ่านมาบางรายการมีเงิน 

   เหลือจ่ายจ�านวนมากท�าให้หน่วยงานที่มีความจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณและ 

   ประชาชนผูร้อรบับรกิารเสยีประโยชน์ และควรส�ารวจว่ามปัีญหาอปุสรรคเกีย่วกบั 

   เรื่องสาธารณูปโภคหรือไม่ หากมีให้ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคก่อน

  • การประมานราคากลาง ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบให้เป็นไปตามพระราช 

   บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให ้

   ถูกต้องและใกล้เคียงที่สุดตามกฎหมาย

  • ควรพิจารณาปรับประเภทรายจ่ายให้การด�าเนินการมีความคล่องตัวสามารถ 

   แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  • ได้มีการเสนอแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กรุงเทพมหานคร ๓ แนวทาง ดังนี้ 

   ๑.  ภาษีที่มีกฎหมายอยู่ให้อ�านาจกรุงเทพมหานครจัดเก็บอยู่แล้ว ขอให้เร่งรัด 

   จัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ

   ๒.  ในกรณีท่ีมีกฎหมายให้อ�านาจแต่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันให้ด�าเนิน 

   การแก้ไข กฎหมายใดที่กรุงเทพมหานครสามารถแก้ไขเองได้ ให้เร่งด�าเนินการ

   ๓.  หากต้องแก้ไขแต่เป็นพระราชบัญญัติ ควรด�าเนินการผลักดันให้เป็นไปตาม

   กระบวนการ เพื่อเสนอผู้มีอ�านาจในการแก้ไขต่อไป

  • การจัดเก็บรายได้โดยเฉพาะเรื่องภาษีน�้ามัน ต้องจัดเก็บให้ได้เต็มจ�านวน และ

   ควรมีการตรวจสอบว่ารายงานตรงกับการที่ขายได้จริง หรือไม่

  สภากรุงเทพมหานครได้ด�าเนินการให้มีการ 

  • ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร 

   พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานครมีหน้าที่รวมไปถึง 

   ตลาดนัด หรือตลาดอื่น ๆ ที่จัดต้ังตามระเบียบกรุงเทพมหานคร โดยควบรวม 

   กองอ�านวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร และตลาดที่อยู่ในก�ากับของกอง 

   อ�านวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานในสังกัดส�านักงานตลาด 

  • ควรมีการปรับโครงสร้างและค่าตอบแทนบุคลากร ให้เหมาะสมในหลักการ 

   ของการพาณิชย์ นอกจากน้ีคุณสมบัติของผู้อ�านวยการ กรรมการอ�านวยการ 

   ตามข้อบญัญตัฯิ จะก�าหนดคุณสมบตัค่ิอนข้างสูงเพือ่ให้ได้ผู้มคุีณภาพมาบรหิาร 

   งานการพาณิชย์

  • ตลาดเอกชน แม้จะมค่ีาเช่าสูง แต่มผู้ีเช่าและผู้ใช้บรกิารจ�านวนมาก ส�านกังานตลาด 

   ควรหาวิธีบริหารจัดการและแผนด�าเนินการเพื่อให้มีก�าไรเพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รายการค่าซ่อมแซมโรงเรียน

มีข้อจ�ากัดบางกรณีโรงเรียน

เกิดความช�ารุดเสียหายที่ต้อง

ด�าเนินการในลักษณะการปรับปรุง

ไม่ใช่ซ่อมแซมเฉพาะจุดไม่สามารถ

ใช้งบประมาณรายการดังกล่าวได้

การจัดเก็บรายได้

การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
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 เรื่อง   การติดตาม/ข้อสังเกต

ส�านักสิ่งแวดล้อม

• โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัด • ผลการศกึษาจากสถาบนัเดยีวไม่มข้ีอเปรยีบเทยีบ ราคาจ้างสงู โดยให้เหตผุลว่า 

 มูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย  เป็นการผูกพันระยะยาวเห็นว่าควรพิจารณาให้รอบคอบในเรื่องของวิธีการ

  • บางโครงการมีการใช้วิธีการจ่ายขาดเงินสะสมไปก่อสร้าง โดยเสนอต่อ 

   สภากรุงเทพมหานคร แต่ได้มีการเสนอเป็น 2 วาระ วาระแรกเป็นข้อบัญญัติ 

   งบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสม อีกวาระหนึ่งเป็นการขออนุมัติจ่าย 

   ขาดเงนิสะสม ซึง่ถอืว่าเป็นการเรยีงล�าดบัทีผิ่ด ท�าให้ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 

   ต้องถอนเรื่องกลับไป ต่อมามีการเสนอเป็นโครงการโดยขอใช้งบกลาง แล้วม ี

   ระยะเวลาด�าเนินการถึง 24 ปี ซึ่งมีประเด็นว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

   สามารถน�างบกลางมาด�าเนินการเช่นนี้ได้หรือไม่

  • กรุงเทพมหานครมีการตั้งโครงการที่มีลักษณะระยะเวลานาน ซึ่งเห็นว่าเป็น 

   การต้ังงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากจะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

   อาจท�าให้เกิดปัญหาในการบริหารโครงการได้

  • การด�าเนินงานไม่ประสบความส�าเร็จเนื่องจากเศษวัสดุไม่เพียงพอในการ 

   ป้อนโรงงาน เพราะขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ท�าให้ประชาชนไม่ทราบว่าม ี

   โรงงานก�าจัดเศษวัสดุดังกล่าว บางส่วนเห็นว่าโรงงานอยู่ไกลไม่คุ้มค่ากับการ 

   ขนเศษวัสดุมาท้ิง และยังพบปัญหาเรื่องเศษวัสดุถูกทิ้งปนมากับขยะทั่วไป  

   ต้องน�ามาแยกขยะก่อน จึงจะเข้ากระบวนการได้

  • ควรพจิารณาประเภทการใช้งานให้สมประโยชน์และคุม้ค่า พิจารณาถงึสดัส่วน 

   ระหว่างรถเช่าและซื้อ เช่น บางครั้งการเช่ารถบรรทุกน�้าต้องด�าเนินการทุกวัน  

   ฝนตกก็ต้องรดน�้าต้นไม้เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาเช่า

• โครงการจัดซื้อเคร่ืองจักรและ 

 อุปกรณ์ก�าจัดมูลฝอยจากการ 

 ก่อสร้างและรือ้ถอน สิง่ปลกูสร้าง 

 และน�ากลับมาใช้ประโยชน์ท่ี 

 ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุช
• การเช่ารถเก็บขนมูลฝอย

 รถกวาดดูดฝุ่นเพื่อท�า

 ความสะอาดถนน 

 รถน�้าไปรดน�้าต้นไม้
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๒๐. ติดตามการด�าเนินงานของส�านักการโยธา
๒๐.๑ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
   • ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการขอเบิกจ�านวน ๑๕ ครั้ง เป็นเงิน ๗๘,๑๐๐,๕๗๑.๕๗ บาท เงินค้าง

จ่าย ๑๘,๑๙๔,๙๖๖.๔๕ บาท วางแผนไว้คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๘ ด�าเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๔ ด�าเนินการช้า
กว่าแผนคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๔

   • ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณ ๑๕๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท วางแผนไว้คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๕  
ด�าเนินการได้คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๐ ด�าเนินการช้ากว่าแผนคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๕ 

   เหตุผล เนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยตาม
ลักษณะการใช้งานของโรงพยาบาล

   • ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๒๐,๕๕๒,๔๐๐.-บาท
  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  คาดว่าการด�าเนินงานจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้มีการขอขยายไว้
๒.  ในการออกแบบการก่อสร้างใด ๆ ต้องมีการประสานงานกับผู้ที่จะใช้ประโยชน์ด้วย เช่นในกรณีน้ีเกิดจาก

การขาดการประสานงานระหว่างผู้ออกแบบกับผู้ใช้งาน (คือแพทย์) จึงท�าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง  
ส่งผลให้เสียประโยชน์ในการใช้งานภายในก�าหนด อีกทั้งเรื่องของการเสียเวลา และงบประมาณในการก่อสร้าง

ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้มีการติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑.  สาเหตุของความล่าช้าของโครงการที่ท�าให้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา
๒.  การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามงวดสัญญาหรือไม่
๓.  ปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินโครงการ 
ผู้แทนของส�านักการโยธาเป็นผู้ให้ข้อมูล ในฐานะผู้ด�าเนินการและควบคุมการก่อสร้างดังนี้ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อการบริการประชาชนด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล  

ในพื้นที่ฝั่งธน
ลักษณะของงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ อาคาร ค.ส.ล. สูง ๗ ชั้น ดาดฟ้า ๑ ชั้น

ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จ�านวน ๑ หลัง พร้อมงานระบบงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และงานปรับปรุงบริเวณภูมิสถาปัตยกรรม
โดยรอบอาคาร

ขนาดโดยประมาณ อาคารกว้าง ๒๓.๔๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตร พื้นที่รวมทั้งอาคาร ๑๗,๙๔๐ ตารางเมตร  
มีที่จอดรถรวมในอาคาร ๘๓ คัน

เจ้าของโครงการ ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ผู้ออกแบบ ส�านักงานออกแบบ ส�านักการโยธา
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง ส�านักการโยธา
ผู้รับจ้าง บริษัท สยามกรกิจ ก�าจัด
งบประมาณการก่อสร้าง ๓๘๘,๔๙๙,๙๙๙.๙๗ บาท
สัญญาเลขที่ สนย.๑๒/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที ่

๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
เริ่มด�าเนินการ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๖๐ วัน
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ผลงานนับถึง วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
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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�าอยู่ในปัจจุบัน
• งานโครงสร้างส่วนเพิ่มเติมที่มีการแก้ไขส่วนดาดฟ้า ซึ่งจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
• หอพระพุทธรูปด้านหน้า จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
• งานถนนและภูมิสถาปัตย์และบริเวณโดยรอบทั้งหมด จะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
• งานสถาปัตยกรรมส่วนท่ีเหลือ ประกอบด้วยประตู หน้าต่าง สุขภัณฑ์เป็นหลัก จะแล้วเสร็จภายในเดือน 

ธันวาคม ๒๕๖๒
• งานระบบส่วนที่เหลือ พร้อมการทดสอบระบบทั้งหมด จะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
• ปัจจุบันผลการด�าเนินงานระหว่างด้านระบบประกอบอาคาร (ผลงานร้อยละ ๙๐)  และงานด้านสถาปัตยกรรม 

(ผลงานร้อยละ ๖๐) และงานด้านภูมิสถาปัตย์  (ผลงานร้อยละ ๕๐) ยังมีความแตกต่างกันมาก แต่ในระยะอีก ๒-๓ เดือน
ข้างหน้างานทั้ง ๓ ด้านจะมาสัมพันธ์กันพอดี เนื่องจากงานด้านระบบประกอบอาคารที่ด�าเนินการไปได้ร้อยละ ๙๐ นั้น 
เป็นงานระบบใหญ่ เช่น ในเรื่องของลิฟต์ ปรับอากาศ ระบายอากาศ ระบบแก๊สทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูง 
หรอืทีม่คีวามส�าคัญ ได้เข้ามาด�าเนนิการตดิตัง้แล้ว ส่วนทีเ่หลอืของงานระบบคอืการตดิตัง้อปุกรณ์ คอืเมือ่มกีารตดิตัง้ฝ้า 
หรือทาสีเสร็จก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งปลั๊กไฟ งานทางสถาปัตย์คือ เรื่องของการติดตั้งประตู หน้าต่าง หรือบางส่วนที่
ต้องสั่งบริษัทประกอบแล้วน�ามาติดตั้งซึ่งจะใช้เวลาไม่นาน ส่วนที่ต้องใช้เวลาคือเรื่องของการปูกระเบื้อง 

• สาเหตทุีต้่องมกีารขยายสญัญากเ็นือ่งมาจากทีไ่ด้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงรปูแบบการก่อสร้างเพ่ือให้เหมาะสมกบั
ประโยชน์ใช้สอยตามลกัษณะการใช้งานของโรงพยาบาล ซึง่ได้มกีารขยายสญัญามา ๒๔๐ วนั ซ่ึงมกีารท�าล่วงหน้าไปแล้ว
บางส่วน มกีารปรบัปรงุไปด้วย จงึใช้เวลา นอกจากนัน้งานท่ีแก้ไขคอืเป็นงานทางด้านสถาปัตยกรรมจงึท�าให้มผีลต่อเรือ่ง
อายุสัญญา เนื่องจากมีการแก้ไขตั้งแต่ชั้นใต้ดิน มีบางส่วนต้องมีการปรับรูปแบบให้เป็นการใช้งาน ส�าหรับงานโครงสร้าง
แก้ไขเฉพาะชั้นบน ส่วนใหญ่จะปรับปรุงเฉพาะเรื่องของรูปแบบการใช้งานในแต่ละห้อง ซึ่งเมื่องานสถาปัตยกรรมยังไม่
เรยีบร้อยกจ็ะท�าให้งานเดนิท่อต่าง ๆ  มคีวามล่าช้าไปด้วยทัง้นี ้เรือ่งการขยายอายสัุญญาทีผ่่านมาจะมปีระเดน็ต่าง ๆ  ดังนี้

๑.  เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง
๒.  เรื่องการส่งมอบพื้นที่ 
๓.  ส�านักงานเขตมีการก่อสร้างถนนทางเข้าพื้นที่ที่จะท�าการก่อสร้าง ท�าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถน�าวัสดุอุปกรณ์ 

เข้าพื้นที่ได้
ทั้งนี้ เหตุที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่ออายุสัญญาจ�านวนประมาณ ๒๙๐ กว่าวัน แต่คณะกรรมการตรวจการจ้าง  

ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการขยายสัญญาว่า งานในส่วนน้ีเป็นงานโรงพยาบาล กรุงเทพมหานครต้องการเร่งรัด
ให้เป็นไปตามนโยบาย จึงพิจารณาปรับลดระยะเวลาในการขยายสัญญาลงเหลือ ๒๔๐ วัน ซ่ึงหากผู้รับจ้างไม่ยอมรับ
ในประเด็นนี้ก็สามารถใช้อุทธรณ์ได้ในภายหลัง แต่เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นี้ เป็นเรื่องที ่
คณะกรรมการต้องการเร่งรัดงานจึงให้ขยายไปช่วงหนึ่งก่อน 
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• การเบิกจ่ายเงินเป็นรูปแบบของการเหมาจ่าย แต่ว่าแบ่งเป็นร้อยละของงานที่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ดีกว่า
รูปแบบอื่น

• เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ได้มีการลงนามแก้ไขสัญญา ซึ่งกระบวนการที่จะน�าไปสู่การลงนามสัญญานั้น  
ต้องมกีารประชมุคณะกรรมการพิจารณางานเพิม่ลด คณะกรรมการพจิารณาเหตกุารณ์ขยายอายสุญัญา ได้มกีารด�าเนนิการ 
ทัง้ ๒ กรณเีสนอไปยงัผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครพจิารณาอนมุตั ิซึง่เรือ่งได้ผ่านนติกิร และผ่านส�านกังานกฎหมายและคด ี
ท�าให้ต้องใช้เวลาในการด�าเนนิการเกีย่วกับเรือ่งการขยายอายุสญัญา ส�าหรบัโครงการนี ้ความล่าช้าไม่ได้เกดิจากความผดิ 
ของผู้รับจ้าง

๑. โรงพยาบาลส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างช้านับจากวันเซ็นสัญญา เป็นเวลา ๒๕ วัน
๒. ส�านกังานเขตมกีารก่อสร้างถนนด้านหน้าโรงพยาบาลท�าให้ผู้รบัจ้างไม่สามารถเข้าพืน้ทีไ่ด้ท�าให้การด�าเนนิงาน 

ล่าช้า เป็นเวลา ๓๐ วัน
๓.  มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาเพื่อเพิ่มลดเนื้องาน จ�านวน ๒๔๐ วัน
รวมทัง้ ๓ กรณที�าให้การด�าเนนิงานล่าช้าไปจ�านวน ๒๙๕ วันทีผู้่รบัจ้างควรได้รบัการขยายสญัญา แต่กรงุเทพมหานคร 

พจิารณาให้ ๒๔๐ วนั โดยเหตหุลงัจากทีโ่รงพยาบาลส่งมอบพืน้ทีใ่ห้ผูร้บัจ้างช้าไป ๒๕ วนัแล้วรวมกบัการทีส่�านกังานเขต 
มกีารก่อสร้างถนนอกี ๓๐ วนัรวมเป็น ๕๕ วนั ได้มกีารให้ผูร้บัจ้างปรบัแผนการก่อสร้างเข้ามาเสนอใหม่ ซ่ึงผู้รบัจ้างได้ท�าการ
ปรับแผนงานแล้วและก�าหนดแผนงานให้แล้วเสร็จตามก�าหนดเดิม แต่ในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการ
เห็นว่าเมื่อผู้รับจ้างยอมรับแสดงว่าให้ตัดเวลา ๕๕ วันออกไป จึงพิจารณาให้เฉพาะ ๒๔๐ วันหลังเท่านั้น จึงพิจารณา 
ต่ออายุสัญญาให้ผู้รับจ้างเพียง ๒๔๐ วัน สัญญาก็จะไปหมดในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่ถ้าหากผู้รับจ้างได้ขยายอายุ
สัญญาถึง ๒๙๕ วัน สัญญาก็จะไปหมดในวันที่ประมาณ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะสอดคล้องกับเนื้องานที่จะท�าจริง 
ดังนั้น เมื่อมีการแก้ไขมาแล้ว ผู้รับจ้างก็ใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์สัญญา ซึ่งผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องพิจารณาไปตามขั้นตอน

เม่ือครั้งแรกได้มีการออกแบบ โดยส�านักงานออกแบบ ส�านักการโยธาน้ัน ผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์
ต่าง ๆ  ในช่วงนัน้ อาจมเีปลีย่นแนวคดิในการจะใช้เครือ่งมอือปุกรณ์หรอืพืน้ทีต่่างไปจากเดมิ เมือ่ก่อสร้างจรงิโรงพยาบาล
ต้องการให้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของโรงพยาบาลทั่วไป ดังนั้น การปรับเปลี่ยนเช่นนี้ (เมื่องานลดก็เอา
เงินคืน งานเพิ่มก็ให้เงินเพิ่มไป) ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเพิ่มลดและเป็นเรื่องที่ผู้รับจ้างจะต้องรับทราบ
และยอมรบัการเปลีย่นแปลงในส่วนนี ้กรณเีรือ่งงวดงานนัน้ การระบเุนือ้งานของแต่ละงวดงานของงานอาคารทีม่กีารคิด
ราคาแบบล�า่ซ�า หรอืเหมารวมนัน้ จะมกีารระบเุนือ้งานทีผู่ร้บัจ้างต้องท�าแล้วเสรจ็ว่ามอีะไรบ้าง บางครัง้แต่ละรายการจะ
ไปคาบเกีย่วกนัหลายชัน้ มกีารปรบัเปลีย่นเนือ้งานทัง้ทีท่�าเกอืบแล้วเสรจ็ ซึง่ผูร้บัจ้างไม่สามารถเบกิจ่ายเงนิได้ เนือ่งจาก
ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ จะเห็นว่างวดงานการก่อสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์จะมีลักษณะเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้รับจ้าง
กับผู้ควบคุมงานจะทราบดีว่าเนื้องานส่วนใดเท่าไหร่จึงจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านี้ ซึ่งสามารถชี้แจงออกมาเป็นตัวเลขได้ 
และเมือ่ได้เปอร์เซน็ต์ก็สามารถอนมุติัให้เบกิจ่ายได้  จะเหมอืนกบัการคดิแบบล�า่ซ�าบวกกบัราคาต่อหน่วยเข้าไป (ราคาต่อ
หน่วยมกัจะใช้ในการคดิเรือ่งของการระบายน�า้ หรอืงานถนน) แต่ผูร้บัจ้างกบัผูค้วบคมุงานต้องมกีารก�าหนดไว้ให้ชดัเจน
กันก่อนว่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้นั้นต้องท�าอะไรเสร็จแล้วบ้าง ซึ่งจะท�าให้เกิดความคล่องตัวในการด�าเนินงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการให้บริการประชาชน
๑.  โรงพยาบาลราชพพิฒัน์ มผีูเ้ข้ามารบับรกิารทีเ่ป็นผูป่้วยนอกจ�านวน ๑,๐๐๐ – ๑,๒๐๐ คน/วนั มแีพทย์จ�านวน 

๔๐ คน ซึ่งได้มีการขอเพิ่มจ�านวนบุคลากรอีกจ�านวน ๓๐ คน เพื่อรองรับเรื่องการด�าเนินโครงการนักเรียนแพทย์
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�านักงานออกแบบส�านักโยธา
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๓.  หากก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แล้วเสร็จ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ก็จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 
๓๐๐  เตียง

๔.  มีข้อสังเกตอีกประการ คือ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เปิดให้มีคณะแพทยศาสตร์ และได้
ประสานให้โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ร่วมโครงการในการสอนนักศึกษาแพทย์ทาง
ด้านคลินิก โดยให้ทางมหาวิทยาลัยนวมินทร์ฯ และโรงพยาบาลศิริราช มาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ได้
มีการลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไปเม่ือเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันแพทย์ทุกคนจะเข้าอบรมเพ่ือ
เตรยีมความพร้อมในการเป็นครสูอนทางด้านแพทย์ จะเริม่รบันกัศกึษาชัน้ปีที ่๔ - ๖ ในปี ๒๕๖๖ ปัจจบุนัได้มกีารเตรยีม
หลกัสตูรเรยีบร้อยแล้ว และผ่านการอนมุตัขิองสภามหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุเีรยีบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการอนมุตัิ
หลักสูตรจากแพทยสภา ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในเรื่องที่จัดให้รับผู้ป่วยได้จ�านวน ๓๐๐ เตียง ก็เพื่อสนับสนุนใน
เรื่องการพัฒนาความรู้ พัฒนาทางวิชาการ เพื่อให้เทียบได้กับโรงเรียนแพทย์ และมีการท�าข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 
โรงพยาบาลราชพพิฒัน์กบัมหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุแีล้วว่ามสีถานทีไ่ม่เพยีงพอ ทางมหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุกีย็นิดี
บริจาคที่ดินด้านหลังโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งเป็นที่ตาบอดให้อีก ๓ ไร่ โรงพยาบาลไม่สามารถด�าเนินการในเรื่องของ
การจัดซื้อจัดจ้างได้ ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินดังกล่าวมาพร้อมกับอาคารเรียนด้านหลังอีก ๑ หลัง คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในไม่เกินอีก ๒ ปีทั้งนี้ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จะมีการรองรับทั้งด้านของการบริการประชาชนในพื้นที่ การเป็น
โรงเรียนแพทย์ในอนาคตอันเป็นวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลประการหนึ่ง

๕.  ความแตกต่างของการเป็นโรงเรียนแพทย์ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินท์ฯ กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ คือ 
มหาวิทยาลัยนวมินทร์ฯ เป็นโรงเรียนแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์เขตเมือง แต่ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นโรงเรียน
แพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เนื่องจากอีก ๑๐ ปีข้างหน้า เรื่องเวชศาสตร์ผู้สูงอายุจะมีความจ�าเป็นกับประเทศไทย
มาก ปัจจบุนัโรงพยาบาลราชพิพฒัน์ เป็นสถานทีด่งูานของทัง้หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ได้มกีารร่วมมอื
กับญี่ปุ่น(ไจก้า) เพื่อร่วมกันดูแลผู้สูงอายุในระยะกลาง และระยะท้าย 

๖.  ได้ขอรับบริจาคที่ดินจากหลวงพ่อพระเทพประสิทธิมนต์ ได้บริจาคที่ดินเพิ่มอีก ๕ ไร่ ตรงข้ามวัดศาลาแดง 
และได้มีการออกแบบส�าหรับผู้สูงอายุ 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  

แต่ส่วนที่เหลือคือประชาสงเคราะห์จ่ายให้ซ่ึงถ้าคิดต่อเดือน ถ้าเป็นบัตรทองสามารถไปเบิกต่างจังหวัดได้ แต่เดิม 
โรงพยาบาลขาดทุนเดือนละ  ๓-๔ แสน/ต่อเดือน ปัจจุบันขาดทุนกว่า ๑ แสนบาท/เดือน 

โรงพยาบาลราชพพิฒัน์ได้รบังบประมาณจากกรงุเทพมหานครในส่วนทีไ่ม่ได้เกีย่วข้องกบัเรือ่งการจดัซือ้ครภัุณฑ์
ทางการแพทย์ถือเป็นจ�านวน ๑ ใน ๓ ของงบการด�าเนินงานเท่านั้น เช่น ค่าสาธารณูปโภค จะได้รับเพียง ๖ เดือนส่วนที่
เหลือต้องใช้เงินบ�ารุงโรงพยาบาลมาจ่ายเอง หรือค่ายาของผู้ป่วยก็จะได้รับประมาณ ๑ ใน ๒ ของค่ายาทั้งหมด นอกนั้น
ต้องน�ามาจากเงินกองทุนอื่น ๆ หรือแม้แต่ค่าอาหารคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยใน ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายปีละ ๒ ล้านกว่าบาท แต่ได้
รับงบประมาณมาประมาณ ๓ แสนบาท ส่วนที่เหลือโรงพยาบาลต้องบริหารจัดการเอง ซึ่งคนไข้ของโรงพยาบาลร้อยละ 
๖๐ ใช้บัตรประกันสุขภาพ ดังนั้น ผู้บริหารโรงพยาบาลจึงต้องมีการหาเงินบริจาคมาโดยตลอด

  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
๑.  ปัญหาผูป่้วยทีเ่ป็นคนต่างด้าวควรศกึษาเพือ่หาแนวทางรองรบัเกีย่วกบัเรือ่งโรคต่าง ๆ  ทีจ่ะมาพร้อมกบัแรงงาน

ต่างด้าว
๒.  การก่อสร้างอาคารตามเพิ่งมีแก้ไขสัญญาเมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เพราะเหตุใดไม่แก้ไขให้ครอบคลุมไปถึง
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เดือนธันวาคม ๖๒ (แก้ไขถึงเพียง ๓๑ตุลาคม ๒๕๖๒) เนื่องจากเกรงว่าผู้รับจ้างจะถูกปรับหากไม่สามารถด�าเนินการได้
แล้วเสร็จตามสัญญาและการขยายสัญญาในลักษณะเช่นนี้อาจถูกผู้รับจ้างกล่าวหาร้องเรียน นอกจากนั้นทุกครั้งที่มีการ
ประชุมเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเรื่องขยายสัญญาเกิดขึ้นต้องมีการบันทึกทุกค�าพูดไว้เป็นหลักฐาน

๓.  ตามสัญญาจ้างในส่วนของเรื่องงวดงานแบบเหมาจ่าย ที่มีจ่ายเงินเป็นเปอร์เซ็นต์ของงานที่ท�าเสร็จที่ท�าอยู่นี้ 
เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานส�าหรบัช่าง แต่ส�าหรบันกับรหิารแล้วจะดยูาก เนือ่งจากเวลาขออนมุตังิบประมาณจะให้
เป็นงวด

๔.  การตั้งงบประมาณรายจ่ายลักษณะเช่นน้ีไม่น่าถูกต้องตามกระบวนการทางบัญชี ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของ
การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้มีการเริ่มโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ แต่ไม่ได้มีการ
ตั้งงบประมาณไว้แต่มาตั้งในปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๑๔,๗๘๐,๕๐๖ บาท และได้มีการเบิกจ่ายทั้งหมด ต่อมาในปี ๒๕๖๐  
ก็ไม่ได้ขอตั้งงบประมาณซ่ึงถือว่าโครงการได้จบสิ้นไปแล้ว แต่ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ได้มีการขอ 
งบประมาณเข้ามา ซึง่โดยข้อเทจ็จรงิแล้วไม่สามารถท�าได้ เพราะกถ็อืว่าโครงการได้จบสิน้ไปแล้วเช่นกัน แนวทางทีถ่กูต้อง 
คอื ต้องมกีารตัง้งบประมาณเพือ่รกัษาความต่อเนือ่งของโครงการไว้ เพ่ือป้องกนัปัญหาในกรณทีีเ่มือ่มหีน่วยงานภายนอก
เข้ามาตรวจสอบ

๕.  ควรปรับปรุงป้ายโรงพยาบาลให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการที่จะทราบที่ตั้ง 
โรงพยาบาลในการเข้ามารับบริการ

๖.  สถานที่จอดรถควรหารือกับสถาปนิกในการออกแบบเพื่อให้เพียงพอกับบุคลากรและผู้มาใช้บริการ โดยให้
สร้างขึ้นมา ๓ ชั้น และควรให้มีทุกอาคาร

๗.  หากมีโครงการที่จะขยายโรงพยาบาลขอให้ท�าแผนให้ชัดเจนว่าจะท�าอะไรบ้าง นอกจากนั้นการประสานงาน
กับเอกชนขอให้มีความรัดกุมในเรื่องของข้อกฎหมาย

๘.  เรือ่งแรงงานต่างด้าวควรมกีารประสานกบัผูเ้กีย่วข้องให้ชดัเจน นอกจากนัน้ พงึระวงัเรือ่งของโรคแพร่ระบาด
บางโรคที่ไม่มีแล้วในประเทศที่จะกลับมาอีก

๙.  ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง หลังจากร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีผ่านสภากรุงเทพมหานคร
แล้ว หน่วยงานสามารถด�าเนินตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ แต่จะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในก่อนส้ิน
ปีงบประมาณของแต่ละปี

๑๐. ก่อนการด�าเนินโครงการใด ๆ  หน่วยงานควรขอจัดสรรงบประมาณเพื่อส�ารวจพื้นที่ที่จะด�าเนินการเป็นการ
ล่วงหน้า๑ ปี แล้วในปีถัดไปจึงค่อยขอจัดสรรงบประมาณเพื่อการเวนคืน และการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรค
ระหว่างการด�าเนินโครงการ

๑๑. กรณีที่โครงการใดมีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการ ควรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เช่น เมื่อท�าการศึกษา
แล้วต้องแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับทราบถึงข้อมูลทั้งหมด รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการ
ด�าเนินโครงการ

๑๒. การด�าเนินงานในแต่ละสัญญาควรมีการพิจารณาเรื่องงวดเงิน งวดงาน ให้ชัดเจน
๑๓. การควบคุมงานแต่ละโครงการผู้ควบคุมงานต้องมีความเข้มงวดในการควบคุมงาน เพื่อให้งานแล้วเสร็จ

ภายในเวลาที่ก�าหนด
๑๔. โรงพยาบาลฯ ในฐานะผู้ว่าจ้างควรก�าชับผู้รับจ้างควรให้มีความรอบคอบในการก่อสร้างโครงการเนื่องจาก

บางโครงการอาจมีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่  รวมทั้งต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง
๑๕. ควรก�าชับให้ผูเ้ก่ียวข้องกบัการจดัซือ้หรอืจ้างมคีวามการระมดัระวงัเรือ่งการจดัซ้ือจดัจ้างครภุณัฑ์ และหาก

เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจ�านวนมากควรให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการตรวจสอบ
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๒๐.๒ โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการเวชภัณฑ์กลาง ซักฟอกพัสดุ ศูนย์ผู้สูงอายุ และศูน์เด็กเล็กน่าอยู่คู่
นมแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพมหานคร

   •  เจ้าของโครงการ ส�านักการแพทย์
   •  ผู้ออกแบบ ส�านักงานออกแบบ ส�านักการโยธา
   •  ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง ส�านักการโยธา
   •  ระยะเวลาการก่อสร้าง ๓๖๐ วนั เริม่ต้นสัญญา ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐ ส้ินสุดสัญญา 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�าความสะอาด, ห้องประชุม/สันทนาการ, 

คลังพัสดุ,ห้องเอนกประสงค์
๒.  ก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ สูง ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย๑,๔๐๐ ตร.ม.
 • ห้องเด็กอ่อนห้องเด็กอายุ ๑๒ – ๒๔ เดือน,ห้องเด็กอายุ ๒๔ – ๓๖ เดือน, ห้องตรวจสุขภาพเด็ก, ชมรม 

ผูส้งูอาย,ุ ห้องปฐมพยาบาล, ห้องดนตรีไทย, ห้องดนตรสีากล, ห้องทานอาหาร, โถงกจิกรรมกลางแจ้ง, ลานเอนกประสงค์
สรุปผลการด�าเนินงานสะสม
แผนงานสะสมร้อยละ  ๑๐๐ ผลงานสะสมคิดเป็นร้อยละ  ๘๒.๑๑ ช้ากว่าแผนงานคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๙
ผลงานหลักที่ท�าได้ปัจจุบัน
๑. งานโครงสร้างอาคารสนับสนุนการรักษาแล้วเสร็จ
๒. งานโครงสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุแล้วเสร็จ
๓. งานระบบสุขาภิบาลอาคารสนับสนุนการรักษาคิดเป็นร้อยละ  ๗๕
๔. งานระบบไฟฟ้าร้อยละ ๘๓
๕. งานติดตั้งประตู – หน้าต่างอลูมิเนียมคิดเป็นร้อยละ ๙๕
๖. งานผิวพื้น ผิวผนังคิดเป็นร้อยละ ๖๓
๗. งานระบบบ�าบัดน�้าเสียคิดเป็นร้อยละ ๓๕
ข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้างโครงการของกรุงเทพมหานคร ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
ปัญหาอุปสรรค
• โครงสร้างอาคารเดิมใต้พื้นที่ก่อสร้าง เป็นอุปสรรคในการเจาะเสาเข็มปัจจุบันได้รับการแก้ไขแล้ว
• การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อรองรับเครื่องจักรขนาดใหญ่ปัจจุบันได้รับการแก้ไขแล้ว
• ปรับรูปแบบระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน
รายละเอียดงบประมาณ  
• ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท ไม่มีการเบิกจ่าย
• ปี ๒๕๖๑ งบประมาณ ๕๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบกิจ่าย 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 ซกัฟอก พสัด ุศนูย์ผูส้งูอาย ุและศนูย์เดก็เลก็น่าอยูคู่น่มแม่ 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
๑. เนื้องานเป็นอาคารโภชนาการ ๔ ชั้น และศูนย์ผู้สูงอายุ ๓ ชั้น ซึ่งเดิมอาคารนี้เป็นโครงสร้างอาคารเก่าจะ

พบอุปสรรคเรื่องแท่นเครื่องของโครงสร้างเก่า ต้องแก้ไขปัญหาฐานรากเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคนี้ จึงมีการต่อสัญญาให้ 
ผู้รับจ้าง 

๒.  อาคารโภชนาการ ๔ ชั้น มีซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบทางสถาปัตย์ ท�าให้ไม่สามารถเบิกเงินได้
๓.  อาคารนี้มีบ่อบ�าบัดน�้าเสีย ซึ่งเป็นบ่อที่บ�าบัดน�้าเสียทั่วไปไม่สามารถรองรับความต้องการของโรงพยาบาลได้  

รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ) มาตรวจงานและเห็นว่าเป็นบ่อบ�าบัดทั่วไปที่ควรเป็นบ่อบ�าบัด 
น�า้เสยีให้ตรงกบัความต้องการของโรงพยาบาลสามารถรองรบัระบบความสะอาดปลอดภยัทางด้านการแพทย์ จงึได้มีการ
ออกแบบใหม่เพื่อรองรับดังกล่าวได้ โดยพิจารณาการปรับรูปแบบให้เท่ากับงบประมาณเดิม

๔.  ขณะนี้ฝ้าเพดานด�าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
๕.  อาคารภายนอกคาดว่าแล้วเสร็จสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
๖.  ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว ๓๘,๒๘๖,๕๘๘.๕๕ บาท คงเหลือ ๗๐,๔๗๘,๘๑๑.๔๕ บาท
๗.  งานที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบท�าให้ไม่สามารถเบิกได้ตามงวดงาน
๘.  ขัน้ตอนการแก้ไขรปูแบบจะต้องมหีนังสอืจากโรงพยาบาลแจ้งมา แล้วด�าเนนิไปตามขัน้ตอน แต่ยงัไม่ผ่านผูส้ัง่จ้าง  

เพราะปัจจุบันโครงการก่อสร้างไม่ได้ท�าขออนุมัติหลักการ เดิมมีการท�าเรื่องขออนุมัติหลักการเสนอผู้สั่งจ้าง เมื่ออนุมัติ
กลับมาจึงด�าเนินการแต่ปัจจุบันไม่ได้ท�า เนื่องจากเป็นนโยบายผู้บริหารให้หน่วยงานรวบรวมเอกสารข้อมูลแล้วส่งไปใน
คราวเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  ขั้นตอนกรณีมีการแก้ไขแบบสัญญา ควรมีการได้รับการอนุมัติจากผู้สั่งจ้างก่อนมีการด�าเนินการก่อสร้าง  

แม้ว่านโยบายผู้บริหารให้หน่วยงานรวบรวมเอกสารข้อมูลแล้วส่งไปในคราวเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า แต่เห็นว่า
ต้องด�าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติและ ไม่มีปัญหาภายหลัง

๒.  ควรมีการส�ารวจออกแบบให้ตรงตามความต้องการของโรงพยาบาลให้ชัดเจนก่อน จะได้มีการแก้ไขแบบ  
ซึ่งจะส่งผลกระทบในหลายเรื่องตามมา 

๓.  การบริหารขาดความต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัญหาของกรุงเทพมหานครเสมอคือนโยบายของแต่ละผู้บริหาร
๔.  ควรมกีารบนัทกึอายขุองอาคารซึง่จะเป็นเหตผุลสนบัสนนุในการของบประมาณเพือ่ก่อสร้างใหม่ หรอืปรบัปรงุ
๕.  ทุกครั้งที่มีการแก้ไขแบบหรือสัญญา ผู้ปฏิบัติต้องมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ทุกขั้นตอน มีที่มาที่ไป 

และเก็บไว้อย่างดีเพื่อเป็นหลักฐานในการป้องกันตัวเองหากมีการตรวจสอบภายหลัง

ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน
• โครงการนี้ออกแบบมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ซึ่งขณะนั้นได้สอบถามความต้องการของโรงพยาบาลแล้วเป็นไปตาม

ความต้องการ ณ เวลานั้น ในส่วนที่เป็นปัญหาคือส่วนโภชนาการ ต้องออกแบบใหม่ทั้งหมดเพราะไม่สามารถใช้ของเดิม
ได้ เพราะต้องท�าอาหารทกุวันหยดุไม่ได้  โรงพยาบาลจงึเหน็ว่าเม่ือด�าเนนิการแล้วควรปรบัรปูแบบให้ทนัสมยัเป็นปัจจบัุน 
ซึ่งการแก้ไขแบบรูปรายการไม่มากเป็นการปรับลดเน้ืองานและวางต�าแหน่งเพื่อรองรับระบบที่ทางโรงพยาบาลซึ่งจะ
ต้องหาตัวผู้รับจ้างมาด�าเนินการด้านโภชนาการ



สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
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โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคาร 
จอดรถยนต์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

   • เจ้าของโครงการ ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
   • ผู้ออกแบบ ส�านักงานออกแบบ ส�านักการโยธา
   • ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง ส�านักการโยธา
   • ผู้รับจ้าง บริษัท อาคาร ๓๓ จ�ากัด
   • 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�าเนินการขอขยายอายุสัญญาและแก้ไขสัญญาจากการเพิ่ม – ลดเนื้องาน
๓.  ความก้าวหน้างาน : แผนงานร้อยละ ๑๐๐ ท�าได้คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๐ ช้ากว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๐ 

คาดว่างานจะแล้วเสร็จ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๔. ระยะเวลาตามสัญญา ๑,๐๘๐ วัน ขอขยายอายุสัญญา ๖๐วัน รวมเป็น ๑,๑๔๐ วัน ด�าเนินการมาแล้ว  

๑,๑๒๕ วัน คงเหลือ ๑๕ วัน

ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน
๑.  งานทีต่่อสญัญาคอือาคารเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูซึง่เดมิออกแบบไว้คอืชัน้ ๑ – ๒ เป็นศนูย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูเป็นไปตาม 

วตัถปุระสงค์ของผูใ้ช้งาน ช้ัน ๓ - ๖ (รวมช้ันใต้ดนิ) ตามแบบเป็นพืน้ทีก่ว้าง ซึง่โรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารกัษ์แจ้งว่าใช้เป็น 
โรงเรียนทางการแพทย์ ซ่ึงท�า MOU กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรียบร้อยแล้ว แต่ช่วงลงนามในสัญญากับผู้รับจ้าง 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ยังไม่สรุปชัดเจนว่าจะกั้นห้องอย่างไร เป็นการประสานระหว่างโรงพยาบาลเจริญกรุง 
ประชารักษ์กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต่อมาเมื่อผู้รับจ้างด�าเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์แจ้งว่า
สามารถหาข้อสรปุกบัมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงได้แล้วว่าจะก้ันห้องอย่างไรบ้าง ส�านกัการโยธาจงึแจ้งผูร้บัจ้างและได้มกีาร
ปรับแบบรูป ท�าให้เกิดความล่าช้าประมาณ ๒ เดือน เป็นการยุบน�างบประมาณชั้นที่ ๓ – ๖ มาท�าชั้นที่ ๓ – ๔ ให้ครบ 
สมบูรณ์ เพื่อสามารถใช้งานได้ เพราะหากท�าตามแบบรูปเดิมจะไม่สามารถใช้งานได้ทั้งยังอยู่ในงบประมาณเท่าเดิม 

๒.  เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ บางคนรับผิดชอบ ๒ โครงการ
  
ข้อเสนอสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
• ส�านักการโยธาควรพิจารณาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหวัข้อจ้างออกแบบรปูรายการกรณหีน่วยงานท�าไม่ทนัการ ไปจ้างหรอืก่อนจ้างควรสอบถามหรอืขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานอื่นของรัฐที่ออกแบบเช่นกัน เช่นกรมโยธาธิการ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินงานของส�านักการโยธาในภาพรวม
๑.  ในการน�าเสนอรายละเอียดของโครงการควรมีความชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่มาศึกษาได้มีความเข้าใจ ประกอบกับ
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หากโครงการใดมีปัญหาในการด�าเนินงาน เช่น ต้องท�าการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนก็ควรชะลอ หรือยกเลิก
โครงการไปก่อน เมื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วจึงค่อยน�าเข้ามาสู่ขั้นตอนการพิจารณาใหม่

๒.  เรื่องการโอนเงินเหลือจ่าย และเงินท่ีไม่ได้ด�าเนินโครงการแล้วไปเข้างบกลาง โดยไม่ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งโครงการที่มาในรูปแบบของนโยบาย มีวิธีการแก้ไขคือ ให้มีการขอจัดสรรงบประมาณ
เพื่อส�ารวจออกแบบล่วงหน้า ว่าโครงการที่จะด�าเนินการมีความพร้อมหรือไม่ ถ้าส�ารวจแล้วไม่มีความพร้อมก็ให้ยกเลิก
โครงการ หากมคีวามพร้อมจงึค่อยขอจดัสรรงบประมาณด�าเนนิโครงการ ซึง่ทีผ่่านมาไม่มกีารส�ารวจความพร้อมล่วงหน้า
ก่อนจะท�าให้เกิดปัญหาในการด�าเนินงาน 

๓.  ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นทั้งฉบับ จึงสามารถเป็นแนวทางให้
ข้าราชการจัดท�าแผนการด�าเนินงานได้ ดังนั้น การด�าเนินงานใดๆ หากขัดกับ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
อาจเป็นการด�าเนินการไม่ชอบได้ จึงต้องยึดปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นแนวทางในการ
ด�าเนินงาน

๔.  ส�านักงบประมาณฯ ต้องช่วยดูแลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนั้นได้มีแนวคิดที่จะ
เสนอญัตติเพื่อขอตั้งคณะกรรมการวิสามัญแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๕.  หน่วยงานต้องมีการท�างานเชิงบูรณาการ เป็นที่ปรึกษาให้แก่กัน รวมทั้งนโยบายของผู้บริหารก็มีความส�าคัญ
ที่ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และต้องมีแผนในการด�าเนินงาน

๖.  ส�านักงบประมาณฯ และส�านักการโยธา ต้องตรวจสอบกรณีเรื่องการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน
โดยใน TOR ต้องเขยีนให้ครอบคลมุว่าบรษิทัต้องเขยีนปัญหาอปุสรรคมาน�าเสนอหน่วยงาน นอกจากนัน้ทีป่รกึษาผูค้วบคุม
งานต้องมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาด้วย

๗. บางโครงการไม่ควรจ้างที่ปรึกษาเนื่องจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การบ�ารุงรักษา
สะพานพระราม ๘ นอกจากนั้นในการด�าเนินการใด ๆ  ควรมีการวิเคราะห์ช่วงเวลาให้มีความเหมาะสม หากเป็นเส้นทาง 
ที่ประชาชนต้องใช้สัญจรจ�านวนมาก โดยอาจให้ท�างานในช่วงกลางคืน แทนการท�างานในช่วงกลางวันที่มีการจราจร 
หนาแน่น (เช่น งานก่อสร้างพุทธมณฑล สาย ๒ ไปสาย ๔)

๘.  ควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อส�ารวจออกแบบล่วงหน้า
๙.  หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่เพียงพอก็ควรจ้างเอกชนเข้ามาควบคุมงาน
๑๐.  การด�าเนนิงานก่อสร้างถนนของกรงุเทพมหานครไม่ควรเป็นลักษณะเดยีวกบักรมทางหลวง แต่ต้องพจิารณา

เป็นรายกรณี
๑๑. กรณีการก่อสร้างถนนเส้นใหม่ควรก�าหนดให้มีขนาดของท่อระบายน�้าให้มีขนาดใหญ่กว่า ๖๐ เซนติเมตร 

(จากเดิม ๖๐ เซนติเมตร เป็น ๓ เมตร)
๑๒.  โครงการใดทีเ่หน็ว่ามคีวามส�าคญั และมโีอกาสได้รบังบประมาณแล้ว ขอให้เชญิส�านกังบประมาณ ฯ มาร่วม 

พิจารณาด้วย
๑๓.  ในการจ้างที่ปรึกษา ส�านักงบประมาณฯ ต้องให้ระบุให้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการด�าเนินงาน
๑๔.  หากเกดิกรณกีารทิง้งานของผูร้บัจ้าง ส�านกังบประมาณฯ ต้องมีการตดิตาม และแจ้งให้ผูร้บัผดิชอบรบัทราบ

๒๑. ติดตามการด�าเนินโครงการของส�านักการระบายน�้า
คณะกรรมการฯ ได้ติดตามการด�าเนินการของส�านักการระบายน�้าดังนี้(ข้อมูล ณ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
๒๑.๑  โครงการปรับปรุงระบบระบายน�้าด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย ฯลฯ  
   •  ระยะเวลาด�าเนินการ 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  โครงการปรบัปรงุระบบระบายน�า้ด้านใต้คลองภาษีเจรญิถงึคลองสนามชยั (ก่อสร้างสถานีสบูน�า้ และ
เขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ)

   •  ระยะเวลาด�าเนินการ 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�าเนินงาน       
๑.  มีแนวถนนรุกล�้าเขตคลองระหาญยาว ๒๐๐ เมตร อยู่ระหว่างด�าเนินการพิจารณาแก้ไขแบบลดปริมาณงาน
๒.  บรเิวณถนนพระรามท่ี ๒ ซอย ๘๓ เจ้าของทีไ่ม่ยนิยอมเจ้าของทีไ่ด้ฟ้องศาลปกครอง อยูร่ะหว่างการพจิารณา

ของศาล
๓. บริเวณถนนพระรามที่ ๒ ขาออก มีบ้านรุกล�้าที่สาธารณะจ�านวน ๑๐ หลัง กีดขวางการก่อสร้างยาว  

๑๘๕ เมตร อยู่ระหว่างส�านักงานเขตด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่

๒๑.๓  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา
   •  สัญญาเริ่ม ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๔๔๐ วัน 
   •  วงเงินก่อสร้างทั้งหมด ๔,๙๒๕,๖๖๕,๐๐๐.- บาท
   
ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน
๑.  พืน้ทีก่่อสร้างอาคารรบัน�า้ทัง้ ๒ แห่ง คอือาคารรบัน�า้คลองเคลด็ และอาคารสขุมุวทิ๖๖/๑ ไม่สามารถก่อสร้าง

ตามรูปแบบในสัญญาได้
๒.  งานเจาะอโุมงค์ทีบ่งึหนองบอน เกดิปัญหาน�า้ใต้ดนิทะลกัเข้าปล่องอโุมงค์ ทางหน้า Soft eye แล้วเกดิรอยรัว่ 

ขนาดใหญ่ด้านข้าง Soft eye ด้านซ้าย ท�าให้ทรายรั่วเข้ามากับน�้า ดินด้านบนเกิดการทรุดตัว
   
แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑.  อยู่ระหว่างแก้ไขแบบทั้ง ๒ แห่งคืออาคารรับน�้าคลองเคล็ด และอาคารสุขุมวิท๖๖/๑
๒.  ผู้รับจ้างท�าการสูบน�้าเข้าปล่องอีกครั้งเพื่อ Balance Pressure และเฝ้าระวังจนกว่าดินจะหยุดการทรุดตัว 

คาดว่าจะท�าให้การขุดเจาะอุโมงค์ที่ปล่องรับน�้าบึงหนองบอนล่าช้า
 •  ขณะน้ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ขยายเวลา ๑๑ เดือน (๓๓๑ วัน) ปัจจุบันปรับตามแผนใหม่  

งานคืบหน้าตามแผนใหม่ ร้อยละ๓๑ สิ้นสุดสัญญา พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒๑.๔ โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น�้า
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�้าท่วมริมแม่น�้าเจ้าพระยาช่วงบริเวณร้านอาหารครัวระฆังทองถึง
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

   •  ระยะเวลาด�าเนินการ 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�าเนินงาน 
๑.  กรมศลิปากรไม่อนญุาตให้ส�านกัการระบายน�า้ก่อสร้างแนวป้องกนัน�า้ท่วม ช่วงบรเิวณหน้าวดัระฆงัโฆสติาราม

ถงึโรงเรยีนสตรวีดัระฆงัตามรปูแบบและรายการ ส�านกัการระบายน�า้จงึได้เสนอรปูแบบแนวป้องกนัน�า้ท่วม (รปูแบบใหม่)  
ให้กรมศิลปากร ช่วยพจิารณาทบทวนรปูแบบของการก่อสร้างอกีครัง้ และต่อมากรมศลิปากรได้เหน็ชอบรปูแบบทีส่�านกั
การระบายน�้าเสนอซึ่งสอดคล้องกับโบราณสถาน

๒.  ส�านกัการระบายน�า้ได้เสนอเรือ่งขออนมุตัเิพ่ิม – ลดปรมิาณงาน และแก้ไขแบบ และรองปลัดกรงุเทพมหานคร 
(นายสมพงษ์ เวียงแก้ว)ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาโครงการดังกล่าว

๓.  ปัจจบุนัส�านกัการระบายน�า้ ได้จดัท�าสญัญาแก้ไขเพิม่เตมิเรยีบร้อยแล้ว ท�าให้ปัญหาอุปสรรคโครงการก่อสร้าง
ดังกล่าวสิ้นสุดแล้ว

๒๑.๖  โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน�้าทะเลหนุน สถานีสูบน�้าคลองสนามชัย
   •  เริ่มต้นสัญญา ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
   •  ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)
   •  ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕๐ วัน วงเงินค่าก่อสร้าง ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
   •  งบประมาณที่ได้รับปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๗,๔๒๘,๒๐๓.-บาท
   
๒๑.๗  โครงการเดินระบบบ�ารงุรักษา และบรหิารจัดการอโุมงค์ระบายน�า้ จากบงึมกักะสนัลงสูแ่ม่น�า้เจ้าพระยา  

(ระยะที่ ๒)
   •  ระยะเวลาด�าเนินการ 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   -ไม่มี-

๒๑.๘  โครงการก่อสร้างระบบระบายน�้าเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วมถนนสุวินทวงศ์
   •  ระยะเวลาด�าเนินการ ปี (๒๕๖๑ -๒๕๖๒)
   •  วงเงินงบประมาณ ๘๐,๗๙๑,๑๐๐.-บาท (วงเงินค่าก่อสร้าง ๘๐,๗๙๑,๑๐๐.-บาท)
   •  ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๓๐ วัน 

ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน
๑.  บริเวณบ่อสูบน�้าที่ ๓ ต้องท�าการรังวัดที่ดินเพื่อท�าการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ในคูน�้า เชื่อมคลองแสนแสบ  

(กรมที่ดินก�าลังด�าเนินการรังวัดที่ดิน)
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๒.  บริเวณบ่อสูบน�้าที่ ๔ ต้องท�าการรังวัดที่ดินเพื่อท�าการก่อสร้างบ่อสูบน�้า (กรมที่ดินได้ชี้แนวเขตแล้ว)
๓.  บริเวณบ่อสบูน�า้ที ่๒,๕,๖ และ ๗ ในถนนสวุนิทวงศ์ต้องขออนญุาตจากกรมทางหลวง (ได้ประสานกรมทางหลวง 

เพื่อขอด�าเนินการก่อนที่กรมทางหลวงจะออกหนังสืออนุญาต)
๔.  บริเวณบ่อสูบน�้าที่ ๒ และ ๗ มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. (ได้ท�าการประสาน ปตท. เพื่อชี้แนวท่อก๊าซแล้ว)

๒๑.๙  โครงการก่อสร้างระบบระบายน�้าเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วมถนนจันทน์
   •  ระยะเวลาด�าเนินการ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๓)
   •  วงเงินงบประมาณ ๒๐๓,๗๔๒,๐๐๐.- บาท
   •  ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๙๐ วัน
   •  ผลการด�าเนินงาน อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบด�าเนินการจ้างเหมา
   •  งบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๒ 
   
ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการ
๑.  ถนนจันทน์มีแนวท่อประปา ของการประปานครหลวง (ท�าหนังสือประสานการประปานครหลวงร่วมชี้แนว

ท่อประปาพร้อมขอแบบแนวท่อ
๒.  บริเวณก่อสร้างบ่อสูบน�้าอยู่ในพื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ท�าหนังสือเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง 

บ่อสูบน�้า 

๒๑.๑๐ โครงการก่อสร้างเขือ่น ค.ส.ล. พร้อมทางเดนิ คลองแสนแสบจากบรเิวณถนนกาญจนาภิเษกถงึบรเิวณ
ประตูระบายน�้ามีนบุรี

    • ระยะเวลาด�าเนินการ ๖ ปี (๒๕๕๗ – ๒๕๖๒)
    • วงเงินงบประมาณ ๕๑๙,๘๐๐,๐๐๐.- บาท
    • ระยะเวลา ๑,๐๗๙ วัน 
    • งบประมาณปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๑๒,๔๗๒,๕๐๙.-บาท   
ปัญหาอุปสรรค ติดแนวสาธารณูปโภคกีดขวางแนวก่อสร้างบ้านรุกล�้า ปัจจุบันเหลือ ๘ ราย 

๒๑.๑๑ โครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร
    • ระยะเวลาด�าเนินการ ๙ ปี (๒๕๔๙ – ๒๕๖๒)
    • วงเงินงบประมาณ ๔,๗๔๗,๗๙๙,๓๕๖.-บาท
    • ความก้าวหน้าของโครงการงานก่อสร้าง 
    สญัญาที ่๑ งานก่อสร้างศนูย์การศกึษาและอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมบางซือ่กรงุเทพมหานคร และระบบบ�าบดั

น�้าเสีย  เริ่มงาน ๖ กันยายน๒๕๕๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ วงเงิน ๒,๕๔๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ผลงานคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐

    สัญญาที่ ๒ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน�้าเสียพื้นที่บางซื่อฝั่งเหนือและระบบปล่อยน�้าที่บ�าบัดแล้ว 
ลงคลอง เริ่มงานวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ สิ้นสุดสัญญา ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ วงเงิน ๑,๒๒๙,๙๐๐,๐๐๐.- บาท ผลงาน
ร้อยละ ๑๐๐ 

    สัญญาที่ ๓ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน�้าเสียพื้นที่บางซื่อฝั่งใต้ เริ่มงาน ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุด
สัญญา ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ระยะเวลา ๑,๔๙๗ วัน  วงเงิน ๘๑๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

งานจ้างที่ปรึกษา
๑.  งานจ้างทีป่รกึษาบรหิารและควบคมุงานก่อสร้างศนูย์การศึกษาและอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมบางซ่ือกรงุเทพมหานคร  
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และระบบบ�าบัดน�้าเสีย วงเงิน ๘๒,๓๙๖,๐๕๓.-บาท ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒.  งานจ้างทีป่รกึษาบรหิารและควบคมุงานก่อสร้างระบบรวบรวมน�า้เสียพืน้ทีบ่างซือ่ฝ่ังเหนอืและระบบปล่อยน�า้ 

ที่บ�าบัดแล้วลงคลอง วงเงิน ๓๔,๑๒๗,๔๓๖.-บาท ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๙๖
๓.  งานจ้างท่ีปรึกษาบรหิารและควบคมุงานก่อสร้างระบบรวบรวมน�า้เสียพืน้ทีบ่างซือ่ฝ่ังใต้ วงเงนิ ๒๓,๙๘๕,๖๕๕.-  

บาท ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒๑.๑๒ โครงการจ้างเดินระบบ บ�ารุงรักษาและบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน�้า หนองแขม – ทุ่งครุ 
ระยะที่ ๓

    • ระยะเวลาด�าเนินการ  ๖ ปี (๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) 
    • เริ่มสัญญา ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
    • วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๒๘,๗๕๐,๐๐๐.-บาท 
    • ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๒๑.๑๓ โครงการจ้างเดินระบบ บ�ารุงรักษาและบริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
    • ระยะเวลาด�าเนินการ ๖๐ เดือน (๕ ปี) และ/หรือตามวงเงินในสัญญา
    • เริ่มสัญญา ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
    • ผลงานถงึงวดที ่๕๔ (มกราคม ๒๕๖๒) เป็นไปตามแผนเบกิเงนิถงึงวดที ่๕๒ (เดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๑) 
    • ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๒๑.๑๔ โครงการจ้างเดินระบบบ�ารุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน�้าช่องนนทรี ระยะที่ ๓
    • ระยะเวลาด�าเนินการ ๖ ปี (๒๕๕๗ – ๒๕๖๒)
    • เริ่มสัญญา ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
    • วงเงินงบประมาณ ๖๑๖,๙๐๐,๐๐๐.-บาท 
    • ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๒๑.๑๕ โครงการจ้างเดินระบบบ�ารุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน�้าดินแดง ระยะที่ ๓
    • ระยะเวลาด�าเนินการ ๕ ปี ( ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
    • เริ่มสัญญา ๑ เมษายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
    • วงเงินงบประมาณ ๙๘๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
    • ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๒๑.๑๖ โครงการจ้างเดินระบบบ�ารุงรักษาและบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน�้าจตุจักร ระยะที่ ๓
    • ระยะเวลาด�าเนินการ ๕ ปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
    • เริ่มสัญญา ๑ เมษายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
    • วงเงินงบประมาณ ๕๔๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
   
๒๑.๑๗ โครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน�้าห้วยขวาง
    • ระยะเวลาด�าเนินการ ๓๐๐ วัน
    • เริ่มต้นสัญญา ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
    • วงเงินตามสัญญา ๑๑,๙๘๐,๗๙๐.-บาท   
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๒๒. ติดตามเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส�านักงานเขต
บางขุนเทียน

คณะกรรมการฯ ได้มีการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส�านักงานเขต
บางขุนเทียน ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
• จ�านวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๓,๐๒๑,๙๘๒ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
• จ�านวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างการด�าเนินงานดังนี้
 • จ�านวน ๑ รายการ งบประมาณ ๙,๔๔๓,๐๒๑ บาท ความคืบหน้าในการด�าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๗
 • จ�านวน ๑ รายการ งบประมาณ ๗,๔๙๗,๖๐๐ บาท ความคืบหน้าในการด�าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๐

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  การด�าเนินงานในที่ดินของเอกชนจะต้องมีสัญญายินยอมให้ใช้สอยประโยชน์จากที่ดินอย่างถูกต้อง 
๒.  การค�านวณงบประมาณ การประมาณราคา ควรค�านึงถึงเนื้องานที่มีปัญหา พื้นที่ที่เข้าไปด�าเนินการได้ยาก 

จ�าเป็นต้องเพิ่มงบประมาณในงานที่มีปัญหาอุปสรรค เพื่อให้แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น
๓.  การสร้างทางเดนิหรือสะพาน ควรใช้ไม้เนือ้แขง็ คณุภาพดมีาใช้แทนปนูซเีมนต์เพ่ือไม่เป็นการท�าลายธรรมชาติ 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
• งานบริหารการศึกษาจ�านวน ๗ รายการงบประมาณ ๑๓,๖๙๐,๕๘๗ บาท
 • จ�านวน ๖ รายการ เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณ ๑๒,๒๑๓,๐๖๗ บาท
 • จ�านวน ๑ รายการ ด�าเนินการเสร็จแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่างรอการส่งมอบงานงบประมาณ 

๑,๔๗๗,๕๒๐ บาท
หมวดรายจ่ายอื่น
• จ�านวน ๑๗ รายการ จ�านวนเงิน ๒๖,๗๒๐,๗๐๖ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
๑. โครงการภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะชวีติ มชีัว่โมงการเรยีนน้อยเกนิไป ท�าให้ไม่เกดิผลสมัฤทธิ ์ควรกระตุน้ส่งเสรมิ

ให้มากนั้น หากเป็นไปได้ควรให้เรียนหลายภาษา เช่น ภาษาจีน ในการเรียนการสอนควรเน้นการสื่อสาร ให้เด็กสามารถ
สื่อสารได้เป็นหลักส�าคัญ ปัจจุบันเปิด AEC แล้ว

๒.  การจัดท�าโครงการก่อสร้างและปรับปรุงต่าง ๆ ควรมีการจัดระบบจราจรให้เกิดความปลอดภัย 
๓.  โครงการที่ผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน คาดว่าไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งจะต้องมีการต่ออายุสัญญา เห็นควรมี

การตรวจสอบให้ถกูต้องและชดัเจนว่าความล่าช้าของผลงานนัน้เป็นความรบัผดิชอบของผูร้บัจ้างหรือไม่ ถ้าใช่ จะต้องเรยีก
ค่าปรับตามสญัญาให้ครบถ้วน และในการพจิารณาต่ออายสุญัญาน้ันจะต้องพจิารณาให้รอบคอบ เพือ่มใิห้กรงุเทพมหานคร
เสียประโยชน์ที่จะได้รับ ลดผลกระทบเดือดร้อนแก่ประชาชนให้น้อยที่สุด

๔.  ในการจัดท�าโครงการต่าง ๆ ในคราวต่อไป เห็นควรส�ารวจ ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้องาน 
ปัญหาอุปสรรค งบประมาณ และมีการวางแผนการด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างรอบคอบ 
รวมทั้งงบประมาณที่จะใช้ในการด�าเนินงานด้วย

๕.  โครงการที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนั้น เห็นควรมีการหารือร่วมกันให้ได้ข้อยุติก่อนที่จะ
ด�าเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการท�างานในเชิงบูรณาการและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๖.  ควรถอืปฏิบตักิารด�าเนนิงานให้เป็นไปพระราชบัญญตักิารจดัซือ้จัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐  
และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
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๗.  ควรระมัดระวังในการปฏิบัติงาน โดยให้ยึดหลักการตามกฎหมาย การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ควรถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่งการที่ถูกต้อง ราคากลางจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสม คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

๘. การบริหารจัดการ การควบคุมดูแลทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องมีการจัดท�าระบบบัญชีคุมทรัพย์สิน
ให้ถูกต้อง ข้อมูลที่มีอยู่จริงต้องถูกต้องตรงกันทั้งในทางบัญชีและทางกายภาพ เอกสารจะต้องรวบรวมและจัดเก็บไว้ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อรอการตรวจสอบต่อไป

๙.  ค่าครภุณัฑ์ ควรจดัซือ้ให้ได้คณุภาพ คุม้ค่า ประหยัดงบประมาณ รอบคอบในการตรวจดคุูณสมบตัขิองผูเ้สนอ
ราคาด้วย 

๑๐.  บางโครงการด�าเนินการไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ ไม่เกิดประโยชน์แท้จริง ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณ เห็นควรยกเลิก 
เห็นควรด�าเนินโครงการในเรื่องที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง  

๑๑.  การด�าเนนิงานจดัซ้ือจดัจ้างควรด�าเนนิการตามกฎหมาย ระเบยีบและหลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องด้วยความรอบคอบ  
ระมัดระวัง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ตรวจสอบได้ และเพื่อป้องกันการปฏิบัติงาน 
ของตนเอง  

๑๒.  การจัดท�าโครงการควรจัดท�ารายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง
  
ข้อเสนอแนะของส�านักงานเขตบางขุนเทียน
• ควรจดัสรรงบประมาณในเรือ่งค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้างให้เพยีงพอ เหมาะสมต่อสภาพพืน้ทีข่องแต่ละส�านกังานเขต  

เพื่อให้เพียงพอต่อการดูแลเรื่องความเดือดร้อนจ�าเป็นของประชาชน เช่น เขตบางขุนเทียนมีพื้นที่กว้าง แต่ได้รับ 
งบประมาณค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างในแต่ละปีไม่เพียงพอต่อการดูแลความเดือดร้อนในพื้นที่เขต 

๒๓. ความล่าช้าในการด�าเนินการก่อหนี้ผูกพัน (เฉพาะหมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง) งบประมาณ
รายจ่าย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส�านักการศึกษา

ปัญหาและความส�าคัญ
วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓-๔ สภากรุงเทพมหานคร ส�านักการศึกษาได้น�าเอกสาร

ประกอบการประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณชุดที่ ๕ ประจ�า 
สภากรงุเทพมหานคร โดยสรปุผลการด�าเนนิการเบกิจ่ายเงิน (ณ วนัที ่๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑) งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เฉพาะหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง คาดว่ามีโครงการที่ต้องขออนุมัติเบิกจ่ายเหล่ือมปีในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๒๑ รายการ ซ่ึงยังไม่ก่อหน้ีผูกพันเป็นเงิน ๑๙๓,๔๑๙,๖๐๐. - บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้าน 
สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผลการด�าเนนิการล่าช้าของโครงการดงักล่าวท�าให้ไม่สามารถก่อหนีผู้กพนัได้ทนัปีงบประมาณนัน้ ส�านกัการศกึษา
แจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันจ�านวน ๒๑ รายการนั้น ส�านักการศึกษาได้ด�าเนินการ e-bidding จนได้
ตวัผูร้บัจ้างแล้วและได้ส่งเรือ่งไปทีส่�านกังบประมาณกรงุเทพมหานคร เพือ่ขออนมุตัเิงนิประจ�างวด ซึง่ส�านกังบประมาณ
กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการพิจารณาเงินประจ�างวด

ผลการด�าเนินการล่าช้าของโครงการหมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้างของส�านักการศึกษาข้างต้น ก่อให้เกิดปัญหา
ทางด้านงบประมาณประจ�าปี และท�าให้การก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนต้องล่าช้า อันมีผลกระทบ
ต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีความจ�าเป็นต้องใช้อาคาร

ข้อเท็จจริง
๑.  ส�านักการศึกษาได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบริหารทั่วไป  

งานบริหารทั่วไปด้านการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะค่าที่ดิน) จ�านวน ๒๑ โครงการ  
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งบประมาณ ๔๘๓,๕๔๙,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๒.  ส�านักการศึกษา ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จ�านวน ๒๑ โครงการ ตามข้อ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จนได้ผู้ชนะการประกวดราคา โดยมีขั้นตอนระยะเวลาด�าเนินการพอสังเขปดังนี้ 
 ๒.๑  ขั้นตอนการด�าเนินการขอความเห็นชอบ ราคากลาง (๒๑ โครงการ) ด�าเนินการในช่วงเดือนมกราคม 

๒๕๖๑ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๒.๒  ขั้นตอนและการก�าหนดวันเสนอราคา (๒๑ โครงการ) ด�าเนินการก�าหนดวันเสนอราคา ในช่วงเดือน

มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๒.๓  ขัน้ตอนการขออนมุตัจ้ิางและประกาศผูช้นะการประกวดราคาฯ (๒๑ โครงการ) ด�าเนนิการในช่วงเดอืน

เมษายน ๒๕๖๑ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๑
 ๒.๔  ขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจ�างวดฯ (๒๑ โครงการ) ด�าเนินการช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง  

กันยายน ๒๕๖๑

ข้อสงัเกต การด�าเนนิการและขัน้ตอนการจัดซือ้จดัจ้าง (๒๑ โครงการ) ดงักล่าว ส�านกัการศกึษา ไม่ได้ด�าเนนิการ 
ไปตามแผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จ่ายเงนิ (แบบ ง. ๒๐๒) โครงการต่อเน่ือง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ถึง ๒๕๖๒) ท�าให้เกิดความล่าช้า ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณประจ�าปี

๓.  ส�านักการศึกษา มีหนังสือที่ กท. ๐๘๐๓/๔๗๓๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรียน ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติเงินประจ�างวดฯ จ�านวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๓๘,๘๘๓,๖๐๐ บาท  
(สามสิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

๔.  ส�านักการศึกษา มีหนังสือที่ กท.๐๘๐๓/๕๑๒๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขออนุมัติเงินประจ�างวดฯ 
จ�านวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๓,๒๒๘,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕.  ส�านักประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท. ๑๙๐๖/๐๐๗๖๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  
เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่องส�านักการศึกษาขออนุมัติเงินประจ�างวดงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๑  
โดยส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วไม่สามารถอนุมัติเงินประจ�างวดตาม ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ ที่ส�านักการ
ศึกษาเสนอได้ เนื่องจากรูปแบบรายการ ใบประมาณราคาและข้อก�าหนดเฉพาะงานที่ส�านักการศึกษาน�าไปด�าเนินการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่ตรงกับใบประมาณราคาที่ใช้ในการขอจัดสรรงบประมาณ โดยเห็นควรให้
ส�านกัการศกึษาตรวจรายละเอยีด และด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ หนงัสอืสัง่การก�าหนดไว้อย่างเคร่งครดั 
ก่อนเสนอขออนุมัติเงินประจ�างวด ซ่ึงปลัดกรุงเทพมหานครให้ส�านักการศึกษาด�าเนินการตามที่ส�านักงบประมาณ 
กรุงเทพมหานครเสนอ 

๖.  ส�านกังบประมาณกรงุเทพมหานคร มหีนงัสอืที ่๑๙๐๖/๖๐๔๑๓ ลงวนัที ่๒๗ มถินุายน ๒๕๖๑ เรยีนผูอ้�านวยการ 
ส�านักการศึกษา เพื่อโปรดทราบและด�าเนินการต่อไป ตามบัญชาปลัดกรุงเทพมหานคร (ตามหนังสือข้อ ๕)

ผลการด�าเนินการ
ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา โดยนายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 

ผูอ้�านวยการส�านกัการศกึษา มอบให้กองคลงัด�าเนนิการโดยด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายในสามวนัท�าการ ทัง้นีใ้ห้ประสาน
ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร หากด�าเนินการไม่แล้วเสร็จตามก�าหนดจะพิจารณาโทษเจ้าหน้าที่ตามล�าดับชั้น

๗.  ส�านกัการศกึษามหีนงัสอืที ่กท. ๐๘๐๑/๗๐๒๖ ลงวนัที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรยีนผูอ้�านวยการส�านกัการคลงั  
ขอเรียนหารือว่า รายการครุภัณฑ์ที่ส�านักการศึกษาจัดท�าเพื่อใช้ในการค�านวณราคากลางและด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
สามารถก�าหนดให้มีการแตกต่างกับรายการครุภัณฑ์ท่ีใช้ เสนอขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง ของบประจ�าป ี
พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายการครุภัณฑ์ตามใบประมาณราคาที่ขอจัดตั้งงบประมาณไม่ตรงกับรายการครุภัณฑ์ที่คณะกรรมการ
ราคากลางจัดท�าที่ใช้ในการประกวดราคา) ได้หรือไม่ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ ส�านักการศึกษาจะมีแนวทางในการ
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ด�าเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ก�าหนดไว้
๘.  ส�านักการศึกษา มีหนังสือที ๐๘๐๓/๗๑๐๙ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรียน ผู้อ�านวยการส�านัก 

งบประมาณกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติเงินประจ�างวดแผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง  
(ค่าที่ดิน) รวม ๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๘๗๒,๐๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๙.  ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท. ๑๙๐๖ / ๐๐๒๖๐ เรียนผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา 
เพื่อทราบผลอนุมัติเงินประจ�างวด (ตามข้อ ๘) ดังกล่าว

๑๐.  ส�านกัการศกึษา มหีนงัสอืเลขที ่กท. ๐๘๐๓ / ๘๔๕๘ ลงวนัที ่๑๑ กนัยายน ๒๕๖๑ ขออนมุตัเิงนิประจ�างวด
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๑ หมวดค่าครภุณัฑ์ ทีด่นิ และส่ิงก่อสร้าง (ค่าทีด่นิ) โครงการ ต่าง ๆ  รวม ๑๗ โครงการ  
เป็นเงิน ๑๕๕,๕๔๗,๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๑๑.  ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท. ๑๙๐๕ / ๐๐๓๖๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
เรียน ส�านักการศึกษา อนุมัติเงินประจ�างวดฯ เพื่อให้ส�านักการศึกษามีเงินประจ�างวด เพื่อการกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๑๗ โครงการ เป็นเงิน 
๑๕๕,๕๔๗,๖๐๐ บาท ทัง้นีใ้ห้ผูอ้�านวยการส�านกัการศกึษารบัผดิชอบ ตรวจสอบ ควบคมุ ก�ากบัดูแลให้เจ้าหน้าทีถ่อืปฏบิตั ิ
ตามกฎหมายข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับทั้งสิ้น หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และหนังสือ ที่ กท. 
๑๙๐๖ / ๐๐๗๖๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ก่อนก่อหนี้ผูกพัน

๑๒.  ส�านักการคลังมีหนังสือที่ กท. ๑๓๐๕/๕๙๕๕ ลงรับที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรียนผู้อ�านวยการส�านัก
การศึกษา เรื่องตอบข้อหารือกรณีรายการครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ไม่ตรงกับรายการครุภัณฑ์ที่ใช้เสนอขอตั้ง 
งบประมาณค่าท่ีดนิและสิง่ก่อสร้าง ของงบประจ�าปี ๒๕๖๑ โดยก่อนด�าเนนิการจัดซือ้จดัจ้างหน่วยงานพจิารณาแล้วเห็น
ว่ามีความจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด รายการ หรือ เพิ่ม-ลด ปริมาณงานบางรายการ ซึ่งจะส่งผลให้รายละเอียด
ที่จะด�าเนินการซื้อหรือจ้าง ไม่ตรงกับรายละเอียดรายจ่ายของโครงการตามที่ได้เสนอของบประมาณไว้ หน่วยงานต้อง
ด�าเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายจ่ายของโครงการก่อนด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

๑๓.  ส�านักการศึกษา ได้รับอนุมัติเงินประจ�างวดฯ (ตามข้อ ๙ และ ข้อ ๑๑) รวม ๒๑ โครงการ เป็นเงิน 
๑๙๓,๔๑๙,๐๐๐ บาท (หนึง่ร้อยเก้าสบิสามล้านสีแ่สนหนึง่หมืน่เก้าพนับาทถ้วน) โดยนายเกรียงไกร จงเจรญิ รองผู้อ�านวยการ 
ส�านักการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา ได้ด�าเนินการลงนามในสัญญาดังมีรายละเอียดดังนี้

  ๑๓.๑ ลงนามในสัญญาฯ  ในเดือนกันยายน     ๒๕๖๑   จ�านวน ๒ โครงการ
  ๑๓.๒ ลงนามในสัญญาฯ  ในเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑   จ�านวน ๗ โครงการ
  ๑๓.๓ ลงนามในสัญญาฯ ในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๑   จ�านวน ๕ โครงการ
  ๑๓.๔ ลงนามในสัญญาฯ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑   จ�านวน ๓ โครงการ
  ๑๓.๕ ยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากผู้ชนะการประกวดราคาไม่ยื่นราคา จ�านวน ๔ โครงการ
หมายเหตุ ส�านักการศึกษา ได้ด�าเนินการลงนามในสัญญาจ�านวน ๑๗ โครงการทั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะ

ของส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (ตามข้อ ๑๑) ดังกล่าว
๑๔.  ส�านักการศึกษา มีหนังสือที่ กท.๐๘๐๑/๓๔๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ส�านักการศึกษาขออนุมัติเงินประจ�างวดงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๑ โดยเห็นควรน�าเรียนผู้ว่าราชการ
กรงุเทพมหานคร เพือ่โปรดพจิารณาให้ส�านักการศกึษาด�าเนนิการจัดซือ้จดัจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ กนัไว้เบกิเหลือ่มปี ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่าครภัุณฑ์ทีด่นิ และสิง่ก่อสร้างจ�านวน ๑๓ โครงการ ได้ตาม 
กระบวนการขัน้ตอนของระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ผลการด�าเนินการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (๒๑ โครงการ) ดังกล่าว ส�านักการศึกษามิได้ด�าเนินการเป็นไป

ตามแผนการปฏบิตังิานและแผนการใช้จ่ายเงนิ (แบบ ง. ๒๐๒) อนัท�าให้เกดิความล่าช้าอกีทัง้ส�านกัการศกึษาได้ด�าเนนิการ 
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ลงนามในสญัญา ๑๗ โครงการ โดยไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะของส�านกังบประมาณกรงุเทพมหานครและส�านกัการคลงั 
อันก่อให้เกิดปัญหาการด้านงบประมาณประจ�าปี

เพ่ือให้การด�าเนนิการโครงการจ�านวน ๒๑ โครงการของส�านกัการศกึษาดงักล่าวข้างต้นด�าเนนิการด้วยความรวดเรว็ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติฯ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการฯ 
เห็นควรยกเป็นประเด็นปัญหาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือน�าเสนอต่อ 
สภากรุงเทพมหานครด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป     

ต่อมานายธวชัชยั ฟักองักรู ได้เสนอกระทูถ้ามสด ต่อผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร เม่ือสมยัประชุมสามญั สมยัที ่๒  
(ครัง้ที ่๘) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๒ เมือ่วนัพธุที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรือ่ง ความล่าช้าการด�าเนนิโครงการก่อสร้าง
อาคารเรยีนและอาคารประกอบของส�านกัการศกึษา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึง่ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครได้สัง่
การให้ปลัดกรุงเทพมหานคร ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว

๒๔. งบประมาณทีใ่ช้ในการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย และสิง่สาธารณประโยชน์ ยอด ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
กลุ่มกรุงธนเหนือ

๑.  เรื่องเดิม
 ๑.๑ เรื่องเดิม 
 ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เมือ่ประชาชนได้รบัความเดอืดร้อน จากการทีถ่นน ตรอก ซอย และสิง่สาธารณประโยชน์ 

ในพืน้ทีเ่ขต เช่น ราวสะพาน ลานกฬีา ห้องน�า้ รัว้ พ้ืน ฝ้า เพดาน เป็นต้น ช�ารดุทรดุโทรม ไม่สามารถสัญจรใช้สอยได้สะดวก  
หรืออาจเกิดอันตรายเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นได้ มีความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องซ่อมแซมบ�ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี และ
ป้องกันอุบัติเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไป นักเรียนในโรงเรียน หรือผู้ใช้บริการในอาคารสถานที่ วิธีการ
ที่จะจัดท�างบประมาณด�าเนินการดังนี้

    ๑.๑.๑ รวบรวมรายการ จัดล�าดับความส�าคัญ
    ๑.๑.๒  น�าเข้าประชุมระดับหัวหน้าฝ่าย ซึ่งผู้อ�านวยการเขตเป็นประธานพิจารณาว่าจะจัดรายการใด

เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครผ่านการกลั่นกรองของส�านักงบประมาณฯ
    ๑.๑.๓  ส�านกังบประมาณฯ พจิารณากลัน่กรอง มกีารตดัทอนเปลีย่นแปลงแก้ไขตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนด

และตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้กลั่นกรองงบประมาณ และตามนโยบายของผู้บริหารแต่ละชุด
    ๑.๑.๔  ส�านักงบประมาณฯ น�ารายการงบประมาณดังกล่าวเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครจัดท�าเป็น

ร่างข้อบัญญัติเสนอสภากรุงเทพมหานคร
    ๑.๑.๕  สภากรุงเทพมหานครประชุมพิจารณาค�าของบประมาณท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณา 

งบประมาณฯ สภากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ กล่ันกรองแล้ว  
แล้วออกเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

 ๑.๒ ปัญหาอุปสรรค
    ขั้นตอนดังกล่าวจะเห็นว่ามีลักษณะที่เป็นอุปสรรคปัญหา ดังต่อไปนี้
    ๑.๒.๑  นบัจากวนัทีเ่ร่ิมต้นและกระบวนการส�ารวจ เพือ่จัดท�ารายการทีจ่ะซ่อมแซมบ�ารงุรกัษาจนถงึวนั

ทีข้่อบญัญัตงิบประมาณมผีลบงัคบัใช้ มข้ัีนตอนทีใ่ช้เวลาประมาณ ๔ - ๖ เดอืน หากมปัีญหาความเดอืนร้อนทีเ่กดิขึน้หลงั
การส�ารวจนี้ (ปลายปีงบประมาณที่แล้ว) และปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหลังข้อบัญญัติมีผลบังคับใช้ ส�านักงานเขต
ไม่สามารถใช้งบประมาณตามร่างข้อบญัญตัทิีอ่อกแล้วในการแก้ปัญหาบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชนได้ทนัท่วงที
ต้องรออีก ๑ ปี เพื่อขอจัดท�างบประมาณตามกระบวนการข้อ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๕ ใหม่ 

    ๑.๒.๒ จากความในข้อ ๑.๒.๑ หากส�านักงานเขตมีความประสงค์จะแก้ไขเร่งด่วนไม่อาจรอไปถึง
ปีงบประมาณหน้าได้ อาจขอจดัสรรงบประมาณจากงบกลางซึง่ยงัคงมขีัน้ตอนกระบวนการเช่นเดยีวกนั คอื เสนอค�าขอไปยงั 
ส�านกังบประมาณฯ แล้วเสนอความเหน็ไปยงัผูมี้อ�านาจอนมุตั ิคอื ปลดักรงุเทพมหานคร หรอื ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร  
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เพือ่พจิารณาอนมุตั ิทัง้นีต้้องใช้ระยะเวลาอกีระยะหนึง่ โดยทีก่รงุเทพมหานครอาจอนมุติั หรอืไม่อนมุติัค�าขอก็ได้ เนือ่งจาก
การอนุมัติต้องจัดสรรจากงบกลาง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและงบประมาณมีจ�านวนจ�ากัด

    ๑.๒.๓ จะเห็นว่า จากข้อ ก. และข้อ ข. ผู้อ�านวยการเขตซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการบ�าบัดทุกข์
บ�ารุงสุขช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนในความรับผิดชอบ ไม่สามารถแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน หรือป้องกัน
ความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้ 

     ก.  ประชาชนร้องเรียนมาที่ส�านักงานเขต
     ข.  ประชาชนร้องเรียนไปที่กรุงเทพมหานคร
     ค.  ประชาชนร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดีย
     ง.  ผู้อ�านวยการเขตเป็นประธานในที่ประชุมกรรมการชุมชนทุกเดือน เป็นผู้อ�านวยการเขตแต่

ไม่อาจรับปากแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเดือดร้อนได้ เนื่องจากยังไม่มีงบประมาณ
     จ.  ผู้อ�านวยการเขตออกตรวจพื้นที่ พบประชาชน พบเจอปัญหาแต่ไม่อาจแก้ไขได้ เนื่องจากยัง

ไม่มีงบประมาณ
     ฉ.  ผูแ้ทนประชาชน เช่น สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิสภากรงุเทพมหานคร สมาชกิสภาเขต 

ส่วนราชการในพื้นที่ เช่น สถานีต�ารวจ ศูนย์บริการสาธารณสุข แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้อ�านวยการ
เขตไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากยังไม่มีงบประมาณ

     ช. โรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานครมคีวามจ�าเป็นต้องซ่อมแซมบ�ารงุรักษา เพือ่ป้องกนัอนัตราย
ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง แต่ผู้อ�านวยการเขตไม่อาจด�าเนินการได้ทันทีเน่ืองจากยังไม่มีงบประมาณ (เช่น 
ซ่อมประตูรั้ว ฝ้า เพดาน พื้น ห้องน�้า ลานกีฬา) เป็นต้น

 สรปุ กรณดีงักล่าวข้างบน เป็นภาวะทีเ่กดิความล่าช้าไม่อาจแก้ไขบรรเทาป้องกนัความเดอืดร้อนให้ประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัวทันเหตุการณ์ เกิดภาพพจน์เชิงลบต่อส�านักงานเขต กรุงเทพมหานคร และระบบราชการ

 ๑.๓ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว
 เพื่อแก้ไขอุปสรรคปัญหาดังกล่าวผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงก�าหนดให้มีการตั้งงบประมาณให้เท่ากันทุก

ส�านกังานเขต เขตละ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก�าหนดไว้ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและพสัด ุฝ่ายการคลัง ก�าหนดครัง้แรก 
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ผู้อ�านวยการเขตมีอ�านาจอนุมัติได้เองไม่ต้องเสนอผู้บริหารจากส่วนกลางอนุมัติ 
โดยมีวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณ ดังนี้

    ๑.๓.๑ ส�าหรับใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้าใน
กรณีที่ผู้อ�านวยการเขตออกตรวจพื้นที่ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และตามที่ปลัดกรุงเทพมหานคร
สั่งการ

    ๑.๓.๒ การด�าเนินการต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง และหนังสือ 
สั่งการที่เกี่ยวข้องก�าหนดไว้

    ๑.๓.๓ งบประมาณต้ังไว้ท่ีฝ่ายโยธาของส�านักงานเขต ในหมวดรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมบ�ารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

    ๑.๓.๔ ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย หรือค่าวัสดุ เพื่อซ่อมแซม บ�ารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และ 
สิ่งสาธารณประโยชน์ รวมทั้งการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เปลี่ยนไปตั้งไว้ที่ฝ่ายโยธา หมวดรายจ่ายอื่น 
ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี การตั้งงบประมาณดังกล่าวให้ส�านักงานเขต ๕๐ เขต 
๑. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�านักงานเขตละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�านักงานเขตละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส�านักงานเขตละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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๒. ผลการใช้งบประมาณของส�านักงานเขต ๓ ปีย้อนหลัง
 ข้อมลูข้อ ๒ - ๕ ได้จากการทอดแบบสอบถามส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนอื งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  

ข้อมูล ๓ ปีย้อนหลังส�านักงานเขตใช้งบประมาณ ดังนี้
 ๒.๑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐บาท ใช้เกอืบครบเตม็จ�านวน ๖ ส�านกังานเขต (=ร้อยละ  

๗๕.๐๐) ใช้งบประมาณ ประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท ๑ ส�านักงานเขต และต�่ากว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท ๑ ส�านักงานเขต 
 ๒.๒  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใช้เกือบครบ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๗ ส�านักงานเขต 

(=ร้อยละ ๘๗.๕๐) ใช้ ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท ๑ ส�านักงานเขต
 ๒.๓  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ใช้งบประมาณเกือบครบเต็มจ�านวนทุก

ส�านักงานเขต ส�านักงานเขตที่ใช้งบต�่าสุด คือ ๒,๘๘๐,๐๐๐บาท (โดยหากเพิ่มรายการจะเกินยอดเงินที่ตั้งให้) สรุปได้ว่า
ทุกส�านักงานเขตมีความจ�าเป็นต้องใช้เงินเต็มตามงบประมาณที่ได้รับ (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

๓. จ�านวนเงินงบประมาณที่ส�านักงานเขตต้องการ
 จากการสอบถามส�านกังานเขตเกีย่วกบังบประมาณยอด ๓,๐๐๐,๐๐๐บาท ทีต่ัง้ให้ทกุส�านกังานเขต ว่าเพยีงพอ 

ในการแก้ไขปัญหาทีป่ระชาชนร้องเรยีนมา ทีไ่ด้รบัจากการประชมุกรรมการชมุชนทีต่รวจพบจากการตรวจพืน้ทีท่ีโ่รงเรยีน
แจ้งมา และที่จะใช้ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในส�านักงานเขตหรือไม่ ผลการตอบแบบสอบถาม ปรากฏดังนี้

 ๓.๑  ม ี๗ ส�านกังานเขต แจ้งว่าไม่เพยีงพอในการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาทีป่ระชาชนร้องเรยีนมา (ร้อยละ ๘๗.๕๐)  
และ ๑ ส�านักงานเขตแจ้งว่าเพียงพอ (ร้อยละ ๑๒.๕๐)

 ๓.๒  ม ี๗ ส�านกังานเขต แจ้งว่าไม่เพยีงพอในการซ่อมแซมบ�ารงุรกัษาแก้ไขปัญหาทีก่รรมการชุมชนแจ้งในการ
ประชุมกรรมการชุมชน (ร้อยละ ๘๗.๕๐) และ ๑ ส�านักงานเขตแจ้งว่าเพียงพอ (ร้อยละ ๑๒.๕๐)

 ๓.๓  ม ี๖ ส�านกังานเขต แจ้งว่าไม่เพยีงพอในการซ่อมแซมบ�ารงุรกัษารายการทีต่รวจพบในการออกตรวจพืน้ที่ 
(ร้อยละ ๗๕.๐๐) และ ๒ ส�านักงานเขตแจ้งว่าเพียงพอ (ร้อยละ ๒๕)

 ๓.๔  ม ี๖ ส�านกังานเขต แจ้งว่าไม่เพยีงพอในการซ่อมแซมสิง่สาธารณประโยชน์ภายในส�านกังานเขต (ร้อยละ 
๗๕.๐๐) และ ๒ ส�านักงานเขตแจ้งว่าเพียงพอ (ร้อยละ ๒๕)

 ๓.๕  มี ๗ ส�านักงานเขต แจ้งว่าไม่เพียงพอในการซ่อมแซมแก้ไขรายการที่โรงเรียนแจ้งมา (ร้อยละ ๘๗.๕๐) 
และ ๑ ส�านักงานเขตแจ้งว่าเพียงพอ (ร้อยละ ๑๒.๕๐)

ส�านักงานเขตแจ้งว่าวงเงินงบประมาณท่ีเห็นว่าน่าจะเพียงพอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน คือ

• แจ้ง ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒ ส�านักงานเขต คือ เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่
• แจ้ง ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๕ ส�านักงานเขตคือ เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย เขตทวีวัฒนา เขตจอมทอง และ

เขตบางพลัด
• แจ้ง ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑ ส�านักงานเขต คือ เขตคลองสาน
๔. องค์ประกอบลักษณะของพื้นที่เขต กับ จ�านวนงบประมานที่ส�านักงานเขตใช้จ่าย
 ส�านกังานเขตต่าง ๆ  มลีกัษณะของพืน้ทีต่่างกัน มอีงค์ประกอบของจ�านวนพืน้ที ่จ�านวนประชากร จ�านวนถนน  

ตรอก ซอย จ�านวนโรงเรยีน จ�านวนสิง่สาธารณประโยชน์ (เช่น สะพานข้ามคลอง ลานกฬีา พพิธิภณัฑ์) ซึง่เป็นสิง่ทีส่ะท้อน
ความจ�าเป็นในการใช้งบประมาณซ่อมแซมบ�ารุงรักษาต่างกันตามข้อมูลดังนี้
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๔.๑ จ�านวน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขต มีจ�านวนมากน้อยตามล�าดับดังนี้ (ใช้เป็นข้อมูลการจัดงบประมาณ)

ล�าดับที่ ส�านักงานเขต จ�านวนถนน ตรอก ซอย หมายเหตุ
 ๑ บางกอกใหญ่ ๑๗๕ 
 ๒ คลองสาน ๑๗๒ 
 ๓ ธนบุรี ๑๖๔ 
 ๔ ตลิ่งชัน ๑๕๑ 
 ๕ จอมทอง ๑๓๖ 
 ๖ บางกอกน้อย ๘๕ 
 ๗ ทวีวัฒนา ๗๖ 
 ๘ บางพลัด ๖๙

ล�าดับที่ ส�านักงานเขต พื้นที่ตารางกิโลเมตร หมายเหตุ
 ๑ ทวีวัฒนา ๕๐.๒๑ 
 ๒ ตลิ่งชัน ๒๙.๔๗ 
 ๓ จอมทอง ๒๖.๒๕ 
 ๔ บางกอกน้อย ๑๑.๙๔ 
 ๕ บางพลัด ๑๑.๓๖ 
 ๖ ธนบุรี ๘.๕๕ 
 ๗ คลองสาน ๖.๘๗ 
 ๘ บางกอกใหญ่ ๖.๑๘

ล�าดับที่ ส�านักงานเขต จ�านวนประชากร (คน) หมายเหตุ (จ�านวนพื้นที่และล�าดับที่)
 ๑ จอมทอง ๑๕๑,๑๗๔ ๒๖.๒๕ ตารางกิโลเมตร (๓)
 ๒ บางกอกน้อย ๑๑๐,๔๑๗ ๑๑.๙๔ ตารางกิโลเมตร (๔)
 ๓ ธนบุรี ๑๐๗,๗๕๔ ๘.๕๕ ตารางกิโลเมตร (๖)
 ๔ ตลิ่งชัน ๑๐๕,๐๔๗ ๒๙.๔๗ ตารางกิโลเมตร (๒)
 ๕ บางพลัด ๙๑,๒๗๘ ๑๑.๓๖ ตารางกิโลเมตร (๕)
 ๖ ทวีวัฒนา ๗๘,๔๑๑ ๕๐.๒๑ ตารางกิโลเมตร (๑)
 ๗ คลองสาน ๗๒,๑๗๑ ๖.๘๗ ตารางกิโลเมตร (๗)
 ๘ บางกอกใหญ่ ๖๗,๒๑๑ ๖.๑๘ ตารางกิโลเมตร (๘)

๔.๒  ขนาดของพื้นที่ เรียงตามล�าดับได้ดังนี้

๔.๓ จ�านวนประชากร เรียงตามล�าดับดังนี้
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๔.๔ จ�านวนโรงเรียน เรียงตามจ�านวนโรงเรียน (ใช้เป็นข้อมูลการจัดงบประมาณ)

ล�าดับที่ ส�านักงานเขต จ�านวนโรงเรียน หมายเหตุ (จ�านวนพื้นที่และล�าดับที่)
 ๑ ธนบุรี ๑๗ 
 ๒ ตลิ่งชัน ๑๖ 
 ๓ บางกอกน้อย ๑๕ 
 ๔ บางพลัด ๑๑ 
 ๕ จอมทอง ๑๑ 
 ๖ คลองสาน ๘ 
 ๗ ทวีวัฒนา ๗ 
 ๘ บางกอกใหญ่ ๖

 ที่ ส�านักงานเขต สะพานข้ามคลอง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ลานกีฬา 
 ๑ ทวีวัฒนา ๒๙ ไม่มี ๒๓ 
 ๒ ตลิ่งชัน ไม่ได้รับข้อมูล ไม่มี ๒๔ 
 ๓ จอมทอง ๕๙ ๑ ๑๙ 
 ๔ บางกอกน้อย ๖๐ ๒ ๒๙ 
 ๕ บางพลัด ๓๒ ๑ ๒๓ 
 ๖ ธนบุรี ๑๖ ๑ ๒๑ 
 ๗ คลองสาน ๒๕ ๑ ๑๐ 
 ๘ บางกอกใหญ่ ไม่ได้รับข้อมูล ไม่มี ๑๔

 ที่ ส�านักงานเขต        งบ พ.ศ. ๒๕๕๙ (บาท)      งบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (บาท)      งบ พ.ศ. ๒๕๖๑ (บาท)
   ตั้งไว้ให้ เขตใช้ ตั้งไว้ให้ เขตใช้ ตั้งไว้ให้ เขตใช้
 ๑ คลองสาน ๕ ล้าน ๔,๐๖๐,๐๐๐ ๓ ล้าน ๒๙๖,๐๐๐ ๓ ล้าน ๓,๐๐๐,๐๐๐
 ๒ จอมทอง ๕ ล้าน ๔,๙๘๐,๐๐๐ ๓ ล้าน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ล้าน ๓,๐๐๐,๐๐๐
 ๓ บางกอกใหญ่ ๕ ล้าน ๔,๙๙๐,๐๐๐ ๓ ล้าน ๒,๙๙๐,๐๐๐ ๓ ล้าน ๒,๙๙๐,๐๐๐
 ๔ บางกอกน้อย ๕ ล้าน ๔,๙๙๐,๐๐๐ ๓ ล้าน ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๓ ล้าน ๒,๘๘๐,๐๐๐
 ๕ ตลิ่งชัน ๕ ล้าน ๔,๙๗๐,๐๐๐ ๓ ล้าน ๒,๙๘๐,๐๐๐ ๓ ล้าน ๒,๙๘๐,๐๐๐
 ๖ บางพลัด ๕ ล้าน ๖๗๖,๐๐๐ ๓ ล้าน ๒,๐๒๐,๐๐๐ ๓ ล้าน ๒,๙๘๐,๐๐๐
 ๗ ทวีวัฒนา ๕ ล้าน ๔,๙๐๐,๐๐๐ ๓ ล้าน ๒,๙๘๐,๐๐๐ ๓ ล้าน ๒,๙๙๐,๐๐๐
 ๘ ธนบุรี ๕ ล้าน ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๓ ล้าน ๒,๙๙๐,๐๐๐ ๓ ล้าน ๒,๙๙๐,๐๐๐

๔.๕ จ�านวน สะพานข้ามคลอง ลานกีฬา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ไม่ได้เรียงล�าดับ) เรียงตามขนาดพื้นที่

๔.๖ การใช้งบประมาณของส�านักงานเขต ๓ ปีย้อนหลัง

หมายเหตุ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส�านักงานเขตที่ใช้เงิน 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  จากองค์ประกอบท่ีเป็นลกัษณะเขตพืน้ทีเ่ขต ข้อ ๔.๑ - ๔.๕ พอจะจดัล�าดบัความจ�าเป็นทีจ่ะต้องซ่อมแซม
บ�ารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้ดังนี้

  ล�าดับที่ ๑ ส�านักงานเขตตลิ่งชัน
  ล�าดับที่ ๒ ส�านักงานเขตธนบุรี
  ล�าดับที่ ๓ ส�านักงานเขตจอมทอง
  ล�าดับที่ ๔ ส�านักงานเขตบางกอกน้อย (ล�าดับที่ ๓ มี ๒ ส�านักงานเขต เนื่องจากคะแนนเท่ากัน)
  ล�าดับที่ ๕ ส�านักงานเขตทวีวัฒนา
  ล�าดับที่ ๖ ส�านักงานเขตคลองสาน (ล�าดับที่ ๕ มี ๒ ส�านักงานเขต เนื่องจากคะแนนเท่ากัน)
  ล�าดับที่ ๗ ส�านักงานเขตบางพลัด
  ล�าดับที่ ๘ ส�านักงานเขตบางกอกใหญ่

๔.๘ ค�าอธิบายวิธีการจัดล�าดับความจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณซ่อมแซม บ�ารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และ
สิ่งสาธารณประโยชน์

  ๔.๘.๑  การจัดล�าดับดังกล่าวสามารถด�าเนินการได้หลายวิธีตามที่กรุงเทพมหานครเห็นว่าสมควรการจัด
ล�าดับตามเอกสารนี้เป็นเพียงการศึกษาเบ้ืองต้น เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่จัดท�าขึ้นเพื่อแสดงรูปแบบจ�าลอง (Model) 
ตัวอย่างในการเสนอแนะให้กรุงเทพมหานครมีการศึกษาข้อมูล เก็บสถิติ ตัวเลข จ�าแนกข้อมูลอย่างเป็นระบบอย่างเพียง
พอและเหมาะสม ในการจดังบประมาณให้ส�านกังานเขต เมือ่กรงุเทพมหานครรับหลกัการแล้ว ควรตัง้คณะท�างานศกึษา
และจ�าแนกข้อมลูอย่างละเอยีดเพือ่ก�าหนดวธิกีารในการจดัการข้อมลูเพือ่แทนค่าข้อมลู จดักลุ่มข้อมลู และจัดล�าดบัข้อมลู
ต่อไป 

  ๔.๘.๒  จากการศึกษาเบื้องต้นของคณะกรรมการฯ จัดล�าดับจัดโดยวิธีการ ดังนี้
     (๑)  ศกึษาว่ามีองค์ประกอบใดบ้างทีค่วรน�ามาศกึษา และใช้เป็นองค์ประกอบการจดัล�าดบั จากการ

ศึกษาในเบื้องต้นที่น�ามาจัดท�าเป็นตัวอย่างนี้ พบว่ามีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ดังนี้
      ก. จ�านวนถนน ตรอก ซอย
      ข.  สิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ เช่น ลานกีฬา ราวกันตกคลอง ราวสะพาน เป็นต้น
      ค.  ขนาดของพื้นที่เขต
      ง.  จ�านวนประชากร
      จ.  จ�านวนโรงเรียน
      ฉ.  ศกัยภาพในการด�าเนนิการใช้เงนิงบประมาณศึกษาจากสถติกิารใช้งบประมาณย้อนหลัง ๓ ปี
     (๒)  แต่ละองค์ประกอบข้อ ๒.๑.๑ - ๒.๑.๖ น�าตัวเลขของแต่ละองค์ประกอบมาจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 

๓ กลุม่ เรยีงล�าดบั และให้ค่าคะแนน เป็นกลุม่ (มีลกัษณะคล้ายการตดัเกรดคะแนนค�าตอบของนกัศึกษาในมหาวทิยาลัย)
          กลุ่มที่ ๑ ให้ค่าคะแนน ๑ คะแนน
          กลุ่มที่ ๒ ให้ค่าคะแนน ๒ คะแนน
          กลุ่มที่ ๓ ให้ค่าคะแนน ๓ คะแนน
     (๓)  คิดคะแนนรวม เมื่อได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบของแต่ละส�านักงานเขตแล้วน�าคะแนนมา

จัดล�าดับได้ล�าดับตามที่แสดงในข้อ ๔.๗
  ๔.๘.๓  กรงุเทพมหานครอาจศกึษาและเพิม่องค์ประกอบเพิม่เตมิจากข้อ ๔.๑ - ๔.๖ เช่น แหล่งชมุชนแออดั 

เป็นต้น
๔.๙ จากข้อมูลข้อ ๒ - ๔ แสดงว่า งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความ

จ�าเป็นต้องซ่อมแซมบ�ารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตทั้ง ๘ ส�านักงานเขต
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๕. อุปสรรคปัญหา และข้อเสนอแนะ
 ๕.๑  งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก

ข้อมูลในข้อ ๔.๙ แสดงให้เห็นว่า ทุกส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือได้รับงบประมาณไม่เพียงพอในการซ่อมแซมถนน 
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ กรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ข้อเสนอแนะ  
    ๕.๑.๑ กรงุเทพมหานครควรต้ังงบประมาณให้ส�านกังานเขตเพิม่ขึน้โดยคัดกรองแล้วแบ่งกลุ่มส�านกังาน

เขตออกเป็น ๓ กลุม่ ตามลกัษณะในพืน้ทีแ่ละองค์ประกอบทีส่ะท้อนความจ�าเป็นในการแก้ไขปัญหา และจดัต้ังงบประมาณ
ให้แต่ละกลุ่ม ตั้งแต่ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยพิจารณาจาก

     (๑)  องค์ประกอบในพืน้ทีต่่าง ๆ  ซึง่สะท้อนถงึความจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหา
     (๒)  ศักยภาพในการด�าเนินการทางการงบประมาณของส�านักงานเขต (การส�ารวจความจ�าเป็น 

การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน)
    ๕.๑.๒ การแบ่งกลุ่มส�านักงานเขต ตามข้อ ๕.๑.๑ ควรตั้งคณะท�างานเพื่อรวบรวมสถิติข้อมูลที่

เป็นองค์ประกอบสะท้อนความจ�าเป็นในการแก้ไขปัญหา น�าไปสู่การคิดค�านวณจ�านวนตัวเลขในการตั้งงบประมาณ  
ตามแนวทางหลกัการคดิค�านวณทีเ่สนอเป็นตวัอย่างในข้อ ๔.๗ - ๔.๘ ข้างต้นทีก่ล่าวมาแล้ว หรอืวธิคีดิค�านวณวธีิใดวธิหีน่ึง 
ที่กรุงเทพมหานคร โดยคณะท�างานเห็นสมควร เพื่อจัดแบ่งกลุ่มเขตเพื่อการจัดสรรงบประมาณตามขนาดของเขต เช่น 
อาจแบ่งเป็น

     ก. เขตขนาดเล็ก ที่มีความจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณไม่ต�่ากว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
     ข. เขตขนาดกลาง มีความจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
     ค. เขตขนาดใหญ่ มคีวามจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (วงเงนิ

งบประมาณนีเ้ป็นการศกึษาเบือ้งต้น หากกรงุเทพมหานครเหน็ด้วยในหลกัการและตัง้คณะท�างานศกึษาตามข้อเสนอแนะ  
ข้อ ๕.๑.๒ การศึกษาโดยละเอียดของคณะท�างานจะได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ อย่างครบถ้วนแม่นย�ายิ่งขึ้น)

 ๕.๒ การใช้งบประมาณไม่ตรงวัตถุประสงค์
    บางส�านักงานเขตใช้งบประมาณยอดน้ีไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ คือใช้กับงานที่ไม่ใช่งานเร่งด่วนฉุกเฉิน  

งานประจ�าหรือรายการที่ขออนุมัติในงบประมาณประจ�าปีแต่ไม่ผ่านการพิจารณาของส�านักงบประมาณ ผู้บริหารและ 
สภากรงุเทพมหานคร หรอืใช้ในรายการซ่อมทีใ่ช้งบประมาณจ�านวนมากใช้เพยีง ๒-๓ รายการกเ็ตม็ยอดงบประมาณทีต่ัง้
ไว้ให้ ๓,๐๐๐,๐๐๐บาท ทัง้หมดนีม้ผีลกระทบท�าให้รายการทีเ่ป็นความเดอืดร้อนของประชาชนทีป่ระชาชนร้องเรยีนผ่าน
มาทางกรรมการชมุชน ผูแ้ทนประชาชน โรงเรยีนร้องขอหรอืพบจากการตรวจพืน้ทีไ่ม่ได้รบัการแก้ไข เพราะงบประมาณ
ยอด ๓,๐๐๐,๐๐๐บาท ถูกใช้หมดแล้ว

 ข้อเสนอแนะ ส�านักงานเขตควรจัดระบบการท�างาน ให้ปัญหาทั้งหมดที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งมาได้รับการ
รวบรวมบันทึกไว้ แล้วแยกออกเป็นรายการเร่งด่วนฉุกเฉิน เพื่อใช้เงินยอดเร่งด่วนฉุกเฉิน ส่วนรายการที่เป็นงานประจ�า  
ไม่เร่งด่วนให้น�าไปขอเป็นงบประมาณประจ�าปีผ่านการพิจารณาตามกระบวนการของกรุงเทพมหานครโดยผ่านการ
พิจารณาจากสภากรุงเทพมหานคร

 ๕.๓  ปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
    ๕.๓.๑ การเข้าซ่อมถนนในทีเ่อกชนท่ีทิง้ร้างเกิน ๑๐ ปี เกดิปัญหาเจ้าหน้าทีถ่กูฟ้องคดเีนือ่งจากด�าเนินการ 

ไม่ถกูขัน้ตอนของกฎหมายท่ีก�าหนด ซึง่มข้ัีนตอนหลายขัน้ตอนและใช้ระยะเวลามาก เจ้าหน้าท่ีหลายส�านกังานเขตทราบ
ว่าส�านักงานเขตอื่นถูกฟ้องคดีจึงไม่กล้าท�าประชาชนจึงเดือดร้อนไม่ได้รับการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย

 ข้อเสนอแนะ กรณีทิ้งร้างเกิน ๑๐ ปี ควรมีการแก้กฎหมายให้ถือเป็นการยกให้โดยปริยาย
    ๕.๓.๒ การเข้าซ่อมถนน ตรอกซอย ที่เจ้าของที่ดินทอดทิ้งเกิน ๑๐ ปี และไม่อาจหาตัวเจ้าของหรือ

ติดต่อเจ้าของได้ ให้บันทึกปากค�าประชาชนไม่น้อยกว่า ๑๕ ราย ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน หากไม่มี
การคัดค้านให้ด�าเนินการซ่อมได้ ส�านักงานเขตเห็นว่าใช้เวลานาน ท�าให้ไม่สามารถซ่อมได้โดยรวดเร็ว
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 ข้อเสนอแนะ ควรแก้ไขระเบยีบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการก�าหนดหลกัเกณฑ์วธีิการ และค่าใช้จ่ายเกีย่วกบั
การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยลดจ�านวนการบันทึกปากค�าประชาชนเป็น 
๕ ราย และลดระยะเวลาประกาศลงเป็น ๑๕ วัน

 ๕.๓.๓ การซ่อมถนนตรอกซอยในที่ดินของเอกชนที่เจ้าของทอดทิ้งเกิน ๑๐ ปี มิได้ปิดกั้น หวงห้ามทางเข้า
ออก เดมิส�านกังานเขตด�าเนนิการเข้าซ่อมแซมเพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชน แต่ปัจจุบนับางส�านกังานเขตไม่
กล้าซ่อม เนือ่งจากความในข้อ ๕/๒ ระเบยีบกรงุเทพมหานครว่าด้วยการก�าหนดหลักเกณฑ์วธิกีาร และค่าใช้จ่ายเกีย่วกบั
การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ก�าหนดว่า การพัฒนาต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชน มิใช่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ จึงไม่กล้าด�าเนินการตามขั้นตอนที่
ระเบียบก�าหนด เพราะเกรงว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ ระเบียบเดิมไม่มีประโยคนี้ 
เดิมเจ้าหน้าที่จึงกล้าซ่อมแซม หลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่กล้าซ่อม

 ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารควรจัดประชุมแนวดิ่งระดับหัวหน้าฝ่ายโยธาชี้แจงท�าความเข้าใจให้มีความชัดเจนถือ
ปฏิบัติตรงกันทุกส�านักงานเขต

 ๕.๓.๔ กรมบัญชีกลางได้ให้ค�าจัดกัดความในการซ่อมแซมว่าเป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทั้งหมด ท�าให้
การใช้งบดังกล่าวมีข้อจ�ากัดกรณีที่ต้องการซ่อมบางส่วน เช่น ปรับปรุงห้องน�้าบางส่วนในโรงเรียน

 ข้อเสนอแนะ ขอให้แก้ไข รายการในข้อบญัญตังิบประมาณของกรงุเทพมหานคร จากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
บ�ารงุรกัษา ถนนตรอกซอย และสิง่สาธารณประโยชน์เพือ่แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงเฉพาะบางส่วน และซ่อมแซมถนนตรอกซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน (เพิ่มค�าว่าปรับปรุงเฉพาะบางส่วน) 

๒๕. การประเมินผลเชิงคุณภาพงบประมาณรายจ่าย หมวดรายจ่ายอื่นของส�านักงานเขต
กลุ่มกรุงธนเหนือ

๑. ปัญหาและความส�าคัญของเรื่อง
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของกรุงเทพมหานคร ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณหมวดรายจ่าย

อืน่ให้ส�านกังานเขตกลุ่มกรงุธนเหนือ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ มกีารจดัสรรในปีงบประมาณรายจ่าย
ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ จ�านวน ๕๑๒,๙๕๕,๒๐๐ บาท  ปีงบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ.๒๕๖๑ จ�านวน ๓๓๔,๑๕๓,๕๐๐ บาท และงบ
ประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ�านวน ๒๒๖,๖๗๔,๖๐๐ บาท (ที่มา: ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร)  งบประมาณ 
ดงักล่าว จะเป็นค่าใช้จ่ายในการประชมุ การอบรมสมัมนาบคุลากร การจ้างเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของโรงเรยีนใน
พืน้ทีเ่ขตต่างๆ และค่าใช้จ่ายของโครงการต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชมุคร ูโครงการจ้างเหมายามดแูลทรพัย์สนิฯให้แก่
โรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร โครงการว่ายน�า้เป็นเล่นน�า้ได้ปลอดภยั โครงการกรงุเทพฯเมอืงอาหารปลอดภยั โครงการ
สอนภาษาจีน โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร โครงการครอบครัวรักการอ่าน โครงการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งจะเป็นรายการ/โครงการ
ที่มีลักษณะ ที่การจัดสรรงบประมาณในหลายลักษณะ ได้แก่ เป็นการจัดสรรตรงให้ส�านักงานเขต ตามความต้องการ 
ของประชาชนในพืน้ที ่ เป็นการจดัสรรงบประมาณตามนโยบายจากส่วนกลางทีจ่ะจดัสรรให้ส�านกังานเขต และเป็นการรบั
การจดัสรร/โอนงบประมาณจากส�านกั/หน่วยงานต่างๆ เพือ่ให้ส�านกังานเขตด�าเนนิการในพืน้ทีต่ามทีส่�านกัต่างๆ ก�าหนด 

โครงการดังกล่าวในแต่ละปีงบประมาณ จะมีการรายงานผลการติดตามประเมินผล แต่เพียงการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณแต่ละไตรมาส และรายงานผลการด�าเนนิงานตามการะบวนการ/วธิกีารท�างาน เช่น โครงการพิพธิภณัฑ์ท้องถิน่  
ผลการด�าเนินงานคือ ได้จ้างอาสาสมัครและเจ้าหน้าท่ี หรือโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยมีการรายงานผล
การด�าเนินงาน คือ จัดกิจกรรมท�าเขตอาหารปลอดภัย และจัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐาน หรือโครงการ 
ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร มีการรายผลการด�าเนินงาน คือ สรรหา/คัดเลือกภูมิปัญญาของ 
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ผู้สูงอายุ หรือโครงการครอบครัวรักการอ่าน มีการรายผลการด�าเนินงาน คือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  หรือโครงการ
สอนภาษาจนี มกีารรายผลการด�าเนนิงาน คอื จ้างครสูอนภาษาจนี บางส�านกังานเขตรายงานว่า นักเรยีนสามารถสือ่สาร
ภาษาจีน แต่ไม่มีรายงานว่า นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาจีนได้กี่คน เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ เป็นต้น จะเห็นว่า ไม่มีการ
รายงานการตดิตามและประเมนิผลเชิงคณุภาพ จากโครงการดงักล่าว ทัง้นี ้ส�านกังานเขตเป็นผู้รายงานผลการด�าเนนิงาน

๒. ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
จากการทีไ่ด้ตดิตามประเมนิผลงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของส�านกังานเขตกลุ่มกรงุธนเหนอื ของคณะกรรมการ 

การเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ พบว่า 
๒.๑ รายละเอียดของงาน/โครงการ ในหมวดรายจ่ายอื่น ดังกล่าว จ�าแนกได้ ดังนี้ 
  ๒.๑.๑ ไม่มีการก�าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ในภาพรวมที่ชัดเจน 
  ๒.๑.๒ ในโครงการจะก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินการก�าหนดไว้เพียง ๑ ปี (ตามปีงบประมาณ) เท่านั้น 

โดยไม่ทราบว่าจะด�าเนินการกี่ปีจึงจะแล้วเสร็จ ทั้งที่ โครงการเหล่านั้นมีการด�าเนินการติดต่อกันหลายปี  เช่น โครงการ
ว่ายน�้าเป็น เล่นน�้าได้ปลอดภัย

  ๒.๑.๓ ไม่มีการก�าหนดตัวชี้วัดในแต่ละปี และในภาพรวมของโครงการ ท�าให้มีผลกระทบต่อการติดตาม
ประเมนิผลเชงิคณุภาพ เพราะไม่มเีกณฑ์การวดัผล ท�าให้ไม่มกีารติดตามประเมนิผล ตัง้แต่ก่อนด�าเนนิการถงึความพร้อม 
ระหว่างด�าเนินการในความก้าวหน้า และหลังจบโครงการถึงผลผลิต และนอกจากนี้โครงการดังกล่าว จะด�าเนินการไป
เรื่อยๆ ไม่มีเป้าหมายในภาพรวม และสุดท้ายจะมีลักษณะเป็นงานประจ�า(Routine)

๒.๒  ในการศกึษาของคณะการการการเศรษฐกจิฯ สามารถจ�าแนกลกัษณะ ของงาน/โครงการทีไ่ด้รบัการจดัสรร
งบประมาณ ในหมวดรายจ่ายอื่น จ�านวน ๔๔ โครงการ ยกเว้น งาน/โครงการที่มีลักษณะเป็นการประชุม อบรม สัมมนา
บุคลากร ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนบุคคลากร การจ้างเหมายามฯ และการจัดงานต่างๆ  (ที่มา: ข้อมูลจากส�านักงานเขต 
กลุ่มกรุงธนเหนือ ตามรายละเอียดตารางที่ ๑)  ดังนี้

  ๒.๒.๑ โครงการที่ส�านักงานเขตได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี จากการเสนอค�าของบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี โดยส�านักงานเขตเอง ตามความต้องการของส�านักงานเขต จะเป็นโครงการขนาดเล็ก ไม่ได้ก�าหนด 
เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด อย่างชัดเจน และจะก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการปีเดียวเท่านั้น แต่โดยข้อเท็จจริงด�าเนินการ
มากกว่า ๑ ปี ซึ่งไม่มีการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ ผลส�าเร็จของงาน มีเพียงการรายงานผลการด�าเนินงานเป็น 
รายไตรมาส เช่น 

     • โครงการส่งเสริมการออกก�าลังกาย จะรายงานผล เป็นการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส 
และมีการรายงานผลการด�าเนินงาน คือ จัดกิจกรรมออกก�าลังกาย  

     • โครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ มีการรายงานผลการด�าเนินงาน คือ อบรมวิชาชีพ ๖ หลักสูตร 
     • โครงการโรงเรยีนน�าร่องเปิดโลกกว้างเส้นทางสูอ่าชพี มกีารรายงานผลการด�าเนนิงาน คอื นกัเรยีน

ค้นพบความถนัดก่อนการตัดสินใจเลือกอาชีพ เป็นต้น  
โครงการลักษณะนี้ มีจ�านวน ๕ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๖ ของจ�านวนโครงการทั้งหมดและมีวงเงินรวมที่

ส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือได้รับ คือ เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�านวน ๔,๖๔๓,๔๕๐ บาท 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๕,๖๗๐,๙๖๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ�านวน ๔,๖๓๓,๙๐๐ บาท

  ๒.๒.๒  โครงการทีเ่ป็นนโยบายและได้รบัมอบหมายส่วนกลาง(กรงุเทพมหานคร) ให้ส�านกังานเขตด�าเนนิการ  
หรอืโครงการทีส่�านกัต่างๆ มอบหมาย/โอนงบประมาณให้ส�านกังานเขตด�าเนนิการ โดยทีส่่วนกลาง/ส�านกั เป็นผูก้�าหนด
หลักเกณฑ์ ในการจัดสรรงบประมาณ/โอนงบประมาณ ให้ส�านักงานเขต จ�าแนกได้เป็น ๒ ส่วน ดังนี้

     (๑) โครงการทีส่�านกังานเขต ได้รบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ตามนโยบายของส่วนกลาง 
(กรุงเทพมหานคร) ที่ก�าหนดให้ทุกส�านักงานเขตด�าเนินการ ซึ่งส�านักงานเขตจะเป็นผู้เสนอค�าของบประมาณรายจ่าย
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ประจ�าปี ตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนกลางก�าหนด  เช่น
     • โครงการการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ให้ด�าเนินการทุกส�านักงานเขต ซึ่งจะมีการรายงานผลการ

ด�าเนินงานว่า ได้จ้างอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่
     • โครงการซ่อมแซม บ�ารงุรกัษา ตรอก ซอยและสิง่สาธารณประโยชน์ฯ จะได้รบัจดัสรรงบประมาณ

เท่ากัน ซึ่งจะมีการรายงานผลการด�าเนินงานว่าได้ด�าเนินการซ่อมแซมกี่รายการ
     • โครงการครอบครัวรักการอ่าน ให้ด�าเนินการทุกส�านักงานเขต และได้รับการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายทุกปี ซึ่งมีการรายงานผลการด�าเนินงานว่าจัดกิจกรรมรักการอ่านบ้านหนังสือกี่ครั้ง
     • โครงการอาสาสมคัรชักลากขยะมลูฝอยในชมุชน ให้ด�าเนนิการทกุส�านกังานเขต และจะได้รับการ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายทุกปี ซึ่งมีการรายงานผลการด�าเนินงานว่า จ้างอาสาสมัคร/ซื้ออุปกรณ์
ลักษณะโครงการนี้ไม่มีการก�าหนดผู้รับผิดชอบ(หลัก/รอง) เป้าหมาย ผลส�าเร็จของงานในภาพรวม และตัวชี้วัด 

ท�าให้ไม่สามารถตดิตามประเมนิผลเชงิคณุภาพของโครงการนัน้ได้ มจี�านวน ๘ โครงการ คดิเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘ ของจ�านวน 
โครงการทัง้หมด และมวีงเงนิรวมทีส่�านกังานเขตในกลุม่กรงุธนเหนอืได้รบั คอื เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
จ�านวน ๕๒,๐๐๗,๑๑๑ บาท งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๕๐,๘๘๑,๐๐๐ บาท และงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๓๗,๙๖๓,๗๑๑ บาท

    (๒)  โครงการที่ส�านักงานเขตได้รับมอบหมายและโอนงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี ซึ่งส�านักต่างๆ  
เป็นผูเ้สนอค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และเมือ่ได้รบังบประมาณแล้วจะจดัสรร/โอนให้ส�านกัเขตด�าเนนิการ
โครงการส่วนใหญ่ในหมวดรายจ่ายอื่นจะเป็นโครงการลักษณะนี้ ในกรณีนี้ส�านักงานเขต ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
โดยตรง และไม่ได้ร่วมเป็นผู้ก�าหนดเป้าหมาย ผลส�าเร็จของงาน และโครงการส่วนใหญ่มีการด�าเนินการติดต่อกัน 
หลายปี แต่ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินโครงการเพียงแค่ปีเดียว จึงท�าให้ส�านักงานเขตด�าเนินการไปตามงบประมาณที่ได้
รับในแต่ละปี โดยไม่ทราบ/เข้าใจถึงเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เหมือนเป็นการด�าเนินงาน
ประจ�า(Routine) ตามปกติ และไม่มีการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ  เช่น 

     • โครงการหญิง-ชายใจกล้า เผชิญหน้าเผชิญหนี้ ด�าเนินการในงบประมาณปี ๒๕๖๐ ได้รับงบ 
ประมาณไว้ส�านักงานเขตละ ๕๕,๐๐๐ บาท 

     • โครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม ด�าเนินการในงบประมาณปี ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณ
ไว้ส�านักงานเขตละ ๖๕,๐๐๐ บาท

     • โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน เริ่มด�าเนิน
การในงบประมาณปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณไว้ส�านักงานเขตละ ๖๕,๐๐๐ บาท เปลี่ยนชื่อมาจาก ๒ โครงการข้างต้น 
ทั้ง ๓ โครงการมีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน มีการเปลี่ยนชื่อโครงการทุกปี และในการติดตามประเมินผล จะมีรายงาน
ผลการด�าเนินงานว่า จัดอบรม ๔ ครั้งๆ ละ ๑๐๐ คน และออกหน่วยเคลื่อนที่ ๔ ครั้ง/ปี โดยใช้วิธีการประเมินผลจาก
แบบสอบถามผูเ้ข้าอบรม เหน็ว่า ในการตดิตามประเมนิผล ควรมกีารใช้ตวัชีว้ดัในการวดัผล มีคนออมได้ก่ีคน มกีารเปล่ียน
พฤฒิกรรมการลดหนี้หรือไม่ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนด 

     • โครงการภาษาองักฤษเพือ่ทักษะชวีติ ส�านกังานเขตได้รบัการโอนเงนิงบประมาณให้ ในงบประมาณ
ปี ๒๕๖๑ และงบประมาณปี ๒๕๖๒ ส�านักงานเขตบางเขตรายงานผลการด�าเนินงานว่า บรรลุวัตถุประสงค์ หรือบาง
ส�านักงานเขต รายงานผลการด�าเนินงานว่า นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือมีความมั่นใจในการสื่อสาร 
ซึ่งในรายละเอียดโครงการไม่มีการก�าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด มีเพียงก�าหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่ม
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน และก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย กล่าวได้ว่า โครงการนี้ไม่สามารถวัดผลได้ จะมีผล
ให้ไม่สามารถติดตามประเมินผลในเชิงคุณภาพได้ และควรมีการก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

โครงการในลกัษณะนีต้ามข้อ (๒) มีจ�านวน ๓๑ โครงการ คดิเป็นร้อยละ ๗๐.๔๖ ของจ�านวนโครงการทัง้หมด และ
มีวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรของส�านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ คือ ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�านวน 
๓๑,๖๔๓,๖๗๔ บาท งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๖๒,๐๕๗,๖๓๔ บาท และงบประมาณรายจ่าย
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ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๕๗,๘๙๙,๘๕๕ บาท
จากการศึกษาโครงการต่างๆในหมวดรายจ่ายอื่น ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของส�านักงานเขตในกลุ่ม

กรุงธนเหนือ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ จ�านวน ๔๔ 
โครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ส�านักต่างๆเป็นผู้เสนอค�าของบประมาณเมื่อได้รับงบประมาณแล้วจะ
จัดสรร/โอนให้ส�านักเขตด�าเนินการ ซึ่งจะมีหลายส�านัก เช่น ส�านักการศึกษา ส�านักพัฒนาสังคม ส�านักอนามัย เป็นต้น 
และในการจัดท�าโครงการส�านกังานเขตไม่ได้เข้าร่วมหรอืมีส่วนร่วมในการจดัท�าโครงการตัง้แต่ต้น ส�านกังานเขตเป็นเพยีง
ปลายน�้าที่ต้องด�าเนินงานตามงบประมาณที่ส�านักต่างๆโอนงบประมาณมาให้ ท�าให้ไม่เข้าใจบทบาทของเขต แนวทาง/
ทิศทาง เป้าหมาย และผลส�าเร็จของโครงการอย่างแท้จริง จนการด�าเนินงานมีลักษณะเป็นงานประจ�าไม่มีการติดตาม
ประเมินผลของโครงการ

๓. ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการฯ ได้ติดตามประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และการด�าเนินโครงการของส�านักงานเขต

กลุ่มกรุงธนเหนือพบว่า ไม่ได้มีการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ ท�าให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการด�าเนินงานที่ได้รับอาจ 
ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เป็นจุดอ่อนในการน�ามาพิจารณา/ตัดสินใจในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี
อีกทั้งผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับช้ัน ไม่ได้ให้ความสนใจในขั้นตอน กระบวนการ และระบบการติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลจากการติดตามประเมินผลจากเจ้าหน้าที่

โดยหลกัการ การตดิตามและประเมินผล เป็นเครือ่งมอืส�าคัญส�าหรบัฝ่ายบรหิาร ฝ่ายนติบิญัญติั เพือ่ก�ากับ ตรวจสอบ  
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความส�าเร็จของงาน/โครงการ และใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ�าแนกเป็น

๑. การตดิตามผล (Monitoring) เป็นกระบวนการตรวจสอบประสทิธภิาพ มกัจะมีการตดิตามผลในระหว่างช่วง
เวลาของการด�าเนนิโครงการ เพือ่ให้งาน/โครงการ สามารถด�าเนนิการได้บรรลุเป้าหมายทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสิทธภิาพ 
จะแสดงความก้าวหน้าของกระบวนการด�าเนินงาน โดยติดตามผลในทุกกระบวนการของการด�าเนินงานตั้งแต่การ
จัดสรรงบประมาณ วิธีการด�าเนินการในแต่ละช่วงเวลาที่ก�าหนด และผลผลิตที่จะเกิดขึ้น หากมีปัญหา/อุปสรรค เกิดขึ้น  
อาจน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการด�าเนินการ/งบประมาณ เพื่อให้โครงการสามารถด�าเนินการต่อไปจนบรรลุเป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โดยมีการก�าหนดช่วงเวลาในการติดตามผล เช่น ติดตามทุก ๓ เดือน

การประเมินผล (Evaluation) เป็นการวัดผลงานตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ประสิทธิภาพ 
จะด�าเนินการประเมินผลทั้งก่อนการด�าเนินโครงการโดยประเมินความพร้อม ความเป็นไปได้ และหลังโครงการด�าเนิน
การแล้วเสร็จ ถึงประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด�าเนินโครงการตามเป้าหมายที่ก�าหนด และอาจมีการประเมินผล
ระหว่างด�าเนนิการถงึความก้าวหน้า ซึง่ในการตดิตามและประเมนิผลสิง่ส�าคญั จะต้องมกีารท�าเกณฑ์การวดั หรอืตวัชีว้ดั 

อย่างไรกด็ ีผลจากการตดิตามและประเมนิผล สามารถน�ามาด�าเนนิการด้วยกนั/ควบคู่กนัได้ เพราะวธิกีารมคีวาม
เกี่ยวเนื่องกัน เป็นเครื่องมือของผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ และท�าให้การด�าเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลเุป้าหมาย และสามารถน�าผลไปใช้ประกอบการวางแผน การจดัท�างบประมาณหรอืการจดัสรรงบประมาณ ได้อย่าง 
เหมาะสม จึงกล่าวได้ว่าการติดตามประเมินผลเป็นเรื่องส�าคัญในบริบทของการของการจัดการงบประมาณ ซ่ึงที่ผ่าน
มาการรายงานการติดตาม/ประเมินผล โครงการต่างๆในหมวดรายจ่ายอื่น มักจะมีเพียงการรายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณเป็นรายไตรมาส

• จากการศึกษา วิเคราะห์ ของคณะการการเศรษฐกิจฯ ข้างต้น มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
 ๑. กรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร ต้องให้ความส�าคัญ เรื่อง การติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ

ของงาน/โครงการต่างๆ ในหมวดรายจ่ายอื่น นอกเหนือจากการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยให้
มีการจัดวาง/พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล ส�าหรับเป็นเครื่องมือในการพิจารณาและ ตรวจสอบ ของฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้

 ๑.๑ ส�านกัยทุธศาสตร์และประเมนิผล รบัผดิชอบภาพรวมในการตดิตามประเมนิผล โดยเป็นผู้รบัผิดชอบหลัก
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ทัง้การตดิตามประเมนิผลเชงิคณุภาพ และการตดิตามประเมนิผลตามแผนปฏบิตังิานและแผนการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 
และรบัผดิชอบในการจดัท�า/จดัวางระบบฐานข้อมลู ของระบบการตดิตามประเมนิผลดงักล่าว เพือ่ให้เกดิความเชือ่มโยง
ของฐานข้อมูลของทุกหน่วยงาน

 ๑.๒ ส�านกังบประมาณฯ รบัผิดชอบในการตดิตามประเมนิผลเชงิคุณภาพ แผนปฏบิติังานและแผนการใช้จ่าย
เงินงบประมาณ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่วิเคราะห์ พิจารณาในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

 ๑.๓ ส�านักต่างๆ ที่เป็นเจ้าของโครงการ ติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ ตั้งแต่ก่อนการด�าเนินการ ระหว่าง
การด�าเนินการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งการติดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

 ๑.๔ ส�านกังานเขตต่างๆ เป็นผูต้ดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงาน ในฐานะทีเ่ป็นผู้รบัผิดชอบในการด�าเนนิการ
ในพื้นที่ 

ทั้งนี้ ในกระบวนการการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ ให้มีการก�าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม
ประเมินผล ทั้งในช่วงก่อนด�าเนินโครงการ/ก่อนการจัดสรรงบประมาณ ช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการด�าเนินโครงการ และ
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ

หากเป็นเช่นนี้ จะท�าให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ผลส�าเร็จของโครงการ และ
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ�าปี มากกว่าการได้รับรายงานเฉพาะผลการใช้จ่าย
งบประมาณ อีกทั้งยังสามารถปรับ/เปลี่ยนโครงการ เพื่อให้มีการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ การติดตามประเมินผล ยังเป็นกลไกหนึ่งที่จะสามารถตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน
จากการจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามประเมินผล  
จะสามารถแสดงให้เหน็ถงึความโปร่งใสทางการคลงั ทีเ่ป็นส่วนส�าคญัในการเสรมิสร้าง รักษาวนิยัทางการคลัง อย่างไรกด็ี 
การรักษาวินัยทางการคลัง ไม่ได้มีเพียงการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงกิจกรรมการคลังอื่นด้วย เช่น 
การจัดเก็บรายได้ ดุลการช�าระหนี้ ภาระจากการก่อหนี้ เป็นต้น การศึกษา/วิเคราะห์ครั้งนี้ จะกล่าวถึงผลการติดตาม
ประเมินผลจาการใช้จ่ายงบประมาณในการด�าเนินโครงการ หมวดรายจ่ายอื่น ที่มีผล/สัมพันธ์ต่อการรักษาวินัยทางการ
คลังได้เช่นกัน

 ๒. งาน/โครงการ ที่มีการด�าเนินการหลายหน่วยงาน ให้มีการจัดท�าแผนบูรณาการ/แผนด�าเนินการร่วมกัน
ระหว่างส�านักงานเขต และส�านักต่างๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง/สัมพันธ์กันตั้งแต่ต้น เพื่อก�าหนดผู้รับผิดชอบโครงการใน
ภาพรวม  ก�าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด วงเงินงบประมาณรายจ่าย รวมถึงระยะเวลา ของงาน/
โครงการร่วมกัน ซึ่งในการก�าหนดผู้รับผิดชอบจะมีการแบ่งภารกิจของผู้ที่รับผิดชอบในภาพรวม ที่ต้องรับผิดชอบการ
ติดตามประเมินผลภาพรวมของโครงการ และผู้ท่ีรับผิดชอบที่จะด�าเนินงานในพื้นที่เขตต่างๆ และการติดตามประเมิน
ผลในระดับพื้นที่ และที่ส�าคัญจะท�าให้ทุกหน่วยงานเข้าใจทิศทางในการด�าเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จ

ในระดับประเทศมีการก�าหนดให้มีการจัดท�าแผนงานบูรณาการ งาน/โครงการที่มีหน่วยงานตั้งแต่ ๒ หน่วยงาน 
ขึน้ไปด�าเนนิการ (ตาม พรบ.วธิกีารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑) ซ่ึงในแผนงานบรูณาการ จะประกอบด้วย เป้าหมาย วตัถปุระสงค์  
ตวัชีว้ดั โครงการ/กจิกรรมต่างๆ ผลสมัฤทธิท่ี์เกดิขึน้(ผลผลติ ผลลพัธ์) ระยะเวลาด�าเนนิการ หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง อย่างชดัเจน  เพือ่ให้สามารถวดัผลส�าเรจ็ของงานได้ สามารถตดิตามประเมนิผลได้ และให้มผีลผูกพนัทกุหน่วยงาน 
ในแผนงานการบูรณาการให้ด�าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ตามระยะเวลาที่ก�าหนด เช่น แผนงานบูรณาการการป้องกัน 
ปราบปราม และบ�าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ มกีารก�าหนดเป้าหมาย ๓ เป้าหมาย คอื เป้าหมายด้านการป้องกนั เป้าหมาย 
ด้านการปราบปราม และเป้าหมายด้านการบ�าบัด ซึ่งในแต่ละเป้าหมายจะมีการก�าหนด ตัวชี้วัด แนวทางการด�าเนินงาน  
ก�าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ วงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นควรให้กรุงเทพมหานคร ปรับปรุง ข้อบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ ให้มีการจัดท�าแผนงานบูรณาการเพื่อให้
สามารถติดตามประเมินผล การด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ในการจัดท�าแผนงานบูรณาการดังกล่าว ส�านักต่างๆกับส�านักงานเขตร่วมกัน ท�าโครงการที่สอดคล้อง



สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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กับยุทธศสาตร์ของกรุงเทพมหานคร โดย
 ๒.๑ ให้มีการพิจารณาทบทวนโครงการที่ด�าเนินการหลายปีและยังด�าเนินการอยู่ว่า 
    ก. โครงการทีด่�าเนินการมาหลายปี ไม่การตดิตามประเมนิผลส�าเรจ็ของโครงการ จนมกีารด�าเนนิการใน

ลักษณะของงานประจ�า(Routine) หากยังมีความจ�าเป็นก็ควรจัดสรรเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามหมวดรายจ่าย
    ข. หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นโครงการที่ยังมีความจ�าเป็น  

ควรให้ด�าเนินการต่อ หรืออาจปรับโครงการให้กระบวนการด�าเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    ค. หรอืควรยกเลกิหรอืชะลอโครงการ หากการด�าเนนิงาน บรรลผุลส�าเรจ็ครบถ้วนแล้ว หรอืหากด�าเนนิ

การต่อไปไม่คุม้ค่า หรอืเป็นโครงการทีไ่ม่มคีวามจ�าเป็น หรอืไม่สอดคล้องกบัสภาพ สถานการณ์ เช่น โครงการบ�ารงุรกัษา 
ปรบัปรงุ และเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว ซึง่ส�านกังานเขตได้รบัการมอบหมายและรบัโอนงบประมาณรายจ่าย จากส�านกัฯ โดยการ 
ด�าเนนิโครงการมลัีกษณะเป็นการปรบัปรงุพืน้ท่ีของเขตนัน้ๆเช่น การปรบัปรงุเกาะกลาง ปรบัปรงุภมูทิศัน์รมิถนน เป็นต้น 
ซึง่ในความเป็นจรงิ การด�าเนนิดงักล่าวเป็นภารกจิประจ�าของส�านกังานเขต กรณนีีห้ากมคีวามจ�าเป็นต้องด�าเนนิการ กใ็ห้
จัดสรรงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของส�านักงานเขตตามความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่ 

    ง. หรือยุบรวมโครงการท่ีมีลักษณะประเภทเดียวกัน หรือซ�้าซ้อนกัน หรือมีเป้าหมายเดียวกัน เมื่อ
พิจารณาแล้ว ยังเป็นโครงการที่มีความจ�าเป็น จะท�าให้การด�าเนินโครงการไม่ซ�้าซ้อน มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และ
ประหยัดงบประมาณ เช่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อ กับโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือการเรียนรู้ ซ่ึงมีวิธีการด�าเนินการเหมือนกัน คือการสร้างช้ินงานเพื่อการเรียนรู้หรือผลิตส่ือการ
เรียนการสอนของโรงเรียน

 ๒.๒ หากยังมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินโครงการต่อไป หรือถ้าเป็นโครงการใหม่ เห็นควรให้หน่วยงานที่อยู่ใน
แผนงานบูรณาการร่วมกนั/เกีย่วข้องกนั ด�าเนนิการก�าหนดเป้าหมายร่วมกนั ก�าหนดกลยทุธ์ ผลผลติ ผลลพัธ์ และตวัชีวั้ด 
พร้อมจัดล�าดับความส�าคัญของกิจกรรมของหน่วยงานที่จะด�าเนินการ 

 ๒.๓ ส�าหรับในขั้นตอนการด�าเนินงาน ให้มีการแบ่งความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
ดังนี้

    ก.  โดยส�านักที่เป็นเจ้าของโครงการหรืออาจเป็นส�านักที่กรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นเจ้าภาพหลัก 
รบัผดิชอบในภาพรวม ทีส่�าคญัยิง่คอื รบัผดิชอบในการตดิตามและประเมนิผลโครงการในภาพรวม ตามเป้าหมาย ผลผลติ 
ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดที่ก�าหนด

    ข. ส�านกังานเขตรบัผดิชอบตามภารกจิทีจ่ะด�าเนนิการในพืน้ทีต่ามแผนฯ ให้ส�าเรจ็ บรรลเุป้าหมายพร้อม
รายงานผลจาการติดตามประเมินผล

ในการนี้ ส�านักต่างๆ และส�านักงานเขตจะด�าเนินภารกิจตามที่ก�าหนดไว้ในแผนให้บรรลุเป้าหมายได้ผลผลิต 
ผลลัพธ์ตามที่ก�าหนด ในการด�าเนินการทุกหน่วยจะเข้าใจถึงเป้าหมายที่ต้องการ และส�านักต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบใน
การติดตาม/ประเมินผลในภาพรวม (ตารางที่ ๒) 

๓. เนื่องจากกรุงเทพมหานครให้ส�านักงานเขตสามารถริเริ่มจัดท�าโครงการเอง หรือจัดท�าโครงการแบบคิดเอง  
ท�าเอง ดังนั้น เพื่อให้การติดตามประเมินผล ของส�านักงานเขตสามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการ
ด�าเนินการ ดังนี้

 ๓.๑ จัดท�าแผนปฏิบัติการที่แสดงการด�าเนินงานระยะ ๓ - ๕ ปีตามยุทธศาสตร์ของส�านักงานเขต และตาม
ความต้องการของชมุชน ส�าหรบัโครงการ/รายการขนาดเล็กของส�านกังานเขต ว่าจะด�าเนนิการในปีใดบ้าง พร้อมก�าหนด
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลส�าเร็จที่ต้องการในภาพรวมในช่วงระยะ ๓-๕ ปี เพื่อให้สามารถติดตามประเมินผล การด�าเนินงาน
ตามเป้าหมายที่ก�าหนด 

 ๓.๒  ส�านกังานเขตสามารถเสนอค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปีได้ตามแผนปฏิบัตกิารในแต่ละปี เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 
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 ๓.๓  ส�านกังานเขตจะสามารถตดิตามประเมนิผล ผลส�าเร็จของงาน/โครงการตามแผนฯ ซึง่ได้ก�าหนดเป้าหมาย  
ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด  

 ๓.๔  ในแต่ละปีหากพบปัญหา/อุปสรรค ในการด�าเนินโครงการ ส�านักงานเขตสามารถ ทบทวน ปรับเปลี่ยน 
การด�าเนินโครงการนั้นๆได้เพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า

 ๓.๕  เมื่อได้ด�าเนินการแล้ว ให้ส�านักงานเขตรายงานผลการด�าเนินการเสนอกรุงเทพมหานครเพ่ือใช้ในการ
สนับสนุนในการเสนอค�าของบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี

๔.  ในกรณีเป็นโครงการท่ีส�านักต่างๆเป็นผู้เสนอค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และเมื่อได้รับจัดสรรงบ
ประมาณแล้ว โอน/จดัสรรงบประมาณให้ส�านกังานเขตด�าเนนิการ โดยทีไ่ม่ได้มกีารร่วมกนัจดัท�าโครงการตัง้แต่ต้น ไม่ได้
ดูภารกิจ อ�านาจหน้าที่ของส�านักงานเขต นั้นมีความเห็นว่า กรุงเทพมหานคร ควรให้มีการก�าหนดแบ่งภารกิจในการจัด
บริการสาธารณะระหว่างส�านักงานเขตกับส�านักต่างๆ และ ระหว่างส�านักกับส�านัก ให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานได้ชัดเจน จะท�าให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตามแผนของหน่วยงาน และกรงุเทพมหานครสามารถควบคมุการด�าเนนิการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถตดิตาม
ประเมินผลได้ เช่น โครงการที่เกี่ยวกับแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขต/ โครงการตามความต้องการของชุมชน ส�านักงานเขต
เป็นผู้ด�าเนินการ กับโครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร มีส�านักต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของเรื่อง นอกจากนี้ควรมี
การกระจายอ�านาจให้ส�านักงานเขตในการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

 หากกรุงเทพมหานคร ให้ความส�าคัญกับหลักการการติดตามประเมินผล และน�ามาปรับระบบการติดตาม
ประเมินผลให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม นอกจากจะสามารถน�าผลการติดตามประเมินผลในแต่ละปีมาใช้ในการตัดสินใจใน
การด�าเนินโครงการต่างๆแล้ว ยังสามารถน�ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเงินรางวัลประจ�าปีส�าหรับบุคคลากรของ
กรุงเทพมหานคร
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ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการให้เป็นไปตามข้อพิจารณา

ชื่อโครงการ

หลกัการและเหตผุล.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

วัตถุประสงค์ (สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในการด�าเนินโครงการ)

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

เป้าหมาย (ผลผลิต ผลลัพธ์)

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

กลุม่เป้าหมาย (หรอืพืน้ทีท่ีจ่ะด�าเนนิการ หรอืผู้ทีไ่ด้รบัประโยชน์ เช่น นกัเรยีน) ...........................................................

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

แนวทางการด�าเนนิการและแผนการด�าเนนิการ..............................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

ตัวชี้วัด (ตัวบ่งชี้/วัดความส�าเร็จ การบรรลุเป้าหมาย)

 • เชิงปริมาณ (ลักษณะปริมาณตัวเลขของผลผลิตตามเป้าหมาย)

 • เชิงคุณภาพ (มาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต โดยอาจก�าหนดเป็นสัดส่วนร้อยละ )

ระยะเวลาด�าเนินโครงการ ...........ปี (ตั้งแต่ปี..................ถึงปี..............)

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น และงบประมาณแต่ละปี........................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

ผลที่คาดว่าจะได้รับ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบโครงการ........................................................................................................................................................

๒๖. โครงสร้างงบกลางและการโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลางของกรุงเทพมหานคร (ปี ๒๕๖๑)

เรื่องเดิม ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือเวียนที่ กท. ๑๙๐๒/๘๒๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๑ ลงนามโดยปลัดกรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๒ การขออนุมัติโอน/ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ

..........................................................................................................................................................................................
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    ๒.๓  ทกุหน่วยงานทีก่่อหนีผ้กูพนัประมาณรายจ่าย หมวดครภุณัฑ์ ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง หมวดเงนิอดุหนนุ 
และหมวดรายจ่ายอืน่ รวมทัง้ทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้ยกเลกิการด�าเนนิการหากมงีบประมาณคงเหลอืให้โอนเข้างบกลาง รายการ
เงินส�ารองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น

 ข้อ ๓ การขออนุมัติจัดสรรงบกลาง (หนังสือเวียนที่ กท. ๑๙๐๒/๔๕๒๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  
เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๒)

    ๓.๑  รายการเงินส�ารองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น ให้ขอจัดสรรเฉพาะกรณีที่ไม่ด�าเนินการแล้ว
จะเกิดความเสียหายร้ายแรง และให้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓๓/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ซึ่งระบุให้เสนอขอจัดสรรได้เฉพาะ ๔ กรณีดังนี้

     ๓.๑.๑ เป็นรายจ่ายทีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วนเกีย่วกบัการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน 
หากไม่ด�าเนินการจะเกิดความเสียหาย และไม่อาจรอตั้งงบประมาณในคราวต่อไปได้ อีกทั้งไม่สามารถเจียดจ่ายจากงบ
ประมาณทีห่น่วยงานมไีด้ เช่น ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการก่อสร้าง หรอืปรบัปรงุถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ท่อระบายน�า้ สะพาน 
การขุดลอกคลอง และสิ่งสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ เป็นต้น

     ๓.๑.๒ เป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายตามค�าพิพากษาหรือกฎหมาย
     ๓.๑.๓ รายจ่ายตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
     ๓.๑.๔ รายจ่ายตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีไปถึงประชาชน
    ๓.๔  ให้มคีณะกรรมการพจิารณาการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีโดยมรีองปลดักรงุเทพมหานคร 

ที่ก�ากับดูแลส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นประธาน เพื่อพิจารณาความจ�าเป็นในการขอจัดสรรเงินของ 
หน่วยงานต่าง ๆ

  
๑. ปัญหาและความส�าคัญของเรื่อง
 ๑.๑ ปัญหา
    จากการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส�านักการศึกษา และเขต ๘ เขต ในกลุ่มกรุงธนเหนือของ 

คณะกรรมการการเศรษฐกิจฯ (ปี ๒๕๖๑) ได้รับการช้ีแจงจากหน่วยงานว่าไม่ได้รับความสะดวกคล่องตัวในการใช ้
งบประมาณเหลือจ่ายของตนเองไปด�าเนินการพัฒนาพื้นที่ในความรับผิดชอบ โดยจะต้องโอนเงินเหลือจ่าย ในหมวดค่า
ครภุณัฑ์ ทีด่นิ และสิง่ก่อสร้าง หมวดเงนิอดุหนนุและหมวดรายจ่ายอืน่ เข้างบกลางรายการเงนิส�ารองจ่ายทัว่ไป กรณฉุีกเฉนิ 
หรอืจ�าเป็นตามหนงัสอืเวยีน เรือ่งแนวทางปฏบิติัเกีย่วกบัการบรหิารงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๑ ดงักล่าวข้างต้น

 ๑.๒ ความส�าคัญของการโอนเงินเหลือจ่ายเข้ามากลาง
    ๑.๒.๑ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณพ.ศ. ๒๕๒๙ อาศัยอ�านาจตามความใน

มาตรา ๙๗ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรงุเทพมหานครโดยความเหน็ชอบ 
ของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙”
..........................................................................................................................................................................................

 ข้อ ๕ ให้ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร รกัษาการตามข้อบญัญตันิี ้และให้มอี�านาจออกข้อบงัคบัระเบยีบ ค�าสัง่  
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

 
หมวด ๔ การโอนเงิน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและการใช้งบประมาณรายจ่าย
ข้อ ๑๔ การโอนรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประมาณรายจ่ายที่ก�าหนดไว้ในรายการใด ส�าหรับ

หน่วยงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี หรือตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก�าหนด
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รายจ่ายรายการต่างๆ ท่ีก�าหนดไว้ในงบกลาง ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร มีอ�านาจจัดสรรให้หน่วยงานเบิกจ่าย
โดยตรง หรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆของหน่วยงานนั้นๆได้ตามความจ�าเป็น ยกเว้นเงินส�ารองจ่ายทั่วไป ให้เป็นอ�านาจ
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ในกรณีจ�าเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะโอนรายจ่ายงบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ 
ในงบเดียวกันก็ได้

ข้อ ๑๕ การใช้จ่ายส�าหรบัหน่วยงานท่ีก�าหนดไว้ในแต่ละรายการ ตามข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ�าปีกด็ี 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมก็ดี ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก�าหนด

 ๑.๑.๒. ตามระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าด้วยการก�าหนดประเภทรายรบั-รายจ่าย และการปฏบิติัเกีย่วกับงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๔ และข้อ ๕ ข้อ ๑๔ และ ข้อ ๑๕ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณพ.ศ. ๒๕๒๙  
ผู้ว่า-ราชการกรุงเทพมหานครจึงก�าหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการก�าหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓”

 หมวด ๓ การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
 ข้อ ๒๔ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอ�านาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายดังนี้
 (๓) โอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงานกับงบกลาง
   ข้อ ๒๖ การโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งเป็นงาน หรือโครงการที่มิได้ระบุไว้ ในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปี หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เป็นอ�านาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  ๒. ข้อเท็จจริง
  เขตต่าง ๆ  ในกลุ่มโซนกรุงธนเหนือ ๘ เขต และส�านักการศึกษาได้โอนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลาง รายการเงิน

ส�ารองจ่ายทั่วไป พร้อมทั้งขอจัดสรรเงินจากงบกลาง ดังนี้

สรุปการโอนและการขอจัดสรรเงินงบกลางปี ๒๕๖๑
 หน่วยงาน ขอโอน ขอจัดสรรส�ารองจ่ายทั่วไป จัดสรรงบกลางประเภทอื่น ๆ
ส�านักการศึกษา ๑๖๓,๗๒๘,๕๑๓ ๔,๐๒๒,๙๓๐ ๑๗๑,๗๓๗,๖๔๓
ส�านักงานเขตธนบุรี ๓๒,๗๑๔,๘๕๗ ๑,๑๐๖,๗๘๐ ๙๑๑,๓๒,๖๐๐
ส�านักงานเขตคลองสาน ๖,๖๘๐,๖๘๓ ๓,๔๒๖,๒๗๐ ๖๐,๗๖๓,๙๐๒
ส�านักงานเขตจอมทอง ๓๕,๓๐๒,๙๗๘ ๙๒๑,๒๓๑ ๗๙,๗๒๒,๓๒๕
ส�านักงานเขตบองกอกใหญ่ ๓,๖๐๑,๔๘๙ ๑,๐๙๕,๙๓๐ ๕๓,๘๙๙,๖๘๑
ส�านักงานเขตบอกกอกน้อย ๓๐,๔๕๔,๔๑๙ ๒,๙๕๓,๐๑๖ ๗๘,๐๙๒,๕๒๘
ส�านักงานเขตบางพลัด ๓๑,๖๔๕,๕๔๒ ๔๗๙,๕๗๔ ๖๒,๖๓๑,๖๑๗
ส�านักงานเขตตลิ่งชัน ๓๗,๕๖๒,๔๒๙ ๑,๗๕๔,๓๔๗ ๖๑,๐๙๔,๘๕๔
ส�านักงานเขตทวีวัฒนา ๔๓,๓๘๙,๕๑๑ ๑,๗๖๗,๖๓๐ ๖๒,๓๙๔,๑๖๓

ความเป็นมาของการโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลาง
ในปี ๒๕๔๓ มีรองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ซ่ึงก�ากับดูแลส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (ขณะนั้นยังเป็น

ส�านกังานงบประมาณ ผูอ้�านวยการส�านกังาน ระดบั ๙) ได้มนีโยบายให้โอนงบประมาณเหลอืจ่ายหมวดค่าครภุณัฑ์ ทีด่นิ 
และสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น เข้างบกลาง รายการเงินส�ารองจ่ายทั่วไป (ในอดีตหน่วยงาน
สามารถโอนงบประมาณเหลอืจ่ายดงักล่าวไปด�าเนนิการรายการทีจ่�าเป็นได้ เช่น การปรบัปรงุถนน ตรอก ซอย อาคารเรยีน  
สถานทีท่�างาน จดัซือ้ครภุณัฑ์ทีช่�ารดุ ฯลฯ) หลงัจากปี ๒๕๔๓ ผู้บรหิารกรงุเทพมหานครทีรั่บเลือกตัง้มาใหม่ ก็คงด�าเนนิการ 
ตามนโยบายดังกล่าวมาถึงปัจจุบัน
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ประเภทของงบกลาง และงบประมาณที่ตั้งไว้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒
  รายการ  ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๖๒ 
      (ล้านบาท)  (ล้านบาท)
๑. เงินส�ารองจ่ายทั่วไปกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น ๒๓๐ ๖๐๐
๒. เงินส�ารองจ่ายทั่วไปกรณีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับน�้าท่วม ๖๐ ๖๐๐
๓. เงินส�ารองจ่ายทั่วไปกรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร - ๗๐๐
๔. เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง  ๖๑๘.๖ ๓,๑๖๘
๕. เงินบ�าเหน็จลูกจ้าง  ๒๐๐ ๖๘๕
๖. ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  ๘๕ ๒๐๐
๗. เงินส�ารองค่าสาธารณูปโภคและค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ ๕๐ ๕๐
๘. เงินส�ารองส�าหรับค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ๙๐ ๓๕๐
๙. เงินส�ารองส�าหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเขต ๗๕.๑ ๓๐๐
๑๐. เงินส�ารองส�าหรับค่างานส่วนที่เพิ่มแบบปรับราคาได้ ๕๘ ๕๐
๑๑. ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามพระราชด�าริ ๑๐ -
๑๒. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ๖๐.๘ -
๑๓. เงินส�ารองส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ๓๓ ๓๖๑.๘
๑๔. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  ๒๕ -
๑๕. เงินส�ารองส�าหรับค่าใช้จ่ายส�าหรับบุคลากร - ๓๒๐
๑๖.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล - ๔,๙๑๕
๑๗. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และสิ่งก่อสร้าง - ๓๕๐
๑๘. เงินรางวัลและเงินช่วยเหลือส�าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ�าปี - ๒,๗๐๐
๑๙. เงินส�ารองส�าหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย - ๑,๐๒๕
๒๐. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส�านักงานเขต - ๕๐
๒๑.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร - ๕๐
๒๒. เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบ�านาญของกรุงเทพมหานคร - ๒๑๖
๒๓. เงินส�ารองส�าหรับจ่ายเป็นเงินบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร - ๒,๒๐๐
๒๔. เงินส�ารองส�าหรับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข - ๔๐

๓. ข้อเสนอแนะในเบื้องต้น
 ๓.๑ กรณีไม่ต้องโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลาง
 ๓.๒ กรณีให้โอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลาง

กรณีที่ ๑ มีข้อดีและข้อเสียดังนี้
ข้อดี 
๑.  หน่วยงานสามารถน�าเงนิเหลอืจ่ายหลงัจากก่อนก่อหนีผู้กพนัแล้วไปด�าเนนิการในพืน้ทีไ่ด้สะดวกรวดเรว็ และ

คล่องตัวมากขึ้น เช่น การปรับปรุงถนน ตรอก ซอย สิ่งสาธารณประโยชน์โรงเรียน
๒.  หน่วยงานสามารถน�าเงนิไปจดัซือ้วสัด ุครภัุณฑ์ ทีจ่�าเป็นโดยไม่ต้องรอตัง้งบประมาณประจ�าปี เช่น ตู ้โต๊ะ เก้าอี้  

เครื่องคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ที่ได้รับอนุมัติให้ยุบสภาพแล้ว
๓.  มีงบประมาณไปด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เช่น การเก็บขยะมูลฝอย 

แก้ไขปัญหาน�้าท่วมขัง ขุดลอกคูคลอง การจัดกิจกรรมร่วมกับประชาชนโดยไม่ต้องจัดสรรเงิน
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ข้อเสีย
๑.  บางหน่วยงานน�าเงินเหลือจ่ายไปจัดซื้อครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ใหม่ ท�าให้เพิ่มภาระในการจ้างพนักงานขับรถ 

หรือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจ�านวนมาก เพื่อติดตั้งตามห้องต่าง ๆ ซึ่งไม่มีความจ�าเป็น ท�าให้กรุงเทพมหานครรับภาระ
ค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น 

๒.  หน่วยงานไม่มกีารวางแผนการใช้จ่ายเงนิล่วงหน้า จงึท�าให้มจี�านวนครัง้ในการโอนงบประมาณภายในหน่วยงาน 
สูง เช่น ต้องใช้เงินให้หมดก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเป็นฐานในการขอต้ังงบประมาณในปีถัดไป น�าเงินไปจัดอบรม
สัมมนาต่างจังหวัด

๓.  การขอตัง้งบประมาณของหน่วยงาน แต่มปัีญหาอปุสรรคด�าเนนิการไม่ได้ กข็อยกเลกิโครงการ และน�าเงินไป
ใช้จ่ายในเรื่องอื่น ๆ ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของการขอตั้งงบประมาณ แต่เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงิน เพื่อไม่ให้เสียคะแนนตัวชี้
วัดในการใช้จ่ายเงิน

กรณีที่ ๒ การโอนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลาง
ข้อดี
๑. การโอนเงนิเหลอืจ่ายเข้างบกลาง รายการเงนิส�ารองจ่ายทัว่ไปกรณีฉกุเฉนิหรือจ�าเป็นท�าให้กรงุเทพมหานครมี

งบประมาณในการบริหารงานได้มากขึ้น สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น กรณีเกิดภัยน�้าท่วมฝนแล้ง 
และภัยต่างๆจากมนุษย์ หรือธรรมชาติ

๒. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครสามารถจัดสรรเงิน สนองนโยบายของรัฐบาลที่ไปสู่ประชาชนได้มากขึ้น
๓. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครสามารถจัดสรรเงินให้เป็นไปตามโยบายที่ให้ไว้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
๔. การโอนเงินเหลือจ่ายเขางบกลาง ท�าให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานถูกต้องตาม

หลักงบประมาณตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการก�าหนด ประเภทรายรับ - รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ หมวด ๓ การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

ข้อเสีย
๑.  หน่วยงานขาดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณเหลือจ่ายของตนเอง เพราะการจะท�างานส่ิงใด 

ต้องขอจดัสรรเงนิงบกลาง อาจจะไม่ได้ตามทีต้่องการ เนือ่งจากเงนิงบกลางมจี�านวนน้อย แต่ความต้องการมจี�านวนมาก 
จึงต้องจัดสรรปันส่วนกัน

๒.  การโอนเงนิเข้างบกลาง โดยการยกเลกิโครงการทีท่�าไม่ได้เป็นการใช้เงนิร้อยละ ๑๐๐ หรอืไม่ มผีลกบัตวัชีว้ดั  
ในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

๓.  มีผลกระทบกับจ�านวนเงินสะสม ตามระเบียบเกี่ยวกับเงินสะสม เมื่อหน่วยงานใดได้รับงบประมาณ รายจ่าย 
ประจ�าปีแล้วหากเบิกจ่ายไม่หมด เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณน้ัน ๆ เงินที่เหลือจ่ายจะตกเป็นเงินสะสม แต่เม่ือผู้บริหาร
กรงุเทพมหานครมนีโยบายให้โอนเงนิเหลอืจ่าย (๓ หมวดดังกล่าว) เข้างบกลาง ผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร ย่อมจะจดัสรร
เงนิให้มากทีส่ดุ จงึมเีงนิเหลอืจ่ายเพยีงเลก็น้อยทีจ่ะตกเป็นเงนิสะสมของกรงุเทพมหานคร ดงันัน้หาก เหตกุารณ์ดงักล่าว
นี้สะสมเป็นระยะเวลานาน จะท�าให้เงินสะสมของกรุงเทพมหานครไม่เพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ
๑.  ควรให้หน่วยงานที่มีเงินเหลือจ่ายใน ๓ หมวดดังกล่าว ได้น�าเงินไปจัดซื้อทดแทนครุภัณฑ์ที่ช�ารุด และได้รับ

อนมุตัใิห้ยบุสภาพหรอืจ�าหน่ายแล้ว เช่น รถยนต์ทีใ่ช้งานในหน่วยงาน เครือ่งคอมพวิเตอร์ เครือ่งปรบัอากาศ ตู ้โต๊ะ ฯลฯ  
ภายในปีงบประมาณนั้น ก่อนจะโอนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลางเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเอง และไม่เป็นภาระของ
กรุงเทพมหานครในการตั้งงบประมาณในปีถัดไป

๒.  การขอยกเลกิรายการในหมวดรายจ่ายอืน่ เนือ่งจากไม่มีความพร้อมในการด�าเนนิการ ตดิขดัเกีย่วกบัระเบยีบ
การเบิกจ่าย หรือก�าลังแก้ไขระเบียบใหม่ ซึ่งเป็นความผิดของการตั้งงบประมาณ ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการได้ จึงขอ
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โอนเงนิเข้างบกลาง ท�าให้หน่วยงานอืน่ทีจ่�าเป็นต้องด�าเนนิงานในปีนัน้ เสียโอกาสในการท�างานเพราะไม่มงีบประมาณให้  
ควรพิจารณาถึงการให้เงินรางวัลประจ�าปีของหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย

๓.  งบกลางมีจ�านวนรายการมาก เหน็ควรพจิารณาตัง้งบประมาณเฉพาะรายการท่ีจ�าเป็นและมกีารขอจดัสรรเงนิ
จ�านวนมาก รายการใดทีส่ามารถจดัสรรในประเภทเดยีวกนัได้ ควรรวมกนัเป็นรายการเดียวกัน เช่น เงินส�ารองจ่ายทัว่ไป
กรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็นรวมกับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย และส่ิงก่อสร้าง เงินส�ารอง 
จ่ายทั่วไปกรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครรวมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารสงเคราะห์ของ
กรุงเทพมหานคร , เงินส�ารองส�าหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเขตรวมกับค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของส�านักงานเขต เพื่อสะดวกในการบริหารงบกลางของกรุงเทพมหานคร หรือหากสามารถตั้งงบประมาณที่หน่วยงาน
ได้ ก็ให้ตั้งงบประมาณประจ�าปี เช่น เงินส�ารองค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ,เงินส�ารองส�าหรับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงาน
ด้านสาธารณสุข เป็นต้น

๔.  การตั้งงบประมาณในรายการงบกลางให้ค�านึงถึงความสอดคล้องกับหลักการ บทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

๒๗. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในขั้นตอนการเตรียมการ 
ของส�านักการศึกษา และส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือ

๑. ระยะเวลาในการติดตาม 
 ตั้งแต่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ผ่านวาระที่ ๓ เม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันท่ีข้อบัญญัต ิ

งบประมาณมีผลบังคับใช้คือวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รวม ๒ เดือน ๗ วัน)
๒. หน่วยงานที่ติดตามการเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๒.๑ ส�านักการศึกษา 
 ๒.๒ ส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือ ๘ ส�านักงานเขต
๓. ขอบเขตและแนวทางการติดตาม
 ๓.๑ ขอบเขตและแนวทางการติดตามของคณะกรรมการฯ
 ติดตามการด�าเนินการตาม หนังสือที่ กท. ๑๙๐๒/๕๗๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปลัดกรุงเทพมหานครสั่ง

การให้ทกุหน่วยงานเตรยีมการจดัซือ้จดัจ้างให้เป็นไปตามขัน้ตอนของระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้าง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปได้ก่อนตามร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้พร้อมที่จะก่อหนี้ผูกพัน หรือท�า
ข้อตกลงได้ทันทีเมื่อข้อบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้และได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว 

คณะอนุกรรมการฯ ได้ตดิตามการด�าเนินการของหนว่ยงานตามที่ปลัดกรงุเทพมหานครสั่งการตามความข้างต้น
ดังนี้

    ๓.๑.๑ ศกึษาระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพื่อให้ทราบขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตรงตามระเบียบ แล้วออกแบบฟอร์มสอบถามความคืบหน้า
การเตรียมการของหน่วยงานว่าอยู่ในขั้นตอนใด อุปสรรคปัญหาใด

    ๓.๑.๒ ตดิตามการเตรยีมการใช้งบประมาณหมวดค่าครภุณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอืน่ 
โดยส่งแบบฟอร์มให้หน่วยงานกรอกข้อมลูผลการเตรยีมการจดัซือ้จดัจ้างให้พร้อมทีจ่ะก่อหนีผ้กูพนัได้ทนัทเีมือ่ข้อบญัญตัฯิ 
มีผลบังคับใช้คือ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และอุปสรรคปัญหา ส่งคณะอนุกรรมการฯ

    เมือ่ได้รบัข้อมลูตามแบบฟอร์มแล้วได้มกีารสอบถามข้อมลูจากส�านกัการศึกษา และส�านกังานเขตในกลุ่ม
กรงุธนเหนอืเพิม่เตมิได้ทราบว่ารายการต่าง ๆ  ในหมวดรายจ่ายอืน่มลีกัษณะแตกต่างกนัทัง้ความยากง่ายระยะเวลาทีบ่าง
รายการด�าเนนิการคาบเกีย่วหลายไตรมาส บางรายการต่อเนือ่งหลายปี บางโครงการด�าเนนิการเพยีงวนัเดยีว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลายรายการเบิกจ่ายเฉพาะค่าตอบแทนไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง จึงไม่ต้องเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมายตามหนังสือข้างต้น จึงไม่ได้น�าข้อมูลรายการในหมวดรายจ่ายอื่นมาน�าเสนอ
    ๓.๑.๓  เชิญหน่วยงานมาขอทราบข้อมลูอปุสรรคปัญหาในการเตรยีมการจดัซือ้จดัจ้าง พร้อมมผีูแ้ทนจาก

ส�านกังบประมาณฯ เข้าร่วมรบัฟังข้อมลูอุปสรรคปัญหาและให้ข้อเสนอแนะด้วย (เมือ่วนัที ่๑๕ และ ๑๗ ตลุาคม ๒๕๖๒)
    ๓.๑.๔  มีการโทรศัพท์สอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 
    ๓.๑.๕  สรุปผลการติดตามอุปสรรคปัญหา ข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน 

การคลังและติดตามงบประมาณ
 ๓.๒ ขอบเขตแนวทางการติดตามผลหน่วยงานต่าง ๆ 
    การติดตามผลการเตรียมการของหน่วยงานราชการในการเตรียมความพร้อมดังกล่าว คณะกรรมการ

วนิจิฉยัปัญหาการจดัซือ้จดัจ้างและบรหิารการพสัดภุาครฐักรมบญัชกีลางได้มหีนงัสือแจ้งหน่วยงานราชการ ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่นตามหนังสือที่ กค. (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ให้หน่วยงานเตรียมการจดัซ้ือจดัจ้างในข้ันตอนภายในของหน่วยงานไว้ก่อน เช่น การก�าหนดรายละเอยีดหรอืคณุลกัษณะ
เฉพาะ คุณสมบัติผู้เสนอเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น และเมื่องบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี งบประมาณ พ.ศ. .... ได้รับอนุมัติจากรัฐสภาแล้วให้รีบด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะท�า
สัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว 

๔. ระยะเวลาในการจัดท�ารายงาน 
 ตั้งแต่วันประชุมคณะกรรมการฯ วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๒ (ซึ่งมีการประชุมร่วมกับส�านักงบประมาณ

กรุงเทพมหานคร) ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการจัดท�ารายงาน
๕. สรุปผลการติดตาม
 ๕.๑  ส�านักการศึกษา
    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

จัดท�าราคากลาง สาเหตุที่ล่าช้าส�านักการศึกษา ชี้แจงว่าเกิดจาก
   •  ต้องแก้ไขปัญหารายการค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้างทีอ่ยูร่ะหว่างการถกูตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จรงิ  

๑๒ รายการ
   •  ต้องรายงานส�านักงานลูกเสือแห่งชาติเพื่อรับทราบรูปแบบรายการเมื่อมีหนังสือตอบกลับมาส�านัก 

การศกึษาจงึได้เริม่กระบวนการจดัท�า TOR และท�าหนงัสอืถงึสถาบนัพฒันาข้าราชการกรงุเทพมหานคร ขอชือ่ผูร่้วมเป็น
คณะกรรมการจัดท�าร่างขอบเขตของงานเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

 ๒.  โครงการปรบัปรงุค่ายลกูเสอืกรงุธน (๒๕๖๓-๒๕๖๔) ๒๐,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท อยูใ่นขัน้ตอนท�าแผนการ
จดัซือ้จดัจ้าง ซึง่เป็นขัน้ตอนทีด่�าเนนิการตัง้แต่ก่อนเสนอของบประมาณ หลังการเสนอของบประมาณยงัไม่ได้ด�าเนนิการ
ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ สาเหตุที่ล่าช้าคือ

   •  ต้องแก้ไขปัญหารายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
๑๒ รายการ 

   •  ต้องท�ารายงานส่งส�านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพื่อขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ ต้องรอ
หนงัสอืตอบให้ความเหน็ชอบและต้องรอช่ือผูท้ีส่ถาบันพัฒนาข้าราชการกรงุเทพมหานครจะส่งให้ร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดท�าร่างขอบเขตของงาน และเรื่องนี้ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานครเคยให้ข้อเสนอแนะว่าค่ายลูกเสือน้ีส�านัก
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวเป็นผู้เช่าพื้นที่จากส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ก่อนด�าเนินการควรให้
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ส�านักการศึกษาร่วมลงชื่อด้วย โดยให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะเสนอขออนุมัติเงินประจ�างวด
ข.  เป็นรายการทีเ่ป็นงบประมาณต่อเนือ่งจากรายการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐ รายการ คาดว่าจะแล้วเสรจ็

ตามสัญญา 
ค.  เป็นรายการท่ีลงนามในสัญญาแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 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 

แยกเป็นรายการที่ด�าเนินการได้ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 
      ก. แต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ๒ รายการ 
      ข. ทบทวนประกาศ TOR ครั้งที่ ๒ จ�านวน 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. ขออนุมัติเงินประจ�างวด ๕ รายการ 
      สรุป ในค่าครุภัณฑ์ ๕๗ รายการ มีเพียง ๕ รายการพร้อมจะเสนอลงนามสัญญา 

ก่อหนี้ผูกพันได้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ถ้าการขอเงินงวดที่เสนอไปถูกต้องตามระเบียบและได้รับอนุมัติ)

สรุปภาพรวมของส�านักการศึกษา
ก. ค่าที่ดิน รายการใหม่ที่ไม่ใช่รายการท่ีใช้งบประมาณต่อเนื่อง หรือจ่ายเหลื่อมปีท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณปี 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�านักการศึกษาได้รับเพียง ๒ รายการ คือการปรับปรุงค่ายลูกเสือ ๒ ค่าย (ตามข้อ ๖.๑.๑.๑ ก.ข้อย่อย  
๑, ๒ หน้า ๓) การเตรียมการไม่พร้อมที่จะลงนามในสัญญาทั้ง ๒ รายการ ไม่ได้ด�าเนินการตามที่ปลัดกรุงเทพมหานคร
สัง่การทัง้ ๒ รายการ โดยยงัอยูใ่นขัน้ตอนวางแผนการจดัซือ้จดัจ้างทีต้่องท�าให้เสรจ็ก่อนเสนอของบประมาณ ๑ รายการ 
อีก ๑ รายการ อยู่ในระหว่างการจัดท�าราคากลาง โดยสรุปมีการด�าเนินการตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการน้อยมาก

ข. ค่าครภุณัฑ์ จากเอกสารรายงาน ๕๗ รายการข้อมลู ณ วนัที ่๘ ตุลาคม  ๒๕๖๒ ไม่มรีายการใดสามารถลงนาม
ในสัญญาก่อหนี้ผูกพันเมื่อข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ มีผลบังคับใช้ ได้ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการได้ โดยมีรายการ
ที่ขออนุมัติจัดจ้างได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ๑๔ รายการ เสนอขออนุมัติเงินงวดแล้ว รอผลการอนุมัติ ๕ รายการ เพิ่งอยู่ใน 
ขั้นตอนต้นๆ ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างคือ เพิ่งแต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ ๒ รายการ และ
มีข้อสังเกตคือ

  ๑. มีการทบทวนการประกาศ TOR ครั้งที่ ๒ มากถึง ๔ รายการ เนื่องจากมีผู้แสดงความคิดเห็นว่าสมควร
ต้องแก้ไข

  ๒.  ผูบ้ริหารของส�านกัการศกึษาควรส�ารวจว่าใน ๕๗ รายการ มรีายการใดทีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วนขาดแคลน 
ช�ารุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ จ�าเป็นที่ต้องจัดซื้อให้ก่อนเป็นการด่วนที่สุด โดยจัดล�าดับไว้ หรือจัดกลุ่มไว้เป็นกลุ่มเร่งด่วน 
แล้วผลกัดนัให้สามารถจดัซือ้จ้างได้ทนัททีีข้่อบญัญตังิบประมาณฯ มผีลบงัคับใช้ ( ๑ ต.ค. ๖๒) (รายการครภัุณฑ์ เช่น โต๊ะ  
เก้าอี้ของนักเรียน พัดลม เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนเอกสาร เครื่องท�าส�าเนาเอกสาร เครื่องท�าน�้าเย็น ฯลฯ)

  ๓. การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ และเครื่องใช้ในหมวดรายจ่ายอื่น เช่น คอมพิวเตอร์ ควรปรับลดเพิ่มจ�านวน
ตามจ�านวนทีเ่พิม่จ�านวนหรอืลดลงด้วยการเตรียมการให้มคีวามพร้อมในการส่งครภุณัฑ์ สนบัสนนุโรงเรยีนและส�านกังาน 
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ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการจัดอยู่ในระดับมีความพร้อมน้อยมาก

๖.๒ ส�านักงานเขต
  จากเอกสารแบบฟอร์มที่ให้รายงานผลการเตรียมการจัดซ้ือจัดจ้าง รายการที่ได้รับงบประมาณตั้งแต่ 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทขึ้นไป และด�าเนินการในไตรมาสที่ ๑ แสดงข้อมูลเฉพาะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
เนื่องจากหมวดรายจ่ายอื่นมีลักษณะรวมท้ังรายการท่ีการจัดซื้อจัดจ้างและรายการที่อนุมัติให้จ่ายเป็นค่าตอบแทน 
ผู้เกี่ยวข้องในโครงการได้ โดยได้แสดงข้อมูลไว้ท้ายเอกสารนี้

  ๖.๒.๑  ส�านักงานเขตบางพลัด 
  ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
     หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ๑๐ รายการ อยู่ในขั้นตอนท�าแผนขอซื้อขอจ้าง (ซึ่งเป็น

ขั้นตอนที่ ๑ ในการเตรียมการและเป็นสิ่งที่ต้องจัดท�าไว้ก่อนการเสนอของบประมาณ) ทั้ง ๑๐ รายการ
     ค่าครุภัณฑ์ ๗ รายการ อยู่ในขั้นตอนท�าแผนขอซื้อขอจ้าง (ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ ๑ ในการเตรียมการ

และเป็นสิ่งที่ต้องจัดท�าไว้ก่อนการเสนอของบประมาณ) ทั้ง ๗ รายการ 
  สรุป การเตรียมการจัดซ้ือจัดจ้างให้พร้อมลงนามในสัญญาได้เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณฯ มีผลบังคับใช้ 

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม ๑๗ รายการอยู่
ในขั้นตอนการจัดท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องจัดท�าให้แล้วเสร็จ ส่งส�านักงบประมาณฯ เพื่อเสนอ 
ขออนุมัติงบประมาณประจ�าปี ยังไม่ได้ด�าเนินการเพิ่มเติมหลังการเสนอของบประมาณทั้ง ๑๗ รายการ ไม่มีการเตรียม
การขับเคลื่อนให้เป็นไปตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ 

  การเตรยีมความพร้อมของส�านกังานเขตในภาพรวมมกีารเตรยีมความพร้อมค่อนข้างน้อย ส�านกังานเขตควร
ให้ความส�าคัญ มีการวางแผน เร่งรัด ก�ากับ ควบคุมงานให้มีการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานครด้วย

  ๖.๒.๒ ส�านักงานเขตบางกอกใหญ่
  ข้อมูล ณ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม ๑๐ รายการ
     • จัดท�าราคากลาง ๓ รายการ
     • จัดท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ รายการ (ซึ่งต้องจัดท�าอยู่แล้วก่อนเสนอของบประมาณประจ�าปี)

ยังไม่ได้เตรียมการเพิ่มเติมหลังเสนอของบประมาณ
     ค่าครุภัณฑ์ รวม ๑๓ รายการ
     • จัดท�าราคากลางแล้ว ๖ รายการ
     • จดัท�าแผนการจดัซื้อจดัจ้างแล้ว ๗ รายการ (ยังไมไ่ด้เตรียมการเพิ่มเติมหลงัเสนอของบประมาณ)
  สรุป การเตรียมความพร้อมตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ส�านักงานเขตบางกอกใหญ่ หากเพ่ิม 

การวางแผนร่วมกันก็จะท�าให้มีการเตรียมความพร้อมที่ดีได้
  ๖.๒.๓  ส�านักงานเขตตลิ่งชัน
  ข้อมูล ณ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๒๑ รายการ
     • ขอแก้ไขรายละเอียดเนื้องาน ๑ รายการ
     • จดัท�ารปูแบบรายการแล้ว ๖ รายการซึง่เป็นขัน้ตอนทีต้่องจดัท�าเสรจ็ก่อน เพือ่แนบเสนอขออนุมตัิ

งบประมาณ
     • เสนอขอเงินประจ�างวดแล้ว ๑๔ รายการยังไม่ได้จัดท�าราคากลาง ขอความเห็นชอบลงระบบ  
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เสนอราคาอนุมัติจ้าง แต่ท�าแผนปฏิบัติงานตามแบบ ง.๒๐๒ กรณีนี้ส�านักงานเขตยืนยันว่าจะก่อหนี้ได้ในไตรมาสที่ ๑ 
ค่าที่ดิน มีการเตรียมความพร้อม มีการด�าเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามท่ีปลัดกรุงเทพมหานคร
สั่งการโดยหัวหน้าหน่วยงานยืนยันความพร้อมในการก่อหนี้ไปยังส�านักงบประมาณฯซึ่งเป็นกรณีที่ส�านักงบประมาณฯ  
แจ้งว่าให้เสนอขออนุมัติเงินประจ�างวดได้

     ค่าครุภัณฑ์ ๑๔ รายการ
     • จัดท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว (ซึ่งเป็นข้ันตอนที่ต้องท�าเสร็จก่อนการเสนอของบประมาณ  

ยังไม่มีการเตรียมงานเพิ่มเติมหลังการเสนอของบประมาณ ๑๑ รายการ
     • จัดท�า TOR แล้ว ๑ รายการ
     • เสนอขออนุมัติเงินประจ�างวดแล้ว ๒ รายการ(มีมาตรฐานครุภัณฑ์แล้ว)
     สรปุในภาพรวม ส�านักงานเขตตลิง่ชนัมกีารวางแผนเตรยีมความพร้อมตามแบบ ง.๒๐๒ เสนอส�านกั

งบประมาณฯ แม้จะยังไมม่ีการเตรียมการไว้ก่อน ตามทีป่ลัดกรงุเทพมหานครสั่งการ แต่มีการวางแผนเตรยีมการว่าจะมี
การก่อหนี้ได้ในไตรมาสที่ ๑จะสามารถเสนอขอเงินประจ�างวดได้นับเป็นหน่วยงานที่มีการวางแผนงานจัดซื้อจัดจ้างที่ดี

  ๖.๒.๔ ส�านักงานเขตทวีวัฒนา
  ข้อมูล ณ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๑๒ รายการ ท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท�ารูปแบบรายการ ส่งส�านัก 

งบประมาณฯ ก่อนเสนอของบประมาณ ยงัไม่มกีารเตรยีมความพร้อมเพ่ิมเตมิหลงัการเสนอของบประมาณทัง้ ๑๒ รายการ
     ค่าครุภัณฑ์ ๓ รายการ
     • เครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง
     • รถบรรทุกดีเซล ๑ คัน
     • เครื่องตัดหญ้า ๑ เครื่อง
     ทั้ง ๓ รายการจัดท�า TOR แล้ว ครุภัณฑ์อ่ืนฝ่ายการคลังแจ้งว่า ครุภัณฑ์อื่นใช้งบประมาณไม่ถึง 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทจึงไม่ได้รายงาน (ตามที่คณะอนุกรรมการก�าหนดว่าให้รายงานเฉพาะที่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐บาท) 
และไม่มีการซื้อเครื่องปรับอากาศในโรงเรียน เนื่องจากมีโรงเรียนเพียง ๖ โรงเรียน ยังไม่จ�าเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติม

 สรุป ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑๒ รายการ ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการจัดซ้ือจัดจ้างตามที่ 
ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ค่าครุภัณฑ์ ๓ รายการ จัดท�า TOR แล้ว ในภาพรวมสมควรต้องปรับแก้ไขรายการค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ๑ สัปดาห์ ยังไม่มีการเคลื่อนไหว 
ขบัเคลือ่นกระบวนการจัดซ้ือจดัจ้าง ให้เป็นไปตามทีป่ลดักรงุเทพมหานครสัง่การส�านกังานเขตควรมกีารวางแผน กวดขนั 
ควบคุมเร่งรัดให้มีการเตรียมความพร้อมเพิ่มมากกว่านี้ 

  ๖.๒.๕ ส�านักงานเขตจอมทอง
  ข้อมูล ณ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
     ค่าที่ดิน ๒๓ รายการ ท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดท�ารูปแบบรายการซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องแล้ว

เสร็จแนบเสนอส�านักงบประมาณฯ เมื่อเสนอของบประมาณแล้วยังไม่มีการเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมหลังการเสนอ 
ของบประมาณตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการทั้ง ๒๓ รายการ

     ค่าครุภัณฑ์ ๑๒ รายการ
     • จดัท�าแผนการจัดซือ้จดัจ้างเสนอส�านกังบประมาณฯ  เมือ่เสนอขออนมัุตงิบประมาณแล้วยงัไม่ได้

เตรียมความพร้อมเพิ่มเติมหลังการเสนอของบประมาณ ๔ รายการ
     • จัดท�า TOR แล้ว ๘ รายการ
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สรปุ ในภาพรวมของส�านกังานเขตจอมทอง มกีารเตรยีมความพร้อมในการจดัซือ้จดัจ้างตามทีป่ลดักรงุเทพมหานคร 
สัง่การน้อยมากค่าทีด่นิ ๒๓ รายการยงัไม่มกีารขบัเคลือ่นกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างทัง้ ๒๓ โครงการ ค่าครภุณัฑ์ ๑๒ รายการ  
ทีเ่กีย่วกบัค่าทีด่นิ ค่าใช้จ่ายอืน่ การซ่อมแซมถนน ตรอก ซอก ซอยฯ ยอด ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่มกีารส�ารวจ เคล่ือนไหว 
ด�าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส�านักงานเขตควรให้ความส�าคัญในการด�าเนินการตามหนังสือ
สังการของปลัดกรุงเทพมหานคร วางแผน ก�ากับ ควบคุมงานให้มีการขับเคลื่อนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการแก้ไข
ปัญหาความทุกข์ของประชาชนมากกว่านี้

ส�านักงานเขตที่คณะกรรมการฯ เชิญมาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) เพื่อรับทราบอุปสรรคปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ มี ๓ ส�านักงานเขตคือ

    ๑. ส�านักงานเขตธนบุรี
    ๒. ส�านักงานเขตคลองสาน
    ๓. ส�านักงานเขตบางกอกน้อย
  ๖.๒.๖ ส�านักงานเขตธนบุรี 
  ข้อมูล ณ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๘ รายการ จัดท�าราคากลางแล้วทั้งหมด ส�านักงานเขตแจ้งว่าจะสามารถ

ก่อหนี้ผูกพันได้ในไตรมาสที่ ๑ ทุกรายการ
     ค่าครุภัณฑ์ ๙ รายการ 
     • ขออนุมัติจ้างแล้วและเสนอขอเงินงวดแล้ว ๕ รายการ 
     • พิจารณาได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ๑ รายการ 
     • จัดท�า TOR แล้ว ๓ รายการ ส�านักงานเขตแจ้งว่าจะสามารถก่อหนี้ ส่งของ ได้ภายในไตรมาสที่ 

๑ ทุกรายการ
สรุป การเตรียมความพร้อมของส�านักงานเขตธนบุรีการเตรียมความพร้อมทั้ง ๒ หมวด ด�าเนินการได้รวดเร็ว  

มีความพร้อมมากที่สุดในกลุ่มกรุงธนเหนือ ความพร้อมรวดเร็วดังกล่าวเกิดจาก
  ๑. สภากรุงเทพมหานครได้อนุมัติงบประมาณได้เร็วกว่าปีที่ผ่านมา
  ๒. เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในส�านักงานเขตให้ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมตามที่ปลัดกรุงเทพมหานคร

สั่งการ
  ๓. เจ้าหน้าที่เข้าใจระเบียบและวิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างดีขึ้นแล้ว
  ๔. การมีหนังสือสั่งการจากปลัดกรุงเทพมหานคร และส�านักงบประมาณฯ มีแนวปฏิบัติแจ้งมาท�าให้

ส�านักงานเขตถือปฏิบัติและเร่งรัดการด�าเนินการให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๖.๒.๗  ส�านักงานเขตคลองสาน
  ข้อมูล ณ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
     ค่าที่ดิน ๑๓ รายการ ทุกรายการอยู่ในข้ันตอนการท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องจัดท�าส่ง 

ส�านักงบประมาณฯก่อนเสนอของบประมาณ ยังไม่มีการด�าเนินการเพิ่มเติมหลังเสนอของบประมาณ ตามที ่
ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการแต่อย่างใดทั้ง ๑๓ รายการ

     ค่าครุภัณฑ์ ๒๒ รายการ ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนการท�าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงต้องจัดท�าส่ง 
ส�านักงบประมาณฯ ก่อนเสนอของบประมาณ ยังไม่มีการด�าเนินการเพิ่มเติมหลังเสนอของบประมาณ ตามที ่
ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการแต่อย่างใดทั้ง ๒๒ รายการ

สรุป ในภาพรวมส�านักงานเขตคลองสานทั้ง ๒ หมวด มีการเตรียมความพร้อมในการจัดซ้ือจัดจ้างให้สามารถ
ลงนามในสัญญาเมื่อข้อบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) น้อยที่สุดในกลุ่มกรุงธนเหนือเช่นเดียวกับส�านักงาน
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เขตบางกอกน้อย ค่าที่ดินฯ ๑๓ รายการ ไม่ได้มีการเตรียมการเพิ่มเติมหลังเสนอของบประมาณทั้ง ๑๓ รายการ 
ค่าครุภัณฑ์ไม่ได้เตรียมการเพิ่มเติมหลังเสนอของบประมาณทั้ง ๒๒ รายการส�านักงานเขตควรวางแผนเร่งรัดด�าเนินการ 
กวดขัน ควบคุมให้มีการด�าเนินการตามหนังสือสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร มีความร่วมมือ ประสานงานกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมอบหมาย

  ๖.๒.๘  ส�านักงานเขตบางกอกน้อย
  ก.  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒)
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๙ รายการ อยู่ในขั้นตอนการจัดท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องจัดท�าให้ 

แล้วเสร็จก่อนการเสนอของบประมาณประจ�าปี ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างใดๆ ตามที่ปลัด
กรุงเทพมหานครสั่งการ

     ค่าครุภัณฑ์ (ข้อมูล ณ ๑๘ และ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒)
     ๓ รายการ ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนการจัดท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่นเดียวกับค่าที่ดินฯ ยังไม่มี

การด�าเนินการเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมหลังการเสนอของบประมาณ และตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ
สรุป ในภาพรวม ส�านักงานเขตบางกอกน้อย มีการเตรียมความพร้อมน้อยมากในการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมลง

นามในสญัญาได้ เมือ่ข้อบญัญตังิบประมาณฯ มผีลบงัคบัใช้ ส�านกังานเขตควรขบัเคลือ่นงานให้เป็นไปตามหนงัสอืสัง่การ 
ของปลัดกรุงเทพมหานครร่วมมือจะท�าให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น บางฝ่ายควรได้รับการก�ากับกวดขันอย่างใกล้ชิด  
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก�าหนดเป็นไปตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ

ส�านกังานเขตบางกอกน้อยได้แจ้งอปุสรรคปัญหาในการเตรยีมความพร้อมตามทีป่ลดักรงุเทพมหานครสัง่การคอื
การลงรายการในระบบ มรีะเบยีบก�าหนดให้เฉพาะผูท้ีม่หีน้าทีเ่ท่านัน้ทีจ่ะเข้าระบบลงข้อมลูได้ ซึง่ก�าหนดเฉพาะไว้จ�านวน
น้อย ไม่สามารถให้เจ้าหน้าที่อื่นช่วยลงระบบได้ประกอบกับมีรายละเอียดมากจึงท�าให้ล่าช้า 

สรุปผลการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ
๑. หน่วยงานที่มีการเตรียมความพร้อมน้อย
 ๑.๑  ส�านักการศึกษา
 ๑.๒  ส�านักงานเขต
    ๑.๒.๑ ส�านักงานเขตบางกอกน้อย
    ๑.๒.๒ ส�านักงานเขตคลองสาน
    ๑.๒.๓ ส�านักงานเขตจอมทอง
    ๑.๒.๔ ส�านักงานเขตบางกอกใหญ่
    ๑.๒.๕ ส�านักงานเขตบางพลัด
    ๑.๒.๖ ส�านักงานเขตทวีวัฒนา
๒. หน่วยงานที่มีการเตรียมความพร้อมมาก
 ๒.๑ ส�านักงานเขตธนบุรี
 ๒.๒ ส�านักงานเขตตลิ่งชัน

หลักเกณฑ์การจ�าแนก ความพร้อมมากกับความพร้อมน้อย 
 จ�าแนกจากข้อมลูในแบบฟอร์มทีห่น่วยงานส่งมา ซึง่แสดงความคืบหน้ารายการต่าง ๆ  มาพจิารณาว่าเตรยีมความ 

พร้อมแล้วเท่าใด ใช้เนือ้งานตามขัน้ตอนทีแ่สดง หน่วยงานทีม่กีารเตรยีมความพร้อม มากกว่าร้อยละ ๕๐ (โดยประมาณ) 
ของรายการ ทีไ่ด้รับอนมุตังิบประมาณ จดัให้อยูใ่นกลุม่พร้อมมาก หน่วยงานทีม่กีารเตรยีมความพร้อม น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
(โดยประมาณ) ของรายการที่ได้รับอนุมัติจัดอยู่ในกลุ่มมีความพร้อมน้อย
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๗. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๗.๑ ส�านักการศึกษา
  ๗.๑.๑  การด�าเนินการในค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ควรยึดถือปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนที่ก�าหนดให้ถูกต้อง 

เพื่อมิให้เกิดปัญหาความผิดพลาดต้องขอหารือทบทวนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นความล่าช้าและยังถูกตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จรงิท�าให้การท�างานชะงกัมากถงึ ๑๒รายการต้องแก้ปัญหาต่อเนือ่งมาอกี ๑ ปีงบประมาณ 
มีผลท�าให้งานในปีงบประมาณต่อไปชะงักด้วย

  ๗.๑.๒ เหตุล่าช้าในข้อ ๗.๑.๑ งานที่คั่งค้างมาจากปีงบประมาณก่อนท�าให้ปีงบประมาณใหม่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพียง ๒ รายการ และไม่ใช่รายการเกี่ยวกับอาคารสถานศึกษาท�าให้ครูและนักเรียนของ 
กรุงเทพมหานครจ�านวนมากเสียโอกาสในการได้ใช้อาคารในการเรียนการสอนกระทบถึงผลการศึกษาของเด็กนักเรียน  
ผูบ้รหิารของส�านกัการศกึษาควรกวดขันให้การด�าเนนิการต่าง ๆ  ถกูต้อง เมือ่เกดิปัญหาให้รบีแก้ไขปัญหาให้ลลุ่วงผ่านไป 
อย่างถกูต้องรวดเรว็ไม่ค่ังค้างเหลือ่มปีงบประมาณ (จนเป็นเหตใุห้ไม่ได้สร้างงานใหม่อนัเนือ่งมาจากงานเก่าทีค้่างเหลือ่ม 
ปีมา) ข้อเสนอแนะหรือข้อทกัท้วงทีถู่กต้องของหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น ส�านกังบประมาณฯ ส�านกัการคลงั คณะอนกุรรมการ
ติดตามงบประมาณฯ ควรให้ความส�าคัญและปฏิบัติตามหนังสือตอบข้อหารือหรือข้อเสนอแนะนั้น ๆ

  ๗.๑.๓  การวางแผนปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าที่ดินฯ 
     ก. ควรค�านึงถึงและป้องกันอุปสรรคปัญหาจากการเข้าใช้สถานที่ หรือการร่วมกันด�าเนินการของ

หลายหน่วยงานที่อาจท�าให้งานล่าช้า เช่น วัด กรมธนารักษ์หน่วยงานสาธารณูปโภค ในการด�าเนินงานและการเตรียม
ความพร้อมของงานในไตรมาสที่ ๑ ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมหานครสั่งการ 

     ข. ควรมีการส�ารวจก่อนการออกแบบ เพื่อให้รับกับสถานที่ที่จะก่อสร้าง เช่น การออกแบบเสาเข็ม
ให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคที่จะท�าให้งานล่าช้า และเกิดอุปสรรค

     ค. ให้จัดท�าแผนปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงกับปริมาณงาน เนื้องาน ขั้นตอนของงานและปฏิบัติให้ได้
ตามแผนที่วางไว้ เพื่อมิให้งานล่าช้าไป รวมค้างในปลายปีงบประมาณ 

  ๗.๑.๔ ประเภทค่าครุภัณฑ์ ๕๗ รายการ มีรายการที่ต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส่งโรงเรียนต่าง ๆ จ�านวนมาก 
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กล้องจุลทรรศน์ เครื่องท�าน�้าเย็น ซึ่งควรเร่งรัดการเตรียมความพร้อมให้สามารถก่อหนี้และส่งครุภัณฑ์
ให้โรงเรยีนทีม่คีวามจ�าเป็นต้องใช้อย่างเรว็ทีส่ดุโดยเฉพาะครุภณัฑ์ทีม่รีาคามาตรฐานจะสามารถด�าเนนิการขออนมุตัเิงนิ
ประจ�างวดได้ทนัท ีเพือ่สนบัสนนุให้การจดัการเรยีนการสอนขับเคลือ่นไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพและหากด�าเนนิการตามที่
ปลัดกรงุเทพมหานครสัง่การ คือ ต้นเดอืนตลุาคมสามารถก่อหนีผ้กูพนัลงนามในสญัญาในการจดัซือ้จดัจ้างให้มกีารใช้จ่าย 
งบประมาณ การด�าเนนิการของแต่ละรายการทีล่่าช้า อาจมผีลกระทบต่อประสทิธภิาพ ประสทิธผิล คณุภาพ ผลสมัฤทธิ์
ของโครงการต่าง ๆ ซึ่งส่งผลถึงผลการเรียนการสอน

๗.๒ ส�านักงานเขต
  ๗.๒.๑ ส�านักงานเขต ๘ เขตในกลุ่มกรุงธนเหนือในภาพรวมมีการด�าเนินการเตรียมความพร้อมมากรวม  

๒ เขต ที่จะก่อหนี้ ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีหนังสือสั่งการส�านักงานเขตธนบุรีมีการเตรียมความพร้อมมีรายการที่
เตรียมแล้วมากที่สุดในกลุ่มกรุงธนเหนือ

  ๗.๒.๒  ส�านักงานเขตควรให้ความส�าคัญในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมก่อหนี้ได้ในวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ โดยมีการเตรียมการดังนี้ 

     ก. การจดัการแผนปฏบิตังิานในการจดัซือ้จดัจ้างทีเ่สนอส�านกังบประมาณฯ ควรวางแผนให้มคีวาม
เป็นไปได้ตรงกับข้อเท็จจริงที่ปฏิบัติได้ โดยมีการเตรียมข้อมูลให้พร้อมแล้วประชุมปรึกษาหารือวางแผนร่วมกัน

     ข. ด�าเนินการให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในแผนตามข้อ ก. หากมีอุปสรรคปัญหาควรรีบแก้ไขไม่ให้งาน
ล่าช้าคั่งค้างไปถึงไตรมาสที่ ๔ ปลายปีงบประมาณ ซึ่งควรเป็นเวลาที่ควรใช้ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมที่จะ
ก่อหนี้ได้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

  ๗.๒.๓  หลายส�านักงานเขตมีอุปสรรคด้านเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก 
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มีระเบียบก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ระเบียบก�าหนดเท่านั้น จึงจะเข้าระบบลงข้อมูลจ�านวนมากได้ ท�าให้ส�านักงานเขตไม่
สามารถให้เจ้าหน้าที่อื่นช่วยท�างานได้งานจัดซื้อจัดจ้างจึงล่าช้าส�านักการคลังควรช่วยรับฟังปัญหาและเสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหาให้ส�านักงานเขต 

  ๗.๒.๔  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างถ้าไม่มีการวางแผนและก�ากับอย่างใกล้ชิดอาจท�าให้การด�าเนินงาน/การใช้
จ่ายเงิน ล่าช้า ท�าให้ด�าเนินงานไม่ทันปีงบประมาณนั้นๆ จ�าเป็นมากที่สุดในการต้องเริ่มงานให้เร็วตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนใช้จ่ายเงินสามารถลงนามสัญญาได้ทัน

  ๗.๒.๕  ค่าครภุณัฑ์ เป็นเรือ่งของการจดัซือ้ครภุณัฑ์ซึง่ใช้เวลาในการเตรยีมงานและมขีัน้ตอนน้อยกว่าค่าทีด่นิ 
และสิ่งก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ จึงวางใจคิดว่าจะท�าเมื่อใดก็ได้ ท�าให้การจัดซื้อล่าช้า ข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ต่าง ๆ มี 
ความจ�าเป็นต้องใช้ควรเร่งจัดซือ้ทนัทท่ีีได้รบัอนมุตังิบประมาณตัง้แต่ต้นไตรมาสที ่๑ ตามทีป่ลดักรงุเทพมหานครสัง่การ

  ๗.๒.๖  ปลดักรงุเทพมหานครสัง่การตามหนงัสอืลงวนัที ่๗ สงิหาคม ๒๕๖๒ ให้ทกุหน่วยงานเตรยีมความพร้อม 
การจดัซือ้ จดัจ้างให้พร้อมทีจ่ะก่อหนีผ้กูพนัเมือ่ข้อบญัญตัมิผีลบงัคับใช้ ต่อมาเมือ่วนัที ่๒ กนัยายน ๒๕๖๒ ส�านกังบประมาณฯ  
จึงออกแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณฯ ซึ่งเป็นเวลาที่กระช้ันชิดกับวันที่ข้อบัญญัติงบประมาณฯ  
มีผลบังคับใช้ (ส�านักและส�านักงานเขต มีเวลาปฏิบัติงานตามแนวทางที่เวียนแจ้งประมาณ ๑ เดือน) ส�านักงบประมาณฯ 
ควรเวียนหนังสือทั้ง ๒ ฉบับให้เร็วกว่าน้ี เพื่อให้ส�านักและเขตมีเวลาเตรียมการให้ถูกต้องตามแนวทางได้ตามก�าหนดที่
ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ 

๘. ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
๘.๑  ส�านักงบประมาณฯ เป็นหน่วยงานท่ีเวียนหนังสือสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานครแจ้งให้ทุกหน่วยงาน

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีที่ข้อบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้ ดังนั้น ส�านักงบประมาณฯ ควรมี
มาตรการในการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ด�าเนินการตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการหรือไม่ เช่น ออกแบบการ
รายงานเฉพาะเรื่องนี้ให้ส�านักงานเขตรายงาน เป็นต้น

๘.๒  สบืเนือ่งจากข้อ ๗.๒.๖ ส�านกังบประมาณฯ ควรเวยีนแจ้งแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรหิารงบประมาณล่วงหน้า 
ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม วันเร่ิมต้นท่ีข้อบัญญัติงบประมาณฯ มีผลบังคับใช้ให้ เพียงพอที่หน่วยงานต่าง ๆ จะได้ศึกษา 
รายละเอียดและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ

๘.๓  ความเข้าใจในเรื่องการเสนอขออนุมัติเงินประจ�างวดรายการค่าท่ีดิน รายการใดขอเงินประจ�างวดได้เลย 
รายการใดต้องด�าเนินการให้แล้วเสรจ็ตามขัน้ตอนทีก่�าหนดจงึจะเสนอขอเงินประจ�างวด ส�านกังานเขตยงัขาดความเข้าใจ 
ตรงกันและเข้าใจว่าเจ้าหน้าท่ีส�านักงบประมาณฯ ปฏิบัติต่อส�านักงานเขตไม่เหมือนกันสมควรที่ส�านักงบประมาณฯ  
จะได้ท�าความเข้าใจ เน้นย�้าให้ทุกเขตเข้าใจตรงกัน

๙. ส�านักการคลัง 
๙.๑  สืบเนื่องจากข้อ ๗.๒.๓ ส�านักการคลังควรช่วยดูแลแก้ไขปัญหา และให้ค�าปรึกษาในการลงระบบในการ 

จัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว 
๙.๒  จัดการอบรม การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความช�านาญ 

ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องรวดเร็ว 

๑๐. ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
๑๐.๑  ให้ความส�าคัญในการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถลงนามก่อหนี้ผูกพันได้อย่าง

รวดเร็วเมื่อข้อบัญญัติงบประมาณฯ มีผลบังคับใช้ ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ต่อระบบการเงิน การคลัง การงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไป ดังนี้

   ก. กรุงเทพมหานครสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายตรงตามไตรมาสที่ก�าหนดไว้
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   ข. โครงการต่าง ๆ เป็นไปตามก�าหนดเวลาไม่ล่าช้าคั่งค้างไปปลายปีงบประมาณหรือข้ามปีงบประมาณ 
   ค. ไม่ต้องมีการโอนเงินเข้างบกลางมาก ยุ่งยากเป็นภาระของการงบประมาณ 
   ง. ประชาชนได้ใช้บริการได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้าทันเวลา 
   จ. การก่อหนี้ผูกพันที่รวดเร็ว ผลมวลรวมทั้งหมดช่วยให้การขับเคล่ือนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับชาติ

ลื่นไหลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑๐.๒  ควรมอบหมายส�านกังบประมาณฯ ตดิตามรายงานผลการเตรยีมความพร้อมให้ปลดักรงุเทพมหานครและ

ผู้ร่วมโครงการกรุงเทพมหานครทราบด้วย
๑๐.๓  การออกหนงัสอืสัง่การให้หน่วยงานเตรยีมความพร้อมดงักล่าว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกหนงัสือเวยีน 

แล้ววันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ หากออกหนังสือเวียนแจ้งเร็วกว่านี้และด�าเนินการ ข้อ ๗.๒.๖ ด้วย จะท�าให้ทุกหน่วยงาน
มีเวลาพอสามารถด�าเนินการตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐.๔  ในการพจิารณาปรบัแผนระหว่างงวด ท่ีเดมิเป็นอ�านาจของปลัดกรงุเทพมหานครในการพจิารณาอนมุตันิัน้ 
อาจท�าให้เกดิความล่าช้าในการใช้จ่ายงบประมาณนัน้ ดงันัน้ เพือ่ให้เกดิความคล่องตวัในการด�าเนนิงานจงึควรให้อ�านาจ
ดังกล่าวเป็นของผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณฯ แล้วรายงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ ทั้งนี้ ควรมีการเขียนไว้ใน
ระเบียบให้ชัดเจน

๑๑. กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครควรให้มีการปรับปรุง แก้ไข ข้อบัญญัติ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการงบประมาณ ให้การบริหาร 

งบประมาณเป็นไปอย่างมแีระสทิธภิาพ รวดเรว็ บรรลเุป้าหมายทีก่�าหนด ซึง่อาจให้มกีารทบทวนปรบัปรงุ แก้ไขข้อบญัญตัิ 
วิธีการงบประมาณฯ ในเรื่องการบริหารงบประมาณ เช่น ก�าหนดให้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน แนวทางการก่อหนี้ผูกพัน การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรวมถึงการโอนเปล่ียนแปลงงบกลางด้วย 
เป็นต้น และควรให้ความส�าคัญกับการติดตาม ประเมินผลและรายงานโดยให้มีการก�าหนดแนวทาง/วิธีการติดตาม 
ประเมินผล พร้อมก�าหนดผู้รับผิดชอบในกระบวนการติดตามฯ เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของ
ผู้บริหารและหน่วยงาน ในแต่ละขั้นตอน
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ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๗
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สรุปผลงานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์
กรรมการ

พลโท โชติภณ จันทร์อยู่ 
กรรมการ

พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล   
กรรมการและเลขานุการ

นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า
รองประธานกรรมการ

นายกิตติ บุศยพลากร
กรรมการ

พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต
กรรมการ

ร้อยต�ารวจตรี 
เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
ประธานกรรมการ                                                                         
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คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน�้าคลองลาดพร้าวฯ  
พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการฯ

คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินการ  
กรณีเพลิงไหม้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนที่ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมายให้พิจารณา     



สรุปผลงานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมายให้พิจารณา   
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คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยได้ประชุมร่วมกับส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรับทราบข้อมูลเก่ียวกับ 
การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ท�าการของส�านักฯ 



สรุปผลงานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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สรุปผลงานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๑ และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  
ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๗ คน ดังนี้

 ๑. ร้อยต�ารวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ       ประธานกรรมการ
 ๒. นายสมบูรณ์  ม่วงกล�่า รองประธานกรรมการ
 ๓. นายกิตติ บุศยพลากร กรรมการ
 ๔. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต กรรมการ
 ๕. นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ กรรมการ
 ๖. พลโท โชติภณ จันทร์อยู่ กรรมการ
 ๗. พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล    กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
 ๑. นางสาวมณีรัตน์              ศรีก�าเหนิด นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ
      กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
      ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
 ๒. นางสาวสาธิตา               โพธิ์เจริญกิจ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
      กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
      ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
 

ผลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ รับทราบข้อมูล ติดตามความคืบหน้าในการ

ด�าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ในประเด็นดังนี้

๑. ตดิตามความคืบหน้าในการด�าเนนิโครงการก่อสร้างเขือ่น ค.ส.ล. และประตรูะบายน�า้ คลองลาดพร้าว 
คลองบางบัว  คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิม อุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า -  
รามค�าแหง ไปทางประตูระบายน�้าคลองสองสายใต้

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน�้า คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และ
คลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิม อุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า - รามค�าแหง ไปทางประตูระบายน�้าคลองสองสายใต้

เป้าหมาย : เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน�้า แก้ไขปัญหาน�้าท่วมและการรุกล�้าล�าน�้าสาธารณะ
งบประมาณ : ๑,๖๔๕ ล้านบาท 
ผู้รับจ้าง : บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด  
สัญญาเลขที่ : สนน. ๓๑/๒๕๕๙ 
เริ่มสัญญา : วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
สิ้นสุดสัญญา : วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ระยะเวลาก่อสร้าง : ๑,๒๖๐ วัน
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ปริมาณงาน :
๑. ก่อสร้างเขือ่น ค.ส.ล. (สมอยดึด้านหลงั) ตามแบบเลขที ่RB.๑๕๑๖๐๕ - ๐๔ ความยาวประมาณ ๕,๓๐๐ เมตร 
๒.  ก่อสร้างเขือ่น ค.ส.ล. (สมอยดึด้านหลงั) ตามแบบเลขที ่RB.๑๘๑๘๐๖ - ๐๕  ความยาวประมาณ ๔๐,๐๐๐ เมตร
๓.  ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบเลขที่ R.๑๕/๑ ความยาวประมาณ ๔๕,๓๐๐  เมตร 
๔.  ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.๔ จ�านวน ๙๐๖ แห่ง 
๕.  ก่อสร้างประตูระบายน�้า ตามแบบเลขที่ WG.๐๒๐๔๕๘ - ๐๑ จ�านวน ๑ แห่ง
ความก้าวหน้าของโครงการฯ (ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) :
๑.  แนวก่อสร้างส่วนที่ไม่มีปัญหาชุมชนรุกล�้าแนวเขตคลอง 
 ๑.๑  แนวก่อสร้างส่วนที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค ความยาวประมาณ ๘ กิโลเมตร 
 ๑.๒  แนวก่อสร้างส่วนท่ีอยู่ระหว่างตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ความยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร รวมเสาเข็ม 

ที่ด�าเนินการได้ ๑๕,๖๖๓ ต้น รวมความยาวประมาณ ๑๐,๘๓๓.๕๐ เมตร 
 ปัญหาอุปสรรค 
 ๑. ข้อจ�ากัดด้านการล�าเลียงวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง
 ๒. อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อรื้อถอนรั้ว/โครงสร้างของอาคารส่วนที่รุกล�้าแนวเขตคลอง
๒. แนวก่อสร้างส่วนที่มีชุมชนรุกล�้าแนวเขตคลอง จ�านวน ๕๐ ชุมชน ความยาวประมาณ ๓๒ กิโลเมตร สถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) รื้อย้ายได้บางส่วนและส่งมอบให้ส�านักการระบายน�้าแล้ว ดังนี้  
 ๒.๑ ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ความยาวชุมชนประมาณ ๒๔๐ เมตร ด�าเนินการได้ ๒๐๗.๐๐ เมตร
 ๒.๒ ชุมชนสะพานไม้ ๒ ความยาวชุมชนประมาณ ๙๒๓ เมตร ด�าเนินการได้ ๕๒๙.๕๐ เมตร 
 ๒.๓ ชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทยญี่ปุ่น ความยาวชุมชนประมาณ ๔๖๗ เมตร ด�าเนินการได้ ๗๖.๕๐ เมตร
 ๒.๔ ชุมชนวังหิน ความยาวชุมชนประมาณ ๔๐๐ เมตร ด�าเนินการได้ ๗๖.๕๐ เมตร                                                                   
 ๒.๕ ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง ความยาวชุมชนประมาณ ๕๗๓ เมตร ด�าเนินการได้ ๒๙๒.๕๐ เมตร
 ๒.๖ ชุมชน กสบ.หมู่ ๕ ความยาวชุมชนประมาณ ๗๐๔ เมตร ด�าเนินการได้ ๖๘๘.๕๐ เมตร 
 ๒.๗ ชุมชนพัฒนาหมู่ ๒ ความยาวชุมชนประมาณ ๔๐๔ เมตร ด�าเนินการได้ ๓๘๔.๐๐ เมตร
 ๒.๘ ชุมชนพัฒนาหมู่ ๑ ความยาวชุมชนประมาณ ๘๒๗ เมตร ด�าเนินการได้ ๗๙๙.๕๐ เมตร
 ๒.๙ ชุมชนประชานุกูล ความยาวชุมชนประมาณ ๕๗๔ เมตร ด�าเนินการได้ ๕๗๖.๐๐ เมตร                                                 
 ๒.๑๐ ชุมชนเพิ่มสินรวมใจ ความยาวชุมชนประมาณ ๔๑๖ เมตร ด�าเนินการได้ ๔๐๙.๕๐ เมตร  
 ๒.๑๑ ชุมชนเพิ่มสินถมยา ความยาวชุมชนประมาณ ๕๓๕ เมตร ด�าเนินการได้ ๕๑๗.๕๐ เมตร                                               
 ๒.๑๒ ชุมชนหลัง ว.ค. จันทร์เกษม ความยาวชุมชนประมาณ ๖๑๑ เมตร ด�าเนินการได้ ๕๙๗ เมตร                            
 ๒.๑๓ ชุมชนวัดบางบัว ความยาวชุมชนประมาณ ๔๓๒ เมตร ด�าเนินการได้ ๒๐๗.๐๐ เมตร
 ๒.๑๔ ชมุชนรมิคลองฯ ประชาอทุศิ ช่วงที ่๑ ความยาวชมุชนประมาณ ๑๔๐ เมตร ด�าเนนิการได้ ๑๓๖.๕๐ เมตร                            
 ๒.๑๕ ชมุชนรมิคลองฯ ประชาอทุศิ ช่วงที ่๒ ความยาวชมุชนประมาณ ๒๐๐ เมตร ด�าเนนิการได้ ๒๓๕.๕๐ เมตร                            
 ๒.๑๖ ชุมชนเลียบคลอง ๒ โซน ๑ ความยาวชุมชนประมาณ ๑,๓๒๐ เมตร ด�าเนินการได้ ๑,๒๓๔.๕๐ เมตร    
 ๒.๑๗ ชุมชนเลียบคลอง ๒ โซน ๒ ความยาวชุมชนประมาณ ๙๕๐ เมตร ด�าเนินการได้ ๘๗๗.๕๐ เมตร                            
 ๒.๑๘ ชุมชนเลียบคลอง ๒ โซน ๓ ความยาวชุมชนประมาณ ๑,๔๓๐ เมตร ด�าเนินการได้ ๑,๓๖๒.๐๐ เมตร                                   
 ๒.๑๙ ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา ความยาวชุมชนประมาณ ๘๘๑ เมตร ด�าเนินการได้ ๓๖๔.๕๐ เมตร                                                 
 ๒.๒๐ ชุมชนหลังกรมวิทย์ฯ ความยาวชุมชนประมาณ ๕๓๐ เมตร ด�าเนินการได้ ๑๕๓.๐๐ เมตร
 ๒.๒๑ ชุมชนพหลโยธิน ๓๒ ความยาวชุมชนประมาณ ๕๘๐ เมตร ด�าเนินการได้ ๗๘.๐๐ เมตร
 ๒.๒๒ ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา ความยาวชุมชนประมาณ ๑,๘๕๐ เมตร ด�าเนินการได้ ๓๘๑.๐๐ เมตร   
 ๒.๒๓ ชุมชนเสนานิคม ความยาวชุมชนประมาณ ๒๕๑ เมตร ด�าเนินการได้ ๒๔๑.๕๐ เมตร                                             
 ๒.๒๔ ชุมชนลาดพร้าว ๘๐ ความยาวชุมชนประมาณ ๑๐๐ เมตร ด�าเนินการได้ ๒๒๕.๐๐ เมตร                                             
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 ๒.๒๕ ชุมชนชายคลองบางบัว ความยาวชุมชนประมาณ ๑,๑๕๔ เมตร ด�าเนินการได้ ๕๘.๕๐ เมตร                                             
 ๒.๒๖ ชุมชนสะพานไม้ ๑ ความยาวชุมชนประมาณ ๒๓๐ เมตร ด�าเนินการได้ ๑๙๓.๕๐ เมตร                                             
 ๒.๒๗ ชุมชนร้อยกรอง ความยาวชุมชนประมาณ ๓๑๕ เมตร ด�าเนินการได้ ๔๓.๕๐ เมตร                                             
 ๒.๒๘ ชุมชนลาดพร้าวภาวนา ความยาวชุมชนประมาณ ๗๖๕ เมตร ด�าเนินการได้ ๓๓.๐๐ เมตร รวมเสาเข็ม 

ที่ด�าเนินการได้ ทั้ง ๒๘ ชุมชน ๑๕,๓๒๓ ต้น ความยาวประมาณ ๓๓,๓๙๕.๕๐ เมตร
 ปัญหาอุปสรรค
 • ส�านกัการระบายน�า้ต้องรอการส่งมอบพืน้ท่ีจากสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (พอช.) รวมเสาเขม็ทีด่�าเนนิการ

ได้ทั้งโครงการ ๓๐,๗๘๔ ต้น ความยาวประมาณ ๒๓,๒๒๙ เมตร ผลงานรวมทั้งโครงการ ตามแผน (๔๖ เดือน) ๑๐๐ % 
ผลงานที่ท�าได้ ๔๓.๗๕ % ล่าช้า ๕๖.๒๕ %

๒. ติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินการกรณีเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
๒.๑ ประวัติและสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้
  อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรลัเวลิด์เป็นของส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัริย์ โดยบรษิทั เซน็ทรัลพฒันา 

จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูเ้ช่าประกอบกจิการห้างสรรพสนิค้า พาณชิย์ โรงแรม ภตัตาคาร ส�านกังาน โรงมหรสพ สถานศกึษา 
และจอดรถยนต์ ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๗.๓๕ น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้น ๘ ของอาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ต้นเพลิงจากถังเคมีข้างระบบบ�าบัดน�้าเสียที่บริเวณชั้นใต้ดิน B๒ และท่อระบายอากาศของ 
ระบบบ�าบัดน�้าเสียได้น�าความร้อนไหลไปตามเส้นท่อไฟเบอร์กลาส ซึ่งเป็นท่อระบายอากาศในแนวดิ่งจากชั้นใต้ดิน 
B๒ ไปยังท่อแนวนอนที่อยู่ระดับฝ้าเพดานของพื้นชั้น ๘ ที่บริเวณห้องโถงลิฟต์ เมื่อความร้อนท�าปฏิกริยากับก๊าซมีเทน 
ในท่อระบายอากาศ จึงเกิดเป็นเปลวไฟลุกไหม้ท่อไฟเบอร์กลาส ท�าให้ท่อขาดจากตัวยึดเกาะและตกลงที่ระดับพื้นชั้น ๘ 
เปลวไฟและควันได้พุ่งออกภายนอกอาคารทางด้านหน้าต่างของห้องโถงลิฟต์

๒.๒ การด�าเนินการ
  ส�านักการโยธาได้ร ่วมกับส�านักงานเขตปทุมวันและหน่วยงานผู ้เชี่ยวชาญด้านอัคคีภัยในอาคาร  

เข้าตรวจสอบสาเหตขุองการเกดิเพลงิไหม้ ซึง่จากการตรวจสอบเบือ้งต้นพบว่าโครงสร้างโดยรวมของอาคารยงัมคีวามมัน่คง 
แข็งแรง ส่วนงานระบบต่างๆ ได้รับความเสียหายบางส่วน โดยได้ให้ค�าแนะน�ากับเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
ในการแก้ไขปรบัปรุงงานระบบต่างๆ ให้สามารถเปิดใช้งานในส่วนท่ีไม่ได้รบัผลกระทบจากเหตเุพลงิไหม้ รวมทัง้ด�าเนนิการ 
แก้ไขอาคารที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ตามค�าส่ังส�านักงานเขตปทุมวันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ 
ใช้งานต่อไป 

  โดยคณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทาง
ป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสภากรุงเทพมหานคร
ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าวในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก  
(ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒   

๓. รบัทราบข้อมลูเกีย่วกบัการพฒันาปรับปรงุสถานท่ีท�าการของส�านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
๓.๑ ความเป็นมา
  เนื่องจากปัจจุบันส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีส�านักงานตั้งอยู ่ที่บริเวณส่ีแยกศรีอยุธยา 

ถนนพระรามที ่๖ แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร เป็นอาคารเก่าใช้งานมานาน มสีภาพทรุดโทรม บนทีด่นิ
ประมาณ ๗ ไร่  ซึง่มหีน่วยงานอืน่ร่วมใช้พืน้ทีอ่ยูด้่วย เช่น กองบงัคบัการสบืสวนสอบสวน กองบญัชาการต�ารวจนครบาล 
หน่วยรถดบัเพลงิของกองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน หน่วยรถจกัรยานยนต์ของต�ารวจจราจรโครงการพระราชด�าริ 
เป็นต้น นอกจากนีส้�านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัยงัมทีีด่นิทีอ่ยูใ่นความรบัผิดชอบในพ้ืนทีอ่ืน่ๆ อกีด้วย การใช้พืน้ที่
ของส�านกัป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงึไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร มคีวามจ�าเป็นต้องทบุรือ้อาคารเดมิแล้วก่อสร้าง
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อาคารใหม่พร้อมเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่มีความจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยสามารถบูรณาการการใช้ที่ดินดังกล่าวในการ
ก่อสร้างอาคารเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้พื้นท่ีและอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
ทางราชการและประชาชน เปรียบเสมือนเป็นศูนย์ราชการขนาดย่อมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร  
โดยส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถพิจารณาให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัด 
กรุงเทพมหานครมาใช้สถานที่ได้ เช่น ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๕๕ ศูนย์ควบคุมและส่ังการจราจรของกรุงเทพมหานครท่ีจะมีการถ่ายโอน 
ภารกจิมาในอนาคต กองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน กองบญัชาการต�ารวจนครบาล หน่วยรถดบัเพลงิของกองบญัชาการ 
ต�ารวจตระเวนชายแดนหน่วยต�ารวจจราจรตามโครงการพระราชด�าริ เป็นต้น

  โดยคณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทาง 
การพัฒนาและการบูรณาการการใช้ท่ีดินและอาคารของส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งสภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าวในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓  

๓.๒  การบริหารจัดการในระหว่างด�าเนินการ
  ๑) ปรับปรุงพืน้ทีช่ัน้ล่างอาคารส�านกัป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เพือ่ท�าเป็นส�านกังานชัว่คราว ฝ่ายการคลัง
  ๒) รื้อถอนอาคาร ๓ ชั้น ฝ่ายการคลังเดิม อาคารพักอาศัยสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท ๔ ชั้น
  ๓) ปรับปรุงพื้นท่ีและก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท พร้อมอาคารพักอาศัยสถานีดับเพลิง

และกู้ภัยพญาไท 
  ๔) รื้อถอนอาคารสโมสรดับเพลิง อาคารพักอาศัยสถานีดับเพลิงพญาไทร่วมกับต�ารวจ
  ๕) ปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารส�านักงาน ๖ ชั้น อาคารจอดรถยนต์ ๕ ชั้น 
  ๖) ย้ายบุคลากรเจ้าหน้าที่จากอาคารกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕ ชั้น จากอาคารส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เข้าใช้อาคาร 
  ๗) ร้ือถอนอาคารกองปฏบิตักิารดบัเพลงิและกู้ภัย ๕ ชัน้ อาคารกองบงัคบัการสบืสวนนครบาล ๖ ชัน้ อาคาร

ต�ารวจจราจรโครงการพระราชด�าริ ๕ ชั้น
  ๘) ปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารส�านักงาน ๕ ชั้น 
  ๙) ปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการ 
  ๑๐) ปรับปรุงอาคารส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ดับเพลิงและห้องสมุด
๓.๓ แนวทางการด�าเนินการ
  ๓.๓.๑ ระยะที่ ๑ 
                   ๑) ปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่างอาคารส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อท�าเป็นส�านักงานชั่วคราว 

ฝ่ายการคลัง
     ๒) รื้อถอนอาคารฝ่ายการคลังเดิม อาคารพักอาศัยสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท
             ๓) ปรบัปรงุพืน้ทีแ่ละก่อสร้างอาคารสถานดีบัเพลิงและกูภ้ยัพญาไทพร้อมอาคารพกัอาศยัสถานดีบัเพลิง 

และกู้ภัยพญาไท
  ๓.๓.๒ ระยะที่ ๒
           ๑) รื้ออาคารสโมสรดับเพลิง อาคารพักอาศัยสถานีดับเพลิงพญาไทร่วมกับต�ารวจ
             ๒) ปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารส�านักงาน ๖ ชั้น อาคารจอดรถยนต์ ๕ ชั้น 
  ๓.๓.๓ ระยะที่ ๓
              ๑) ร้ือถอนอาคารกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย อาคารกองบังคับการสืบสวนนครบาล อาคาร

ต�ารวจจราจรโครงการพระราชด�าริ
             ๒) ปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารส�านักงาน ๕ ชั้น
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  ๓.๓.๔ ระยะที่ ๔ 
            ๑) ปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการ
             ๒) ปรับปรุงอาคารส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิม

๔. พิจารณาข้อร้องทุกข์ร้องเรียนตามที่ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย
๔.๑ หนังสือขอความอนุเคราะห์ส�าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ส�าเนาเอกสารประกอบการอนุญาต  

และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร รวมถึงส�าเนาแบบแผนผังก่อสร้างอาคารของโครงการ  
The Remarkable พหลโยธิน ๙ ของบริษัท Able Asset Development จ�ากัด      

  ประธานสภากรงุเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรียบร้อย พจิารณา
หนงัสอืของนางประภาพร ธนะรชัต์ (เจ้าของบ้านระยะประชดิและผู้แทนชมุชนซอยพหลโยธนิ ๕ - ๑๑ และบรเิวณใกล้เคยีง)  
ลงวนัที ่๕ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรือ่ง ขอความอนเุคราะห์ส�าเนาใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร ส�าเนาเอกสารประกอบการอนญุาต 
และเอกสารอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อสร้างอาคาร รวมถงึส�าเนาแบบแผนผงัก่อสร้างอาคารของโครงการ The Remarkable  
พหลโยธิน ๙ ของบริษัท Able Asset Development จ�ากัด คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหนังสือร้องเรียนดังกล่าว  
โดยเชญิผูอ้�านวยการเขตพญาไท ผูร้้อง และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุเพือ่สอบถามรายละเอยีดข้อเทจ็จรงิแล้ว  
แต่เนือ่งจากผูร้้องได้มหีนงัสอืแจ้งให้ทราบว่า ตามทีชุ่มชนซอยพหลโยธนิ ๕ - ๑๑ และบรเิวณใกล้เคยีงได้พบความไม่โปร่งใส  
ในการด�าเนนิการก่อสร้างโครงการ The Remarkable พหลโยธนิ ๙ โดยข้อมลูในรายงานฯ ทีโ่ครงการน�าเสนอส�านกังาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติให้กับโครงการฯ ซึ่งชุมชนฯ ได้มีหนังสือถึงผู้อ�านวยการเขตฯ ขอให้จัดส่งส�าเนา 
ใบอนุญาต ส�าเนาเอกสารประกอบการอนุญาต เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และส�าเนาแบบแผนผังก่อสร้างฯ  
แต่ผูอ้�านวยการเขตฯ ได้ตอบปฏเิสธทีจ่ะส่งข้อมลูทัง้หมดตามทีช่มุชนฯ ร้องขอ ชมุชนฯ จงึท�าหนงัสอือทุธรณ์ต่อประธาน 
กรรมการข้อมลูข่าวสารฯ โดยคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารฯ ได้มคี�าสัง่ให้ส�านกังานเขตพญาไทเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง 
กบัการก่อสร้างอาคารฯ พร้อมทัง้รบัรองส�าเนาถกูต้องแก่ชมุชนฯ ซึง่ผูร้้องแจ้งว่า ได้รบัหนงัสอืจากส�านกังานคณะกรรมการ 
ข้อมูลข่าวสารฯ ที่สั่งการให้ส�านักงานเขตพญาไทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ให้ชุมชนฯ เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ 
พิจารณาแล้วเห็นว่าควรยุติเรื่องและเห็นควรส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครทราบและพิจารณาต่อไป 

๔.๒ หนงัสอืร้องเรยีนกรณร้ีานอาหารป้ิงย่าง “มาจดิะ” มกีารสร้างปล่องป้ิงย่างหลงัร้านและท�าให้บ้านข้างเคยีง 
ได้รับความเดือดร้อน

   ประธานสภากรงุเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรียบร้อย พจิารณา
หนงัสอืของนายวศิน นลิก�าแหง ลงวันที ่๑๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ ร้องเรยีนเกีย่วกับกรณร้ีานอาหารป้ิงย่าง “มาจดิะ” ทีต้ั่งอยู ่
ตรงข้ามธนาคารไทยพาณชิย์ ถนนนาคนวิาส ห่างจากส�านกังานเขตลาดพร้าว ๒๐๐ เมตร มกีารสร้างปล่องป้ิงย่างหลงัร้าน  
จ�านวน ๔ ปล่อง ท�าให้บ้านข้างเคยีงได้รบัความเดอืดร้อน ร้องเรยีนไปยงัส�านกังานเขตฯ ๒ ครัง้ แต่ยงัไม่ได้รบัการแก้ไขปัญหา  
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากรณีร้องเรียนดังกล่าว โดยเชิญผู้อ�านวยการเขตลาดพร้าวและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงและได้รับทราบข้อมูล ดังนี้ 

  ๑. ส�านักงานเขตลาดพร้าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายวศิน นิลก�าแหง อยู่บ้านเลขที่ ๒ ซอยนาคนิวาส ๑๓ 
ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และวันที่  
๙ มกราคม ๒๕๖๒ ความว่า ร้านมาจดิะต่อปล่องและลกูหมนุระบายอากาศ จ�านวน ๔ ปล่อง ระบายอากาศจากห้องครัว
ได้กล่ินคล้ายเนยและกลิน่อาหารจากพวกป้ิงย่างท�าให้รูส้กึหายใจไม่ออก ไม่สบาย ส�านกังานเขตฯ   จงึให้ฝ่ายสิง่แวดล้อม
และสขุาภบิาลตรวจสอบพบว่าบรเิวณดงักล่าว มีทัง้หมด ๓ ร้าน เป็นอาคารตกึแถว ๓ ช้ัน ต่อเนือ่งตดิกนั ได้แก่ ร้านมาจดิะ  
ประกอบกิจการจ�าหน่ายอาหารญ่ีปุ่น ร้านชามชม ประกอบกิจการร้านอาหารไทย และร้าน Ashley’s เป็นลักษณะ 
สถานบันเทิง (ร้านปิดกิจการชั่วคราว) 
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   ๒. ส�านักงานเขตลาดพร้าวได้มีการด�าเนินการตามล�าดับ คือ
    ๒.๑ ฝ่ายสิง่แวดล้อมและสขุาภบิาลได้มหีนงัสอืแจ้งเตอืนให้หยดุประกอบกจิการ ลงวนัที ่๑๒ กมุภาพนัธ์ 

๒๕๖๒ และมีหนังสือค�าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก้ไข/ระงับเหตุร�าคาญ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวมทั้งได ้
นดัหมายผูร้้องเรยีนและผูถ้กูร้องเรยีนไปตกลงแก้ไขปัญหาเหตุร�าคาญ ณ บ้านผู้ร้องเรยีน เมือ่วนัที ่๒๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 
ซึง่ได้ข้อสรปุว่า ผูถ้กูร้องเรยีนจะท�าการปรบัปรงุระบบปล่องระบายควนัไม่ให้เกดิกลิน่ ควนั และเสยีงดงัจนก่อให้เกดิเหตุ
ร�าคาญให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

     ๒.๒  ได้ติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาปล่องระบายควันส่งกลิ่นรบกวนและเสียงดัง จากการ
เปิดมอเตอร์ของทั้ง ๓ ร้าน และด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่โดย

         ๒.๒.๑  ได้ส่งด�าเนนิคดกีรณปีระกอบกจิการโดยไม่ได้รบัอนญุาต ตามหนงัสือลงวนัที ่๒๘ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๖๒ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอเชิญตัวมาสอบสวนข้อเท็จจริงที่ฝ่ายเทศกิจหลังจากได้รับหนังสือภายใน ๑๕ วัน

      ๒.๒.๒  ได้ตรวจสอบผลการแก้ไข เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ผลปรากฏว่า
          ๑)  ร้านมาจดิะได้ปรบัปรงุระบบปล่องระบายควนัโดยใช้ฝาครอบมอเตอร์ เพือ่ป้องกนัเสยีงดัง 

และต่อท่อจากปล่องระบายควันจากด้านหลังอาคารออกมาด้านหน้าอาคาร    
          ๒)  ร้าน Ashley’s ได้ปรบัปรุงระบบปล่องระบายควนัโดยย้ายปล่องระบายควนัจากจดุเดมิ

ห่างไปประมาณ ๕ เมตร หันปลายปล่องแนบด้านข้างอาคารเพื่อต่อท่อแนบอาคาร
         ๓)  ร้านชามชมท�าการปิดปล่องระบายควันและงดใช้ โดยปรับปรุงการจ�าหน่ายอาหารเป็น

ประเภทอื่นแทน
     ๒.๓  ได้ท�าการนัดหมายผู้ร้องเรียนเพื่อติดตามตรวจสอบผลการแก้ไข เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒  

ผลปรากฏว่ากลิ่นและเสียงลดน้อยลง แต่ผู้ร้องเรียนแจ้งว่ายังคงได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องดังกล่าวและขอให ้
ทางร้านฯ ปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง ซึ่งทางร้านฯ แจ้งว่าช่างจะเข้ามาแก้ไขในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยส�านักงานเขตฯ 
รับจะได้ติดตามรายงานผลให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป

      โดยคณะกรรมการฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่าแม้ส�านกังานเขตลาดพร้าวจะมกีารด�าเนนิการตามอ�านาจ
หน้าทีเ่พ่ือแก้ไขปัญหาเหตรุ�าคาญแต่การด�าเนนิการค่อนข้างมคีวามล่าช้า จงึเป็นเหตใุห้ปัญหาการปฏิบตัไิม่ถกูต้องดงักล่าว 
ไม่ยุติลงในระยะเวลาอันควร จนผู้ร้องเรียนต้องน�าเรื่องมาร้องเรียนต่อสภากรุงเทพมหานครซ�้าเพื่อให้ช่วยติดตามเรื่อง  
ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีกจึงเห็นควรส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารรับทราบและพิจารณา ดังนี้

      ๑. ก�าชับผู ้บริหารส�านักงานเขตลาดพร้าวให้ติดตามการด�าเนินการแก้ไขปัญหาเหตุร�าคาญ 
ตามอ�านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ไม่ปล่อยปละละเลย และโดยเคร่งครัด

      ๒.  มอบหมายส�านักเทศกิจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนนี้ต่อไป 
      ๓.  กรณีมีความคืบหน้าในการด�าเนินการตาม ข้อ ๑ และ ๒ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผล    

การด�าเนินการดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ทราบ

๔.๓ หนงัสอืขอสอบถามความคบืหน้าเรือ่งการตคีวามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัความกว้างถนน ตามกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

   ประธานสภากรงุเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรียบร้อย พจิารณา
หนังสือของคุณฉายศรี เจียมประเสริฐ และพวก ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ขอสอบถามความคืบหน้าเรื่อง
การตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความกว้างถนน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
กฎกระทรวงฉบบัที ่๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) คณะกรรมการฯ ได้พจิารณาหนงัสอืดงักล่าวโดยเชญิผูอ้�านวยการเขตพญาไทและ
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุเพือ่สอบถามรายละเอยีดข้อมลูและได้รบัทราบว่า ส�านกังานเขตพญาไทได้ตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงและด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ รวมทั้งได้มีหนังสือชี้แจงกรณีดังกล่าวแล้ว รวม ๒ ฉบับ คือ หนังสือที่  
กท ๔๗๐๓/๑๙๓๑ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงคุณมณีนุช คงอาชาภัทร และพวก และหนังสือที่ กท ๔๗๐๓/๒๘๒๐ 
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ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง คุณสมพร ผาสุก และพวก ชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวส�านักการโยธา กรุงเทพมหานคร 
ได้มีหนังสือหารือกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย
ก�าหนดแล้ว โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการด�าเนินการของส�านักงานเขตพญาไทมีความชัดเจน ถูกต้อง 
และเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว เห็นควรมอบหมายให้ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครประสานแจ้งให้
ผู้ร้องทราบต่อไป

๔.๔  หนังสือร้องเรียนของนางสาววริศรา หม่อมท่า กรณีขอให้ต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ข้าราชการส�านักงานเขตลาดกระบัง

   ประธานสภากรงุเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบร้อย พจิารณา
หนังสือร้องเรียนของนางสาววริศรา หม่อมท่า ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และลงวันที่ ๓, ๙ เมษายน ๒๕๖๒ กรณีขอให้ 
ตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจรงิข้าราชการส�านกังานเขตลาดกระบงั ซ่ึงร้องเรยีนการปฏิบตัหิน้าทีข่องผู้อ�านวยการเขต 
ลาดกระบงั เจ้าหน้าทีฝ่่ายเทศกจิ ส�านกังานเขตลาดกระบงั เกีย่วกบัการจดัระเบยีบทางเท้าในพืน้ทีแ่ละขอความเป็นธรรม
ให้ข้าราชการที่มีค�าสั่งฯ ย้าย โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหนังสือร้องเรียนดังกล่าวและตรวจสอบแล้วพบว่า มีกรณี 
ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนของนางสาว วริศรา (ชื่อเดิมบุญญิตา) หม่อมท่า โดยสรุปได้ดังนี้ 

   ๑. หนงัสอืลงวนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๐ ของนางสาววรศิรา หม่อมท่า และพวก โดยใช้ช่ือว่าตวัแทนกลุม่ผูค้้า 
ที่เดือดร้อนบริเวณตลาดเคหะร่มเกล้า ๓๗ เรื่อง ขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้เจ้าหน้าที่ผู ้น้อย (สิบเอก สุชาติ  
หลาวเลี่ยมทอง) ที่ถูกรังแก กรณีมีหนังสือส่ังย้ายอย่างไม่เป็นธรรม และหนังสือลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง  
ขอทวงถามความคบืหน้ากรณขีอเรยีกร้องความเป็นธรรมให้เจ้าหน้าทีผู่น้้อยทีถ่กูรงัแก ซึง่ประธานสภากรงุเทพมหานคร
ได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยพิจารณาด�าเนินการ คณะกรรมการฯ ได้มอบ 
คณะอนุกรรมการด้านการจัดระเบียบสังคมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพิจารณา โดยคณะอนุกรรมการฯ 
ได้เชิญผู้อ�านวยการเขตลาดกระบัง ผู้ร้อง สิบเอก สุชาติฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณี
ร้องเรยีน และได้มอบหมายผูอ้�านวยการเขตลาดกระบงัด�าเนนิการจดัประชมุและชีแ้จงท�าความเข้าใจในเรือ่งจดุท�าการค้า  
ส่วนกรณี สิบเอก สุชาติฯ หากคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย ขอให้รวบรวมหลักฐานและท�าหนังสือ
ถึงผู้อ�านวยการเขตฯ เพื่อให้พิจารณาด�าเนินการ 

   ๒.  หนังสือลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ของนางสาววริศรา หม่อมท่า เรื่อง ขอเรียกร้องความเป็นธรรม
ให้เจ้าหน้าที่ผู้น้อยที่ถูกรังแก กรณีความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการสอบปากค�า ส�านักงานเขตลาดกระบัง เนื่องจาก
หนึ่งในสองของกรรมการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์ และหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอทราบ
ผลสรปุเรือ่งร้องเรยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ประธานสภากรงุเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการฯ รวมเรือ่งพจิารณา 
คณะกรรมการฯ ได้มอบคณะอนุกรรมการด้านการจัดระเบียบสังคมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพิจารณา 
โดยคณะอนกุรรมการฯ ได้เชญิผูอ้�านวยการเขตลาดกระบงั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุเพือ่ให้ข้อมลูเกีย่วกบักรณี
ร้องเรียน และได้มอบหมายให้ผู้อ�านวยการเขตลาดกระบังด�าเนินการแก้ไขปัญหา เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้อง 
ไม่น่าจะเป็นผู้เสียหายจากความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการสอบปากค�า 

   ๓.  รายการเท่ียงวันทันเหตุการณ์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ ได้มีการน�าเสนอรายงานพิเศษในหัวข้อ  
เปิดหลักฐานร้องเรียน “ส่วยเทศกิจ” และหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับประจ�าวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คอลัมน์  
“ซบุซบิ กทม.” เสนอข่าวความขัดแย้งภายในฝ่ายเทศกจิ ส�านกังานเขตลาดกระบงั ซึง่คณะกรรมการฯ ได้เชญิผู้อ�านวยการเขต 
ลาดกระบงั ผูอ้�านวยการส�านกัเทศกจิ และผูท้ีเ่กีย่วข้อง เข้าร่วมประชมุเพือ่ให้ข้อมลูเกีย่วกบักรณดีงักล่าว โดยมอบหมาย 
ผู้อ�านวยการเขตฯ ด�าเนินการแก้ไขปัญหา รวมทั้งได้เชิญรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายสมพงษ์ เวียงแก้ว) และผู้ตรวจ
ราชการสูง (นางเปรมวดี แก้วศรี) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการแก้ไข
ปัญหาในกรณนีีเ้ป็นเรือ่งของการบรหิารจดัการภายในองค์กรกรงุเทพมหานคร จงึมอบหมายให้รองปลดักรุงเทพมหานคร
ไปสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวและรายงานผลให้คณะกรรมการฯ ทราบ



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒

272  BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL

    โดยคณะกรรมการฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่าประเดน็การร้องเรยีนตามหนงัสอืของนางสาววรศิรา หม่อมท่า  
ทุกฉบับ เป็นประเด็นเดียวกันและมีความเชื่อมโยงกับกรณีที่มีการน�าเสนอข่าวทางสื่อมวลชน ซึ่งการด�าเนินการอยู่ใน
อ�านาจของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร จึงเห็นควรส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครรับทราบและพิจารณาต่อไป 

๔.๕  หนังสือร้องเรียนโรงงานเคไอ เขตลาดกระบัง   
   ประธานสภากรงุเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรียบร้อย พจิารณา

หนังสือของผู้ใช้ชื่อว่า “แม่บ้านสนามบิน คนเดือดร้อน, ประชาชนคนเดือดร้อน และหนุ่มโรงงาน” รวมถึงหนังสือของ 
ผู้ใช้ชื่อว่า “แม่บ้านสนามบิน คนเดือดร้อน, ประชาชนคนเดือดร้อน และนายทินกร ชัยศิลปิน” ซึ่งร้องเรียนโรงงานเคไอ  
เขตลาดกระบัง เครื่องจักรท�างานเวลากลางคืน สะเทือนและเสียงดังรบกวน เนื่องจากโรงงานเคไอตั้งอยู่ในชุมชน 
ถนนหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง ประกอบกิจการ ตัดเหล็ก พับเหล็ก โดยใช้เครื่องจักรและเดินเครื่องจักรเวลากลางคืน  
เกดิการสัน่สะเทอืน ส่งเสยีงดงัรบกวน ผูร้้องซึง่พกัอาศยัอยูใ่กล้โรงงานได้รบัความเดอืดร้อน คณะกรรมการฯ ได้พจิารณา
หนงัสอืร้องเรียนทัง้ ๒ เรือ่งดงักล่าว และตรวจสอบแล้วพบว่ามกีรณกีารร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้องกบัโรงงานเคไอ เขตลาดกระบงั 
โดยสรุปได้ดังนี้ 

  ๑.  หนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของผู้ใช้ชื่อว่า “ผู้ได้รับผลกระทบ” เรื่อง ขอให้ตรวจสอบ บริษัท  
เคไอ ลาดกระบัง จ�ากดั เสยีงดงัและสัน่สะเทอืน เนือ่งจากบ้านผูร้้องอยูต่ดิกบับรษิทัฯ ผูร้้องและครอบครวัได้รบัผลกระทบ 
จากการสัน่สะเทอืนเวลาเครือ่งจกัรท�างาน เวลาเดนิเครือ่งจกัรของบรษิทัฯ จงึขอให้ตรวจสอบ ซึง่คณะกรรมการฯ ได้เชญิ
ผู้อ�านวยการเขตลาดกระบังและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงได้รับทราบว่า  
บริษัท เคไอ ลาดกระบัง จ�ากัด ได้ด�าเนินมาตรการป้องกันเหตุเดือดร้อนร�าคาญในเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน และ 
มกีารเฝ้าระวงัมีการตรวจวดัระดบัเสยีงและความสัน่สะเทอืนมาโดยตลอด รวมทัง้ผลจากการวเิคราะห์ผูต้อบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียงจ�านวน ๑๖ แห่ง รวม ๑๙ คน ไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับ 
ผลกระทบจากการประกอบการของบริษัทฯ นอกจากนี้ส�านักงานเขตฯ ยังได้ประสานขอความร่วมมือจากส�านักอนามัย  
กรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเข้ามาด�าเนินการตรวจสอบ ตรวจวัดระดับเสียงและ 
ความสั่นสะเทือนด้วย คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าส�านักงานเขตลาดกระบังด�าเนินการโดยชอบแล้ว จึงเห็นควร 
ยุติเรื่องและส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครรับทราบและพิจารณาต่อไป โดยได้รายงานผลการพิจารณา 
ต่อประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว

  ๒.  หนังสือของผู้ใช้ชื่อว่า “แม่บ้านสนามบิน คนเดือดร้อน, ประชาชนคนเดือดร้อน และหนุ่มโรงงาน”  
เรือ่ง ร้องเรียนโรงงานเคไอ เขตลาดกระบงั เครือ่งจกัรท�างานเวลากลางคนื สะเทอืนและเสยีงดงัรบกวน เนือ่งจากโรงงานเคไอ 
ตั้งอยู่ในชุมชนถนนหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง ประกอบกิจการ ตัดเหล็ก พับเหล็ก โดยใช้เครื่องจักรและเดินเครื่องจักร 
เวลากลางคนื เกิดการสัน่สะเทือน ส่งเสยีงดงัรบกวน ผูร้้องซึง่พกัอาศัยอยูใ่กล้โรงงานได้รับความเดอืดร้อน คณะกรรมการฯ  
พิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นการร้องเรียนตามหนังสือน้ีเป็นประเด็นเดียวกับกรณีการร้องเรียนของผู้ใช้ชื่อว่า “ผู้ได้รับ 
ผลกระทบ” จึงเห็นควรยุติเรื่องและเห็นควรส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครทราบและพิจารณาต่อไป โดยได้
รายงานผลการพิจารณาต่อประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว  

   ๓.  หนงัสอืของผูใ้ช้ชือ่ว่า “แม่บ้านสนามบนิ คนเดอืดร้อน, ประชาชนคนเดอืดร้อน และนายทนิกร ชยัศลิปิน”  
เรือ่ง ร้องเรยีนโรงงานเคไอ เขตลาดกระบงั เครือ่งจกัรท�างานเวลากลางคนื สะเทอืนและเสยีงดงัรบกวน เนือ่งจากโรงงาน 
เคไอตัง้อยูใ่นชมุชนถนนหลวงแพ่ง เขตลาดกระบงั ประกอบกจิการ ตดัเหล็ก พบัเหล็ก โดยใช้เครือ่งจกัรและเดนิเครือ่งจกัร
เวลากลางคืน เกิดการสั่นสะเทือน ส่งเสียงดังรบกวน ผู้ร้องซึ่งพักอาศัยอยู่ใกล้โรงงานได้รับความเดือดร้อน

    โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นการร้องเรียนตามหนังสือร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 
โรงงานเคไอ เขตลาดกระบงั ทกุฉบบั เป็นประเดน็เดียวกนัและส�านกังานเขตลาดกระบงัได้มกีารด�าเนนิการไปโดยชอบแล้ว 
จึงเห็นควรยุติเรื่องและส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครทราบและพิจารณาต่อไป
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๔.๖  หนังสือเรื่อง ปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ Whizdom Asoke-Sukhumvit 
   ประธานสภากรงุเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรียบร้อย พจิารณา

หนังสือของนายธนโรจ วรรณศรีสวัสดิ์ ซึ่งมีถึงกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชดอม เอลิแกนท์ เพลส จ�ากัด เรื่อง ปัญหา 
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ Whizdom Asoke-Sukhumvit และได้ส�าเนาหนงัสือถงึประธานสภากรงุเทพมหานคร 
โดยนายธนโรจฯ ผู้อยู่อาศัยบ้านเลขที่ ๖๒ ซอยสุขุมวิท ๑๖ (ติดกับโครงการฯ) ได้แจ้งรายละเอียดสรุปผลการประชุม
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตัวแทนของโครงการฯ เก่ียวกับข้อตกลงร่วมกันที่เกิดจากผลกระทบของการก่อสร้างตามโครงการฯ  
โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาด�าเนินการต่อไป และถ้ามี 
การด�าเนินการอย่างไรขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งความคืบหน้าให้สภากรุงเทพมหานครทราบด้วย
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สรุปผลงานคณะกรรมการการ
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๘
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คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
กรรมการ

พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล
กรรมการ

พลโท โชติภณ จันทร์อยู่
กรรมการและเลขานุการ

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์
รองประธานกรรมการ

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล
กรรมการ

พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา
ประธานกรรมการ                                                                         
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สรุปผลงานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สภากรุงเทพมหานครได้ต้ังคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ  สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ
สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๖ คน ดังนี้

 ๑. พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา    ประธานกรรมการ      
 ๒. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ รองประธานกรรมการ  
 ๓. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล กรรมการ
 ๔. พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล กรรมการ 
 ๕. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กรรมการ 
 ๖. พลโท โชติภณ จันทร์อยู่ กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
 ๑. นางสาวปนิตา สุดสาคร นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ
      กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
      ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
 ๒. นางสาวสุวรรณา ยิ้มละมัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
      กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
      ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา ศึกษา ติดตามและให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้าน
การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมซึ่งอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เช่น โครงสร้าง การส่งเสริมอาชีพ การ
จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย เด็ก สตรีและคนชรา การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้สูงอายุ

กองทนุต่าง ๆ  ศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน ห้องสมดุประชาชนและพพิธิภณัฑ์ชุมชน โดยได้ตัง้คณะอนกุรรมการฯ  
จ�านวน ๒ คณะดังนี้

๑.  คณะอนุกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชุดท่ี ๑ ซึ่งมี นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เป็นประธาน
อนุกรรมการ รับผิดชอบพื้นที่เขตดอนเมือง บึงกุ่ม คลองสามวา หนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง ประเวศ สะพานสูง และ
คันนายาว

๒.  คณะอนุกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชุดท่ี ๒ ซึ่งมี นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เป็นประธาน
อนุกรรมการ รับผิดชอบพื้นที่เขตหลักสี่

ผลการด�าเนินงาน
๑. รับทราบแผนการด�าเนินงานของส�านักพัฒนาสังคมเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมส�าหรับผู้สูงอายุ 

คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมได้ประชุมและลงพืน้ทีร่่วมกับส�านกัพฒันาสังคม เพือ่รบัทราบ
แผนการด�าเนินงานของส�านักพัฒนาสังคมเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมส�าหรับผู้สูงอายุ สรุปได้ดังนี้

ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ตั้งอยู่เลขท่ี ๔๖๔๑ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับบริจาคจากโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เดิมชื่อว่า “ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง” สังกัด 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เม่ือวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๒๘  
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ต่อมาวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ มีการถ่ายโอนมาสังกัดกองสังคมสงเคราะห์ ส�านักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร 
ตามพระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และเมือ่
เดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ กรุงเทพมหานครได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์บริการผู้สูงอายุ 
ดนิแดง” สงักดั ส�านกังานการสงเคราะห์และสวสัดภิาพสงัคม ส�านกัพฒันาสงัคม กรงุเทพมหานคร นอกจากนีศ้นูย์บริการ 
ผูส้งูอายดุนิแดง มหีน่วยงานย่อย คอื หน่วยบริการทางสงัคมห้วยขวาง ตัง้อยูบ่รเิวณอาคารแฟลต ๒ เคหะชมุชนห้วยขวาง 
ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน
๑. เพื่อเป็นการขยายบริการด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุอย่างกว้างขวาง 
๒. เพื่อเป็นการให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ 
๓. เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  เพื่อเตรียมตัวรับ

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ด้วยการระดมความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๔. เพือ่เป็นศนูย์กลางจัดกจิกรรมต่าง ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูส้งูอาย ุเน้นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้ผูส้งูอายไุด้แสดง

ศักยภาพ ความสามารถในสาขาต่างๆ เพื่อให้สังคมตระหนักในคุณค่าและยอมรับบทบาทของผู้สูงอายุมากขึ้น
๕. เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ด�าเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผู้สูงอายุรวมทั้งกระตุ้นให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการให้บริการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ

๖.  เพ่ือให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู พลัดหลง ฯลฯ โดยการรับผู้สูงอายุเข้าพักในบ้านพักฉุกเฉิน และด�าเนินการ
ตามกระบวนการทางด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ประชุมร่วมกับส�านักพัฒนาสังคมเกี่ยวกับศูนย์บริการ 
ผู้สูงอายุดินแดง ซึ่งจากการลงพื้นท่ีและประชุมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องพบว่าศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงมีสภาพช�ารุด
ทรุดโทรมไม่เหมาะสมกับการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ประกอบกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สนับสนุน
การดูแลผู้สูงอายุ  ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) จึงมีความเห็นว่าควร
ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงใหม่ งบประมาณ ๒๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท

สภาพปัญหาของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง
๑.  อาคารบ้านอุ่นใจ อาคารอาชีวบ�าบัดและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม จ�าเป็นต้องปรับปรุง

และซ่อมแซมให้เหมาะสมกับการให้บริการ
๒.  สถานที่จอดรถแคบ และไม่เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ เนื่องจากจ�านวนผู้มาใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
๓.  ไม่มห้ีองประชมุ ห้องข้อมลูสารสนเทศ และห้องสันทนาการ เพือ่ให้ผู้สูงอายไุด้มคีวามรูท้นัต่อเหตกุารณ์สังคม

ปัจจุบัน และเสริมสร้างความรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน
๔.  ไม่มีพื้นที่สีเขียวส�าหรับสวนหย่อมและสถานที่พักผ่อนส�าหรับผู้สูงอายุ
๕.  ไม่มพ้ืีนทีส่�าหรบักฬีากลางแจ้งให้กับผูส้งูอายหุรอืบคุคลทัว่ไป  เพือ่ออกก�าลงักายทีเ่หมาะสมกับประเภทกฬีา
๖.  ท่อระบายน�้าและบ่อพักท่อระบายน�้าเก่าและช�ารุด เม่ือฝนตกจะท�าให้น�้าล้นท่วมถนนเป็นอันตรายแก ่

ผู้สูงอายุได้
๗. สภาพทัว่ไปโดยรอบศนูย์บรกิารผูส้งูอายเุก่าและไม่เหมาะสมกบัการให้บริการ ควรซ่อมแซมใหม่ ให้เกดิความ

สวยงามและเหมาะสม
แนวทางในการด�าเนินงาน
๑. เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
๒. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ
๓.  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีได้ผ่อนคลายความเครียด ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
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๔.  ผูส้งูอายทุีป่ระสบปัญหาความเดอืดร้อนด้านทีอ่ยูอ่าศยัและขาดผูอุ้ปการะดแูล สามารถเข้าพกัอาศยัชัว่คราว
ในบ้านพักฉุกเฉินได้ 

๕.  ศนูย์บรกิารผูส้งูอายดุนิแดงสามารถรองรบัผูส้งูอาย ุจ�านวน ๒๐๐ คนต่อวัน การให้บรกิารแบบไป - กลบั และ
ให้บริการลักษณะของสโมสรผู้สูงอายุ 

๖.  ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงให้บริการแก่ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป 
นอกจากนีค้ณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมได้ประชมุร่วมกบัส�านกัพัฒนาสังคมในการพฒันา

และเพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้สูงอายุในรูปแบบครบวงจรและทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับในปัจจุบัน 
จ�านวนผู้สูงอายุและสัดส่วนผู้สูงอายุ (ผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีข้ึนไป) จะเพิ่มข้ึนในอัตราที่รวดเร็ว ซึ่งกรุงเทพมหานครมี
ประชากร ๕,๖๘๒,๔๑๕ คน เป็นผูส้งูอาย ุ(อาย ุ๖๐ ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป) จ�านวน ๙๗๘,๔๕๕ คน (ร้อยละ ๑๗.๘๒) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
จะมีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ ๒๐ และในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ จะมีผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๐ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ กบัปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มผีูส้งูอาย ุจ�านวน ๕๘๑,๖๕๕ คน พบว่าจ�านวนผูส้งูอายมุเีพิม่ขึน้ จ�านวน ๓๙๖,๘๐๐ คน  
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๘.๒๒ ดังนั้น กรุงเทพมหานครได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ในฐานะที่ส�านักพัฒนาสังคม 
มีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จ�าเป็นต้องเตรียมการ
และด�าเนินการรองรับในสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร  

คณะกรรมการฯ ซึ่งเล็งเห็นความส�าคัญในเรื่องนี้ จึงเสนอแนะให้มีโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ 
๑๒ ชั้น งบประมาณ ๓๐๐ กว่าล้านบาท ในพื้นที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ให้เป็นสถานที่ที่ให้บริการแบบครบวงจร
ของผูส้งูอาย ุเพือ่เป็นศูนย์กลางส�าหรบัผูส้งูอายไุด้มาพบปะพดูคยุแลกเปล่ียนเรยีนรู ้ประสบการณ์ การฝึกอาชพีผูส้งูอายุ 
การสอนระบบสารสนเทศและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่ดีและจิตใจที่เข้ม
แข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีบ้านพักฉุกเฉินส�าหรับผู้สูงอายุที่ให้บริการผู้สูงอายุแบบไป - กลับ  

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน
๑.  ส�านักพัฒนาสังคมได้ขอความอนุเคราะห์ส�านักการโยธาในการออกแบบและประมาณ ก่อสร้างอาคาร

ศูนย์บริการผู้สูงอายุ ๑๒ ชั้น ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์บริการผู้บริการผู้สูงอายุดินแดง เพื่อของบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ส�านักการโยธาออกแบบไม่ทันตามที่ก�าหนดไว้ จึงท�าให้ส�านักพัฒนาสังคมไม่สามารถของบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้

๒.  การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงท่ีมีอ�านาจหน้าที่ในการก�ากับดูแลหน่วยงาน ท�าให้ขาดการติดตามงาน
นโยบาย ท�าให้ไม่มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและเกิดความล่าช้า 

๓.  อตัราของบคุลากรและต�าแหน่งของหน่วยงานในการออกแบบการก่อสร้างไม่ม ีจ�าเป็นต้องขอรบัการสนบัสนนุ
จากส�านักการโยธา ท�าให้ต้องรอการสนับสนุนและด�าเนินงานไม่ทันตามก�าหนดเวลาที่วางไว้ 

๔.  งบประมาณของกรุงเทพมหานครมีจ�ากัด และต้องดูแลความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้านของ
กรุงเทพมหานครทั้งหมด 

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

คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมได้ประชมุร่วมกบัส�านกัพฒันาสงัคม เพือ่รบัทราบข้อมลูสภา
องค์กรชมุชน โครงสร้างสภาองค์กรชมุชนของกรงุเทพมหานคร และแผนการด�าเนินงาน ตามพระราชบญัญตัสิภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ และปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน สรุปได้ดังนี้

สภาองค์กรชุมชนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนษุย์รกัษาการตามพระราชบญัญตันิี ้และก�าหนดให้สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) มอี�านาจหน้าทีส่่งเสรมิ 
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และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนต�าบล รวมทั้งให้มีอ�านาจหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑)  ประสานและด�าเนินการให้มีการจัดตั้งและด�าเนินการของสภาองค์กรชุมชนต�าบล รวมทั้งเผยแพร่และ

ประชาสมัพนัธ์กจิการเก่ียวกบัสภาองค์กรชมุชนต�าบลและผลการประชมุของการประชมุระดบัจังหวดัและระดบัชาตขิอง
สภาองค์กรชุมชนต�าบล

(๒)  รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงานสภาองค์กรชุมชนต�าบล  
(๓)  ประสานและร่วมมือกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน

ของรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กร ภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาคมในการด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๔)  จัดท�าทะเบียนเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชนต�าบล
(๕)   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการของสภาองค์กรชุมชนต�าบล
(๖)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนต�าบลระดับชาติหรือรัฐมนตรีมอบหมายส�านักงานเขตเป็น

ผูร้บัจดแจ้งออกใบรับจดแจ้งการจดัตัง้สภาองค์กรชมุชน และสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นผู้รบัจดัตัง้ 
สภาองค์กรชุมชนต�าบล โดย ๑ เขตมี ๑ สภาองค์กรชุมชน

ขั้นตอนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน มีดังนี้
๑.  ชุมชนขอจดแจ้งการจัดตั้งที่ส�านักงานเขต
๒.  จัดประชุมเพื่อลงมติจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน โดยมีผู้แทนชุมชนละ ๔ คน และผู้แทนเครือข่าย ๒ คน เข้าร่วม

ประชุมจัดตั้งสภาองค์กร ชุมชน และคัดเลือกคณะกรรมการ
๓.  คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ มีจ�านวนไม่เกินหนึ่งในห้าของจ�านวนสมาชิก
๔.  ขอจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
๕.  วาระการด�ารงต�าแหน่งสภาองค์กรชุมชน คราวละ ๔ ปี นับแต่วันคัดเลือก

การด�าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร
๑.  การด�าเนินงานสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการขอจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน จ�านวน 

๔๙ เขต เหลือ ๑ เขต คือ เขตสาทร ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดเวทีประชาคม
๒.  กจิกรรมเวทสีมชัชาขบวนองค์กรชมุชนกรงุเทพมหานคร การพฒันาคุณภาพชวีติคนเมอืง ฐานรากชมุชนอยูด่ี

มีสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๑ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) 
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
จ�านวน ๒๑ กองทุน ปี ๒๕๖๒ และอยู่ระหว่างการก�าหนดวันจัดกิจกรรม

ศูนย์ประสานงานสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครมีหนังสือ ที่ ๐๐๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ขอเข้าพบผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร เพือ่ยืน่แผนยทุธศาสตร์การขบัเคลือ่นงานขบวนองค์กรชมุชน สภาองค์กรชมุชน
กรุงเทพมหานคร และเสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขและการพัฒนาต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล) เป็นผู้แทนในการรับมอบแผน
ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

สรุปประเด็นข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาของสภาองค์กรชุมชน ๖ ประเด็น ดังนี้
๑.  การขบัเคลือ่นงานด้านสวสัดกิารชมุชน โดยจะให้การสนบัสนนุการสมทบเงนิกองทนุสวสัดกิารชุมชนอย่างต่อเนือ่ง  

และบรรจุในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและต้องเพิ่มเติมสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ไม่ได้รับรองเป็นชุมชน และ
กลุม่เครือข่ายสวสัดกิารชมุชนทีอ่ยูภ่ายในกรงุเทพมหานครเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดกิารชมุชนทีก่รงุเทพมหานครสามารถ
สมทบเงินได้ และให้มีการแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป

๒.  การขบัเคลือ่นงานด้านทีอ่ยูอ่าศยั โดยการส่งเสรมิการแก้ไขปัญหาและจดัการทีอ่ยูอ่าศยัชมุชนเมอืงให้มคีวาม
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
ตตยิภมู ิ(รบั - ส่งต่อ) ให้เพยีงพอต่อคนกรงุเทพมหานคร และรองรบัประชากรในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครอย่างทัว่ถงึ พร้อม
ทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

๕.  การขบัเคลือ่นงานด้านเศรษฐกิจชมุชนฐานราก โดยการสนบัสนนุการจดัการท่องเทีย่วโดยชมุชน และพฒันา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ยกระดับสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน สร้างช่องทางการตลาดและพื้นที่จ�าหน่ายสินค้า

๖.  การขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชน โดยการส่งเสริมบทบาทและภารกิจของสภาองค์กรชุมชนเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน ด้วยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และส่งเสริมให้มีการจัดเวทีสาธารณะ 
และการเสนอนโยบายสาธารณะต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร

ในการนี ้รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร (นายสกลธ ีภัททยิกุล) ได้ส่ังการให้ส�านกัพฒันาสังคมเป็นผู้ด�าเนนิการ 
ซึ่งส�านักพัฒนาสังคมได้ด�าเนินการ ไปแล้ว ๒ เรื่อง ได้แก่

• งานด้านสวัสดิการชุมชน ส�านักพัฒนาสังคมได้ด�าเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชนแล้ว
• งานด้านทีอ่ยูอ่าศยั ส�านกัพฒันาสงัคมได้เชญิผูแ้ทนสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์กรมหาชน) หารอืแนวทางการ

ขบัเคล่ือนในการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัประชาชนในกรงุเทพมหานครเมือ่วนัที ่๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยก�าหนดเป้าหมาย 
โครงการน�าร่องด้านทีอ่ยูอ่าศยัใน ๑๐ ส�านกังานเขต ได้แก่ เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตประเวศ เขตบางซือ่ เขตบางกะปิ  
เขตดอนเมอืง เขตคนันายาว เขตวฒันา เขตจตุจกัร และเขตดุสติ เพือ่สร้างกระบวนการท�างานร่วมระหว่างกรงุเทพมหานคร 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และภาคประชาชน

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนบทบาทของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาเมือง โดยบรรจุใน
แผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

๑.  แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย การสนับสนุน
ให้ทุกเขตจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อก�าหนดนโยบายการพัฒนาเขต โดยการจัด
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อก�าหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของส�านักงานเขต

๒.  แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เสนอให้มีการจัดตั้ง “เครือข่ายประชาสังคม” 
เพือ่เป็นกลไกลส�าคญัในการส่งเสรมิบทบาทของประชาชนในการร่วมวางแผน ตดัสินใจ และตดิตามตรวจสอบการท�างาน
ของกรุงเทพมหานคร 

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน ได้แก่
๑.  กรงุเทพมหานครจะไม่ได้รบัทราบเรือ่งทีต้่องด�าเนนิการเกีย่วกบัองค์กรชุมชน เนือ่งจากสถาบนัพฒันาองค์กร

ชมุชน (พอช.) ไม่ได้แจ้งให้กรงุเทพมหานครได้รบัทราบ เพือ่ให้ด�าเนนิการเป็นในแนวทางเดยีวกนักบัสถาบนพฒันาองค์กร
ชุมชน

๒.  กรงุเทพมหานครไม่สามารถจดัตัง้สภาองค์กรชมุชนกรงุเทพมหานคร ได้ครบ ๕๐ เขต เนือ่งจากสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชนก�าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่สูง

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ควรปรับปรงุและแก้ไขเพ่ิมเตมิด้านกฎหมายเก่ียวกบัชมุชนและภาคประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญตัสิภา

องค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ส�านักพัฒนาสังคมและส�านักงานเขตได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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๓. รับทราบแผนการด�าเนินงานของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ประชุมร่วมกับส�านักการแพทย์และโรงพยาบาลผู้สูงอายุ

บางขุนเทียน เพื่อรับทราบการด�าเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งสรุปประเด็น 
รายละเอียดได้ดังนี้

โรงพยาบาลผูส้งูอายบุางขนุเทยีน เป็นโรงพยาบาลในสงักดัส�านกัการแพทย์ กรงุเทพมหานคร ตัง้อยูเ่ลขที ่๑๐๗๕/๑  
ถนนบางขนุเทยีน - ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทยีน กรงุเทพมหานคร พ้ืนที ่๓๔ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา และเมือ่ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้บริจาคที่ดินเพิ่ม จ�านวน ๔๙ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลฯ และที่ดิน จ�านวน ๔๖ ไร่  
ซึง่เป็นทีด่นิอยูบ่รเิวณด้านหลงัโรงพยาบาลผูส้งูอายบุางขนุเทยีน และยังเป็นโรงพยาบาล ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายแุห่งแรก
ของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันจะมีแนวโน้มจ�านวนประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงได้มีการเตรียม 
ความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน มีอาคาร ๖ หลัง ประกอบด้วย

๑. อาคารโรงพยาบาลและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สูง ๕ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น
๒. อาคารหอพักผู้ป่วย (บริเวณกลางน�้า)  สูง ๗ ชั้น
๓. อาคารสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ เป็นอาคารชั้นเดียว จ�านวนบ้านพัก ๘ หลัง
๔. อาคารอเนกประสงค์ จ�านวน ๒ หลัง
๕. อาคารหอพกับคุลากรและอาคารบรกิารงานระบบ (ทรงสามเหลีย่ม) สงู ๗ ช้ัน รวมดาดฟ้าและชัน้ใต้ดนิ ๑ ชัน้
๖. อาคารสถานีซ่อมบ�ารุง
การเปิดให้บรกิารของโรงพยาบาล เช่น รกัษาโรคทัว่ไป อบุตัเิหต-ุฉกุเฉนิและคลนิกิทนัตกรรมนอกจากนีอ้าคารพัก

ฟ้ืนของผูส้งูอายกุ่อนกลบับ้าน ให้เป็นศูนย์ Day care เพือ่รบัดูแลผู้สูงอายใุนช่วงกลางวนั โรงพยาบาลผู้สูงอายบุางขนุเทยีน
บริการครอบคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรี – สมุทรสาคร พระสมุทรเจดีย์ รวม ๘๐๐,๐๐๐ ถึง ๙๐๐,๐๐๐ คน ให้บริการทุกวัน
จันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  

วัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน
๑.  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒.  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการทางการแพทย์ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมโรค รวมถึง

การบ�าบัดรักษาเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ
๓.  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน 

และมีความสุขกับครอบครัว ชุมชนและสังคม
๔.  เพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุให้สามารถดูแลและ 

ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.  เพื่อขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  

เป้าหมายในการด�าเนินงาน
๑.  เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิที่สามารถให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
๒.  บริการด้านสุขภาพองค์รวม ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูที่มีคุณภาพ
๓.  เป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
๔.  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
๕.  มีสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมการเรียนรู้และมีสุขภาพดีของทุกคน 
๖.  บุคลากรเรียนรู้ตลอดเวลา เห็นคุณค่าตนเอง และมีความสุขในการท�างาน
๗.  มีภาพลักษณ์องค์กรที่ดีประชาชนเชื่อมั่นไว้ใจ
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แผนการด�าเนินการและการพัฒนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (ระยะ ๕ ปี) 
ปี ๒๕๖๓
๑.  เปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลระดบัทติุยภมู ิขนาด ๑๐๐ เตยีง ทัง้แผนกอบุตัเิหตฉุกุเฉนิและผู้ป่วยใน ๒๔ ช่ัวโมง  

โดยครอบคลุมการรักษาทุกสาขา คือ อายุรกรรม ศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ สูติ - นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม จักษุวิทยา 
โสต ศอ นาสิก เวชกรรมฟื้นฟู จิตเวช รังสีวิทยา วิสัญญี ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนได้เปิดเฉพาะแผนก
ผู้ป่วยนอกและทันตกรรม  

๒.  มีศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพื่อรองรับผู้สูงอายุเป็นการรักษาผู้สูงอายุแบบครบวงจร มีกิจกรรม 
ส่งเสริมสุขภาพให้ค�าแนะน�าต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ปี ๒๕๖๕
๑.  ขยายศักยภาพโรงพยาบาลให้เป็นระดับทุติยภูมิระดับสูง ขนาด ๒๐๐ เตียง
๒.  เตรียมความพร้อมเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
๓.  ยกระดับการให้บริการโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้อัตราก�าลังเป็นการจ้างเอกชนด�าเนินการ เพื่อรองรับ

ลักษณะ ๑ โรงพยาบาล ๒ ระบบ
๔.  พัฒนาพื้นที่ด้านหลังโรงพยาบาล จ�านวน ๔๖ ไร่ เพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ปี ๒๕๖๗
๑.  ขยายศักยภาพโรงพยาบาลให้เป็นระดับตติยภูมิ ขนาด ๓๐๐ เตียง
๒.  เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร
๓.  เป็นสถาบันสมทบผลิตแพทย์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๔.  เป็นสถาบันการเรียนการสอนวิจัยและพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร

และประเทศ

ปัญหาของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
๑.  กรอบอัตราก�าลังของโรงพยาบาลไม่เพียงพอและเหมาะสมส�าหรับผู้มาใช้บริการจ�านวนมาก
๒.  รถตู้โรงพยาบาลผูส้งูอายบุางขนุเทยีนมเีพียง ๑ คนั ซึง่ไม่เพยีงพอในการปฏบิตังิานตามภารกิจและหน้าทีข่อง

โรงพยาบาล
๓.  การเตรียมความพร้อมของการเปิดโรงพยาบาล ๒๔ ชั่วโมง จ�าเป็นต้องวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการ

แพทย์ ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงมาก แต่กรุงเทพมหานครมีงบประมาณที่จ�ากัด
๔.  โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมีพื้นที่จ�านวนมาก จ�าเป็นต้องใช้งบประมาณมากในการพัฒนา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  กรอบอัตราก�าลังของโรงพยาบาลท่ีไม่เพียงพอ ขอให้โรงพยาบาลฯ ใช้รูปแบบการจ้าง Outsource  

ในบางต�าแหน่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
๒.  ยานพาหนะทีโ่รงพยาบาลจ�าเป็นต้องใช้ตดิต่อราชการ อาจประสานขอยมืจากหน่วยงานอืน่ทีม่รีถจ�านวนมาก 
๓.  โรงพยาบาลฯ ควรมีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ของโรงพยาบาลฯ ให้เพียงพอกับการให้บริการที่จะเปิดให้

บริการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.  พืน้ทีโ่รงพยาบาลผูส้งูอายทุีไ่ด้รับบรจิาคเพิม่ อาจจะส่งผลในการบรหิารจดัการงบประมาณ ซึง่มทีัง้การก่อสร้าง

เขื่อนและกันดินกั้นพื้นที่ จึงขอให้โรงพยาบาลฯ เรียงล�าดับความส�าคัญของแต่ละรายการที่จะต้องใช้งบประมาณเพื่อให้
เหมาะสมเนื่องจากงบประมาณมีเพียงจ�ากัด

๕. พื้นที่ด้านหลังโรงพยาบาลฯ ซ่ึงติดกับป่าชายเลน ควรสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนหรือศูนย์พันธุ์ไม้
ป่าชายเลน เพ่ือให้เป็น Landmark และให้มีการก่อสร้างบ้านผู้สูงอายุแบบมาตรฐานและให้เหมือนกับสถานที่พักฟื้น 
สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ
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๔. รับทราบผลการด�าเนินงานของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้รับทราบปัญหาของชุมชนในพื้นท่ีเขตบางนาคือสถานที่

การให้บรกิารของโรงพยาบาลบางนากรงุเทพมหานครคบัแคบไม่เอือ้อ�านวยต่อการให้บรกิารประชาชน คณะกรรมการฯ 
จงึได้ลงพืน้ทีโ่รงพยาบาลบางนากรงุเทพมหานครและได้ประชุมร่วมกบัผู้อ�านวยการโรงพยาบาลบางนากรงุเทพมหานคร 
ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
สรุปได้ดังนี้

เมือ่วนัที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร (พลต�ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง) ได้เป็นประธานในพธิี
เปิดอาคารผูป่้วยนอก (OPD) โรงพยาบาลบางนา กรงุเทพมหานคร เพ่ือให้บริการตรวจรกัษาโรคทัว่ไป โดยกรงุเทพมหานคร 
มนีโยบายขยายการให้บรกิารทางการแพทย์และสาธารณสขุให้ครอบคลมุพืน้ทีก่รงุเทพมหานครเพือ่เพิม่โอกาสการเข้าถงึ
บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประชาชน จึงได้ด�าเนินการจัดซื้อที่ดินจากบริษัท ไม้อัดไทย จ�านวน ๒ แปลง 
(๕๐ ไร่) เพื่อด�าเนินการก่อสร้างศูนย์ราชการขนาดย่อย ณ บริเวณ ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา ประกอบด้วย แปลงที่ ๑ 
ก่อสร้างเป็นส�านักงานเขตบางนา โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สถานีดับเพลิง และศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร

ส�าหรับการก่อสร้างโรงพยาบาล ในระยะแรกสร้างเป็นอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ให้บรกิารรกัษาโรคทัว่ไป (ผู้ป่วยนอก)  
และบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในวันและเวลาราชการก่อน นอกจากนี้กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะด�าเนินการ
ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลบางนา ซึ่งประกอบด้วย 

๑.  อาคารโรงพยาบาลบางนา เป็นอาคารสูง ๑๐ ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น อาคารโรงพยาบาล พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๔๗,๐๐๐ ตารางเมตร ชั้นใต้ดิน ๒ ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๒,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณเบื้องต้น 
๒,๗๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

๒.  อาคารหอพกับคุลากร เป็นอาคารสงู ๘ ชัน้ ชัน้ล่างเป็นพืน้ทีส่่วนกลาง ชัน้ที ่๒ – ๘ เป็นห้องพกับคุลากร ห้องแบบ 
ชุด ๒ ห้อง ห้องพิเศษ และห้องธรรมดา จ�านวน 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
รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๒,๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๒๖๐ วัน (๓ ปี ๖ เดือน) ปัจจุบัน 

ส�านักการโยธาได้ร่างแปลนเรียบร้อยแล้วและได้ยื่นของบประมาณในปี ๒๕๖๓ ซ่ึงไม่ผ่านการพิจารณา ซ่ึงจะเสนอขอ
งบประมาณใหม่ในปี ๒๕๖๔ 

เมือ่โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลบางนากรงุเทพมหานคร ขนาด ๓๒๔ เตยีง แล้วเสรจ็ในอนาคต จะท�าให้
โรงพยาบาลแห่งนีเ้ป็นหน่วยบรกิารทางการแพทย์ในระดบัทตุยิภมูริะดับสงูทีม่คีวามสมบรูณ์พร้อม สามารถให้การรกัษา
พยาบาลแก่ผู้ป่วยทั้งในกลุ่มโรคท่ีมีความซับซ้อนและโรคเฉพาะทาง รองรับและดูแลประชาชนโซนกรุงเทพใต้ได้อย่าง
ครอบคลุม รวมไปถึงพื้นท่ีติดต่อของจังหวัดปริมณฑล อาทิ อ�าเภอบางพลี อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
และพื้นที่ใกล้เคียง

การด�าเนินของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
โรงพยาบาลบางนากรงุเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลที ่๑๑ สงักดัส�านกัการแพทย์ กรงุเทพมหานคร ตัง้อยูเ่ลขที่  

๘๘๔ ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรงุเทพมหานคร ลักษณะเป็นอาคาร ๒ ช้ัน พืน้ที ่๑,๗๙๐ ตารางเมตร 
ให้บรกิารดแูลสขุภาพประชาชน ฝ่ังกรุงเทพมหานครทศิใต้ และเขตใกล้เคยีง เปิดบรกิารตรวจโรคผูป่้วยนอก เมือ่วนัที ่๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ เปิดให้บริการทันตกรรม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๑๘๐ ๐๒๐๑ – ๓ 

ขอบเขตการให้บริการ โดยให้บรกิารตรวจรกัษา ส่งเสรมิ ป้องกันโรค ฟ้ืนฟใูห้แก่ประชาชนกรงุเทพมหานครทศิใต้  
และบริเวณเขตใกล้เคียง การให้บริการ ตรวจโรคท่ัวไป ผู้ป่วยนอก คลินิกโรคผิวหนัง ตรวจสุขภาพ อุบัติเหตุฉุกเฉิน  
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ทันตกรรม ห้องยา ชันสูตรโรค ห้องท�าแผล - ฉีดยา เอกซเรย์ บริการในวันราชการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
หน่วยการให้บริการ ประกอบด้วย ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก จ�านวน ๒ ห้อง, ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน จ�านวน ๑ ห้อง,  

ห้องท�าแผลฉดียา จ�านวน ๑ ห้อง, ห้องส่งเสรมิป้องกนั จ�านวน ๑ ห้อง, ห้องยา จ�านวน ๑ ห้องชนัสตูรโรค จ�านวน ๑ ห้อง, 
รังสีวินิจฉัย จ�านวน ๑ ห้อง, ทันตกรรม จ�านวน ๑ ห้อง, ห้องกายภาพ จ�านวน ๑ ห้อง งานเวชระเบียนและสารสนเทศ 
การเงิน และตรวจสอบสิทธิ์

อัตราจ�านวนบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

 ต�าแหน่ง ตามกรอบ (อัตรา) มี (อัตรา) ขาด (อัตรา)

นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ (ผอ.) ๑ ๑ -

พยาบาลวิชาชีพ  ๑๓ ๙ ๔

เภสัชกร   ๑ ๑ -

นักเทคนิคการแพทย์ ๑ ๑ -

นักวิชาการเงินและบัญชี ๑ ๑ -

แพทย์ประจ�า  ๓ - ๓

ทันตแพทย์  ๑ ๔ -

นักรังสีการแพทย์ ๑ - ๑

นักกายภาพบ�าบัด ๑ ๑ -

นักจัดการงานทั่วไป ๑ - ๑

เจ้าพนักงานพัสดุ ๑ - ๑

นักวิชาการเวชสถิติ ๑ ๑ -

เจ้าพนักงานการเงิน ๑ - ๑

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ๑ ๑ -

 ต�าแหน่ง ตามกรอบ (อัตรา) มี (อัตรา) ขาด (อัตรา)

นักจัดการงานทั่วไป ๑ ๑ -

เจ้าพนักงานการเงิน ๑ - ๑

พนักงานทั่วไป  ๓ ๓ -

พนักงานสถานที่ ๑ ๑ -

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ๑ ๑ -

ผู้ช่วยช่าง  ๑ ๑ -

พนักงานเปล  ๒ ๒ -

พนักงานขับรถยนต์ ๑ ๑ -

ข้าราชการ

ลูกจ้างรายวัน
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ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน
๑. ขาดอัตราก�าลังด้านแพทย์ อัตราสนับสนุน ข้อจ�ากัดทางห้องปฏิบัติการ
๒. ไม่มีค่าล่วงเวลา ไม่มีที่พัก ลูกจ้างชั่วคราวขาดความมั่นคง
๓. ไม่มียานพาหนะ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ (ถุงมือ ไม้กดลิ้น โต๊ะ)
๔. เครื่องมืออุปกรณ์บางชนิดต้องการช่างผู้เชี่ยวชาญในการดูแลบ�ารุงรักษา
๕. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในถนนซอย ไม่มีรถประจ�าทางวิ่งผ่าน
๖. มีสถานพยาบาล โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนรายรอบโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  ส�าหรับการก่อสร้างโรงพยาบาลในระยะแรกสร้างเป็นอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) เป็นอาคาร ๒ ชั้น โดยเปิด 

ให้บริการรักษาโรคทั่วไป (ผู้ป่วยนอก) และบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในวันและเวลาราชการก่อน ซึ่งมีปัญหา
ด้านอัตราก�าลังและเครื่องมืออุปกรณ์ในการด�าเนินงาน ดังนั้นโรงพยาบาลควรจะขอจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ 
เครื่องมืออุปกรณ์ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการให้บริการกับประชาชนได้อย่างเต็มที่ 

๒.  ควรเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลใหม่เพื่อไม่ให้คล้ายกับชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งมาก่อน

 วัน  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. แพทย์ ทันตกรรม

จันทร์ ตรวจโรคทั่วไป ๒ ๑

อังคาร ตรวจโรคทั่วไป/คลินิกโรคผิวหนัง ๒ ๑

พุธ  ตรวจโรคทั่วไป ๒ ๑

พฤหัสบดี ตรวจโรคทั่วไป/คลินิกโรคผิวหนัง ๒ ๑

ศุกร์  ตรวจโรคทั่วไป ๒ ๑

ตารางการออกตรวจแพทย์ห้องตรวจผู้ป่วยนอก



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒

สรุปผลงานคณะกรรมการ
กิจการสภากรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๙
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สรุปผลงานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

	  
	  

	  

	  

คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร

นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการ

พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล
กรรมการ

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์
กรรมการและเลขานุการ

นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า
รองประธานกรรมการ

นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์
กรรมการ

พลโท โชติภณ จันทร์อยู่
ประธานกรรมการ                                                                         
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คณะนักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของสภากรุงเทพมหานคร  
ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒



สรุปผลงานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร  
ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

คณะผู้แทนจากสภาประชาชนมณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร
ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

คณะผูแ้ทนสภากรงุจาการ์ตา สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี เข้าเย่ียมคารวะประธานสภากรงุเทพมหานคร ในโอกาสเดนิทางเยอืนกรงุเทพมหานคร 
เพื่อสานความสัมพันธ์ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
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คณะผู้แทนจากสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร 
ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

คณะผู้แทนสภาเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

คณะผู้แทนจากสภามหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานคร ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องฯ 
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒



สรุปผลงานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
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คณะผู ้แทนจากสภากรุงเทพมหานครเดินทางเยือนสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและ 
ขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

คณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาแห่งเอเชีย ครั้งท่ี ๔ (The ๔th Asian Councils Forum) 
ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองไทเป ไต้หวัน
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สรุปผลงานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๗ คน ดังนี้ 

 ๑.  พลโท โชติภณ จันทร์อยู่    ประธานกรรมการ      
 ๒.  นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า รองประธานกรรมการ  
 ๓.  นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ 
 ๔. พลต�ารวจโท พลบูรณ์  ช�านาญกูล กรรมการ
 ๗. นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ กรรมการ
 ๖.  นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
ต่อมานายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ ได้ขอลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ผู้ช่วยเลขานุการ
 ๑. นางพัชรี ภุมราเศวต นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ 
     กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
     ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
 ๒. นางสาวทิพวรรณ สุทธิ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ 
  ๑ มกราคม - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
     ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
 ๓. นางสาวมณีรัตน์ ศรีก�าเหนิด นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ
  ๓๑ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
     ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
 ๔. นางสาวสาธิตา โพธิ์เจริญกิจ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  ๒๐ พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๒ กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
     ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
 คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท�าหน้าที่พิจารณาศึกษางานด้านกิจการสภากรุงเทพมหานคร 

จ�านวน ๑ คณะ คือ คณะอนุกรรมการเพื่อกิจการของสภากรุงเทพมหานคร โดยมีนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เป็นประธาน 
อนุกรรมการ

ผลการด�าเนินงาน
๑. ภารกิจด้านในประเทศ

๑.๑ การต้อนรับหน่วยงานที่เดินทางมาศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร
 ๑.๑.๑ คณะนักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ 

สภากรุงเทพมหานคร
   คณะนักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ 

สภากรงุเทพมหานคร ในวนัที ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมร้ีอยต�ารวจตร ีเกรยีงศักดิ ์โลหะชาละ ประธานสภากรงุเทพมหานคร 
ให้การต้อนรับ นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร บรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
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สภากรุงเทพมหานคร ความแตกต่างระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระบวนการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ
ของหน่วยงานต่าง ๆ  นายพรชยั เทพปัญญา สมาชกิสภากรงุเทพมหานคร บรรยายสรปุเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงรปูแบบ
การปกครองของกรุงเทพมหานคร ประวัติความเป็นมาของกรุงเทพมหานครจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

๑.๑.๒ คณะองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสงขลา เข้าศกึษาดงูานเกีย่วกบัการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่รปูแบบพเิศษ 
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�าคัญของสภากรุงเทพมหานคร
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) การปฏบิตัติามพระราชบญัญตัภิาษีท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้มีผลบงัคบัใช้นบัตัง้แต่ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา แต่การจัดเก็บภาษีเริ่มวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซ่ึงจะต้องมีการออกกฎหมายฉบับรอง เช่น  
กฎกระทรวงและหลกัเกณฑ์ต่างๆ เป็นต้น โดยขณะนีก้ระบวนการในเรือ่งกฎหมายล�าดบัรองปรากฏว่ายงัไม่มกีารด�าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงเป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร 
มคีวามกงัวลว่า กระบวนการอาจจะไม่ทนัวนัที ่๑ มกราคม ๒๕๖๓ กระบวนการตรวจสอบทีด่นิในแต่ละเขตยงัไม่ได้ด�าเนนิการ 
จงึไม่อาจประเมนิภาษทีีด่นิดงักล่าวได้ ตลอดจนความเข้าใจของเจ้าหน้าทีแ่ละประชาชนเกีย่วกบัพระราชบญัญตัดิงักล่าว 
ยังไม่ชัดเจน ที่ประชุมร่วมกันในการสัมมนาฯ เห็นว่าระยะเวลาการเตรียมการดังกล่าวเป็นระยะเวลากระช้ันชิด  
หากด�าเนินการโดยที่ไม่พร้อมอาจเกิดความเสียหายได้ จึงเห็นควรหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งจะต้องออกกฎหมายรองในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับน้ี รวมทั้งการตีความกฎหมายยังมีความแตกต่างกันอยู ่
ซึ่งยากต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จึงเห็นควรน�าเสนอความคิดเห็นในส่วนของหน่วยงานปฏิบัติ  
คือ กรุงเทพมหานคร ถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบรวมทั้งรัฐบาลเพื่อทราบถึงประเด็นดังกล่าว  
และยงัเหน็ว่ารัฐบาลควรได้ทราบในประเดน็ดงักล่าวด้วยเพือ่หาแนวทางแก้ไขต่อไป หากด�าเนนิการไปจะเกดิความเสยีหาย 
ต่อทางราชการได้จึงเชื่อว่าการด�าเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ไม่อาจด�าเนินการได้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด 
เนื่องจากมีความจ�าเป็นต้องรอขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว

๒) การเก็บค่าธรรมเนียมขยะฯ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ ๒๕๖๒ ซ่ึงฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครได้เสนอให้มี 
การชะลอการจัดเก็บชั่วคราวไว้ก่อน โดยท่ีประชุมสัมมนาฯ เห็นว่าต้องด�าเนินการอย่างรอบคอบ เน่ืองจากข้อบัญญัติ 
ดังกล่าวได้มีการประกาศใช้และให้มีผลบังคับใช้วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ การเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอาจจะ 
ส่งผลให้กรุงเทพมหานครขาดรายได้จากการด�าเนนิการตามข้อบญัญติัฯ ซึง่ทีป่ระชมุเหน็ว่า การเล่ือนจดัเกบ็ไม่ได้กระทบต่อ 
รายได้ของกรงุเทพมหานคร เนือ่งจากข้อบญัญตัฯิ ยงัไม่ได้มกีารจดัเก็บตัง้แต่ต้น จงึยงัไม่เกดิความเสยีหายเป็นเพยีงรายได้
ประมาณการเท่านัน้ ซ่ึงยงัต้องหารายได้จากส่วนอืน่มาทดแทนได้ อย่างไรกต็ามร่างข้อบญัญตัฉิบบันีส้ภากรงุเทพมหานคร
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ได้มีมติรับหลักการและสภากรุงเทพมหานครได้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณาในประเด็นการขอเลื่อน 
การบงัคบัใช้ข้อบญัญตันิีต้ามทีผู่ว่้าราชการกรงุเทพมหานครเสนอ แต่ทีป่ระชมุยงัเหน็ว่าการเล่ือนข้อบญัญตันิีไ้ม่กระทบถึง
สถานะของข้อบัญญตั ิเนือ่งจากข้อบญัญติัดงักล่าวได้ผ่านสภากรงุเทพมหานครเป็นกฎหมายแล้ว แต่ส�าหรบัร่างข้อบญัญตัิ
การขอเลือ่นการบงัคบัใช้ข้อบญัญตันิีเ้ป็นการเสนอเพือ่เลือ่นการบงัคบัใช้เป็นการชัว่คราว ซึง่ฝ่ายบรหิารกรงุเทพมหานคร
เสนอเลื่อนการบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๑ ปี สภากรงุเทพมหานครได้พิจารณารับหลักการและตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ 
พิจารณาในประเด็นดังกล่าว โดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี  
๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

๓)  การพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ยดึหลกัผลประโยชน์ของประชาชนและ 
ความเดอืดร้อนของประชาชน โดยให้ครอบคลมุทกุมิตขิองพืน้ทีใ่นกรงุเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิง่การตัง้งบประมาณ
เพื่อการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม การจราจร มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและคุ้มค่าประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
ทั้งนี้การด�าเนินการงบประมาณได้มีการกระจายอ�านาจให้ส�านักงานเขตจัดท�าบริการสาธารณะให้รวดเร็วและมากขึ้น  
โดยให้อยู่ในอ�านาจของผู้อ�านวยการเขต เช่น การซ่อมแซมถนน โรงเรียน ท่อระบายน�้า ทางเท้า แม้จะอยู่ในอ�านาจของ
ส�านักที่รับผิดชอบก็จะโอนอ�านาจในส่วนนี้ให้กับส�านักงานเขตเพื่อการบริการของประชาชนได้รวดเร็วขึ้น 

๔)  ความคุม้ค่าของงบประมาณ  เนือ่งจากได้มพีระราชบัญญตัวินิยัการเงนิการคลังของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๗ 
วรรคสอง บัญญัติว่า “การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่หรือการด�าเนินงาน
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพ 
ของหน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย” ดังนั้น
การพิจารณาในปีนี้จึงยึดหลักตามกฎหมายดังกล่าว ในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๕)  การด�าเนินการตามแผนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี เน่ืองจาก
ปัจจุบันมีกฎหมายใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดท�างบประมาณมากขึ้น ส�านักหรือส�านักงานเขตควรจะได้รับรู้กฎหมายต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยก�าหนดเป็นหลักสูตรให้ความรู้ในแต่ละปีและต้องด�าเนินการตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ เพื่อให้ 
งบประมาณนัน้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากทีส่ดุ การด�าเนนิการแก้ไขในส่วนน้ีต้องให้หน่วยงานทีร่บัผิดชอบงบประมาณ 
ท�าความเข้าใจและเรียนรู้ถึงแนวทางการจัดท�างบประมาณตามกฎหมายที่ก�าหนดไว้ให้ชัดเจน ซ่ึงบางหน่วยงานยังขาด
ความรู้ท�าให้การเสนอของบประมาณประจ�าปีในบางรายการจึงตกไป   

๒. ภารกิจด้านต่างประเทศ
๒.๑ การต้อนรบัคณะจากสภาบ้านพีเ่มอืงน้องตามโครงการสภาบ้านพ่ีเมอืงน้องฯ และสภาเมอืงต่างประเทศ ดงัน้ี

๒.๑.๑ คณะผู้แทนจากสภาประชาชนมณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภา
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องพิธีการ ชั้น ๓ อาคารไอราวัตพัฒนา  
ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร ๒ โดยมร้ีอยต�ารวจตร ีเกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมรองประธาน 
สภากรงุเทพมหานคร และคณะสมาชกิสภากรงุเทพมหานครร่วมให้การต้อนรับ รวมทัง้หารอืและแลกเปลีย่นความคิดเหน็

๒.๑.๒ คณะผู้แทนสภากรงุจาการ์ตา สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี น�าโดยนายปันตาร์ นงัโกลัน สมาชกิสภากรุงจาการ์ตา  
ในนามประธานสภากรุงจาการ์ตา เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าเย่ียมคารวะเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงจาการ์ตาและสภากรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชมุสภากรงุเทพมหานคร ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร ๑ โดยมร้ีอยต�ารวจตร ีเกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ ประธาน
สภากรงุเทพมหานคร พร้อมรองประธานสภากรงุเทพมหานคร และคณะสมาชกิสภากรงุเทพมหานครร่วมให้การต้อนรบั 
รวมทั้งหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ การกีฬา และการจัดการ
ขยะมูลฝอย
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๒.๑.๓ คณะผูแ้ทนจากสภามหานครอนิชอน สาธารณรฐัเกาหลี เดินทางเยอืนสภากรุงเทพมหานคร ตามโครงการ 
สภาบ้านพ่ีเมอืงน้องฯ ระหว่างวนัที ่๑๘ - ๒๒ สงิหาคม ๒๕๖๒ โดยม ีนายนรินัดร์ ประดษิฐกุล รองประธานสภากรงุเทพมหานคร 
และคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เมือ่วนัท่ี ๒๐ สงิหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องพธิกีาร ชัน้ ๓ อาคาร ไอราวตัพฒันา ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร ๒  
ในการนี้คณะผู้แทนฯ ได้ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ และรับฟังการบรรยายสรุปในประเด็น ดังนี้

 • การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศในประเทศไทยและเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจย่านสุขุมวิท 
 • การฟื้นฟูและการพัฒนาเมือง   
 • การส่งต่อผู้ป่วยสูงอายุเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านดุจโรงพยาบาล
 • การจัดการระบบสารสนเทศทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
 • เยี่ยมชมการท�างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและปกครอง ส�านักงานเขตห้วยขวาง
๒.๑.๔ คณะผู้แทนจากสภาประชาชนกรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน น�าโดย นางเฉิน หยันหง สมาชิก 

คณะกรรมการสามญัแห่งสภาประชาชนกรงุปักกิง่เข้าเยีย่มคารวะประธานสภากรงุเทพมหานคร เมือ่วนัที ่๖ พฤศจกิายน 
๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องพิธีการ ชั้น ๓ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ เขตดินแดง  
โดยมนีายนรัินดร์ ประดษิฐกลุ รองประธานสภากรงุเทพมหานคร และคณะสมาชกิสภากรงุเทพมหานครร่วมให้การต้อนรบั 
รวมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

๒.๑.๕ คณะผู้แทนจากสภาประชาชนเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน น�าโดยนายเส่ียว เชิงเฟิง 
ประธานคณะกรรมาธิการประจ�าสภาประชาชนเมืองต้าเหลียน 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 คณะผูแ้ทนจากสภากรงุเทพมหานคร น�าโดยนายนรินัดร์ ประดษิฐกลุ และคณะสมาชิกสภากรงุเทพมหาคร  

เข้าร่วมการสมัมนาแลกเปลีย่นความร่วมมอืในด้านต่างๆ ได้แก่ การออกแบบเมอืง การจดัการน�า้และน�า้ท่วม ดิจติอลและ
เทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๒.๒.๒ คณะผูแ้ทนจากสภากรงุเทพมหานคร น�าโดยนายนรินัดร์ ประดษิฐกลุ และคณะสมาชกิสภากรงุเทพมหาคร 
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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สรุปผลงานคณะกรรมการการจราจร 
ขนส่ง และการระบายน�้า 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๑๐
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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า

พลต�ำรวจตรี
ประสพโชค พร้อมมูล

กรรมกำร

นำยพรเทพ ศริวินำรงัสรรค์
กรรมกำร

นำยอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร

นำยไพฑูรย์ ขัมภรัตน์
กรรมกำร

พลต�ำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
รองประธำนกรรมกำร

นำยนิรันดร์ ประดิษฐกุล
กรรมกำร

นำยชยำวุธ ศิริยุทธ์วัฒนำ
กรรมกำร

นำยเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์
กรรมกำร

นำยฉัตรชัย พรหมเลิศ
ประธำนกรรมกำร                                                                         
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คณะกรรมกำรกำรจรำจร ขนส่ง และกำรระบำยน�้ำ ประชุมร่วมกับส�ำนักกำรระบำยน�้ำ เพื่อพิจำรณำ โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวม
น�้ำเสียของกรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรกำรจรำจร ขนส่ง และกำรระบำยน�้ำ ประชุมร่วมกับส�ำนักกำรจรำจรและขนส่ง เพื่อพิจำรณำควำมคืบหน้ำโครงกำร 
ปรับปรุงและขยำยสถำนีรถไฟฟ้ำสะพำนตำกสิน (S๖)



สรุปผลงานคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า 
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คณะกรรมกำรกำรจรำจร ขนส่ง และกำรระบำยน�ำ้ ประชมุร่วมกบัส�ำนักกำรระบำยน�ำ้ เพือ่ตดิตำมควำมคบืหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงเข่ือน
คลองลำดพร้ำวในพื้นที่เขตจตุจักร และพื้นที่เขตหลักสี่

คณะกรรมกำรกำรจรำจร ขนส่ง และกำรระบำยน�ำ้ ประชมุร่วมกบัส�ำนกักำรจรำจรและขนส่ง เพือ่ตดิตำมกำรเตรยีมกำรถ่ำยโอนภำรกจิ
ด้ำนงำนจรำจรมำยังกรุงเทพมหำนคร
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คณะกรรมกำรกำรจรำจร ขนส่ง และกำรระบำยน�้ำ ประชุมร่วมกับส�ำนักกำรจรำจรและขนส่ง เพื่อติดตำมกำรด�ำเนินโครงกำรรถไฟฟ้ำ
ส่วนต่อขยำยสำยสีเขียวตำมค�ำสั่ง คสช.ที่ ๓/๒๕๖๒

คณะกรรมกำรกำรจรำจร ขนส่ง และกำรระบำยน�ำ้ ประชมุร่วมกบัส�ำนักกำรจรำจรและขนส่ง เพือ่ตดิตำมควำมคบืหน้ำโครงกำรก่อสร้ำง
และบริหำรจัดกำรลิฟต์ส�ำหรับผู้พิกำรในสถำนีรถไฟฟ้ำ



สรุปผลงานคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL  303

คณะกรรมกำรกำรจรำจร ขนส่ง และกำรระบำยน�้ำ ประชุมร่วมกับส�ำนักกำรจรำจรและขนส่ง เพื่อติดตำมโครงกำรรถบริกำรส�ำหรับ 
ผู้พิกำรและผู้สูงอำยุที่ใช้รถเข็น
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สรุปผลงานคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�า้ ในคราวประชมุสภากรงุเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วยสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๕ คน ดังนี้  

 ๑. นายฉัตรชัย          พรหมเลิศ ประธานกรรมการ      
 ๒. พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์     ง่วนบรรจง รองประธานกรรมการ  
 ๓. นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา กรรมการ 
 ๔. เรือโทวารินทร์   เดชเจริญ กรรมการ 
 ๕. นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ

ต่อมาเมื่ออายุของคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานครครบวาระ ๒ ปี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่สอง (คร้ังที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๙ คน ดังนี้

 ๑. นายฉัตรชัย          พรหมเลิศ ประธานกรรมการ      
 ๒. พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์     ง่วนบรรจง รองประธานกรรมการ  
 ๓. นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา กรรมการ 
 ๔. นายเชนทร์   วิพัฒน์บวรวงศ์ กรรมการ 
 ๕. พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล กรรมการ      
 ๖. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการ  
 ๗. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ กรรมการ 
 ๘. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล กรรมการ 
 ๙. นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
 ๑. นายชัยวุฒิ แจ้งจรัส นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ
     กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
     ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
 ๒. นางสาวปนิตา สุดสาคร นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ
     กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
     ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ คือ
• คณะอนุกรรมการด้านการระบายน�้าและการบ�าบัดน�้าเสีย เพื่อพิจารณา ศึกษา ตรวจสอบ รับทราบปัญหา 

อปุสรรค และให้ข้อเสนอแนะในงานด้านการระบายน�า้ของกรงุเทพมหานคร โดยมนีายชยาวธุ ศริยิทุธ์วฒันา เป็นประธาน
อนุกรรมการ
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ผลการด�าเนินงาน
โดยผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ แบ่งภารกิจออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
ด้านที่ ๑ การติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานและโครงการต่างๆ ของส�านักและส�านักงานเขตต่างๆ
ด้านที่ ๒ การสนับสนุนงานด้านการบริหารและด้านนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร
ด้านที่ ๓ การติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
ซึ่งมีรายละเอียดของการด�าเนินงาน ดังต่อไปนี้

ด้ำนท่ี ๑ กำรติดตำมควำมคบืหน้ำกำรด�ำเนนิงำนและโครงกำรต่ำงๆ ของส�ำนักและส�ำนักงำนเขตต่ำงๆ 
๑. พิจำรณำโครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน�้ำเสียของกรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับส�านักการระบายน�้า เพื่อพิจารณาโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน�้าเสียของ
กรุงเทพมหานคร โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

๑.๑ โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน�้ำเสียจำกพื้นที่รับน�้ำคลองลำดโตนด 
    วัตถุประสงค์
  • เพือ่แก้ไขปัญหาคณุภาพน�า้ในคลองลาดโตนดโดยการรวบรวมน�า้เสยีเข้าสูร่ะบบบ�าบดัน�า้เสยีของโครงการ

ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร สามารถรองรับพื้นที่ได้ ๓.๓ ตร.กม. โดยรองรับปริมาณ
น�้าเสียได้ ๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน

  ปริมำณงำน
    ๑. ก่อสร้างท่อรวบรวมน�้าเสีย (RCP) ความยาวประมาณ ๒,๑๖๔ เมตร
     ๒. ก่อสร้างบ่อพักน�้าเสีย จ�านวน ๒๓ บ่อ
    ๓. ก่อสร้างบ่อดักน�้าเสีย จ�านวน ๑๖ บ่อ
  วงเงินตำมสัญญำ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
  ผู้รับจ้ำง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน)
      สัญญาเลขที่ สนน.๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
             ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน
  ควำมก้ำวหน้ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา
  ระยะเวลำด�ำเนินกำร   โครงการต่อเนื่อง ๒ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๒)
  งบประมำณทั้งโครงกำร   ๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
  สถำนะโครงกำร   โครงการเก่า

๑.๒ โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน�้ำเสียและระบบบ�ำบัดน�้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๑
  ควำมเป็นมำ
  โครงการบ�าบัดน�้าเสียมีนบุรี เป็นโครงการซ่ึงบรรจุไว้ในแผนการในการแก้ไขปัญหาและบ�าบัดน�้าเน่าเสีย

ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนใช้น�้าเป็น
จ�านวนมาก เกดิน�า้เสยีไหลลงสู่คลองสายส�าคัญ คอื คลองแสนแสบ ซึง่เป็นคลองสายหลักคลองหนึง่ของกรงุเทพมหานคร 
เชื่อมต่อตั้งแต่พื้นที่กรุงเทพชั้นในจนถึงพื้นที่กรุงเทพชั้นนอก

  โครงการบ�าบัดน�า้เสยีมนีบรีุ ได้ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีดในระยะที ่๑ ครอบคลมุพืน้ที่
ประมาณ ๔.๔๓ ตารางกิโลเมตร และได้ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ ระยะที่ ๒ ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ ๑๙.๕ ตารางกิโลเมตร และครอบคลุมคลองแสนแสบระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร รวมทั้งคลองสาขาใน
พืน้ทีจ่�านวน ๔ เขต ได้แก่ เขตมนีบรุ ีเขตคลองสามวา เขตคันนายาวและเขตลาดกระบงั โดยจ้างบรษิทัทีป่รกึษา โปรเกรส 
เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ กรกฎาคม ปี ๒๕๕๕
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  วัตถุประสงค์
  • เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน�้าเน่าเสียในคลองต่างๆ ในพื้นที่ฝั ่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เช่น  

คลองแสนแสบ คลองสามวา และคลองเจ๊ก ในเขตมีนบุรี
  ปริมำณงำน
  • ก่อสร้างระบบรวบรวมน�้าเสีย และระบบบ�าบัดน�้าเสียมีนบุรี (ระยะที่ ๑) ก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสีย  

ความสามารถบ�าบัดน�้าเสียประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน ครอบคลุมพื้นที่ ๔.๔๓ ตารางกิโลเมตร
  ระยะเวลำด�ำเนินกำร ๓ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
  งบประมำณทั้งโครงกำร ๖๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  ควำมก้ำวหน้ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา
  ปัญหำอุปสรรคในกำรด�ำเนินโครงกำร
  ๑.  ปัญหาเรือ่งพืน้ทีก่่อสร้างโครงการฯ มปัีญหาแนวพืน้ทีด่นิทีก่่อสร้างระบบบ�าบดัน�า้เสีย โฉนดหนงัสือส�าคัญ 

ทีห่ลวงไม่ตรงกับทีด่นิเอกชนข้างเคยีงจงึต้องมกีารรังวดัใหม่เพือ่หาข้อสรปุในการปรบัแนวทีด่นิอยูห่ลายครัง้เพราะเอกชน
เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ยินยอม อีกทั้งต้องด�าเนินการแก้ไขหนังสือส�าคัญที่หลวง เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่ดินให้ถูกต้อง 
โดยประสานกับที่ดินเอกชนข้างเคียงที่มีปัญหา กรมธนารักษ์ และกรมที่ดิน

  ๒.  ปัญหาเรือ่งไม่มผีูเ้ข้าย่ืนประมูลโครงการบ�าบดัน�า้เสยีมีนบรุ ีด�าเนนิการจัดประมลูมาแล้ว ๒ ครัง้ แต่ไม่มี
ผู้เข้ามายื่นเอกสาร เนื่องจากต้นทุนค่าก่อสร้างสูงกว่าราคากลางที่ก�าหนด

   • 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 โครงกำรจ้ำงท่ีปรึกษำบริหำรและควบคุมงำนโครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน�้ำเสียและระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๑

  วัตถุประสงค์
  • เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน�้าเน่าเสียในคลองต่างๆ ในพื้นที่ฝั ่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เช่น  

คลองแสนแสบ คลองสามวา และคลองเจ็ก ในเขตมีนบุรี
  ปริมำณงำน
  • บริหารและควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน�้าเสียและระบบบ�าบัดน�้าเสียมีนบุรี (ระยะที่ ๑)  

ความสามารถบ�าบัดน�้าเสียประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน ครอบคลุมพื้นที่ ๔.๔๓ ตารางกิโลเมตร
  ระยะเวลำด�ำเนินงำน ๓ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
  งบประมำณทั้งโครงกำร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  ควำมก้ำวหน้ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ 
๑. ก่อนจะน�าน�้าเสียไปบ�าบัดควรมีการทดสอบค่า Bilogical Oxygen Demand หรือค่า BOD ก่อนว่ามีความ

จ�าเป็นต้องบ�าบดัหรอืไม่ เพราะในช่วงฤดฝูนไม่มคีวามจ�าเป็นต้องบ�าบดัน�า้เสยีทัง้หมด โดยถ้าไม่จ�าเป็นต้องบ�าบดักส็ามารถ
ปล่อยน�้าที่มีค่า BOD ได้ตามมาตรฐานออกไปได้เลย เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ

๒. โดยปกติน�้าที่ปล่อยจากอาคารจะต้องถูกก�าหนดค่า BOD ให้ได้ตามมาตรฐานถึงจะปล่อยลงท่อระบายน�้าได้ 
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ดงันัน้การทีเ่อกชนหรอืนติบิคุคลใดแจ้งว่าจะไม่เสยีค่าธรรมเนยีมในการบ�าบดัน�า้เสียนัน้ จะต้องบ�าบดัน�า้เสยีแล้วจนพสูิจน์
ได้ว่ามีค่า BOD ไม่เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายก�าหนด

๓. กรณีการเก็บค่าธรรมเนียมการบ�าบัดน�้าเสีย มีแนวคิดในการคิดค่าบ�าบัดน�้าเสีย ในหลักการว่าเป็นสถานท่ี
ที่อยู่ในพื้นที่บริการ จึงเป็นประเด็นว่า การบังคับใช้กฎหมายต้องท�าอย่างเท่าเทียมกันทั้งหมด ซึ่งจะมีกรณีบ้าน แฟลต 
ทาวเฮ้าส์ ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ก็ควรจะพิจารณาการเก็บค่าธรรมเนียมการบ�าบัดน�้าเสียด้วย

๒. ควำมคืบหน้ำโครงกำรปรับปรุงและขยำยสถำนีรถไฟฟ้ำสะพำนตำกสิน (S๖)
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักการจราจรและขนส่ง เพื่อขอทราบความคืบหน้าโครงการปรับปรุงและ

ขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน (S๖) โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
โครงการปรับปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน (S๖) ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายในส่วนของสัญญาสัมปทาน

เดมิใน ๒๓ สถาน ีระยะทาง ๒๓.๕ กโิลเมตร เดมิเป็นลกัษณะรางรถไฟรางเดีย่ว โดยจะต้องมกีารชะลอขบวนรถเพือ่ทีจ่ะ
สับหลีกให้รถไฟฟ้าที่มาจากอีกฝั่งหนึ่งสามารถผ่านไปได้ก่อน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการสับหลีกขบวนรถ ดังนั้นการ
ปรับปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อก่อสร้างสถานีสะพานตากสินให้เป็นสถานี
รถไฟทางคู่ ซึง่รถไฟฟ้าสามารถวิง่สวนทางกนัพร้อมทัง้รับส่งคนขึน้ลงสถานไีด้   สามารถควบคมุระยะเวลาระหว่างขบวน
ได้ดียิ่งขึ้น จากเดิมรอรถนาน ๔ นาที เป็นรอเพียง ๒ นาที จะท�าให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
โดยสะพานตากสินอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ได้รับอนุญาตให้เข้า
ปรับปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินจากกรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวางกรอบ
งบประมาณการปรับปรุงไว้ประมาณ ๑,๔๐๐ ล้านบาท โครงการปรับปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน ถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างระบบขนส่งทางราง ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิง่แวดล้อม (EIA) โดยกรงุเทพมหานครได้น�าเร่ืองนีเ้ข้าสูค่ณะกรรมการพิจารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
และที่ประชุมของคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาคณะกรรมการฯ ก็ได้น�าเสนอ
ในทีป่ระชมุของคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิกไ็ด้เห็นชอบเล่มรายงานและรปูแบบการแก้ไขสถานรีถไฟฟ้าสะพาน
ตากสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการนี้อยู่ในประเด็นที่ก�าลังด�าเนินการเจรจาระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริษัท BTS 
ทีเ่ป็นผูรั้บสมัปทาน โดยเงนิลงทนุทัง้หมดของโครงการฯ ประมาณการไว้ท่ี ๑,๔๐๐ ล้านบาท ส่วนหนึง่ต้องเป็นต้นทนุของ
บริษัท BTS โดยตรงน�ามาคิดเป็นต้นทุนกับกรุงเทพมหานครไม่ได้ และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเงินลงทุนของกรุงเทพมหานคร      
โดยแนวทางการเจรจาและสดัส่วนในการลงทนุคอื บรษิทั BTS จะออกเงนิลงทนุเป็นสดัส่วนทีม่ากกว่า กรงุเทพมหานคร
ออกเงินลงทุนเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าและก็ยังไม่ต้องออกเงิน ซึ่งบริษัท BTS จะออกเงินให้ก่อนแล้วน�ามาคิดเป็นต้นทุน 
ภายหลัง ซึ่งสถานะปัจจุบันของผลการเจรจาอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี
แผนการด�าเนินงานทั้งหมด ดังต่อไปนี้

กำรด�ำเนินงำนในพื้นที่สะพำนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน
๑. ทดสอบในสนามเพื่อหาคุณสมบัติของวัสดุของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตามสภาพปัจจุบัน
๒. วิเคราะห์โครงสร้างสะพานตามคุณสมบัติของวัสดุที่หาได้ในสนาม
๓. ออกแบบรายละเอียดพื้นผิวจราจรทดแทนสะพานและออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงสถานี S๖
๔. ด�าเนินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
๕. ก่อสร้างพื้นผิวจราจรทดแทนสะพานด้านทิศใต้
๖. ปรับปรุงถนนด้านทิศใต้พร้อมทางเดินเท้าและระบบระบายน�้า ระดับพื้นดิน 
๗. ก่อสร้างพื้นผิวจราจรทดแทนสะพานด้านทิศเหนือ
๘. ปรับปรุงถนนด้านทิศเหนือพร้อมทางเดินเท้าและระบบระบายน�้า ระดับพื้นดิน 
๙. ตัดปีกและเสริมความแข็งแรงของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ด้านทิศใต้
๑๐. ตัดปีกและเสริมความแข็งแรงของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ด้านทิศเหนือ           
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๑๑. ทดสอบความสามารถในการรับน�้าหนักบรรทุกของสะพานในสนาม
กำรปรับปรุงสถำนีรถไฟฟ้ำสะพำนตำกสิน S๖
๑. งานรื้อสถานี S๖ พร้อมต่อปีกทางวิ่งรถไฟฟ้า เพิ่มเป็น ๒ ราง
๒. งานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า S๖ ตามรูปแบบการปรับปรุงสถานีใหม่ เพื่อรองรับระบบรางใหม่ ที่เพิ่มขึ้น
โดยภาพรวมเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วก็จะมีการลงนามสัญญา ถัดจากการลงนามก็จะใช้ 

ระยะเวลาในการก่อสร้างทัง้หมดประมาณ ๔๐ เดอืน การปิดสถานจีะใช้เวลาประมาณ ๒๗ เดอืน แต่รถไฟฟ้ายงัคงวิง่ได้ตลอด  
โดยจะมมีาตรการรองรับคอื การจดัรถ Shuttle bus รบั - ส่ง ผูโ้ดยสารจากสถานสีรุศกัดิ ์S๕ ไปยงัสถานสีะพานตากสนิ S๖  
โดยมีรถให้บริการจ�านวน ๔๘ คันต่อชั่วโมง

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ
๑. คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�า้ ไม่เหน็ด้วยกบัการของบประมาณก่อสร้าง Sky walk ของ

กรงุเทพมหานคร ในโครงการก่อสร้างทางเชือ่มการเดนิทางกรงุเทพมหานครบริเวณถนนสาทร งบประมาณ ๖๑๑ ล้านบาท  
และโครงการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อระบบเดินรถขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสีลมบริเวณสถานีสะพานตากสิน  
งบประมาณ ๗๗ ล้านบาท ไม่ควรใช้เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครไปลงทุน เพราะหมิ่นเหม่ต่อการเอื้อประโยชน์
กับเอกชน เนื่องจากเป็นการน�าเงินไปลงทุนในพื้นที่สัมปทานของเอกชนและอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อโรงแรม และ
ห้างสรรพสินค้าบางราย ท่ีอยู่บริเวณสถานีสุรศักดิ์ S๕ และส้ินเปลืองงบประมาณโดยไม่คุ้มค่า เมื่อคณะกรรมการฯได้
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน จึงเสนอแนะว่าสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน S๖ สามารถคงอยู่และ
ขยายรางรถไฟฟ้าให้เป็นรางคู่ได้ โดยการขอความร่วมมือจากกรมทางหลวงชนบทที่จะขอใช้พื้นที่จากสะพานตากสินใน
การปรับปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้า ซ่ึงความคืบหน้าก็ดังที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันว่าสามารถท�าได้จริง โดยขณะนี ้
กเ็หลอืเพยีงประเดน็เดยีวว่า เม่ือท�าได้แล้วจะเริม่ด�าเนนิการได้เมือ่ไรและควรจะเร่งรดัให้เสรจ็โดยเรว็ เพราะสถาน ีS๖ นี ้
จะเป็นอุปสรรคที่จะท�าให้การเดินรถในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเกิดความล่าช้า

๒. คณะกรรมการฯ เหน็ด้วยทีโ่ครงการนีไ้ม่ส่งผลกระทบกบัระบบราง ไม่ต้องหยดุเดนิรถไฟฟ้า และมกีารช่วยส่งต่อ 
ผูโ้ดยสารจากสถานสีรุศกัดิ ์S๕ ไปยงัสถานสีะพานตากสนิ S๖ โดยการจดัรถ Shuttle bus  รบั - ส่ง ช่วยรบัผู้โดยสารทางบก  
ดังนั้น ส�านักการจราจรและขนส่ง ก็ควรน�าเรือมาช่วยส่งต่อผู้โดยสารในการเดินทางทางน�้าอีกทางหนึ่งด้วย โดยให้เป็น
ระบบล้อ ราง เรือ ช่วยส่งเสริมกัน

๓. ติดตำมควำมคืบหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนคลองลำดพร้ำวในพื้นที่เขตจตุจักรและพื้นที่เขตหลักสี่
คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับส�านักการระบายน�้า ส�านักงานเขตจตุจักร และส�านักงานเขตหลักสี่ เพื่อติดตาม

ความคบืหน้าโครงการก่อสร้างเขือ่นคลองลาดพร้าวในพืน้ทีเ่ขตจตุจกัรและหลกัสี ่เนือ่งจากในพืน้ทีท่ัง้สองเขตมบ้ีานเรอืน
ประชาชนที่รุกล�้าแนวเขตคลองอยู่เป็นจ�านวนมาก ท�าให้การก่อสร้างเขื่อนล่าช้า คณะกรรมการฯ จึงได้เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาเพื่อติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินงาน โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

การก่อสร้างเขือ่นในพ้ืนทีเ่ขตจตจุกัร มรีะยะความยาวของเข่ือน จ�านวน ๕,๗๘๕ เมตร มีชมุชนทีอ่ยู่ในแนวก่อสร้าง
เขื่อน ๑๑ ชุมชน รวมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ จ�านวน ๑,๑๓๕ หลังคาเรือน อยู่ในแนวเขื่อน ๗๗๗ หลัง ด�าเนินการ
รื้อย้ายแล้ว ๓๑๗ หลัง อยู่นอกแนวเขื่อน ๓๕๘ หลัง ด�าเนินการรื้อย้ายแล้ว ๑๕๔ หลัง 

การก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่เขตจตุจักร ส�านักการระบายน�้าจะต้องตอกเสาทั้งหมด ๗,๗๑๖ ต้น แต่สามารถด�าเนิน
การได้ ๒,๒๘๓ ต้น คิดเป็น ๒๙.๖๐ เปอร์เซ็นต์ จากการลงพื้นที่ท�าให้ทราบปัญหาคือ 

๑. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงบริเวณชุมชนพหลโยธิน ๔๖ ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร มีการ
รื้อย้ายบ้านเรือนออกหมดแล้ว แต่ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับผลกระทบจากการที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(พอช.) ไม่สามารถก่อสร้างบ้านมัง่คงได้ เพราะตอม่อตวัอาคารบางส่วนล�า้เข้าไปในคลอง หากสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน 
(พอช.) จะก่อสร้างอาคารต่อไปเกรงว่าอาคารจะเกดิการสไลด์ตวัได้ ดงันัน้ ส�านกัการระบายน�า้จะต้องด�าเนนิการก่อสร้าง
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เขือ่นให้แล้วเสรจ็ก่อน และบางช่วงมอีาคารทีย่งัไม่รือ้ย้ายเป็นฟันหลออยูบ่างช่วง ส�านกังานเขตจตจุกัรได้รบันโยบายจาก 
รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร (นายจกักพนัธุ ์ผวิงาม) ให้ด�าเนนิการทางกฎหมาย คอื พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร และ ปว.๔๔  
ล่าสดุได้มกีารประชมุเพือ่หารอืการใช้มาตรการทางกฎหมายกบัผูบ้กุรุกนอกแนวเขือ่นว่ากฎหมายใดจะเหมาะสมในการ
ด�าเนินคดีโดยจะให้กรมเจ้าท่าด�าเนินการตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน�้าไทย ฉบับที่ ๒๔๕๖ มาตรา ๑๑๗ ขณะนี้ยัง
ถกเถยีงกนัว่ากรมเจ้าท่าจะท�าได้หรอืไม่ ซึง่การด�าเนนิการตามกฎหมายจะมรีะยะในการด�าเนนิการกว่าจะได้ข้อยตุคิงใช้
เวลาพอสมควร แต่ถึงอย่างไรส�านักงานเขตจตุจักรก็จะด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๒. กลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการมีสาเหตุมาจากการให้ข้อมูลไม่เป็นความจริงของกลุ่มสมาคมคนรักชายคลอง  
(นายศรีสุวรรณ จรรยา) กลุ่มท่ีมีผลประโยชน์บ้านเช่าในชุมชน บางส่วนคิดว่าได้รับเงินช่วยเหลือหรือชดเชย บางส่วน
ไม่ยอมรับแนวก่อสร้างเขื่อนท่ีก�าหนดไว้ และเม่ือเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จะมีกลุ่มผู้ต่อต้านมารวมตัวกันทันที ส่วนแนวทางที่
ส�านักงานเขตจตุจักรคิดไว้คือ ๑. ช่วงเป็นที่ฟันหลอมี ๒ ช่วง คือชุมชนพหลโยธิน ๔๖ ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร  
จะหารอืกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและให้ส�านกัการระบายน�า้ก�าหนดแนวเขือ่นให้ชดัเจนเพือ่ให้บรษิทัผูร้บัจ้างด�าเนนิการ 
ต่อได้ แต่ได้รับค�าชี้แจงจากผู้แทนส�านักการระบายน�้าว่าเวลาลงพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวจะมีกลุ่มที่คัดค้านรวมตัวกันทันที 
ท�าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานหรือถ้าก�าหนดแนวเขื่อนได้ แต่ไม่แน่ใจว่าบริษัทผู้รับจ้างจะลงพื้นที่ได้หรือไม่  
๒. คลองบางชวดบริเวณชุมชนลาดพร้าวภาวนา ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ถ้าสามารถส่งมอบพื้นที่ได้จะท�าให้การ
ก่อสร้างเขื่อนและบ้านมั่นคงน่าเดินหน้าต่อไปได้

การก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวในพื้นที่เขตหลักสี่มี ๔ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยแบ่งเป็นรายชุมชนดังนี้
๑. ชุมชนบางบัว (เชิงสะพานไม้ ๑) เป็นบ้านมั่นคงเดิม ปัจจุบันมีบ้านที่อยู่ในแนวการก่อสร้างเขื่อน ๑ หลัง  

โดยส�านักงานเขตหลักสี่ได้มีการเจรจากับเจ้าของบ้านทราบว่าเจ้าของบ้านต้องการค่าชดเชยในการรื้อย้าย เนื่องจาก 
มีรายได้ไม่แน่นอนเกรงว่าจะไม่สามารถหาเงินผ่อนช�าระบ้านใหม่ได้ ในเบ้ืองต้นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)  
ได้ประสานกับการเคหะออเงิน เพื่อให้ใช้สิทธิในการยื่นกู้ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการเซ็นสัญญายื่นกู้

๒. ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม้ ๒) ปัจจุบันมีการก่อสร้างบ้านมั่นคงแล้วเสร็จจ�านวน ๑๘๔ หลัง 
แต่ได้รับใบอนุญาตเพียง ๗๗ หลัง ส่วนที่เหลืออีก ๑๐๗ หลัง ยังไม่ได้รับใบอนุญาต เนื่องจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(พอช.) ยังไม่น�าแบบท่ีแก้ไขมายื่นให้ฝ่ายโยธาตรวจสอบ และมีบ้านผู้ไม่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในแนวการก่อสร้างเขื่อน  
๓ หลัง ไม่ยินยอมรื้อถอน และอีก ๑๒ หลังที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างบ้านมั่นคงที่ไม่ยินยอมรื้อถอน โดยส�านักงานเขตหลักสี่
ได้มีการเจรจากับเจ้าของบ้านทั้ง ๓ หลัง มาโดยตลอดแต่ไม่ได้รับความร่วมมือ โดยเจ้าของบ้านและผู้ที่อาศัยร่วม ชี้แจง
ว่าไม่ต้องการเป็นหนีใ้นการสร้างบ้านใหม่ และต้องการค่าชดเชยในการรือ้ย้ายออกนอกพืน้ที ่ซึง่ฝ่ายโยธาได้จดัท�าหนงัสือ
ขออนุมัติใช้ค�าสั่ง ปว.๔๔ กับบ้าน ๓ หลังนี้แล้ว

๓.  ชมุชนชายคลองบางบวั จากการประชมุร่วมกบั พอช. ได้ข้อสรปุว่า แบบทีจ่ะยืน่ขออนญุาตก่อสร้างบ้านมัน่คง
ตอนนี้อยู่ที่กรมธนารักษ์ และเม่ือกรมธนารักษ์เซ็นอนุมัติแบบแล้วจะน�ามายื่นขออนุญาตกับทางส�านักงานเขตหลักส่ี  
คาดว่าภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ กรมธนารักษ์จะเซ็นต์และส่งคนให้กับชุมชน โดยทั้งชุมชนยินดีที่จะเข้าร่วม
โครงการบ้านมั่นคงโดยจะเริ่มรื้อถอนอาคารหลังจากที่ทางส�านักงานเขตหลักสี่อนุญาตให้ด�าเนินการได้

๔.  ชมุชนก้าวหน้า ยงัคงมบ้ีานทีอ่ยูใ่นแนวการก่อสร้างเข่ือนจ�านวน ๔๐ หลัง และปัญหาภายในชมุชนค่อนข้างแรง  
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ท่ีอยู่นอกแนวเขื่อนไม่ยินยอมให้รื้อถอนอาคาร ไม่มีการจัดสรรแบ่งปันพื้นที่ให้ผู้ที่เข้าร่วม 
โครงการบ้านมั่นคงท่ีอยู่ในแนวเข่ือน ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่มีพื้นที่กว้าง ปัจจุบันได้พยายามเจรจากับผู้น�าชุมชน 
และประชาชนในชุมชน ส่วนมากยินดีเข้าร่วมโครงการแต่ไม่ยอมรื้อถอน โดยส�านักงานเขตหลักส่ีได้เจรจากับบ้านท่ีอยู่
นอกแนวเขื่อนให้แบ่งปันพื้นที่บางส่วนให้กับบ้านที่อยู่ริมคลอง จะได้สามารถรื้อถอนและมาสร้างใหม่ได้ เพื่อให้สามารถ
ด�าเนินการก่อสร้างเขื่อนได้ตลอดแนว 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกคลองลาดพร้าวในปัจจุบัน โดยการออกค�าส่ังให้ผู้รุกล�้ารื้อย้ายออกไปเป็นมาตรการ
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ด�าเนินการทางแพ่ง แต่ขณะนี้ยังมีบ้านที่ปลูกอยู่ในคลองลาดพร้าว ซึ่งเป็นการบุกรุกที่สาธารณะอย่างชัดเจน ดังนั้นจึง
ควรมีมาตรการด�าเนินคดีทางอาญาควบคู่กันไปด้วย เมื่อผู้บุกรุกดื้อรั้นและไม่ยินยอม จึงควรใช้มาตรการทางกฎหมาย
มาด�าเนินการอย่างจริงจัง

ด้ำนที ่๒ กำรสนบัสนนุงำนด้ำนกำรบรหิำรและด้ำนนติบิญัญตัเิพือ่ขบัเคลือ่นภำรกจิของกรงุเทพมหำนคร    
๑. กำรเตรียมกำรถ่ำยโอนภำรกิจด้ำนงำนจรำจรมำยังกรุงเทพมหำนคร

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักการจราจรและขนส่ง เพื่อขอทราบรายละเอียดการเตรียมการถ่ายโอน
ภารกิจด้านงานจราจรมายังกรุงเทพมหานคร โดยสรุปได้ดังนี้

จาก พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของวรรคหนึง่ 
ในมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๗) การจัดการจราจรและการวิศวกรรมจราจร” 

กำรจัดกำรจรำจรและวิศวกรรมจรำจร
• การจดัการจราจร หมายถงึ การด�าเนนิการใดๆ ทีท่�าให้การใช้ถนนทีม่อียูใ่ห้มปีระสิทธภิาพสูงสุดด้านการจราจร 

โดยอาจจะรวมถึงการปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย เช่น การทาสี ตีเส้นแบ่งช่องทาง การติดตั้งสัญญาณไฟแต่ไม่รวมถึงการ
ก่อสร้างถนนใหม่เพิ่มเติม

• วิศวกรรมจราจร หมายถึง การวางแผน การออกแบบ การควบคุม บริหารจัดการระบบการจราจรของถนน 
ทางหลวง ตลอดจนการใช้บริเวณที่ดินใกล้เคียง และศึกษาความสัมพันธ์กับระบบการขนส่งชนิดอื่นหรือหมายถึง การน�า
เอาหลักการเครื่องมือ วิธีการ เทคนิค เทคโนโลยีตลอดจนการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดในการเคลื่อนย้ายขนถ่ายผู้โดยสารและสิ่งของ

• การควบคุมการจราจร หมายถึง การปฏิบัติใดๆ ให้เป็นไปตามแผนการจัดการจราจรที่ได้ก�าหนดไว้ให้ดีที่สุด 
เหมาะสมที่สุด

กำรโอนภำรกิจด้ำนกำรจรำจรให้กรุงเทพมหำนคร
• งานด้านอ�านวยความสะดวกในการจราจร เช่น ให้สัญญาณมือจราจรบนท้องถนน การกดสัญญาณไฟจราจร
• งานกวดขันวินัยจราจร เช่น จัดโครงการอบรมในสถานศึกษา หรือจัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้
• การบังคับใช้กฎหมายจราจร เฉพาะความผิดฐานจอดรถโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 
  (เนื้อหา ๓ ส่วน มีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๔ ของร่างพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ)
กำรรองรับภำรกิจเชิงยุทธศำสตร์
• ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) “มหานครแห่งเอเชีย”
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ มหำนครควำมปลอดภัย
• แผนความปลอดภัยทางถนน (ภายใต้ ศปถ.กทม.) ครอบคลุมทุกบริบทด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น  

การสร้างความร่วมมือการรณรงค์ การส่งเสริมการเรียนรู้วินัยจราจร และการบังคับใช้กฎหมาย
• แผนความปลอดภยัในชวิีตและทรพัย์สนิ เช่น เทคโนโลยด้ีานความปลอดภัย การพฒันาเมอืงเข้าสู ่Smart Living
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ มหำนครเมืองสีเขียว สะดวกสบำย
• ภายใต้แผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่ง
• ภายใต้แผนพัฒนาระบบจราจรเชิงพื้นที่ (ATC) 
การด�าเนนิการดงักล่าว เพือ่เป้าหมายสูค่วามเป็น “มหานครแห่งเอเซยี” และเพือ่การพัฒนาเมอืงด้านการจราจร

และขนส่งสู่ Smart Mobility หรือ Smart City
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ
๑. อีกหนึ่งภารกิจที่กรุงเทพมหานครควรจะด�าเนินการ เมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจด้านงานจราจรมายัง

กรงุเทพมหานคร คอื การควบคมุและสัง่การจราจร เพราะบคุลากรของกรงุเทพมหานครมปีระสบการณ์ในด้านนีอ้ยูแ่ล้ว
๒. ในปัจจุบันโครงสร้างของส�านักการจราจรและขนส่ง มีอัตราก�าลังค่อนข้างจ�ากัดท�าให้ภารกิจหลายอย่างต้อง

กระจายถ่ายโอนออกไป แต่ถ้าส�านักฯ มีการบูรณาการที่ดีและท�าให้มีมาตรฐาน เช่น  มีห้องศูนย์ควบคุมการจราจรกลาง 
(Command Room) จะดีกว่าการเพิ่มหน่วยงานย่อยขึ้นไปอีก

๓. กรณีการถ่ายโอนภารกิจด้านงานจราจรมายังกรุงเทพมหานคร เห็นว่าผู้บริหารกรุงเทพมหานครควรถอด 
บทเรียนมาจากกรณกีารถ่ายโอนภารกจิด้านงานดบัเพลงิมายงักรงุเทพมหานคร แต่เหน็ว่าโครงสร้างท่ีดทีีส่ดุน่าจะเป็นการ
สร้างหน่วยงานขึน้ใหม่ เพราะปัญหาด้านการจราจรเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมเมอืง อกีประเดน็ปัญหาคือ กรณกีารถ่ายโอน 
ทรัพย์สินและบุคลากรกันระหว่างหน่วยงาน ผู้บริหารฯ ก็ต้องเตรียมมาตรการเพื่อรองรับภารกิจในกรณีนี้ด้วย

๒. กำรด�ำเนนิโครงกำรรถไฟฟ้ำส่วนต่อขยำยสำยสเีขยีวตำมค�ำสัง่หวัหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที ่๓/๒๕๖๒
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักการจราจรและขนส่ง เพ่ือขอทราบการด�าเนินโครงการรถไฟฟ้า 

ส่วนต่อขยายสายสีเขียวตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๒ โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
การด�าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะประกอบด้วย ๓ ช่วง
ช่วงที่ ๑ คือ ช่วงสัญญาสัมปทานเดิม ประกอบด้วย ๒๓ สถานี ระยะทาง ๒๓.๕ กิโลเมตร โดยเริ่มด�าเนินการ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา
ช่วงท่ี ๒ คอื ส่วนต่อขยายสายสเีขยีว ระยะที ่๑ เป็นการด�าเนนิการโดยกรงุเทพมหานครประกอบด้วย ๑๑ สถานี 

ระยะทาง ๑๒.๗๕ กิโลเมตร 
ช่วงที่ ๓ คือ ส่วนต่อขยายสายสีเขียว ระยะที่ ๒ เป็นส่วนของหมอชิตถึงคูคต และแบริ่งถึงสมุทรปราการ 
โดยการด�าเนินโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวตามค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่ ๓/๒๕๖๒ คือ ส่วนต่อขยายสายสีเขียว ระยะที่ ๒ ที่เป็นประเด็นสืบเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีมติ คจร.  
มอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้เดินรถ ต่อมา รฟม. ก็ได้รับมอบหมายจาก ครม. ให้เป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้างระบบ 
โครงสร้างพ้ืนฐานจนกระทัง่มาถึงข้ันตอนการรบัโอนทรพัย์สนิและหนีส้นิของโครงการ ซึง่เมือ่ รฟม. ท�าการก่อสร้างโครงการ 
ทั้งหมดแล้วเสร็จก็จะต้องมีการโอนทรัพย์สินและหน้ีสินมาให้กับกรุงเทพมหานคร เหตุผล คือ ทางกรุงเทพมหานคร 
จะได้มีอ�านาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการการเดินรถได้ ต่อมากรุงเทพมหานครก็ได้มีการออกข้อบัญญัติเงินกู ้
โดยแบ่งออกเป็น ๒ ยอดใหญ่ และมีการท�า MOUร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลัง รฟม. และกรุงเทพมหานคร  
เพื่อรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการ แต่ในการโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการ MOU จะกล่าวถึงเฉพาะ 
สายแบริ่ง - สมุทรปราการ หรือส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ โดยมีการโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการประมาณ 
ช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องมีภาระในการช�าระค่าดอกเบี้ยทันที ซึ่งเป็นการช�าระค่าดอกเบี้ย 
ให้กับกระทรวงการคลัง โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งยอดให้ทราบในทุกปี ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เดินรถเพิ่มขึ้นอีก  
๑ สถาน ีคอื จากหมอชติไปห้าแยกลาดพร้าว ซ่ึงเป็นเส้นทางส่วนต่อขยายสายสเีขยีวเหนอื จงึเกดิกรณว่ีาถ้ายงัไม่มกีารลงนาม 
MOU หรือการรบัโอนทรพัย์สนิและหนีส้นิ กจ็ะยงัเกบ็ค่าโดยสารไม่ได้ เพราะถอืว่าเป็นการใช้ทรพัย์สนิของหน่วยงานอืน่
ในการหาผลประโยชน์ ซึ่งสิ่งที่ต้องด�าเนินการต่อมาคือ กรุงเทพมหานครจะต้องลงนาม MOU ร่วมกับกระทรวงการคลัง 
และ รฟม. ในรูปแบบเดียวกบัส่วนต่อขยายสายสเีขยีวใต้ ซึง่ถ้าลงนาม MOU เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จะท�าให้กรุงเทพมหานคร 
สามารถเข้าไปบริหารจดัการเดนิรถได้ ต่อมาในวนัที ่๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ได้มคี�าสัง่ของหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๓/๒๕๖๒ โดยสาระส�าคัญคือ ให้กระทรวงมหาดไทยด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย  
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ 
กฤษฎีกา เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและด้านระบบรถไฟฟ้า ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง 
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ด้านละหนึง่คน เป็นกรรมการ และปลดักรงุเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานกุาร เพือ่เจรจากบับรษิทัผู้รบัสัมปทาน 
โดยประเดน็ของการเจรจาคอืมุง่เน้นให้เกดิการแก้ไขสญัญาสัมปทาน หลังจากมกีารจดัตัง้คณะกรรมการชดุดงักล่าวแล้ว  
มกีารเจรจาและมกีารต่อขยายระยะเวลาการเจรจาออกไปอกีหนึง่ครัง้ เดมิก�าหนดไว้ ๓๐ วัน แต่ขอมกีารต่อขยายระยะเวลา 
ซึง่มต ิครม. กใ็ห้ความเหน็ชอบแล้วการเจรจากจ็ะอยูใ่นช่วงเวลา ๑๔ ม.ิย. ๒๕๖๒ ถงึ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒ กระบวนการถดัจากนี้ 
คือ เมื่อมีผลการเจรจาทางกรุงเทพมหานครจะเสนอผลการเจรจาพร้อมกับร่างสัญญาฉบับที่มีการแก้ไขคือ แก้ไขสัญญา 
สัมปทานแบบควบรวมทั้งหมดแล้วเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ความเห็นชอบ จากน้ัน
กรงุเทพมหานครจะเสนอร่างสญัญาฉบบัแก้ไขนีใ้ห้ส�านกังานอยัการสูงสดุเป็นผู้พิจารณาตรวจร่างสญัญาสมัปทานทัง้หมด 
จากนัน้ส�านกังานอยัการสงูสดุได้ส่งเรือ่งกลับมายงักรงุเทพมหานครประมาณวนัที ่๑๑ กนัยายน ๒๕๖๒ กรงุเทพมหานคร 
กด็�าเนินการน�าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพือ่เข้าสู่กระบวนการพจิารณาของ ครม. ซ่ึงปัจจุบนัเรือ่งอยูร่ะหว่าง 
การน�าเสนอของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถ้าหาก ครม. เหน็ชอบแล้ว กรงุเทพมหานครจะต้องเร่งด�าเนนิการตาม
ค�าสั่งของ คสช. คือ ลงนามสัญญาเป็นคู่สัญญากับผู้รับสัมปทาน ในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครจะต้องเร่งด�าเนินการ 
แก้ไขสญัญาลกูทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากผลของสญัญาสมัปทานเดมิทีม่ผีลผูกพนัไปไม่ว่าจะเป็น E&M หรอื O&M รวมทัง้สญัญา 
ให้สิทธิ์เชิงพาณิชย์ทั้งหมดท่ีมีอยู่เพื่อแก้ไขสัญญาให้มีความถูกต้องและชัดเจนและสอดคล้องกับสัญญาสัมปทานที่
ส�านักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาตรวจร่างมาให้เรียบร้อย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาของ ครม.

สญัญาทีก่รงุเทพมหานครไปกูย้มืต่อกบักระทรวงการคลังเป็นการแปลงหนีโ้ดยเปล่ียนตวัลูกหนีโ้ดยกรุงเทพมหานคร 
ไปเป็นลูกหนี้แทน รฟม. ยอดวงเงินรวมท้ังหมด ๑๕,๐๑๙,๑๔๖,๔๗๖.๔๑ บาท เฉพาะส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต ้
สายแบริ่ง – สมุทรปราการ โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็น ๖ สัญญา ดังนี้

• สัญญาที่ ๑ ยอดเงินกู้จ�านวน ๔,๗๓๗,๐๖๗,๐๔๕.๑๘ บาท
• สัญญาที่ ๒ ยอดเงินกู้จ�านวน ๓,๖๕๒,๒๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
• สัญญาที่ ๓ ยอดเงินกู้จ�านวน ๕๙๒,๒๙๙,๓๑๒.๑๙ บาท
• สัญญาที่ ๔ ยอดเงินกู้จ�านวน ๔,๒๐๗,๖๓๘,๕๘๒.๓๘ บาท
• สัญญาที่ ๕ ยอดเงินกู้จ�านวน ๔๖๕,๔๓๑,๑๕๖.๖๓ บาท
• สัญญาที่ ๖ ยอดเงินกู้จ�านวน ๑,๓๖๔,๕๐๖,๓๘๐.๐๓ บาท
โดยท�าสัญญา ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่เป็นยอด ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า หากจะให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว 

ตามค�าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที ่๓/๒๕๖๒ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิการของกรงุเทพมหานคร
ตามภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และไม่เป็นภาระต่อเสถียรภาพทางการเงินของ
กรุงเทพมหานครในอนาคต เพราะฉะน้ันผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงควรขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการ
ด�าเนนิการโครงการฯ ให้กบักรงุเทพมหานคร เพราะแม้หากกรงุเทพมหานครจะตดัสินใจให้เอกชนเป็นผู้รบัภาระผลก�าไร 
และขาดทนุแทนกต็าม แต่เอกชนผูร้บัสมัปทานย่อมน�าภาระหนีน้ัน้ไปคดิเป็นต้นทนุในการด�าเนนิการ ซึง่มผีลกระทบต่อ
รายได้ของกรุงเทพมหานครท่ีเอกชนจะมอบให้กับกรุงเทพมหานครในอนาคต และกระทบต่อการลงทุนการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนตามภารกิจหลักอย่างมาก 

ด้ำนที่ ๓ กำรติดตำมตรวจสอบกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือนร้อนของประชำชน
๑. โครงกำรรถบริกำรส�ำหรับผู้พิกำรและผู้สูงอำยุที่ใช้รถเข็น

คณะกรรมการฯ ประชมุร่วมกบัส�านกัการระบายน�า้ เพือ่ตดิตามการด�าเนนิโครงการรถบรกิารส�าหรบัผูพ้กิารและ
ผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

โครงการนี้เป็นหน่ึงในสิบมาตรการเร่งด่วนและนโยบายมหานครแห่งโอกาสของทุกคนของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร) เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็นได้เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ 
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ที่จ�าเป็นต่อการเดินทางในเมือง (เนื่องจากปัญหาระบบขนส่งมวลชนที่ยังไม่เอื้อต่อการเดินทางของผู้พิการและผู้สูงอายุ
ที่ต้องใช้รถเข็น) อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องการเดินทาง

บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด (เคที) ในฐานะวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครได้เคยมีการน�าร่องในการให้บริการ 
ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในรูปแบบการบริการเพ่ือตอบแทนคืนแก่สังคม (CSR: Coporate Service  
Responsibilities) โดยมรีถให้บริการจ�านวน ๑๐ คนั ให้บรกิารจนถงึวนัที ่๒๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘ ต่อมาส�านกัการจราจร 
และขนส่ง กรุงเทพมหานคร (สจส.) ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการโครงการบริหารจัดการทดลองเดินรถแท็กซ่ีส�าหรับ
ผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งด่วนและนโยบายข้างต้น ในระยะที่ ๑ ส�านักการจราจรและขนส่ง 
กรุงเทพมหานคร จึงได้ด�าเนินการว่าจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด โดยวิธีพิเศษ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการบริหาร
จัดการทดลองเดินรถแท็กซี่ส�าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 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�านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ 
บริษัทกรุงเทพธนาคมฯ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการรถบริการฯ ตาม “บันทึกข้อตกลงการมอบหมายกิจการในอ�านาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับโครงการรถบริการส�าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ระยะเวลา ๕ ปี” ลงนาม
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (สาระส�าคัญที่ปรับแก้คือ  
ปรับระยะเวลาด�าเนินการให้สั้นลงจากเดิม ๕ ปี เหลือ ๔ ปี และปรับลดวงเงินอุดหนุนในปีสุดท้ายออก จึงเหลือเงิน 
ที่ต้องอุดหนุนอยู่ ๔ ปี ได้แก่ ปีแรกจ�านวน ๓๕,๑๔๙,๗๐๐.- บาท ปีที่สองถึงปีที่สี่ ปีละจ�านวน ๒๕,๙๔๓,๗๐๖.- บาท  
รวมระยะเวลา ๔ ปี เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๒,๙๘๐,๘๑๘.-บาท)

วัตถุประสงค์ของโครงกำร
๑. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นให้ดีขึ้นตามมาตรการ 

เร่งด่วนและนโยบายมหานครแห่งโอกาสของทุกคน
๒. เพือ่เป็นการจดับรกิารด้านการขนส่งมวลชนให้แก่ผูพ้กิารและผูส้งูอายทุีใ่ช้รถเขน็ในการเคลือ่นไหวโดยเฉพาะ 

เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย
๓. เพ่ือสร้างระบบขนส่งมวลชนแบบครบวงจรส�าหรบับคุคลทกุกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกัน เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมหานคร

ของโลก
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งบันทึกข้อตกลง กรุงเทพมหานครตกลงมอบหมายและบริษัทฯ ตกลง รับมอบหมาย

สทิธิในการด�าเนนิโครงการ โดยได้รบัการสนบัสนนุจากกรงุเทพมหานครในการบรหิารจดัการโครงการ (สทิธใินการด�าเนิน
โครงการ) และให้ข้อเสนอการด�าเนินการโครงการฯ ที่เสนอต่อ ส�านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร โดย บริษัท 
กรุงเทพธนาคม จ�ากัด 

สิทธิและหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนคร (ที่ส�ำคัญ)
๑. กรงุเทพมหานครตกลงจดัสรรเงนิอดุหนนุให้บรษิทัฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการโครงการ  เป็นเงนิจ�านวน 

๑๑๒,๙๘๐,๘๑๘.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตลอดระยะเวลา ๔ ปี โดยแบ่งจ่ายเงินล่วงหน้าเป็นรายปี ดังต่อไปนี้
 ๑.๑ ช่วงปีที่ ๑ เป็นเงินจ�านวน ๓๕,๑๔๙,๗๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยกรุงเทพมหานครจะจ่าย

เงินภายใน ๓๐ วันนับจากวันเริ่มงาน
 ๑.๒ ช่วงปีที ่๒ - ๔ เป็นเงนิจ�านวนปีละ ๒๕,๙๔๓,๗๐๖.-บาท (รวมภาษมีลูค่าเพ่ิมแล้ว) โดยกรงุเทพมหานคร

จะจ่ายเงินภายใน ๓๐ วันนับจากวันครบก�าหนดแต่ละช่วงระยะเวลา
๒.  กรงุเทพมหานครอาจสนบัสนนุให้มกีารโฆษณาประชาสัมพนัธ์โครงการให้ประชาชนทัว่ไปสามารถเข้าถงึข้อมลู

ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ โดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร กรณีที่บริษัทฯ ร้องขอตามความจ�าเป็น
๓. กรุงเทพมหานครมีสิทธิใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการที่กรุงเทพมหานคร มีสิทธิลง 

สือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ในทรพัย์สนิของโครงการตามเท่าทีจ่�าเป็น ในอตัราไม่เกนิร้อยละ ๑๐ บนพืน้ทีท่ัง้หมดของ
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สื่อโฆษณา และจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ก่อนการลงสื่อโฆษณาและเป็นระยะเวลานาน
เท่าที่จ�าเป็น

๔.  กรุงเทพมหานคร ตกลงจะไม่ด�าเนินการเข้าท�าธุรกรรมหรือนิติกรรมอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้ามามีสิทธิในการด�าเนินโครงการหรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับโครงการ

สิทธิและหน้ำที่ของบริษัท (ที่ส�ำคัญ)
๑. ในการรับมอบหมายในการด�าเนินโครงการ บริษัทฯ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจมอบหมาย

หรอืรบัจ้างให้บคุคลใดบคุคลหนึง่เข้ามาด�าเนนิงานทัง้หมด หรอืบางส่วนของโครงการกไ็ด้ โดยบรษิทัฯ มหีน้าทีด่�าเนนิการ 
ให้บคุคลดังกล่าวด�าเนนิโครงการ โดยปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครดัไม่ว่าอย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ จะท�าสัญญาผูกพันกับบุคคลที่สามเป็นระยะเวลานานเกินกว่าอายุของบันทึกข้อตกลงไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรุงเทพมหานคร

๒. บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องด�าเนินการให้ได้มาซึ่งการอนุญาตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องการท�าโครงการจากหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถด�าเนินโครงการได้

๓. บริษัทฯ มหีน้าท่ีจดัท�ารายงานแสดงผลการด�าเนนิงานประจ�าเดอืนและสรปุรายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 
ของโครงการ เช่น สถิติผู้ใช้บริการ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการให้บริการ ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
สถิติการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สรุปค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการและสรุปสถิติรายได้เสนอต่อ
กรุงเทพมหานครตลอดระยะเวลาการมอบหมาย

๔.  บรษัิทฯ ต้องจดัหารถโดยสารประเภทรถตูบ้รกิารและสามารถรองรบัรถเขน็ผูพ้กิารไม่เกนิ ๓ คนั พร้อมตดิตัง้ 
อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกแก่ผู้พิการฯ

๕.  บริษัทฯ สามารถหาผู้สนับสนุน เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินโครงการ
ประกันภัย
• ตลอดระยะเวลาที่ บันทึกข้อตกลงฯ มีผลใช้บังคับ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเอาประกันภัยในโครงการตามที่

กรงุเทพมหานครแนะน�า ซึง่อย่างน้อยต้องจดัท�าประกันภยัประเภทการประกนัวนิาศภยัทรพัย์สนิของโครงการประกนัภยั  
เพื่อความรับผิดต่อบุคคลท่ี ๓ ท้ังส่วนภาคบังคับตามท่ีกฎหมายก�าหนดและภาคความสมัครใจโดยเหมาะสมเพียงพอ 
ต่อการด�าเนินโครงการ

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๑.  จัดให้มีรถ ๓๐ คัน พร้อมอุปกรณ์ลิฟต์และตกแต่งภายใน รวมค่าประกันภัย ค่าซ่อมบ�ารุง ค่า พ.ร.บ. ค่าภาษี

ทะเบียนรถยนต์ โดยรถที่ใช้ในการให้บริการนี้เป็นรถดัดแปลงรถตู้ที่มีจ�าหน่ายในประเทศไทย และท�าการติดตั้งอุปกรณ์
ที่จะอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถเข็นและผู้ติดตามด้วยความปลอดภัย โดยมีต้นแบบในการดัดแปลงรถต้นแบบจาก
ประเทศญี่ปุ่น และมีอุปกรณ์ในตัวรถแต่ละคัน ดังนี้

 (๑) ลิฟต์ไฮโดรลิกส�าหรับขึ้น - ลงพร้อมจับ
 (๒) หมุดยึดตัวรถส�าหรับพร้อมสายรัดความปลอดภัย
 (๓) เบาะเสริมส�าหรับผู้ติดตาม ๒ ที่นั่ง
 (๔) กล้อง CCTV
 (๕) อุปกรณ์ GPS ในการติดตามรถ
๒. งานระบบได้แก่ การจดัหาและตดิตัง้ระบบการบริหารจดัการเดนิรถ การตดิตัง้ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ GPS  

พร้อมโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
๓.  งานจัดให้มอีปุกรณ์ส�านกังานและระบบสือ่สาร จดัให้มอีปุกรณ์ เครือ่งมอื วสัด ุเคร่ืองใช้ส�านกังานให้เพยีงพอ 

ส�าหรับการบริหารจัดการเดินรถ
๔.  งานบรหิารจดัการ ได้แก่ งานบรหิารจดัการส�านกังานกลางและศูนย์จอดรถ งานจดัการเดนิรถ งานดแูลรกัษา

และซ่อมบ�ารุง งานบริหารจัดการบุคคล
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ขั้นตอนกำรให้บริกำร
๑.  ตดิต่อกบัศนูย์บรกิารเพือ่ท�าการนดัหมายสถานทีแ่ละเวลาในการไปรบัและส่ง ได้ทีห่มายเลข ๐๒๒๙๔๖๕๒๔ 

(Call center) ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยรถบริการ จะให้บริการในเวลา ๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. และ 
ผู้ใช้บริการต้องจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วัน และสามารถใช้บริการได้ทันทีในกรณีที่มีรถว่าง

๒.  ส�าหรบัผูใ้ช้บริการครัง้แรกต้องลงทะเบยีนใช้ เพือ่เป็นการยนืยนัว่าเป็นผู้ใช้รถเขน็และเพือ่ความสะดวกในการ
ใช้บริการครั้งต่อไป และส�าหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถแจ้งเบอร์โทรศัพท์พร้อมเวลาและสถานที่นัดหมายได้ทันที

๓.  ศูนย์บริการจะยืนยันสถานการณ์การจองรถ
๔.  รถบริการจะไปรับตามเวลาและสถานที่นัดหมาย และไปส่งตามสถานที่ที่ได้รับแจ้งไว้ โดยการให้บริการจะมี

เจ้าหน้าทีต่ดิตามและสัง่การในลกัษณะ Real Time จงึสามารถให้บรกิารและแก้ปัญหาได้ทนัสถานการณ์มคีวามยดืหยุน่
ในการจัดการ

ผลกำรด�ำเนินงำน
๑. งานบริหารจัดการส�านักงานและศูนย์จอดรถ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด 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�าแหง ๔๐ ที่อยู่ ๒ ถนนรามค�าแหง ๔๐ ซอยรามค�าแหง ๔๐ แยก ๒ แขวงหัวหมาก  

เขตบางกะปิ กทม.
๒. งานบริหารจัดการเดินรถ
 บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ได้ให้บริการเดินรถจ�านวน ๓๐ คัน ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ช่วงเวลาให้

บริการตั้งแต่เวลา ๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ช่วงเวลารับจองรถตั้งแต่ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยจะจัดล�าดับความส�าคัญในการ
ให้บริการ ดังนี้

 ๒.๑ ล�าดับแรก ให้บริการส�าหรับผู้ที่ประสงค์จะไปโรงพยาบาล
 ๒.๒ ล�าดับที่สอง ให้บริการส�าหรับผู้ที่ประสงค์จะไปติดต่อสถานที่ราชการ สมาคม มูลนิธิ
 ๒.๓ ล�าดับสุดท้าย ให้บริการส�าหรับผู้ที่ประสงค์จะไปที่อื่น ๆ นอกเหนือจากสองกลุ่ม
๓. รายละเอียดการสนับสนุนของผู้เข้าร่วมโครงการจวบจนปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน ๔ ราย ได้แก่ 
 (๑) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนลดราคาค่าน�้ามันต�่ากว่าท้องตลาดลิตรละ  

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�ากัด สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาตามระยะทางของ
รถยนต์ทีใ่ช้ในการให้บรกิารจ�านวน ๓๐ คนั ตลอดระยะเวลาโครงการ (ได้มกีารลงนามบนัทกึ MOU เมือ่วนัที ่๑๕ มนีาคม 
๒๕๖๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สนับสนุน ๑๕๖,๕๔๒.๔๓ บาท และปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สนับสนุน ๑๙๕,๓๔๑.๘๐ 
บาท รวมสองปีงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๓๕๑,๘๘๔.๒๓ บาท

 (๓) บริษัท สยามมิชลิน จ�ากัด สนับสนุนยางใหม่และการบ�ารุงรักษาตามระยะทางของรถยนต์ที่ใช้ในการให้
บรกิารจ�านวน ๓๐ คนั ตลอดระยะเวลาโครงการ (ได้มกีารลงนามบนัทกึ MOU เมือ่วนัที ่๑๕ มนีาคม ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ สนับสนุน ๓๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่ได้มีการสนับสนุน รวมสองปีงบประมาณสนับสนุน 
ทั้งสิ้น ๓๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท

 (๔) บริษัท คิวแอทเวอร์ไทซิ่ง จ�ากัด สนับสนุนสติ๊กเกอร์ติดรถตู้ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ จ�านวน ๓๐ คัน 
ตลอดระยะเวลาโครงการ (เพิ่งได้รับการสนับสนุนเมื่อต้นปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา) 
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 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ
 ๑.  หากสิน้สดุโครงการนีแ้ล้วและกรงุเทพมหานครมคีวามประสงค์จะด�าเนนิโครงการนีต่้อไปควรปรับเปล่ียน

ชื่อใหม่ เป็น “การจัดบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุท่ีใช้รถเข็นที่ด้อยโอกาสหรือขาดความพร้อม” 
เพื่อให้ผู้ยากไร้หรือผู้ที่มีปัญหาในการเข้าถึงบริการสาธารณะได้มีที่พึ่งพาในการใช้ชีวิตประจ�าวันในสังคมเมืองได้

 ๒.  การจดับรกิารนีเ้ป็นหลกัการทีด่โีดยควรจดับรกิารให้เหมาะสมตามความจ�าเป็นเพือ่ให้บรกิารแก่ประชาชน
ทีม่ข้ีอจ�ากัดในการเข้าถงึการบรกิารสาธารณะได้ด้วยตนเอง โดยกรงุเทพมหานครต้องแสวงหาทางเลอืกในการจดับรกิาร
ที่มีประสิทธิภาพให้กับประชาชนดังกล่าวและให้ค�านึงถึงความเหมาะสมของต้นทุนในการจัดบริการเป็นส�าคัญ

 ๓.  การด�าเนินการตามข้อตกลงที่ก�าหนดไว้ มีหลายประการที่ท�าให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์  
อย่างทรัพย์สินของบริษัทฯ เช่น รถยนต์ตู้ ลิฟต์ฯ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ทั้งที่ทรัพย์ 
ดังกล่าวได้มาจากงบประมาณท่ีกรุงเทพมหานครอุดหนุน ซึ่งควรจะต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร หรือ
การที่กรุงเทพมหานครตกลงจัดสรรเงินอุดหนุนให้บริษัทฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินโครงการโดยแบ่งจ่ายเงินล่วงหน้า 
เป็นรายปีและตกลงจะจ่ายเงินภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเริ่มงานหรือนับจากวันครบก�าหนดระยะเวลา ช่วงปีที่ผ่านมา 
คณะกรรมการฯ เหน็ว่าเป็นการด�าเนนิการทีไ่ม่เหมาะสม เพราะเป็นการจ่ายเงนิล่วงหน้าทัง้ปีเตม็จ�านวน ซ่ึงการด�าเนนิการ 
ในลักษณะนี้ควรจ่ายเงินเป็นรายงวดตามผลงานที่บริษัทฯ ด�าเนินการได้จริง

 ๔. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีผลบังคับใช้แล้ว 
(ประกาศในราชกจิจานเุบกษาเมือ่ ๒๙ ธนัวาคม ๒๕๖๐) กรงุเทพมหานครต้องด�าเนนิการดงักล่าวด้วย เนือ่งจากเงินทีไ่ด้
จากการมอบหมายนีเ้ป็นไปตามนยิาม“เงนิอดุหนนุ” คอื เงนิทีก่รงุเทพมหานครตัง้งบประมาณอดุหนนุให้แก่หน่วยงานของ
รฐัหรอืองค์กรอืน่ใดทีข่อรบัเงนิอดุหนนุเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนบัสนนุการด�าเนนิงานของกรงุเทพมหานคร เพราะการ
ไม่ด�าเนินการดังกล่าว ไม่เพียงแต่ไม่ชอบด้วยข้อบัญญัติฯ ยังไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ทีก่�าหนดให้การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานภาครฐัในการปฏบิตัหิน้าทีต้่องเป็นไปตามรายการและวงเงนิงบประมาณ รายจ่าย 
ของหน่วยงานของรฐั รวมถงึอาจจะขัดแย้งกับหลกัการงบประมาณทีก่�าหนดให้ไม่สามารถโอนหรอืน�าไปใช้ ในรายการอืน่
ได้นอกเหนอืจากทีก่ฎหมายก�าหนด ซึง่ในลกัษณะทีก่รุงเทพมหานครโอนเงนิไปให้บรษิทั กรงุเทพธนาคม จ�ากดั ลกัษณะ
นี้อาจจะเป็นการจ่ายเงินผิดประเภท

 ๕.  หมายเลขทีใ่ช้ในการตดิต่อสือ่สาร Call Center ควรเป็นตวัเลขทีจ่ดจ�าได้ง่ายไม่ต้องมหีลายหลกั (ควรเป็น
ตัวเลขสี่หลักไม่ใช่ตัวเลข ๙ - ๑๐ หลักอย่างที่เป็นปัจจุบันนี้) เพื่อให้ประชาชนที่มองเห็นด้านนอกของตัวรถที่ให้บริการ
สามารถบอกต่อได้อย่างไม่ยากล�าบาก

 ๖.  บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ควรวางแผนการประชาสัมพันธ์การให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่และ 
กลุ่มเป้าหมายให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เช่น การประชาสัมพันธ์ไปตามส�านักงานเขตในคราวที่ส�านักงานเขตประชุมร่วมกัน 
กับชุมชน หรือไปประชาสัมพันธ์กับส�านักงานบริการสาธารณสุข เพื่อให้การบริการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง

๒. ติดตำมควำมคืบหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงและบริหำรจัดกำรลิฟต์ส�ำหรับผู้พิกำรในสถำนีรถไฟฟ้ำ
คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับส�านกัการจราจรและขนส่ง เพือ่ตดิตามความคบืหน้าโครงการก่อสร้างและบริหาร

จัดการลิฟต์ส�าหรับผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้า สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
ความเป็นมา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนสัมปทานเปิดใช้เม่ือวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ระยะทาง ๒๓.๕ 

กิโลเมตร จ�านวน ๒๓ สถานี เดิมมีการติดตั้งลิฟต์ ๕ สถานี โดยงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ๗๐ ล้านบาท และ
เงินอุดหนุนรัฐบาล ๗๐ ล้านบาท รวม ๑๔๐ ล้านบาท การด�าเนินการก่อสร้างลิฟต์ส�าหรับผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้าใน
ปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้ 

๑.  กรุงเทพมหานครได้จ้างเหมาติดตั้งลิฟต์เพิ่มเติมอีก ๑๙ สถานี (๕๖ ตัว) ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นลิฟต์จากชั้นพื้นดินถึงชั้นจ�าหน่ายตั๋ว ๒๐ ตัว และลิฟต์จากช้ันจ�าหน่ายตั๋ว ถึงช้ันชานชาลา 
๓๖ ตัว



สรุปผลงานคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า 
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๒.  กรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการลิฟต์เพิ่มเติมจ�านวน ๑๘ สถานี (๕๒ ตัว) แบ่งเป็นลิฟต์จากชั้นพื้นดินถึง 
ชัน้จ�าหน่ายตัว๋ ๑๗ ตวั ลฟิต์จากชัน้จ�าหน่ายตัว๋ถงึช้ันชานชาลา ๓๕ ตัว และได้ยกเลิกการด�าเนนิการ จ�านวน ๔ ตวัประกอบด้วย  
สถานีนานา เฉพาะชั้นพื้นดินถึงชั้นจ�าหน่ายตั๋ว จ�านวน ๑ ตัว เนื่องจากโครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท เปิดให้บริการลิฟต์
บรเิวณสถานแีล้ว สถานศีาลาแดง เฉพาะชัน้พืน้ดนิถงึขัน้จ�าหน่ายตัว๋ จ�านวน ๑ ตวั เนือ่งจากตดิปัญหาอุปสรรคการรือ้ย้าย 
สาธารณปูโภคไฟฟ้าใต้ดนิ ซึง่ปัจจบุนัคนพกิารสามารถใช้ลฟิต์ชัน้พืน้ดนิถงึชัน้จ�าหน่ายตัว๋ร่วมกับสถานรีถไฟฟ้าสลีมของ 
รฟม. ได้ และสถานีสะพานตากสิน จ�านวน ๒ ตัว เนื่องจากจะมีการปรับปรุงสถานีจากระบบรางเดี่ยวเป็นระบบรางคู่  
ซึ่งจะสร้างลิฟต์ไปพร้อมกัน

๓.  ส�านักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๒๕๖,๒๕๐,๐๐๐๐ บาท 
เพื่อด�าเนินการก่อสร้างและติดตั้งลิฟต์บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มเติมให้ครบ ทั้งสองฝั่งถนน จ�านวน ๑๖ สถานี  
(๑๙ ตัว) แบ่งเป็น ชั้นพื้นดินถึงชั้นจ�าหน่ายตั๋ว ๑๗ ตัว และชั้นจ�าหน่ายตั๋วถึงชั้นชานชาลา ๒ ตัว

สถำนะปัจจุบัน
• วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ด�าเนินการก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประชุมราคาอิเล็กทรอนิกส์
• วนัที ่๓๑ มกราคม – ๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ รบัฟังความคดิเหน็ร่างขอบเขตของงานผ่านเวบ็ไซต์ กรงุเทพมหานคร

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�าราคากลางในครั้งแรกต้องมีการทบทวนราคาอีกครั้ง

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ
๑. การพิจารณาอนมุตังิบประมาณในการก่อสร้างลฟิต์ทีผ่่านมากรงุเทพมหานครอาจจะไม่ได้ตรวจสอบรายละเอยีด 

สัญญาสัมปทาน ตามสัญญาที่ท�าไว้กับบริษัท BTS ข้อ ๑๑.๕ (ข) ที่ก�าหนดรายละเอียดด้านการบริการหรือการอ�านวย
ความสะดวกเป็นหน้าที่ของผู้รับสัมปทานจะต้องด�าเนินการ แต่เมื่อผู้พิการเรียกร้องให้สร้างเพิ่มขึ้น กรุงเทพมหานครก็
ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างเพิม่เตมิ จงึควรมกีารพจิารณาทบทวนสญัญาสมัปทานให้รอบคอบ บรษัิทผูร้บัสมัปทาน 
ซึ่งได้รับประโยชน์จากการเดินรถก็ควรเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย 

๒. มกีารร้องเรยีนจากประชาชน กรณทีีม่ลีฟิต์ให้บรกิารฝ่ังเดยีว ซึง่จะเกดิปัญหากบัผู้ทีม่าใช้บรกิารทีเ่ป็นผู้พกิาร 
เนือ่งจากข้ามถนนไม่สะดวก และในบางสถานลีฟิต์ข้ึนไปชัน้ชานชาลาเพือ่ขึน้รถไฟฟ้าเลย ไม่ได้ขึน้ไปชัน้ทีเ่ป็นชัน้จ�าหน่าย
ตั๋ว จึงต้องย้อนลงมาซื้อตั๋วก่อนท�าให้ไม่ได้รับความสะดวก

๓.  ส�านักการจราจรและขนส่ง ควรน�าประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลิฟต์ไปหารือกับหน่วยงานด้าน
กฎหมายของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานด้านกฎหมายภายนอก เช่น คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยไม่ใช่เป็นการ
พิจารณาของส�านักการจราจรและขนส่งเพียงหน่วยงานเดียว



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๒

สรุปผลงานคณะกรรมการการท่องเที่ยว
และการกีฬา ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๑๑
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คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล
กรรมการ

นายวิชาญ ธรรมสุจริต
กรรมการ

นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ

พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต
รองประธานกรรมการ

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์
ประธานกรรมการ                                                                         
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ผลการด�าเนินงานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา

ความคืบหน้าการด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

ความคืบหน้าการด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)

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

การเตรียมความพร้อมและผลการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ
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สรุปผลงานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
   

สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อมในคราวประชุมสภากรงุเทพมหานคร 
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิก 
สภากรุงเทพมหานคร จ�านวน 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   นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ
         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
  ๒. นายชัยวุฒิ   แจ้งจรัส   นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ
         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ผลการด�าเนินงาน
๑. ประเด็นที่คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาเสนอให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขหรือเร่งรัดด�าเนินการ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประเด็นที่เสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง และเร่งรัดด�าเนินการในการ
ประชุมหารือข้อราชการของคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬากับฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครสรุปได้ดังนี้

 ๑.๑ การด�าเนินงานของศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
ปัญหาและอุปสรรค
• อัตราค่าสมัครสมาชิกรายปีของศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และการใช้บริการ

ของศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนในปัจจุบัน
• กรณีภาคเอกชนหรือสโมสรกีฬาต่างๆ ขอใช้สถานที่หรือสนามกีฬาของศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนในแต่ละครั้ง

ต้องใช้ทรัพยากร สาธารณูปโภคและเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแต่การจัดเก็บค่าบริการไม่เหมาะสม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวและส�านักการคลัง

 ๑.๒ การท่องเที่ยวทางน�้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปัญหาและอุปสรรค
• สภาพคลองแคบและตืน้เขนิ มกีารทิง้หนิในบรเิวณสนัเขือ่น เป็นอปุสรรคต่อการเดนิเรอืสญัจรหรอืเรอืท่องเทีย่ว
• ช่วงเวลาการเปิด - ปิด ประตูระบายน�้าไม่สอดคล้องกับการสัญจรของเรือท่องเที่ยว
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• มีการก่อสร้างเขื่อนและทางเดินเลียบคลอง ท�าให้ภูมิทัศน์ริมคลองและวิถีชีวิตริมคลองเปลี่ยนแปลงไป
• สะพานข้ามคลองบางจุดมีระดับต�่าท�าให้เรือไม่สามารถผ่านได้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ส�านักการระบายน�้า และส�านักงานเขต 

ในพื้นที่ที่มีเส้นทางท่องเที่ยวทางน�้า

๑.๓ การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต
ปัญหาและอุปสรรค
• ป้ายบอกเส้นทาง ป้ายประชาสมัพนัธ์ประวัตคิวามเป็นมาของแหล่งท่องเทีย่วมสีภาพเก่าช�ารดุ ข้อความเลอะเลือน  

ไม่ชัดเจน
• การน�าเสนอข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว ไม่ทันสมัย ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ ส�านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ว ส�านกัการจราจรและขนส่ง และส�านกังานเขต

๑.๔ การพัฒนาโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครให้ครบวงจร
ปัญหาและอุปสรรค
• นักเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครต้องไปเข้าเรียนวิชาสามัญทุกวิชาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ที่ก�าหนด จากนั้นในช่วงเย็นต้องฝึกซ้อมกีฬาที่โรงเรียนกีฬา ท�าให้การเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะด้านกีฬาขาด
ประสิทธิภาพ

• กรณีนักเรียนต้องเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้องขาดเรียนเนื่องจากส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
(โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) และส�านักการศึกษาขาดการประสานงานและวางแผนการเรียนการสอนในภาพรวม

• ไม่มีการก�าหนดหน่วยงานหลักรับผิดชอบจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาสามัญและการพัฒนาทักษะกีฬา
อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ส�านักการศึกษา และ ส�านักงาน ก.ก.

๑.๕ การด�าเนินงานของสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร
ปัญหาและอุปสรรค
• สมาคมกีฬากรุงเทพมหานครควรมีบทบาทสนับสนุนงานด้านการกีฬาของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นรูปธรรม

มากกว่าปัจจุบัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  กรุงเทพมหานครควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินบ�ารุงศูนย์เยาวชนและ 

ศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ. ๒๕๒๙ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
๒.  ควรปรบัภมูทิศัน์และสภาพคลองทีเ่ป็นเส้นทางการท่องเทีย่วทางน�า้ให้มศีกัยภาพมากขึน้ รวมท้ังการเปิดและ

ปิดประตูระบายน�้าหรือระบบการระบายน�้าให้สัมพันธ์กับการเดินเรือของนักท่องเที่ยว
๓.  ควรปรับปรุงซ่อมแซมป้ายบอกเส้นทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ช�ารุด และติดตั้งป้ายบอกเส้นทางในพื้นที่เขต

ให้ชัดเจนรวมทั้งป้ายแสดงสถานที่จอดรถ 
๔.  ควรน�าระบบแอพลิเคชั่น หรือ QR-code มาช่วยในการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หรือข้อมูลประวัต ิ

ความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว
๕.  กรุงเทพมหานครควรจัดต้ังโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครอย่างครบวงจร โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน

วิชาสามัญและกีฬาให้เหมาะสมและได้มาตรฐาน และก�าหนดภารกิจความรับผิดชอบของส�านักการศึกษา และส�านัก
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวให้ชัดเจนว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบด�าเนินการโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
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๖.  กรงุเทพมหานครควรปรับปรงุแนวทางการสรรหานายกสมาคมกฬีากรงุเทพมหานครโดยพจิารณาบคุคลจาก
ภาคเอกชนที่มีศักยภาพและมีใจรักด้านการกีฬา

๒. ความคืบหน้าการด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนจากส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเพื่อติดตามความคืบหน้า

การก่อสร้างปรับปรุงศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
การก่อสร้างปรับปรุงศนูย์กฬีา ได้รบังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๔ แห่ง งบประมาณรวม ๕๐,๖๑๒,๐๐๐ บาท  

มีความคืบหน้าดังนี้
๑. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช งบประมาณจ�านวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน ออกแบบ จัดท�า

ร่าง TOR และจัดท�าการราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนเสนอราคา ระหว่างวันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และก�าหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

๒.  ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) งบประมาณจ�านวน ๑๔,๗๔๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน 
อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจ้างเหมา

๓.  ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ งบประมาณจ�านวน ๑๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดท�าราคากลาง
๔.  ศูนย์กีฬารามอินทรา งบประมาณ ๘,๐๗๒,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน ได้ประกาศเชิญชวนเสนอ

ราคา เมื่อวันที่ ๖ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา อยู่ระหว่างคณะ
กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและพิจารณาผลการเสนอราคา

ปัญหาเกดิจากขัน้ตอนการด�าเนนิการจัดท�าประมาณการราคากลาง เนือ่งจากเดมิเจ้าหน้าทีฝ่่ายช่างจะด�าเนนิการ
สบืราคาและจดัเตรยีมข้อมลูในรูปแบบของเอกสาร แต่ตามพระราชบญัญติัการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าหนดให้ต้องจัดท�าและด�าเนินการแต่ละขั้นตอนในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ท�าให้เกิดความล่าช้า
เพราะการก่อสร้างปรบัปรงุศูนย์กีฬาและศนูย์เยาวชนจะมคีรภุณัฑ์ทีม่คีณุลกัษณะของเนือ้งานทีม่รีายละเอียดเฉพาะ ไม่มี
จ�าหน่ายทัว่ไปเหมอืนการจดัซือ้ครภุณัฑ์ส�านกังาน จงึต้องใช้เวลาในการสืบราคา อกีท้ังระบบ e-GP กม็ยีงัปัญหาด้านความ
เสถยีรและความเรว็ท�าให้ต้องใช้เวลาด�าเนนิการ แต่ในทกุรายการสามารถก่อหนีแ้ละเบกิจ่ายได้ทนัภายในปีงบประมาณ

ส�าหรับศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จะเป็นการจัดซื้อเครื่องออกก�าลังกายเพื่อใช้ภายใน
ศูนย์กีฬาฯ และซ่อมแซมเบื้องต้นในบางรายการที่จ�าเป็นเร่งด่วน เช่น กล้อง CCTV ได้ซ่อมแซมให้ใช้การได้เรียบร้อยแล้ว  
แต่ยงัไม่สามารถขอตัง้งบประมาณปรบัปรงุทรพัย์สนิหลกั ๆ  ได้เพราะยงัอยูร่ะหว่างการรบัโอนทรพัย์สนิจากส�านกัการโยธา 
โดยเฉพาะตัวอาคารจะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมหลายรายการ ได้รับโอนในระบบเมื่อไม่นานนี้ ทั้งนี้ คาดว่าจะรับโอน
ได้แล้วเสรจ็ประมาณเดอืนมนีาคม ๒๕๖๒ ขณะนีไ้ด้ประสานส�านกัการโยธาร่วมส�ารวจพืน้ทีเ่พือ่เตรยีมแผนการซ่อมแซม
เมื่อการรับโอนเรียบร้อยแล้ว

การก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เยาวชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณปรับปรุง จ�านวน 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.  ศนูย์เยาวชนฯ 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.  ศนูย์กฬีาเฉลมิพระเกียรต ิ๘๔ พรรษา (บางบอน) จ�านวน ๗๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท เนือ้งานจะปรบัปรงุสนามลูว่ิง่  

อาคารกีฬาในร่ม สระว่ายน�้า สนามฟุตซอล สนามตะกร้อ สนามเด็กเล่น ระบบรดน�้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
 ๒.  ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (สุวินทวงศ์) จ�านวน ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื้องานจะปรับปรุง

สนามฟุตบอล ก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน�้า รั้วด้านหน้าศูนย์กีฬาฯ และระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด
 ๓.  ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ จ�านวน ๕๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท เน้ืองานจะปรับปรุงสนามฟุตบอล อาคารกีฬา 

ในร่ม และก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน�้า
แผนการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เยาวชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ�านวน ๘ รายการ ดังนี้
 ๑. ก่อสร้างศูนย์เยาวชนฯ บางเขน จ�านวน ๙๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะรื้อและสร้างอาคารใหม่ เป็นอาคาร 

๒ ชั้น เดิมใช้เป็นหอประชุมของส�านักงานเขตบางเขนมีการใช้งานมานาน
 ๒. ก่อสร้างศูนย์เยาวชนฯ วัดดอกไม้ จ�านวน ๔๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะรื้ออาคารเดิมและก่อสร้างอาคาร

ใหม่เนื่องจากสภาพอาคารเก่าช�ารุด
 ๓. ก่อสร้างศูนย์เยาวชนฯ วัดธาตุทอง จ�านวน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเดิม
 ๔. ก่อสร้างศนูย์เยาวชนฯ คลองเตย จ�านวน ๑,๘๓๕,๐๐๐ บาทซ่อมแซมปรบัปรงุสระว่ายน�า้เนือ่งจากกระเบือ้ง

พื้นสระแตกช�ารุด
 ๕. ก่อสร้างศูนย์เยาวชนฯ บางขุนเทียน จ�านวน ๑,๙๘๗,๐๐๐ บาท ซ่อมแซมปรับปรุงสระว่ายน�้า
 ๖. ก่อสร้างศูนย์เยาวชนฯ ลาดกระบัง จ�านวน ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท ซ่อมแซมปรับปรุงสระว่ายน�้าเนื่องจาก

กระเบื้องพื้นสระแตกช�ารุด
 ๗. งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน�้าศูนย์เยาวชน ๑๑ แห่ง จ�านวน ๓๖,๕๘๐,๐๐๐ บาท โดยจะติดตั้งเป็น

หลังคาผ้าใบสามารถเปิด – ปิดได้
 ๘. ค่าจ้างออกแบบศนูย์เยาวชนฯ บางนา จ�านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เดมิเป็นอาคาร ๒ ชัน้ ก่อสร้างใหม่เป็น 

อาคาร ๔ ชัน้ พร้อมสระว่ายน�า้ สถานทีก่่อสร้างภายในพืน้ทีส่�านกังานเขตบางนาแห่งใหม่ เนือ่งจากพืน้ทีเ่ดมิจะถกูเวนคืน
 ๙. ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) จ�านวน ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุง

สนามน็อคบอร์ด ทางเดิน – วิ่งรอบศูนย์ฯ สนามฝึกซ้อมฟุตบอล และห้องน�้า ห้องแต่งตั้งบริเวณสนามซ้อมฟุตบอล

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
๑.  ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียวควรส�ารวจอาคารศูนย์กีฬาหรือศูนย์เยาวชนที่จ�าเป็นต้องปรับปรุง 

พร้อมก�าหนดหลักเกณฑ์และจัดท�าแผนในการปรับปรุงหรือก่อสร้างอาคารของศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนในภาพรวม
๒.  การปรบัปรงุพืน้สระว่ายน�า้จากเดมิปกูระเบือ้งทีช่�ารดุ ควรออกแบบใหม่ให้เป็นกระเบือ้งโมเสก ซ่ึงจะปลอดภยั

กับผู้ใช้บริการมากกว่าในกรณีช�ารุด
๓.  กรุงเทพมหานครควรพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าสมาชิกของศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนให้เหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
๔.  กรณีการก่อสร้างปรับปรุงรั้วศูนย์กีฬาหรือศูนย์เยาวชนใหม่ ควรพิจารณาออกแบบให้เหมาะสมสวยงาม  
๕.  ควรก�าชับเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดซ้ือจัดจ้างให้ศึกษาระเบียบ ขั้นตอนและการใช้งานระบบจัดซื้อจัด

จ้างให้รอบคอบรัดกุม กรณีมีปัญหาจากการใช้งานระบบ e-GP ควรรวบรวมและจัดท�าหนังสือแจ้งปัญหาและอุปสรรค
ให้กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐานเพื่อด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
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๓. กิจกรรมการแสดงดนตรี “กรุงเทพมหานคร ร้อยใจภักดิ์ร้องบรรเลงเพลงของพ่อ”
คณะกรรมการฯ ได้ประชมุร่วมกบัผูแ้ทนจากส�านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว เพือ่รบัทราบกจิกรรมการ

แสดงดนตรี “กรุงเทพมหานคร ร้อยใจภักดิ์ร้องบรรเลงเพลงของพ่อ”โดยสรุปสาระส�าคัญ ได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
 ๑. เพื่อถวายความจงรักภักดีและร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 ๒. เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรี และบทเพลงพระราชนิพนธ์ ให้เยาวชนและประชาชน

กรุงเทพมหานคร ให้ได้รู้จักและซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร

 ๓.  เพือ่ให้เยาวชน และประชาชนกรงุเทพมหานครทัว่ไปทีม่คีวามสามารถทางด้านดนตร ีแต่ไม่ได้เป็นนกัดนตรี
อาชพีได้มโีอกาสขับร้องและบรรเลงบทเพลงพระราชนพินธ์ด้วยตวัเอง ผ่านการแสดงดนตรใีนรปูแบบวงดรุยิางค์ฟิลฮาร์
โมนิค (Philharmonic Orchestra) ร่วมกับนักร้องและนักดนตรีมืออาชีพวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิคแห่งกรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Philharmonic Orchestra) กลุม่งานดรุยิางค์ซมิโฟน ีกองการสงัคตี ส�านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว 
และคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๔.  เพือ่ให้เยาวชนและประชาชนกรงุเทพมหานคร ได้มโีอกาสแสดงออกถงึความสามารถของตน ในการขบัร้อง 
และบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่ายิ่ง เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ดีในการถวายความจงรักภักดีและเทิดพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 กิจกรรมดังกล่าวไม่ใช้งบประมาณในการด�าเนินการ แต่จะใช้ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ โดยมีการด�าเนินงาน

 ๑. ขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี “กรุงเทพมหานคร ร้อยใจภักดิ์ร้องบรรเลงเพลงของพ่อ”
 ๒. จัดท�าแผนปฏิบัติงาน
   ๒.๑ จัดการประชุมเพื่อวางแผนปฏิบัติงาน
   ๒.๒ จดัการประชมุเพือ่ก�าหนดขนาดวง จ�านวนและทีม่าของวาทยาการ ศลิปินรบัเชญิ นกัร้อง คณะนกัร้อง

ประสานเสยีง และนกัดนตร ีรวม ๑๑๑ คน (วาทยาการ ๓ คน ศลิปินรบัเชญิ ๔ คนนกัร้อง ๓ คน คณะนกัร้องประสานเสยีง  
๒๔ คนและนักดนตรี ๗๗ คน)

   ๒.๓ จัดการประชุมเพื่อวางก�าหนดการในการจัดงาน
     ๒.๓.๑ ก�าหนดการรับสมัคร ๑ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และประกาศผล ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
    ๒.๓.๒ ก�าหนดการการฝึกซ้อม
     • 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�าเนินงาน ประสานงานในด้านต่างๆ
   ๓.๑ จัดเตรียมอุปกรณ์ และบุคลากรในการด�าเนินงานโดยเป็นอุปกรณ์ส�านักงานและบุคลากรกลุ่มงาน

ดุริยางค์ซิมโฟนี กองการสังคีต
   ๓.๒  คัดเลือกบทเพลงพระราชนิพนธ์ จ�านวน ๑๕ เพลง และขออนุญาตอันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ 

จ�านวน ๑๕ เพลงจากส�านักพระราชวัง
   ๓.๓  ประสานงานขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ เคร่ืองดนตรี และสถานที่จัดงาน ณ หอประชุม ชั้น ๒  

อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   ๓.๔ ประสานงานขอความอนเุคราะห์วาทยกร นกัดนตร ีและทมีงานเวทจีากคณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลัย 
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เกษตรศาสตร์ และหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมศิลปากร กรมดุริยางค์ทหารบก และกองดุริยางค์กองทัพเรือ
   ๓.๕ ประสานงานขอความอนเุคราะห์โน้ตเพลง บทเพลงพระราชนพินธ์ จากผู้ทรงคณุวฒุ ิ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�้าดื่ม และช่อดอกไม้ จากผู้ให้การสนับสนุน  

เช่น สยามดนตรียามาฮา มาร์คาโต้มิวสิค
   ๓.๘ ประสานงานขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนัธ์โครงการ การรบัสมคัรนกัดนตร ีและการแสดงดนตรี 

กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร และกรมประชาสัมพันธ์
 ๔.  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักร้อง นักดนตรี ฝึกซ้อมและจัดการแสดงดนตรี
   ๔.๑  ประชาสมัพนัธ์โครงการ รบัสมคัรนกัร้อง นกัดนตร ีประกาศผลการคดัเลอืก ผ่านกองประชาสมัพนัธ์ 

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�าหนด
    ๔.๒.๓ ผู้สมัครบันทึก VDO การบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ก�าหนดให้ 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  ส่งโน้ตเพลงพระราชนพินธ์และนดัหมายก�าหนดการต่าง ๆ  ผ่านหน้าเพจ Facebook และ   E – mail
 ๕. รายงานการด�าเนินงานและประเมินผลการด�าเนินงาน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
ส�านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว ควรสร้างคุณค่าและความโดดเด่นของกจิกรรมการแสดงดนตรลัีกษณะนี้ 

โดยก�าหนดจดัแสดงดนตรใีนวนัส�าคญัหรอืโอกาสพเิศษต่าง ๆ  เช่น กจิกรรมเนือ่งในวนัพ่อแห่งชาติควรจดัท�าเป็นโครงการ
ส�าคัญที่มีความโดดเด่นประจ�าปีและประชาสัมพันธ์แพร่หลายในช่องทางส่ือต่างๆ มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์จะท�าให้
งานด้านการดนตรีของกรุงเทพมหานครเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง ซึ่งในมหานครหรือเมืองใหญ่ ๆ ในต่างประเทศจะมีวง
ดนตรีประจ�าของเมืองเพื่อใช้แสดงในงานส�าคัญต่าง ๆ

๔. การด�าเนินงานเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ใน
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผู้แทนจากส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อรับทราบการด�าเนินงาน
เกีย่วกบัศนูย์บริการประชาชนและนกัท่องเทีย่ว เช่น ซุม้ประชาสัมพนัธ์การท่องเทีย่วของกรงุเทพมหานครทีต่ัง้อยูใ่นแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ โดยมีผลการด�าเนินการและปัญหาอุปสรรค สรุปได้ดังนี้

๑.  ส�านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว มศีนูย์บรกิารประชาชนและนกัท่องเทีย่ว ได้แก่ ซุม้ประชาสมัพนัธ์การ 
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๒๕ ซุ้ม ตั้งอยู่ในย่านชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ ๆ ของกรุงเทพมหานคร  
และจุดบริการข้อมูลการท่องเที่ยวส่วนหน้า ส่วนการท่องเที่ยว ๑ จุดบริการ ตั้งอยู่อาคารท�าการส�านักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในระหว่างปิดปรับปรุง

๒.  ซุม้ประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่วให้บริการเกีย่วกบัข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเทีย่ว การเดนิทาง กจิกรรม และ
ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย
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๓.  ปัจจุบัน มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต�าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงานให้บริการนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไปประจ�าซุ้มประชาสัมพันธ์ทั่วกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๓๖ อัตรา โดยปฏิบัติงานประจ�าซุ้มฯ ๒๗ อัตรา 
และปฏิบัติงาน ส�านักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ๙ อัตรา

ซุม้ประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่วกรงุเทพมหานคร มจี�านวนทัง้หมด ๒๕ ซุม้ โดยเปิดท�าการ ๒๑ ซุม้ และปิดบรกิาร
ชั่วคราว ๔ ซุ้ม ได้แก่ อโศก สยามสแควร์ บุญมิตร และเบญจสิริ และจุดบริการข้อมูลการท่องเที่ยวส่วนหน้า ส่วนการ
ท่องเที่ยว ๑ จุดบริการ ณ อาคารท�าการส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ในระหว่างปิดปรับปรุง

จ�านวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการซุ้มประชาสัมพันธ์ (จ�าแนกตามผู้มาใช้บริการ) ปี ๒๕๖๒

 เดือน จ�านวนนักท่องเที่ยว จ�านวนนักท่องเที่ยว จ�านวนผู้มาใช้บริการ

  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

ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครที่เปิดท�าการ

 ท่าช้าง หัวล�าโพง ห้างแพลตตินั่ม บางขุนพรหม ลานคนเมือง รพ.ต�ารวจ จตุจักร

สวนสราญรมย์ ริเวอร์ซิตี้ พญาไท รพ.จุฬา เยาวราช พารากอน ห้วยขวาง

วัดบวรนิเวศ การบินไทย   เซ็นจูรี่ อนุสาวรีย์ชัยฯ  สะพานผ่านฟ้า มาบุญครอง แอมบาสเดอร์

  (สีลม)  (เกาะดินแดง)

สรปุจ�านวนนักท่องเทีย่วทีใ่ช้บรกิารซุ้มประชาสมัพันธ์ของกรงุเทพมหานคร ตัง้แต่เดอืนมกราคม - กนัยายน ๒๕๖๒  
จ�านวน ๑๓๘,๘๖๙ คน จ�าแนกเป็นชาวไทย ๒๒,๒๔๘ คน ชาวต่างชาติ ๑๑๖,๖๒๑ คน

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน
๑.  ขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมบ�ารงุซุม้ประชาสมัพนัธ์ ในส่วนระบบไฟฟ้าและโครงสร้างภายนอก ประกอบ

กับซุ้มประชาสัมพันธ์ตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะ หรือบนบาทวิถี จนท�าให้ต้องปิดท�าการซุ้มประชาสัมพันธ์บางจุดและ 
นักประชาสัมพันธ์ประจ�าซุ้มฯ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ

๒.  โครงสร้างของซุ้มไม่มีความโดดเด่น และข้อจ�ากัดด้านสถานที่ตั้งท�าให้นักท่องเที่ยวไม่เข้ามาใช้บริการ
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๓.  นกัประชาสมัพนัธ์ประจ�าซุม้มภีารกจิด้านการให้ข้อมลูข่าวสารด้านความปลอดภยั รวมถงึการอ�านวยความสะดวก 
แก่นักท่องเที่ยวในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวจากมิจฉาชีพที่เป็นมัคคุเทศก์ที่ไม่มีใบอนุญาตแฝงกาย
มาในรูปแบบต่างๆ

๔.  ประชาชนส่งเรื่องร้องเรียนในส่วนท่ีนักประชาสัมพันธ์ไม่สามารถช่วยแก้ไขได้โดยตรง เช่น ปัญหารถแท็กซี่ 
ของหาย บริษัททัวร์ เป็นต้น

๕.  ครุภณัฑ์บางส่วนมคีวามช�ารุดเสยีหาย หรอืไม่พร้อมใช้งานอย่างครบถ้วนสมบรูณ์ เช่น เก้าอี ้ระบบอนิเตอร์เนต็ 
เป็นต้น

๖.  นกัประชาสมัพนัธ์ประจ�าซุม้ฯ เป็นบุคลากรอตัราลูกจ้างช่ัวคราว ไม่มหีลักประกนัในการท�างานทีม่ั่นคง จงึอาจ 
ขาดขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. นกัประชาสมัพนัธ์ประจ�าซุม้ฯ ควรสามารถแก้ไขปัญหาประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องหรอืให้ค�าแนะน�าใน

เบือ้งต้นให้กบันกัท่องเทีย่วได้ เช่น กรณทีีเ่อกสารส�าคญัของนกัท่องเทีย่วสูญหาย ควรมกีารพฒันา การให้ความช่วยเหลอื 
นักท่องเที่ยว

๒.  ควรน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว เช่น การจัดท�า QR Code ติดตั้ง
ในป้ายประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่วต่างๆ เพือ่ให้นกัท่องเทีย่วสามารถค้นหาข้อมลูหรอืค�าแนะน�าด้านการท่องเทีย่วอย่าง
สะดวก พร้อมทัง้ประสานงานกบั Google Map เพือ่เพิม่เตมิข้อมลูแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ ในกรงุเทพมหานครให้ครอบคลมุ 

๓. ควรประสานงานกบัส�านกัการจราจรและขนส่งปรบัปรุงซ่อมแซมหรอืเพิม่ป้ายบอกเส้นทางเพ่ือให้มคีวามชดัเจน
และครบถ้วนในทุกเส้นทางหลักที่ส�าคัญ และสถานที่ที่มีความส�าคัญก็ควรจะมีป้ายแสดงว่าอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 
ของกรุงเทพมหานคร และควรมีตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครก�ากับไว้

๔.  ควรจัดท�าคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวลงในสื่อโซเชียลมีเดียที่มีประชาชนติดตามเป็นจ�านวนมาก 
เช่น Youtube ซึ่งสามารถชี้วัดผลได้ด้วยจากยอดของผู้เข้าชม

๕. การด�าเนินงานของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 
คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผู้แทนจากส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อรับทราบการด�าเนินงาน

ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) และปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน ซึ่งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 
(ไทย – ญี่ปุ่น) มีการปรับปรุงอาคารที่ท�าการ สรุปได้ดังนี้

การปรับปรุงอาคารท่ีท�าการศูนย์เยาวชนฯ งบประมาณ ๖,๗๘๐,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีรายละเอียด ดังนี้

 ๑. ปรับปรุงห้องยูโด/ไอคิโด กิจกรรมในร่ม ชั้น ๑
 ๒. ปรับปรุงห้องยกน�้าหนัก/มวยไทย ชั้น ๑
 ๓. ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒
 ๔. ปรับปรุงงานระบบเสียงประกาศความปลอดภัย ป้องกันอัคคีภัย 
เร่ิมสญัญาวนัที ่๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ระยะเวลาด�าเนนิการ ๑๒๐ วนั ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุ

และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ขณะน้ียังเหลือรายการที่เสนอขอจัดสรรงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
จ�านวน ๑ รายการ คอื ปรบัปรงุสนามฝึกซ้อมฟตุบอลและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ณ บรเิวณสนามฟตุบอลด้านนอก จ�านวน 
๒ สนาม เดมิได้เสนอขอจดัสรรงบประมาณปรบัปรงุสนามให้เป็นระบบมาตรฐาน เป็นเงินประมาณ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินประมาณ ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยเหลือเนื้องาน 
การซุยดิน ปรับปรุงสนาม ปูหญ้า และปรับปรุงระบบไฟฟ้ารอบสนามกีฬา

ส�าหรับรายการที่ขอจัดสรรงบกลางได้รับอนุมัติงบประมาณอยู่ระหว่างเร่งรัดด�าเนินการ ในระหว่างนี้ได้
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ประชาสัมพันธ์ท�าความเข้าใจกับประชาชนท่ีมาใช้บริการว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศนูย์เยาวชนกรงุเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) ในส่วนของงานปรบัปรงุทางเดนิ-วิง่ รอบศนูย์ฯ ระยะเวลาด�าเนนิการ ๑๕๐ วนั  
อาจกระทบกับการให้บริการประชาชนบ้างบางส่วนส�าหรับงบประมาณที่เสนอของบกลางก็ต้องเร่งรัดด�าเนินการ 
ไปตามวงเงินที่ได้รับให้แล้วเสร็จ การเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอาจต้องพัฒนาปรับปรุงในส่วนอื่นที่จ�าเป็นไป
ก่อนเพราะหากจะด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุงในพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ อาจจะกระทบกับการให้บริการ
ประชาชนในช่วงทีม่กีารปรบัปรงุภมูทิศัน์ศนูย์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มแีผนจะต้องย้ายพืน้ทีจ่อดรถจกัรยานยนต์
จากด้านในไปใช้พื้นที่บริเวณด้านนอก จ�าเป็นต้องมีไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมตลอดแนว อาจใช้ไฟฟ้าระบบพลังงาน 
แสงอาทิตย์มาใช้เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้บริการ

สนามฝึกซ้อมฟุตบอลที่ผ่านมาใช้งานตามสภาพที่เป็นอยู่ ยังไม่มีเคยมีการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งระบบ ส่วนใหญ่
จะเป็นการซ่อมแซมสนามฟุตบอลใหญ่ เน่ืองจากมีการใช้งานส�าหรับส�าหรับการแข่งขันกีฬาส�าคัญและกิจกรรมต่าง ๆ 
บ่อยครั้ง ปัจจุบันสนามฟุตบอลเป็นสนามหญ้าจริง จึงต้องมีการบ�ารุงรักษาทั้งสนามและระบบระบายน�้าอย่างต่อเนื่อง

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�านวน 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  ค่าใช้จ่ายโครงการแสดงส�าหรบัสมาชกิศนูย์เยาวชนกรงุเทพมหานคร งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
   รวมทั้ง ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ขอจัดสรรงบประมาณปรับปรุงศูนย์ฯ เป็นเงิน     

๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๓ มีรายละเอียด ดังนี้
     • ปรับปรุงสนามน็อคบอร์ด จ�านวน ๑ รายการ 
     • ปรับปรุงทางเดิน – ว่ิง รอบศูนย์พร้อมรางระบายน�้า จ�านวน ๑ รายการ เป็นการปูแอสฟัลต์           

ความยาว ๗๘๕ เมตร ระยะเวลาด�าเนนิการ ๑๕๐ วนั ขณะนีไ้ด้ประกาศเผยแพร่แผนการจดัซือ้จดัจ้างประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรงุเทพมหานครและเวบ็ไซต์ของหน่วยงานเรยีบร้อยแล้ว อยูร่ะหว่างการเตรยีมด�าเนนิ
การและคาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
อัตราค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีของศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานครควรพิจารณาปรับปรุงให้

เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ เพือ่ให้สามารถน�าค่าสมาชิกมาใช้ในการพัฒนางานของศูนย์เยาวชนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
เนื่องจากผู้ที่มาใช้บริการโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้รับประโยชน์ทั้งจากกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพร่างกายและกิจกรรม
นันทนาการช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตใจ โดยพิจารณาภาพรวมทั้งหมดในคราวเดียวกัน
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๖. ติดตามการเตรียมความพร้อมและผลการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อรับทราบผลการส่งนักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ และระดับนานาชาติต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

๖.๑ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ ๕๓
กรุงเทพมหานครได้ส่งคณะนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขนักฬีายวุชนโลก ครัง้ที ่๕๓ ระหว่างวันที ่๗ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ซึง่จดัการแข่งขนั ๙ ชนดิกฬีา ประกอบด้วย กรฑีา ฟตุบอล ว่ายน�า้ ฟันดาบสากล วอลเลย์บอลชายหาด บาสเกตบอลสามคน  
ยูโด มวยปล�้า และปีนผา กรุงเทพมหานครเข้าร่วมแข่งขัน ๔ ชนิดกีฬา คือ ว่ายน�้า 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�้า ๘ คน และนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ๒ คน

สรุปผลการแข่งขันกรุงเทพมหานครได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด ๒๗ เหรียญ แบ่งเป็น เหรียญทอง ๑๔ เหรียญ 
เหรียญเงิน ๘ เหรียญ และเหรียญทองแดง ๕ เหรียญ แบ่งเป็นแต่ละประเภทกีฬา ดังนี้

กีฬาว่ายน�้า ได้รับ ๑๓ เหรียญทอง ๗ เหรียญเงิน และ ๓ เหรียญทองแดง
กีฬากรีฑา ได้รับ ๑ เหรียญทอง และ ๑ เหรียญทองแดง
กีฬาบาสเกตบอลสามคน ได้รับ ๑ เหรียญเงิน
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ได้รับ ๑ เหรียญทองแดง
ความส�าเร็จจากการแข่งขันในครั้งน้ีท�าให้นักกีฬาจากกรุงเทพมหานครได้รับการชื่นชมจากผู้ชมและผู้จัดการ

แข่งขันเป็นอย่างมากเพราะมีรูปร่างเล็กกว่าทีมคู่แข่งจากต่างประเทศมาก โดยเฉพาะกีฬาว่ายน�้าสามารถได้ถึง  
๑๓ เหรยีญทอง และนกักฬีาว่ายน�า้ ๑ คน ได้รบัการตดิต่อให้ทนุการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดบัปรญิญาตรใีนรฐัฟลอรดิา 
สหรัฐอเมริกาแล้ว

การคัดเลือกนักกีฬาท่ีเข้าร่วมแข่งขันกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครเป็นการท่ัวไป ซึ่งมีการคัดเลือกนักกีฬาโดย
พิจารณาจากประวัติสถิติผลการแข่งขันที่ผ่านมาและแข่งขันคัดเลือกในกรณีประเภททีม ซ่ึงมีนักเรียนจากโรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานครผ่านการคัดเลือกจ�านวน ๓ คน และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ

จากการเข้าร่วมการแข่งขนักฬีายวุชนโลก ณ สหพนัธรฐัรสัเซีย พบว่าสระว่ายน�า้ทีใ่ช้ในการจดัการแข่งขนั แบ่งเป็น  
สระว่ายน�้าส�าหรับการฝึกซ้อม และส�าหรับการแข่งขัน ซึ่งเป็นสระที่ได้มาตรฐานสากล จุดปล่อยตัวนักกีฬาและขอบสระ
เป็นระบบสัมผัส ซึ่งจะแสดงเวลาในการเข้าเส้นชัยอย่างถูกต้องเป็นมาตรฐาน ระบบน�า้ในสระเป็นระบบโอโซน และมี
หลังคาคลุมสระว่ายน�้า ซ่ึงกรุงเทพมหานครจ�าเป็นต้องมีสระว่ายน�้าที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
และระดับนานาชาติในอนาคต

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ศนูย์กฬีาต่าง ๆ  ยงัใช้ระบบน�า้ในสระเป็นระบบคลอรนี ขอบสระไม่ใช่ระบบสมัผสั และไม่มหีลงัคาคลมุสระว่ายน�า้ 

เหน็ควรผลกัดนัให้ฝ่ายบรหิารพจิารณางบประมาณด�าเนนิการปรบัปรุง เนือ่งจากมคีวามจ�าเป็น เพือ่สขุภาพของนกักีฬา
ในการฝึกซ้อม และเป็นการยกระดบัมาตรฐานสระว่ายน�า้ของกรงุเทพมหานครให้มมีาตรฐานสามารถรองรบัการแข่งขนั
ในระดับชาติและระดับนานาชาติได้

๖.๒ การเตรียมความพร้อมในการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนักฬีาอาวโุสแห่งชาต ิครัง้ที ่๒ ณ จงัหวดับรุรัีมย์
การแข่งขนักฬีาอาวโุสแห่งชาติ ครัง้ที ่๒ “รมย์บรุเีกมส์” ระหว่างวนัที ่๒๕ – ๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๒ ณ จงัหวดับุรรีมัย์ 

กรงุเทพมหานครได้ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวดักรงุเทพหานคร จดัส่งนกักฬีา ผูค้วบคมุและฝึกสอน เข้าร่วมการแข่งขนั 
จ�านวน ๑๑ ชนิดกีฬา จากทั้งหมด ๑๔ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา เกทบอล ตะกร้อลอดห่วง เทนนิส เทเบิลเทนนิส 
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แบดมินตัน เปตอง เพาะกาย ลีลาศ ว่ายน�้า และวู้ดบอล รวมนักกีฬาทั้งสิ้น ๑๗๔ คน (กีฬาเซปักตะกร้อ ไม่ผ่านการ 
คัดเลือกระดับภาค ส่วนกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล และกอล์ฟ ไม่มีนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร) 

เนื่องจากส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวไม่ได้จัดสรรงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๒ ในการจัดส่งนักกีฬา
อาวุโสเข้าร่วมแข่งขันจึงไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนจากกรุงเทพมหานครได้ แต่ในการด�าเนินการได้รับงบประมาณ
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�านวยความสะดวกให้กับนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๔ คน ระหว่าง
วันที่ ๒๓ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๒๓ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมฯ

อายุเฉลี่ยของนักกีฬาทั้งหมดประมาณ ๖๐ – ๗๐ ปี เพราะมีการแบ่งเป็นนักกีฬาตามช่วงอายุต่าง ๆ หลายช่วง 
ตามประกาศระเบยีบการแข่งขันของกีฬาแต่ละประเภท ส�าหรับอปุกรณ์กระตกุหวัใจกองการกฬีาไม่ได้รบัจัดสรร แต่ทัง้นี้ 
มเีจ้าหน้าทีข่องกองการกฬีาจ�านวน ๕ คน คอยดแูล ประสานและอ�านวยความสะดวกให้กบันกักฬีาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนั

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวควรเสนอขอตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้เป็นรายการประจ�าปี เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขนักฬีาอาวโุสแห่งชาต ิซึง่จะมกีารจดัแข่งขนัเป็นประจ�าทกุปี เพือ่ให้สามารถ
ประสานงาน ดูแล และอ�านวยความสะดวกให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน 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 เป็นค่าเบ้ียเล้ียงของโค้ชและนักกีฬาพร้อมทั้งค่าเดินทาง ซ่ึงการแข่งขัน
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�าหรับนักกีฬา คนละ ๒ ชุด
 • เสื้อโปโล ส�าหรับผู้ฝึกสอน คนละ ๒ ตัว
 • ชุดวอร์ม ส�าหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน คนละ  ๑ ชุด 
๓.  เบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม จ�านวน 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�านวนวันแข่งจริงตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยก�าหนด)
 • นักกีฬา คนละ ๒๕๐ บาท/วัน
 • ผู้ฝึกสอน คนละ ๓๐๐ บาท/วัน
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครจ่ายเพิ่มให้นักกีฬา คนละ ๕๐ บาท/วัน รวมเป็นคนละ ๓๐๐ บาท/วัน
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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
 • เงนิรางวลัมอบให้ผูฝึ้กสอนทีช่นะเลศิ  ๑๐,๐๐๐ บาท (ได้เหรยีญทองเกนิกึง่หนึง่ของจ�านวนเหรยีญทองรวม

ในชนิดกีฬานั้นๆ)
งบประมาณด�าเนนิงานรวมทัง้ส้ิน ๒๐,๔๗๗,๗๙๙ บาท กรงุเทพมหานครมคีวามคาดหวงัเหรยีญทอง ในการแข่งขนั 

กฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ท่ี ๓๖ ทีจ่งัหวดัตราด จ�านวน ๑๐๙ เหรยีญ  โดยจากการแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่๓๕  
ที่จังหวัดบุรีรัมย์ กรุงเทพมหานครได้รับเหรียญทอง จ�านวน ๑๔๓ เหรียญ ซึ่งเป็นเจ้าเหรียญทอง   

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
กรุงเทพมหานครควรปรับปรุงและเตรียมความพร้อมสนามกีฬาของกรุงเทพมหานครให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อ

รองรับการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ เช่น การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครจะเป็น
เจ้าภาพการแข่งขันในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ยกตัวอย่างเช่น การปรับปรุงมาตรฐานกระดานแสดงคะแนนของสนามกีฬาต่างๆ
การใช้ระบบโอโซนแทนการใช้คลอรีนในสระว่ายน�้า เป็นต้น
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คณะกรรมการวสิามญัศึกษาแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาด้านสขุภาพจติ 
และจิตเวช

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ที ่๗) ประจ�าปีพทุธศักราช 
๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้ 
สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาด้านสขุภาพจติและจิตเวช 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�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง กรรมการ
๗. นายเชนทร์  วิพัฒน์บวรวงศ์ กรรมการ
๘. พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล 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�ารุง นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ กลุ่มงานญัตติและกระทู้
     ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๒. นางสาวอัญช์ชิษฐา  เครือเอียด  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ กลุ่มงานวิชาการ
     ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�าหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้
๑. แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการทางกฎหมาย สังคม และสวัสดิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาวิชาการและกลไกการด�าเนินงานด้านสุขภาพจิต
๒.  แผนงานการส่งเสริม ป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย รวมถึงการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช  

เพือ่ป้องกนัการกลบัเป็นซ�า้ โดยส่งเสริมสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของชุมชน วดั ในการดแูลผู้ป่วยจิตเวชอย่างต่อเนือ่ง ตลอดจน 
การใช้ศูนย์สร้างสุขทุกวัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตให้กับประชาชน
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๓.  พัฒนาระบบบริการและส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีเพียงสถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา ซ่ึงเป็นหน่วยงานเพียงแห่งเดียวในการรองรับผู ้ป ่วยจิตเวชเข้ารับการรักษาแบบผู ้ป่วยใน  
การปรบัโครงสร้างของโรงพยาบาลสงักดักรงุเทพมหานคร โดยเปิดหอผูป่้วยจติเวชจะช่วยลดความแออดัในการรบับรกิาร
จากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชในกรุงเทพมหานคร

๔.  งบประมาณส�าหรับการดูแลผู ้ป่วยจิตเวชในชุมชน ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓  
กรุงเทพมหานคร มีแนวทางบริหารจัดการบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส�าหรับผู้ป่วยสิทธ ิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่ีเป็นผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังท่ีจ�าเป็นต้องดูแลใกล้ชิดต่อเนื่อง โดยจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ให้หน่วยบริการ ท�าให้ผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังได้รับบริการต่อเนื่องที่บ้าน/ชุมชน ลดอัตราการกลับเป็นซ�้า รวมถึงลดการ 
รับเข้ารักษาซ�้าในโรงพยาบาล

การด�าเนนิงาน : คณะกรรมการวสิามญัฯ ได้รายงานผลการศกึษา ในคราวประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุ 
สามัญ สมยัทีส่ี ่(คร้ังที ่๔) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๒ เม่ือวนัพธุที ่๓๐ ตลุาคม ๒๕๖๒ ท่ีประชมุมมีตเิหน็ชอบกบัรายงาน
ผลการศึกษา โดยมีรายละเอียดการศึกษาสรุป ดังนี้ 

จากการประชมุร่วมกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกกรงุเทพมหานคร ได้รับทราบข้อมลูการด�าเนนิการ 
ตามกฎหมายและแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสุขภาพจิต การด�าเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงาน การดูแล 
ผู้ป่วยจิตเวช การจัดระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชของกรมสุขภาพจิตและกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ  
ได้วเิคราะห์ข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ก�าหนดแนวทางในการด�าเนนิงานด้านสุขภาพจติและจติเวชของกรงุเทพมหานครเพือ่ให้
ครอบคลมุในเรือ่งการรักษา ส่งเสรมิ ป้องกนั และฟ้ืนฟผูู้ป่วยจติเวช  คณะกรรมการวิสามญัฯ มข้ีอเสนอแนะทีส่�าคญั ดงันี้

๑.  ด้านยุทธศาสตร์สุขภาพจิตและกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต 
 กรุงเทพมหานครจะต้องเร่งรัดการออกค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ 

สขุภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ซึง่ระบใุห้มคีณะอนกุรรมการระดบัจงัหวดั จดัท�าแผนยทุธศาสตร์ด้านสขุภาพจติ 
ของกรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมการด�าเนินการทั้งรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู สุขภาพจิตของประชาชน และ 
เข้าร่วมเป็นกรรมการขบัเคลือ่นระบบการดแูลผูป่้วยจติเวชไร้บ้าน ตามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) ระบบการดแูล 
ผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในพื้นที่  

๒.  ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและการคัดกรองสุขภาพจิตของกลุ่มวัย
     ๒.๑  ควรให้มีสถานท่ีสาธารณะส�าหรับเด็กตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป จัดเป็นลานกีฬาเด็กเล็กที่มีความปลอดภัย  

ในชุมชนและหมู่บ้านควรจัดให้มีที่สาธารณะส�าหรับรองรับเด็กเล็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ เพื่อให้มีสถานที่ที่จะให ้
เด็กเลก็ได้รบัการกระตุน้ จะท�าให้เดก็เล็กมพีฒันาการเป็นไปตามวัยได้อย่างสมบรูณ์ ควรผลักดนัให้มกีารจดัตัง้ศูนย์เดก็อ่อน 
ให้มากขึ้น และควบคุมศูนย์เด็กอ่อนภาคเอกชนให้มีคุณภาพ

 ๒.๒  ด�าเนินการประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ (The Strengths and Difficulties Questionnaire) เพื่อให้
มีการด�าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือเด็กในโรงเรียนทุกสังกัดในกรุงเทพมหานคร และควรจัดให้มีการอบรมครูที่ปรึกษา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อให้ค�าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตกับเด็กนักเรียน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

 ๒.๓  ควรศึกษาจัดท�าแบบประเมินความฉลาดทางด้านสังคมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีที่ใช้ในการประเมินได้ 
อย่างง่าย และส่งเสรมิให้โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครใช้คูม่อืทีม่ลูนธิิแพธทเูฮลท์และร่วมกบัส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดท�าข้ึนเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสังคมอย่างต่อเนื่อง และควรให้มีการพัฒนาเด็กที่มี
ระดับความฉลาด (EQ) ต�่า โดยให้มีการฝึกทักษะชีวิต โดยใช้คู่มือฝึกทักษะชีวิตในส่วนที่ยังขาดอยู่

 ๒.๔  เสนอให้จัดระบบบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและการคิดกรองสุขภาพจิตเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
ได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะคนยากไร้ โดยเริ่มจากการท�าแอพพลิเคชั่น หรือคิวอาร์โค้ด โดยให้ข้อมูลด้านการพัฒนาการเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิด

 ๒.๕  ควรขยายโปรแกรมสร้างสุขในวัยท�างานในชมุชนและสถานประกอบการอย่างทัว่ถงึ ท้ังภาครฐัและเอกชน 
โดยมีการน�าโปรแกรมสร้างสุขในวัยท�างานและการสร้างสุขในสถานประกอบการลงไปปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
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และชมุชน และควรให้หน่วยงานภาครฐัมมีาตรการการสร้างเสรมิสขุภาพ โดยการขยายโปรแกรมสร้างสขุ ๕ มติใินผูส้งูอายุ 
ในศูนย์สร้างสุขทุกวัยให้ครอบคลุมทั้ง ๕๐ เขต

๓.  ด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตทุกช่วงวัย
     ๓.๑  ควรมีการจัดระบบส�ารวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุต�่ากว่า ๒ ปี ในชุมชนอย่างครอบคลุมและให้มี 

การแก้ไขปัญหาเด็กที่พัฒนาการช้าอย่างจริงจัง และต้องให้มีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตามเครื่องมือของ
กรมสุขภาพจิตอย่างครอบคลุม 

 ๓.๒  ควรให้นักเรียนระดับประถมและมัธยมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการประเมินพัฒนาการ
ความฉลาดทางด้านสังคมและการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (Social Quotient) เพื่อให้เด็กวัยรุ่นสามารถเข้าสังคม มีทักษะใน
การสื่อสารกับผู้อื่น รู้ถึงสิทธิ์ของตนเองและสิทธิ์ของผู้อื่น และให้มีการฝึกทักษะชีวิตเพื่อป้องกันและเพิ่มการพัฒนา SQ  
ให้กับเด็กที่มีปัญหา โดยมีการจัดท�าบันทึกและรายงานอย่างต่อเนื่อง

     ๓.๓  ควรค้นหากลุ่มเด็กที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น พ่อแม่แยกทางที่มักมีโอกาสมีภาวะโรคจิตมากกว่า โดยให้มีการ
ตัง้คณะกรรมการชมุชน ช่วยส�ารวจและประเมนิ และควรมกีารประเมนิความรนุแรงของเดก็กลุ่มเส่ียงต่างๆ เช่น เดก็แว้น  
และเข้าไปช่วยเหลือจัดการเพราะเด็กกลุ่มนี้ บางคนมีโรคซึมเศร้า ติดสารเสพติด สมาธิสั้น 

     ๓.๔  ส�านักอนามัยควรส�ารวจสภาวะโรคสมองเสื่อมในกลุ่มเป้าหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้รีบแก้ไข โดยใช้แบบ
ประเมินวุฒิปัญญา

    ๓.๕ ควรให้ส�านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ว จดัท�าแผนในการพฒันาศนูย์สร้างสขุทกุวยัให้มมีาตรฐาน
เพิ่มศูนย์ให้มีมากขึ้นในแต่ละปี

๔.  ด้านกรอบโครงสร้างการบริการสุขภาพจิตโดยกรุงเทพมหานคร
 ๔.๑  จัดต้ังคณะท�างานซ่ึงประกอบด้วยทุกภาคส่วนในการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและก�าลังคนในการจัด

บริการสุขภาพจิตของกรุงเทพมหานคร
 ๔.๒  ให้ส�านักการแพทย์ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้มีกลุ่มงานจิตเวชในโรงพยาบาล และเปิดหอผู้ป่วยด้าน

จติเวชในโรงพยาบาล ทัง้ ๕ แห่ง คอื โรงพยาบาลตากสนิ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารกัษ์ โรงพยาบาล
สิรินธร และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

 ๔.๓  ควรให้มีการจัดตั้งกองสุขภาพจิตในส�านักอนามัย โดยให้มีหน้าที่ในงานด้านการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม
ฟ้ืนฟ ู ในศูนย์บรกิารสาธารณสขุจดัให้มีกลุม่งานสขุภาพจติชมุชน และจดัท�าหลกัสตูรการพยาบาลสขุภาพจิตและจติเวช 
ระยะสั้น ให้กับนักวิชาการสาธารณสุข 

 ๔.๔  กรุงเทพมหานครควรจัดโครงสร้างหลักสูตรพยาบาลปริญญาโทจิตเวชนอกเวลา (เสาร์ -อาทิตย์) โดยให้
มีการตั้งงบประมาณเพื่อให้พยาบาลได้มีการศึกษาเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีหลักสูตรอยู่แล้ว

 ๔.๕  ควรให้มกีารสร้างแรงจงูใจ เช่น การให้ค่าตอบแทน และการส่งเสรมิความก้าวหน้าในสายอาชพีทีเ่กีย่วข้อง
กับงานสุขภาพจิตให้เทียบเท่ากับกระทรวงสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิต

 ๔.๖  ควรให้ส�านกัอนามยัและส�านกัการแพทย์ศกึษากฎหมายและระเบยีบด้านสขุภาพจติและจติเวชทีอ่อกมา 
ใช้บังคับ หากมีกฎหมายใดที่ไม่ทันสมัย เห็นควรให้มีการยกเลิกเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๕.  ด้านการจัดระบบบริการผู้ป่วยใน 
 ๕.๑  เห็นควรประสานกรมสุขภาพจิตหารือร่วมกับโรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร

ให้เพิ่มเตียงผู้ป่วยจิตเวช อย่างน้อยแห่งละ ๓๐ เตียง
 ๕.๒  จัดระบบส่งต่อผู ้ป่วยในระหว่างโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครและสถาบันจิตเวชศาสตร์

สมเด็จเจ้าพระยาอย่างเหมาะสม
 ๕.๓  ทกุโรงพยาบาลควรจดัท�าแผนฝึกอบรมพยาบาลจติเวช เป็นเวลา ๔ เดอืน โดยขอให้สถาบนัจติเวชศาสตร์

สมเดจ็เจ้าพระยาเป็นผูด้�าเนนิการจดัการอบรม โดยกรงุเทพมหานครตัง้งบประมาณเพือ่เป็นค่าลงทะเบยีนให้กับพยาบาล
ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
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 ๕.๔  ควรจัดหานักจิตวิทยาคลินิกมาช่วยงานจิตแพทย์ และให้พยาบาลเข้ามาช่วยงานจิตเวช เพื่อลดเวลาใน
การรักษาของแพทย์ลง จะท�าให้แพทย์ที่ขาดแคลนสามารถดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น

    ๕.๕  กรณีที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาหายและรอการฟื้นฟู และกลุ่มที่กลับสู่สังคมไม่ได้ กรุงเทพมหานครจะต้อง
จัดให้มีสถานที่ส�าหรับให้การดูแลผู้ป่วย โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง 

๖.  ด้านระบบการดูแลที่บ้านและการเบิกจ่ายค่าบริการด้านสุขภาพจิตในชุมชน
     ๖.๑  ควรให้มกีารจดัท�าหลกัสตูรและอบรมการเยีย่มบ้านผู้ป่วยจติเวชทีพ้่นภาวะการป่วยเฉียบพลันทีต้่องกลับ

ไปฟื้นฟูที่บ้าน โดยร่วมกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแห่งชาติ มูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยาฯ  และส�านักอนามัย 
ด�าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

     ๖.๒  ควรให้มีการขึ้นทะเบียนผู้พิการทางจิตในชุมชน โดยให้ศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นหน่วยดูแล ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน โดยให้อาสาสาสมัครในศูนย์สุขภาพชุมชนดูแลผู้ป่วยจิตเวชให้ได้ตามมาตรฐาน กรณีมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่
ภาครัฐสนับสนุน ให้จัดท�าเป็นโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน  ผ่านกองทุนระดับเขตของ
กรุงเทพมหานคร

     ๖.๓  การพัฒนาผู้เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ควรจัดให้มีการอบรมในวันเสาร์และวันอาทิตย์
โดยสถาบนัจติเวชศาสตร์สมเดจ็เจ้าพระยาร่วมกบัส�านกัอนามยั โดยจดัอบรมให้กบัคลนิกิปฐมภมูแิละโรงพยาบาลทกุแห่ง 
ที่สนใจด้วย 

     ๖.๔  ในบางพื้นที่ชุมชนยังไม่มีความเข้มแข็งควรจัดให้มีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิตในพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ให้เป็น
สถานทีด่แูลกลุม่ผูป่้วยจติเวชทีห่ายแล้ว โดยให้มพีระสงฆ์และประชาชนทีอ่าสามาช่วยเป็นจิตอาสา และเป็นแกนน�าโดย
ร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่

 ๖.๕  ขอให้กรงุเทพมหานครและศนูย์สขุภาพจติ เขต ๑๓ ทดลองตัง้สายด่วนสุขภาพจติกรงุเทพมหานคร และ
ขอรับเงินสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

๗.  ด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกับพุทธศาสนา
     ควรจัดให้มีศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางกายและจิต โดยให้กรุงเทพมหานครจัดสร้างในพื้นที่ของ

ราชการหรือที่ของวัดโดยตั้งผู้อ�านวยการดูแลศูนย์ฯ ให้มีจิตอาสา อาสาสมัคร และพระสงฆ์ช่วยดูแลผู้ป่วยที่รักษาหาย
แล้วให้สามารถดูแลตัวเองและดูแลผู้ป่วยคนอื่นได้ 

๘. ด้านการจัดพื้นที่ความสุขทางปัญญา โดยจัดท�าหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ขึ้นในสวนสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานคร เช่น ที่มีที่สวนรถไฟ โดยร่วมกับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ต่อไป 

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดระเบียบบนทางเท้ารวมถึงการจัดระเบียบ
สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ที ่๖) ประจ�าปีพทุธศักราช  
๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของ พลต�ารวจโท ธีระศักด์ิ ง่วนบรรจง  
เรือ่ง ขอให้สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการจัดระเบยีบบนทางเท้ารวมถงึการจดัระเบยีบสายไฟฟ้า 
และสายสื่อสาร และลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ  

คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการจดัระเบยีบบนทางเท้ารวมถงึการจดัระเบยีบสายไฟฟ้าและสายสือ่สาร ประกอบด้วย
๑. พลต�ารวจโท 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 ทรรศนสฤษดิ์ กรรมการ
๘. นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ กรรมการ
๙. นายพีระพันธุ์ สุนทรศารทูล กรรมการ
๑๐. นายธงชัย วัฒนพานิช กรรมการ
๑๑. นายสมชาย เดชากรณ์  กรรมการ
๑๒. นายศุภกฤต บุญขันธ์  กรรมการ
๑๓. นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางสาวสายพิณ  นาบ�ารุง  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ กลุ่มงานญัตติและกระทู้ 
       ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๒. นายธนาพงศ์  ทองประดิษฐ์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการ
       ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๓. นายภิษัช   สีไธสง  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ กลุ่มงานญัตติและกระทู้ 
       ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�าหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษา ดังนี้
๑.  ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ หรือข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องในการใช้พื้นที่ทางเท้า 
๒.  การประชุมร่วมกับหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     ๒.๑  ส�านักการโยธา พิจารณาประเด็นรูปแบบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การระบายน�้าจากอาคาร

ลงพื้นที่ทางเท้า และการด�าเนินการรื้อ/ปูพื้นทางเท้า 
 ๒.๒  ส�านักการจราจรและขนส่ง พิจารณาประเด็นการจัดระเบียบสาธารณูปโภคบนทางเท้า ป้ายต่างๆ เช่น 

ป้ายบอกทาง ป้ายให้สิทธิสัมปทาน เป็นต้น 
    ๒.๓  ส�านักเทศกิจ พิจารณาประเด็นป้ายที่ติดตั้งบนทางเท้า การจอดรถ และการค้าขายบนทางเท้า 
    ๒.๔  ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง พิจารณาประเด็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
    ๒.๕  ส�านักสิ่งแวดล้อม พิจารณาประเด็นคอกต้นไม้บนทางเท้า 
การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษา ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบกับรายงานผลการศึกษา โดยมีรายละเอียดผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้

๑. การจัดระเบียบทางเท้าสาธารณะ คณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้
 ๑.๑  การจดัท�าทางเท้าในย่านการค้าหรอืเขตเมอืงเก่า รปูแบบทางเท้าควรใช้วสัดแุละการออกแบบให้เข้ากบั 

สถาปัตยกรรมเฉพาะด้าน นอกจากนี ้การออกแบบทางเท้าควรค�านงึถงึการใช้ประโยชน์ด้วย เช่น ในสวนสาธารณะทางเท้า
มีขนาดกว้าง ควรปลูกต้นไม้เพื่อให้มีร่มเงาส�าหรับผู้ที่เข้ามาออกก�าลังกายในช่วงสาย

 ๑.๒  ควรมกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบทางเท้าโดยใช้แอสฟัลท์แทนกระเบือ้งในถนนบางสาย และให้ด�าเนินการ
เป็นถนนน�าร่อง 

 ๑.๓  ควรก�าหนดให้มีหน่วยงานเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลทางเท้า ในการวางหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับ 
การใช้ประโยชน์พื้นที่ทางเท้าในกรุงเทพมหานคร

 ๑.๔  การออกแบบทางเท้าขอให้ค�านึงถึงผู้สูงอายุ ทางเท้าต้องไม่ลื่น และควรมีความสะดวกกับผู้พิการด้วย
๒.  ป้ายที่ติดตั้งบนทางเท้า คณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
 ๒.๑  ควรก�าหนดรปูแบบของป้ายให้มเีอกลกัษณ์เฉพาะของกรงุเทพมหานครให้ชดัเจน เพือ่ให้เหน็ความแตกต่าง 
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กบัป้ายทีต่ดิตัง้โดยไม่ได้รบัอนญุาต และส�านกัการจราจรและขนส่งควรประสานความร่วมมอืกบัส�านกังานเขตทัง้ ๕๐ เขต  
เพื่อด�าเนินการจัดเก็บป้ายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่โดยเร่งด่วน และด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
กับผู้ที่น�าป้ายติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต

 ๒.๒  ป้ายบอกทางและป้ายเครือ่งหมายจราจรทีต่ดิต้ังโดยถกูกฎหมาย ควรจะก�าหนดรปูแบบให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและการติดตั้งควรค�านึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ติดตั้งป้ายมากเกินความจ�าเป็น ส่วนป้ายที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์แล้วกค็วรจดัเกบ็ ในกรณกีารให้สทิธเิอกชนตดิตัง้ป้ายโฆษณาควรค�านึงถงึความเหมาะสมและความเป็นระเบยีบ
ของเมืองด้วย

 ๒.๓  การบรหิารจดัการป้ายบนทางเท้าทัง้หมด ควรมหีน่วยงานรบัผิดชอบหลัก เพือ่ให้การบรหิารจดัการและ
การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๒.๔  ป้ายที่ติดตั้งบนป้อมต�ารวจบางแห่งมีการโฆษณา บางจุดดูไม่เหมาะสม ส�านักเทศกิจควรประสาน
ส�านักงานเขตให้ส�ารวจแล้วมีหนังสือแจ้งไปยังกองบัญชาการต�ารวจนครบาลให้พิจารณารื้อถอนป้ายที่ไม่เหมาะสม 

๓.  ป้ายให้สิทธิเอกชนติดตั้งป้ายโฆษณาบริเวณทางเท้า  
 กรุงเทพมหานครมนีโยบายให้เอกชนมีส่วนร่วมในการด�าเนนิกจิการร่วมกบัรฐั (Privatization) โดยการให้สิทธิ

เอกชนดูแลบ�ารุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจ�าทาง และป้ายโฆษณาเพื่อบริการด้านสาธารณประโยชน์ ลดภาระ 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการก่อสร้างดูแลบ�ารุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสาร 
รถประจ�าทางแทนกรุงเทพมหานคร และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งส่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ  
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน และจ่ายค่าให้สิทธิให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยป้ายโฆษณาเป็นทรัพย์สินของ
กรุงเทพมหานคร 

๔.  การจอดรถและการค้าขายบนทางเท้า          
 การจอดรถและการค้าขายบนทางเท้าเป็นการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๗ มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใด (๒) จอดหรือขับขี่รถยนต์  
รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า เว้นแต่เป็นการจอดหรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของ 
เจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับข่ีได้ และมาตรา ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใด (๑) ปรุงอาหาร ขายหรือจ�าหน่ายสินค้า
บนถนน หรือในสถานสาธารณะ ส�านักเทศกิจได้จัดท�าแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพ่ือคืนทางเท้า
ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนการจอดรถบนทางเท้ามีนโยบายก�าหนด ห้ามมีการขับขี่รถจักรยานยนต์บน
ทางเท้า กรุงเทพมหานครได้ออกค�าสั่งให้ทุกส�านักงานเขตสอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

๕.  การสร้างสิง่ป้องกนัไม่ให้รถยนต์หรอืรถจกัรยานยนต์ขึน้ไปวิง่หรอืจอดบนทางเท้า (S-Guard) การด�าเนนิการ 
ในเร่ืองจัดระเบียบมีปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้องมากมายท�าให้การด�าเนินงานล่าช้า เช่น เร่ืองมวลชน นักการเมือง 
มาเกี่ยวข้อง และงานของฝ่ายเทศกิจมีจ�านวนมาก ผู้กระท�าความผิดมีมาก แต่เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ปัจจุบันมีการ 
รับสมัครลูกจ้างเทศกิจเพิ่ม จ�านวน ๘๐๐ อัตรา ซึ่งจะท�าให้การปฏิบัติงานดีขึ้น

๖. คอกต้นไม้บริเวณทางเท้า
 ส�านกัสิง่แวดล้อมได้ก�าหนดมาตรฐานและหลกัเกณฑ์การปลกูต้นไม้และตดัแต่งต้นไม้ในเขตกรงุเทพมหานคร 

เพื่อให้การปลูกต้นไม้ตามถนนและที่สาธารณะในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับ 
สภาพพื้นที่ โดยมีการก�าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติการปลูกต้นไม้ตามถนนที่มีทางเท้า ได้แก่

 ๑. ทางเท้าที่มีความกว้างมากกว่า ๓ เมตรข้ึนไป ให้พิจารณาปลูกต้นไม้ยืนต้น โดยมีระยะห่างระหว่างต้น  
๔-๘ เมตร ตามความเหมาะสมแล้วแต่ชนิดของต้นไม้ หรือพิจารณาจัดท�าสวนถนนบริเวณแนวทางด้านทางเท้าที่เป็น
ที่ว่างแนวก�าแพง หรือแนวรั้ว แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่กีดขวางเท้าเข้าออกบ้านเรือนประชาชน ในกรณีทางเท้ามีสายไฟ  
ให้พิจารณาเลือกชนิดต้นไม้ที่เจริญเติบโตช้าและสามารถตัดแต่งได้โดยไม่เสียรูปทรง 

 ๒. ทางเท้าที่มีความกว้างน้อยกว่า ๓ เมตร ไม่ให้ปลูกไม้ยืนต้น แต่ให้พิจารณาจัดสร้างซุ้มไม้เลื้อย หรือจัดท�า
แปลงดอกไม้ประดับขนาดเล็ก ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
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 คณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
 ๑. ถนนที่มีทางเท้าแคบ ไม่ควรมีการปลูกต้นไม้หรือท�าคอกต้นไม้เพราะจะท�าให้พื้นที่ทางเท้าลดน้อยลง  

ไม่สะดวกต่อการสัญจรไปมา อาจเกิดความไม่ปลอดภัยกับประชาชนที่ใช้ทางเท้าได้
 ๒. คอกต้นไม้ การออกแบบคอกต้นไม้ควรมคีวามเหมาะสมกับพืน้ที ่เนือ่งจากคอกต้นไม้บางแห่งมขีนาดใหญ่

ท�าให้เสียพื้นที่ทางเท้า 
๗. ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งบนทางเท้า
 นโยบายการจัดระเบียบทางเท้า ซ่ึงกรุงเทพมหานครได้มีการประกาศรื้อถอนตู้โทรศัพท์สาธารณะท่ีช�ารุด 

เสียหายไม่ได้ใช้ประโยชน์ ตู้ที่มีการติดตั้งอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงตู้ที่เข้าข่ายกีดขวางทางเท้า เพื่อรองรับมาตรการ 
คืนทางเท้าให้ประชาชน คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ศึกษาและติดตาม พบว่า ตู้โทรศัพท์สาธารณะในกรุงเทพมหานคร 
มีจ�านวน ๓๔,๒๘๒ ตู้ เป็นตู้โทรศัพท์ที่ได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๖,๗๗๔ ตู้ และตู้โทรศัพท์ที่ไม่ได้รับ
อนุญาต จ�านวน ๒๗,๕๐๘ ตู ้ปัจจบุนักรงุเทพมหานครได้ด�าเนนิการรือ้ถอนตูโ้ทรศัพท์สาธารณะคงเหลอืทัง้หมด ๑,๒๗๘ ตู้  
แยกเป็นตูโ้ทรศพัท์ท่ีได้รบัอนญุาต จ�านวน ๕๑๗ ตู ้โทรศพัท์ทีไ่ม่ได้รบัอนญุาต จ�านวน ๔๒๐ ตู ้และตูโ้ทรศพัท์ของฟังค์ชัน่ 
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จ�ากัด ที่ระงับโดยศาลปกครอง จ�านวน ๓๔๑ ตู้ 

 คณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
 ๑. ตูโ้ทรศพัท์ทีไ่ด้รบัอนญุาตแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วของบรษิทั ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน) ซึง่บรษิทัฯ ไม่มรีายได้ 

จากตู้ดังกล่าวแล้ว ส�านักงานเขตควรประสานไปยังบริษัททีโอที จ�ากัด (มหาชน) เพื่อท�าการรื้อถอนตู้ดังกล่าว แต่ในการ
ด�าเนนิการควรเสนอเป็นโครงการน�าร่องก่อน เพราะหากจะให้บรษัิทด�าเนนิการในคราวเดยีวอาจจะไม่ได้รบัความร่วมมอื 
เนื่องจากการรื้อถอนตู้โทรศัพท์ใช้งบประมาณในการด�าเนินการค่อนข้างสูง 

 ๒. ตู้โทรศัพท์ท่ีติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ส�านักงานเขตตรวจสอบว่าบริษัทหรือหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ 
และประสานให้เจ้าของด�าเนินการรื้อถอนโดยเร็ว ท้ังน้ี การรื้อถอนกรุงเทพมหานครอาจด�าเนินการให้ และเรียกเก็บ 
ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนกับบริษัทเจ้าของในภายหลัง

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
การด�าเนินกิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
ในการจัดท�าบริการสาธารณะ

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัที ่๓ (ครัง้ที ่๔) ประจ�าปีพทุธศกัราช 
๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของนายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์  เรื่อง ขอให ้
สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการการด�าเนนิกจิการ
ของบรษิทั กรงุเทพธนาคม จ�ากดั ให้เกดิผลสมัฤทธิใ์นการจดัท�าบรกิารสาธารณะ และลงมตเิหน็ชอบให้ตัง้คณะกรรมการ
วิสามัญฯ  

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการด�าเนินกิจการของบริษัท  
กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท�าบริการสาธารณะ ประกอบด้วย

๑. นายกิตติ  บุศยพลากร ประธานกรรมการ
๒. นายเชนทร์   วิพัฒน์บวรวงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
๓. นายค�ารณ  โกมลศุภกิจ รองประธานกรรมการ คนที่สอง
๔. นายชยาวุธ  ศิริยุทธ์วัฒนา กรรมการ
๕. พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง กรรมการ
๖. นายอภิรัตน์  ศิวพรพิทักษ์ กรรมการ
๗. พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล  กรรมการ
๘. นายธวัชชัย  ฟักอังกูร  กรรมการ
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๙. นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง  กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยศาตราจารย์ เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล กรรมการ
๑๑. นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์ กรรมการ
๑๒. นายเกรียงพล  พัฒนรัฐ  กรรมการ
๑๓. นายธนูชัย  หุ่นนิวัฒน์  กรรมการ
๑๔. เรือโท วารินทร์   เดชเจริญ  กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นายกฤษฎา  ศิริพิบูลย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวอัจฉรา  จองสิทธิมหากุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นายสมชาย  เดชากรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางสาวสายพิณ   นาบ�ารุง  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ กลุ่มงานญัตติและกระทู้ 
        ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๒. นายพัฒนพล   มูลตระกูล นิติกรช�านาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ส�านักงานเลขานุการ
        สภากรุงเทพมหานคร

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�าหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้
๑. ศึกษาสถานะทางกฎหมาย และการบริหารงานของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด
๒. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เอกสารส�านักงานกฤษฎีกา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารค�าขอจดทะเบียน

หนังสือบริคณห์สนธิ ค�าขอจะทะเบียน บริษัทจ�ากัดของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด และอื่นๆ
๓. ตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ดังนี้
 ๓.๑  คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการด�าเนินกิจการของบริษัท 

กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท�าบริการสาธารณะ ชุดที่ ๑ เพื่อท�าหน้าที่ศึกษาเกี่ยวกับสถานะ 
ทางกฎหมายของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด โดยมี พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เป็นประธานอนุกรรมการ

 ๓.๒  คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการด�าเนินกิจการของบริษัท 
กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท�าบริการสาธารณะ ชุดที่ ๒ เพื่อท�าหน้าที่ศึกษาการบริหารงานและ
การพัฒนา บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด โดยมี นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการ 

การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษา ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษา โดยมีรายละเอียดการศึกษาสรุปดังนี้

คณะกรรมการวิสามญัฯ ได้ศกึษาวเิคราะห์สถานะทางกฎหมายและการบรหิารงานของบรษิทั กรงุเทพธนาคม จ�ากดั  
แล้ว มีความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ สรุปดังนี้

๑. สถานะทางกฎหมายของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ตามกฎหมายแต่ละฉบับ
 ๑.๑ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ไม่มีสถานะความเป็นรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 ๑.๒  สถานะความเป็นหน่วยงานรัฐหรือเป็นเอกชนแท้ ๆ ยังอาจมีข้อถกเถียง โดยเมื่อพิจารณาตาม 

พระราชบญัญตักิารร่วมลงทนุระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และร่างพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการร่วมลงทนุระหว่าง
รัฐและเอกชน พ.ศ. .... ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาแก้ไขกฎหมายของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลงั โดยมแีนวคดิทีก่�าหนดให้บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่ทีนุรวมอยูด้่วย 
เกินกว่าร้อยละ ๕๐ ถือว่าไม่เป็นเอกชนตามกฎหมาย จึงเป็นเรื่องที่ควรท�าให้ชัดเจนขึ้น 
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๒. การด�าเนินการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๙๔ (๑) ก�าหนดให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เฉพาะกิจการที่เป็นสาธารณูปโภค 
แต่ในการจดทะเบียนบริษัทได้มีการก�าหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทไว้อย่างหลากหลายที่เกินกว่าอ�านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร ท�าให้การด�าเนินการในบางภารกิจของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด อยู่นอกหน้าที่และอ�านาจของ
กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการวสิามญัฯ มคีวามเหน็ว่า บรษิทั กรงุเทพธนาคม จ�ากดั ควรด�าเนนิการแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบรษิทั 
กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ให้มีขอบเขตจ�ากัดเฉพาะกิจการสาธารณูปโภค ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ก�าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การท�ากิจการ
ของกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๙๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(เรื่องเสร็จที่ ๒๖๔/๒๕๕๔) และบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ควรต้องด�าเนินกิจการเฉพาะกับกรุงเทพมหานคร และ
เป็นกิจการสาธารณูปโภคที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น  

๓.  การก�ากบัดแูลบรษิทั กรงุเทพธนาคม จ�ากดั ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครในฐานะผูแ้ทนของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ สามารถก�ากับดูแลกิจการได้โดยการแต่งต้ังกรรมการเพื่อก�ากับดูแลและบริหารกิจการของบริษัท 
กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ตามหลักเกณฑ์ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง บริษัทที่กรุงเทพมหานครก่อตั้ง จัดตั้ง หรือ
ถือหุ้น พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก�าหนดเรื่องการก�ากับดูแลกิจการและความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
วสิาหกจิของกรุงเทพมหานคร แต่ข้อบญัญตัข้ิางต้นไม่ได้ก�าหนดให้มหีน่วยงานในสงักัดกรงุเทพมหานครทีมี่อ�านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบในการพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเรื่องการก�ากับดูแล
กิจการดังกล่าว และข้อบัญญัติดังกล่าวอาจมีกระบวนการก�ากับดูแลวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครที่ไม่เพียงพอต่อ 
การด�าเนนิกจิการทีม่คีวามซบัซ้อนขึน้ตามล�าดบั ในสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในการจดัท�าบรกิารสาธารณะตามอ�านาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ต้องมีการพัฒนาให้ทันต่อความต้องการของสังคม ประเทศชาติ และประชาชน 

คณะกรรมการวสิามญัฯ มคีวามเหน็ว่า ควรมกีารน�าหลกัเกณฑ์ วธิกีารในการก�ากบัดแูลรฐัวสิาหกิจมาศกึษาเพือ่
เป็นแนวทางในการก�ากบัดแูลวสิาหกจิของกรงุเทพมหานครให้มปีระสทิธิภาพ และกรงุเทพมหานครควรด�าเนนิการแก้ไข
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง บริษัทที่กรุงเทพมหานครก่อตั้ง จัดตั้งหรือถือหุ้น พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้กรุงเทพมหานคร
สามารถเข้าไปก�ากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพในประเด็นหลักๆ ดังนี้ 

 ๓.๑  หน้าที่และอ�านาจของบริษัทที่กรุงเทพหานครก่อตั้ง จัดตั้ง หรือถือหุ้น จะต้องอยู่ในกรอบของการจัดท�า
กิจการอันเป็นสาธารณูปโภค ภายใต้หน้าที่และอ�านาจของกรุงเทพมหานคร

 ๓.๒  โครงสร้างและกระบวนการได้มาซ่ึงคณะกรรมการบรหิารต้องโปร่งใสมธีรรมาภิบาล ได้ผูท้รงคณุวฒุแิละ
มีประสบการณ์ตามหลักการสรรหากรรมการของกฎหมายองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ

 ๓.๓  หลักการการก�ากับ ดูแล และตรวจสอบการด�าเนินงานของคณะกรรมการโดยกรุงเทพมหานคร
 ๓.๔  ระบบการเงนิและการคลงัของบรษิทัต้องมีการปรบัปรงุและต้องมผู้ีบริหารงานการเงนิ การคลัง ทีม่คีวาม

เชี่ยวชาญเฉพาะรับผิดชอบ (CFO)
 ๓.๕  ระบบการตรวจสอบและประเมินผล  
 ๓.๖  ผลการด�าเนินงานของ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ตลอดจนรายรับรายจ่ายให้รายงานต่อ 

สภากรุงเทพมหานครเพื่อทราบ 
   เมือ่บรษิทั กรงุเทพธนาคม จ�ากดั เข้ามาอยูใ่นระบบแล้ว กรงุเทพมหานครในฐานะผูถ้อืหุน้ใหญ่กส็ามารถ

เข้าไปก�ากับดูแล โดยการก�ากับผ่านการถือหุ้น หรือการส่งผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการบริหาร หรือการแก้ไขระเบียบ
การบริหารจัดการของบริษัท เช่น การก�ากับดูแล การบริหารจัดการ การระดมทุน การด�าเนินการใด ๆ ต้องแจ้งให้
กรุงเทพมหานครทราบ เป็นต้น

๔. บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด มีการด�าเนินกิจการในหลายด้านและหลากหลายรูปแบบ ซึ่งอาจมีผลกระทบ 
ต่อประสทิธภิาพและความเชีย่วชาญในการด�าเนนิงาน ดงันัน้ ในอนาคตกรงุเทพมหานคร จงึควรพจิารณาเรือ่งการจดัตัง้ 
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วิสาหกิจของกรุงเทพมหานครที่เป็นนิติบุคคลให้มีจ�านวนเพิ่มขึ้นเป็นหลายกิจการ โดยก�าหนดให้แต่ละวิสาหกิจที่
เป็นนิติบุคคลต่างหากแยกจากกันแต่ละกิจการน้ัน มีขอบเขตการด�าเนินกิจการเฉพาะในแต่ละเรื่อง ให้สอดคล้องกับ
อ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามท่ีกฎหมายก�าหนด เพื่อการด�าเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญ 
ในการด�าเนนิงานแต่ละด้าน โดยควรแยกกจิการในความรบัผดิชอบของบรษิทั กรงุเทพธนาคม จ�ากดั ซึง่ต้องอาศยัความ
เชี่ยวชาญ ความช�านาญในการด�าเนินกิจการ และเป็นกิจการขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฉพาะ เช่น กิจการระบบ
ขนส่งมวลชน ระบบราง จดัตัง้เป็นวสิาหกิจ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กรงุเทพมหานครและทกุภาคส่วนโดยรวม 

๕. การอดุหนนุงบประมาณให้กบับรษิทั กรุงเทพธนาคม จ�ากดั ตามข้อ ๑๖ วรรคสาม แห่งข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร  
เรื่อง บริษัทที่กรุงเทพมหานครก่อตั้ง จัดตั้ง หรือถือหุ้น พ.ศ. ๒๕๕๒ ควรเป็นการอุดหนุนงบประมาณเพื่อน�าไปใช้ในการ
บริหารองค์กร โดยต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐

๖.  บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ควรมีการพิจารณาบรรดาทรัพย์สินที่มีโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ และอยู่ใน 
ความรับผิดชอบของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด โดยให้น�ามาใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่ากับกรุงเทพมหานคร  
เช่น ทีด่นิบรเิวณศูนย์พกัพงิสนุขัจรจดั อ�าเภอทพัทนั จังหวดัอทุยัธาน ีและทีด่นิบรเิวณแฟลตฝักข้าวโพด ถนนรามค�าแหง 
รวมทั้งที่ดินอื่น ๆ  

๗.  เนือ่งจากบรษิทั กรงุเทพธนาคม จ�ากดั มผีูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นเอกชน จ�านวน ๖ หุน้ ๆ  ละ ๑,๐๐๐ บาท แต่เมือ่ตรวจสอบ 
ผลประกอบการย้อนหลัง ๕-๖ ปี พบว่า บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินจ�านวนมาก 
ประกอบกับแหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด มาจากเงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร ท�าให้เกิด
ความเข้าใจว่าเป็นการน�าภาษขีองประชาชนไปจ่ายเป็นเงนิปันผลให้กบัเอกชน จึงควรแยกบญัชรีายรบั - ร่ายจ่าย ให้ชดัเจน 
โดยต้องไม่น�าเงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานครไปเป็นรายได้ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด และไม่น�ามาจัดสรรเป็น
เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

๘.  กรุงเทพมหานครไม่ควรใช้วธิมีอบหมายให้บรษิทั กรงุเทพธนาคม จ�ากัด ด�าเนนิการในกจิการของกรงุเทพมหานคร  
เพราะในทางกฎหมายหากกรงุเทพมหานครมอบหมายให้บรษิทั กรงุเทพธนาคม จ�ากดั ด�าเนนิการ กรงุเทพมหานครย่อม
ต้องรบัผดิร่วมในฐานะเป็นตวัการ และบรษิทั กรงุเทพธนาคม จ�ากดั เป็นตวัแทน หากจะให้ บรษิทั กรงุเทพธนาคม จ�ากัด 
ด�าเนนิการในกจิการสาธารณปูโภค เช่น โครงการรถไฟฟ้า ควรเป็นการจ้างด�าเนนิการตามสญัญา จะเป็นการเหมาะสมกว่า

ส�าหรับการมอบหมายที่มีการด�าเนินการอยู่ ให้ด�าเนินการโดยการเพิ่มเติมให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด  
ต้องรายงานฐานะทางการเงินต่อสภากรุงเทพมหานครเพื่อทราบ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๙. กรณีที่กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ไปด�าเนินการโครงการต่าง ๆ หากมี
ภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการมอบหมายดังกล่าว กรุงเทพมหานครต้องน�าภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นมาแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการวิสามัญศึกษากฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสร้าง
อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่

ความเป็นมา : ในคราวประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัแรก (ครัง้ที ่๖)  ประจ�าปีพทุธศกัราช 
๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของ นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา และคณะ  
เรือ่ง ขอให้สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศึกษากฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อสร้างอาคารสูง 
และอาคารขนาดใหญ่ และลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ

คณะกรรมการวิสามัญศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วย

๑. นายชยาวุธ  ศิริยุทธ์วัฒนา  ประธานกรรมการ
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๒. นายนิรันดร์  ประดิษฐกุล รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
๓. นายศักดิ์ชัย  บุญมา  รองประธานกรรมการ คนที่สอง
๔. นายภาส  ภาสสัทธา กรรมการ
๕. นางสาวเฟื่องฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการ
๖. นายอภิรัตน์  ศิวพรพิทักษ์ กรรมการ
๗. พลเอก โกญจนาท  จุณณะภาต กรรมการ
๘. พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง กรรมการ
๙. นายอนวัช  บูรพาชน  กรรมการ
๑๐. นายภูชิสส์  ปิดด�า  กรรมการ
๑๑. นายโกศล  สิงหนาท  กรรมการ
๑๒. นางสาวสิริกุล  ปัญญาเลิศชัย กรรมการ
๑๓. นายนพดล  ฉายปัญญา กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางสาวสายพิณ นาบ�ารุง นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ กลุ่มงานญัตติและกระทู้ 
     ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๒. นายโลมฤทธิ์ ไชยแสง นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ กลุ่มงานวิชาการ 
     ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�าหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้
๑. ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
๒. ศึกษายกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการควบคุมอาคาร  

การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๔) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ  

โดยมีรายละเอียดผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้
๑. การศกึษากฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อสร้างอาคารสงูและอาคารขนาดใหญ่ กรณกีารก่อสร้าง 

อาคารโรงแรม ดิเอทัส บางกอก และอาคารเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ดิ เอทัส เรสซิเดนซ์ ซอยร่วมฤดี เขตปทุมวัน 
คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ศึกษากรณีการร้องเรียนก่อสร้างอาคารโรงแรม ดิเอทัส บางกอก และอาคารเซอร์วิส 

อพาร์ตเมนต์ ดิ เอทัส เรสซิเดนซ์ ซอยร่วมฤดี เขตปทุมวัน โดยวิเคราะห์กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินสาธารณะ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค 
ในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
มข้ีอค้นพบเกีย่วกบัปัญหาและอปุสรรคในการพจิารณาอนญุาตก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ รวมถงึผลกระทบ 
กับประชาชน ดังนี้

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ข้อ ๒ ทีด่นิ
ที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมกัน ทุกชั้นไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมี
ด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร 
ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร 
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ส�าหรับที่ดินท่ีใช้เป็นท่ีตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นมากกว่า 
๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมด้ีานหนึง่ด้านใดของทีด่นินัน้ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ตดิถนนสาธารณะทีม่เีขตทางกว้าง 
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ เมตร ยาวต่อเน่ืองกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 
๑๘.๐๐ เมตร

ทีด่นิด้านทีต่ดิถนนสาธารณะตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ต้องมคีวามกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ยาวต่อเนือ่งกนั 
โดยตลอดจนถึงบริเวณท่ีตั้งของอาคาร และท่ีดินน้ันต้องว่างเพ่ือสามารถใช้เป็นทางเข้าออกของรถดับเพลิงได ้
โดยสะดวกด้วย

ประเด็นปัญหา
(๑)  การพจิารณาความกว้างเขตทางถนนสาธารณะตามแนวทางการพพิากษาของศาลปกครองสูงสุดให้พจิารณา

จากความกว้างตามสภาพปัจจุบนั ซึง่หากทางสาธารณะอาจถูกรกุล�า้เป็นบางช่วง กไ็ม่สามารถอนุญาตได้ โดยต้องด�าเนนิคด ี
ผู้รุกล�้าและรื้อถอนสิ่งรุกล�้าให้แล้วเสร็จ จึงจะพิจารณาอนุญาต ท�าให้ผู้ขออนุญาตเสียสิทธิอันพึงได้จากการพัฒนาที่ดิน  

(๒)  การพิจารณาความกว้างของถนนสาธารณะ ในกรณีที่มีคลอง ล�าราง หรือทางเท้า รวมอยู่ในพื้นที่เขตทาง
สาธารณะ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองเคยมีหนังสือตอบข้อหารือแล้วแต่กรณี โดยมีทั้งพิจารณารวมเป็นเขตทางและ
ไม่รวมเป็นเขตทาง   

(๓)  การพิจารณาความกว้างเขตทางสาธารณะตามถนนเดิมขยาย ในกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
๒๕๕๖ ซึง่มกีารก�าหนดให้ถนนบางเส้นมโีครงการท่ีจะขยายเขตทางโดยน�าความกว้างเขตทางในอนาคตมาพจิารณาเป็น
ความกว้างเขตทางในปัจจบุนั ซึง่ให้กฎหมายควบคุมอาคารต้องปฏบิตัติามด้วย ท�าให้ขดัแย้งกบัแนวทางการพจิารณาเดิม
ที่ต้องมีการขยายเขตทางก่อนจึงจะน�ามาพิจารณาได้

จากการศึกษาและวเิคราะห์กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกับการก่อสร้างอาคารสงูและอาคารขนาดใหญ่ กรณี
ร้องเรียนการก่อสร้างอาคารสูงในซอยร่วมฤดี โดยมีประเด็นปัญหาเรื่องเขตทาง บริเวณตั้งแต่ปากซอยด้านถนนเพลินจิต 
จนถึงที่ดินบริเวณก่อสร้างอาคารโรงแรม ดิเอทัส บางกอก และอาคารเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ดิ เอทัส เรสซิเดนซ์  
ซึง่ศาลปกครองได้ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานทางราชการแล้ว แต่ได้มกีารเผชิญสืบ ซึง่ศาลปกครองได้มคี�าส่ังให้กรมทีด่นิ
มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบไปรังวัดสอบเขตทางสาธารณประโยชน์ถนนซอยรวมฤดี จึงได้ข้อเท็จจริงประจักษ์กับ 
ศาลปกครองว่า มีเขตทางสาธารณประโยชน์ ท่ีมคีวามกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร รวมทัง้สิน้ ๘ จดุ ซึง่ขัดข้อ ๒ ของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ก�าหนดให้ถนนสาธารณะที่มี
เขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร โดยตลอดไปเชื่อมกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร 

คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการศึกษายกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารด�าเนินการศึกษายกร่างข้อบัญญัติฯ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเขตทาง โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐ (๑) หรอื มาตรา ๑๐ (๒) แล้วแต่กรณี 

๒. การศึกษายกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 คณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องเขตทาง กรณีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ 

(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๒ ก�าหนดให้ทีดิ่นทีใ่ช้เป็นทีต่ัง้ของอาคารสงู 
หรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษทีม่พีืน้ทีอ่าคารรวมกนัทกุชัน้ไม่เกนิ ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมด้ีานหนึง่ด้านใดของทีด่นินัน้
ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ตดิถนนสาธารณะทีม่เีขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ยาวต่อเนือ่งกนัโดยตลอดจนไป
เชือ่มต่อกบัถนนสาธารณะอืน่ทีม่เีขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร นัน้ เพือ่ให้เกดิความชัดเจน จงึควรก�าหนดนิยาม 
“เขตทาง”หมายความว่า ความกว้างของทางหรอืถนนตามทะเบยีนทางหลวงตามพระราชบัญญตัทิางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  
ในกรณีที่ไม่มีทะเบียนทางหลวง ให้ถือตามระวางที่ดินของกรมที่ดิน ในกรณีที่ไม่มีระวางที่ดิน ให้ถือตามหลักฐานที่ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนดความกว้างของถนน หรือทางระหว่างแนวที่ดินทั้งสองด้าน ซึ่งรวมความกว้างของผิวจราจร  
ทางเท้า ที่ว่างส�าหรับปลูกต้นไม้ คูน�้า และอื่น ๆ เข้าด้วย                     
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ทัง้นี ้คณะกรรมการวสิามญัฯ มข้ีอเสนอแนะเกีย่วกบัการพจิารณาอนญุาตก่อสร้างอาคารในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
ดังนี้ 

๑.  การพิจารณาอนญุาตก่อสร้างอาคารสงู อาคารขนาดใหญ่ และอาคารขนาดใหญ่พเิศษ ในกรณีท่ีไม่มคีวามชดัเจน 
เกีย่วกบัความกว้างเขตทาง กรงุเทพมหานครควรด�าเนนิการรงัวดัสอบเขต และปักหมดุหลกัเขตทางให้ชดัเจน ภายหลงัจาก 
มีการรังวัดสอบเขตเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.  เนือ่งจากมปัีญหาอปุสรรคและผลกระทบในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที ่ทัง้หนงัสอืส�าคญัส�าหรบัทีห่ลวงและ
เขตทางสาธารณะ ท�าให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ท�าให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง 
สมควรอย่างยิ่งให้มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดินโดยเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครร่วมกัน
ออกตรวจสอบเขตที่ดิน โดยให้จัดท�าเป็นแผนงานโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณด�าเนินการ

คณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อไป

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากการจราจรทางถนน 

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช 
๒๕๖๑ เมื่อวันพุธท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให ้
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�ารวจเอก 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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ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางอุบลรัตน์  จิพยัคฆ์  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ กลุ่มงานญัตติและกระทู้ 
 (๑๗ ต.ค. ๖๑ - ๒๖ ธ.ค. ๖๑) ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๒. นางสาวกมลวรรณ  จันทระ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 (๑๗ ต.ค. ๖๑ - ๒๖ ธ.ค. ๖๑) ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๓. นายมนัสชัย  อุ่นศิริ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มงานญัตติและกระทู้
 (๑๙ ต.ค. ๖๑)    ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๔. นางสาวสายพิณ  นาบ�ารุง  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ กลุ่มงานญัตติและกระทู้
 (๒๗ ธ.ค. ๖๑)    ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๕. นางสาวอัญช์ชิษฐา  เครือเอียด นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ กลุ่มงานวิชาการ
 (๒๗ ธ.ค. ๖๑)   ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�าหนดกรอบแนวทางการศึกษาดังนี้
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 การออกใบอนุญาตขับข่ีรถสาธารณะ 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) 
 ประเด็นท่ี ๑๑ ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน 

กรุงเทพมหานคร 
๒. พิจารณาศึกษาจากเอกสารทางวิชาการการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์  

และองค์ความรู้ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์ปัญหาเชิงระบบ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ 
และระดับพื้นที่ โดยพิจารณาทบทวนจากเอกสารผลการด�าเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์และผลงานวิจัย เอกสารอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อินเทอร์เน็ต และการขอความเห็นร่วมจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษาในคราวประชุม
สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๕) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่  

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบกบัรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวสิามญัฯ มีข้อเสนอแนะเพือ่ให้ 
ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการดังนี้   

การแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร จะต้องใช้แนวคิดหลักการแก้ปัญหาแบบบูรณาการโดย
ความร่วมมือของทุกฝ่ายตามข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

๑.  ควรปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ดังนี้
    ๑.๑  ส�านักการจราจรและขนส่ง ควรมีโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน มีบุคลากรท�าหน้าที่บริหารจัดการ 
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(Road safety management) แบบบูรณาการเพื่อการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน โดยบูรณาการ 
ทั้ง ๕ เสาหลัก ประกอบด้วย ๑) ถนน  ๒) การสัญจรปลอดภัย ๓) ยานพาหนะปลอดภัย ๔) ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย  
๕) การตอบสนองหลังเกิดเหตุ พัฒนาระบบบริการฉุกเฉินหลังเกิดเหตุ

 ๑.๒ ส�านักอนามัย ควรเพิ่มหน้าที่ในด้านการป้องกัน ควบคุมการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ท�าหน้าที่
การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยท�างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพแบบบูรณาการ การวิเคราะห์หาสาเหตุ
และเชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหา เพื่อลดอุบัติภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชน  
สถานประกอบการ โรงเรียน 

 ๑.๓  ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เอราวัณ) ส�านักการแพทย์ ท�าหน้าที่พัฒนาระบบการเคล่ือนย้าย  
ส่งต่อผู้บาดเจ็บ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่รุนแรงขึ้นหรือเสียชีวิต 

นอกจากนี้ ควรจัดให้มีบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
เพ่ิมอัตราก�าลัง จัดให้มีการตรวจประเมินการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน จัดการอบรม ตรวจประเมิน การคัดแยก 
ความรุนแรง ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง จัดให้มี Off-line Medical Protocol ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน น�า Protocol  
ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้จัดท�าไว้มาปรับให้เข้ากับบริบทของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การปฏิบัติตาม  
Protocol เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รณรงค์ให้รถทุกคัน (รวมทั้งรถที่ใช้ในราชการด้วย) ท�าประกันภัยตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตรวจและข้ึนทะเบียน รถท่ีไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้ได้มาตรฐานในการรับส่งต่อ 
ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ให้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ  

๒.  กรุงเทพมหานครควรปรับปรุงด้านข้อมูลและสารสนเทศ ดังนี้
 ๒.๑  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบข้อมูล โดยบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วน ได้แก่ สถาบัน

ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เอราวัณ)  
ส�านักการแพทย์ ส�านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด  
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ สถาบันนิติเวชทั้ง ๖ แห่ง และมูลนิธิกู้ชีพต่าง ๆ 

 ๒.๒  พัฒนาระบบข้อมูลบริการฉุกเฉินหลังเกิดเหตุ โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เอราวัณ)  
ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ด�าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการรับ ส่งต่อ การรักษา โดยการวิเคราะห์ลักษณะ
การบาดเจ็บและรูปแบบการเสียชีวิต 

 ๒.๓  ด�าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลด้านถนน จุดเสี่ยง การน�าข้อมูลไปใช้ในการท�า Road Safety Audit  
 ๒.๔  ใช้กล้อง CCTV ทีค่มชัด เพือ่ด�าเนนิการบงัคบัใช้กฎหมายทางอเิล็กทรอนกิส์ โดยการตดัแต้ม ยึดใบอนญุาต 

เพิกถอนใบอนุญาต ไม่อนุญาตให้ขับรถสาธารณะ 
๓.  ปรับปรุงการใช้ถนนและด้านสิ่งแวดล้อม  
     ประสานให้หน่วยงานที่มีถนนในความรับผิดชอบ ตรวจสอบความปลอดภัยถนน (Road safety Audit)  

จัดท�าแผนการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนทุกสาย หาจุดเสี่ยง Black spot, Blind Spot ภายใน ๒ ปี ท�าแผน
ปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย ประเมินความปลอดภัยของถนนตามแนวทางของ iRAP ทุกสายทางและด�าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงถนนในกรุงเทพมหานครทุกสายทางตามที่มูลนิธิบลูมเบิร์กฯ ได้ศึกษาและเสนอแนะไว้

๔.  ควรจัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
    กรุงเทพมหานครต้องด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ภายในปี ๒๕๖๒ การบรหิารจดัการใช้โครงสร้างศนูย์อ�านวยความปลอดภัยทางถนนแต่ละระดบั เพือ่ให้เกดิการด�าเนนิการ 
ที่กระชับ มีมาตรการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  

 ในการจดัท�าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ควรเริม่ต้นจากแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนระดบัชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ร่วมระดมความคิดเห็นและบูรณาการความร่วมมือจากหลายส่วน ทั้งหน่วยงานในสังกัด
กรงุเทพมหานคร นอกสงักัดกรงุเทพมหานคร รวมถงึภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นระบบ และด�าเนนิการแปลง
แผนแม่บทสูแ่ผนปฏบิตักิารตามบทบาทภารกจิ วางแผนการใช้งบประมาณ โดยทีแ่ผนยทุธศาสตร์ควรมาจากสถานการณ์
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ความเสี่ยง และควรมีโครงสร้างการท�างานในระดับเขตของกรุงเทพมหานคร
๕.  ควรสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของประชาชน ชมุชน  โรงเรยีน และเอกชน โดยเชญิชวนภาคเอกชนให้มมีาตรการ

องค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม จัดให้มีวิชาการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย บรรจุในหลักสูตรของ
สถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมใช้รถใช้ถนนปลอดภัย  

๖.  ด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ
 กรุงเทพมหานครควรด�าเนนิการส่งเสริมให้ใช้รถสาธารณะมากกว่าใช้รถส่วนตัว ควรประสานกบักรมการขนส่ง 

ทางบก เรื่องการ ทบทวน “อายุขั้นต�่าของผู้มีสิทธิ์ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว” โดยการก�าหนดให้แยก
ประเภทความเรว็และความแรงของรถ รวมถงึการใช้รถ Big Bike เสนอให้มกีารก�าหนดอายบุคุคลทีจ่ะมสีทิธิข์อใบอนญุาต 
ขับรถจักรยานยนต์ให้เป็นแนวทางเดียวกับการขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ แก้ไขข้อก�าหนดเรื่องขนาดความจุกระบอกสูบ 
ของรถจกัรยานยนต์ทีม่ขีนาดเลก็เพือ่ควบคมุความเรว็ การสร้างสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย หรอืข้อบญัญตักิารก�าหนด
ความเร็ว เพื่อใช้ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สนับสนุนให้เกิดการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยมอบให้ส�านักการจราจร 
และขนส่งศกึษาวธีิการด�าเนนิการปรบัเปลีย่นรถจักรยานยนต์จากรถใช้น�า้มนั เป็นรถไฟฟ้า โดยก�าหนดกรอบเวลาภายใน 
๓ -๕ ปี ทั้งนี้ ให้ศึกษาวิธีการให้ประชาชนน�ารถจักรยานยนต์ใช้น�้ามันมาแลกเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า โดยที่กรุงเทพมหานคร
ควรตั้งงบประมาณจัดซื้อรถดังกล่าวคืนจากประชาชน

 ควรจ�ากัดความเร็วของรถที่วิ่งในกรุงเทพฯ ออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ ถนนในเขตเมือง รถบรรทุกที่มีขนาด
น�้าหนักตั้งแต่ 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�าเนินการ
เป็น suveryer เพื่อบังคับใช้กฎหมายการจ�ากัดความเร็ว โดยมีกรุงเทพมหานครหรือต�ารวจควบคุมก�ากับการด�าเนินการ
ของเอกชน

๗. ควรมีการติดตามประเมินผลโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงที่สะท้อนปัญหา เพื่อการวางแผน การด�าเนินงานแบบ 
บูรณาการในทุกด้านของเสาหลัก และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องต่อ ๆ ไป

 อย่างไรก็ตามในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรเป็นเรื่องที่เก่ียวข้อง
กับหน่วยงานจ�านวนมาก ควรด�าเนินการอย่างมีแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ มีการก�าหนดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน  
มีการพัฒนาศักยภาพทีมงานอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาข้อมูลอย่างบูรณาการ และที่ส�าคัญที่สุดคือ ต้องส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน จึงจะท�าให้เกิดความยั่งยืน

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง (คร้ังที่ ๙) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง 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�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล กรรมการ
๖. ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ กรรมการ
๗. นายสุปรีดิ์  วงศ์ดีพร้อม กรรมการ
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๘. นายศุมล  ศรีสุขวัฒนา กรรมการ
๙. นางสาวฐิติพร  คหัฎฐา  กรรมการ
๑๐. พันเอก(พิเศษ)ปริวรรตน์ วิมลปรีชาพงศ์ กรรมการ
๑๑. นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี กรรมการ
๑๒. นายชัยเลิศ  กิ่งแก้วเจริญชัย กรรมการ
๑๓. นางสาวอ�าพร  บุศรังษี  กรรมการ
๑๔. นางสุธิศา  พรเพิ่มพูน กรรมการ
๑๕. นางเติมศิริ  จงพูนผล  กรรมการ
๑๖. นางวันพร  ศรีเลิศ  กรรมการ
๑๗. นางพีระยา  สมชัยยานนท์ กรรมการ
๑๘. นางศรินทร  สนธิศิริกฤตย์ กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางอุบลรัตน์   จิพยัคฆ์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ กลุ่มงานญัตติและกระทู้ 
    ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๒. นายภิษัช   สีไธสง นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ กลุ่มงานญัตติและกระทู้ 
    ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๓. นางสาวจุฑามาศ  พลสูงเนิน นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
 (๓๑ พ.ค. ๖๑ – ๓๐ ต.ค. ๖๑) ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๔. นายมนัสชัย   อุ่นศิริ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มงานญัตติและกระทู้
 (๓๑ ต.ค. ๖๑)   ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�าหนดขอบเขตการศึกษาเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ประเด็นที่  ๑ แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ประเด็นที่  ๒ การพัฒนาส้วมสาธารณะกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน
ประเด็นที่  ๓ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็นที่  ๔ การจัดการมูลฝอยครัวเรือน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย
ประเด็นที่  ๕ การสุขาภิบาลอาหารและน�้า
ประเด็นที่  ๖ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
ประเด็นที่  ๗ การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเด็นที่  ๘ ฝุ่น PM๒.๕ จากการจราจรและน�้ามันดีเซล (มาตรการและการแจ้งเตือน)
ประเด็นที่  ๙ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการดังนี้   

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่มีคนอยู่ในเขตเมืองมากกว่า ๘ ล้านคน การด�าเนินงานของภาครัฐและเอกชน 
จะต้องท�าอย่างจริงจังเพื่อท�าให้คนเมืองได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อให้เกิดอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ดีจึง 
เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการดังต่อไปนี้
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๑. ควรจดัท�ายทุธศาสตร์อนามยัสิง่แวดล้อมกรุงเทพฯ ทกุรอบ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์อนามยัส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ให้ครอบคลมุประเดน็ปัญหาส�าคญัของกรงุเทพมหานคร โดยก�าหนดผูร้ับผดิชอบและให้เน้นการมส่ีวนร่วมของ
ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน

๒. ควรพัฒนาส้วมสาธารณะให้ครอบคลุมถึงส้วมในตลาดสด ร้านอาหาร ส้วมที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ 
ส้วมในสถานภาคเอกชน เช่น ศูนย์การค้า สถานีบริการน�้ามัน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และส้วมในชุมชนแออัด เป็นต้น

๓. ด้านกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ จะต้องเพิม่อตัราเจ้าหน้าทีฝ่่ายสิง่แวดล้อมและสขุาภบิาลในส�านกังานเขต 
ให้เพียงพอ ให้มีการถ่ายโอนภารกิจตรวจประเมินกิจการฯ ให้เอกชนหรือสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมด�าเนินการแทน  
โดยเจ้าหน้าท่ีจะเป็นผู ้ตรวจและประเมินผู ้ประเมินเหล่านั้น และควรมีมาตรการให้มีการบังคับใช้ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้อย่างทั่วถึง โดยให้ด�าเนินการได้ง่ายทั้งฝ่ายผู้ประกอบการและฝ่ายเจ้าหน้าที่

๔.  พฒันากลไกด้านข้อมลู การเฝ้าระวงั ตดิตามตรวจสอบและเผยแพร่ให้ความรูท้ีเ่หมาะสมเพือ่ให้สามารถแก้ไข
ปัญหาจากเหตุร�าคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๕.  ควรเร่งรัดการรณรงค์เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของประชาชนในการแยกมลูฝอยทีร่ะดบัครวัเรอืนและลดการ
ใช้โฟม พลาสติกอย่างจริงจัง

๖.  ควรปรบัปรงุกระบวนการจดัการมลูฝอยติดเชือ้ทัง้ด้านการจดัเกบ็ค่าบรกิารจดัเกบ็ การให้ความรูแ้ก่ประชาชน 
การจัดท�าฐานข้อมูล การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า คุ้มทุนและมีคุณภาพเพื่อป้องกันการแพร่
กระจายของโรค

๗.  ด้านการจัดการมูลฝอยอันตราย ควรพัฒนานโยบายและแผนเพื่อลดปริมาณมูลฝอย การบริหารการจัดเก็บ 
การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม อบรมพนักงานจัดเก็บทุกคนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันภัย
และอันตราย

๘.  ด้านสขุาภบิาลอาหารและน�า้ ควรเน้นมาตรการการเฝ้าระวงั โดยการมส่ีวนร่วมของภาคเอกชน ผู้ประกอบการ 
และประชาชน โดยใช้มาตรการจูงใจในการจัดการ เช่น การให้ค�าชื่นชมยกย่อง มีการตรวจตราด้วยสารวัตรอาหารและ
น�้าอย่างจริงจัง

๙.  ด้านสขุาภบิาลตลาดและจ�าหน่ายสนิค้า ควรให้มกีารบงัคับใช้กฎหมายอย่างจรงิจงัในบรเิวณทางเท้าด้วยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและชมุชน ควรมกีารตรวจประเมนิตลาดอย่างสม�า่เสมอ และต้องพฒันาตลาดของกรงุเทพมหานคร
ให้ได้มาตรฐานอย่างจริงจัง

๑๐.  ด้านสขุาภบิาลสถานทีจ่�าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ควรจดัการให้ภาชนะบรรจนุ�า้แขง็ อาหารปรงุส�าเร็จ 
และพร้อมปรุงให้ได้มาตรฐาน จัดให้มีทีมสารวัตรอาหารเข้าตรวจตราอย่างสม�่าเสมอ ควรจัดระบบให้ผู้ซื้อสามารถตรวจ
ความสะอาดและปลอดภัยของอาหารผ่านระบบ QR Code และสื่อสารสังคม (Social Media)

๑๑.  ด้านการประเมินคุณภาพของระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental health Accreditation : EHA) 
ควรจัดให้มีการประเมินโดยใช้มาตรฐานกรมอนามัย เพื่อให้องค์กรของกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงกระบวนการท�างาน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ให้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

๑๒.  ด้านการพัฒนาองค์กรของกรุงเทพมหานคร ส่งเสริม สถานที่ท�างานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามโครงการ 
Green and Clean Hospital Plus ให้ขยายไปยังหน่วยงานทุกแห่งทุกระดับของกรุงเทพมหานคร

๑๓.  ด้านการควบคมุคณุภาพอากาศควรด�าเนนิการร่วมกบักระทรวงต่างๆ ในการเฝ้าระวงัทัง้ฝุ่น PM ๒.๕ และมลพษิ 
ทีก่่อให้เกดิโรคในกรงุเทพมหานครอย่างต่อเนือ่ง ด�าเนนิการมาตรการแก้ไขทัง้ก่อนและหลงัเกดิเหตอุย่างมแีผนงาน และ
แผนงบประมาณ ควบคุมแหล่งก่อมลพิษทั้งจากรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และบ้านเรือนต่างๆ

๑๔.  กรุงเทพมหานครควรเตรียมแผนงาน และโครงการ เพื่อจัดการอบรม พัฒนาเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบกิจการ  
ผูป้ฏบิตักิาร อาสาสมคัรสาธารณสขุและประชาชนทีเ่ป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลง เพือ่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านอนามยัสิง่แวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่ยากจะต้องได้รับความร่วมมือจาก 
ทุกภาคส่วนจึงจะประสบความส�าเร็จ
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คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้งและพัฒนารูปแบบศูนย์เด็กอ่อนให้มี
มาตรฐาน

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัแรก (ครัง้ที ่๔) ประจ�าปีพทุธศกัราช 
๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ท่ีประชุมได้พิจารณาญัตติของ นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้ 
สภากรุงเทพมหานครต้ังคณะกรรมการวสิามญัศึกษาการจดัตัง้และพฒันารปูแบบศนูย์เดก็อ่อนให้มมีาตรฐาน 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�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล 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   ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๒. นางสาวสายพิณ   นาบ�ารุง   นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ กลุ่มงานญัตติและกระทู้ 
     ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๓. นายภิษัช   สีไธสง   นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ กลุ่มงานญัตติและกระทู้  
     ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการศึกษาดังนี้
๑. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๖ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมน�าเสนอคณะกรรมการวิสามัญฯ 
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๒. ศกึษามาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาต ิโดยมผีูแ้ทนจากส�านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวง
ศึกษาธิการ (นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ์ นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ) น�าเสนอข้อมูลวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
สาระของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  และกรรมการวิสามัญน�าเสนอมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กที่กรมอนามัย
ด�าเนินการ โดยการเปรียบเทียบมาตรฐานที่ด�าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๓. ศกึษามาตรฐานและรปูแบบศนูย์เดก็เลก็น่าอยูคู่น่มแม่ในโรงพยาบาลสงักดัส�านกัการแพทย์ โดยมผีูแ้ทนจาก
โรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์ (นางชนิกานต์ ทิพากรโรจนกิจ นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ โรงพยาบาลเจริญกรุง 
ประชารกัษ์)  น�าเสนอข้อมลูมาตรฐานด้านการจดัการ มาตรฐานด้านบคุลากร (ครพูีเ่ล้ียงเดก็) หลักสูตรทีส่�านกัการแพทย์ 
ด�าเนินการ 

๔. ศกึษามาตรฐานสภาพแวดล้อมศูนย์เดก็อ่อนกรงุเทพมหานคร โดยมผู้ีแทนจากส�านกัการโยธา (นายเทเวศร์ อตุวชัิย 
ผู้อ�านวยการส่วนออกแบบ ๒ ส�านักงานออกแบบ) น�าเสนอรูปแบบโครงสร้างอาคารศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร

๕. ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์เด็กอ่อนของกรมอนามัย โดยมี ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก 
แห่งชาติ กรมอนามัย (นางสาวพรชเนตต์ บุญคง นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ) น�าเสนอข้อมูลการบริหารจัดการ
สถานอนามัยเด็กลาง และศูนย์เด็กเล็ก วัลลภ ไทยเหนือ 

๖. ศึกษาศูนย์เด็กอ่อนของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จากประสบการณ์ของมูลนิธิ เพื่อการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์เด็กอ่อน โดยมี 
นางศีลดา รังสิกรรพุม ผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ น�าเสนอข้อมูลการบริหารจัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

๗. ศึกษาสภาพพื้นท่ีหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่เพียงพอ เหมาะสม สามารถก่อสร้างอาคาร หรือ
ปรับปรุงสถานท่ีเพื่อให้สามารถจัดตั้งศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานครได้ เช่น ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง  
ศูนย์บริการสาธารณสุข ส�านักงานเขต และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

๘. ศึกษาเพ่ือจัดท�ามาตรฐานศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นเครื่องมือส�าหรับใช้กับศูนย์เด็กอ่อน
กรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการอ่ืน และภาคเอกชน ให้มมีาตรฐาน โดยก�าหนดเป็นมาตรฐาน ๓ ด้าน องิกับมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้แก่ มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารบริหารจัดการศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร 
มาตรฐานด้านที่ ๒ ผู้ดูแลเด็กและการให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อการพัฒนาเด็กอ่อน และ
มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กอ่อนส�าหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๒ ปี โดยมีนางชนิกานต์ ทิพากรโรจนกิจ นายแพทย์
ช�านาญการพเิศษ น�าเสนอข้อมลูจากประสบการณ์ท�างานในศนูย์เดก็เลก็น่าอยูคู่น่มแม่โรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารกัษ์ 
ส�านักการแพทย์

๙. ประชุมปรึกษาหารือ วิเคราะห์ สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่มีการศึกษา
๑๐. พจิารณาก�าหนดแนวทางในการด�าเนนิการจดัตัง้ศนูย์เด็กอ่อนกรงุเทพมหานครต้นแบบ  เพือ่ใช้เป็นแนวทาง

ในการขยายผลให้เกดิการบรหิารจัดการศนูย์เด็กอ่อนเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนดไว้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร

๑๑. จัดท�ารายงานผลการศึกษาการจัดตั้งและพัฒนารูปแบบศูนย์เด็กอ่อนให้มีมาตรฐานน�าเสนอที่ประชุม 
สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบเพื่อส่งให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

การด�าเนนิงาน : คณะกรรมการวสิามญัฯ ได้รายงานผลการศกึษาในคราวประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุ 
สามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๕) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
กับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อให้ฝ่ายบริหาร
พิจารณาด�าเนินการดังนี้  

๑. คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�าหนดนิยามมาตรฐานศูนย์เด็กอ่อนครอบคลุมเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๒ ปี และให้
จัดท�ามาตรฐานเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับดี และระดับดีเลิศ เพื่อน�าไปใช้กับศูนย์เด็กอ่อนให้มีมาตรฐาน 
ขั้นพื้นฐานที่จะน�าไปสู่การควบคุม ก�ากับ และให้มีการพัฒนาไปสู่ระดับดีและระดับดีเลิศ โดยเฉพาะเอกชนที่ไม่หวัง 
ผลก�าไรต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อไป
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๒. เหน็ควรให้กรงุเทพมหานครจดัท�ามาตรฐานศนูย์เดก็อ่อนให้ได้เป็น ๓ ระดบั โดยอิงมาตรฐานสถานพฒันาเดก็
ปฐมวัยแห่งชาติ ในบริบทของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ศูนย์เด็กอ่อนมีมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (สถานที่) 
มาตรฐานด้านบุคลากร (ครูพี่เลี้ยงเด็ก) และมาตรฐานด้านการจัดการ

๓. กรุงเทพมหานครต้องมกีารควบคุมมาตรฐาน ตดิตาม และประเมนิผล และพฒันาศนูย์เดก็อ่อนทีเ่ปิดให้บรกิาร
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ในเด็กช่วงอายุแรกเกิด - ๒ ปี 

๔. หลักสูตร ๒๑๐ ชั่วโมงเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ ควรใช้เป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมส�าหรับผู้ที่ท�างานใน 
ศนูย์เดก็อ่อนทีไ่ด้มาตรฐานระดบัดเีลศิ และต้องมกีารอบรมหลักสูตรทบทวน ๒๐ ชัว่โมงต่อปีด้วย รวมถงึให้มกีารก�าหนด
หลักสูตรการอบรมส�าหรับระดับพื้นฐานและระดับดี 

๕. ให้มีการก�าหนดผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร ผูจ้ดัท�ามาตรฐานหลักสูตร และผู้ท�าหน้าทีฝึ่กอบรมโดยในการฝึกอบรม 
ขั้นพื้นฐาน เห็นควรให้ส�านักอนามัยรับผิดชอบด�าเนินการ ส่วนในเรื่องอบรมเพื่อให้มีความเป็นเลิศ เห็นควรให ้
ส�านักการแพทย์รับผิดชอบด�าเนินการ

๖ กรงุเทพมหานครควรน�าหลกัสตูร กระบวนการอบรมครูพ่ีเล้ียง และแนววิธีปรชัญาการอบรมท่ีมูลนธิเิดก็อ่อน
ในสลัมฯ ด�าเนินการ มาใช้ประโยชน์ในการจัดท�าหลักสูตรและมาตรฐานของหน่วยงานต่อไป

๗. กรุงเทพมหานครควรศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลเด็กอ่อน ซึ่งหลาย 
หน่วยงานมีการด�าเนินการโดยไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 

๘. กรุงเทพมหานครควรศึกษาแนวทางเพื่อให้การสนับสนุนบ้านรับเลี้ยงเด็กที่อยู่ในชุมชนทั้ง ๖๘ แห่ง ให้ได้รับ
การช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานคร

๙. เนือ่งจากข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ค่าใช้จ่ายในการสนบัสนนุการพฒันาชมุชน พ.ศ. ๒๕๓๖ มแีนวทาง
ปฏิบัติส�าหรับเด็กในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่ ๒ ปี จึงควรมีการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครได้มี
การดูแลครอบคลุมเด็กที่มีอายุต�่ากว่า ๒ ปี ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑๐. ให้ส�านักพัฒนาสังคมศึกษาศูนย์เด็กเล็กท่ีสามารถพัฒนาเป็นศูนย์เด็กอ่อนโดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กในชุมชน
ที่จะปิดตัวลง และต้องส�ารวจพ้ืนที่บางชุมชนเพื่อสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์เด็กอ่อน เช่น บ้านหนังสือ โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครที่เด็กน้อยลง รวมทั้งโรงเรียนเอกชนที่ประสบปัญหาเด็กนักเรียนมีจ�านวนน้อยลงด้วย

๑๑. ขอให้ส�านกัอนามยัพฒันาสถานรบัเลีย้งเดก็กลางวนัในศนูย์บรกิารสาธารณสขุทีม่ศีกัยภาพเพือ่ยกระดับเป็น
ศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร

๑๒. ให้ส�านกัอนามยัส�ารวจศนูย์บรกิารสาธารณสขุสาขา ทีม่จี�านวนผู้มาใช้บรกิารน้อยเพือ่พฒันาเป็นศูนย์เดก็อ่อน 
กรุงเทพมหานครตามมาตรฐานที่ก�าหนด

๑๓. ขอให้ส�านักอนามัยศึกษาเพื่อจัดท�าคู่มือในการอนุญาตการประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่
บ้านของผู้รับบริการ โดยให้มีขั้นตอนและกระบวนการอนุญาต เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการอนุญาตต่อไป 

๑๔. ขอให้ส�านกัอนามยั ส�านกัการแพทย์ และส�านกัพฒันาสงัคม ร่วมกนัพฒันาศนูย์เดก็ก่อนวยัเรยีนทีม่ศีกัยภาพ
ให้เปิดเป็นศูนย์เด็กอ่อน โดยให้มีการพัฒนาด้านครู สิ่งแวดล้อม ด้านอนามัยแม่และเด็ก ทั้งเชิงการอบรมและเทคนิค

๑๕.  ภาครัฐ ๕ กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรุงเทพมหานครควรมีส่วนร่วมในสนับสนุนด้านพัฒนาเด็กปฐมวัย  
และควรมีการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๖  
เพิ่มเติม ให้ครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิด - ๗ ปี เพื่อเอื้อต่อการสนับสนุนให้สถานที่เลี้ยงเด็กเป็นศูนย์เด็กพัฒนาเด็กอ่อน 
(แรกเกิด - ๒ ปี) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๒ ปี - ๗ ปี) ให้มีคุณภาพมาตรฐานในเขตเมือง

๑๖. กรงุเทพมหานครควรให้การสนบัสนนุด้านความก้าวหน้าในสายอาชพี ครพูีเ่ลีย้งเด็ก ผูด้แูลเดก็ในศนูย์เดก็เลก็ 
ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจและมีความมั่นคงในอาชีพ เช่น การบรรจุในต�าแหน่งลูกจ้าง /พนักงานของรัฐ 
หรอืครผููด้เูด็ก ให้ได้รบัสวัสดกิารจากภาครฐั เช่นเดยีวกับครพูีเ่ลีย้งเดก็ ผูด้แูลเดก็ในศนูย์เดก็เลก็ในสงักดัองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นต่างจังหวัด
๑๗. ควรส่งเสริมการเชื่อมโยงกลไกการท�างานอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้น�าชุมชน  

นักพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ให้มีระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือผนึกก�าลังกันพัฒนา
ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน (แรกเกิด - ๒ ปี) 
และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (๒ ปี – ๗ ปี) และสร้างเสริมกลไกให้มีกระบวนการยกระดับคุณภาพจากระดับมาตรฐาน  
เป็นระดับดี และดีเลิศ ตามล�าดับ 

๑๘. ควรให้มีการจัดตั้งศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานครต้นแบบ จ�านวน ๓ แห่ง ได้แก่
  ๑๘.๑ ศูนย์เด็กอ่อนศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง)  
  ๑๘.๒ ศูนย์เด็กอ่อนศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘ เกียกกาย
  ๑๘.๓ ศูนย์เด็กอ่อนศูนย์บริการสาธารณสุข ๗๐ คันนายาว
๑๙.  ควรให้ส�านกัอนามยัขอจดัสรรงบประมาณด�าเนนิการโครงการก่อสร้างอาคารศนูย์เดก็อ่อนกรงุเทพมหานคร
๒๐.  ควรให้ส�านักอนามัยและส�านักการแพทย์จัดท�าหลักสูตรการอบรมครูพ่ีเลี้ยงเด็กและควรมีการรับรอง

หลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐาน และสามารถอ้างอิงได้ ตามมาตรฐานที่ก�าหนดดังนี้

 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�านักอนามัยควรมีการศึกษาข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่มี เพื่อออกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ
เรียกเก็บค่าบริการศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ เพื่อให้ศูนย์เด็กอ่อนสามารถบริหารจัดการได้เอง ไม่เป็นภาระ 
งบประมาณของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการ

๒๒. ในการประเมินผล ให้มีการจัดให้มีรางวัลแก่ศูนย์เด็กอ่อนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ในรูปแบบของการ
จัดสรรงบประมาณให้เพิ่มเติม

๒๓. ควรให้มกีารตัง้คณะกรรมการและผูด้�าเนนิการประเมนิผลศูนย์เดก็อ่อนตามมาตรฐานของกรงุเทพมหานคร 
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คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายด้านการโยธาและ
ผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๔) ประจ�าปี
พุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้
สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการปรบัปรงุกฎหมายด้านการโยธาและผังเมอืงทีเ่กีย่วข้อง
กับกรุงเทพมหานคร และลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ 

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายด้านการโยธาและผังเมืองที่ เกี่ยวข้องกับ
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�านาญการ กลุ่มงานญัตติและกระทู้  
     ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๒. นายธนาพงศ์   ทองประดิษฐ์  นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการ 
     ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๓. นายมนัสชัย   อุ่นศิริ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มงานญัตติและกระทู้  
     ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  
หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�าหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษา ดังนี้
๑. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการโยธาและผังเมือง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง

๒.  ตัง้คณะอนกุรรมการตรวจสอบเพือ่ปรับปรงุกฎหมายด้านการโยธาและผังเมอืงทีเ่ก่ียวข้องกบักรุงเทพมหานคร 
เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการก่อสร้างอาคารทีอ่อกมาใช้บงัคับเป็นเวลานาน ขดัหรอืแย้งกบักฎหมาย
ใหม่ เหน็สมควรยกเลกิ รวมทัง้ข้อบญัญตั ิระเบยีบ ประกาศกรงุเทพมหานครท่ีใช้บงัคับไม่ทนัสมยั สมควรให้มกีารปรบัปรงุ
ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
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การด�าเนนิงาน : คณะกรรมการวสิามญัฯ ได้รายงานผลการศกึษาในคราวประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุ 
สามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๔) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
กับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อให้ฝ่ายบริหาร
พิจารณาด�าเนินการดังนี้  

กฎหมายที่กรุงเทพมหานครใช้เป็นเครื่องมือในการด�าเนินการด้านการโยธาและผังเมืองเพื่อการบริหารราชการ
ของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่เนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
ประกอบกับกฎหมายบางฉบับที่ใช้บังคับ มาเป็นเวลานาน ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
คณะกรรมการวสิามญัฯ ได้ศกึษาเทศบัญญตัขิองเทศบาลนครกรงุเทพ ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร ระเบยีบกรงุเทพมหานคร  
และประกาศกรุงเทพมหานคร รวมทัง้สิน้ ๗๖ ฉบบั เหน็ควรยกเลกิ จ�านวน ๑๒ ฉบบั เหน็ควรปรบัปรงุ จ�านวน ๗ ฉบบั และ 
ยังไม่มีความจ�าเป็นต้องยกเลิก จ�านวน ๕๗ ฉบับ ผลการศึกษา สรุปดังนี้

๑.  เทศบัญญตัขิองเทศบาลนครกรงุเทพ ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร และประกาศกรงุเทพมหานคร รวมทัง้ฉบบั
แก้ไขเพิ่มเติมที่เห็นควรยกเลิก รวมจ�านวน ๑๒ ฉบับ ประกอบด้วย 

 ๑.๑  เทศบญัญตัขิองเทศบาลนครกรงุเทพ เรือ่ง ก�าหนดบรเิวณซ่ึงอาคารบางชนดิจะปลกูสร้างขึน้มไิด้ (ฉบบัที ่๒)  
พ.ศ. ๒๕๐๒ (เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของย่านที่พักอาศัย พื้นที่บางส่วนในเขตปทุมวัน เขตบางรัก และเขตสาทร)

    ๑.๒  เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง ก�าหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕ (เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของย่านที่พักอาศัยพื้นที่บางส่วนในเขตพญาไท)

     ๑.๓  ข้อบญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ก�าหนดบรเิวณห้ามใช้หรอืเปล่ียนการใช้อาคารบางชนดิหรอืบางประเภท 
พ.ศ. ๒๕๒๕ (เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดีของย่านท่ีพักอาศัยพื้นที่บางส่วนในเขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร และ 
เขตพญาไท)

     ๑.๔  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคาร 
บางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่แขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด แขวงบางเชือกหนัง และแขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ (รวม ๒ ฉบับ)

     ๑.๕  ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ก�าหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรอืเปลีย่นการใช้อาคารบางชนดิ 
หรอืบางประเภท ในท้องทีแ่ขวงบางไผ่ แขวงบางแคเหนอื และแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๕  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ (รวม ๒ ฉบับ)

     ๑.๖  ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ก�าหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรอืเปลีย่นการใช้อาคารบางชนดิ 
หรือบางประเภท ในท้องที่เขตมีนบุรี แขวงคลองสามสิบ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก และแขวงคลองสามประเวศ  
แขวงล�าปลาทวิ แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๕ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๔  
(รวม ๒ ฉบับ)

     ๑.๗  ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ก�าหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรอืเปลีย่นการใช้อาคารบางชนดิ 
หรอืบางประเภท บรเิวณโดยรอบศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย ในท้องทีแ่ขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๓๒

 ๑.๘ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข้อก�าหนดแบบของบันไดหนีไฟ และทางหนีไฟทางอากาศของอาคาร 
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๑

 ๑.๙  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ลงวันที่  
๒๓ กันยายน ๒๕๓๙ 

๒. ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานครและระเบยีบกรงุเทพมหานครท่ีเหน็ควรปรบัปรงุ รวมจ�านวน  ๗ ฉบับ ประกอบด้วย
 ๒.๑ ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ก�าหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรอืเปลีย่นการใช้อาคารบางชนดิ 

หรอืบางประเภท ภายในบรเิวณกรงุรตันโกสนิทร์ชัน้ใน ในท้องทีแ่ขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘
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 ๒.๒  ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ก�าหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรอืเปลีย่นการใช้อาคารบางชนดิ 
หรือบางประเภท ภายในบริเวณกรงุรัตนโกสนิทร์ชัน้นอก ในท้องทีแ่ขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจ้าพ่อเสอื  
แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงช้า แขวงราชบพิธ แขวงส�าราญราษฎร์ และแขวงวังบูรพาภิรมย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

 ๒.๓  ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ก�าหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรอืเปลีย่นการใช้อาคารบางชนดิ 
หรือบางประเภท ภายในบริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ในท้องที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด  
แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และ 
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕

 ๒.๔  ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ก�าหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรอืเปลีย่นการใช้อาคารบางชนดิ 
หรือบางประเภท บริเวณโดยรอบสะพานพระราม ๘ ในท้องที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด และแขวงอรุณอมรินทร์  
แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗

 ๒.๕  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่บางส่วนในแขวงแสมด�า แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน และแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๔

 ๒.๖  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๒.๗  ระเบยีบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนญุาตตัดคันหนิทางเท้า ลดระดบัคันหนิ ทางเท้า และท�าทางเช่ือม 

ในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๑
๓.  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบกรุงเทพมหานคร และประกาศกรุงเทพมหานคร ที่เห็นว่ายังไม่ควรต้อง

ยกเลิก เนื่องจากยังมีความจ�าเป็นที่ต้องใช้บังคับในปัจจุบัน รวมจ�านวน ๕๗ ฉบับ ประกอบด้วย
 ๓.๑  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ท่ีห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในระยะ ๑๕ เมตร  

จากเขตถนนทั้งสองฟาก จ�านวน ๓๘ ฉบับ
 ๓.๒  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ที่ควบคุมเฉพาะความสูง เช่น บริเวณโดยรอบวัดอรุณราชวราราม

ราชวรมหาวิหาร บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พ้ืนที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ บริเวณโดยรอบสวนสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และบริเวณท่ีสมควรรักษาเป็นพิเศษเฉพาะแห่ง เช่น บริเวณโดยรอบพระต�าหนัก 
สวนจิตรลดารโหฐาน รวมทั้งข้อบัญญัติฯ ริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา บริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติ เป็นต้น จ�านวน ๑๕ ฉบับ

 ๓.๓. ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการพฒันาทรพัย์สนิทีป่ระชาชนทัว่ไปใช้สอยร่วมกัน  
พ.ศ. ๒๕๓๖ จ�านวน ๑ ฉบับ

 ๓.๔ ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าด้วยการก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการพฒันาทรัพย์สนิ
ที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๓๗ และระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างสะพาน 
ข้ามคลอง พ.ศ. ๒๕๔๙ จ�านวน ๒ ฉบับ

 ๓.๔ ประกาศกรงุเทพมหานคร เรือ่ง ก�าหนดแบบแปลน แผนผัง และรปูแบบทางสถาปัตยกรรม ของห้องแถว  
ตึกแถว ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก พ.ศ. ๒๕๓๑ จ�านวน ๑ ฉบับ
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