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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑
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สารจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
 

สภากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรซึ่งมีหน้าท่ีด้านนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครโดยได้ปฏิบัติภารกิจ 

ในการพิจารณาข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและติดตามตรวจสอบการบริหารงานของกรุงเทพมหานครเพื่อ 

ความสงบเรยีบร้อยและคณุภาพชวีติทีด่ขีองพีน้่องประชาชนชาวกรงุเทพมหานคร นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ จนถึง

ปัจจุบันเป็นเวลา ๔๖ ปีแล้ว

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ที่ส�าคัญหลายฉบับ เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพหมานครเรื่องการกู้เงินเพื่อใช้ในการโอนทรัพย์และหนี้สิน

ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 

ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานครเร่ือง ค่าบรกิาร (ฉบับที ่๔ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ และยงัได้พจิารณาประเดน็ทีอ่ยู่ในความสนใจ

ของประชาชน อาทิ การเสนอญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมมาตรการรองรับผลจากการพิพากษาของ

ศาลปกครองกลางกรณีให้รื้อถอนตลาด เขตประเวศ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เป็นต้น

 สภากรงุเทพมหานครมคีณะกรรมการสามญัประจ�าสภากรงุเทพมหานคร จ�านวน ๑๑ คณะ ครอบคลมุ

การท�างานทุกส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การศึกษาและวัฒนธรรม การโยธาและผังเมือง การสาธารณสุข 

การจราจร การขนส่งและการระบายน�้า การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคม การท่องเที่ยวและการกีฬา การเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ การปกครองและรักษา

ความสงบเรียบร้อย รวมถึงคณะกรรมการวิสามัญและคณะอนุกรรมการอีกหลายคณะที่ตั้งขึ้น เพ่ือให้สามารถ

จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที โดยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการก�ากับดูแล ตรวจสอบ 

ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขความเดือดร้อน และผลักดันให้เกิดการพัฒนา ในทุกมิติดังปรากฏผลงานที่ได้

รวบรวมไว้ในหนังสือรายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานครเล่มนี้

ผมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ  

และสติปัญญา รวมทั้งน�าประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพสภากรุงเทพมหานครมาใช้ในการพัฒนา

กรุงเทพมหานครให้เจริญ



สารจากประธานสภากรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๑๒

ผลงานของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

สรุปผลงานคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานคร 

ประจ�าปี ๒๕๖๑ รวม ๑๑ คณะ

 • คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

 • คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม

 • คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง

 • คณะกรรมการการสาธารณสุข

 • คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

 • คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ

 • คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย

 • คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการการสังคม

 • คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร

 • คณะกรรมการการจราจร ขนส่งและการระบายน�้า

 • คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา

 • คณะกรรมการวิสามัญ

ภาคผนวก

 • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
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สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๑๒
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ประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เรื่อง การคัดเลือกและแต่งตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ตามที่ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ก�าหนดให้ในกรณีที่สมาชิก

กรุงเทพมหานครว่างลง มิให้จัดให้มีการเลือกตั้ง แต่ให้ด�าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจ�านวน 

๓๐ คน เพื่อท�าหน้าที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น บัดนี้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ด�าเนินการคัดเลือกสมาชิก 

สภากรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นแล้ว

อาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๕ แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การได้

มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประธาน

คณะกรรมการสมาชิกกรุงเทพมหานคร จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร 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.   พลโท โชติภณ จันทร์อยู่

 ๑๐.  นางสาวดวงพร รุจิเรข

 ๑๑. นายธวัชชัย ฟักอังกูร

 ๑๒.  พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วงบรรจง

 ๑๓. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล

 ๑๔. พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล

 ๑๕. นายพรชัย เทพปัญญา

 ๑๖. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์
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สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

 ๑๗.  พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล

 ๑๘.  นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์

 ๑๙.  นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์

 ๒๐.  นายภาส ภาสสัทธา

 ๒๑.  นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ

 ๒๒.  เรือโท วารินทร์ เดชเจริญ

 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 ชุดที่ ๑๒

ร้อยต�ารวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ  
ประธานสภากรุงเทพมหานคร

นายกิตติ บุศยพลากร
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ ๑

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ ๒
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สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

นายค�ารณ โกมลศุภกิจ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายธวัชชัย ฟักอังกูร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

พลโท โชติภณ จันทร์อยู่
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

พลเอก คนินทร วงศาโรจน์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นางสาวดวงพร รุจิเรข 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร



11

พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายพรชัย เทพปัญญา
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายภาส ภาสสัทธา
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เรือโท วารินทร์ เดชเจริญ 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
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สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายวิชาญ ธรรมสุจริต
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร



ผลงาน
สภากรุงเทพมหานคร

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑
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ผลงานในรอบปี ๒๕๖๑ ของสภากรุงเทพมหานคร

๑. มีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
•	 สมัยประชุมสามัญ	๔	สมัย	มีการประชุม	๒๗	ครั้ง

•	 สมัยประชุมวิสามัญ	๒	สมัย	มีการประชุม	๖	ครั้ง

	  
๒. ร่างข้อบญัญติักรงุเทพมหานครทีส่ภา ฯ ให้ความเหน็ชอบและผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้ลงนามและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

๑.	 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	 เรื่อง	 การจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร		

	 พ.ศ.	๒๕๖๑

๒.	 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒

๓.	ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	พ.ศ.	๒๕๖๑

4.		ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	การกู้เงินเพื่อใช้ในการรับโอนทรัพย์สิน	และหนี้สินของโครงการ	–		

	 คูคต	และช่วงแบริ่ง	–	สมุทรปราการ	พ.ศ.	๒๕๖๑

5.		ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	ค่าบริการ	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๖๑

6.		ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	 เรื่อง	 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและ	

	 ปล่อยบั้งไฟ	พลุ	ตะไล	โคมลอย	โคมไฟ	โคมควัน	หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน	พ.ศ.	๒๕๖๑

๓. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานคร
ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ�าบัดน�้าเสีย	(ฉบับที่...)	พ.ศ.	….

ผลงานในรอบปี ๒๕๖๑ 
ของสภากรุงเทพมหานคร
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สรุปผลงานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมและพิจารณา

เปิดเผยรายงานการประชุมลับ

 ๑ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณา

  เปิดเผยรายงานการประชุมลับ

 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

สรุปผลงานคณะกรรมการสามัญ
ประจ�าสภากรุงเทพมหานคร
ระหว่าง มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๑
รวม ๑๑ คณะ



รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑
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ส่วนที่ ๑

สรุปผลงานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมและพิจารณา
เปิดเผยรายงานการประชุมลับ
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สรุปผลงานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมและพิจารณา

เปิดเผยรายงานการประชุมลับ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผย
รายงานการประชุมลับ

นางสาวดวงพร รุจิเรข
ประธานกรรมการ

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์
รองประธานกรรมการ

นายธวัชชัย ฟักอังกูร
กรรมการ

พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
กรรมการ

นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ



รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงาน
การประชุมลับ

นางสาวดวงพร รุจิเรข
ประธานกรรมการ

นายธวัชชัย ฟักอังกูร
กรรมการ

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์
รองประธานกรรมการ

พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
กรรมการ
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สรุปผลงานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมและพิจารณา

เปิดเผยรายงานการประชุมลับ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงาน
การประชุมลับ



รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

20

คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
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สรุปผลงานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมและพิจารณา

เปิดเผยรายงานการประชุมลับ

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการ
ประชุมลับ	 ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร	สมัยประชุมสามัญ	สมัยที่	๓	 (ครั้งที่	๖)	ประจ�าปีพุทธศักราช	
๒๕๕๙	เมื่อวันจันทร์ที่	๒๖	กันยายน	๒๕๕๙	ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	จ�านวน	๕	คน	ดังนี้	

๑.	 นางสาวเฟื่องฟ้า	 เทียนประภาสิทธิ์	 ประธานกรรมการ
๒.	 นางสาวดวงพร		 รุจิเรข	 รองประธานกรรมการ		
๓.	 นายธวัชชัย	 ฟักอังกูร	 กรรมการ
๔.	 นายอัครวัฒน์	 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	 กรรมการ
๕.	 เรือโท	วารินทร์	 เดชเจริญ	 กรรมการและเลขานุการ

ต่อมาคณะกรรมการฯ	ได้ปฏบิติัหน้าทีค่รบวาระสองปี	เมือ่วนัที	่๒๕	กนัยายน	๒๕๖๑	และในคราวประชุม	
สภากรุงเทพมหานคร	สมัยประชุมวิสามัญ	สมัยที่	๑	 (ครั้งที่	๒)	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๑	 เมื่อวันพุธที่	๒๖		
กนัยายน	๒๕๖๑	สภากรงุเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุและพจิารณาเปิดเผยรายงาน
การประชุมลับขึ้นใหม่แทนคณะเดิม	ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	จ�านวน	๕	คน	ดังนี้	

๑.	 นางสาวดวงพร		 รุจิเรข	 ประธานกรรมการ
๒.	 นางสาวเฟื่องฟ้า	 เทียนประภาสิทธิ์	 รองประธานกรรมการ		
๓.	 นายธวัชชัย	 ฟักอังกูร	 กรรมการ
๔.	 นายอัครวัฒน์	 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	 กรรมการ
๕.	 เรือโท	วารินทร์	 เดชเจริญ	 กรรมการและเลขานุการ
ต่อมาเรือโท	วารนิทร์	เดชเจรญิ	ได้ยืน่หนงัสอืขอลาออกจากคณะกรรมการฯ	ตัง้แต่วนัที	่๑๐	ตลุาคม	๒๕๖๑	

โดยในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร	สมัยประชุมสามัญ	สมัยที่	๔	 (ครั้งที่	๒)	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๑		
เมือ่วนัที	่๑๐	ตลุาคม	๒๕๖๑	ทีป่ระชุมมมีตตัิง้พลต�ารวจโท	ธรีะศกัดิ	์ง่วนบรรจง	เป็นกรรมการแทนต�าแหน่งท่ีว่าง		
และในคราวประชุมคณะกรรมการฯ	เมื่อวันที่	๑๑	ตุลาคม	๒๕๖๑	ที่ประชุมได้มีมติตั้งนายอัครวัฒน์	เทพหัสดิน	
ณ	อยุธยา	เป็นกรรมการและเลขานุการ	

คณะกรรมการฯ	 ได้ตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผย
รายงานการประชุมลับ	จ�านวน	๒	คน	ประกอบด้วย		

๑.	 เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร	หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๒.	 หัวหน้ากลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ	หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการฯ	ได้ตัง้คณะอนกุรรมการตรวจรายงานการประชมุสภากรงุเทพมหานคร	เพือ่ด�าเนนิการจดัท�า	

และตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครทั้งก่อนน�าเสนอคณะกรรมการฯ	
พิจารณาและหลังจากคณะกรรมการฯ	ได้พิจารณาและลงมติให้มีการแก้ไขแล้ว	 เมื่อวันที่	๒๗	กันยายน	๒๕๕๙	
จ�านวน	 ๑	 คณะ	 และได้มีการตั้งอนุกรรมการทดแทนผู้ที่ขอลาออกและตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม	 เป็นผลให	้
คณะอนุกรรมการฯ	ล่าสุดเมื่อวันที่	๑๐	ตุลาคม	๒๕๖๐	มีจ�านวน	๑๓	คน	ประกอบด้วย

๑.	 เรือโท	วารินทร์	 เดชเจริญ	 ประธานอนุกรรมการ
๒.	 นายอัครวัฒน์	 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	 รองประธานอนุกรรมการ	คนที่หนึ่ง		
๓.	 นางสาวองุ่น	 เชาวน์ชลากร	 รองประธานอนุกรรมการ	คนที่สอง

สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณา
เปิดเผยรายงานการประชุมลับ



รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑
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๔.	 นางอรสา	 คเชนทร์	 อนุกรรมการ
๕.	 นางชนิศฏ์สรฐ์	 สืบสังข์	 อนุกรรมการ
๖.	 นายธรรมรัตน์	 มุกมีค่า	 อนุกรรมการ
๗.	 นายประจิม	 เปี่ยมเต็ม	 อนุกรรมการ
๘.	 นางสาวชัชสรัญ		 นิยมจันทร์	 อนุกรรมการ
๙.	 นางกมลเนตร	 จันทร์พัฒนกุล	 อนุกรรมการ
๑๐.	 นายพัฒนพล		 มูลตระกูล	 อนุกรรมการ
๑๑.	 นางสาวนงนุช	 โมกขพันธ์	 อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๒.	 นางสาวระภีภรณ์	 ชูทรัพย์	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓.	 นายรังษี	 เมืองเกษม	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ต่อมาเมื่อวันที่	๒๑	มิถุนายน	๒๕๖๑	ได้มีการตั้งนางสุดา	ชินวงษ์	เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

แทนนางสาวระภีภรณ์	ชูทรัพย์	ที่ขอลาออก	และคณะอนุกรรมการชุดนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระสองปีตามวาระ
ของคณะกรรมการฯ	 เมื่อวันที่	 ๒๕	 กันยายน	 ๒๕๖๑	 โดยคณะกรรมการฯ	 ที่สภากรุงเทพมหานครตั้งขึ้นใหม่	
ได้ตัง้คณะอนกุรรมการตรวจรายงานการประชมุสภากรงุเทพมหานครเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีต่่อจากคณะอนกุรรมการฯ		
ชุดเดิม	เมื่อวันที่	๒๖	กันยายน	๒๕๖๑	จ�านวน	๑๒	คน	ประกอบด้วย

๑.	 เรือโท	วารินทร์	 เดชเจริญ	 ประธานอนุกรรมการ
๒.	 นายอัครวัฒน์	 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	 รองประธานอนุกรรมการ	คนที่หนึ่ง		
๓.	 นางสาวองุ่น	 เชาวน์ชลากร	 รองประธานอนุกรรมการ	คนที่สอง
๔.	 นางชนิศฏ์สรฐ์	 สืบสังข์	 อนุกรรมการ
๕.	 นายธรรมรัตน์	 มุกมีค่า	 อนุกรรมการ
๖.	 นายประจิม		 เปี่ยมเต็ม	 อนุกรรมการ
๗.	 นางสาวชัชสรัญ		 นิยมจันทร์	 อนุกรรมการ
๘.	 นางกมลเนตร	 จันทร์พัฒนกุล	 อนุกรรมการ
๙.	 นายพัฒนพล		 มูลตระกูล	 อนุกรรมการ
๑๐.	 นางสาวนงนุช	 โมกขพันธ์	 อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๑.	 นางสุดา	 ชินวงษ์	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒.	 นายรังษี	 เมืองเกษม	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ต่อมาเรือโท	วารินทร์	 เดชเจริญ	ประธานอนุกรรมการ	ได้ขอลาออกจากคณะอนุกรรมการฯ	ตั้งแต่วันที่		

๑๐	 ตุลาคม	 ๒๕๖๑	 และในคราวประชุมคณะกรรมการฯ	 เม่ือวันที่	 ๑๑	 ตุลาคม	 ๒๕๖๑	 ที่ประชุมได้มีมติตั้ง	
นายอคัรวฒัน์	เทพหสัดนิ	ณ	อยธุยา	เป็นประธานอนกุรรมการ	และตัง้พลต�ารวจโท	ธรีะศักดิ	์ง่วนบรรจง	เป็นรองประธาน	
อนุกรรมการ	คนที่หนึ่ง		และในคราวประชุมคณะกรรมการฯ	เมื่อวันที่	๒๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	ที่ประชุมได้มีมติ	
ตั้งนางณัฐรดี	ซุ่ยยัง	เป็นอนุกรรมการ	แทนนางสาวชัชสรัญ	นิยมจันทร์	ซึ่งย้ายไปด�ารงต�าแหน่งที่หน่วยงานอื่น	
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ผลการด�าเนินงาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับได้ด�าเนินการตรวจ
รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	 ประจ�าปีพุทธศักราช	 ๒๕๖๑	 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 และไม่มีรายงาน	
การประชุมลับแต่อย่างใด	โดยได้สรุปผลงานของคณะกรรมการฯ	ดังนี้

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑ - ๕) 
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันพุธที่	๑๐	มกราคม	๒๕๖๑	มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑.	รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	 สมัยประชุมสามัญ	 สมัยท่ี	 ๑	 (ครั้งที่	 ๓)	 ประจ�าปี	

พุทธศักราช	๒๕๖๐	 เมื่อวันพุธที่	๒๕	มกราคม	๒๕๖๐	และสมัยที่	๑	 (ครั้งที่	๔)	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๐		
เมื่อวันพุธที่	๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐		

	 •	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.	ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	 เรื่อง	 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ�าบัดน�้าเสีย	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....			

(คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	 เรื่อง	 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ�าบัดน�้าเสีย		
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ก่อนรับหลักการ	รายงานผลการพิจารณา)	

	 •	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง	 รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ	 และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการ	
วิสามัญฯ	จ�านวน	๑๕	คน	โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน	๗	วัน

๓.	ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	การจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร	
พ.ศ.	....	

	 •	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง	 รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ	 และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการ	
วิสามัญฯ	จ�านวน	๑๑	คน	โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน	๗	วัน	

๔.	ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการขอใช้ทีด่นิของหน่วยราชการอืน่	
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ท�าการหรือเพื่อประโยชน์ในการจัดท�าบริการสาธารณะ	

	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก	 ๙๐	 วันนับแต่วันที่ครบก�าหนด	
เมื่อวันที่	๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

๕.	ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปรับปรุงข ้อบังคับการประชุม	
สภากรุงเทพมหานคร	

	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก	 ๑๘๐	 วันนับแต่วันที่ครบก�าหนด	
เมื่อวันที่	๒๙	ธันวาคม	๒๕๖๐

๖.	ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	
ระดับส�านักงานเขตให้ครอบคลุมพื้นที่ในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น	

	 •	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอกี	๑๒๐	วนันบัแต่วนัทีค่รบก�าหนดเมือ่วันที่		
๒	มกราคม	๒๕๖๑

๗.	ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการจัดระบบสาธารณสุขระดับ
อ�าเภอ	เขตกรุงเทพมหานคร	

	 •	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอกี	๑๘๐	วนันบัแต่วนัทีค่รบก�าหนดเมือ่วันที่		
๘	มกราคม	๒๕๖๑
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สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒)	เมื่อวันพุธที่	๑๗	มกราคม	๒๕๖๑	มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑.	รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	 สมัยประชุมสามัญ	 สมัยท่ี	 ๑	 (ครั้งที่	 ๕)	 ประจ�าปี	

พุทธศักราช	๒๕๖๐	เมื่อวันพุธที่	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	และสมัยที่	๑	(ครั้งที่	๖)	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๐	
เมื่อวันพุธที่	๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐		

	 •	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.	กระทู้ถามสดของนายอัครวัฒน์	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	เรื่อง	ขอทราบการด�าเนินการระบบสารสนเทศ

ของกรุงเทพมหานคร	
	 •	 พลต�ารวจเอก	อศัวนิ	ขวัญเมอืง	ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร	ได้มอบให้นางวรรณวไิล	พรหมลกัขโณ		

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๓.	รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามัญศกึษาแนวทางการควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบูและคุม้ครอง

สุขภาพอนามัยของประชาชน	ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	พ.ศ.	๒๕๖๐	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๔.	รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมในการ	

ก่อสร้างโครงการ	One	Bangkok	พื้นที่เขตปทุมวัน	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๕.	กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	จ�านวน	๖	โครงการ
	 •	 ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษากรณีกรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบผูกพัน	

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	จ�านวน	๖	โครงการ	จ�านวน	๓๕	คน	โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน	๖๐	วนั
๖.	ญตัตขิองนายพรเทพ	ศริวินารงัสรรค์	เรือ่ง	ขอให้สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษา

การด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	
	 •	 ทีป่ระชุมมมีติตัง้คณะกรรมการวสิามัญฯ	จ�านวน	๑๕	คน	โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน	๑๘๐	วนั
๗.	ญตัตขิองพลตร	ีสทุธชิยั	วงษ์บบุผา	และคณะ	เรือ่ง	ขอให้กรงุเทพมหานครด�าเนนิการเกีย่วกบันโยบาย

ของรัฐบาลที่ก�าหนดให้ผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ	
	 •	 ที่ประชุมเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๘.	ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงระเบียบ	

กรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน	พ.ศ.	๒๕๕๕	และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน	พ.ศ.	๒๕๕๔		

	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก	๙๐	วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดในวันที่	
๒๕	มกราคม	๒๕๖๑

สมยัประชมุสามญั สมยัที ่๑ (ครัง้ท่ี ๓) เมือ่วนัพธุที	่๒๔	มกราคม	๒๕๖๑		มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑.	รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	 สมัยประชุมสามัญ	 สมัยท่ี	 ๑	 (ครั้งที่	 ๗)	 ประจ�าปี	

พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 เมื่อวันพุธที่	 ๑	 มีนาคม	 ๒๕๖๐	 และสมัยที่	 ๒	 (ครั้งที่	 ๑)	 ประจ�าปีพุทธศักราช	 ๒๕๖๐		
เมื่อวันพุธที่	๕	เมษายน	๒๕๖๐		

	 •	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.	กระทูถ้ามสดของเรอืโท	วารนิทร์	เดชเจรญิ	เรือ่ง	ขอทราบแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหามลภาวะ	

ที่เกิดขึ้นจากฝุ่นละออง		
	 •	 พลต�ารวจเอก	 อัศวิน	 ขวัญเมือง	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 ได้มอบให้นายจักกพันธุ์	 ผิวงาม		
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รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๓.	รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการจัดระบบบริการปฐมภูมิด้านการ	

สาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๔.	ญตัตขิองนายไพฑรูย์	ขมัภรตัน์	เร่ือง	ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวิสามญัศึกษาแนวทาง

การพัฒนาปรับปรุงภารกิจระหว่างส�านักและส�านักงานเขตเพื่อรองรับการบริการประชาชน	
	 •	 ทีป่ระชุมมมีติตัง้คณะกรรมการวสิามัญฯ	จ�านวน	๒๑	คน	โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน	๑๒๐	วนั

สมยัประชมุสามญั สมยัที ่๑ (ครัง้ท่ี ๔) เมือ่วนัพธุที	่๓๑	มกราคม	๒๕๖๑		มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑.	รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	 สมัยประชุมสามัญ	 สมัยท่ี	 ๒	 (ครั้งที่	 ๒)	 ประจ�าปี	

พุทธศักราช	๒๕๖๐	 เมื่อวันพุธที่	๑๒	 เมษายน	๒๕๖๐	และสมัยที่	๒	 (ครั้งที่	๓)	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๐		
เมื่อวันพุธที่	๑๙	เมษายน	๒๕๖๐		

	 •	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.	รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในการ

บ�ารุงรักษาและพัฒนาคลองสายส�าคัญในกรุงเทพมหานคร	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๓.	กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน	์

ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๔.	ญัตติของนายพรเทพ	 ศิริวนารังสรรค์	 เรื่อง	 ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงการบริหารจัดการด้าน	

การสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๕.	ญตัตขิองนายนรินัดร์	ประดษิฐกลุ	เรือ่ง	ขอให้กรงุเทพมหานครทบทวนการอนญุาตให้ใช้สถานทีภ่ายใน

สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้สวนสาธารณะ	
	 •	 ที่ประชุมเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๖.	กรรมการขอลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร	เรื่อง	การจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	....		
	 •	 คณะกรรมการวิสามัญฯ	 ไม่ประสงค์ให้มีการตั้งซ่อมกรรมการแทนในต�าแหน่งที่ว่าง	 ซ่ึงที่ประชุม	

มีมติเห็นชอบ

สมยัประชุมสามญั สมยัที ่๑ (ครัง้ท่ี ๕) เมือ่วนัพธุที	่๑๔	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๑	มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑.	รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	สมัยประชุมสามัญ	จ�านวน	๔	ครั้ง	ดังนี้
	 สมัยที่	๒	(ครั้งที่	๔)	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๐	เมื่อวันพุธที่	๒๖	เมษายน	๒๕๖๐	
	 สมัยที่	๓	(ครั้งที่	๑)	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๐	เมื่อวันพุธที่	๕	กรกฎาคม	๒๕๖๐	
	 สมัยที่	๓	(ครั้งที่	๒)	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๐	เมื่อวันพุธที่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๖๐	
	 สมัยที่	๓	(ครั้งที่	๓)	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๐	เมื่อวันพุธที่	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๖๐	และ
	 วันพฤหัสบดีที่	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๐	
	 •	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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๒.	ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร	 เรือ่ง	 การจ่ายเงนิสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพกรงุเทพมหานคร	
พ.ศ.	....	ในวาระที่สองและวาระที่สาม	

	 •	 ทีป่ระชุมได้พิจารณาร่างข้อบญัญตัใินวาระทีส่องจากรายงานของคณะกรรมการวสิามญัฯ	และมีมติ
เห็นชอบในวาระที่สาม	เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป

๓.	รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร
ระดับส�านักงานเขตให้ครอบคลุมพื้นที่ในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น	

	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๔.	รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๕.	ญัตติของนายไพฑูรย์	 ขัมภรัตน์	 เรื่อง	 ขอให้กรุงเทพมหานครจัดระเบียบและก�าหนดมาตรการไม่ให้

บุคคลน�าสินค้ามาขายบนถนนสาธารณะ	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๖.	ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัระเบยีบ

หาบเร่แผงลอยในทางเท้าและที่สาธารณะ	
	 •	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี	๙๐	วนันบัแต่วนัทีค่รบก�าหนดเมือ่วนัที่	

๑๙	มกราคม	๒๕๖๑
๗.	ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการการด�าเนินกิจการของบริษัท	กรุงเทพธนาคม	จ�ากัด	ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท�าบริการสาธารณะ	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก	 ๑๘๐	 วันนับแต่วันที่ครบก�าหนด	

เมื่อวันที่	๒๑	มกราคม	๒๕๖๑
๘.	ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและวิธีการที่มีประสิทธิภาพและ

คุ้มค่าในการจัดเก็บและก�าจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร		
	 •	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี	๙๐	วนันบัแต่วนัทีค่รบก�าหนดเมือ่วนัที่	

๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑
๙.	ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการขอใช้ทีด่นิของหน่วยราชการอืน่	

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ท�าการหรือเพื่อประโยชน์ในการจัดท�าบริการสาธารณะ
	 •	 ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก	 ๙๐	 วันนับแต่วันที่ครบก�าหนด	

เมื่อวันที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑ - ๑๐)
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันพุธที่	๔	เมษายน	๒๕๖๑	มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑.	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ

วิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑
	 •	 ที่ประชุมรับทราบ
๒.	รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	 สมัยประชุมสามัญ	 สมัยท่ี	 ๓	 (ครั้งที่	 ๔)	 ประจ�าปี	
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สรุปผลงานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมและพิจารณา

เปิดเผยรายงานการประชุมลับ

พุทธศักราช	๒๕๖๐	เมื่อวันพุธที่	๒๖	กรกฎาคม	๒๕๖๐	และสมัยที่	๓	(ครั้งที่	๕)	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๐	
เมื่อวันพุธที่	๓๐	สิงหาคม	๒๕๖๐	

	 •	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๓.	กระทู้ถามสดของเรอืโท	วารนิทร์	เดชเจรญิ	เรือ่ง	การยกเลกิค�าสัง่กรงุเทพมหานคร	ตามค�าวนิิจฉยัของ	

ก.พ.ค.	กรุงเทพมหานคร	
	 •	 พลต�ารวจเอก	อัศวิน	ขวัญเมือง	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	ได้มอบให้นายภัทรุตม์	ทรรทรานนท์	

ปลัดกรุงเทพมหานคร	เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๔.	กระทูถ้ามสดของนายอคัรวฒัน์	เทพหสัดนิ	ณ	อยธุยา	เรือ่ง	สอบถามการบรหิารจดัการดบัเพลงิในพืน้ที	่

เกิดเหตุเพลิงไหม้	
	 •	 พลต�ารวจเอก	อัศวิน	ขวัญเมือง	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	ได้มอบให้พลต�ารวจเอก	ชินทัต	มีศุข		

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๕.	ญัตติของนายไพฑูรย์	ขัมภรัตน์	เรื่อง	ขอให้กรุงเทพมหานครจัดระเบียบการบูรณาการบริหารจัดการ

เมืองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีและเหมาะสม	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๖.	ญตัตขิองนายพรเทพ	ศริวินารงัสรรค์	เรือ่ง	ขอให้สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษา

รูปแบบการปฏิรูปโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	 •	 ทีป่ระชุมมมีติตัง้คณะกรรมการวสิามัญฯ	จ�านวน	๒๑	คน	โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน	๑๘๐	วนั
๗.	ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษากรณีกรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบ

ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	จ�านวน	๖	โครงการ	
	 •	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี	๖๐	วนันบัแต่วนัทีค่รบก�าหนดเมือ่วนัที่	

๑๗	มีนาคม	๒๕๖๑	 	

สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๒) เมือ่วนัพธุที	่๑๑	เมษายน	๒๕๖๑	มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑.	รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	 สมัยประชุมสามัญ	 สมัยท่ี	 ๔	 (ครั้งที่	 ๑)	 ประจ�าปี	

พุทธศักราช	๒๕๖๐	เมื่อวันพุธที่	๔	ตุลาคม	๒๕๖๐	และสมัยที่	๔	(ครั้งที่	๒)	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๐	เมื่อ
วันพุธที่	๑๑	ตุลาคม	๒๕๖๐	

	 •	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.	รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานคร
	 ๒.	๑	รายงานผลงานของคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
	 ๒.	๒	รายงานผลงานของคณะกรรมการการจราจร	ขนส่ง	และการระบายน�้า
	 	 	 -	ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสามัญทั้ง	๒	คณะ
๓.	 ขอความเห็นชอบงบประมาณโครงการก่อสร้างลิฟต์ส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่ง

มวลชนกรุงเทพมหานคร	ตามแนวเส้นทางสัมปทาน	
	 •	 ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาก่อนให้ความเห็นชอบ	จ�านวน	๑๑	คน	โดยก�าหนด

เวลาในการพิจารณาภายใน	๙๐	วัน

สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๓)	เมือ่วนัพธุที	่๑๘	เมษายน	๒๕๖๑	มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑.	รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	 สมัยประชุมสามัญ	 สมัยท่ี	 ๔	 (ครั้งที่	 ๓)	 ประจ�าปี



รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

28

พุทธศักราช	๒๕๖๐	เมื่อวันพุธที่	๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	และสมัยที่	๔	(ครั้งที่	๔)	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๐	
เมื่อวันพุธที่	๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	

	 •	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.	กระทู้ถามสดของนายเชนทร์	 วิพัฒน์บวรวงศ์	 เรื่อง	 ขอทราบผลการด�าเนินการตามญัตติของสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร	
	 •	 พลต�ารวจเอก	 อัศวิน	 ขวัญเมือง	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 ได้มอบให้นายจักกพันธุ์	 ผิวงาม		

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๓.	กระทู้ถามสดของพลต�ารวจตรี	ประสพโชค	พร้อมมูล	เรื่อง	ขอทราบแนวทางการด�าเนินการเกี่ยวกับ

หาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
	 •	 พลต�ารวจเอก	อัศวิน	ขวัญเมือง	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๔.	รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานคร				
	 ๔.๑	รายงานผลงานของคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
	 ๔.๒	รายงานผลงานของคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา
	 	 	 •	 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสามัญทั้ง	๒	คณะ
๕.	ญัตติของนายไพฑูรย์	 ขัมภรัตน์	 เรื่อง	 ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา	

ข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน	
	 •	 ทีป่ระชุมมมีติตัง้คณะกรรมการวสิามัญฯ	จ�านวน	๑๗	คน	โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน	๑๕๐	วนั
๖.	ญัตติของพลเอก	โกญจนาท	จุณณะภาต	เรื่อง	ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดผลการตรวจสอบอาคารที่

เกิดอัคคีภัยและก�าหนดมาตรการเร่งด่วนในห้วงฤดูแล้ง	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมสภาฯ	คราวต่อไป
๗.	ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัระเบยีบ

หาบเร่แผงลอยในทางเท้าและที่สาธารณะ		
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก	๙๐	วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดในวันที่	

๑๙	เมษายน	๒๕๖๑

สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๔) เมือ่วนัพธุที	่๒๕	เมษายน	๒๕๖๑	มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑.	รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	 สมัยประชุมสามัญ	 สมัยท่ี	 ๑	 (ครั้งที่	 ๑)	 ประจ�าปี	

พุทธศักราช	๒๕๖๑	เมื่อวันพุธที่	๑๐	มกราคม	๒๕๖๐	
	 •	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.	รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานคร
	 ๒.๑	รายงานผลงานของคณะกรรมการการสาธารณสุข
				๒.๒	รายงานผลงานของคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
				๒.๓	รายงานผลงานของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ	การเงิน	การคลังและติดตามงบประมาณ
	 	 	 •	 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสามัญทั้ง	๓	คณะ
๓.	รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงระเบียบ

กรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน	พ.ศ.	๒๕๕๕	และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน	พ.ศ.	๒๕๕๔	

	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
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สรุปผลงานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมและพิจารณา

เปิดเผยรายงานการประชุมลับ

๔.	รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการจัดระบบสาธารณสุขระดับอ�าเภอ
เขตกรุงเทพมหานคร		

	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๕.	ญตัติของนายภาส	ภาสสทัธา	เรือ่ง	ขอให้สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทาง

การปรับปรุงกฎหมายด้านการโยธาและผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร	
	 •	 ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามัญฯ	จ�านวน	๑๕	คน	โดยก�าหนดเวลาในการศกึษาภายใน	๑๒๐	วนั
๖.	ญัตติของนายไพฑูรย์	 ขัมภรัตน์	 เรื่อง	 ขอให้กรุงเทพมหานครจัดและปรับปรุงสวัสดิการให้แพทย์	

พยาบาล	 บุคลากรโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร	 พร้อมส่ิงอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่	
ให้เหมาะสม	

	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป	

สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๕) เมือ่วนัพธุที	่๒	พฤษภาคม	๒๕๖๑	มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑.	รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	 สมัยประชุมสามัญ	 สมัยท่ี	 ๑	 (ครั้งที่	 ๒)	 ประจ�าปี	

พุทธศักราช	๒๕๖๑	เมื่อวันพุธที่	๑๗	มกราคม	๒๕๖๑	
	 •	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.	กระทูถ้ามสดของนายไพฑรูย์	ขมัภรตัน์	เรือ่ง	ขอทราบผลการด�าเนนิการโครงการก่อสร้างถนนเทดิราชนั		

สะพานข้ามคูนายกิมสาย	๑	และข้ามคลองเปรมประชากร	เขตดอนเมือง	
	 •	 พลต�ารวจเอก	 อัศวิน	 ขวัญเมือง	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 ได้มอบให้นายจักกพันธุ์	 ผิวงาม		

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๓.	รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานคร
	 ๓.๑	รายงานผลงานของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
	 ๓.๒	รายงานผลงานของคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
	 ๓.๓	รายงานผลงานของคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม
	 	 	 •		ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสามัญทั้ง	๓	คณะ
๔.	ญัตติของพลเอก	โกญจนาท	จุณณะภาต	เรื่อง	ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดผลการตรวจสอบอาคาร	

ที่เกิดอัคคีภัยและก�าหนดมาตรการเร่งด่วนในห้วงฤดูแล้ง		
	 •	 ผู้เสนอญัตติได้ขอถอนญัตติดังกล่าวและที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๕.	ญัตติของนายภาส	ภาสสัทธา	เรื่อง	ขอให้กรุงเทพมหานครส่งเสริมและเร่งรัดให้มีเครือข่ายครอบครัว

และชมรมผู้ปกครองในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๖.	ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและวิธีการที่มีประสิทธิภาพและ

คุ้มค่าในการจัดเก็บและก�าจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร		
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก	๙๐	วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดในวันที่	

๘	พฤษภาคม	๒๕๖๑

สมยัประชมุสามัญ สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี ๖)	เมือ่วนัพธุที	่๙	พฤษภาคม	๒๕๖๑	มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดังนี้
๑.	รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	 สมัยประชุมสามัญ	 สมัยท่ี	 ๑	 (ครั้งที่	 ๓)	 ประจ�าปี	

พุทธศักราช	๒๕๖๑	เมื่อวันพุธที่	๒๔	มกราคม	๒๕๖๑	
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	 •	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.		กระทูถ้ามสดของนายอภริตัน์	 ศวิพรพทิกัษ์	 เรือ่ง	 ขอทราบความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง	

ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า	ช่วงที่	๒	ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า	จากคลองหัวหมากถึงคลองล�าสาลี	
	 •	 พลต�ารวจเอก	 อัศวิน	 ขวัญเมือง	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 ได้มอบให้นายจักกพันธุ์	 ผิวงาม		

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๓.	กระทู้ถามสดของนายไพฑูรย์	ขัมภรัตน์	เรื่อง	ขอทราบผลการด�าเนินการจัดตั้งสถานีดับเพลิงในพื้นที่

เขตดอนเมืองได้ด�าเนินการไปแล้วเพียงใด	
	 •	 พลต�ารวจเอก	 อัศวิน	 ขวัญเมือง	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 ได้มอบให้นายสกลธี	 ภัททิยกุล		

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๔.	รายงานผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุและพจิารณาเปิดเผยรายงานการประชมุลบั	
	 •	 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสามัญ
๕.	รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาและตดิตามการด�าเนนิงานของกรงุเทพมหานคร

ตามนโยบายของรัฐบาล		
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๖.	ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	พ.ศ.	....
	 •	 ทีป่ระชมุได้ลงมตใินวาระทีห่นึง่	รบัหลกัการแห่งร่างข้อบญัญตัฯิ	และมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญั

พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ	จ�านวน	๑๕	คน	โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน	๗	วัน
๗.	ญตัตขิองนายเชนทร์	วพิฒัน์บวรวงศ์	เรือ่ง	ขอให้กรงุเทพมหานครเร่งรดัการด�าเนนิการปรบัปรงุข้อบญัญตั	ิ

และระเบยีบเกีย่วกบัการงบประมาณ	การคลงั	และการพสัด	ุตามทีค่ณะกรรมการวสิามญัฯ	ได้ศึกษาและยกร่างไว้		
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๘.	ญตัตขิองนางสาวดวงพร	รจิุเรข	เร่ือง	ขอให้กรงุเทพมหานครส่งเสรมิยกย่องเชดิชเูกยีรตผิูท้�าคณุประโยชน์	

ด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร		
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๙.	ญตัตขิองนายไพฑรูย์	ขมัภรตัน์	เรือ่ง	ขอให้กรงุเทพมหานครด�าเนนิการควบคมุการเชือ่มถนนสาธารณะ

กับถนนเอกชน	โดยเอกชนเรียกเก็บค่าผ่านทาง		
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๑๐.		 ญัตติของพลต�ารวจโท	 ธีระศักดิ์	 ง่วนบรรจง	 เรื่อง	 ขอให้สภากรุงเทพมหานคร	 ตั้งคณะกรรมการ

วิสามัญศึกษาการจัดระเบียบบนทางเท้ารวมถึงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร
	 •	 ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ	 จ�านวน	 ๑๓	 คน	 โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน		

๑๘๐	วัน
๑๑.		 กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาปรบัปรงุภารกจิส�านกัและส�านกังานเขต		

เพื่อรองรับการบริการของประชาชน	ขอลาออก	จ�านวน	๑	คน	
	 •	 ที่ประชุมเห็นชอบตั้งนายนพ	ชูสอน	ผู้อ�านวยการส่วนการปกครองและเลือกตั้ง	ส�านักงานปกครอง

และทะเบียน	เป็นกรรมการแทนในต�าแหน่งที่ว่าง

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง (คร้ังท่ี ๗) เมื่อวันพุธที่	 ๑๖	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๑	 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา		
โดยสรุปดังนี้

๑.	รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	 สมัยประชุมสามัญ	 สมัยท่ี	 ๑	 (ครั้งที่	 ๔)	 ประจ�าปี	
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พุทธศักราช	๒๕๖๑	เมื่อวันพุธที่	๓๑	มกราคม	๒๕๖๑	
	 •	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.	ญัตติของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 เรื่อง	 ขอความเห็นชอบงบประมาณโครงการก่อสร้างลิฟต	์

ส�าหรบัผูส้งูอายแุละคนพกิารของระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพมหานครตามแนวเส้นทางสมัปทาน	(คณะกรรมการ
วิสามัญฯ	รายงานผลการพิจารณา)		

	 •	 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณา	 ในส่วนของการให้ความเห็นชอบนั้นที่ประชุมมีมติ
ให้พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนลงมติในคราวต่อไป

๓.	ญัตติของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 เรื่อง	 ขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี		
จ�านวน	๖	โครงการ	(คณะกรรมการวิสามัญฯ	รายงานผลการศึกษา)	

	 •	 ทีป่ระชมุมกีารอภปิรายกนัอย่างกว้างขวาง	ประธานพจิารณาเหน็ว่าสมาชกิได้อภิปรายกันพอสมควร	
แล้วจึงสั่งเลื่อนการประชุมและก�าหนดให้น�าไปพิจารณาต่อในการประชุมคราวต่อไป

๔.	ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการขอใช้ทีด่นิของหน่วยราชการอืน่	
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ท�าการหรือเพื่อประโยชน์ในการจัดท�าบริการสาธารณะ		

	 •	 ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
๔.	ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพ	

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	 •	 ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง (คร้ังท่ี ๘) เมื่อวันพุธที่	 ๒๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๑	 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา							
โดยสรุปดังนี้

๑.	ญตัติของผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร	เรือ่ง	ขอความเหน็ชอบงบประมาณโครงการก่อสร้างลฟิต์ส�าหรบั
ผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร	ตามแนวเส้นทางสัมปทาน	(ค้างพิจารณามาจาก
วันพุธที่	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๖๑)		

	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๒.	ญัตติของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 เรื่อง	 ขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี		

จ�านวน	๖	โครงการ	(คณะกรรมการวสิามญัฯ	รายงานผลการศกึษา)	(ค้างพจิารณามาจากวนัพธุที	่๑๖	พฤษภาคม	
๒๕๖๑)	

	 •	 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและได้มีมติให้เล่ือนการพิจารณาออกไปในคราวประชุม
ต่อไป

๓.	ญัตติของนายภาส	 ภาสสัทธา	 เรื่อง	 ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา	
การด�าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

	 •	 ที่ประชุมได้มีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไปในคราวประชุมต่อไป
๔.	ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการขอใช้ทีด่นิของหน่วยราชการอืน่	

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ท�าการหรือเพื่อประโยชน์ในการจัดท�าบริการสาธารณะ
	 •	 ที่ประชุมได้มีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไปในคราวประชุมต่อไป
๕.	ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพ	

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	 •	 ที่ประชุมได้มีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไปในคราวประชุมต่อไป
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สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง (คร้ังท่ี ๙) เมื่อวันพุธที่	 ๓๐	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๑	 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา	
โดยสรุปดังนี้

๑.	รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	 สมัยประชุมสามัญ	 สมัยท่ี	 ๑	 (ครั้งที่	 ๕)	 ประจ�าปี
พุทธศักราช	๒๕๖๑	เมื่อวันพุธที่	๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑	

	 •	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.	รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาปรบัปรงุภารกิจระหว่างส�านกั

และส�านักงานเขต	เพื่อรองรับการบริการประชาชน	(ส่วนที่	๑)	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๓.	ญัตติของนายภาส	 ภาสสัทธา	 เรื่อง	 ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา	

การด�าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	(เลื่อนมาจากวันพุธที่	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๖๑)
	 •	 ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ	 จ�านวน	 ๑๑	 คน	 โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน		

๙๐	วัน
๔.	ญตัตขิองนายพรเทพ	ศริวินารงัสรรค์	เรือ่ง	ขอให้สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษา

ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	
	 •	 ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ	 จ�านวน	 ๑๘	 คน	 โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน		

๑๒๐	วัน
๕.	ญัตติของนายนิรันดร์	 ประดิษฐกุล	 เรื่อง	 ขอให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการใช้ประโยชน์อาคาร	

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	๒	ดินแดง	และอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานครให้เกิดความคุ้มค่า
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๖.	ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขอใช้ที่ดินของหน่วยราชการ

อื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ท�าการหรือเพื่อประโยชน์ในการจัดท�าบริการสาธารณะ	 (เล่ือนมาจาก	
วันพุธที่	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๖๑)	

	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก	 ๙๐	 วันนับแต่วันที่ครบก�าหนด	
เมื่อวันที่	๗	พฤษภาคม	๒๕๖๑

๗.	ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพ	
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	(เลื่อนมาจากวันพุธที่	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๖๑)

	 •	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี	๓๐	วนันบัแต่วนัทีค่รบก�าหนดเมือ่วนัที่	
๖	พฤษภาคม	๒๕๖๑

๘.	ญัตติของนายไพฑูรย์	ขัมภรัตน์	 เรื่อง	ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเพิ่มกรรมการ	ในคณะกรรมการ	
วิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน

	 •	 ที่ประชุมเห็นชอบตั้งพลเอก	โกญจนาท	จุณณะภาต	เป็นกรรมการ

สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๑๐) เมือ่วนัพธุที	่๖	มถินุายน	๒๕๖๑	มเีรือ่งทีผ่่านการพิจารณาโดยสรปุดงันี้
๑.	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการตามญัตติของพลตรี	 สุทธิชัย		

วงษ์บุบผา	ตามมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร	สมัยประชุมสามัญ	สมัยที่	๑	(ครั้งที่	๒)	ประจ�าปีพุทธศักราช	
๒๕๖๑	เมื่อวันพุธที่	๑๗	มกราคม	๒๕๖๑	ขอให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่ก�าหนดให้
ผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ

	 •	 ที่ประชุมรับทราบ
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๒.	ญัตติของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 เรื่อง	 ขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี		
จ�านวน	๖	โครงการ	(คณะกรรมการวิสามญัฯ	รายงานผลการศกึษา)	(ค้างพจิารณามาจากวนัพธุที	่๒๓	พฤษภาคม	
๒๕๖๑)	

	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตตามรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ	และได้มี
มติเห็นชอบให้มีการลงมติเป็นรายโครงการ	โดยมีผลการลงมติ	ดังนี้

	 	 ๑)	โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจดัมลูฝอย	โดยระบบเตาเผามลูฝอย	ขนาดไม่น้อยกว่า	๑,๐๐๐	ตนัต่อวนั		
ทีศ่นูย์ก�าจดัมลูฝอยอ่อนนชุ	ระยะเวลาด�าเนนิการ	๒๔	ปี	วงเงนิงบประมาณทัง้โครงการ	๗,๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-	บาท	

	 	 	 •	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
	 	 ๒)	โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจดัมลูฝอย	โดยระบบเตาเผามลูฝอย	ขนาดไม่น้อยกว่า	๑,๐๐๐	ตนัต่อวนั		

ทีศ่นูย์ก�าจดัมลูฝอยหนองแขม	ระยะเวลาด�าเนนิการ	๒๔	ปี	วงเงนิงบประมาณทัง้โครงการ	๗,๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-	บาท	
	 	 	 •	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
	 	 ๓)	โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่และน�าไปก�าจัด

อย่างถูกสุขลักษณะท่ีศูนย์ก�าจัดมูลฝอยสายไหม	 ระยะเวลาด�าเนินการ	 ๒๓	 ปี	 วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ	
๔,๙๖๔,๐๐๐,๐๐๐.-	บาท	

	 	 	 •	ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ
	 	 ๔)	โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่และน�าไปก�าจัด

อย่างถูกสุขลักษณะท่ีศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม	 ระยะเวลาด�าเนินการ	๒๓	ปี	 วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ	
๔,๙๖๔,๐๐๐,๐๐๐.-	บาท	

	 	 	 •	ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ
	 	 ๕)	โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยพร้อมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและ	

ของเสียชุมชน	ระยะเวลาด�าเนินการ	๒๓	ปี	วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ	๑,๖๔๒,๕๐๐,๐๐๐.-	บาท							
	 	 	 •	ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ
							๖)	โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยรัชวิภาและน�าส่งไปก�าจัดที	่

ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร	 ระยะเวลาด�าเนินการ	 ๑๑	 ปี	 วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ	
๗๙๕,๗๐๐,๐๐๐.-	บาท	

	 	 	 •	ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ
๓.	ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	 เรื่อง	 ก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง	 ดัดแปลง	 ใช้หรือเปล่ียนการใช้

อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงลาดกระบัง	แขวงทับยาว	แขวงคลองสามประเวศ		
แขวงคลองสองต้นนุ่น	เขตลาดกระบัง	และแขวงประเวศ	แขวงดอกไม้	เขตประเวศ	กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	....	

	 •	 ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ	ก่อนรับหลักการ	จ�านวน	๑๑	คน	โดยก�าหนด	เวลาในการ
พิจารณาภายใน	๔๕	วัน

๔.	ญัตติด้วยวาจาของนายอัครวัฒน์	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	เรื่อง	ขอให้กรุงเทพมหานครก�าชับเจ้าหน้าที่	
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	

	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
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รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๑ - ๖)
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 

สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่๑) เมือ่วนัพธุที	่๔	กรกฎาคม	๒๕๖๑	มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑.	รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	สมัยประชุมสามัญ	สมัยที่สอง	 (ครั้งที่	 ๑)	ประจ�าปี

พุทธศักราช	๒๕๖๑	เมื่อวันพุธที่	๔	เมษายน	๒๕๖๑	
	 •	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.	กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกพงษ์เพชร	พื้นที่เขตหลักส่ี	 ในส่วนที่

อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี	ซึ่งเป็นการด�าเนินการนอกเขตกรุงเทพมหานคร									
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๓.	ญัตติของพลตรี	 สุทธิชัย	 วงษ์บุบผา	 เร่ือง	 ขอให้กรุงเทพมหานครบริหารจัดการศูนย์สร้างสุขทุกวัย	

ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการประชาชน	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๔.	ญัตติของนายไพฑูรย์	 ขัมภรัตน์	 เรื่อง	 ขอให้สภากรุงเทพมหานครแก้ไขชื่อและเพิ่มพ้ืนที่ศึกษาของ	

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๕.	ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพ	

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก	 ๖๐	 วันนับแต่วันที่ครบก�าหนด		

เมื่อวันที่	๕	มิถุนายน	๒๕๖๑
๖.	ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาปรบัปรงุภารกจิระหว่าง

ส�านักและส�านักงานเขต	เพื่อรองรับการบริการประชาชน	
	 •	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี	๑๒๐	วนันบัแต่วนัครบก�าหนดเมือ่วนัที่	

๒๔	พฤษภาคม	๒๕๖๑		

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๒)	เมื่อวันพุธที่	๑๑	กรกฎาคม	๒๕๖๑	มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป	
ดังนี้

๑.	ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการตามญัตติของนายพรเทพ			
ศิริวนารังสรรค์	 เรื่อง	 ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งด�าเนินการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและออกประกาศ
กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขและขอให้บังคับใช้อย่างจริงจัง	

	 •	 ที่ประชุมรับทราบ
๒.	รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	สมัยประชุมสามัญ	สมัยที่สอง	 (ครั้งที่	 ๒)	ประจ�าปี	

พุทธศักราช	๒๕๖๑	เมื่อวันพุธที่	๑๑	เมษายน	๒๕๖๑	
	 •	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๓.	กระทู้ถามสดของนายพรชัย	เทพปัญญา	เรื่อง	ขอทราบแนวทางการจัดหาอาหารส�าหรับเด็กนักเรียน

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
	 •	 พลต�ารวจเอก	อัศวิน	ขวัญเมือง	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	และนายจักกพันธุ์	ผิวงาม	รองผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร	เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
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สรุปผลงานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมและพิจารณา

เปิดเผยรายงานการประชุมลับ

๔.	ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	 เรื่อง	 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	พ.ศ.	 ....	 ในวาระที่สองและ	
วาระที่สาม	

	 •	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ	และได้มี
มติเห็นชอบในวาระที่สาม	เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป

๕.	รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ	
การสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	

	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๖.	ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	 เรื่อง	 ค่าธรรมเนียมส�าหรับการด�าเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วย	

การสาธารณสุข	พ.ศ.	....	
	 •	 ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป
๗.	 ขอถอนร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	 เรื่อง	 ก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง	 ดัดแปลง	 ใช้หรือเปลี่ยน	

การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นท่ีบางส่วนในท้องที่แขวงลาดกระบัง	 แขวงทับยาว	 แขวงคลองสาม
ประเวศ	แขวงคลองสองต้นนุน่	เขตลาดกระบงั	และแขวงประเวศ	แขวงดอกไม้	เขตประเวศ	กรงุเทพมหานคร	พ.ศ.	....	

	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนร่างข้อบัญญัติฯ	ดังกล่าว
๘.	ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร	เรือ่ง	การยกเว้นการปฏบิตัติามกฎกระทรวงก�าหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง	

ดดัแปลง	หรอืเปล่ียนการใช้อาคารบางชนดิหรอืบางประเภทในพืน้ทีบ่างส่วนในท้องทีเ่ขตลาดกระบงั	เขตประเวศ	
กรุงเทพมหานคร	 และอ�าเภอบางพลี	 กิ่งอ�าเภอบางเสาธง	 อ�าเภอบางพลี	 จังหวัดสมุทรปราการ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗		
พ.ศ.	....	

	 •	 ที่ประชุมมีมติให้มีการพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว	 และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศ	
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

๙.	ญัตติของนายไพฑูรย์	 ขัมภรัตน์	 เรื่อง	 ขอให้สภากรุงเทพมหานครแก้ไขชื่อและเพิ่มพ้ืนที่ศึกษาของ	
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน		
เป็น	 “คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์	
ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน”	

	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๑๐.	 ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปรับปรุงข้อบังคับการประชุม	

สภากรุงเทพมหานคร		
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก	 ๔๕	 วันนับแต่วันที่ครบก�าหนด	

เมื่อวันที่	๒๗	มิถุนายน	๒๕๖๑
๑๑.	ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหาร

จัดการการด�าเนินกิจการของบริษัท	กรุงเทพธนาคม	จ�ากัด	ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท�าบริการสาธารณะ		
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก	 ๑๘๐	 วันนับแต่วันที่ครบก�าหนด		

ซึ่งจะครบก�าหนดในวันที่	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๑
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รายงานการประชมุสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ ทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ 
ตรวจของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี้     

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม (คร้ังท่ี ๓)	 เมื่อวันพุธที่	 ๑๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา	
โดยสรุปดังนี้

๑.	ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการตามญัตติของนายนิรันดร	์	
ประดิษฐกุล	 เรื่อง	 ขอให้กรุงเทพมหานครทบทวนการอนุญาตให้ใช้สถานที่ภายในสวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้สวนสาธารณะ	

	 •	 ที่ประชุมรับทราบ
๒.	ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	ค่าธรรมเนียมส�าหรับการด�าเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุข	พ.ศ.	....		
	 •	 ทีป่ระชมุได้ลงมติในวาระทีห่นึง่	รบัหลกัการแห่งร่างข้อบญัญติัฯ	และมมีตติัง้คณะกรรมการ	วสิามญัฯ	

จ�านวน	๑๓	คน	โดยก�าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติภายใน	๕	วัน
๓.	ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	 เรื่อง	 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒		

โดยก�าหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นจ�านวนไม่เกิน	๘๐,๔๔๕,๘๐๑,๐๐๐	บาท	จ�าแนกดังนี้
	 ก.	งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	๘๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท
	 ข.	งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	๔๔๕,๘๐๑,๐๐๐	บาท
	 •	 ที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯ	 อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง	 และยังมีสมาชิกสภาฯ	 แจ้งความประสงค	์

จะอภปิรายอกีหลายท่าน	ประกอบกบัได้ด�าเนนิการประชมุมาจนถงึเวลา	๑๗.๐๕	น.	แล้ว	ประธานสภาฯ	จงึสัง่ให้มี	
การอภิปรายต่อในวันพฤหัสบดีที่	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๖๑	เวลา	๑๐.๐๐	น.	ณ	ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร			

	
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม (คร้ังท่ี ๓) เมื่อวันพุธที่	 ๑๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา	
โดยสรุปดังนี้

๑.	ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	
	 •	 ที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯ	อภิปรายต่อจากเมื่อวันพุธที่	๑๘	กรกฎาคม	๒๕๖๑	จนครบทุกด้านแล้ว		

ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง	 รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ	 และมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ	 จ�านวน		
๓๗	คน	โดยก�าหนดเวลาแปรญัตติภายใน	๗	วัน

๒.	ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัระเบยีบ
หาบเร่แผงลอยในทางเท้าและที่สาธารณะ	

	 •	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี	๙๐	วนันบัแต่วนัทีค่รบก�าหนดเมือ่วนัที่	
๑๘	กรกฎาคม	๒๕๖๑

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม (คร้ังท่ี ๔) เมื่อวันพุธที่	 ๒๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา	
โดยสรุปดังนี้				

๑.	รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	

	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
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เปิดเผยรายงานการประชุมลับ

๒.	ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร	เรือ่ง	การกูเ้งนิเพือ่ใช้ในการรบัโอนทรพัย์สนิ	หนีส้นิ	และภาระอืน่ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว	ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	พ.ศ.	....

	 •	 ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาไปในคราวประชุมครั้งต่อไป

สมยัประชมุสามัญ สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่๕)	เมือ่วนัพธุที	่๑	สงิหาคม	๒๕๖๑	มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้				
๑.	ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร	เรือ่ง	การกูเ้งนิเพือ่ใช้ในการรบัโอนทรพัย์สนิ	หนีส้นิ	และภาระอืน่ของ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว	ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	พ.ศ.	....
	 •	 ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาฯ	 ก่อนรับหลักการ	 จ�านวน	๑๕	 คน	 โดยก�าหนด

ระยะเวลาในการพิจารณา	๓๐	วัน
๒.	ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและวิธีการที่มีประสิทธิภาพและ

คุ้มค่าในการจัดเก็บและก�าจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก	๖๐	วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดในวันที่	

๖	สิงหาคม	๒๕๖๑

สมัยประชมุสามญั สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่๖)	เมือ่วนัพธุที	่๒๙	สงิหาคม	๒๕๖๑	มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี	้			
๑.	ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครได้มหีนงัสอืรายงานผลการด�าเนนิการตามญตัตขิองนายพรชยั	เทพปัญญา		

เรื่อง	 ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการจัดซ้ือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ	 (Automated	 External		
Defibrillator	(AED))

	 •	 ที่ประชุมรับทราบ
๒.	ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครได้มหีนงัสอืรายงานผลการด�าเนินการตามญตัตขิองนางสาวดวงพร	รจุเิรข		

เรื่อง	ขอให้กรุงเทพมหานครส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท�าคุณประโยชน์ด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
	 •	 ที่ประชุมรับทราบ
๓.	ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครได้มีหนงัสอืรายงานผลการตรวจสอบงบการเงนิของกรงุเทพมหานคร	ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 •	 ที่ประชุมรับทราบ
๔.	ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ในวาระ

ที่สองและวาระที่สาม	
	 •	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ		

ซึ่งมีกรรมการขอสงวนความเห็นไว้หลายรายการ	 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ	
คณะกรรมการวิสามัญฯ	และได้มมีติเห็นชอบในวาระที่สาม	เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป	
พร้อมทั้งมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตตามที่คณะกรรมการวิสามัญฯ	เสนอ

๕.	ญตัติร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร	เรือ่ง	การกูเ้งนิเพือ่ใช้ในการรบัโอนทรพัย์สนิ	หนีสิ้น	และภาระอืน่	
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว	 ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	 และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	 พ.ศ.	 ....		
(คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	 เรื่อง	 การกู้เงินเพ่ือใช้ในการรับโอนทรัพย์สิน		
หนีส้นิ	และภาระอืน่ของโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว	ช่วงหมอชติ-สะพานใหม่-คูคต	และช่วงแบริง่-สมทุรปราการ	
พ.ศ.	....	ก่อนรับหลักการ	รายงานผลการพิจารณา)	

	 •	 ที่ประชุมเมื่อคณะกรรมการวิสามัญฯ	 รายงานผลการพิจารณาแล้ว	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	
ได้ขอถอนญัตติร่างข้อบัญญัติฯ	ไปพิจารณาใหม่	และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
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รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง (ครั้งที่ ๑ - ๓)
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 	 	

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีหนึ่ง (คร้ังท่ี ๑)	 เม่ือวันศุกร์ที่	 ๑๔	 กันยายน	 ๒๕๖๑	 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา	
โดยสรุปดังนี้

๑.	ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการตามญัตติของนายเชนทร	์	
วิพัฒน์บวรวงศ์	 เร่ือง	 ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการด�าเนินการปรับปรุงข้อบัญญัติและระเบียบเกี่ยวกับการ	
งบประมาณ	การคลัง	และการพัสดุ	ตามที่คณะกรรมการวิสามัญได้ศึกษาและยกร่างไว้	

	 •	 ที่ประชุมรับทราบ
๒.	ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครได้มีหนงัสอืรายงานผลการด�าเนนิการตามญตัตขิองพลตร	ีสุทธชิยั	วงษ์บบุผา	

และคณะ	เรื่อง	ขอให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่ก�าหนดให้ผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ
	 •	 ที่ประชุมรับทราบ
๓.	ร่างข้อบญัญตักิรุงเทพมหานคร	เรือ่ง	การกูเ้งนิเพือ่ใช้ในการรบัโอนทรพัย์สิน	และหนีส้ิน้	ของโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเขียว	ช่วงหมอชิต	–	สะพานใหม่	–	คูคต	และช่วงแบริ่ง	–	สมุทรปราการ	พ.ศ.	....		
	 •	 ทีป่ระชมุได้ลงมตใินวาระทีห่นึง่	รบัหลกัการแห่งร่างข้อบญัญตัฯิ	และมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญั

พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ	จ�านวน	๑๗	คน	โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน	๓	วัน

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ (คร้ังท่ี ๒) เมื่อวันพุธที่	 ๒๖	 กันยายน	 ๒๕๖๑	 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา	
โดยสรุปดังนี้

๑.	เลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร
	 •	 ที่ประชุมมีมติเลือกร้อยต�ารวจตรี	เกรียงศักดิ์	โลหะชาละ	เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร
๒.	เลือกรองประธานสภากรุงเทพมหานคร
	 •	 ที่ประชุมมีมติเลือกรองประธานสภาฯ	๒	คน	ดังนี้	
	 	 ๑.	 นายกิตติ	 บุศยพลากร	 เป็นรองประธานสภาฯ	คนที่หนึ่ง	
	 	 ๒.	 	นายนิรันดร์	 ประดิษฐกุล	 เป็นรองประธานสภาฯ	คนที่สอง	
๓.	เลือกตัง้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุและพจิารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ	ทีป่ระชมุ

มีมติให้มีกรรมการฯ	จ�านวน	๕	คน	ดังนี้
	 	 ๑.	 นางสาวเฟื่องฟ้า	 เทียนประภาสิทธิ์
	 	 ๒.	 นางสาวดวงพร	 รุจิเรข
	 	 ๓.	 นายธวัชชัย	 ฟักอังกูร
	 	 ๔.	 นายอัครวัฒน์	 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา
	 	 ๕.	 เรือโท	วารินทร์	 เดชเจริญ

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง (ครั้งที่ ๓)	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	๒๗	กันยายน	๒๕๖๑	มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา	
โดยสรุปดังนี้

๑.	ร่างข้อบญัญตักิรุงเทพมหานคร	เรือ่ง	การกูเ้งนิเพือ่ใช้ในการรบัโอนทรพัย์สิน	และหนีส้นิ	ของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว	ช่วงหมอชิต	-	สะพานใหม่	-	คูคต	และช่วงแบริ่ง	–	สมุทรปราการ	พ.ศ.	....	ในวาระที่สองและ
วาระที่สาม	
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เปิดเผยรายงานการประชุมลับ

	 •	 ทีป่ระชุมได้พิจารณาร่างข้อบญัญตัใินวาระทีส่องจากรายงานของคณะกรรมการวสิามญัฯ	และมีมติ
เห็นชอบในวาระที่สาม	เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป

๒.	รายงานผลการศึกษาการด�าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
	 •	 ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมคราวต่อไป
๓.	การเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการการอุดมศึกษาและประกาศ	

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก	นายพรชัย	เทพปัญญา

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑ - ๖)
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑)	เมื่อวันพุธที่	๓	ตุลาคม	๒๕๖๑	มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑.	รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	สมัยประชุมสามัญ	สมัยที่สอง	 (ครั้งที่	 ๓)	ประจ�าปี	

พุทธศักราช	๒๕๖๑	เมื่อวันพุธที่	๑๘	เมษายน	๒๕๖๑	
	 •	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.	รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศึกษาปรบัปรงุข้อบงัคับการประชุมสภากรงุเทพมหานคร	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานครด�าเนินการต่อไป
๓.	ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	ค่าธรรมเนียมส�าหรับการด�าเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุข	พ.ศ.	....	ในวาระที่สองและวาระที่สาม		
	 •	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ	และได้มี

มติเห็นชอบในวาระที่สาม	เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป
๔.	ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	ค่าบริการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....		
	 •	 ทีป่ระชมุได้ลงมตใินวาระทีห่นึง่	รบัหลกัการแห่งร่างข้อบญัญตัฯิ	และมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญั

พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ	จ�านวน	๑๓	คน	โดยก�าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติภายใน	๕	วันท�าการ
๕.	ญัตติของพลโท	โชติภณ	จันทร์อยู่	เรื่อง	ขอให้กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงพยาบาลและโรงเรียน	

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	 ลดละเลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม	 รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชนช่วยกันลดปริมาณ	
การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม	

	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๖.	นโยบายในการแก้ไขปัญหาการบริการจัดการตลาดนัดจตุจักร	
	 •	 ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปในคราวประชุมครั้งต่อไป
๗.	ขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดระเบียบ

หาบเร่แผงลอยในทางเท้าและที่สาธารณะ	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก	 ๑๒๐	 วันนับแต่วันที่ครบก�าหนด	

เมื่อวันที่	๑๘	กรกฎาคม	๒๕๖๑
๘.	ขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขอใช้ท่ีดินของหน่วยราชการอื่น

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ท�าการหรือเพื่อประโยชน์ในการจัดท�าบริการสาธารณะ
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก	 ๙๐	 วันนับแต่วันที่ครบก�าหนด	

เมื่อวันที่	๕	สิงหาคม	๒๕๖๑	 	
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สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันพุธที่	๑๐	ตุลาคม	๒๕๖๑	มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑.	รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	สมัยประชุมสามัญ	สมัยที่สอง	 (ครั้งที่	 ๔)	ประจ�าปี	

พุทธศักราช	๒๕๖๑	เมื่อวันพุธที่	๒๕	เมษายน	๒๕๖๑	
	 •	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.	รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการด�าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง	

กรงุเทพมหานคร	(เลือ่นมาจากการประชุมสมยัวสิามญั	สมยัทีห่นึง่	(ครัง้ที	่๓)	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่๒๗	กนัยายน	๒๕๖๑)	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๓.	รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและวิธีการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ในการจัดเก็บและก�าจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๔.	ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	เงินสะสม	พ.ศ.	....		
	 •	 ทีป่ระชมุได้ลงมตใินวาระทีห่นึง่	รบัหลกัการแห่งร่างข้อบญัญตัฯิ	และมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ	

จ�านวน	๑๓	คน	โดยก�าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติภายใน	๓	วันท�าการ
๕.	นโยบายในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักร	 (เลื่อนมาจากการประชุมสมัยที่สี่		

(ครั้งที่	๑)	เมื่อวันพุธที่	๓	ตุลาคม	๒๕๖๑)		
	 •	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่อยู่ในที่ประชุม	เรื่องนี้จึงเป็นอันตกไป
๖.	ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษารูปแบบการปฏิรูปโรงพยาบาล	 สังกัด

กรุงเทพมหานคร		
	 •	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี	๓๐	วนันบัแต่วนัทีค่รบก�าหนดเมือ่วนัที่	

๓๐	กันยายน	๒๕๖๑
๗.	เลือกตั้งคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานคร	จ�านวน	๑๐	คณะ
	 •	 ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานคร	จ�านวน	๑๐	คณะ	โดยให้มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่	๑๐	ตุลาคม	๒๕๖๑	ดังนี้
	 ๑)	คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม
	 	 ๑.	 พลเอก	คนินทร	 วงศาโรจน์
	 	 ๒.	 นายค�ารณ	 โกมลศุภกิจ
	 	 ๓.	 นางสาวดวงพร	 รุจิเรข
	 	 ๔.	 นายพรชัย	 เทพปัญญา
	 	 ๕.	 นายวิชาญ	 ธรรมสุจริต
	 ๒)	คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
	 	 ๑.	 พลเอก	โกญจนาท	 จุณณะภาต
	 	 ๒.	 พลต�ารวจโท	พลบูรณ์	 ช�านาญกูล
	 	 ๓.	 นางสาวเฟื่องฟ้า	 เทียนประภาสิทธิ์
	 	 ๔.	 นายภาส	 ภาสสัทธา
	 	 ๕.	 นายอภิรัตน์	 ศิวพรพิทักษ์
	 ๓)		คณะกรรมการการสาธารณสุข
	 	 ๑.	 นายกิตติ	 บุศยพลากร
	 	 ๒.	 นายพรชัย	 เทพปัญญา



41

สรุปผลงานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมและพิจารณา

เปิดเผยรายงานการประชุมลับ

	 	 ๓.	 นายพรเทพ	 ศิริวนารังสรรค์
	 	 ๔.	 นางสุกัญญา	 สุวัฒนวงศ์
	 	 ๕.	 พลตรี	สุทธิชัย	 วงษ์บุบผา
	 ๔)		คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
	 	 ๑.	 พลเอก	คนินทร	 วงศาโรจน์
	 	 ๒.	 นายชยาวุธ	 ศิริยุทธ์วัฒนา
	 	 ๓.	 พลต�ารวจตรี	ประสพโชค	 พร้อมมูล
	 	 ๔.	 นายพรเทพ	 ศิริวนารังสรรค์
	 	 ๕.	 นายสุทธิชัย	 ทรรศนสฤษดิ์
	 ๕)	คณะกรรมการการเศรษฐกิจ	การเงิน	การคลังและติดตามงบประมาณ
	 	 ๑.	 นายค�ารณ	 โกมลศุภกิจ
	 	 ๒.	 นายเชนทร์	 วิพัฒน์บวรวงศ์
	 	 ๓.	 นายธวัชชัย	 ฟักอังกูร
	 	 ๔.	 นายภาส	 ภาสสัทธา
	 	 ๕.	 นางสุกัญญา	 สุวัฒนวงศ์
	 ๖)	คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย	
	 	 ๑.	 ร้อยต�ารวจตรี	เกรียงศักดิ์	 โลหะชาละ
	 	 ๒.	 นายกิตติ	 บุศยพลากร
	 	 ๓.	 พลต�ารวจตรี	ประสพโชค	 พร้อมมูล
	 	 ๔.	 เรือโท	วารินทร์	 เดชเจริญ
	 	 ๕.	 นายสมบูรณ์	 ม่วงกล�่า
	 ๗)		คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
	 	 ๑.	 นายฉัตรชัย	 พรหมเลิศ
	 	 ๒.	 พลโท	โชติภณ	 จันทร์อยู่
	 	 ๓.	 พลต�ารวจโท	พลบูรณ์	 ช�านาญกูล
	 	 ๔.	 นายไพฑูรย์	 ขัมภรัตน์
	 	 ๕.	 พลตรี	สุทธิชัย	 วงษ์บุบผา
	 ๘)		คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
	 	 ๑.	 ร้อยต�ารวจตรี	เกรียงศักดิ์	 โลหะชาละ
	 	 ๒.	 พลโท	โชติภณ	 จันทร์อยู่
	 	 ๓.	 นายนิรันดร์	 ประดิษฐกุล
	 	 ๔.	 นายไพฑูรย์	 ขัมภรัตน์
	 	 ๕.	 นายสมบูรณ์	 ม่วงกล�่า
	 ๙)	คณะกรรมการการจราจร	ขนส่ง	และการระบายน�้า
	 	 ๑.	 นายฉัตรชัย	 พรหมเลิศ
	 	 ๒.	 นายชยาวุธ	 ศิริยุทธ์วัฒนา
	 	 ๓.	 นายเชนทร์	 วิพัฒน์บวรวงศ์
	 	 ๔.	 พลต�ารวจโท	ธีระศักดิ์	 ง่วนบรรจง
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	 	 ๕.	 นายอภิรัตน์	 ศิวพรพิทักษ์
					๑๐)	คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา
	 	 ๑.	 พลเอก	โกญจนาท	 จุณณะภาต
	 	 ๒.	 นายนิรันดร์	 ประดิษฐกุล
	 	 ๓.	 นายวิชาญ	 ธรรมสุจริต
	 	 ๔.	 นายสุทธิชัย	 ทรรศนสฤษดิ์
	 	 ๕.	 นายอัครวัฒน์	 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา
๘.	ญัตติด้วยวาจาของนางสาวดวงพร	 รุจิเรข	 เรื่อง	 ขอให้สภากรุงเทพมหานครต้ังซ่อมกรรมการ	

ในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ	แทนในต�าแหน่งที่ว่าง	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้ง	พลต�ารวจโท	ธีระศักดิ์	ง่วนบรรจง	เป็นกรรมการแทนในต�าแหน่งที่ว่าง	

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๓)	เมื่อวันพุธที่	๑๗	ตุลาคม	๒๕๖๑	มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑.	กระทูถ้ามสดของนายนรินัดร์	ประดษิฐกลุ	เรือ่ง	ขอทราบการเตรยีมความพร้อมการเลือกตัง้ในปี	๒๕๖๒	
	 •	 พลต�ารวจเอก	อัศวิน	ขวัญเมือง	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
๒.	รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษารปูแบบการปฏริปูโรงพยาบาลสงักดักรงุเทพมหานคร	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป	
๓.	ญัตติของนายภาส	 ภาสสัทธา	 เรื่อง	 ขอให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบระบบควบคุมและการใช้งาน	

โทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	ในศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่าให้มีประสิทธิภาพ	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๔.	ญตัตขิองนายพรเทพ	ศริวินารงัสรรค์	เรือ่ง	ขอให้สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษา

ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน	
	 •	 ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามัญฯ	จ�านวน	๒๐	ท่าน	โดยก�าหนดระยะเวลาในการศึกษา	๑๘๐	วนั
๕.	ญตัติของนายนรินัดร์	ประดษิฐกุล	เรือ่ง	ขอให้สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัการปกครอง	

และรักษาความสงบเรียบร้อย	
	 •	 ผู้เสนอญัตติได้ขอถอนญัตติดังกล่าว	และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๖.	ญตัติของพลต�ารวจตรี	ประสพโชค	พร้อมมลู	เรือ่ง	ขอให้สภากรงุเทพมหานคร	ตัง้คณะกรรมการวสิามญั

ศึกษาแนวทางการพัฒนาการเดินทางด้วยระบบ	ล้อ	ราง	เรือ	และการเชื่อมโยง	เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ	สังคม	และ
การท่องเที่ยว	

	 •	 ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ	 จ�านวน	 ๒๒	 ท่าน	 โดยก�าหนดระยะเวลาในการศึกษา		
๑๘๐	วัน

๗.	ญตัตด้ิวยวาจาของนายภาส	ภาสสทัธา	เรือ่ง	ขอให้สภากรงุเทพมหานครตัง้ซ่อมกรรมการการโยธาและ
ผังเมือง	และคณะกรรมการสาธารณสุข	แทนในต�าแหน่งที่ว่าง	

	 •	 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตั้งนายพรชัย	 เทพปัญญา	 เป็นกรรมการในคณะกรรมการ	 การโยธาและ
ผังเมือง	และพลเอก	โกญจนาท	จุณณะภาต	เป็นกรรมการในคณะกรรมการการสาธารณสุข

๘.	ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาข้อเท็จจรงิและกฎหมายทีใ่ช้ในการบริหาร
จัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน	

	 •	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอกี	๑๕๐	วนันบัแต่วนัทีค่รบก�าหนดเมือ่วันที่		
๑๕	กันยายน	๒๕๖๑		
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๙.	ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการปรบัปรงุกฎหมายด้านการโยธา
และผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร	

	 •	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอกี	๑๕๐	วนันบัแต่วนัทีค่รบก�าหนดเมือ่วันที่		
๒๓	สิงหาคม	๒๕๖๑

๑๐.	 ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา	
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	

	 	 •	 ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี	๑๒๐	วนันบัแต่วนัทีค่รบก�าหนดเมือ่วนัที่		
๒๗	กันยายน	๒๕๖๑		

๑๑.	 ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
ภารกิจระหว่างส�านักและส�านักงานเขต	เพื่อรองรับการบริการประชาชน	

	 	 •	 ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี	๑๒๐	วนันบัแต่วนัทีค่รบก�าหนดเมือ่วนัที่		
๒๐	กันยายน	๒๕๖๑

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๔)	เมื่อวันพุธที่	๒๔	ตุลาคม	๒๕๖๑	มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑.	รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	สมัยประชุมสามัญ	สมัยที่สาม	 (ครั้งที่	๒)	ประจ�าปี

พุทธศักราช	๒๕๖๑	เมื่อวันพุธที่	๑๑	กรกฎาคม	๒๕๖๑	
	 •	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.	รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขอใช้ที่ดินขอหน่วยราชการอื่น	

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ท�าการหรือเพื่อประโยชน์ในการจัดท�าบริการสาธารณะ
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๓.	รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบ

หาบเร่แผงลอยในทางเท้าและที่สาธารณะ	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๔.	ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	ค่าบริการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ในวาระที่สองและวาระที่สาม	
	 •	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ	และได้มี

มติเห็นชอบในวาระที่สามเพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป
๕.	ญตัตขิองนายอภริตัน์	ศวิพรพทิกัษ์	เรือ่ง	ขอให้แก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัการประชมุสภากรงุเทพมหานคร	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่วมกับญัตติของพลต�ารวจโท	 ธีระศักดิ์	 ง่วนบรรจง	 และคณะ		

เรื่อง	 ขอให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....			
สามวาระรวดเดียว		

๖.	ญัตติของพลต�ารวจโท	 ธีระศักดิ์	 ง่วนบรรจง	 และคณะ	 เรื่อง	 ขอให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณา	
ร่างข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	สามวาระรวดเดียว		

	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว	 และมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็น	
ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานครต่อไป

๗.	ก�าหนดจ�านวนสมัยประชุมสามัญ	 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญแต่ละสมัย	 และก�าหนดวันประชุม	
สภากรุงเทพมหานคร	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๒	

	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก�าหนดสมัยประชุมสามัญ	จ�านวน	๔	สมัย	ดังนี้
	 			สมัยแรก		 เริ่มวันที่	๑	–	๓๐	มกราคม	๒๕๖๒
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	 			สมัยที่สอง		 เริ่มวันที่	๑	–	๓๐	เมษายน	๒๕๖๒
	 			สมัยที่สาม		 เริ่มวันที่	๑	–	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๖๒
	 			สมัยที่สี่					 เริ่มวันที่	๑	–	๓๐	ตุลาคม	๒๕๖๒	 	

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๕)	เมื่อวันพุธที่	๓๑	ตุลาคม	๒๕๖๑	มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑.	ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครได้มหีนงัสอืรายงานผลการด�าเนนิการตามญตัตขิองนายไพฑรูย์	ขมัภรตัน์		

เร่ือง	 ขอให้กรุงเทพมหานครจัดและปรับปรุงสวัสดิการให้แพทย์	 พยาบาล	 บุคลากร	 โรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร	พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสม

	 •	 ที่ประชุมรับทราบ
๒.	กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบการมอบให้เอกชนกระท�ากิจการเกี่ยวกับที่จอดยานยนต์ของ

กรุงเทพมหานคร	
	 •	 ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติน้ีก่อนให้ความเห็นชอบ	 จ�านวน	 ๑๑	 คน		

โดยก�าหนดระยะเวลาในการพิจารณาภายใน	๖๐	วันท�าการ
๓.	ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	ส�านักงานตลาด	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....		
	 •	 ทีป่ระชมุมมีติตัง้คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างฯ	ก่อนรบัหลกัการ	จ�านวน	๑๕	คน	โดยก�าหนด

ระยะเวลาในการพิจารณาภายใน	๖๐	วันท�าการ
๔.	ขอถอนสภาพที่สาธารณะบริเวณซอยอินทามระ	๑๒	(ซอยร่มเย็น)
	 •	 ทีป่ระชมุมมีตติัง้คณะกรรมการวิสามญัศกึษาการขอถอนสภาพสาธารณะ	บรเิวณซอยอนิทามระ	๑๒	

(ซอยร่มเย็น)	ก่อนให้ความเห็นชอบ	จ�านวน	๑๑	คน	โดยก�าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติภายใน	๖๐	วันท�าการ
๕.		ญตัตขิองพลโท	โชตภิณ	จนัทร์อยู	่เรือ่ง	ขอแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อบงัคบัการประชมุสภากรงุเทพมหานคร		
	 •	 ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ	 จ�านวน	๑๙	 คน	 โดยก�าหนดระยะเวลาในการแปรญัตต	ิ

ภายใน	๕	วันท�าการ
	 	

สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่๖) เมือ่วนัพธุที	่๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดังนี้
๑.	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ

วิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	พ.ศ.	....	
	 •	 ที่ประชุมรับทราบ
๒.	รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	สมัยประชุมสามัญ	สมัยที่สอง	 (ครั้งที่	 ๕)	ประจ�าปี	

พุทธศักราช	๒๕๖๑	เมื่อวันพุธที่	๒	พฤษภาคม	๒๕๖๑	
	 •	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๓.	ร่างข้อบัญญตักิรงุเทพมหานคร	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ	ประเภท

การผลิตน�้าดื่มจากเครื่องจ�าหน่ายอัตโนมัติ	พ.ศ.	....	
	 •	 ฝ่ายบริหารได้ขอเลื่อนการพิจารณาและที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณา
๔.	ญัตติของนายไพฑูรย์	ขัมภรัตน์	เรื่อง	ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่คลองหลอด

ตามอ�านาจหน้าที	่ผูเ้สนอญตัตไิด้ขอแก้ไขชือ่ญตัตเิป็นดงันี	้“เรือ่ง	ขอให้กรงุเทพมหานครปรบัปรงุภมูทิศัน์บรเิวณ
พื้นที่คลองคูเมืองเดิมและคลองหลอดวัดราชนัดดา”	

	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขช่ือญัตติ	 และเห็นชอบกับญัตติเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณา	
ด�าเนินการต่อไป

๕.	ญตัติของพลต�ารวจตรี	ประสพโชค	พร้อมมลู	เรือ่ง	ขอให้สภากรงุเทพมหานคร	ตัง้คณะกรรมการวสิามญั
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ศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ	(SMART	CITY)
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ	จ�านวน	๒๗	คน	โดยก�าหนดระยะเวลาในการ

ศึกษา	๑๘๐	วัน
๖.	ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งซ่อมกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมาย

ที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน	แทนในต�าแหน่งที่ว่าง
	 •	 ท่ีประชุมมมีตติัง้กรรมการแทนในต�าแหน่งทีว่่าง	จ�านวน	๓	คน	ตามทีค่ณะกรรมการวสิามญัฯ	เสนอ

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑ - ๓)
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

สมยัประชุมวิสามญั สมัยทีส่อง (ครัง้ที ่๑)	เมือ่วนัพธุที	่๑๒	ธนัวาคม	๒๕๖๑	มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑.	เรือ่งทีป่ระธานแจ้งต่อทีป่ระชมุ	เนือ่งจากขณะนีม้เีรือ่งส�าคัญเร่งด่วนทีจ่ะเสนอต่อสภากรงุเทพมหานคร

เพื่อพิจารณา	จึงจ�าเป็นต้องเปิดสมัยประชุมวิสามัญ
	 •	 ที่ประชุมรับทราบ
๒.	ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	 เรื่อง	 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	 จากการจุด

และปล่อยบั้งไฟ	พลุ	ตะไล	โคมลอย	โคมไฟ	โคมควัน	หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน	พ.ศ.	....
	 •	 ทีป่ระชมุได้ลงมตใินวาระทีห่นึง่	รบัหลกัการแห่งร่างข้อบญัญตัฯิ	และมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ	

จ�านวน	๑๑	คน	โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน	๓	วันท�าการ
๓.	 ญัตติของพลโท	 โชติภณ	 จันทร์อยู่	 เรื่อง	 ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งซ่อมและตั้งเพิ่มกรรมการ	

ในคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานคร	
	 •	 ที่ประชุมมีมติดังนี้
	 ๑)	 ตั้งซ่อมคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย	ประกอบด้วย
	 	 ๑.	พลเอก	โกญจนาท	 จุณณะภาต
	 	 ๒.	นายสุทธิชัย	 ทรรศนสฤษดิ์
	 	 ๓.	พลโท	โชติภณ		 จันทร์อยู่
	 ๒)	 ตั้งซ่อมคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
	 	 ๑.	นายอภิรัตน์	 ศิวพรพิทักษ์
	 	 ๒.	นายอัครวัฒน์	 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา
	 	 ๓.	พลต�ารวจโท	พลบูรณ์	 ช�านาญกูล
	 ๓)	 ตั้งเพิ่มคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
	 	 นายชยาวุธ		 ศิริยุทธ์วัฒนา
	 ๔)	 ตั้งเพิ่มคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
	 	 พลต�ารวจโท	ธีระศักดิ์	 ง่วนบรรจง
	 ๕)	 ตั้งเพิ่มคณะกรรมการการเศรษฐกิจ	การเงิน	การคลัง	และติดตามงบประมาณ
	 	 นายวิชาญ	 ธรรมสุจริต
	 ๖)	 ตั้งเพิ่มคณะกรรมการการจราจร	ขนส่ง	และการระบายน�้า
	 	 ๑.	พลต�ารวจตรี	ประสพโชค	 พร้อมมูล
	 	 ๒.	นายพรเทพ	 ศิริวนารังสรรค์
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	 	 ๓.	นายไพฑูรย์	 ขัมภรัตน์
	 	 ๔.	นายนิรันดร์	 ประดิษฐกุล
	 ๗)	 ตั้งเพิ่มคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
	 	 นายนิรันดร์	 ประดิษฐกุล

สมยัประชมุวิสามญั สมัยทีส่อง (คร้ังที ่๒)	เมือ่วนัพธุที	่๑๙	ธนัวาคม	๒๕๖๑	มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑.	รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	สมัยประชุมสามัญ	สมัยที่สอง	 (ครั้งที่	๖)	ประจ�าปี	

พุทธศักราช	๒๕๖๑	เมื่อวันพุธที่	๙	พฤษภาคม	๒๕๖๑	
	 •	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๒.	กระทู้ถามสดของนายนิรันดร์	ประดิษฐกุล	 เรื่อง	ขอทราบการด�าเนินการก่อสร้างตกแต่งภายในและ

การแก้ไขปัญหาอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	๒	(ดินแดง)	
	 •	 นายจักกพันธุ์	ผิวงาม	รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	เป็นผู้ตอบกระทู้
๓.	ญัตติของนายชยาวุธ	 ศิริยุทธ์วัฒนา	 เรื่อง	 ขอให้กรุงเทพมหานครก�าหนดมาตรการและแนวทางการ

ด�าเนนิการตรวจสอบ	ควบคมุ	และก�ากบัดแูลโครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจดัขยะมลูฝอยโดยระบบเตาเผามลูฝอย	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๔.	ญัตติของนายเชนทร์	วิพัฒน์บวรวงศ์	เรื่อง	ขอให้กรุงเทพมหานครรายงานแผนการด�าเนินการบริหาร

จัดการตลาดนัดจตุจักร	
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

สมยัประชมุวิสามญั สมัยทีส่อง (คร้ังที ่๓)	เมือ่วนัพธุที	่๒๖	ธนัวาคม	๒๕๖๑	มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้
๑.	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการดังนี้
	 ๑)	รายงานความคืบหน้าการด�าเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
	 ๒)	รายงานความคบืหน้าการด�าเนนิการโครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจดัมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย	

ขนาดไม่น้อยกว่า	๑,๐๐๐	ตันต่อวัน	ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม
	 ๓)		รายงานความคืบหน้าการด�าเนนิการโครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจดัมลูฝอยโดยระบบเตาเผามลูฝอย	

ขนาดไม่น้อยกว่า	๑,๐๐๐	ตันต่อวัน	ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุช
	 ๔)		รายงานผลการด�าเนนิการโอนความรบัผดิชอบการบรหิารจดัการตลาดนดัจตจุกัร	ให้กรงุเทพมหานคร	

ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	และมติเมื่อวันที่	๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๖๑
	 •	 ที่ประชุมรับทราบ
๒.	ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	 เรื่อง	 ส�านักงานตลาด	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (คณะกรรมการวิสามัญ	

พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	ส�านักงานตลาด	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ก่อนรับหลักการ	รายงานผล
การพิจารณา)

	 •	 ที่ประชุมเมื่อคณะกรรมการวิสามัญฯ	 รายงานผลการพิจารณาแล้ว	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	
(นายจักกพันธุ์	 ผิวงาม	 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)		
ได้ขอถอนญัตติร่างข้อบัญญัติฯ	ไปพิจารณาใหม่	และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	

๓.	ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร	เรือ่ง	มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนจากการจดุและ	
ปล่อยบัง้ไฟ	พล	ุตะไล	โคมลอย	โคมไฟ	โคมควนั	หรอืวตัถุอืน่ใดทีค่ล้ายคลงึกนั	พ.ศ.	ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม

	 •	 ทีป่ระชุมได้พิจารณาร่างข้อบญัญตัใินวาระทีส่องจากรายงานของคณะกรรมการวสิามญัฯ	และมีมติ
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สรุปผลงานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมและพิจารณา

เปิดเผยรายงานการประชุมลับ

เห็นชอบในวาระที่สาม	เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป	
๔.	ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล	หรือมูลฝอย

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	พ.ศ.	....
	 •	 ทีป่ระชมุได้ลงมตใินวาระทีห่นึง่	รบัหลกัการแห่งร่างข้อบญัญตัฯิ	และมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ	

จ�านวน	๑๑	คน	โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน	๓	วันท�าการ
๕.	ญัตติของพลต�ารวจโท	ธีระศักดิ์	ง่วนบรรจง	เรื่อง	ขอให้กรุงเทพมหานครรายงานการด�าเนินโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเขียว	ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๖.	ญตัตขิองนายภาส	ภาสสทัธา	เรือ่ง	ขอให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบการได้รบัและการใช้จ่ายงบประมาณ	

เงินอุดหนุนรัฐบาลที่ผ่านมา
	 •	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป
๗.	ขอขยายเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบการมอบให้

เอกชนกระท�ากิจการเกี่ยวกับที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร	ก่อนให้ความเห็นชอบ
	 •	 ทีป่ระชมุมมีตเิห็นชอบให้ขยายเวลาในการพจิารณาออกไปอกี	๙๐	วนันบัแต่วนัท่ีครบก�าหนดในวนัที	่	

๒๙	ธันวาคม	๒๕๖๑
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สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษา
และวัฒนธรรม

ส่วนที่ ๒
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สรุปผลงานคณะกรรมการ 
การศึกษาและวัฒนธรรม

คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม

   พลเอก คนินทร วงศาโรจน์   
ประธานกรรมการ

นายพรชัย เทพปัญญา
รองประธานกรรมการ

นายค�ารณ โกมลศุภกิจ
กรรมการ

นายวิชาญ ธรรมสุจริต
กรรมการ

นางสาวดวงพร รุจิเรข
กรรมการและเลขานุการ
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สรุปผลงานคณะกรรมการ 
การศึกษาและวัฒนธรรม

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจ�านวน ๕ คน ดังนี้

๑. นายพรชัย  เทพปัญญา ประธานกรรมการ

๒.  นางสาวดวงพร รุจิเรข รองประธานกรรมการ

๓.  นายวิชาญ ธรรมสุจริต กรรมการ

๔.  นายค�ารณ โกมลศุภกิจ กรรมการ

๕.  นายภาส ภาสสัทธา กรรมการและเลขานุการ

ต่อมาเมื่ออายุของคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกอบ

ด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�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 – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๒.  นางเพ็ญวรรณ   พิชญานนท์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

    กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

    ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

    (๑ มกราคม – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๓.  นางสาวปิยนุช   สิทธิศร นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

    กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

    ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

    (๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน)

๔.  นางสาวทิพย์ชนม์   เต่าทอง นักจัดการงานชั่วไปช�านาญการ

    กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

    ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

    (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

สรุปผลงานคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม
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คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษางานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
ในพื้นที่เขตต่างๆ ดังนี้

๑.  คณะอนกุรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชดุที ่๑ มอบนางสาวดวงพร รจุเิรข เป็นประธานอนกุรรมการ  

รับผิดชอบพื้นที่เขตธนบุรี คลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด ตล่ิงชัน ทวีวัฒนา และ

ราษฎร์บูรณะ

๒.  คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๒ มอบนายวิชาญ ธรรมสุจริต เป็นประธาน

อนุกรรมการ รับผิดชอบเขตจตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม บางเขน มีนบุรี คลองสามวา 

บางแค และหนองแขม

๓.  คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๓ มอบนายค�ารณ โกมลศุภกิจ เป็นประธาน

อนุกรรมการ รับผิดชอบเขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม ลาดกระบัง หนองจอก ประเวศ และภาษีเจริญ

๔.  คณะอนกุรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชดุที ่๔ มอบนายพรชยั เทพปัญญา เป็นประธานอนกุรรมการ  

รับผิดชอบเขตปทุมวัน บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง สวนหลวง บางนา 

และบางเขน

๕.  คณะอนกุรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชดุที ่๕ มอบนายภาส ภาสสทัธา เป็นประธานอนกุรรมการ 

รับผิดชอบเขตพระนคร ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี วังทองหลาง 

บางขุนเทียน ทุ่งครุ และคันนายาว เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มอบหมายให้พลเอก คนินทร วงศาโรจน์  

เป็นประธานอนุกรรมการของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๕ แทนนายภาส ภาสสัทธา 

ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม

๑. พิจารณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ได้ด�าเนนิการในรอบปี ๒๕๖๑ ในเรือ่งต่างๆ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

๑.๑ ผลการอ่านของนกัเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร จ�านวนนกัเรยีนทีอ่่านหนงัสอืไม่ออกเขยีนไม่ได้ อ่าน

เขียนไม่คล่อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑)

  • เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ขาดข้อมูล จ�านวน ๑ เขต) จ�านวนนักเรียนทั้งหมด ๑๗๑,๖๖๙ คน 

อ่านไม่ออก ๑๔,๙๔๑ คนอ่านไม่คล่อง ๑๗,๒๘๓ คน รวมนักเรียนที่มีปัญหา ๓๒,๒๒๔ คน ร้อยละนักเรียนที่มี

ปัญหาการอ่าน ๑๘.๗๗ 

  • เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (ขาดข้อมูล จ�านวน ๒ เขต) จ�านวนนักเรียนทั้งหมด ๑๗๐,๘๕๓ คน 

อ่านไม่ออก ๑๓,๙๗๔ คน อ่านไม่คล่อง ๑๖,๓๙๑ คน รวมนักเรียนที่มีปัญหา ๓๐,๓๖๕ คน ร้อยละนักเรียนที่มี

ปัญหาการอ่าน ๑๗.๗๗ 

  • เดือนมกราคม ๒๕๖๑ (รายงานครบทั้ง ๕๐ เขต) จ�านวนนักเรียนท้ังหมด ๑๗๑,๘๑๔ คน  

อ่านไม่ออก ๑๒,๘๗๙ คนอ่านไม่คล่อง ๑๕,๓๔๙ คน รวมนักเรียนที่มีปัญหา ๒๘,๒๒๘ คน ร้อยละนักเรียนที่มี

ปัญหาการอ่าน ๑๖.๔๓

  • เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ขาดข้อมูล จ�านวน ๘ เขต) จ�านวนนักเรียนทั้งหมด ๑๓๙,๖๗๗ คน 

อ่านไม่ออก ๙,๔๒๗ คน อ่านไม่คล่อง ๑๑,๘๖๐ คน รวมนักเรียนที่มีปัญหา ๒๑,๒๘๗ คน ร้อยละนักเรียนที่มี 

ปัญหาการอ่าน ๑๕.๒๔
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ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

 ๑.  การยึดติดรูปแบบการสอนแบบเดิม

 ๒.  นักเรียนมีปัญหาการอ่านการเขียน

 ๓.  ขาดครูในบางสาขา/วิชาเอก ท�าให้ครูไม่ได้สอนตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้การจัดการ

เรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ

 ๔.  ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนค่อนข้างมาก

 ๕.  ขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีและห้องเรียนที่ทันสมัย

 ๖.  ครูขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 ๗.  ทศันคตขิองผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูป้กครองยงัยดึตดิกบัการสอนรูปแบบเดิม ๆ  คอืการท่องจ�า  

ติวข้อสอบ เรียนในห้องเรียนที่เข้มงวด

๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่สามารถสอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มีจ�านวน ๕๒ คน 

จาก ๑๕ โรงเรียน ๑๓ ส�านักงานเขต

  • นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖ มคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ ทัง้ ๔ สาขาวชิา

ที่สอบ คือ ภาษาไทย ๔๘.๕๗ ระดับประเทศ ๔๖.๕๘  คณิตศาสตร์ ๓๗.๔๑ ระดับประเทศ ๓๗.๑๒ วิทยาศาสตร์ 

๓๙.๘๔ ระดับประเทศ ๓๙.๑๒ และภาษาอังกฤษ ๓๖.๙๙ ระดับประเท ศ ๓๖.๓๔

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สาขาวิชาที่สอบ ๔ สาขาวิชา คือ ภาษาไทย 

๔๖.๕๑ ระดบัประเทศ ๔๘.๒๙ ภาษาองักฤษ ๒๗.๗๐ ระดบัประเทศ ๓๐.๔๕ คณติศาสตร์ ๒๒.๐๔ ระดบัประเทศ 

๒๖.๓๐ และวิทยาศาสตร์ ๓๐.๒๐ ระดับประเทศ ๓๒.๒๘ 

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สาขาวิชาที่สอบ จ�านวน ๕ สาขาวิชาคือภาษา

ไทย ๔๔.๙๕ ระดับประเทศ ๔๙.๒๕ ภาษาอังกฤษ ๒๔.๑๓ ระดับประเทศ ๒๘.๓๑ คณิตศาสตร์ ๑๙.๐๓ ระดับ

ประเทศ ๒๔.๕๓ วิทยาศาสตร์ ๒๕.๘๖ ระดับประเทศ ๒๙.๓๗ และสังคมศึกษา ๓๑.๖๘ ระดับประเทศ ๓๔.๗๐

๒. พิจารณาเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
 (พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก)

คณะกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 

หรือพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก จากผู้บริหารเขตบางรัก และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก หรือพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว

มุมมองใหม่ในบางกอก ได้จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของอาจารย์วราพร สุรวดี ผู้เป็นเจ้าของ ที่ต้องการจัดบ้าน 

และทรัพย์สินมรดกท่ีได้รับจากมารดาให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนรุ่งหลังได้ศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗  

โดยอาจารย์วราพรฯ ได้ยกพิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นสมบัติของกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้น กรุงเทพมหานคร 

ได้ท�าเป็นโครงการน�าร่องสนองนโยบายการมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของแต่ละเขต มีรูปแบบการจัดแสดงเป็นอาคาร 

และวัตถุซึ่งบอกเล่าเรื่องราวเก่ียวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบางกอกที่มีฐานะปานกลางในช่วงก่อน 

และหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ สิ่งของและเครื่องใช้ที่น�ามาแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ที่เจ้าของได้ใช้งานจริง  

โดยจะเปดิให้บรกิารในวนัอังคารถึงวนัอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยไมม่ีค่าใช้จา่ยในการเข้าชม



54

รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

พิพิธภัณฑ์ฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๑,๖๘๙,๓๐๐.-บาท  

ประกอบด้วย

๑. ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน จ�านวน ๔๖๙,๘๐๐.-บาท ปฏิบัติหน้าที่ในวันอังคารถึง 

วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. จ�านวน ๔ ราย 

๒.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ�านวน ๒๓,๕๐๐.-บาท

๓.  ค่าจ้างเหมาด�าเนินการท�าความสะอาดและบ�ารุงต้นไม้ จ�านวน ๕๔๐,๐๐๐.-บาท ด�าเนินการจัดซื้อ 

จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีบริษัททรีแพลน แอนด์ แลนด์สเคป จ�ากัด  

เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๔.  ค่าจ้างเหมาดแูลรกัษาความปลอดภยั จ�านวน ๔๕๐,๐๐๐.-บาท ด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างโดยวธิเีฉพาะ

เจาะจง โดยมีบริษัทรักษาความปลอดภัยชัยชุมพลซิตี้ จ�ากัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา และเริ่มปฏิบัติงานเมื่อ  

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๕.  ค่าสาธารณูปโภค จ�านวน ๑๕๖,๐๐๐.-บาท (ค่าไฟฟ้า ค่าประปา และค่าโทรศัพท์)

๖.  ค่าจัดกิจกรรมสนับสนุนการด�าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ฯ จ�านวน ๕๐,๐๐๐.-บาท

การบริหารงาน

ส�านักงานเขตบางรักมอบฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นผู้ก�ากับดูแลพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมี 

คณะกรรมการอ�านวยการพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่กรงุเทพมหานคร เขตบางรกั และคณะท�างานบรหิารจดัการพพิธิภัณฑ์

ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ดังนี้

๑.  คณะกรรมการอ�านวยการพิพิธภัณฑ์ฯ จัดตั้งขึ้นตามค�าสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๓๓๖๑/๒๕๔๙ ลงวันที่  

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีคณะกรรมการอ�านวยการ จ�านวน ๑๐ คน มีการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ 

ไปแล้ว ๔ ครั้ง

 ๑.๑ การประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเรื่องแนวทางการขอใช้สถานที่  

การให้บริการพิพิธภัณฑ์ฯ ให้พิจารณาจากวัตถุประสงค์และรูปแบบในการจัดงาน คือ

   • กรณีตรงตามวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ใช้ได้

   • กรณีไม่ตรงมากนัก ก็ขอให้หน่วยงานนั้น ๆ ช่วยประชาสัมพันธ์หรือให้เครดิตกับพิพิธภัณฑ์ฯ 

โดยมีโลโก้ของกรุงเทพมหานคร เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่อไป

   • กรณีไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น การถ่ายท�า Pre - Wedding ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่

   • กรณีมีการวางเงินประกันความเสียหายจากการจัดกิจกรรมนั้นและคืนเงินเมื่อตรวจสอบแล้ว

ไม่พบความเสียหาย

   • ระยะเวลาในการยื่นขออนุญาตไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์

   • หลักเกณฑ์นี้เริ่มใช้ตั้งแต่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ จนกว่าจะมีระเบียบใหม่

 ๑.๒ การประชุมครัง้ที ่๔ เมือ่วนัที ่๑๕ มนีาคม ๒๕๖๑ ทีป่ระชมุมมีตสิรรหาคณะท�างานบรหิารจดัการ

พิพิธภัณฑ์ฯ เพิ่มเติม

๒. คณะท�างานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ฯ คัดเลือกโดยคณะกรรมการอ�านวยการพิพิธภัณฑ์ฯ ซ่ึงจะมี 

การประชุมคณะท�างานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ฯ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ส�านักงานเขตบางรัก
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สรุปผลงานคณะกรรมการ 
การศึกษาและวัฒนธรรม

การบ�ารุงรักษาพิพิธภัณฑ์ฯ

๑.  งบซ่อมแซมปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พิพิธภัณฑ์ฯ ขอตั้งงบประมาณในการซ่อมแซม จ�านวน 

๑,๑๘๖,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย

 ๑.๑  ปรับปรุงอาคาร ๑ โดยการเสริมฐานรากและเสาตอม่อ จ�านวน ๒ จุด

 ๑.๒  ปรบัปรงุอาคาร ๒ โดยการเปลีย่นมูล่ี่กนัแสง พืน้ทีป่ระมาณ ๒๘ ตารางเมตรขดูลอกสอีาคารเดมิ 

พ้ืนทีป่ระมาณ ๑๗๙ ตารางเมตร ทาสอีะครลิคิส�าหรบังานไม้ส�าเรจ็รปู (สีทาภายนอก) พร้อมรองพืน้ประมาณ ๑๓๙  

ตารางเมตร ทาสีอะคริลิคส�าหรับงานปูนส�าเร็จรูป (สีทาภายนอก) พร้อมรองพื้น พื้นที่ประมาณ ๔๑ ตารางเมตร 

 ๑.๓  ปรับปรุงอาคาร ๓  โดยการรื้อถอนบันได และราวลูกกรง ยาวประมาณ ๒ เมตร ติดตั้งบันได 

และราวลูกกรง ยาวประมาณ ๒ เมตร ทาสีย้อมไม้ พร้อมทาน�้ายาเคลือบแข็งทาไม้ (โพลีเทน) ชนิดส�าเร็จรูป พื้นที่

ประมาณ ๒ ตารางเมตร

 ๑.๔  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนวงจรย่อยประจ�าชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคาร ๑ เปลี่ยนวงจร

ย่อยประจ�าชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคาร ๒ เปลี่ยนสายเมนและตู้แผงสวิตซ์รวม อาคาร ๓ เปลี่ยนสายป้อนและสวิตซ์

ประจ�าชั้น ๑ อาคาร ๓  เปลี่ยนสายป้อนและสวิตซ์ประจ�าชั้น ๒ อาคาร ๓  เปลี่ยนสายป้อนและตู้แผงสวิตซ์ และ

วงจรย่อยประจ�าชั้น ๑ และชั้น ๒  อาคารส�านักงาน

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

๑.  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มผีูม้าใช้บรกิาร จ�านวน ๑๖,๖๒๗ ราย ประกอบด้วย ประชาชน จ�านวน ๘,๔๖๖ ราย  

ชาวต่างชาติ จ�านวน ๒,๙๒๕ ราย นักเรียน จ�านวน ๒,๒๓๑ ราย และนักศึกษา จ�านวน ๓,๐๐๕ ราย รวมทั้งสิ้น 

จ�านวน ๑๖,๖๒๗ ราย

๒.  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีผู้มาใช้บริการระหว่าง ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จ�านวน 

๖,๕๖๘ ราย ประกอบด้วย ประชาชน จ�านวน ๒,๓๖๙ ราย ชาวต่างชาติ จ�านวน ๒,๕๖๕ ราย นักเรียนจ�านวน 

๘๐๖ ราย นักศึกษา จ�านวน ๘๔๕ ราย รวมทั้งสิ้น จ�านวน ๖,๕๘๕ ราย

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  เสนอให้เก็บรักษาห้องพักของอาจารย์วราพรฯ ไว้ เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ที่มอบทรัพย์สินให้กับ

กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ฯ 

๒.  ควรมกีารปิดป้ายประชาสมัพนัธ์กรณท่ีีมกีารด�าเนนิการใด ๆ  ในพืน้ทีท่ี่มกีารจดัซือ้ไว้เพือ่ความโปร่งใส 

เนื่องจากเงินรายได้ส่วนหนึ่งเป็นเงินบริจาคของประชาชน 

๓.  กรณีผู้ขอเข้าชมรายใดหรือกลุ่มใด ด�าเนินการแล้วมีผลประโยชน์จากการพาคนเข้าเยี่ยมชมให้เก็บค่า

เข้าชมได้

๓. พิจารณาศึกษาโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ โดยท�า MOU ร่วมกับสถาบัน
การศึกษาของรัฐ จ�านวน ๑๑ แห่ง

คณะกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลจากส�านักการศึกษาเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณี

พิเศษ โดยท�า MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาของรัฐ จ�านวน ๑๑ แห่ง ดังนี้

โครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย

แก้ไขปัญหาครูขอโอนกลับภูมิล�าเนาและสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีภูมิล�าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ซึ่งพิจารณาจากนักเรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ต�่ากว่าระดับ ๓.๐๐ และศึกษาอยู่ในกลุ่มสาระวิชาท่ีขาดแคลน เช่น 
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และอนุบาลศึกษา (ปฐมวัย) โดยท�า MOU ร่วมกับ

สถาบนัการศกึษาของรฐั ๗ แห่ง ประกอบด้วย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ มหาวทิยาลยั

สวนสนุนัทา มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบรุ ีมหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 

และมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ประกาศรับสมัคร จ�านวน ๙๐ อัตรา มีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนยื่น

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๘๙ คน ต่อมามีผู้สละสิทธิ์ คงเหลือบรรจุทั้งสิ้น ๘๐ ราย แบ่งเป็นกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ ๑๕ คน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ๑๓ คน กลุ่มสาระภาษาไทย ๑๖ คน กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ๑๕ 

คน และสาระอนุบาลศึกษา (ปฐมวัย)  ๑๓ คน โดยบรรจุตามโรงเรียนต่างๆ สังกัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีผู้ขอ

ลาออก ๒ คน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ท�า MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นเพิ่มอีก ๔ สถาบัน ประกอบด้วย 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร และมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ 

รวมเป็น ๑๑ แห่งจากเดิมที่มีเพียง ๗ แห่ง ทั้งนี้เพื่อให้สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ก�าหนดโควตาตาม

สาขาวิชาเอกที่กรุงเทพมหานครขาดแคลน หรือวิชาเอกที่สถาบันการศึกษามีความเชี่ยวชาญในการผลิตครูร่วม

กัน โดยในเบื้องต้นก�าหนดสัดส่วนร้อยละ ๓๐ ของอัตราว่างที่จะเปิดสอบ คือจ�านวน ๒๒๐ อัตรา โดยจ�าแนกตาม

สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา อนุบาลศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว และ

การศกึษาพเิศษ โดยผูท้ีผ่่านการคดัเลอืกเมือ่จบการศกึษาแล้วสามารถบรรจเุป็นครสูงักดักรงุเทพมหานครได้ทนัที 

ทัง้นี ้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรงุเทพมหานครจะด�าเนนิโครงการในเดอืนมกราคม ๒๕๖๒ คาดว่าจะสามารถคดั

เลือกนักเรียนได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากเป็นช่วงจบการศึกษาและคุณสมบัติครบ และพิจารณา

จากผู้ที่มีผลการเรียนไม่ต�่ากว่าระดับ ๓.๐๐ ใช้วิธีการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ส�านกัการศกึษาควรสร้างแรงจงูใจให้บคุลากรเกดิความรูสึ้กรกัองค์กรมอีดุมการณ์ และศรทัธาในวชิาชีพ

๒.  ควรศึกษาข้อมูลแหล่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน หรือองค์กรการกุศล

ต่างๆ เข้ามามส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุทนุการศกึษาของนกัเรยีนสังกดักรงุเทพมหานคร ซ่ึงอาจเป็นการด�าเนนิงาน 

ในลักษณะ CSR

๓.  ส�านกัการศึกษา ควรจดัสรรทนุการศกึษาประเภททนุต่อเนือ่ง เพือ่สนบัสนนุส่งเสรมิให้นกัเรยีนทีม่ผีล

การเรียนดีได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๔. พิจารณาศึกษาทิศทางด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการฯ ได้รบัทราบข้อมลูจากส�านกัการศกึษาเก่ียวกบัทศิทางด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ดงันี้

ส�านกัการศกึษา ได้จดัท�าแผนพฒันาการศกึษาข้ันพืน้ฐานกรงุเทพมหานคร ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)  

ฉบบัปรบัปรงุ เป็นกรอบแนวทางเพือ่พฒันาการจดัการศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานให้มคีณุภาพ มทีศิทาง 

ในการพัฒนาทีชั่ดเจน โดยก�าหนดวสิยัทศัน์ไว้ว่า “นกัเรียนกรงุเทพมหานครเป็นพลเมอืงทีด่ ีมอีงค์ความรู ้สร้างสรรค์ 

นวัตกรรม มทีกัษะในการด�ารงชวีติในสังคมโลกแห่งศตวรรษที ่๒๑” ในการก�าหนดเป้าหมายการพฒันาได้พิจารณา 

ให้สอดคล้องกับนโยบายของผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร และสภาพการณ์ในปัจจบุนั โดยอาศยัยทุธศาสตร์ชาต ิระยะ  

๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)  

และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ซึ่งได้ก�าหนดทิศทางออกเป็น ๗ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้  
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สรุปผลงานคณะกรรมการ 
การศึกษาและวัฒนธรรม

  ยุทธศาสตร์   โครงการ/กิจกรรม

๑. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด

 ความเป็นพลเมืองท่ีดี • กิจกรรมติดตามการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 

    ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามหลักสูตร โตไปไม่โกงและ 

    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑

๒. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้นักเรียน  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง 

 มีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์  หลักสูตรสถานศึกษา

   • โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลตาม 

    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

   • โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของนกัเรยีนกรงุเทพมหานคร  

    เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (Thailand ๔.๐)

   • โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

   • โครงการ Teach for Thailand

๓. เสริมสร้างนักเรียนให้มีทักษะในการ • โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (STEM

 ด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑  & Robotics)

   • โครงการสอนภาษาจีน

   • โครงการโรงเรียนสองภาษา

   • โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

   • โครงการผลิตแอปพลเิคชัน่มลัตมีิเดยีเพือ่พฒันาศกัยภาพการอ่าน

   • โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือการ 

    เรียนรู้ 

๔. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง • โครงการทุนเอราวัณ

 การศึกษากรุงเทพมหานครให้มีความ • โครงการพัฒนาสมรรถนะและศกัยภาพศึกษานิเทศก์สูค่วามเป็น

 เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ   มืออาชีพ

 มีทักษะตามมาตรฐาน และมีความ • โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 ก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

๕. เสริมสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษา • โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

    สังกัดกรุงเทพมหานคร

๖. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้และพัฒนา • โครงการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วย 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา  ระบบ SAR Online

๗. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ • โครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่าง

 องค์กร   กรุงเทพมหานครและเมืองฟูกุโอกะ

   • โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและ 

    เมืองยาชิโย

   • โครงการเครือข่ายความร่วมมือทศภาคี “ศูนย์ข่าวนักเรียน 

    กรุงเทพมหานครอาเซียน”



58

รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

  ยุทธศาสตร์   โครงการ/กิจกรรม
๑. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
 ความเป็นพลเมืองท่ีดี • โครงการเสรมิสร้างศกัยภาพของเด็กและเยาวชนเพือ่คณุภาพชวีติ 
    ท่ีดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพ 
    รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   • กิจกรรมติดตามการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน 
    โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามหลักสูตรโตไปไม่โกงและ 
    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้นักเรียน • โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
 มีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์ • โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาต ิ
    ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
   • โครงการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน
   • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง 
    หลักสูตรสถานศึกษา
๓. เสริมสร้างนักเรียนให้มีทักษะในการ • โครงการสนับสนุนให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่งชมรม 
 ด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑  ทูบีนัมเบอร์วันเข้าประกวดในระดับภาค/ประเทศ
   • โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (STEM  
    & Robotics)
   • โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของนักเรียนในโรงเรียน 
    สังกัดกรุงเทพมหานคร
   • โครงการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศส�าหรับนักเรียนใน 
    โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
   • โครงการส่งเสรมิพฒันาทกัษะการน�าเทคโนโลยไีปใช้เพือ่สร้างสรรค์ 
    ผลงานเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
   • โครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัในโรงเรยีน 
    สังกัดกรุงเทพมหานคร
   • โครงการมหกรรมการแสดงดนตรีกรุงเทพมหานคร 
   • โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและการเอาชีวิตรอดในสถานการณ ์
    ฉุกเฉิน
   • โครงการโรงเรียนสองภาษา
๔. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง • โครงการพัฒนาศักยภาพการนิเทศภายในโรงเรียนด้วยชุมชน 
 การศึกษากรุงเทพมหานครให้มีความ  การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
 เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ • โครงการจัดท�าหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะ  
 มีทักษะตามมาตรฐาน และมีความ  ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
 ก้าวหน้าทางวิชาชีพ • โครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษผ่านโปรแกรม Speed English 
    ผ่านระบบ online

ทิศทางด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
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สรุปผลงานคณะกรรมการ 
การศึกษาและวัฒนธรรม

  ยุทธศาสตร์   โครงการ/กิจกรรม

   • โครงการจัดท�า E-learning เพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและ 

    บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
   • โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
   • โครงการทุนเอราวัณ
   • โครงการการเตรียมความพร้อมในการด�าเนินการขอมีหรือ 
    เลื่อนวิทยฐานะให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    กรุงเทพมหานคร
   • โครงการการยกย่องเชิดชเูกียรตผิูท้�าคุณประโยชน์ด้านการศึกษา 
    ของกรุงเทพมหานคร
   • โครงการการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเป็น 
    กรณีพิเศษ
๕. เสริมสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษา • โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด 
    กรุงเทพมหานคร
   • โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน
   • โครงการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาสงักัด 
    กรุงเทพมหานคร
๖. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้และพัฒนา • โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิตอลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา  ทางการเรียนในวิชาหลัก
   • โครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง
๗. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ • โครงการเครือข่ายความร่วมมือทศภาคี “ศูนย์ข่าวนักเรียน 
 องค์กร    กรุงเทพมหานครอาเซียน”
   • โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ 
    ศึกษา

๕. พิจารณาศึกษาข้อมูลคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพร้อมก�าหนด 
ตัวชี้วัดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งด้านกายภาพ และด้านคุณภาพ

คณะกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลจากส�านักการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครพร้อมการก�าหนดตัวชี้วัดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งด้านกายภาพ และ

ด้านคุณภาพโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการ

ศึกษา ซึ่งครอบคลุมการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ทั้งด้านคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียน

การสอน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑.  เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคุณภาพของผู้เรียน โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดังนี้

 ๑.๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่สารและการคิดค�านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดบัชัน้

 ๑.๒  ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ คิดอย่างมวีจิารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเหน็และ

แก้ปัญหา
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

 ๑.๓  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ๑.๔  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

 ๑.๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติ    

 ๑.๖  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท�างาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

  ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก�าหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม

  ๒.  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

  ๓.  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

  ๔.  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

๒.  เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้

 ๒.๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

 ๒.๒  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

 ๒.๓  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๓.  เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการ มีดังนี้

 ๓.๑  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก�าหนดชัดเจน

 ๓.๒  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  • การวางแผนและด�าเนนิงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคณุภาพของผูเ้รยีนรอบด้านทกุกลุม่เป้าหมาย 

และด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

  • การวางแผนและด�าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

  • การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

  • การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ

 ๓.๓ การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน 

 ๓.๔  การก�ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

เกณฑ์ประเมินคุณภาพด้านกายภาพ 

พิจารณาจากสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

โดยมีเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

๑.  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ�านวยความสะดวก พอเพียง 

อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส�าหรับผู้เรียน 

๒.  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

๓.  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม 
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การประเมนิคณุภาพในปีการศกึษา ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานครได้ก�าหนดเกณฑ์ตัดสนิคณุภาพ ๔ ระดบั คอื 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ และปรับปรุง ซึ่งผลการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้ 

คุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  ผู้เรียนมีความสามารถ

ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น และมีความสามารถในด้าน

การคดิค�านวณเหมาะสมตามระดบัชัน้ในระดบัด ีมีความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ใช้วจิารณญาณ อภปิรายแลก

เปลีย่นความคดิเหน็ และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม มคีวามก้าวหน้าจากพืน้ฐานเดมิในแต่ละปีในด้านความรูค้วาม

เข้าใจและทกัษะต่าง ๆ  ตามหลกัสตูรมีแนวโน้มสงูขึน้ ค่าเฉลีย่ผลการทดสอบระดบัชาตขิองผูเ้รยีนมพีฒันาการสงู

ขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย รวมท้ังผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม 

และจิตส�านึกตามที่สถานศึกษาก�าหนดปรากฏชัดเจน 

คุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  

คือ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้

ร่วมกันอย่างมีความสุข ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน�าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน�าไปใช้ในการปรับปรุง และ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้

คณุภาพกระบวนการบรหิารและการจดัการ โรงเรยีนสังกดักรงุเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์ระดบั

ดีเยี่ยม คือ สถานศึกษามีแผนและด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม 

ครอบคลุมทั้งด้านพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ มีการก�ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิด

โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

คณุภาพด้านกายภาพ ของโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร อยูใ่นเกณฑ์ระดบัด ีคอื สถานศกึษา มห้ีองเรยีน  

ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ�านวยความสะดวก อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  

สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส�าหรับผู้เรียน มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ครบคลุมทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาทุกโครงการควรมีผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และการวัดผลที่เป็นรูป

ธรรม เพือ่ให้การด�าเนนิการและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพ  เช่น โครงการเรยีน

ภาษาองักฤษในต่างประเทศส�าหรบันกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร ควรมกีารทดสอบระดบัความรูก่้อน

และหลังการอบรมว่ามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 

๒.  การด�าเนินโครงการต่าง ๆ ควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของหน่วยงาน และควรก�าหนด

ตัวชี้วัดให้เป็นรูปธรรม 

๓.  ควรก�าหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนการสอนออกเป็นกลุ่มเขต โดยน�าคะแนนของ

โรงเรียนในกลุ่มเขตมาเฉลี่ยจะมีความเหมาะสมมากกว่า

๔.  ส�านักการศึกษาควรก�าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องและทันกับโลกในยุคปัจจุบัน

โดยให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์เอง ครูเป็นเพียงผู้ให้ค�าแนะน�าเพิ่มเติม และคอยกระตุ้นให้นักเรียนมีการคิด 
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วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

๕.  ส�านักการศึกษาควรส�ารวจพร้อมจัดท�าบัญชีข้าราชการครูท่ีใกล้เกษียณอายุราชการ พร้อมสอบถาม

ความประสงค์ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการ เพื่อลดการขาดแคลนครูในกลุ่มสาระส�าคัญ  

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น

๖.  กรณโีรงเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิด้์านการเรยีนการสอนเป็นเลิศควรสร้างขวญัก�าลังใจโดยการให้รางวลัและ

เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้เป็นทีรู่จ้กั ส่วนโรงเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิไ์ม่เป็นทีน่่าพอใจควรมกีารวเิคราะห์ปัญหาและให้

ค�าแนะน�าเพื่อให้เกิดการพัฒนา

๗.  ควรจัดท�าฐานข้อมูลครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างในทุกโรงเรียน เช่น ระยะเวลาการก่อสร้างอาคาร  

รายละเอียดการปรบัปรุงซ่อมแซม เพือ่เป็นฐานข้อมลูประกอบการขอจดัสรรงบประมาณในการปรบัปรงุซ่อมแซม

หรือก่อสร้างครั้งต่อไป

๘.  ควรก�าหนดแนวทางในการด�าเนนิการตามระเบยีบ หรอืข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้เกดิความชดัเจน

ในการปฏิบัติ เช่น การเบิกจ่ายอาหารเช้า อาหารกลางวันตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

๖. พิจารณาศึกษาผลการด�าเนินงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของคณะอนุกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ ได้รับทราบผลการด�าเนนิงานของคณะอนกุรรมการฯ ในการพจิารณาผลการด�าเนนิงาน 

ด้านการศกึษาและวฒันธรรมในพืน้ทีเ่ขตท่ีรบัผดิชอบโดยการประชุมร่วมกบัผู้บรหิารเขต และผู้บรหิารสถานศึกษา 

โรงเรยีนในพืน้ทีเ่พือ่รบัทราบข้อมลูด้านการศกึษา ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนนิการในภาพรวม และข้อเสนอแนะ  

ดังนี้

๖.๑ ศึกษาสภาพและการด�าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

คณะอนกุรรมการการศกึษาและวัฒนธรรม ชุดที ่๑ ได้ท�าการศกึษาสภาพและการด�าเนนิงานของพพิธิภณัฑ์

ท้องถิน่กรงุเทพมหานครเพือ่เป็นข้อมลูให้ผูบ้รหิารกรงุเทพมหานครพจิารณาให้การสนบัสนนุ ส่งเสรมิและพฒันา

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมโดยได้ท�าการ

ศกึษาจากพพิธิภณัฑ์ท้องถ่ินกรงุเทพมหานครทีเ่ขตจอมทอง พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่กรงุเทพมหานครเขตบางกอกน้อย 

(ตรอกข้าวเม่า) พิพธิภณัฑ์ท้องถ่ินกรงุเทพมหานครเขตธนบรุแีละพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่กรงุเทพมหานครเขตทววีฒันา

รวม ๕ แห่ง ซึง่เป็นพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่กรงุเทพมหานครในเขตทีค่ณะอนกุรรมการการศึกษาและวฒันธรรม ชดุที ่๑  

รับผิดชอบ

ปัญหาการด�าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

จากการศึกษาการด�าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครทั้ง ๕ แห่งแล้ว ได้พบปัญหาการ

ด�าเนินงานดังนี้

๑.  อาคาร สถานที่ตั้ง มีปัญหาดังนี้

 ๑.๑  อาคารทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่กรงุเทพมหานครตัง้อยูใ่นทีไ่ม่โดดเด่น จงึท�าให้ประชาชน เดก็ 

และเยาวชนไม่สนใจทีจ่ะเข้าไปเรยีนรู้ สบืค้นข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ ศลิปะ วฒันธรรม วถิชีวีติ ความเป็นอยูข่อง

ประชาชนในชุมชนตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากมีปัญหาในการหาที่ตั้ง และมีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง
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 ๑.๒  ภูมิทัศน์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ ไม่จูงใจให้ประชาชน  

เด็ก และเยาวชนสนใจที่จะเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว

๒.  กิจกรรมและเนื้อหาสาระในพิพิธภัณฑ์ มีปัญหาดังนี้

 ๒.๑  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่มีความหลากหลายและไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุจากม ี

งบประมาณสนับสนุนไม่มากเท่าที่ควร

 ๒.๒  ภายในพิพิธภัณฑ์ยังไม่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว 

 ๒.๓ รูปแบบการน�าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชน ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตยังคง

เป็นรูปแบบเดิม ๆ ที่ไม่ได้น�าเสนอล�าดับขั้นตอน แสดงถึงการวิวัฒนาการแต่ละยุคแต่ละสมัย

 ๒.๔  โบราณวตัถุในพพิธิภณัฑ์ท้องถ่ินไม่ได้แจ้งขึน้ทะเบยีนกับกรมศลิปากร โดยส�านกังานเขตได้ด�าเนนิ

การลงทะเบียนควบคุมไว้เอง

 ๒.๕  ไม่มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ในการออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

๓.  การบริหารจัดการ มีปัญหาดังนี้

 ๓.๑  ด้านบุคลากร 

   ๓.๑.๑ บุคลากรผู้รับผิดชอบมีไม่เพียงพอที่จะพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู ้

ตลอดชีวิต

   ๓.๑.๒ เจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์มีความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ไม่มากเท่าที่ควร เช่น การขึ้นทะเบียน

โบราณวัตถุในท้องถิ่น การดูแลพิพิธภัณฑ์ การจัดหมวดหมู่ของโบราณวัตถุ การจัดแสดงถึงวิวัฒนาการ

 ๓.๒  ด้านงบประมาณ 

   • งบประมาณเพื่อการด�าเนินงานไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร

 ๓.๓  ด้านการประสานงาน 

   ๓.๓.๑ การประสานงานกับเครือข่ายชุมชนที่จะให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริม 

สนับสนุนยังมีน้อย

   ๓.๓.๒  ส�านกังานเขตขาดการประสานงานกบัสภาวฒันธรรม ท�าให้ส�านกังานเขตไม่ทราบข้อมลู

เกีย่วกบัการด�าเนนิงานจดักจิกรรมต่าง ๆ  ทีส่ภาวฒันธรรมด�าเนนิการ และไม่ได้รบัความร่วมมอืในการด�าเนนิงาน

   ๓.๓.๓  การน�าเสนอการด�าเนนิงานกระทรวงวฒันธรรมจะประสานกับสภาวัฒนธรรมเขตโดยตรง 

ไม่ได้น�าเสนอผ่านส�านักงานเขต ท�าให้การจัดกิจกรรม การสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งลักษณะการด�าเนินงาน

ซ�้าซ้อนกัน ไม่มีการแยกงานออกอย่างชัดเจน

 ๓.๔  ด้านการประชาสัมพันธ์ 

   ๓.๔.๑ กรุงเทพมหานครไม่ได้ส่งเสริม และด�าเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

กรุงเทพมหานครในภาพรวม และไม่ด�าเนินการจัดกิจกรรมให้สม�่าเสมอและต่อเนื่อง

   ๓.๔.๒  พิพิธภัณฑ์ขาดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจ และไม่จูงใจให้กลุ่มเป้าหมายผู้รับ

บริการเข้าร่วมกิจกรรม

   ๓.๔.๓  การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง จากการศึกษาสภาพและการด�าเนินงานของพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ตลอดท้ังปัญหาในการด�าเนินงาน ด้วยวิธีการลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลในพื้นที่ 

เป้าหมายแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้
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ข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง

๑. อาคารสถานที่ตั้ง

 • ควรสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยภายใน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เนื่องจากมีโบราณวัตถุเก่าแก่จ�านวนมาก และไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 • ควรติดตั้งตู้ส�าหรับเก็บวัสดุบางประเภทที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์

๒.  กิจกรรมและเนื้อหาสาระในพิพิธภัณฑ์

 • ควรร่วมกันท�างานแบบบูรณาการโดยผ่านผู้น�าชุมชน วัด และสถานศึกษาในพื้นที่

 • ควรส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เดก็ เยาวชน และประชาชนในพ้ืนทีเ่หน็ถงึความส�าคญัของการอนรัุกษ์ 

ฟื้นฟู บ�ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเห็นถึงคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตน

 • ควรส่งเสริมให้มีเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจักรยานสู่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

๓.  การบริหารจัดการ

 • ด้านบุคลากร

  : ควรจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ให้แก่ 

เจ้าหน้าทีท่ีด่แูลรับผดิชอบงานด้านวฒันธรรมและพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ รวมทัง้อาสาสมคัรน�าชมพพิธิภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง

 • ด้านการประสานงาน

  :  ควรให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะด�าเนินการจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 

ประสานงานผ่านส�านักงานเขตเพื่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

  :  ควรประสานงานให้ส�านักงานเขตเชิญสภาวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อทราบการจัด

กิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม

  : ควรท�างานร่วมกันแบบบูรณาการโดยผ่านผู้น�าชุมชน วัด และสถานศึกษาในพื้นที่

  :  ควรให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งควรเปิดโอกาสให้ทุกองค์กรได้

มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

  :  ควรประสานงานให้ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดอบรม รวบรวมองค์ความรู้ 

ด้านวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของหน่วยงาน องค์กรอื่น ๆ และจังหวัดอื่น ๆ โดยจัดท�าเป็นคู่มือเผยแพร่ 

เพื่อให้ส�านักงานเขตใช้เป็นแนวทางในการจัดรูปแบบการแสดงของวัฒนธรรมหรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

  :  ควรประสานงานกบันกัวชิาการ ผูรู้จ้ากสถาบนัการศกึษาหรอืองค์กรทีเ่กีย่วข้อง ออกแบบรูปแบบ 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้ทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้

 • ด้านการประชาสัมพันธ์

  :  ควรด�าเนินการจัดท�ารายการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแต่ละเขต และประชาสัมพันธ์

ผ่านทางสื่อออนไลน์ (Social Media) เพื่อให้ประชาชน และผู้สนใจได้รับรู้ข้อมูล กิจกรรมและรู้จักพิพิธภัณฑ ์

ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ให้มากขึ้น

  :  ควรให้สภาวัฒนธรรม และกระทรวงวัฒนธรรมเห็นความส�าคัญของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร และเผยแพร่ให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เด็ก และเยาวชนมี

ความเข้าใจ ใส่ใจ และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์   
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ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

 ๑. อาคาร สถานที่ตั้ง 

  • ควรให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมีอาคารสถานที่ตั้งที่โดดเด่น ให้มีอาคารเป็นของ

กรุงเทพมหานคร เพื่อเอื้อให้ประชาชน เด็ก และเยาวชนได้ใช้บริการ

  • ควรพัฒนาหรอืจดัตัง้พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่กรงุเทพมหานครเป็นกลุม่เขต ซึง่จะสร้างความหลากหลาย 

ด้านวัตถุสิ่งของ เจ้าหน้าที่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งด้านวิวัฒนาการของแต่ละเขต

  • ควรติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย

 ๒. กิจกรรมและเนื้อหาสาระในพิพิธภัณฑ์

  • ควรส่งเสริมให้มกีารถ่ายทอดองค์ความรูแ้ก่เดก็ เยาวชน และประชาชน เพือ่สามารถน�าไปพฒันา

คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

  • ควรมีการจัดรูปแบบของส่ิงท่ีแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้เป็นหมวดหมู่ และมีการล�าดับเหตุการณ์ 

วิวัฒนาการ เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้เข้าใจถึงสิ่งที่แสดงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

  • ควรส่งเสรมิให้จดักจิกรรมทีห่ลากหลายต่อเนือ่ง สม�า่เสมอ ให้มกีารเคลือ่นไหวในพพิธิภัณฑ์ด้วย

กระบวนการต่าง ๆ  ตามความต้องการของชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตตามรูปแบบเรียนรู้ตามอัธยาศัย

  • ควรส่งเสรมิให้จดัการเรยีนรูอ้าชพีของประชาชนในชมุชนทีเ่ป็นวฒันธรรมดัง้เดมิในแต่ละท้องถิน่  

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • ควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละแห่ง

  • ควรส่งเสรมิ สนับสนนุให้เดก็และเยาวชนในชมุชนได้รบัการพฒันาศกัยภาพเป็นมคัคเุทศก์น้อย

  • ควรส่งเสรมิและสนบัสนนุให้พพิธิภณัฑ์ได้รบัการพฒันาบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูด้้านศลิปะ 

วัฒนธรรมในชุมชน

  • ควรศึกษารูปแบบการจัดการแสดงพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบของต่างประเทศเพื่อน�าเทคนิคและ 

การบริการจัดการในมุมมองที่หลากหลายเพื่อให้เกิดการพัฒนางานต่อไป

  • การจัดการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์ใน

ชุมชนของตนเอง เพื่อสร้างความรักความหวงแหนสิ่งที่ทรงคุณค่า

 ๓. การบริหารจัดการ

  • ด้านบุคลากร

   :  ควรพฒันาบคุลิกภาพเจ้าหน้าที่พิพธิภัณฑ์ให้เปน็ที่นา่เชือ่ถอื สร้างความศรัทธา โดยการแตง่

เครื่องแบบที่บ่งบอกถึงเป็นผู้รับผิดชอบพิพิธภัณฑ์

   :  ควรพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู ้เกี่ยวข้องมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษแก ่

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

  • ด้านงบประมาณ

   :  ควรสนบัสนนุงบประมาณเพือ่ให้พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่กรงุเทพมหานคร ได้พฒันา ปรบัปรงุภมูทิศัน์ 

ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน เด็ก และเยาวชน ในอันที่จะน�าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

  • ด้านการประสานงาน

   :   ควรส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในชุมชุนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในชุมชน
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   :  ควรประสานงานกับเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อระดมสรรพก�าลัง ในอันที่จะส่งผล

ต่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้มีคุณภาพต่อไป

   :  ควรประสานงานกับนักประวัติศาสตร์หรือผู้รู้เข้าร่วมในการด�าเนินงานเพื่อจะให้ได้ข้อมูลที่

ถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด

   : ส�านักงานเขตและสภาวัฒนธรรมเขตควรมีส่วนร่วมในการด�าเนินการแบบบูรณาการเพื่อให้

เกิดความต่อเนื่อง

  • ด้านการประชาสัมพันธ์

   :  ควรสนบัสนนุให้มกีารประชาสมัพนัธ์ให้มากยิง่ขึน้ และควรมเีครือ่งหมายบอกทศิทางให้ชัดเจน 

และควรประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและหลากหลาย โดยประสานงานกับส่ือต่าง ๆ ตลอดจนนิตยสารเกี่ยวกับ 

การท่องเที่ยว

   :  ควรก�าหนดการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในรายการการท่องเที่ยวต่าง ๆ

   :   ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเชิญชวนให้ประชาชน เด็ก และเยาวชนสนใจเรียนรู้ 

ศิลปวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

๖.๒ การศึกษาสภาพและการด�าเนินงานของโครงการโรงเรียนสองภาษา

กรงุเทพมหานครในฐานะผูท้�าหน้าทีร่บัผดิชอบส่งเสรมิสนบัสนนุการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่นอกจาก

การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีคุณภาพแล้ว ยังต้องสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการ 

เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกได้อย่างมั่นใจ พร้อมเข้าสู่สังคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิใจ  

ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่ายต้องรวมพลงั ช่วยสนบัสนนุให้เกดิการจดัการเรยีนรูท้ีม่ปีระสิทธภิาพ เกดิความหลากหลาย 

ต่อเนื่อง ร่วมสร้างประสบการณ์ตรง เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริงตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้น

พื้นฐานกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 

เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถส่ือสารและปรับตัวเพ่ือเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนและเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นสากล  

จึงได้มีแนวทางในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้เป็นภาษาที่สอง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการ

เรยีนการสอน และการเตรยีมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ส�านกัการศกึษาได้จดัท�าโครงการโรงเรยีน

สองภาษาเพื่อเป็นการสนับสนุน รวม ๕๕ โรงเรียน (ไทย-อังกฤษ ๔๑ โรงเรียน /ไทย-จีน ๑๔ โรงเรียน) 

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของโครงการโรงเรียน 

สองภาษา จึงได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนที่มีโครงการดังกล่าว จ�านวน ๑๓ โรงเรียนรวมทั้งมีการลง 

พืน้ทีเ่พือ่ศกึษาสภาพข้อเทจ็จริงของโรงเรยีนในพืน้ทีเ่ขตบางกอกน้อย และทววีฒันา รวม ๓ โรงเรยีน คอื โรงเรยีน

วดัวิเศษการ โรงเรยีนวดัปรุณาวาส และโรงเรียนตัง้พริฬุห์ธรรม ซึง่ได้รบัทราบว่าโครงการโรงเรยีนสองภาษาได้รบั

ความนยิม และเป็นทีต้่องการของผูป้กครองและนกัเรียนจ�านวนมาก นอกจากนัน้คณะอนกุรรมการฯ ได้รบัทราบ

ปัญหาในการด�าเนินงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียนดังนี้

สภาพการด�าเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษา

๑.  ครูต่างประเทศท่ีสอนห้องเรียนสองภาษา เป็นบุคคลที่ส�านักการศึกษาด�าเนินการคัดเลือกมาให้โดย

โรงเรียนไม่มีโอกาสได้สรรหาเอง 
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๒.  ครูในโรงเรียนยังคงยึดติดกับนโยบายของส�านักการศึกษา คือ ต้องน�ารูปแบบของโรงเรียนราชบพิตร

มาเป็นตัวตั้ง แล้วน�าข้อสอบมาให้เด็กสอบ เพื่อท�าการคัดเลือกเข้าสู่ชั้นเรียนจากชั้นอนุบาลพบว่าผลการสอบ

ของเด็กนักเรียนของกรุงเทพมหานครได้น้อยกว่าเด็กสังกัดอื่น เช่น สพฐ. หรือจากราชภัฏ เป็นต้น เนื่องจากเด็ก 

ไม่เข้าใจในข้อสอบ เพราะจากระดับชั้นอนุบาล ๒ เด็กของกรุงเทพมหานครยังไม่มีการเขียน การอ่าน มีแต่ทักษะ

การฟังเท่านั้น

๓.  ครทูี่คมุสอบซึง่เป็นครขูองชัน้ประถมศกึษากจ็ะตดิเรื่องการดเุดก็ ท�าให้เดก็เครยีดผลการสอบออกมา

เด็กนักเรียนของกรุงเทพมหานครสอบผ่านเพียง ๕ คน

๔.  ครูที่มาสอนไม่ใช่เจ้าของภาษาโดยตรง ส�าเนียงที่สอนไม่เหมือนเจ้าของภาษา 

๕.  จ�านวนครูไม่เพียงพอกับจ�านวนชั้นเรียน

๖.  ผู้ปกครองไม่มีความพร้อมที่จะดูแลบุตรหลาน อีกทั้งไม่ทราบแนวทางการสอน 

๗.  นักเรียนอาจมีปัญหาเรื่องการเรียน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นวิชาที่เข้าใจยาก

๘.  ห้องเรยีนสองภาษาเป็นทีน่ยิมของผูป้กครอง แต่โรงเรยีนไม่สามารถรองรบัได้ เนือ่งจากมข้ีอจ�ากดัเรือ่ง

จ�านวนห้องเรียน

๙.  ผู้ปกครองมีความต้องการหลากหลาย เช่น ผู้ปกครองของนักเรียนที่มาจากโรงเรียนเอกชนก็ต้องการ

ให้บุตรหลานสะดวกสบาย เช่น เสนอให้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน มีส่ือการเรียนการสอนที ่

ทันสมัย รวมไปถึงเรื่องการแต่งกายของเด็กควรแตกต่างจากห้องเรียนปกติ 

๑๐. ครูต่างประเทศที่เป็นผู้หญิงไม่มีที่พักอาศัยท�าให้ไม่สะดวกในการมาท�าการสอน ควรจัดหาที่พักให้ 

เช่น บ้านพักครู  

๑๑. ครูต่างประเทศได้รับเงินค่าจ้างไม่ตรงเวลา โรงเรียนต้องส�ารองจ่ายให้ก่อน

๑๒. เนื่องจากครูที่ต้องการเข้าสอนร่วมกับครูต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้เข้าใจในสาระวิชาที่

ครูต่างประเทศสอน แต่มีปัญหาขาดแคลนครูดังกล่าว โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องมีการขยายชั้นเรียนจึงต้องมีครู

ส่วนนี้เพิ่มขึ้น

  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง

จากการเยี่ยมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนสองภาษาแล้ว

พบว่าผู้เกี่ยวข้อง ได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อสังเกต

๑.  ในการด�าเนินโครงการโรงเรียนจะต้องน�าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ

พจิารณาให้โรงเรยีนด�าเนนิการ และในการประชมุผูป้กครองโรงเรยีนจะด�าเนนิการให้ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการ

พจิารณายนิยอมและมคีวามพร้อมให้บตุรหลานได้เรยีนตามหลกัสตูรสองภาษา หากเดก็นกัเรยีนไม่สามารถเรยีน

ตามหลักสูตรดังกล่าว ผู้ปกครองจะต้องยินยอมให้เด็กเรียนตามหลักสูตรปกติ

๒.  โรงเรียนจะต้องจัดครูที่จบเอกภาษาอังกฤษไปเป็นครูประจ�าชั้นร่วมกับครูต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือ

เดก็ทีไ่ม่เข้าใจในวชิาทีค่รตู่างประเทศสอน ซึง่ในระยะแรกเป็นระยะท่ีเดก็ต้องปรับตวั แต่เมือ่ครตู่างประเทศสอน

ไปได้ระยะหนึ่งแล้วเด็กสามารถแสดงออกและสื่อสารได้

๓.  โรงเรียนได้มีการปรับพื้นฐานให้แก่เด็กชั้นอนุบาล โดยใช้เวลานอนของเด็ก และช่วงปิดภาคเรียนจึง

ต้องสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง
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๔.  โรงเรยีนบางแห่งได้มกีารเตรยีมความพร้อมให้ครโูดยการอบรมภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร จัดให้ครู

ได้มีการศึกษาเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาต่างประเทศ เพื่อจะได้น�ามาพัฒนาและปรับใช้

กับการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

๕.  โรงเรียนบางแห่งรับนักศึกษาปริญญาโท เอกการสอนภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัย Victoria  

University ประเทศออสเตรเลียเข้าฝึกสอน ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ครูได้เรียนรู้เทคนิคการสอนใหม่ ๆ

๖.  เนือ่งจากนกัเรยีนมีพืน้ฐานความรูแ้ตกต่างกนั โรงเรยีนบางแห่งจ้างสถาบนัการศึกษาทีม่ปีระสบการณ์

ด้านการสอนภาษามาปรับพื้นฐานให้เด็ก ซึ่งท�าให้มีค่าใช้จ่าย ดังน้ันโรงเรียนจะต้องช้ีแจงและท�าความเข้าใจกับ 

ผู้ปกครองของเด็ก

ข้อเสนอแนะ

๑.  ด้านการบริการจัดการ

 ๑.๑ ด้านครูผู้สอน

   ๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครควรจ้างครูต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนโดยตรง โดยมีการ

ปรับเปลี่ยนนโยบายให้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ครูต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และจ้างตลอดปีการศึกษาเพื่อให้

ด�าเนินโครงการโรงเรียนสองภาษามีความต่อเน่ืองและย่ังยืน ส่งผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงเป็นแนวทาง

หนึ่งที่จะช่วยยกระดับการศึกษาของนักเรียน ตลอดทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เด็กที่ขาดโอกาส

   ๑.๑.๒  ควรพัฒนาศักยภาพของครูต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ซึ่งกันและกัน

   ๑.๑.๓  ควรให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการสรรหาและคัดเลือกครูต่างประเทศ

 ๑.๒ ด้านผู้ปกครอง

   ๑.๒.๑  ควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพิจารณาศักยภาพของเด็กในการเรียนตามหลักสูตร

สองภาษาอย่างต่อเนื่อง

   ๑.๒.๒  ควรประชมุผูป้กครองทุกภาคเรียนเพือ่ชีแ้จงและสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัการเรยีนการ

สอนตามหลักสูตร นอกจากนี้จะได้เป็นแนวทางหารือร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง ครูไทย และครูต่างประเทศ

๒. ด้านการเรียนการสอน

 ๑. ควรเปิดโครงการโรงเรียนสองภาษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้การเรียนการสอนต่อเนื่อง

 ๒. ควรจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็ก

 ๓. ควรให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการออกข้อสอบกลางของโรงเรียนสองภาษา

 ๔. ควรยกเลกิการสอนวชิาคณติศาสตร์ในโครงการโรงเรยีนสองภาษาเนือ่งจากเป็นวชิาทีย่ากแล้วสอน

วิชาสังคมแทน

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปตรวจเย่ียมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการเรียนการสอนตาม

โครงการโรงเรียนสองภาษาและมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อสังเกต

๑.  จ�านวนครูไม่เพียงพอ อาจท�าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กไม่ดีเท่าที่ควร นักเรียนจะเกิดความ 

เครยีด บางวชิาเป็นวชิาท่ียากแต่จะต้องเรยีนด้วยภาษาองักฤษ  เช่น วิชาคณติศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ อาจจะท�าให้ 
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เด็กได้รับความรู้ในสาระวิชาของแต่ละวิชาไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งส่งผลให้เด็กมีปัญหาในกรณีที่เด็กจะต้องไปสอบ

แข่งขันกับนักเรียนของโรงเรียนทั่วไป

๒.  เด็กนักเรียนตามโครงการโรงเรียนสองภาษามีความรู้ ความเข้าใจ ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถ

สื่อสารกับครูต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง

๓.  ครูต่างประเทศส่วนใหญ่มีศักยภาพในการสอนเป็นอย่างดี มีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น เสียงดัง

ฟังชัด มีเทคนิคในการสอนเป็นอย่างดี และตั้งใจสอนเพื่อให้เด็กได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่สอน ท�าให้

เด็กมีความสนใจและตั้งใจเรียนมาก

๔.  ครูต่างประเทศต้องจัดท�าสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยใช้เงินส่วนตัวเพื่อพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ 

เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมีไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

๑.  กรุงเทพมหานครควรขยายโครงการโรงเรียนสองภาษาให้โรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานครได้ด�าเนนิการ

จดัการเรยีนการสอนอย่างต่อเนือ่งจนถงึระดบัมธัยมศกึษา และควรให้โรงเรยีนในสงักดัได้ด�าเนนิการทกุแห่ง ทัง้นี้

เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนของกรุงเทพมหานครได้เรียนอย่างทั่วถึง และเรียนอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน 

๒.  กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนและช่วยเหลือครูต่างประเทศให้มีความเป็นอยู่ มีสวัสดิการและ 

ค่าตอบแทนที่ดี เพื่อให้ครูต่างประเทศมีขวัญ ก�าลังใจ และมีความปลอดภัยในขณะที่เป็นครูอยู่ในโรงเรียนนั้น ๆ 

และควรส่งเสริมให้ครูต่างประเทศได้เป็นลูกจ้างของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

๓.  กรุงเทพมหานครควรให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการสรรหาและคัดเลือกครูต่างประเทศเพื่อจะได้ครู

ต่างประเทศที่สามารถสร้างความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน

๔.  กรุงเทพมหานครควรประสานงานกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศให้จัดส่งนักศึกษา

วิชาเอกภาษาอังกฤษมาฝึกสอน เพื่อจะได้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษาอีกทางหนึ่งด้วย

๕.  กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษาเพื่อให้ครูต่าง

ประเทศได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

๖.  ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้มีครูเฉพาะสาระวิชาให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

๖.๓ ผลการศึกษากรณีเด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

จากข้อมูลการเรียนรู้ภาษาไทยของส�านักการศึกษาของกรุงเทพมหานคร พบว่ายังมีนักเรียนในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานครท่ีอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้จ�านวนหนึ่ง เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของ

ประเทศไทย เป็นมหานครท่ีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน การที่ยังมีนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ยังคงมี

อยู่ สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาด้านการศึกษาท่ีจ�าเป็นจะต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าตาม

วิสัยทัศน์ด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครควรอ่านออกเขียนได้ทุกคน ในทุก

ระดับชั้น เพื่อน�าไปสู่การเรียนรู้ในวิชาอื่น ๆ ด้วย

คณะอนกุรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชดุที ่๑ จงึเหน็ความส�าคญั ได้ท�าการศกึษาจากสภาพปัจจบุนั

พบว่า ยังมีนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาด้านทักษะการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่จ�านวนหนึ่ง ซึ่งส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา และอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องเช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นวิกฤตในด้านคุณภาพ

การศึกษาและด้านการแก้ปัญหาของรัฐ คณะอนุกรรมการฯ จึงได้จัดประชุม Focus Group เพื่อรับทราบปัญหา 

และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเดก็อ่านไม่ออก เขยีนไม่ได้ ในโรงเรยีนสังกดักรงุเทพมหานคร โดยได้ด�าเนนิการใน  
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๔ ส�านกังานเขต ได้แก่ เขตคลองสาน จอมทอง บางพลดั และราษฎร์บรูณะ ระหว่างวนัที ่๒๖ มกราคม - ๑๔ มนีาคม  

๒๕๖๑ กลุม่เป้าหมายประกอบด้วย ครผููส้อนภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปีที ่๑ - ๔ ในโรงเรยีนสังกดักรงุเทพมหานคร 

ทกุโรงเรียนๆ ละ ๑ คน ทัง้ ๔ เขตข้างต้น ทัง้นีม้กีารสุม่เขตการศกึษาทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของคณะอนกุรรมการฯ  

ประกอบข้อมูลของส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมีหัวหน้าฝ่ายการศึกษาของทั้ง ๔ เขต ดังนี้

• วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ประชุมที่โรงเรียนวัดพิชัยญาติ เขตคลองสาน 

จ�านวน ๘ โรงเรียน แต่เชิญมาเพียง ๗ โรงเรียน อีก ๑ โรงเรียนเป็นระดับมัธยมศึกษา

• วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ประชุมที่โรงเรียนวัดยายร่ม เขตจอมทอง จ�านวน 

๑๑ โรงเรียน

• วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ประชุมที่โรงเรียนวัดวิมุติยารามเขตบางพลัด 

จ�านวน ๑๑ โรงเรียน

• วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ประชุมที่โรงเรียนวัดบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 

จ�านวน ๖ โรงเรียน

การด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของสถานศึกษา

มีการด�าเนินการและให้ความส�าคัญกับปัญหาดังกล่าวในทุกระดับโดยผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความ

ส�าคญัต่อปัญหาดงักล่าว บางสถานศกึษาได้ให้เดก็ไปอ่านกบัผูบ้รหิารโดยตรง รวมทัง้มอบหมายผู้รบัผิดชอบอย่าง

จริงจัง และได้แต่งตั้งทีมงาน ในการด�าเนินการต่างๆ ดังนี้

๑. มีการจัดท�าแผนพัฒนา สอนซ่อมเสริมในหลายกิจกรรม เช่น ให้นักเรียนอ่านหนังสือเป็นการบ้านให้

อ่านเพิ่มเติมช่วงเช้าที่โรงเรียน ให้นักเรียนฝึกอ่านวันละ ๑๐ ค�า ให้นักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ ช่วยเพื่อนที่อ่าน

ไม่ได้ ตลอดจนการไปเยี่ยมบ้านนักเรียน

๒.  มกีารด�าเนนิการกจิกรรมต่างๆ เพือ่แก้ไขปัญหาเดก็อ่านไม่ออก เขยีนไม่ได้ เช่น วางทกุงาน อ่านทกุคน  

อ่านเปลี่ยนชีวิต มหัศจรรย์ยามเช้า เล่านิทาน พัฒนาการอ่าน เช่น ประกวดการอ่าน เข้าค่ายรักการอ่าน เล่าเรื่อง

ตามภาพ กิจกรรมพัฒนาการเขียน เช่น คัดลายมือ เขียนตามค�าบอกให้นักเรียนเขียนบันทึกตอนปิดเทอม เป็นต้น

สรุปข้อมูลจ�านวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง  ซึ่งเป็นข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้

 เขต จ�านวน ร.ร. นร.ทั้งหมด อ่านไม่ออก ร้อยละ อ่านไม่คล่อง ร้อยละ รวม ร้อยละ
คลองสาน
จอมทอง
บางพลัด
ราษฎร์บูรณะ  
รวม

๗
๑๑
๑๑
๖

๓๕

๒,๐๕๔
๕,๐๖๖
๑,๔๐๗
๑,๘๕๖

๑๐,๓๘๓

๑๑๔
๒๒๔
๑๑๑
๑๖

๔๖๕

๕.๕๕
๔.๔๒
๗.๘๘
๐.๘๖
๔.๔๗

๒๗๓
๓๙๓
๑๖๘
๑๒๘
๙๖๒

๑๓.๒๙
๗.๗๕

๑๑.๙๔
๖.๘๙
๙.๒๖

๓๘๗
๖๑๗
๒๗๙
๑๔๔

๑,๔๒๗

๑๘.๘๔
๑๒.๑๗
๑๙.๘๒
๗.๗๕

๑๓.๗๔

การอ่านไม่ออก พบว่ามีนักเรียนที่อ่านไม่ออกจ�านวน ๔๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๗ ของนักเรียนระดับ

ชัน้ประถมศกึษาทัง้หมดใน ๔ เขตการศกึษา ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนกัเรยีนในระดบัชัน้ ป.๑ - ป.๒ เนือ่งจากในระยะแรก

เข้าเรียน เด็กจ�าพยัญชนะ และสระไม่ได้ รวมทั้งจ�าหลักเกณฑ์การสะกดค�าต่างๆ ไม่ได้ เช่น ค�าที่มีวรรณยุกต์ ค�า

ประสมกบัสระ ค�าทีม่ตีวัสะกด ค�าทีม่อีกัษรน�า ค�าควบกล�า้ เป็นต้น จงึท�าให้อ่านไม่ได้ ส่งผลต่อการเรยีนในวชิาอืน่ ๆ     
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การอ่านไม่คล่อง พบว่ามีนักเรียนอ่านไม่คล่อง จ�านวน ๙๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๖ ของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาทั้งหมดใน ๔ เขตการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนระดับชั้น ป.๓ - ป.๖ จะอ่านค�าผิด  

อ่านออกเสยีงผดิ เช่น ค�าทีม่อีกัษรน�า ค�าควบกล�า้ รวมทัง้อ่านแล้วจบัใจความส�าคญัไม่ได้ ท�าให้ส่งผลต่อการเรยีน

ในวิชาต่างๆ 

จากการทีค่ณะอนกุรรมการฯ ได้มกีารประชมุแลกเปลีย่นข้อมลูกบัครผููส้อนภาษาไทยระดับประถมศกึษา 

ปีที่ ๑ - ๒ ของโรงเรียนในพื้นที่ ๔ เขตดังกล่าวข้างต้น พบว่ายังคงมีนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่อ่านไม่ออก  

เขียนไม่ได้จ�านวนมาก และอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องก็จ�านวนมากเช่นกัน  

การเขียน จากข้อมูล ข้อ ๓.๑ บ่งบอกว่า การที่นักเรียนอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง น่าจะส่งผลให้เขียนไม่

ได้ด้วย ประกอบกับข้อมูลที่ได้รับทราบจากการประชุม Focus Group พบว่ามีนักเรียนเขียนไม่ได้ทุกระดับชั้น  

สภาพปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนที่พบจากการประชุม Focus Group    

นักเรียน

• นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ไม่เปิดปากออกเสียงเน่ืองจากปัญหาด้านสุขภาพและสภาพ

แวดล้อมท�าให้อ่านออกช้า

• นักเรียนมาเรียนไม่สม�่าเสมอท�าให้ขาดความต่อเนื่อง บางรายขาดเรียนต่อเนื่องหลายวันเนื่องจากมี

ปัญหาครอบครัว บางรายเรียนเก่งแต่ไม่สามารถมาเรียนได้อย่างสม�่าเสมอ

• มีนักเรียนเป็นเด็กสมาธิสั้น หรือเด็กพิเศษที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disorder) ซึ่งจะสร้าง

ความยุ่งยากให้แก่ครูและเพื่อนนักเรียน รวมทั้งส่งผลต่อการเรียนรู้

• นักเรียนติดเกมและไม่สนใจการเรียนเท่าที่ควร

• นกัเรียนบางส่วนย้ายโรงเรยีนบ่อยคร้ังเพราะต้องย้ายถิน่ฐานตามผูป้กครองทีป่ระกอบอาชพีรบัจ้างทัว่ไป 

ท�าให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง

• นักเรียนและผู้ปกครองมีปัญหาทางด้านสุขภาพทั้งครอบครัว บางรายต้องการรับการรักษาต่อเนื่อง 

ท�าให้ต้องขาดเรียนบ่อย

ผู้ปกครอง

• ผูป้กครองนกัเรยีนมฐีานะยากจน มปัีญหาครอบครวั หรือเป็นแรงงานต่างด้าว ไม่เอาใจใส่ดูแลบตุรหลาน   

• ผู้ปกครองอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ไม่สามารถช่วยแนะน�าหรือสอนการบ้านได้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้

เฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้น

ชุมชน

• สภาพชมุชนโดยรอบโรงเรยีนและทีน่กัเรยีนอยูอ่าศยับางส่วนเป็นพืน้ทีส่แีดง ผูป้กครองบางส่วนเกีย่วข้อง

กับยาเสพติด บางรายถูกคุมขัง นักเรียนต้องช่วยเหลือตนเอง บางรายไม่ได้ดูแลบุตรหลานเท่าที่ควร    

ปัญหาการด�าเนินการของโรงเรียนที่มีผลกระทบกับครู ได้แก่ 

• ครูมีวุฒิและความถนัดไม่ตรงกับวิชาที่สอน เช่น ครูจบวิชาเอกศิลปะ แต่ต้องสอนเด็กระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่ ๑ ทุกวิชา  

• การประเมินผลของส�านักการศึกษาไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการเรียนของเด็ก แบบทดสอบยาก

กว่าแบบเรียนของโรงเรียน โดยเฉพาะในช่วงเทอมแรกในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งเริ่มต้นการเรียนการสอน

• ครูสอนหลายวิชาและเด็กในห้องเรียนมีหลายระดับ ทั้งเด็กเรียนดี เด็กเรียนไม่เก่ง และเด็กพิเศษ ท�าให้
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เกิดปัญหาในการเรียนการสอนและการรับรู้ของนักเรียน

• ครูมภีารกจิอืน่ๆ ทีต้่องทิง้ห้องเรยีน เช่น การอบรม การประชมุ ร่วมกจิกรรมของหน่วยงานอืน่ๆ โดยเฉพาะ 

ภารกิจตามนโยบาย

• ครูการศึกษาพิเศษมีไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จ�านวนครู : นักเรียน : จ�านวนห้องเรียน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม Focus Group หรือความต้องการของสถานศึกษา 

เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

๑. ควรมคีรตู้นแบบในการถ่ายทอดความรูเ้ทคนคิด้านการสอนวิชาภาษาไทย รวมทัง้จดัให้มสีือ่การเรยีน

การสอนแบบแจกลูกสะกดค�าตามหลักภาษาเพื่อให้นักเรียนฝึกหัดการอ่านและเขียน

๒.  นโยบายด้านการศึกษามีหลายด้านเปลี่ยนแปลงบ่อย ปัจจุบันโรงเรียนมีกิจกรรมที่ต้องด�าเนินการ 

ค่อนข้างมาก หากมีกิจกรรมที่เป็นนโยบายเพิ่มจะส่งผลต่อผลกระทบต่อการเรียนการสอน (ควรมีกิจกรรมตาม

ความเหมาะสมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน)

๓.  ครูต้องเข้าอบรมบ่อย ส่งผลต่อการสอนนักเรียน ท�าให้ไม่สามารถท�าการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.  ครตู้องมจีติวญิญาณในความเป็นคร ูต้องให้ความส�าคัญ หากนกัเรยีนอ่านไม่ออก เขยีนไม่ได้จะส่งผลก

ระทบท�าให้ไม่สามารถเรียนวิชาอื่นๆ ได้ด้วย

๕.  หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรพจิารณาลดกจิกรรมทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัการเรยีนการสอนของครแูละนกัเรยีน 

เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องเสียเวลาไปท�ากิจกรรมมากนัก

๖.  ควรจัดห้องเรียนเสริมประจ�าส�าหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยเฉพาะ 

๗.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในการสอนควรมีครู ๒ คนช่วยสอน เนื่องจากนักเรียนมีความ

แตกต่างกันมาก มีทั้งนักเรียนเก่งและไม่เก่ง  

๘.  ควรก�าหนดมาตรการเพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนระดับอนุบาลในการรับรู้เรื่องการอ่านภาษา

ไทยได้ก่อนเข้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ข้อเสนอแนะของอนุกรรมการในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

๑.  ควรสร้างเป้าหมายและสร้างระบบการท�างานร่วมกันท้ังผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง โดยก�าหนด 

เป้าหมายนโยบายหลักและยุทธศาสตร์ในการสอนให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน

๒.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมีความตั้งใจ ใส่ใจ ทุ่มเท เสียสละมีความอดทนในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก

เขียนไม่ได้ และร่วมด�าเนินการอย่างจริงจังกับครูและผู้ปกครอง โดยเฉพาะครูสอนภาษาไทยระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่ ๑ และให้ความส�าคัญแก่ทุกภาคส่วนที่มีบทบาทส�าคัญต่อการอ่านออกเขียนได้ทุกระดับ ซึ่งมีบุคลากร

ที่มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษา ได้แก่

 ๒.๑  คณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทในการผลักดัน และพัฒนาสถานศึกษาโดยการสนับสนุน

งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น

 ๒.๒  เจ้าอาวาสวัดที่ตั้งของสถานศึกษาต้องมีความเข้าใจ โดยเน้นให้เห็นความส�าคัญของการศึกษา 

ให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน ผู้บริหารสถานศึกษาจึง

จะสามารถด�าเนินการพัฒนาโรงเรียนไปได้ด้วยดี
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 ๒.๓  เครือข่ายผู้ปกครองก็มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาด้วย

 ๒.๔  บุคลากรในโรงเรียนทุกคน เช่น ครู อาจารย์ และครูพี่เลี้ยง เป็นต้น ก็มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่ง 

ในการพัฒนาการเรียนการสอน

 ๒.๕  ผู้อ�านวยการเขตก็มีบทบาทในการอ�านวยความสะดวกในการพัฒนาสถานศึกษาในทุก ๆ ด้าน

๓.  สถานศกึษาควรจดับรรยากาศสภาพแวดล้อมให้นกัเรยีนได้อ่าน เขยีน คดิตลอดเวลา เช่น จดัให้มป้ีาย

แจ้งข้อมูลข่าวสาร น�าเสนอผลงานของนักเรียน จัดสถานที่เหมาะสมในการจัดวางเอกสาร หรือหนังสือประเภท

ต่างๆ ให้นักเรียนได้เลือกอ่านได้อย่างอิสระ รวมทั้งสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่เปิดโอกาสและกระตุ้นให้

นักเรียนอ่านและเขียนได้อย่างอิสระตลอดเวลา

๔.  ควรส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้จัดท�าแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มวิชาภาษาไทย

ให้ได้ตามสมรรถนะและมาตรฐานของผู้เรียนท่ีก�าหนด ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการเรียนรู้ สร้างสื่อเพื่อน�าไปสู่

นวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ เรียนได้อย่างมีความสุขสนุกสนานกับการเรียน

๕.  ส�านักการศึกษา ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญในการนิเทศและติดตามการสอนวิชา

ภาษาไทยทุกระยะและต่อเนื่อง 

๖.  ควรจัดให้มีห้องเรียนพิเศษ หรือห้องเรียนคุณภาพมาตรฐานวิชาภาษาไทย โดยมีนวัตกรรมการใช้สื่อ

เทคโนโลยสีารสนเทศให้เดก็ได้สมัผสัเสมอืนจรงิส�าหรบันกัเรยีนทีม่ปัีญหาอ่านไม่ออก เขยีนไม่ได้ หรอือ่านไม่คล่อง 

เขียนไม่คล่อง

๗.  ควรมอบรางวัลแก่ครู หรือโรงเรียนที่มีนักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน และน�าผลการอ่านออกเขียน

ได้ของนักเรียนใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณาความดีความชอบของครูและผู้บริหารโรงเรียน

๘.  ควรลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของครูให้น้อยลง เพื่อให้ครูมีเวลาช่วยเหลือเรื่อง

การแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นรายบุคคล และจัดกิจกรรมประกอบการสอนเพื่อเป็นการสร้างแรง

จูงใจให้เด็กเรียนรู้และสนใจการอ่านภาษาไทยมากขึ้น

๙.  จัดครูที่มีความสามารถด้านการสอนภาษาไทย และ/หรือครูที่มีประสบการณ์สูงให้สอนในชั้นประถม

ศึกษาปีที่ ๑ 

๑๐. ควรสนับสนุน ส่งเสริม ผู้ปกครองให้เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าอนุบาลอย่าง

ต่อเนื่องตลอดจนให้มีส่วนร่วมกับโรงเรียน

๑๑. ควรเปิดโอกาสให้มีการรณรงค์ เชิญชวนให้ผู้มีจิตอาสาเข้ามาท�าคุณประโยชน์ร่วมส่งเสริมการเรียน

รู้ภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

๑๒. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูติดตามการใช้ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่อยู่ในความสนใจของเด็ก 

เพื่อใช้เป็นสื่อในการประกอบการเรียนการสอน

๖.๔ กระบวนการพัฒนาระบบการเรียนการสอน

คณะอนกุรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่๓ ได้มกีารประชมุหารอืร่วมกบัผูอ้�านวยการสถานศกึษา

โรงเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้ง ๑๑๑ โรงเรียน โดยมีประเด็นในการหารือดังนี้

• กระบวนการพัฒนาระบบการเรียนการสอน

• กระบวนการพัฒนาครู

• รูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียน
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• แผนงานด้านกายภาพ

• งบประมาณด้านการศึกษา

• ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน

คณะอนกุรรมการฯ ได้รบัทราบข้อมลูของหน่วยงาน และได้มข้ีอสงัเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานเก่ียว

กับกระบวนการพัฒนาระบบการเรียนการสอนดังนี้

๑.  กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้

 ๑.๑  พื้นฐานการเรียนรู้สาระวิชาหลักได้แก่ ทักษะการอ่าน (Reading) ทักษะการเขียน (Writing) 

และทกัษะการค�านวณ (Arithmetic) ถือเป็นทักษะพืน้ฐานทีม่คีวามจ�าเป็นทีจ่ะท�าให้รูแ้ละเข้าใจเนือ้หาสาระของ 

๘ กลุ่มสาระการเรียน

 ๑.๒  ความรู้เชิงบูรณาการส�าหรับศตวรรษที่ ๒๑

  ๑.๒.๑ ความรู้เกี่ยวกับโลก

  ๑.๒.๒ ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

  ๑.๒.๓ ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี

  ๑.๒.๔ ความรู้ด้านสุขภาพ

  ๑.๒.๕ ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

 ๑.๓  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ท้ังน้ี การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา เป็นการ

สร้างทักษะการคิดในแบบต่าง ๆ ดังนี้

  ๑.๓.๑ การสื่อสารและความร่วมมือ

  ๑.๓.๒ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

 ๑.๔  ทักษะชีวิตและงานอาชีพ

  ๑.๔.๑ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว

  ๑.๔.๒ การริเริ่มสร้างสรรค์และก�ากับดูแลตนเองได้ดี

  ๑.๔.๓ ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม

  ๑.๔.๔ การเป็นผู้สร้างผลงานหรือผลผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้

  ๑.๔.๕ ภาวะผู้น�าและความรับผิดชอบ

 ๑.๕  ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

  ๑.๕.๑ การรู้เท่าทันสารสนเทศ

  ๑.๕.๒ การรู้เท่าทันสื่อ

  ๑.๕.๓ การรู้ทันเทคโนโลยี

 ๑.๖  คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑

  ๑.๖.๑ คุณลักษณะด้านการท�างาน ได้แก่ การปรับตัว และความเป็นผู้น�า

  ๑.๖.๒ คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ได้แก่ การชี้น�าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง

  ๑.๖.๓ คุณลักษณะด้านศีลธรรม ได้แก่ ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ส�านักพลเมือง

๒.  การจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบ Project-Based Learning : PBL ทีใ่ช้พืน้ฐานการเรยีนรู ้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน ต้องมีการบูรณาการ ผสมผสานความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และผสมผสานกระบวนการสอน 

กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมอันดีงาม โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
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๓.  พฒันาระบบการเรยีนการสอนในรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนสู่ผู้เรยีนด้วยระบบ  KM (Knowledge  

Management) ดังนี้

 ๓.๑  การวิเคราะห์ผู้เรียน ครูผู้สอนจ�าเป็นต้องรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ช่วยให้คร ู

ผู้สอนมีข้อมูลที่ส�าคัญในการออกแบบ การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีหลักการวิเคราะห์ผู้เรียน โดยค�านึง

ถึงธรรมชาติของผู้เรียน ประสบการณ์ พื้นฐานความรู้เดิมและวิธีการเรียนรู้

 ๓.๒  การใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ โดยการบูรณาการคุณธรรม ค่านิยมในการจัดการเรียนรู้

 ๓.๓  การวิเคราะห์ผู้เรียนหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ๓.๔  การออกแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานงานหลักสูตรและเช่ือมโยง 

บูรณาการระหว่างกลุ่มวิชาโดยใช้ผลการเรียนรู้ท่ีก�าหนดเป็นหลัก และใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการ

จัดการเรียนรู้

 ๓.๕ การออกแบบการวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ เพือ่สะท้อนภาพให้เหน็ชดัเจนว่าผูเ้รยีนเกิด

การเรียนรู้ด้านต่างๆ 

๔.  การวิเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนการสอน และจัดองค์ประกอบเหล่านี้ให้สัมพันธ์ตาม 

องค์ประกอบเชิงระบบในรูปแบบของตัวป้อน กระบวนการ การผลิต การควบคุมและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งน�าเสนอ

ในรูปแบบของแผนภูมิตามความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบการเรียนการสอน ได้แก่ การรู้จักลักษณะของ 

ผู้เรียน การตั้งจุดประสงค์ของการสอน การจัดเนื้อหาสาระที่จะสอน เป็นต้น

๕.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดหลักสูตรสถานศึกษา โดยครูเป็นส่วนร่วมในการจัดท�าหลักสูตร

สถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

และภาษาต่างประเทศ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ และตรวจสอบทบทวนหลกัสตูร

สถานศึกษา โดยให้แต่ละกลุม่สาระการเรยีนรูน้�าปัญหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้มาพจิารณาร่วมกนั เพือ่หาแนวทาง

การปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรและ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๔๒

๖.  การติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยให้ครูบันทึกรายการสอนประจ�าวัน ส่งฝ่ายบริหารเพื่อ

ตรวจสอบทุกสัปดาห์ มีการนิเทศการเรียนการสอนโดยหัวหน้าสายชั้นและฝ่ายบริหาร ซึ่งหัวหน้าสายและฝ่าย

บริหารจะมีการบันทึกข้อคิดเห็นและค�าแนะน�าให้ครู การนิเทศการสอนเป็นแบบกัลยาณมิตร

๗.  จดัให้มกีารผลติสือ่การเรยีนการสอนของครทูกุคน  โดยการผลติสือ่จะต้องสอดคล้องกบับทเรยีนและ

ศักยภาพของนักเรียน และน�าสื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุด ๑ ชิ้นน�ามารายงานผลให้ฝ่ายบริหารและเพื่อนครูได้

ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนจัดให้มีการยืมสื่อการเรียน

การสอนไปใช้ในระดบัชัน้อืน่ ๆ  ท�าให้ได้สือ่การเรยีนการสอนทีม่คุีณภาพ และจดัให้ครทู�าวจิยัในชัน้เรยีนภาคเรยีน

ละ ๑ เรือ่ง ในแต่ละภาคเรยีนครจูะต้องน�าวจิยัในชัน้เรยีนมาน�าเสนอให้ฝ่ายบรหิารและเพือ่นครไูด้ด ูพร้อมทัง้แลก

เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ

๘.  จัดให้มีกิจกรรมภูมิปัญญาไทยและค่ายวิชาการในทุกปี โดยก�าหนดเป็นช่วงชั้น ได้แก่ อนุบาล ๑ - ๒ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ ประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๔ และประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๖ โดยแต่ละช่วงชั้นจะติดต่อวิทยากร

ภายในชุมชนที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ น�ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
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นักเรียนรักในภูมิปัญญาไทยและน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

๙.  การทดสอบการอ่านในทุกเดือน น�าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนที่ยังอ่านไม่ออกตามเกณฑ์ของ

ส�านักการศึกษา โดยจัดให้ครูสอนเพิ่มเติมกับนักเรียนที่ยังมีปัญหาการอ่าน

๑๐. การจดัสอนเพิม่เตมิให้กบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที ่๖ เพือ่เตรยีมตวัสอบวดัคณุภาพทางการศกึษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

๑๑. ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และส่งเสริมการผลิตและใช้สื่อที่หลาก

หลายและง่ายต่อการเรียนรู้

๑๒.  วดัผลและประเมนิผล เพือ่พฒันาผูเ้รยีนให้ตรงกบัวัตถปุระสงค์ของหลกัสูตรด้วยวธิกีารทีห่ลากหลาย

๑๓.  จัดท�าแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานท่ี โดยก�าหนดพื้นที่ให้แต่ละสายชั้น และผู้รับผิดชอบไป

ด�าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน “หลากหลายแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์สะอาด”

๑๔. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน

  ๑๔.๑ ส่งเสรมิให้ชุมชนมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา ได้แก่ ภมูปัิญญาท้องถิน่ หรอืวิทยากรในชมุชน 

มาให้ความรู้แก่นักเรียน

  ๑๔.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนและให้ความเห็นชอบ

ในการท�างานต่าง ๆ ของโรงเรียน

กระบวนการพัฒนาครู

๑.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 ๑.๑  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้  

การสอนคิดแบบต่าง ๆ ตลอดจนการวัดและประเมินผลให้สามารถน�ามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ

เป็นรายบุคคล

 ๑.๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของ

แต่ละบุคคล ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยมา

ใช้ในการพัฒนา 

 ๑.๓  ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยผู้บริหารสถานศึกษาครูทั้งในโรงเรียนและ 

ต่างโรงเรียนหรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน

 ๑.๔  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เกิด

ชุมชนการเรียนรู้

 ๑.๕  ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน

 ๑.๖  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี

ความต้องการพิเศษ

๒.  เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ ก�าลังใจท�างาน เกิดผลการปฏิบัติ

งานเชิงประจักษ์

 ๒.๑   ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ

 ๒.๒  ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
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๓.  ส่งเสรมิสนบัสนนุครแูละบคุลากรทางการศกึษาให้มจีติวญิญาณของความเป็นครกูารเป็นครมูอือาชพี

และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 ๓.๑  พัฒนาด้านคุณลักษณะที่เหมาะสมกับต�าแหน่ง โดยการพัฒนาพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้มี

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรัก ศรัทธา ภาคภูมิใจในวิชาชีพ

 ๓.๒  ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ พฤติกรรมที่แสดงถึง 

การเป็นผู้มีความรู้ โดยการประเมินผลงานของครูผู้ช่วยที่จะต้องน�าเสนอผลงานทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อพัฒนาก่อน

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง เป็นต้น

๔.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะของครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ หรือ 

เรียกว่า e-Teacher จะประกอบด้วย ๙ คุณลักษณะที่ครูพึงปฏิบัติ ดังนี้

 ๔.๑  Experience คือ มีประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Internet, e-Mail 

การใช้ CD 

 ๔.๒  Extended คือ มีทักษะการค้นหาความรู้ได้ตลอดเวลา เพราะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต สามารถ

ใช้ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่ไหนก็ได้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการหาความรู้ด้วยเทคโนโลยี

 ๔.๓  Expanded คอื การขยายผลของความรู้สูน่กัเรยีน ประชาชนทัว่ไป และชมุชน สามารถถ่ายทอด

ความรู้ลง CD, VDO โทรทัศน์หรือบน Web เพื่อให้เกิดการเพิ่มความรู้ที่เป็นประโยชน์ของบุคลากรโดยรวม

 ๔.๔  Exploration คือ สามารถเลอืกเนือ้หาทีท่นัสมยั เอกสารอ้างองิ ค้นคว้าทัง้สาระและบันเทงิเพือ่

ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อน�ามาออกแบบการเรียนการสอน

 ๔.๕  Evaluation คือ เป็นนักประเมินที่ดี สามารถใช้เทคโนโลยีในการประเมินผล

 ๔.๖  End-User เป็นผูใ้ช้ปลายทางทีด่ ีเช่น สามารถ Browse ไป Web Site ทีม่คุีณค่าบนอนิเทอร์เนต็

และเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย

 ๔.๗  Enable คือ สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียนและเนื้อหาเพิ่มเติมมาใช้ในการประกอบการ

เรียนการสอน สามารถใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์มาสร้างบทเรียน อย่างน้อยที่สุดก็สามารถสร้างการน�าเสนอ

ด้วยเนื้อหา Power Point เป็นการจูงใจให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น หรือการใช้ Authoring tool ต่าง ๆ 

มาสร้างบทเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 ๔.๘   Engagement คือ ครูที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็น หาแนวร่วม เพื่อให้เกิดชุมชน เช่น การคุย

กันบน Web ท�าให้มีความคิดใหม่ ๆ มีข้อเสนอแนะ เกิดชุมชนครูบน Web

 ๔.๙  Efficient and Effective คือ ครูที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีได้

อย่างคล่องแคล่ว เป็นผู้ผลิต ผู้กระจาย และใช้ความรู้

๕.  การสนับสนุนให้มีการลาศึกษาต่อในประดับปริญญาโท โดยผู้บริหารให้การสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อ

ในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) จากมหาวิทยาลัยใกล้บ้านหรือใกล้โรงเรียน 

๖.  ส่งเสริมสนับสนุนสมรรถนะระบบบริหารงานบุคคล โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานในการ

วเิคราะห์สภาพแวดล้อมของคร ู(SWOT Analysis) และการประเมนิครใูนต�าแหน่งทีส่งูขึน้ ให้เป็นไปตามบทบาท 

หน้าที่ ภารกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายที่น�าไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก�าหนด

๗.  ส่งเสริมสนับสนุนครูให้มีวินัยและรักษาวินัย ในการประชุมประจ�าเดือนจะเน้นย�้าเรื่องวินัยและการ

รักษาวินัยของข้าราชการ ตลอดจนคอยสอดสิ่งดูแลไม่ให้ครูกระท�าผิดวินัย เพื่อเป็นการป้องกันช่วยพัฒนาครูให้

อยู่ในกรอบที่ก�าหนด
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๘.  ส่งเสรมิกระบวนการจดัการเรยีนรู ้Active Learning และส่งเสรมิให้ครไูด้รบัการพฒันาอย่างต่อเน่ือง

โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)

รูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียน

๑.  มกีารบริหารสถานศกึษาตามหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีโดยยดึถอืระบบคณุธรรม และความ

เสมอภาค ด้วยการด�าเนินงานต่าง ๆ ในรูปของคณะกรรมการให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานตาม

หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่และเต็มก�าลัง โดยคอยติดตาม ก�ากับ 

ดูแลให้ค�าปรึกษา รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม

๒.  จัดการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหาร

งานทั่วไป และกระจายอ�านาจจากฝ่ายบริหารให้หัวหน้างานทั้ง ๔ ฝ่าย หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าสายชั้น หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้

๓.  การบริหารแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เครือข่าย ชุมชน ฯลฯ

๔.  ยึดแนวทางการบริหารงานแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School- Based Management : SBM) โดย

การกระจายอ�านาจให้คณะครู และบุคลากรมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท�า และร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

๕.  จดัให้มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกนัภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศกึษากบัครอบครวั ชมุชนและ

องค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

๖. จดักจิกรรมให้หลากหลายยิง่ขึน้ เพือ่พฒันานกัเรยีนให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วสัิยทศัน์และจุดเน้น  

และน�าข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และภายในมาพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

๗.  พฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนให้มสีภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีนมกีารบ�ารงุรกัษา 

ซ่อมแซมระบบต่าง ๆ ภายในโรงเรียน จัดและปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อจ�านวนนักเรียน

๘.  มกีารบรหิารงานโดยใช้กระบวนการ PDCA มกีารทบทวน ปรบัปรงุหลกัสตูรสถานศกึษา มุง่เน้นให้ครู

ผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการท�าวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ตลอด

จนมีการนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่อง

แผนงานด้านกายภาพ

ได้มกีารด�าเนนิการพัฒนาปรบัปรงุโรงเรยีนให้เป็นแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละปลอดภยัต่อผูเ้รยีน 

ดังนี้

๑.  การปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน 

๒.  การจัดแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ ได้แก่

 • ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทาง

ภาษา ฯลฯ

 • แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น บอร์ด/ ป้ายนิทรรศการ แปลงเกษตร สวนหย่อม สวนสมุนไพร  

โรงเพาะเห็ด ฟาร์มไก่ เป็นต้น

 • แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน เช่น วัด ตลาด คลอง บ้านพักคนชรา สถานีต�ารวจชุมชนรอบโรงเรียน 

เป็นต้น
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สรุปผลงานคณะกรรมการ 
การศึกษาและวัฒนธรรม

 • สื่อการเรียนรู้รายกลุ่มสาระต่าง ๆ มีทั้งได้รับการจัดสรรจากกส�านักการศึกษาและครูผลิตขึ้นเอง

งบประมาณด้านการศึกษา

๑.  ได้รบังบประมาณด้านการศกึษาจากกรงุเทพมหานครในหมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจ�า หมวดค่าจ้าง 

ชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น

๒.  ได้รับงบอุดหนุนด้านการศึกษาจากรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 ๑.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน

 ๑.๒ ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 ๑.๓ ค่าหนังสือเรียน

 ๑.๔ ค่าอุปกรณ์การเรียน

 ๑.๕ ค่าเครื่องแบบนักเรียน

 ๑.๖ ค่าอาหารกลางวันนักเรียน

 ๑.๗ ค่าอาหารเสริม (นม)

ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน

๑.  ปัญหาด้านการขาดแคลนครู เน่ืองจากครูขอโอนย้าย บางส่วนปัญหาเกิดจากค่าครองชีพที่สูง  

ปัญหาทีโ่รงเรียนได้รับครไูม่ตรงวชิาเอก ท�าให้มปัีญหาในการสอนบ้าง หรอืท�าให้พัฒนานกัเรยีนได้ไม่เตม็ศกัยภาพ 

รวมทั้งปัญหาที่ครู ๑ คนต้องสอนหลายวิชาและหลายระดับชั้น 

๒.  เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต้องรับนักเรียนทุกคนท่ีมา

สมัครเข้าเรียน ท�าให้มีปัญหาเก่ียวกับเรื่องผลการเรียนของนักเรียน เนื่องจากบางคนอาจไม่มีพื้นฐานด้านการ

ศึกษา หรือบางคนเป็นเด็กต่างด้าวที่ท�าให้โรงเรียนต้องมีการปูพื้นฐานให้ก่อนการเรียนการสอน

๓.  ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ท�าแผนการซ่อมแซม และสร้างอาคารเรียนเสมอมาแต่เมื่อขอจัดสรรงบประมาณ

เข้าไปก็มักจะถูกตัดงบประมาณ เนื่องจากจะมีวงเงินที่สูง นอกจากนั้นยังได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 

เช่น งบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรยีนและจดัการสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา  งบประมาณในการจ้างครู

ต่างประเทศมาสอนในโครงการเรียนดี เรียนฟรี ฯ ให้เพียงพอตลอดปีการศึกษา ในบางโรงเรียนขาดงบประมาณ

ในการจัดท�าห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ ที่จะเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

๔.  ปัญหาด้านบรบิทของโรงเรยีน เช่น เรือ่งห้องน�า้ไม่เพยีงพอ เช่น โรงเรยีนสมโภชกรงุอนสุรณ์ (๒๐๐ ปี)  

ที่ได้จ�าหน่ายห้องน�้าตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณมาสร้างทดแทนของเดิมที่จ�าหน่าย

๕.  พืน้ทีข้่างเคยีงโรงเรยีน มสีภาพไม่เอือ้ต่อการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีน มส่ิีงเร้าภายนอกทีเ่ป็นภัย

ต่อนกัเรยีนในชมุชน เช่น ร้านเกมคอมพวิเตอร์ แหล่งมัว่สุมด้านยาเสพติด การทะเลาะววิาท การแข่งรถมอเตอร์ไซค์ 

เป็นต้น

๖.  เรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่แรง ท�าให้มีปัญหาในการท�างานของเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันหัวหน้าฝ่ายต้อง

ออกค่าใช้จ่ายเอง

๗.  ปัญหาทางครอบครวัของนกัเรยีน ทัง้ทีเ่กดิจากการแตกแยกของครอบครวั ส่งผลให้นกัเรยีนมกีารย้าย

โรงเรยีนระหว่างภาคเรยีนบ่อยครัง้ เรยีนรูไ้ด้ไม่ต่อเนือ่ง หรอืฐานะทางเศรษฐกจิทีไ่ม่ดขีองครอบครวัท�าให้นกัเรียน
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ขาดการเอาใจใส่ในการเรียน และขาดการส่งเสริมสนับสนุนจากครอบครัว ท�าให้เป็นปัญหาการพัฒนาในการ 

เรียนรู้

๘.  ปัญหานโยบายบางเรือ่งทีส่�านกัการศกึษามอบให้โรงเรยีน และเขตด�าเนนิการ แต่เหน็ว่าเป็นเรือ่งทีไ่ม่

ควรปฏบิตั ิเพราะเป็นสิง่ทีไ่ม่ถกูต้อง แต่ควรให้ครตู่างประเทศไปด�าเนนิการเอง  เช่น การให้ท�า NON–B (วซ่ีาธรุกิจ)  

หรือการท�า Work  permit (ใบอนุญาตท�างาน) ให้กับครูสอนภาษาต่างประเทศ

๙.  ปัญหาจากการด�าเนนิงานตาม พ.ร.บ.จดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ เนือ่งจาก 

พ.ร.บ.ยังขาดความชัดเจนในการด�าเนินงาน ท�าให้เป็นปัญหากับผู้ปฏิบัติงาน   

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

๑.  ควรมีการพิจารณาเรื่องการขอจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงโรงเรียนใหม่ โดยให้น�าข้อมูลของ

โรงเรียนทุกแห่งในพื้นที่เขตมาวิเคราะห์ว่าโรงเรียนใดควรได้รับการปรับปรุงเป็นล�าดับใด แล้วท�าการปรับปรุง

ให้ครบทุกส่วนของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความคงทนและสวยงาม เพราะหากมีการปรับปรุงบ่อยและครั้งละหลาย

โรงเรียนจะท�าให้ไม่เกิดประโยชน์ที่สมบูรณ์ เพราะจะเป็นปัญหากับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนที่จะต้อง

ได้รับผลกระทบในช่วงท่ีมีการก่อสร้าง และการท่ีปรับปรุงจุดต่าง ๆ ยอดงบประมาณก็จะไม่มาก ท�าให้หาผู้รับ

จ้างได้ยาก และเมื่อเขตต่าง ๆ  ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้วก็ให้ส่งเรื่องให้ส�านักการศึกษา

วางแผนการสร้าง หรือปรับปรุงโรงเรียนทั้ง ๔๓๗ แห่ง

๒.  ควรมกีารปรบัเรือ่งกรอบอตัราก�าลงัของบคุลากรทางการศกึษา เนือ่งจากปัจจุบนัมไีม่เพยีงพอ ซึง่ทีผ่่าน 

มาพบว่ากรุงเทพมหานครมีการเปิดรับสมัครแบบกว้างเกินไป ท�าให้มีการขอโอนย้ายจ�านวนมาก ซ่ึงควรได้รับ

การแก้ไขที่ถูกต้อง

๓.  ส�านักการศึกษา ควรจัดโครงการอบรม สัมมนาในช่วงปิดภาคเรียน เน่ืองจากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง

ครทูีม่ไีม่เพยีงพอในการสอนหนงัสอื และเมือ่ต้องไปสมัมนาหรอือบรมอกีก็จะท�าให้เกดิปัญหาในการจดัการเรยีน 

การสอน

๔.  ความไม่ชัดเจนของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท�าให้หน่วยงาน

มีปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน ซึ่งหน่วยงานควรด�าเนินการดังนี้

 ๔.๑ หากมีกรณีที่หน่วยงานไม่สามารถด�าเนินการ หรือมีปัญหาในการด�าเนินงานขอให้ประสานกับ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

 ๔.๒ กรณีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ๔.๒.๑  ให้ทุกโรงเรียนจัดท�าแผนเกี่ยวกับอาคารแต่ละหลังว่าสร้างเมื่อใด โรงเรียนใดควรได้รับ

การซ่อมแซม หรือปรับปรุงมากที่สุด และท�าการเรียงล�าดับไว้

  ๔.๒.๒  การขอจัดสรรงบประมาณ ต้องมีการพิจารณาจากผู้บริหารลงมาผู้ปฏิบัติ และจาก 

ผู้ปฏิบัติขึ้นไปยังผู้บริหาร

๕. บางโรงเรียนมีเด็กนักเรียนเพิ่มมากขึ้นแต่ห้องเรียนไม่เพียงพอ ซึ่งได้ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อการ

สร้างอาคารเพิ่ม เช่น โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา

๖.  บางโรงเรยีนมีห้องคอมพวิเตอร์เพยีง ๑ ห้อง ซึง่ไม่เพยีงพอในการเรยีนของนกัเรยีน  นอกจากนัน้อบาง

คนไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีบ้าน ท�าให้มีปัญหาในการค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนนอกเวลาเรียน ท�าให้เกิด

ปัญหาในการเรียนของเด็กนักเรียน
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๗.  ห้องเรยีนทีไ่ม่ใช่ห้องเรยีนสองภาษา มกีารเรยีนการสอนภาษาองักฤษน้อยเกนิไป (สัปดาห์ละ ๑ ชัว่โมง) 

ซึ่งควรปรับให้เรียนสัปดาห์ละ ๔-๕ ชั่วโมง

๘. ปัญหาการย้ายของครู ผู้บริหารโรงเรียนต้องท�าการสะท้อนปัญหาว่าเกิดขึ้นจากสิ่งใด

๙. ควรสร้างขวัญก�าลังใจให้กับครูโดยการสนับสนุนเรื่องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

๑๐. เรื่องภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบให้เด็กเกิด

ความคุ้นเคย ไม่กลัวที่จะสื่อสาร โดยควรเน้นเรื่องการฟัง การพูด

๑๑. ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องห้องสมุด เนื่องจากปัจจุบันพบว่าเด็กนักเรียนอ่านหนังสือ

น้อยลง จึงควรเน้นเรื่องสื่อประเภทอื่น ๆ  ให้มากกว่าหนังสือ เพื่อเป็นการจูงใจให้เด็กเข้ามาหาความรู้ในห้องสมุด

เพิ่มมากขึ้น

๑๒. กรุงเทพมหานครควรก�าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนอยู่ในหมวดค่า

สาธารณูปโภค เนื่องจากเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ต้องใช้ในการท�างาน

๖.๕ รบัทราบข้อมลูเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของโรงเรยีนวดัสระบวั  โรงเรยีนประชานิเวศน์ และโรงเรียนมัธยม

ประชานิเวศน์

คณะอนกุรรมการการศกึษาและวัฒนธรรม ชดุที ่๔ ได้ประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารโรงเรยีนวดัสระบวั โรงเรยีน

ประชานิเวศน์ และโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ พร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียน ได้รับทราบข้อมูล

ดังนี้

โรงเรียนวัดสระบัว

โรงเรียนวัดสระบัวมีนักเรียน จ�านวน ๒๓๔ คน ผู้บริหาร ข้าราชการครู จ�านวน ๑๔ คนได้รับการจัดสรร

งบประมาณดังนี้

• ได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากกรงุเทพมหานครในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นค่าชุดลูกเสือ ชดุยวุกาชาด  

ชุดนอนเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ชุดพละ ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ค่าประกันอุบัติเหตุ โครงการ 

ว่ายน�้าเป็นเล่นน�้าได้ปลอดภัย โครงการสร้างสรรค์ส่ือการเรียนรู้ ค่าวัสดุการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ค่าซ่อมแซม

เครื่องคอมพิวเตอร์

• ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าจัดค่ายวิชาการ  

ค่าหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียน และค่าแบบฝึกหัด ค่าวัสดุส�านักงาน 

• มีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น การจ้างครูสอนดนตรีสากล ส�าหรับสอน

นักเรียนที่มีความสนใจ มีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้นักเรียนมีการเคารพกติกาของสังคม มีการ

พัฒนาทักษะด้านการอ่าน ครูมีการวิเคราะห์นักเรียนแต่ละคน โดยค�านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ด้าน

สภาพแวดล้อม มกีารจดัห้องเรยีนให้สะอาด จดัอปุกรณ์ให้เป็นระเบยีบ มป้ีายนเิทศแบบสามมติหิลากหลายเนือ้หา 

และมีปัญหาครูโอนย้าย และขาดครูที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่จะสอน 

• โครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันในโรงเรียน ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ใช่วิธีประมูลแบบ 

e-bidding แต่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากจ�านวนเด็กนักเรียนไม่มาก งบประมาณที่ใช้ไม่เกินวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ 

บาท ซึง่ พ.ร.บ.จดัซือ้จดัจ้างและบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.๒๕๖๐ ก�าหนดว่าไม่สามารถด�าเนนิการ แต่โรงเรยีนเหน็

ว่าวิธีการนี้นักเรียนจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า อีกทั้งนักเรียนก็มีความพึงพอใจ
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

๑. ปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา เนื่องจากครูที่บรรจุมามีคุณวุฒิไม่ตรง แนวทางแก้ไข

ปัญหาภายในเขตเดยีวกนัในเบือ้งต้นอาจจะท�าได้โดยให้โรงเรยีนขนาดใหญ่ทีม่อีตัราก�าลังมากกว่ามาช่วยโรงเรยีน

ขนาดเล็กเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจจะด�าเนินการได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ   

๒.  ผูท้ีเ่กีย่วข้องควรพิจารณาวธิกีารจดัซือ้จดัจ้างโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวนัในโรงเรยีนสงักดั

กรุงเทพมหานครให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับนักเรียน โดยอาหารต้องมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา แก้ไข

ปัญหากรณีจัดซื้อจัดจ้างด้วยการประมูลโดยวิธี e-bidding แล้วอาจได้อาหารที่ไม่มีคุณภาพ 

โรงเรียนประชานิเวศน์

คณะอนกุรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกบัผูบ้รหิารโรงเรยีนประชานเิวศน์และผูท้ีเ่กีย่วข้องเพือ่รบัทราบข้อมลู

เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

๑. การบริหารจัดการงบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับจัดสรรทั้งจากกรุงเทพมหานคร และงบอุดหนุนจาก

รัฐบาล

๒. การจัดระบบการเรียนการสอนนักเรียน

๓. การพัฒนาบุคลากรครูของสถานศึกษา รวมถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับครูต่างประเทศ

๔. แนวคิดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลนักเรียน มีนักเรียนทั้งหมด จ�านวน ๑,๘๖๓ คน ดังนี้

• ชัน้อนบุาล ๑ จ�านวน ๑๐๗ คน ชัน้อนบุาล ๒ จ�านวน ๑๑๖ คน ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๑ จ�านวน ๒๘๖ คน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จ�านวน ๒๕๙ คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ�านวน ๒๖๔ คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จ�านวน 

๒๗๘ คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จ�านวน ๒๗๙ คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�านวน ๒๗๔ คน

งบประมาณ โครงการเรียนฟร ีเรยีนดีฯ จ�านวน ๒,๐๖๙,๑๐๐ บาท ค่าอาหารเช้า จ�านวน ๓,๗๖๒,๐๐๐ บาท  

ค่าว่ายน�้า จ�านวน ๕๑๙,๐๕๐ บาท หมวดค่าตอบแทนฯ จ�านวน ๘๗๐,๗๐๓ บาท หมวดรายจ่ายอื่น จ�านวน 

๕๖๒,๘๖๐ บาท หมวดค่าที่ดินฯ จ�านวน ๑,๗๕๔,๐๐๐ บาท 

การจัดระบบการเรียนการสอน ด�าเนินการ ดังนี้

• การรบันกัเรยีน ห้องเรยีนปกตดิ�าเนนิการโดยการจับฉลากและทดสอบความพร้อม, ห้องเรยีนสองภาษา

ด�าเนินการโดยการทดสอบความพร้อม

การวัดผลประเมินผล

๑. การทดสอบในสถานศึกษา เช่น วัดตามมาตรฐานตามตัวชี้วัด (ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง) 

๒. สถานศึกษาเป็นสนามสอบ เช่น บริษัทเสริมปัญญา O - NET  สสวท. TDET 

๓. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานตามตัวชี้วัด ในช่วงปลายภาคเรียน การพัฒนา

บุคลากร โรงเรียนประชานิเวศน์มีการจัดแผนภูมิองค์กรและโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

การมอบหมายงานสอดคล้องกับคุณวุฒิและความสามารถของครู มีการจัดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ

มีกระบวนการส่งเสริมพัฒนาครูเป็นคนดีมีความสามารถ

จุดเด่น

๑. มีบุคลากรเพียงพอในการสอนตามเอกวิชา

๒. ครูศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จ�านวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๔
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๓. ผู้บริหารและครูได้รับวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ ๒๕ คน วิทยฐานะช�านาญการ ๓๔ คน

๔. มกีารบริหารแบบมส่ีวนร่วม ผูอ้�านวยการสถานศกึษากระจายอ�านาจการบรหิารโดยบรหิารบคุคลเป็น

ระบบสายชั้น ซึ่งในแต่ละสายช้ัน ครูหัวหน้าสายช้ันมีบทบาทในการควบคุมดูแลครูในสายชั้นและประสานงาน  

ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยรองผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนดูแลจ�านวน ๒ สายชั้นต่อ ๑ คน

โครงการโรงเรยีนสองภาษา โรงเรยีนประชานเิวศน์ ได้เหน็ความส�าคญัของการพฒันาการเรยีนการสอนไป

สูค่วามเป็นสากลจงึด�าเนนิการจดัการเรียนการสอนโครงการโรงเรยีนสองภาษาตามนโยบายของกรงุเทพมหานคร

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ�านวน ๒ ห้องเรียน และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมา

ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีการบริหารครูชาวต่างชาติ  โดยให้จัดท�าหลักสูตรซึ่งมี

ครูประสานงาน ครูประจ�าชั้น ครูคู่วิชาช่วยดูแล

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

ปัจจบุนัโรงเรยีนมธัยมประชานเิวศน์เปิดท�าการเรยีนการสอน ๒ ระดบัคอืระดบัชัน้มธัยม ศกึษาปีที ่๑ - ๓ 

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

บุคลากรประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ�านวนทั้งสิ้น ๙๘ คน ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ�านวน ๔๘ 

คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ๕๐ คน  มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ�านวนทั้งสิ้น ๑,๖๖๒ คน

การบริหารจัดการงบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับการจัดสรรทั้งจากกรุงเทพมหานคร และงบอุดหนุนจาก

รัฐบาลหมวดรายจ่ายอื่นจ�านวนเงิน ๓,๔๔๗,๙๒๐ บาท 

โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยแบ่งเป็น

๑.  ค่าจัดการเรียนการสอนจ�านวนเงิน ๕,๙๙๗,๙๐๐ บาท ซึ่งวางแผนการใช้จ่ายเป็น ๒๐ รายการ เช่น  

ค่าสาธารณปูโภค วสัดสุ�านกังานซ่อมแซมครภุณัฑ์ วสัด ุการศกึษาวสัดกุารเรยีนคอมพวิเตอร์ หนงัสอือ่านประกอบ 

เป็นต้น 

๒.  การใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจ�านวนเงิน ๑,๘๐๔,๗๗๐ บาท ซึ่งแบ่งออกเป็นกิจกรรม ดังต่อไปนี้

 • กิจกรรมวิชาการ

 • กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด

 • กิจกรรมทัศนศึกษา

 • กิจกรรมบริการสารสนเทศ/ICT

การจัดระบบการเรียนการสอนนักเรียน

ด้านครู

 • จัดครูสอนได้ตรงวิชาเอก

 • ครูท�าการวิเคราะห์ผู้เรียน / วิเคราะห์หลักสูตร

 • จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

 • ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

 • มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผลและรายงาน

ผลการเรียน

ด้านนักเรียน

 • นักเรียนมีโอกาสได้เลือกเรียนตามความสามารถและศักยภาพของตน
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 • นักเรียนมีโอกาสได้เรียนภาษาต่างประเทศกับครูชาวต่างชาติ

 • นกัเรียนห้องเรยีนสองภาษาได้เรยีนวชิาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศลิปะ สุขศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ

กับครูเจ้าของภาษา

 • จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายตรงกับความต้องการของนักเรียน

 • ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ เข้ารับการทดสอบแข่งขันในทุกระดับ

ด้านหลักสูตร

หลักสูตร ม.ต้น

๑. ห้องเรียนขั้นพื้นฐาน

๒. ห้องเรียนพิเศษ

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. 

 • ห้องเรียน ๒ ภาษา (B.P.)

หลักสูตร ม.ปลาย

๑. แผนการเรียนวิทย์ - คณิต (ห้องเรียนปกติ/ห้อง ISM)

๒. แผนการเรียนคณิต – อังกฤษ

๓. แผนการเรียน ๒ ภาษา (EIS.)

๔. แผนการเรียนอังกฤษ – จีน

๕. แผนการเรียนอังกฤษ – ญี่ปุ่น

๖. แผนการเรียนภาษาไทย – สังคม

๗. แผนการเรียนดนตรีสากล

๘. แผนการเรียนออกแบบแฟชั่น - ไฟฟ้า (ปีการศึกษา ๒๕๖๑)

ด้านสภาพแวดล้อม จัดบรรยากาศ มีสื่อเทคโนโลยี ภายในห้องเรียน และภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อ

การเรียนรู้

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

• ผลการทดสอบ O - NET มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุก รายวิชา ๓ ปีซ้อน

• โรงเรียนได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการส่งนักศึกษามาสังเกตการสอนและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ทุกปีการศึกษา

การพัฒนาบุคลากรครูของสถานศึกษา รวมถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับครูต่างประเทศ

๑. ส�ารวจความต้องการในการพัฒนาของข้าราชการครู

๒. วางแผนการอบรม พัฒนาครูตลอดปีการศึกษา ดังนี้

 • โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา

 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 • โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากรในโรงเรียน

 • โครงการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • โครงการสัมมนาบุคลากร

 • พัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถทางวิชาการ การให้ค�าปรึกษา 
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ครูต่างประเทศ มี ๒ โครงการ

๑. โครงการห้องเรียนสองภาษา มีครูจ�านวน  ๘  คน เปิดสอนระดับ ม.๑ - ม.๕ (๘ ห้องเรียน) ด�าเนินการ  

ดังนี้

 • ส�านักการศึกษาคัดเลือกครูต่างประเทศส่งให้โรงเรียน

 • โรงเรียนจัดตารางสอนตามวิชาเอกของครู เช่น คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา ภาษา

อังกฤษ และจัดครูเข้าคู่ (Co-ordinator teacher) 

 • ครูเข้าคู่ร่วมจัดการเรียนรู้ ควบคุม และประเมินการจัดการเรียนรู้  ของครูต่างชาติ

 • ผู้บริหารนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประเมินเพื่อรายงานส�านักการศึกษา

๒. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต จัดการเรียนรู้ ๓๙ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๑ ชั่วโมง ด�าเนินการ 

ดังนี้

 • โรงเรียนท�าการคัดเลือกครูต่างชาติ

 • ด�าเนินการท�าสัญญาจ้างตามระเบียบ

 • จัดตารางสอนในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

 • โรงเรียนจัดตั้งคณะกรรมการ ควบคุมและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

 • โรงเรียนควบคุมการลงเวลาท�าการสอน เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ครูต่างชาติ

แนวคิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

๑. ครูผู้น�าการเปลี่ยนแปลง โดยครูโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษา

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ดังนี้

 • ครูแกนน�า STEM สวทช./วิทยากรของ สวทช.

 • ครูพี่เลี้ยงศูนย์ STEM ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ครูผู้น�าการเปลี่ยนแปลง สสวท.

๒.  ศูนย์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM Education) 

 • โรงเรยีนได้รบัการจดัตัง้เป็นศนูย์อบรมทางไกล สะเตม็ศึกษา สงักดักรงุเทพมหานคร ศนูย์ กทม. ๓๔ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 • ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ด�าเนินการจัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลตามโครงการบูรณาการ 

สะเตม็ศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและมธัยมศกึษาตอนปลายและจดัตัง้ศูนย์แลกเปล่ียนเรยีนรูเ้นือ่งจากครมูี

วิทยฐานะช�านาญการพิเศษถึงร้อยละ ๔๓.๑๘ จึงมีแนวคิดจัดตั้งศูนย์การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างโรงเรียน

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการท�าผลงานทางวิชาการ โดย

๑.  เป็นผู้เชี่ยวชาญในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

๒.  รวบรวมผลงานทางวิชาการของครูที่ได้รับวิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ ไว้ห้องแสดงผลงาน เพื่อให้

ครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการท�าผลงาน

๓.  เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการท�าผลงานทางวิชาการ

 • การแลกเปลีย่นองค์ความรูร้ะหว่างโรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร ด้านการท�าผลงานทางวชิาการ

ด้านการจดัการเรยีนรูศู้นย์เสรมิสร้างทกัษะการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน (MPN Blended Learning Center)

๑.  การผสมผสานวธิกีารเรยีนการสอน online learning ร่วมกบัการเรยีนแบบเผชญิหน้า (Face to Face)

๒.  การเรียนแบบยืดหยุ่น 
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๓.  ส่งเสริมสมรรถนะที่ส�าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

๔.  วัดและประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยแสดงผลย้อนกลับในทันที

๕.  การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ระบบการเช็คชื่อนักเรียนด้วยบัตรประจ�าตัวแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

๖. โครงการความร่วมมือระหว่างส�านักการศึกษากับส�านักพัฒนาสังคม โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ได้

เปิดสอน ๒ รายวิชา คือ ช่างไฟฟ้า และออกแบบแฟชั่น

การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)

•  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)  สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ ๓ ปี  

ติดต่อกัน

•  โรงเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนได้มีแนวทางการด�าเนินงาน ดังนี้  

๑.  ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและคณะครู 

๒.  จัดการทดสอบ Pre O-net ครั้งที่ ๑ ด้วยแบบทดสอบ O – NETของปีการศึกษาที่ผ่านมา และน�าผล

มาประเมินวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและวิเคราะห์ภาพรวมทั้งสายชั้น  

๓.  น�าผลการวเิคราะห์ตวัชีว้ดัทีน่กัเรยีนได้คะแนนต�า่ มาวางแผนพฒันาการจัดการเรยีนการสอนในชัว่โมง

เรียนปกติ 

๔.  จัดครูผู้เช่ียวชาญในแต่ละตัวช้ีวัดมาด�าเนินการสอน จัดการสอนเสริมนอกเวลาเรียน (หลังเลิกเรียน

และวันเสาร์) โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

 กลุ่มที่ ๑ นักเรียนที่มีความพร้อมทางการเรียนเพื่อสู่เป้าหมาย ๑๐๐ คะแนน

 กลุ่มที่ ๒ นักเรียนที่มีความพร้อมทางการเรียนปานกลางเพื่อสู่เป้าหมาย ๗๕ คะแนน

 กลุ่มที่ ๓ นักเรียนที่มีความพร้อมทางการเรียนปานกลางเพื่อสู่เป้าหมาย ๕๐ คะแนน

 กลุ่มที่ ๔ นักเรียนที่มีความพร้อมทางการเรียนอ่อนเพื่อสู่เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

๕.  สนบัสนนุสือ่เทคโนโลยแีละเอกสารประกอบการเรยีนการสอน เพือ่อ�านวยความสะดวกในการจดัการ

เรียนการสอน

๖.  ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง ในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในวันเสาร์

๗.  จัดการสอบ Pre O-net ครั้งที่ ๒ ด้วยข้อสอบ Pre O-net ของส�านักการศึกษา เพื่อน�าผลการสอบ

มาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลและปรับกลุ่มเพื่อซ่อมเสริมตามตัวชี้วัด

๘.  เสริมสร้างขวัญและก�าลังใจก่อนเข้าสู่สนามสอบ   

๖.๖ การจัดการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๕ ได้รับทราบข้อมูลโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครทั้ง 

๓ แห่ง คือโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑ (ดินแดง) โรงเรียนกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ธนบุรี) และ

โรงเรยีนกรงุเทพมหานคร แห่งท่ี ๓ (มนีบรีุ) เก่ียวกบัแนวทางการด�าเนนิงาน ปัญหาอปุสรรคในการด�าเนนิงาน ผล

สัมฤทธิ์ของนักเรียน แนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการ
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สรุปผลงานคณะกรรมการ 
การศึกษาและวัฒนธรรม

ตดิตามความคบืหน้าการด�าเนนิการของโรงเรยีนกฬีากรงุเทพมหานครทัง้ ๓ แห่งโดยการเชญิได้เชญิผูอ้�านวยการ 

กองการกีฬาและผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าในการด�าเนินงานของ

หน่วยงานดังนี้

การจัดสรรงบประมาณอาหารให้นักเรียนกีฬา

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณ จ�านวน ๓๗,๗๐๑,๔๐๐.-บาท งบประมาณที่จ ้าง 

๓๓,๒๓๔,๐๘๐.-บาท ผู้รับจ้างคือ บริษัท สิทธิกรคอนซัลแตนท์ จ�ากัด จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีการประมูลด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณจ�านวน ๓๗,๗๐๑,๔๐๐.- บาท งบประมาณทีจ้่าง ๓๓,๒๕๒,๒๘๒.-

บาท (๒๑ พ.ย.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐) ผู้รับจ้างคือ บริษัท อาร์ดีจี จ�ากัด จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีการประมูลด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ e-Auction

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณ จ�านวน ๓๔,๘๖๓,๐๐๐.-บาท งบประมาณที่จ้างจ�านวน 

๓๒,๙๔๔,๓๔๕.๒๐ บาท (๑ ธ.ค.๖๐ – ๓๐ ก.ย.๖๑) ผู้รับจ้างคือ บริษัท สิทธิกร คอนซัลแตนท์ จ�ากัด จัดซื้อจัด

จ้างโดยใช้วิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding  

หมายเหตุ สรุปค่าใช้จ่ายนักเรียนในแต่ละปี อัตรา ๗๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐.- บาท/คน/ปี

ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

๑. อาหารนักกีฬาไม่เพียงพอ และมีการจัดส่งล่าช้า ที่ผ่านมาพบว่านักกีฬาจะประสบปัญหาเรื่องอาหาร

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ไม่ครบรายการหรือมีน้อย และมีการส่งอาหารล่าช้า อันมีผลสืบเน่ือง 

มาจากผูรั้บจ้างเป็นรายใหม่ อ้างว่าไม่มคีวามเชีย่วชาญในการท�างานกบัทางราชการ ไม่ได้มกีารศึกษารายละเอยีด

เนือ้งานตาม TOR ให้เข้าใจถกูต้องว่าต้องจดัท�าและส่งอาหารให้โรงเรยีนกฬีาทัง้ ๓ แห่งให้ตรงเวลา และครบทกุมือ้

วิธีการแก้ไขปัญหา ได้ก�าหนดไว้ใน TOR ว่าผู้รับจ้างสามารถเข้ามาประกอบปรุงอาหารภายในโรงเรียนได้ 

ซึ่งผู้ค้าก็ได้เลือกวิธีดังกล่าว ท�าให้สามารถมีอาหารให้นักเรียนกีฬารับประทานอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งผู้รับ

จ้างเป็นรายเดียวกันทั้ง ๓ โรงเรียน

๒.  ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครถึงแม้โรงเรียน

กีฬากรุงเทพมหานคร ได้พัฒนานักกีฬาจนก้าวไปสู่ความเป็นเลิศและประสบความส�าเร็จในระดับชาติและระดับ

นานาชาต ิตลอดจนสร้างชือ่เสยีงให้กบักรงุเทพมหานครจนท�าให้ผูป้กครองให้ความสนใจในการส่งบตุรหลานเข้า

มาเรียนและฝึกซ้อมกีฬาเป็นจ�านวนเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ยังพบว่ามีปัญหาอุปสรรค ดังนี้

 ๒.๑  ด้านโครงสร้างและบริหารองค์กร

   • ไม่ได้เป็นโรงเรียนกีฬาอย่างแท้จริงตามที่ควรจะเป็น

   • ไม่มีอ�านาจหน้าที่การบริหารงานเหมือนโรงเรียนกีฬาที่มีมาตรฐานทั่วไป

 ๒.๒  ด้านอาคารสถานที่

   • อาคารที่พักและสนามฝึกซ้อมใช้ร่วมกับศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชน

   • สนามฝึกซ้อมไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอกับจ�านวนนักเรียน

   • วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมไม่เพียงพอ

 ๒.๓  ด้านวิชาการ
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

   • ไม่มีหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนกีฬา

   • ไม่สามารถออกใบประกาศและใบรับรองเป็นชื่อของโรงเรียนกีฬาได้ (ปัจจุบันใช้ชื่อโรงเรียนที่

เรียนวิชาสามัญ)

  • ไม่สามารถบริหารงานด้านวิชาการได้อย่างครอบคลุม

 ๒.๔ ด้านบุคลากร

  • จ�านวนข้าราชการและผู้ฝึกสอนกีฬามีอัตราไม่เพียงพอ

  • จ�านวนบุคลากรด้านสายสนับสนุนการสอนไม่เพียงพอ

แนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (จากการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน)

กองการกีฬาได้น�าเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ตามผลการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน ดังนี้

๑. ปัจจุบันศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนขึ้นตรงกับส�านักวัฒนธรรมฯ การบริหารจัดการด้านการเรียนวิชาสามัญ

และการกฬีาจงึอาจยงัไม่คล่องตวัมากนกั เหน็ควรเสนอให้ผู้ทีเ่กีย่วข้องวเิคราะห์โครงสร้างอ�านาจและอตัราก�าลงั

ใหม่ เพ่ือให้การบรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพและมคีวามคล่องตวัมากขึน้ โดยอาจจะสงักดัส�านกัการศกึษาโดยตรง

๒. การคัดเลือกนักเรียน ควรเริ่มตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อความสะดวกในการจัดการศึกษา  

แต่บางชนดิกฬีามคีวามจ�าเป็นต้องรบันกัเรียนต�า่กว่าระดบัมธัยมศึกษาปีที ่๑ ดงันัน้ นกัเรยีนทีเ่ข้ามาศึกษาจะต้อง

เสยีค่าใช้จ่ายเองส่วนหนึง่ และมกีารท�าสญัญาว่าหากลาออกต้องชดใช้ทนุ ส่วนนกัเรยีนทีม่ผีลการแข่งขนัตามเกณฑ์

จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนหรือได้รับทุนสนับสนุน ในขณะที่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีผลการเรียนดี 

และมีความสามารถด้านกีฬาหรือเป็นนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ควรจัดโควตาไว้ให้จ�านวนหนึ่ง เพื่อเป็นการสร้าง

แรงจูงใจให้เข้ามาเรียนในศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร)

๓.  การคัดเลือกบุคลากรควรแบ่งออกเป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้

 ๓.๑ ฝ่ายบริหารงาน ควรใช้วิธีการสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร

จัดการโรงเรียนกีฬา

 ๓.๒  อาจารย์ผู้สอนสายสามัญ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกายภาพบ�าบัด พยาบาลวิชาชีพ และ 

เจ้าหน้าทีธ่รุการ ควรใช้วธิกีารสอบบรรจุใหม่หรอืการโอนย้ายมาจากหน่วยงานหรือโรงเรยีนสังกดักรงุเทพมหานคร 

โดยมีสถานภาพเป็นข้าราชการ

 ๓.๓  ผูฝึ้กสอนกฬีาและนกัวทิยาศาสตร์การกฬีา ควรใช้วธิกีารสรรหาผูม้คีวามรูค้วามสามารถและมผีล

งานที่โดดเด่นในกีฬาแต่ละชนิด เช่น นักกีฬาทีมชาติ ไม่จ�ากัดสัญชาติ ท�าสัญญาจ้างคราวละ ๓ ปี และให้อัตรา

ค่าตอบแทนที่สูงเพื่อสร้างแรงจูงใจ

 ๓.๔  บคุลากรอืน่ ๆ  เช่น แม่บ้านท�าความสะอาด พนกังานรกัษาความปลอดภยั พนกังานซักรีดเสือ้ผ้า

ควรจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาด�าเนินการ โดยมีเงื่อนไขสัญญาตามข้อตกลง

๔.  หลักสูตร ควรใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการแบ่ง

ออกเป็น ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนการสอน ๒ ระดับ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้วให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้
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๕.  การจดัการเรยีนการสอนและการสอบ ควรมีลักษณะทีย่ดืหยุน่ตามเวลาทีน่กัเรยีนสะดวก โดยเฉพาะใน

กรณีที่มีการฝึกซ้อมและการแข่งขัน และใช้หลักการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เช่น การเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง การเรียนผ่านระบบ e - Learning การเรียนแบบเพื่อช่วยเพื่อน เป็นต้น

๖. ควรน�าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้ในกระบวนการด�าเนินงานของศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน  

เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกนักเรียน การฝึกซ้อม การแข่งขัน การดูแลรักษานักกีฬาที่บาดเจ็บภายหลังการแข่งขัน  

ทั้งในด้านสรีรวิทยา การออกก�าลังกาย ด้านโภชนาการ ด้านเวชศาสตร์การกีฬา ด้านชีวกลศาสตร์การกีฬา และ

ด้านจิตวิทยาการกีฬา

๗.  ควรสนบัสนนุงบประมาณในการสร้างสิง่อ�านวยความสะดวกให้กบัศนูย์ฝึกกฬีาเยาวชนอย่างสมบรูณ์

แบบเพื่อน�าไปสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ สนามฝึกซ้อมและสนามแข่งขัน หอพักนักกีฬาและบุคลากร ผู้บริหาร

กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา โดยด�าริให้

ส�านักวัฒนธรรมฯ ด�าเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครขึ้น ณ พ้ืนที่ภายในศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก 

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นสถานที่การเรียนการสอนวิชาสามัญและสถานที่ฝึกซ้อม

กีฬาของนักเรียนศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) อย่างสมบูรณ์แบบครบวงจร 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

๑. นอกจากเรือ่งใบงานส�าหรบัให้เดก็ส่งแล้ว ขอให้มีการหารอืร่วมกบัโรงเรยีนทีส่อนวชิาสามญัในเรือ่งอืน่ ๆ  

ด้วย โดยเฉพาะกบัครผููส้อน เพราะผลการเรยีนของเดก็นกัเรยีนกฬีาอาจมผีลกระทบต่อเรือ่ง O-NET ของนกัเรยีน

ทัว่ไป นอกจากนัน้ ในการทีจ่ะพานกักีฬาไปเกบ็ตวัเพือ่ฝึกซ้อม และการเดนิทางไปแข่งขนักฬีาควรมหีนงัสอืแจ้งให้

โรงเรยีนทัง้ ๓ แห่งทราบล่วงหน้า เพือ่ให้สามารถจดัตารางการเรยีนการสอนให้กบันกัเรยีนกฬีาได้อย่างเหมาะสม

๒. กรุงเทพมหานครควรท�า MOU กับหน่วยงาน หรือสมาคมต่างๆ เพื่อให้สนับสนุนด้านการเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนกีฬามีการต่อยอดทางกีฬาให้เป็นอาชีพ ต้ังคณะท�างานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งต้องมี

กระบวนการที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารชุดต่อๆ ไปสามารถบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง

๓. จัดให้มีการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียน โดยอาจร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ส�านักการศึกษา หรือมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนกีฬาที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ออกไปแล้วมีช่องทางในการศึกษา

ต่อหรือประกอบอาชีพ

๔. หากมีการขอใช้พื้นที่ของสนามกีฬาบางกอกอารีน่าได้แล้ว ขอให้ก่อสร้างหอพักนักกีฬา และโรงเรียน

กีฬา พร้อมทั้งให้รวบรวมข้อมูลงบประมาณที่จ�าเป็นต้องขอจัดสรร และร้อยละของความส�าเร็จของนักเรียนที่จบ

จากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครไปและสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ เพื่อเป็นข้อมูลในการน�าเสนอผู้บริหารและ

การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป
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ส่วนที่ ๓
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นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา
กรรมการ

คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง

นายภาส ภาสสัทธา   
ประธานกรรมการ

พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล
รองประธานกรรมการ

นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์
กรรมการ

นายพรชัย เทพปัญญา
กรรมการ

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
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สรุปผลงานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

สภากรุงเทพมหานครได้ต้ังคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน  ๕ คน ดังนี้

๑. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต ประธานกรรมการ

๒. พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล รองประธานกรรมการ 

๓. นายภาส ภาสสัทธา กรรมการ

๔. นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ กรรมการ

๕. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ    

ต่อมาเมื่ออายุของคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานครครบวาระสองปี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม 

๒๕๖๑ สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุมวิสามัญ 

สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช 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. นางสาวมะลิ ศรีกรการ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

    กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ  

    ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

    (ปฏิบัติหน้าตั้งแต่วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๙

     ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑) 

๒. นางสาวชลิดา อ่อนน้อม นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

    กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 

    ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒. นางสาวจุฑามาศ พลสูงเนิน นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

    กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ   

     ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

    (ปฏิบัติหน้าตั้งแต่วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ 

    ถึงปัจจุบัน) 
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คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ จ�านวน ๒ คณะ ประกอบด้วย

๑. คณะอนุกรรมการการโยธา ท�าหน้าที่ศึกษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ด้านการโยธา 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติภารกิจตามท่ีคณะกรรมการฯ มอบหมาย นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์  

เป็นประธานอนุกรรมการ 

๒.  คณะอนุกรรมการการผงัเมอืง ท�าหน้าทีศ่กึษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการผงัเมอืง

ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร และปฏบัิตภิารกจิตามทีค่ณะกรรมการฯ มอบหมาย นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทยีนประภาสทิธิ์ 

เป็นประธานอนุกรรมการ         

   

สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง

๑. การตรวจสอบติดตามงานและโครงการของส�านักการโยธาและส�านักการวางผังและพัฒนา
เมือง (ส�านักผังเมืองเดิม) ดังนี้

๑.๑ โครงการก่อสร้าง ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า เป็นโครงการก่อสร้างเพื่อการแก้ปัญหาการจราจร 

ด้านฝั่งตะวันออก แบ่งการก่อสร้างเป็น ๗ ช่วง รวมระยะทาง ๑๑.๒๖๐ กิโลเมตร งบประมาณรวมทั้งสิ้น  

๕,๖๑๑,๓๙๐,๙๕๐ บาท เป็นโครงการต่อเนื่องเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ จ�านวน ๓๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากการตรวจสอบ 

ติดตามส�านักการโยธาได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว ๕ ช่วง เน้ืองานส่วนที่เหลือคือ ช่วงที่ ๒  

จากคลองหัวหมากถึงคลองล�าสาลี เป็นการก่อสร้างปรับปรุงถนนกรุงเทพกรีฑาเป็นขนาด ๖ ช่องจราจร  

ทางลอด ๔ ช่องจราจร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณ ๒๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากมีปัญหา 

กรรมสทิธิท์ีด่นิกบัเอกชน จงึจะตดัเนือ้งานส่วนนีอ้อกและด�าเนนิการก่อสร้างเฉพาะเขตทางเดมิกว้าง ๘ - ๙ เมตร  

คณะกรรมการการโยธาฯ ได้ลงตรวจพื้นท่ีและได้ก�าชับให้ส�านักการโยธาและส�านักงานเขต บางกะปิเร่งเจราจา

แก้ไขปัญหาอุปสรรคและด�าเนินการตามกฎหมายภายใต้หลักการให้ความเป็นธรรมกับประชาชนและรักษา

ผลประโยชน์ของราชการ ส่วนการก่อสร้างในช่วงที่ ๕ เป็นการสร้างทางยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข ๙  

(ถนนกาญจนาภิเษก) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีความล่าช้ามาก  

จึงได้ก�าชับให้มีการเร่งรัดประสานกับกรมทางหลวง เพื่อแก้ไขและออกแบบทางด้านวิศวกรรม เพื่อด�าเนินการ 

ก่อสร้างถนนสายนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นวิกฤตมาก

๑.๒ โครงการต่อขยายสะพานอรุณอัมรินทร์พร้อมทางขึ้น - ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช -  

ถนนอรณุอมัรนิทร์ เขตบางกอกน้อย และเชือ่มต่อตกึผูป่้วยนอกโรงพยาบาลศริริาช วงเงนิ ๘๕๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท  

เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ คณะกรรมการการโยธาฯ ได้เข้าตรวจสอบติดตามพบว่า 

งานล่าช้ากว่าแผนงานมาก สาเหตุปัญหาอุปสรรคจากการรื้อย้ายอาคารบางส่วนของโรงเรียนวัดอัมรินทราราม 

จึงได้ก�าชับให้มีการเร่งรัดประสานงานโดยเร็วเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหา

การจราจรที่ติดขัดมากในบริเวณถนนรอบโรงพยาบาลศิริราช
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๑.๓ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลผูส้งูอายบุางขนุเทยีน จ�านวน ๕ อาคาร วงเงนิ ๒,๙๙๐,๙๙๙,๙๑๕ บาท  

เพื่อให้บริการประชาชนในย่านฝั่งธนบุรีและดูแลผู้สูงอายุ ระยะเวลาด�าเนินการก่อสร้าง ๑,๐๘๐ วัน เริ่มสัญญา 

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการการโยธาฯ ได้ตรวจสอบ

ติดตามพบว่าการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานมาก โดยเจ้าหน้าที่โครงการชี้แจงว่าสาเหตุเกิดจากการต้องแก้ไข

แบบด้านวิศวกรรมของพื้นอาคารและความยาวของเสาเข็ม สาเหตุจากมีปัญหาเรื่องดินอ่อน จึงต้องมีการแก้ไข

แบบโครงสร้างเพิ่มเติม คณะกรรมการการโยธาฯ จึงได้เร่งด�าเนินการเพื่อมิให้งานก่อสร้างล่าช้าเกินความจ�าเป็น

๑.๔  โครงการก่อสร้างอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) คณะกรรมการการโยธาฯ  

ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ ซึ่งตัวอาคารหลักส่วนใหญ่แล้วเสร็จ และมีหน่วยงานต่าง ๆ  

ของฝ่ายบริหารทยอยเข้าใช้จนเกือบเต็มพื้นท่ีแล้ว งานที่ยังคงเหลือคืองานติดตั้งระบบควบคุมต่าง ๆ เช่น  

ระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงได้ก�าชับ 

ให้เร่งรัดให้แล้วเสร็จตามสัญญา ส่วนท่ีเป็นอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการโยธาฯ  

ได้เข้าตรวจสอบทัง้ส่วนของห้องประชมุสภาฯ และอาคารกรรมาธกิารเหนอืและอาคารกรรมาธกิารใต้จงึได้เร่งรดั 

การด�าเนินการของส�านักการโยธาเพ่ือให้มีการใช้ห้องประชุมและส่วนประกอบทั้งหมดได้ในการประชุม 

สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (เดือนเมษายน ๒๕๖๒)

๑.๕  คณะกรรมการการโยธาฯ ได้มีการติดตามเร่งรัดการด�าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจร

บนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น�า้เจ้าพระยาบรเิวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า (สะพานด้วน) เป็นการปรบัปรงุ

เส้นทางสญัจรบรเิวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า ระยะทาง ๒๘๐ เมตร บนโครงการสะพานลาวาลนิทีส่ร้างค้างไว้  

ซึ่งโครงสร้างนี้เป็นกรรมสิทธ์ิของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และได้อนุญาตให้กรุงเทพมหานครใช้พื้นที ่

ด�าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ให้เป็นสวนลอยฟ้าพร้อมทางเดินและมุมพักผ่อน แหล่งนันทนาการ ชมวิวที่

สวยงามของแม่น�้าเจ้าพระยา วงเงิน ๑๒๙,๖๑๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ระยะเวลา 

ก่อสร้าง ๓๖๐ วัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณ ๕๑,๘๔๔,๐๐๐ บาท คณะกรรมการการโยธาฯ  

ได้ติดตามเร่งรัดการด�าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ เพ่ือให้แล้วเสร็จตามแผนงานและโครงการ ซ่ึงได้รับ

รายงานว่าโครงการอาจล่าช้าไปบ้าง เนือ่งจากยงัไม่สามารถหาผู้รบัจ้างได้ คณะกรรมการการโยธาฯ จงึได้ก�าชบัให้ 

ส�านักผังเมืองด�าเนินการหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถด�าเนิน

โครงการต่อไปได้จนแล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า  

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นต้น จะต้องมีการท�าบันทึกข้อตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างครบถ้วน

และชัดเจนด้วย 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการโยธาฯ 

๑. ควรถอืปฏิบัตใินการด�าเนนิงานให้เป็นไปพระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจ้าง และการบรหิารพสัดภุาครฐั 

พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

๒. การบริหารจัดการ การควบคุมดูแลทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องมีการจัดท�าระบบบัญชีคุม

ทรัพย์สินให้ถูกต้อง ข้อมูลที่มีอยู่จริงต้องถูกต้องตรงกันทั้งในทางบัญชีและทางกายภาพ

๓. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงต่าง ๆ ควรเร่งรัดตรวจรับงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาทั้งระบบ
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โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค พัสดุ ครุภัณฑ์ และเมื่อตรวจรับงานแล้วเสร็จ เห็นควรส่งมอบให้หน่วยงานที่รับ

ผิดชอบในการดูแลสิ่งก่อสร้างหรือพัสดุนั้นให้ถูกต้อง เพื่อน�าไปบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทรัพย์สิน

ของทางราชการต่อไป 

๒.  งานด้านส่งเสรมิสนบัสนนุในการออกกฎหมาย ข้อบญัญตั ิระเบยีบ หลกัเกณฑ์ เพือ่เป็นเครือ่งมอื 
ในการให้บริการกับประชาชนในงานด้านการโยธาและผังเมือง ดังนี้

๒.๑  คณะกรรมการการโยธาและผงัเมืองได้เร่งรัดตดิตามความคบืหน้าการออกข้อบัญญติักรงุเทพมหานคร  

เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

บางชนดิหรอืบางประเภท ในพืน้ทีบ่างส่วนในท้องทีเ่ขตลาดกระบงั เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร และอ�าเภอ

บางพลี กิ่งอ�าเภอบางเสาธง อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โดยได้เชญิส�านกัการโยธาเข้าร่วมประชุมเพือ่ตดิตามความคบืหน้าการออกข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง 

การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร บางชนิด 

หรือบางประเภท ในพื้นท่ีบางส่วนในท้องท่ีเขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอ�าเภอบางพลี  

กิ่งอ�าเภอบางเสาธง อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๖๑ (การสร้างอาคารโรงพยาบาล

ลาดกระบัง  โรงพยาบาลสิรินธร  และส�านักงานเขตลาดกระบัง) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร

ไปแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่ 

บางส่วนในท้องทีเ่ขตลาดกระบงั เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร และอ�าเภอบางพลี กิง่อ�าเภอบางเสาธง อ�าเภอบางพลี  

กิ่งอ�าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. .... ให้สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ  

ซึง่ทีป่ระชมุสภากรงุเทพมหานครได้ลงมตเิหน็ชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบญัญติักรงุเทพมหานครได้ในคราวประชมุ

สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้

 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 

ดดัแปลงหรอืเปลีย่นการใช้อาคารบางชนดิหรอืบางประเภท ในพืน้ทีบ่างส่วนในท้องทีเ่ขตลาดกระบงั เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร และอ�าเภอบางพลี กิ่งอ�าเภอบางเสาธง อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

พ.ศ. ๒๕๖๑

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง

ก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนใน 

ท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอ�าเภอบางพลี กิ่งอ�าเภอบางเสาธง อ�าเภอบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิ 

โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร  

คณะกรรมการควบคุมอาคาร รวมทั้งได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงตราข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
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 ข้อ ๑ ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานครนีเ้รยีกว่า “ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง การยกเว้นการปฏิบตัิ

ตามกฎกระทรวงก�าหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลงหรอืเปลีย่นการใช้อาคารบางชนดิหรอืบางประเภทในพืน้ที ่

บางส่วนในท้องท่ีเขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอ�าเภอบางพลี กิ่งอ�าเภอบางเสาธง  

อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๖๑”

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้กฎกระทรวงก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด

หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานครและอ�าเภอบางพลี  

กิง่อ�าเภอบางเสาธง อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่ใช่บงัคบัแก่อาคารโรงพยาบาลลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสิรินธรและส�านักงานเขตลาดกระบัง 

๒)  กรุงเทพมหานครได้ส่งร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง

ก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้อง

ที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอ�าเภอบางพลี กิ่งอ�าเภอบางเสาธง อ�าเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครแล้ว เพื่อเสนอคณะ

กรรมการควบคุมอาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓) กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีหนังสือที่ มท ๐๗๑๐/๑๖๒๓๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งว่า 

คณะกรรมการควบคุมอาคารได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

แล้ว เหน็ว่ากรงุเทพมหานครจดัส่งเอกสาเพือ่ประกอบการพจิารณายงัไม่ครบถ้วน พร้อมทัง้ควรปรบัปรงุแก้ไขร่าง

ข้อบัญญัติฯ ดังนี้

 ให้ชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็นหรือเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติฯ ขัดหรือแย้ง

กับกฎกระทรวงก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอ�าเภอบางพลี กิ่งอ�าเภอบางเสาธง  

อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ให้ส่งเอกสารส�าเนารายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม  

(ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 เปลี่ยนชื่อร่างข้อบัญญัติฯ เป็น “ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 

ดดัแปลง หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนดิหรือบางประเภท ในพืน้ทีบ่างส่วนในท้องทีเ่ขตลาดกระบงั เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....” เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบของการร่างกฎหมาย 

 ให้ก�าหนดพื้นที่ที่ตั้งอาคารที่จะขอยกเว้นเพิ่มเป็นอีกหน่ึงบริเวณตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงก�าหนด

บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขต

ลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอ�าเภอบางพลี กิ่งอ�าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 

๒๕๔๗ ที่จะขอขัดหรือแย้งในเรื่องความสูงอาคารและพื้นที่อาคาร 

 ให้ส่งข้อมูลการตรวจสอบแผนที่แนวเส้นทางการบิน เขตความปลอดภัยในการเดินอากาศจากส�านัก

มาตรฐานสนามบิน กรมการบินพลเรือน เพิ่มเติม 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการโยธาฯ 

ควรน�าเสนอเรื่องยกเลิกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง

ก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนใน 

ท้องทีเ่ขตลาดกระบงั เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร และอ�าเภอบางพลี กิง่อ�าเภอบางเสาธง อ�าเภอบางพลี จงัหวดั

สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครไปแล้ว แต่ยังมิได้ 

มผีลบงัคบัใช้เป็นกฎหมายก่อน แล้วเร่งรดัน�าร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานครฯ ตามทีค่ณะกรรมการควบคมุอาคาร

ได้พิจารณาและให้ความเห็นไว้ เพื่อเสนอให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบใหม่ แล้วด�าเนินการ

ตามกระบวนการ เพื่อจักได้ใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 

๒.๒ คณะกรรมการฯ ได้เร่งรัดติดตามความคืบหน้าและแผนการด�าเนินงานตามโครงการวางและ 

จัดท�าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) 

โดยได้ร่วมประชุมกับส�านักผังเมืองอย่างต่อเน่ืองเพื่อติดตามความคืบหน้าและแผนการด�าเนินงาน  

ซึง่ส�านกัผงัเมอืงได้ด�าเนนิโครงการจดัท�าผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร (ปรบัปรงุครัง้ที ่๔) ตามขัน้ตอนการวางและ

จดัท�าผงัเมอืงรวมตามพระราชบญัญตักิารผงัเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แล้ว รวม ๑๘ ขัน้ตอน ซึง่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ได้ด�าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

 ๑)  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลเพื่อประกอบการวางและจัดท�าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  

เช่น ด้านประชากร ด้านเศรษฐกิจ การจ้างงานและการท่องเที่ยว ด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

ด้านการคมนาคมและขนส่ง ด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ด้านสาธารณูปโภค ด้านสังคมและสาธารณูปการ  

ด้านอตุสาหกรรม ด้านยทุธศาสตร์ความมัน่คง ด้านการวางผงัชมุชนและภมูทิศัน์เมอืง ด้านกฎหมายและมาตรการ

ทางผังเมือง 

 ๒)  วางและจัดท�าแผนผังโครงสร้าง (Structure Plan) ประเภทต่างๆ โดยมีการวางและจัดท�าร่าง 

ผังเมืองรวมฯ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยค�านึงถึงความเป็นระเบียบ  

ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน การเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ 

การด�ารงรักษาสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี และการจัดสภาพ

แวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกัน

 ๓)  รายการประกอบแผนผัง ข้อก�าหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของผังเมืองรวม ประเภทและขนาดกิจการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ด�าเนินการ เช่น ประเภทและลักษณะ

ของอาคาร ระยะถอยร่นจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตที่ดิน อาคารหรือสถานที่อื่นๆ ที่จ�าเป็น

 ๔)  วางและจดัท�าแผนผงั ข้อก�าหนด และรายการประกอบแผนผงัประเภทต่าง ๆ  (Official Map and 

Ordinance) เพื่อด�าเนินการในระยะการใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

 ๕)  ปรบัแก้ไขร่างผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานครหลงัการประชมุรบัฟังข้อคดิเหน็ของประชาชน การแก้ไข 

ปรับปรุงแผนผังก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ�าแนกประเภทไว้ เช่น เมืองชั้นในการเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การบริการ และนันทนาการ บริเวณโดยรอบเขตการให้

บริการของระบบขนส่งมวลชน และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมริมน�้า

 ๖)  จัดพิมพ์ร่างผังเมืองกรุงเทพมหานครท่ีปรับแก้ไขแล้ว ตามรูปแบบที่กรมโยธาธิการและผังเมือง

ก�าหนด เพื่อเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการผังเมืองให้ความเห็นชอบก่อน
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การด�าเนินการตามขั้นตอนการปิดประกาศ ๙๐ วัน 

 ๗) รวบรวมค�าร้อง ตรวจสอบเอกสาร และจัดท�ารายงานสรุป การพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้น

ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมปรับแก้ไขร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครตามมติคณะกรรมการผังเมือง

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการโยธาฯ 

๑. ในการปรบัปรงุกฎหมายผงัเมอืงรวมควรพจิารณาให้รอบคอบและครอบคลมุถงึการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   

รอบด้าน เช่น สภาพข้อเทจ็จรงิทางกายภาพและสิง่แวดล้อม การเจรญิเตบิโต ความแออดัของเมอืง เพือ่ให้กฎหมาย

ผังเมืองสามารถแก้ไขปัญหาด้านการผังเมืองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย

๒. ในการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมครั้งที่ ๔ การก�าหนดโซนพื้นที่สีเขียวลายให้เหลือน้อยลงโดยเฉพาะ

พื้นที่เขตลาดกระบัง เห็นควรให้ค�านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและภัยธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ

ทางระบายน�้าเป็นส�าคัญด้วย

๓. เรื่อง การแก้ไขปัญหาตามค�าร้องเรียนของประชาชน
 

๓.๑ ร้องเรียนกรณีการก่อสร้างอาคารสูง อาคารชุดพักอาศัย และกรณีการออกใบอนุญาตก่อสร้าง

อาคารในพื้นที่เขตพญาไท ดังนี้

 ๑) กรณีการก่อสร้างอาคารสูง อาคารชุดพักอาศัย

  คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองได้ขอทราบข้อเท็จจริงจากส�านักงานเขตพญาไท กรณีที่มี 

ผูแ้ทนประชาชนในพืน้ทีเ่ขตพญาไทร้องเรยีนเรือ่งการก่อสร้างอาคารสูง อาคารชุดพกัอาศัยในพืน้ทีเ่ขตพญาไท เช่น 

ซอยอารย์ี ๑ ซอยอารย์ี ๔ ซอยช�านาญอกัษร ซอยพหลโยธนิ ๑๑ ซึง่ได้พจิารณาในประเดน็การร้องเรยีน โดยได้รบั 

การชี้แจงข้อเท็จจริงและพิจารณาจากเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องจากส�านักงานเขตพญาไทแล้ว สรุปได้ดังนี้

  ส�านกังานเขตพญาไทพจิารณาอนญุาตก่อสร้างอาคาร เป็นชนดิ ค.ส.ล. สงู ๘ ชัน้ จ�านวน ๑ หลงั 

เพื่อใช้เป็นอาคารชุดจ�านวน ๓๙ ห้อง และจอดรถยนต์จ�านวน ๒๘ คัน พื้นที่รวมประมาณ ๓,๗๕๘ ตารางเมตร 

บริเวณซอยช�านาญอักษร ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.๑) เลขที่ ๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ 

  อาคารทีไ่ด้รบัอนญุาตฯ อยูใ่นบริเวณผังเมอืงรวม ย.๙ เป็นทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นมาก  

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในซ่ึงอยู่ในเขตการให้บริการของระบบ 

ขนส่งมวลชนตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖

  บรเิวณทีด่นิดงักล่าวต้องจดัให้มอีตัราส่วนพืน้ทีอ่าคารต่อพืน้ทีท่ีด่นิ (FAR) ไม่เกนิ ๗:๑ อตัราส่วน

ที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔.๕ และพื้นที่น�้าซึมผ่านได้ (BAF) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

ของพื้นที่ว่าง (พื้นที่อาคารรวม X OSR/๒) คิดเป็นพื้นที่ ๘๔.๕๖ ตารางเมตร โดยอาคารที่ได้รับอนุญาตจัดให้มี

พื้นที่อาคารต่อพื้นที่ที่ดิน (FAR) ประมาณ ๔.๗๓:๑ อัตราส่วนที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) ประมาณร้อยละ 

๖.๗๕ และพื้นที่น�้าซึมผ่านได้ (BAF) ประมาณ ๑๑๗ ตารางเมตร ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง

รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

  การพจิารณาออกใบอนญุาตก่อสร้างอาคารเป็นไปตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ พระราชบญัญตักิารผังเมอืง กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

อ�านาจในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงไม่เกิน ๘ ชั้น ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วอาคารนี้ไม่ต้องท�า EIA การท�า
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รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีจ�านวนไม่เกิน ๘๐ ห้อง (สร้างจริง ๓๙ ห้อง) พื้นที่อาคารรวม

ไม่เกิน ๔,๐๐๐ ตารางเมตร (มีพื้นที่อาคารที่ก่อสร้างจริง รวม ๓,๗๕๘ ตารางเมตร) ที่ตั้งของอาคารโครงการฯ นี้ 

ตั้งอยู่ในแนวเขตทางกว้างเกิน ๖.๐๐ เมตร (เขตทางจริงกว้าง ๙.๐๐ เมตร) 

  ส�านกังานเขตพญาไทพจิารณาเอกสารต่าง ๆ  และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องแล้ว ปรากฏว่าผูข้ออนญุาต

ได้ยื่นแบบและเอกสารถูกต้องครบถ้วน จึงพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ ซ่ึงด�าเนินการเป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญ พ.ร.บ. การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง    

  ส�านักงานเขตพญาไทได้มีหนังสือเชิญประชาชนที่อาศัยอยู่รอบโครงการในซอยช�านาญอักษร 

เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังชี้แจงการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  

ซึ่งส�านักงานเขตพญาไทได้จัดการประชุมและรายงานปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เพื่อโปรดทราบแล้ว

  ส�านกังานเขตพญาไทได้มีหนังสอืชีแ้จงข้อเท็จจรงิต่อสถานตี�ารวจนครบาลบางซือ่ เกีย่วกบัการออก 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อโปรดทราบและหากการร้องทุกข์ของประชาชนมีผลต่อการพิจารณาของ 

หน่วยงานอื่น โปรดจัดส่งข้อเท็จจริงดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

  ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการส�านักงานเขตพญาไทตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาด�าเนินการ

ตามอ�านาจหน้าที่ ในกรณีท่ีส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามหน้าที่และอ�านาจในการด�าเนินโครงการฯ โดยการก่อสร้างอาคารส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งในระหว่าง 

การก่อสร้างอาคารและหลังโครงการเสร็จสิ้นจะเพิ่มปัญหาสะสมในพ้ืนที่ ซึ่งส�านักงานเขตพญาไทได้มีหนังสือ 

รายงานปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ และลงนามหนังสือเรียนถึงส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมนี้

ได้รายงานให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบแล้ว

  ๒) กรณีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

   คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เขตพญาไท  

ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่จ�านวนมากที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตพญาไท  

จงึได้เชญิหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องประกอบด้วยส�านกัการโยธา ส�านกัผังเมอืง ส�านกัสิง่แวดล้อม และส�านกังานเขตพญาไท  

เข้าร่วมประชุมแล้ว ซึ่งได้พิจารณาจากข้อร้องเรียน รับฟังการชี้แจง และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว สรุปได้ดังนี้

   กรณกีารขออนญุาตก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที ่๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ส�านกัการโยธาได้

มหีนงัสอืถงึกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง เพือ่หารอืกรณโีครงการก่อสร้างอาคารสูง ๓๙ ช้ัน ในซอยอารย์ี ๑ ซึง่ผู้ร้องเรยีน

อ้างว่าซอยอารีย์ ๑ มีสภาพเป็นทางสาธารณประโยชน์มคีวามกว้างเขตทาง ๙.๕๐ - ๑๑.๐๕ เมตรตามแผนทีก่ารรงัวดั

ตรวจสอบทีส่าธารณประโยชน์ของส�านกังานทีด่นิกรงุเทพมหานคร จึงไม่สามารถทีจ่ะอนญุาตให้ก่อสร้างอาคารสงู

หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษได้ เน่ืองจากความกว้างของถนนบริเวณที่ต้ังโครงการขัดกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓  

(พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕o (พ.ศ. ๒๕๔o) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๒ วรรคหนึง่ ส�านกัการโยธาได้พจิารณาตามกฎกระทรวงฉบบัที ่๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕o (พ.ศ. ๒๕๔o)ฯ ข้อ ๒ วรรคหนึ่ง ที่ก�าหนดไว้ว่า ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้ง

ของอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษทีม่พีืน้ท่ีอาศยัรวมกันทกุชัน้ไม่เกนิ ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมด้ีานหนึง่ 

ด้านใดของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ติดถนนสาธารณะ ที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร 
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ยาวต่อเนือ่งกนัโดยตลอดจนไปเชือ่มต่อกบัสาธารณะอืน่ทีม่เีขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร โดยได้ตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงพบว่า โครงการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกช้ัน 

ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร  มีด้านของที่ดินยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ติดซอยอารีย์ ๑ มีเขตทางกว้าง 

๑๐.๔๐ - ๑๑.๐๕ เมตร ตัง้แต่ทีต่ัง้อาคารยาวต่อเนือ่งกนัโดยตลอดจนไปเชือ่มต่อกบัซอยพหลโยธนิ ๗ เขตทางกว้าง 

๑๖.๕๐ - ๑๗.๕๐ เมตร ซึง่พิจารณาตามข้อกฎหมายแล้ว ทีด่นิบรเิวณดงักล่าวสามารถก่อสร้างอาคารสูงหรอือาคาร 

ขนาดใหญ่พเิศษได้ สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ในการทีก่ฎกระทรวงต้องการให้อาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พิเศษ

ต้องมีทีด่นิด้านใดด้านหน่ึงตดิถนนสาธารณะเพ่ือความมุง่หมายให้มทีางเข้า - ออก เพือ่รองรบัการเข้าใช้สอยของคน

ได้เป็นจ�านวนมาก ๆ  ตามความเหมาะสมกบัขนาดและสภาพการใช้ประโยชน์ของอาคาร นอกจากนัน้เพือ่ประโยชน์

ในการเข้าช่วยเหลือผู้ที่อยู่ภายในอาคารและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายในบริเวณอาคาร เนื่องจาก 

ภยัพบิติัต่าง ๆ  ด้วย ทัง้นี ้แม้ว่าความกว้างถนนจากทีต่ัง้อาคารไปออกถนนพหลโยธนิ ๕ และถนนพระรามที ่๖ ซอย ๓o  

ความกว้างถนนสาธารณะ (ซอยอารย์ี ๑) มคีวามกว้างน้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร (ด้านพหลโยธนิ ๕) กต็าม แต่การเข้า

ออกจากทีต่ัง้โครงการไปสูถ่นนด้านซอยหลโยธนิ ๗ ซ่ึงมคีวามกว้างถนนสาธารณะมากกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ก็สามารถ 

ก่อสร้างได้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ดงักล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องพจิารณาว่าทางออกสู่ถนนพหลโยธิน ๕ และถนน

พระรามที่ ๖ ซอย ๓o จะมีขนาดเขตทางถึง ๑๐.๐๐ เมตรหรือไม่ ส�านักการโยธาจึงขอหารือว่า การพิจารณาตาม

แนวทางปฏิบัติของส�านักการโยธาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง

ฉบับที่ ๕o (พ.ศ. ๒๕๔o) ฯ ข้อ ๒ วรรคหนึ่ง เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่

   กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีหนังสือแจ้งว่า ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ฯ ข้อ ๒ ที่ก�าหนดให้ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูง

หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องติดถนนสาธารณะที่มีความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร หรือ ๑๘.๐๐ เมตร แล้วแต่กรณี  

และต้องยาวต่อเนือ่งกันโดยตลอดจนไปเชือ่มต่อกบัถนนสาธารณะอ่ืนทีม่เีขตทางกว้างตามทีก่�าหนด มวีตัถปุระสงค์

เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าสู่อาคารได้โดยสะดวกรวดเร็ว และในกรณีที่ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารติดถนน

สาธารณะท่ีเชื่อมกับถนนสาธารณะอื่นได้หลายทาง ก็มิได้มีข้อก�าหนดว่าถนนสาธารณะน้ันต้องมีความกว้าง                  

๑๐.๐๐ เมตร หรือ ๑๘.๐๐ เมตร ตลอดทุกเส้นทาง ที่เชื่อมกับถนนสาธารณะสายอื่นประกอบกับกรณีดังกล่าว

ศาลปกครองกลางได้เคยมีพิพากษาในคดีหมายเลขด�าที่ ๑๗๕๘/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๑๒/๒๕๕๒                

ลงวันที่ ๑o กันยายน ๒๕๕๒ ว่าการที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก�าหนดให้ท่ีดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารต้องติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้าง 

ไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดนั้น ต้องพิจารณาจากจุดที่ตั้งของอาคารไปถึงจุดเชื่อมต่อกับ

ถนนสาธารณะอ่ืน ซ่ึงไม่จ�ากัดว่าจะพิจารณาไปในทิศทางใดหรือต้องพิจารณาไปในทุกทิศทาง และมิได้ก�าหนด

ให้ที่ดินที่ใช้ก่อสร้างตามติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตรตลอดสาย หากแต่ก�าหนด 

แต่เพียงให้ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ยาวต่อเนื่องกันไปโดยตลอดจนไปเชื่อม

ต่อกบัถนนสาธารณะอืน่ ดงันัน้ กรณตีามข้อหารอื หากข้อเทจ็จรงิปรากฏว่าโครงการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นอาคารสงู 

หรืออาคารขนาดใหญ่พเิศษทีม่พีืน้ท่ีอาคารรวมกนัทกุชัน้ไม่เกนิ ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร มด้ีานของทีด่นิยาวไม่น้อยกว่า  

๑๒.๐๐ เมตร ตดิซอยอารย์ี ๑ ทีม่เีขตทางกว้าง ๑๐.๔๐ - ๑๑.๐๕ เมตร ตัง้แต่ทีต่ัง้อาคารยาวต่อเนือ่งกนั โดยตลอดจน 

ไปเชื่อต่อกับซอยพหลโยธิน ๗ ที่มีเขตทางกว้าง ๑๖.๕๐ - ๑๗.๕๐ เมตร กรณีดังกล่าว ก็เป็นไปตามกฎหมาย

ก�าหนดไว้แล้ว
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   กรณีการวางผังเมืองรวม ส�านักผังเมืองได้ตรวจสอบที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโครงการต่าง ๆ    ที่มี

การร้องเรียนในพ้ืนทีเ่ขตพญาไท ปรากฏว่าอยูใ่นเขตผงัเมอืงรวม หมายเลข ย.๑๐ - ๒ (สนี�า้ตาล) ทีด่นิประเภททีอ่ยู่

อาศัยหนาแน่นมาก ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ สามารถใช้ประโยชน์

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม พื้นที่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรได้

   กรณีการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการที่ซอยพหลโยธิน ๑๑     

ผลการส�ารวจการจราจรไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ ส�านักสิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ

ผู้ช�านาญการในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านอาคารการจัดสรรที่ดินและบริการ

ชมุชน กรงุเทพมหานคร (คชก. กทม.) มไิด้เป็นกรรมการจงึไม่มอี�านาจหน้าทีใ่นการให้ความเหน็หรอืข้อเสนอแนะ

ต่อรายงานฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างในพื้นที่เขตพญาไท จึงควรมีการแก้ไขกฎหมายผังเมือง 

โดยจะต้องมีการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ ความสามารถในการรองรับความเจริญเติบโตของอาคารสูง อาคาร

ขนาดใหญ่ การรองรับด้านการจราจร ระบบสาธารณูปโภคและก�าหนดพื้นที่ห้ามก่อสร้างดัดแปลงเป็นอาคารสูง 

อาคารขนาดใหญ่ ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม ควรก�าหนดให้โครงการก่อสร้างอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคาร

ขนาดพิเศษในพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่น ต้องมีการจัดท�า Strategic Environmental Assessment (SEA) ซึ่ง

เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นท่ี จะท�าให้ทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่จริง เพิ่มเติมจากการ

จัดท�ารายงาน EIA 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการโยธาฯ 

๑.  ส�านักงานเขตพญาไทควรก�ากับดูแลปัญหาความเดือดร้อนในระหว่างที่มีการก่อสร้างให้เป็นไปตาม

หน้าที่และอ�านาจของผู้อ�านวยการเขตพญาไทในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่จะต้องด�าเนินการแก้ไขปัญหา และ

ก�ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒.  ส�านักงานเขตพญาไทจะต้องมีมาตรการในการก�ากับดูแล ก�าชับมิให้เจ้าของอาคาร ดัดแปลงหรือ

เปลี่ยนแปลงการใช้อาคารผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต 

๓.  ในกรณีที่มีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่ติดกับถนนสาธารณะ ส�านักงานเขตหรือหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง จะต้องมีการตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะทั้งสภาพความเป็นจริงทางกายภาพและตามข้อมูลที่มีอยู่

ในทะเบียนเอกสารของทางราชการให้ถูกต้องชัดเจนก่อนที่จะออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  

 ๓.๒ ร้องเรียนให้ติดตามตรวจสอบงานก่อสร้างในพื้นที่เขตจตุจักร

   ประธานสภากรุงเทพมหานครได้รับหนังสือร้องเรียนให้ติดตามตรวจสอบงานก่อสร้างบ้าน

ข้างเคียง โดยผู้ร้องแจ้งว่าได้มีหนังสือร้องเรียนรวม ๔ ฉบับส่งถึงผู้อ�านวยการเขตจตุจักร และผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารบ้านข้างเคียง ว่ามีลักษณะ

การสร้างผิดต่อกฎหมาย หรือ พ.ร.บ. การก่อสร้างหรือไม่ ในเรื่องระยะห่าง การเปิดประตู หน้าต่าง ที่ท�าให้

เจ้าของร่วมผู้พักอาศัยรู้สึกไม่เป็นอิสระ และไม่เป็นสัดส่วน ระยะเวลาล่วงเลยมา ๘ เดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ

การตอบกลับหรือชี้แจงใด ๆ ได้เคยประสานสอบถามจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ได้รับแจ้งว่าจะชี้แจงให้นิติบุคคลฯ  

ทราบอย่างเป็นทางการอกีครัง้  จงึขอให้ตรวจสอบข้อเทจ็จริงและแจ้งผลการพจิารณาให้ทางนติบิคุคลฯ ทราบด้วย  

ประธานสภาฯ ได้มอบให้คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองพิจารณาด�าเนินการและรายงานผลให้ทราบ

  คณะกรรมการการโยธาฯ ได้เชิญส�านักงานเขตจตุจักรเข้าร่วมประชุมแล้ว ได้รับการชี้แจง  

สรุปได้ดังนี้ 
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  ๑) อาคารเลขท่ี ๑๐๗๒ ตั้งอยู่ในซอยพหลโยธิน ๒๐ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร  

ได้ยืน่แบบขออนุญาตตามใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืรือ้ถอนอาคาร เลขที ่ขจจ.๑๘๔/๒๕๕๘  

ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ก่อสร้างเป็นอาคารชนิด ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่ ๒๕๖.๐๐  

ตารางเมตร โดยมีวิศวกรควบคุมงานตามกฎหมาย 

  ๒) เจ้าของอาคารได้ยืน่ขออนญุาตต่ออายใุบอนญุาตครัง้ที ่๑ ตามใบอนญุาตก่อสร้าง ดดัแปลงอาคาร  

หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ขจจ. ๒๑๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 

๕ กันยายน ๒๕๖๐  

  ๓) อาคารนี้ก ่อสร้างห่างจากแนวเขตที่ด ้านข้างแนวรั้วที่ติดกับคอนโดมิเนียมมีระยะห่าง  

๘๐ เซนติเมตร ส่วนอีกด้านหนึ่งวัดจากริมแนวเขตรั้วมีระยะห่าง ๗๒ เซนติเมตร เป็นไปตามข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๕ ข้อ ๕๔ และข้อ ๕๖  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการโยธาฯ 

ส�านักงานเขตจตุจักรควรด�าเนินการส่งหนังสือตอบชี้แจงตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ร้อง

เรียนเพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริง ซึ่งส�านักงานเขตจตุจักรได้มีหนังสือชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบแล้ว
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สรุปผลงานคณะกรรมการ
การสาธารณสุข
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คณะกรรมการการสาธารณสุข

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์   
ประธานกรรมการ

นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์
รองประธานกรรมการ

นายกิตติ บุศยพลากร
กรรมการ

พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต
กรรมการ

พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ
และรับทราบเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ 
หารือและรับทราบเก่ียวกับการควบคุมกิจการตลาดในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
หารือและรับทราบเกี่ยวกับแนวทางการจัดระบบส่งต่อในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับที่เกี่ยวข้องหน่วยงานเพื่อขอ 
รับทราบเกี่ยวกับการด�าเนินงานคลินิกผู ้สูงอายุคุณภาพของ 
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ
และรับทราบเกี่ยวกับแผนการด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ 
และรับทราบเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ
และรับทราบเกี่ยวกับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและ 
ในสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่ก ่อสร้างศูนย์แพทยศาสตร์และ 
การเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
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สรุปผลงานคณะกรรมการการสาธารณสุข ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการสาธารณสขุในคราวประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุ 

สามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วยสมาชิก 

สภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๕ คน ดังนี้

๑.  นายพรเทพ   ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการ

๒.  นางสุกัญญา  สุวัฒนวงศ์ รองประธานกรรมการ

๓.  นายกิตติ  บุศยพลากร กรรมการ

๔.  นายพรชัย เทพปัญญา กรรมการ

๕.  พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา  กรรมการและเลขานุการ

ต่อมาเมื่ออายุของคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานครครบวาระสองปี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม 

๒๕๖๑ สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการสาธารณสุขในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุม

สามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร 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. นางสาวมณีรัตน์ ศรีก�าเหนิด นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

   กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

   ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

   (๑ มกราคม – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๒. นางสาวจุฑามาศ พลสูงเนิน นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

   กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

   ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

   (๑ มกราคม – ปัจจุบัน)

๓.  นางสาวชลิดา อ่อนน้อม นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

   กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

   ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

   (๑๐ ตุลาคม – ปัจจุบัน)
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คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ จ�านวน ๓ คณะ ประกอบด้วย

๑.  คณะอนกุรรมการการสาธารณสขุ ชุดที ่๑ มหีน้าทีพิ่จารณา ศกึษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนนิงาน 

ตามอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านการสาธารณสุข ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพ 

ตะวันออก กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต้ แล้วรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการฯ โดยมี  

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ

๒.  คณะอนกุรรมการการสาธารณสขุ ชุดที ่๒ มหีน้าทีพิ่จารณา ศกึษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนนิงาน 

ตามอ�านาจหน้าทีข่องกรงุเทพมหานคร ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบังานด้านการสาธารณสขุ ในพืน้ทีก่ลุม่กรงุเทพเหนอื

และกลุม่กรุงเทพกลาง แล้วรายงานผลการด�าเนนิงานต่อคณะกรรมการฯ โดยม ีนางสกุญัญา สวุฒันวงศ์ เป็นประธาน 

อนุกรรมการฯ

๓.  คณะอนกุรรมการการสาธารณสขุ ชดุท่ี ๓  มหีน้าทีพ่จิารณา ศกึษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนนิงาน 

ตามอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านการสาธารณสุข ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ 

แล้วรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการฯ  โดยมี นายพรชัย เทพปัญญา เป็นประธานอนุกรรมการฯ

ผลการด�าเนินงาน

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหารือ รับทราบข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะ

ด้านการสาธารณสุข ในประเด็นดังนี้

๑. การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน 

๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวก�าหนดให้มี

คณะกรรมการควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบูกรงุเทพมหานคร ซึง่มผีูว่้าราชการกรงุเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ  

มีกรรมการโดยต�าแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการอื่น ก�าหนดให้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหร่ีและการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติด

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และหน้าที่อื่น

คณะกรรมการฯ ได้เชญิกองกลาง ส�านกัปลดักรงุเทพมหานคร เข้าร่วมประชมุเพือ่ขอรบัทราบการด�าเนนิงาน 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ ซึ่งกองกลาง ได้ด�าเนินการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ให้กับข้าราชการและ

บุคลากรของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

๑.  จัดพื้นที่สูบบุหรี่บริเวณอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๑  (เสาชิงช้า) จ�านวน ๕ จุด

๒.  ด�าเนินการติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๑ (เสาชิงช้า)

๓.  ตรวจสอบการสูบบุหรี่ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๑ (เสาชิงช้า) ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) หากพบเห็นจะด�าเนินการแจ้งหน่วยงานให้ด�าเนินการทางวินัยทันที

๔.  จดัประชมุชีแ้จงท�าความเข้าใจเก่ียวกบัพืน้ทีส่บูบหุรี ่ของเจ้าหน้าทีก่องกลาง ส�านกัปลดักรงุเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดโครงการเลิกบุหรี่ และจัดพื้นที่

สูบบุหรี่ รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
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การสาธารณสุข

๒. ความคบืหน้าการด�าเนินโครงการ ๑ โรงพยาบาล ๒ ระบบ ส�านกัการแพทย์ กรงุเทพมหานคร
สถติจิ�านวนผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลในสงักดัส�านกัการแพทย์ มีแนวโน้มสูงขึน้อย่างต่อเนือ่ง ส่วนจ�านวน

ผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากจ�ากัดด้วยจ�านวนเตียง และอัตราการครองเตียงที่มากกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์

จากภาพรวมการเพิม่ขึน้ของผูป่้วย ส่งผลท�าให้การบรกิารในระบบปกตมิผีูใ้ช้บรกิารอย่างหนาแน่น โดยเป็น 

กลุม่ผูป่้วยประกนัสงัคมและประกนัสขุภาพถ้วนหน้ามากกว่า ๕๐ เปอร์เซน็ต์ ท�าให้ผูรั้บบรกิารบางกลุม่ทีม่ข้ีอจ�ากดั 

ในเรื่องของเวลาและมีศักยภาพในการจ่ายค่าบริการได้ อาจย้ายไปรับการบริการจากโรงพยาบาลเอกชนแทน 

การจดับรกิารสขุภาพรูปแบบพเิศษเพิม่อกี ๑ ระบบนี ้จะตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิารกลุม่นีไ้ด้ อย่างไร

ก็ตามการจัดบริการสุขภาพรูปแบบพิเศษดังกล่าว จ�าเป็นจะต้องใช้อัตราก�าลังเพิ่มขึ้น ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์

ปัจจบุนัมภีาระงานที ่Overload อยูแ่ล้ว ดงันัน้การจดับริการสขุภาพรปูแบบพเิศษเพิม่อกี ๑ ระบบ  ซึง่มกีารจดัระบบ 

ให้มค่ีาตอบแทนทีส่งูขึน้ จะเป็นการจงูใจให้บคุลากรทางการแพทย์อยากใช้เวลานอกเวลาราชการมาท�างานในระบบ 

นี้แทนที่จะไปท�างานโรงพยาบาลเอกชน สามารถแก้ปัญหาสมองไหล ลดอัตราการลาออกของบุคลากรทางการ

แพทย์ได้ นอกจากน้ีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาแพงร่วมกัน ก็เป็นการใช้ทรัพยากร 

อย่างคุ้มค่าทีส่ดุ ท�าให้ต้นทนุต่อรายหรอืต่อครัง้ของการใช้ลดลง น�าไปสูก่ารพฒันาศกัยภาพของโรงพยาบาลทัง้ใน

ด้านการบริการ ด้านพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น และ

ผลพลอยได้สุดท้ายจะสามารถเพิ่มรายรับของโรงพยาบาล ท�าให้ลดภาระทางด้านการเงินให้กับกรุงเทพมหานคร

ส�านักการแพทย์ได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานโรงพยาบาลแบบ ๑ โรงพยาบาล ๒ ระบบ 

ซึ่งได้ศึกษาและวางแนวทางการด�าเนินการ ดังนี้

๑.  รูปแบบการบรหิารงานของโครงการ ๑ โรงพยาบาล ๒ ระบบ เป็นการปรบัรปูแบบการบรกิารเป็น ๒ ส่วน  

โดยด�าเนนิการภายใต้ระบบบริหารงานเดมิ ท�าให้ยงัสามารถใช้กฎหมาย ระเบยีบต่างๆ เช่น ระเบยีบพสัด ุการเงนิ

ในระบบเดิม เพียงแต่มีการปรับแก้ไขข้อบัญญัติ ระเบียบต่างๆ บางส่วน เพื่อให้ด�าเนินการในอีกระบบได้

๒.  รูปแบบการบริการและค่าบริการ มีการแยกส่วนของทั้ง ๒ ระบบอย่างชัดเจน โดยไม่มีผลกระทบต่อ 

การบรกิารปกต ิ โดยผูป่้วยจะจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ราคาเท่าระบบปกต ิโดยจะมค่ีาบรกิารส่วนทีเ่พิม่ขึน้จากระบบ

ปกต ิได้แก่ ค่าบรกิารผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน ค่าธรรมเนยีมแพทย์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบตักิาร ค่าห้อง ซึง่ในภาพรวม 

ค่าบรกิารในระบบนีย้งัต�า่กว่าในโรงพยาบาลเอกชน ส่วนผู้ป่วยทีใ่ช้สทิธข้ิาราชการสามารถเบกิจ่ายได้ตามสทิธแิละ

จ่ายเฉพาะส่วนเกนิ ซึง่ส�านกัการแพทย์ได้จัดท�าร่างแก้ไขข้อบญัญติัและระเบยีบกรงุเทพมหานคร เร่ือง ค่าบริการขึน้  

เพื่อรองรับระบบดังกล่าว

๓. แผนการด�าเนินการ

Phase ๑ โรงพยาบาลขนาดตติยภูมิในสังกัดส�านักการแพทย์ จะเปิดคลินิกบริการสุขภาพรูปแบบพิเศษ

นอกเวลาราชการ โดยเริ่มจากแผนกที่มีผู้ป่วยจ�านวนมาก และเป็นแผนกที่เป็นจุดเด่นของโรงพยาบาล 

Phase ๒ ขยายคลินิกบริการสุขภาพรูปแบบพิเศษ ให้ครอบคลุมหลายกลุ่มโรค

๔. การด�าเนนิการด้านกฎหมาย จดัท�าข้อบญัญตักิรงุเทพมหานครเพือ่รองรบัการด�าเนนิการของโครงการ

นี้ขึ้นใหม่ ได้แก่

 ๔.๑ จัดท�าข้อบัญญัติและระเบียบกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ ผ่านการพิจารณาของ 

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรุงเทพมหานคร 

 ๔.๒  จดัท�าข้อบญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การจ่ายค่าตอบแทนแก่บคุคลทีป่ฏิบตังิานในสถานพยาบาล 

บริการการแพทย์รูปแบบพิเศษ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ของส�านักการแพทย์
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โดยคณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษารูปแบบ 

การปฏริปูโรงพยาบาลสงักดักรงุเทพมหานคร ซึง่สภากรุงเทพมหานคร ได้ตัง้คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาญตัติ

ดงักล่าว ในคราวประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๑) ประจ�าปีพุทธศกัราช ๒๕๖๑  

เมื่อวันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

๓. การด�าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) จัดท�าขึ้นเพื่อเป็น 

กรอบในการบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการท�างานจาก 

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) การจัดท�าแผนครั้งนี้ใช้

ข้อมูลจากผลการประเมินแผนฯ ระยะที่ ๑ มาเป็นข้อมูลป้อนกลับ ร่วมกับการพิจารณาบริบททางสังคม ภาวะ

ทางเศรษฐกิจ ความต้องการของผู้สูงอายุ และผู้ท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ระยะที่ ๒ ยังน�ายุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในระดับชาติ  

ซึ่งได้แก่ ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนผูส้งูอายแุห่งชาต ิฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) ฉบบัปรบัปรงุ ครัง้ที ่๑ พ.ศ. ๒๕๕๒  

นโยบายและแผนด้านผูส้งูอายขุองกรงุเทพมหานคร และการวเิคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม การด�าเนนิงาน 

ด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดท�าโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานในสังกัด

กรุงเทพมหานครด�าเนินการ มีดังนี้ 

ส�านักอนามัยด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

๑.  โครงการคนกรุงเทพฯ รักฟัน (เพื่อผู้สูงอายุฟันดี) 

๒.  โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านทันตกรรมส�าหรับผู้สูงอายุ 

๓.  โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรสายงานพยาบาลสาธารณสุข และพฒันาเครอืข่ายศูนย์ส่งต่อเพือ่การ

พยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Center) ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะยาว (Long 

Term Care) 

๔.  โครงการการพฒันาศกัยภาพผูด้แูล เพือ่ช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายทุีต้่องได้รบัการดแูล

ต่อเนื่องที่บ้าน 

๕.  โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหา

ทางการเคลื่อนไหว 

๖.  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดบริการช่องทางด่วนพิเศษในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ 

แบบครบวงจร (Fast Track) ศูนย์บริการสาธารณสุข 

๗.  กิจกรรมตรวจสุขภาพ/การคัดกรองสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข 

๘.  โครงการประกวดเด็กและผู้สูงอายุสุขภาพดีกรุงเทพมหานคร 

๙.  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ 

๑๐. โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน 

(Nurse care manager in home ward) 

๑๑. โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุและดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
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การสาธารณสุข

๑๒. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ 

๑๓. โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ 

ส�านักการแพทย์ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑. การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์

๒. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์

๓. กิจกรรมการเพิ่มช่องทางด่วน (Fast Track) ที่โรงพยาบาลจัดให้บริการแก่ผู้สูงอายุ

๔. กิจกรรมปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

๕. โครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ

๖. โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ

๗. โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์

๘. โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ประจ�าปี ๒๕๖๑

๙. โครงการเปิดให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขนาด ๑๐๐ เตียง

๑๐. โครงการศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุ

๑๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

๑๒. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ�าปีผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ

ส�านักพัฒนาสังคมด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

๒. โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง

๓. โครงการสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางแค ๒

๔. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

๕. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ 

ผู้ด้อยโอกาส

๖. โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

๗. โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

๘. โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง

๙. กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นสัญจร

ส�านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

๒. โครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน

ส�านักการจราจรและขนส่ง ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างและติดตั้งลิฟต์ส�าหรับคนพิการในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

๒. โครงการรถบริการส�าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครบูรณาการงานผู้สูงอายุ เพื่อให้การด�าเนินงานครอบคลุม

และไม่เกิดความซ�้าซ้อน รวมทั้งใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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๔. แผนการจดัอบรมพฒันาศกัยภาพผูด้แูลผูป่้วยและผูส้งูอายท่ีุต้องได้รบัการดแูลต่อเนือ่งทีบ้่าน 
(Care Manager) และ (Care Giver) รวมทั้งการก�ากับ ติดตามการด�าเนินงาน

ปัจจบุนัสงัคมไทยก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุ โดยมแีนวโน้มจ�านวนและสดัส่วนของผูส้งูอายตุัง้แต่ ๖๐ ปีขึน้ไป 

มีจ�านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท�าให้รัฐบาลได้ตระหนักถึง

สถานการณ์การมีอายุสูงขึ้นของประชากร และเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในการวางแผนนโยบาย

และมาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สูงอายุนั้น โดยเริ่มจากมีการ

ก�าหนดแนวทางการพัฒนาไว้อย่างเป็นรูปธรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงในแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนากลุ่ม 

ผู้สูงอายุที่ยากจน ไม่มีญาติหรือผู้เลี้ยงดูมุ่งเน้นในเร่ืองการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ในรูปของเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

การรักษาพยาบาลและการส่งเสริมครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งทั้งผู้ป่วยและผู้สูงอายุมีการเจ็บป่วย

ด้วยโรคเรื้อรังท่ีเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคอัลไซเมอร์ ท�าให้มีผู้ป่วยเข้ารับ

บริการในโรงพยาบาลจ�านวนมากข้ึนและมีภาวะเจ็บป่วยท่ีซับซ้อน มีความต้องการดูแลช่วยเหลือทั้งในด้านการ

รักษาพยาบาลและการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้เกิดสังคมที่ต้องพึ่งพาการรักษาพยาบาล 

มีความต้องการใช้บริการทางด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น สภาวิชาชีพจึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายเพื่อตอบสนอง 

ความจ�าเป็นดังกล่าว โดยประกาศเป็นแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง 

ซึง่การดแูลผูส้งูอายถืุอว่าเป็นงานบรกิารทีม่คีวามจ�าเป็นในปัจจบุนั ดงันัน้ การจดัโครงการอบรมพนกังานช่วยเหลอื 

ผูป่้วย จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะช่วยเหลอืดแูลผูป่้วยขัน้พืน้ฐาน ซ่ึงบคุคลกลุ่มนีจ้�าเป็นต้องผ่านการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

จากสถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน

คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

ที่มีหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล เล็งเห็นความส�าคัญของปัญหาน้ี และมีความพร้อมในการจัดการเรียน 

การสอน ซึง่เนือ้หาหลกัสตูรสอดคล้องกบัพนัธกจิของคณะฯ ในการดแูลสุขภาพคนเมอืงและได้พฒันาให้สอดคล้อง

กบัปัญหาสาธารณสขุของประชาขนในเขตเมอืง โดยเฉพาะกรงุเทพมหานครทีน่บัวนัจะมจี�านวนผูส้งูอายท่ีุจ�าเป็น

ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลทั้งที่บ้านและในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  

จึงได้ร่วมมือกับฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และโรงพยาบาล

ในสังกัดส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และ 

โรงพยาบาลตากสิน ซึ่งทั้งหมดมีความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีคุณภาพ

หลักสูตรที่เปิดสอนและก�าลังด�าเนินการ มีดังนี้

๑. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๖๑ ระยะเวลา ๔ ปี 

๒. ระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ระยะเวลา ๒ ปี 

๓. การอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลแบบประคบัประคอง (Palliative Care) รุ่นที ่๓ ระยะเวลา ๔ เดอืน 

๔. การอบรมเฉพาะทาง การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (Gerontological Nurse Practitioner) ระยะ

เวลา ๔ เดือน 

๕. หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse) รุ่นที่ ๓ ระยะเวลา ๑ ปี 

๖. หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย (Nurse Aide) ระยะเวลา ๕๑๐ ชั่วโมง 

๗. หลกัสตูรฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพพยาบาลวชิาชพี เพือ่การดแูลผูส้งูอาย ุ(Nurse Care Manager) ปีที ่๓  

ระยะเวลา ๗๐ ชั่วโมง 
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๘. หลักสูตรฝึกอบรม Care Giver (อสส.) ปีที่ ๓ ระยะเวลา ๗๐ ชั่วโมง  

คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์ทางสื่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทราบ

ถึงรายละเอียดข้อมูลการเปิดหลักสูตรฝึกอบรม Care Giver (อสส.) 

๕.  การควบคุมกิจการตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
การควบคมุดูแลตลาด สามารถกระท�าได้โดยอาศยัอ�านาจตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ตามบทบญัญตัมิาตรา ๓๔ ก�าหนดให้ผูท้ีต้่องการจดัตัง้ตลาด ต้องขออนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ก่อน รวมทัง้ 

ผูท้ีไ่ด้รบัอนญุาตแล้วจะเปลีย่นแปลง ขยายหรอืลดสถานทีต่ลาดกต้็องได้รบัอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ก่อน 

จึงจะด�าเนินการได้ 

เว้นแต่ การจัดตั้งตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์การของรัฐที่จัดตั้งตาม

อ�านาจหน้าที ่ไม่ต้องขออนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ แต่ต้องปฏบิตัติามข้อบญัญตัท้ิองถิน่ เช่นเดยีวกับผูไ้ด้รบั

อนญุาตในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัสขุลกัษณะในการประกอบกจิการด้วย นอกจากนี ้เจ้าพนกังานท้องถิน่อาจก�าหนดเงือ่นไข

ด้านสขุลกัษณะเป็นหนงัสอืให้กระทรวง ทบวง กรม หรอืหน่วยงานของรฐันัน้ ต้องปฏบิตัเิป็นการเฉพาะรายอกีกไ็ด้

แนวทางการด�าเนินงาน

๑.  การควบคมุก�ากบัดแูลตลาด ราชการส่วนท้องถิน่สามารถกระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบญัญติั 

การสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงว่าด้วยสขุลกัษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร 

เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๖

๒.  การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

 • ต้องได้รับการรับรอง เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต

กรุงเทพมหานคร ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖

 • หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้

ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิการใช้อาคารที่เป็นสถานประกอบการ

 • ตลาดต้องมีลักษณะเป็นไปตามท่ีก�าหนดในกฎระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑  

จงึสามารถขอจดัตัง้ตลาดตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ หากตลาดเป็นลกัษณะทีม่โีครงสร้าง

อาคารเข้าข่ายเป็น ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามลักษณะของตลาดประเภทที่ ๑ หรือ หากเข้า

ข่ายเป็นตลาดประเภทที่ ๒ ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามลักษณะของตลาดประเภทที่ ๒

๓.  กรณีท่ีมีผู้ด�าเนินกิจการตลาด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

จะต้องมคี�าสัง่ให้ผู้นัน้หยดุด�าเนนิกจิการ หากฝ่าฝืนมโีทษจ�าคกุไม่เกนิหกเดอืนหรอืปรบัไม่เกนิห้าหมืน่บาท หรอืทัง้จ�า 

ทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทตลอดระยะที่ฝ่าฝืนค�าสั่ง (มาตรา ๘๐) พร้อมทั้งให้ด�าเนิน

คดีฐานจัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนกฎตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

ทีก่�าหนดให้ผูท้ีจ่ะจดัตัง้ตลาดต้องได้รบัอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ก่อน ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหกเดือน

หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มาตรา ๗๑)

๔.  การพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาต ตลาดประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ ของส�านักงานเขต ส�านัก

อนามัยโดยกองสุขาภิบาลอาหาร ด�าเนินการให้การสนับสนุนส�านักงานเขต ดังนี้



รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

114

 • ให้ค�าปรึกษา ตอบข้อหารือในกรณีที่ส�านักงานเขตหารือแนวทางการพิจารณาเม่ือผู้ประกอบการ 

ยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด

 • น�าเข้าหารือคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในเขต

กรุงเทพมหานคร

 • หารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย เพื่อให้ส�านักงานเขตด�าเนินการให้เป็นไปตาม

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕.  ข้อมูลตลาดท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกฎหมายและมีใบอนุญาตแล้ว แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมนิเพือ่ยกระดบัรบัป้ายรบัรองมาตรฐานอาหารปลอดภยัของกรงุเทพมหานคร และแนวทางการพฒันาตลาด 

โดยคณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการด�าเนินการ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งสภากรุงเทพมหานคร ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ญตัติดงักล่าว ในคราวประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีห่นึง่ (ครัง้ที ่๒) ประจ�าปีพทุธศักราช 

๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

๖. การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 การเตรียมความพร้อมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 ๑. มหีน่วยงานทีม่บีทบาทหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

 ๒.  มข้ีอบญัญตัฯิ รองรบั ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัโิรคพษิสนุขับ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบญัญตัิ 

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

  • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๓

  • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘

 ๓.  มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและโรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพมหานคร

 ๔.  มีการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการใช้งบประมาณ ดังนี้

  • ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน จ�านวน   ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  • ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จ�านวน   ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  • ค่าเวชภัณฑ์ในการท�าหมัน จ�านวน   ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  • ค่าอาหารเลี้ยงสุนัข จ�านวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรการด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

๑.  ให้บริการป้องกันโรคล่วงหน้าโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประชาชนกลุ่มเส่ียงและสัตว์

ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

๒.  เร่งรัดและติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มผู้ถูกสัตว์กัด ข่วน หรือเลียแผล และ 

ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

๓.  พื้นที่พบสัตว์มีเช้ือพิษสุนัขบ้าจะด�าเนินอย่างเข้มข้นทั้งการจับสุนัขจรจัดที่มีความเส่ียงไปกักสังเกต

อาการและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

๔.  ควบคุมจ�านวนสัตว์พาหะน�าโรคที่ส�าคัญคือสุนัขและแมว

๕.  การสือ่สารความเสีย่ง โดยการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนมคีวามรูเ้กีย่วกบัโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถกูต้อง  

การส�ารวจความรูป้ระชาชนเก่ียวกบัโรคพษิสนุขับ้า รวมถงึการออกหน่วยรณรงค์การป้องกนัโรคพิษสนุขับ้าภายใต้

โครงการ กทม. เติมความสุขสู่ชุมชนของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก 
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ใน ๕๐ เขตทั่วกรุงเทพมหานคร

ปัญหาอุปสรรค ในการด�าเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า

• ประชาชนบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้อง ไม่น�าสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน

• เนือ่งด้วยจ�านวนสนุขัในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครมจี�านวนมาก และอตัราก�าลงัทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดั ส่งผลให้

บริการได้ไม่ครอบคลุม

• ทัศนคติต่อการน�าสุนัขเข้าไปเลี้ยงดูในสถานพักพิง

• ยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายให้บรรลุอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางแก้ไข

• ด�าเนินการร่วมกับปศุสัตว์กรุงเทพมหานครในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง

• ประสานเครือข่ายคนรักสัตว์ในการลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ท�าหมัน จัดกิจกรรมในวันส�าคัญต่างๆ เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ ท�าความเข้าใจในพื้นที่กรณีมีความขัดแย้งเรื่องปัญหาสุนัข

จรจัด หาบ้านให้สุนัขจรจัด

คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้กรงุเทพมหานครประสัมพันธ์ทางสือ่สาธารณะให้ประชาชนทราบถงึอนัตราย

ของโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งจัดแคมเปญสัปดาห์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับทุกภาคส่วน

๗. แผนการด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
สถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

๑. คุณภาพอากาศ

 ปัญหามลพษิทางอากาศเป็นปัจจยัส�าคัญทีก่่อให้เกดิโรคทางเดนิหายใจ โรคระบบหวัใจและหลอดเลือด 

โรคความดันโลหิตสูง และอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ที่เป็นโรคเหล่านี้มีอาการก�าเริบเฉียบพลันถึงเสียชีวิตได้

๒. น�้าบริโภค

 น�้าประปาในประเทศไทยผลิตขึ้นจากน�า้ดบิในแหลง่น�า้ธรรมชาต ิแมน่�้า ล�าคลองคบูึงสระ ที่ไดร้ับการ

ป้องกันเป็นพิเศษไม่ให้ปนเปื้อนสารมลพิษทุกชนิดจากสิ่งแวดล้อม โดยมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

ได้ก�าหนดเขตอนุรักษ์น�้าดิบเพื่อการประปา โดยให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลคลองในพื้นที่

ปรับปรุงและควบคุมการระบายน�้าจากคลองอื่น ซึ่งอาจมีความสกปรกปนเปื้อนสูงจนมีผลกระทบต่อคุณภาพน�้า

ที่จะน�าไปผลิตน�้าประปา 

๓. สุขาภิบาลอาหาร

 สาเหตุส�าคัญของปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหารมาจากระบบการจัดการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและ

ปัจจบุนัพบว่า การบงัคบัใช้กฎหมายของท้องถิน่ โดยการออกข้อก�าหนดท้องถิน่ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวดที่ ๘ พบว่า ท้องถิ่นมีการออกข้อก�าหนดในเรื่อง สถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร ตลาด และสถานที่จ�าหน่ายอาหาร เพียงร้อยละ ๔๐.๑๗ ๓๒.๗๕ และ ๑๑.๓๗ ตามล�าดับ ส่งผลให้ไม่มี

การควบคุมก�ากับให้ร้านอาหารและแผงลอยด�าเนินการตามมาตรฐาน ประชาชนจึงมีความเส่ียงต่อการบริโภค

อาหารที่ไม่สะอาดได้รับเชื้อโรคและสารอันตรายปนเปื้อน และเกิดอันตรายต่อสุขภาพตามมา

๔. ส้วมและสิ่งปฏิกูล

 การเปลีย่นเป็นสงัคมเมอืงมากขึน้ ท�าให้วถีิชวีติของคนไทยต้องท�างานและใช้ชวีตินอกบ้านมากขึน้ และ

จ�าเป็นต้องใช้ส้วมสาธารณะในสถานทีต่่างๆ ทีย่งัพบความเสีย่งต่อการได้รบัเชือ้โรคตดิต่อ และพบปัญหาเกีย่วกบั
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พฤติกรรมสุขอนามัย การรักษาความสะอาดส้วมสาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการมีสุขภาพดี 

๕.  ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า เตาเผามูลฝอยติดเชื้อส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ

และมมีลูฝอยตดิเชือ้หายไปจากระบบ และพบการทิง้ปะปนไปกบัขยะมลูฝอยชมุชน โดยสถานบรกิารสาธารณสขุ

ขนาดเล็กจะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อและส่งไปก�าจัดร่วมกับโรงพยาบาลของรัฐที่เป็นแม่ข่าย เนื่องจากการเก็บ

รวบรวมและก�าจัดมีค่าใช้จ่ายสูง จึงมีการน�าระบบเอกสารก�ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อมาใช้ในการเฝ้าระวัง  

แต่ยงัจ�าเป็นต้องมกีารสร้างความเข้าใจกบัผูเ้ก่ียวข้องและมกีารตดิตามประเมนิผลระบบเพือ่พฒันาให้มปีระสทิธภิาพ 

ยิ่งขึ้น รวมทั้งการควบคุมบริษัทเอกชนที่รับไปก�าจัดอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งอย่างผิดกฎหมาย

๖.  สารเคมีการเกษตร

 ปัจจบุนัยงัพบปัญหาการผลติ การค้าและการใช้สารเคมทีางการเกษตรทีไ่ม่ถกูต้อง ท้ังเกดิจากความไม่

เข้าใจ และการจงใจฝ่าฝืนข้อก�าหนดทางกฎหมายและค�าแนะน�าการใช้สารเคมีการเกษตร ส่งผลให้มีการตกค้าง

ของสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อาหาร น�าไปสู่ความเจ็บป่วย

และการเกิดโรคไม่ติดต่อ และโรคเรื้อรัง เช่น โรคการเป็นพิษจากสารก�าจัดศัตรูพืช และโรคมะเร็ง เป็นต้น

๗.  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ประเทศไทยได้รบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศโดยเฉพาะจากสภาพอากาศทีร่นุแรง 

เช่น ความร้อน น�า้ท่วม ภยัแล้งทีม่คีวามรนุแรงมากขึน้ ส่งผลให้มผีูป่้วยและเสยีชวีติเพิม่ขึน้ทกุปีและได้คาดการณ์

ว่าผลกระทบต่อสุขภาพของประเทศไทยจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีการด�าเนินการเพื่อเตรียมรับมือกับ 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยังพบว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐและประชาชนยังขาดความรู ้  

ความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความพร้อม 

ด้านการสาธารณสุขเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบางประเด็น เช่น โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ�้า และ

การเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับความร้อนยังไม่มีการเตรียมการเพียงพอ

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองต่อตัวช้ีวัดและ 

ค่าเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ จึงให้มีโครงการส�าคัญ (Flagship Projects) ที่จะด�าเนินการใน ๔ ยุทธศาสตร์ 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน บุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านอนามัย 

สิ่งแวดล้อม ให้มีความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ

กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ

๑.  สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

๒.  บูรณาการการด�าเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

๓.  ใช้กลไกคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม

๔.  ใช้กลไกและระบบงบประมาณบูรณาการ 

โดยคณะกรรมการฯ ได้ย่ืนญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ศึกษาปัญหาและ

แนวทางแก้ไขปัญหาด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสภากรุงเทพมหานคร ไดต้ั้งคณะกรรมการวิสามญัพิจารณาญัตติ 
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ดงักล่าว ในคราวประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๙) ประจ�าปีพุทธศกัราช ๒๕๖๑  

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๘. การพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาวะเขตเมือง
ประชาชนที่มิสิทธิรักษาในกรุงเทพมหานคร (ทุกสิทธิ) จ�านวน ๘,๐๘๑,๔๗๒ คน ประชาชนตามทะเบียน

ราษฎร์ ๕,๙๘๖,๗๒๒ คน (ข้อมูลเดือนตลุาคม ๒๕๖๐) สัดส่วนจ�านวนประชากรท่ีมสิีทธหิลักประกันสขุภาพถ้วนหน้า 

ในกรุงเทพมหานคร ยังคงมีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดประมาณ ๔๘ เปอร์เซ็นต์ ของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ 

ทัง้สิน้ หน่วยบรกิารในกรงุเทพมหานครมหีลากหลายสงักดัทัง้โรงเรยีนแพทย์ โรงพยาบาลสงักดักรงุเทพมหานคร 

กองทพั กระทรวงสาธารณสขุ ภาครฐัอืน่ๆ และเอกชน ซึง่การรองรบัระบบบรกิารภาครฐัมสีดัส่วนน้อยกว่าภมูภิาค

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองใหญ่และซับซ้อน การพัฒนาระบบสุขภาพต้องให้ความส�าคัญกับการท�างาน

อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เชื่อมโยงระบบข้อมูลและการด�าเนินงานต่างๆ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

ภายใต้การท�างานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม  

ตั้งเป้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ภายในปี ๒๕๗๕ คนกรุงเทพฯ จะปลอดโรคยอดฮิตของคน

เมือง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความตันโลหิตสูง โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ปัญหาสุขภาพจิต ทั้งการฆ่าตัวตาย 

ความเครียด โรคซึมเศร้า มีอาหารปลอดภัยส�าหรับการบริโภค และมีความปลอดภัยทางถนน เพื่อน�าไปสู่การ

พัฒนาเมืองที่มีฐานการดูแลสุขภาพประชาชนในระดับปฐมภูมิเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ให้คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เป็นกลไกการอภิบาลระบบในกรุงเทพมหานคร โดยถือเป็น 

Area Health Board รองรบั/เชือ่มโยงกบั National Health Board และใช้แนวประชารฐั, PPP กระทรวงสาธารณสขุ 

ควรมอบอ�านาจบางอย่างให้ศูนย์บริการสาธารณสุข เช่น การอนุญาต/ต่ออายุ /การตรวจสอบคุณภาพสถาน

พยาบาลเอกชน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชข.) ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 

(กองทุนท้องถิ่น) ในระดับเขตของกรุงเทพมหานคร ท�าให้เกิดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ

สร้างเสริมสุขภาพเพิ่มเติมจากการบริการภายใต้บริบทของแต่ละเขต สนับสนุนให้มีระบบแพทย์ พยาบาล และ

บุคลากรสาธารณสุข ใช้ทุนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ก�าหนดให้มีโรงพยาบาลประจ�าเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร เพ่ือท�าหน้าที่รับผิดชอบการบริการ 

ผูป่้วยในส�าหรบัประชาชนในพืน้ทีน่ัน้ๆ และเป็นโรงพยาบาลรบัส่งต่อของหน่วยบรกิาร เพิม่ Primary care cluster 

(PCC) ให้ครอบคลุมทุกเขตปกครองภายในกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดตั้งศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร

อิเล็กทรอนิกส์ โดยการพัฒนาเครื่องมือ/คู ่มือในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในหน่วยงานด้านสุขภาพของ

กรุงเทพมหานครในทุกระดับ

๙. แนวทางการจัดระบบการรับส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แนวทางปฏิบัติในการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑. กรณผีูป่้วยเข้ารบับรกิารทีห่น่วยบรกิารปฐมภมู/ิหน่วยบรกิารประจ�า หากเกนิศกัยภาพจ�าเป็นต้องได้รับ 

การส่งต่อ ขอให้ส่งต่อไปยงัหน่วยบรกิารรบัส่งต่อตามบตัรก่อน เว้นแต่กรณจี�าเป็นทีก่ารส่งต่อผูป่้วยไปยงัทตุยิภมูิ 
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ที่ไม่ตรงตามบัตรได้ ได้แก่ กรณีเกินศักยภาพของหน่วยบริการรับส่งต่อตามบัตร หรือกรณีการรักษาผู้ป่วย 

ซึง่มปีระวติัการรักษา และจ�าเป็นต้องรกัษาต่อเนือ่งทีห่น่วยบรกิารทติุยภูม/ิตตยิภมูอิืน่ หรอืมกีารนัดตรวจตดิตาม

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหน่วยบริการประจ�าจ่ายชดเชยค่าบริการประจ�าจ่ายชดเชยค่าบริการตามหลักเกณฑ์

๒.  การส่งต่อผูป่้วยจากหน่วยบรกิารรบัส่งต่อ (ทตุยิภมู)ิ เพือ่รกัษาต่อทีห่น่วยบรกิารตตยิภมู ิเนือ่งจากเกนิ

ศกัยภาพ ขอให้หน่วยบรกิารทตุยิภูมแิจ้งหน่วยบริการประจ�า เพือ่ทราบและแนบส�าเนาใบส่งต่อของหน่วยบรกิาร

ปฐมภูมิ/หน่วยบริการประจ�ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หากการรักษานั้นยังไม่สิ้นสุด ให้หน่วยบริการ 

ที่รักษานั้นแจ้งแผนการรักษาไปยังที่หน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการประจ�าเพื่อให้การดูแลที่ต่อเนื่อง

๓.  หากหน่วยบรกิารปฐมภมู/ิหน่วยบรกิารประจ�า จ�าเป็นต้องส่งต่อผูป่้วยไปรกัษาทีห่น่วยบรกิารตตยิภูมิ

โดยตรง โดยไม่ผ่านหน่วยบริการทุติยภูมิ และผู้ป่วยต้องนอนรักษาเป็นผู้ป่วยใน การ admit ในครั้งนั้น ไม่ต้องให้ 

ผูป่้วยกลบัไปขอใบส่งต่อจากหน่วยบรกิารปฐมภูม/ิหน่วยบรกิารประจ�า/หน่วยบรกิารทตุยิภูมอิกี ให้หน่วยบรกิาร

ที่รักษาผู้ป่วยจะได้รับการจ่ายชดเชยค่าบริการจากกองทุนผู้ป่วยในตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด (บันทึกข้อมูลเป็น

กรณีรับส่งต่อ)

๔.  กรณีผู้ป่วยเข้ารับบริการที่หน่วยบริการรับส่งต่อด้วยอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเข้ารับบริการใน

ช่วงเวลาที่หน่วยบริการประจ�าปิดท�าการ แต่เกินศักยภาพของหน่วยบริการรับส่งต่อ จ�าเป็นต้องส่งต่อไปรักษา

ต่อที่หน่วยบริการตติยภูมิ หน่วยบริการรับส่งต่อนั้น สามารถส่งต่อผู้ป่วยได้เลย และแจ้งให้หน่วยบริการประจ�า

เพื่อรับทราบภายหลัง โดยไม่ต้องให้ผู้ป่วยกลับไปขอใบส่งต่อจากหน่วยบริการประจ�า กรณีเป็นผู้ป่วยนอก หน่วย

บริการประจ�ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ กรณี Admit เป็นผู้ป่วยใน หน่วยบริการที่รักษาจะได้รับการ

จ่ายชดเชยค่าบริการจากกองทุนผู้ป่วยในตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

๕.  กรณผีูป่้วยเข้ารบับรกิารทีส่ถานพยาบาลอ่ืน (โรงพยาบาลเอกชนนอกระบบหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ  

กรณี UCEP หรือ EMCO) แล้วมีการประสานหาเตียงเพื่อกลับเข้ารับบริการในระบบ หน่วยบริการท่ีรับส่งต่อ

จากโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวนั้น ไม่ต้องให้ผู้ป่วยไปขอหนังสือส่งต่อจากหน่วยงานประจ�า ทั้งนี้ หน่วยบริการ

ที่รักษาสามารถส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายจากกองทุนผู้ป่วยในเขต ผ่านโปรแกรม e-claim โดยให้ระบบรหัส

สถานพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนที่ส่งผู้ป่วยนั้นมาด้วย

๖.  กรณีในเวลาท่ีหน่วยบริการประจ�ายังเปิดท�าการอยู่ ผู้ป่วยที่เกินศักยภาพการดูแลของหน่วยบริการ

ประจ�า และจ�าเป็นต้องได้รับการส่งต่อ แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยในหน่วยบริการประจ�านั้นควรเขียนหนังสือส่งต่อให้ 

ผู้ป่วยได้เลย โดยไม่ต้องนัดให้มารับหนังสือส่งต่อวันหลัง

๗.  กรณีผู้ป่วยที่มีความจ�าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเน่ืองและเป็นโรคที่เกินศักยภาพของหน่วย

บริการประจ�า การส่งต่อให้มีผลให้ใช้ได้จนสิ้นสุดการรักษาและแพทย์เห็นสมควรให้กลับมารักษาที่หน่วยบริการ

ประจ�า/หน่วยบริการปฐมภูมิได้

๘.  หนังสือส่งต่อมีอายุไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับจากวันที่ระบุในหนังสือ เว้นแต่โรคที่ส่งนั้นสิ้นสุดการรักษา

ก่อน ๙๐ วัน และให้รวมการส่งต่อ COD และ IPD ในคราวเดียวกัน กรณีหนังสือส่งต่อใกล้หมดอายุ แต่การรักษา

ยงัไม่สิน้สุด ให้หน่วยบรกิารทีร่กัษาแจ้งแผนการรกัษาและระยะเวลาให้หน่วยบรกิารประจ�าทราบ เพือ่จัดท�าหนงัสอื

ส่งต่อฉบับใหม่ โดยระบุอายุของหนังสือส่งต่อตามแผนการรักษานั้น

๙.  กรณผีูป่้วยใน หากมกีารนดัตรวจตดิตามหลงัจ�าหน่ายผู้ป่วย ให้ใช้หนงัสือส่งต่อฉบบัเดมิ เพือ่การตรวจ
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ติดตามต่อเนื่องได้อีก ๖๐ วัน นับจากวันที่หน่วยบริการจ�าหน่ายผู้ป่วย

๑๐. การตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษา ให้เป็นดุลยพินิจของแพทย์ในหน่วยบริการที่รับส่งต่อตามโรคที่

ระบแุละตามโรคหรอือาการทีเ่กีย่วข้อง ในกรณทีีม่ภีาวะทีจ่�าเป็นต้องได้รับการรกัษาโดยมอิาจรอได้ หน่วยบรกิาร 

ที่รับส่งต่อสามารถให้การรักษาได้ (ไม่ควรระบุในหนังสือส่งต่อว่าให้ตรวจวินิจฉัยหรือรักษาเฉพาะเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งเท่านั้น)

ปัญหาส�าคัญในการส่งต่อผู้ป่วย คือ การขาดแคลนเตียงรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกระดับ 

คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ส�านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตหิารอืร่วมกบัโรงพยาบาลระดบัทตุยิภูม ิ

ทุกแห่งด�าเนินการในเรื่องการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) 

เพื่อลดอัตราการครองเตียง

๑๐. การดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านและการดูแลผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤต
ศนูย์ส่งต่อเพือ่การพยาบาลต่อเนือ่งทีบ้่าน ส�านกัอนามยั กรงุเทพมหานคร (BMA Home Ward Referral 

Center) พัฒนารูปแบบการบริการผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

โรงพยาบาลเครือข่ายการส่งต่อผ่านระบบ BMA Home Ward Referral ประกอบด้วย ส�านักการแพทย์ 

๑๐ แห่ง กระทรวงสาธรณสุข ๑๙ แห่ง กระทรวงกลาโหม ๔ แห่ง มหาวิทยาลัย ๕ แห่ง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

๒ แห่ง กระทรวงยุติธรรม ๑ แห่ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ๑ แห่ง มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ๑ แห่ง มหาวิทยาลัย

นวมินทราธิราช ๑ แห่ง เอกชน ๒๓ แห่ง

Care Giver ในระบบ BMA Home Ward Referral  ทั้งหมด ๒,๙๘๗ คน

ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับการพยาบาลในระบบ BMA Home Ward Referral ทั้งหมด ๖๑,๗๖๘ ราย

จ�าแนกตามสิทธิการรักษา

 • หลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง กทม.) จ�านวน ๓๘,๑๑๙ ราย ร้อยละ ๖๑.๗๑ 

 • หลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง ต่างจังหวัด) จ�านวน ๘,๖๑๒ ราย ร้อยละ ๑๓.๙๔ 

 • สิทธิข้าราชการ จ�านวน ๘,๑๑๖ ราย ร้อยละ ๑๓.๑๔ 

 • ประกันสังคม จ�านวน ๓,๕๑๔ ราย ร้อยละ ๕.๖๙ 

 • อื่นๆ จ�านวน ๓,๓๓๙ ราย ร้อยละ ๕.๑๔ 

 • ต่างชาติ/ต่างด้าว จ�านวน ๖๘ ราย ร้อยละ ๐.๑๑ เปอร์เซ็นต์

จ�าแนกตามกลุ่มโรค

 • ความดันโลหิต เบาหวาน จ�านวน ๓๘,๔๖๐ ราย ร้อยละ ๖๒.๒๗

 • ไต จ�านวน ๑,๕๑๖ ราย ร้อยละ ๒.๔๕

 • มะเร็ง จ�านวน ๑,๓๑๙ ราย ร้อยละ ๒.๑๔

 • โรคสมองเสื่อม จ�านวน ๕๔๕ ราย ร้อยละ ๐.๘๘

 • โรคอื่นๆ จ�านวน ๑๙,๙๒๘ ราย ร้อยละ ๓๒.๒๖

สภาพปัญหาในผู้ป่วย

 • ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์การแพทย์ติดตัว จ�านวน ๕,๔๓๖ ราย ร้อยละ ๘.๘ มีปัญหาความสะอาดปาก ฟัน 

อวัยวะสืบพันธุ์ จ�านวน ๒๑๓ ราย ร้อยละ ๐.๓๔

 • ผู้ป่วยกลุ่มติดเตียง จ�านวน ๑๑,๔๖๔ ราย พบภาวะแทรกซ้อน
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  - อาการหอบเหนื่อย ร้อยละ ๑๕.๔๑

  - ท้องผูก ร้อยละ ๘.๑๔

  - ขาดสารอาหาร ร้อยละ ๔.๒๕

  - แผลกดทับ ร้อยละ ๖.๑๔

     - กลุ่มผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง จ�านวน ๑,๖๔๗ ราย

กลุ่มผู้ป่วย Palliative

 • อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จ�านวน ๕,๗๖๑ ราย

 • อายุน้อยกว่า ๖๐ ปี จ�านวน ๓,๗๗๑ ราย

คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้กรมการแพทย์ และกรมอนามัย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดท�ามาตรฐาน การจัด

บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน Home Ward Chronic Care, Intermediate Care, Palliative Care และ 

Long Term Care

๑๑. ความร่วมมอืในการผลติแพทย์ร่วมกบัมหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ และมหาวทิยาลยั 
กรุงเทพธนบุรี

กรงุเทพมหานครได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืในการผลติแพทย์ร่วมกบัมหาวทิยาลยัและสถาบนั

การศึกษา ดังนี้

๑๑.๑  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

  กรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ  

เมือ่วนัที ่๑๖ กนัยายน ๒๕๕๙ โดยคณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล มหาวทิยาลยันวมนิทราธิราช อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 

ขออนมุตัจิากแพทยสภา เพือ่ขอรบันกัศกึษาแพทย์เพิม่จากปีละ ๘๐ คน เป็นปีละ ๑๐๐ คน หากแพทยสภาอนมุตัิ

โรงพยาบาลตากสินจะรับนักศึกษาแพทย์มาเรียนในชั้นคลินิกในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ�านวน ๒๐ คน และจะรับ

เพิ่มเป็นรุ่นละ ๓๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๖

๑๑.๒  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  กรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  

ในการผลิตแพทย์ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยส�านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในช้ันเตรียมแพทย์ และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปีที่ ๑ – ๓) และโรงพยาบาล

ในสังกัดส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ๒ แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาล

เจริญกรุงประชารักษ์ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ ๔ – ๕) โดยนักศึกษาแพทย์รุ่นแรก  

ได้เข้ามาศึกษาในชั้นคลินิกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ปัจจุบัน นักศึกษาแพทย์ มีจ�านวน ๓ ชั้นปี (ชั้นปีที่ ๔ – ๖) รวมจ�านวน ๙๔ คน ดังนี้

 •  ชั้นปีที่ ๔ จ�านวน ๓๐ คน

 • ชั้นปีที่ ๕ จ�านวน ๓๔ คน

 • ชั้นปีที่ ๖ จ�านวน ๓๐ คน (รุ่นที่ ๑ ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษาในปีนี้)

๑๑.๓ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กรงุเทพมหานคร และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ได้ลงนามบนัทกึข้อตกลง
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ความร่วมมอืฯ เมือ่วนัที ่๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ หลกัสตูรแพทยศาสตร์บณัฑิต เป็นหลักสตูรแพทยศาสตร์นานาชาติ 

เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ�านวน ๑๙ คน (แพทยสภาอนุมัติให้รับนักศึกษาได้ปีละ ๕๐ คน  

ซึ่ง สจล. มีแผนจะรับนักศึกษาเพิ่มเป็นรุ่นละ ๖๐ คน ในปี ๒๕๖๖) โดยจัดการเรียนการสอนในชั้นปรีคลินิกที่ 

สจล. และชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ ๕-๖) ณ โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

๑๑.๔ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กรงุเทพมหานคร และราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ ได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืฯ เมือ่วนัที ่๒๔ ตลุาคม 

๒๕๖๑ หลกัสตูรแพทยศาสตร์บณัฑติ เป็นหลกัสตูร ๗ ปี โดยมโีรงพยาบาลในสงักดัส�านกัการแพทย์ ๓ แห่ง ได้แก่ 

โรงพยาบาลเวชการณุย์รศัมิ ์โรงพยาบาลผูส้งูอายบุางขนุเทยีน และโรงพยาบาลคลองสามวา เป็นสถาบนัร่วมสอน

เพื่อผลิตนักศึกษาแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งจะรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นละ ๓๒ คน

๑๑.๕ มหาวิทาลัยกรุงเทพธนบุรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อขอความอนุเคราะห์ความ

ร่วมมือในการผลิตแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับกรุงเทพมหานคร โดยขอให้โรงพยาบาลราช

พิพัฒน์เป็นสถาบันหลัก และโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ เป็นสถาบันสมทบ ในการจัดการเรียน

การสอนแพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ซึ่งคาดว่าจะเป็นรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งจะ

มาเรียนชั้นคลินิกในปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

กรงุเทพมหานครและมหาวทิยาลยักรงุเทพธนบุร ีเพือ่เสนอความเหน็และเป็นข้อมลูประกอบการพจิารณาให้ความ

เห็นชอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ส�านักการแพทย์ และส�านักอนามัยร่วมผลิต

แพทย์ และพยาบาล เพื่อคนกรุงเทพฯ

   

๑๒. การถ่ายโอนภารกิจด้านสุขภาพ
แผนปฏิบัติการการถ่ายโอนภารกิจด้านสุขภาพ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๒.๑ กรมอนามยั ภารกจิทีถ่่ายโอน ประกอบด้วย งานส่งเสรมิสขุภาพ งานอนามยัสิง่แวดล้อม งานจดัหา

น�้าสะอาด งานสุขาภิบาลอาหาร และงานอาชีวอนามัย

๑๒.๒ กรมการแพทย์

  ภารกิจที่ถ่ายโอน มีดังนี้

  ๑. การพัฒนาบุคลากร และชุมชนเพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

  ๒. การปฏิบัติการเฝ้าระวังด�าเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น

  ๓. การวินิจฉัย และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เช่น กิจกรรมการค้นหาเจาะโลหิตตรวจใน 

ห้องปฏิบัติการ การจ่ายยาส�าหรับโรคมาลาเรียน และโรคเท้าช้าง เป็นต้น

  ๔. จัดหาเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น ยาต่อต้านเชื้อไวรัสเอดส์ วัคซีน เป็นต้น

  ๕. การสนับสนุนการด�าเนินงานควบคุมป้องกันโรคเรื้อน

๑๒.๓ กรมควบคุมโรคติดต่อ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นจะเป็นผู้ด�าเนินการ ในเรือ่งบรกิารสาธารณะ (General Services) สว่นกลาง

จงึต้องถ่ายโอนบรกิารสขุภาพ ทีเ่ป็นบรกิารทัว่ไปให้กบัท้องถิน่ นัน่กห็มายความว่า โรงพยาบาลในกรมการแพทย์ 

เช่น โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบันสุขภาพเด็ก 
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เป็นต้น โรงพยาบาลเหล่านี้จะต้องถ่ายโอนบริการสุขภาพที่เป็นบริการทั่วไปให้กับกรุงเทพมหานคร

๑๒.๔ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

  ภารกิจที่ถ่ายโอน มีดังนี้

  ๑. การผลิตสื่อ และหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารและยา

  ๒. การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภค ความรู้ในการบริโภค และเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม

  ๓. การสร้างและขยายเครือข่าย กรณีมีส่วนร่วมในงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสาธารณสุข (คบส.) 

ของผู้บริโภคในท้องถิ่น

  ๔. การตรวจสอบติดตาม คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในสถานที่จ�าหน่ายตามที่ระบุ

ใน พ.ร.บ. แต่ละประเภท

นอกจากนี้ อย. ยังจะต้องจัดท�าแผนการสัมมนา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งการเตรี

ยมการแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง และประกาศเพื่อให้การด�าเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค สอดคล้องกับการ 

กระจายอ�านาจด้านสุขภาพต่อไป 

คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้กรงุเทพมหานครเตรยีมการเพือ่รองรบัการถ่ายโอนภารกจิด้านสขุภาพจาก

กระทรวงสาธารณสุข

๑๓. การด�าเนินงานป้องกันและแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มาตรการด�าเนินงาน

๑. การป้องกัน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือของเครือข่ายให้จัดการส่ิงแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงลาย โดยเน้นกระบวนการการจัดการพาหะแบบผสมผสาน (IVM)

๒. การควบคุม เน้นประสิทธิภาพในการควบคุมโรคของทีม SRRT ป้องกันไม่ให้การระบาดเกิน ๒ ระยะ

ฟักตัว (๒๘ วัน) โดยใช้กลไกมาตรฐานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

๓.  การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีป้องกันตนเอง และร่วมมือใน

การควบคุมโรค

กลไกการด�าเนินการ

๑.  วิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา ตามองค์ประกอบด้านบุคคล เวลาสถานที่ และประเมินความเสี่ยง

ของพื้นที่ระดับเขต แขวง แล้วแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบในพื้นที่

๒. ร่วมลงพื้นที่ด�าเนินการควบคุมโรคในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ระบาดต่อเนื่อง

๓. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ รวมถึงทีมบุคลากรร่วมการควบคุมโรค เมื่อมีสถานการณ์ระบาดในพื้นที่

๔. ผลักดันการด�าเนินงานตามแนวทางการจัดการพาหะน�าโรคแบบผสมผสาน (IVM) ทุกพื้นที่เขต

๕. พัฒนาบุคลากร ด้านการสอบสวน ควบคุมโรคให้กับผู้รับผิดชอบในพื้นที่

๖. ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

 ๖.๑  ค่าดัชนีลูกน�้ายุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนดเป้าหมายปี ๒๕๖๑

  •  ร้อยละ ๗๐ ของชุมชน มีค่า HI ไม่เกิน ๑๐

  •  ร้อยละ ๗๐ ของโรงเรียน มีค่า CI = ๐

 ๖.๒  กจิกรรมรณรงค์ป้องกนัโรคไข้เลอืดออกในชมุชน ๒,๐๖๒ ชมุชน (ประเมนิทกุ ๓ เดอืน พฤศจกิายน 

กุมภาพันธ์ พฤษภาคม และสิงหาคม)
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 ๖.๓  กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ ๔ กิจกรรม (ผลผลิต) (บูรณาการส�านักงานเขต)  

เป้าหมายร้อยละ ๘๐

๗.  เฝ้าระวังลูกน�้ายุงลายพาหะน�าโรค โดยจัดทีมส�ารวจ และก�าจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน�้ายุงลายในชุมชน 

สถานศึกษา สถานประกอบการ ศาสนสถาน สถานพยาบาล สถานที่ราชการ ตามแผนทุกวัน

การควบคุมโรคในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ระบาด

เปิด EOC โดยผู้อ�านวยการเขตเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

  •  ติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิด

  •  สนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรให้เพียงพอ

  •  ควบคุมโรคตามมาตรการอย่างเข้มข้น พร้อมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

  •  ผู้รับผิดชอบในพื้นท่ี อาสาสมัครสาธารณสุข ท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกบ้านในพื้นที ่

เกิดโรค

  •  หน่วยงาน สถานทีร่าชการ สถานศกึษา สถานพยาบาล สถานประกอบการ ศาสนสถาน มกีารส�ารวจ 

และท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์

การควบคุมโรค

๑.  พ่นสารเคมีก�าจัดยุงบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบรัศมี ๑๐๐ - ๒๐๐ เมตร ภายใน ๑ วัน หลังจากรับแจ้ง

และครั้งที่ ๒ ภายใน ๗ วัน

๒.  ก�าจดัลกูน�า้ยงุลายแหล่งเพาะพนัธุใ์นบ้านผูป่้วยและบ้านในรศัม ี๑๐๐ เมตร ทกุ ๗ วนั จนไม่พบผูป่้วย

รายใหม่

๓.  สือ่สารประชาสมัพนัธ์ในหมูบ้่านเพือ่ให้ประชาชนรูจ้กัวธิกีารป้องกนัตนเอง และร่วมมอืในการควบคมุโรค

๔. สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

มีหนังสือแจ้งเตือนและขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

  •  โรงเรียนทุกสังกัด ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๑ - ๒ ส่งต่อถึง

ผู้ปกครองนักเรียน 

  •  โรงพยาบาล ๑๑๘ แห่ง

  •  ร้านขายยา ผ่านกองเภสัชกรรมและนายกสมาคมเภสัชกรชุมชน (ประเทศไทย)

  •  ส�านักงานเขต ส่งต่อถึงประชาชน

  •  ศูนย์บริการสาธารณสุข (มาตรการด�าเนินงานสอบสวนป้องกันควบคุมโรค)

สนับสนุนให้สถานพยาบาลเป็นสถานพยาบาลปลอดยุงลาย

  •  สนับสนุน สื่อ ตะไคร้หอมโลชั่นทากันยุง ทรายก�าจัดลูกน�้าให้สถานพยาบาลมอบให้กับผู้ป่วย

ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นไข้เลือดออก

  •  โรงพยาบาลส�ารวจค่า CI ส่งให้กองควบคุมโรคติดต่อทุกเดือน ขณะนี้มีโรงพยาบาลเข้าร่วม

กิจกรรม ๓๒ แห่ง

  •  มีโรงพยาบาลด�าเนินการน�าร่องปราบยุงลายมาแล้วในปี ๒๕๖๑ ได้แก่ วชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

  •  น�าค่าดัชนีลูกน�้ายุงลายในสถานพยาบาลเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร
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ประสานความร่วมมือการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑล 

คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ส�านกัอนามยัประสานทกุส�านกังานเขตดแูลพืน้ทีร่กร้างว่างเปล่า เพือ่ป้องกนั

เหตุเดือดร้อนร�าคาญและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

๑๔. แผนการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล
การแพทย์ฉุกเฉิน คือ การดูแลรักษาอาการผู้เจ็บป่วยนอกโรงพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 

เฉยีบพลนั พร้อมทัง้การน�าส่งโรงพยาบาลทีเ่หมาะสม โดยมจีดุประสงค์หลกัคอืช่วยชวีติผูป่้วยฉกุเฉนิ ป้องกนัไม่ให้ 

สถานการณ์เลวร้ายลง และบรรเทาอาการที่ท�าให้เกิดความเสี่ยงหรือทุกข์ทรมานลง ซึ่งผู้ปฏิบัติการจ�าเป็นต้องมี

ความรู ้ความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ และมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัระบบการ

แพทย์ฉุกเฉิน ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

กรงุเทพมหานครได้จดัระบบบรกิารการแพทย์ฉกุเฉิน โดยใช้ “ศูนย์แอราวณั” หรอื Bangkok Emergency 

Medical Service (Bangkok EMS) เป็นศนูย์กลาง เมือ่ผูป้ระสบภยัแจ้งเหตเุข้ามาที ่๑๖๖๙ หรอื ๑๖๔๖ จะสัง่การ 

ผ่านเครือข่ายในทันทีอย่างรวดเร็ว แบ่งพื้นท่ีกรุงเทพมหานครออกเป็น ๙ โซน แต่ละโซนมีโรงพยาบาลแม่ข่าย 

รับผิดชอบ ส่วนเครือข่ายสถานพยาบาลประกอบด้วยโรงพยาบาลรัฐ เอกชน รวม ๔๔ แห่ง และมูลนิธิต่างๆ อีก 

๘ แห่ง รวมเป็น ๕๒ แห่ง 

จ�านวนรถพยาบาลฉุกเฉิน ประกอบด้วย

๑.  รถปฏิบัติการระดับสูง รวมทั้งสิ้น ๑๔๓ คัน ดังนี้

 •  สังกัดส�านักการแพทย์ จ�านวน ๔๕ คัน

 •  นอกสังกัดส�านักการแพทย์ จ�านวน ๙๘ คัน

๒.  รถปฏิบัติการระดับพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น ๗๑ คัน

 •  สังกัดส�านักการแพทย์ จ�านวน ๑๓ คัน

 •  นอกสังกัดส�านักการแพทย์ จ�านวน ๕๘ คัน

  พยาบาลกู้ชีพ จ�านวน ๔๘๔ คน

  พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จ�านวน ๔๔๖ คน 

สถิติประมาณปีละ ๕๐๐,๐๐๐ ครั้ง วันละประมาณ ๑,๐๐๐ – ๑,๒๐๐ ครั้ง คิดเป็น ๘๐ เปอร์เซ็นต์  

การแจ้งเหตุขอรับบริการ ๑ ใน ๔ เป็นเรื่องของอุบัติเหตุจราจร อุบัติเหตุยานยนต์เป็นการขอรับบริการอันดับ ๑ 

สถิติการขอรับบริการเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ 

ปัญหาที่พบ คือ การเข้าถึงที่เกิดเหตุในระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจาก ทีมไม่เพียงพอ การขอรับบริการ

ที่เพิ่มขึ้น การจราจรติดขัด เป็นต้น

พัฒนาระบบรับแจ้งเหตุ Bangkok EMS application & EMS e-learning

เป้าหมายและความคืบหน้าผลการด�าเนินงาน

๑.  ร้อยละของผู้เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

 ขั้นสูง (ADVANCE) ได้รับบริการภายใน ๑๐ นาที 

 ขั้นพื้นฐาน (BASIC) ได้รับบริการภายใน ๑๕ นาที

๒.  จัดให้มีชุดปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life Support)

 เพิ่มขึ้นปีละ ๑ จุด จากเดิม ๖ จุด เป็น ๗ จุด
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สรุปผลงานคณะกรรมการ
การสาธารณสุข

ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินศักยภาพในปีที่ผ่านมา

 • เนือ่งด้วยระบบบรกิารการแพทย์ฉกุเฉินกรุงเทพมหานคร มกีารให้บรกิารตลอด ๒๔ ชัว่โมง บคุลากร

เครือข่ายในระบบฯ จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประเมินภาคความรู้ ได้ครบถ้วนในครั้งเดียวตามก�าหนด

 • หน่วยงานต้นสังกัดขาดบุคลากรปฏิบัติงานใหม่ช่วงการประเมินภาคความรู้ ส่งผลให้ไม่ได้รับ 

ความร่วมมือในการส่งบุคลากรเข้ารับการประเมินฯ เท่าที่ควร

โดยคณะกรรมการฯ ได้ย่ืนญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ศึกษาปัญหาและ

แนวทางแก้ไขปัญหาการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ซ่ึงสภากรุงเทพมหานคร  

ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าว ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๕. แผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที ่๑๓ กรงุเทพมหานครในสาขา 
โรคหัวใจ และสาขาโรคหลอดเลือดสมอง

กระทรวงสาธารณสขุได้ก�าหนดพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร เป็นเขตสขุภาพที ่๑๓ กรงุเทพมหานคร โดยมุง่พฒันา 

ระบบบริการสุขภาพภายใต้ความร่วมมือในการด�าเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ในรูปแบบเครือข่ายบริการ โดยมีส�านักงานเขตสุขภาพที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร  

และกองตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ ๑๓ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานกลางในการประสาน

การด�าเนินงานร่วมกัน 

กรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสขุ ได้ปรกึษาหารอืการด�าเนนิงานร่วมกนั เพือ่ด�าเนนิงานด้านการ

แพทย์และสาธารณสขุให้ประชาชนได้รบับริการสขุภาพทีด่ ีมหีลักประกนัสุขภาพทีม่ัน่คง ยัง่ยนื โดยก�าหนดกรอบ

ยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงานภายใต้ชื่อ “วาระสุขภาพคนกรุงเทพฯ (Bangkok Health Agenda)” มีการแต่งตั้ง

คณะท�างานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไว้ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)  

๒. ด้านระบบสารสนเทศ (Information system and sharing) ๓. ด้านก�าลังคนด้านสุขภาพ (Health workforce) 

๔. ด้านการเงนิการคลงัสาธารณสขุ (Financing) ๕. ด้านอภบิาลระบบสขุภาพ (Leadership and Governance)

Service Plan สาขาโรคหัวใจ

คณะกรรมการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service Plan) สาขาโรคหวัใจ ได้มกีารด�าเนนิงานร่วมกนัดงันี้

๑.  หาแนวทางและรปูแบบทีเ่หมาะสมส�าหรบัการจดับรกิารในผู้ป่วยภาวะฉุกฉนิในกรณโีรคหวัใจ STEMI 

เพ่ือให้หน่วยบริการท่ีสามารถให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจ STEMI กระจายอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้อย่าง

ครอบคลุมและสามารถให้บรกิารได้อย่างทนัท่วงท ีซึง่ได้มีข้อตกลงในการจดับรกิารร่วมกนัเป็นรปูแบบโซนเครอืข่าย 

บริการ เป็น ๕ โซน โดยเชญิชวนหน่วยบรกิารทัง้ภาครฐัและเอกชนเข้าร่วมเครอืข่ายด้วยความสมคัรใจ ก�าหนดให้ 

โรงพยาบาลทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่ศีกัยภาพในการท�า PPCI เป็นแม่ข่ายของแต่ละโซนเพือ่ให้มกีารเปิดให้บรกิาร 

PPCI ภายในเครือข่ายได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงตลอดสัปดาห์

๒.  สถานบริการทุกแห่งร่วมกันก�าหนดแนวทางในการให้บริการเพื่อให้บริการผู้ป่วยเป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน โดยก�าหนดเป็นข้อสรุปและเป็นกติกาในการท�างานร่วมกันดังนี้

 ๒.๑ ขั้นตอนการประสานงานระหว่างแม่ข่าย และลูกข่าย

 ๒.๒ ข้อบ่งชี้ของการรับและส่งกลับผู้ป่วย

 ๒.๓ แนวทางการรักษาพยาบาลและคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ
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Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง

คณะกรรมการ Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เขตสุขภาพที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร 

มีการจัดบริการร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายบริการ จ�านวน ๘ เครือข่าย โดยเชิญชวนหน่วยบริการทั้งภาครัฐและ

เอกชนเข้าร่วมเครือข่ายด้วยความสมัครใจ โดยในระยะแรกก�าหนดให้โรงพยาบาลรัฐที่มีศักยภาพเป็นแม่ข่าย  

ส่วนลูกข่ายจะมีทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมโดยความสมัครใจ และมีการวางแผนในระยะถัดไป โดยก�าหนด

ให้โรงพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพเข้าร่วมเป็นแม่ข่ายด้วย ตามความสมัครใจ

คณะกรรมการฯ มีการแต่งตั้งให้มีคณะอนุกรรมการเครือข่าย ๑-๘ โดยก�าหนดให้ประธานเครือข่ายทุก

เครือข่ายร่วมเป็นประธานร่วมของคณะกรรมการ Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ ๑๓ 

กรงุเทพมหานครด้วย มกีารพิจารณาแนวทางการส่งต่อร่วมกนั โดยคณะอนุกรรมการฯ แต่ละเครอืข่ายมีการหารอื

ร่วมกันระหว่างแม่ข่าย และลูกข่าย เพื่อก�าหนดแนวทางการรักษาและการส่งต่อร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร และการพัฒนาระบบข้อมูล ระบบการส่งต่อด้วยระบบ Telestroke ซึ่งมีการน�าร่องโดยโซนเครือข่าย

จุฬาลงกรณ์และหารือการพิจารณาการให้การรักษา ผู้ป่วยร่วมกัน มีการฝึกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติงาน  

ทั้งการ Training แบบรวมทุกเครือข่าย และแบบแยกรายเครือข่าย

คณะกรรมการฯ ได้ด�าเนินการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรไปแล้ว ดังนี้

๑.  การพัฒนาศักยภาพแพทย์และพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอด

เลอืดสมองตบี/อดุตนั ของโรงพยาบาลในระบบบรกิารสขุภาพ (Service Plan) สาขาโรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke)

๒.  การพฒันาศกัยภาพแพทย์และพยาบาลเพือ่เพ่ิมประสิทธผิลในการร่วมดแูลรกัษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองตีบ/อุดตัน ของโรงพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหลอดเลือดสมอง

๓.  การพัฒนาศักยภาพแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา

โรคหลอดเลือดสมอง Stroke

๔.  มกีารก�าหนดตัวชีว้ดัใช้ในการประเมนิผลการด�าเนนิงานร่วมกนัในเขตสุขภาพที ่๑๓ โดยใช้ตวัชีว้ดัตาม

ยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี และตวัชีว้ดัทีเ่กดิจากมตขิองคณะกรรมการพัฒนาระบบสขุภาพสาขาโรคหลอดเลอืดสมอง 

(Stroke)

๕.  ความก้าวหน้าการจัดท�าระบบข้อมูล Service Plan สาขา Stroke ซึ่ง Service Plan สาขา Stroke 

ได้รับงบประมาณจากกรมการแพทย์ในการพัฒนาระบบข้อมูล 

๖.  ความก้าวหน้าในการพัฒนา BKK Telestroke ซึ่งเป็นระบบ Tele-medicine ที่จะใช้เป็นเครื่องมือใน

การ Consult และการส่งต่อผูป่้วย Stroke ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร อยูใ่นระหว่างด�าเนนิการ โดยใช้งบประมาณ

ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการฯ เสนอแนะว่าโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ควรให้ยาละลาย

ลิ่มเลือด (rt-PA) ได้ทุกแห่ง

๑๖. การด�าเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
ปัจจุบันประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มจ�านวนผู้สูงอายุ มีผลกระทบ

โดยตรงต่อนโยบายและแผนงานด้านสาธารณสุข เน่ืองจากมีความเสื่อมและความเจ็บป่วยทั้งทางด้านร่างกาย 

จิตใจ บุคลิกภาพ รวมถึงการสูญเสียบทบาทและสถานภาพทางสังคม ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากสภาพร่างกายและความ

เสือ่มตามวยั เมือ่พจิารณาถงึสาเหตขุองการเกดิโรคแล้วพบว่าโรคส่วนใหญ่เกิดจากพฤตกิรรมการด�าเนนิชีวติหรอื



127

สรุปผลงานคณะกรรมการ
การสาธารณสุข

พฤติกรรมการดูแลตนเอง และเป็นโรคที่สามารถหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความรุนแรงได้ รวมทั้งโรคที่มาจากความ

ชราและส่งผลต่อคุณภาพการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้สูงอายุ

เดมิการให้บรกิารตรวจผูส้งูอายโุรคเรือ้รงัทีห้่องตรวจผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ เป็นการตรวจโรค

ทั่วไป โดยใช้หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว คือ ไม่ได้ตรวจเพียงตัวโรคแต่ให้ความส�าคัญการรักษาทั้งทางร่างกาย 

จิตใจ และสังคม โดยมีเจ้าหน้าที่เพียงแพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยเหลือคนไข้ แต่เนื่องจากผู้ป่วยมีจ�านวนมาก 

บคุลากรยงัไม่เพียงพอ และพบว่าการให้ความส�าคญัของการส่งเสรมิให้ผูส้งูอายมุพีฤตกิรรมการดแูลตนเองทีถู่กต้อง  

อันจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการท�าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี ป้องกันการชะลอความเส่ือมของของร่างกายและจิตใจ

ให้ช้าลง ลดภาวการณ์เจ็บป่วยของผู้สูงอายุได้นั้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด 

โรงพยาบาลราชพพิฒัน์จงึจดัตัง้คลนิกิผู้สงูอายคุณุภาพ เพือ่สามารถค้นพบโรคทัง้ทางกายและใจในระยะ

เริม่แรก ให้การรักษาแบบองค์รวมได้อย่างถกูต้อง ทนัเวลาและฟ้ืนฟสูภาพได้อย่างเหมาะสมรวมทัง้ดแูลผูส้งูอายใุน

ระยะท้ายของชวีติให้จากไปอย่างสมคณุค่า และส่งเสรมิสขุภาพผูสู้งอายใุห้เข้มแขง็ เพือ่เป็นการลดการเจบ็ป่วยและ

พิการลงในอนาคต โดยด�าเนินการเปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ มีทีมสหวิชาชีพร่วมด�าเนินการ มีการใช้แบบคัดกรอง

โรค geriatric syndrome โดยพยาบาลเฉพาะทางด้านผูสู้งอาย ุมกีารน�าศาสตร์ด้านแพทย์ทางเลือกมาร่วมบรกิาร

เพื่อลดการใช้ยาในกลุ่มที่ไม่จ�าเป็น  เช่น ยาแก้ปวด ลดการนัดหมายแพทย์เฉพาะทางอื่นที่ซ�้าซ้อน โดยไม่จ�าเป็น  

เน้นการฟื้นฟูและการเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยให้ผู้ดูแลหลักและสหสาขาวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วม

การด�าเนินการเปิดให้บริการ ๔ วันต่อสัปดาห์ ดังนี้

 วันจันทร์ คลินิกผู้สูงอายุลดอ้วน, คลินิกผู้สูงอายุสมองเสื่อม

 วันอังคาร คลินิกผู้สูงอายุติดเตียง คลินิกผู้สูงอายุลดป่วย

 วันพุธ  คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

 วันพฤหัสบดี  คลินิกผู้สูงอายุเดินล�าบาก

 วันศุกร์  เยี่ยมบ้าน ชุมชน

คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ส�านักการแพทย์จัดท�ามาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Nursing Home

๑๗. การด�าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร รวมท้ังการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต

การด�าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

การน�าประกาศฯ ของ สปสช. พ.ศ. ๒๕๕๗ ทีใ่ช้ส�าหรบัการด�าเนนิงานของท้องถิน่มาใช้กบักรงุเทพมหานคร

ไม่เหมาะสมและไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข การรับเงิน การใช้

จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ของ สปสช. มีเงื่อนไขค่อนข้างยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่ก�าหนดตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติไม่สอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครจึงต้องด�าเนินการปรับแก้ประกาศเป็นกาลเฉพาะเพื่อใช้ในการด�าเนินงานกองทุน 

หลกัประกนัสขุภาพกรงุเทพมหานคร เมือ่วนัที ่๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุลงนาม 

ในฐานะประธานคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตใินประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ  

เรื่อง การก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน 

สุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑
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๑.  กรงุเทพมหานคร ร่วมกบัส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตไิด้ลงนามในบนัทกึข้อตกลงสนบัสนนุ

การด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

๒.  กรุงเทพมหานครได้ด�าเนินการคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครที่มา

จากอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และจากผู้แทนองค์กรเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหา

จากประธานฯ

๓.  กรุงเทพมหานครแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พร้อมบันทึกรายงานการประชุมคัดเลือก ให้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติทราบและออกค�าสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต่อไป

๔.  ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 

จ�านวนเงิน ๓๖๐,๐๘๗,๗๕๐.- บาท เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

กรุงเทพมหานครโอนเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร จ�านวนเงิน 

๒๑๖,๐๕๒,๖๕๐.- บาท เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ รวมเป็นเงินกองทุนทั้งหมด ๕๗๖,๑๔๐,๔๐๐.- บาท

๕.  ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีหนังสือที่ สปสช. ๔.๐๓/๑๐๙๐๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๖๑ เรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เพื่อน�าส่งค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลัก

ประกนัสขุภาพกรงุเทพมหานครและประกาศรายชือ่คณะกรรมการ ในคณะกรรมการกองทนุหลักประกนัสุขภาพ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑

๖. ส�านักอนามัยได้มีหนังสือที่ กท ๐๗๐๒/๘๖๘๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรียนเลขาธิการส�านักงาน

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิเพือ่ตคีวาม วนิจิฉัย ในเอกสารหมายเลข ๒ หมวด ๓ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการ

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิเรือ่ง การก�าหนดหลกัเกณฑ์เพือ่สนบัสนนุให้กรงุเทพมหานครด�าเนนิงานและบรหิาร

จดัการระบบหลกัประกนัสขุภาพกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ (เรือ่งค่าตอบแทนฯ ในการประชมุส�าหรบักรรมการ 

อนกุรรมการ และคณะท�างาน) ซึง่ในขณะนีส้�านกัอนามยัได้ตดิต่อประสานและรอผลการหารอืจากส�านกังานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติในเรื่องดังกล่าว

๗. ส�านักอนามัยเตรียมการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

การด�าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.)

๑. เตรียมความพร้อมคณะกรรมการส่วนท่ีเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครในการขับเคล่ือนงานตาม

ภารกิจที่ก�าหนดไว้ระเบียบส�านักนายรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๑.๑ จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ ให้แก่ 

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักอนามัย

 ๑.๒ จดัเวทเีสวนาการขบัเคลือ่นคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัเขต วนัที ่๒ - ๓ เมษายน ๒๕๖๑  

ณ โรงแรม Royal river กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อ�านวยการเขต ๕๐ เขต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคม ๕๐ เขต ผู้อ�านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง หัวหน้าพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง

๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ตามระเบียบส�านักนายกว่าด้วย 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระเบียบส�านักนายกฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
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การสาธารณสุข

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑) แต่งตั้งแล้ว จ�านวน ๕๐ เขต

๓. กรุงเทพมหานคร โดยส�านักงานเขตหนองแขมและส�านักอนามัย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและ

กระทรวงสาธารณสุข จัดการจัดนิทรรศการการด�าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่เสนอ

ต่อนายกรฐัมนจรเีพือ่เป็นช่องทางในการกระจายข้อมลูข่าวสารการด�าเนนิงานโดยการบรูณาการร่วมกนัระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและสื่อมวลชน ณ 

ตึกบัญชาการ ๑ ท�าเนียบรัฐบาล

๔.  เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ส�านักอนามัย ได้มีการหารือร่วมกับส�านักการคลัง ส�านักงบประมาณ 

เกีย่วกบัการเบกิค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานของคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัเขต (พชข.) โดยมรีองปลดั 

กรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์ วัฒนะ) เป็นประธาน ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

๕.  จัดโครงการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) โดยมี

วตัถปุระสงค์ เพือ่ให้การขับเคลือ่นงานพฒันาคณุภาพชวีติระดบัพ้ืนทีก่รงุเทพมหานคร บรรลตุามเจรนารมณ์ของ

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อให้การท�างานของ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) มีความเข้าใจที่ตรงกันถึงหลักการ แนวคิดและวิธีด�าเนินงาน

ของกลไกคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวติระดบัเขต (พชข.) เป็นไปในทศิทางเดยีวกัน ตลอดจนมกีารบรูณาการ

การด�าเนินงานร่วมกันและพัฒนากระบวนการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายเป็นการจัดเวทีแลกเปล่ียน

เรยีนรู/้ระดมข้อมลู/กระบวนการท�างาน คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัเขต (พชข.) จ�านวน ๖ ครัง้ กลุม่

เป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัเขต (พชข.) และผูเ้กีย่วข้อง ก�าหนดจดัโครงการฯ 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

การด�าเนินงานขั้นต่อไป

จดัทมีเข้าสนบัสนนุวชิาการเพือ่ให้ครอบคลมุทกุประเดน็ตามทีส่�านกังานเขตได้มรีายงานความก้าวหน้าใน

การคัดเลือกประเด็นด�าเนินการของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.)

๑๘. คณะกรรมการฯ ได้ยืน่ญตัติ เรือ่ง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงการบริหารจดัการด้านการ 
สาธารณสขุของกรงุเทพมหานคร  ซึง่สภากรงุเทพมหานคร ได้บรรจญัุตติดังกล่าว ในคราวประชุม 
สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง (ครั้งที่ ๔) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 
เมื่อวันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
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ส่วนที่ ๕
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คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา
ประธานกรรมการ

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์
รองประธานกรรมการ

พลเอก คนินทร วงศาโรจน์       
กรรมการ

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษด์ิ                              
กรรมการ

พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล               
กรรมการและเลขานุการ

พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
กรรมการ
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คณะกรรมการการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมประชุมติดตามความคืบหน้าการยกร่าง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง  
ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ฯ

คณะกรรมการการการรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อมประชมุหารอืแนวทางการเพิม่ประสทิธิภาพการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมจดัการมลูฝอย 
ของกรุงเทพมหานคร 
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คณะกรรมการการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมประชมุเพือ่รบัทราบแนวทางการจัดการมูลฝอยอันตราย มูลฝอยพษิ และมูลฝอย
ติดเชื้อ รวมทั้งมาตรการควบคุมการด�าเนินการของผู้รับจ้าง 

คณะกรรมการการการรักษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมประชุมตดิตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะของกรงุเทพมหานคร 
และแผนงานก่อสร้างสวนสาธารณะในอนาคต

คณะกรรมการการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมประชุมเกี่ยวกับแผนแม่บทการพัฒนาและจัดระเบียบสิ่งอ�านวยความสะดวก
ภายในสวนลุมพินีในภาพรวม 
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คณะกรรมการการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมประชุมหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดเก็บและขนมูลฝอย
ในพื้นที่เขตตัวอย่าง ๒ เขต 

คณะกรรมการการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมประชมุหารอืแนวทางการส่งเสรมิให้กรงุเทพมหานครเป็นส�านกังานปลอดมลพษิ 
(Green and Clean Office) 
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สรุปผลงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อมในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  
และในคราวประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่๒) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ เมือ่วนัพธุที่  
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๕ คน  ดังนี้

๑. นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานกรรมการ
๒. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ กรรมการ 
๔. พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ กรรมการ
๕. พลต�ารวจตรี ประสพโชค   พร้อมมูล กรรมการและเลขานุการ

ต่อมาเมื่อคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานครครบวาระสองปี เม่ือวันที่ ๗ ตุลาคม 
๒๕๖๑ สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 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
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คณะกรรมการได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท�าหน้าที่พิจารณาศึกษางาน
ด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยและการรักษาความสะอาด รับผิดชอบการ
พจิารณาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพระบบการจดัการมูลฝอยและสิง่ปฏกิลูตัง้แต่แหล่งก�าเนดิ จนถงึการก�าจดั
อย่างถกูต้องตามหลกัวชิาการ การพฒันาประสทิธภิาพระบบการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีม และการพจิารณาปรบัปรงุ
กฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลดและคัดแยกมูลฝอย  
โดยมี พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง เป็นประธานอนุกรรมการ

๒.  คณะอนกุรรมการเพิม่ประสทิธิภาพการจดัการสวนสาธารณะและพืน้ทีส่เีขยีว รบัผดิชอบการพจิารณา
แนวทางการวางแผนและพฒันาพืน้ทีส่เีขยีวในกรงุเทพมหานคร ทัง้ในรปูแบบสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนแนวตัง้  
และสวนถนน การพจิารณาปรบัปรงุกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้เพิม่การเข้าถงึและใช้ประโยชน์พืน้ที่
สีเขียวของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ เป็นประธาน
อนุกรรมการ

สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๑. ติดตามการยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย และหารือแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมได้ประชมุร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอย่างต่อเนือ่ง  
เพื่อรับทราบความคืบหน้าการยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอย รวมทั้งแผนเตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

กรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียม  
การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมการ 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ได้พิจารณายกร่างและด�าเนินการตามขั้นตอนเพื่อเสนอต่อ 
ปลดักรงุเทพมหานครพจิารณาให้เหน็ชอบ และได้น�าร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานครฯ ดงักล่าว เข้าสู่กระบวนการ 
รับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านทางเว็บไซต์กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ของส�านักส่ิงแวดล้อม ระหว่างวันที่  
๒๓ กรกฎาคม - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวม ๑๖ วัน มีผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ๓๖๘ ราย โดยแบบสอบถามเรื่อง 
สิง่ปฏกิลูและมลูฝอยทัว่ไป มผีูแ้สดงความคดิเห็น ๖๑ ราย และแบบสอบถามมลูฝอยตดิเชือ้ มผีูแ้สดงความคดิเหน็  
๑๕ ราย ซึ่งความเห็นของผู้ที่แสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมก�าจัด
มลูฝอย เนือ่งจากเดมิไม่เคยต้องเสยีค่าธรรมเนยีมในส่วนดงักล่าว โดยให้เหตผุลว่าอตัราใหม่สูงเกนิไปจะเป็นภาระ
ของประชาชน และหากจะจัดเก็บก็ต้องการให้กรุงเทพมหานครจัดหาถังรองรับมูลฝอยให้แต่ละหลังคาเรือนด้วย

ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ... ซึ่งจะเสนอสภากรุงเทพมหานครพิจารณาได้ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
เก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยประเภทต่าง ๆ สรุปดังนี้ 
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   อัตราประจ�ารายเดือน     อัตราเป็นรายครั้งคราว

 ปริมาณมูลฝอย  อัตราค่าธรรมเนียม  ปริมาณมูลฝอย  อัตราค่าธรรมเนียม

   เก็บและขน ก�าจัด รวม   เก็บและขน ก�าจัด รวม

๒. ปริมาณมูลฝอย ๖๕ ๗๐ ๑๓๕ ๒. ปริมาณมูลฝอยเกิน ๑๘๐ ๑๙๐ ๓๗๐

ต่อวันเกิน ๒๐ ลิตร     ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน

แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร     ๑ ลบ.ม.

(คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 

๒๐ ลิตร ในอัตรา

ต่อหน่วย)       

๓. ปริมาณมูลฝอย ๒,๔๕๐ ๒,๖๕๐ ๕,๑๐๐ ๓. ปริมาณมูลฝอยเกิน ๒๕๕ ๒๕๐ ๕๐๕

ต่อวันเกิน ๕๐๐ ลิตร     ๑ ลบ.ม. (คิดเป็น

แต่ไม่เกิน  ๑ ลบ.ม.    หน่วย ทุกๆ ๑ ลบ.ม.

      ในอัตราต่อหน่วย) 

๔. ปริมาณมูลฝอย ๓,๒๕๐ ๓,๕๐๐ ๖,๗๕๐

ต่อวันเกิน ๑ ลบ.ม. 

(คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 

๑ ลบ.ม. ในอัตรา

ต่อหน่วย

อัตราเป็นรายครั้งคราว

  ปริมาณสิ่งปฏิกูล  อัตราค่าธรรมเนียม

   เก็บและขน ก�าจัด รวม

• คิดในอัตราลูกบาศก์เมตรละ  ๓๐๐ ๓๐๐ ๖๐๐

 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 

 ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 

 เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิด

 เท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร)  

   อัตราประจ�ารายเดือน     อัตราเป็นรายครั้งคราว

 ปริมาณมูลฝอย  อัตราค่าธรรมเนียม  ปริมาณมูลฝอย  อัตราค่าธรรมเนียม

   เก็บและขน ก�าจัด รวม   เก็บและขน ก�าจัด รวม

๑. ปริมาณมูลฝอย ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑. ปริมาณมูลฝอย ๑๒๕ ๑๓๐ ๒๕๕

ต่อวันไม่เกิน     ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร

๒๐ ลิตร       

(ร่าง) อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูล 

(ร่าง) อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยทั่วไปของบ้านเรือน

(ร่าง) อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยทั่วไปของสถานที่ที่มีปริมาณมูลฝอยมาก
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   อัตราประจ�ารายเดือน     อัตราเป็นรายครั้งคราว

 ปริมาณมูลฝอย  อัตราค่าธรรมเนียม  ปริมาณมูลฝอย  อัตราค่าธรรมเนียม

   เก็บและขน ก�าจัด รวม   เก็บและขน ก�าจัด รวม

๑. ปริมาณมูลฝอย ๓๐๐ ๔๘๐ ๗๘๐ ๑. ปริมาณมูลฝอย ๗๕

ต่อวนัไม่เกนิ ๑๓ ลติร     ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร

หรือไม่เกิน    หรือไม่เกิน

๒ กิโลกรัม     ๑๕ กิโลกรัม   

๒. ปริมาณมูลฝอย ๓๐๐ ๔๘๐ ๗๘๐ ๒. ปริมาณมูลฝอยเกิน ๗๕

ต่อวัน เกิน ๑๓ ลิตร     ๑๐๐ ลิตร หรือเกิน

หรือเกิน ๒ กิโลกรัม     ๑๕ กิโลกรัม

(คิดเป็น หน่วย ทุกๆ     (คิดเป็นหน่วย ทุกๆ

๑๓ ลิตรหรือทุกๆ     ๑๐๐ ลิตร หรือทุกๆ

๒ กิโลกรัม ในอัตรา    ๑๕ กิโลกรัม ในอัตรา

ต่อหน่วย)     ต่อหน่วย   

      • ปริมาณมูลฝอย  ๘

      ไม่เกิน ๖.๕ ลิตร หรือ 

      ไม่เกิน ๑ กิโลกรัม  

      (คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 

      ๖.๕ ลิตรหรือ ทุกๆ  

      ๑ กิโลกรัม ในอัตรา

      ต่อหน่วย)   

      • ค่าบริการครั้งละ   ๓,๐๐๐

      (กรณีระยะทางเกิน 

      ๑๐ กิโลเมตร คิดเพิ่ม

      กิโลเมตรละ ๑๕ บาท 

      เมื่อรวมกันแล้วต้อง 

      ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)

 (ร่าง) อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
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แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
กรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงระบบการรับเงิน – จ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ศึกษาขั้นตอนกระบวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอย การเชื่อมโยงข้อมูลใน
ระบบ MIS๒ และพจิารณาแนวทางการรบัช�าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนกิส์โดยเพิม่ช่องทาง e-payment, e-banking, 
counter service ซ่ึงปัจจุบันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยยังไม่ได้น�าเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ 
พบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาข้อมูลการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่หลายประการ ดังนี้

๑. ปัจจบุนัการบนัทกึข้อมูลยงัใช้การจดบนัทกึในทะเบยีนข้อมลู ยงัไม่มกีารจดัเกบ็ข้อมลูแบบอเิลก็ทรอนกิส์  
และข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน

๒.  ใบแจ้งหนีย้งัไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัง้ ๕๐ ส�านกังานเขต และเป็นการแจ้งหน้ีแบบใช้หนงัสอืราชการ
ท�าให้ไม่สามารถเชื่อมโยงระบบการรับช�าระเงินได้

๓.  ส�านักงานเขตมีการจัดเก็บหลายรูปแบบ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ประกอบกบัพระราชบญัญตักิารรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องจดัเกบ็ตามปรมิาณมลูฝอยเป็นรายเดอืน/รายไตรมาส/รายปี  ซึง่หากพฒันาเข้าสู่ระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องปรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง ๕๐ ส�านักงานเขต

๔.  กฎหมายและระเบียบของกรุงเทพมหานครไม่สามารถรับช�าระค่าธรรมเนียมมูลฝอยล่วงหน้าได้  
แต่การปฏิบัติยังขัดกับระเบียบกฎหมาย

๕.  ฐานข้อมูลหลังคาเรือนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลา ข้อมูล
หลงัคาเรอืนในการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมเกบ็ขนมลูฝอยทีส่�านกังานเขตรายงานยงัแตกต่างจากจ�านวนหลังคาเรอืน
ตามทะเบียนราษฎรค่อนข้างมาก และทะเบียนผู้ช�าระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยไม่เป็นปัจจุบัน

เดิมส�านักสิ่งแวดล้อมเคยมีโครงการจัดท�าระบบฯ โดยให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
ส�านักงานเขต น�าเข้าข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียม แต่มีปัญหาส�านักงานเขตขาดแคลนเจ้าหน้าที่ด�าเนินการ 
เพราะต้องบันทึกข้อมูลในทะเบียนที่เป็นเอกสารด้วย เน่ืองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินยืนยันว่าจะ 
ตรวจสอบจากเอกสารทะเบียนการรับเงินเท่านั้น ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการให้เป็นผลสัมฤทธิ์ได้ หากจะพัฒนา 
ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องจัดท�าโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล 
ได้โดยง่าย เนื่องจากการจัดท�าระบบ e-payment ซึ่งต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูล แต่ข้อมูลผู้เสียค่าธรรมเนียม 
ยังไม่มีการบันทึกในระบบเป็นฐานข้อมูลจึงไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบดังกล่าว

หากส�านักสิ่งแวดล้อมสามารถน�าข้อมูลเข้าในระบบและเชื่อมต่อฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร โดยมี 
ฐานข้อมูลผู้เสียค่าธรรมเนียมตามหลังคาเรือนท้ังหมด ก็สามารถเชื่อม QR Code ผ่านระบบการจ่ายในระบบ 
e-payment ได้ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑. กรุงเทพมหานครควรอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการช�าระค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยให้

มากขึ้น เช่น เพิ่มช่องทางในการช�าระค่าธรรมเนียมให้หลากหลายและสะดวกยิ่งขึ้น หรือเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถช�าระค่าธรรมเนยีมล่วงหน้าหรอืช�าระค่าธรรมเนยีมเป็นรายปีได้ โดยอาจก�าหนดให้มส่ีวนลดเพือ่จงูใจและ
เป็นทางเลือกให้กับประชาชน 

๒. การน�าเข้าข้อมูลผู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อเชื่อมโยงกับระบบ e-payment ของกรุงเทพมหานคร
ควรใช้บ้านเลขทีเ่ป็นฐานข้อมลูหลกัในการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีม อาจประสานความร่วมมอืกบักระทรวงมหาดไทย
ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของแต่ละพื้นที่เขต เพื่อก�าหนด Bar Code หรือ QR Code 
ของแต่ละหลังคาเรือน
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๓.  กรุงเทพมหานครควรยกเลิกวิธีการให้ลูกจ้างของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
ส�านักงานเขต จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ตามบ้านเรือนประชาชน ซ่ึงมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ย้อนหลัง 
หลายเดือนในคราวเดียว เพราะอาจมีปัญหาการรั่วไหลเนื่องจากไม่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นภาระของประชาชน  

๔.  กรงุเทพมหานครควรเน้นการประชาสมัพนัธ์และท�าความเข้าใจกบัประชาชนเกีย่วกบัความจ�าเป็นและ
วิธีการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ อัตราใหม่

๒. แนวทางและนโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและมาตรการควบคุมการด�าเนินงานของ 
ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมร่วมกับส�านักส่ิงแวดล้อมเพื่อรับทราบ
แนวทางและนโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและมาตรการควบคุมการด�าเนินการของผู้รับจ้าง และมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สังกัดส�านักงานเขต สรุปได้ดังนี้

กรุงเทพมหานครจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร โดยจ้างบริษัท 
กรุงเทพธนาคม จ�ากัด จัดเก็บและน�าไปเผาที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม  
ซึ่งเป็นเตาเผาของกรงุเทพมหานคร ส่วนเถ้าที่เหลือจากการเผา บริษทั กรุงเทพธนาคม จ�ากดั จะจ้างเหมาเอกชน 
ที่ได้รับใบอนุญาตน�าไป ก�าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะต่อไป

เดิมตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ กรุงเทพมหานครด�าเนินการให้บริการเก็บขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์ก�าจัด
มูลฝอยอ่อนนุช และปี ๒๕๓๘ ได้ก่อสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาด ๑๐ ตัน ณ ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุช  
ต่อมา ในปี ๒๕๔๒ เหน็ว่าค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการสงูและไม่ประสบความส�าเรจ็ จงึได้จ้าง บรษิทั กรงุเทพธนาคม 
จ�ากัด ให้ด�าเนินงานเก็บขนและก�าจัดมูลฝอยติดเช้ืออย่างเต็มรูปแบบ และในปี ๒๕๔๖ กรุงเทพมหานครออก 
ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานครจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมเกบ็ขนมลูฝอยตดิเชือ้และเริม่ด�าเนนิการจดัเก็บค่าธรรมเนยีมจาก
สถานบริการสาธารณสุขต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน

ขั้นตอนการให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร 
สถานพยาบาลจะยื่นใบสมัครรับบริการจัดเก็บและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยดาวน์โหลดใบสมัครจาก

เว็บไซต์ของ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด และส่งใบสมัครทางอีเมล์หรือโทรสาร จากนั้น บริษัท กรุงเทพธนาคม 
จ�ากัด จะติดต่อเพื่อนัดหมายวันและเวลาเข้าจัดเก็บมูลฝอย ซึ่งในการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ บริษัทจะชั่งน�้าหนัก    
มูลฝอย ณ สถานพยาบาล ก่อนขนย้ายไปก�าจัดที่โรงงานก�าจัดมูลฝอย และมีการชั่งน�้าหนักอีกครั้งที่โรงงานก�าจัด  
มูลฝอยก่อนเข้าเตาเผา จากนั้นบริษัทจะส่งรายชื่อและน�้าหนักมูลฝอยติดเช้ือที่จับเก็บให้ส�านักส่ิงแวดล้อมเพื่อ
ค�านวณค่าธรรมเนียม เพ่ือจัดส่งใบแจ้งหน้ีและจัดเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งสถานบริการสาธารณสุขที่เข้ารับบริการ
เก็บขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีดังนี้ 

• โรงพยาบาลของรัฐ จ�านวน ๓๖ แห่ง (โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๖ แห่ง ได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม) 

• โรงพยาบาลเอกชน จ�านวน ๔๗ แห่ง 
• ศูนย์บริการสาธารณสุข จ�านวน ๑๔๕ แห่ง (ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน  

๔๕ แห่ง ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม) 
• คลินิก ๓,๒๐๕ แห่ง และอื่น ๆ จ�านวน ๓๑๖ แห่ง
ในการเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด จะใช้รถส�าหรับมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ  

ซึง่เป็นรถควบคมุอณุหภมูติ�า่กว่า ๑๐ องศาเซลเซยีส จ�านวน ๓๐ คัน แบ่งเป็น รถเกบ็ขนขนาด ๒ ตนัขึน้ไป จ�านวน 
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๑๖ คัน รถเก็บขนขนาด ๑ ตัน จ�านวน ๑๔ คัน 
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เก็บขนและก�าจัดได้ ระหว่างปี ๒๕๔๙ – ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้

 ปี ปริมาณมูลฝอยที่เก็บขนและก�าจัดได้ ปี ปริมาณมูลฝอยที่เก็บขนและก�าจัดได้

 ๒๕๔๙ ๑๗ ตัน/วัน   ๒๕๕๕ ๒๗ ตัน/วัน  

 ๒๕๕๐ ๑๘ ตัน/วัน   ๒๕๕๖ ๒๙ ตัน/วัน   

 ๒๕๕๑ ๒๐ ตัน/วัน   ๒๕๕๗ ๓๒ ตัน/วัน  

 ๒๕๕๒ ๒๑ ตัน/วัน   ๒๕๕๘ ๓๔ ตัน/วัน  

 ๒๕๕๓ ๒๓ ตัน/วัน ๒๕๕๙ ๓๖ ตัน/วัน

 ๒๕๕๔ ๒๕ ตัน/วัน   ๒๕๖๐ ๓๙ ตัน/วัน

 ปี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ปี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย

  ที่จัดเก็บได้ (ค่าจ้าง)  ที่จัดเก็บได้ (ค่าจ้าง)

 ๒๕๔๙ ๓๒ ล้านบาท ๓๖ ล้านบาท ๒๕๕๕ ๔๗ ล้านบาท ๗๘ ล้านบาท

 ๒๕๕๐ ๓๗ ล้านบาท ๓๙ ล้านบาท ๒๕๕๖ ๕๗ ล้านบาท ๘๔ ล้านบาท

 ๒๕๕๑ ๓๕ ล้านบาท ๔๒ ล้านบาท ๒๕๕๗ ๕๗ ล้านบาท ๙๓ ล้านบาท

 ๒๕๕๒ ๓๖ ล้านบาท ๔๔ ล้านบาท ๒๕๕๘ ๖๒ ล้านบาท ๑๒๐ ล้านบาท

 ๒๕๕๓ ๓๘ ล้านบาท ๔๘ ล้านบาท ๒๕๕๙ ๖๔ ล้านบาท ๑๗๒ ล้านบาท

 ๒๕๕๔ ๔๒ ล้านบาท ๗๒ ล้านบาท ๒๕๖๐ ๖๙ ล้านบาท ๑๘๓ ล้านบาท

   ปี ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔ ค่าจ้าง ๗,๗๓๕ บาท/ตัน  

   ปี ๒๕๔๕ – ๒๕๕๕ ค่าจ้าง ๗,๙๐๐ บาท/ตัน  

   ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ค่าจ้าง ๙,๗๐๐ บาท/ตัน 

   ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ค่าจ้าง ๑๓,๐๐๐ บาท/ตัน

ค่าจ้างเหมาเก็บขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ ๑  
ปัจจุบัน ๑๓,๐๐๐ บาท/ตัน ระยะเวลา ๓ ปี หรือภายในวงเงินงบประมาณ ๕๔๐,๙๓๐,๐๐๐ บาท  
เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาเป็นดังนี้ 

เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ส�าหรับการควบคมุการท�างานของ บรษิทั กรงุเทพธนาคม จ�ากดั เนือ่งจากส�านักส่ิงแวดล้อมไม่มีเจ้าหน้าที่ 
เพียงพอในการติดตามการท�างานของผู้รับจ้างทุกกระบวนการ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานในเรื่อง 
การเกบ็ขนและก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ซึง่จะบรรจใุนถงุสแีดงตามทีก่ฎหมายแยกต่างหากทีศ่นูย์ก�าจดัมลูฝอยอ่อนนชุ
และศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบตาชั่งน�้าหนักที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยทั้ง ๒ แห่ง 
และรายงานข้อมูลที่ส่วนกลางประจ�าทุกวัน และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานและตรวจสอบให้เป็นไปตาม
สัญญาประจ�าทุกเดือน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑.  กรุงเทพมหานครควรเปิดให้มีการแข่งขันเสนอราคาในการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและก�าจัดมูลฝอย 

ติดเชื้ออย่างเสรีและเป็นธรรม เพื่อให้ได้ค่าจ้างที่เหมาะสม 
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๒.  กรุงเทพมหานครควรส�ารวจสถานทีท่ีเ่ป็นแหล่งผลติมลูฝอยตดิเชือ้ให้ครบถ้วน เช่น ศนูย์ดแูลผูส้งูอายุ
ของเอกชน และบ้านเรือนประชาชนที่มีผู้สูงอายุป่วยติดเตียง และต้องท�าความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาชน
เกีย่วกบัมลูฝอยตดิเชือ้ รวมทัง้ก�าหนดมาตรการดแูลความปลอดภัยในการปฏิบตังิานและให้ความรูค้นงานเกบ็ขน
มูลฝอยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อต่าง ๆ  

๓.  ส�านักสิ่งแวดล้อมและส�านักอนามัยควรบูรณาการภารกิจในการก�ากับและควบคุมการจัดการ              
มูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่ต้นทาง ไม่ควรเน้นเฉพาะการก�าจัดซึ่งเป็นปลายทางเท่านั้น 

๔.  ควรมีเจ้าหน้าท่ีของส�านักอนามัยควรตรวจสอบกระบวนการต่าง ๆ ในการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อของ
ผู้รับจ้างด้วยเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจายสู่ภายนอก

๓. แนวทางการจัดการมูลฝอยอันตราย มูลฝอยพิษ และมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมได้ประชมุร่วมกบัส�านกัสิง่แวดล้อมรบัทราบแนวทาง
การจัดการมูลฝอยอันตราย มูลฝอยพิษ และมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากเป็นประเด็นที่มีผลกระทบกับ 
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมในปัจจุบันและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น สรุปได้ดังนี้

กรุงเทพมหานครด�าเนินการเก็บขนมูลฝอยอันตรายชุมชน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ โดยมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บ  
ประกอบด้วย ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ เครื่องส�าอางหมดอายุ ยารักษาโรคที่หมดอายุ 
ภาชนะบรรจุน�้ายาท�าความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ น�้ามันเครื่อง น�้ามันเบรก น�้ายารักษาเนื้อไม้ น�้ายาขัดเงาไม้  
น�า้ยาขดัเงาหนงั น�า้ยาขดัโลหะ สทีาบ้าน กาว ทนิเนอร์ และแลคเกอร์ ภาชนะบรรจสุารฆ่าแมลง สารก�าจดัวชัพชื 
สารฆ่าสัตว์ที่รบกวน ภาชนะใส่ปุ๋ยเคมี และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

มูลฝอยอันตรายจะแบ่งเป็น ๔ ประเภทหลัก ดังนี้ 
๑. บรรจุภัณฑ์น�้ายาต่าง ๆ  
๒. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
๓. แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย 
๔. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถแยกรีไซเคิลได้
ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ในปี ๒๕๖๐ เท่ากับ ๙๙๓ ตัน หรือ ๒.๗๒ ตัน/วัน โดยส�านักงานเขต

รับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมส่งที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยทั้ง ๓ แห่ง คือ ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม อ่อนนุช และ
สายไหม ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยส�านักสิ่งแวดล้อมได้จ้างเหมา กิจการร่วมค้า NIT&W ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม อัตราค่าจ้าง ๑๑,๙๘๐ บาท/ตัน ระยะเวลา ๓ ปี หรือภายในวงเงิน 
งบประมาณ ๑๙,๖๗๗,๑๕๐ บาท ตามโครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจดัมลูฝอยอันตราย ระยะที ่๓ และ อยูร่ะหว่าง
ด�าเนินการจัดหาผู้รับจ้างก�าจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ ๔

ระบบการจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชน มีดังนี้
๑.  การเกบ็รวบรวม โดยจัดให้มภีาชนะรองรบัมลูฝอยอนัตรายเป็นการเฉพาะ เพือ่ให้รถขนส่งรบัไปก�าจดั

อย่างถกูสขุลกัษณะ ซึง่ในอนาคตจะต้องด�าเนนิการตามประกาศกระทรวงมหาดไทยทีก่�าหนดให้แยกมลูฝอยออก
เป็น ๔ ประเภทให้ชัดเจน โดยก�าหนดให้ถังมูลฝอยสีส้มเป็นถังส�าหรับรองรับมูลฝอยอันตราย 

๒.  การเก็บขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชน จะใช้รถเก็บขนมูลฝอยทั่วไปซึ่งมีช่องแยกเก็บมูลฝอยอันตราย
อยู่บริเวณด้านหน้ารถ โดยจัดเก็บทุกวัน ๑ และ ๑๕ ของเดือน หรือตามที่ส�านักงานเขตก�าหนด

๓.  การเก็บขนเพื่อน�าไปก�าจัดที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอย รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันของกรุงเทพมหานคร ก�าหนด
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ให้มีช่องด้านหลังพนักงานขับรถไว้ส�าหรับเก็บมูลฝอยอันตรายในการจัดเก็บมูลฝอยจากบ้านเรือนทุกวันอยู่แล้ว 
๔.  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย แม้ว่าจะมีการก�าชับเรื่องการดูแล 

สุขอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องท�างานแข่งกับเวลาในการ
เก็บขนมูลฝอยแต่ละวัน จึงอาจไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑.  กรุงเทพมหานครควรจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอันตรายให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ อาจขอความร่วมมือ 

ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด หรือชุมชนต่าง ๆ หรืออาจขอความร่วมมือสถานประกอบการต่าง ๆ           
ตั้งวางถังมูลฝอยอันตรายภายในสถานประกอบการ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน

๒. กรุงเทพมหานครควรยกเลิกการก�าหนดให้ทิ้งมูลฝอยอันตราย ในวันที่ ๑ หรือ ๑๕ ของเดือน ตามที่ 
ถอืปฏบิตัอิยูใ่นปัจจบัุน เนือ่งจากไม่สะดวกและไม่สอดคล้องกับวถิชีวีติของประชาชน ควรให้บรกิารจดัเก็บมลูฝอย
อันตรายทุกวัน โดยให้ประชาชนแยกถุงให้ชัดเจน 

๓.  กรุงเทพมหานครควรประชาสัมพันธ์ท�าความเข้าใจความหมายของมูลฝอยอันตรายอย่างจริงจัง ผ่าน
สื่อต่าง ๆ หรืออาจปิดป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริเวณด้านข้างรถเก็บขนมูลฝอยที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกวัน 

๔.  ส�านักสิ่งแวดล้อมและส�านักงานเขตควรก�าหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการท�างาน และ
กวดขนัเจ้าหน้าทีใ่ห้ปฏบิตัติามมาตรการอย่างเคร่งครดั เช่น ห้ามฉกีถงุมลูฝอยทีจ่ดัเกบ็มาจากบ้านเรอืนประชาชน 
เจ้าหน้าที่ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันในขณะปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ รองเท้าบู๊ท หน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดปาก  
รวมทั้งควรดูแลสวัสดิการและค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม

๕.  กรุงเทพมหานครควรหารือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเก่ียวกับแนวทางบังคับทางกฎหมายควบคุม
สถานประกอบการท่ีผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมูลฝอยอันตรายให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก�าจัดมูลฝอย
อันตราย เช่น สมทบกองทุนค่าใช้จ่ายในการก�าจัดให้กับท้องถิ่น เป็นต้น 

๖.  กรงุเทพมหานครควรพจิารณารปูแบบการด�าเนนิการเกบ็ขนมลูฝอยอนัตรายให้เหมาะสม เช่น จ้างเหมา 
เอกชนด�าเนินการทั้งกระบวนการเก็บขนและก�าจัด และการออกแบบเตาเผามูลฝอยแห่งใหม่ต้องป้องกันการ 
ปนเปื้อนสารพิษจากการเผามูลฝอยอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมด้วย

๗.  การก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยควรค�านึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม เนื่องจาก 
สถานประกอบการต่าง ๆ มีผลก�าไรจากการประกอบการที่ก่อให้เกิดมลภาวะมากกว่าบ้านเรือนทั่วไป  
แต่ทีผ่่านมากรงุเทพมหานครน�าเงนิค่าธรรมเนยีมทีจ่ดัเกบ็ได้ซึง่ส่วนใหญ่มาจากบ้านเรอืนทัว่ไปไปใช้ในการจดัการ 
สิ่งแวดล้อมในภาพรวม 

๘.  กรุงเทพมหานครควรวางแผนการจัดการมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีจ�านวนมากและมีแนวโน้ม            
เพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่มีกฎหมายก�ากับควบคุมในเรื่องนี้โดยเฉพาะ 

๔. การส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นส�านักงานปลอดมลพิษ (Green and Clean Office)
คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมได้ประชมุร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ประกอบด้วย  

ส�านักสิ่งแวดล้อม ส�านักการแพทย์ ส�านักอนามัย และส�านักการศึกษา เพ่ือรับทราบนโยบายและแนวทางการ 
ส่งเสรมิให้กรงุเทพมหานครเป็นส�านกังานปลอดมลพษิ หรอื Green and Clean Office ซึง่จากการหารอืทราบว่า
กรงุเทพมหานครได้ก�าหนดนโยบายหลกัในการลดและคดัแยกมลูฝอย โดยให้ทกุหน่วยงานลดและ คดัแยกมลูฝอย
ภายในหน่วยงาน งดใช้โฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และในแต่ละหน่วยงาน
มีแนวทางการด�าเนินการคล้ายคลึงกัน สรุปดังนี้
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ส�านักสิ่งแวดล้อม
ส�านักสิ่งแวดล้อมได้ด�าเนินโครงการส�านักงานสีเขียว ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ๗ หมวด ประกอบด้วย
๑.  การบริหารจัดการองค์กรด�าเนินการ Green Office – ประกาศนโยบายส�านักงานสีเขียว แต่งตั้งคณะ

กรรมการและคณะท�างาน ประชุมประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากร จัดท�าแนวทางการด�าเนินการตาม
กรอบกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และพิจารณาแนวทางและเกณฑ์การประเมิน

๒.  การด�าเนนิงาน Green Office - เผยแพร่แนวทางการด�าเนนิการและหลกัเกณฑ์ประเมนิผ่านหนงัสอืเวยีน  
สื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มไลน์ เว็บไซต์ แจ้งแนวทางการด�าเนินการและมอบหมายภารกิจ จัดนิทรรศการแนะน�า
แนวทางการด�าเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบในส�านักงาน และจัดการสภาวะฉุกเฉิน 

๓.  การใช้พลงังานและทรพัยากร - ปฏบิติัตามมาตรการประหยดัพลงังาน ประหยดัน�า้ ใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด ลดการใช้ทรัพยากรด้านการขนส่งและการเดินทาง และด�าเนินการตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร 
ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

๔.  การจดัการของเสยี - ลดการใช้ถงุพลาสตกิ ปฏเิสธกล่องบรรจอุาหารประเภทโฟม ใช้กระดาษซ�า้ให้ครบ 
๒ หน้า ใช้แก้วน�า้ส่วนตวั กระบอกน�า้ส่วนตวั ใช้น�า้ขวดแก้วคนืขวด ใช้ถงุผ้า ใช้กล่องพลาสตกิบรรจอุาหารแทนถงุ
พลาสติก ใช้ตะกร้าจ่ายตลาด กรณีเป็นมูลฝอยรีไซเคิล เทน�้า/ของเหลวออก ทิ้งถังรีไซเคิล ขายหรือบริจาคต่อไป 
กรณีเป็นมูลฝอยอินทรีย์ใส่ถังมูลฝอยเศษอาหาร น�าส่งจุดรับเล้ียงสัตว์ที่โรงอาหาร กรณีเป็นมูลฝอยอันตราย  
ใส่ถังมูลฝอยอันตราย รวบรวมทิ้งตู้รับมูลฝอยอันตราย กรณีเป็นมูลฝอยทั่วไปต้องไม่มีมูลฝอยประเภทอื่นปะปน
ไปด้วย

๕.  สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส�านกังาน - ตรวจวดัคณุภาพอากาศ และแก้ไขโดยก�าจดัฝุน่ละออง 
จัดวางเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์ใกล้ที่ดูดอากาศ ใช้อย่างประหยัด  ตรวจวัดแสงและแก้ไขโดยเพิ่มหลอดไฟ
ให้เพียงพอ ตรวจวัดเสียงและจัดท�ามาตรการแก้ไขปัญหา และจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด เป็นระเบียบ น่าอยู่

๖.  การจัดซื้อและจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) จัดซื้อวัสดุโดยใช้สินค้าฉลากเขียวหรือสินค้า 
ที่มีเครื่องหมายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเบอร์ ๕

๗.  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง - ติดตามการปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชาสังเกตและปรับปรุงแก้ไขปัญหา พัฒนา
วิธีการสม�่าเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่ก�าหนด สรุป จัดท�าข้อเสนอแนะการปรับปรุง 
รายงานงานผู้บริหาร

การสร้างเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว และองค์กรต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ชุมชน 
สเีขยีว สถานศึกษาสเีขยีว อาคารส�านกังานสเีขียว ปัจจบุนัมผีูส้มคัรเข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๒๓๖ หน่วยงาน โดยมี  
๒๔ แห่ง ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการและได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษา แบ่งเป็น แต่ละประเภท ดังนี้

๑.  กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษา จ�านวน ๑๒ แห่ง แบ่งเป็น
 • ประเภทโรงเรียน ๖ แห่ง 
 • ประเภทอุดมศึกษา ๖ แห่ง
๒.  กลุ่มเครือข่ายอาคารสูง จ�านวน ๖ แห่ง
๓.  กลุ่มเครือข่ายชุมชน จ�านวน ๖ แห่ง
การส่งเสรมิเอกชนร่วมด�าเนนิการส�านกังานสเีขยีวตาม “โครงการกรงุเทพฯ สูเ่มอืงคาร์บอนต�า่” มีเอกชน

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ๘๓ องค์กร และคัดเลือกหน่วยงานที่มีความโดดเด่น จ�านวน ๑๕ องค์กร เข้ารับโล่
รางวัลจากกรุงเทพมหานคร
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ส�านักการแพทย์
เนื่องจากโรงพยาบาลจะต้องมีการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานพยาบาล หรือ HA ของ 

สถานพยาบาลอยู่แล้ว ส�านักการแพทย์จึงได้ก�าหนดนโยบายด้านการอนามัยส่ิงแวดล้อมในสถานพยาบาลและ
ส�านักงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็น Bangkok Green & Clean Hospital Plus (BKKGC+) และจัดท�า
บนัทกึข้อตกลงร่วมกบัสถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงใช้หลักการด�าเนนิการ 
อย่างมีส่วนร่วมในหลายมิติและหลายระดับโดยใช้กลยุทธ์ CLEAN และด�าเนินกิจกรรม GREEN ดังนี้

กลยุทธ์ CLEAN มีการก�าหนดนโยบายแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพและสร้างกระบวนการสื่อสาร
ให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ประกอบด้วย

C : Communication คือ การสื่อสาร สร้างความเข้าใจ
L : Leader คือ บทบาทน�า ท�าเป็นตัวอย่าง
E : Effectiveness คือ บังเกิดผล มีประสิทธิภาพ
A : Activity คือ กิจกรรมสร้างจิตส�านึกอย่างมีส่วนร่วม
N : Network คือ ร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชนหรือท้องถิ่น
กิจกรรม GREEN  ประกอบด้วย
G : Garbage มีการจัดการมูลฝอยทุกประเภทอย่างถูกสุขลักษณะ ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล 

มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อชุมชนตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมี 
กิจกรรมให้ทุกส่วนมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก กิจกรรมการจัดหาถุงผ้าเพื่อทดแทนถุงยา 
ผู้ป่วยกลับบ้าน กิจกรรมกระตุ้นการลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

R : Restroom มีการพัฒนาส้วมมาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานส้วม
สาธารณะระดับประเทศ (HAS) ทั้งอาคารผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จนได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีของ
กรุงเทพมหานคร คือ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์

E : Energy มกีารประหยดัพลงังานทีเ่ป็นรปูธรรมร่วมกนัทัง้องค์กร โดยจดัท�าแผนยทุธศาสตร์การบรหิาร
จัดการพลังงาน ส�านักการแพทย์ กทม. พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ มีเป้าหมายที่จะลดอัตราการใช้พลังงานอย่างน้อย
ร้อยละ ๑๐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปี พ.ศ. ๒๕๖๐

E : Environment มีการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายใน ภายนอกอาคารให้ปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพ 
โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อน เพื่อสร้างความรู้สึกผ่อนคลายส�าหรับผู้ป่วยและผู้มารับบริการ ส่งเสริม
กิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม

N : Nutrition สถานท่ีประกอบอาหารผูป่้วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสขุาภบิาลอาหารของกรมอนามยั
I : Innovation มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN
N : Network มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนาลงสู่ชุมชน
C : Carbon Footprint มีการค�านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร

สู่บรรยากาศ
ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์ จ�านวน 

๑๐ แห่ง ส่วนราชการในสังกัด ๓ แห่ง คือ ส�านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ศูนย์บริการการแพทย์ 
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) และส�านักงานเลขานุการ ส�านักการแพทย์ รวมทั้งโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลที่จะ               
เข้าร่วมโครงการต่อไปคือ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
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ส�านักอนามัย
ส�านักอนามัยด�าเนินการโครงการ “ท�าความดีด้วยหัวใจ ลดมูลฝอยถุงพลาสติก” โดยก�าหนดนโยบายให้

ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ ๖๘ แห่ง รวมทัง้ ๑๓ ส่วนราชการของส�านกัอนามยัด�าเนนิการ ซึง่กจิกรรมมรีปูแบบคล้าย
กบัส�านกัสิง่แวดล้อม โดยรณรงค์เชญิชวนข้าราชการ ลกูจ้าง และประชาชนร่วมกนัลดการใช้ถงุพลาสตกิและใช้ถงุ
ผ้าบรรจสิุง่ของแทน ศูนย์บรกิารสาธารณสขุจดัท�าถงุผ้าแจกผูม้ารบับรกิาร และในการประชุมของหน่วยงานจะใช้
แก้วน�า้แทนน�า้ขวดพลาสตกิ เริม่ด�าเนนิการตัง้แต่เดอืนตลุาคม ๒๕๖๑ – ปัจจบุนั ทัง้นี ้นโยบาย Bangkok Clean 
and Green เป็นนโยบายของกรงุเทพมหานครและส�านกัอนามยั ตัง้แต่ปี ๒๕๔๕  เพือ่แก้ไขปัญหาหนแูละสตัว์น�า
โรคในอาคารสาธารณะ โดยก�าหนดกลุม่เป้าหมาย ๗ กลุม่คือ โรงเรยีน วดั มสัยดิ ตลาด สถานบีรกิารน�า้มนัเช้ือเพลิง  
โรงแรม และห้างสรรพสนิค้า ซึง่มเีกณฑ์ก�าหนดไว้ ๕ ด้าน คอื ด้านความสะอาด ด้านสิง่แวดล้อม ด้านความปลอดภยั  
ด้านการบริหารจัดการ และด้านการมีส่วนร่วม โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่เขต 

ส�านักการศึกษา
ส�านักการศึกษาได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตส�านึกในการรักษาความ

สะอาดให้กับนักเรียนกรุงเทพมหานคร ดังนี้
๑. จัดกิจกรรมการรณรงค์เสริมสร้างจิตส�านึกในการรักษาความสะอาดในโรงเรียน เนื่องในวันรณรงค์

ท�าความสะอาดโลก เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนฉิมพลี เขตตล่ิงชัน และแจ้งให้โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันทั้ง ๔๓๗ โรงเรียน ผลการด�าเนินการในวันรณรงค์ ปริมาณมูลฝอย
ที่เก็บได้ ๔,๗๔๐ กิโลกรรม โดยแยกการด�าเนินการมูลฝอย ดังนี้ 

 • มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยอันตราย ส�านักงานเขตน�าไปก�าจัดในที่เหมาะสม              
 • มูลฝอยรีไซเคิล บางส่วนโรงเรียนน�าไปประดิษฐ์ของใช้และของประดับ บางส่วนที่เหลือก็น�าไปขาย

เป็นรายได้เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน 
 • มูลฝอยอินทรีย์ เช่น ใบไม้ เศษอาหาร โรงเรียนน�าไปท�าปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
๒.  ก�าหนดให้โรงเรยีนทัง้ ๔๓๗ โรงเรยีน รณรงค์กจิกรรมดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง โดยท�ารายงานการจดัการ

มูลฝอยในโรงเรียนส่งส�านักงานเขตทุกเดือน เพื่อรวบรวมส่งส�านักการศึกษา
๓.  ก�าหนดแนวทางการลดและเลกิใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมในโรงเรยีน โดยเริม่ด�าเนนิการในภาคเรยีน

ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๔.  ส�านกัการศกึษาปรบัเปลีย่นบรรจภุณัฑ์จากนมถงุพลาสตกิเป็นนมกล่อง ตามโครงการรกัษ์โลก เลกิใช้

พลาสตกิ โดยจดัซ้ือนมยเูอชทชีนดิกล่องแทนนมพลาสเจอร์ไรส์ชนดิถงุให้กบันกัเรียน ตัง้แต่ภาคเรยีนที ่๒/๒๕๖๑ 
๕.  ส�านักการศึกษาก�าหนดให้ทุกส่วนราชการเลิกใช้น�้าดื่มขวดพลาสติกในการจัดประชุมต่าง ๆ รณรงค์

ให้ใช้ภาชนะอื่นที่มาตรฐานใส่อาหารแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟม รณรงค์การใช้ถุงผ้าทดแทน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑.  กรุงเทพมหานครควรก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเรื่องส�านักงานปลอดมลพิษ (Green and 

Clean Office) โดยแต่งตั้งผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาบูรณาการ
ภารกิจ ก�าหนดแผนงาน แนวทาง และหลักเกณฑ์การประเมินที่เป็นมาตรฐานกลางในการประเมินทุกหน่วยงาน 
ทั้งนี้ อาจแยกหลักเกณฑ์การประเมินส�าหรับหน่วยงานราชการและสถานประกอบการตามความเหมาะสม และ
อาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินฯ   

๒.  ควรรณรงค์และท�าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายภายในของกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดการเปลี่ยน 
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สรุปผลงานคณะกรรมการ 
การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

แปลงเป็นรปูธรรม เพือ่ให้หน่วยงานของกรงุเทพมหานครเป็นต้นแบบด้านสิง่แวดล้อมและส�านกังาน  ปลอดมลพษิ
ให้ครบถ้วนก่อน จากนั้นจึงขยายผลไปยังบุคคลภายนอกและสังคมทั่วไป  

๕. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดเก็บและขนมูลฝอยในพื้นที่เขต 
คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารส�านักงานเขตสายไหม  

และส�านกังานเขตห้วยขวาง ซึง่เป็นตวัแทนของส�านกังานเขตทีมี่ผลการจดัการมลูฝอยทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่รบัทราบ 
แนวทางการจดัเกบ็มลูฝอย การควบคมุและก�ากับการท�างานของเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่กบ็ขนมลูฝอย มาตรการ
ดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน สวัสดิการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ สรุปได้ดังนี้

ส�านักงานเขตสายไหม
ส�านักงานเขตสายไหมได้ด�าเนินการจัดเก็บมูลฝอย โดยถนนสายหลักจะต้องด�าเนินการให้เสร็จก่อนเวลา 

๐๕.๓๐ น. ส่วนถนนสายรองให้จัดเก็บมูลฝอยทุกวันเพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง ในตลาดสดต้องจัดเก็บมูลฝอย
ทุกวัน ส่วนมูลฝอยชิ้นใหญ่ให้จัดเก็บในวันอาทิตย์สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง นอกจากนั้น ในกรณีที่มีมูลฝอยตกค้างก็จะ
จัดหน่วยเร่งด่วนเพื่อดูแลพื้นท่ี ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง ส่วนที่ขายได้ก็จะ
น�าไปขาย และด�าเนินการโครงการทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา ทั้งในถนนสายหลัก ถนนสายรอง และพื้นที่ริมคลอง

แผนการการจัดเก็บมูลฝอย ส�านักงานเขตสายไหมได้แบ่งพื้นที่การจัดเก็บออกเป็น ๓๒ พื้นที่  ตามขนาด
ของรถ ดังนี้

๑.  รถอดัมลูฝอย ขนาด ๕ ตนั มจี�านวน ๑๕ คัน โดยรถ ๑ คันประกอบด้วยพนกังานขบัรถ ๑ คน พนกังาน
ประจ�ารถ ๔ คน จัดเก็บมูลฝอย ๒๑ พื้นที่  

๒.  รถอัดมูลฝอย ขนาด ๒ ตัน จ�านวน ๕ คัน โดยรถ ๑ คัน ประกอบด้วยพนักงานขับรถ ๑ คน พนักงาน
ประจ�ารถ ๓ คน จัดเก็บมูลฝอย ๖ พื้นที่ 

๓.  รถยกภาชนะคอนเทรนเนอร์ ขนาด ๘ ลบ.ม. จ�านวน ๒ คัน จัดเก็บมูลฝอยบริเวณตลาด วัด โรงเรียน 
โรงงาน ที่มีปริมาณมูลฝอยจ�านวนมาก 

๔.  รถแบบเปิดข้าง ขนาด ๒ ตัน จ�านวน ๑ คัน จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ตามชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน โดย
วิ่งจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จ�านวน ๒ ครั้ง/เดือน 

๕.  รถยกถังมูลฝอยแบบเปิดข้าง ขนาด ๒ ตัน จ�านวน ๑ คัน จัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์ประเภทเปลือกผลไม้ 
ผัก ตามชุมชนที่ร่วมโครงการเพื่อใช้ท�าน�้าหมักชีวภาพ 

การรณรงค์เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง ได้จัดท�าโครงการต่าง ๆ เช่น 
๑.  โครงการทรัพย์ทวี บุญทวีรีไซเคิล โดยให้เจ้าหน้าที่ของส�านักงานเขตเก็บมูลฝอยมาช่ัง ซึ่งจะช่วย  

ลดปริมาณมูลฝอยได้ปีละประมาณ ๒.๓ ตัน 
๒.  การจัดเก็บมูลฝอยช้ินใหญ่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกวันอาทิตย์ สามารถลดปริมาณมูลฝอยจากการน�า

มูลฝอยชิ้นใหญ่กลับมาใช้ประโยชน์ได้ ๖๙.๗๗๐ ตัน/ปี
๓.  โครงการบวร บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งในโรงเรียนมีการจัดตั้งธนาคารมูลฝอย สามารถลดปริมาณมูลฝอย

ได้ ๔.๕๐ ตัน/ปี
การจัดการมูลฝอยอินทรีย์ - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้

ความรูแ้ก่ผูส้นใจคดัแยกมลูฝอยอนิทรย์ี เช่น เศษผกั ผลไม้ เปลือกไข่ ผักตบชวา กิง่ไม้ ใบไม้ เพือ่มาท�าปุย๋ สามารถ
ลดปริมาณมูลฝอยได้ประมาณ ๕,๖๗๗.๗๕ ตัน/ปี
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การจัดการมูลฝอยอันตราย - ให้บริการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในหมู่บ้านและชุมชน จ�านวน ๑๙๗ แห่ง 
จัดเก็บเดือนละ ๒ ครั้งต่อชุมชน/หมู่บ้าน สามารถจัดเก็บได้ ๓๒.๐๕ ตัน/ปี

การมีส่วนร่วมของประชาชน ด�าเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้
๑. โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM : Community Based Solid Waste Management) โดย

เน้นให้ชุมชนแก้ไขปัญหามูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยตนเอง ซึ่งมี ๑๐ ชุมชนเข้าร่วมโครงการ
๒. โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ใน ๑๔ กลุ่มเป้าหมาย 
๓. โครงการอาสาสมคัรชกัลากมลูฝอยในชมุชน โดยจ้างอาสาสมคัรปฏบิตังิานด้านเกบ็มลูฝอยในชมุชนที่

รถเก็บมูลฝอยเข้าไม่ถึง จ�านวน ๖ ชุมชน
การควบคุมและก�ากับการท�างานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอย 
ส�านักงานเขตจะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการเก็บขนมูลฝอยให้ชัดเจนและปฏิบัติหน้าท่ีตาม

แผนการจัดเก็บมูลฝอย จัดท�าใบลงเวลาการปฏิบัติงาน รายงานการปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมออกตรวจสอบพื้นที่
มูลฝอยตกค้างและด�าเนินการแก้ไขปัญหา ประชุมท�าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
เป็นระยะ รวมทั้ง ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องวินัย การรักษาวินัย และการลาของลูกจ้าง 

การดูแลความปลอดภัย สุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และสวัสดิการต่าง ๆ 
ส�านักงานเขตจัดอบรมการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากมูลฝอย อบรมการเฝ้า

ระวัง และสังเกตวัตถุต้องสงสัยเป็นประจ�าทุกปี

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑.  อัตราก�าลังของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านการเก็บขนมูลฝอยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเนื่องจากมี

ปัญหาด้านสุขภาพ การเจ็บป่วยและลาออกบ่อยครั้ง
๒.  มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยจากพื้นที่อื่น เนื่องจากส�านักงานเขตสายไหมมีแนวพื้นที่ติดต่อกับจังหวัด

ปทุมธานี บริเวณถนนเป็นพื้นที่ของเขตสายไหมแต่หมู่บ้านจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี  

ส�านักงานเขตห้วยขวาง
ส�านักงานเขตห้วยขวางด�าเนินการตามนโยบายบ้านเมืองสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากอาคารสถานที่ และ

สถานประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นประจ�าสม�่าเสมอ ไม่มีปัญหามูลฝอยตกค้าง ซึ่งได้ด�าเนินการเก็บมูลฝอยใน
ถนนสายหลัก สายรอง ให้เรียบร้อยก่อนเวลา ๐๕.๓๐ น. เป็นประจ�าทุกวัน

แผนการจัดเก็บมูลฝอยของส�านักงานเขตห้วยขวาง มีดังนี้
๑.  จัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของรถเก็บขนมูลฝอยให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขตห้วยขวาง จ�านวน ๔๒ พื้นที่
๒.  จัดท�าแผนปฏิบัติงานและเส้นทางเดินรถ (Route Map) ของรถเก็บขนมูลฝอยทุกพื้นที่
๓.  แบ่งรอบปฏิบัติงานในการจัดเก็บมูลฝอยจากอาคารสถานที่และสถานประกอบการต่างๆ ออกเป็น  

๔ รอบ และมีรอบเร่งด่วนอีก ๑ รอบ
๔.  ตรวจสอบแนะน�าอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ให้จัดท�าจุดพักรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ และ

สะดวกในการเข้าจัดเก็บมูลฝอย
๕. การจัดเก็บมูลฝอยทางเรือ บริเวณชุมชนริมคลองลาดพร้าว และคลองบางซื่อ
๖.  มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยประจ�าชุมชนต่าง ๆ ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง จ�านวน ๖ ชุมชน  
๗.  สถิติปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในพื้นที่เขตห้วยขวางเฉลี่ย ๒๒๑.๔๔ ตัน/วัน
ด�าเนินการโครงการทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา ทั้งหมด ๓๒ จุด ทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองในชุมชน 

และริมคลอง
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สรุปผลงานคณะกรรมการ 
การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

นโยบายการจัดเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่และของเหลือใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทิ้ง
มลูฝอยชิน้ใหญ่และสิง่ของเหลอืใช้ทีไ่ม่อาจทิง้ไปกับรถเกบ็ขนมลูฝอยประจ�าวนัได้ด�าเนนิการทกุวันเสาร์ - อาทติย์ 
หมุนเวียนไปตามชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วพื้นที่เขตห้วยขวาง

การควบคุมก�ากับการท�างานของจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอย 
ส�านักงานเขตห้วยขวางควบคุมและก�ากับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ�ารถเก็บขนมูลฝอยในแต่ละ

พืน้ที ่โดยมอบหมายผูค้วบคมุงานเกบ็ขนมลูฝอยและเจ้าหน้าทีง่านรกัษาความสะอาดควบคมุก�ากบัการปฏบิตังิาน 
ให้เป็นไปตามแผนปฏบิตังิานและหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ ได้แก่ การเข้าเกบ็มลูฝอยตามรอบเวลาและตามเส้นทาง 
เดินรถในแต่ละพื้นที่ ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ต่อวัน/คัน และชั่วโมงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสถิติ 
ข้อร้องเรยีนในแต่ละพืน้ที ่นอกจากนัน้ ได้มคี�าสัง่วางแนวทางและข้อก�าหนดในการปฏบิตังิานเป็นกรอบแนวทาง
ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยลดปัญหา
ร้องเรียนด้านเหตุเดือดร้อนร�าคาญจากการปฏิบัติงานของรถเก็บขนมูลฝอย

มาตรการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ  ของ
เจ้าหน้าที่ มีดังนี้

๑.  จดัหาวัสดปุ้องกนัอบุตัภิยัให้เจ้าหน้าทีไ่ด้สวมใส่ในขณะปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ความปลอดภยั ได้แก่ เสือ้กัก๊
สะท้อนแสง รองเท้าบู๊ต ถุงมือ ผ้าปิดปาก 

๒.  ก�าชับให้เจ้าหน้าที่สวมใส่ชุดป้องกันอุบัติภัย และใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด 
เพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษมูลฝอยและอุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน

๓.  จัดส่งคนงานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ�าปี
๔.  จัดส่งคนงานเข้ารับการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน 
๕.  หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนการท�าประกันอุบัติเหตุให้แก่คนงาน
๖.  เร่งรัดการด�าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่โดยรวดเร็ว เช่น เงินค่าอาหารท�าการนอก

เวลาราชการ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เป็นต้น
๗.  จดัสมัมนาศกึษาดงูานและกจิกรรมกลุม่สมัพนัธ์เพือ่สร้างความสามคัคใีนหมูค่ณะและขวญัก�าลงัใจใน

การท�างานให้แก่เจ้าหน้าที่

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑.  การขาดอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย)  

ในระดับรุนแรง ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ลูกจ้างลาออกบ่อยครั้ง 
๒.  เนื่องจากพื้นที่เขตห้วยขวางมีการขยายตัวเติบโตของเมือง มีความหนาแน่นของประชากรเพ่ิมสูงขึ้น 

ทั้งประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวในย่านธุรกิจการค้า และมีโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่เกิดขึ้นเป็น
จ�านวนมาก จึงส่งผลให้มีปริมาณมูลฝอยในพื้นท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคส�าคัญในการควบคุมปริมาณมูลฝอย
ในพื้นที่ให้ลดลงตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑.  กรุงเทพมหานครควรก�าหนดคุณลักษณะของรถเก็บขนมูลฝอยให้มีช่องแยกมูลฝอยประเภทต่าง ๆ 

เพื่อไม่ให้มีการน�ามูลฝอยทุกประเภทมาเทรวมกัน
๒.  กรงุเทพมหานครควรพิจารณาจดัหาเครือ่งมอือปุกรณ์ทีม่คีวามจ�าเป็นในการปฏบิตังิานเกบ็ขนมลูฝอย

ให้ส�านักงานเขตที่มีความจ�าเป็น เช่น รถยกถังรองรับมูลฝอยขนาด ขนาด ๘ ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
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มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานเก็บขนมูลฝอยของ 
ส�านักงานเขต 

๓.  กรงุเทพมหานครควรศกึษาแนวทางการจ้างเหมาเอกชนด�าเนนิการเกบ็ขนและก�าจดัมลูฝอยทัง้ระบบ 
(Out source) อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเก็บขนมูลฝอย ซึ่งในหลายพื้นที่เขตประสบปัญหาขาดอัตราก�าลัง 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย อีกทั้งค่าใช้จ่ายในกระบวนการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครถือว่า 
สูงมาก 

๔.  ควรก�าหนดมาตรการในการบังคับใช้ทางกฎหมายให้เคร่งครัดส�าหรับประชาชนที่ไม่ทิ้งมูลฝอยลงถัง
รองรบัมลูฝอยทีจ่ดัไว้ให้ หรอืไม่มกีารคดัแยกมลูฝอยในบ้านเรอืน โดยอาจจะมกีารเกบ็ค่าธรรมเนยีมเก็บขนมลูฝอย 
ในอัตราที่สูงกว่าครัวเรือนที่มีการคัดแยกมูลฝอย 

๖. แนวทางการเพิ่มมูลค่าของมูลฝอยด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในการจัดการมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมได้ประชมุร่วมกบัส�านกัส่ิงแวดล้อมเพือ่หารอืแนวทาง
การเพิ่มมูลค่าของมูลฝอยด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการจัดการมูลฝอยมีหลายฉบับ ดังนี้
๑.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มี ๒ มาตราที่เกี่ยวข้องคือ
 มาตรา ๑๘ การเก็บ ขน หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอยเป็นอ�านาจของท้องถิ่น โดยด�าเนินการเอง 

หรือร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือท้องถิ่นอื่น หรือมอบบุคคลใดด�าเนินการแทนได้
 มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขน หรือก�าจัดส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยท�า

เป็นธุรกิจ หรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ซึ่งกรุงเทพมหานครยังไม่เคยอนุญาตให้หน่วยงานด�าเนินการ

๒.  พระราชบญัญัตริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  
มี ๒ มาตราที่เกี่ยวข้อง คือ

 มาตรา ๓๔/๑ การเก็บ ขน และก�าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นอ�านาจของท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึง อบจ. 
โดย ด�าเนินการเอง หรือร่วมกับท้องถิ่นอื่น หรือมอบหมายหน่วยงานรัฐ ท้องถ่ินอื่นรวมทั้ง อบจ. หรือเอกชน  
ซึง่การมอบเอกชนไม่ถอืเป็นการร่วมลงทนุแต่มหาดไทยต้องก�าหนดหลักเกณฑ์ฯ โดยค�านงึถงึกฎหมายว่าด้วยการ
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 มาตรา ๓๔/๒ ผูใ้ดประสงค์จะด�าเนนิกจิการรบัท�าการเกบ็ ขน ก�าจดั หรอืหาประโยชน์จากการจดัการ 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแนบท้าย พ.ร.บ. ดังนี้

 • การเก็บขน ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
 • การก�าจัด ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท
 • การหาประโยชน์ ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
๓.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งก�าหนดแนวทางให้ท้องถิ่น

ด�าเนินการเก็บ ขน และก�าจัดมูลฝอย ตามข้อ ๑๕ - ๒๑ การมอบหมายเอกชน และ ข้อ ๒๒ - ๒๓ การด�าเนิน
การใช้และหาประโยชน์ 

๔.  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมกิจการรับท�าการ เก็บ ขน หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย โดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งผู้ว่าราชการ
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สรุปผลงานคณะกรรมการ 
การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานคร ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการ
ควบคุมกิจการรับท�าการเก็บ ขน ก�าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยท�าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ตามค�าสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๑๘๖๔/๒๕๖๑ ลงวันที่  
๕ มถินุายน ๒๕๖๑ โดยมผีูแ้ทนจากหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น ส�านกัอนามยั ส�านกัการคลงั ส�านกังานกฎหมายและคดี  
ส�านักสิ่งแวดล้อม และผู้แทนหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน        

๕.  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมส�าหรับการด�าเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ก�าหนดบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ไว้ดังนี้

 • รับท�าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
 • รับท�าการก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
 • รับท�าการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รับท�าการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
การลงทนุม ี๒ ส่วน คอื การเก็บขนและการก�าจดั การก�าจดัมกีารด�าเนนิการหลายรูปแบบ ส่วนการเก็บขน  

ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครด�าเนินการเองทั้งหมดโดยเช่ารถเอกชน เป็นการลงทุนโดยกรุงเทพมหานครและใช้
บคุลากรของกรุงเทพมหานครทัง้หมด แต่ปัจจบุนัการเกบ็ขนและการก�าจดัจะแยกส่วนชดัเจน ส่วนใหญ่การก�าจดั
จะให้เอกชนด�าเนินการและได้รับผลประโยชน์จากมูลฝอยด้วย ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๓๔/๑ และ ๓๔/๒ ส่วนค่าเก็บขน ด�าเนนิ
การตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

ข้อ ๑๖ การมอบหมายให้เอกชนด�าเนินการหรือร่วมด�าเนินการเก็บหรือขนมูลฝอย ให้ด�าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ข้อ ๑๗ ในการมอบหมายให้เอกชนด�าเนินการหรือร่วมด�าเนินการก�าจัดมูลฝอย ให้คณะกรรมการจังหวัด 
หรือคณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณ ีให้ค�าแนะน�าราชการส่วนท้องถิน่ในการจดัท�าข้อเสนอเพือ่ให้รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายให้ความเห็นชอบฯ 

ในการเกบ็ขนไม่จ�าเป็นต้องผ่านความเหน็ชอบจากกระทรวงมหาดไทย สามารถ ใช้วธีิการจดัซือ้จดัจ้างได้
เลย ส่วนการก�าจดัจะต้องเสนอคณะกรรมการกลางของกระทรวงมหาดไทยพจิารณา หากกรงุเทพมหานครจะจ้าง
เหมาเอกชนด�าเนินการเก็บขนมูลฝอยก็สามารถด�าเนินการได้ อาจจะก�าหนดพื้นที่เขตน�าร่อง ๑ เขตที่มีปริมาณ
มูลฝอยที่เหมาะสมและมีวิธีการคิดน�้าหนักมูลฝอยที่ชัดเจน  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑.  การเพิ่มมูลค่าของมูลฝอยด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

สามารถด�าเนนิการตามพระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง (ฉบบัที ่๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔/๑ ซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณ และลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครได้ 

๒.  กรุงเทพมหานครอาจสร้างสถานีรบัมลูฝอยรไีซเคลิย่อยในพืน้ทีเ่ขตต่างๆ เพือ่เป็นจดุรวมให้ประชาชน
น�ามูลฝอยมูลฝอยที่มีมูลค่า ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมาทิ้ง มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ในระยะแรก
อาจจัดท�าเป็นโครงการน�าร่อง จากนั้นควรด�าเนินการให้เกิดความต่อเนื่องและจริงจัง   
๗. โครงการท่ีเสนอขอความเหน็ชอบจากสภากรงุเทพมหานครในการผกูพนังบประมาณรายจ่าย
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ประจ�าปี รวมทั้งแผนการก�าจัดมูลฝอยโดยการฝังกลบหรือวิธีการอื่นที่สอดคล้องกับแผนการ
ก�าจัดมูลฝอยที่จะด�าเนินการตามโครงการดังกล่าว

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมร่วมกับส�านักส่ิงแวดล้อมเพื่อพิจารณา
ความคุม้ค่าโครงการทีเ่สนอขอความเหน็ชอบจากสภากรงุเทพมหานครในการผกูพนังบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  
รวมทั้งแผนการก�าจัดมูลฝอยโดยการฝังกลบหรือวิธีการอื่นที่สอดคล้องกับแผนการก�าจัดมูลฝอยที่จะด�าเนินการ
ตามโครงการดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

๑.  โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน 
ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุช

๒.  โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน 
ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม

โครงการท่ี ๑ และโครงการท่ี ๒ มีระยะเวลาจ้างด�าเนินการตลอดสัญญา ๒๐ ปี รวมกับขั้นตอนการ 
จัดซื้อจัดจ้างจนได้ตัวผู้รับจ้าง ๑ ปี และระยะเวลาก่อสร้าง ๓ ปี รวมระยะเวลาโครงการเป็น ๒๔ ปี งบประมาณ 
๗,๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ค่าจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอย เป็นเงิน ๗๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าจ้าง       
ทีป่รึกษาควบคมุงานการก่อสร้างโรงงานฯ เป็นเงนิ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ลดการฝังกลบมลูฝอยเนือ่งจากปัญหา
การขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการฝังกลบและรองรับโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยไปฝังกลบที่ใกล้จะหมด
สัญญา เมื่อสิ้นสุดโครงการทรัพย์สินจะเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร เตาเผาเป็นแบบ Stoker Type หรือ
แบบตะกรับ แบบเดียวกับเตาเผาขนาด ๓๐๐ ตันต่อวัน ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม ซึ่งได้มีผลการศึกษาและ
ผ่านกระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนแล้ว ส�าหรบัค่าจ้างเอกชนด�าเนนิการราคาตนัละ ๑,๐๐๐ บาท  
เหตทุีก่รุงเทพมหานครเร่งด�าเนนิการโครงการก่อสร้างเตาเผาทัง้ ๒ โครงการ เนือ่งจากนโยบายของคณะกรรมการ
ก�ากบักจิการพลงังานเก่ียวกบัการรบัซือ้กระแสไฟฟ้าก�าหนดไว้ว่าจะต้องเป็นโครงการเตาเผามลูฝอย ทีเ่ป็นคูส่ญัญา 
กบัรัฐโดยตรง ก่อสร้างในทีดิ่นของรฐัและต้องจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า ภายในปี ๒๕๖๓ และได้รายงานคณะกรรมการ
กลาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การจดัการมลูฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ อยูร่ะหว่างคณะกรรมการกลางเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา และขออนุมัติโควตาจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง 
หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบจะส่งเรื่องให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการหาตัวผู้รับจ้าง จากนั้น
จะเสนอสภากรุงเทพมหานครพิจารณา หากสภากรุงเทพมหานครเห็นชอบก็จะด�าเนินการก�าหนด TOR และ
ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ต่อไป

โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผาที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม จะไม่ต่อสัญญา
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมลูฝอยจากศนูย์ก�าจดัมลูฝอยหนองแขมไปฝังกลบ แต่จะใช้วธิกีารบรหิารจดัการแบบ
ยืดหยุ่นสัญญา เนื่องจากในปี ๒๕๖๓ โรงงานเตาเผามูลฝอยจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีแผนจะลดปริมาณการ       
ฝังกลบจากศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม จาก ๒,๐๐๐ ตันต่อวัน เหลือ ๑,๕๐๐ ตันต่อวัน ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้
ด�าเนินการ ๗ ปี แต่คาดว่างบประมาณจะหมดภายใน ๓ ปี คาดว่าจะพอดีกับช่วงโรงงานเตาเผามูลฝอยก่อสร้าง
เสร็จพร้อมเดินระบบ

ส�าหรับโครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมลูฝอยโดยระบบเตาเผาทีศ่นูย์ก�าจัดมลูฝอยอ่อนนชุ จะลดปรมิาณ
การจ้างเหมาเอกขนขนมูลฝอยจากศนูย์ก�าจดัมลูฝอยอ่อนนชุไปฝังกลบจาก ๑,๘๐๐ ตนัต่อวัน เหลือ ๘๐๐ ตนัต่อวนั  
และเมื่อก่อสร้างเตาเผามูลฝอยและศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอยชุมชนพร้อมด�าเนินโครงการ รวมกับการหมัก
ท�าปุ๋ยก็จะปรับสัญญาจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยไปฝังกลบเป็น ไม่เกิน ๕๐๐ ตันต่อวัน

๓.  โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่และน�าไปก�าจัดอย่าง 
ถูกสุขลักษณะ ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยสายไหม 
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๔.  โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่และน�าไปก�าจัดอย่าง 
ถูกสุขลักษณะ ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม

ทั้ง ๒ โครงการเป็นการให้สัมปทานเอกชนขนมูลฝอยจากสถานขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงเครื่องอัดมูลฝอย หรือ Compacter ที่มีอยู่เดิมน�ามาใช้ประโยชน์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน 
และน�าไปก�าจัดโดยระบบเตาเผาหรอืระบบหมกัท�าปุย๋เพือ่ผลติไฟฟ้า หรอืระบบผสมผสานทีเ่หมาะสมในพืน้ท่ีของ
เอกชนพร้อมบริหารจดัการ โดยวสัดผุลพลอยได้จากกระบวนการและทรพัย์สนิทีก่่อสร้างในพ้ืนทีเ่อกชนจะเป็นของ
เอกชน (BOO) ระยะเวลาด�าเนนิการ ๒๐ ปี ระยะเวลาด�าเนนิการจนถงึได้ตวัผูร้บัจ้าง ๑ ปี ระยะเวลาก่อสร้าง ๒ ปี  
รวมระยะเวลาด�าเนินการ ๒๓ ปี งบประมาณแต่ละโครงการ ๔,๙๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยกรุงเทพมหานครจ่าย
ค่าจ้างเหมาตามปริมาณมูลฝอยที่เข้าสถานี ค่าจ้างด�าเนินการตันละ ๖๘๐ บาท

๕.  โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมลูฝอยพร้อมบรหิารจัดการศูนย์เรยีนรู้การจัดการมลูฝอยและของเสยี
ชมุชน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตนัต่อวนั ทีศ่นูย์ก�าจดัมลูฝอยอ่อนนชุ โดยเอกชนลงทนุและบรหิารศูนย์ฯ เพิม่ระบบ 
หมักปุ๋ยและผลิตพลังงาน ผลพลอยได้จากกระบวนการจะเป็นของเอกชน เม่ือส้ินสุดโครงการทรัพย์สินเป็น
กรรมสทิธิข์องกรงุเทพมหานคร (BOT) ระยะเวลาด�าเนนิการ ๒๐ ปี ระยะเวลาด�าเนนิการจนถงึได้ตวัผู้รบัจ้าง ๑ ปี  
ระยะเวลาก่อสร้าง ๒ ปี รวมระยะเวลาด�าเนินการ ๒๓ ปี งบประมาณโครงการ ๑,๖๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดย
กรุงเทพมหานครจ่ายค่าจ้างเหมาตามปริมาณมูลฝอยที่เข้าสถานี ค่าจ้างด�าเนินการตันละ ๗๕๐ บาท

๖.  โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมลูฝอยจากสถานขีนถ่ายมูลฝอยย่อยรชัวภิาและน�าส่งไปก�าจดัทีศ่นูย์ก�าจดั 
มลูฝอยของกรงุเทพมหานคร วนัละไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตนั โดยจ้างเหมาเอกชนขนมลูฝอยจากสถานขีนถ่ายมลูฝอย
รัชวภิาและน�าส่งไปก�าจดัท่ีศูนย์ก�าจดัมลูฝอย ระยะเวลาด�าเนนิการ ๑๐ ปี ระยะเวลาด�าเนนิการจนถึงได้ตวั ผูร้บัจ้าง  
๑ ปี รวมระยะเวลาด�าเนินการ ๑๑ ปี (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๗๑) งบประมาณโครงการ ๗๙๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท  
โดยกทม. จ่ายค่าจ้างเหมาตามปริมาณมูลฝอยที่เข้าสถานี ค่าจ้างด�าเนินการตันละ ๔๓๖ บาท

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑.  กรุงเทพมหานครควรศึกษา และวางแผนการบริหารจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการอ่ืน 

นอกจากวิธีการเผาหรือการฝังกลบ เช่น การจ�าหน่ายให้เอกชนหรือการให้สิทธิเอกชนรับไปด�าเนินการ เป็นต้น
๒.  โครงการที่มีลักษณะการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบ BOT (Build Operate 

and Transfer) กรุงเทพมหานครควรก�าหนดรายละเอียด TOR ให้รอบคอบรัดกุม เพราะเมื่อครบก�าหนดระยะ
เวลาตามสัญญา ทรัพย์สินต่าง ๆ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร ไม่ควรให้มีการต่อสัญญาเพราะจะ
ท�าให้ทรัพย์สินดังกล่าวเสื่อมสภาพมากขึ้น อาจท�าให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์

๓.  ค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยมูลฝอยด้วยวิธีต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครด�าเนินการ ควรแสดงให้เห็น
ว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายการก�าจัดมูลฝอยในภาพรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างชัดเจน

๔.  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยต่าง ๆ ต้องด�าเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม

๕.  กรุงเทพมหานครควรเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมให้ครบถ้วน จดัท�าแผนให้ชดัเจน และ
ท�าความเข้าใจกบัประชาชนเกีย่วกบัค่าธรรมเนยีมทีป่รบัสูงขึน้ กรงุเทพมหานครน�าไปด�าเนนิการให้เกดิประโยชน์
กับประชาชนอย่างไร และควรอ�านวยความสะดวกกับประชาชนในการช�าระค่าธรรมเนียม โดยเพิ่มช่องทางการ
ช�าระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือช�าระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
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๘. แผนแม่บทการพัฒนาและการจัดระเบียบสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในสวนลุมพินีใน 
ภาพรวม

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมร่วมกับส�านักส่ิงแวดล้อม เพื่อรับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนแม่บทการพัฒนาและการจัดระเบียบสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในสวนลุมพินี สรุปได้ดังนี้

แผนแม่บทการพฒันาการจดัระเบยีบสิง่อ�านวยความสะดวกภายในสวนลุมพนิ ีกรงุเทพมหานครได้ มคี�าส่ัง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นท่ีสวนลุมพินี ซ่ึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานและฝ่ายนิติบัญญัติ
ของกรุงเทพมหานครเป็นท่ีปรึกษา โดยประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานที่ปรึกษา รองประธานสภา
กรุงเทพมหานครคนท่ีสอง และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและ 
สิง่แวดล้อมเป็นทีป่รกึษา รวมทัง้มผีูบ้รหิารและหัวหน้าหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเป็นกรรมการ ผู้อ�านวยการส�านกังาน
สวนสาธารณะเป็นกรรมการและเลขานุการ แต่ทั้งนี้ ต้องรอผลการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่
สวนลุมพินี ซึ่งจะเป็นผู้มีอ�านาจในการก�าหนดแผนและแนวทางการพัฒนาสวนลุมพินี 

ส�าหรบัแนวทางการปรบัปรงุสวนลมุพนิใีห้เป็นสวนสาธารณะส�าหรบัผูส้งูอายแุละผูพ้กิารนัน้  สวนลมุพนิี 
ได้มีการปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ดังนี้

๑.  การปรับปรุงห้องสุขา จ�านวน ๙ หลัง การดูแลห้องสุขามอบหมายให้ลูกจ้างต�าแหน่งคนสวนของ
ส�านักงานสวนสาธารณะดูแลและท�าความสะอาด

๒.  ปรบัปรงุทางลาดขึน้ทางเดนิเท้าให้มคีวามเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่ส�าหรบัรถเขน็ผู้พกิารภายในบริเวณ
สวนลมุพินี จ�านวน ๓๐ จุด และส�านกัการโยธาด�าเนนิการปรบัปรงุเรยีบร้อยแล้ว ส่วนการปรบัปรุงทีจ่อดรถส�าหรบั
ผู้พิการด้วยการทาสีและตีเส้นบริเวณที่จอดรถ ส�านักการจราจรและขนส่งด�าเนินการ

๓.  ปรับปรุงลานตะวันยิ้ม แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ของวัยรุ่น และของผู้สูงอายุ คนพิการ พร้อมติดตั้ง 
สิ่งอ�านวยความสะดวก ขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าพื้นที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๔.  ปรับปรุงอาคารศูนย์ผู้สูงอายุสวนลุมพินี โดยใช้งบประมาณของส�านักสิ่งแวดล้อม ขอด�าเนินการ
ปรับปรุงพร้อมกับเรือนเพาะช�าสวนลุมพินี

๕.  ปรบัปรุงศาลาการไฟฟ้าสามเสน โดยการไฟฟ้านครหลวง ขณะนีเ้สรจ็เรยีบร้อยแล้ว โดยก�าหนดรบัมอบ 
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๖.  ปลูกสร้างสวนสาลวัน โดยปลูกต้นไม้ในพุทธประวัติ จ�านวน ๓๑ ต้น เช่น ต้นสาละอินเดีย ไผ่สีทอง 
ต้นจิก ต้นบุนนาค ต้นเกต ต้องทองหลาง    

นอกจากนี้ ยังมีอาคารสโมสรพลเมืองอาวุโสแห่งเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ 
พักผ่อนส�าหรับผู้สูงอายุ ขณะน้ีช�ารุดทรุดโทรมอยู่ระหว่างส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวด�าเนินการ
ซ่อมแซม และมีศูนย์อาหารศรีไทยเดิมจ�าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เปิดบริการทุกวัน เวลา ๐๔.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.    

การปรับปรุงสาธารณูปโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนอื่น มีดังนี้
๑.  การปรับปรงุห้องสขุา จ�านวน ๙ หลงั ได้รบังบประมาณจาก บริษัท กลุ่มเซน็ทรลั จ�ากดั ซึง่มกีารรบัมอบ 

ห้องสุขาหลังแรกเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ หลังสุดท้ายได้รับมอบเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
๒.  การปรับปรุงทางลาด ซึ่งประสานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส�ารวจจุดในการปรับปรุง
๓.  การปรบัปรุงลานตะวนัยิม้ ได้รบัสนบัสนนุงบประมาณจาก บรษิทั บทีีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส์ จ�ากดั (มหาชน) 

และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด
๔.  การสร้างสวนสาลวัน ด�าเนินการโดยมูลนิธิเด็ก ตามโครงการ “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ” โดยจะปลูก

ต้นสาละอินเดียในรูปแบบสวนป่าจ�าลองภายในสวนลุมพินี ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  
ในพื้นที่สวนลุมพินี ปัจจุบันมีชมรม จ�านวน ๑๑๔ ชมรม และมีอาคารของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
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๑.  ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสวนลุมพินี สังกัดส�านักพัฒนาสังคม 
๒.  ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี สังกัดส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
๓.  ศูนย์สร้างสุขทุกวัย สังกัดส�านักวัฒนธรรม กีฬา และวัฒนธรรม  
๔.  ศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี สังกัดส�านักพัฒนาสังคม  
๕.  ศูนย์ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักอนามัย  
๖.  ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว สังกัดส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  
๗.  โรงเรียนสวนลุมพินี สังกัดส�านักการศึกษา  
๘.  ศูนย์นักกีฬาแบดมินตันของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย
๙.  สถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร
๑๐. สถานีไฟฟ้าย่อย การไฟฟ้านครหลวง
๑๑. ถังเก็บน�้าดี การประปานครหลวง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑.  แผนแม่บทการด�าเนนิการภายในสวนลมุพนิต้ีองเสนอให้คณะกรรมการพฒันาพืน้ทีส่วนลุมพนิพีจิารณา 

ผู้บริการกรุงเทพมหานครควรเร่งรัดก�าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่สวนลุมพินีโดยเร็ว
๒.  การให้บริการภายในสวนลุมพินี ควรเน้นด้านความสะอาดถูกสุขลักษณะของห้องสุขาสาธารณะ และ

ความปลอดภยัของอุปกรณ์ เครือ่งเล่นต่าง ๆ  ทีต่ัง้อยูภ่ายในสวนฯ และควรก�าหนดปลกัเกณฑ์การใช้บรกิารอปุกรณ์ 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เข้าใช้อย่างทั่วถึง รวมทั้งอาจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบ�ารุงรักษา

๓.  ค่าบริการต่าง ๆ ท่ีสวนลุมพินีจัดเก็บได้ ควรเป็นเงินบ�ารุงเพื่อน�ามาใช้พัฒนาปรับปรุงสวนลุมพินี  
ไม่ควรน�าเข้าเป็นรายได้ของกรงุเทพมหานคร เพราะจะถกูน�าไปใช้ในภารกจิอ่ืน ๆ  อาจต้องพิจารณาแก้ไขปรับปรงุ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๙. การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจาก
การใช้พื้นที่สวนลุมพินีเป็นสถานที่จัดงานกาชาด ประจ�าปี ๒๕๖๑

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อมได้ประชุมร่วมกับผู้แทนส�านักส่ิงแวดล้อม และ
ส�านักงานเขตปทุมวัน เพื่อรับทราบการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการป้องกันผลกระทบที่อาจ
เกิดจากการใช้พื้นที่สวนลุมพินีเป็นสถานที่จัดงานกาชาด ประจ�าปี ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้

สภากาชาดไทยก�าหนดการจดังานกาชาด ประจ�าปี ๒๕๖๑ ระหว่างวนัที ่๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ ถึงวนัที่  
๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ รวม ๙ วัน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงาน 
กาชาด ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และได้ขออนุญาตขอใช้พื้นที่สวนลุมพินีในการจัดงานดังกล่าว ซึ่งจะมีการ  
ออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ รวม ๘๘ หน่วยงาน โดยขอใช้พื้นที่ในการเตรียมงาน ๒๒ วัน (วันที่ ๑ - ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ระหว่างจัดงาน และการคืนสภาพพื้นที่หลังงานแล้วเสร็จ ๑๒ วัน (วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
- ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑) รวมทั้งสิ้น ๔๓ วัน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่ โดยขอให้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและการดูแลความปลอดภัย ดังนี้

๑.  ขยายเวลาปิดบริการสวนลุมพินีจากเดิมเวลา ๒๑.๐๐ น. เป็น ๒๒.๐๐ น. โดยเฉพาะประตู ๑ - ๔  
ซึ่งเป็นโซนพื้นที่จัดงานกาชาด ส่วนบริเวณประตู ๕ - ๘ ซึ่งไม่ใช่โซนพื้นที่จัดงาน ปิดตามเวลาปกติ

๒.  หน่วยงานต่างๆ ที่มาออกร้าน ต้องเก็บร้านให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๒๔.๐๐ น. 
๓.  การจัดงานดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้มาพักผ่อนและออกก�าลังกายภายในสวน
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๔.  ไม่มีการเก็บค่าผ่านประตูประชาชนผู้มาใช้สวน 
๕.  ให้ก�าหนดสินค้าที่จ�าหน่ายในงาน และก�ากับดูแลไม่ให้มีสินค้าที่ห้ามจ�าหน่ายในสวนสาธารณะ
 ๕.๑ ห้ามปรุง หรือประกอบอาหารภายในบริเวณสวน กรณีการเตรียมอาหารก่อนน�ามาจ�าหน่ายให้ 

ผู้จัดงานท�าความตกลงกับศูนย์การค้าศรีไทยเดิม เพื่อขอใช้พื้นที่
 ๕.๒ ห้ามน�าเตาแก๊สเข้ามาในสวนและบริเวณงาน ยกเว้นจุดที่ก�าหนดให้ประกอบอาหาร
 ๕.๓ ห้ามจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของมึนเมาทุกชนิด และบุหรี่ 
 ๕.๔ ห้ามจ�าหน่ายสัตว์เลี้ยง หรือน�าสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในสวนและบริเวณจัดงาน
๖.  รถผู้จัดงานต้องแสดงสติกเกอร์ติดหน้ารถก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง    
๗.  ก�าหนดเวลาอนุญาตรถเข้าเตรียมงานและส่งของในสวน และเส้นทางส่งของที่ชัดเจน เพื่อป้องกัน 

ผลกระทบต่อผู้ใช้สวน เช่น เวลารถส่งของ ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น. และ ๒๓.๐๐-๐๒.๐๐ น.เท่านั้น
๘.  การขยายเวลาเก็บร้าน เป็นเวลา ๒๔.๐๐ น. มีเงื่อนไขดังนี้      
 ๘.๑ เปิดเฉพาะพื้นที่งานกาชาด และให้ร้านค้าออกจากสวนทั้งหมดในเวลา ๒๔.๐๐ น.
 ๘.๒ สุขาสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่จัดงานกาชาด หลังเวลา ๒๑.๐๐ น. ให้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด

ประจ�า ถึงเวลา ๒๒.๐๐ น. เพื่อให้สวนพร้อมเปิดบริการในเวลา ๐๔.๓๐ น.
 ๘.๓ หลังเวลา ๒๒.๐๐ น. ให้ร้านค้าจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่จัดงาน และมูลฝอยในภาชนะรองรับ 

ในบริเวณจัดงานสะอาดเรียบร้อย เพื่อให้สวนพร้อมเปิดบริการเวลา ๐๔.๓๐น.
๙.  หลังปิดสวน ๒๒.๐๐ น. อนุญาตให้ผู้จัดงานเก็บของ/เก็บมูลฝอย/ท�าความสะอาดสุขาให้เรียบร้อย

ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น. 
๑๐. ผูจ้ดังานต้องจดัเตรยีมแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า/น�า้ประปา เพือ่ใช้ให้เพยีงพอต่อกจิกรรมในพืน้ทีจ่ดังาน
๑๑. ห้ามตัดต้นไม้ และท�าความเสียหายต่อสนามหญ้า แปลงไม้ดอกไม้ประดับ การก่อสร้าง ห้ามยึดโยง

กับต้นไม้ ห้ามตอกสมอบก
๑๒. สภากาชาดไทยต้องแจ้งระเบียบการใช้สวนสาธารณะให้ผู้จัดงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
๑๓. มจีดุรบัแจ้งเหตฉุกุเฉนิ เช่น เดก็พลดัหลง อบุตัเิหต ุและรักษาพยาบาลเบือ้งต้น และจดัให้มเีจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ประจ�าส�านักงานสวนลุมพินีทุกวัน ตลอดเวลาจัดงาน
๑๔. ความเสยีหายของพืน้ทีส่เีขยีว หรอืทรพัย์สนิของสวน ผูจ้ดังานจะต้องแก้ไข ซ่อมแซม หรอืปลกูทดแทน 
๑๕. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถส�าหรับผู้ค้าและหน่วยงานที่ออกร้านในบริเวณอื่นภายนอกสวนลุมพินี

แนวทางป้องกันที่กรุงเทพมหานครเตรียมการรองรับ
ปัญหาเรื่องมูลฝอย
ส�านักสิ่งแวดล้อมได้วางแผนการจัดการมูลฝอยเพ่ือป้องกันมูลฝอยตกค้างในแต่ละวันเพื่อให้สวนสะอาด 

พร้อมเปิดบริการในเวลา ๐๔.๓๐ น. วันรุ่งขึ้นดังนี้ 
๑.  เพิ่มจุดรับวางภาชนะรองรับมูลฝอยในบริเวณงาน จัดรถจัดเก็บมูลฝอย จ�านวน ๕ คัน และรถกระบะ

เทท้าย ๕ คัน รวม ๑๐ คัน จัดระบบการจัดเก็บมูลฝอยให้แล้วเสร็จไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในแต่ละวัน 
๒.  สนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ จ�านวน ๑๐ คัน และรถสุขาเคลื่อนที่ VIP ใกล้บริเวณออกร้านของหน่วย

งานราชการ จ�านวน ๒ คัน
๓.  จดัรถสนบัสนนุการให้บรกิาร ประกอบด้วย รถสบูสิง่ปฏกิลู จ�านวน ๒ คนั รถบรรทกุสิง่ปฏกิลู จ�านวน 

๒ คนั รถบรรทกุน�า้ จ�านวน ๒ คนั เพือ่บรกิารน�า้อปุโภค บรโิภค ส�าหรบัการป้องกนัผลกระทบเร่ืองมลูฝอยของกอง
อ�านวยการจดังานกาชาด จะรณรงค์ให้ร้านค้าใช้บรรจภุณัฑ์จากธรรมชาตย่ิอยสลายได้ ลดการใช้พลาสตกิและโฟม 
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ปัญหาเรื่องการรักษาความปลอดภัย 
กองอ�านวยการจัดงานกาชาดได้วางแผนการรักษาความปลอดภัย ดังนี้
๑.  คัดกรองรถของผู้จัดงานเข้าพื้นที่ โดยให้มีป้ายหน้ารถของสภากาชาดไทยแสดงก่อนเข้าพื้นที่   
๒.  ลงทะเบียนและออกบัตรให้ผู้อยู่เฝ้าร้านในช่วงที่สวนปิดบริการ และก่อนงานเริ่มในแต่ละวัน 
๓.  กองอ�านวยการกาชาด จะจัดให้มีหน่วยออกตรวจตามข้อก�าหนดรักษาความปลอดภัย พบผู้ฝ่าฝืนจะ

ด�าเนินการทันที 
นอกจากนี ้ส�านกัสิง่แวดล้อมได้วางแผนการรกัษาความปลอดภยั โดยจดัเจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัยจาก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกออกตรวจตราพื้นที่นอกบริเวณจัดงานกาชาดที่ไม่เปิดให้บริการ หลัง ๒๑.๐๐ น. 
และในบริเวณงานกาชาด

ปัญหาความเสียหายของพื้นที่สีเขียว
๑.  หากเกิดความเสียหายของพื้นท่ีสีเขียวหรือทรัพย์สินของสวน ผู้จัดงานจะต้องแก้ไขซ่อมแซม ปลูก

ทดแทน
๒.  หลงัจากงานกาชาด สวนลมุพนิจีะฟ้ืนฟพูืน้ทีส่เีขยีว และลดจดักจิกรรมจากหน่วยงานภายนอก เพือ่คนื 

พื้นที่สีเขียวให้ประชาชนโดยเร็ว

ปัญหาสถานที่จอดรถ
กองอ�านวยการจัดงานกาชาดจัดหาสถานที่จอดรถให้กับหน่วยงานออกร้านบริเวณอื่น เช่น อาคารภูมิสิริ 

หอสมดุจฬุาลงกรณ์ ด้านหน้าตกึอ�านวยวรธรรม ลานจอดรถสวนป่าเบญจกติ ิระยะที ่๑ ตกึ RBSC ราชด�าร ิส�าหรบั
ลานจอดรถสวนลมุพนิจีะสงวนไว้ส�าหรบัประชาชนผูม้าใช้บรกิารสวนเท่านัน้ ตามเงือ่นไขในการอนญุาตใช้สถานที่ 

ปัญหาเรื่องเสียงรบกวนผู้ใช้บริการสวนลุมพินี
กรมควบคุมมลพิษได้วางมาตรการควบคุมการใช้เสียงในแต่ละโซนของการจัดงาน เพื่อไม่ให้กระทบกับ

ประชาชนและชุมชนโดยรอบสวนลุมพินี โดยจะตรวจวัดเสียงอย่างสม�่าเสมอตลอดงาน
ส�านักสิ่งแวดล้อมได้ประสานขอความอนุเคราะห์ส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพใต้หมุนเวียนกันดูแลพื้นที่

ในเรื่องการรักษาความสะอาด การคัดแยกมูลฝอย และการจัดเก็บมูลฝอยพื้นที่ภายใน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑.  ส�านักสิ่งแวดล้อมควรประเมินผลกระทบและความเสียหายจากการจัดงานการชาดเพื่อเป็นเหตุผล

ประกอบการพิจารณา หากจะใช้พื้นที่สวนลุมพินีในการจัดงานในครั้งต่อไป
๒.  พื้นที่จัดงานกาชาดเป็นพื้นที่เปิด มีประตูทางเข้า - ออกหลายทาง และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเป็น

จ�านวนมาก จึงควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด รัดกุมเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้

๑๐. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครและแผนงานสร้าง
สวนสาธารณะในอนาคต

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อมได้ประชุมร่วมกับส�านักส่ิงแวดล้อมเพื่อรับทราบ
ความคบืหน้าโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะของกรงุเทพมหานคร และแผนงานก่อสร้างสวนสาธารณะในอนาคต 
สรุปได้ดังนี้
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ความคืบหน้าการก่อสร้างสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
๑.  สวนสาธารณะบึงล�าไผ่ (สวนสริิภริมย์)  ตัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ขตมนีบรุ ีพืน้ทีท่ัง้หมดแบ่งเป็น ๒ โซน โดยระยะแรก 

ด�าเนินการในพื้นที่ ๓๐ ไร่ ระยะท่ี ๒ พื้นท่ี ๔๘ ไร่ จะเปิดให้บริการได้ประมาณวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
สวนแห่งนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากเป็นสวนแห่งพันธุ์ไม้หายาก และสวนแห่งพันธุ์ไม้พุ่ม เช่น ต้นราชพฤกษ์  
ต้นชัยพฤกษ์ 

๒.  สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิ 
พระชนมพรรษา ๗ รอบ (บางบอน) มีพื้นที่ ๑๐๐ ไร่ ก�าหนดเปิดให้บริการประมาณปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๓.  สวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม ๖๙ มีพื้นที่ ๗๐ ไร่ ด�าเนินการก่อสร้างโดยบริษัท ไพโรจน์ 
สมพงษ์พาณิชย์ จ�ากัด คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

๔.  สวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนทวีวัฒนา - กาญจนาภิเษก พื้นที่ ๒๐ ไร่ งบประมาณ
ก่อสร้าง ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

๕.  สวนปทมุวนารกัษ์ ซึง่จดัสร้างโดยส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ อยูบ่รเิวณใกล้ห้างสรรพสนิค้า 
เซ็นทรัลเวิลด์ หลังจากจัดสร้างแล้วเสร็จจะส่งมอบให้กรุงเทพมหานครดูแลต่อไป

๖.  สวนสาธารณะบรเิวณถนนศรนีครนิทร์ - ร่มเกล้า ส�านกังบประมาณกรงุเทพมหานครลงพืน้ทีพ่จิารณา
เหตผุลความจ�าเป็นแล้ว เหน็ว่ามผีูม้าใช้ประโยชน์น้อยและใช้งบประมาณสงู จงึพจิารณางบประมาณให้เฉพาะการ
ปูหญ้าและปลูกต้นไม้เท่านั้น 

๗.  สวนเบญจกิติ ระยะที่ ๒ กรมธนารักษ์ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ยังไม่ได้ส่งมอบให้กรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบดูแล 

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ มีจ�านวน ๑ แห่ง คือ สวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดิน
กรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) พื้นที่ ๓๗ ไร่ งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย
กรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นที่ปรึกษาออกแบบ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์

การขดุล้อมย้ายต้นไม้ในพืน้ท่ีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ   ส�านกัส่ิงแวดล้อมได้ประสานความร่วมมอื 
กบัส�านกังานเขตหนองจอก ขอใช้พืน้ทีว่่างในพืน้ทีเ่ขตหนองจอกประมาณ ๘๐ ไร่ เพือ่น�าต้นไม้ทีข่ดุล้อมจากพืน้ที่
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าไปปลกูและสร้างเป็นสวนสาธารณะ โดยส�านกังานสวนสาธารณะออกแบบโดยเน้นเรือ่ง
ราวความเป็นมาของรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ  และม ีQR Code ของแต่ละถนนโดยส�านกังานเขตด�าเนนิการ และบรษิทั 
อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ�ากดั (มหาชน) ยนิดขีดุล้อม ขนย้ายต้นไม้และจ้างผูด้แูลรดน�า้ต้นไม้ในช่วงนี ้ขณะนี้
รวบรวมต้นไม้ไดป้ระมาณ ๓,๐๐๐ ต้น อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการล้อมย้ายตน้ไมต้ามแนว
รถไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึง่จะให้ผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญโดยตรงด�าเนนิการล้อมย้าย และได้ประสานงานสวนนงนชุในเบือ้งต้น 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑.  การปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะหรือการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวควรเน้นการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อให้เกิดความ

ร่มรื่น ลดปัญหามลภาวะและช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
๒.  ควรส�ารวจพืน้ทีว่่างเปล่าของภาครฐัและเอกชนเพือ่พฒันาเป็นพืน้ทีสี่เขยีว และควรส่งเสรมิและสนับสนนุ 

ให้หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยภาครัฐอาจจะให้การสนับสนุนพันธุ์ไม้
๓.  การโอนภารกิจให้ส�านักงานเขตด�าเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ควรให้การสนับสนุนงบประมาณให้

ส�านักงานเขตด้วย เพื่อให้สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.  ต้นไม้ที่อยู่ในพื้นท่ีเกาะกลางถนนเม่ือมีการก่อสร้างและต้องขุดล้อมย้ายต้นไปไปปลูกบริเวณอื่นต้อง
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สรุปผลงานคณะกรรมการ 
การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

ท�าความเข้าใจกับประชาชนด้วยเพื่อป้องกันกรณีเกิดข้อร้องเรียน และต้องค�านวณพื้นที่สีเขียวให้ถูกต้องตรงตาม
ความเป็นจริง ป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือซ�้าซ้อน 

๑๑. การพิจารณาเรื่องร้องเรียน
คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อม ได้รบัมอบหมายจากประธานสภากรงุเทพมหานคร

ให้พจิารณาเรือ่งร้องเรยีนต่าง ๆ  ซึง่คณะกรรมการได้เชญิหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุเพือ่ชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ
และการด�าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

๑๑.๑ เรือ่งร้องเรยีนกรณนีติบิคุคลหมูบ้่านจดัสรร คาซ่า แกรนด์ เอกมัย - รามอนิทรา ขอให้ส�านักงาน
เขตบึงกุ่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขุดลอกล�ารางสาธารณะหน้าหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าทิ้งที่ไหลออก
จากโครงการหมู่บ้าน

นติบิคุคลหมูบ้่านจดัสรรคาซ่า แกรนด์ เอกมยั-รามอนิทรา มหีนงัสือร้องเรยีนและขอให้ส�านกังานเขตบงึกุม่
ขุดลอกล�ารางทางกระบือ ตอน ๓ ซึ่งเป็นล�ารางสาธารณะหน้าหมู่บ้านเนื่องจากมีสภาพตื้นเขินท�าให้น�้าเสียไหล
ย้อนกลับเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าทิ้งที่ไหลออกจากโครงการหมู่บ้าน ล�ารางดังกล่าวมีความกว้างประมาณ ๒ - ๖ เมตร  
ยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร รองรับน�้าฝนและน�้าทิ้งจากบ้านเรือนประชาชนจากหมู่บ้านเพลินวิภาถึงคลองบางขวด 
ด้านซ้ายจะเชื่อมไปยังคลองบางขวด คลองบางเตย และระบายลงคลองแสนแสบ 

หมู่บ้านจัดสรรคาซ่า แกรนด์ เอกมัย - รามอินทรา มีบ้านเรือนจ�านวน ๑๗๕ หลัง ภายในโครงการหมู่บ้าน
มีระบบควบคุมคุณภาพน�้า โดยการสร้าง บ่อตรวจคุณภาพน�้า ซึ่งเป็นบ่อรับน�้าทิ้งจากบ้านเรือนประชาชนและน�้า
ทิง้จากพืน้ทีภ่ายในโครงการ ระบายสูบ่่อดกัมลูฝอยและแหล่งน�า้สาธารณะ ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญตัคิวบคมุ
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๘ ก�าหนดว่า หมูบ้่านที่
เป็นที่ดินจัดสรร ประเภท ก ถ้าโฉนดไม่เกิน ๕๐๐ แปลง ไม่ต้องสร้างบ่อบ�าบัดน�้าเสีย ดังนั้น หมู่บ้านคาซ่าแกรนด์ 
จึงไม่ต้องสร้างบ่อบ�าบัดน�้าเสีย มีเพียงบ่อพักระบายน�้า ซึ่งภายในโครงการหมู่บ้านจะมี ๒ บ่อ ที่สามารถระบาย
น�้าเชื่อมสู่ล�ารางสาธารณะได้ ประกอบด้วย บ่อที่ ๑ เป็นบ่อตรวจคุณภาพน�้า ซึ่งเป็นบ่อรับน�้าทิ้งจากหมู่บ้านเพื่อ
ระบายสู่บ่อที่ ๒ ซึ่งเป็นบ่อดักมูลฝอย แล้วระบายลงสู่ล�ารางสาธารณะทั้งซ้ายและขวา

ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ กรมควบคุมมลพิษได้มาสุ่มตรวจคุณภาพน�้าของหมู่บ้าน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ 
ตรวจพบค่าน�้าเสียเกินค่ามาตรฐานที่ทางราชการก�าหนด กรมควบคุมมลพิษได้ออกหนังสือแจ้งเตือนให้หมู่บ้าน
ด�าเนินการแก้ไข เมื่อมีการตรวจซ�้า ครั้งที่ ๒ ยังคงพบว่ามีค่าน�้าเสียเกินมาตรฐาน จึงได้ออกหนังสือแจ้งให้ช�าระ
ค่าปรับทางปกครอง ในกรณีที่ไม่ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสียของโครงการให้มีประสิทธิภาพ               
แต่กลับปล่อยน�้าเสียลงล�ารางสาธารณะ

ซึ่งนิติบุคคลโครงการฯ ได้แจ้งขออุทธรณ์ไปที่กรมควบคุมมลพิษ และมีหนังสือร้องเรียน ขอให้ส�านักงาน
เขตบึงกุ่มขุดลอกล�ารางสาธารณะหน้าหมู่บ้าน เนื่องจากมีสภาพตื้นเขินท�าให้น�้าเสียไหลย้อนกลับ ส�านักงานเขต
บึงกุ่มได้ตรวจสอบพื้นท่ีพบว่าล�ารางดังกล่าวมีสภาพตื้นเขิน แต่คงไม่ใช่สาเหตุหลักที่ท�าให้น�้าเสียไหลย้อนกลับ
ในพื้นที่โครงการจนเป็นเหตุให้กรมควบคุมมลพิษตรวจพบค่าน�้าเสียเกินมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ เพื่อด�าเนินการตาม
แผนการดูแลรักษาคูคลองและแก้ปัญหาการระบายน�้าในพื้นท่ีซึ่งเป็นภารกิจของส�านักงานเขต จึงได้ขุดลอกล�า
รางทางกระบือ ตอน ๓ ดังกล่าว และให้ค�าแนะน�านิติบุคคลโครงการฯ ว่าควรประสานกรมควบคุมมลพิษเกี่ยว
กับจุดในการตรวจวัดให้ชัดเจน เพราะบ่อที่ ๑ และบ่อที่ ๒ มีระยะห่างกัน ๓ เมตร  และบ่อที่ ๒ มีระดับเดียวกับ
คลองด้านนอก เมื่อระดับน�้าในคลองน�้าขึ้น – ลง จะมีน�้าไหลผ่านเข้า - ออกในบ่อตลอดเวลา ดังนั้น หากตรวจวัด
บ่อที ่๒ จะไม่สามารถตรวจวดัได้แน่ชดัว่าเป็นน�า้เสยีของหมูบ้่านหรือน�า้เสยีทีม่าจากล�ารางสาธารณะ จ�าเป็นต้อง
สุ่มตรวจในบ่อที่ ๑ ด้วย เพราะเป็นน�้าทิ้งจากหมู่บ้านโดยตรง หากการตรวจซ�้าในบ่อที่ ๑ แล้วไม่เกินค่ามาตรฐาน 



รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

160

ทางนิติบุคคลหมู่บ้านอาจสามารถขอยกเลิกการช�าระค่าปรับทางปกครองต่อไป 
คณะกรรมการฯ เห็นว่ากรณนีติบิคุคลหมูบ้่านจดัสรร คาซ่า แกรนด์ เอกมยั - รามอนิทรา ขอให้ส�านกังาน

เขตบงึกุม่ขดุลอกล�ารางสาธารณะหน้าหมูบ้่านเพือ่แก้ไขปัญหาน�า้ทิง้เสียเกนิมาตรฐานของโครงการฯ อาจเพ่ือเป็น 
การประวิงเวลาในการช�าระค่าปรบัทางปกครองกรณค่ีาน�า้เสยีเกนิมาตรฐานทีก่ฎหมายก�าหนด แต่ส�านกังานเขตควร 
ตรวจสอบและด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าที ่เช่น ด�าเนนิการขดุลอกคูคลอง ล�ารางสาธารณะ ตามแผนท่ีก�าหนดไว้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
• เมื่อซึ่งส�านักงานเขตบึงกุ่มได้ขุดลอกล�ารางทางกระบือ ตอน ๓ เรียบร้อยแล้ว ถือว่าได้ด�าเนินการแก้ไข

ปัญหาในเบือ้งต้น ทัง้นี ้ควรแจ้งกรมควบคมุมลพษิเพือ่ขอให้มีการตรวจซ�า้อกีครัง้ หากตรวจพบว่าค่าน�า้เสยีไม่เกนิ
เกณฑ์มาตรฐานควรให้ความเป็นธรรมกบันติบิคุคลโครงการฯ โดยการยกเลกิค่าปรบัทางปกครอง แต่ถ้าตรวจพบ
ว่ายังมีค่าเกินมาตรฐานก็ควรด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๑.๒ เรื่องร้องเรียน กรณีได้รับความเดือดร้อนจากผู้ก่อเสียงดังรบกวน
ส�านักงานเขตบางคอแหลมได้รับเรื่องร้องเรียนในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  

ผู้ร้องได้มาแจ้งด้วยตนเองว่าอาคารเลขที่ ๔๓๑/๓๕, ๔๓๑/๓๘ และ ๔๓๑/๓๙ ซอยประดู่ ๑๓ เขตบางคอแหลม 
ก่อเหตุร�าคาญเรื่องเสียงดังและมีการเล่นการพนันออนไลน์ เจ้าหน้าที่ ได้ไปตรวจสอบสถานที่แล้ว แต่ไม่สามารถ
เข้าตรวจสอบภายในอาคารทีถ่กูร้องเรยีน ทัง้ ๓ แห่ง ไม่มผู้ีใดเปิดประตเูพือ่ช้ีแจงหรอืให้ข้อมลูใด ๆ  จงึได้มหีนงัสือ
ขอความร่วมมอืสถานตี�ารวจนครบาลวดัพระยาไกรตรวจสอบว่ามกีารแอบมัว่สุมเล่นการพนนัหรอืส่ิงผิดกฎหมาย
ใด ๆ หรือไม่ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน 

จากนัน้ ในวนัที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผูร้้องได้ร้องเรยีนทีศ่นูย์รบัเรือ่งราวร้องทุกข์ โทร. ๑๕๕๕ โดยแจ้งว่า 
ได้รบัความเดอืดร้อนจากบ้าน ๓ หลงัดงักล่าวประกอบกจิการด้วยเครือ่งจกัรก่อให้เกดิเสยีงดัง รบกวนในยามวกิาล  
ไม่สามารถพกัผ่อนได้ ส�านกังานเขตบางคอแหลมได้มอบหมายเจ้าหน้าทีต่รวจสอบสถานทีท่ีถู่กร้องเรยีน เมือ่วนัพธุท่ี  
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และได้ประสานเจ้าหน้าทีท่หารจากกองทหารพลาธกิาร กองพลทหารม้าที ่๒ รกัษาพระองค์
ร่วมตรวจสอบด้วย ปรากฏดังนี้

 • อาคารเลขที ่๔๓๑/๓๕ เจ้าของอาคารน�าเข้าตรวจสอบไม่พบเคร่ืองจกัรหรือส่ิงผดิกฎหมายทีอ่าจก่อให้ 
เกิดเสียงดัง

 • อาคารเลขท่ี ๔๓๑/๓๘ เจ้าของอาคารน�าตรวจภายในอาคารไม่พบเคร่ืองจักรหรือสิ่งผิดกฎหมาย 
ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง

 • อาคารเลขท่ี ๔๓๑/๓๙ เจ้าของอาคารน�าตรวจภายในอาคารไม่พบเคร่ืองจักรหรือสิ่งผิดกฎหมาย 
ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง ซ่ึงจากการตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงตามที่มีการร้องเรียน ส�านักงานเขต
บางคอแหลมจึงได้พิจารณายุติเรื่องร้องเรียน และได้รายงานปลัดกรุงเทพมหานคร และแจ้งผู้ร้องทราบผล 
ด�าเนินการ

ส�านักงานเขตบางคอแหลมได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าวอีกครั้ง เมื่อวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
โดยแจ้งว่าได้รับผลกระทบเสียงดังรบกวนจากเครื่องเซิฟเวอร์หรือเคร่ืองแม่ข่ายรับส่งสัญญาณการเล่นทายผล
พนันฟุตบอลจากบ้าน ๓ หลังดังกล่าว ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในช่วงเวลาประมาณ ๒๔.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. จะมีเสียง
ดงัรบกวนจากบรเิวณหน้าบ้าน เนือ่งจากเป็นการร้องเรียนเกีย่วกบัการเล่นการพนนัซึง่เป็นการกระท�าผดิกฎหมาย
ตามพระราชบญัญตักิารพนนั พ.ศ. ๒๔๗๘ ส�านกังานเขตจงึมหีนงัสอืประสานสถานตี�ารวจนครบาลวดัพระยาไกร
ตรวจสอบตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป
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จากการสอบถามผู้ร้องเรียนแจ้งว่ามีเสียงดังทั้งเวลากลางวันและกลางคืน แต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบภายใน
บ้านผู้ร้องเรียนก็ไม่ได้ยินเสียงดังรบกวนแต่อย่างใด เนื่องจากอ�านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสามารถเข้าไปตรวจ
สอบเหตุในเคหะสถานได้ในเวลากลางวัน จึงอาจไม่ได้ข้อเท็จจริงในกรณีเสียงดังรบกวนในยามวิกาลได้ครบถ้วน

ผู้ร้องยืนยันว่าเสียงรบกวนเป็นเสียงของเคร่ืองเซิฟเวอร์จากการเล่นพนันฟุตบอล และในระหว่างที่ 
ตรวจสอบภายในบริเวณบ้านของผู้ร้อง ผู้ร้องได้ถามเจ้าหน้าที่ว่าได้ยินเสียงที่ก�าลังดังอยู่หรือไม่ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่
ได้ยนิเสยีงทีผู่ร้้องบอกแต่อย่างใด และจากระยะห่างของบ้านผูร้้องกบับ้านเลขที ่๔๓๑/๓๘ จะมถีนนของหมูบ้่าน
ขนาดประมาณ ๖ - ๘ เมตรคัน่กลาง ผูร้้องพกัอาศยัในบ้านฝ่ังตรงข้ามไม่น่าจะได้เสียงเครือ่งเซฟิเวอร์จากบ้านหลัง
ดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องแจ้งว่าเป็นเสียงดังจากเครื่องเซิฟเวอร์รับส่งสัญญาณการเล่นทายผลพนันฟุตบอล 
ส�านักงานเขตจึงได้ประสานสถานีต�ารวจนครบาลวัดพระยาไกรเข้าไปตรวจสอบ ทราบว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้เชิญ
ผู้ร้องและผู้ถูกร้องเรียนให้ปากค�าที่สถานีต�ารวจแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ต�ารวจไม่เปิดเผยข้อมูลให้ทราบ ส�านักงานเขต
บางคอแหลม อยู่ระหว่างขอติดตามผลการด�าเนินการจากสถานีต�ารวจนครบาลวัดพระยาไกรและส่งเจ้าหน้าที่
สายตรวจเฝ้าระวังในพื้นที่

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการฯ
๑.  การสอบถามข้อมลูจากผูร้้องเรยีน ผูถ้กูร้องเรยีน และประชาชนทีพ่กัอาศยับรเิวณใกล้เคยีง ส�านกังานเขต 

บางคอแหลมควรจัดท�าบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการด�าเนินการอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน  

๒.  ส�านักงานเขตบางคอแหลมควรประสานขอทราบผลความคืบหน้าทางคดีจากสถานีต�ารวจนครบาล 
วดัพระยาไกรประกอบการด�าเนนิการ และขอความร่วมมอืจากการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อมลูการใช้กระแส
ไฟฟ้าย้อนหลงัของบ้านทีถ่กูร้องเรยีนดงักล่าว โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน เพือ่เป็นข้อมลูและหลักฐานประกอบ
การพิจารณากรณีการเล่นทายผลพนันฟุตบอลออนไลน์ต่อไป

๓.  ส�านักงานเขตบางคอแหลมควรติดตั้งจุดตรวจตู้เขียวของกรุงเทพมหานครในบริเวณดังกล่าว และให้
เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจสอบพื้นที่ในเวลากลางคืน เพื่อเป็นการป้องปราม
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ส่วนที่ ๕
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คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา
ประธานกรรมการ

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์
รองประธานกรรมการ

พลเอก คนินทร วงศาโรจน์       
กรรมการ

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษด์ิ                              
กรรมการ

พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล               
กรรมการและเลขานุการ

พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
กรรมการ
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คณะกรรมการการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมประชุมติดตามความคืบหน้าการยกร่าง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง  
ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ฯ

คณะกรรมการการการรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อมประชมุหารอืแนวทางการเพิม่ประสทิธิภาพการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมจดัการมลูฝอย 
ของกรุงเทพมหานคร 
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คณะกรรมการการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมประชมุเพือ่รบัทราบแนวทางการจัดการมูลฝอยอันตราย มูลฝอยพษิ และมูลฝอย
ติดเชื้อ รวมทั้งมาตรการควบคุมการด�าเนินการของผู้รับจ้าง 

คณะกรรมการการการรักษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมประชุมตดิตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะของกรงุเทพมหานคร 
และแผนงานก่อสร้างสวนสาธารณะในอนาคต

คณะกรรมการการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมประชุมเกี่ยวกับแผนแม่บทการพัฒนาและจัดระเบียบสิ่งอ�านวยความสะดวก
ภายในสวนลุมพินีในภาพรวม 
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คณะกรรมการการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมประชุมหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดเก็บและขนมูลฝอย
ในพื้นที่เขตตัวอย่าง ๒ เขต 

คณะกรรมการการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมประชมุหารอืแนวทางการส่งเสรมิให้กรงุเทพมหานครเป็นส�านกังานปลอดมลพษิ 
(Green and Clean Office) 
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สรุปผลงานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อมในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  
และในคราวประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่๒) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ เมือ่วนัพธุที่  
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๕ คน  ดังนี้

๑. นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานกรรมการ
๒. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ กรรมการ 
๔. พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ กรรมการ
๕. พลต�ารวจตรี ประสพโชค   พร้อมมูล กรรมการและเลขานุการ

ต่อมาเมื่อคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานครครบวาระสองปี เม่ือวันที่ ๗ ตุลาคม 
๒๕๖๑ สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 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
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คณะกรรมการได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท�าหน้าที่พิจารณาศึกษางาน
ด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยและการรักษาความสะอาด รับผิดชอบการ
พจิารณาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพระบบการจดัการมูลฝอยและสิง่ปฏกิลูตัง้แต่แหล่งก�าเนดิ จนถงึการก�าจดั
อย่างถกูต้องตามหลกัวชิาการ การพฒันาประสทิธภิาพระบบการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีม และการพจิารณาปรบัปรงุ
กฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลดและคัดแยกมูลฝอย  
โดยมี พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง เป็นประธานอนุกรรมการ

๒.  คณะอนกุรรมการเพิม่ประสทิธิภาพการจดัการสวนสาธารณะและพืน้ทีส่เีขยีว รบัผดิชอบการพจิารณา
แนวทางการวางแผนและพฒันาพืน้ทีส่เีขยีวในกรงุเทพมหานคร ทัง้ในรปูแบบสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนแนวตัง้  
และสวนถนน การพจิารณาปรบัปรงุกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้เพิม่การเข้าถงึและใช้ประโยชน์พืน้ที่
สีเขียวของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ เป็นประธาน
อนุกรรมการ

สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๑. ติดตามการยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย และหารือแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมได้ประชมุร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอย่างต่อเนือ่ง  
เพื่อรับทราบความคืบหน้าการยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอย รวมทั้งแผนเตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

กรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียม  
การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมการ 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ได้พิจารณายกร่างและด�าเนินการตามขั้นตอนเพื่อเสนอต่อ 
ปลดักรงุเทพมหานครพจิารณาให้เหน็ชอบ และได้น�าร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานครฯ ดงักล่าว เข้าสู่กระบวนการ 
รับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านทางเว็บไซต์กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ของส�านักส่ิงแวดล้อม ระหว่างวันที่  
๒๓ กรกฎาคม - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวม ๑๖ วัน มีผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ๓๖๘ ราย โดยแบบสอบถามเรื่อง 
สิง่ปฏกิลูและมลูฝอยทัว่ไป มผีูแ้สดงความคดิเห็น ๖๑ ราย และแบบสอบถามมลูฝอยตดิเชือ้ มผีูแ้สดงความคดิเหน็  
๑๕ ราย ซึ่งความเห็นของผู้ที่แสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมก�าจัด
มลูฝอย เนือ่งจากเดมิไม่เคยต้องเสยีค่าธรรมเนยีมในส่วนดงักล่าว โดยให้เหตผุลว่าอตัราใหม่สูงเกนิไปจะเป็นภาระ
ของประชาชน และหากจะจัดเก็บก็ต้องการให้กรุงเทพมหานครจัดหาถังรองรับมูลฝอยให้แต่ละหลังคาเรือนด้วย

ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ... ซึ่งจะเสนอสภากรุงเทพมหานครพิจารณาได้ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
เก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยประเภทต่าง ๆ สรุปดังนี้ 
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   อัตราประจ�ารายเดือน     อัตราเป็นรายครั้งคราว

 ปริมาณมูลฝอย  อัตราค่าธรรมเนียม  ปริมาณมูลฝอย  อัตราค่าธรรมเนียม

   เก็บและขน ก�าจัด รวม   เก็บและขน ก�าจัด รวม

๒. ปริมาณมูลฝอย ๖๕ ๗๐ ๑๓๕ ๒. ปริมาณมูลฝอยเกิน ๑๘๐ ๑๙๐ ๓๗๐

ต่อวันเกิน ๒๐ ลิตร     ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน

แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร     ๑ ลบ.ม.

(คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 

๒๐ ลิตร ในอัตรา

ต่อหน่วย)       

๓. ปริมาณมูลฝอย ๒,๔๕๐ ๒,๖๕๐ ๕,๑๐๐ ๓. ปริมาณมูลฝอยเกิน ๒๕๕ ๒๕๐ ๕๐๕

ต่อวันเกิน ๕๐๐ ลิตร     ๑ ลบ.ม. (คิดเป็น

แต่ไม่เกิน  ๑ ลบ.ม.    หน่วย ทุกๆ ๑ ลบ.ม.

      ในอัตราต่อหน่วย) 

๔. ปริมาณมูลฝอย ๓,๒๕๐ ๓,๕๐๐ ๖,๗๕๐

ต่อวันเกิน ๑ ลบ.ม. 

(คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 

๑ ลบ.ม. ในอัตรา

ต่อหน่วย

อัตราเป็นรายครั้งคราว

  ปริมาณสิ่งปฏิกูล  อัตราค่าธรรมเนียม

   เก็บและขน ก�าจัด รวม

• คิดในอัตราลูกบาศก์เมตรละ  ๓๐๐ ๓๐๐ ๖๐๐

 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 

 ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 

 เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิด

 เท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร)  

   อัตราประจ�ารายเดือน     อัตราเป็นรายครั้งคราว

 ปริมาณมูลฝอย  อัตราค่าธรรมเนียม  ปริมาณมูลฝอย  อัตราค่าธรรมเนียม

   เก็บและขน ก�าจัด รวม   เก็บและขน ก�าจัด รวม

๑. ปริมาณมูลฝอย ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑. ปริมาณมูลฝอย ๑๒๕ ๑๓๐ ๒๕๕

ต่อวันไม่เกิน     ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร

๒๐ ลิตร       

(ร่าง) อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูล 

(ร่าง) อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยทั่วไปของบ้านเรือน

(ร่าง) อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยทั่วไปของสถานที่ที่มีปริมาณมูลฝอยมาก
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   อัตราประจ�ารายเดือน     อัตราเป็นรายครั้งคราว

 ปริมาณมูลฝอย  อัตราค่าธรรมเนียม  ปริมาณมูลฝอย  อัตราค่าธรรมเนียม

   เก็บและขน ก�าจัด รวม   เก็บและขน ก�าจัด รวม

๑. ปริมาณมูลฝอย ๓๐๐ ๔๘๐ ๗๘๐ ๑. ปริมาณมูลฝอย ๗๕

ต่อวนัไม่เกนิ ๑๓ ลติร     ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร

หรือไม่เกิน    หรือไม่เกิน

๒ กิโลกรัม     ๑๕ กิโลกรัม   

๒. ปริมาณมูลฝอย ๓๐๐ ๔๘๐ ๗๘๐ ๒. ปริมาณมูลฝอยเกิน ๗๕

ต่อวัน เกิน ๑๓ ลิตร     ๑๐๐ ลิตร หรือเกิน

หรือเกิน ๒ กิโลกรัม     ๑๕ กิโลกรัม

(คิดเป็น หน่วย ทุกๆ     (คิดเป็นหน่วย ทุกๆ

๑๓ ลิตรหรือทุกๆ     ๑๐๐ ลิตร หรือทุกๆ

๒ กิโลกรัม ในอัตรา    ๑๕ กิโลกรัม ในอัตรา

ต่อหน่วย)     ต่อหน่วย   

      • ปริมาณมูลฝอย  ๘

      ไม่เกิน ๖.๕ ลิตร หรือ 

      ไม่เกิน ๑ กิโลกรัม  

      (คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 

      ๖.๕ ลิตรหรือ ทุกๆ  

      ๑ กิโลกรัม ในอัตรา

      ต่อหน่วย)   

      • ค่าบริการครั้งละ   ๓,๐๐๐

      (กรณีระยะทางเกิน 

      ๑๐ กิโลเมตร คิดเพิ่ม

      กิโลเมตรละ ๑๕ บาท 

      เมื่อรวมกันแล้วต้อง 

      ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)

 (ร่าง) อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
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แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
กรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงระบบการรับเงิน – จ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ศึกษาขั้นตอนกระบวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอย การเชื่อมโยงข้อมูลใน
ระบบ MIS๒ และพจิารณาแนวทางการรบัช�าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนกิส์โดยเพิม่ช่องทาง e-payment, e-banking, 
counter service ซ่ึงปัจจุบันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยยังไม่ได้น�าเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ 
พบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาข้อมูลการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่หลายประการ ดังนี้

๑. ปัจจบุนัการบนัทกึข้อมูลยงัใช้การจดบนัทกึในทะเบยีนข้อมลู ยงัไม่มกีารจดัเกบ็ข้อมลูแบบอเิลก็ทรอนกิส์  
และข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน

๒.  ใบแจ้งหนีย้งัไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัง้ ๕๐ ส�านกังานเขต และเป็นการแจ้งหน้ีแบบใช้หนงัสอืราชการ
ท�าให้ไม่สามารถเชื่อมโยงระบบการรับช�าระเงินได้

๓.  ส�านักงานเขตมีการจัดเก็บหลายรูปแบบ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ประกอบกบัพระราชบญัญตักิารรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องจดัเกบ็ตามปรมิาณมลูฝอยเป็นรายเดอืน/รายไตรมาส/รายปี  ซึง่หากพฒันาเข้าสู่ระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องปรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง ๕๐ ส�านักงานเขต

๔.  กฎหมายและระเบียบของกรุงเทพมหานครไม่สามารถรับช�าระค่าธรรมเนียมมูลฝอยล่วงหน้าได้  
แต่การปฏิบัติยังขัดกับระเบียบกฎหมาย

๕.  ฐานข้อมูลหลังคาเรือนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลา ข้อมูล
หลงัคาเรอืนในการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมเกบ็ขนมลูฝอยทีส่�านกังานเขตรายงานยงัแตกต่างจากจ�านวนหลังคาเรอืน
ตามทะเบียนราษฎรค่อนข้างมาก และทะเบียนผู้ช�าระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยไม่เป็นปัจจุบัน

เดิมส�านักสิ่งแวดล้อมเคยมีโครงการจัดท�าระบบฯ โดยให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
ส�านักงานเขต น�าเข้าข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียม แต่มีปัญหาส�านักงานเขตขาดแคลนเจ้าหน้าที่ด�าเนินการ 
เพราะต้องบันทึกข้อมูลในทะเบียนที่เป็นเอกสารด้วย เน่ืองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินยืนยันว่าจะ 
ตรวจสอบจากเอกสารทะเบียนการรับเงินเท่านั้น ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการให้เป็นผลสัมฤทธิ์ได้ หากจะพัฒนา 
ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องจัดท�าโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล 
ได้โดยง่าย เนื่องจากการจัดท�าระบบ e-payment ซึ่งต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูล แต่ข้อมูลผู้เสียค่าธรรมเนียม 
ยังไม่มีการบันทึกในระบบเป็นฐานข้อมูลจึงไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบดังกล่าว

หากส�านักสิ่งแวดล้อมสามารถน�าข้อมูลเข้าในระบบและเชื่อมต่อฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร โดยมี 
ฐานข้อมูลผู้เสียค่าธรรมเนียมตามหลังคาเรือนท้ังหมด ก็สามารถเชื่อม QR Code ผ่านระบบการจ่ายในระบบ 
e-payment ได้ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑. กรุงเทพมหานครควรอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการช�าระค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยให้

มากขึ้น เช่น เพิ่มช่องทางในการช�าระค่าธรรมเนียมให้หลากหลายและสะดวกยิ่งขึ้น หรือเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถช�าระค่าธรรมเนยีมล่วงหน้าหรอืช�าระค่าธรรมเนยีมเป็นรายปีได้ โดยอาจก�าหนดให้มส่ีวนลดเพือ่จงูใจและ
เป็นทางเลือกให้กับประชาชน 

๒. การน�าเข้าข้อมูลผู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อเชื่อมโยงกับระบบ e-payment ของกรุงเทพมหานคร
ควรใช้บ้านเลขทีเ่ป็นฐานข้อมลูหลกัในการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีม อาจประสานความร่วมมอืกบักระทรวงมหาดไทย
ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของแต่ละพื้นที่เขต เพื่อก�าหนด Bar Code หรือ QR Code 
ของแต่ละหลังคาเรือน
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๓.  กรุงเทพมหานครควรยกเลิกวิธีการให้ลูกจ้างของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
ส�านักงานเขต จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ตามบ้านเรือนประชาชน ซ่ึงมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ย้อนหลัง 
หลายเดือนในคราวเดียว เพราะอาจมีปัญหาการรั่วไหลเนื่องจากไม่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นภาระของประชาชน  

๔.  กรงุเทพมหานครควรเน้นการประชาสมัพนัธ์และท�าความเข้าใจกบัประชาชนเกีย่วกบัความจ�าเป็นและ
วิธีการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ อัตราใหม่

๒. แนวทางและนโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและมาตรการควบคุมการด�าเนินงานของ 
ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมร่วมกับส�านักส่ิงแวดล้อมเพื่อรับทราบ
แนวทางและนโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและมาตรการควบคุมการด�าเนินการของผู้รับจ้าง และมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สังกัดส�านักงานเขต สรุปได้ดังนี้

กรุงเทพมหานครจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร โดยจ้างบริษัท 
กรุงเทพธนาคม จ�ากัด จัดเก็บและน�าไปเผาที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม  
ซึ่งเป็นเตาเผาของกรงุเทพมหานคร ส่วนเถ้าที่เหลือจากการเผา บริษทั กรุงเทพธนาคม จ�ากดั จะจ้างเหมาเอกชน 
ที่ได้รับใบอนุญาตน�าไป ก�าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะต่อไป

เดิมตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ กรุงเทพมหานครด�าเนินการให้บริการเก็บขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์ก�าจัด
มูลฝอยอ่อนนุช และปี ๒๕๓๘ ได้ก่อสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาด ๑๐ ตัน ณ ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุช  
ต่อมา ในปี ๒๕๔๒ เหน็ว่าค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการสงูและไม่ประสบความส�าเรจ็ จงึได้จ้าง บรษิทั กรงุเทพธนาคม 
จ�ากัด ให้ด�าเนินงานเก็บขนและก�าจัดมูลฝอยติดเช้ืออย่างเต็มรูปแบบ และในปี ๒๕๔๖ กรุงเทพมหานครออก 
ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานครจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมเกบ็ขนมลูฝอยตดิเชือ้และเริม่ด�าเนนิการจดัเก็บค่าธรรมเนยีมจาก
สถานบริการสาธารณสุขต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน

ขั้นตอนการให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร 
สถานพยาบาลจะยื่นใบสมัครรับบริการจัดเก็บและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยดาวน์โหลดใบสมัครจาก

เว็บไซต์ของ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด และส่งใบสมัครทางอีเมล์หรือโทรสาร จากนั้น บริษัท กรุงเทพธนาคม 
จ�ากัด จะติดต่อเพื่อนัดหมายวันและเวลาเข้าจัดเก็บมูลฝอย ซึ่งในการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ บริษัทจะชั่งน�้าหนัก    
มูลฝอย ณ สถานพยาบาล ก่อนขนย้ายไปก�าจัดที่โรงงานก�าจัดมูลฝอย และมีการชั่งน�้าหนักอีกครั้งที่โรงงานก�าจัด  
มูลฝอยก่อนเข้าเตาเผา จากนั้นบริษัทจะส่งรายชื่อและน�้าหนักมูลฝอยติดเช้ือที่จับเก็บให้ส�านักส่ิงแวดล้อมเพื่อ
ค�านวณค่าธรรมเนียม เพ่ือจัดส่งใบแจ้งหน้ีและจัดเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งสถานบริการสาธารณสุขที่เข้ารับบริการ
เก็บขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีดังนี้ 

• โรงพยาบาลของรัฐ จ�านวน ๓๖ แห่ง (โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๖ แห่ง ได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม) 

• โรงพยาบาลเอกชน จ�านวน ๔๗ แห่ง 
• ศูนย์บริการสาธารณสุข จ�านวน ๑๔๕ แห่ง (ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน  

๔๕ แห่ง ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม) 
• คลินิก ๓,๒๐๕ แห่ง และอื่น ๆ จ�านวน ๓๑๖ แห่ง
ในการเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด จะใช้รถส�าหรับมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ  

ซึง่เป็นรถควบคมุอณุหภมูติ�า่กว่า ๑๐ องศาเซลเซยีส จ�านวน ๓๐ คัน แบ่งเป็น รถเกบ็ขนขนาด ๒ ตนัขึน้ไป จ�านวน 
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๑๖ คัน รถเก็บขนขนาด ๑ ตัน จ�านวน ๑๔ คัน 
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เก็บขนและก�าจัดได้ ระหว่างปี ๒๕๔๙ – ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้

 ปี ปริมาณมูลฝอยที่เก็บขนและก�าจัดได้ ปี ปริมาณมูลฝอยที่เก็บขนและก�าจัดได้

 ๒๕๔๙ ๑๗ ตัน/วัน   ๒๕๕๕ ๒๗ ตัน/วัน  

 ๒๕๕๐ ๑๘ ตัน/วัน   ๒๕๕๖ ๒๙ ตัน/วัน   

 ๒๕๕๑ ๒๐ ตัน/วัน   ๒๕๕๗ ๓๒ ตัน/วัน  

 ๒๕๕๒ ๒๑ ตัน/วัน   ๒๕๕๘ ๓๔ ตัน/วัน  

 ๒๕๕๓ ๒๓ ตัน/วัน ๒๕๕๙ ๓๖ ตัน/วัน

 ๒๕๕๔ ๒๕ ตัน/วัน   ๒๕๖๐ ๓๙ ตัน/วัน

 ปี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ปี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย

  ที่จัดเก็บได้ (ค่าจ้าง)  ที่จัดเก็บได้ (ค่าจ้าง)

 ๒๕๔๙ ๓๒ ล้านบาท ๓๖ ล้านบาท ๒๕๕๕ ๔๗ ล้านบาท ๗๘ ล้านบาท

 ๒๕๕๐ ๓๗ ล้านบาท ๓๙ ล้านบาท ๒๕๕๖ ๕๗ ล้านบาท ๘๔ ล้านบาท

 ๒๕๕๑ ๓๕ ล้านบาท ๔๒ ล้านบาท ๒๕๕๗ ๕๗ ล้านบาท ๙๓ ล้านบาท

 ๒๕๕๒ ๓๖ ล้านบาท ๔๔ ล้านบาท ๒๕๕๘ ๖๒ ล้านบาท ๑๒๐ ล้านบาท

 ๒๕๕๓ ๓๘ ล้านบาท ๔๘ ล้านบาท ๒๕๕๙ ๖๔ ล้านบาท ๑๗๒ ล้านบาท

 ๒๕๕๔ ๔๒ ล้านบาท ๗๒ ล้านบาท ๒๕๖๐ ๖๙ ล้านบาท ๑๘๓ ล้านบาท

   ปี ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔ ค่าจ้าง ๗,๗๓๕ บาท/ตัน  

   ปี ๒๕๔๕ – ๒๕๕๕ ค่าจ้าง ๗,๙๐๐ บาท/ตัน  

   ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ค่าจ้าง ๙,๗๐๐ บาท/ตัน 

   ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ค่าจ้าง ๑๓,๐๐๐ บาท/ตัน

ค่าจ้างเหมาเก็บขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ ๑  
ปัจจุบัน ๑๓,๐๐๐ บาท/ตัน ระยะเวลา ๓ ปี หรือภายในวงเงินงบประมาณ ๕๔๐,๙๓๐,๐๐๐ บาท  
เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาเป็นดังนี้ 

เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ส�าหรับการควบคมุการท�างานของ บรษิทั กรงุเทพธนาคม จ�ากดั เนือ่งจากส�านักส่ิงแวดล้อมไม่มีเจ้าหน้าที่ 
เพียงพอในการติดตามการท�างานของผู้รับจ้างทุกกระบวนการ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานในเรื่อง 
การเกบ็ขนและก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ซึง่จะบรรจใุนถงุสแีดงตามทีก่ฎหมายแยกต่างหากทีศ่นูย์ก�าจดัมลูฝอยอ่อนนชุ
และศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบตาชั่งน�้าหนักที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยทั้ง ๒ แห่ง 
และรายงานข้อมูลที่ส่วนกลางประจ�าทุกวัน และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานและตรวจสอบให้เป็นไปตาม
สัญญาประจ�าทุกเดือน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑.  กรุงเทพมหานครควรเปิดให้มีการแข่งขันเสนอราคาในการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและก�าจัดมูลฝอย 

ติดเชื้ออย่างเสรีและเป็นธรรม เพื่อให้ได้ค่าจ้างที่เหมาะสม 
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๒.  กรุงเทพมหานครควรส�ารวจสถานทีท่ีเ่ป็นแหล่งผลติมลูฝอยตดิเชือ้ให้ครบถ้วน เช่น ศนูย์ดแูลผูส้งูอายุ
ของเอกชน และบ้านเรือนประชาชนที่มีผู้สูงอายุป่วยติดเตียง และต้องท�าความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาชน
เกีย่วกบัมลูฝอยตดิเชือ้ รวมทัง้ก�าหนดมาตรการดแูลความปลอดภัยในการปฏิบตังิานและให้ความรูค้นงานเกบ็ขน
มูลฝอยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อต่าง ๆ  

๓.  ส�านักสิ่งแวดล้อมและส�านักอนามัยควรบูรณาการภารกิจในการก�ากับและควบคุมการจัดการ              
มูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่ต้นทาง ไม่ควรเน้นเฉพาะการก�าจัดซึ่งเป็นปลายทางเท่านั้น 

๔.  ควรมีเจ้าหน้าท่ีของส�านักอนามัยควรตรวจสอบกระบวนการต่าง ๆ ในการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อของ
ผู้รับจ้างด้วยเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจายสู่ภายนอก

๓. แนวทางการจัดการมูลฝอยอันตราย มูลฝอยพิษ และมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมได้ประชมุร่วมกบัส�านกัสิง่แวดล้อมรบัทราบแนวทาง
การจัดการมูลฝอยอันตราย มูลฝอยพิษ และมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากเป็นประเด็นที่มีผลกระทบกับ 
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมในปัจจุบันและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น สรุปได้ดังนี้

กรุงเทพมหานครด�าเนินการเก็บขนมูลฝอยอันตรายชุมชน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ โดยมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บ  
ประกอบด้วย ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ เครื่องส�าอางหมดอายุ ยารักษาโรคที่หมดอายุ 
ภาชนะบรรจุน�้ายาท�าความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ น�้ามันเครื่อง น�้ามันเบรก น�้ายารักษาเนื้อไม้ น�้ายาขัดเงาไม้  
น�า้ยาขดัเงาหนงั น�า้ยาขดัโลหะ สทีาบ้าน กาว ทนิเนอร์ และแลคเกอร์ ภาชนะบรรจสุารฆ่าแมลง สารก�าจดัวชัพชื 
สารฆ่าสัตว์ที่รบกวน ภาชนะใส่ปุ๋ยเคมี และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

มูลฝอยอันตรายจะแบ่งเป็น ๔ ประเภทหลัก ดังนี้ 
๑. บรรจุภัณฑ์น�้ายาต่าง ๆ  
๒. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
๓. แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย 
๔. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถแยกรีไซเคิลได้
ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ในปี ๒๕๖๐ เท่ากับ ๙๙๓ ตัน หรือ ๒.๗๒ ตัน/วัน โดยส�านักงานเขต

รับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมส่งที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยทั้ง ๓ แห่ง คือ ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม อ่อนนุช และ
สายไหม ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยส�านักสิ่งแวดล้อมได้จ้างเหมา กิจการร่วมค้า NIT&W ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม อัตราค่าจ้าง ๑๑,๙๘๐ บาท/ตัน ระยะเวลา ๓ ปี หรือภายในวงเงิน 
งบประมาณ ๑๙,๖๗๗,๑๕๐ บาท ตามโครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจดัมลูฝอยอันตราย ระยะที ่๓ และ อยูร่ะหว่าง
ด�าเนินการจัดหาผู้รับจ้างก�าจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ ๔

ระบบการจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชน มีดังนี้
๑.  การเกบ็รวบรวม โดยจัดให้มภีาชนะรองรบัมลูฝอยอนัตรายเป็นการเฉพาะ เพือ่ให้รถขนส่งรบัไปก�าจดั

อย่างถกูสขุลกัษณะ ซึง่ในอนาคตจะต้องด�าเนนิการตามประกาศกระทรวงมหาดไทยทีก่�าหนดให้แยกมลูฝอยออก
เป็น ๔ ประเภทให้ชัดเจน โดยก�าหนดให้ถังมูลฝอยสีส้มเป็นถังส�าหรับรองรับมูลฝอยอันตราย 

๒.  การเก็บขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชน จะใช้รถเก็บขนมูลฝอยทั่วไปซึ่งมีช่องแยกเก็บมูลฝอยอันตราย
อยู่บริเวณด้านหน้ารถ โดยจัดเก็บทุกวัน ๑ และ ๑๕ ของเดือน หรือตามที่ส�านักงานเขตก�าหนด

๓.  การเก็บขนเพื่อน�าไปก�าจัดที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอย รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันของกรุงเทพมหานคร ก�าหนด
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ให้มีช่องด้านหลังพนักงานขับรถไว้ส�าหรับเก็บมูลฝอยอันตรายในการจัดเก็บมูลฝอยจากบ้านเรือนทุกวันอยู่แล้ว 
๔.  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย แม้ว่าจะมีการก�าชับเรื่องการดูแล 

สุขอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องท�างานแข่งกับเวลาในการ
เก็บขนมูลฝอยแต่ละวัน จึงอาจไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑.  กรุงเทพมหานครควรจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอันตรายให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ อาจขอความร่วมมือ 

ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด หรือชุมชนต่าง ๆ หรืออาจขอความร่วมมือสถานประกอบการต่าง ๆ           
ตั้งวางถังมูลฝอยอันตรายภายในสถานประกอบการ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน

๒. กรุงเทพมหานครควรยกเลิกการก�าหนดให้ทิ้งมูลฝอยอันตราย ในวันที่ ๑ หรือ ๑๕ ของเดือน ตามที่ 
ถอืปฏบิตัอิยูใ่นปัจจบัุน เนือ่งจากไม่สะดวกและไม่สอดคล้องกับวถิชีวีติของประชาชน ควรให้บรกิารจดัเก็บมลูฝอย
อันตรายทุกวัน โดยให้ประชาชนแยกถุงให้ชัดเจน 

๓.  กรุงเทพมหานครควรประชาสัมพันธ์ท�าความเข้าใจความหมายของมูลฝอยอันตรายอย่างจริงจัง ผ่าน
สื่อต่าง ๆ หรืออาจปิดป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริเวณด้านข้างรถเก็บขนมูลฝอยที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกวัน 

๔.  ส�านักสิ่งแวดล้อมและส�านักงานเขตควรก�าหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการท�างาน และ
กวดขนัเจ้าหน้าทีใ่ห้ปฏบิตัติามมาตรการอย่างเคร่งครดั เช่น ห้ามฉกีถงุมลูฝอยทีจ่ดัเกบ็มาจากบ้านเรอืนประชาชน 
เจ้าหน้าที่ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันในขณะปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ รองเท้าบู๊ท หน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดปาก  
รวมทั้งควรดูแลสวัสดิการและค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม

๕.  กรุงเทพมหานครควรหารือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเก่ียวกับแนวทางบังคับทางกฎหมายควบคุม
สถานประกอบการท่ีผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมูลฝอยอันตรายให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก�าจัดมูลฝอย
อันตราย เช่น สมทบกองทุนค่าใช้จ่ายในการก�าจัดให้กับท้องถิ่น เป็นต้น 

๖.  กรงุเทพมหานครควรพจิารณารปูแบบการด�าเนนิการเกบ็ขนมลูฝอยอนัตรายให้เหมาะสม เช่น จ้างเหมา 
เอกชนด�าเนินการทั้งกระบวนการเก็บขนและก�าจัด และการออกแบบเตาเผามูลฝอยแห่งใหม่ต้องป้องกันการ 
ปนเปื้อนสารพิษจากการเผามูลฝอยอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมด้วย

๗.  การก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยควรค�านึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม เนื่องจาก 
สถานประกอบการต่าง ๆ มีผลก�าไรจากการประกอบการที่ก่อให้เกิดมลภาวะมากกว่าบ้านเรือนทั่วไป  
แต่ทีผ่่านมากรงุเทพมหานครน�าเงนิค่าธรรมเนยีมทีจ่ดัเกบ็ได้ซึง่ส่วนใหญ่มาจากบ้านเรอืนทัว่ไปไปใช้ในการจดัการ 
สิ่งแวดล้อมในภาพรวม 

๘.  กรุงเทพมหานครควรวางแผนการจัดการมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีจ�านวนมากและมีแนวโน้ม            
เพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่มีกฎหมายก�ากับควบคุมในเรื่องนี้โดยเฉพาะ 

๔. การส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นส�านักงานปลอดมลพิษ (Green and Clean Office)
คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมได้ประชมุร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ประกอบด้วย  

ส�านักสิ่งแวดล้อม ส�านักการแพทย์ ส�านักอนามัย และส�านักการศึกษา เพ่ือรับทราบนโยบายและแนวทางการ 
ส่งเสรมิให้กรงุเทพมหานครเป็นส�านกังานปลอดมลพษิ หรอื Green and Clean Office ซึง่จากการหารอืทราบว่า
กรงุเทพมหานครได้ก�าหนดนโยบายหลกัในการลดและคดัแยกมลูฝอย โดยให้ทกุหน่วยงานลดและ คดัแยกมลูฝอย
ภายในหน่วยงาน งดใช้โฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และในแต่ละหน่วยงาน
มีแนวทางการด�าเนินการคล้ายคลึงกัน สรุปดังนี้
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ส�านักสิ่งแวดล้อม
ส�านักสิ่งแวดล้อมได้ด�าเนินโครงการส�านักงานสีเขียว ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ๗ หมวด ประกอบด้วย
๑.  การบริหารจัดการองค์กรด�าเนินการ Green Office – ประกาศนโยบายส�านักงานสีเขียว แต่งตั้งคณะ

กรรมการและคณะท�างาน ประชุมประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากร จัดท�าแนวทางการด�าเนินการตาม
กรอบกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และพิจารณาแนวทางและเกณฑ์การประเมิน

๒.  การด�าเนนิงาน Green Office - เผยแพร่แนวทางการด�าเนนิการและหลกัเกณฑ์ประเมนิผ่านหนงัสอืเวยีน  
สื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มไลน์ เว็บไซต์ แจ้งแนวทางการด�าเนินการและมอบหมายภารกิจ จัดนิทรรศการแนะน�า
แนวทางการด�าเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบในส�านักงาน และจัดการสภาวะฉุกเฉิน 

๓.  การใช้พลงังานและทรพัยากร - ปฏบิติัตามมาตรการประหยดัพลงังาน ประหยดัน�า้ ใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด ลดการใช้ทรัพยากรด้านการขนส่งและการเดินทาง และด�าเนินการตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร 
ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

๔.  การจดัการของเสยี - ลดการใช้ถงุพลาสตกิ ปฏเิสธกล่องบรรจอุาหารประเภทโฟม ใช้กระดาษซ�า้ให้ครบ 
๒ หน้า ใช้แก้วน�า้ส่วนตวั กระบอกน�า้ส่วนตวั ใช้น�า้ขวดแก้วคนืขวด ใช้ถงุผ้า ใช้กล่องพลาสตกิบรรจอุาหารแทนถงุ
พลาสติก ใช้ตะกร้าจ่ายตลาด กรณีเป็นมูลฝอยรีไซเคิล เทน�้า/ของเหลวออก ทิ้งถังรีไซเคิล ขายหรือบริจาคต่อไป 
กรณีเป็นมูลฝอยอินทรีย์ใส่ถังมูลฝอยเศษอาหาร น�าส่งจุดรับเล้ียงสัตว์ที่โรงอาหาร กรณีเป็นมูลฝอยอันตราย  
ใส่ถังมูลฝอยอันตราย รวบรวมทิ้งตู้รับมูลฝอยอันตราย กรณีเป็นมูลฝอยทั่วไปต้องไม่มีมูลฝอยประเภทอื่นปะปน
ไปด้วย

๕.  สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส�านกังาน - ตรวจวดัคณุภาพอากาศ และแก้ไขโดยก�าจดัฝุน่ละออง 
จัดวางเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์ใกล้ที่ดูดอากาศ ใช้อย่างประหยัด  ตรวจวัดแสงและแก้ไขโดยเพิ่มหลอดไฟ
ให้เพียงพอ ตรวจวัดเสียงและจัดท�ามาตรการแก้ไขปัญหา และจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด เป็นระเบียบ น่าอยู่

๖.  การจัดซื้อและจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) จัดซื้อวัสดุโดยใช้สินค้าฉลากเขียวหรือสินค้า 
ที่มีเครื่องหมายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเบอร์ ๕

๗.  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง - ติดตามการปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชาสังเกตและปรับปรุงแก้ไขปัญหา พัฒนา
วิธีการสม�่าเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่ก�าหนด สรุป จัดท�าข้อเสนอแนะการปรับปรุง 
รายงานงานผู้บริหาร

การสร้างเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว และองค์กรต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ชุมชน 
สเีขยีว สถานศึกษาสเีขยีว อาคารส�านกังานสเีขียว ปัจจบุนัมผีูส้มคัรเข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๒๓๖ หน่วยงาน โดยมี  
๒๔ แห่ง ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการและได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษา แบ่งเป็น แต่ละประเภท ดังนี้

๑.  กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษา จ�านวน ๑๒ แห่ง แบ่งเป็น
 • ประเภทโรงเรียน ๖ แห่ง 
 • ประเภทอุดมศึกษา ๖ แห่ง
๒.  กลุ่มเครือข่ายอาคารสูง จ�านวน ๖ แห่ง
๓.  กลุ่มเครือข่ายชุมชน จ�านวน ๖ แห่ง
การส่งเสรมิเอกชนร่วมด�าเนนิการส�านกังานสเีขยีวตาม “โครงการกรงุเทพฯ สูเ่มอืงคาร์บอนต�า่” มีเอกชน

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ๘๓ องค์กร และคัดเลือกหน่วยงานที่มีความโดดเด่น จ�านวน ๑๕ องค์กร เข้ารับโล่
รางวัลจากกรุงเทพมหานคร
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ส�านักการแพทย์
เนื่องจากโรงพยาบาลจะต้องมีการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานพยาบาล หรือ HA ของ 

สถานพยาบาลอยู่แล้ว ส�านักการแพทย์จึงได้ก�าหนดนโยบายด้านการอนามัยส่ิงแวดล้อมในสถานพยาบาลและ
ส�านักงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็น Bangkok Green & Clean Hospital Plus (BKKGC+) และจัดท�า
บนัทกึข้อตกลงร่วมกบัสถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงใช้หลักการด�าเนนิการ 
อย่างมีส่วนร่วมในหลายมิติและหลายระดับโดยใช้กลยุทธ์ CLEAN และด�าเนินกิจกรรม GREEN ดังนี้

กลยุทธ์ CLEAN มีการก�าหนดนโยบายแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพและสร้างกระบวนการสื่อสาร
ให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ประกอบด้วย

C : Communication คือ การสื่อสาร สร้างความเข้าใจ
L : Leader คือ บทบาทน�า ท�าเป็นตัวอย่าง
E : Effectiveness คือ บังเกิดผล มีประสิทธิภาพ
A : Activity คือ กิจกรรมสร้างจิตส�านึกอย่างมีส่วนร่วม
N : Network คือ ร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชนหรือท้องถิ่น
กิจกรรม GREEN  ประกอบด้วย
G : Garbage มีการจัดการมูลฝอยทุกประเภทอย่างถูกสุขลักษณะ ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล 

มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อชุมชนตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมี 
กิจกรรมให้ทุกส่วนมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก กิจกรรมการจัดหาถุงผ้าเพื่อทดแทนถุงยา 
ผู้ป่วยกลับบ้าน กิจกรรมกระตุ้นการลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

R : Restroom มีการพัฒนาส้วมมาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานส้วม
สาธารณะระดับประเทศ (HAS) ทั้งอาคารผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จนได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีของ
กรุงเทพมหานคร คือ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์

E : Energy มกีารประหยดัพลงังานทีเ่ป็นรปูธรรมร่วมกนัทัง้องค์กร โดยจดัท�าแผนยทุธศาสตร์การบรหิาร
จัดการพลังงาน ส�านักการแพทย์ กทม. พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ มีเป้าหมายที่จะลดอัตราการใช้พลังงานอย่างน้อย
ร้อยละ ๑๐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปี พ.ศ. ๒๕๖๐

E : Environment มีการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายใน ภายนอกอาคารให้ปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพ 
โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อน เพื่อสร้างความรู้สึกผ่อนคลายส�าหรับผู้ป่วยและผู้มารับบริการ ส่งเสริม
กิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม

N : Nutrition สถานท่ีประกอบอาหารผูป่้วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสขุาภบิาลอาหารของกรมอนามยั
I : Innovation มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN
N : Network มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนาลงสู่ชุมชน
C : Carbon Footprint มีการค�านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร

สู่บรรยากาศ
ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์ จ�านวน 

๑๐ แห่ง ส่วนราชการในสังกัด ๓ แห่ง คือ ส�านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ศูนย์บริการการแพทย์ 
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) และส�านักงานเลขานุการ ส�านักการแพทย์ รวมทั้งโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลที่จะ               
เข้าร่วมโครงการต่อไปคือ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
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ส�านักอนามัย
ส�านักอนามัยด�าเนินการโครงการ “ท�าความดีด้วยหัวใจ ลดมูลฝอยถุงพลาสติก” โดยก�าหนดนโยบายให้

ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ ๖๘ แห่ง รวมทัง้ ๑๓ ส่วนราชการของส�านกัอนามยัด�าเนนิการ ซึง่กจิกรรมมรีปูแบบคล้าย
กบัส�านกัสิง่แวดล้อม โดยรณรงค์เชญิชวนข้าราชการ ลกูจ้าง และประชาชนร่วมกนัลดการใช้ถงุพลาสตกิและใช้ถงุ
ผ้าบรรจสิุง่ของแทน ศูนย์บรกิารสาธารณสขุจดัท�าถงุผ้าแจกผูม้ารบับรกิาร และในการประชุมของหน่วยงานจะใช้
แก้วน�า้แทนน�า้ขวดพลาสตกิ เริม่ด�าเนนิการตัง้แต่เดอืนตลุาคม ๒๕๖๑ – ปัจจบุนั ทัง้นี ้นโยบาย Bangkok Clean 
and Green เป็นนโยบายของกรงุเทพมหานครและส�านกัอนามยั ตัง้แต่ปี ๒๕๔๕  เพือ่แก้ไขปัญหาหนแูละสตัว์น�า
โรคในอาคารสาธารณะ โดยก�าหนดกลุม่เป้าหมาย ๗ กลุม่คือ โรงเรยีน วดั มสัยดิ ตลาด สถานบีรกิารน�า้มนัเช้ือเพลิง  
โรงแรม และห้างสรรพสนิค้า ซึง่มเีกณฑ์ก�าหนดไว้ ๕ ด้าน คอื ด้านความสะอาด ด้านสิง่แวดล้อม ด้านความปลอดภยั  
ด้านการบริหารจัดการ และด้านการมีส่วนร่วม โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่เขต 

ส�านักการศึกษา
ส�านักการศึกษาได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตส�านึกในการรักษาความ

สะอาดให้กับนักเรียนกรุงเทพมหานคร ดังนี้
๑. จัดกิจกรรมการรณรงค์เสริมสร้างจิตส�านึกในการรักษาความสะอาดในโรงเรียน เนื่องในวันรณรงค์

ท�าความสะอาดโลก เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนฉิมพลี เขตตล่ิงชัน และแจ้งให้โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันทั้ง ๔๓๗ โรงเรียน ผลการด�าเนินการในวันรณรงค์ ปริมาณมูลฝอย
ที่เก็บได้ ๔,๗๔๐ กิโลกรรม โดยแยกการด�าเนินการมูลฝอย ดังนี้ 

 • มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยอันตราย ส�านักงานเขตน�าไปก�าจัดในที่เหมาะสม              
 • มูลฝอยรีไซเคิล บางส่วนโรงเรียนน�าไปประดิษฐ์ของใช้และของประดับ บางส่วนที่เหลือก็น�าไปขาย

เป็นรายได้เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน 
 • มูลฝอยอินทรีย์ เช่น ใบไม้ เศษอาหาร โรงเรียนน�าไปท�าปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
๒.  ก�าหนดให้โรงเรยีนทัง้ ๔๓๗ โรงเรยีน รณรงค์กจิกรรมดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง โดยท�ารายงานการจดัการ

มูลฝอยในโรงเรียนส่งส�านักงานเขตทุกเดือน เพื่อรวบรวมส่งส�านักการศึกษา
๓.  ก�าหนดแนวทางการลดและเลกิใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมในโรงเรยีน โดยเริม่ด�าเนนิการในภาคเรยีน

ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๔.  ส�านกัการศกึษาปรบัเปลีย่นบรรจภุณัฑ์จากนมถงุพลาสตกิเป็นนมกล่อง ตามโครงการรกัษ์โลก เลกิใช้

พลาสตกิ โดยจดัซ้ือนมยเูอชทชีนดิกล่องแทนนมพลาสเจอร์ไรส์ชนดิถงุให้กบันกัเรียน ตัง้แต่ภาคเรยีนที ่๒/๒๕๖๑ 
๕.  ส�านักการศึกษาก�าหนดให้ทุกส่วนราชการเลิกใช้น�้าดื่มขวดพลาสติกในการจัดประชุมต่าง ๆ รณรงค์

ให้ใช้ภาชนะอื่นที่มาตรฐานใส่อาหารแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟม รณรงค์การใช้ถุงผ้าทดแทน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑.  กรุงเทพมหานครควรก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเรื่องส�านักงานปลอดมลพิษ (Green and 

Clean Office) โดยแต่งตั้งผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาบูรณาการ
ภารกิจ ก�าหนดแผนงาน แนวทาง และหลักเกณฑ์การประเมินที่เป็นมาตรฐานกลางในการประเมินทุกหน่วยงาน 
ทั้งนี้ อาจแยกหลักเกณฑ์การประเมินส�าหรับหน่วยงานราชการและสถานประกอบการตามความเหมาะสม และ
อาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินฯ   

๒.  ควรรณรงค์และท�าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายภายในของกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดการเปลี่ยน 
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แปลงเป็นรปูธรรม เพือ่ให้หน่วยงานของกรงุเทพมหานครเป็นต้นแบบด้านสิง่แวดล้อมและส�านกังาน  ปลอดมลพษิ
ให้ครบถ้วนก่อน จากนั้นจึงขยายผลไปยังบุคคลภายนอกและสังคมทั่วไป  

๕. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดเก็บและขนมูลฝอยในพื้นที่เขต 
คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารส�านักงานเขตสายไหม  

และส�านกังานเขตห้วยขวาง ซึง่เป็นตวัแทนของส�านกังานเขตทีมี่ผลการจดัการมลูฝอยทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่รบัทราบ 
แนวทางการจดัเกบ็มลูฝอย การควบคมุและก�ากับการท�างานของเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่กบ็ขนมลูฝอย มาตรการ
ดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน สวัสดิการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ สรุปได้ดังนี้

ส�านักงานเขตสายไหม
ส�านักงานเขตสายไหมได้ด�าเนินการจัดเก็บมูลฝอย โดยถนนสายหลักจะต้องด�าเนินการให้เสร็จก่อนเวลา 

๐๕.๓๐ น. ส่วนถนนสายรองให้จัดเก็บมูลฝอยทุกวันเพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง ในตลาดสดต้องจัดเก็บมูลฝอย
ทุกวัน ส่วนมูลฝอยชิ้นใหญ่ให้จัดเก็บในวันอาทิตย์สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง นอกจากนั้น ในกรณีที่มีมูลฝอยตกค้างก็จะ
จัดหน่วยเร่งด่วนเพื่อดูแลพื้นท่ี ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง ส่วนที่ขายได้ก็จะ
น�าไปขาย และด�าเนินการโครงการทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา ทั้งในถนนสายหลัก ถนนสายรอง และพื้นที่ริมคลอง

แผนการการจัดเก็บมูลฝอย ส�านักงานเขตสายไหมได้แบ่งพื้นที่การจัดเก็บออกเป็น ๓๒ พื้นที่  ตามขนาด
ของรถ ดังนี้

๑.  รถอดัมลูฝอย ขนาด ๕ ตนั มจี�านวน ๑๕ คัน โดยรถ ๑ คันประกอบด้วยพนกังานขบัรถ ๑ คน พนกังาน
ประจ�ารถ ๔ คน จัดเก็บมูลฝอย ๒๑ พื้นที่  

๒.  รถอัดมูลฝอย ขนาด ๒ ตัน จ�านวน ๕ คัน โดยรถ ๑ คัน ประกอบด้วยพนักงานขับรถ ๑ คน พนักงาน
ประจ�ารถ ๓ คน จัดเก็บมูลฝอย ๖ พื้นที่ 

๓.  รถยกภาชนะคอนเทรนเนอร์ ขนาด ๘ ลบ.ม. จ�านวน ๒ คัน จัดเก็บมูลฝอยบริเวณตลาด วัด โรงเรียน 
โรงงาน ที่มีปริมาณมูลฝอยจ�านวนมาก 

๔.  รถแบบเปิดข้าง ขนาด ๒ ตัน จ�านวน ๑ คัน จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ตามชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน โดย
วิ่งจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จ�านวน ๒ ครั้ง/เดือน 

๕.  รถยกถังมูลฝอยแบบเปิดข้าง ขนาด ๒ ตัน จ�านวน ๑ คัน จัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์ประเภทเปลือกผลไม้ 
ผัก ตามชุมชนที่ร่วมโครงการเพื่อใช้ท�าน�้าหมักชีวภาพ 

การรณรงค์เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง ได้จัดท�าโครงการต่าง ๆ เช่น 
๑.  โครงการทรัพย์ทวี บุญทวีรีไซเคิล โดยให้เจ้าหน้าที่ของส�านักงานเขตเก็บมูลฝอยมาช่ัง ซึ่งจะช่วย  

ลดปริมาณมูลฝอยได้ปีละประมาณ ๒.๓ ตัน 
๒.  การจัดเก็บมูลฝอยช้ินใหญ่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกวันอาทิตย์ สามารถลดปริมาณมูลฝอยจากการน�า

มูลฝอยชิ้นใหญ่กลับมาใช้ประโยชน์ได้ ๖๙.๗๗๐ ตัน/ปี
๓.  โครงการบวร บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งในโรงเรียนมีการจัดตั้งธนาคารมูลฝอย สามารถลดปริมาณมูลฝอย

ได้ ๔.๕๐ ตัน/ปี
การจัดการมูลฝอยอินทรีย์ - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้

ความรูแ้ก่ผูส้นใจคดัแยกมลูฝอยอนิทรย์ี เช่น เศษผกั ผลไม้ เปลือกไข่ ผักตบชวา กิง่ไม้ ใบไม้ เพือ่มาท�าปุย๋ สามารถ
ลดปริมาณมูลฝอยได้ประมาณ ๕,๖๗๗.๗๕ ตัน/ปี
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การจัดการมูลฝอยอันตราย - ให้บริการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในหมู่บ้านและชุมชน จ�านวน ๑๙๗ แห่ง 
จัดเก็บเดือนละ ๒ ครั้งต่อชุมชน/หมู่บ้าน สามารถจัดเก็บได้ ๓๒.๐๕ ตัน/ปี

การมีส่วนร่วมของประชาชน ด�าเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้
๑. โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM : Community Based Solid Waste Management) โดย

เน้นให้ชุมชนแก้ไขปัญหามูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยตนเอง ซึ่งมี ๑๐ ชุมชนเข้าร่วมโครงการ
๒. โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ใน ๑๔ กลุ่มเป้าหมาย 
๓. โครงการอาสาสมคัรชกัลากมลูฝอยในชมุชน โดยจ้างอาสาสมคัรปฏบิตังิานด้านเกบ็มลูฝอยในชมุชนที่

รถเก็บมูลฝอยเข้าไม่ถึง จ�านวน ๖ ชุมชน
การควบคุมและก�ากับการท�างานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอย 
ส�านักงานเขตจะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการเก็บขนมูลฝอยให้ชัดเจนและปฏิบัติหน้าท่ีตาม

แผนการจัดเก็บมูลฝอย จัดท�าใบลงเวลาการปฏิบัติงาน รายงานการปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมออกตรวจสอบพื้นที่
มูลฝอยตกค้างและด�าเนินการแก้ไขปัญหา ประชุมท�าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
เป็นระยะ รวมทั้ง ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องวินัย การรักษาวินัย และการลาของลูกจ้าง 

การดูแลความปลอดภัย สุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และสวัสดิการต่าง ๆ 
ส�านักงานเขตจัดอบรมการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากมูลฝอย อบรมการเฝ้า

ระวัง และสังเกตวัตถุต้องสงสัยเป็นประจ�าทุกปี

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑.  อัตราก�าลังของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านการเก็บขนมูลฝอยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเนื่องจากมี

ปัญหาด้านสุขภาพ การเจ็บป่วยและลาออกบ่อยครั้ง
๒.  มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยจากพื้นที่อื่น เนื่องจากส�านักงานเขตสายไหมมีแนวพื้นที่ติดต่อกับจังหวัด

ปทุมธานี บริเวณถนนเป็นพื้นที่ของเขตสายไหมแต่หมู่บ้านจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี  

ส�านักงานเขตห้วยขวาง
ส�านักงานเขตห้วยขวางด�าเนินการตามนโยบายบ้านเมืองสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากอาคารสถานที่ และ

สถานประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นประจ�าสม�่าเสมอ ไม่มีปัญหามูลฝอยตกค้าง ซึ่งได้ด�าเนินการเก็บมูลฝอยใน
ถนนสายหลัก สายรอง ให้เรียบร้อยก่อนเวลา ๐๕.๓๐ น. เป็นประจ�าทุกวัน

แผนการจัดเก็บมูลฝอยของส�านักงานเขตห้วยขวาง มีดังนี้
๑.  จัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของรถเก็บขนมูลฝอยให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขตห้วยขวาง จ�านวน ๔๒ พื้นที่
๒.  จัดท�าแผนปฏิบัติงานและเส้นทางเดินรถ (Route Map) ของรถเก็บขนมูลฝอยทุกพื้นที่
๓.  แบ่งรอบปฏิบัติงานในการจัดเก็บมูลฝอยจากอาคารสถานที่และสถานประกอบการต่างๆ ออกเป็น  

๔ รอบ และมีรอบเร่งด่วนอีก ๑ รอบ
๔.  ตรวจสอบแนะน�าอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ให้จัดท�าจุดพักรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ และ

สะดวกในการเข้าจัดเก็บมูลฝอย
๕. การจัดเก็บมูลฝอยทางเรือ บริเวณชุมชนริมคลองลาดพร้าว และคลองบางซื่อ
๖.  มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยประจ�าชุมชนต่าง ๆ ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง จ�านวน ๖ ชุมชน  
๗.  สถิติปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในพื้นที่เขตห้วยขวางเฉลี่ย ๒๒๑.๔๔ ตัน/วัน
ด�าเนินการโครงการทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา ทั้งหมด ๓๒ จุด ทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองในชุมชน 

และริมคลอง



สรุปผลงานคณะกรรมการ
การโยธาและผังเมือง

149

นโยบายการจัดเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่และของเหลือใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทิ้ง
มลูฝอยชิน้ใหญ่และสิง่ของเหลอืใช้ทีไ่ม่อาจทิง้ไปกับรถเกบ็ขนมลูฝอยประจ�าวนัได้ด�าเนนิการทกุวันเสาร์ - อาทติย์ 
หมุนเวียนไปตามชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วพื้นที่เขตห้วยขวาง

การควบคุมก�ากับการท�างานของจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอย 
ส�านักงานเขตห้วยขวางควบคุมและก�ากับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ�ารถเก็บขนมูลฝอยในแต่ละ

พืน้ที ่โดยมอบหมายผูค้วบคมุงานเกบ็ขนมลูฝอยและเจ้าหน้าทีง่านรกัษาความสะอาดควบคมุก�ากบัการปฏบิตังิาน 
ให้เป็นไปตามแผนปฏบิตังิานและหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ ได้แก่ การเข้าเกบ็มลูฝอยตามรอบเวลาและตามเส้นทาง 
เดินรถในแต่ละพื้นที่ ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ต่อวัน/คัน และชั่วโมงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสถิติ 
ข้อร้องเรยีนในแต่ละพืน้ที ่นอกจากนัน้ ได้มคี�าสัง่วางแนวทางและข้อก�าหนดในการปฏบิตังิานเป็นกรอบแนวทาง
ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยลดปัญหา
ร้องเรียนด้านเหตุเดือดร้อนร�าคาญจากการปฏิบัติงานของรถเก็บขนมูลฝอย

มาตรการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ  ของ
เจ้าหน้าที่ มีดังนี้

๑.  จดัหาวัสดปุ้องกนัอบุตัภิยัให้เจ้าหน้าทีไ่ด้สวมใส่ในขณะปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ความปลอดภยั ได้แก่ เสือ้กัก๊
สะท้อนแสง รองเท้าบู๊ต ถุงมือ ผ้าปิดปาก 

๒.  ก�าชับให้เจ้าหน้าที่สวมใส่ชุดป้องกันอุบัติภัย และใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด 
เพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษมูลฝอยและอุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน

๓.  จัดส่งคนงานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ�าปี
๔.  จัดส่งคนงานเข้ารับการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน 
๕.  หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนการท�าประกันอุบัติเหตุให้แก่คนงาน
๖.  เร่งรัดการด�าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่โดยรวดเร็ว เช่น เงินค่าอาหารท�าการนอก

เวลาราชการ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เป็นต้น
๗.  จดัสมัมนาศกึษาดงูานและกจิกรรมกลุม่สมัพนัธ์เพือ่สร้างความสามคัคใีนหมูค่ณะและขวญัก�าลงัใจใน

การท�างานให้แก่เจ้าหน้าที่

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑.  การขาดอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย)  

ในระดับรุนแรง ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ลูกจ้างลาออกบ่อยครั้ง 
๒.  เนื่องจากพื้นที่เขตห้วยขวางมีการขยายตัวเติบโตของเมือง มีความหนาแน่นของประชากรเพ่ิมสูงขึ้น 

ทั้งประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวในย่านธุรกิจการค้า และมีโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่เกิดขึ้นเป็น
จ�านวนมาก จึงส่งผลให้มีปริมาณมูลฝอยในพื้นท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคส�าคัญในการควบคุมปริมาณมูลฝอย
ในพื้นที่ให้ลดลงตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑.  กรุงเทพมหานครควรก�าหนดคุณลักษณะของรถเก็บขนมูลฝอยให้มีช่องแยกมูลฝอยประเภทต่าง ๆ 

เพื่อไม่ให้มีการน�ามูลฝอยทุกประเภทมาเทรวมกัน
๒.  กรงุเทพมหานครควรพิจารณาจดัหาเครือ่งมอือปุกรณ์ทีม่คีวามจ�าเป็นในการปฏบิตังิานเกบ็ขนมลูฝอย

ให้ส�านักงานเขตที่มีความจ�าเป็น เช่น รถยกถังรองรับมูลฝอยขนาด ขนาด ๘ ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
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มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานเก็บขนมูลฝอยของ 
ส�านักงานเขต 

๓.  กรงุเทพมหานครควรศกึษาแนวทางการจ้างเหมาเอกชนด�าเนนิการเกบ็ขนและก�าจดัมลูฝอยทัง้ระบบ 
(Out source) อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเก็บขนมูลฝอย ซึ่งในหลายพื้นที่เขตประสบปัญหาขาดอัตราก�าลัง 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย อีกทั้งค่าใช้จ่ายในกระบวนการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครถือว่า 
สูงมาก 

๔.  ควรก�าหนดมาตรการในการบังคับใช้ทางกฎหมายให้เคร่งครัดส�าหรับประชาชนที่ไม่ทิ้งมูลฝอยลงถัง
รองรบัมลูฝอยทีจ่ดัไว้ให้ หรอืไม่มกีารคดัแยกมลูฝอยในบ้านเรอืน โดยอาจจะมกีารเกบ็ค่าธรรมเนยีมเก็บขนมลูฝอย 
ในอัตราที่สูงกว่าครัวเรือนที่มีการคัดแยกมูลฝอย 

๖. แนวทางการเพิ่มมูลค่าของมูลฝอยด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในการจัดการมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมได้ประชมุร่วมกบัส�านกัส่ิงแวดล้อมเพือ่หารอืแนวทาง
การเพิ่มมูลค่าของมูลฝอยด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการจัดการมูลฝอยมีหลายฉบับ ดังนี้
๑.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มี ๒ มาตราที่เกี่ยวข้องคือ
 มาตรา ๑๘ การเก็บ ขน หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอยเป็นอ�านาจของท้องถิ่น โดยด�าเนินการเอง 

หรือร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือท้องถิ่นอื่น หรือมอบบุคคลใดด�าเนินการแทนได้
 มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขน หรือก�าจัดส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยท�า

เป็นธุรกิจ หรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ซึ่งกรุงเทพมหานครยังไม่เคยอนุญาตให้หน่วยงานด�าเนินการ

๒.  พระราชบญัญัตริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  
มี ๒ มาตราที่เกี่ยวข้อง คือ

 มาตรา ๓๔/๑ การเก็บ ขน และก�าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นอ�านาจของท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึง อบจ. 
โดย ด�าเนินการเอง หรือร่วมกับท้องถิ่นอื่น หรือมอบหมายหน่วยงานรัฐ ท้องถ่ินอื่นรวมทั้ง อบจ. หรือเอกชน  
ซึง่การมอบเอกชนไม่ถอืเป็นการร่วมลงทนุแต่มหาดไทยต้องก�าหนดหลักเกณฑ์ฯ โดยค�านงึถงึกฎหมายว่าด้วยการ
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 มาตรา ๓๔/๒ ผูใ้ดประสงค์จะด�าเนนิกจิการรบัท�าการเกบ็ ขน ก�าจดั หรอืหาประโยชน์จากการจดัการ 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแนบท้าย พ.ร.บ. ดังนี้

 • การเก็บขน ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
 • การก�าจัด ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท
 • การหาประโยชน์ ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
๓.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งก�าหนดแนวทางให้ท้องถิ่น

ด�าเนินการเก็บ ขน และก�าจัดมูลฝอย ตามข้อ ๑๕ - ๒๑ การมอบหมายเอกชน และ ข้อ ๒๒ - ๒๓ การด�าเนิน
การใช้และหาประโยชน์ 

๔.  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมกิจการรับท�าการ เก็บ ขน หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย โดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งผู้ว่าราชการ
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กรุงเทพมหานคร ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการ
ควบคุมกิจการรับท�าการเก็บ ขน ก�าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยท�าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ตามค�าสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๑๘๖๔/๒๕๖๑ ลงวันที่  
๕ มถินุายน ๒๕๖๑ โดยมผีูแ้ทนจากหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น ส�านกัอนามยั ส�านกัการคลงั ส�านกังานกฎหมายและคดี  
ส�านักสิ่งแวดล้อม และผู้แทนหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน        

๕.  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมส�าหรับการด�าเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ก�าหนดบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ไว้ดังนี้

 • รับท�าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
 • รับท�าการก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
 • รับท�าการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รับท�าการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
การลงทนุม ี๒ ส่วน คอื การเก็บขนและการก�าจดั การก�าจดัมกีารด�าเนนิการหลายรูปแบบ ส่วนการเก็บขน  

ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครด�าเนินการเองทั้งหมดโดยเช่ารถเอกชน เป็นการลงทุนโดยกรุงเทพมหานครและใช้
บคุลากรของกรุงเทพมหานครทัง้หมด แต่ปัจจบุนัการเกบ็ขนและการก�าจดัจะแยกส่วนชดัเจน ส่วนใหญ่การก�าจดั
จะให้เอกชนด�าเนินการและได้รับผลประโยชน์จากมูลฝอยด้วย ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๓๔/๑ และ ๓๔/๒ ส่วนค่าเก็บขน ด�าเนนิ
การตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

ข้อ ๑๖ การมอบหมายให้เอกชนด�าเนินการหรือร่วมด�าเนินการเก็บหรือขนมูลฝอย ให้ด�าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ข้อ ๑๗ ในการมอบหมายให้เอกชนด�าเนินการหรือร่วมด�าเนินการก�าจัดมูลฝอย ให้คณะกรรมการจังหวัด 
หรือคณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณ ีให้ค�าแนะน�าราชการส่วนท้องถิน่ในการจดัท�าข้อเสนอเพือ่ให้รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายให้ความเห็นชอบฯ 

ในการเกบ็ขนไม่จ�าเป็นต้องผ่านความเหน็ชอบจากกระทรวงมหาดไทย สามารถ ใช้วธีิการจดัซือ้จดัจ้างได้
เลย ส่วนการก�าจดัจะต้องเสนอคณะกรรมการกลางของกระทรวงมหาดไทยพจิารณา หากกรงุเทพมหานครจะจ้าง
เหมาเอกชนด�าเนินการเก็บขนมูลฝอยก็สามารถด�าเนินการได้ อาจจะก�าหนดพื้นที่เขตน�าร่อง ๑ เขตที่มีปริมาณ
มูลฝอยที่เหมาะสมและมีวิธีการคิดน�้าหนักมูลฝอยที่ชัดเจน  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑.  การเพิ่มมูลค่าของมูลฝอยด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

สามารถด�าเนนิการตามพระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง (ฉบบัที ่๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔/๑ ซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณ และลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครได้ 

๒.  กรุงเทพมหานครอาจสร้างสถานีรบัมลูฝอยรไีซเคลิย่อยในพืน้ทีเ่ขตต่างๆ เพือ่เป็นจดุรวมให้ประชาชน
น�ามูลฝอยมูลฝอยที่มีมูลค่า ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมาทิ้ง มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ในระยะแรก
อาจจัดท�าเป็นโครงการน�าร่อง จากนั้นควรด�าเนินการให้เกิดความต่อเนื่องและจริงจัง   
๗. โครงการท่ีเสนอขอความเหน็ชอบจากสภากรงุเทพมหานครในการผกูพนังบประมาณรายจ่าย
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ประจ�าปี รวมทั้งแผนการก�าจัดมูลฝอยโดยการฝังกลบหรือวิธีการอื่นที่สอดคล้องกับแผนการ
ก�าจัดมูลฝอยที่จะด�าเนินการตามโครงการดังกล่าว

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมร่วมกับส�านักส่ิงแวดล้อมเพื่อพิจารณา
ความคุม้ค่าโครงการทีเ่สนอขอความเหน็ชอบจากสภากรงุเทพมหานครในการผกูพนังบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  
รวมทั้งแผนการก�าจัดมูลฝอยโดยการฝังกลบหรือวิธีการอื่นที่สอดคล้องกับแผนการก�าจัดมูลฝอยที่จะด�าเนินการ
ตามโครงการดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

๑.  โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน 
ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุช

๒.  โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน 
ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม

โครงการท่ี ๑ และโครงการท่ี ๒ มีระยะเวลาจ้างด�าเนินการตลอดสัญญา ๒๐ ปี รวมกับขั้นตอนการ 
จัดซื้อจัดจ้างจนได้ตัวผู้รับจ้าง ๑ ปี และระยะเวลาก่อสร้าง ๓ ปี รวมระยะเวลาโครงการเป็น ๒๔ ปี งบประมาณ 
๗,๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ค่าจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอย เป็นเงิน ๗๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าจ้าง       
ทีป่รึกษาควบคมุงานการก่อสร้างโรงงานฯ เป็นเงนิ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ลดการฝังกลบมลูฝอยเนือ่งจากปัญหา
การขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการฝังกลบและรองรับโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยไปฝังกลบที่ใกล้จะหมด
สัญญา เมื่อสิ้นสุดโครงการทรัพย์สินจะเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร เตาเผาเป็นแบบ Stoker Type หรือ
แบบตะกรับ แบบเดียวกับเตาเผาขนาด ๓๐๐ ตันต่อวัน ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม ซึ่งได้มีผลการศึกษาและ
ผ่านกระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนแล้ว ส�าหรบัค่าจ้างเอกชนด�าเนนิการราคาตนัละ ๑,๐๐๐ บาท  
เหตทุีก่รุงเทพมหานครเร่งด�าเนนิการโครงการก่อสร้างเตาเผาทัง้ ๒ โครงการ เนือ่งจากนโยบายของคณะกรรมการ
ก�ากบักจิการพลงังานเก่ียวกบัการรบัซือ้กระแสไฟฟ้าก�าหนดไว้ว่าจะต้องเป็นโครงการเตาเผามลูฝอย ทีเ่ป็นคูส่ญัญา 
กบัรัฐโดยตรง ก่อสร้างในทีดิ่นของรฐัและต้องจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า ภายในปี ๒๕๖๓ และได้รายงานคณะกรรมการ
กลาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การจดัการมลูฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ อยูร่ะหว่างคณะกรรมการกลางเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา และขออนุมัติโควตาจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง 
หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบจะส่งเรื่องให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการหาตัวผู้รับจ้าง จากนั้น
จะเสนอสภากรุงเทพมหานครพิจารณา หากสภากรุงเทพมหานครเห็นชอบก็จะด�าเนินการก�าหนด TOR และ
ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ต่อไป

โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผาที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม จะไม่ต่อสัญญา
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมลูฝอยจากศนูย์ก�าจดัมลูฝอยหนองแขมไปฝังกลบ แต่จะใช้วธิกีารบรหิารจดัการแบบ
ยืดหยุ่นสัญญา เนื่องจากในปี ๒๕๖๓ โรงงานเตาเผามูลฝอยจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีแผนจะลดปริมาณการ       
ฝังกลบจากศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม จาก ๒,๐๐๐ ตันต่อวัน เหลือ ๑,๕๐๐ ตันต่อวัน ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้
ด�าเนินการ ๗ ปี แต่คาดว่างบประมาณจะหมดภายใน ๓ ปี คาดว่าจะพอดีกับช่วงโรงงานเตาเผามูลฝอยก่อสร้าง
เสร็จพร้อมเดินระบบ

ส�าหรับโครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมลูฝอยโดยระบบเตาเผาทีศ่นูย์ก�าจัดมลูฝอยอ่อนนชุ จะลดปรมิาณ
การจ้างเหมาเอกขนขนมูลฝอยจากศนูย์ก�าจดัมลูฝอยอ่อนนชุไปฝังกลบจาก ๑,๘๐๐ ตนัต่อวัน เหลือ ๘๐๐ ตนัต่อวนั  
และเมื่อก่อสร้างเตาเผามูลฝอยและศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอยชุมชนพร้อมด�าเนินโครงการ รวมกับการหมัก
ท�าปุ๋ยก็จะปรับสัญญาจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยไปฝังกลบเป็น ไม่เกิน ๕๐๐ ตันต่อวัน

๓.  โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่และน�าไปก�าจัดอย่าง 
ถูกสุขลักษณะ ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยสายไหม 
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๔.  โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่และน�าไปก�าจัดอย่าง 
ถูกสุขลักษณะ ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม

ทั้ง ๒ โครงการเป็นการให้สัมปทานเอกชนขนมูลฝอยจากสถานขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงเครื่องอัดมูลฝอย หรือ Compacter ที่มีอยู่เดิมน�ามาใช้ประโยชน์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน 
และน�าไปก�าจัดโดยระบบเตาเผาหรอืระบบหมกัท�าปุย๋เพือ่ผลติไฟฟ้า หรอืระบบผสมผสานทีเ่หมาะสมในพืน้ท่ีของ
เอกชนพร้อมบริหารจดัการ โดยวสัดผุลพลอยได้จากกระบวนการและทรพัย์สนิทีก่่อสร้างในพ้ืนทีเ่อกชนจะเป็นของ
เอกชน (BOO) ระยะเวลาด�าเนนิการ ๒๐ ปี ระยะเวลาด�าเนนิการจนถงึได้ตวัผูร้บัจ้าง ๑ ปี ระยะเวลาก่อสร้าง ๒ ปี  
รวมระยะเวลาด�าเนินการ ๒๓ ปี งบประมาณแต่ละโครงการ ๔,๙๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยกรุงเทพมหานครจ่าย
ค่าจ้างเหมาตามปริมาณมูลฝอยที่เข้าสถานี ค่าจ้างด�าเนินการตันละ ๖๘๐ บาท

๕.  โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมลูฝอยพร้อมบรหิารจัดการศูนย์เรยีนรู้การจัดการมลูฝอยและของเสยี
ชมุชน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตนัต่อวนั ทีศ่นูย์ก�าจดัมลูฝอยอ่อนนชุ โดยเอกชนลงทนุและบรหิารศูนย์ฯ เพิม่ระบบ 
หมักปุ๋ยและผลิตพลังงาน ผลพลอยได้จากกระบวนการจะเป็นของเอกชน เม่ือส้ินสุดโครงการทรัพย์สินเป็น
กรรมสทิธิข์องกรงุเทพมหานคร (BOT) ระยะเวลาด�าเนนิการ ๒๐ ปี ระยะเวลาด�าเนนิการจนถงึได้ตวัผู้รบัจ้าง ๑ ปี  
ระยะเวลาก่อสร้าง ๒ ปี รวมระยะเวลาด�าเนินการ ๒๓ ปี งบประมาณโครงการ ๑,๖๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดย
กรุงเทพมหานครจ่ายค่าจ้างเหมาตามปริมาณมูลฝอยที่เข้าสถานี ค่าจ้างด�าเนินการตันละ ๗๕๐ บาท

๖.  โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมลูฝอยจากสถานขีนถ่ายมูลฝอยย่อยรชัวภิาและน�าส่งไปก�าจดัทีศ่นูย์ก�าจดั 
มลูฝอยของกรงุเทพมหานคร วนัละไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตนั โดยจ้างเหมาเอกชนขนมลูฝอยจากสถานขีนถ่ายมลูฝอย
รัชวภิาและน�าส่งไปก�าจดัท่ีศูนย์ก�าจดัมลูฝอย ระยะเวลาด�าเนนิการ ๑๐ ปี ระยะเวลาด�าเนนิการจนถึงได้ตวั ผูร้บัจ้าง  
๑ ปี รวมระยะเวลาด�าเนินการ ๑๑ ปี (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๗๑) งบประมาณโครงการ ๗๙๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท  
โดยกทม. จ่ายค่าจ้างเหมาตามปริมาณมูลฝอยที่เข้าสถานี ค่าจ้างด�าเนินการตันละ ๔๓๖ บาท

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑.  กรุงเทพมหานครควรศึกษา และวางแผนการบริหารจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการอ่ืน 

นอกจากวิธีการเผาหรือการฝังกลบ เช่น การจ�าหน่ายให้เอกชนหรือการให้สิทธิเอกชนรับไปด�าเนินการ เป็นต้น
๒.  โครงการที่มีลักษณะการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบ BOT (Build Operate 

and Transfer) กรุงเทพมหานครควรก�าหนดรายละเอียด TOR ให้รอบคอบรัดกุม เพราะเมื่อครบก�าหนดระยะ
เวลาตามสัญญา ทรัพย์สินต่าง ๆ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร ไม่ควรให้มีการต่อสัญญาเพราะจะ
ท�าให้ทรัพย์สินดังกล่าวเสื่อมสภาพมากขึ้น อาจท�าให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์

๓.  ค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยมูลฝอยด้วยวิธีต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครด�าเนินการ ควรแสดงให้เห็น
ว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายการก�าจัดมูลฝอยในภาพรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างชัดเจน

๔.  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยต่าง ๆ ต้องด�าเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม

๕.  กรุงเทพมหานครควรเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมให้ครบถ้วน จดัท�าแผนให้ชดัเจน และ
ท�าความเข้าใจกบัประชาชนเกีย่วกบัค่าธรรมเนยีมทีป่รบัสูงขึน้ กรงุเทพมหานครน�าไปด�าเนนิการให้เกดิประโยชน์
กับประชาชนอย่างไร และควรอ�านวยความสะดวกกับประชาชนในการช�าระค่าธรรมเนียม โดยเพิ่มช่องทางการ
ช�าระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือช�าระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
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๘. แผนแม่บทการพัฒนาและการจัดระเบียบสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในสวนลุมพินีใน 
ภาพรวม

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมร่วมกับส�านักส่ิงแวดล้อม เพื่อรับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนแม่บทการพัฒนาและการจัดระเบียบสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในสวนลุมพินี สรุปได้ดังนี้

แผนแม่บทการพฒันาการจดัระเบยีบสิง่อ�านวยความสะดวกภายในสวนลุมพนิ ีกรงุเทพมหานครได้ มคี�าส่ัง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นท่ีสวนลุมพินี ซ่ึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานและฝ่ายนิติบัญญัติ
ของกรุงเทพมหานครเป็นท่ีปรึกษา โดยประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานที่ปรึกษา รองประธานสภา
กรุงเทพมหานครคนท่ีสอง และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและ 
สิง่แวดล้อมเป็นทีป่รกึษา รวมทัง้มผีูบ้รหิารและหัวหน้าหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเป็นกรรมการ ผู้อ�านวยการส�านกังาน
สวนสาธารณะเป็นกรรมการและเลขานุการ แต่ทั้งนี้ ต้องรอผลการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่
สวนลุมพินี ซึ่งจะเป็นผู้มีอ�านาจในการก�าหนดแผนและแนวทางการพัฒนาสวนลุมพินี 

ส�าหรบัแนวทางการปรบัปรงุสวนลมุพนิใีห้เป็นสวนสาธารณะส�าหรบัผูส้งูอายแุละผูพ้กิารนัน้  สวนลมุพนิี 
ได้มีการปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ดังนี้

๑.  การปรับปรุงห้องสุขา จ�านวน ๙ หลัง การดูแลห้องสุขามอบหมายให้ลูกจ้างต�าแหน่งคนสวนของ
ส�านักงานสวนสาธารณะดูแลและท�าความสะอาด

๒.  ปรบัปรงุทางลาดขึน้ทางเดนิเท้าให้มคีวามเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่ส�าหรบัรถเขน็ผู้พกิารภายในบริเวณ
สวนลมุพินี จ�านวน ๓๐ จุด และส�านกัการโยธาด�าเนนิการปรบัปรงุเรยีบร้อยแล้ว ส่วนการปรบัปรุงทีจ่อดรถส�าหรบั
ผู้พิการด้วยการทาสีและตีเส้นบริเวณที่จอดรถ ส�านักการจราจรและขนส่งด�าเนินการ

๓.  ปรับปรุงลานตะวันยิ้ม แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ของวัยรุ่น และของผู้สูงอายุ คนพิการ พร้อมติดตั้ง 
สิ่งอ�านวยความสะดวก ขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าพื้นที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๔.  ปรับปรุงอาคารศูนย์ผู้สูงอายุสวนลุมพินี โดยใช้งบประมาณของส�านักสิ่งแวดล้อม ขอด�าเนินการ
ปรับปรุงพร้อมกับเรือนเพาะช�าสวนลุมพินี

๕.  ปรบัปรุงศาลาการไฟฟ้าสามเสน โดยการไฟฟ้านครหลวง ขณะนีเ้สรจ็เรยีบร้อยแล้ว โดยก�าหนดรบัมอบ 
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๖.  ปลูกสร้างสวนสาลวัน โดยปลูกต้นไม้ในพุทธประวัติ จ�านวน ๓๑ ต้น เช่น ต้นสาละอินเดีย ไผ่สีทอง 
ต้นจิก ต้นบุนนาค ต้นเกต ต้องทองหลาง    

นอกจากนี้ ยังมีอาคารสโมสรพลเมืองอาวุโสแห่งเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ 
พักผ่อนส�าหรับผู้สูงอายุ ขณะน้ีช�ารุดทรุดโทรมอยู่ระหว่างส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวด�าเนินการ
ซ่อมแซม และมีศูนย์อาหารศรีไทยเดิมจ�าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เปิดบริการทุกวัน เวลา ๐๔.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.    

การปรับปรุงสาธารณูปโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนอื่น มีดังนี้
๑.  การปรับปรงุห้องสขุา จ�านวน ๙ หลงั ได้รบังบประมาณจาก บริษัท กลุ่มเซน็ทรลั จ�ากดั ซึง่มกีารรบัมอบ 

ห้องสุขาหลังแรกเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ หลังสุดท้ายได้รับมอบเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
๒.  การปรับปรุงทางลาด ซึ่งประสานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส�ารวจจุดในการปรับปรุง
๓.  การปรบัปรุงลานตะวนัยิม้ ได้รบัสนบัสนนุงบประมาณจาก บรษิทั บทีีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส์ จ�ากดั (มหาชน) 

และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด
๔.  การสร้างสวนสาลวัน ด�าเนินการโดยมูลนิธิเด็ก ตามโครงการ “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ” โดยจะปลูก

ต้นสาละอินเดียในรูปแบบสวนป่าจ�าลองภายในสวนลุมพินี ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  
ในพื้นที่สวนลุมพินี ปัจจุบันมีชมรม จ�านวน ๑๑๔ ชมรม และมีอาคารของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
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๑.  ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสวนลุมพินี สังกัดส�านักพัฒนาสังคม 
๒.  ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี สังกัดส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
๓.  ศูนย์สร้างสุขทุกวัย สังกัดส�านักวัฒนธรรม กีฬา และวัฒนธรรม  
๔.  ศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี สังกัดส�านักพัฒนาสังคม  
๕.  ศูนย์ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักอนามัย  
๖.  ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว สังกัดส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  
๗.  โรงเรียนสวนลุมพินี สังกัดส�านักการศึกษา  
๘.  ศูนย์นักกีฬาแบดมินตันของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย
๙.  สถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร
๑๐. สถานีไฟฟ้าย่อย การไฟฟ้านครหลวง
๑๑. ถังเก็บน�้าดี การประปานครหลวง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑.  แผนแม่บทการด�าเนนิการภายในสวนลมุพนิต้ีองเสนอให้คณะกรรมการพฒันาพืน้ทีส่วนลุมพนิพีจิารณา 

ผู้บริการกรุงเทพมหานครควรเร่งรัดก�าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่สวนลุมพินีโดยเร็ว
๒.  การให้บริการภายในสวนลุมพินี ควรเน้นด้านความสะอาดถูกสุขลักษณะของห้องสุขาสาธารณะ และ

ความปลอดภยัของอุปกรณ์ เครือ่งเล่นต่าง ๆ  ทีต่ัง้อยูภ่ายในสวนฯ และควรก�าหนดปลกัเกณฑ์การใช้บรกิารอปุกรณ์ 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เข้าใช้อย่างทั่วถึง รวมทั้งอาจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบ�ารุงรักษา

๓.  ค่าบริการต่าง ๆ ท่ีสวนลุมพินีจัดเก็บได้ ควรเป็นเงินบ�ารุงเพื่อน�ามาใช้พัฒนาปรับปรุงสวนลุมพินี  
ไม่ควรน�าเข้าเป็นรายได้ของกรงุเทพมหานคร เพราะจะถกูน�าไปใช้ในภารกจิอ่ืน ๆ  อาจต้องพิจารณาแก้ไขปรับปรงุ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๙. การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจาก
การใช้พื้นที่สวนลุมพินีเป็นสถานที่จัดงานกาชาด ประจ�าปี ๒๕๖๑

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อมได้ประชุมร่วมกับผู้แทนส�านักส่ิงแวดล้อม และ
ส�านักงานเขตปทุมวัน เพื่อรับทราบการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการป้องกันผลกระทบที่อาจ
เกิดจากการใช้พื้นที่สวนลุมพินีเป็นสถานที่จัดงานกาชาด ประจ�าปี ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้

สภากาชาดไทยก�าหนดการจดังานกาชาด ประจ�าปี ๒๕๖๑ ระหว่างวนัที ่๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ ถึงวนัที่  
๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ รวม ๙ วัน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงาน 
กาชาด ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และได้ขออนุญาตขอใช้พื้นที่สวนลุมพินีในการจัดงานดังกล่าว ซึ่งจะมีการ  
ออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ รวม ๘๘ หน่วยงาน โดยขอใช้พื้นที่ในการเตรียมงาน ๒๒ วัน (วันที่ ๑ - ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ระหว่างจัดงาน และการคืนสภาพพื้นที่หลังงานแล้วเสร็จ ๑๒ วัน (วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
- ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑) รวมทั้งสิ้น ๔๓ วัน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่ โดยขอให้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและการดูแลความปลอดภัย ดังนี้

๑.  ขยายเวลาปิดบริการสวนลุมพินีจากเดิมเวลา ๒๑.๐๐ น. เป็น ๒๒.๐๐ น. โดยเฉพาะประตู ๑ - ๔  
ซึ่งเป็นโซนพื้นที่จัดงานกาชาด ส่วนบริเวณประตู ๕ - ๘ ซึ่งไม่ใช่โซนพื้นที่จัดงาน ปิดตามเวลาปกติ

๒.  หน่วยงานต่างๆ ที่มาออกร้าน ต้องเก็บร้านให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๒๔.๐๐ น. 
๓.  การจัดงานดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้มาพักผ่อนและออกก�าลังกายภายในสวน
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๔.  ไม่มีการเก็บค่าผ่านประตูประชาชนผู้มาใช้สวน 
๕.  ให้ก�าหนดสินค้าที่จ�าหน่ายในงาน และก�ากับดูแลไม่ให้มีสินค้าที่ห้ามจ�าหน่ายในสวนสาธารณะ
 ๕.๑ ห้ามปรุง หรือประกอบอาหารภายในบริเวณสวน กรณีการเตรียมอาหารก่อนน�ามาจ�าหน่ายให้ 

ผู้จัดงานท�าความตกลงกับศูนย์การค้าศรีไทยเดิม เพื่อขอใช้พื้นที่
 ๕.๒ ห้ามน�าเตาแก๊สเข้ามาในสวนและบริเวณงาน ยกเว้นจุดที่ก�าหนดให้ประกอบอาหาร
 ๕.๓ ห้ามจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของมึนเมาทุกชนิด และบุหรี่ 
 ๕.๔ ห้ามจ�าหน่ายสัตว์เลี้ยง หรือน�าสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในสวนและบริเวณจัดงาน
๖.  รถผู้จัดงานต้องแสดงสติกเกอร์ติดหน้ารถก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง    
๗.  ก�าหนดเวลาอนุญาตรถเข้าเตรียมงานและส่งของในสวน และเส้นทางส่งของที่ชัดเจน เพื่อป้องกัน 

ผลกระทบต่อผู้ใช้สวน เช่น เวลารถส่งของ ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น. และ ๒๓.๐๐-๐๒.๐๐ น.เท่านั้น
๘.  การขยายเวลาเก็บร้าน เป็นเวลา ๒๔.๐๐ น. มีเงื่อนไขดังนี้      
 ๘.๑ เปิดเฉพาะพื้นที่งานกาชาด และให้ร้านค้าออกจากสวนทั้งหมดในเวลา ๒๔.๐๐ น.
 ๘.๒ สุขาสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่จัดงานกาชาด หลังเวลา ๒๑.๐๐ น. ให้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด

ประจ�า ถึงเวลา ๒๒.๐๐ น. เพื่อให้สวนพร้อมเปิดบริการในเวลา ๐๔.๓๐ น.
 ๘.๓ หลังเวลา ๒๒.๐๐ น. ให้ร้านค้าจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่จัดงาน และมูลฝอยในภาชนะรองรับ 

ในบริเวณจัดงานสะอาดเรียบร้อย เพื่อให้สวนพร้อมเปิดบริการเวลา ๐๔.๓๐น.
๙.  หลังปิดสวน ๒๒.๐๐ น. อนุญาตให้ผู้จัดงานเก็บของ/เก็บมูลฝอย/ท�าความสะอาดสุขาให้เรียบร้อย

ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น. 
๑๐. ผูจ้ดังานต้องจดัเตรยีมแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า/น�า้ประปา เพือ่ใช้ให้เพยีงพอต่อกจิกรรมในพืน้ทีจ่ดังาน
๑๑. ห้ามตัดต้นไม้ และท�าความเสียหายต่อสนามหญ้า แปลงไม้ดอกไม้ประดับ การก่อสร้าง ห้ามยึดโยง

กับต้นไม้ ห้ามตอกสมอบก
๑๒. สภากาชาดไทยต้องแจ้งระเบียบการใช้สวนสาธารณะให้ผู้จัดงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
๑๓. มจีดุรบัแจ้งเหตฉุกุเฉนิ เช่น เดก็พลดัหลง อบุตัเิหต ุและรักษาพยาบาลเบือ้งต้น และจดัให้มเีจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ประจ�าส�านักงานสวนลุมพินีทุกวัน ตลอดเวลาจัดงาน
๑๔. ความเสยีหายของพืน้ทีส่เีขยีว หรอืทรพัย์สนิของสวน ผูจ้ดังานจะต้องแก้ไข ซ่อมแซม หรอืปลกูทดแทน 
๑๕. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถส�าหรับผู้ค้าและหน่วยงานที่ออกร้านในบริเวณอื่นภายนอกสวนลุมพินี

แนวทางป้องกันที่กรุงเทพมหานครเตรียมการรองรับ
ปัญหาเรื่องมูลฝอย
ส�านักสิ่งแวดล้อมได้วางแผนการจัดการมูลฝอยเพ่ือป้องกันมูลฝอยตกค้างในแต่ละวันเพื่อให้สวนสะอาด 

พร้อมเปิดบริการในเวลา ๐๔.๓๐ น. วันรุ่งขึ้นดังนี้ 
๑.  เพิ่มจุดรับวางภาชนะรองรับมูลฝอยในบริเวณงาน จัดรถจัดเก็บมูลฝอย จ�านวน ๕ คัน และรถกระบะ

เทท้าย ๕ คัน รวม ๑๐ คัน จัดระบบการจัดเก็บมูลฝอยให้แล้วเสร็จไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในแต่ละวัน 
๒.  สนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ จ�านวน ๑๐ คัน และรถสุขาเคลื่อนที่ VIP ใกล้บริเวณออกร้านของหน่วย

งานราชการ จ�านวน ๒ คัน
๓.  จดัรถสนบัสนนุการให้บรกิาร ประกอบด้วย รถสบูสิง่ปฏกิลู จ�านวน ๒ คนั รถบรรทกุสิง่ปฏกิลู จ�านวน 

๒ คนั รถบรรทกุน�า้ จ�านวน ๒ คนั เพือ่บรกิารน�า้อปุโภค บรโิภค ส�าหรบัการป้องกนัผลกระทบเร่ืองมลูฝอยของกอง
อ�านวยการจดังานกาชาด จะรณรงค์ให้ร้านค้าใช้บรรจภุณัฑ์จากธรรมชาตย่ิอยสลายได้ ลดการใช้พลาสตกิและโฟม 
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ปัญหาเรื่องการรักษาความปลอดภัย 
กองอ�านวยการจัดงานกาชาดได้วางแผนการรักษาความปลอดภัย ดังนี้
๑.  คัดกรองรถของผู้จัดงานเข้าพื้นที่ โดยให้มีป้ายหน้ารถของสภากาชาดไทยแสดงก่อนเข้าพื้นที่   
๒.  ลงทะเบียนและออกบัตรให้ผู้อยู่เฝ้าร้านในช่วงที่สวนปิดบริการ และก่อนงานเริ่มในแต่ละวัน 
๓.  กองอ�านวยการกาชาด จะจัดให้มีหน่วยออกตรวจตามข้อก�าหนดรักษาความปลอดภัย พบผู้ฝ่าฝืนจะ

ด�าเนินการทันที 
นอกจากนี ้ส�านกัสิง่แวดล้อมได้วางแผนการรกัษาความปลอดภยั โดยจดัเจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัยจาก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกออกตรวจตราพื้นที่นอกบริเวณจัดงานกาชาดที่ไม่เปิดให้บริการ หลัง ๒๑.๐๐ น. 
และในบริเวณงานกาชาด

ปัญหาความเสียหายของพื้นที่สีเขียว
๑.  หากเกิดความเสียหายของพื้นท่ีสีเขียวหรือทรัพย์สินของสวน ผู้จัดงานจะต้องแก้ไขซ่อมแซม ปลูก

ทดแทน
๒.  หลงัจากงานกาชาด สวนลมุพนิจีะฟ้ืนฟพูืน้ทีส่เีขยีว และลดจดักจิกรรมจากหน่วยงานภายนอก เพือ่คนื 

พื้นที่สีเขียวให้ประชาชนโดยเร็ว

ปัญหาสถานที่จอดรถ
กองอ�านวยการจัดงานกาชาดจัดหาสถานที่จอดรถให้กับหน่วยงานออกร้านบริเวณอื่น เช่น อาคารภูมิสิริ 

หอสมดุจฬุาลงกรณ์ ด้านหน้าตกึอ�านวยวรธรรม ลานจอดรถสวนป่าเบญจกติ ิระยะที ่๑ ตกึ RBSC ราชด�าร ิส�าหรบั
ลานจอดรถสวนลมุพนิจีะสงวนไว้ส�าหรบัประชาชนผูม้าใช้บรกิารสวนเท่านัน้ ตามเงือ่นไขในการอนญุาตใช้สถานที่ 

ปัญหาเรื่องเสียงรบกวนผู้ใช้บริการสวนลุมพินี
กรมควบคุมมลพิษได้วางมาตรการควบคุมการใช้เสียงในแต่ละโซนของการจัดงาน เพื่อไม่ให้กระทบกับ

ประชาชนและชุมชนโดยรอบสวนลุมพินี โดยจะตรวจวัดเสียงอย่างสม�่าเสมอตลอดงาน
ส�านักสิ่งแวดล้อมได้ประสานขอความอนุเคราะห์ส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพใต้หมุนเวียนกันดูแลพื้นที่

ในเรื่องการรักษาความสะอาด การคัดแยกมูลฝอย และการจัดเก็บมูลฝอยพื้นที่ภายใน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑.  ส�านักสิ่งแวดล้อมควรประเมินผลกระทบและความเสียหายจากการจัดงานการชาดเพื่อเป็นเหตุผล

ประกอบการพิจารณา หากจะใช้พื้นที่สวนลุมพินีในการจัดงานในครั้งต่อไป
๒.  พื้นที่จัดงานกาชาดเป็นพื้นที่เปิด มีประตูทางเข้า - ออกหลายทาง และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเป็น

จ�านวนมาก จึงควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด รัดกุมเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้

๑๐. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครและแผนงานสร้าง
สวนสาธารณะในอนาคต

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อมได้ประชุมร่วมกับส�านักส่ิงแวดล้อมเพื่อรับทราบ
ความคบืหน้าโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะของกรงุเทพมหานคร และแผนงานก่อสร้างสวนสาธารณะในอนาคต 
สรุปได้ดังนี้
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ความคืบหน้าการก่อสร้างสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
๑.  สวนสาธารณะบึงล�าไผ่ (สวนสริิภริมย์)  ตัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ขตมนีบรุ ีพืน้ทีท่ัง้หมดแบ่งเป็น ๒ โซน โดยระยะแรก 

ด�าเนินการในพื้นที่ ๓๐ ไร่ ระยะท่ี ๒ พื้นท่ี ๔๘ ไร่ จะเปิดให้บริการได้ประมาณวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
สวนแห่งนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากเป็นสวนแห่งพันธุ์ไม้หายาก และสวนแห่งพันธุ์ไม้พุ่ม เช่น ต้นราชพฤกษ์  
ต้นชัยพฤกษ์ 

๒.  สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิ 
พระชนมพรรษา ๗ รอบ (บางบอน) มีพื้นที่ ๑๐๐ ไร่ ก�าหนดเปิดให้บริการประมาณปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๓.  สวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม ๖๙ มีพื้นที่ ๗๐ ไร่ ด�าเนินการก่อสร้างโดยบริษัท ไพโรจน์ 
สมพงษ์พาณิชย์ จ�ากัด คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

๔.  สวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนทวีวัฒนา - กาญจนาภิเษก พื้นที่ ๒๐ ไร่ งบประมาณ
ก่อสร้าง ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

๕.  สวนปทมุวนารกัษ์ ซึง่จดัสร้างโดยส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ อยูบ่รเิวณใกล้ห้างสรรพสนิค้า 
เซ็นทรัลเวิลด์ หลังจากจัดสร้างแล้วเสร็จจะส่งมอบให้กรุงเทพมหานครดูแลต่อไป

๖.  สวนสาธารณะบรเิวณถนนศรนีครนิทร์ - ร่มเกล้า ส�านกังบประมาณกรงุเทพมหานครลงพืน้ทีพ่จิารณา
เหตผุลความจ�าเป็นแล้ว เหน็ว่ามผีูม้าใช้ประโยชน์น้อยและใช้งบประมาณสงู จงึพจิารณางบประมาณให้เฉพาะการ
ปูหญ้าและปลูกต้นไม้เท่านั้น 

๗.  สวนเบญจกิติ ระยะที่ ๒ กรมธนารักษ์ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ยังไม่ได้ส่งมอบให้กรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบดูแล 

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ มีจ�านวน ๑ แห่ง คือ สวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดิน
กรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) พื้นที่ ๓๗ ไร่ งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย
กรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นที่ปรึกษาออกแบบ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์

การขดุล้อมย้ายต้นไม้ในพืน้ท่ีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ   ส�านกัส่ิงแวดล้อมได้ประสานความร่วมมอื 
กบัส�านกังานเขตหนองจอก ขอใช้พืน้ทีว่่างในพืน้ทีเ่ขตหนองจอกประมาณ ๘๐ ไร่ เพือ่น�าต้นไม้ทีข่ดุล้อมจากพืน้ที่
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าไปปลกูและสร้างเป็นสวนสาธารณะ โดยส�านกังานสวนสาธารณะออกแบบโดยเน้นเรือ่ง
ราวความเป็นมาของรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ  และม ีQR Code ของแต่ละถนนโดยส�านกังานเขตด�าเนนิการ และบรษิทั 
อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ�ากดั (มหาชน) ยนิดขีดุล้อม ขนย้ายต้นไม้และจ้างผูด้แูลรดน�า้ต้นไม้ในช่วงนี ้ขณะนี้
รวบรวมต้นไม้ไดป้ระมาณ ๓,๐๐๐ ต้น อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการล้อมย้ายตน้ไมต้ามแนว
รถไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึง่จะให้ผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญโดยตรงด�าเนนิการล้อมย้าย และได้ประสานงานสวนนงนชุในเบือ้งต้น 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑.  การปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะหรือการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวควรเน้นการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อให้เกิดความ

ร่มรื่น ลดปัญหามลภาวะและช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
๒.  ควรส�ารวจพืน้ทีว่่างเปล่าของภาครฐัและเอกชนเพือ่พฒันาเป็นพืน้ทีสี่เขยีว และควรส่งเสรมิและสนับสนนุ 

ให้หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยภาครัฐอาจจะให้การสนับสนุนพันธุ์ไม้
๓.  การโอนภารกิจให้ส�านักงานเขตด�าเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ควรให้การสนับสนุนงบประมาณให้

ส�านักงานเขตด้วย เพื่อให้สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.  ต้นไม้ที่อยู่ในพื้นท่ีเกาะกลางถนนเม่ือมีการก่อสร้างและต้องขุดล้อมย้ายต้นไปไปปลูกบริเวณอื่นต้อง
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ท�าความเข้าใจกับประชาชนด้วยเพื่อป้องกันกรณีเกิดข้อร้องเรียน และต้องค�านวณพื้นที่สีเขียวให้ถูกต้องตรงตาม
ความเป็นจริง ป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือซ�้าซ้อน 

๑๑. การพิจารณาเรื่องร้องเรียน
คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อม ได้รบัมอบหมายจากประธานสภากรงุเทพมหานคร

ให้พจิารณาเรือ่งร้องเรยีนต่าง ๆ  ซึง่คณะกรรมการได้เชญิหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุเพือ่ชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ
และการด�าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

๑๑.๑ เรือ่งร้องเรยีนกรณนีติบิคุคลหมูบ้่านจดัสรร คาซ่า แกรนด์ เอกมัย - รามอนิทรา ขอให้ส�านักงาน
เขตบึงกุ่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขุดลอกล�ารางสาธารณะหน้าหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าทิ้งที่ไหลออก
จากโครงการหมู่บ้าน

นติบิคุคลหมูบ้่านจดัสรรคาซ่า แกรนด์ เอกมยั-รามอนิทรา มหีนงัสือร้องเรยีนและขอให้ส�านกังานเขตบงึกุม่
ขุดลอกล�ารางทางกระบือ ตอน ๓ ซึ่งเป็นล�ารางสาธารณะหน้าหมู่บ้านเนื่องจากมีสภาพตื้นเขินท�าให้น�้าเสียไหล
ย้อนกลับเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าทิ้งที่ไหลออกจากโครงการหมู่บ้าน ล�ารางดังกล่าวมีความกว้างประมาณ ๒ - ๖ เมตร  
ยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร รองรับน�้าฝนและน�้าทิ้งจากบ้านเรือนประชาชนจากหมู่บ้านเพลินวิภาถึงคลองบางขวด 
ด้านซ้ายจะเชื่อมไปยังคลองบางขวด คลองบางเตย และระบายลงคลองแสนแสบ 

หมู่บ้านจัดสรรคาซ่า แกรนด์ เอกมัย - รามอินทรา มีบ้านเรือนจ�านวน ๑๗๕ หลัง ภายในโครงการหมู่บ้าน
มีระบบควบคุมคุณภาพน�้า โดยการสร้าง บ่อตรวจคุณภาพน�้า ซึ่งเป็นบ่อรับน�้าทิ้งจากบ้านเรือนประชาชนและน�้า
ทิง้จากพืน้ทีภ่ายในโครงการ ระบายสูบ่่อดกัมลูฝอยและแหล่งน�า้สาธารณะ ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญตัคิวบคมุ
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๘ ก�าหนดว่า หมูบ้่านที่
เป็นที่ดินจัดสรร ประเภท ก ถ้าโฉนดไม่เกิน ๕๐๐ แปลง ไม่ต้องสร้างบ่อบ�าบัดน�้าเสีย ดังนั้น หมู่บ้านคาซ่าแกรนด์ 
จึงไม่ต้องสร้างบ่อบ�าบัดน�้าเสีย มีเพียงบ่อพักระบายน�้า ซึ่งภายในโครงการหมู่บ้านจะมี ๒ บ่อ ที่สามารถระบาย
น�้าเชื่อมสู่ล�ารางสาธารณะได้ ประกอบด้วย บ่อที่ ๑ เป็นบ่อตรวจคุณภาพน�้า ซึ่งเป็นบ่อรับน�้าทิ้งจากหมู่บ้านเพื่อ
ระบายสู่บ่อที่ ๒ ซึ่งเป็นบ่อดักมูลฝอย แล้วระบายลงสู่ล�ารางสาธารณะทั้งซ้ายและขวา

ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ กรมควบคุมมลพิษได้มาสุ่มตรวจคุณภาพน�้าของหมู่บ้าน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ 
ตรวจพบค่าน�้าเสียเกินค่ามาตรฐานที่ทางราชการก�าหนด กรมควบคุมมลพิษได้ออกหนังสือแจ้งเตือนให้หมู่บ้าน
ด�าเนินการแก้ไข เมื่อมีการตรวจซ�้า ครั้งที่ ๒ ยังคงพบว่ามีค่าน�้าเสียเกินมาตรฐาน จึงได้ออกหนังสือแจ้งให้ช�าระ
ค่าปรับทางปกครอง ในกรณีที่ไม่ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสียของโครงการให้มีประสิทธิภาพ               
แต่กลับปล่อยน�้าเสียลงล�ารางสาธารณะ

ซึ่งนิติบุคคลโครงการฯ ได้แจ้งขออุทธรณ์ไปที่กรมควบคุมมลพิษ และมีหนังสือร้องเรียน ขอให้ส�านักงาน
เขตบึงกุ่มขุดลอกล�ารางสาธารณะหน้าหมู่บ้าน เนื่องจากมีสภาพตื้นเขินท�าให้น�้าเสียไหลย้อนกลับ ส�านักงานเขต
บึงกุ่มได้ตรวจสอบพื้นท่ีพบว่าล�ารางดังกล่าวมีสภาพตื้นเขิน แต่คงไม่ใช่สาเหตุหลักที่ท�าให้น�้าเสียไหลย้อนกลับ
ในพื้นที่โครงการจนเป็นเหตุให้กรมควบคุมมลพิษตรวจพบค่าน�้าเสียเกินมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ เพื่อด�าเนินการตาม
แผนการดูแลรักษาคูคลองและแก้ปัญหาการระบายน�้าในพื้นท่ีซึ่งเป็นภารกิจของส�านักงานเขต จึงได้ขุดลอกล�า
รางทางกระบือ ตอน ๓ ดังกล่าว และให้ค�าแนะน�านิติบุคคลโครงการฯ ว่าควรประสานกรมควบคุมมลพิษเกี่ยว
กับจุดในการตรวจวัดให้ชัดเจน เพราะบ่อที่ ๑ และบ่อที่ ๒ มีระยะห่างกัน ๓ เมตร  และบ่อที่ ๒ มีระดับเดียวกับ
คลองด้านนอก เมื่อระดับน�้าในคลองน�้าขึ้น – ลง จะมีน�้าไหลผ่านเข้า - ออกในบ่อตลอดเวลา ดังนั้น หากตรวจวัด
บ่อที ่๒ จะไม่สามารถตรวจวดัได้แน่ชดัว่าเป็นน�า้เสยีของหมูบ้่านหรือน�า้เสยีทีม่าจากล�ารางสาธารณะ จ�าเป็นต้อง
สุ่มตรวจในบ่อที่ ๑ ด้วย เพราะเป็นน�้าทิ้งจากหมู่บ้านโดยตรง หากการตรวจซ�้าในบ่อที่ ๑ แล้วไม่เกินค่ามาตรฐาน 
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ทางนิติบุคคลหมู่บ้านอาจสามารถขอยกเลิกการช�าระค่าปรับทางปกครองต่อไป 
คณะกรรมการฯ เห็นว่ากรณนีติบิคุคลหมูบ้่านจดัสรร คาซ่า แกรนด์ เอกมยั - รามอนิทรา ขอให้ส�านกังาน

เขตบงึกุม่ขดุลอกล�ารางสาธารณะหน้าหมูบ้่านเพือ่แก้ไขปัญหาน�า้ทิง้เสียเกนิมาตรฐานของโครงการฯ อาจเพ่ือเป็น 
การประวิงเวลาในการช�าระค่าปรบัทางปกครองกรณค่ีาน�า้เสยีเกนิมาตรฐานทีก่ฎหมายก�าหนด แต่ส�านกังานเขตควร 
ตรวจสอบและด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าที ่เช่น ด�าเนนิการขดุลอกคูคลอง ล�ารางสาธารณะ ตามแผนท่ีก�าหนดไว้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
• เมื่อซึ่งส�านักงานเขตบึงกุ่มได้ขุดลอกล�ารางทางกระบือ ตอน ๓ เรียบร้อยแล้ว ถือว่าได้ด�าเนินการแก้ไข

ปัญหาในเบือ้งต้น ทัง้นี ้ควรแจ้งกรมควบคมุมลพษิเพือ่ขอให้มีการตรวจซ�า้อกีครัง้ หากตรวจพบว่าค่าน�า้เสยีไม่เกนิ
เกณฑ์มาตรฐานควรให้ความเป็นธรรมกบันติบิคุคลโครงการฯ โดยการยกเลกิค่าปรบัทางปกครอง แต่ถ้าตรวจพบ
ว่ายังมีค่าเกินมาตรฐานก็ควรด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๑.๒ เรื่องร้องเรียน กรณีได้รับความเดือดร้อนจากผู้ก่อเสียงดังรบกวน
ส�านักงานเขตบางคอแหลมได้รับเรื่องร้องเรียนในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  

ผู้ร้องได้มาแจ้งด้วยตนเองว่าอาคารเลขที่ ๔๓๑/๓๕, ๔๓๑/๓๘ และ ๔๓๑/๓๙ ซอยประดู่ ๑๓ เขตบางคอแหลม 
ก่อเหตุร�าคาญเรื่องเสียงดังและมีการเล่นการพนันออนไลน์ เจ้าหน้าที่ ได้ไปตรวจสอบสถานที่แล้ว แต่ไม่สามารถ
เข้าตรวจสอบภายในอาคารทีถ่กูร้องเรยีน ทัง้ ๓ แห่ง ไม่มผู้ีใดเปิดประตเูพือ่ช้ีแจงหรอืให้ข้อมลูใด ๆ  จงึได้มหีนงัสือ
ขอความร่วมมอืสถานตี�ารวจนครบาลวดัพระยาไกรตรวจสอบว่ามกีารแอบมัว่สุมเล่นการพนนัหรอืส่ิงผิดกฎหมาย
ใด ๆ หรือไม่ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน 

จากนัน้ ในวนัที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผูร้้องได้ร้องเรยีนทีศ่นูย์รบัเรือ่งราวร้องทุกข์ โทร. ๑๕๕๕ โดยแจ้งว่า 
ได้รบัความเดอืดร้อนจากบ้าน ๓ หลงัดงักล่าวประกอบกจิการด้วยเครือ่งจกัรก่อให้เกดิเสยีงดัง รบกวนในยามวกิาล  
ไม่สามารถพกัผ่อนได้ ส�านกังานเขตบางคอแหลมได้มอบหมายเจ้าหน้าทีต่รวจสอบสถานทีท่ีถู่กร้องเรยีน เมือ่วนัพธุท่ี  
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และได้ประสานเจ้าหน้าทีท่หารจากกองทหารพลาธกิาร กองพลทหารม้าที ่๒ รกัษาพระองค์
ร่วมตรวจสอบด้วย ปรากฏดังนี้

 • อาคารเลขที ่๔๓๑/๓๕ เจ้าของอาคารน�าเข้าตรวจสอบไม่พบเคร่ืองจกัรหรือส่ิงผดิกฎหมายทีอ่าจก่อให้ 
เกิดเสียงดัง

 • อาคารเลขท่ี ๔๓๑/๓๘ เจ้าของอาคารน�าตรวจภายในอาคารไม่พบเคร่ืองจักรหรือสิ่งผิดกฎหมาย 
ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง

 • อาคารเลขท่ี ๔๓๑/๓๙ เจ้าของอาคารน�าตรวจภายในอาคารไม่พบเคร่ืองจักรหรือสิ่งผิดกฎหมาย 
ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง ซ่ึงจากการตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงตามที่มีการร้องเรียน ส�านักงานเขต
บางคอแหลมจึงได้พิจารณายุติเรื่องร้องเรียน และได้รายงานปลัดกรุงเทพมหานคร และแจ้งผู้ร้องทราบผล 
ด�าเนินการ

ส�านักงานเขตบางคอแหลมได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าวอีกครั้ง เมื่อวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
โดยแจ้งว่าได้รับผลกระทบเสียงดังรบกวนจากเครื่องเซิฟเวอร์หรือเคร่ืองแม่ข่ายรับส่งสัญญาณการเล่นทายผล
พนันฟุตบอลจากบ้าน ๓ หลังดังกล่าว ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในช่วงเวลาประมาณ ๒๔.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. จะมีเสียง
ดงัรบกวนจากบรเิวณหน้าบ้าน เนือ่งจากเป็นการร้องเรียนเกีย่วกบัการเล่นการพนนัซึง่เป็นการกระท�าผดิกฎหมาย
ตามพระราชบญัญตักิารพนนั พ.ศ. ๒๔๗๘ ส�านกังานเขตจงึมหีนงัสอืประสานสถานตี�ารวจนครบาลวดัพระยาไกร
ตรวจสอบตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป
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จากการสอบถามผู้ร้องเรียนแจ้งว่ามีเสียงดังทั้งเวลากลางวันและกลางคืน แต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบภายใน
บ้านผู้ร้องเรียนก็ไม่ได้ยินเสียงดังรบกวนแต่อย่างใด เนื่องจากอ�านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสามารถเข้าไปตรวจ
สอบเหตุในเคหะสถานได้ในเวลากลางวัน จึงอาจไม่ได้ข้อเท็จจริงในกรณีเสียงดังรบกวนในยามวิกาลได้ครบถ้วน

ผู้ร้องยืนยันว่าเสียงรบกวนเป็นเสียงของเคร่ืองเซิฟเวอร์จากการเล่นพนันฟุตบอล และในระหว่างที่ 
ตรวจสอบภายในบริเวณบ้านของผู้ร้อง ผู้ร้องได้ถามเจ้าหน้าที่ว่าได้ยินเสียงที่ก�าลังดังอยู่หรือไม่ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่
ได้ยนิเสยีงทีผู่ร้้องบอกแต่อย่างใด และจากระยะห่างของบ้านผูร้้องกบับ้านเลขที ่๔๓๑/๓๘ จะมถีนนของหมูบ้่าน
ขนาดประมาณ ๖ - ๘ เมตรคัน่กลาง ผูร้้องพกัอาศยัในบ้านฝ่ังตรงข้ามไม่น่าจะได้เสียงเครือ่งเซฟิเวอร์จากบ้านหลัง
ดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องแจ้งว่าเป็นเสียงดังจากเครื่องเซิฟเวอร์รับส่งสัญญาณการเล่นทายผลพนันฟุตบอล 
ส�านักงานเขตจึงได้ประสานสถานีต�ารวจนครบาลวัดพระยาไกรเข้าไปตรวจสอบ ทราบว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้เชิญ
ผู้ร้องและผู้ถูกร้องเรียนให้ปากค�าที่สถานีต�ารวจแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ต�ารวจไม่เปิดเผยข้อมูลให้ทราบ ส�านักงานเขต
บางคอแหลม อยู่ระหว่างขอติดตามผลการด�าเนินการจากสถานีต�ารวจนครบาลวัดพระยาไกรและส่งเจ้าหน้าที่
สายตรวจเฝ้าระวังในพื้นที่

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการฯ
๑.  การสอบถามข้อมลูจากผูร้้องเรยีน ผูถ้กูร้องเรยีน และประชาชนทีพ่กัอาศยับรเิวณใกล้เคยีง ส�านกังานเขต 

บางคอแหลมควรจัดท�าบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการด�าเนินการอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน  

๒.  ส�านักงานเขตบางคอแหลมควรประสานขอทราบผลความคืบหน้าทางคดีจากสถานีต�ารวจนครบาล 
วดัพระยาไกรประกอบการด�าเนนิการ และขอความร่วมมอืจากการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อมลูการใช้กระแส
ไฟฟ้าย้อนหลงัของบ้านทีถ่กูร้องเรยีนดงักล่าว โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน เพือ่เป็นข้อมลูและหลักฐานประกอบ
การพิจารณากรณีการเล่นทายผลพนันฟุตบอลออนไลน์ต่อไป

๓.  ส�านักงานเขตบางคอแหลมควรติดตั้งจุดตรวจตู้เขียวของกรุงเทพมหานครในบริเวณดังกล่าว และให้
เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจสอบพื้นที่ในเวลากลางคืน เพื่อเป็นการป้องปราม
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สรุปผลงานคณะกรรมการ
การเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ

ส่วนที่ ๖
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คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ

นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์
ประธานกรรมการ

นายธวัชชัย ฟักอังกูร 
รองประธานกรรมการ

นายภาส ภาสสัทธา
กรรมการ

นายค�ารณ โกมลศุภกิจ
กรรมการ

นายวิชาญ ธรรมสุจริต
กรรมการ

นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั และตดิตามงบประมาณ ประชมุเพือ่ตดิตามการด�าเนนิงานของหน่วยงาน และเสนอแนวทาง
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ ประชุมร่วมกับการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความ
คืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมปัญหาและอุปสรรค
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คณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั และตดิตามงบประมาณ ประชมุร่วมกบัส�านกัวัฒนธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว และลงพืน้ที่  
เพื่อติดตามการบริหารจัดการเรื่องบ้านหนังสือ ลานกีฬา และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
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คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ ประชุมร่วมกับส�านักการระบายน�้า เพื่อติดตามความคืบหน้าการ
เบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมปัญหาอุปสรรค

คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ ประชุมร่วมกับส�านักการศึกษา เพื่อติดตามความคืบหน้าการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมปัญหาอุปสรรค
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สรุปผลงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตาม 
งบประมาณ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

สภากรงุเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลังและตดิตามงบประมาณ ในคราว

ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม 

๒๕๕๙ และในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๔) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 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 

สภากรงุเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงิน การคลงัและติดตามงบประมาณ ในคราวประชมุ

สภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๖ คน ดังนี้

๑.  นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ ประธานกรรมการ

๒. นายธวัชชัย ฟักอังกูร รองประธานกรรมการ

๓. 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

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ จ�านวน ๕ คณะ ประกอบด้วย

๑.  คณะอนกุรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลังและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่๑ เพ่ือท�าหน้าทีพ่จิารณา  

ศกึษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนนิงานตามอ�านาจหน้าทีข่องกรงุเทพมหานคร ในส่วนทีเ่กีย่วข้องของส�านกั

พฒันาสงัคม ส�านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเท่ียว ส�านกัการแพทย์ ส�านกัอนามยั มหาวทิยาลัยนวมนิทราธริาช  

ส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลาง และส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพตะวันออก โดยมีนางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ 

เป็นประธานอนุกรรมการฯ
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๒.  คณะอนกุรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลังและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่๒ เพ่ือท�าหน้าทีพ่จิารณา 

ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวข้องของส�านัก

การจราจรและขนส่ง  ส�านักเทศกิจ ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพใต้ 

โดยมีนายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ

๓.  คณะอนกุรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลังและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่๓ เพ่ือท�าหน้าทีพ่จิารณา  

ศกึษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนนิงานตามอ�านาจหน้าทีข่องกรงุเทพมหานคร ในส่วนทีเ่กีย่วข้องของส�านกั

สิง่แวดล้อม หน่วยงานการพาณชิย์ของกรงุเทพมหานคร และส�านกังานเขตในกลุม่กรงุเทพเหนอื โดยมนีายค�ารณ 

โกมลศุภกิจ เป็นประธานอนุกรรมการฯ

๔.  คณะอนกุรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลังและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่๔ เพ่ือท�าหน้าทีพ่จิารณา 

ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในส่วนที่เก่ียวข้องของ  

ส�านักการโยธา ส�านักการระบายน�้า ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง และส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้ โดยมี

นายภาส ภาสสัทธา เป็นประธานอนุกรรมการฯ

๕.  คณะอนกุรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลังและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่๕ เพ่ือท�าหน้าทีพ่จิารณา 

ศกึษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนนิงานตามอ�านาจหน้าทีข่องกรงุเทพมหานคร ในส่วนทีเ่กีย่วข้องของส�านกั

การศึกษา และส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือ โดยมีนายธวัชชัย ฟักอังกูร เป็นประธานอนุกรรมการฯ

ผลการด�าเนินงาน

คณะกรรมการฯ ได้ก�าหนดแนวทางการติดตามด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และงบประมาณในความ 

รบัผดิชอบของส�านกั และส�านกังานเขตของกรงุเทพมหานคร ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.  แผนและผลด�าเนินการกิจกรรมท่ีได้รับงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ติดตามเป็น 

รายไตรมาส

 ๑.๑ งบประมาณกันเงินเหลื่อมปีจากปีก่อน

 ๑.๒ รายการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด�าเนินการ

 ๒.๑  ความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมาย

 ๒.๒ ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ๔ หมวด 

  ๑. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

  ๒. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ๓. หมวดเงินอุดหนุน

  ๔. หมวดรายจ่ายอื่น

 ๒.๓  ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการ

๓.  แผนและผลการติดตามและการประเมินผลการใช้จ่ายกับผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานต่างๆ
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๔.  การทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมของแต่ละโครงการในหมวดรายจ่ายอื่น เช่น โครงการว่ายน�้าเป็น

เล่นน�้าปลอดภัย โครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน

๕.  ประมาณการรายรับ แผนและผลการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท

๖.  การด�าเนินการตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการฯได้เคยให้ไว้กับหน่วยงาน

๗.  ปัญหาอุปสรรคจากพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

แนวทางการแก้ไขปัญหา

๘.  ติดตามการด�าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  

เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.  ศกึษาและวเิคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่างๆ ว่ามปัีญหาในการด�าเนนิการอย่างไร 

ในประเด็นดังต่อไปนี้

 ๑.๑  ประเด็นที่มีผลกระทบต่อความคุ้มค่าในการด�าเนินการกิจกรรมต่างๆ

 ๑.๒  ประเด็นที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ

 ๑.๓  การบริหารจัดการงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ

 ๑.๔  ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน

๒.  ติดตามการแก้ไขการด�าเนินการของหน่วยงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการฯได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในปีท่ี 

ผ่านมา

๓.  ก�าหนดประเดน็ทีม่นียัส�าคญั ตามข้อ ๑.๑ – ๑.๔ และแนวทางในการศึกษาและตดิตามในรายละเอียด 

เพือ่สรปุเสนอความเหน็ต่อสภากรงุเทพมหานคร เพือ่น�าไปสู่การด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรงุการด�าเนนิการของฝ่าย

บริหารต่อไป

๑. ตดิตามสรปุภาพรวมการเบกิจ่ายงบประมาณของกรงุเทพมหานครประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

 งบประมาณประจ�าปี ๕๖,๗๗๓,๘๒๔,๖๐๔.- บาท

 เบิกจ่าย  ๔๘,๖๘๒,๔๙๔.๕๙ บาท

 คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๕

 งบกลาง  ๑๖,๐๘๓,๖๐๓,๔๕๔.- บาท

 เบิกจ่าย  ๑๔,๐๓๙,๕๔๒,๗๕๑.- บาท

 คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๙

 งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๒,๘๕๗,๔๒๘,๐๕๘.- บาท

 เบิกจ่าย  ๖๒,๗๒๑,๙๔๕,๒๔๕.๕๙

 คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๙

ทั้งนี้ มีบางหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายได้ต�่า ดังนี้

๑.  ส�านักการโยธา เบิกจ่ายรวมได้ร้อยละ ๖๕.๕๘ 

๒.  ส�านักการระบายน�้า เบิกจ่ายรวมได้ร้อยละ ๖๒.๕๘

๓.  ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง เบิกจ่ายรวมได้ร้อยละ ๕๑.๐๙
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๔.  ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล เบิกจ่ายรวมได้ร้อยละ ๔๓.๑๓

ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เป็นผลให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า

๑. ปัญหาการเบิกจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง และเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีปัญหา

อุปสรรคในการด�าเนินงาน 

๒.  มีภาระงานเร่งด่วน เช่น การป้องกันน�้าท่วม ของส�านักการระบายน�้าที่ต้องขอจัดสรรเงินจากงบกลาง 

๓.  กรณีของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณช่อง

กลางสะพานพระปกเกล้าของส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง ยังไม่มีการก่อหนี้ เนื่องจากยังไม่มีผู้เสนอยื่นซอง

ประกวดราคา

แนวทางแก้ไขปัญหาการด�าเนินงานของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ 

๑.  ในอนาคตมีแนวคิดว่าหากหน่วยงานจะขอจัดสรรงบประมาณจะค�านึงถึงการก่อหนี้ และการเบิกจ่าย

เงินที่หน่วยงานได้รับไปแล้วประกอบด้วย แต่บางครั้งติดขัดหลายประเด็นปัญหา แต่ก็จะพยายามแก้ไข ที่ผ่านมา

พบว่ามหีลายหน่วยงานทีข่อจดัสรรงบประมาณ บางโครงการเป็นเวลานานถงึ ๕ - ๑๐ ปี เนือ่งจากตดิขดัเรือ่งของ

การแก้ไขสัญญา ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ในอนาคตหากเป็นเร่ืองของงบกลาง และไม่จ�าเป็นเร่งด่วน จะให้ชะลอ

โครงการและไม่ต้องมีการขอจัดสรรเงินจากงบกลาง

๒.  ส�านกังบประมาณฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบ ๓ ตวัช้ีวดั ซึง่ต้องไปรวมกบัตวัช้ีวดัหน่วยงานอืน่ ๆ  ส�าหรบัการ

ให้คะแนนในปีทีผ่่านมานอกจากการพจิารณาจากหน่วยงานแล้วจะน�าผลงานของรายบคุคลมาเป็นส่วนประกอบ

ในการพิจารณาด้วย และจะมบีคุคลภายนอกเข้ามาเป็นคณะกรรมการพจิารณาผลการประเมนิของหน่วยงานของ

กรุงเทพมหานครอีกจ�านวน ๖ คณะ หน่วยงานต่าง ๆ สามารถอุทธรณ์เรื่องการพิจารณาตัวชี้วัดได้ภายในระยะ

เวลาที่ก�าหนด เพื่อน�าเรื่องไปเข้าคณะกรรมการอุทธรณ์

๓.  กรณกีารแก้ไขข้อบญัญตั ิระเบยีบ และกฎหมายต่าง ๆ  เกีย่วกับงบประมาณ ปัจจุบนัก�าลังพจิารณาในเรือ่ง 

ของการปรับวิธีการงบประมาณ จากเดิมท่ีเป็นระบบงบประมาณแบบแสดงรายการเป็นแบบมุ่งเน้นผลงานตาม

ยทุธศาสตร์ ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างก�าลงัตัง้คณะกรรมการก�ากบัในแต่ละด้านของโครงสร้าง กฎหมาย ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. ควรก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการขอจดัสรรเงนิงบกลางไว้ให้ชดัเจน เพราะทีผ่่านมาพบว่าการเบิกจ่ายเงนิ

ที่ขอจัดสรรจากงบประมาณประจ�าปียังไม่สามารถด�าเนินการได้ทัน จึงไม่ควรต้องขอจัดสรรเงินเพิ่มจากงบกลาง

๒.  ส�านกัขนาดใหญ่มกัมกีารจ้างท่ีปรกึษาเพือ่ช่วยในการด�าเนนิการ เช่น ควบคมุงานก่อสร้าง แต่พบว่ายงั

มีปัญหาในการด�าเนินการท�าให้การก่อสร้างล่าช้า เบิกจ่ายงบประมาณได้น้อยเช่นเดิม ซึ่งถือว่าการจ้างที่ปรึกษา

ของโครงการต่าง ๆ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ส�านักงบประมาณฯ ควรพิจารณาแบบรายงานของที่ปรึกษาโครงการ

อย่างละเอียดว่าปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการนั้นมีอะไรบ้าง เพื่อน�ามาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขต่อไป

๓.  ปัจจบุนัหน่วยงานต่าง ๆ  มปัีญหาในการท�า e-bidding จ�านวนมาก ขอให้ส�านกังบประมาณฯ ตรวจสอบ 

ว่าสาเหตทุีแ่ท้จริงของปัญหานัน้คอือะไร โดยเฉพาะกรณท่ีีมบีางหน่วยงานระบุว่าสาเหตคุอืมกีารก�าหนดราคากลาง 

ของกรุงเทพมหานครนั้นต�่าเกินไปจนท�าให้ไม่มีผู้มาเสนอราคา

๔.  ในการประเมินรางวัล หรือค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงาน หรือบุคคลที่สามารถผ่านการประเมิน

ได้ตามเป้าหมาย ควรมีสิ่งจูงใจและเป็นไปตามระบบที่ส่วนกลางก�าหนด นอกจากนั้นยังมีวิธีการสร้างขวัญก�าลัง

ใจให้กับบุคคลากรอีกหลายวิธีที่หน่วยงานอื่นปฏิบัติอยู่ ขอให้ส�านักงบประมาณฯ ไปศึกษาข้อมูลน�ามาปรับใช้กับ

กรุงเทพมหานครต่อไป
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๕.  ส�านักงบประมาณฯ ควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการให้ความเห็นแก่หน่วยงานในการด�าเนิน

โครงการต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากท่ีผ่านมาพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้น ดังนั้นหากเอกสาร/หลักฐาน 

ไม่ชัดเจน ส�านักงบประมาณฯ ไม่ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ ไม่เช่นนั้นอาจจะท�าให้เกิดความเสียหายต่อ

กรุงเทพมหานคร

๖.  ส�านกังบประมาณฯ ควรให้ค�าแนะน�า และตรวจสอบการด�าเนนิงานของหน่วยงานอย่างใกล้ชดิ พร้อม

ทั้งให้ความเห็นต่อผู้บริหาร เนื่องจากพบว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีความเข้าใจคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับการเสนอขอ

จัดสรรงบประมาณ โดยจัดท�าเป็นคู่มือเพื่อให้หน่วยงานได้ศึกษาว่ารายการใดควรเป็นโครงการหรือไม่ 

๒. ติดตามการด�าเนิงานของส�านักการคลัง  
๒.๑ ผลสรุปของการประมาณการการจัดเก็บรายได้ และการจัดเก็บรายได้จริง ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑   

คณะกรรมการฯ ได้รบัทราบข้อมลูจากผูบ้รหิารของส�านกัการคลงัและผู้ทีเ่กีย่วข้อง เกีย่วกบัประมาณการ

รายรับ และการจัดเก็บรายได้จริง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้  

ประมาณการรายรับกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.  ประมาณการรายรับกรุงเทพมหานครจ�านวน ๗๘,๕๐๐ ล้านบาท

๒.  รายได้ทีก่รุงเทพมหานครจดัเกบ็เองจ�านวน ๒๑,๕๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๙ โดยแยกเป็นดงันี้

 • ภาษีอากรจ�านวน ๑๖,๐๑๘.๕ ล้านบาท

 • ค่าธรรมเนียมฯ จ�านวน ๒,๕๐๑.๕๐ ล้านบาท

 • รายได้จากทรัพย์สิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท

 • รายได้จากสาธารณูปโภคการพาณิชย์จ�านวน ๖๐ ล้านบาท 

 • รายได้เบ็ดเตล็ดจ�านวน ๑,๙๒๐ ล้านบาท

๓.  รายได้ที่ส่วนราชการอื่นเก็บให้จ�านวน ๕๗,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๑ โดยแยกเป็นดังนี้

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท

 • ภาษีรถยนต์ ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท

 • ภาษีสุรา ๑,๒๐๐ ล้านบาท 

 • ภาษีการพนัน ๖๐ ล้านบาท

 • ภาษีภาษีสรรพสามิต ๓,๐๐๐ ล้านบบาท

 • ค่าธรรมเนียม ฯ ๑๒,๑๗๐ ล้านบาท

 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๓,๗๕๐ ล้านบาท

รายรับกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 • กรุงเทพมหานครจัดเก็บ

 • ประมาณการปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๒๑,๕๐๐ ล้านบาท รายรับ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จ�านวน 

๒๐,๐๕๓.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๗ ต�่ากว่าประมาณการ ๑,๔๔๖.๖๖ ล้านบาท 

 • ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้   

 • ประมาณการปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๕๗,๐๐๐ ล้านบาท รายรับ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จ�านวน 

๖๖,๓๗๙.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๖.๔๖ สูงกว่าประมาณการ จ�านวน ๙,๓๗๙.๔๗ ล้านบาท 
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รวมรายได้ประมาณการปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๗๘,๕๐๐ ล้านบาท รายรับ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จ�านวน 

๘๖,๔๓๒.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐.๑๐ สูงกว่าประมาณการ จ�านวน ๗,๙๓๒.๘๑

เหตุผลที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้น้อยกว่าประมาณการ

๑.  กรณภีาษบี�ารงุท้องที ่เน่ืองจากเป็นข้อมลูทีไ่ด้มาว่าคณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่  ได้ให้กระทรวงมหาดไทยไปด�าเนินการปรบัเพิม่ คอืเดมิภาษบี�ารงุท้องทีจ่ะจดัเกบ็จากราคาปานกลาง 

ทีด่นิปี พ.ศ. ๒๕๒๔ มาโดยตลอด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

ได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาว่าควรจะปรับราคาปานกลางของที่ดินของภาษีบ�ารุงท้องท่ีเป็นราคา

ปัจจุบัน ซ่ึงขณะนั้นกรมการปกครองได้รับปากในคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่แล้วกรงุเทพมหานครจงึตัง้ประมาณกลางไว้สงูเพ่ิมขึน้จากเดมิเป็น ๑๕๘ ล้านบาท แต่พอถงึปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กระทรวงมหาดไทยยังคงยืนราคาท่ีดินปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เหมือนเดิม โดยให้เหตุผลว่าปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติ

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา แต่หากร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้างออกมาใช้บังคับราคาจะปรับเปลี่ยนขึ้นมา เพราะจะใช้มูลค่าที่ดินของปัจจุบัน จึงไม่มีการปรับแก้ไขราคา 

ปานกลางที่ดินใหม่ ยังคงให้ใช้ราคาปานกลางที่ดินปีพ.ศ. ๒๕๒๔ อยู่ ประกอบกับกรุงเทพมหานครมีการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จ�านวนมาก เช่น ที่ดินว่างเปล่า หรือเกษตรกรรมก็เปลี่ยนมาใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

จึงท�าให้การจัดเก็บภาษีบ�ารุงท้องที่ไม่ได้เป็นไปตามประมาณการไว้

๒.  กรณีภาษีโรงเรือนและที่ดินที่จัดเก็บไม่ได้ตามประมาณการ ส่วนหนึ่งมาจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดี  

เมื่อมีการแจ้งการประเมินไป ผู้รับแจ้งการประเมินไม่สามารถช�าระได้ในคราวเดียว ได้มีการขอผ่อนช�าระ และ

ได้มีการแจ้งการประเมินในช่วงเดือนกันยายนเป็นจ�านวนมาก และต้องช�าระภายใน ๓๐ วัน เมื่อยังไม่ถึงก�าหนด

ช�าระบางรายก็จะยังไม่ช�าระ นอกจากนี้ เช่น คดีของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด การปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย กรุงเทพมหานครไม่สามารถทบทวนการประเมินได้และต้องคืนภาษีหลายร้อยล้านบาท 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ควรมีการพัฒนาระบบในการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร และขอให้กองรายได้ติดตามการจัด

เก็บให้ถูกต้อง และครบถ้วน

๒.  ส�านกัการคลงั ส�านกังบประมาณฯ ควรยกร่างข้อบญัญตัทิีเ่กีย่วกบังบประมาณขึน้ใหม่ เนือ่งจากใช้มา

เป็นเวลานานแล้ว เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ

๓.  ขณะนี้กรุงเทพมหานครไม่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง  

ส�านักการคลังควรเป็นส�านักงานที่ด�าเนินการส�ารวจและจัดท�าข้อมูลดังกล่าวของกรุงเทพมหานคร

๔.  ควรมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครควบคุมเรื่องเงินนอกงบประมาณเพื่อให้มาอยู่ในระบบงบประมาณ

๒.๒ การบริหารจัดการงบประมาณค่าน�้ามันเชื้อเพลิงที่กองทะเบียนทรัพย์สินรับผิดชอบด�าเนินการ

ส�านักการคลังด�าเนินการจัดซ้ือน�้ามันเช้ือเพลิงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ให้กับหน่วยงานท่ีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีมาให้จัดซื้อ ซึ่งมีปริมาณการใช้น�้ามัน

เชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 

๑,๒๘๐ ล้านบาท โดยหน่วยงานต่างๆ จะปฏบิตัติามระเบียบกรงุเทพมหานครว่าด้วยการก�าหนดจ�านวนและวธิกีาร 

เบกิจ่ายเชือ้เพลงิและน�า้มนัหล่อล่ืน พ.ศ. ๒๕๓๐ กรงุเทพมหานครมสีถานจ่ีายน�า้มันของกรงุเทพมหานคร จ�านวน 

๔ สถานี ตั้งอยู่ที่ ดินแดง บางแค อ่อนนุช และสายไหม ทุกหน่วยงานจะต้องน�ารถมาเติมน�้ามันใน ๔ สถานีนี้ 

โดยจะเติมได้ไม่เกินตามบัญชีอัตราการเบิกเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อล่ืนต่อเดือนของรถแต่ละประเภท ตามค�าส่ัง
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กรุงเทพมหานครที่ ๑๗๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเชื้อเพลิงส�าหรับหน่วยงาน 

ที่ตั้งอยู่ห่างไกลสถานีจ่ายน�้ามันกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความประสงค์จะจัดซ้ือน�้ามันเช้ือเพลิงและน�้ามันหล่อล่ืน

จากสถานีบริการจ�าหน่ายน�้ามันอื่น และสถานีจ�าหน่ายน�้ามันของ ปตท. หรือตัวแทนจ�าหน่ายที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง

กับที่ท�าการของหน่วยงานนั้น ซึ่งปัจจุบันมีเพียง ๔ หน่วยงานที่ใช้บัตรเติมน�้ามันรถราชการ (Fleet Card) โดยถือ 

ปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงการคลงัด่วนมากที ่กค ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวนัที๑่๘ ธนัวาคม ๒๕๕๐ เรือ่ง หลกัเกณฑ์

และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน�้ามันรถราชการ (Fleet Card) ดังนี้

  ๑. ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  ๒. ส�านักงานเขตบึงกุ่ม (๑๐ ฝ่าย เฉพาะรถส่วนกลาง)

  ๓. ส�านักงานเขตดุสิต (๑๐ ฝ่าย เฉพาะรถส่วนกลาง)

  ๔. ส�านักงานเขตพระโขนง (เฉพาะฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล)

๓. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๑

 งบประมาณประจ�าปี ๗๒,๓๙๕,๗๙๓.- บาท

 เบิกจ่าย  ๗๑,๒๘๓,๖๐๖.๒๒ บาท

 คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๖

 งบกลาง  ๖,๗๓๗,๒๘๓.- บาท

 เบิกจ่าย  ๖,๗๒๒,๒๘๓.- บาท

 คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๘

 งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๙,๑๓๓,๐๗๖.- บาท

 เบิกจ่าย  ๗๘,๐๐๕,๘๘๙.๒๒ บาท

 คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๘

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑.  ให้มกีารตดิตามเรือ่งการปรบัปรงุโครงสร้างและอตัราก�าลังของส�านกังานเลขานกุารสภากรงุเทพมหานคร 

๒.  ควรศึกษาแนวทางในการขอยืมเงินสดย่อยมาส�ารองไว้ส�าหรับการยืมมาเบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุมให้แก่

กรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพื่อให้สามารถจ่ายเงินให้กับคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการได้ทันทีหลัง

การประชุม เนื่องจากบางคณะมีบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการด้วย ซึ่งที่ผ่านมาต้อง

มีการเดินทางมารับค่าเบี้ยประชุมในภายหลัง 

๔. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของส�านักนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๑๘,๖๖๖,๓๐๐.- บาท

 • ก่อหนี้ผูกพัน ๕๗๒,๔๙๔,๐๑๘.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๐

 • เบิกจ่ายเงิน ๒๘๖,๗๖๘,๙๗๙.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๘

 • มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ�านวน ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๔๐๓,๖๘๒,๐๒๐.๕๒ บาท

ส�านกันกัยทุธศาสตร์และประเมนิผลได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากงบกลางเงนิส�ารองจ่ายทัว่ไปจ�านวน 

๓ รายการ เป็นเงิน ๒๗,๔๓๗,๑๐๐.-บาท 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

 • ควรมีการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ปี เพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถ

น�าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท�างบประมาณประจ�าปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์

๕. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร
๑. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๙,๒๒๓,๑๐๐.- บาท เบิกจ่าย

จริง ๒๔๘,๓๓๖,๕๘๑.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๐ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. ควรพิจารณาทบทวนหลักสูตรและปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ให้ชัดเจน

๒. ระยะเวลาของหลักสูตร และหัวข้อวิชาควรก�าหนดให้เหมาะสมโดยพิจารณาคัดเลือกเฉพาะเรื่องที่

สามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และเกิดประโยชน์

๒. ส�านักงานการต่างประเทศ

สรปุการเบกิจ่ายงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณทัง้สิน้ ๓๑,๔๖๑,๐๗๒.- บาท เบกิจ่ายจรงิ  

๓๑,๒๘๗,๓๔๔.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๕

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ส�านักงานการต่างประเทศควรก�าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษาดูงานในต่างประเทศของหน่วยงาน

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้จัดท�ารายงานการศึกษาดูงานน�าเสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้งเผยแพร่ให้หน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาน�าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร น�าไปปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ                 

เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่กรุงเทพมหานครใช้ไป

๓. ส�านักงานประชาสัมพันธ์

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๖,๔๔๗,๕๐๐.- บาท

 • เบิกจ่ายจริง ๕๗,๐๕๙,๒๘๓.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๗

 • ส่งคืนงบกลาง ๘๑,๓๐๒,๗๗๖.- บาท

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

 • ส�านักงานประชาสัมพันธ์ควรแบ่งสัดส่วนการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั้ง ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ี

เป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และ

ส่วนที่เป็นรายงานของฝ่ายบริหาร

๔.  ส�านักงานตรวจสอบภายใน

สรปุการเบกิจ่ายงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณทัง้สิน้ ๒๑,๙๔๘,๕๒๐.- บาท เบกิจ่ายจรงิ  

๒๑,๘๘๑,๐๙๘.๘๐  บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๙

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ควรตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน 

การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
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๕.  กองงานผู้ตรวจราชการ

สรุปการเบกิจ่ายงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณท้ังสิน้  ๕๕,๙๒๗,๙๓๐.- บาท เบกิจ่ายจรงิ  

๒๑,๘๘๑,๐๙๘.๕๕,๖๖๘,๕๙๗.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๔

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ควรบูรณาการในการติดตามตรวจสอบร่วมกับส�านักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือเป็นหลักให้หน่วยงาน

สามารถป้องกันความผิดพลาดเสียหายอันเกิดจากการบริหารจัดการ

๖. ติดตามการด�าเนินงานของส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
๑.  พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการบ้านหนังสือ ลานกีฬา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนา 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ บ้านหนังสือเป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาด ๓X๖ เมตร ปัจจุบันมี ๑๖๑ แห่ง  

ใน ๔๒ ส�านักงานเขต เปิดให้บริการวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. (หยุดวันจันทร์ และ 

วันนักขัตฤกษ์) จากการลงพื้นท่ี ติดตามการด�าเนินงานของบ้านหนังสือ ลานกีฬา พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน

กรุงเทพมหานครพบปัญหาในการด�าเนินงาน ดังนี้

๑.  ส�านกัวฒันธรรมฯ ควรเป็นพีเ่ลีย้งในการด�าเนนิงานเก่ียวกบับ้านหนงัสือ ลานกีฬา และพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ 

ให้กับฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ของส�านักงานเขตเพื่อให้เกิดกิจกรรม และการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ที่ได้ตั้งไว้

๒.  ส�านักวัฒนธรรมฯ ควรร่วมกับส�านักงานเขตในการพัฒนาการด�าเนินงานบ้านหนังสือ ลานกีฬา และ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ

๓.  ควรมกีารประเมนิความคุม้ค่าของบ้านหนงัสอื ลานกฬีา และพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ โดยหากไม่คุม้ค่าหรอื 

เกดิประโยชน์จากการด�าเนนิการกค็วรเสนอยุบ แล้วน�างบประมาณไปบริหารจดัการในจดุทีไ่ด้รบัประโยชน์มากกว่า

๔.  ควรมีแนวทางที่จะต้องให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้สะดวก

๕.  ควรมกีารพจิารณาน�ากรณศีกึษาของทัง้บ้านหนงัสอื ลานกฬีา และพิพธิภณัฑ์ท้องถิน่กรงุเทพมหานคร 

เข้าไปประกอบการพิจารณาด�าเนินการศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม

๖.  กรณบ้ีานหนงัสอือาจปรบัให้เหลอืเจ้าหน้าทีป่ระจ�าเพยีง ๑ คน ฝ่ายบรหิารควรวางแผนรวมทัง้ตดิตาม 

และประเมินผลการด�าเนินงานในกิจกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน  

ความคืบหน้าในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการของส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

๑. ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ยุบสภาพและปิดให้บริการบ้านหนังสือ จ�านวน ๑๓ แห่ง  

ในพื้นที่ ๖ ส�านักงานเขต

๒.  ประสานส�านักงานเขต เห็นสมควรยุบลานกีฬาประเภท C จ�านวน ๒๖๐ ลาน

๒. ติดตามการด�าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมสอนดนตรี

ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีกลุ่มงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอนดนตรีในกองการสังคีต 

ได้แก่ กลุม่งานดรุยิางค์สากล กลุม่งานดรุยิางค์ไทยและศนูย์เยาวชน โดยเปิดสอนนอกเวลาราชการทัง้วนัธรรมดา 

และวันหยุดราชการ
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  การจดัการเรยีนการสอนดนตรใีนวนัศกุร์ และวนัเสาร์ท�าให้นกัเรยีนต้องสละเวลาเรยีนวิชาสามญัเพือ่

มาเรียนดนตรีในวันศุกร์ อาจส่งผลเสียต่อการเรียนของนักเรียนได้

๒.  ไม่มีสถานที่เรียนเป็นกิจจะลักษณะ ต้องใช้ที่เรียนตามที่จัดหาได้ เช่น ระเบียงอาคาร

 

๗. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของส�านักการระบายน�้า
• งบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายการ/โครงการ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าที่

ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น จ�านวน ๒๓ รายการ เป็นเงิน ๖๐๗,๒๔๒,๐๓๙.๖๕ บาท

• งบกลางที่เป็นงบด�าเนินการและงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 

เป็นเงิน ๑,๕๕๗,๙๔๕,๑๒๓.๖๗ บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๙๐๖,๖๓๗,๑๒๓.๖๗ บาท กันไว้เบิกเหลื่อมปี 

พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๗๖,๓๐๘,๐๐๐.-บาท

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑. การด�าเนินโครงการใดๆ ท่ีต้องเก่ียวเน่ืองกับหน่วยงานอื่น ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

เจ้าของพื้นที่ก่อนเข้าด�าเนินการ

๒.  ปัญหาการมีน�้าท่วมขังเนื่องจากกระบวนการในการระบายน�้า ไม่ว่าการวางท่อ ขนาดท่อ พื้นที่วางท่อ

ขาดความเชื่อมโยงกัน ท�าให้น�้าไม่สามารถเดินทางไปลงอุโมงค์ระบายน�้าได้

๓.  ควรมกีารเร่งด�าเนนิการในการแก้ไขปัญหาน�า้ท่วมให้ครอบคลุมในสถานทีต่่าง ๆ  ทีม่ภีาวะน�า้ท่วมบ่อย

ครั้ง เช่น บริเวณถนนสุวินทวงศ์ที่เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือนร้อนมาก

๔.  ส�านกัการระบายน�า้ควรมกีารประสานงานกบัส�านกัการโยธาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้การด�าเนนิโครงการ

ต่าง ๆ มีความสมบูรณ์ เช่น กรณีที่ส�านักการโยธาจะก่อสร้างถนนก็ควรมีการสร้างท่อระบายน�้าใหม่ให้มีขนาด

ใหญ่กว่าขนาด ๖๐ เซนติเมตร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน�้าท่วม และต้องควบคุมให้มีการท�าพื้นที่บริเวณ

ปากท่อให้มีการ Slope เพื่อให้น�้าสามารถไหลลงท่อระบายน�้าได้

๕.  ควรมีระบบกรองน�้าก่อนการปล่อยน�้าลงแม่น�้าเจ้าพระยา ๒ - ๓ ชั้น เพื่อป้องกันน�้าเสีย ซึ่งอาจต้อง

ใช้งบประมาณสูง แต่เห็นว่าเป็นเรื่องที่คุ้มค่า และมีประโยชน์ในภาพรวม

๖.  ส�านกัการระบายน�า้ควรเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ว่ากรงุเทพมหานครมเีรดาร์ทีต่รวจสอบปรมิาณน�า้ฝน

ออกเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้    

 

๘. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของส�านักการโยธา  
๑. งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๑ 

 • รวมเงินงบประมาณหลังปรับโอน ๙, ๕๗๑,๗๘๒,๒๕๐. - บาท

 • เบิกจ่าย   ๖, ๒๔๑,๗๗๖,๐๑๓.๗๘ บาท  คิดเป็นร้อยละ๖๕.๒๑

 • งบกลางที่ได้รับ  ๙๘๘, ๕๓๘,๐๒๓. – บาท

 • เบิกจ่าย  ๖๒๕, ๒๐๓,๑๖๒.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๕ 

 • งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๑๐, ๕๖๐,๓๒๐,๒๗๓. - บาท

 • เบิกจ่าย   ๖, ๘๖๖,๙๗๙,๑๗๕.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๓

๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) 
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และหมวดรายจ่ายอื่น

 • เงินกันแบบไม่ก่อหนี้ จ�านวน ๑๗ ใบกัน เป็นเงิน ๓๘๖,๖๘๐,๐๐๐. - บาท

 • เงินกันแบบก่อหนี้แล้ว จ�านวน ๔๓ ใบกัน เป็นเงิน ๒,๖๘๐,๖๑๕,๗๕๙.๖๐ บาท

 • รวมทั้งสิ้น จ�านวน ๖๐ ใบกัน เป็นเงิน ๓,๐๖๗,๒๙๕,๗๕๙.๖๐ บาท   

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  กรณโีครงการใหญ่ๆ ควรจดัให้มกีารศึกษาส�ารวจความเป็นไปได้ของโครงการว่ามคีวามคุม้ค่ามากน้อย

เพียงใดก่อนตั้งงบประมาณด�าเนินโครงการ     

๒.  กรณไีม่มผีูเ้สนอราคาท�าให้โครงการไม่สามารถด�าเนินการได้ตามแผนควรหาสาเหตทุีแ่ท้จรงิ เช่น สภาพ

พื้นที่ที่จะก่อสร้าง ลักษณะของงาน แบบของงาน ฯลฯ

๓.  โครงการก่อสร้างศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) ซึ่งมีการก่อสร้างมาเป็นเวลามานาน 

ยังไม่แล้วเสร็จ เห็นว่ามีการด�าเนินการทับซ้อนงานกันท�าให้โครงการสร้างล่าช้า ควรด�าเนินการให้แล้วเสร็จเป็น

รายโครงการ

๔.  ถนนเขตรอบนอกมีการทรุดตัวบ่อย เกิดจากฐานรากเดิมไม่ดี รวมถึงสะพานเหล็กข้ามทางแยกควร

ออกแบบสร้างใหม่ แม้ราคาสูงแต่ไม่ต้องซ่อมบ่อย

๕.  โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ๗ ช่วง มีการจ้างที่ปรึกษาในแต่ละช่วง ควรจะพิจารณา

ถึงความคุ้มค่าในการจ้างที่ปรึกษาการออกแบบ และควบคุมงาน รวมถึงพิจารณารายละเอียดในสัญญาการจ้างที่

ปรึกษาให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

๖.  ควรออกแบบถนนให้มกีารเช่ือมต่อและสอดคล้องกบัระบบรถไฟฟ้า และระบบของการทางพเิศษแห่ง

ประเทศไทย ซึ่งในอนาคตจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ 

๗.  มีเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานตรวจสอบเป็นจ�านวนมาก กรณีการด�าเนินงานของกรุงเทพมหานคร 

ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และความไม่โปร่งใส การด�าเนินโครงการควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และควรพิจารณา

ก่อนปฏิบัติว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากเป็นเรื่องนโยบายควรเก็บข้อมูลการส่ังการให้เรียบร้อย เพราะหาก

ภายภาคหน้ามีปัญหาหลักฐานเหล่าน้ีจะได้เป็นเกราะป้องกันตัวเอง ทั้งนี้ควรยึดหลักปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง
• งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

• ได้รับอนุมัติหลังปรับโอนเป็นเงิน ๒๘๕,๒๐๓,๘๕๐.- บาท 

• เบิกจ่าย ๑๖๓,๓๐๙,๙๐๙.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๒๖                                                               

• คงเหลือ ๑๒๑,๘๙๓,๙๔๐.๓๔ บาท 

งบประมาณทีไ่ด้รบัการจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณค่ีาใช้จ่ายเพือ่การพฒันากรงุเทพมหานคร 

จ�านวน ๑ โครงการคือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณ 

ช่องกลางสะพานพระปกเกล้า วงเงนิโครงการ ๑๒๙, ๖๑๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาโครงการ ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓)  

ปี ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๑,๘๔๔,๐๐๐.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการได้ประกวดราคา 

ครัง้ที๑่ e-bidding ไม่มผีูม้ายืน่เสนอราคา จงึส่งผลให้ไม่สามารถด�าเนนิการต่อเนือ่งได้ ประกอบกบัพืน้ทีโ่ครงการ

ที่จะด�าเนินการเป็นกรรมสิทธ์ิของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องได้รับอนุญาตก่อนการเข้าด�าเนิน
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การโครงการ ขณะนี้รอลงนามตอบกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และอยู่ระหว่างคณะกรรมการทบทวน 

จัดท�าแบบรูปรายการ และรายละเอียดงานโครงการ และทบทวนประมาณราคากลางโครงการ ครั้งที่ ๒ จะ

ด�าเนินการ e-bidding ครั้งที่ ๒ หากยังไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา จะด�าเนินการใช้วิธีคัดเลือกต่อไป คาดว่ามกราคม 

๒๕๖๒ จะได้ผู้รับจ้าง

งบประมาณ ท่ีมีการกันเงินเหลื่อมปีในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะค่าที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง) และหมวดรายจ่ายอื่น มีกการเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว้เบิกจ่าย ปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ�านวน ๗ ใบ

กันเป็นเงิน ๑๗๑,๖๕๓,๗๒๙ -บาท 

• รายการกันแบบมีหนี้ ๓ ใบกัน เป็นเงิน ๓๕,๘๐๙,๙๒๙.- บาท 

• รายการกันเงินแบบไม่มีหนี้ ๔ ใบกัน เป็นเงิน ๑๓๕, ๘๔๓,๘๐๐. – บาท  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  โครงการต่างๆ ที่ต้องใช้พื้นที่ของหน่วยงานอื่นแม้ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐด้วยกันก็ตาม ต้องได้รับ

ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของพื้นที่ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง  

๒.  กรุงเทพมหานครควรพิจารณาศึกษาว่างบกลางที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรแล้วไม่สามารถก่อหนี้

ผูกพันได้ จะถือว่าเป็นเงินเหลือจ่ายที่จะโอนเข้างบกลางโดยอาศัยอ�านาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยผ่าน

ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครก่อนได้หรือไม่

๓.  งบประมาณที่หน่วยงานได้รับแล้วน�าไปใช้ แล้วมีเงินคงเหลือหรือเงินเหลือจ่ายแล้วโอนเข้างบกลาง  

ซึง่เป็นอ�านาจของผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครจดัสรรให้หน่วยงานโดยไม่ผ่านความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานคร 

เห็นควรเสนอให้สภากรุงเทพมหานครรับทราบก่อนน�าไปใช้     

๔. ควรพจิารณาปรับปรงุเรือ่งการวางผงัเมอืง การก�าหนดสต่ีางๆของผงัเมอืงให้สอดคล้องกับสภาพพืน้ที่

ปัจจุบัน ซึ่งมีผลกระทบต่อการด�ารงชีพของประชาชน เช่นกรณีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่สามารถสร้างได้ในเขต

ชุมชนหนาแน่นท�าให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาน�้าเสีย พื้นที่รับน�้าหายไป เป็นปัญหาหนึ่งของปัญหาน�้าท่วม

๑๐. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส�านักการศึกษา 
คณะกรรมการฯ ได้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส�านักการศึกษา ดังนี้

๑.  รายการของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีเบกิจ่ายไม่ทนัในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องกนัเงนิเหล่ือมปี

กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๔๐ รายการ เป็นเงินรวม 

๑๖๓,๗๘๙,๐๓๓.๐๐ บาท แยกรายละเอียดได้ดังนี้

 ๑.๑  เบิกจ่ายแล้ว ๓๕ รายการ เป็นเงิน ๑๑๕,๖๑๒,๕๗๓.๐๐ บาท

 ๑.๒  เบิกจ่ายตามงวดงาน ๓ รายการ เป็นเงิน ๒๗,๕๓๙,๖๑๓.๐๐ บาท

 ๑.๓  เพิ่งก่อหนี้ได้ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ งบประมาณพับตก ๑๓,๗๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

 ๑.๔  ยังไม่เบิกจ่าย ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๙๖๐ บาท

 ๑.๕  จากข้อ ๑.๑ - ๑.๔ คงเหลอืงบประมาณกันไว้เบกิเหลือ่มปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อกี ๒๐,๖๓๖,๘๔๖.๐๐ บาท 

 ๑.๖  เงินที่เบิกจ่ายได้ จากข้อ ๑.๑ - ๑.๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๐ 

 ๑.๗  รายการส�าคัญที่สมควรได้รับการพิจารณาแก้ไข

การก่อสร้างอาคารเรยีนล่าช้าหลายแห่ง เช่น ปัญหาการยนิยอมให้ใช้ทีด่นิของเอกชน การปรบัแบบอาคาร
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 ๑. การก่อสร้างอาคารโดยใช้เข็มตอกไม่เหมาะกับการก่อสร้างอาคารในเขตชุมชนเน่ืองจากมีความ

สะเทอืน มผีลกระทบท�าให้เกดิปัญหาร้องเรยีนเรือ่งเสียงดงัและอาคารใกล้เคยีงเกดิความเสยีหาย ส�านกัการศกึษา

ควรออกแบบให้ใช้เสาเขม็เจาะเพือ่ป้องกนัปัญหาความเสยีหายและล่าช้า ในกรณทีีจ่�าเป็นต้องเปลีย่นเป็นเสาเข็ม

ตอก การท�าสัญญาควรก�าหนดว่าหากมีความจ�าเป็นให้เปลี่ยนแปลงได้หากไม่เกินวงเงินงบประมาณ

 ๒. ก่อนท�าค�าของบประมาณ ควรส�ารวจกรรมสิทธิ์ และแนวเขตที่ดินให้ถูกต้อง เพื่อมิให้เกิดปัญหาใช้ 

งบประมาณไม่ได้ต้องขอกันเงินเหลื่อมปี  

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประมาณประจ�าปีพ.ศ. ๒๕๖๑

 ส�านกัการศกึษาทีไ่ด้รบัอนมุตังิบประมาณเป็นเงนิ ๑๐๑๑,๔๗๑,๒๒๑.๐๐ บาท (หลงัปรบัโอน) เบกิจ่ายได้  

๗๕๖,๖๓๗,๙๗๒,๗๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๑ ต�่ากว่าเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครก�าหนด (ก�าหนด

ร้อยละ ๙๖) ๙๖.๐๐ - ๗๘.๘๑ = ร้อยละ ๑๗.๑๙ ต�่ากว่าเป้าหมายของส�านักการศึกษา (ก�าหนดร้อยละ ๑๐๐) 

๑๐๐.๐๐ - ๗๘.๘๑ = ร้อยละ ๒๑.๑๙ ซึ่งถือว่าต�่ากว่าเป้าหมายมาก

๓.  งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ด�าเนินการไม่แล้วเสร็จไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ ต้องขออนุมัติกับเงินเหลื่อมปี

มีทั้งสิ้น  ๓๘ รายการเป็นเงิน ๒๘๖,๔๙๕,๕๖๙.๘๕ บาท มีรายละเอียดดังนี้

  ๓.๑ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๒๐ รายการ เป็นเงิน ๑๘๑,๖๓๑,๖๐๐.๐๐ บาท

  ๓.๒ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๗๑,๗๔๑,๐๖๙.๙๘ บาท  

ผลที่เกิดจากความล่าช้าท�าให้เด็กนักเรียนจ�านวนมากเสียโอกาสในการใช้อาคารเรียนที่ดี โรงเรียนเสีย

โอกาสในการรับเด็กนักเรียนเพิ่ม เด็กนักเรียนเสียโอกาสในการศึกษาต่อในโรงเรียนที่จะขยายโอกาส

๔.  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีด�าเนินการไม่ได้ ขอโอนเข้างบกลาง ๑๐ รายการ รวมเป็นเงิน 

๓๙,๖๙๕,๕๐๐.- บาท

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

โครงการ ๑๐ รายการที่ขอยกเลิกและโอนเงินคืนเข้างบกลาง มีสาเหตุมาจากการไม่ได้เตรียมความพร้อม

รับโครงการที่จะด�าเนินการ ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการจัดการได้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๖๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท ท�าให้

เสยีโอกาสทีจ่ะได้รับงบประมาณไปแก้ไขปัญหาพฒันาให้เกดิความก้าวหน้าแก่กรงุเทพมหานคร เป็นความบกพร่อง

ที่ควรได้รับการแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีกในปีงบประมาณต่อไป  

๕.  หลักเกณฑ์การแบ่งงานการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบระหว่างส�านักงานการ

ศึกษากับส�านักงานเขต

ปัญหาอุปสรรค ส�านักการศึกษาน�าความต้องการเรื่องการก่อสร้างซ่อมอาคารเรียนจากทุกส�านักงานเขต

เข้ามาจดัล�าดบัและของบประมาณโดยตัง้งบประมาณไว้ทีส่�านกัการศึกษา เมือ่ได้รบังบประมาณมาหากส�านกังาน

เขตต้องการด�าเนินการเองส�านักการศึกษาจึงจะโอนงบประมาณไปให้ส�านักงานเขต

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  การตั้งงบประมาณไว้ท่ีส�านักงานศึกษา ภายหลังไปเจรจาหารือกันว่าส�านักหรือส�านักงานเขต  

ควรด�าเนินการ แล้วโอนงบประมาณภายหลัง เห็นว่าไม่ถูกหลักวินัยทางการเงินการคลัง และส�านักงานเขตมี 

ความรู้ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพออาจท�าให้คุณภาพงานไม่ได้ตามมาตรฐาน

๒.  การเจราจาภายหลังแล้วขอโอนงบประมาณไปให้อีกหน่วยงานท�าให้การปฏิบัติงานล่าช้า
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๓.  ส�านักงานกลางไม่สามารถประเมินผลติดตามผลได้ว่างบประมาณที่ให้ได้มีการบริหารอย่างมี

ประสิทธิภาพหรือไม่

๔.  ลกัษณะดงักล่าวท�าให้หน่วยงานไม่มกีารวางแผนในการบรหิารงบประมาณ ทรพัยากร เวลาทีแ่น่นอน

มีประสิทธิภาพ

๕.  กรุงเทพมหานครสมควรวางหลักเกณฑ์ในการแบ่งงานระหว่างส�านักและส�านักงานเขต เช่น ให้ส�านัก 

การศึกษาจัดท�าอาคารรูปแบบมาตรฐานส�านักงานเขตจัดท�าอาคารที่มีความต้องการออกแบบเป็นพิเศษเฉพาะ

ตามความต้องการตามความจ�าเป็นของส�านักงานเขต หรือวางหลักเกณฑ์ใดๆหลักเกณฑ์ที่ไม่เกิดความสับสนไม่

แน่นอนดังกล่าว

๖.  โครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน

ปัญหาและอุปสรรค

๑.  การจดัหาผูร้บัจ้างโดยวธิ ีe-bidding ท�าให้เกดิการแข่งขนัสงูในการเสนอราคา ได้ผู้รบัจ้างทีเ่สนอราคา

ต�่ามาก เช่น อาหารเช้าได้ราคา ๘ บาท อาหารกลางวันได้ราคา ๑๓ บาท จึงมีการลดต้นทุนค่าอาหารได้อาหารที่

มีคุณภาพ ปริมาณไม่เท่าเดิม โรงเรียนมีปัญหาในการควบคุมคุณภาพอาหารแต่ละวัน

๒.  กรณผีูร้บัจ้างละทิง้งานจะท�าให้นกัเรยีนไม่ได้รบัประทานอาหารอย่างต่อเนือ่ง การจดัหาผูร้บัจ้างรายใหม่ 

ต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย ๔๕ วัน

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ส�านักการศึกษาควรรวบรวมปัญหาจากทุกส�านักงานเขตส่งกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอเรื่องต่อ 

คณะกรรมการวนิจิฉยัปัญหาการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐัขอให้ออกแนวทางการปฏบิติัให้ชดัเจน

และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น  

๗. การประเมินความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของโครงการท่ีส่งผลถึงคุณภาพตามยุทธศาสตร์ของ

ส�านักการศึกษา และด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ทุกส�านักได้วางแผนยุทธศาสตร์ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครและยุทธศาสตร์ชาติการ

ก�าหนดโครงการต่างๆ เมื่อผลลัพธ์ผลรวมกันแล้วผลลัพธ์มวลรวมควรจะต้องส่งผลตอบสนองแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนและตอบสนองรองรับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครและกระทบผลไปสู่ความส�าเร็จของยุทธศาสตร์

ชาติได้ ดังนั้นจึงควรมีการประเมินผลผลลัพธ์ความส�าเร็จของโครงการต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของส�านัก

การศึกษา และส�านักต่างๆ อย่างจริงจัง กล่าวคือต้องมีการประเมินความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณตามหลัก

การประเมินผลส�าเร็จของโครงการโดยเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ในโครงการว่าหน่วยงาน

ได้ใช้เงินงบประมาณได้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่ขออนุมัติไว้หรือไม่

๘.  โครงการต่อเนื่องที่จัดสรรต่อจากโครงการปีก่อนๆ 

 โครงการทีเ่ป็นนโยบายของกรงุเทพมหานครก�าหนดให้ทกุส�านกังานเขตด�าเนนิการโดยให้ส�านกัต่างๆ 

เป็นหน่วยงานก�าหนดงบประมาณ และจดัสรรตัง้ไว้ทีส่�านักงานเขต เช่น โครงการสอนภาษาองักฤษเพ่ือทกัษะชวีติ 

(ส�านักการศึกษา) โครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน-กรุงเทพมหานคร 

(ส�านักพัฒนาสังคม) โครงการด้านสุขภาพอนามัย (ส�านักอนามัย) โครงการด้านสิ่งแวดล้อม (ส�านักสิ่งแวดล้อม) 

โครงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและงานประเพณีต่างๆ (ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว) โครงการ

เหล่านี้มีจ�านวนมาก จากสถิติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งไว้ที่ส�านักงานเขต (ตัวเลขโดยประมาณ) มีดังนี้

  ๑. ส�านักการศึกษา  ๒๓ โครงการ



สรุปผลงานคณะกรรมการ การเศรษฐกิจ การเงิน 
การคลังและติดตามงบประมาณ

181

  ๒. ส�านักพัฒนาสังคม  ๖ โครงการ

  ๓. ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  ๒  โครงการ

  ๔. ส�านักอนามัย   ๒  โครงการ

  ๕. ส�านักสิ่งแวดล้อม  ๑  โครงการ 

กรุงเทพมหานครควรก�าหนดแนวทางให้ส�านักการศึกษา และทุกส�านักได้ติดตามประเมินผลความส�าเร็จ

เชิงผลสัมฤทธิ์ที่สามารถแสดงให้เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมหรือมีตัวช้ีวัดแสดงผลส�าเร็จที่ส�าเร็จชัดเจนเช่ือถือ

ได้ซึ่งตลอดเวลาท่ีผ่านมากรุงเทพมหานครไม่เคยมีการติดตามประเมินผลความคุ้มค่าของงบประมาณที่อนุมัติไป

แล้วด�าเนินการแล้ว และเป็นการเสนอร่างงบประมาณต่อสภากรุงเทพมหานครโดยไม่มีการติดตามประเมินผลอ

ย่างจรงิจงั ไม่เคยแสดงหรอืไม่สามารถแสดงให้เหน็ว่าการขออนมุตัใิช้เงนิแต่ละโครงการมคีวามน่าเชือ่ว่าจะได้ผล

คุม้ค่าเพราะกรงุเทพมหานคร ไม่มกีารแสดงว่าได้ติดตามประเมนิผลแล้วได้ผลลพัธ์คุม้ค่าจงึเสนอต่อเนือ่งมาหลาย

ปี (เกี่ยวกับเรื่องนี้ คณะกรรมการฯ ได้สอบถามส�านักงานเขตแล้ว พบว่าหลายโครงการไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์

ของโครงการแต่ต้องด�าเนินการต่อเน่ืองทุกปี เน่ืองจากกรุงเทพมหานครโดยส�านักงบประมาณฯและส�านักต่างๆ 

ตั้งงบประมาณให้)ต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง หน่วยปฏิบัติต้องแสดงตัวชี้วัด ความส�าเร็จได้อย่าง

ชัดเจนก่อนอนุมัติงบประมาณปีต่อไป

คณะกรรมการฯจะติดตามเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาต่อเนื่องของส�านักการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ ดังนี้

๑.  ตามทีค่ณะกรรมการฯ ได้ตดิตามงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทราบว่าหมวดค่าครภัุณฑ์  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) มีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันต้องขออนุมัติเบิกจ่ายเหล่ือมปีใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๒๑ รายการ เป็นเงิน ๑๙๓,๕๑๙,๖๐๐.- บาท คณะกรรมการฯ จะติดตามถึง 

สาเหตปัุญหาอปุสรรค การด�าเนนิงานอนัมผีลกระทบต่อการปฏิบตัติามระเบยีบ กฎหมาย ความคุ้มค่า ประสิทธภิาพ  

และความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ 

๒. จากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

ยังไม่มีการก�าหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน เรื่องการจัดการอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียน ขณะนี ้

กรุงเทพมหานครโดยส�านักการคลังได้เสนอขอผ่อนผันการไม่ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ต่อกรมบัญชีกลาง  

และเสนอขอให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดซ้ือจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงไม่จ�ากัดวงเงิน ขณะนี้อยู ่ระหว่าง 

การพจิารณาของกรมบญัชกีลาง ท�าให้โรงเรยีนแต่ละแห่งด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างในวธิทีีต่่างกนั คอื วิธ ีe-bidding 

วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีคัดเลือก จะติดตามถึงผลกระทบการด�าเนินการเรื่องดังกล่าว

๑๑. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส�านักสิ่งแวดล้อม  
๑. จ�านวนงบประมาณท่ีได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ทั้งส้ิน 

๗,๓๕๙,๔๒๑,๑๐๐.-บาท งบประมาณหลังปรับโอน ๖,๗๙๗,๘๐๖,๓๘๔.-บาท    

๒. ความคบืหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เบกิจ่ายแล้ว ๖,๔๙๕,๕๐๕,๗๙๙.๗๒ 

บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๕ 

 • งบกลาง ได้รับทั้งสิ้น ๗๕๔,๘๖๒,๙๕๙.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๕๐,๓๖๙,๗๙๐.๐๒ บาท  

คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๘ 
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 • กันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๒เป็นเงิน ๓๗,๑๕๓,๕๓๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๙ คงเหลือ  

๘๒๕,๓๒๓.๙๘ บาท       

ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑.  การสร้างโครงการเตาเผามูลฝอยเหตุใดกรุงเทพมหานครไม่ด�าเนินการเอง แล้วจ้างเอกชนด�าเนินการ 

ผลการศึกษามาจากสถาบันเดียวไม่มีตัวเปรียบเทียบ ราคาจ้างการเก็บขนมูลฝอยสูงกว่าที่อื่น โดยให้เหตุผลว่า

เป็นการผูกพันระยะยาว เห็นว่าควรพิจารณาให้รอบคอบในวิธีการ 

๒.  ควรพิจารณาถึงสัดส่วนระหว่างรถเช่า และซื้อ และประเภทของการใช้งานให้สมประโยชน์ และคุ้มค่า

๓. จากการจ้างที่ปรึกษาของโครงการต่างๆ มีหลายโครงการที่ด�าเนินการสร้างเสร็จแล้วไม่เกิดความ 

คุ้มค่า เช่น โรงงานก�าจัดวัสดุก่อสร้างอ่อนนุช ควรมีการพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบ และควรเร่งหาวิธีบริหาร

จัดการโครงการเหล่านี้ให้เกิดความคุ้มค่า 

๔.  ควรมกีารจัดระเบยีบภมูทิศัน์โดยรอบโรงงานก�าจดัมูลฝอย ให้มีความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย เพือ่สขุอนามยั 

ที่ดีของผู้พักอาศัยโดยรอบ และสวยงาม 

๕.  ควรมีมาตรการในการคัดแยกขยะให้สัมฤทธ์ิผลเสียก่อนที่โครงการสร้างเตาเผามูลฝอยจะแล้วเสร็จ 

เพราะเตาเผามูลฝอยสร้างด้วยงบประมาณที่มีราคาสูง หากมีขยะเปียกปะปนจะท�าให้อายุการใช้งานของเตาเผา

สั้นลง ควรค�านึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดด้วย 

๖.  ควรมีมาตรการส�าหรับผู้มาใช้บริการห้องน�้าในสวนสาธารณะ แล้วท�าสกปรก เช่นมีการปรับ 

๗.  การจัดสวนขนาดใหญ่ เมือ่จดัเสรจ็แล้วควรมกีารดแูลบ�ารุงรกัษาอย่างต่อเนือ่งไม่ควรปล่อยให้ทรดุโทรม

๘. การจ้างรักษาความปลอดภัยให้ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในสวนสาธารณะ ควรปฏิบัติหน้าที่ตาม

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 

๑๒. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
๑.  สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�านวน ๓๗,๓๐๕,๐๐๐.-บาท ซ่ึงได้มีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น เรื่องระบบ

สารสนเทศ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามยกเลิกโครงการแล้ว ท�าให้ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานเกี่ยวกับ

ระบบไฟเบอร์ออฟติคได้ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครมีรายการที่มีการกันเงินเหล่ือมปีในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และหมวดรายจ่ายอื่นดังนี้ 

๑. ค่าปรบัปรงุสถานธนานบุาลหนองจอก งบประมาณ ๔๕๙,๐๐๐.-บาท กนัเงนิเหล่ือมปีท้ังจ�านวน ขณะนีไ้ด้ 

ตวัผูรั้บจ้างแล้ว คอื หจก.ชาตกิลุก่อสร้าง เป็นเงนิ ๔๕๔,๗๕๐.-บาท งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนั (ส้ินสุดสัญญาวนัที่  

๒๒ มกราคม ๒๕๖๒) 

๒. ค่าปรบัปรงุสถานธนานบุาลพระโขนง งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐.-บาท กนัเงนิเหลือ่มปีทัง้จ�านวน ขณะนี้ 

ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วคือ หจก.สรรสาธร เป็นเงิน ๒๙๗,๔๒๒.-บาท งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน อยู่ระหว่างการจัด

ท�าสัญญา 

๓. ค่าปรบัปรงุสถานธนานบุาลดินแดง งบประมาณ ๙๗๕,๐๐๐.-บาท กนัเงนิเหลือ่มปีทัง้จ�านวน ปัจจบุนั

อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน โดยให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หมวดรายจ่ายอื่น

 • ค่าใช้จ่ายโครงการสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท  

กันเงินเหลื่อมปีจ�านวน ๒๙๓,๐๐๐.-บาท ขณะน้ีได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือวิทยุ ได้ผู้รับจ้างแล้วคือ  
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บ.สยามอนิเตอร์มลัดมีิเดยี จ�ากดั เป็นเงนิ ๒๙๓,๐๐๐.-บาท อยูร่ะหว่างการตรวจรบัการจ้าง (จะมกีารประชาสัมพนัธ์

ให้อกี ๓๐ คร้ัง เกีย่วกับเรือ่งทรพัย์หลุดจ�าน�า เดอืนตลุาคม ๒๕๖๑ ต้องมกีารยืน่เรือ่งให้ช�าระเงนิ แต่ยงัไม่มกีารย่ืน  

ซึ่งหากมีการยื่นเรื่องก็จะเรียบร้อย

 • รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเกี่ยวกับเรื่องการกันเงินเหลื่อมปีจ�านวน ๒,๐๓๒,๐๐๐.-บาท ได้รับ

อนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีได้จ�านวน ๒,๐๒๕,๐๐๐.-บาท  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  มกีารปรบัแก้เรือ่งเงนิสะสมเพือ่ให้หน่วยงานการพาณชิย์ของกรงุเทพมหานครสามารถยมืเงนิสะสมได้

โดยไม่เสียดอกเบี้ย

๒.  เรื่องการก่อสร้างสถานธนานุบาลแห่งใหม่ เป็นเรื่องของรัฐบาลว่าจะอนุญาตก่อสร้างเพิ่มได้หรือไม่  

ดังนั้นไม่ควรต้องให้มีการออกแบบก่อสร้างก่อน

๓.  สถานธนานบุาลกรงุเทพมหานครมจีดุแข็งในเรือ่งของการคดิดอกเบีย้ต�า่กว่าสถานธนานบุาลทัว่ไป ดงันัน้ 

ควรน�าประเด็นนี้มาท�าการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อให้มีการน�าของมาจ�าน�ามากขึ้น

๔.  ควรเพิ่มเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู ้จักมากข้ึน ซ่ึงอาจใช้วิธีประสานกับส�านักงาน

ประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานครเพื่อออกรายการบ่ายนี้มีค�าตอบ ซึ่งเห็นว่าเป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง

๒. ส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ส�านักงานพัฒนาที่อยู ่อาศัยได ้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน  

๔,๘๓๗,๒๐๐.-บาท ได้รับการอนุมัติเงินประจ�างวดจ�านวน ๔,๘๓๖,๐๐๐.-บาท ได้มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 

เมื่อสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�าจ�านวน ๔,๓๐๒,๓๓๙.-บาท คงเหลือ  

๕๓๓,๖๖๑.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ๑. ค่าจ้างประจ�า ๒๕ อัตรา จ�านวน ๔,๕๓๕,๕๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้วจ�านวน ๔,๓๐๒,๓๓๙.-บาท  

คงเหลือ ๒๓๓,๑๖๑.-บาท

 ๒.  เงินเพิ่มค่าจ้างประจ�า จ�านวน ๒๓๖,๑๐๐.-บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

 ๓. เงินเพิ่มการครองชีพส�าหรับพนักงาน จ�านวน ๓๙,๐๐๐.-บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

 ๔. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพส�าหรับพนักงาน จ�านวน ๒๕,๔๐๐.-บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

นอกจากน้ันส�านักงานพัฒนาท่ีอยู่อาศัยได้รับเงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การบริหารจัดการอีกจ�านวนปีละ ๘,๒๖๐,๓๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้วจ�านวน ๖,๘๐๒,๖๔๕.๓๕ คิดเป็นร้อยละ  

๘๒.๓๕ ดังนี้

๑.  เงินช่วยเหลือพนักงาน จ�านวน ๕๕๑,๘๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้วจ�านวน ๓๘๙,๗๖๐.-บาท คิดเป็น 

ร้อยละ ๗๐.๖๓ คงเหลือ ๑๖๒,๐๔๐.-บาท

๒.  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัด ุจ�านวน ๔,๙๒๓,๙๐๐.-บาท เบกิจ่ายแล้วจ�านวน ๔,๓๘๙,๘๒๓.๖๖ บาท 

คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๕ คงเหลือ ๕๓๔,๐๗๖.๓๔-บาท

๓.  ค่าสาธารณปูโภค จ�านวน ๘๐๖,๐๐๐.-บาท เบกิจ่ายแล้วจ�านวน ๖๙๑,๖๓๒.๔๔ คดิเป็นร้อยละ ๘๕.๘๑ 

คงเหลือ ๑๑๔,๓๖๗.๕๖ บาท

 • รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ได้รับเงินประจ�างวดทั้งหมด ๘,๒๖๐,๓๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว

จ�านวน ๖,๘๐๒,๖๔๕.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๕ คงเหลือ ๑,๔๕๗,๖๕๔.๖๕ บาท
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

 ที่ผ่านมาสภากรุงเทพมหานครได้เคยให้ความเห็นหากต้องการให้เป็นรูปแบบของการพาณิชย์ต้องมีการ

ปรับโครงสร้างใหม่ และต้องสรรหาผู้บริหารให้ได้ภายในเวลาอันสมควร

๓. ส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

ส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

 ๑.  ค่าภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ตลาดธนบรุ ี(ส่วนขยาย) เป็นรายจ่ายประจ�า จ�านวนเงนิ ๔,๒๗๔,๖๖๓.-บาท  

เบิกจ่ายแล้วทั้งจ�านวน

 ๒. เงินสนับสนุนการศึกษาบุตร เป็นรายจ่ายประจ�า จ�านวน ๒๔๗,๕๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 

๒๐๘,๕๐๐.-บาท คงเหลือ ๓๙,๐๐๐.-บาท

 ๓.  เงินบ�าเหน็จพนักงานที่ลาออกก่อนอายุราชการ เป็นรายจ่ายพิเศษ จ�านวน ๒,๒๓๑,๑๕๐.-บาท 

เบิกจ่ายแล้วทั้งจ�านวน

 ๔. ค่ารื้อถอนท่ีท�าการตลาดเทวราชและปรับปรุงเป็นลานจอดรถ เป็นรายจ่ายพิเศษ จ�านวน 

๔๗๗,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๗๔,๕๐๐.-บาท คงเหลือ ๒,๕๐๐.-บาท

 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๑๙๐,๓๔๒,๐๐๐.-บาท

 • รายจ่ายประจ�า  จ�านวน ๑๒๖,๔๒๓,๐๐๐.-บาท

 • รายจ่ายพิเศษ  จ�านวน   ๖๓,๙๑๙,๐๐๐.-บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • รายจ่ายประจ�า จ�านวน ๑๒๖,๔๒๓,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๗,๙๘๘,๑๔๓.๘๕ บาท คิดเป็น

ร้อยละ ๙๓.๓๓คงเหลือจ�านวน ๘,๔๓๔,๘๕๖.๑๕ บาท 

 • รายจ่ายพิเศษ จ�านวน ๖๓,๙๑๙,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๗,๗๐๕,๖๕๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ 

๕๘.๙๙ คงเหลือ ๒๖,๒๑๓,๓๕๐.-บาท

 รวมงบประมาณ ๑๙๐,๓๔๒,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕๕,๖๙๓,๗๙๓.๘๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๐ 

คงเหลือ ๓๔,๖๔๘,๒๐๖.๑๕

 จ�านวนงบประมาณ และจ�านวนรายการ/โครงการที่มีการกันเงินเหลื่อมปี ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และหมวดรายจ่ายอื่น พร้อมปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑.  ปรับปรุงศาลาภู่อารีย์ ตลาดหนองจอก จ�านวน ๘๖๑,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๐๐,๑๕๐.-บาท  

คงเหลือ ๑๖๐,๘๕๐.-บาท 

หมายเหตุ เบิกจ่ายแล้วในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒.  ปรับปรุงตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒) จ�านวน ๔,๘๐๐,๐๐๐.-บาท

เบิกจ่ายแล้ว ๔,๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๗๐๐,๐๐๐.-บาท

หมายเหตุ อยู่ระหว่างด�าเนินการปรับปรุง ระยะเวลา ๑๒๐ วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

ก�าหนด สัญญาเริ่มวันที่ ๒๕ กันยายน๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

หมวดรายจ่ายอื่น

๑.  เงินบ�าเหน็จพนักงาน งบประมาณ ๒,๖๐๖,๑๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งจ�านวน

๒.  ค่าใช้จ่ายในการอบรม สมัมนา “เรือ่งการวางแผน และการบรหิารเวลา”งบประมาณ ๔๙๖,๔๐๐.-บาท 
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เบิกจ่ายแล้ว ๔๖๕,๒๐๐.-บาท คงเหลือ ๓๑,๒๐๐.-บาท

๓.  ค่าใช้จ่ายในการอบรม “เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานภายใน

องค์กร” จ�านวน ๑๑๒,๖๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งจ�านวน

๔.  ค่าใช้จ่ายในการอบรม”เรื่องมืออาชีพในการพัฒนาตลาดตามสุขลักษณะ ด้านสุขาภิบาลอาหาร และ

สิ่งแวดล้อม” จ�านวน ๑๑๓,๘๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๖,๖๕๐.-บาท คงเหลือ ๑๗,๑๕๐.-บาท

๕.  ค่าใช้จ่ายในการอบรม “เรื่องกลยุทธ์ในการมอบหมายงาน การควบคุมงานและการติดตามงาน”  

จ�านวน ๖๐,๘๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๘๐๐.-บาท

๖.  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของตลาดธนบุรี จ�านวน ๖๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว  

๕๔๙,๐๕๐.-บาท คงเหลือ ๕๐,๙๕๐.-บาท

หมวดรายจ่ายอื่น ได้ด�าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

๔. กองอ�านวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร

 กองอ�านวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานครได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- รายรบั (จากแผงค้า สญัญาให้สทิธใิช้พืน้ที ่และประเภทอืน่ ๆ ) จ�านวน ๒๙,๕๑๔,๐๐๐.-บาท มค่ีาใช้จ่าย (ค่าจ้าง 

ลกูจ้าง ค่าตอบแทน ค่าสาธารณปูโภค ค่าเงนิสวสัดกิาร ค่าใช้จ่ายอืน่ และค่าครภัุณฑ์ทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง) จ�านวน 

๕๔,๔๖๒,๐๐๐.-บาท ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายรับจ�านวน ๒๔,๙๔๘,๐๐๐.-บาท

 ความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ประมาณการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�านวน ๕๔,๔๖๒,๐๐๐.-บาท ค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

จ�านวน ๖๑,๙๓๙,๘๕๓.๑๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓.๗

หมายเหตุ

๑.  ค่าจ้างประจ�าเพิ่มข้ึน เนื่องจากมีการเบิกจ่ายตกเบิกค่าจ้างประจ�า เบิกเพิ่มย้อนตั้งแต่ ๑ มกราคม 

๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จ�านวน ๘๐ ราย เป็นเงิน ๙,๑๐๗,๑๓๙.๙๑ บาท

๒.  ค่าจ้างชั่วคราวเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีการเบิกจ่ายตกเบิกเงินเพิ่มการครองชีพลูกจ้างชั่วคราวตั้งแต่  

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จ�านวน๖๐ ราย เป็นเงิน ๑,๕๖๕,๓๘๐.๖๓ บาท

๓.  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเบิกจ่ายค่าขึ้นศาลในการด�าเนินคดีและค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 

๓๓๑,๘๖๐.-บาท

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

กองอ�านวยการตลาดนดักรงุเทพมหานครจะต้องมกีารปรบัปรงุโครงสร้าง และออกข้อบญัญตักิรุงเทพมหานคร 

ว่าด้วยการพาณิชย์มารองรับ โดยการควบรวมกับส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

๑๓. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของส�านักงานเขต
๑.  ติดตามความคืบหน้าการใช้งบประมาณในภาพรวมรายไตรมาส

๒.  ติดตามรายจ่ายในการซ่อมแซมบ�ารุงรักษา และปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ในความรับผิดชอบของ

ส�านักงานเขต

๓.  ติดตามการสร้างเขื่อน คสล. การขุดลอกคูคลอง

๔.  ติดตามค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัย

๕.  ติดตามค่าใช้จ่ายปรับปรุงอาคารส�านักงานเขตสะพานข้ามคลอง อาคารเรียน
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๖.  ติดตามค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน�้าเป็นเล่นน�้าปลอดภัย

๗.  ตดิตามค่าใช้จ่ายโครงการศนูย์ส่งเสรมิการบริหารเงนิออมครอบครวัและแก้ไขปัญหาหนีสิ้นกรงุเทพมหานคร 

๘.  ติดตามการใช้จ่ายในการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ

๙.  ติดตามการด�าเนินงานของบ้านหนังสือ ลานกีฬา และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

๑๐. ติดตามการจัดหาอาหารเช้า และอาหารกลางวันของโรงเรียน

๑๑. ติดตามการจัดเก็บรายได้ เปรียบเทียบกับประมาณการที่ตั้งไว้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  บ้านหนังสือ

 (๑)  อาสาสมัครไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการบ้านหนังสือ จึงจัดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ ท�าให้ขาดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ

 (๒)  มีผู้มาใช้บริการน้อยมากในแต่ละช่วงเวลา

 (๓)  ที่ตั้งไม่เหมาะสม ไม่อยู่ในพื้นท่ีท่ีเป็นสาธารณะ ไม่เอื้อต่อการใช้บริการของประชาชนทั่วไป  

บางแห่งอยู่ไกลชุมชน

 (๔)  มกีารจดัหาหนงัสอืเพิม่ทกุปีในวงเงนิสงูทกุปี ทัง้ทีบ้่านหนงัสือมพีืน้ทีจ่�ากดัหนงัสือทีห่ามาใหม่ไม่

ได้มกีารจดัวางบนชัน้หนงัสอืให้เหมาะสมกบัการใช้ประโยชน์ อีกทัง้ แนวทางในการคดัเลอืกหนงัสอืทีจ่ะจัดหาของ

แต่ละแห่ง ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

 (๕)  การด�าเนินการตั้งบ้านหนังสือไม่มีเป้าหมายในการด�าเนินการในแต่ละปีไว้ ท�าให้ไม่มีทิศทาง

ส�าหรับการด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 (๖)  สภาพบ้านหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ช�ารุดทรุดโทรม

 (๗)  บ้านหนังสือบางแห่งตั้งอยู่บนพื้นที่ของหน่วยงานอื่น อาจมีปัญหาเมื่อครบสัญญาในการใช้พื้นที่

๒.  ลานกีฬา

 มีทั้งสิ้น ๑,๑๔๒ ลาน ประกอบด้วยลานกีฬาประเภท A จ�านวน ๑๓๐ ลาน ลานกีฬาประเภท B  

จ�านวน ๑๑๘ ลาน ลานกีฬาประเภท C จ�านวน ๘๒๔ ลาน 

 (๑)  หลายแห่งอยู่ในพื้นที่ปิด เช่น พื้นที่ของส่วนราชการ ท�าให้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าไปใช้ได้

 (๒)  บางแห่งใช้พื้นที่ลานกีฬาหลายวัตถุประสงค์ เช่นใช้พื้นที่เป็นที่จอดรถในเวลากลางวัน

 (๓)  ลักษณะของลานกีฬาไม่เหมาะที่จะใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

 (๔) บางพื้นที่ไม่มีสภาพเป็นลานกีฬา รวมทั้งอุปกรณ์กีฬาท่ีติดตั้งไว้ช�ารุดเสียหายใช้การไม่ได้เป็น

จ�านวนมาก สภาพพื้นมีเศษหิน เศษแก้วแตก เต็มพื้นที่ ท�าให้ไม่สามารถเข้าไปใช้อุปกรณ์กีฬาได้

 (๕)  บางแห่งไม่มีการจัดพื้นที่ให้เป็นลานกีฬาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ผู้รับผิดชอบยังไม่ยกเลิก

 (๖)  บางแห่งไม่มีป้ายบอกว่าเป็นพื้นที่ลานกีฬาของกรุงเทพมหานคร

 (๗)  กิจกรรมในการด�าเนินการ ไม่สนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้

๓.  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

 มีทั้งสิ้น ๒๕ แห่ง ใน ๒๓ พื้นที่เขต 

 (๑) บางแห่งไม่มีป้ายบอกทาง

 (๒) พิพิธภัณฑ์มีพื้นที่คับแคบไม่มีลักษณะพิพิธภัณฑ์ 

 (๓) มีผู้เยี่ยมชมน้อยมาก
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 (๔)  สถานที่ตั้งอยู่ในโรงเรียน หรือสถานที่ของส่วนราชการอื่นท�าให้มีข้อจ�ากัดในการเข้าถึง 

๔.  ควรปรับแนวทางในการบริหารงบประมาณ กรณีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไปแล้ว และมี 

งบประมาณคงเหลอื โดยให้โอกาสหน่วยงานนัน้น�างบประมาณส่วนทีเ่หลอืดงักล่าวไปใช้ในโครงการอืน่ๆ ทีม่คีวาม

จ�าเป็นแทนการส่งคืนเข้างบกลาง

๕.  ควรเพิม่ความเข้มงวดในการตรวจรบั และควบคมุงาน กรณทีีคู่ส่ญัญาเสนอราคาต�า่กว่าราคากลางเป็น

จ�านวนมากเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร กรณีที่ผู้รับจ้างไม่ด�าเนินการตามสัญญา

๖.  แนวทางในการด�าเนินการจัดหาอาหารเช้า และอาหารกลางวัน ยังมีความแตกต่างในการด�าเนินการ

จัดหาของแต่ละโรงเรียน เนื่องจากยังไม่มีการก�าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาหา

แนวทางแก้ไข การก�าหนด TOR ควรระบุให้ชดัเจนเกีย่วกบัคณุภาพของอาหาร เพือ่จะได้ตรวจสอบได้ว่าการด�าเนนิ 

การของผู้รับจ้างได้จัดหาวัตถุดิบที่มีปริมาณ และคุณภาพตามที่ก�าหนดไว้หรือไม่

๗.  ควรมกีารตรวจสอบข้อมลูเกีย่วกบัคณุสมบตัคิรสูอนภาษาต่างประเทศ พบว่าบางส่วนทีจ้่างไม่ใช่ผูท้ีม่ี

อาชีพครูโดยตรง เป็นนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นผลให้การสอนไม่มีคุณภาพ

๘.  ควรมกีารควบคมุตรวจสอบการด�าเนนิงานของผูร้บัจ้างในการขดุลอกคลองอย่างใกล้ชดิ เพือ่ให้ผลงาน

ของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญา

๙.  ไม่ได้ก�าหนดผลสมัฤทธิข์องโครงการว่ายน�า้เป็นเล่นน�า้ปลอดภยัไว้ให้ชดัเจน ท�าให้ไม่ทราบว่าการเรยีน

การสอนมีผลสัมฤทธิ์หรือไม่ จึงควรก�าหนดเป้าหมาย และการติดตามประเมินผลโครงการไว้ให้ชัดเจน

๑๐. กรณไีด้รบัเงินอดุหนนุจากรฐับาลส�าหรับโรงเรยีนในสังกดักรงุเทพมหานคร กรงุเทพมหานครได้หักไว้

เป็นค่าสาธารณปูโภค ๔๐ เปอร์เซน็ต์ ท�าให้มงีบประมาณในการพฒันาคุณภาพการศึกษาไม่เพยีงพอ ควรสนบัสนนุ

งบประมาณการศึกษาให้แก่โรงเรียนเต็มจ�านวน เช่นเดียวกับโรงเรียนในสังกัดส่วนราชการอื่น

๑๑. การก�าหนดงบประมาณในการซ่อมแซมบ�ารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ไว ้

เขตละ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เท่ากันทุกเขต ในสภาพความเป็นจริง แต่ละเขตมีความจ�าเป็นในการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนไม่เท่ากัน แตกต่างกันตามขนาดพื้นที่เขต จ�านวนประชากร สภาพของพื้นที่  

จึงควรก�าหนดการจัดสรรงบประมาณโดยวิธีอื่นท่ีเหมาะสม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นท่ีได้รวดเร็ว

ทันเหตุการณ์

๑๒. การด�าเนินการโครงการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของส�านักงานเขต ยังไม่มีการประเมินผลสัมฤทธิ์

และความคุ้มค่า จึงไม่มีข้อมูลท่ีจะสะท้อนให้ทราบว่าโครงการเหล่านั้นมีผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้ังเป้าหมายไว้หรือไม่ 

ควรด�าเนินการต่อ แก้ไข หรือยกเลิก

๑๓. การตั้งเป้าหมายให้ส�านักงานเขตจัดเก็บรายได้โดยน�ายอดการจัดเก็บปีที่ผ่านมาเป็นตัวตั้ง ซ่ึงไม่ใช่

ฐานภาษีที่แท้จริง ส�านักการคลังควรก�าหนดเป้าหมายในการจัดเก็บให้เป็นไปตามรายได้ที่ควรจะเก็บได้จริง 

ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ และควรเตรียมความพร้อมในการรองรับกฎหมายใหม่ท่ีจะมีผลในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บรายได้
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ส่วนที่ ๗
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คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย

ร้อยต�ำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชำละ                     
ประธานกรรมการ

นำยสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ
รองประธานกรรมการ

นำยสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์
กรรมการ

นำยกิตติ บุศยพลำกร
กรรมการ

พลเอก โกญจนำท จุณณะภำต
กรรมการ

พลโท โชติภณ จันทร์อยู่            
กรรมการ

พลต�ำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล   
กรรมการและเลขานุการ
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สรุปผลงานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ในคราวประชุม 
สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๕ คน ดังนี้

๑. พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล   ประธานกรรมการ
๒. พลเอก คนินทร  วงศาโรจน์  รองประธานกรรมการ
๓. พลต�ารวจโท พลบูรณ์  ช�านาญกูล   กรรมการ
๔. พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์  ง่วนบรรจง กรรมการ
๕. นายสมบูรณ์   ม่วงกล�่า  กรรมการและเลขานุการ
ต่อมาเมื่ออายุของคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานครครบวาระ ๒ ปี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม 

๒๕๖๑ สภากรงุเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ในคราวประชมุสภา
กรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ 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

ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ
  
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ รับทราบข้อมูล ติดตามความคืบหน้า 

ในการด�าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ในประเด็นดังนี้

๑. ติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบำยน�้ำ คลอง 
ลำดพร้ำว คลองบำงบวั คลองถนน คลองสอง และคลองบำงซือ่ จำกบรเิวณเขือ่นเดมิ อโุมงค์ยกัษ์ 
พระรำมเก้ำ - รำมค�ำแหง  ไปทำงประตูระบำยน�้ำคลองสองสำยใต้

โครงการก่อสร้างเขือ่น ค.ส.ล. และประตรูะบายน�า้ คลองลาดพร้าว คลองบางบวั 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 
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เริ่มสัญญา : วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
สิ้นสุดสัญญา : วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ระยะเวลาก่อสร้าง : ๑,๒๖๐ วัน
ปริมาณงาน :
๑. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) ตามแบบเลขที่ RB.๑๕๑๖๐๕ - ๐๔ ความยาวประมาณ 

๕,๓๐๐ เมตร 
๒. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) ตามแบบเลขที่ RB.๑๘๑๘๐๖ - ๐๕ ความยาวประมาณ 

๔๐,๐๐๐ เมตร
๓. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบเลขที่ R.๑๕/๑ ความยาวประมาณ ๔๕,๓๐๐ เมตร 
๔.  ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.๔ จ�านวน ๙๐๖ แห่ง 
๕.  ก่อสร้างประตูระบายน�้า ตามแบบเลขที่ WG.๐๒๐๔๕๘ - ๐๑ จ�านวน ๑ แห่ง
ความก้าวหน้าของโครงการฯ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) :
๑.  แนวก่อสร้างส่วนที่ไม่มีปัญหาชุมชนรุกล�้าแนวเขตคลอง 
 ๑.๑  แนวก่อสร้างส่วนที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค ความยาวประมาณ ๘ กิโลเมตร 
    ๑.๒  แนวก่อสร้างส่วนท่ีอยู ่ระหว่างตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ความยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร  

  รวมเสาเข็มที่ด�าเนินการได้ ๑๓,๑๕๓ ต้น รวมความยาวประมาณ ๙,๙๙๐ เมตร 
ปัญหาอุปสรรค 
 ๑) ข้อจ�ากัดด้านการล�าเลียงวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง
 ๒) อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อรื้อถอนรั้ว/โครงสร้างของอาคารส่วนที่รุกล�้าแนวเขตคลอง
๒. แนวก่อสร้างส่วนที่มีชุมชนรุกล�้าแนวเขตคลอง จ�านวน ๕๐ ชุมชน ความยาวประมาณ๓๒ กิโลเมตร 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) รื้อย้ายได้บางส่วนและส่งมอบให้ส�านักการระบายน�้าแล้ว ดังนี้  
 ๒.๑  ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ความยาวชุมชนประมาณ ๒๔๐ เมตร ด�าเนินการได้ ๒๐๗ เมตร
 ๒.๒  ชุมชนสะพานไม้ ๒ ความยาวชุมชนประมาณ ๙๒๓ เมตร ด�าเนินการได้ ๔๓๕ เมตร 
 ๒.๓  ชมุชนหลงัสมาคมโรงเรยีนไทยญ่ีปุน่ ความยาวชมุชนประมาณ ๔๖๗ เมตร ด�าเนนิการได้ ๗๖.๕๐ เมตร
 ๒.๔  ชุมชนวังหิน ความยาวชุมชนประมาณ ๔๐๐ เมตร ด�าเนินการได้ ๕๘.๕๐ เมตร                                                                   
 ๒.๕  ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง ความยาวชุมชนประมาณ ๕๗๓ เมตร ด�าเนินการได้ ๒๘๘ 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 เมตร
 ๒.๘  ชุมชนพัฒนาหมู่ ๑ ความยาวชุมชนประมาณ ๘๒๗ เมตร ด�าเนินการได้ ๗๙๙.๕๐ เมตร
 ๒.๙  ชุมชนประชานุกูล ความยาวชุมชนประมาณ ๕๗๔ เมตร ด�าเนินการได้ ๕๗๖ 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 ๗๘ เมตร
   ๒.๑๔ ชุมชนริมคลองฯ ประชาอุทิศ ช่วงที่ ๑ ความยาวชุมชนประมาณ ๑๔๐ เมตร ด�าเนินการได้ 

๑๓๖.๕๐ เมตร                            
 ๒.๑๕ ชุมชนริมคลองฯ ประชาอุทิศ ช่วงที่ ๒ ความยาวชุมชนประมาณ ๒๐๐ เมตร ด�าเนินการได้ 

๒๓๕.๕๐ เมตร                            
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 ๒.๑๖ ชุมชนเลียบคลอง ๒ โซน ๑ ความยาวชุมชนประมาณ ๑,๓๒๐ เมตร ด�าเนินการได้ ๔๘๖ เมตร    
 ๒.๑๗ ชุมชนเลยีบคลอง ๒ โซน ๒ ความยาวชุมชนประมาณ ๙๕๐ เมตร ด�าเนนิการได้ ๕๒๙.๕๐ เมตร                            
 ๒.๑๘  ชุมชนเลยีบคลอง ๒ โซน ๓ ความยาวชมุชนประมาณ ๑,๔๓๐ เมตร ด�าเนนิการได้ ๓,๓๖๒ เมตร                                   
 ๒.๑๙ ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา ความยาวชุมชนประมาณ ๘๘๑ เมตร ด�าเนินการได้ ๓๐๔.๕๐ เมตร                                               
 ๒.๒๐ ชุมชนหลังกรมวิทย์ฯ ความยาวชุมชนประมาณ ๕๓๐ เมตร ด�าเนินการได้ ๑๕๓ เมตร                                                    
 ๒.๒๑ ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา ความยาวชุมชนประมาณ ๑,๘๕๐ เมตร ด�าเนินการได้ ๓๘๑ เมตร   
 ๒.๒๒ ชุมชนเสนานิคม ความยาวชุมชนประมาณ ๒๕๑ เมตร ด�าเนินการได้ ๒๔๐ เมตร                                             
 ๒.๒๓ ชุมชนลาดพร้าว ๘๐ ความยาวชุมชนประมาณ ๓๐๐ เมตร ด�าเนินการได้ ๖๐ เมตร 
 รวมเสาเข็มที่ด�าเนินการได้ ทั้ง ๒๓ ชุมชน ๑๑,๘๙๓ ต้น ความยาวประมาณ ๙,๐๐๓ เมตร
ปัญหาอุปสรรค
• ส�านักการระบายน�้าต้องรอการส่งมอบพื้นที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
รวมเสาเข็มที่ด�าเนินการได้ทั้งโครงการ ๒๕,๐๕๐ ต้น ความยาวประมาณ ๑๘,๙๙๓ เมตร ผลงานรวมทั้ง

โครงการ ตามแผน (๔๒ เดือน) ๘๕ % ผลงานที่ท�าได้ ๓๓.๘๔ % ล่าช้า ๕๓.๓๖ %

๒. พิจำรณำข้อร้องทุกข์ร้องเรียนตำมที่ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครมอบหมำย
๒.๑ หนังสือขอควำมเป็นธรรมให้แก่นำยศึกษำ ศรียำภัย
นายศึกษา ศรียาภัย ได้มีหนังสือร้องเรียน ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความเป็นธรรม ต่อประธาน

คณะกรรมการการปกครองและความสงบเรียบร้อย ประจ�าสภากรุงเทพมหานคร กรณีกรุงเทพมหานครมีค�าสั่ง 
ไล่ออกจากราชการตัง้แต่ปี ๒๕๔๘ และนายศึกษาฯ ไม่เหน็ชอบด้วย อ้างว่าได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามระเบยีบกฎหมาย และ
ได้ส่งเร่ืองขอความเป็นธรรมให้พิจารณายกเลกิค�าสัง่ดงักล่าวไปยงัผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร เม่ือวนัที ่๒ ตลุาคม  
๒๕๖๐ นัน้ คณะกรรมการฯ ได้เคยมอบหมายให้คณะอนกุรรมการด้านการจดัระเบยีบสังคมและความเป็นระเบยีบ 
เรียบร้อยของเมอืง ซ่ึงคณะกรรมการฯ เคยต้ังให้พจิารณาเรือ่งร้องเรยีนดงักล่าวเสนอให้คณะกรรมการฯ พจิารณา  
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนแล้วตามข้อเท็จจริงจากเอกสารที่ส่งมา เรื่องนี้มีความเป็นมา 
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย น�าเสนอ  
อกก. สามัญประจ�าส�านักกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการจนกระทั่งมีการออกค�าสั่ง 
ไล่ออกจากราชการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ รวมทั้งส่งด�าเนินคดีอาญาซ่ึงอยู่ในช้ันศาลฎีกา 
อยูข่ณะนี ้อกีทัง้มเีร่ืองฟ้องไปยงัศาลปกครองจนถงึชัน้ศาลปกครองสูงสุดเช่นเดยีวกนั (ยงัไม่ทราบผลคดทีัง้ ๒ ศาล)  
โดยผูร้้องกไ็ด้ท�าหนงัสอืร้องเรยีนต่อปลดักรงุเทพมหานครอกี เมือ่วนัที ่๗ เมษายน ๒๕๕๘ และวนัที ่๑๗ เมษายน  
๒๕๕๘ ซึ่งครั้งหลังสุดได้ท�าหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและประธานคณะกรรมการฯ  
โดยคณะอนุกรรมการฯ สรุปได้ว่ามีการด�าเนินการเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการในด�าเนินการ 
ทางวินัยและอาญา ซึ่งผู้ร้องได้ร้องต่อศาลปกครองและมีการร้องเรียนถึงปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแล้วดังกล่าว เห็นสมควรส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครรับทราบและพิจารณาต่อไป  
คณะกรรมการฯ พิจาณาแล้วเห็นควรยุติเรื่องนี้โดยด�าเนินการตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ

๒.๒ หนังสือขอควำมเป็นธรรมและขอให้ทบทวนนโยบำยกำรจัดระเบียบหำบเร่แผงลอยในเขต
กรุงเทพมหำนคร

ประธานสภากรงุเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรยีบร้อยพจิารณา
หนังสือรวม ๓ ฉบับ ดังนี้
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๑. หนังสือของนางพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์ และนายเรวัตร ชอบธรรม ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เรื่อง ขอให้ทบทวนนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ในเขตกรุงเทพมหานคร

๒.  หนังสือของนายเรวัตร ชอบธรรม ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความเป็นธรรมและ 
ความเห็นใจจากนโยบายการจัดระเบียบสังคม

๓.  หนังสือของกลุ่มแม่ค้าหน้าวัดหัวล�าโพง และนายเรวัตร ชอบธรรม ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง 
ขอความเห็นใจและชะลอการห้ามค้าขายหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว

คณะกรรมการการฯ ได้พิจารณาหนังสือดังกล่าว โดยเชิญผู้อ�านวยการส�านักเทศกิจและเจ้าหน้าที่ 
ทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุเพือ่สอบถามรายละเอยีดข้อเทจ็จริง และได้รบัทราบว่ากรงุเทพมหานครได้มกีารประกาศ
ยกเลิกจุดผ่อนผันตามนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย เพื่อเป็นการคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น ๔๘๘ จุด ผู้ค้าจ�านวน ๑๑,๘๐๕ ราย (จากจุดผ่อนผันทั้งหมด ๖๓๘ จุด ผู้ค้า 
จ�านวน ๒๐,๑๗๑ ราย) และมจีดุผ่อนผนัทีย่งัไม่ได้ยกเลกิรวม ๑๙๕ จดุ ผูค้้าจ�านวน ๘,๓๖๖ ราย ซึง่ส�านกังานเขต 
ที่รับผิดชอบอยู่ระหว่างจัดท�าแผนในการด�าเนินการยกเลิกให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดระยะเวลาขยายแผน 
ปฏิบัติการฯ ที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้อนุมัติแล้วคือ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่านโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายภาครัฐที่มุ่งหมายให้เกิดระเบียบและความสวยงามของเมืองซ่ึงเป็นนโยบาย 
ทีถ่กูต้องแล้ว โดยส�านกัเทศกจิควรก�าชบัให้ส�านกังานเขตทีร่บัผดิชอบเร่งด�าเนนิการยกเลิกจดุผ่อนผนัให้แล้วเสรจ็
โดยความเท่าเทียมกัน และมีการกวดขันไม่ให้ผู้ค้ากลับมาขายในจุดผ่อนผันที่ได้ยกเลิกไปแล้วอีก รวมทั้งขอให ้
ส่งแผนงานการยกเลิกจุดผ่อนผัน ๑๙๕ จุด ให้คณะกรรมการฯ ต่อไป โดยเห็นควรส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหาร
กรุงเทพมหานครรับทราบและพิจารณาต่อไป

๒.๓ หนงัสอืขอควำมเป็นธรรมในกำรปิดประกำศค�ำสัง่รือ้ถอนสิง่ปลกูสร้ำงรกุล�ำ้ล�ำกระโดงสำธำรณะ 
โดยกำรเลือกปฏิบัติของเจ้ำพนักงำนเขตบำงซื่อ

ประธานสภากรงุเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรยีบร้อยพจิารณา
หนงัสอืของนายกติตพิล ฤกษ์ม่วง  พรณรงค์ฯ และวฒันา ศรกิีจจา ลงวนัที ่๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรือ่ง ขอความเป็นธรรม 
ในการปิดประกาศค�าสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล�้าล�ากระโดงสาธารณะ โดยการเลือกปฏิบัติของเจ้าพนักงานเขต
บางซื่อ เนื่องจากมีบ้านที่ปลูกในลักษณะเดียวกับผู้ร้องหลายสิบหลังคาเรือนไม่ได้ปิดค�าสั่ง จึงขอความเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหนังสือร้องเรียนดังกล่าวโดยเชิญผู้อ�านวยการเขตบางซื่อและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงและได้รับทราบว่า ส�านักงานเขตบางซื่อได้มีการส�ารวจและ
ด�าเนินการกับสิ่งปลูกสร้างรุกล�้าล�ากระโดงสาธารณะทั้งหมด และมีการด�าเนินการให้การรุกล�้าดังกล่าวสิ้นสุดลง
ทุกราย โดยในรายของผู้ร้องเรียนอยู่ระหว่างด�าเนินการตามขั้นตอนทางปกครอง คือ เสนอขอความเห็นชอบให้ 
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล�้าท่ีสาธารณะจาก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว 
เห็นว่าการด�าเนินการของส�านักงานเขตบางซื่อถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  
โดยเห็นควรส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครรับทราบและพิจารณาต่อไป

๒.๔ หนังสือขอให้ตรวจสอบ บริษัท เคไอ ลำดกระบัง จ�ำกัด เสียงดังและสั่นสะเทือน
ประธานสภากรงุเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรยีบร้อยพจิารณา

หนงัสอืของผูใ้ช้ชือ่ว่า “ผูไ้ด้รบัผลกระทบ” ลงวนัที ่๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรือ่ง ขอให้ตรวจสอบ บรษิทั เคไอ ลาดกระบงั  
จ�ากัด เสียงดังและสั่นสะเทือน เนื่องจากบ้านผู้ร้องอยู่ติดกับ บริษัท เคไอ ลาดกระบัง จ�ากัด ผู้ร้องและครอบครัว
ได้รับผลกระทบจากการสั่นสะเทือนเวลาเครื่องจักรท�างาน เวลาเดินเคร่ืองจักรของบริษัทฯ จึงขอให้ตรวจสอบ 
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คณะกรรมการฯ ได้พจิารณาหนงัสอืดงักล่าว โดยเชญิผูอ้�านวยการเขตลาดกระบงัและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องเข้าร่วม
ประชุมเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงได้รับทราบว่า บริษัท เคไอ ลาดกระบัง จ�ากัด ได้ด�าเนินการมาตรการ
ป้องกันเหตุเดือดร้อนร�าคาญในเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน และมีการเฝ้าระวังมีการตรวจวัดระดับเสียงและ
ความสั่นสะเทือนมาโดยตลอด ซ่ึงจากการตรวจสอบบ้านเลขที่ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือร้องเรียนปรากฏว่าไม่พบ
ข้อมูลรายการในทะเบียนราษฎร์ ส�านักงานเขตฯ จึงได้ทอดแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัย
ใกล้เคียงจ�านวน ๑๖ แห่ง รวม ๑๙ คน โดยผลจากการวิเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือ
ได้รับผลกระทบจากการประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งส�านักงานเขตฯ ได้ประสานขอความร่วมมือจากส�านัก
อนามัย กรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเข้ามาด�าเนินการตรวจสอบ ตรวจวัดระดับเสียง 
และความสั่นสะเทือนด้วย ซึ่งเมื่อส�านักงานเขตฯ ได้รับผลการตรวจสอบจากทั้ง ๓ หน่วยงาน จะได้จัดส่งให้ 
คณะกรรมการฯ ต่อไป โดยคณะกรรมการฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่าส�านกังานเขตลาดกระบังด�าเนนิการโดยชอบแล้ว 
เห็นควรยุติเรื่องและเห็นควรส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครรับทราบและพิจารณาต่อไป 

๒.๕ หนังสือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบเวลำท�ำงำนและหำวิธีป้องกันกำรโกงเวลำท�ำงำน
ประธานสภากรงุเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรยีบร้อยพจิารณา

หนังสือร้องเรียนของนายวิบูลย์ ฉันทฉัตรกนก ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบเวลาท�างาน
และหาวิธีป้องกันการโกงเวลาท�างาน โดยผู้ร้องแจ้งว่าได้ไปติดต่อราชการที่ฝ่ายปกครองและฝ่ายโยธา ส�านักงาน
เขตปทุมวัน แต่ละฝ่ายติดป้ายว่า “ให้บริการ ไม่พักเที่ยง” แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริงตามที่ติดป้ายไว้ และปฏิบัติงาน 
เกนิเวลา ๑๓.๐๐ น. ขอให้ตรวจสอบเวลาท�างานของเจ้าหน้าที ่รวมท้ังกวดขนัและหาวธิป้ีองกนัการโกงเวลาท�างานด้วย 
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหนังสือร้องเรียนดังกล่าว โดยเชิญผู้อ�านวยการเขตปทุมวันและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงและได้รับทราบข้อมูล ดังนี้ 

• ในวนัที ่๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ผูร้้องมาตดิต่อทีฝ่่ายปกครอง เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๑๐ น. มเีจ้าหน้าทีอ่ยูป่ฏบิตั ิ
หน้าที่ แต่วันดังกล่าวเป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ

• ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ร้องมาติดต่อที่ฝ่ายโยธา เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๑๐ น. มีเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ คือ นายประวิทย์ฯ นายวิษณุฯ และนายชัชรินทร์ฯ โดยอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

• ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ร้องมาติดต่อที่ฝ่ายปกครอง เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๑๐ น. มีข้าราชการอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ คือ นายสมเพียรฯ และสิบเอกสุริยาฯ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.โดยได้ให้บริการรับหนังสือ
ของผู้ร้อง และมีการลงบันทึกรับหนังสือในระบบงานสารบรรณเมื่อเวลา ๑๒.๔๒ น.ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณา
แล้วเห็นว่าส�านักงานเขตปทุมวันไม่มีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่แต่ประการใด โดยเห็นควรส่งเร่ืองให ้
ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครรับทราบและพิจารณาต่อไป
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คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา                         
ประธานกรรมการ

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์
รองประธานกรรมการ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
กรรมการ

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล                       
กรรมการ

พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล
กรรมการ

พลโท โชติภณ จันทร์อยู่
กรรมการและเลขานุการ
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานของศูนย์สร้างสุขทุกวัยเขตดอนเมือง

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประชุมร่วมกับส�านักพัฒนาสังคม เพื่อขอรับทราบผลการด�าเนินงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชน
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คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประชุมร่วมกับส�านักพัฒนาสังคม เพื่อขอรับทราบแผนการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประชุมร่วมกับส�านักพัฒนาสังคม ส�านักผังเมือง และส�านักงานเขตหนองจอก  
เพื่อติดตามความคืบหน้าการการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ และพัฒนาการเกษตรกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)
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สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

คณะกรรมการการพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคมลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจเย่ียมการด�าเนินงานของโรงเรยีนฝึกอาชีพกรงุเทพมหานคร (คลองเตย)
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สรปุผลการด�าเนนิงานคณะกรรมการการพัฒนาชมุชนและสวสัดกิารสงัคม

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๕ คน ดังนี้  

๑. พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา    ประธานกรรมการ      
๒. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ รองประธานกรรมการ  
๓. นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ กรรมการ 
๔. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กรรมการ 
๕. พลโท โชติภณ จันทร์อยู่ กรรมการและเลขานุการ
ต่อมาเมื่อคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานครครบวาระสองปี เม่ือวันที่ ๗ ตุลาคม 

๒๕๖๑ สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
และสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบ
ด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 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 ติดตามและให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ปัญหาด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมซ่ึงอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เช่น โครงสร้าง  
การส่งเสริมอาชีพ การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย เด็ก สตรีและคนชรา การสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคนพิการ ผู้สูงอายุ กองทุนต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ห้องสมุดประชาชนและพิพิธภัณฑ์ชุมชน  
โดยได้ตั้งคณะอนุกรรมการฯ จ�านวน ๒ คณะดังนี้

๑.  คณะอนกุรรมการการพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคม ชดุที ่๑ ซึง่ม ีนายไพฑรูย์ ขมัภรตัน์ เป็นประธาน
อนุกรรมการ รับผิดชอบพื้นที่เขตดอนเมือง บึงกุ่ม คลองสามวา หนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง ประเวศ สะพานสูง  
และคันนายาว
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สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

๒. คณะอนกุรรมการการพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสังคม ชุดที ่๒ ซ่ึงม ีนายไพฑูรย์ ขมัภรตัน์ เป็นประธาน
อนุกรรมการ รับผิดชอบพื้นที่เขตหลักสี่

ผลการด�าเนินงาน

๑. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์สร้างสุขทุกวัยเขตดอนเมือง
คณะกรรมการการพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคม ได้ประชมุร่วมกบัส�านกังานเขตดอนเมอืง และส�านกั

วฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว รวมทัง้ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มการด�าเนนิงานของศนูย์สร้างสขุทกุวยัเขตดอนเมอืง 
ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ที่ด�าเนินการปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านนันทนาการของ “ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร”  
ให้ครอบคลุมทุกวัย ทั้งวัยเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ “ศูนย์สร้างสุขทุกวัยกรุงเทพมหานคร” 
ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้เปิดให้บริการน�าร่องไปแล้ว ๙ แห่ง  
ได้แก่ เขตดนิแดง สะพานสงู บางกะปิ คลองสามวา ดอนเมอืง ลมุพนิ ีทววีฒันา บางขนุเทยีน และบางแค (เรืองสอน)  
กิจกรรมในศูนย์สร้างสุขทุกวัยแต่ละแห่งออกแบบมาให้มีความหลากหลายทั้งการตรวจคัดกรองสุขภาพ  
ขบัร้องเพลง ฝึกอาชพี ศลิปะ คหกรรม ภาษาต่างประเทศ (องักฤษ จนี) แอโรบกิในน�า้ สอนร�าไทย เทควนัโด ลีลาศ
สามวัย สปาเท้า หมากรุก รวมถึงมุมลายครามที่จัดไว้ให้ผู้สูงอายุได้ร่วมพูดคุยกัน มีกิจกรรมสนุก ๆ ท�าแทนการ
อยู่บ้านเหงา ๆ  ช่วยให้หายซึมเศร้าและอาการสมองเสื่อม โดยการสมัครเป็นสมาชิก เด็กอายุ ๗ - ๑๗ ปี ค่าสมัคร  
๑๐ บาทต่อปี อายุ ๑๘  - ๒๔ ปี ค่าสมัคร ๒๐ บาทต่อปี และอายุ ๒๕ ปีขึ้นไป ค่าสมัคร ๔๐ บาทต่อปี เมื่อสมัคร
เป็นสมาชิกแล้วสามารถใช้บริการได้ทุกอย่างภายในศูนย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมที่ได้รับความสนใจ ๓ อันดับ ของแต่ละช่วงวัยได้แก่
• วัยเด็ก ให้ความสนใจ ว่ายน�้า สนทนาภาษาอังกฤษ เทควันโด
• เยาวชน ให้ความสนใจ แบดมินตัน ฟิตเนส ว่ายน�้า
• ประชาชน ให้ความสนใจ โยคะเพื่อสุขภาพ แอโรบิก ว่ายน�้า
• ผู้สูงอายุ ให้ความสนใจ เต้นบาสโลป แอโรบิกในน�้า ลีลาศ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
จากการลงพ้ืนทีข่องคณะกรรมการฯ มคีวามเหน็ว่าศนูย์สร้างสขุทกุวัยเขตดอนเมอืงควรได้รบัการปรบัปรงุ

เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้
๑.  อัตราก�าลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับจ�านวนผู้มาใช้บริการที่เพิ่มขึ้น
๒.  เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่เพียงพอ เช่น เครื่องออกก�าลังกายในห้องฟิตเนส
๓.  เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ช�ารุด บกพร่อง เช่น เครื่องออกก�าลังกายในห้องฟิตเนส
๔.  สถานทีใ่นการจัดกจิกรรมบางประเภท เช่น ห้องทีใ่ช้สอนลลีาศ เต้นร�า เมือ่มผีูม้าใช้บรกิารจ�านวนมาก

ท�าให้อณุหภูมใินห้องไม่เหมาะสม เนือ่งจากส�านกังบประมาณกรงุเทพมหานครพจิารณางบประมาณในการตดิตัง้
เครื่องปรับอากาศตามขนาดพื้นที่การใช้สอยแต่ไม่ได้ค�านึงถึงจ�านวนผู้ที่มาใช้สอย

๕.  ควรน�าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ เช่น จอขนาดใหญ่ส�าหรับสอนแอโรบิกในน�้า
๖.  ควรจัดให้มีสถานที่จ�าหน่ายอาหารไว้บริการ เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มารับ

บริการที่ศูนย์ฯ เนื่องจากที่ตั้งของศูนย์ฯ อยู่ห่างไกลจากย่านชุมชน ไม่มีร้านจ�าหน่ายอาหาร
หลงัจากการลงพ้ืนทีค่ณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวัสดกิารสังคมได้เสนอญตัตต่ิอสภากรงุเทพมหานคร
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เพ่ือขอให้กรุงเทพมหานครบริหารจัดการศูนย์สร้างสุขทุกวัยให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ในการให้บริการ
ประชาชน ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช 
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒. รับทราบผลการด�าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนของส�านักพัฒนาสังคม 
คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ประชุมร่วมกับส�านักพัฒนาสังคมเพื่อรับทราบ 

ผลการด�าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน สรุปได้ดังนี้
การด�าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของกรุงเทพมหานคร เริ่มด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  

โดยรัฐบาลก�าหนดนโยบายตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) ก�าหนดให้ “สวสัดกิารชมุชน” เป็นวาระแห่งชาต ิมุง่เน้นให้ภาคประชาชนเป็นผูร้เิริม่เป็นเจ้าของ 
และด�าเนินการด้วยตนเองจนมีคุณภาพระดับหนึ่งก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาลจึงสนับสนุนด้าน
การสมทบกองทุน เพื่อยกระดับในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก ฟื้นฟูทุนทางสังคม ความ
เข้มแข็งชุมชนในการจัดการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ทุกพื้นที่สามารถจัดตั้งและพัฒนา
คณุภาพสวสัดกิารชุมชนอย่างทัว่ถงึ เป็นรากฐานของการสร้างหลักประกนัความมัน่คงของคนในชมุชนบนพืน้ฐาน 
การให้อย่างมีคุณค่าและการรับอย่างมีศักดิ์ศรี การสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีการจัดต้ังขึ้น  
จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการขยายฐานสมาชิกให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น และพัฒนาสวัสดิการชุมชนให้มี
ความหลายหลายขึน้ ท�าให้เกดิการเชือ่มโยงบรูณาการชมุชน ท้องถิน่ และภาครฐัในการจดัระบบสวสัดกิารชมุชน  
โดยรฐับาลได้สนบัสนนุการพฒันาความเข้มแข็งของกองทุนและสมทบงบประมาณ รวมถงึพฒันาสวัสดกิารชมุชนให้
มคีวามหลากหลายขึน้ เกดิการเชือ่มโยงอย่างบรูณาการของระบบสวสัดิการของชมุชนท้องถิน่ และภาครัฐ ขบวน
องค์กรชุมชนได้เสนอการจัดสวัสดิการชุมชนต่อรัฐบาลเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญ
และพิจารณางบประมาณสนับสนุนในหลักการสมทบงบประมาณจาก ๓ ฝ่าย คือ ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และรัฐบาล ในอัตรา ๑:๑:๑ (ชุมชน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รัฐบาล) โดยรัฐบาลได้จ่ายเงินสมทบ 
ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนของกรุงเทพมหานครแล้ว และได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
เห็นชอบในหลักการแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณแก่กองทุนสวัสดิการชุมชน

กรุงเทพมหานครได้มข้ีอบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง การจ่ายเงนิสมทบกองทนุสวสัดกิารชมุชน พ.ศ. ๒๕๕๗  
และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ การจ่ายเงินสมทบ และอัตราการจ่ายเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงจ�าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ เพื่อจ่ายเงินสมทบให้กับ
กองทนุสวสัดกิารชมุชนของกรงุเทพมหานครตามทีก่ฎหมายก�าหนด กรงุเทพมหานครจะต้องจ่ายเงินสมทบกองทนุ
สวัสดิการชุมชน ๓ รอบปี ซึ่งในปีงบประมาณ๒๕๖๑ เป็นการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนครั้งที่ ๒  

วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อการสร้างหลักประกันความม่ันคงของชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ ดูแล 

ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล
๒.  เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นมาดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๓.  เพือ่สนบัสนนุการพฒันาความเข้มแข็งและสมทบงบประมาณกองทนุสวสัดกิารชุมชนให้สามารถขยาย

ฐานสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้น
๔.  เพือ่ให้เกดิการบรูณาการการด�าเนนิการระหว่างชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และภาครฐั ในการ

จัดระบบสวัสดิการชุมชน 
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

หลักการส�าคัญของสวัสดิการชุมชน 
สวัสดิการชุมชน คือ การสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน ซึ่งหมายรวมถึงทุกอย่างที่จะ

ท�าให้คนในชมุชนมคีวามเป็นอยูท่ีด่ข้ึีน ทัง้ในรปูของสิง่ของ เงนิทนุ น�า้ใจ การช่วยเหลอืเกือ้กลู เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบั
วถิชีวีติตัง้แต่ เกดิ แก่ เจบ็ ตาย ซึง่หวัใจของการจดัสวสัดกิารชมุชน คอื การพึง่ตนเองและการช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั 
“ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” การจัดสวัสดิการชุมชนตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพและอยู่ร่วมกันของ
คนกับคน และคนกับธรรมชาติ อย่างเห็นคุณค่า อยู่บนพื้นฐานของศาสนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น และการ
มส่ีวนร่วมในทกุระดบั ผลของการจดัสวสัดกิารชุมชน คอื การเกดิความสมัพันธ์ทีด่ขีองคนในชมุชน การช่วยเหลอื 
เกื้อกูลกัน ความรู้สึกมั่นคง ภาคภูมิใจ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และมีความสุขทั้งทางกายและทางจิตใจ

หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาล
กองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งแล้ว คือ กองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งขึ้นก่อนด�าเนินโครงการ
๑.  เป็นกองทุนที่มีการจัดตั้งและด�าเนินการสวัสดิการชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒.  กลุ่มจะต้องเปิดกว้างในการรบัสมาชกิ ครอบคลมุทกุเพศ วยั ผู้สูงอาย ุผู้ด้อยโอกาส และกระจายครอบคลุม 

ทุกพื้นท่ี โดยจะต้องมีสมาชิกกระจายอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ�านวนชุมชนในต�าบลที่มีการจัด
ตั้งกองทุนนั้น

๓.  กองทุนที่ตั้งแล้วต้องมีเงินสมทบสวัสดิการของสมาชิกเป็นการเฉพาะไม่ใช่เงินฝากของสมาชิกกลุ่ม 
ออมทรัพย์ปกติ

๔.  มีระบบบริหารจัดการกองทุนที่ดี
๕.  กองทุนนั้นต้องมีสวัสดิการให้กับสมาชิกไม่น้อยกว่า ๓ ด้าน
กองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งใหม่ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
มีหลักเกณฑ์ ๕ ประการ เช่นเดียวกับกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งแล้ว แต่มีข้อเพิ่มเติม ๒ ประการ คือ
๑.  เป็นกองทุนที่จัดตั้งใหม่ตามโครงการ และยังไม่ได้รับเงินสมทบกองทุน
๒. มีสมาชิกเริ่มต้นไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน

การค�านวณงบประมาณสมทบกองทุน
๑.  กองทุนสวัสดิการชุมชนจัดตั้งแล้ว โครงการจะสมทบให้เท่ากับจ�านวนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ 

ของสมาชิกในรอบ ๑ ปี (จัดตั้งก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒) แต่ไม่เกิน ๓๖๕ บาทต่อคน เช่น กลุ่มมีสมาชิก 
๑๐๐ คน มีเงินสมทบต่อเนื่อง ๓๖,๕๐๐ บาท โครงการจะสมทบ ๓๖,๕๐๐ บาท

๒.  กองทนุสวสัดกิารชมุชนท่ีจดัตัง้ใหม่ (จดัตัง้หลงัวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๒) โครงการจะสมทบสวสัดกิาร
เท่ากบัจ�านวนเงนิสมทบสวสัดกิารของสมาชกิรวมกนั แต่ไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อกองทนุ เช่น กลุ่มมเีงนิสมทบ  
๑๐๐,๐๐๐ บาท โครงการจะสมทบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท กลุ่มมีเงินสมทบ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โครงการจะสมทบ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท และกลุ่มมีเงินสมทบ ๘๐,๐๐๐ บาท โครงการจะสมทบ ๘๐,๐๐๐ บาท

ในการด�าเนินการตามโครงการดังกล่าวสามารถสรุปขั้นตอนการด�าเนินงานออกเป็น ๔ ขั้นตอน
๑.  กองทนุสวสัดกิารชมุชนจดัท�าแบบค�าขอและเอกสารประกอบการขอรบัเงนิสมทบกองทนุสวสัดกิารชมุชน  

ส่งให้ส�านักงานเขตตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ แล้วเสนอให้ผู้อ�านวยการเขตพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ

๒.  คณะอนกุรรมการขับเคลือ่นสวสัดกิารชมุชนระดบักลุม่เขต พจิารณาคณุสมบติักองทนุสวัสดกิารชมุชน 
ในกลุ่มเขตทีเ่สนอขอรบัเงนิสมทบเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการสนบัสนนุการขับเคลือ่นสวสัดกิารชมุชนกรงุเทพมหานคร 
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๓.  ส�านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เสนอวาระเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อน
สวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และกลั่นกรองโครงการและ 
งบประมาณ เมื่อเห็นชอบแล้วจึงเสนอไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่ออนุมัติโครงการ
พร้อมแจ้งผลไปยังคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน พร้อมโอนเงินไปที่บัญชีของกองทุนสวัสดิการชุมชน  

๔.  ส�านักพัฒนาสังคม จัดท�าแบบติดตามผลการด�าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนซ่ึงให้ส�านักงานเขต 
รายงานผลทุก ๓ เดือน และมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนระดับกลุ่มเขต เพื่อท�าหน้าที่ติดตาม
และประเมนิผลกองทนุสวสัดกิารชุมชนและรายงานผลให้คณะกรรมการสนบัสนนุการขบัเคลือ่นสวสัดกิารชุมชน
กรุงเทพมหานครทราบ 

แนวทางการขอรับเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของกรุงเทพมหานคร
ส�าหรับส�านักงานเขตที่จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนแล้ว มีดังนี้
คุณสมบัติกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีสิทธิขอรับเงินสมทบ
๑.  เป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีจัดตั้งขึ้น โดยสมาชิกของชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย

ชุมชนและกรรมการชุมชน ซึ่งได้ด�าเนินการจัดสวัสดิการชุมชนมาแล้วไม่ต�่ากว่า ๑ ปี
๒.  ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลแล้ว
๓.  กองทุนสวัสดิการชุมชนมีสิทธิขอรับเงินสมทบได้ไม่เกิน ๓ รอบ

ขั้นตอนการขอรับเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
๑.  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจัดท�าแบบค�าขอที่ส�านักงานเขต และให้ส�านักงานเขตรวบรวม

แบบค�าขอพร้อมเอกสารส่งให้ส�านักพัฒนาสังคมตรวจสอบความถูกต้อง
๒.  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนระดับกลุ่มเขต พิจารณาคุณสมบัติกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนในกลุ่มเขตท่ีเสนอขอรับเงินสมทบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคล่ือนสวัสดิการชุมชน
กรุงเทพมหานคร 

๓.  ส�านักพัฒนาสังคมน�าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

๔. เมื่อคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบแล้ว 
ส�านักพัฒนาสังคมเบิกจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน

๕.  ติดตามการรายงานผลการด�าเนินการตามโครงการ

กองทุนสวัสดิการชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลแล้ว จ�านวน ๓๙ กองทุน 
ได้แก่ 

 ๑. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางซื่อ ๒. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางบอน 
 ๓. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตดินแดง  ๔. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตดุสิต 
 ๕. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตพระโขนง ๖. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตมีนบุรี
 ๗. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตวัฒนา  ๘. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตคลองสามวา  
 ๙. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตคันนายาว ๑๐. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตพญาไท            
 ๑๑. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตภาษีเจริญ ๑๒. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตราษฎร์บูรณะ  
 ๑๓. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตจตุจักร ๑๔. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางเขน  
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 ๑๕. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตหลักสี่    ๑๖. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตลาดกระบัง
 ๑๗. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางขุนเทียน ๑๘. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตสะพานสูง  
 ๑๙. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางกอกน้อย ๒๐. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตหนองจอก  
 ๒๑. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตตลิ่งชัน   ๒๒. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตลาดพร้าว 
 ๒๓. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตทวีวัฒนา ๒๔. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางพลัด 
 ๒๕. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตคลองเตย ๒๖. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางนา
 ๒๗. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตสายไหม ๒๘. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางกอกใหญ่
 ๒๙. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตป้อมปราบฯ ๓๐. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางแค
 ๓๑. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตปทุมวัน ๓๒. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตคลองสาน
 ๓๓. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตจอมทอง ๓๔. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตหนองแขม
 ๓๕. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตประเวศ ๓๖. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตวังทองหลาง
 ๓๗. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตทุ่งครุ ๓๘. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตยานนาวา
 ๓๙. กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตธนบุรี

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. การด�าเนินงานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชนของกรุงเทพมหานครขาดการประชาสัมพันธ์ท�าให้ชุมชน

ไม่ได้รบัข้อมลูข่าวสารอย่างทัว่ถงึกนั หรอืบางชุมชนไม่เข้าใจเกีย่วกบัขัน้ตอนในการจดัตัง้กองทนุสวสัดิการชมุชน 
ดังนั้นส�านักพัฒนาสังคมควรจัดท�าแผ่นพับประชาสัมพันธ์และ Infographic เพื่อสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน
ปฏิบัติอย่างส�านักงานเขตเพื่อจะได้สื่อสารกับชุมชนได้ถูกต้องในทิศทางเดียวกัน

๒.  ควรแก้ไขระเบียบข้อกฎหมายของกรุงเทพมหานครเพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจ่ายเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชนได้เกิน ๓ รอบปี  

๓. รับทราบแผนการด�าเนนิงานด้านผูพิ้การของส�านกัพฒันาสงัคม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ประชุมร่วมกับส�านักพัฒนาสังคมเพื่อรับทราบ

แผนการด�าเนินงานด้านผู้พิการของส�านักพัฒนาสังคม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครในการด�าเนินงานและขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการ 
๑.  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ�ากรุงเทพมหานคร โดยมี

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และมีผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาสังคม เป็นเลขานุการ มีอ�านาจหน้าที่
ดังนี้

 ๑.๑  ก�าหนดแผน ยุทธศาสตร์ โครงการหรือระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชวีติคนพกิารในกรงุเทพมหานคร ให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิโดยบรูณาการให้เข้า
กับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

 ๑.๒  ประสานการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วกบัคนพกิารทกุส�านกัและส�านกังานเขตตลอดจนทกุภาคส่วนโดย
สนับสนนุหน่วยงานทีป่ฏบิตังิานเกีย่วข้องกบัคนพกิาร ประสานทรพัยากรเพือ่การสนบัสนนุกจิกรรมเกีย่วกบัการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในกรุงเทพมหานคร

 ๑.๓  พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นการขอรับการสนับสนุนโครงการ หรือค�าขอกู้ยืมเงินของ 
คนพิการ ขององค์กรด้านคนพิการ เพื่อน�าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ 
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 ๑.๔ เสนอแผนงานหรอืโครงการเก่ียวกับการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารในกรงุเทพมหานคร 
เพือ่ให้กรงุเทพมหานคร หรอืคณะอนกุรรมการบรกิารกองทนุ หรอืคณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวติ
คนพิการแห่งชาติ แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติวงเงิน รายการค่าใช้จ่ายและการจ่ายเงิน

 ๑.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานและความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการในกรุงเทพมหานคร
 ๑.๖  แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อคุ้มครองสิทธิคนพิการในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
 ๑.๗  ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมอบหมาย
๒.  การแต่งตัง้คณะท�างานพจิารณากลัน่กรองโครงการทีข่อรบัการสนบัสนนุจากกองทนุส่งเสรมิและพัฒนา

คณุภาพชวิีตคนพกิารกรงุเทพมหานคร โดยมผีูอ้�านวยการส�านกัพฒันาสังคม เป็นประธาน และนกัสังคมสงเคราะห์
ช�านาญการพิเศษ เป็นเลขานุการ คณะท�างานพิจารณากลั่นกรองโครงการ มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

 ๒.๑  พจิารณากลัน่กรองและให้ความเหน็ในการขอรบัการสนบัสนนุโครงการคนพกิารหรอืองค์กรด้าน
คนพกิาร เพ่ือน�าเสนอคณะอนกุรรมการส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารหรอืองค์กรด้านคนพิการ เพือ่น�า
เสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ�ากรุงเทพมหานคร พิจารณา ก่อนที่จะน�า
เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ

 ๒.๒  ประสาน รวบรวม และขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการจากองค์กรที่ขอรับ 
การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร

 ๒.๓  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ�า
กรุงเทพมหานครมอบหมาย

๓.  การด�าเนินงานด้านเบี้ยความพิการ
 ๓.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ
  ๑) มีสัญชาติไทย
  ๒) มีบัตรประจ�าตัวคนพิการที่ยังไม่หมดอายุ
  ๓) มีภูมิล�าเนาในเขตกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้าน
  ๔) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐตามบัญชีรายชื่อที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ประกาศก�าหนด
    ๕) กรณคีนพกิารซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามทีก่�าหนดเป็นผู้ซึง่ต้องขงัหรอืจ�าคกุ 

อยู่ในเรือนจ�าทัณฑสถาน หรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์หรือเป็นผู้ซ่ึงถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ได้
ลงทะเบียนและยื่นค�าขอรับเบ้ียความพิการต่อผู้บัญชาการเรือนจ�า ผู้อ�านวยการทัณฑสถาน ผู้อ�านวยการสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน หรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นแล้วแต่กรณี ซ่ึงหน่วยงานได้มีหนังสือแจ้งกรุงเทพมหานครให้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการตามภูมิล�าเนาของคน
พิการตามกฎหมาย

 ๓.๒  วิธีการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
     ๑) กรมบญัชกีลางโอนเงนิเข้าบญัชเีงนิฝากธนาคารของคนพกิาร ผูด้แูลคนพกิาร หรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบ 

อ�านาจจากผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
     ๒) ส�านักงานเขตจ่ายเป็นเงินสดให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หรือผู้ท่ีได้รับมอบอ�านาจจาก 

ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
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ผลการเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
๑.  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เบกิจ่ายให้กับคนพกิาร จ�านวน ๕๗,๑๘๒ ราย เป็นเงนิจ�านวน๕๓๗,๗๓๘,๔๐๐ บาท
๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เบกิจ่ายให้กบัคนพกิาร จ�านวน ๗๒,๘๐๗ ราย เป็นเงนิจ�านวน ๖๕๖,๙๘๐,๐๐๐ 

บาท
๓.  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เบกิจ่ายให้กบัคนพกิาร จ�านวน ๗๗,๗๖๗ ราย เป็นเงนิจ�านวน ๗๒๕,๓๕๖,๐๐๐ 

บาท
๔.  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�านวน ๘๕๐,๙๖๓,๒๐๐ บาท
๔. การจัดสวัสดิการให้กับคนพิการ 
 ๔.๑ ให้การสงเคราะห์คนพกิารด้อยโอกาสในด้านต่าง ๆ  ตามระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 

ในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เช่น ทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ (ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท/
ครอบครัว) ค่าครองชีพประจ�าวัน (จ่ายกรณีคนพิการที่ยังไม่ได้รับสิทธิเบี้ยความพิการ) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องใน
การรักษาพยาบาล ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท วัสดุซ่อมแซมบ้าน เป็นต้น

  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้การช่วยเหลือ จ�านวน ๑๔๑ ราย
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้การช่วยเหลือ จ�านวน   ๙๕ ราย
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้การช่วยเหลือ จ�านวน ๑๗๓ ราย
 ๔.๒  การจดัสมัมนาวนัคนพิการสากล ประจ�าปี ๒๕๖๑ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสริมความเสมอภาคเป็น

ธรรม ทัว่ถงึ เท่าเทยีม สามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากสทิธไิด้จรงิ กลุม่เป้าหมายประกอบด้วย ผูแ้ทนหน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม คนพิการในพื้นที่ ครอบครัว ชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง

๕.  ร่วมเป็นผู้แทนในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คณะท�างาน ฯลฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
 ๕.๑ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการกรุงเทพมหานคร
 ๕.๒ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ
 ๕.๓ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการคนพิการ
 ๕.๔ คณะท�างานด�าเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส�าหรับคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 ๕.๕ คณะท�างานจัดท�าระบบผู้ช่วยคนพิการกรุงเทพมหานคร
 ๕.๖ คณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ
 ๕.๗ คณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์
 ๕.๘ คณะกรรมการด�าเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยฯ
๖. เป็นหน่วยงานในการประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มี

ชีวิตที่ดีเข้าถึงสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และสิ่งอ�านวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม เช่น
 ๖.๑  การจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน โดยจัดการศึกษาโรงเรียน

เรียนร่วม จ�านวน ๑๓๔ โรงเรียน
 ๖.๒  การจดัสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัผูส้งูอายุและคนพกิารในอาคารสถานท่ีต่าง ๆ  ได้แก่ การจัดให้ 

มทีางลาด ห้องน�า้ ทีจ่อดรถ ป้ายสญัลกัษณ์ บรกิารข้อมลูข่าวสาร ฯลฯ ในสถานทีร่าชการและทีส่�านกังานเขต ๕๐ เขต  
ในสงักดักรงุเทพมหานคร การจดัช่องทางพเิศษ (Fast tack) ในการให้บรกิารในโรงพยาบาลสังกดักรงุเทพมหานคร 
จ�านวน ๘ แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ ศูนย์ การติดตั้งลิฟต์ส�าหรับคนพิการในระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ รถไฟฟ้า BTS จ�านวน ๑๙ สถานี การด�าเนินโครงการรถบริการส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น 
Wheelchair จ�านวน ๓๐ คัน 

 ๖.๓  จัดให้มีศูนย์บริการให้การบ�าบัดรักษาและพัฒนาการเด็กกลุ่มพิเศษ โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนา 
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กลุ่มเด็กพิเศษ (Special child center) โดยให้บริการตรวจคัดกรองและประเมินความพิการเบื้องต้น ณ  
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

 ๖.๔  การท�าฉลากซองยาอักษรเบรลล์ การจัดซื้อสเลท (Slate) และดินสอ (Stylus) เพื่ออ�านวยความ
สะดวกส�าหรับคนพิการทางสายตาที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง

 ๖.๕  การจัดท�าหนังสือเสียงในห้องสมุดหนังสือเสียง มีจ�านวน ๑๕ แห่ง โดยมีการจัดหาหนังสือเสียง
หนังสือวีดิทัศน์ หนังสืออักษรเบรลล์ และจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นสื่อผลิตเสียง

 ๖.๖  จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้คนพิการ ได้แก่ ว่ายน�้า Weight training แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส โยคะ 
ลู่เดินวิ่ง แอโรบิค ศิลปะ ร้องเพลง ในศูนย์เยาวชนฯ และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ 
พรรษา ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

 ๖.๗  โครงการกีฬาคนพิการ โดยการส่งคนพิการไปแข่งขันกีฬาคนพิการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. กรุงเทพมหานครควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หรือการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลโครงการที่ส่งเสริม

พัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารให้มากข้ึนและท่ัวถึง อย่างโครงการรถบรกิารส�าหรบัคนพกิารและผู้สูงอายท่ีุใช้รถเข็น  
Wheelchair ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ทราบข้อมูลเลย

๒. กรงุเทพมหานครควรปรบัปรงุด้านกายภาพเพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัคนพกิาร เช่น ฟตุบาททางเท้า
บางแห่งมสีภาพขรขุระหรือบางแห่งมแีท่งเหลก็กัน้รถจกัรยานยนต์ไม่ให้วิง่บนฟตุบาททางเท้าซึง่ส่งผลกระทบกบั
คนพิการที่ใช้รถเข็น Wheelchair ด้วยเช่นกัน  

๔. รับทราบแผนการด�าเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ 
ส�านักพัฒนาสังคม

คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมได้ประชมุร่วมกบัส�านกัพฒันาสงัคม เพือ่รบัทราบผล
ของแผนการด�าเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้

• การส่งเสรมิและพฒันาผูส้งูอายโุดยการถ่ายทอดเผยแพร่ภมูปัิญญา โดยการคดัเลอืกผูส้งูอายทุีม่ผีลงาน
คุณค่าต่อการอนุรักษ์และสืบทอดจากส�านักงานเขต โดยแบ่งออกเป็นสาขา ดังนี้

๑.  สาขาเกษตรกรรม
๒.  สาขาคหกรรม (ด้านอาหาร) แบ่งเป็น ๒ ประเภท
 ๒.๑ ประเภทบุคคล
 ๒.๒ ประเภทกลุ่มบุคคล กลุ่มหรือชมรม
๓.  สาขาศิลปกรรม
๔.  สาขาสาธารณสุข
๕.  สาขาภาษาและวรรณกรรม
๖.  อื่น ๆ เช่น ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
 •  ด้านสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ได้แก่
  ๑.  การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาภาวะยากล�าบาก โดยการช่วยเหลือด้าน

ปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิตในสังคม ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและ 
การสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก่

      ๑.๑  ค่าครองชีพประจ�าวัน
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

      ๑.๒  ทุนประกอบอาชีพ
     ๑.๓  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล
   ๑.๔ ช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค
      ๑.๕ สร้างหลักประกันด้านรายได้ให้กับผู้สูงอายุ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งกรมบัญชีกลางเป็น

หน่วยงานเบิกจ่ายเงินเอง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
      ๑.๖ การสนับสนุนจัดงานศพ ช่วยเหลือสงเคราะห์ตามประเพณี ซึ่งส�านักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต 

เป็นหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลและยื่นค�าร้อง

รูปแบบการให้บริการผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
๑.  ศูนย์บริการผู้สูงอายุบางแค ๒ (เฉพาะเพศหญิง) มีการจัดสวัสดิการ ดังนี้
 • การดูแลผู้สูงอายุ  ๒๔ ชั่วโมง
 • การรักษาพยาบาล
 • บริการด้านกายภาพบ�าบัดและส่งเสริมการออกก�าลังกาย
 • บริการนันทนาการ 
 • บริการด้านศาสนกิจและกิจกรรมตามประเพณี
 • บริการฌาปนกิจเมื่อถึงแก่กรรม
๒.  ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง มีบริการแบบสโมสร ส�าหรับบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุ ดังนี้
 • กิจกรรมบ�าบัดในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ
 • บริการด้านกายภาพบ�าบัดและส่งเสริมการออกก�าลังกาย
 • บริการด้านดนตรีสากล - ไทย
 • บริการด้านนาฏศิลป์ และลีลาศ
 • บ้านพักฉุกเฉิน ส�าหรับชาย-หญิง สามารถพักค้างได้ครั้งละ ๑๕ วัน
๓.  อ�านวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุโดยตรง ด้านอาคารสถานที่ ดังนี้
 • การปรับปรุงห้องน�้าให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้พิการ
 • บริการรถวีลแชร์ส�าหรับผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็นที่ต้องไปรับบริการทางการแพทย์ โดยส�านักการจราจร

และขนส่ง เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีรถเคลื่อนย้าย จ�านวน ๓๐ คัน
 • บรกิารทีจ่อดรถและช่องบรกิารด่วนพเิศษ เพือ่อ�านวยความสะดวกในการให้บรกิารทางทะเบยีนราษฎร์
 • จัดบริการเจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวก เพื่อช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ
 • มีระบบความคุ้มครองส�าหรับผู้สูงอายุ เพื่อการดูแลระยะยาว โดยจัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อช่วยพยาบาลท่ีต้องดูแลรักษาต่อเนื่องที่บ้าน โดยประสานความร่วมมือกับพยาบาล 
ศูนย์สาธารณสุข และส�านักอนามัย

ส�านักพัฒนาสังคมยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมการด้านอื่นให้กับผู้สูงอายุ ได้แก่
๑.  การสอนอาชีพท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อให้มีรายได้เล้ียงชีพ เช่น ศิลปะประดิษฐ์ ศิลปะประยุกต์ 

และแปรรูป สมุนไพร เป็นต้น  
๒. กิจกรรมส่งเสริมการวางแผนด้านการเงินให้กับผู้สูงอายุในการใช้จ่ายเงิน การท�าบัญชีรับ-จ่ายเงิน  

การออมเงิน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยให้ครอบคลุมทั้ง ๕๐ เขต 
๓.  กจิกรรมเชดิชเูกยีรติ “ภูมปัิญญาผูส้งูอายกุรุงเทพมหานคร” เพือ่เป็นศูนย์กลางการประสานเครอืข่าย 

ระหว่างหน่วยงาน และภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้สามารถน�าความรู้และประสบการณ์มาสร้าง
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ประโยชน์เพื่อสังคมส่วนร่วม และยังเป็นสร้างคุณค่าและเห็นความส�าคัญของผู้สูงอายุ 

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน
๑. ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงมีจ�านวนผู้มาใช้บริการทั้งบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุจ�านวนมากและเพิ่ม

จ�านวนมากขึ้นทุกปี แต่สถานที่ให้บริการผู้สูงอายุไม่เหมาะสม เช่น ไม่มีจุดพักผ่อนหย่อนใจพื้นที่สีเขียว เนื่องจาก
ถูกจ�ากัดด้วยพื้นที่ และมีที่จอดรถน้อยท�าให้ไม่สะดวกต่อการน�ารถมาเอง 

๒. ปัญหาการขอเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุเช่น กรอกเลขประจ�าตวัประชาชน ๑๓ หลกัไม่ตรงกบับตัรประชาชน 
ท�าให้ไม่ได้รับเงินตามที่ก�าหนด และเกิดการร้องเรียนของผู้สูงอายุ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑. ส�านักพัฒนาสังคมควรของบประมาณในการปรับปรุงศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงให้มีกิจกรรมที่ 

หลากหลายทันสมัยและจ�านวนผู้มาใช้บริการ โดยให้สร้างเป็นอาคารสูงเพื่อจะได้คุ้มค่ากับงบประมาณ
๒. ส�านักพัฒนาสังคมควรจัดอบรมหลักสูตรให้ความรู้และเทคนิคการปฏิบัติงานแก่นักพัฒนาสังคม  

เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้พร้อมส�าหรับการปฏิบัติงาน
๓. ควรมีการส่งเสริมอาชีพเฉพาะผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ท�าให้ผู้สูงอายุ 

มีความสุข

๕. รับทราบผลการด�าเนินงานในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวัสดิการสงัคมได้ประชมุร่วมกบัส�านกัพฒันาสงัคม เพือ่ขอรบัทราบ

ผลการด�าเนินงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สรุปได้ดังนี้
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครในการด�าเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ดังนี้
กรุงเทพมหานครได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยส�านักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและได้ขอหารือ 
ร่วมกับกระทรวงการคลัง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล)  ผู้อ�านวยการส�านักเทศกิจ  
ผูอ้�านวยการส�านกังานปกครองและทะเบยีน เก่ียวกับการด�าเนนิงานการแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบกรงุเทพมหานคร 
และการด�าเนินงานเกี่ยวกับยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล

กระทรวงการคลัง แบ่งหนี้นอกระบบเป็น ๒ ชุด คือ
ชดุท่ี ๑ กลุม่ผูมี้รายได้และมบัีตรสวสัดกิารแห่งรฐั จ�านวน ๕๐๐,๐๐๐ กว่าคน แต่มผู้ีมแีจ้งเป็นหนีน้อกระบบ  

จ�านวน ๕๙,๖๐๘ คน
ชุดที่ ๒ กลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่มีหนี้นอกระบบ 
ส�านักงานเขตทุกเขตเป็นหน่วยรับทะเบียน และส�านักพัฒนาสังคมในฐานะเป็นเจ้าของเร่ืองโดย

กรงุเทพมหานครได้ก�าหนดการลงทะเบยีนผูม้หีนีน้อกระบบ เมือ่วนัที ่๑๖ และวนัที ่๒๓ กนัยายน ๒๕๖๑ ส่วนการ 
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ทางส�านักพัฒนาสังคมได้มอบให้ฝ่ายปกครองของส�านักงานเขตเป็นหน่วยรับลงทะเบียน
ในเรื่องนี้

การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในรอบแรก เป็นการเปิดเวทีประชาคมในวันที่ ๑๖ และวันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๖๑ เพ่ือส�ารวจจ�านวนลกูหนีท้ีม่คีวามประสงค์แก้ไขหนีแ้ละจ�านวนหนี ้ซึง่จากการด�าเนนิงานกรงุเทพมหานคร
จะแตกต่างจากจังหวัดอืน่ คอื หลกัฐานของการกูย้มืเงนิ เช่น การใช้โฉนดทีด่นิค�า้ประกนั แต่กรงุเทพมหานครไม่มี
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

สญัญากูเ้งนิและไม่มหีลกัฐานการค�า้ประกนั ประกอบกบัรองนายกรฐัมนตร ี(นายประวติร วงษ์สวุรรณ) ให้ด�าเนนิ
การเสร็จภายใน ๖ เดือน ทุกจังหวัดและรายงานผลทุกเดือน 

ลักษณะการด�าเนินงาน
๑) กระทรวงการคลังได้มีค�าสั่งคณะกรรมการก�ากับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน ที่ ๑/๒๕๕๘  

ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียประนอมหน้ีนอกระบบประจ�า
กรุงเทพมหานคร ประกอบกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
ก�ากับกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
บรูณาการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบอย่างต่อเนือ่ง โดยใช้การเจรจาประนอมหนีห้รอืลดหนี ้เปลีย่นหนี้
นอกระบบเป็นหนี้ในระบบรวมทั้งแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  

๒) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหน้ีนอกระบบประจ�า
กรุงเทพมหานคร ทางกระทรวงการคลังจะเพิ่มเติมผู้แทนกรุงเทพมหานครเป็นอนุกรรมการ ประมาณเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๑

๓) ค�าสัง่แต่งตัง้คณะอนกุรรมการไกล่เกลีย่ประนอมหนีน้อกระบบประจ�ากรงุเทพมหานคร ประกอบด้วย 
อธบิดอัียการ ส�านกังานคุม้ครองสทิธแิละช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชน หรอืผูแ้ทน เป็นประธานอนุกรรมการ  
ซึ่งจะต่างกับต่างจังหวัดที่ประธานอนุกรรมการ คือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ 

คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยฯ มีหน้าที่ดังนี้
๑.  ก�าหนดแนวทางการเจรจาไกล่เกลีย่ประนอมหนีร้ะหว่างเจ้าหนีน้อกระบบและลกูหนีต้ามความเหมาะสม
๒.  ให้ความช่วยเหลอืประชาชนเก่ียวกบัปัญหาน้ีนอกระบบโดยเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกล่ียประนอม

หนี้ระหว่างเจ้าหนี้นอกระบบและลูกหนี้ให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้ง ๒ ฝ่าย
๓.  ในกรณีที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนรายใดตามอ�านาจหน้าที่ได้ให้ส่งเรื่องของประชาชน 

รายนัน้ให้คณะอนกุรรมการฟ้ืนฟแูละพฒันาศกัยภาพการหารายได้ของลกูหนีน้อกระบบประจ�ากรงุเทพมหานคร
ต่อไป

๔.  ในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้นอกระบบและลูกหนี้นั้นให้ประธานอนุกรรมการฯ 
เป็นผู้ด�าเนินการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ และอาจเรียกอนุกรรมการท่านใดเข้าร่วมเจรจาประนอมหนี้ตามความ
เหมาะสมเป็นกรณีไป

๕.  ในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหน้ีระหว่างเจ้าหนี้นอกระบบและลูกหนี้น้ัน ประธานอนุกรรมการฯ 
อาจเชญิหรอืขอความร่วมมอืบคุคลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมาให้ข้อเทจ็จรงิหรอืเข้าร่วมเจราจาประนอมหนีต้าม
ความเหมาะสมเป็นกรณีไป

๖.  ส�าหรบัผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้กระท�าการแทนอนกุรรมการฯ หากไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ อาจมอบ
หมายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆ ปฏิบัติหน้าที่แทนตนได้

๗.  รายงานผลการด�าเนินการให้คณะกรรมการก�ากับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนทราบเป็น
ประจ�าทุก ๓ เดือน

๘.  แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ตามความเหมาะสม
๙. ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนมอบหมาย
ก่อนวนัรบัลงทะเบยีนลกูหนีน้อกระบบ ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั ได้ให้การสนบัสนนุ

ข้อมลูลกูหนีน้อกระบบแก่ส�านกัพฒันาสงัคมและด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์การลงทะเบยีนหนีน้อกระบบ ผ่านทาง  
SMS แจ้งให้ลูกหนี้นอกระบบมาลงทะเบียนที่ส�านักงานเขต รวมทั้งการจัดท�าระบบรับลงทะเบียน ระบบ IT  
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สรุปจ�านวนลูกหนี้นอกระบบที่ได้ลงทะเบียน ทั้งสิ้น ๔,๘๙๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๑

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน
๑.  ลกูหนีก้รอกข้อมลูจ�านวนหนีใ้นระบบฐานข้อมลูจ�านวนมาก แต่วนัสมัภาษณ์จรงิกลบัให้ข้อมลูจ�านวน

หนีไ้ม่ตรงกนั  ประกอบกบัไม่มหีลกัฐานยนืยนัการเป็นหนี ้ โดยข้อเทจ็จรงิลงทะเบยีนเพือ่ต้องการมบัีตรสวัสดกิาร
แห่งรัฐเท่านั้น

๒.  วธิกีารในการไกล่เกลีย่ไม่ถกูต้องกับหลกัการ เนือ่งจากการเจรจาต้องมทีัง้สองฝ่าย แต่โครงการนีม้เีพยีง 
ลูกหนี้ฝ่ายเดียว และไม่แจ้งรายชื่อเจ้าหนี้ให้ทราบ เนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพล

๓.  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจ�ากรุงเทพมหานคร ไม่มีผู้แทน
กรุงเทพมหานครเป็นอนุกรรมการ ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ได้

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
กรุงเทพมหานครควรแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแบบยั่งยืน คือ การพึ่งพาตนเองโดยกู้เพื่อประกอบอาชีพ 

เช่น การเย็บผ้า ค้าขาย เป็นต้น ไม่ใช่ลักษณะการน�าเงินไปช�าระหนี้

๖. การติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้และพัฒนาการเกษตรกรุงเทพมหานคร 
(หนองจอก)

คณะกรรมการการพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสังคมได้ประชมุร่วมกับส�านกัพฒันาสังคม ส�านกัผังเมอืงและ 
ส�านกังานเขตหนองจอก เพือ่ตดิตามคบืหน้าเกีย่วกบัศนูย์เรยีนรู้และพฒันาการเกษตรกรงุเทพมหานคร (หนองจอก)

กรุงเทพมหานครได้สนองพระราชด�าริด้านทฤษฎีใหม่ โดยจัดตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนว 
พระราชด�าร ิจ�านวน ๔ แห่ง ได้แก่ โรงเรยีนเกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด�ารเิขตหนองจอกและเขตทววีฒันา 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริเขตสายไหม เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียน 
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริเขตสะพานสูง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ปัจจบุนับรบิทในพืน้ทีร่อบๆ โรงเรยีนเกษตรทฤษฎีใหม่ได้เปล่ียนแปลงไป ประกอบกบัโรงเรยีนตัง้อยูใ่นพืน้ที่
ของเอกชน และสัญญายนิยอมการใช้สอยพืน้ทีไ่ด้สิ้นสดุลง กรุงเทพมหานครโดยส�านกังานเขตทีม่ีโรงเรยีนเกษตร
ทฤษฎใีหม่ จงึได้ปรบัเปลีย่นรปูแบบและกจิกรรมให้สอดคล้องกบัสภาพพืน้ทีต่ัง้ เช่น เขตหนองจอก เขตสะพานสูง  
และเขตทววีฒันา เปลีย่นเป็นศนูย์เรยีนรูเ้กษตรทฤษฎใีหม่  ส่วนเขตสายไหมยงัเป็นโรงเรยีนเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวพระราชด�าริเขตสายไหมเช่นเดิม แต่โรงเรียนฯ และศูนย์ฯ ทั้งหมด ยังตั้งอยู่ในพื้นที่เอกชน

ส�านักพัฒนาสังคมมีพื้นท่ีว่างเปล่าในความรับผิดชอบที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ พื้นที่ ๑๐ ไร่ ตั้งอยู่แขวง 
ล�าต้อยติง่ เขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นเขตเกษตรกรรมทีส่�าคัญทีสุ่ดของกรุงเทพมหานคร เนือ่งจากพืน้ที่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และส�านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ก�าหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว และพื้นที่อนุรักษ์ 
ชนบทและเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ฯ 
๑. เพื่อเผยแพร่ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร
๒.  เพือ่เป็นแหล่งศกึษาเรยีนรูด้้านเกษตร ตามพระราชด�ารเิศรษฐกจิพอเพยีง ให้กบักรงุเทพมหานครและ

ปริมณฑล
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๓.  เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ทดลอง วิจัยด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

ด้านงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ 
ส�านักพัฒนาสังคมได้รับงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และ

พัฒนาการเกษตรกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.  ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าโรงเรือน/ศาลาอเนกประสงค์ ส�าหรับจัดท�ากิจกรรม เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒.  ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเครื่องปั๊มน�้าพร้อมติดตั้งเครื่องตั้งเวลารดน�้าอัตโนมัติ และเดินสายฝังท่อวาง

ระบบสปริงเกอร์ทั่วบริเวณ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๓.  ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าโรงเพาะช�ากล้าไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ x ๑๒ เมตร เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๔.  ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้วสัดดุ้านการเกษตร ได้แก่ ปุย๋คอก กากน�า้ตาล ดนิผสม เมลด็พนัธุ ์กิง่พนัธ์ไม้ผล 

เช่น มะม่วง มะพร้าว เป็นต้น เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท
๕.  ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าโรงเรือนไนล่อน (ผักกางมุ้ง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ x ๒๐ เมตร เป็นเงิน  

๑๒๐,๐๐๐ บาท

ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน
๑.  พืน้ทีก่่อสร้างศนูย์เรยีนรูฯ้ ไม่มถีนนเข้า - ออก ต้องผ่านทีด่นิเอกชนและข้ามบ่อปลา เพือ่ไปยงัสถานที่ 

ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ จ�าเป็นต้องมีการของบประมาณสร้างสะพานและระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา 
๒.  ถนนคนัดนิท่ีใช้สญัจรเข้า - ออกศนูย์เรยีนรูฯ้ มลีกัษณะอ่อนตวัง่ายไม่สามารถรับน�า้หนกัมากได้ ถ้าหาก 

ใช้เส้นทางสัญจรอาจสร้างความเดือดร้อนให้กับที่ดินเอกชนในอนาคตข้างหน้าได้
๓.  ปัญหาด้านงบประมาณ การถูกตัดงบประมาณท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ฯ  

ตามเนื้องานที่ก�าหนดไว้แต่เดิมได้

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  คณะกรรมการฯ จะยื่นญัตติให้กรุงเทพมหานครสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ฯ 

เพื่อให้ส�านักพัฒนาสังคมได้ด�าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากโครงการนี้มีประโยชน์และควรส่งเสริม
ให้เป็นโครงการเด่นด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

๒.  ให้ส�านักพัฒนาสังคมคิดจุดเด่นให้กับศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ เพื่อให้คนสนใจและเข้ามาเรียนรู้เกษตร
มากขึ้นและยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดอาชีพชาวนาให้ยั่งยืนต่อไป

๓.  ควรมีแปลงสาธิตการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม เช่น การไถนาด้วยแรงงานควาย การด�านาข้าวด้วยมือ  
การผันน�้า เพื่อให้ผู้เข้าศึกษาได้มีความรู้และเห็นคุณค่า

๔.  ควรมีรูปปั้นประติมากรรมเกี่ยวกับชาวนาตั้งอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักและเห็น
ความส�าคัญของชาวนา

๕.  ประชาสมัพนัธ์ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ในเขตหนองจอก โดยมกีารจดักจิกรรมป่ันจกัรยานรอบ
ศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อขี่ชมแปลงสาธิตการท�านาและแปลงผักกางมุ้ง พร้อมมีจุดพักผ่อนและร้านกาแฟให้บริการ 
เพื่อเพิ่มบรรยากาศการชมท้องนา เป็นต้น
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๗. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)
คณะกรรมการการพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสังคม ได้ประชุมร่วมกบัส�านกัพฒันาสังคม และโรงเรยีนฝึก

อาชพีกรงุเทพมหานคร (คลองเตย) ร วมทัง้ลงพืน้ท่ีตรวจเยีย่มการด�าเนนิงานของโรงเรยีนฝึกอาชีพกรงุเทพมหานคร 
(คลองเตย)  ตั้งอยู่เลขที่ ๖/๑๙๙ ล็อค ๖ ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมี
บุคลากรของโรงเรียน ประกอบด้วย

 ๑. ผู้อ�านวยการสถานศึกษา (ว่าง)
 ๒. รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา     ๑  อัตรา (ว่าง ๑ อัตรา)
 ๓. ข้าราชการครู  ๖  อัตรา
 ๔. ครูลูกจ้างประจ�า  ๕  อัตรา
 ๕. เจ้าพนักงานธุรการ  ๑  อัตรา
 ๖. พนักงานสถานที่  ๓  อัตรา
 ๗. พนักงานขับรถ  ๑  อัตรา
 ๘. วิทยากร  ๔  อัตรา
 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้
  • ช่างซ่อมจักรยานยนต์
  • ช่างเดินสายไฟฟ้า
  • ช่างซ่อมเครื่องเสียง
  • ช่างซ่อมโทรทัศน์
  • ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
  • วิชานวดแผนไทย
  • วิชาการขายออนไลน์
  • วิชาตัดผมบุรุษ
  • วิชาแต่งหน้า เกล้าผม ท�าเล็บ
  • วิชาแต่งผมสตรี
  • วิชาเสื้อผ้าบุรุษ
  • วิชาเสื้อผ้าสตรี (ตัดเย็บเสื้อผ้าและชุดติดกัน)
  • วิชาเสื้อผ้าสตรี (ตัดเย็บเสื้อผ้าและกระโปรง)
ปี ๒๕๖๒ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) มีวิชาเด่น ประกอบด้วย
  • ซอยผมสตรี
  • แต่งหน้า แต่งเล็บ
  • ตัดผมสุภาพบุรุษ
  • เครื่องเรือนไม้
เปิดสอน วันจันทร์ – วันศุกร์ จ�านวน ๓ รอบ ได้แก่
  • รอบเช้า   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
  • รอบบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
  • รอบค�่า    เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
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ผลงานเด่นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)
๑.  แผนกซอยผมสตรีได้รับเกียรติจากสถานทูตอิสราเอลท�าผมให้กับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมงานประจ�าปี
๒.  แผนกแต่งหน้าได้รับเกียรติจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแต่งหน้าให้กับปลัดกรุงเทพมหานคร   

รองปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อไปร่วมงานพิธีการ
๓.  แผนกช่างไม้ ได้ตกแต่ง built in ของห้องท�างาน (ธุรการ) จากฝีมือนักเรียนเพื่อเป็นห้องแสดงผลงาน    

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) ปี ๒๕๖๑
“บันได ๓ ขั้นของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่ม

อย่างมีพลัง”
“การพึง่พาตนเอง” การน�าทกัษะฝีมอืมาใช้ร่วมกบัเทคโนโลยใีนการสร้างผลติภณัฑ์ให้มกีารรบัรองคณุภาพ 

เพื่อให้สังคมหรือบุคคลยอมรับและมั่นใจ
 • การพัฒนาคุณภาพการศึกษาคู่ขนานกับมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนที่จบหลักสูตรเข้ารับการ

ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานท�าให้ผูเ้รยีนทีจ่บจากโรงเรยีนฝึกอาชีพกรงุเทพมหานคร (คลองเตย) มคุีณภาพและ
ได้มาตรฐานวิชาชีพ, โรงเรียนเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิชาช่างแต่งผมสตรี

 • การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช่างเครื่องเรือนไม้ , ก่อสร้างชุมชน และช่างประจ�าบ้าน
 • เปิดหลักสูตรวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น วิชาช่างหล่อเรซิ่น วิชา

เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น
• การพัฒนาวชิาชพีไปสู ่“ประเทศไทย ๔.๐” หรอื “ไทยแลนด์ ๔.๐” เปลีย่นจากแรงงานทกัษะต�า่ไปสูแ่รงงาน 

ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง
• การพัฒนาด้านสาขาวิชาขนมอบ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่ “การรับรองตราสินค้า”  

โดยการน�ามาตรฐาน GMP มาใช้ในหลักสูตรวิชาขนมอบ เพ่ือให้อาคารที่ท�ามาจากผู้เรียนได้คุณภาพและมี
มาตรฐานรองรับ

• เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) การบูรณาการวิชาชีพร่วมกัน วิชาคอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์จากผ้า  
“ผลิตภัณฑ์” ไปสู่สินค้า “SMEs” เพื่อผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปแบบใหม่ทันสมัยไม่เหมือนใคร (สร้างความต่างให้กับ
ผลิตภัณฑ์)

• การพัฒนา “ผลิตภัณฑ์” ไปสู่ “OTOP และ Bangkok Brand”

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) ปี ๒๕๖๑ “การรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง” 
การด�าเนินการด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ภายใต้ 

หลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน ได้แก่ การร่วมมือการส่งเสริมอาชีพร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) ส�านักพัฒนาสังคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย โรงเรียน  
ส�านักการศึกษา ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ชุมชนในเขตคลองเตย มหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่

นอกจากนี้ยังมีโครงการร่วมพัฒนาอีกหลายโครงการ ประกอบด้วย
• โรงเรียนคู่ขนาน โดยร่วมกับโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาและโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 

(คลองเตย)
• โครงการวสิาหกิจชมุชน ได้แก่ โรงเรยีนฝึกอาชีพกรงุเทพมหานคร (คลองเตย) กบัการท่าเรอืแห่งประเทศไทย
• โครงการอบรมวิชาชีพ ได้แก่ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) กับ สวนเพลินมาร์เก็ต
• โครงการวจิยัและพฒันานวตักรรม ได้แก่ โรงเรียนฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร (คลองเตย) กบัอาจารย์คณะ
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ศลิปกรรม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว.) เช่น การจดัท�าชดุโซฟามลัตฟัิงก์ชัน่ฝึกกอาชพี สูเ่ฟอร์นเิจอร์ ๔.๐  
ที่ทันสมัย

โรงเรยีนฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร (คลองเตย) จดัการเรยีนการสอน หลกัสตูรเครือ่งเรอืนไม้ สอดคล้องกับ
บรบิทในท้องถิน่ชมุชนคลองเตย ซึง่เป็นย่านการผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์เครือ่งเรอืนไม้ ทางโรงเรยีนฝึกอาชีพฯ 
และผศ.ดร.อรัญ  วานิชกร อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มีแนวคิดในการพัฒนา
นกัเรยีนฝึกอาชพีให้ก้าวไปสูก่ารสร้างและพฒันาเฟอร์นเิจอร์รูปแบบใหม่เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของ
รัฐบาล โดยทางมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร์วโิรฒ ช่วยในการออกแบบชดุโซฟามลัตฟัิงก์ชัน่ ให้กบัโรงเรยีนฝึกอาชีพฯ 

เพื่อด�าเนินการสร้างต้นแบบและพัฒนาชุดโซฟามัลติฟังก์ชั่น สู่เฟอร์นิเจอร์ ๔.๐ โดยเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มี
รปูแบบร่วมสมยั สามารถปรบัเปลีย่นประโยชน์การใช้สอยได้เอนกประสงค์ เช่น โซฟา ชัน้วางของ และโต๊ะท�างาน
ในชุดเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมกับสังคมเมืองที่มีพื้นที่ใช้สอยจ�ากัด 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. โรงเรียนฝึกอาชีพฯ ควรติดตามและส่งเสริมคนมีฝีมือให้มีการต่อยอดเพิ่มขึ้น
๒. เสนอให้แก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทน/เงินเดือนแก่วิทยากรให้เหมาะสมกับ 

ค่าครอง
๓.  โรงเรียนฝึกอาชีพฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์ฝีมือนักเรียนให้ชุมชนใกล้เคียงและได้ทราบและยังเป็น 

การสร้างความมั่นคงและรายได้ให้กับนักเรียน
๔.  ให้โรงเรียนฝึกอาชีพฯ เป็นศูนย์กลางอาชีพ โดยมีท�าเนียบศิษย์เก่าที่ประกอบอาชีพต่างๆ (หลังจาก 

จบไปแล้ว) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับบุคคลทั่วไปหรือชุมชนใกล้เคียงที่มาขอใช้บริการ
๕. โรงเรียนฝึกอาชีพฯ เสริมหลักสูตรช่างรีไซเคิล เนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีจ�านวนขยะมาก

และยงัเป็นต้นแบบผลติภณัฑ์รไีซเคลิสู ่Model และหลกัสตูรช่างซ่อมเครือ่งดนตรไีทย เนือ่งจากโรงเรยีนในสงักดั
กรุงเทพมหานครมีการสอนดนตรีไทย เวลาเสียจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการซ่อม
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สรุปผลงานคณะกรรมการ
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ส่วนที่ ๙
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คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร

พลโท โชติภณ จันทร์อยู่
ประธานกรรมการ

นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า
รองประธานกรรมการ

นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  
กรรมการ

นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์
กรรมการ

พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล
กรรมการ

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
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การต้อนรบัคณะผูแ้ทนจากสภาจงัหวัดฟุกโุอกะ ประเทศญีปุ่น่ เย่ียมคารวะประธานสภากรงุเทพมหานคร เพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่าง
สภากรุงเทพมหานครและสภาจังหวัดฟุกุโอกะในอนาคต เมื่อวันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

สภากรงุเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ ACCM 2018 เพือ่เป็นการสร้างความสัมพันธ์กบัสภาเมืองในประเทศอาเซยีน โดยมุ่งเน้น
เสริมสร้างการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพตามแผนการจัดต้ังประชาคมอาเซียน หัวข้อ 
การประชุมหลักในครั้งนี้คือ “ความร่วมมือของสภามหานครอาเซียนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ASEAN City Council Cooperation 
for Sustainable Development)” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเพนนินซูล่า
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การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาประชาชนนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ๒๕๖๑ ณ สภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่  
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเข้าหารือรูปแบบการบริหารจัดการงานทางด้านนิติบัญญัติ รับฟังการบรรยายสรุปด้านการจัดการทางด้าน 
สุขอนามัยของผู้มีอาชีพบริการ และรับฟังการบรรยายสรุปด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

คณะสมาชิกสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ณ ประเทศญี่ปุ่น น�าโดยนายโทชิโอะ โยชิมูระ เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแสดงความขอบคุณที่สนับสนุนการ
ตั้งสถานกงสุล ณ จังหวัดฟุกุโอกะ
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คณะผูแ้ทนจากสภากรงุเทพมหานคร เดินทางเยอืนสภาจงัหวดัฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุน่ ระหว่างวันท่ี ๕ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เพ่ือสานสัมพันธ์ 
ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องฯ ระหว่างการเดินทางเยือนยังได้ศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ 
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คณะผู้แทนจากพรรคคอมมิวนสิต์จนีแห่งกรุงปักกิง่สาธารณรัฐประชาชนจนีเยอืน เมือ่วนัพธุที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สภากรงุเทพมหานคร 
เพือ่กระชบัความสมัพันธ์ระหว่างสภาประชาชนกรุงปักกิง่และสภากรงุเทพมหานคร และแลกเปลีย่นความคิดเหน็ในการบรหิารจัดการเมอืง
ทางด้านการคมนาคมและการขนส่งมวลชน

คณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานครเดินทางเยือนเมืองยาชิโยและกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เพื่อขยายความสัมพันธ์ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ
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คณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานคร เดินทางเยือนเมืองหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อขยาย
ความสัมพันธ์ตามโครงการสภาบ้านพ่ีเมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ เข้าร่วมเทศกาลนานาชาติเมืองหังโจว 
และดูงานด้านนวัตกรรมและวัฒนธรรมต่างๆ

คณะผู้แทนจากสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ  
ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
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คณะผู้แทนจากกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร เดินทางเยือนสภาประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้และสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑
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คณะผูแ้ทนจากสภากรงุอลูานบาตอร์ ประเทศมองโกเลยี เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที ่๑๕ – ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๑ เพือ่สานสมัพันธ์ 
ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องฯ

คณะผูแ้ทนจากสภากรงุเทพมหานคร เดินทางเยือนเทศบาลนครอิสตันบลู สาธารณรฐัตรุก ีระหว่างวนัที ่๑๖ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ เข้าเยีย่ม 
คารวะนายกเทศมนตรเีทศบาลนครอสิตันบลูและรบัฟังการบรรยายสรปุเกีย่วกับเทศบาลนครอสิตนับลู พร้อมทัง้ศกึษาดงูานด้านวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี การวางผังเมืองและศิลปวัฒนธรรม
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คณะผู้แทนจากสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จ�านวน 14 คน เดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่  ๒๑ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

คณะผู้แทนจากสภาประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๖๑ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้แทนฯ ได้เข้ารับฟังการบรรยาย
สรุปเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร



228

รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

คณะผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูร “ผูบ้ริหารระดับสงูด้านการบริหารงานพัฒนาเมอืง” (มหานคร รุ่น ๖) และคณาจารย์ผูค้วบคมุจากมหาวทิยาลยั 
นวมินทราธิราชเข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สภากรุงเทพมหานคร

คณะผู้แทนจากสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเย่ียมคารวะ ร้อยต�ารวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธาน 
สภากรุงเทพมหานคร และกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ทั้ง ๒ เมือง เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร
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คณะนักศึกษาและคณาจารย์ผู้ควบคุมจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายเข้าศึกษาดูงาน ณ สภากรุงเทพมหานคร เรื่อง การปฏิบัติราชการ
ของสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การเดนิทางสมัมนาและศกึษาดงูานองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ของสมาชกิสภากรงุเทพมหานคร เมือ่วนัศกุร์ที ่๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๑๐.๑๐ น. ณ เทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง การรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
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การเดนิทางสมัมนาและศกึษาดงูานองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ของสมาชกิสภากรงุเทพมหานคร เมือ่วนัศกุร์ที ่๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๑๔.๑๕ น. ณ เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง โครงการบางแสน สมาร์ทซิตี้

คณะนกัเรียนและครูจากโรงเรยีนปิยะจติวทิยาเข้าศกึษาดงูาน เมือ่วนัศกุร์ที ่๑๔ กนัยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สภากรงุเทพมหานคร 
เรื่อง การท�างานของสภากรุงเทพมหานคร
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สรปุผลงานคณะกรรมการกจิการสภากรงุเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร ในคราวประชมุสภากรุงเทพมหานคร  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบกับ

ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๔) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวัน

พุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๕ คน ดังนี้

๑. พลโท โชติภณ จันทร์อยู่    ประธานกรรมการ      

๒. นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า รองประธานกรรมการ  

๓. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล กรรมการ 

๔. ร้อยต�ารวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ   กรรมการ 

๕. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

ต่อมาเมื่อคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานครครบวาระสองปี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

สภากรงุเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการกจิการสภากรงุเทพมหานคร ในคราวประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยั

ประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุม

วสิามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๑) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ เมือ่วนัพธุที ่๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชกิ

สภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๖ คน ดังนี้

๑. พลโท โชติภณ จันทร์อยู่    ประธานกรรมการ      

๒. นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า รองประธานกรรมการ  

๓. นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ กรรมการ 

๔. นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา   กรรมการ 

๕. พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล กรรมการ

๖. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. นางณัฐรดี ซุ่ยยัง นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ 

     กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 

     ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒. นางสาวทิพวรรณ สุทธิ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

     กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 

     ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
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ผลการด�าเนนิงาน

๑. ภารกิจด้านในประเทศ
๑.๑ การศึกษาดูงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

  ๑.๑.๑  คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเข้าศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการ

ศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว และโครงการตามแนวทางพระราชด�าริ

ร้อยต�ารวจตร ีเกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ ประธานสภากรงุเทพมหานคร น�าคณะสมาชกิสภากรงุเทพมหานคร

เข้าศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว และโครงการตาม

แนวทางพระราชด�าริ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย 

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะฯ ศึกษาดูงาน ณ พระต�าหนักดอยตุงและไร่แม่ฟ้าหลวง พร้อมทั้งรับฟัง

การบรรยาย เรือ่ง โครงการพฒันาดอยตงุอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิโดยพฒันาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เพ่ือผลักดนั 

ให้เกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนืทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม จากนัน้คณะฯ ศึกษาดงูานด้านการท่องเทีย่ว 

และวัฒนธรรม ณ วัดห้วยปลากั้ง ซึ่งภายในมีการอุปถัมภ์เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานขบวนการค้ายาเสพติด  

ซึ่งทางวัดได้ให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลจนถึงระดับช้ันประถมศึกษา พร้อมจัดหาที่พักและอาหาร

ส�าหรับเด็กและเยาวชนเหล่านี้

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะฯ เข้าสัมมนาและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาล

นครเชยีงราย และบรรยายข้อมลูในการศกึษาดงูานด้านการศกึษา โดยใช้แนวคิดการเลือกน�าส่ิงทีม่กีารด�าเนนิการ

แล้วเกิดผลส�าเร็จมาใช้และต่อยอด ภายใต้แนวคิดพัฒนาหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้งระบบ 

และการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงชุมชนในเทศบาลนครเชียงรายได้รับเลือกให้เป็นชุมชนปลอดขยะในโครงการ 

“ประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ” และโครงการ “๘๓ เสวียน ๘๓ พรรษา เทิด

ไท้องค์ราชินี” ซึ่งร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พัฒนาชุมชนต้นแบบหมู่บ้านจัดการสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน ๑๘ ชุมชน ใน ๑๘ อ�าเภอของจังหวัด โดยมีนายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  

นายภูรัช วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา และ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงรายร่วมให้การต้อนรับ

วนัที ่๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ คณะฯ ได้เข้าศกึษาดงูานด้านวฒันธรรม ณ เทศบาลต�าบลเวยีงเชยีงแสน โดยมี

นายชัยกฤษณ์ นิสสัยสุข นายกเทศมนตรี เทศบาลต�าบลเวียงเชียงแสน นายยรรยง ไชยลังกา รองนายกเทศมนตรี 

และนายบุญส่ง เชื้อเจ็ดตน ปราชญ์แห่งเวียงเชียงแสน ให้การต้อนรับ

 ๑.๑.๒ คณะสมาชกิสภากรงุเทพมหานครเข้าศกึษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระหว่างวนัที่  

๑๕ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดระนอง  

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะฯ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัย ป่าชายเลนหงาว จังหวัดระนอง โดยมี 

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และคณะข้าราชการสังกัด

จังหวัดระนองให้การต้อนรับ 

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะฯ ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดน ระหว่างจังหวัดระนอง

กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ณ เกาะสะระนีย์

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะฯ ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และศึกษาดูงาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากดินขาว เวชส�าอาง เซรามิก อันเป็นวัสดุสร้างรายได้ให้กับชุมชนหาดส้มแป้น อ�าเภอเมือง 
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จังหวัดระนอง 

จากนั้น คณะฯ ได้ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นและชมอุโบสถลอยฟ้า

เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดบ้านหงาว อ�าเภอเมือง จังหวัดระนอง

 ๑.๑.๓ คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเข้าศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาล

เมืองพนัสนิคม และเทศบาลต�าบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

   • การบรรยาย เรื่อง การรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

 องค์ประกอบที่ ๑  - เมืองอยู่ดี 

 • เมืองมีระเบียบ  คนมีวินัย 

 • เมืองมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเอื้อต่อคนพิการ/ด้อยโอกาส

 • เมืองมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย

 • เมืองมีความปลอดภัย  

 • เศรษฐกิจเมืองดี

 องค์ประกอบที่ ๒ คนมีสุข ด้านการมีสุขภาพดี  ทั้งการสร้างโอกาสหรือช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง

การบริการด้านสุขภาพ  ๔ มิติ

 • การป้องกันและควบคุมโรค

 • การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจรักษาปฐมภูมิ

 • การรักษาโรค

 • การฟื้นฟูสภาพ  

 องค์ประกอบที ่๓ สิง่แวดล้อมยัง่ยนื เทศบาลได้รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนกัและให้ความ

ส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม

 องค์ประกอบที่ ๔ องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี เมืองต้นแบบ มุ่งสู่เมืองคาร์บอน

ต�่า(Low Carbon City) มี ๔ ยุทธศาสตร์ คือ 

 ๑. เมืองแห่งต้นไม้

 ๒. เมืองไร้มลพิษ

 ๓. เมืองพิชิตพลังงาน

 ๔. เมืองแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน

• ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการด�าเนินงานของเทศบาลเมืองพนัสนิคม

เครื่องจักสานชุมชน การท�าจกัสาน งานหัตถกรรมพื้นบ้านของอ�าเภอพนัสนคิม มีมาแต่ดั้งเดิม พร้อมกบั

การเกดิชมุชน เนือ่งจากชาวบ้านส่วนหนึง่ของอ�าเภอพนสันคิม คือชาวลาวอพยพมาจากอาณาจกัรลาว ซึง่เป็นเมอืง

ขึ้นของไทย ได้พาสมัครพรรคพวก อพยพมาสวามิภักดิ์กับรัชกาลที่ ๒ และที่ ๓ ใน พ.ศ. ๒๓๗๑ จึงโปรดให้ตั้ง

บ้านเรอืนอยูแ่ถวเมอืงสมทุรปราการและอพยพย้ายถิน่มาอยูท่ีเ่มอืงพระรถ ซึง่ต่อมาคือ เมอืงพนสันคิม ตามล�าดบั  

ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะสานเครือ่งใช้ในครวัเรอืน และเครือ่งมอืในการจบัสตัว์น�า้ ไว้ใช้ในครวัเรอืนของตนเอง ยามว่าง 

เว้นจากการท�านา นับว่าเป็นความรู้ความสามารถที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษควบคู่กับอาชีพการท�านา แต่เดิม

เคร่ืองจกัสานท�าเพยีงเพือ่ใช้ภายในครวัเรอืนเท่านัน้ แต่ต่อมากเ็พือ่การแลกเปลีย่นสินค้าตวัอืน่ เช่น ข้าว ในรปูแบบ 
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ธรรมดาท่ีเคยใช้กันมา และเน่ืองจากชุมชนน้ีอยู่ใกล้ตลาด จึงมีการน�าผลผลิตในครัวเรือนออกมาสู่ระบบการซื้อ

ขาย จนถึงปัจจุบันย้อนกลับไปประมาณ ๑๐ ปีให้หลัง ได้มีการพัฒนาฝีมือและรูปแบบขึ้นตามล�าดับ จึงท�าให้มี

เครื่องจักสานที่แปลกตา สวยงาม และประโยชน์ในการใช้สอยที่แตกต่างไปจากเดิมอีกมาก

ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นยคุทีเ่ฟ่ืองฟขูองงานจกัสานมาก เนือ่งจากมกีารเผยแพร่และส่งออกจ�าหน่าย

ไปยงัต่างประเทศโดยเฉพาะทวปียโุรป อเมรกิา และได้น�าตวัอย่างงานมาจากประเทศต่าง ๆ  เช่น จนี ญีปุ่น่ เยอรมนั 

และอินโดนีเซียมาสานแล้วพัฒนางานให้มีหลายรูปแบบ ซึ่งท�ารายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมาก รวมทั้งมีการน�ารูป

แบบมาจากต่างประเทศเพื่อจักสานตามที่ตลาดต้องการ จึงท�าให้งานจักสานของอ�าเภอพนัสนิคมเป็นที่รู้จักและ

นิยมของตลาดผู้ซื้อมากขึ้นด้วยคุณภาพ รูปแบบ ลวดลาย และความหลากหลายในการใช้ประโยชน์ นอกเหนือ

จากเป็นเครื่องใช้ภายในครัวเรือนหรือเพื่อการจับสัตว์น�้าแต่โบราณเท่านั้น

อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จึงมีชื่อเสียงด้านเครื่องจักสาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาโบราณถ่ายทอดจากรุ่นสู่

รุน่มายาวนาน และทกุวนันีน้อกจากสานเพือ่จ�าหน่ายแล้ว ด้วยแนวคดิของประธาน และสมาชกิกลุม่จกัสานไม้ไผ่

ย่อยที่ ๑ ร่วมต่อยอดให้ชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เปิดเป็นศูนย์จักสานใหญ่ที่สุดในโลก

การท�าผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ปัจจบุนักจิกรรมการด�าเนนิชีวติของมนษุย์เป็นส่วนหนึง่ทีก่่อ

ให้เกิดปัญหามลพิษ การเพิ่มขึ้นของประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ทั้งการผลิตและการให้บริการได้

เปลีย่นวถิชีวีติของคนทัง้โลกและรวมถงึคนไทยไปสูก่ารอปุโภคบรโิภคทีม่กีารใช้พลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ

อย่างฟุ่มเฟือย ก่อให้เกดิความเสือ่มโทรมและการลดลงของทรพัยากรธรรมชาต ิไม่ว่าจะเป็นปัญหาน�า้เสยี อากาศเสยี  

ขยะมูลฝอย และกากของเสียอันตราย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรส�าคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

การเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นทางเลือกที่ควรตระหนักในการซ้ือสินค้า

และบริการที่เราซื้อมาใช้ในชีวิตประจ�าวันประกอบด้วยอะไรบ้าง สินค้าและบริการเหล่านั้นก่อให้เกิดผลเสียต่อ

สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จึงได้มีนโยบายก�าหนดให้หน่วยงานของเทศบาลใช้สินค้าและบริการ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการท่ี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นสินค้าและบริการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ  

การผลติ การขนส่ง การใช้งาน และการจดัการหลงัหมดอายกุารใช้งานน้อยกว่าเมือ่เทยีบกบัสนิค้าหรอืบรกิารอืน่

ทีม่ลีกัษณะอย่างเดียวกนั มีผลไม่ก่อให้เกดิความเสือ่มโทรมและการลดลงของทรพัยากรธรรมชาติ เช่น ผลติภณัฑ์

ที่มาจากโครงการจุลินทรีย์ชีวภาพรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญและร่วมมือกันในการแสวงหา

วิธีในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการผลิตการบริโภคอย่างรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการรู้จักใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยาวนานท่ีสุด และช่วยลดภาวะโลกร้อน คือ มาตรการหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวางในการส่งเสริมส่ิงแวดล้อม โดยการร่วมมือของทุกภาคส่วนได้แก่ การหันมาผลิตและใช้“สินค้าท่ีเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม” หรือ“สินค้าฉลากเขียว”

๑.๒ การต้อนรับหน่วยงานที่เดินทางมาศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร

  ๑.๒.๑ คณะนกัศกึษาและคณาจารย์ผูค้วบคมุจากมหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงรายเข้าศกึษาดูงาน 

ณ สภากรุงเทพมหานคร เรื่อง การปฏิบัติราชการของสภากรุงเทพมหานคร

   คณะนักศึกษาและคณาจารย์ผู้ควบคุมจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายเข้าศึกษาดูงาน 

ณ สภากรุงเทพมหานคร เรื่อง การปฏิบัติราชการของสภากรุงเทพมหานคร โดยมีนายพรชัย เทพปัญญา สมาชิก
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สภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับเทคนิคและวิธีการบริหารงานของสภา

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสภาท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่ส�าคัญของประเทศไทยให้แก่นักศึกษา

  ๑.๒.๒ คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง” 

(มหานคร รุ่นที่ ๖) และคณาจารย์ผู้ควบคุมจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเข้าศึกษาดูงาน

   คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง” 

(มหานคร รุ่นที่ ๖) และคณาจารย์ผู้ควบคุมจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเข้าศึกษาดูงานโดยมีร้อยต�ารวจตรี  

เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานครให้การต้อนรับ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการองค์กรและการประสานงานระหว่างองค์กรขนาดใหญ่ 

  ๑.๒.๓ คณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนปิยะจิตวิทยาเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องประชุม

สภากรุงเทพมหานคร เรื่อง การท�างานของสภากรุงเทพมหานคร

   คณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนปิยะจิตวิทยาเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องประชุม

สภากรุงเทพมหานคร เรื่อง การท�างานของสภากรุงเทพมหานคร โดยมีพลโท โชติภณ จันทร์อยู่ สมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครและประธานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ และเปิดโอกาสให ้

เด็กนักเรียนที่เข้าศึกษาดูงานได้สวมบทบาทเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความ

เป็นผู้น�าและฝึกฝนทักษะในการแสดงออก

๒. ภารกิจด้านต่างประเทศ
๒.๑ การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาบ้านพี่เมืองน้องตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องของสภา

กรุงเทพมหานคร ดังนี้   

 ๒.๑.๑ คณะผู้แทนจากสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น น�าโดยนายโทชิโอะ โยชิมูระ สมาชิก

สภาจังหวัดฟุกุโอกะและประธานสมาพันธ์สภาจังหวัดฟุกุโอกะเพื่อมิตรภาพญี่ปุ่น – ไทย ประเทศญี่ปุ่น เดินทาง 

เยือนสภากรุงเทพมหานคร เม่ือวันพุธท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เพื่อเยี่ยมคารวะ

ประธานสภากรงุเทพมหานคร และหารอืถงึความร่วมมอืในประเดน็ต่าง ๆ  เพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่างสภา

กรุงเทพมหานครและสภาจังหวัดฟุกุโอกะในอนาคต 

   ๒.๑.๒ นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง พร้อมคณะสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร น�านายโทชิโอะ โยชิมูระ สมาชิกสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ  

พลเอก ธนะศักด์ิ ปฎิมาประกร อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อแสดงความขอบคุณที่สนับสนุนการตั้งสถานกงสุล ณ จังหวัดฟุกุโอกะ  

โดยมีพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ และพลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกุล สมาชิก 

สภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางรสสุคนธ์ ชาติประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานต่างประเทศ ส�านักงานเลขานุการ

สภากรุงเทพมหานคร ร่วมเยี่ยมคารวะ

 ๒.๑.๓ นายไพฑรูย์ ขมัภรตัน์ กรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการกิจการสภากรงุเทพมหานคร 

พร้อมคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาประชาชนนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม น�าโดย มาดามเหวียน ถิ เกวี๊ยด เติม ประธานสภาประชาชนนครโฮจิมินห์ เมื่อวันอังคารที่  

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สภากรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าหารือรูปแบบการบริหารจัดการงานทางด้านนิติบัญญัติ 

พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปด้านการจัดการทางด้านสุขอนามัยของผู้มีอาชีพบริการ 
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 ๒.๑.๔ นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ให้การต้อนรับคณะ

ผู้แทนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน น�าโดย นางฉี จิง สมาชิกคณะกรรมการ

พรรคคอมมวินสิต์จนีแห่งกรงุปักกิง่และผู้อ�านวยการฝ่ายงานแนวร่วมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมวินสิต์จนีแห่ง

กรุงปักกิ่ง ในการเข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สภากรุงเทพมหานคร เพื่อกระชับความ

สมัพนัธ์ระหว่างสภาประชาชนกรงุปักกิง่และสภากรงุเทพมหานคร รวมทัง้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในการบรหิาร

จดัการเมอืงทางด้านการคมนาคมและการขนส่งมวลชน ตลอดจนการก�าจดัขยะโดยลดมลพษิต่อสิง่แวดล้อมและ

น�าพลังงานความร้อนที่ได้จากการก�าจัดขยะมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไป

 ๒.๑.๕ คณะผู้แทนจากสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น น�าโดยนายโทชิโอะ โยชิมูระ สมาชิก

สภาจังหวัดฟุกุโอกะและประธานสมาพันธ์สภาจังหวัดฟุกุโอกะเพื่อมิตรภาพญี่ปุ่น–ไทย เยี่ยมคารวะประธาน

สภากรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานคร

 ๒.๑.๖  คณะผูแ้ทนจากสภากรงุอลูานบาตอร์ ประเทศมองโกเลยี ซึง่เดนิทางเยอืนกรงุเทพมหานคร 

ระหว่างวนัที ่๑๕ – ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๑ ตามโครงการสภาบ้านพีเ่มอืงน้องฯ ร้อยต�ารวจตร ีเกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ  

ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสเข้าเยี่ยม

คารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อหารือข้อราชการและสนทนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยคณะผู้แทนฯ ได้รับฟังบรรยายสรุป ดังนี้

• ด้านการพัฒนาสังคมและเยี่ยมชมการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 

(ดินแดง) 

• ด้านการพฒันาการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานครเยีย่มชมผลงานต่าง ๆ  ของเดก็นกัเรยีน

จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เคยได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

ณ โรงเรียนบางแคเหนือ เขตบางแค 

• รวมทัง้ศกึษาดงูานด้านสิง่แวดล้อมและการพฒันาส่ิงแวดล้อมของกรงุเทพมหานคร และศึกษาดูงานด้าน

การจัดการขยะ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ส�านักงานเขตคลองเตย

 ๒.๑.๗ คณะผู้แทนจากสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จ�านวน ๑๔ คน ได้เดินทางเยือนสภา

กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความ

สมัพนัธ์กบัสภาเมอืงต่างประเทศ ในการน้ี คณะผูแ้ทนฯ ได้เข้าเยีย่มคารวะประธานสภากรงุเทพมหานคร ในวนัที่  

๒๒ ตลุาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชมุสภากรุงเทพมหานคร และได้ศกึษาดงูานด้านสาธารณสขุและการพฒันาสงัคม

ของกรงุเทพมหานคร จากนัน้ คณะผูแ้ทนฯ ได้เดนิทางไปยงัอ�าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ เพือ่ศึกษาดงูาน

ด้านระบบนิเวศป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม

 ๒.๑.๘  คณะผูแ้ทนจากสภาประชาชนเทศบาลนครเซีย่งไฮ้ สาธารณรฐัประชาชนจนี ได้เดนิทางเยอืน 

สภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีก�าหนดการเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภา

กรุงเทพมหานคร ในวันที ่๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชมุสภากรงุเทพมหานคร พร้อมทัง้หารอืในประเดน็ต่าง ๆ   

ร่วมกบันายนรัินดร์ ประดษิฐกลุ รองประธานสภากรงุเทพมหานคร คนทีส่อง และพลโท โชตภิณ จนัทร์อยู่ ประธาน

คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องรับรองแขกต่างประเทศสภากรุงเทพมหานคร 

ในการนี ้คณะผูแ้ทนฯ ได้เข้ารบัฟังการบรรยายสรปุเกีย่วกบัการพฒันาทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานคร 

โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
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 ๒.๑.๙  ร้อยต�ารวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานครและคณะสมาชิกสภา

กรงุเทพมหานครให้การต้อนรบัคณะผูแ้ทนจากสภาประชาชนกรงุปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจนี เข้าเยีย่มคารวะ 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเมืองในด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและกรุงปักกิ่ง และนโยบาย

การเก็บภาษีนักท่องเที่ยว (City Tax)

จากนั้นคณะผู ้แทนฯ เข้ารับฟังบรรยายสรุป เรื่อง ความปลอดภัยทางด้านการผลิตอาหารของ

กรุงเทพมหานคร และการบริหารจัดการยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องนพรัตน์  

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

๒.๒ การเดินทางเยือนตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่าง

ประเทศ ดังนี้ 

 ๒.๒.๑  คณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานคร น�าโดยนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภา

กรงุเทพมหานคร คนทีส่อง เดนิทางเยอืนสภามหานครกรงุโซล สาธารณรฐัเกาหล ีระหว่างวนัที ่๒๖ - ๓๐ มนีาคม 

๒๕๖๑ เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์ฝ่ายนติบิญัญตั ิตามโครงการสภาบ้านพีเ่มอืงน้องและขยายความสมัพันธ์กบัสภา

เมืองต่างประเทศ โดยมีนายยุน อุค ยัง ประธานสภามหานครกรุงโซล ให้การต้อนรับ

 ๒.๒.๒  คณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานคร น�าโดยนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภา

กรงุเทพมหานคร คนทีส่อง เดนิทางเยอืนสภาจงัหวดัฟกุโุอกะ ประเทศญีปุ่น่ ระหว่างวนัที ่๕ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑  

เพื่อสานสัมพันธ์ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องฯ พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายอากิระ ฮิกูชิ ประธานสภาจังหวัด 

ฟกุโุอกะ เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์สภาบ้านพีเ่มอืงน้องสภากรงุเทพมหานคร โดยมรีองประธานสภาจงัหวดัฟกุโุอกะ  

สมาชกิสภาจงัหวดัฟกุโุอกะ และผูม้เีกยีรตร่ิวมให้การต้อนรบั นอกจากนี ้ระหว่างการเดนิทางเยอืนยงัได้ศกึษาดงูาน 

ด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้านศึกษาและกีฬา ด้านสิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหามลพิษและการขนส่ง เป็นต้น

 ๒.๒.๓  คณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๑๖ คน น�าโดยนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล  

รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ได้เดินทางเยือนเมืองยาชิโยและกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง 

วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อขยายความสัมพันธ์ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความ

สัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ ในการนี้คณะเดินทางได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการเมืองยาชิโย และประธาน

สภากรงุโตเกยีว พร้อมทัง้รบัฟังการบรรยายสรปุเกีย่วกบัการก�าจดัขยะ สขุอนามยัในการประกอบอาหารส�าหรบั

นักเรียนในเมืองยาชิโย และการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของแต่ละเมือง

 ๒.๒.๔  คณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๑๕ คน น�าโดยนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล  

รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ได้เดินทางเยือนเมืองหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่  

๕ - ๙ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อขยายความสัมพันธ์ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภา

เมืองต่างประเทศ ในการนี้ คณะเดินทางฯ ได้เข้าร่วมเทศกาลนานาชาติเมืองหังโจว และดูงานด้านนวัตกรรมและ

วัฒนธรรมต่าง ๆ ของเมืองหังโจว พร้อมทั้งเข้าพบและเยี่ยมคารวะผู้น�าเมืองหังโจว ณ ศาลาว่าการเมืองหังโจว 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

 ๒.๒.๕  คณะผู้แทนจากกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร น�าโดยนายสกลธี ภัททิยกุล  

รองผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร และนายนรินัดร์ ประดษิฐกลุ รองประธานสภากรงุเทพมหานคร คนทีส่องเดนิทาง 

เยือนสภาประชาชนเทศบาลนครเซ่ียงไฮ้และสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการ



238

รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

การบูรณาการงานด้านต่างประเทศระหว่างสภากรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 

๖ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครต่อทั้งสองเมืองโดยคณะผู้แทนฯ 

ได้ศึกษาดูงานทางด้านสิ่งแวดล้อม และเข้าสังเกตการณ์ในห้องปฏิบัติการตรวจสอบมลพิษทางอากาศ ณ ศูนย์

เฝ้าระวังทางด้านสิ่งแวดล้อมเซี่ยงไฮ้ 

จากน้ันได้เข้าเยีย่มคารวะนายซวู ่เจ๋อโจ รองเลขาธกิารคณะกรรมการกลางพรรคคอมมวินสิต์จนี แห่งสภา

ประชาชนเทศบาลนครเซ่ียงไฮ้ และรองประธานคณะกรรมาธกิารแห่งสภาประชาชนเทศบาลนครเซีย่งไฮ้ เพือ่แลก

เปล่ียนประสบการณ์การบริหารจดัการเมอืง การรักษาสิง่แวดล้อม และความปลอดภยัของเมอืง เพ่ือน�าข้อคิดเหน็

ของแต่ละเมืองไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป

รวมทั้งคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายจาง ชิง รองประธานสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง ณ สภาประชาชนกรุง

ปักกิง่จากนัน้ เพือ่แลกเปลีย่นองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ในการบรหิารจดัการเมอืงด้านนติบิญัญตั ิด้านการแลก

เปลี่ยนเยาวชน ด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และด้านธุรกิจการท่องเที่ยว 

 ๒.๒.๖  คณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๑๖ คน เดินทางเยือนเทศบาลนครอิสตันบูล  

สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันท่ี ๑๖ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ น�าโดยนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภา

กรุงเทพมหานคร คนท่ีสอง ตามโครงการสภาบ้านพ่ีเมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ 

ในการนี้ คณะเดินทางได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอิสตันบูลและศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี การวางผังเมืองและศิลปวัฒนธรรม

๓. การจัดกิจกรรมส�าคัญของสภากรุงเทพมหานคร
๓.๑ การประชมุสภามหานครอาเซียน (ASEAN City Council Meeting Conference ๒๐๑๘ – ACCM ๒๐๑๘)  

ร้อยต�ารวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานการประชุมสภา

มหานครอาเซียน พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับผู้แทนจากสภาเมืองหลวงประเทศสมาชิก

อาเซียน เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพมหานคร  

เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสภาเมืองในประเทศอาเซียน โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างการพัฒนากรุงเทพมหานคร  

สู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพตามแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย

ความร่วมมือใน ๓ เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security  

Community – APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) และประชาคม

สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) ซึง่หวัข้อการประชมุหลกัในครัง้นี ้

คอื “ความร่วมมอืของสภามหานครอาเซยีนเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยนื (ASEAN City Council Cooperation for 

Sustainable Development)” ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ประสบการณ์ เพื่อสร้างการเรียน

รู้และพัฒนาสู่ความร่วมมือร่วมกัน (Forum for ASEAN City Councils Cooperation) ต่อไป

ความร่วมมอืของสภามหานครอาเซยีนเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนืนี ้ท่ีประชมุได้น�าเสนอถงึปัญหาและความ

ท้าทายในการพฒันาเมอืงหลวงตามบรบิทของการเตบิโตของแต่ละประเทศในการเสรมิสร้างขดีความสามารถของ

ฝ่ายนิติบัญญัติท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Strengthening Capacity Building of Local Legislative 

Branch towards the Sustainable Development) โดยมีประเด็นหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการ

แลกเปลีย่นด้านธรุกจิระหว่างเมอืงหลวงของประเทศสมาชกิอาเซยีนเพือ่การพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม (๒) การบรูณาการด้านการท่องเทีย่ว การใช้เทคโนโลย ีและนวตักรรม เพือ่การพฒันาเมอืงหลวงของประเทศ
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สมาชกิอาเซยีนอย่างยัง่ยนื (๓) การเชือ่มโยงระบบโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคมในภมูภิาคอาเซยีน เพือ่เสรมิ

สร้างความสะดวกและการพฒันาท้องถิน่อย่างยัง่ยนืและ (๔) ประเดน็ปัญหาร่วมของเมอืงหลวง ความท้าทายของ

ความเป็นเมือง และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษ และการจราจรอย่างยั่งยืน

ผลสรุปในภาพรวมจากการแลกเปลีย่นองค์ความรูแ้ละประสบการณ์จากการประชมุนี ้จะเป็นจดุเริม่ต้นของ

การท�างานของเมืองหลักในประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะเป็นหลักในการสร้างความส�าเร็จร่วมกันในทุกเมือง และ

ด้วยความร่วมมือที่ดีของอาเซียนจะท�าให้ประสบความส�าเร็จในระดับภูมิภาคมากที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ   

ของโลกได้ โดยปัจจัยส�าคญัทีต้่องเร่งด�าเนนิการคอืการสร้างการรบัรูข้องประชาชน และให้มคีวามรูส้กึเป็นเจ้าของ 

พร้อมการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงมีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนให้เมืองหลัก

ของอาเซียนเข้มแข็งและน�าไปสู่การพัฒนาประเทศและภูมิภาคนี้อย่างยั่งยืนต่อไป

๓.๒  กิจกรรมวันสภากรุงเทพมหานคร

 ๓.๒.๑ สภากรงุเทพมหานครได้ด�าเนนิการจดังานวนัสภากรงุเทพมหานคร ในวนัที ่๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  

โดยเผยแพร่บทบาทหน้าทีข่องสภากรงุเทพมหานครในการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟชูายฝ่ังทะเลกรงุเทพมหานครลงพืน้ที่ 

ส�ารวจ และก�าหนดแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง

ทะเล และมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ

และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 

ข้าราชการและลูกจ้างส�านักงานประชาสัมพันธ์ ส่ือมวลชน ข้าราชการและลูกจ้างส�านักงานเขตที่เกี่ยวข้อง  

โดยจัดกิจกรรม ดังนี้

 • ท�าบุญเลี้ยงพระ ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

 • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 • ลงพื้นที่ส�ารวจชายฝั่งทะเลกรุงเทพมหานคร สัมมนารับฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาและข้อเสนอ

แนะในการพัฒนาพื้นที่ ณ เขตบางขุนเทียน

 ๓.๒.๒ ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครได้ด�าเนินโครงการสัมมนาเพ่ือจัดท�ายุทธศาสตร์

สภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

สรุปดังนี้

 • การบรรยายเรื่อง “การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางแผนการปฏิรูปประเทศ”  

โดย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ  

และมอบนโยบายว่ากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการ

ปกครองรปูแบบพเิศษและเป็นเมอืงหลวงของประเทศ มภีารกจิหลายประการจะต้องก�าหนดทศิทาง และนโยบาย

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  มี ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 ๑. ด้านความมั่นคง เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และ

มีความสงบเรียบร้อยทุกระดับและทุกมิติ

 ๒. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เน้นการยกระดับศักยภาพให้หลากหลายมิติควบคู่

กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก

 ๓. ด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพทรพัยากรมนษุย์ คนไทยในอนาคต มคีวามพร้อมทัง้กาย ใจ  

สติปัญญา มีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาที่ ๓ และมีคุณธรรม



240

รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

 ๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล�้า

ในทกุมติ ิกระจายศนูย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกจิและสงัคม เพิม่โอกาสให้ทกุภาคส่วนเข้ามาเป็นก�าลงัของการ

พัฒนาประเทศชาติ

 ๕. ด้านการสร้างการเติบโตสู ่คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ความยั่งยืนของฐาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของประชาชนให้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ผ่านมาตรการ

ต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน

 ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก 

“ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”

ซึ่งทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานครมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สู่

ยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่๑๒ มี ๑๐ ยุทธศาสตร์ ซ่ึงสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์

ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว ๖ ยุทธศาสตร์ เพิ่มเข้ามาอีก ๔ ยุทธศาสตร์ คือ

 ๑. การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

 ๒. การพัฒนาภูมิภาค เมืองและพื้นที่พิเศษ

 ๓. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

 ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ซึง่ทัง้ ๑๐ ยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่๑๒ กเ็กีย่วข้องกบักรุงเทพมหานคร 

ทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นกัน

 แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน มีดังนี้ 

 ๑. ด้านการเมือง

 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

 ๓. ด้านกฎหมาย

 ๔. ด้านกระบวนการยุติธรรม

  ๕. ด้านการศึกษา

  ๖. ด้านเศรษฐกิจ

  ๗. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ๘. ด้านสาธารณสุข

  ๙. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๑๐. ด้านสังคม

  ๑๑. ด้านอื่น ๆ 

ทัง้ ๑๑ ด้านเกีย่วข้องกับกรงุเทพมหานครทัง้หมด ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม กรงุเทพมหานครได้ก�าหนด

วสิยัทัศน์อย่างไรทีจ่ะเป็นมหานครแห่งเอเชียในปี ๒๕๗๕ ในส่วนนีส้ภากรงุเทพมหานครจะต้องมส่ีวนร่วมมากขึน้ 

รวมทัง้ข้าราชการและพีน้่องประชาชนทัง้ ๕๐ เขตต้องมส่ีวนร่วม ส่ิงทีต้่องพจิารณาคอื แผนพฒันากรงุเทพมหานคร

ระยะ ๒๐ ปี ซึง่ปัจจบุนัอยู่ในระยะที ่๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี อย่างไร สอดคล้อง 

กบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่๑๒ และฉบบัที ่๑๓ ในอนาคตอย่างไร สอดคล้องกับแผนปฏิรปู

ประเทศ ๑๑ ด้านอย่างไร ซ่ึงทัง้หมดนีล้้วนแต่มส่ีวนเก่ียวข้องกบักรงุเทพมหานครทัง้ทางตรงและทางอ้อม การวาง

ระบบยทุธศาสตร์ทีด่สีามารถก้าวไปสูค่วามเป็นเลศิตามทีต้่องการได้ แต่การเปลีย่นแปลงย่อมท�าได้ยาก เพราะได้
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มกีารก�าหนดเป็นยทุธศาสตร์ไว้อย่างชดัเจน ในการท�างานกรงุเทพมหานครกบัจงัหวดัปรมิณฑลต้องบรหิารจดัการ

เรือ่งต่าง ๆ  ร่วมกนัเป็นทมี เพือ่การแก้ไขปัญหาร่วมกนัแบบบรูณาการทัง้ระบบ หรอืบรหิารจัดการในรปูแบบของ

กลุม่จงัหวดัตามมตคิณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัที ่๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๐ ทีก่�าหนดแบ่งกลุม่จงัหวัดเป็น ๑๘ กลุม่ เราจะท�างาน

อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ จะต้องบริหารการจัดการร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ  ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

ในส่วนโครงสร้างของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ เราจะหยุดอยู่แค่นี้หรือจะมีการปรับปรุงโครงสร้างตาม

กฎหมายเพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทางท่ีจะพฒันาต่อไปในอนาคต ส�านกังานเขตต่าง ๆ  สามารถท่ีจะบรหิารจดัการ

ในลักษณะของ aria base ได้ กรุงเทพมหานครจะมีวิธีการอย่างไรที่จะมอบอ�านาจ ให้รับผิดชอบในเชิงบริหารได้ 

เพราะส�านกังานเขตเป็นหน่วยบรกิารทีใ่กล้ชดิประชาชนและชมุชน ฝากเป็นข้อสังเกตให้กรงุเทพมหานครพจิารณา

เรื่องนี้ด้วย แต่การกระจายอ�านาจนั้นจะกระจายเพียงแค่งานและหน้าที่ไม่ได้ ต้องกระจายปัจจัยทางการบริหาร 

(คน เงิน วัสดุ) ลงไปพร้อมกันด้วย ทุกวันนี้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกรวมถึงในประเทศไทย ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง มีผลกระทบกับเราทั้งหมด จึงมีความจ�าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะ

ของบุคลากรกรุงเทพมหานครให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในการเป็นข้าราชการที่ดี  

แล้วโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในกรอบของการขาดความเหมาะสมก็จะมีมากขึ้น การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรจึง

มีความจ�าเป็นอย่างมาก เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าตามหลักคุณธรรม

การปฏบิตัริาชการของกรงุเทพมหานครนัน้ ขอให้ใช้หลกัความคดิ ร่วมท�า ร่วมรบัผดิชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา 

และร่วมติดตามประเมินผล หากท�าได้เช่นนี้แล้ว ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเกิดปัญหาน้อยมาก

การบรรยายเรือ่ง “แนวคดิเรือ่งยทุธศาสตร์ของกรงุเทพมหานคร” โดย นายธวชัชยั ฟักองักรู สมาชกิสภา

กรุงเทพมหานคร มีดังนี้

๑. การปฏิรูปกฎหมาย ขณะนี้การปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร โดยได้มีการ

ด�าเนนิการอยูใ่นขัน้ตอนทีผ่่านคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว ซึง่ถ้าเหตกุารณ์ด�าเนนิ

การไปตามปกติ ก็คงจะมีการเสนอเพื่อให้คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นล�าดับต่อไป 

๒. การปฏริปูระบบบรหิาร สิง่ทีส่�าคญัคอืการจดัท�าและบงัคับใช้ยทุธศาสตร์และแผนต่าง ๆ  ซึง่เป็นเป้าหมาย 

และแนวทางการบริหาร

การปฏริปูในระดบัชาตท่ีิผ่านมาไม่เคยปรากฏมาก่อนว่า ค�าว่า “ยทุธศาสตร์ชาต”ิ จะถกูน�าไปบญัญตัไิว้ใน 

กฎหมายสูงสุดของประเทศ แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๕ ก�าหนดไว้ว่า  

ยทุธศาสตร์เป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืตามหลกัธรรมาภบิาลและมสีภาพการบงัคับคอืต้องปฏบิตัิ 

และในพระราชบญัญตักิารจดัท�ายทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ระบไุว้ชดัเจนว่าหน่วยงานของรฐัมหีน้าทีด่�าเนนิการ 

ให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานของรัฐก็รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย ต่อไปนี้การก�าหนด

นโยบายก่อนทีจ่ะแถลงนโยบายต่อรฐัสภา ต้องน�ายทุธศาสตร์ชาติมาเป็นส่วนหนึง่ของค�าแถลงทีม่คีวามสอดคล้อง

ไม่ขัดแย้งกัน การจัดท�าแผนระดับรองทุกแผนไม่ว่าจะเป็นแผนความมั่นคง แผนเศรษฐกิจ แผนสังคมต้องน�าเอา

ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นทั้งแนวทางและเป้าหมาย การจัดท�างบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบประมาณแผ่นดินหรืองบ

ประมาณท้องถิ่นก็จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ผู้ที่จะก�ากับดูแลเรื่องการท�ายุทธศาสตร์ชาติเป็นอ�านาจของ

สภา เพราะแผนต้องรายงานต่อสภา โดยกฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ที่ไม่ด�าเนินการตามแผนหรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม

แผน มคีวามผดิฐานจงใจปฏิบตัหิน้าทีห่รอืใช้อ�านาจขดัต่อบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย ให้ส่งเรือ่งไปให้คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาด�าเนินการกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ตามหน้าท่ีและ
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อ�านาจให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติมีมติว่าข้อกล่าวหามีข้อมูล ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหานั้น สั่งให้ผู้นั้นพักราชการหรือพักงานหรือ

สั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไว้ก่อน หรือสั่งให้พ้นจากต�าแหน่งต่อไป นี่คือค�าว่าสภาพบังคับ กฎหมาย

ยทุธศาสตร์ชาตพิยายามเขยีนให้ยทุธศาสตร์ชาต ิเป็นยทุธศาสตร์ของทกุคนในประเทศ เนือ่งจากขัน้ตอนของการ

จัดท�ายุทธศาสตร์เป็นขั้นตอนที่แสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติคือการรวมพลังของคนในชาติท�าร่วมกันเห็นชอบ

ร่วมกัน จึงเกิดเป็นยุทธศาสตร์ชาติได้ ยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นยุทธศาสตร์ของทุกคน มีความชอบธรรมผู้ที่ละเมิด

จะต้องถูกลงโทษ และต้องเป็นยุทธศาสตร์ท่ีย่ังยืนเข้ากับหลักธรรมาภิบาล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

มาตรา ๒๗๕ ก�าหนดให้ด�าเนนิการจดัท�ายทุธศาสตร์ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑ ปี นบัตัง้แต่ทีพ่ระราชบญัญตักิารจดัท�า

ยทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บงัคับ ซึง่แสดงว่าภายในวนัที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กจ็ะมยีทุธศาสตร์ชาตอิอกมา

ในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารการพัฒนากรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ถือว่าใกล้เคียงกับการจัดท�ายุทธศาสตร์มากที่สุด เพราะมีการพูดถึงเรื่องการจัดท�าแผน แต่ใน

ระเบยีบกรงุเทพมหานครดงักล่าว ไม่มคี�าว่ายทุธศาสตร์อยู่แม้แต่ค�าเดยีว ส�าหรับแผนการพฒันากรงุเทพมหานคร 

๒๐ ปี ทีมี่อยูใ่นปัจจบุนัเป็นแผนทีเ่กดิข้ึนจากการท�าคลอดแผนล้วน ๆ  ไม่ได้มกีฎกตกิาในการจดัท�า ไม่ได้มแีนวทาง

ในการจัดท�า ขึ้นอยู่กับยุคใดสมัยใด ผู้บริหารมีแนวทางอย่างไรก็ท�าตามกันไป ในเมื่อระดับชาติมีการจัดท�าแผน

ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ซ่ึงอยู่ระหว่างด�าเนินการและจะเสร็จในอีกไม่กี่เดือน ถึงเวลาหรือยังที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่อืน่ทีม่รีะเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท�าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รองรับอยูแ่ล้ว 

อันได้แก ่องคก์ารบริหารส่วนจังหวดั เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต�าบล ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 

ระเบยีบดงักล่าวเป็นระเบียบทีม่กีารประสานในเชงิของการท�างานร่วมกบัจงัหวดั กลุม่จงัหวัด และระดบัประเทศ 

มทีัง้การจดัท�าและการประสานงานแผนอยูใ่นระเบยีบดงักล่าว ในส่วนของกรุงเทพมหานครควรจะมีแนวทางการ

จดัท�าแผน ซึง่เหน็ว่าควรออกเป็นข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เพราะข้อบญัญตัเิป็นกฎหมายระดบัรองทีม่กีารบงัคบั 

ถ้าหากต้องการความยั่งยืนจะต้องให้แผนยุทธศาสตร์เป็นตัวน�าทางการบริหาร ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร

นอกจากจะต้องท�าเป็นข้อบญัญตัใินเรือ่งของการจดัท�าแล้ว ควรจะมกีารจัดท�ายทุธศาสตร์การพฒันาเป็น ๓ ระดบั 

ดังนี้ ๑. ยุทธศาสตร์รวม ๒. ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน (ส�านัก) ๓. ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ และนอกจากจะมียุทธศาสตร์

การพัฒนาแล้ว หากจะให้ยุทธศาสตร์เดินไปได้ จะต้องมียุทธศาสตร์สนับสนุนการพัฒนาด้วย เช่น ยุทธศาสตร์ 

เกี่ยวกับก�าลังคน ยุทธศาสตร์ด้านวินัยการเงิน การคลัง เป็นต้น และสิ่งที่ส�าคัญต่อการจัดท�ายุทธศาสตร์

กรงุเทพมหานคร คอืต้องท�าให้ยทุธศาสตร์กรงุเทพมหานครทีจ่ะเกดิขึน้เป็นยุทธศาสตร์ของคนกรงุเทพมหานครที่

มส่ีวนเป็นเจ้าของร่วมกนัเหมอืนกบัยทุธศาสตร์ชาต ิโดยต้องให้องค์กรภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในทกุระดบั 

ของยุทธศาสตร์

 ๓.๒.๓ การสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมการก�าหนดแนวทางการพิจารณาร่าง 

ข้อบญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๕ – ๖ กรกฎาคม 

๒๕๖๑ ณ โรงแรมเมธาวลัย อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี สรุปดังนี้

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ มาถึงสภาฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ และได้ให้ส�านักงานเลขานุการสภา ส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณาแล้ว ซึ่งจะบรรจุ 

เป็นระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ในวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และมีแผนจะอภิปรายต่อเนื่องไปจนถึง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยสภาฯ จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕ วันนับแต่วันที่สภาฯ 

พิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้เป็นครั้งแรก ซึ่งจะครบก�าหนด ๔๕ วันในวันศุกร์ที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในการนี้สภาฯ 
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จึงจัดการสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมการก�าหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุปการสัมมนาได้ ดังนี้

๑.  ผู้แทนจากส�านักการคลัง น�าโดย นางสาวรสธารินทร์ อุ่นอนันต์ รองผู้อ�านวยการส�านักการคลัง มาให้

ข้อมลูเกีย่วกบัเร่ืองสถานะการเงนิการคลงัของกรงุเทพมหานคร  ฐานะเงนิสะสมของกรงุเทพมหานคร  รายงานภาระ 

ผูกพันตามสัญญาของโครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประมาณการรายรับของกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท  

๒.  ผูแ้ทนจากส�านกังบประมาณกรงุเทพมหานคร น�าโดย นางสาวอารีย์ วงศ์นพรตัน์เลศิ ผูอ้�านวยการส�านกั

งบประมาณกรุงเทพมหานคร มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒  หลักเกณฑ์การจดัท�าร่างข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  การจดัท�าค�าขอ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยงานเสนอค�าขอ ๑๐๔,๖๓๓ ล้านบาท การพิจารณา

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  คณะกรรมการพจิารณารายละเอยีดค�าของบประมาณราย

จ่ายประจ�าปี โดยมรีองผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร นายจักกพนัธุ ์ผวิงาม เป็นประธาน ก�าหนดนโยบายจดัท�างบ

ประมาณของกรงุเทพมหานครแบบสมดลุ และก�าหนดกรอบการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๘๐,๔๔๕,๘๐๑,๐๐๐ บาท เป็นของกรงุเทพมหานคร ๘๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นของ

การพาณชิย์ของกรงุเทพมหานคร ๔๔๕,๘๐๑,๐๐๐ บาท โครงการต่อเนือ่งตัง้งบประมาณปี ๒๕๖๒ มลูค่ามากกว่า 

๑,๐๐๐ ล้านบาท และแนะน�าให้ดูข้อมูลในเล่มร่างงบประมาณโดยสังเขปประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ที่จัดท�าขึ้นเพื่อสรุปรายละเอียดจากเอกสารงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กรุงเทพมหานครเสนอต่อสภา

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ�านวนหลายเล่ม และมีข้อมูลรายละเอียดเป็นจ�านวนมาก โดยประมวลข้อมูลเกี่ยวกับงบ

ประมาณรายจ่าย ประมาณการรายรบั และสาระส�าคญัทีเ่กีย่วข้องอนัควรแก่ความสนใจไว้ในลักษณะทีส่ะดวกแก่

การศึกษาค้นคว้า และสามารถท�าความเข้าใจได้ง่ายกว่าการศึกษาจากเอกสารงบประมาณประจ�าปี

๓.  คณะอนกุรรมการเพือ่กจิการของสภากรงุเทพมหานคร โดยนายไพฑูรย์ ขมัภรัตน์ประธานอนกุรรมการ 

ได้น�าเสนอเรือ่งการเตรยีมการก�าหนดแนวทางการพจิารณาร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณราย

จ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนของสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ พิจารณา ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้

 (๑) แผนขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 (๒) ก�าหนดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 (๓) แบบสอบถามการอภิปรายวาระท่ีหนึ่ง (ขอให้ตอบแบบสอบถามส่งส�านักงานเลขานุการสภาฯ 

ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

 (๔) แบบสอบถามความต้องการเอกสารรายละเอยีดทีข่อให้หน่วยงานจดัส่งเพือ่ประกอบการพจิารณา

ร่างข้อบญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสรปุผลการตอบ

แบบสอบถามฯ (โดยมอบนางสกุญัญา สวุฒันวงศ์ พจิารณาเสนอคณะกรรมการวสิามญัฯ เป็นผูพ้จิารณาขอเอกสาร

เมื่อเปิดประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ แล้ว)

 (๕)  ร่างรายชือ่คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 (๖)  ร่างค�าสั่งคณะกรรมการวิสามัญฯ เรื่อง ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (ที่ประชุมสัมมนามีความเห็นว่า สมาชิกสภาฯ ๑ ท่านควรเป็นอนุกรรมการ

ได้ไม่เกิน ๒ คณะ และถ้าเป็นประธานอนุกรรมการควรเป็นคณะเดียว เพื่อป้องกันปัญหาองค์ประชุมไม่ครบ)
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 (๗)  แบบเสนอรายชือ่อนกุรรมการเพือ่พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ขอให้แจ้งรายชื่ออนุกรรมการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากร่างค�าส่ังฯ ให้ส�านักงานเลขานุการสภาฯ ทราบ

ภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

 (๘)  โครงการผูกพันของส�านักต่าง ๆ ที่ใช้งบประมาณสูง 

 (๙)  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

   (๙.๑)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

   (๙.๒)  พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   (๙.๓) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   (๙.๔)  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

   (๙.๕)  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

   (๙.๖)  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. ๒๕๓๓

   (๙.๗)  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   (๙.๘)  ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   (๙.๙)  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการก�าหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบัติ

เกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓  

   (๙.๑๐) แนวทางปฏิบัติในการยินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สิน โดยจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดิน

๔. คณะกรรมการการจราจรขนส่ง และการระบายน�า้ โดยพลต�ารวจโท ธรีะศักดิ ์ง่วนบรรจง รองประธาน

กรรมการ  ได้น�าเสนอข้อมูลเรื่องการรับโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงแบริ่ง -สมุทรปราการ 

และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ซึ่งสรุปข้อมูลได้ ดังนี้ 

 (๑)  คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีมติอนุมัติให้การรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงหมอชิต–สะพาน

ใหม่–คูคต และช่วงแบริ่ง–สมุทรปราการ 

 (๒)  ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร มหีนงัสอืลงวนัที ่๙ เมษายน ๒๕๕๓ เรียนประธานคณะอนกุรรมการ

พจิารณาความเหมาะสมการบริหารจดัการโครงการรถไฟฟ้าสายสส้ีมและสายสเีขยีวส่วนต่อขยาย  ขอรับมอบทัง้

ทรัพย์สินและหนี้สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต และช่วงแบริ่ง–สมุทรปราการ  

ซึ่งมอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้าง โดยกรุงเทพมหานครจะ

เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย เงินลงทุนคืนให้แก่รัฐบาลจากสัญญาสัมปทานระหว่างปีที่ ๑๑ – ๓๐ โดยมีระยะปลอด

การช�าระหนี้ในช่วง ๑๐ ปีแรกของสัมปทาน

 (๓)  สภากรุงเทพมหานครได้มกีารประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมัยที ่๒ (ครัง้ที ่๓)  

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เมือ่วนัที ่๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ มมีตเิหน็ชอบในหลักการให้กรงุเทพมหานครด�าเนนิโครงการ

ระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ น�าเรียนรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย เพือ่น�าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาให้กรงุเทพมหานครรบัมอบทรพัย์สนิและหนีส้นิ เมือ่การ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

 (๕)  คณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้มมีตทิีป่ระชมุ ครัง้ที ่๑/๒๕๕๘ เมือ่วนัที ่๑๐ 
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มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบในหลักการให้กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เป็นผู้เดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว

โดยจัดท�าเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทยกับกรุงเทพมหานคร

 (๖)  คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ 

มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้มีการลงนาม ๓ ฝ่าย เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม 

๒๕๕๙ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือก�าหนดให้กระทรวงคมนาคมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด�าเนินการตาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จ�านวน ๓ คณะ ดังนี้

   (๖.๑)  คณะกรรมการประเมินมูลค่าหนี้สินและทรัพย์สิน และพิจารณาก�าหนดข้ันตอนการโอน

หนี้สินและทรัพย์สินระหว่างกัน

   (๖.๒)  คณะกรรมการประสานงานด้านเทคนิคและการเดินรถ

   (๖.๓)  คณะกรรมการก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินงาน

 (๗)  กรงุเทพมหานครได้จดัท�าบนัทกึข้อตกลง เม่ือวนัที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระหว่างกรงุเทพมหานคร

กบับรษิทั กรงุเทพธนาคม จ�ากดั ด�าเนนิการติดตัง้ระบบไฟฟ้าและเครือ่งจกัรกลและระบบการเดนิรถ (E&M) และ

บรหิารจดัการเดนิรถโครงการ (O&M) โดยตามบนัทกึข้อตกลงระบวุ่าหากรายได้ค่าโดยสารไม่เพยีงพอทีจ่ะช�าระค่า

ใชจ้า่ยของโครงการตามจ�านวนทีเ่กิดขึ้นจรงิกรงุเทพมหานครจะอดุหนนุงบประมาณช�าระค่าใช้จ่ายของโครงการ

ในส่วนที่ยังขาดอยู่

 (๘)  คณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้มมีตใินการประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๖๐ เมือ่วนัที่  

๙ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐ เหน็ชอบให้กรงุเทพมหานครบรกิารเดนิรถไฟฟ้าจากสถานแีบริง่–สถานสี�าโรง จ�านวน ๑ สถานี

 (๙)  คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ 

มถินุายน ๒๕๖๐ เหน็ชอบในหลกัการให้รฐับาลสนบัสนนุงบประมาณให้กรงุเทพมหานครส�าหรบัการโอนโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต และช่วงแบริ่ง–สมุทรปราการ

 (๑๐) คณะกรรมการก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินงานฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้กรุงเทพมหานครจัดท�าข้อเสนอสัดส่วนการลงทุน

ที่เหมาะสมของโครงการระบบขนส่งมวลชนระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณา

 (๑๑) คณะกรรมการก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินงานฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอของกรุงเทพมหานครในการรับโอนโครงการ

 (๑๒) คณะกรรมการก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินงานฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยในที่ประชุมส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังได้เสนอข้อเสนอ

ในการรับโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต และช่วงแบริ่ง–สมุทรปราการ ให้ที่

ประชุมทราบ และท่ีประชุมมีมติให้กรุงเทพมหานครพิจารณาข้อเสนอของส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะโดยให ้

หารือกบัผูบ้ริหารกรงุเทพมหานคร และสภากรงุเทพมหานคร โดยข้อเสนอของส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ มดีงันี้

    (๑๒.๑)  ค่างานโยธา ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะจะกู้เงินเพื่อให้กรุงเทพมหานครกู้ต่อแทน 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ให้กรงุเทพมหานครเริม่ช�าระคนืในปี ๒๕๗๓ วงเงนิรวม ๔๔,๔๒๙.๘๓ 

ล้านบาท 

    (๑๒.๒) ค่าจัดกรรมสิทธ์ิและดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ของค่าก่อสร้างงานโยธาที่ส�านัก

งบประมาณได้จัดสรรงบประมาณเพื่อช�าระไปแล้ว ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ วงเงิน ๗,๓๕๖.๑๑ ล้านบาท 
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กรงุเทพมหานครจะต้องช�าระหนีค้นืเพือ่น�าส่งเข้ากระทรวงการคลงั โดยให้กรงุเทพมหานครเริม่ช�าระหนีด้งักล่าว

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๗๓ เป็นต้นไป 

    (๑๒.๓)  ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลและระบบการเดินรถ (ไม่รวมค่า

รถไฟฟ้า) ที่กรุงเทพมหานครได้ลงนามบันทึกข้อตกลงมอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ไปแล้ว ก�าหนด

ให้บริษัทด�าเนินการติดตัง้ระบบไฟฟ้าและเครือ่งจกัรกลและระบบการเดนิรถ และบรหิารจดัการเดนิรถโดยในช่วง

ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒–๒๕๗๒ จะมีการช�าระค่าดอกเบี้ยของค่างานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลและระบบการ

เดินรถ ปีละ ๑,๐๐๐ ล้านบาท (จ�านวน ๑๐ ปี) และในช่วงปี ๒๕๗๓–๒๕๗๖ จะช�าระคืนเงินต้นของค่างานดัง

กล่าว จ�านวนทั้งหมด ๒๒,๕๖๐.๗๙ ล้านบาท

 (๑๓) สรุปประมาณการหนีแ้ละค่าใช้จ่ายทีก่รงุเทพมหานครจะต้องจดัหาเพือ่ช�าระหนีโ้ครงการในการ

รับโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง–สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต

    •  หนี้ค่างานโครงสร้างพื้นฐาน ๔๔,๔๒๙.๘๓  ล้านบาท

    •  ค่าดอกเบี้ยค่างานโครงสร้างพื้นฐาน ๑๓,๐๕๑.๙๗  ล้านบาท

      และค่าธรรมเนียมเงินกู้

    • หนี้เงินค่าจัดกรรมสิทธิ์และดอกเบี้ยและ ๗,๓๕๖.๑๑  ล้านบาท

      ค่าธรรมเนียมเงินกู้ของค่าก่อสร้างงานโยธา

      ที่ส�านักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณ

      เพื่อช�าระไปแล้ว ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

    • หนี้ค่างาน E&M ๒๒,๕๖๐.๗๙ ล้านบาท

    • ค่าดอกเบี้ยงาน E&M ๑,๕๑๑.๐๐  ล้านบาท

    รวมเป็นหนี้ ๘๘,๙๐๙.๗๐  ล้านบาท

    • หากรวมผลขาดทุนการด�าเนินการ ๑๐ ปีแรก ๒๑,๑๓๔.๐๐  ล้านบาท

    รวมเป็นหนี้ที่กรุงเทพมหานครต้องช�าระ ๑๑๐,๐๓๔.๗๐ ล้านบาท

 (๑๔) คณะกรรมการก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินงานฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

เมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ซ่ึงกรุงเทพมหานครยืนยันเจตนารมณ์ที่จะรับโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว  

ช่วงแบริ่ง–สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครก่อนถึงจะสามารถด�าเนินตาม

ขั้นตอนต่อไปได้

 (๑๕) สภากรงุเทพมหานคร ได้มกีารประชมุในสมยัประชุมสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ เมือ่

วนัที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครได้รายงานว่าในการรบัโอนโครงการจะไม่ใช้งบประมาณ 

กรุงเทพมหานครเลย ซึ่งที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครรับทราบตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงาน

 (๑๖) กระทรวงคมนาคม มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค ๐๒๐๘/๔๑๒๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

แจ้งกระทรวงมหาดไทย กรณีกรุงเทพมหานครได้ยืนยันว่า ฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะด�าเนิน

การให้มกีารเดนิรถไฟฟ้าสายสเีขยีว การด�าเนนิการในเรือ่งนีย้งัมขีัน้ตอนทีก่รงุเทพมหานครจะต้องด�าเนนิการตรา 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในการกู้เงิน และต้องน�าเสนอเรื่องการกู้เงินเพื่อจ่ายโครงการงานโยธาและค่าใช้จ่าย

เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าของโครงการฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 (๑๗) กระทรวงคมนาคม มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค ๐๒๐๘/๔๑๒๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
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แจ้งกรุงเทพมหานคร ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งน�าเสนอสภากรุงเทพมหานครพิจารณาโดยเร็ว

 (๑๘) ส�านักการจราจรและขนส่ง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท ๑๖๐๕/๗๓๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ เรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกู้เงินเพื่อใช้ในการรับโอน

ทรัพย์สิน หนี้สิน และภารกิจอื่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต และช่วงแบริ่ง– 

สมุทรปราการ ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจะได้เสนอสภา

กรุงเทพมหานครพิจารณา

 (๑๙)  กรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท ๑๖๐๕/๒๕๘๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ แจ้งกระทรวง

คมนาคมว่า กรุงเทพมหานครขอยืนยันที่จะด�าเนินการตามมติของคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  

ทีเ่หน็ชอบในหลกัการให้กรงุเทพมหานครรบัผดิชอบเดนิรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ–สะพานใหม่–คคูต และ

ช่วงแบริ่ง–สมุทรปราการ โดยกรุงเทพมหานครจะด�าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบราชการ

 (๒๐)  กระทรวงมหาดไทยมหีนงัสอื ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๒๑๑.๕/๐๙๐๖๖ ลงวนัที ่๕ มถินุายน ๒๕๖๑ แจ้ง

กรงุเทพมหานครสรปุว่า ขอให้กรงุเทพมหานครเร่งรดัน�าเรือ่งดงักล่าวเสนอสภากรงุเทพมหานครเพือ่ออกข้อบญัญตัิ 

ในการกู้เงินฯ ผลเป็นประการใดให้รายงานกระทรวงมหาดไทย เพื่อจะได้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

 (๒๑)  กระทรวงมหาดไทยมหีนงัสอื ที ่มท ๐๑๐๐/๐๙๒๘๘ ลงวนัที ่๘ มถินุายน ๒๕๖๑ เรยีนรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือกรุงเทพมหานครในการรับโอน

ทรัพย์สินและหนี้สินได้แค่ไหน เพียงใด

 (๒๒)  กระทรวงการคลังมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๑๐๑๓๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

เรยีน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย ว่ากระทรวงการคลงัจะด�าเนนิการกูเ้งนิเพือ่ให้กูต่้อแก่กรงุเทพมหานคร

โดยอนุมัติของ ครม. ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ 

กรุงเทพมหานครจะต้องยืนยันว่าจะสามารถเปิดให้บริการเดินรถได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ตามแผนงาน 

และจะต้องน�าเสนอเรือ่งการกูเ้งนิต่อสภากรงุเทพมหานครและ ครม. เพือ่พจิารณาอนมุตั ิพร้อมทัง้ขอบรรจวุงเงนิ

ในแผนการบรหิารหนีส้นิสาธารณะประจ�าปีงบประมาณต่อ นอกจากนี ้ขอให้กรงุเทพมหานครปฏบิตัติามขัน้ตอน 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนด้วย 
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๔. ญัตติที่สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ สรุปดังนี้
๔.๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจ�านวนญัตติทั้งสิ้น ๙ ญัตติ ญัตติปี ๒๕๕๗

 ล�าดับ  รายละเอียด ผู้เสนอ  หมายเหตุ

 ๑. ขอให้กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการเร่ง พลโท โชติภณ สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 
  ระบายน�้าท่วมขังหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ จันทร์อยู่ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายงานผล 
  กรุงเทพมหานคร    การด�าเนินการ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 ๒. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญ นายธวัชชัย สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 
  ศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่ม ฟักอังกูร เมือ่วนัที ่๘ ตลุาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการ
  ประสิทธิภาพการบ ริหารงานของกรุงเทพมหานคร    วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
 ๓. ขอให้กรุงเทพมหานครเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย นายวิชาญ สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 
  ให้กับประชาชน  ธรรมสุจริต เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายงานผล
     การด�าเนินการ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 ๔. ขอให้กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร พลต�ารวจโท สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 
  จัดการขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง ธีระศักดิ์   เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายงานผล 
    ง่วนบรรจง การด�าเนินการ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 ๕. ขอให้กรุงเทพมหานครส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยาน เรือโท วารินทร์ สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 
  ในเมืองอย่างจริงจัง  เดชเจริญ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายงานผล
     การด�าเนินการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 ๖. ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งด�าเนินการด้านการสาธารณสุข นายพรเทพ สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 
  เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ศิรวนารังสรรค์ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รายงาน 
  ที่ดี   ผลการด�าเนินการ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
 ๗. ขอให้กรุงเทพมหานครจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัด นางสาวดวงพร   สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 
  กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ รุจิเรข เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายงานผล 
     การด�าเนินการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 ๘. ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจราจรและ นายฉัตรชัย   สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 
  บูรณาการการท�างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พรหมเลิศ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายงานผล 
     การด�าเนินการ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
 ๙. ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งพัฒนางานด้านดับเพลิง นายเชนทร์   สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 
  สู่มาตรฐานสากล  วิพัฒน์บวรวงศ์ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายงานผล 
     การด�าเนินการ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

 ล�าดับ  รายละเอียด ผู้เสนอ  หมายเหตุ

 ๑. ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งด�าเนินการแต่งตั้งข้าราชการ เรือโท วารินทร์ สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ
  ในต�าแหน่งที่ว่าง  เดชเจริญ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ รายงานผล  
    นายอภิรัตน์ การด�าเนินการ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
    ศิวพรพิทักษ์
 ๒. ขอให้กรุงเทพมหานครเคร่งครัดเกี่ยวกับการอนุญาตการ นายนิรันดร์  สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 
  ก่อสร้างอาคารใหญ่ในพื้นที่ซอยแคบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ประดิษฐกุล เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ รายงานผล 
  เช่นเดียวกับกรณีโรงแรม ดิ เอทัส บางกอก ในซอยร่วมฤดี นายอภิรัตน์ การด�าเนินการ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  
    ศิวพรพิทักษ์ 
 ๓. ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการแปรสภาพ นายนิรันดร์ สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 
  ขยะมูลฝอยให้มีมูลค่า    ประดิษฐกุล เมือ่วนัที ่๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ รายงานผล 
     การด�าเนินการ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
 ๔. ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งด�าเนินการเตรียมความพร้อม เรือโทวารินทร์ สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 
  รับผลกระทบค�าตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่าง เดชเจริญ เมือ่วนัที ่๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘ รายงานผล 
  ประเทศ กรณีรถและเรือดับเพลิง  การด�าเนินการ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๔.๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจ�านวนญัตติทั้งสิ้น ๑๖ ญัตติ ญัตติปี ๒๕๕๘
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 ล�าดับ  รายละเอียด ผู้เสนอ  หมายเหตุ

 ๕. ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งด�าเนินการโครงการก่อสร้าง นายเชนทร์   สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 
  อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดงให้เสร็จ วิพัฒน์บวรวงศ์ เมือ่วนัที ่๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘ รายงานผล 
  สมบูรณ์และสามารถเข้าใช้งานได้โดยเร็ว  การด�าเนินการ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
 ๖. ขอให้กรุงเทพมหานครพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน นายพรชัย   สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 
  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้อยู่ในระดับมาตรฐาน เทพปัญญา เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ รายงานผล 
     การด�าเนินการ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
     และ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
 ๗. ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงสะพานทางเดินชม พลตรี สุทธิชัย นายธวชัชยั ฟักองักรู นายไพฑรูย์ ขมัภรตัน์ 
  ธรรมชาติป่าชายเลนบางขุนเทียนให้มีความคงทนถาวร วงษ์บุบผา  นายฉตัรชยั พรหมเลศิ และ พลโทโชตภิณ  
     จันทร์อยู่ สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบ
     ในญัตติเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
     รายงานผลการด�าเนนิการ    ๙  กันยายน  ๒๕๕๘ 
 ๘. ขอให้กรุงเทพมหานครส่งเสริมสนับสนุนให้มีโครงการ พลตรีสุทธิชัย นายธวชัชยั ฟักองักรู นายไพฑรูย์ ขมัภรตัน์ 
  ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน เขตคลองสามวา วงษ์บุบผา  นายฉตัรชยั พรหมเลศิ และพลโท โชตภิณ  
     จันทร์อยู่ สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบ
     ในญัตติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
     รายงานผลการด�าเนนิการ ๒๒ กรกฎาคม  
     ๒๕๕๘
 ๙. ขอให้กรุงเทพมหานครชะลอโครงการจัดหารถกู้ภัย เรือโท วารินทร์ สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 
  ขนาดเล็ก ระยะที่ ๒    เดชเจริญ  เมือ่วนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รายงานผล
    นางสุกัญญา  การด�าเนินการ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
    สุวัฒนวงศ์   
 ๑๐. ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งด�าเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ นายชยาวุธ สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 
  โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ศิริยุทธ์วัฒนา  เมือ่วนัที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รายงานผล 
     การด�าเนินการ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 ๑๑. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญ นายไพฑูรย์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่ 
  เพื่อศึกษาการปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของ ขัมภรัตน์ วนัที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการ 
  กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ นางสุกัญญา วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
    สุวัฒนวงศ์ 
 ๑๒. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญ พลโท โชติภณ นายสมบรูณ์ ม่วงกล�า่ นายไพฑรูย์ ขมัภรตัน์ 
  ศึกษาเพื่อตราข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของสมาชิก จันทร์อยู่ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่ 
  สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  วนัที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการ 
     วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
 ๑๓. ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งจัดท�าแผนให้ประชาชนในพื้นที่ นายพรเทพ   สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 
  กรุงเทพมหานครได้รับวัคซีนโรคคอตีบอย่างเร่งด่วน ศิริวนารังสรรค์ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ รายงานผล 
     การด�าเนินการ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
 ๑๔. ขอให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบและด�าเนินการกับ พลโท โชติภณ สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 
  ป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย  จันทร์อยู่ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ รายงานผล 
     การด�าเนนิการแล้ว ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 ๑๕. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญ นายชยาวุธ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่ 
  ศึกษาแนวทางการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  ศิริยุทธ์วัฒนา วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการ
  เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ�าบัดน�้าเสีย การบริหาร  วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
  ทรัพยากรน�้าและการบ�าบัดน�้าเสีย   
 ๑๖. ขอให้กรุงเทพมหานครจัดหาแหล่งน�้าส�าหรับใช้ในการดูแล นางสาวเฟื่องฟ้า สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 
  ต้นไม้ให้เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง เพื่อให้กรุงเทพมหานคร เทียนประภาสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ รายงานผล
  สีเขียว   การด�าเนินการ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

๔.๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ�านวนญัตติทั้งสิ้น ๔๕ ญัตติ

 ล�าดับ  รายละเอียด ผู้เสนอ  หมายเหตุ

 ๑. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา นายพรเทพ   สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่ 

  แนวทางการจัดตั้งกองทุนสุขภาพท้องถิ่น  ศิริวนารังสรรค์ วนัที ่๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการ

  (กรุงเทพมหานคร)   วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว

 ๒. ขอให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีถนนสายอาหารทุกส�านัก นายพรเทพ   สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  งานเขต  ศิริวนารังสรรค์ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รายงานผล 

     การด�าเนินการ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

 ๓. ขอให้กรุงเทพมหานครปรับภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิต นายไพพูรย์   สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  ตลอดแนว  ขัมภรัตน์ วนัที ่๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ รายงานผลการ 

     ด�าเนินการ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

 ๔. ขอให้กรงุเทพมหานครด�าเนนิการจัดซือ้จัดจ้างและคัดเลือก นายพรชัย สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญตัตเิม่ือ

  ผู้รับจ้างที่รับงานของกรุงเทพมหานครอย่างโปร่งใสถูกต้อง เทพปัญญา วนัที ่๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ รายงานผลการ

  และต้องพร้อมให้ตรวจสอบอย่างเปิดเผย และรวดเร็ว  ด�าเนินการ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

 ๕. ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมการตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๐  นายนิรันดร์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  (เฉพาะส่วนที่จ�าเป็น) เพื่อด�าเนินการโครงการก่อสร้าง ประดิษฐกุล วนัที ่๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ รายงานผลการ

  อาคารศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร ๒ ดนิแดง และอาคาร  ด�าเนินการ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

  หอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ให้เปิดใช้ท�าการได้ภายใน

  เดือนมกราคม ๒๕๖๐   

 ๖. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา พลต�ารวจตรี สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  แนวทางการจัดตั้งศูนย์การมีส่วนร่วมของประชาชน ประสพโชค  วนัที ่๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการ 

    พร้อมมูล วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว

 ๗. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อ นางวรรณวิไล สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  ศึกษาและยกร่างปรับปรุงข้อบัญญัติและระเบียบเกี่ยวกับ พรหมลักขโณ วนัที ่๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการ

  การงบประมาณ การคลัง และการพัสดุ  วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว

 ๘. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา นายนิรันดร์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่ 

  ปรับปรุงโครงสร้างการโอนภารกิจด้านการควบคุมอาคาร ประดิษฐกุล วนัที ่๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการ 

  จากส�านักการโยธาให้อยู่ในความรับผิดชอบของส�านัก นายอภิรัตน์ วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว 

  ผังเมือง  ศิวพรพิทักษ์   

 ๙. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา นายนิรันดร์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  และติดตามการด�าเนินงานของกรุงเทพมหานครตาม ประดิษฐกุล วนัที ่๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการ

  นโยบายของรัฐบาล   วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว

 ๑๐. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก�าหนดบริเวณห้าม นายนิรันดร์   สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  ก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ ประดิษฐกุล วนัที ่๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการ

  บางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต   วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว

  และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .........

ญัตติปี ๒๕๕๙
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 ๑๑. ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งด�าเนินการและบริหารจัดการ นายเชนทร์   สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  สิ่งก่อสร้างรุกล�้าคลองลาดพร้าวและคลองสอง วิพัฒน์บวรวงศ์  วนัที ่๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ รายงานผลการ
    พลตรี สุทธิชัย  ด�าเนินการ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
    วงษ์บุบผา
    นายอภิรัตน์ 
    ศิวพรพิทักษ์
    นางสุกัญญา 
    สุวัฒนวงศ์
    นายอัครวัฒน์ 
    เทพหัสดนิ ณ อยุธยา
    พลโท โชติภณ  
    จันทร์อยู่
    นางสาวเฟื่องฟ้า 
    เทียนประภาสิทธิ์
    นางสาวดวงพร รจุเิรข
    พลต�ารวจตรี
    ประสพโชค พร้อมมลู
    พลต�ารวจโท ธรีะศกัดิ์ 
    ง่วนบรรจง
    เรือโท วารินทร์ 
    เดชเจริญ
    นายชยาวุธ 
    ศิริยุทธ์วัฒนา
 ๑๒. ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งด�าเนินการโครงการชุมชน พลตรี สุทธิชัย สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  สุขภาวะตามวัตถุประสงค์และก�าหนดมาตรการในการ วงษ์บุบผา วนัที ่๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ รายงานผลการ
  ด�าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ   ด�าเนินการ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
  พ.ศ. ๒๕๕๙   
 ๑๓. ขอให้กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ นายพรเทพ   สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ศิริวนารังสรรค์ วนัที ่๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ รายงานผลการ 
     ด�าเนินการ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
 ๑๔. ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการจัดตั้งสถานีดับเพลิงเพิ่ม เรือโท วารินทร์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   เดชเจริญ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายงานผล 
     การด�าเนินการ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
 ๑๕. ขอให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการสร้างถนนเลียบคลอง นายไพฑูรย์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ประปาจากเขตดอนเมืองไปเขตหลักสี่ถึงถนนแจ้งวัฒนะ ขัมภรัตน์ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายงานผล 
     การด�าเนินการ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 ๑๖. ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งด�าเนินการตามบันทึกข้อตกลง พลโท โชติภณ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมการปกครอง เพื่อการใช้ จันทร์อยู่ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายงานผล 
  ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรและโปรแกรม  การด�าเนินการ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
  ส�าหรับการอ่านข้อมูลจากบัตรประจ�าตัวประชาชน     

ญัตติปี ๒๕๕๙



252

รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

 ล�าดับ  รายละเอียด ผู้เสนอ  หมายเหตุ

   ๑๗. ขอให้กรุงเทพมหานครบริหารโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ นายเชนทร์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  คุ้มค่ากับงบประมาณ  วิพัฒน์บวรวงศ์ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายงานผล 
    นางสุกัญญา  การด�าเนินการ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
    สุวัฒนวงศ์
    นายค�ารณ
    โกมลศุภกิจ
    พลเอก คนินทร
    วงศาโรจน์
    นางวรรณวิไล
    พรหมลักขโณ 
 ๑๘. ขอให้กรุงเทพมหานครตั้งสถานีดับเพลิงย่อยในพื้นที่ นายไพฑูรย์   สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  เขตดอนเมือง  ขัมภรัตน์ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายงานผล 
     การด�าเนินการ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
 ๑๙. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา พลต�ารวจตรี สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 
  แนวทางการขอใช้ที่ดินของหน่วยราชการอื่นในพื้นที่ ประสพโชค   เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
  กรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ท�าการหรือเพื่อประโยชน์ใน พร้อมมูล คณะกรรมการวิสามัญฯ รายงานผลการ
  การจัดท�าบริการสาธารณะ   ศึกษาแล้ว
 ๒๐. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเพิ่มกรรมการใน พลต�ารวจตรี สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาและติดตามการด�าเนินงาน ประสพโชค วนัที ่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
  ของกรุงเทพมหานครตามนโยบายของรัฐบาล   พร้อมมูล วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
 ๒๑. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา นายพรเทพ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  แนวทางการด�าเนินการด้านจัดบริการดูแลระยะยาว ศิริวนารังสรรค์ วันที่ ๒  มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
  ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (กรุงเทพมหานคร)  วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
 ๒๒. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา นายพรเทพ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  แนวทางเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจตามพระราช ศิริวนารังสรรค์ วันที่ ๒  มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
  บัญญัติการป้องกันแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
  พ.ศ. ๒๕๕๙   
 ๒๓. ขอให้กรงุเทพมหานครก่อสร้างเขือ่น ค.ส.ล. รมิคลองตาอฐู นายไพฑูรย์ สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญตัตเิม่ือ
  ตลอดแนวคลองเพิ่มเติมจากส่วนที่ด�าเนินการแล้ว ขัมภรัตน์ วนัที ่๒  มถินุายน ๒๕๕๙ รายงานผลการ 
     ด�าเนินการ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
 ๒๔. ขอให้กรุงเทพมหานครด�าเนินโครงการชุมชนสุขภาวะให้ นายเชนทร์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ วิพัฒน์บวรวงศ์ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ รายงานผลการ 
     ด�าเนินการ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 ๒๕. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อ เรือโท วารินทร์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ปรับปรุงกระบวนการแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานคร เดชเจริญ วนัที ่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
  ให้มีประสิทธิภาพ     วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
 ๒๖. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา นายชยาวุธ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  และทบทวนการด�าเนินการโครงการรถโดยสารประจ�า ศิริยุทธ์วัฒนา วนัที ่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
  ทางด่วนพิเศษ (BRT)     วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
 ๒๗. ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขและป้องกันปัญหา เรือโท วารินทร์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  น�้าท่วมขังให้ทันฤดูฝนปี ๒๕๕๙   เดชเจริญ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รายงานผล 
     การด�าเนินการ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
 ๒๘. ขอให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการก่อสร้างสะพานข้าม นายไพฑูรย์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  คลองเปรมประชากร ถนนเดชะตุงคะ บริเวณหน้าสถานี ขัมภรัตน์ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รายงานผล
  ต�ารวจนครบาล ดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง    การด�าเนินการ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ญัตติปี ๒๕๕๙
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 ๒๙. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเพิ่มกรรมการใน นายพรเทพ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเตรียมความพร้อม ศิริวนารังสรรค์ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
  รองรับภารกิจตามพระราชบัญญัติการป้องกันแก้ไขปัญหา  วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
  ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๓๐. ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาเร่งรัดด�าเนินการตามญัตติ พลโท โชติภณ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร   จันทร์อยู่ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ รายงานผลการ 
     ด�าเนินการ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๓๑. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา พลต�ารวจตรี สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร ประสพโชค  วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
    พร้อมมูล วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
 ๓๒. ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนการป้องกันน�้าท่วมจาก นายนิรันดร์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  น�้าฝนมวลน�้าเหนือ และน�้าทะเลหนุน   ประดิษฐกุล วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายงานผลการ 
     ด�าเนินการ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
 ๓๓. ขอให้กรุงเทพมหานครตั้งกรรมการทดแทนและตั้งเพิ่ม พลต�ารวจตรี สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการจัด ประสพโชค วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการ 
  ตั้งศูนย์การมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมมูล วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
 ๓๔. ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงการให้บริการของ เรือโทวารินทร์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ส�านักงานเขตตามพระราชบัญญัติอ�านวยความสะดวกใน เดชเจริญ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายงานผลการ 
  การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ด�าเนินการ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
 ๓๕. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา นายพรเทพ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  แนวทางการจัดระบบบริการปฐมภูมิด้านการสาธารณสุข ศิริวนารังสรรค์ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
  ในกรุงเทพมหานคร     วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
 ๓๖. ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งด�าเนินโครงการโรงพยาบาล  นายพรชัย สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ๒ ระบบ  เทพปัญญา วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายงานผลการ 
     ด�าเนินการ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 ๓๗. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา พลต�ารวจโท สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  แนวทางการบริหารจัดการแม่น�้า คู คลอง ธีระศักดิ์  วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการ 
    ง่วนบรรจง วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
 ๓๘. ขอให้กรุงเทพมหานครก�าหนดมาตรการควบคุมดูแล นายภาส ภาสสทัธา สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายงานผลการ 
     ด�าเนินการ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
 ๓๙. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา นายพรเทพ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  แนวทางการควบคุมและป้องกันโรคในกรุงเทพมหานคร ศิริวนารังสรรค์ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการ 
  ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘     วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
 ๔๐. ขอให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการจัดตั้งกองทุนสุขภาพ นายพรชัย สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร)  เทพปัญญา วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายงานผลการ 
     ด�าเนินการ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
 ๔๑. ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนการด�าเนินงานในด้าน นายไพฑูรย์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  งบประมาณและด้านอื่นๆ ในงานพระราชพิธีพระบรมศพ  ขัมภรัตน์ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ รายงานผลการ
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ด�าเนินการ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และ 
     ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
 ๔๒. ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดก�ากับดูแลการปรับปรุง พลเอก โกญจนาท สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ภูมิทัศน์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างบริเวณถนนอุทยาน จุณณะภาต วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายงานผลการ 
     ด�าเนินการ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ญัตติปี ๒๕๕๙
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

๔.๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจ�านวนญัตติทั้งสิ้น ๒๘ ญัตติ

 ล�าดับ  รายละเอียด ผู้เสนอ  หมายเหตุ

 ๔๓. ขอให้กรุงเทพมหานครรายงานการด�าเนินงานในภารกิจ พลต�ารวจตรี สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ ประสพโชค วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายงานผลการ 
  พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พร้อมมูล ด�าเนินการ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
 ๔๔. ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนการรองรับส�าหรับ พลตรี สุทธิชัย สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จ วงษ์บุบผา วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายงานผลการ 
  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ด�าเนินการ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 ๔๕. ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค นายพรเทพ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ศิริวนารังสรรค์ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ รายงานผล 
     การด�าเนินการ ๙ มกราคม ๒๕๖๐

 ล�าดับ  รายละเอียด ผู้เสนอ  หมายเหตุ

 ๑. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา พลโท โชติภณ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ปรับปรุงข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร  จันทร์อยู่ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ 
     วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
 ๒. ขอให้กรุงเทพมหานครน�าข้อสังเกตของคณะกรรมการ เรือโท วารินทร์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  วิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง  เดชเจริญ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ รายงานผลการ
  งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   ด�าเนินการ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
  ประกอบการพิจารณาการจัดท�าร่างข้อบัญญัติ
  กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑       
 ๓. ขอให้กรงุเทพมหานครปรบัปรงุข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร นายชยาวุธ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือ ศิริยุทธ์วัฒนา วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ รายงานผลการ
  มลูฝอย เพือ่ให้สอดคล้องกบักฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียม  ด�าเนินการ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
  การออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้
  บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๔. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งกรรมการทดแทนใน นายนิรันดร์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาและติดตามการด�าเนินงาน ประดิษฐกุล วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
  ของกรุงเทพมหานครตามนโยบายของรัฐบาล    วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
 ๕. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา พลต�ารวจตรี สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  แนวทาง เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบหาบเร่ ประสพโชค วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
  แผงลอยในทางเท้าและที่สาธารณะ พร้อมมูล วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
 ๖. ขอให้กรุงเทพมหานครติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า นายพรเทพ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  อัตโนมัติ (Automated External Defibrillator (AED))  ศิริวนารังสรรค์ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รายงานผล 
  ในสถานที่ที่เหมาะสม     การด�าเนินการ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
 ๗. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา นายไพฑูรย์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานคร ขัมภรัตน์ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
  ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ  วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
  สนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๔    
 ๘. ขอให้กรงุเทพมหานครบรหิารงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี นายนิรันดร์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  อย่างมีประสทิธภิาพ และรายงานความก้าวหน้าการด�าเนิน ประดิษฐกุล วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ รายงานผลการ
  การใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐  ด�าเนินการ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ญัตติปี ๒๕๕๙

ญัตติปี ๒๕๖๐
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 ล�าดับ  รายละเอียด ผู้เสนอ  หมายเหตุ

 ๙. ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาของโรงเรียนฝึกอาชีพ พลตรี สุทธิชัย สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  กรุงเทพมหานคร (ดินแดง ๒)   วงษ์บุบผา วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ รายงานผลการ
    นายไพฑูรย์ ด�าเนินการ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
    ขัมภรัตน์
    นายเชนทร์
    วิพัฒน์บวรวงศ์
    นายฉัตรชัย
    พรหมเลิศ
    พลโท โชติภณ
    จันทร์อยู่ 
 ๑๐. ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการด�าเนินการก่อสร้างสถานี นายอัครวัฒน์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ดับเพลิงราษฎร์บูรณะ  เทพหัสดิน  วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ รายงานผลการ
    ณ อยุธยา ด�าเนินการ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
 ๑๑. ขอให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ พลต�ารวจโท สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ระเบียบและหลัก ธรรมาภิบาล กรณีมอบหมายหรือจ้าง ธีระศักดิ์ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ให้ด�าเนินกิจการบริการ ง่วนบรรจง
  สาธารณะด้านต่างๆ   นายฉัตรชัย
    พรหมเลิศ
    นายชยาวุธ
    ศิริยุทธ์วัฒนา 
 ๑๒. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา นายพรชัย สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง เทพปัญญา วนัที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
  โครงการ One Bangkok พื้นที่เขตปทุมวัน  วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
 ๑๓. ขอให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการโครงการชุมชนสุขภาวะ พลตรี สุทธิชัย สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ที่ยั่งยืนให้ต่อเนื่อง  วงษ์บุบผา วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รายงานผล 
     การด�าเนินการ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
 ๑๔. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา นายพรเทพ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  แนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองสุขภาพ ศิริวนารังสรรค์ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
  อนามัยของประชาชนตามพระราชบัญญัติควบคุม  วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
  ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ๑๕. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา นายพรเทพ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  แนวทางการจัดระบบสาธารณสุขระดับอ�าเภอ  ศิริวนารังสรรค์ วนัที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
  เขตกรุงเทพมหานคร   วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
 ๑๖. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญ นายสมบูรณ์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ศึกษาแนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทา ม่วงกล�่า วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
  สาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร  วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
 ๑๗. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา พลต�ารวจโท สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  การบูรณาการแผนงานและงบประมาณในการบ�ารุงรักษา ธีระศักดิ์ วนัที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
  และพัฒนาคลองสายส�าคัญในกรุงเทพมหานคร ง่วนบรรจง วิสามัญฯ 
 ๑๘. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา นายเชนทร์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  แนวทางเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการการด�าเนนิการ วิพัฒน์บวรวงศ์ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
  จัดท�าบริการสาธารณะ

ญัตติปี ๒๕๖๐
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 ๑๙. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเพิ่มกรรมการใน นายไพฑูรย์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ ขัมภรัตน์ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งเพิ่มกรรมการ 

  พื้นที่กรุงเทพมหานครระดับส�านักงานเขตให้ครอบคลุม  แล้ว

  พื้นที่ในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับ

  ประโยชน์มากขึ้น    

 ๒๐. ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ นายพรชัย สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  ไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator  เทพปัญญา วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ รายงานผลการ 

  (AED))   ด�าเนินการ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 ๒๑. ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งด�าเนินการผลักดันขับเคลื่อน นายพรเทพ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  การเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบในกรุงเทพมหานคร ศิริวนารังสรรค์ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ รายงานผลการ 

     ด�าเนินการ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

 ๒๒. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเพิ่มกรรมการใน นายเชนทร์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพ วิพัฒน์บวรวงศ์ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งเพิ่มกรรมการ

  การบริหารจัดการการด�าเนินกิจการของบริษัท   แล้ว

  กรุงเทพธนาคม จ�ากัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท�า

  บริการสาธารณะ     

 ๒๓. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญ นายชยาวุธ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  ศึกษาแนวทางและวิธีการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าใน ศิริยุทธ์วัฒนา วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ  

  การจัดเก็บและก�าจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษา

 ๒๔. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเพิ่มกรรมการใน นายไพฑูรย์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางปรับ ขัมภรัตน์ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งเพิ่มกรรมการ 

  ปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการ  แล้ว

  ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบกรุงเทพมหานคร

  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

  พ.ศ. ๒๕๕๔     

 ๒๕. ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งด�าเนินการตราข้อบัญญัติ นายพรเทพ   สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  กรุงเทพมหานครและออกประกาศกรุงเทพมหานครที่ ศิริวนารังสรรค์ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รายงานผล 

  เกี่ยวกับการสาธารณสุขและขอให้บังคับใช้อย่างจริงจัง  การด�าเนินการ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

 ๒๖. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา นายพรชัย สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  การแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เทพปัญญา วนัที ่๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการ

  ในสังกัดกรุงเทพมหานคร   วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว

 ๒๗. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเพิ่มกรรมการใน นายไพฑูรย์ สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 

  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ ขัมภรัตน์ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งเพิ่ม 

  พื้นที่กรุงเทพมหานครระดับส�านักงานเขตให้ครอบคลุม  กรรมการแล้ว

  พื้นที่ในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับ

  ประโยชน์มากขึ้น       

 ๒๘. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเพิ่มกรรมการใน นายชยาวุธ สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติ 

  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและวิธีการที่มี ศิริยุทธ์วัฒนา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งเพิ่ม 

  ประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการจัดเก็บและก�าจัดขยะ  กรรมการแล้ว

  มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

ญัตติปี ๒๕๖๐
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 ๑. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา นายพรเทพ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  การด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  ศิริวนารังสรรค์ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ รายงานผลการ
  พ.ศ. ๒๕๓๕     ด�าเนินการ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ  
     ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
 ๒. ขอให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล พลตรี สุทธิชัย สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ที่ก�าหนดให้ผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ   วงษ์บุบผา วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ รายงานผลการ 
     ด�าเนินการ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ 
     ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
 ๓. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา นายไพฑูรย์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภารกิจระหว่างส�านักและ ขัมภรัตน์ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
  ส�านักงานเขต เพื่อรองรับการบริการประชาชน  วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
 ๔. ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงการบริหารจัดการด้าน นายพรเทพ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  การสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร   ศิริวนารังสรรค์ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
 ๕. ขอให้กรุงเทพมหานครทบทวนการอนุญาตให้ใช้สถานที่ นายนิรันดร์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ภายในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมที่ ประดิษฐกุล วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ รายงานผลการ
  ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้สวนสาธารณะ  ด�าเนินการ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๖. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา นายภาส สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  แนวทางการปรับปรุงกฎหมายด้านการโยธาและผังเมืองที่ ภาสสัทธา วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างการ
  เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร     ศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ 
 ๗. ขอให้กรุงเทพมหานครจัดระเบียบและก�าหนดมาตรการ นายไพฑูรย์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ไม่ให้บุคคลน�าสินค้ามาขายบนถนนสาธารณะ   ขัมภรัตน์ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 ๘. ขอให้กรุงเทพมหานครจัดระเบียบการบูรณาการบริหาร นายไพฑูรย์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  จัดการเมืองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี ขัมภรัตน์ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
  และเหมาะสม     
 ๙. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา นายพรเทพ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  รูปแบบการปฏิรูปโรงพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร ศิริวนารังสรรค์ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการ 
     วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว
 ๑๐. ขอให้กรุงเทพมหานครจัดและปรับปรุงสวัสดิการให้แพทย์  นายไพฑูรย์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ขัมภรัตน์ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ รายงานผลการ 
  พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ให้  ด�าเนินการ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสม   
 ๑๑. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญ นายไพฑูรย์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการ ขัมภรัตน์ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างการ
  พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์     ศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ 
 ๑๒. ขอให้กรุงเทพมหานครส่งเสริมและเร่งรัดให้มีเครือข่าย นายภาส สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  ครอบครัวและชมรมผู้ปกครองในโรงเรียนสังกัด ภาสสัทธา วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  กรุงเทพมหานคร   
 ๑๓. ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการด�าเนินการปรับปรุงข้อ นายเชนทร์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  บัญญัติและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การคลัง  วิพัฒน์บวรวงศ์ วนัที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายงานผลการ
  และการพัสดุ ตามที่คณะกรรมการวิสามัญได้ศึกษา  ด�าเนินการ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
  และยกร่างไว้   
 ๑๔. ขอให้กรุงเทพมหานครส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท�า นางสาวดวงพร สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่
  คุณประโยชน์ด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร รุจิเรข วนัที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายงานผลการ 
     ด�าเนินการ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

ญัตติปี ๒๕๖๑๔.๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ�านวนญัตติทั้งสิ้น ๓๘ ญัตติ
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 ๑๕. ขอให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการควบคุมการเชื่อมถนน นายไพฑูรย์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  สาธารณะกับถนนเอกชน โดยเอกชนเรียกเก็บค่าผ่านทาง ขัมภรัตน์ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 ๑๖. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา พลต�ารวจโท สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  การจัดระเบียบบนทางเท้ารวมถึงการจัดระเบียบสายไฟฟ้า ธีระศักดิ์ วนัที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อยูร่ะหว่างการ

  และสายสื่อสาร  ง่วนบรรจง ศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ 

 ๑๗. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา นายพรเทพ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ศิริวนารังสรรค์ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อยู่ระหว่าง 

     การศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ 

 ๑๘. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา นายภาส สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  การด�าเนนิงานของหอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภาสสัทธา  วนัที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการ 

     วิสามัญฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว

 ๑๙. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเพิ่มกรรมการใน นายไพฑูรย์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ ขัมภรัตน์ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งกรรมการ

  ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน  เพิ่มแล้ว

 ๒๐. ขอให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการใช้ประโยชน์อาคารศาลา นายนิรันดร์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  ว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดงและอาคารหอประชุม ประดิษฐกุล วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

  สภากรุงเทพมหานครให้เกิดความคุ้มค่า

 ๒๑. ขอให้กรุงเทพมหานครบริหารจัดการศูนย์สร้างสุขทุกวัย พลตรี สุทธิชัย สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการ วงษ์บุบผา วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

  ประชาชน   

 ๒๒. ขอให้สภากรุงเทพมหานครแก้ไขและเพิ่มพื้นที่ศึกษาของ นายไพฑูรย์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาฯ ข้อเท็จจริงกฎหมายที่ใช้ใน ขัมภรัตน์ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

  การบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน

 ๒๓. ขอให้กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงพยาบาลและ พลโท โชติภณ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครลดละเลิกใช้ถุงพลาสติก จันทร์อยู่ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ รายงานผลการ

  และกล่องโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชนช่วยกันลดปริมาณ  ด�าเนินการ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

  การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม  

 ๒๔ ขอให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบระบบควบคุมและการใช้ นายภาส สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในศูนย์กีฬาบางกอก ภาสสัทธา วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

  อารีน่าให้มีประสิทธิภาพ   

 ๒๕. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา นายพรเทพ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและ ศิริวนารังสรรค์ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างการ 

  เสียชีวิตจากการจราจรทางถนน    ศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ 

 ๒๖. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา พลต�ารวจตรี สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  แนวทางการพัฒนาการเดินทางด้วยระบบล้อ ราง เรือ  ประสพโชค วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างการ 

  และการเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และ พร้อมมูล ศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ

  การท่องเที่ยว   

 ๒๗. ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร นายอภิรัตน์ สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบในญัตติเมื่อ 

     ศิวพรพิทักษ์ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ญัตติปี ๒๕๖๑
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 ล�าดับ  รายละเอียด ผู้เสนอ  หมายเหตุ

 ๒๘. ขอให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาร่างข้อบังคับการ พลต�ารวจโท สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  ประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ธีระศักดิ์ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

  สามวาระรวดเดียว   ง่วนบรรจง

    นายอภิรัตน์  

    ศิวพรพิทักษ์

    นายชยาวุธ

    ศิริยุทธ์วัฒนา

    พลต�ารวจตรี

    ประสพโชค

    พร้อมมูล

 ๒๙. ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุม พลโท โชติภณ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  สภากรุงเทพมหานคร  จันทร์อยู่ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

 ๓๐. ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ นายไพฑูรย์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  คลองหลอดตามอ�านาจหน้าที่   ขัมภรัตน์ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 ๓๑. ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมมาตรการรองรับผลจาก นายอภิรัตน์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  ค�าพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีให้รื้อถอนตลาดใน ศิวพรพิทักษ์ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

  พื้นที่เขตประเวศโดยให้ค�านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ

  ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

 ๓๒. ขอให้กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครก�าชับเจ้าหน้าที่ นายอัครวัฒน์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  เทพหัสดิน  วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

    ณ อยุธยา  

 ๓๓. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา พลต�ารวจตรี สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  แนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ  ประสพโชค วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อยู่ระหว่าง

  (SMART CITY)  พร้อมมูล การศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ 

 ๓๔. ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งซ่อมและตั้งเพิ่มกรรมการ พลโท โชติภณ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  ในคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานคร จันทร์อยู่ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

 ๓๕. ขอให้กรุงเทพมหานครรายงานแผนการด�าเนินการบริหาร นายเชนทร์ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  จัดการตลาดนัดจตุจักร  วิพัฒน์บวรวงศ์ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 ๓๖. ขอให้กรุงเทพมหานครก�าหนดมาตรการและแนวทางการ นายชยาวุธ สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  ด�าเนินการตรวจสอบ ควบคุมและก�ากับดูแลโครงการจ้าง ศิริยุทธ์วัฒนา วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

  เหมาเอกชนก�าจัดขยะมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย

 ๓๗. ขอให้กรุงเทพมหานครรายงานการด�าเนินการโครงการ พลต�ารวจโท สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  รถไฟฟ้าสายสีเขียว - ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และ ธีระศักดิ์ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

  ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ง่วนบรรจง 

 ๓๘. ขอให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบการได้รับและการใช้จ่าย นายภาส สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบในญตัตเิมือ่

  งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลที่ผ่านมา ภาสสัทธา วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

ญัตติปี ๒๕๖๑
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สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

สรุปผลงานคณะกรรมการ
การจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า

ส่วนที่ ๑๐
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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ประธานกรรมการ

พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
รองประธานกรรมการ

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์         
กรรมการ

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา                     
กรรมการ

เรือโทวารินทร์ เดชเจริญ                        
กรรมการ

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล
กรรมการ

พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล    
กรรมการ

นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์
กรรมการและเลขานุการ

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์
กรรมการ
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า ประชุมร่วมกับส�านักการจราจรและขนส่ง เพื่อพิจารณาการรับโอนโครงการรถไฟฟ้า
ส่วนต่อขยายสายสีเขียว

คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้าและคณะอนุกรรมการด้านการจราจรและขนส่ง ประชุมร่วมกับส�านักการจราจรและ
ขนส่ง รฟม. และบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อรับทราบมาตรการในการแก้ไขปัญหาจราจร กรณีที่จะมีการด�าเนินโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าหลายสายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า ประชุมร่วมกับส�านักการระบายน�้า เพื่อรับทราบแผนการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน�้าท่วม
ของกรุงเทพมหานครในระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า ประชุมร่วมกับส�านักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
และบริหารจัดการลิฟต์ส�าหรับผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้า
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับส�านักการระบายน�้า เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว

คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับส�านักการระบายน�้า เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว
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สรปุผลงานคณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน�า้ 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า ในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 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�้าในคราวประชุมสภา
กรงุเทพมหานคร สมยัสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่๒) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ เมือ่วนัพธุที ่๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๑ และ
สมยัประชมุวสิามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๑) ประจ�าปีพุทธศกัราช ๒๕๖๑ เมือ่วนัพธุที ่๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๙ คน ดังนี้

๑. นายฉัตรชัย          พรหมเลิศ ประธานกรรมการ      
๒. พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์     ง่วนบรรจง รองประธานกรรมการ  
๓. นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา กรรมการ 
๔. เรือโทวารินทร์   เดชเจริญ 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 ได้ตั้งคณะอนุกรรมการดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการด้านการจราจรและขนส่ง เพื่อพิจารณา ศึกษา ตรวจสอบ รับทราบปัญหาอุปสรรค 

และให้ข้อเสนอแนะในงานด้านการจราจรและขนส่งของกรงุเทพมหานคร โดยม ีพลต�ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ง่วนบรรจง 
เป็นประธานอนุกรรมการ
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สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

๒. คณะอนกุรรมการด้านการระบายน�า้และการบ�าบดัน�า้เสีย เพือ่พจิารณา ศึกษา  ตรวจสอบ รบัทราบปัญหา  
อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในงานด้านการระบายน�้าของกรุงเทพมหานคร โดยมีนายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา  
เป็นประธานอนุกรรมการ

ผลการด�าเนินงาน

๑. พจิารณาการรบัโอนโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ – สะพานใหม่ – คคูต  
และช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ 

คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�า้ ได้พิจารณาเรือ่งการรบัโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขียว 
ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และมีความคิดเห็นว่า การที่กรุงเทพมหานคร
จะรับโอนโครงการดังกล่าวโดยรับภาระหนี้สินทั้งหมดอันประกอบไปด้วย 

๑.  ค่าโครงสร้างพืน้ฐานของโครงการทัง้ช่วงแบร่ิง – สมทุรปราการ และช่วงหมอชติ – สะพานใหม่ – คคูต 
รวมเป็นเงิน ๕๘,๖๙๒.๓๒๔ ล้านบาท 

๒.  ค่าใช้จ่ายในการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและเครือ่งจกัรกล (E&M) ไม่รวมตัวรถไฟฟ้า จ�านวน ๒๓,๘๘๔ ล้านบาท
๓.  ผลการขาดทนุการด�าเนนิการ ๑๐ ปีแรก (ตามผลการศกึษาของบรษิทัทีป่รึกษา) จ�านวน ๒๑,๑๓๓.๔๐ 

ล้านบาท 
รวมเป็นหนี้ที่กรุงเทพมหานครต้องช�าระ ๑๑๑,๗๑๕.๒๐ ล้านบาท 
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าการรับโอนโครงการดังกล่าวตามนโยบายของรัฐบาลนั้น มีผลดีในแง่การ

อ�านวยความสะดวกให้กับประชานทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งอาจท�าให้ค่าโดยสารอยู่ในอัตราที่
เหมาะสม แต่การรบัโอนโครงการดงักล่าวสมควรทีร่ฐัจะให้ความช่วยเหลอืในด้าน การลงทนุโครงการ เช่นเดยีวกบั 
ที่รัฐให้ความช่วยเหลือแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเดิม  
ด้วยเหตุผลดังนี้

๑.  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ได้ลงมติอนุมัติให้ รฟม. ด�าเนินการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ โดยให้กระทรวงการ
คลงัจดัหาแหล่งเงนิกูท้ีเ่หมาะสมและค�า้ประกนัเงนิกูด้งักล่าว และให้ส�านกังบประมาณจดัหางบประมาณตามความ
จ�าเป็นและเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายจริง โดยรัฐบาลรับภาระด้านการลงทุนงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเป็นหลักการที่รัฐใช้ในการลงทุนระบบขนส่งมวลชน โดยรัฐจะเป็นผู้ลงทุนงบประมาณด้านการจัดกรรมสิทธ์ิ
ทีด่นิและค่าลงทนุด้านงานโยธา ดงันัน้ ในกรณทีีร่ฐัมนีโยบายทีจ่ะมอบภารกิจดงักล่าวให้กรงุเทพมหานคร รฐัควร
ให้การสนบัสนนุกรงุเทพมหานครเช่นเดยีวกันกบัทีร่ฐัให้การสนบัสนนุการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) ทั้งนี้ การให้การสนับสนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่รัฐมอบหมายภารกิจให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการ จึงมิใช่
เป็นกรณีการให้เงินอุดหนุนแก่ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ทีก่�าหนดการให้เงนิอดุหนนุแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไม่เกนิร้อยละ  
๒๙ ของเงินงบประมาณแต่อย่างใด

๒.  การด�าเนินการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายทั้งสองส่วน สร้างประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและ
สงัคมในภาพรวมของประเทศ เป็นการอ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชนท่ีอาศัยอยูใ่นกรงุเทพมหานครและเขต
ปรมิณฑล ซึง่ในอนาคตมแีผนทีจ่ะด�าเนนิการขยายเส้นทางสายเหนอืจากสถานคีคูตไปถงึสถานวีงแหวนตะวนัออก 
ระยะทาง ๘.๕ กิโลเมตร และจากสถานีเคหะสมุทรปราการจนถึงสถานีต�าหรุ ระยะทาง ๙.๕ กิโลเมตร ส่งผลให้
มกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในหลายด้าน มลูค่าทีด่นิตามแนวรถไฟฟ้าจะมมีลูค่าสงูขึน้ ส่งผลให้รฐัและองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในเขตปริมณฑลได้รับประโยชน์ทั้งด้านภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จะเพิ่มขึ้น และ
ประโยชน์ทางสังคมอื่น ๆ  อีกมาก รัฐจึงสมควรให้การอุดหนุนแก่กรุงเทพมหานครในการด�าเนินโครงการดังกล่าว

๓.  กรุงเทพมหานครมีภารกิจในด้านการจัดบริการสาธารณะตามมาตรา ๘๙ แห่ง พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ภารกิจตามพระราชบัญญัติการก�าหนดแผนและ 
ขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลจ�านวนมาก ท�าให้กรุงเทพมหานครมีภาระทางด้านการเงินและการงบประมาณสูงมากอยู่แล้ว  
จากผลการศกึษาของศนูย์บรกิารวชิาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ตามโครงการ
จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดหาแหล่งเงินทุนของกรุงเทพมหานคร เมื่อปี ๒๕๕๗ ได้
ศึกษาพื้นที่การคลัง (Fiscal Space) ของกรุงเทพมหานครในกรณีฐาน (Base Case) ในช่วง  ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๗๘ 
พบว่าพื้นที่การคลังจะแคบลงเรื่อย ๆ  ถึงขั้นติดลบตั้งแต่ปี ๒๕๗๒ เป็นต้นไป ดังนั้น การเพิ่มภาระทางการเงินการ
ด�าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายทั้งสองเส้นทาง จ�านวน ๑๑๑,๗๑๕.๒๐ ล้านบาท (หรือมากกว่า
กรณีผู้โดยสารไม่เป็นไปตามประมาณการ) จึงเป็นภาระทางการเงินที่น่าจะมีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ 
มฉิะนัน้ กรงุเทพมหานครจะไม่มงีบประมาณเหลอืลงทนุในภารกจิหลกัในการบรกิารสาธารณะทีเ่ป็นภารกจิหลกั
ของกรุงเทพมหานครอีกต่อไป

ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า หากจะให้กรุงเทพมหานครรับโอนโครงการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายของรฐับาล โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิการของกรงุเทพมหานครตามภารกจิหลักในการแก้ไขปัญหา
ความเดอืดร้อนให้กบัประชาชน และไม่เป็นภาระต่อเสถยีรภาพทางการเงนิของกรงุเทพมหานครในอนาคต ถงึแม้
หากกรงุเทพมหานครจะตดัสนิใจให้สมัปทานกบัเอกชนเป็นผูร้บัภาระผลก�าไรและขาดทนุแทนกต็าม เอกชนผูร้บั
สัมปทานย่อมน�าภาระหนี้นั้นไปคิดเป็นต้นทุนในการด�าเนินการ ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานครที่
เอกชนจะมอบให้กรงุเทพมหานครในอนาคต ซ่ึงกระทบต่อการลงทนุให้บรกิารสาธารณะต่อประชาชนตามภารกจิ
หลักอย่างมาก จึงควรให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินการให้กับ
กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับที่สนับสนุนงบประมาณให้กับ รฟม. หรือหากรัฐบาลไม่พร้อมที่จะอุดหนุนเท่าที่ให้
กับ รฟม. ดังกล่าว รัฐบาลก็ควรให้การสนับสนุนงบประมาณให้กรุงเทพมหานครโดยไม่ต้องชดใช้คืนไม่น้อยกว่า
โครงการลกัษณะนีท้ีก่รงุเทพมหานครเคยได้รบั คอืโครงการพฒันาระบบบรหิารและเพิม่ประสิทธภิาพการท�างาน
ส�านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรงุเทพมหานคร ทีม่กีารจดัซือ้รถและเรอืดับเพลงิพร้อมอปุกรณ์ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเดิมเป็นโครงการของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ที่ต่อมาได้โอนให้กรุงเทพมหานครด�าเนิน
การต่อตามนโยบายของรฐับาลทีโ่อนภารกจิการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจากส�านกังานต�ารวจแห่งชาตใิห้
กรงุเทพมหานคร ซึง่ในการด�าเนนิการจัดซือ้ตามโครงการได้ผ่านการพจิารณาของคณะรฐัมนตรใีห้ความเหน็ชอบ
โครงการโดยให้ใช้เงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ ๖๐ และเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครร้อยละ ๔๐ ดังนั้น  
กรณกีารรับโอนโครงการเดนิรถไฟฟ้าสายสเีขียวนี ้รฐับาลพงึให้การสนบัสนุนงบประมาณกรงุเทพมหานครไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าโครงการทั้งหมดเช่นเดียวกัน

๒. การเตรยีมมาตรการในการแก้ไขปัญหาจราจร กรณทีีจ่ะมกีารด�าเนนิโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า
หลายสายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ประชมุร่วมกบัส�านกัการจราจรและขนส่ง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) และบรษัิทผูร้บัจ้างก่อสร้างรถไฟฟ้า เพือ่ขอทราบรายละเอยีดการเตรยีมมาตรการในการแก้ไขปัญหาจราจร 
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

กรณีที่จะมีการด�าเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรับนโยบายจากรัฐบาล ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ 

ตามแผนแม่บท ซึ่งการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าจะอยู่ในถนนสายหลัก ซึ่งต้องใช้ผิวจราจรบางส่วน เพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ก็ได้มีการร่วมมือกันกับหน่วยงานที่
เกีย่วข้องในการก�าหนดมาตรการความปลอดภยั ยกตัวอย่าง โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง ช่วงลาดพร้าว 
– ส�าโรง ได้รับความอนุเคราะห์จากส�านักการโยธา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่และมีนโยบายผลักดัน 
ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งอาเซียน โดยมีโครงการน�าสายสาธารณูปโภคในถนนลาดพร้าวลงดิน ก็จะมี 
การบูรณาการงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองร่วมกับการน�าสาธารณูปโภคลงใต้ดินตามแนวถนนลาดพร้าว  
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๔ ปี (ปี ๒๕๖๔) โดยเฟสที่ ๑ ใช้ระยะเวลา ๕ - ๗ เดือน จะเป็นการรื้อย้าย
สาธารณูปโภคฝั่งขาเข้า เฟสที่ ๒ งานก่อสร้างโครงสร้างสายทางและงานก่อสร้างงานโครงสร้างสถานี ด�าเนินการ
พร้อมกัน ใช้เวลาประมาณ ๒๐ - ๒๕ เดือน เริ่มต้นหลังจากงานรื้อย้ายประปา เฟส ๑  ก�าหนดการก่อสร้างเดือน
ที่ ๖ ถึงเดือนที่ ๓๒ จะเริ่มทยอยคืนผิวจราจรเดือนที่ ๑๖ เฟส ๓ งาน Duct Bank ใช้เวลาประมาณ ๒๗ เดือน 
รฟม. และหน่วยงานสาธารณูปโภคได้มีการหารือกับส�านักการโยธา

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าจะท�าอะไร ช่วงไหน 
และแนะน�าเส้นทางเลี่ยง ก็คงจะแก้ปัญหาไปได้ระดับหนึ่ง รฟม. ได้ให้บริษัทที่ปรึกษาศึกษา และมีมาตรการ
แนะน�า ซึ่งขณะนี้ได้สรุปรายงานกระทรวงคมนาคมผ่านส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
และรายงานกองบังคับการต�ารวจนครบาลด้วย ซึ่งมาตรการโดยสรุปที่เสนอไปได้แก่ 

๑.  ขอความร่วมมือเหลื่อมเวลาการท�างาน
๒.  การจัดหารถ Shuttle bus ขนคนเพือ่ลดปรมิาณรถยนต์บางส่วน ยกตวัอย่าง โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า

สายสชีมพซูึง่ผ่านห้างสรรพสนิค้าแฟช่ันไอซ์แลนด์ กจ็ะมกีารประสานขอใช้ทีจ่อดรถของห้างฯ ให้ประชาชนน�ารถ
ไปจอดแล้วใช้บริการรถ Shuttle bus ถนนรามค�าแหงซึ่งอยู่ใกล้เส้นทางเดินเรือคลองแสนแสบก็จะประสานขอ
เพิ่มรอบการวิ่งของเรือ ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ได้น�าเสนอกระทรวงคมนาคมแล้ว

โดย รฟม. มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมขึ้น โดยมีนโยบายด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง ดังนี้
๑.  จัดให้มีการด�าเนินงานก่อสร้างโครงการโดยปฏิบัติตามกรอบของการบริหารงานด้านความปลอดภัย

ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างานและกฎหมายด้านความปลอดภัยทกุฉบับ
๒.  บรหิารงานภายใต้ พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน มกีารจดัสวสัดกิารให้แก่ผู้ปฏิบตังิานในโครงการ เช่น จดัให้ 

มีที่พัก จัดให้มีน�้าดื่มที่สะอาด จัดให้มีรถรับ-ส่งจากที่พักมายังพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น
๓.  จดัให้มกีารอนญุาตปฏบิตังิานทีม่ลีกัษณะทีม่คีวามเสีย่งสูง อาจก่อให้เกดิอนัตรายแก่ผูป้ฏบิตังิานและ

บุคคลภายนอกโครงการ พร้อมทั้งให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานก่อนทุกครั้ง และมีผู้เฝ้าระวัง ขณะมีการปฏิบัติงาน
จนกระทั่งงานแล้วเสร็จ

๔.  จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
๕.  จัดให้มีการอบรมก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งการอบรมความปลอดภัยเฉพาะด้าน
๖.  จดัให้มวีศิวกร โฟร์แมน เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างาน ตลอดระยะเวลาทีม่กีารปฏบิตังิานจน

กระทั่งงานแล้วเสร็จ
๗.  จดัให้มกีารตรวจสอบการปฏบิตังิานของผูรั้บจ้าง โดยทมีทีป่รกึษาและทมีงาน รฟม. เป็นประจ�าทกุสปัดาห์  

และมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานของ รฟม.ตรวจพื้นที่โครงการ
เป็นประจ�าทุกเดือน
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กิจกรรมด้านความปลอดภัยประกอบด้วย
๑.  กิจกรรมการฝึกอบรม
 • กิจกรรมอบรมด้านความปลอดภัยส�าหรับพนักงานใหม่
 • กิจกรรมการฝึกอบรมเฉพาะด้าน
 • กิจกรรม Safety Talk & Tool Box Talk
๒.  มาตรการด้านความปลอดภัย
 • การตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าประจ�าเดือน
 • การขนย้ายสิ่งของด้วยเครน
 • การใช้เครื่องจักรกลหนัก
 • การปฏิบัติงานตัดด้วยแก๊ส
 • การใช้งานนั่งร้าน
 • การปฏิบัติงานบนที่สูง
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • ป้ายความปลอดภัย
๓.  กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
 • การตรวจวัดแอลกอฮอล์ในผู้ควบคุมเครื่องจักร
 • การตรวจสารเสพติด
 • การมอบรางวัลให้กับพนักงาน
 • กิจกรรม House Keeping
๔.  การจัดสวัสดิการพนักงาน
 • จัดให้มีแคมป์พักคนงานที่ถูกสุขลักษณะ
 • การฉีดพ่นยุงลายในแคมป์พักพนักงาน
 • จัดให้มีห้องน�้าบริเวณหน้างาน
 • จัดให้มีน�้าดื่มที่สะอาด
๕.  กิจกรรมความปลอดภัยต่อสาธารณะ
 • จัดให้มีอาสาจราจร
 • ปรับปรุงทางข้ามม้าลาย
 • ล้างท�าความสะอาด Barrier Concrete 
 • จัดให้มีจุดล้างล้อรถก่อนออกนอกโครงการ
 • ปรับปรุงภูมิทัศน์แนวรั้วโครงการ
๖.  กิจกรรมร่วมกับที่ปรึกษาและ รฟม.

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ก�ากบัดแูลและควบคมุการท�างานของบรษิทัผูร้บั

จ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถด�าเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน เนื่องจากโครงการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อการ
จราจรและประชาชนได้รับความเดือดร้อน

๒. ไฟส่องสว่างในแต่ละจุดที่ท�างานกลางคืน บางจุดไม่ค่อยสว่างอุบัติเหตุจึงอาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะใน
ช่วงเวลาฝนตก ดังน้ัน แต่ละจุดท่ีท�างานต้องมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและมีการกระพริบไฟเตือนด้วยผู้ใช้รถใช้
ถนนจะได้เกิดความระมัดระวัง
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๓. ควรปิดพื้นผิวการจราจรเท่าท่ีจ�าเป็นและเม่ือปิดแล้วควรรีบด�าเนินงานทันที ไม่ใช่ปิดแล้ว ยังต้องรอ
เครื่องจักรและคนเข้ามาท�างาน เป็นการเสียพื้นผิวการจราจรโดยไม่จ�าเป็น และการแก้ไขปัญหาการจราจรที่
สามารถเลีย่งเส้นทางเข้าตามตรอก ซอยต่าง ๆ  ควรด�าเนนิการก่อนทีจ่ะปิดพืน้ที ่พร้อมทัง้ต้องมกีารประชาสมัพนัธ์
ให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า

๓. ติดตามความคบืหน้าโครงการก่อสร้างและบริหารจดัการลิฟต์ส�าหรับผูพ้กิารในสถานีรถไฟฟ้า
คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับส�านักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง

และบริหารจัดการลิฟต์ส�าหรับผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้า สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
ความเป็นมา โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีวส่วนสมัปทานเปิดใช้เมือ่วนัที ่๕ ธนัวาคม ๒๕๔๒ ระยะทาง ๒๓.๕ 

กิโลเมตร จ�านวน ๒๓ สถานี เดิมมีการติดตั้งลิฟต์ ๕ สถานี โดยงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ๗๐ ล้านบาท  
และเงินอุดหนุนรัฐบาล ๗๐ ล้านบาท รวม ๑๔๐ ล้านบาท การด�าเนินการก่อสร้างลิฟต์ส�าหรับผู้พิการในสถานี
รถไฟฟ้าในปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้ 

๑.  กรุงเทพมหานครได้จ้างเหมาติดตั้งลิฟต์เพิ่มเติมอีก ๑๙ สถานี (๕๖ ตัว) ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
กรงุเทพมหานครแบ่งเป็นลฟิต์จากช้ันพืน้ดนิถึงชัน้จ�าหน่ายตัว๋ ๒๐ ตวั และลฟิต์จากช้ันจ�าหน่ายตัว๋ถงึชัน้ชานชาลา 
๓๖ ตัว

๒.  กรงุเทพมหานครได้เปิดให้บรกิารลฟิต์เพิม่เติมจ�านวน ๑๘ สถาน ี(๕๒ ตวั) แบ่งเป็นลฟิต์จากชัน้พืน้ดนิ
ถึงชั้นจ�าหน่ายตั๋ว ๑๗ ตัว ลิฟต์จากชั้นจ�าหน่ายตั๋วถึงชั้นชานชาลา ๓๕ ตัว และได้ยกเลิกการด�าเนินการ จ�านวน 
๔ ตัวประกอบด้วย สถานีนานา เฉพาะชั้นพื้นดินถึงชั้นจ�าหน่ายตั๋ว จ�านวน ๑ ตัว เนื่องจากโครงการคิว คอนโด 
สุขุมวิท เปิดให้บริการลิฟต์บริเวณสถานีแล้ว สถานีศาลาแดง เฉพาะชั้นพื้นดินถึงขั้นจ�าหน่ายตั๋ว จ�านวน ๑ ตัว 
เนื่องจากติดปัญหาอุปสรรคการรื้อย้ายสาธารณูปโภคไฟฟ้าใต้ดินซึ่งปัจจุบันคนพิการสามารถใช้ลิฟต์ชั้นพื้นดิน
ถึงชั้นจ�าหน่ายตั๋วร่วมกับสถานีรถไฟฟ้าสีลมของ รฟม.ได้ และสถานีสะพานตากสิน จ�านวน ๒ ตัว เนื่องจากจะมี
การปรับปรุงสถานีจากระบบรางเดี่ยวเป็นระบบรางคู่ ซึ่งจะสร้างลิฟต์ไปพร้อมกัน

๓.  ส�านักการจราจรและขนส่ง ได้ขอจัดสรรงบประมาณติดตั้งลิฟต์เพิ่มเติม เพื่อให้มีลิฟต์ครบทั้ง ๒ ฝั่ง
ถนน จ�านวน ๑๖ สถาน ี(๑๙ ตวั) แบ่งเป็น ชัน้พืน้ดินถงึชัน้จ�าหน่ายตัว๋ ๑๗ ตวั และชัน้จ�าหน่ายตัว๋ถงึชัน้ชานชาลา  
๒ ตัว

๔.  ส�านกัการจราจรและชนส่งได้ประชมุร่วมกบัคนพิการเมือ่วนัที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๖๑ โดยได้แจ้งให้ตวัแทน 
คนพิการทราบว่าปัจจุบันอยู่ระหว่าง ขอจัดสรรงบประมาณติดตั้งลิฟต์เพิ่มเติม เพื่อให้มีลิฟต์ครบทั้ง ๒ ฝั่งถนน 
จ�านวน ๑๖ สถานี  (๑๙ ตัว) และได้ชี้แจงว่ายังคงเหลืออีก ๓ สถานี ที่ไม่สามารถก่อสร้างลิฟต์ให้ครบทั้ง ๒ ฝั่งได้  
เนื่องจากพื้นที่ทางเท้ามีจ�ากัดประกอบด้วย สถานีชิดลม สถานีเพลินจิต และสถานีศาลาแดง ซึ่งตัวแทนคนพิการ
รับทราบปัญหาดังกล่าวและจะนัดเจ้าหน้าที่ส�านักการจราจรและขนส่ง ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการติดตั้งลิฟต์
สถานีที่มีปัญหาดังกล่าวต่อไป

๕.  ส�านักการจราจรและขนส่งได้ลงพื้นท่ีร่วมกับคนพิการเพื่อส�ารวจส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรับคน
พิการในระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานครจ�านวน ๓ สถานี ประกอบด้วยสถานีส�าโรง สถานีสนามกีฬาฯ 
และสถานอีนสุาวรย์ีชยั เมือ่วนัที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เพือ่รบัทราบปัญหาทีแ่ท้จรงิในการเข้าถงึระบบขนส่งมวลชน
ของกรงุเทพมหานคร ของคนพกิารและผูส้งูอาย ุและจะได้น�าปัญหาดงักล่าวไปแก้ไขพฒันาการเข้าถงึระบบขนส่ง
มวลชนของกรุงเทพมหานครให้สะดวก ปลอดภัย และยั่งยืนต่อไป
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. มกีารร้องเรยีนจากประชาชน กรณทีีม่ลีฟิต์ให้บรกิารฝ่ังเดยีว ซึง่จะเกิดปัญหากับผู้ทีม่าใช้บรกิารทีเ่ป็น

ผู้พิการ เนื่องจากข้ามถนนไม่สะดวก และในบางสถานีลิฟต์ขึ้นไปชั้นชานชาลาเพื่อขึ้นรถไฟฟ้าเลย ไม่ได้ขึ้นไปชั้น
ที่เป็นชั้นจ�าหน่ายตั๋ว จึงต้องย้อนลงมาซื้อตั๋วก่อนท�าให้ไม่ได้รับความสะดวก

๒. การพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างลิฟต์ท่ีผ่านมากรุงเทพมหานครอาจจะไม่ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดสัญญาสัมปทาน แต่เมื่อผู้พิการเรียกร้องให้สร้างเพิ่มขึ้น ก็ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มเติม 
จงึควรมกีารพจิารณาทบทวนสญัญาสมัปทานให้รอบคอบ หากสญัญาสมัปทานมปีลายเปิดไว้ บรษิทัผูร้บัสมัปทาน 
ซึ่งได้รับประโยชน์จากการเดินรถก็ควรเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย

๓. ในกรณีหากเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ลิฟต์ ควรจะท�าหลักฐานก�าหนดความรับผิดชอบให้ชัดเจนว่าเป็น
ของบริษัทผู้รับสัมปทาน ซ่ึงเป็นผู้ครอบครองและดูแลรักษาลิฟต์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิด
ขึ้น เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นผู้ก่อสร้างลิฟต์และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จก็เป็นทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร

๔. แผนการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน�้าท่วมของกรุงเทพมหานคร ระยะสั้นและระยะยาว
คณะกรรมการฯ ประชมุร่วมกบัส�านกัการระบายน�า้ เพือ่รบัทราบแผนการแก้ไขปัญหาจดุอ่อนน�า้ท่วมของ

กรุงเทพมหานคร ระยะสั้นและระยะยาว สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
แผนการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน�้าท่วมของกรุงเทพมหานครระยะสั้น และระยะยาว ประกอบด้วย 
๑.  แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้าในพื้นที่จุดเสี่ยงน�้าท่วม
๒.  แผนการพัฒนาคลองสายหลักและอุโมงค์ระบายน�้าขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร
๓.  แผนการพัฒนาพื้นที่หน่วงน�้าเพิ่มเติม
จุดอ่อนน�้าท่วม/จุดเสี่ยงน�้าท่วม 
• ปี ๒๕๕๙ มีจ�านวน ๒๒ จุด
• ปี ๒๕๖๐ มีจ�านวน ๒๐ จุด
• ปี ๒๕๖๑ มีจ�านวน ๑๕ จุด ประกอบด้วย 
พื้นที่ฝั่งพระนคร ประกอบด้วย
๑.  เขตบางเขน
 • ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณวงเวียนหลักสี่ หน้า สน. บางเขน
๒. เขตหลักสี่
 • ถนนแจ้งวัฒนะ จากคลองประปาถึงคลองเปรมประชากร
๓. เขตบางซื่อ
 • ถนนประชาราษฎร์สาย ๒ ช่วงแยกเตาปูน
๔. เขตดุสิต
 • ถนนราชวิถีช่วงหน้าสถาบันราชภัฏสวนดุสิตและเชิงสะพานกรุงธน
๕. เขตราชเทวี
 • ถนนพญาไท ช่วงหน้ากรมปศุสัตว์
 • ถนนศรีอยุธยา ช่วงหน้า สน.พญาไท
๖.  เขตสัมพันธวงศ์
 • ถนนเจริญกรุง จากถนนแปลงนามถึงแยกหมอมี
 • ถนนเยาราชฝั่งเหนือ จากถนนทรงสวัสดิ์ถึงถนนราชวงศ์



272

รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

๗.  เขตสาทร
 • ถนนจันทน์ จากซอยบ�าเพ็ญกุศลถึงไปรษณีย์ยานนาวา
 • ถนนสวนพลู จากถนนสาทรใต้ถึงถนนนางลิ้นจี่
 • ถนนสาธุประดิษฐ์ บริเวณแยกตัดถนนจันทน์
๘.  เขตมีนบุรี
 • ถนนสุวินทวงศ์ ช่วงจากคลองสามวาถึงคลองแสนแสบ
พื้นที่ฝั่งธนบุรี ประกอบด้วย
๙.  เขตบางแค
 • ถนนเพชรเกษม จากคลองทวีวัฒนาถึงคลองราชมนตรี
 • ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ จากถนนเพชรเกษมถึงวงเวียนกาญจนาภิเษก
๑๐. เขตบางขุนเทียน
 • ถนนบางขุนเทียนชายทะเล จากถนนพระรามที่ ๒ ถึงคลองสะแกงาม
จุดเฝ้าระวังน�้าท่วมขัง ๕๓ จุด ประกอบด้วย
๑.  เขตคลองเตย
 • ถนนพระราม ๓ ช่วงตลาดฮ่องกงปีนัง-แยก ณ ระนอง
 • ถนนพระราม ๔ ช่วงแยกสุขุมวิท - แยกโรงพยาบาลเกษมราษฎร์
 • ถนนสุนทรโกษา
๒.  เขตจตุจักร
 • ถนนเทศบาลสงเคราะห์ จากคลองประปา - คลองเปรมประชากร
 • ถนนก�าแพงเพชร ช่วงแยกถนนก�าแพงเพชร ๑
 • ถนนก�าแพงเพชร ๒ ช่วงหน้าสถานีขนส่งหมอชิต
 • ถนนก�าแพงเพชร ๓ จากสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-ถนนก�าแพงเพชร
 • ถนนงามวงศ์วานช่วงแยกเกษตรศาสตร์
 • ถนนพหลโยธิน ช่วงหน้ากรมการขนส่งทางบก
 • ถนนรัชดาภิเษก จากแยกรัชโยธิน-ซอยอาภาภิรมย์
๓.  เขตดินแดง
 • ถนนดินแดง ช่วงซอยสุทธิพร ๒ และแยกประชาสงเคราะห์
 • ถนนประชาสงเคราะห์ จากวงเวียนหอนาฬิกาถึงถนนประชาราษฎร์บ�าเพ็ญ
 • ถนนประชาสุขตลอดสาย
 • ถนนรัชดาภิเษก จากแยกพระราม ๙ ถึง แยกห้วยขวาง
 • ถนนวิภาวดีรังสิต ช่วงหน้ากรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
๔.  เขตดุสิต
 • ถนนนครไชยศรี ช่วงหน้าตลาดศรีย่าน
 • ถนนศรีอยุธยา ช่วงลานพระราชวังดุสิต
๕.  เขตบางเขน
 • ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๖.  เขตบางกะปิ
 • ถนนรามค�าแหง ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
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 • ถนนศรีนครินทร์ จากแยกล�าสาลี – ถนนกรุงเทพกรีฑา
๗.  เขตบางนา
 • ถนนศรีนครินทร์ ช่วงหน้าวัดศรีเอี่ยม
 • ถนนสุขุมวิท ข่วงแยกบางนาถึงสุดเขต กทม.
๘.  เขตพญาไท
 • ถนนประดิพัทธ์ ช่วงแยกสะพานควาย
 • ถนนพหลโยธิน จากคลองสามเสน – คลองบางซื่อ
 • ถนนพระราม ๖ ช่วงทางขึ้นลงทางด่วน
 • ถนนสุทธิสารวินิจฉัยตลอดสาย
 • ถนนวิภาวดีรังสิต
๙.  เขตพระนคร
 • ถนนสนามไชย จากซอยเศรษฐการถึงถนนท้ายวังและรอบสนามหลวง
๑๐. เขตมีนบุรี
 • ถนนสุวินทวงศ์ไฟฟ้ามีนบุรี – แยกราษฎร์อุทิศ
๑๑. เขตราชเทวี
 • ถนนเพชรบุรี แยกอโศก – มิตรสัมพันธ์
 • ถนนพหลโยธิน จากคลองสามเสน – คลองบางซื่อ
 • ถนนพระราม ๖ ช่วงทางขึ้นลงทางด่วน
 • ถนนสุทธิสารวินิจฉัยตลอดสาย
 • ถนนวิภาวดีรังสิต
๑๒. เขตวังทองหลาง
 • ถนนลาดพร้าว แยกประดิษฐ์มนูธรรม – คลองจั่น
๑๓. เขตวัฒนา
 • ถนนสุขุมวิท แยกอโศก – มิตรสัมพันธ์
 • ถนนเอกมัย
 • ถนนอโศกมนตรี
๑๔. เขตสวนหลวง
 • ถนนพัฒนาการ แยกศรีนครินทร์ – คลองบ้านป่า
 • ถนนรามค�าแหง ช่วงซอย ๑ – ๕
๑๕. เขตสะพานสูง
 • ถนนกรุงเทพกรีฑา
๑๖. เขตสาทร
 • ถนนเซนต์หลุยส์ ๓ ช่วงแยกถนนจันทน์
 • ถนนนางลิ้นจี่
๑๗. เขตหลักสี่
 • ถนนงามวงศ์วาน ช่วงตลาดพงษ์เพชรและชินเขต
๑๘. เขตห้วยขวาง
 • ถนนเพชรบุรี ช่วงแยกอโศกถึงคลองบางกะปิ
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๑๙. เขตคลองสาน
 • ถนนลาดหญ้า วงเวียนใหญ่ – โรบินสัน
๒๐. เขตจอมทอง
 • ถนนจอมทอง แยกวุฒากาศ
๒๑. เขตตลิ่งชัน
 • ถนนฉิมพลี ช่วงอู่สง่า – ถนนบรมราชชนนี
 • ถนนเลียบทางรถไฟ
๒๒. เขตทุ่งครุ
 • ถนนประชาอุทิศ คลองรางตรง – คลองรางจาก
๒๓. เขตบางกอกน้อย
 • ถนนอิสรภาพ หน้าตลาดพรานนก
๒๔. เขตบางบอน
 • ถนนเอกชัย ช่วงปากซอยบริษัทกระทิงแดง
๒๕. เขตภาษีเจริญ
 • ถนนเพชรเกษม ตลาดบางแค – คลองบางหว้า
แนวทางการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมขัง
มาตรการระยะสั้น ประกอบด้วย
๑.  ติดตั้งเครื่องสูบน�้า/เครื่องผลักดันน�้า
๒.  ล้างท�าความสะอาดท่อ
๓.  ขุดลอกคูคลอง
๔.  เสริมยกผิวจราจร
๕.  เพิ่ม/ปรับปรุงช่องรับน�้าฝน
มาตรการระยะยาว ประกอบด้วย
๑.  เพิ่มประสิทธิภาพท่อระบายน�้า
๒.  เพิ่มประสิทธิภาพคู/คลอง มีการก่อสร้างเขื่อน พัฒนาเขื่อน
๓.  เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน�้าเช่น สถานีสูบน�้าแนวถนนวิภาวดีรังสิต
๔.  ก่อสร้างบ่อสูบน�้า/สถานีสูบน�้า 
๕.  ก่อสร้างบึงรับน�้า /แก้มลิง เช่น บึงเสือด�า
ตัวอย่างการแก้ปัญหาน�้าท่วมในจุดเสี่ยงน�้าท่วมขัง
๑.  การแก้ปัญหาน�้าท่วมบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณวงเวียนหลักสี่ หน้า สน.บางเขน (เขตบางเขน)  

ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม ได้ให้ท�า Water Bank คาดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพ
และแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น มีแก้มลิง มีบึงรับน�้าในที่เอกชน ก่อนฝนตกให้ลดน�้าเพื่อรอรับน�้าฝน พอฝนตกก็น�าน�้าไป
เก็บไว้ในบึงก่อนแล้วค่อยระบายออกมา

๒.  การแก้ปัญหาน�า้ท่วมบรเิวณถนนแจ้งวฒันะจากคลองประปาถงึคลองเปรมประชากร (เขตหลักส่ี) ได้ตดิตัง้ 
เครือ่งสบูน�า้เป็นขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร ทีบ่รเิวณบรษิทั โฟร์โมสต์ จ�ากดั ถนนแจ้งวฒันะ ๑๔ ตดิตัง้เครือ่งสบูน�า้ 
ขนาด ๓ ลกูบาศก์เมตร บรเิวณศนูย์ราชการตดิตัง้เครือ่งสบูน�า้ขนาด ๘ ลูกบาศก์เมตร ได้รบัความร่วมมอืสร้างแก้มลิง 
ที่บริเวณ ร. ๑ พัน ๒ และติดตั้งเครื่องสูบน�้าขนาด ๒ ลูกบาศก์เมตร และมีการก่อสร้างบ่อสูบน�้าที่บริเวณถนน
แจ้งวัฒนะ ๕ และติดตั้งเครื่องสูบน�้าอีก ๔ - ๕ ลูกบาศก์เมตร ก็คาดว่าจะแก้ปัญหาไปได้มาก 
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๓.  การแก้ปัญหาน�า้ท่วมบรเิวณถนนรชัดาภิเษก ช่วงหน้าธนาคารกรงุเทพ (เขตจตจุกัร) ในปี ๒๕๕๙ ได้ตดิตัง้ 
เครื่องสูบน�้าเพิ่มประสิทธิภาพเป็นขนาด ๒๒ ลูกบาศก์เมตร บริเวณศาลอาญาขนาด ๔ ลูกบาศก์เมตร บริเวณ 
อาภาภรณ์ภิรมย์ขนาด ๔ ลูกบาศก์เมตร บริเวณพระยาเวิกขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตร บริเวณรัชโยธิน รัชดาภิเษก 
และบริเวณลาดยาวรัชโยธิน ในปี ๒๕๖๐ ได้เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสูบน�้าเป็นขนาด ๓๗ ลูกบาศก์เมตร สามารถ
แก้ไขปัญหาไปได้มาก ในปี ๒๕๖๑ ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นอีก

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. สาเหตุท่ีส�าคัญของปัญหาน�้าท่วมคือ ปัญหาขยะกีดขวางทางน�้า จึงอยากจะให้มีการประชุมร่วมกัน

ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือส�านักการระบายน�้าและส�านักงานเขตต่างๆ เพื่อก�าหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการขยะร่วมกัน

๒. ปัญหาเรือ่งขยะ การมส่ีวนร่วมของประชาชนกเ็ป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญั การสร้างจติส�านกึ การขอความ
รว่มมือและการบงัคบัใชก้ฎหมาย ก็ต้องด�าเนินการควบคู่กันไป ยกตัวอย่างเช่น การตดิป้ายเตือนแจ้งโทษกรณีทิง้
ขยะลงคูคลอง

๓. บริเวณถนนรชัดาภเิษก เร่ืองการมีแก้มลงิรบัน�า้เป็นสิง่ทีส่�าคญั ดงันัน้ควรประสานขอความร่วมมอืในการ 
สร้างแก้มลงิภายในมหาวทิยาลยัสถาบนัราชภฏัจนัทร์เกษมและหมูบ้่านเอกชนในบรเิวณใกล้เคยีงทีพ่อจะมทีีว่่าง 

๔. ควรมกีารประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบถงึจดุอ่อนน�า้ท่วมต่าง ๆ  และปัจจยัต่างๆ ทีจ่ะท�าให้เกดิน�า้ท่วม  
สร้างจิตส�านึกสร้างเครือข่ายประชาชน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณใน
การแก้ไขปัญหาน�้าท่วมของกรุงเทพมหานครด้วย

๕. ในปัญหาเรื่องจุดอ่อนน�้าท่วม ส�านักการระบายน�้าควรประสานความร่วมมือกับส�านักงานเขตต่างๆ 
เพราะทราบสภาพพื้นที่เป็นอย่างดี โดยให้ส�านักงานเขตเข้ามาช่วยในเรื่องข้อมูล แล้วส�านักการระบายน�้าศึกษา
วิเคราะห์วิธีการแก้ไขปัญหาแล้วท�าเป็นเอกสาร เพื่อให้ส�านักงานเขตน�าไปใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่

๕. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว
คณะกรรมการฯ ประชมุร่วมกับส�านกัการระบายน�า้ เพือ่ตดิตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขือ่นคลอง

ลาดพร้าว โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
หลงัจากเหตกุารณ์น�า้ท่วมใหญ่ในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ปี ๒๕๕๔ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้หารอื

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เห็นชอบการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล�้าล�าน�้าสาธารณะ โดยจะ
มีการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตตลอดแนวคลองความยาวประมาณ ๔๕ กิโลเมตร เพื่อให้การระบายน�้าเป็นไปอย่าง
คล่องตวัและจะต้องมกีารรือ้ย้ายบ้านเรอืนทีส่ร้างรกุล�า้ลงไปในคลอง รฐับาลจงึมีนโยบายจดัระเบยีบชมุชนริมคลอง 
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยการร้ือย้ายบ้านเรือนท่ีปลูกสร้าง รุกล�้าคูคลองและก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตระบายน�้า 
เพือ่ป้องกนัน�า้ท่วมในล�าคลองสายหลกั เริม่ด�าเนนิการในคลองลาดพร้าวเป็นคลองแรกโดยคณะรฐัมนตรไีด้อนมุตัิ
งบประมาณ จ�านวน ๔,๐๖๑ ล้านบาท เพือ่ให้สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน หรอื พอช. จดัหาทีอ่ยูอ่าศยัตามแนวทาง 
“บ้านประชารัฐริมคลอง” รองรับประชาชนที่จะต้องรื้อย้ายบ้านเรือนออกตลอดแนวการก่อสร้างเขื่อน

ปัจจบุนักรงุเทพมหานคร โดยส�านกัการระบายน�า้ ก�าลงัด�าเนนิการก่อสร้างเขือ่นคลองลาดพร้าว แต่ยงัไม่ 
สามารถส่งมอบพืน้ทีไ่ด้ทัง้หมด เนือ่งจากติดปัญหาบ้านรกุล�า้พืน้ทีค่ลองลาดพร้าวใน ๘ เขต จ�านวน ๖,๖๓๘ หลงั 
โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนดังนี้ 

๑. พืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของกรงุเทพมหานคร ในแนวก่อสร้างเขือ่นจ�านวน ๓,๗๖๑ หลงั ยนิยอมย้ายออก  
๓,๓๕๐ หลัง (รื้อแล้ว ๑,๕๖๔ หลัง ยังไม่รื้อ ๑,๗๘๖ หลัง) ไม่ยินยอมย้ายออก ๔๑๑ หลัง 
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๒. พื้นที่ความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ นอกแนวก่อสร้างเขื่อนจ�านวน ๒,๘๗๗ หลัง ยินยอมย้ายออก 
๒,๐๑๓ หลัง (รื้อแล้ว ๖๙๕ หลัง ยังไม่รื้อ ๑,๓๑๘ หลัง) ไม่ยินยอมย้ายออก ๘๖๔ หลัง

 • แนวทางของกรุงเทพมหานคร ในการด�าเนินการกับผู้รุกล�้าพื้นที่คลองลาดพร้าวที่ไม่ยินยอมย้าย
  ๑. การเจรจาท�าความเข้าใจ
  ๒. การใช้มาตรการทางกฎหมายคือ ปว.๔๔ ด�าเนินการ
ความคืบหน้าการใช้ ปว.๔๔ (จ�านวน ๔๑๑ ราย)
 • ผว.กทม. เห็นชอบให้ด�าเนินการแล้ว
  เขตวังทองหลาง จ�านวน ๑ ราย
 • อยู่ระหว่างการเสนอ ผว.กทม. เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ด�าเนินการใช้ ปว.๔๔ (๒๒๗ ราย)
  เขตจตุจักร จ�านวน ๒๒๕ ราย 
  เขตสายไหม จ�านวน ๒ ราย
 • อยู่ระหว่างการพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบใช้ ปว.๔๔ (๑๘๓ ราย)
  เขตดอนเมือง จ�านวน ๖๐ ราย 
  เขตห้วยขวาง จ�านวน ๔๕ ราย
  เขตหลักสี่ จ�านวน ๖๖ ราย 
  เขตบางเขน จ�านวน ๑๒ ราย

 พื้นที่ก่อสร้าง ความยาว ตอกเสาเข็มแล้ว จ�านวนเสาเข็ม ตอกเสาเข็มแล้ว
  (เมตร) (เมตร) ทั้งหมด (ต้น)  (ต้น)
ส่งมอบพื้นที่แล้ว ๒๓,๓๙๐ ๑๙,๗๒๐ ๓๑,๑๙๐ ๒๖,๑๔๐ ต้น
ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ๒๑,๙๑๐ - ๒๙,๒๑๐ คิดเป็น ๘๓.๘๐ %
 รวม ๔๕,๓๐๐ ๑๙,๗๒๐ ๖๐,๔๐๐ ของพื้นที่ส่งมอบแล้ว

 เขต บ้านรุกล�้าในแนวก่อสร้าง ยินยอม รื้อแล้ว ยังไม่รื้อ ไม่ยินยอม
๑. บางเขน ๔๗๑ ๔๕๙ ๑๐๗ ๓๕๒ ๑๒
๒. ลาดพร้าว ๑๐ ๑๐ ๑๐ - -
๓. สายไหม ๗๖๒ ๗๖๐ ๗๒๕ ๓๕ ๒
๔. จตุจักร ๗๗๗ ๕๕๒ ๒๙๘ ๒๕๔ ๒๒๕
๕. ห้วยขวาง ๑,๐๗๐ ๑,๐๒๕ ๘๗ ๙๓๘ ๔๕
๖. วังทองหลาง ๑๒๔ ๑๒๓ ๙๓ ๓๐ ๑
๗. ดอนเมือง ๑๕๙ ๙๙ ๗๓ ๒๖ ๖๐
๘. หลักสี่ ๓๘๘ ๓๒๒ ๑๓๖ ๑๘๖ ๖๖
 รวม ๓,๗๖๑ ๓,๓๕๐ ๑,๕๒๙ ๑,๘๒๑ ๔๑๑

สรุปผลความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

 • แผนงานทั้งโครงการ ๘๘.๕๐ %
• ผลงานทั้งโครงการ ๓๖.๒๗ %
• ผลงานเฉพาะตอกเสาเข็ม ๔๓.๕๗ %

สรุปจ�านวนบ้านรุกล�้า (หลัง) ในแนวก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวใน ๘ เขต
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถส่งมอบได้ความยาว ๒๑,๙๑๐ เมตร และไม่สามารถด�าเนินการก่อสร้างเขื่อน

ต่อได้ เพราะติดปัญหาบ้านรุกล�้า ควรมีการระบุจ�านวนบ้านรุกล�้าและพิกัดพื้นที่ให้ชัดเจน เนื่องจากในบางพื้นที่
มีจ�านวนบ้านรุกล�้าเหลือเพียงไม่กี่หลัง ถ้าหากบ้านรุกล�้าย้ายออกไป ก็จะสามารถด�าเนินการก่อสร้างต่อได้ตลอด
ทัง้แนว โดยหาวิธกีารท�าให้บ้านรกุล�า้ยนิยอมย้ายออกไป ซึง่อาจจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายควบคูก่นัไปด้วย

๒. ส�านักการระบายน�้า ควรจะรวบรวมข้อมูลบ้านมั่นคงที่สร้างเสร็จแล้วและมอบให้คณะกรรมการ 
การจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า น�าไปช่วยประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ให้เห็นประโยชน์ว่าการยินยอม
ร้ือย้ายบ้านรุกล�า้ออกจากคลองลาดพร้าวและไปเข้าร่วมกบัโครงการบ้านมัน่คง จะท�าให้ได้รบัประโยชน์ในส่วนตวั
คอื ตนเองและครอบครวัมสีขุภาพ คณุภาพชวิีตท่ีดข้ึีน และประโยชน์ในส่วนรวมคือ บ้านเมอืงมีความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย เกิดความสวยงาม และมีเขื่อนคลองลาดพร้าวที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าท่วม

๓. การแก้ไขปัญหาการบุกรุกคลองลาดพร้าวในปัจจุบัน โดยการออกค�าส่ังให้ผู้รุกล�้าร้ือย้ายออกไป
เป็นมาตรการด�าเนินการทางแพ่ง แต่ขณะนี้ก็ยังมีบ้านปลูกอยู่ในคลองลาดพร้าว ซึ่งเป็นการบุกรุกที่สาธารณะ
อย่างชัดเจน ดังน้ันจึงควรมีมาตรการด�าเนินคดีทางอาญาควบคู่กันไปด้วย เมื่อผู้บุกรุกดื้อรั้นและไม่ยินยอม  
จึงควรใช้มาตรการทางกฎหมายมาด�าเนินการอย่างจริงจัง

โดยคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า ได้มีมติมอบหมายให้ นายนพกิจ สัญญานุจิต  
ซึง่เป็นอนกุรรมการด้านการระบายน�า้และการบ�าบดัน�า้เสีย เป็นผู้แทนของคณะกรรมการฯ ในการตดิตามแนวทาง
การแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกคลองลาดพร้าว ร่วมกับส�านักงานเขตจตุจักร บางเขน ลาดพร้า สายไหม ห้วยขวาง 
วังทองหลาง ดอนเมือง และหลักสี่
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

สรุปผลงานคณะกรรมการ
การท่องเที่ยวและการกีฬา

ส่วนที่ ๑๑
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คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์
ประธานกรรมการ

พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต
รองประธานกรรมการ

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล
กรรมการ

นายวิชาญ ธรรมสุจริต
กรรมการ

นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ



280

รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

คณะกรรมการท่องเที่ยวและการกีฬาลงพื้นที่เส้นทางการท่องเที่ยวทางน�้าในพื้นที่ฝั่งธนบุรี (ย่านคลองบางหลวง)
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คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาประชุมและลงพื้นที่รับทราบแผนการพัฒนาและกิจกรรมให้บริการของศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
และปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

คณะกรรมการการท่องเทีย่งและการกฬีาประชมุร่วมกบัส�านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว และส�านกังานเชตพืน้ทีฝ่ั่งธนบรุเีพือ่หารอื
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน�้า
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สรปุผลงานคณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีา ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

สภากรงุเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีาในคราวประชมุสภากรงุเทพมหานคร 

สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 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

ต่อมาเมื่อคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานครครบวาระสองปี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม 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
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สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ จ�านวน ๕ คณะ ประกอบด้วย

๑. คณะอนกุรรมการเพ่ิมประสทิธภิาพการท่องเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีเ่ขตกลุม่กรงุเทพใต้ ประกอบด้วย 

เขตปทุมวัน บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง สวนหลวง และบางนา โดยมี  

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

๒.  คณะอนกุรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการท่องเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีเ่ขตกลุม่กรงุธนเหนอื ประกอบ

ด้วย เขตธนบุรี คลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด ตล่ิงชัน และทวีวัฒนา โดยมี  

พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เป็นประธานอนุกรรมการฯ

๓. คณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวและการกีฬาในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 

ประกอบด้วย เขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม คันนายาว ลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก คลองสามวา และประเวศ 

โดยมี นายวิชาญ ธรรมสุจริต เป็นประธานอนุกรรมการฯ

๔.  คณะอนกุรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการท่องเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีเ่ขตกลุม่กรงุธนใต้ ประกอบด้วย  

เขตภาษีเจริญ บางแค หนองแขม บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ และทุ่งครุ โดยมีนายอัครวัฒน์   

เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการฯ

๕. คณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวทางน�้าในกรุงเทพมหานคร โดยมีนายนิรันดร์   

ประดิษฐกุล  เป็นประธานอนุกรรมการฯ

สรุปผลงานของคณะกรรมการการฯ

๑. แผนการพัฒนาและกิจกรรมให้บริการของศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ และปัญหาอุปสรรค 
ในการด�าเนินงาน

คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาได้ประชุมและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการของศูนย์กีฬา

เฉลิมพระเกียรติ และติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ๒ ปี 

ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ งบประมาณทั้งโครงการ เป็นเงิน ๖๓,๙๙๙,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 

๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๗,๒๗๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการด�าเนินงาน ๓๖๐ วัน แบ่งเนื้องานออกเป็น ๘ งวด ผลการ

ด�าเนินงานคืบหน้าไปแล้วกว่า ๖๕% เนื้องานที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ คือ การปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง 

ส่วนที่ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วคือ การปรับปรุงสระว่ายน�้า อาคารกีฬาในร่ม และ อัฒจันทร์ อยู่ระหว่าง

ตรวจรับและส่งมอบงาน 

ศนูย์กฬีาเฉลิมพระเกยีรต ิด�าเนนิการก่อสร้างตามโครงการเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

เนือ่งในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา ๕ รอบ โดยท�าการก่อสร้างในพืน้ทีเ่ดมิของสนามกฬีาบางมด และเปลีย่นชือ่

เป็น “ศนูย์เยาวชนเฉลมิพระเกยีรต ิ(บางมด)” ต่อมาได้เปลีย่นช่ือ “ศูนย์กฬีาเฉลิมพระเกยีรต”ิตัง้อยูบ่นเนือ้ที ่๕๓ ไร่  

เปิดให้บริการวันจันทร์ - เสาร์ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ส�าหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

เปิดให้บริการระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. แผนงานในการพัฒนาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ในปี ๒๕๖๒ 

ส�านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว มแีผนในการปรบัปรงุทางเท้าบรเิวณโดยรอบสนามกฬีา ปรับปรงุพืน้ยาง

สงัเคราะห์บนถนน บรเิวณรอบนอกอฒัจันทร์ ซึง่ปัจจบุนัประชาชนใช้   เป็นทางวิง่ออกก�าลงักาย โดยจะพจิารณา

ปรับปรุงให้เป็นลู่วิ่งและทางปั่นจักรยาน และปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง ติดตั้งโคมไฟส่องสนามพร้อมอุปกรณ์

ครบชดุ ป๊ัมน�า้และระบบกรองน�า้ในสระว่ายน�า้พร้อมอุปกรณ์ครบชดุ จ�านวน ๒๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ให้ภูมทิศัน์ 
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ของศนูย์กฬีามคีวามสวยงาม เป็นระเบยีบเรยีบร้อย เป็นการอ�านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภยักบัสมาชกิ

ที่มาใช้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มรายละเอียดเน้ืองานการติดต้ังป้ายบอกคะแนนการแข่งขัน 

(scoreboard) ในสระว่ายน�้า เพื่อให้สนามกีฬาสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ได้อย่างครบวงจรและมี

ประสิทธิภาพ และควรควบคุมการด�าเนินการของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญาและแผนงานที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้

ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการศูนย์กีฬาฯ ได้โดยเร็ว

๒. นโยบายและแผนงานในการพฒันาพืน้ทีศ่นูย์กฬีาบางกอกอารีนา การใช้ประโยชน์พืน้ทีแ่ละ
การเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่จะมาใช้บริการ

คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีาประชุมร่วมกบัผู้แทนจากส�านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเท่ียว  

เพื่อติดตามแผนงานในการพัฒนาศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาโดยสรุปสาระส�าคัญ ได้ดังนี้

ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาเป็นสนามกีฬาในร่ม ตั้งอยู่บนพื้นที่ ๕๐ ไร่ ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรม

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก ครั้งที่ ๗ ซึ่งประเทศไทยเป็น

เจ้าภาพ โดยมีโครงสร้างพัฒนาเป็นศูนย์กีฬาทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวพยายามให้ใช้งานได้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ากับงบประมาณ 

ให้มากทีส่ดุ โดยด�าเนนิการเป็น Sport Complex ของกรงุเทพมหานคร ภายใต้ชือ่ “ศนูย์ฝึกกฬีาบางกอกอารนีา”  

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.  สืบสานแนวพระราชด�าริ ในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชน

๒.  เพื่อก่อสร้างศูนย์กีฬาที่ได้มาตรฐานส�าหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขัน

๓.  เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ฝึกซ้อมและแข่งขันเพื่อส่งเสริมสุขภาพและ

ความเป็นเลิศ

๔. เพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งพักผ่อนและศูนย์กีฬาให้บริการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ปัจจุบันประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้พื้นที่ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๑.  การแข่งขันกีฬาสากลระดับประเทศและระดับนานาชาติ

๒.  จัดกิจกรรมอบรมทางวิชาการ

๓.  จัดกิจกรรมเพื่อการบันเทิง

๔.  จัดกิจกรรมการแสดงสินค้า

๕.  ให้บริการประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์กีฬาฯ ซึ่งมีจ�านวน ๘๗๙ คน ใช้พื้นที่ในการออกก�าลังกาย 

เช่น กีฬาฟุตซอล เต้นแอโรบิก เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ และจะมีกิจกรรมที่ก�าลังให้บริการแก่สมาชิกเพิ่มเติม เช่น 

เรือคายัค ตะกร้อ วู้ดบอล เปตอง และฟิตเนส เป็นต้น

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม ทั้งหมด ๒๑ ครั้ง ดังนี้

๑.  การแข่งขัน AFC U-๒๐ Futsal Championship ๒๐๑๗ 

๒.  การแข่งขัน AFF Futsal Club Championship Thailand ๒๐๑๗
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๓.  การแข่งขัน Futsal Thailand Five’s ๒๐๑๗

๔.  การแข่งขันเทควันโด ๒๐๑๖ จัดขึ้นในปีพ.ศ. ๒๕๕๙

๕.  การแข่งขันแบดมินตัน ๒๐๑๖ จัดขึ้นในปีพ.ศ. ๒๕๕๙

๖.  การแข่งขัน Bangkok Table Tennis ๒๐๑๗ 

๗.  ตลาดนัดชานกรุง

๘.  การแข่งขันกีฬานักเรียน เขตหนองจอก

๙.  การแข่งขันกีฬานักเรียน เขตคลองสามวา

๑๐. การแข่งขัน กทม. ฟุตซอลลีก

๑๑. การแข่งขันกีฬาช้างน้อยเกมส์

๑๒. การแข่งขัน Bangkok Taewondo ๒๐๑๗

๑๓. มหกรรมการบรรเลงขลุ่ย ครั้งที่ ๙

๑๔. การแข่งขัน Bangkok Badminton ๒๐๑๗

๑๕. การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑

๑๖. การแข่งขันฟุตซอลมหากุศลเพื่อเยาวชน เขตหนองจอก

๑๗. กิจกรรมปั่นจักรยานทางไกลนานาชาติ

๑๘. การแข่งขันฟุตซอลมหากุศลเพื่อเยาวชน เขตหนองจอก

๑๙. กิจกรรมปั่นโชคดี @ สระบุรี ๒๐๐ Km

๒๐. การแข่งขันฟุตซอล เบญจบูรพา ครั้งที่ ๒

๒๑. กิจกรรมปั่นโชคดี ๒๐๐ Test Run ขุนด่านปราการชล

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีการใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม ๘ ครั้ง ดังนี้

๑.  การแข่งขัน AFC Futsal Championship ๒๐๑๘ (Qualifiers)

๒.  กิจกรรมอบรมเรื่องสุขภาพบุคลากร ส�านักงานเขตหนองจอก

๓.  กิจกรรมปั่นเชื่อมสัมพันธ์

๔.  กิจกรรมปั่นเพื่อน้องก�าพร้า RIDE & RUN

๕.  กิจกรรมจักรยานทางไกลท่องเที่ยวนานาชาติ Lucky

๖.  พิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

๗.  การแข่งขนั Kukkiwon Cup International Choi Young Seok Taekwondo Championship ๒๐๑๘

กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีเป็นค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาศูนย์กีฬา 

บางกอกอารีนา เช่น การจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย และ 

ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น ในการเปิดใช้สนามกีฬาแต่ละครั้งจะมีค่ากระแสไฟฟ้าคิดประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ 

บาท แต่กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ได้ตามอัตราที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  

เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๓ ก�าหนด ซึ่งไม่ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายที่แท้จริง ดังน้ันหากในเดือนใดจัดกิจกรรม 

หลายครั้ง กรุงเทพมหานครก็จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจ�านวนมาก นอกจากน้ี ยังมีปัญหา

ด้านการจ้างเหมาตดัแต่งกิง่ไม้และงานสวนสาธารณะภายในศูนย์กฬีาฯ และการรบัโอนครภัุณฑ์ตามสัญญาต่าง ๆ   

ยังไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๑.  ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ควรตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการขอใช้พื้นที่ของ

ศนูย์กฬีาบางกอกอารนีา เทยีบกับงบประมาณการลงทนุสร้างศนูย์กฬีาฯ และการใช้ประโยชน์สถานทีเ่พือ่ประเมนิ

ในด้านความคุ้มค่าของการลงทุน

๒.  ควรเชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการ เช่น ช่วยในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะ

จัดขึ้นในศูนย์กีฬาฯ ทางสื่อช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์ของศูนย์กีฬา 

บางกอกอารีนา 

๓.  ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ควรพิจารณาและก�าหนดแผนการพัฒนาศูนย์กีฬา 

บางกอกอารนีา และก�ากบัการท�างานของเจ้าหน้าทีอ่ย่างใกล้ชดิ โดยการประชมุท�าความเข้าใจและรบัทราบปัญหา

อุปสรรคต่าง ๆ ในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

๔.  กรุงเทพมหานครควรออกข้อบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาให้

เหมาะสม การอนญุาตให้หน่วยงานต่าง ๆ  ใช้ศนูย์กฬีาบางกอกอารนีาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ท�าให้เกดิภาระค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารจัดการศูนย์กีฬาฯ และควรวางแผนใช้พื้นที่ให้คุ้มค่ากับงบประมาณในการก่อสร้าง 

๓. การพัฒนาการท่องเที่ยวทางน�้าในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและการจัดเส้นทางการท่องเที่ยว
ให้เกิดความเชื่อมโยง

คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีา ประชมุร่วมกับผูแ้ทนจากส�านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ว  

ส�านักงานเขตภาษีเจริญ ส�านักงานเขตบางกอกใหญ่ ส�านักงานเขตบางกอกน้อย ส�านักงานเขตตลิ่งชัน และ

ส�านกังานเขตธนบรุ ีเพือ่พจิารณาแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วทางน�า้ในพ้ืนทีฝ่ั่งธนบรุแีละการจดัเส้นทางการ

ท่องเที่ยวให้เกิดความเชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่ส�ารวจเส้นทางท่องเที่ยว 

ทางน�้าล�าคลองสายประวัติศาสตร์ โดยเริ่มต้นจากแม่น�้าเจ้าพระยา คลองภาษีเจริญ คลองบางหลวง  

คลองบางกอกน้อย และคลองชกัพระ ซ่ึงเป็นคลองทีม่ปีระวตัศิาสตร์ยาวนาน เป็นเส้นทางคมนาคมส�าคญัในอดตี  

เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม

อุปสรรคและจุดอ่อนทางการท่องเที่ยวทางน�้าในปัจจุบัน

๑.  ความทรุดโทรมของแหล่งท่องเที่ยว

๒.  บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวขาดการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

๓.  ปัญหาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทางน�้าที่ขาดความเชื่อมโยง

๔.  สิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐานทางการท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอ

๕.  ด้านระบบการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

๖.  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน�้าย่านฝั่งธนบุรี

๑.  ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรทางการท่องเที่ยว

 • ส�ารวจแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีคุณค่า น่าสนใจ

 • ออกแบบ ส�ารวจเส้นทางที่มีความสร้างสรรค์
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 • อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรท่องเที่ยว

 • ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก

๒.  ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว

 • จัดอบรม ศึกษาดูงาน ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ แลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อพัฒนาแนวคิด ความรู้ 

ความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓.  ด้านการพัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทางน�้า

 • ส�ารวจ ศึกษา พฒันาระบบเรอืโดยสารท่องเท่ียวทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม เช่น เรือไฟฟ้า เพ่ือใช้เดนิเรอื 

ในแม่น�้าล�าคลอง ส�าหรับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของคลองบางหลวงกับแม่น�้าล�าคลอง และ จุดบริการระบบ

ขนส่งอื่น ๆ

 • ประสานงานหน่วยงานที่มีความพร้อมในการเดินเรือ รูปแบบ “Hop-on Hop-off”

 • ขออนุญาตกรมเจ้าท่าในการเดินเรือ

๔.  ด้านการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐานทางการท่องเที่ยว

 • ส�ารวจ ศึกษา พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐานทางการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานส�าหรับ 

นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม และเพียงพอ

๕.  ด้านการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย

 • พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ป้ายเตือนนักท่องเที่ยว 

และพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว

๖.  ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 • ดูแลรักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว แม่น�้าล�าคลอง โดยการเก็บขยะ ระบบแยกขยะ

 • จัดกิจกรรมรณรงค์ ปลูกจิตส�านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

 • ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวและริมแม่น�้าล�าคลองให้สวยงาม

แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน�้าภาพรวมของกรุงเทพมหานคร มี ๕ ด้าน ดังนี้

๑.  อนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรด้านการท่องเทีย่ว การส�ารวจศกึษา สบืค้นเรือ่งราวประวตัศิาสตร์ เรือ่งราว 

ท้องถิน่ต่างๆ การสนบัสนนุให้เกดิการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟศูลิปวฒันธรรมประเพณใีห้ด�ารงอยูอ่ย่างมีคุณค่า การเกือ้หนนุ 

ให้บุคลากรที่ดูแลทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรมหรือผู้คนทางด้านวัฒนธรรม ให้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี อยู่อย่างเป็นที่

ยอมรับ

๒.  พฒันาแหล่งท่องเทีย่วเป็นด้านการสร้างสรรค์และพฒันาทรพัยากรคือน�ามาใช้มาสร้างสรรค์ให้มคุีณค่า 

ให้มีความน่าสนใจ โดยด�ารงอัตลักษณ์ด้านการพัฒนาย่านการค้าเก่าสู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พัฒนา 

ต่อยอดให้เกิดมูลค่าเรื่องอาหาร งานศิลปะหัตกรรม เช่น ย่านตลาดพลู ย่านวังหลัง เป็นต้น

๓.  พัฒนาระบบสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวในแม่น�้า สนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางน�้าในการแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เช่น ประตูระบายน�้า การทิ้งคอนกรีตลงในคลองจะท�าให้เรือทะลุเสียหาย การบริหาร

จัดการเรือเข้ามาแย่งประตูระบายน�้า เป็นต้น มีระบบขนส่งมวลชนเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักที่น่าสนใจ  

ท�าเส้นทางให้เชื่อมโยงกับระบบการขนส่ง

๔.  พัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ ให้มีการเช่ือมโยงถึงการเสริมสร้าง

ประสบการณ์ในการเย่ียมเยอืน มสีิง่ให้สมัผสั ให้ลองท�าและเรยีนรู ้การดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเทีย่ว 
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ให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบ โดยมีกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง หรือแรลลี่เก็บขยะ เป็นต้น การท�าให้เกิดจิตอาสา

ในพื้นที่ การสนับสนุนค้นหาพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น

๕.  พัฒนาดา้นเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายในการจัดการ เนื่องจากกรุงเทพมหานครหนว่ยงานเดียว

ไม่สามารถจัดการทั้งหมดได้ ต้องอาศัยภาคส่วนในท้องถิ่น ทั้งผู้ประกอบการ โรงเรียน สถานศึกษาและวัด เข้ามา

ช่วยกันในเรื่องการท�าเครือข่ายในการจัดการ โดยการฝึกอบรม Training ให้ความรู้ ให้วิสัยทัศน์ร่วมกัน การสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑.  ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ควรบูรณาการการท�างานร่วมกับส�านักงานเขตพื้นที่ 

ทีเ่กีย่วข้อง และส�านกัการระบายน�า้ เพือ่การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วทางน�า้ให้ครบทกุมติิ รวมทัง้ส�านกังานเขตพืน้ที่ 

ฝ่ังธนบรีุควรหารอืร่วมกนั โดยก�าหนดหน่วยงานรบัผดิชอบหลักและมอบหมายภารกจิให้ชัดเจน เพือ่ให้ได้ข้อสรปุ

เส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม

๒.  ส�านกังานเขตควรศกึษาแผนพฒันาแหล่งท่องเทีย่วทางน�า้ของกรงุเทพมหานครในภาพรวม  ควรเสนอ

ปัญหาอปุสรรคในแต่ละพืน้ทีใ่ห้ส�านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ว ซึง่เป็นหน่วยงานสนบัสนนุ เพือ่ประสานงาน 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและควรรายงานปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบด้วย 

กรณีงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่เพียงพอ อาจใช้งบพัฒนาเขตด�าเนินการหรือพิจารณาแนวทาง

ที่สามารถด�าเนินการได้ในเบื้องต้น

๓.  กรุงเทพมหานครควรส่งเสรมิให้ประชาชนหรอืชุมชนใกล้เคียงกบัแหล่งท่องเทีย่วมรีายได้จากการท่องเทีย่ว 

ด้วย เช่น ผลติภณัฑ์ชมุชนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ศลิปวฒันธรรมไทยทีม่คีณุภาพ ควรส่งเสรมิช่องทางการจ�าหน่าย หรือ 

อุดหนุนเป็นของที่ระลึกแก่แขกต่างประเทศหรือผู้มาศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

๔.  ควรประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวทางน�้าให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทราบอย่างทั่วถึง โดยใช้

สื่อมวลชนหรือประชาสัมพันธ์ช่องทางโซเชียลมีเดีย เพื่อให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน โดยเน้นกลุ่มเป้า

หมายภายในองค์กรเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายภายนอกองค์กรต่อไป

๕.  ควรปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว เช่น ป้ายบอกทาง  

ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว และห้องสุขา ให้ได้มาตรฐาน

๔. ผลการแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่๓๔ และการเตรยีมความพร้อมของกรงุเทพมหานคร 
ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังที่ ๔๖ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการ
ด�าเนินงาน

๔.๑  ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔

การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ “น่านเกมส์” เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

กรงุเทพมหานครส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนั ๔๕ ชนดิกฬีา คือ กรฑีา กอล์ฟ กาบดัด้ี กฬีาทางอากาศ คาราเต้โด  

จักรยาน ตะกร้อ ชักกะเย่อ ชอฟท์เทนนิส ซอฟท์บอล เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส เนตบอล บาสเกตบอล 

แบดมินตัน บริดจ์ ปัจจักสีลัต เพาะกาย เปตอง ฟุตบอล-ฟุตซอล ฟิกเกอร์สเก็ต มวยไทยสมัครเล่น มวยปล�้า  

มวยสากลสมัครเล่น ยิมนาสติก ยกน�้าหนัก ยิงปืน ยูโด ยูยิตสู รักบี้ฟุตบอล เรือพาย ลีลาศ ว่ายน�้า วอลเลย์บอล
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วอลเลย์บอลชายหาด วซู ูวูด้บอล หมากล้อม สนกุเกอร์ เอก็ซ์ตรมี ครกิเกต็ แฮนด์บอลในร่ม - ชายหาด ฮอกกีใ้นร่ม  

ฟันดาบสากล เจ็ตสกี และกีฬาสาธิต ๑ ชนิดกีฬา คือ โรลเลอร์สกี จ�านวนนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน รวม 

๑,๑๙๒ คน แบ่งเป็น นักกีฬาชาย ๔๙๙ คน นักกีฬาหญิง ๔๗๗ คน ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ควบคุม ๒๑๖ คน

จังหวัดน่านได้จัดให้โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม เป็นกองอ�านวยการและท่ีพักนักกีฬาของ

กรงุเทพมหานคร นกักฬีาและผูฝึ้กสอนได้รบัการสนบัสนนุค่าเดนิทางจากการกฬีาแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์

ที่ก�าหนด รวมทั้งค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ฝึกซ้อม ชุดแข่งขันและชุดวอร์มส�าหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน  

ค่าเบีย้เลีย้งฝึกซ้อมส�าหรบันกักฬีา ได้รบัคนละ ๒๐๐ บาทต่อวนั ผูฝึ้กสอน ได้รบัคนละ ๒๕๐ บาทต่อวนั รวม ๔๑ วนั  

ค่าเบีย้เลีย้งการแข่งขนั นกักีฬาจะได้รับ ๒๕๐ บาทต่อวนั และกรงุเทพมหานครสมทบให้อกี คนละ ๕๐ บาทต่อวนั  

รวมเป็น ๓๐๐ บาทต่อวัน ผู้ฝึกสอน ได้รับ ๓๐๐ บาทต่อวัน เบิกจ่ายตามจ�านวนวันที่เข้าแข่งขันจริง เงินรางวัล

ส�าหรบันกักฬีา ประเภทบคุคล ชนะเลศิ ได้รบัคนละ ๔,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอนัดบั ๑ ได้รบัคนละ ๓,๐๐๐ บาท  

และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับคนละ ๒,๐๐๐ บาท กีฬาประเภททีม ชนะเลิศ ได้รับคนละ ๓,๐๐๐ บาท  

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับคนละ ๒,๐๐๐ บาท และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับคนละ ๑,๐๐๐ บาท นอกจากนี้  

รางวัลชนะเลิศ ผู้ฝึกสอนจะได้รับ ๑๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิกรุงเทพมหานครได้รบัเหรยีญรางวัล รวม ๓๖๑ เหรยีญ โดยแบ่งเป็น  

เหรียญทอง ๑๒๕ เหรียญ เหรียญเงิน ๑๑๘ เหรียญ และเหรียญทองแดง ๑๑๘ เหรียญ กีฬาที่ได้รับเหรียญทอง

มากที่สุด คือ กีฬาว่ายน�้า ได้เหรียญทองจ�านวน ๒๑ เหรียญ จากที่เข้าแข่งขันทั้งหมด ๓๘ เหรียญ การเข้าร่วมการ

แข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาตใินครัง้นี ้ใช้งบประมาณรวม ๒๑,๐๕๔,๒๗๗ บาท โดยเบกิจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปี ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๙,๐๐๓,๔๗๗ บาท และเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินส่งเสริม 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ เป็นเงิน ๒,๐๕๐,๘๐๐ บาท และนอกจากน้ี ได้รับเงินสนับสนุนจากนายกสโมสรกีฬา

กรุงเทพมหานครเป็นค่าอาหารส�าหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๔.๒  การเตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ ก�าหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัด

เชยีงราย โดยมพิีธเีปิดในวนัที ่๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ กรุงเทพมหานครส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขนั ๔๔ ประเภท 

ประกอบด้วย นักกีฬาชาย ๕๓๑ คน นักกีฬาหญิง ๔๗๒ คน และผู้ฝึกสอน ๒๑๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๒๑๕ คน 

ที่พักนักกีฬาเป็นไปตามที่จังหวัดเชียงรายก�าหนดซึ่งจะอยู่ใกล้สนามแข่งขัน ซึ่งกรุงเทพมหานครจะแข่งขันคัดตัว

นักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาของกรุงเทพมหานคร และจากประชาชนทั่วไป ผลการแข่งขันคัดตัวกีฬาบางประเภท

จะเป็นนักเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เช่น ยิมนาสติกและยกน�้าหนัก ซึ่งเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติได้รับ

รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกก็เข้าร่วมการแข่งขันในทีมของกรุงเทพมหานคร จากนั้นจะต้อง

แข่งขันเพื่อคัดเลือกระดับภูมิภาค จากทั้งหมด ๑๔ จังหวัด ณ จังหวัดจันทบุรี ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

ของกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๒๑,๖๙๙,๖๗๘ บาท ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการแข่งขันคัดตัวนักกีฬาได้รับโอน

จากการกีฬาแห่งประเทศไทย ประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมกีฬา

กรุงเทพมหานคร เป็นค่าอาหารเลี้ยงนักกีฬา เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งที่ผ่านมาสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร

จะได้รับเงินอุดหนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เช่น ปี ๒๕๖๐ ได้รับเงินอุดหนุนจ�านวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ส่วนปี ๒๕๖๑ ได้รับเงินอุดหนุนจ�านวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท การแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่ผ่านมาจะมีความคิดเห็น

จากจังหวัดอื่น ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกตัวแทนระดับภาค ซึ่งในภาค ๑ มีทั้งหมด ๑๔ จังหวัด ต้องการให้แยก
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กรงุเทพมหานครออกจากการคดัเลอืกตวัแทนระดบัภาค เพราะกรงุเทพมหานครจะส่งนกักฬีาแข่งขนัจ�านวนมาก

และมีความสามารถท�าให้ตัดโอกาสจังหวัดอื่น ๆ

ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑.  สมาคมกฬีากรงุเทพมหานครควรมบีทบาทช่วยสนบัสนนุงานด้านการกฬีาของกรงุเทพมหานครให้เป็น

รูปธรรมเช่นเดียวกับสมาคมกีฬาประจ�าจังหวัดอื่น ๆ อาจจัดกิจกรรมขอรับเงินทุนจากภาคเอกชนเพื่อน�ารายได้ 

มาสนับสนุนกิจกรรมและเพิ่มศักยภาพงานด้านการกีฬาของกรุงเทพมหานคร จะช่วยให้การพัฒนาด้านกีฬา 

มีประสิทธิภาพ

๒. กรุงเทพมหานครควรพิจารณานายกสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร โดยเชิญบุคคลจากภาคเอกชนที่มี

ศกัยภาพและมใีจรกัด้านการกฬีา เพือ่ให้สามารถสนบัสนนุและผลกัดนักจิการด้านการกฬีาของกรงุเทพมหานคร

ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการแกไ้ขปัญหาการพัฒนาคณุภาพการศกึษา
ของโรงเรยีนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๔) ประจ�าปี

พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของนายพรชัย เทพปัญญา 

เร่ือง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และที่ประชุมลงมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ประกอบด้วย 

คณะกรรมการฯ จ�านวน ๑๓ คน ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญฯได้มีมติเห็นชอบเลือก นายค�ารณ โกมลศุภกิจ  

เป็นประธานกรรมการ นายพรชัย เทพปัญญา เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง  

เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง และนายธนิต กิตติพัธโนทัย เป็นกรรมการและเลขานุการ  

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ก�าหนดหลักในการด�าเนินงานดังนี้

๑. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากวิจัยความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อน�ามาเป็นองค์ประกอบ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นกับผู้เกี่ยวข้อง

กบัการจดัการศกึษาและผูม้อี�านาจในการน�านโยบายด้านการศกึษาสูก่ารปฏบิตัแิละความคดิเหน็จากประสบการณ์

ตรงของผู้มีส่วนในการผลิตครู 

๒. ตั้งคณะอนุกรรมการจ�านวน ๒ คณะ คือ ๑) คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาการบริหารการศึกษา  

ท�าหน้าที่ศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู การพัฒนาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการพัฒนาด้านกายภาพของโรงเรียน โดยมี นายพรชัย เทพปัญญา เป็นประธานอนุกรรมการ 

นายภาส ภาสสทัธา เป็นรองประธานอนกุรรมการ และนางจริภญิญา สนันภิางกรู เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร  

และ ๒) คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครท�าหน้าที่ศึกษา แนวทางการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาโดยมี นายพลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง เป็นประธานอนุกรรมการนางสาวฐานิตา แพร่วาณิชย์  

เป็นรองประธานอนุกรรมการและนางสาวถวิล จันทร์สว่างเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

การด�าเนินการ : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษา ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร    

สมยัประชมุสามญั สมยัท่ีสาม (คร้ังที ่๔) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ เมือ่วนัพุธที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึง่ทีป่ระชุม 

สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ 

โดยคณะกรรมการวิสามัญฯได้ประชุมระดมแนวคิดร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ผู้มีส่วน

เกีย่วข้องในการผลติคร ูพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษา เช่น อาจารย์จากมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ อาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ หัวหน้าส่วนราชการในส�านักการศึกษา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมกันหา

แนวทางพฒันาคณุภาพการศกึษากรงุเทพมหานครเชงิระบบ โดยมกีรอบแนวคดิการพฒันาคณุภาพเชงิระบบ ดังนี้

๑.  การบรรจุแต่งตั้ง การขาดแคลนครูและการสอบบรรจุแต่งตั้ง เพื่อสามารถเรียกบรรจุครูได้ทันกรณี 

มีการขาดอัตราที่ต้องการ

๒.  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการครูตรงกับความ

ต้องการในการพัฒนาครูไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๓.  การประเมินวิทยฐานะ เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา 

๔.  การจัดการเรียนการสอน ครูควรได้รับการพัฒนารูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยการจัด

กจิกรรมทีส่นองตอบหรอืกระตุน้ความสนใจใฝ่เรยีนรูข้องผูเ้รยีน บรกิารจดัการเรยีนให้ผูเ้รยีนมคีวามสขุ สนกุสนาน

ต่อการเรียน ผูเ้รยีนได้เรยีนรูโ้ดยปฏบิตัจิรงิจากแหล่งเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกบัเป้าหมายหรอืจดุประสงค์ของหลักสูตร

๕.  ผลลพัธ์ทีต้่องการให้เกดิกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนควรได้รบัการพฒันาศักยภาพเหมาะสมตามวยัครอบคลุมทัง้

ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๖.  ด้านสภาพแวดล้อม ควรปรบัปรงุกายภาพของโรงเรยีนเพือ่ให้มแีหล่งเรยีนรูท้ีเ่พยีงพอ บรรยากาศเอือ้

ต่อการเรียนรู้ มีห้องเรียน อาคารเรียนที่เหมาะสม เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ การก่อสร้างอาคารเรียนควรเน้น

ด้านความปลอดภยัมเีครอืข่ายร่วมพฒันาและสนบัสนนุทรพัยากรเพือ่การเรยีนรู้ให้เหมาะสมตามสภาพบรบิทของ

สถานศึกษา

ข้อเสนอแนะ

เพือ่ให้การพฒันาคณุภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครมปีระสทิธภิาพ กรงุเทพมหานครควรมเีป้าหมาย

การด�าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในองค์รวม ดังนี้

๑)  ด้านผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ  

(Attributes) จนเกิดประสบการณ์จริง (Experience) ด้วยการก�าหนดเป้าหมายเชิงสมรรถนะกับผู้เรียนทุกคน 

เน้นการเรียนรู้ที่เป็นของผู้เรียน โดยผู้เรียน และเพื่อผู้เรียน

๒)  ด้านกระบวนการ/ วิธีการ/ กิจกรรม/ เนื้อหา/ หลักสูตร มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจ  

มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มุ่งต่อการท�างาน มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีจิตสาธารณะ มีความรู้

ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และน�าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงจนเกิดผลงานเชิงประจักษ์ สร้างสรรค์ผลงาน

จนประสบความส�าเร็จด้วยกระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ครูเป็นเพื่อน ผู้ชี้แนะ หรือสนับสนุน

ให้เกิดการเรียนรู้ 

๓)  ด้านคร ูจ�าเป็นต้องพฒันาครใูห้มีคุณภาพ โดยครตู้องมสีมรรถนะทัง้ด้านความรู ้ทกัษะการจดัการเรยีน

การสอน คุณลักษณะความเป็นครูตามคุณวุฒิ ครูต้องมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ

๔)  ด้านการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิ/การวัดประเมินผล ต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ มีทักษะ และเกิดความ

เชีย่วชาญในการวดัและประเมนิผล สามารถประเมนิผลได้ตรงตามสภาพจริง ครอบคลมุพฒันาการทัง้ด้านความรู้  

ทักษะ และคุณลักษณะ โดยครูสามารถวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลและน�าผลการประเมินมาพัฒนา

ผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพ สามารถสร้างเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพได้

๕)  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน จึงต้องพัฒนาหรือส่งเสริมให้ครูมีทักษะในการบริหารจัดการชั้นเรียน 

มทีกัษะในการรูจ้กัเดก็ เข้าใจเดก็เป็นรายบคุคล และมทีกัษะในการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน สามารถกระตุน้เดก็ให้

กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เรียนอย่างมีความสุขและเห็นความส�าคัญของตนเองในการร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

๖)  ด้านเครือข่ายส่งเสริมการเรยีนรู ้ครแูละผูบ้รหิารสถานศึกษาต้องมคีวามสามารถในการสร้างเครอืข่าย 

สนับสนุนการเรียนรู้โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ชุมชนเห็นความส�าคัญและประโยชน์ของการศึกษาจนเกิดความ
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ตระหนักที่จะเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

๗)  ด้านทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Resources) ต้องสนับสนุนให้ครูและผู้บริหารสถาน

ศึกษาสร้างและใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพโดยให้มีแหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี

ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะไปต่อยอดเป็นรายได้หรือประกอบอาชีพได้ จนเกิดทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต
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คณะกรรมการวสิามญัศกึษาปัญหาและผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม
ในการกอ่สร้างโครงการ One Bangkok พ้ืนทีเ่ขตปทุมวนั

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๒)ประจ�าปี

พทุธศกัราช ๒๕๖๐ เมือ่วนัพธุที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทีป่ระชมุได้พจิารณาญตัตขิอง นายพรชัย เทพปัญญา เรือ่ง 

ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง

โครงการ One Bangkok พื้นที่เขตปทุมวัน และที่ประชุมลงมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ประกอบด้วย 

คณะกรรมการฯ จ�านวน ๑๓ คน ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญฯได้มีมติเห็นชอบเลือกนายพรชัย เทพปัญญาเป็น

ประธานกรรมการ พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายวีรชัย พุทธวงศ์

เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง และนางสาวสวรรยา ธรรมอภิพล เป็นกรรมการและเลขานุการ  

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครอบคลุมทั้งฝ่ายเจ้าของ

โครงการและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการด�าเนินโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม  วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุม

เจ้าของโครงการ   

ตวัแทนเจ้าของโครงการ (บริษทั เกษมทรัพย์วฒันจ�ากัด) เพือ่ชีแ้จงรายละเอยีดโครงการและการด�าเนนิการศกึษาวเิคราะห์

และบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ท (ประเทศไทย) จ�ากัด)  ผลกระทบสิง่แวดล้อมรวมทัง้กจิกรรมการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

ตัวแทนนิติบุคคลผู้จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผล

กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

(บริษัท ไท-ไท วิศวกร จ�ากัดและผู้เชี่ยวชาญที่ร่วม

จัดท�ารายงาน EIA ของโครงการ) 

ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการด�าเนินโครงการ

ตวัแทนชมุชนรอบพ้ืนทีโ่ครงการ (ชุมชนเคหะบ่อนไก่  ๑. สอบถามข้อเท็จจริงเรื่องการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ 

ชุมชนกุหลาบแดง และชุมชนซอยพระเจน) ประชาชนระหว่างการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

ตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ สิ่งแวดล้อม

(บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัดและบรษิัท  ๒. รบัฟังข้อห่วงกงัวล รวมถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึนจากการด�าเนนิ 

ธนบุรีพานิช จ�ากัด)  โครงการ

ตัวแทนจากสถานทูตออสเตรเลีย สถานทูตเยอรมัน 

และสถานทูตญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ  
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การด�าเนินการ : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษา ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร     

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่

ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษา โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อห่วงกังวล

จากผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการด�าเนินโครงการโดยแยกตามกลุ่มผู้อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ ดังนี้ 

 กลุ่มผู้อาจได้รับผลกระทบ  ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ

ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ ชุมชน ๑. ชุมชนยังขาดความเข้าใจเรื่องผลกระทบและมาตรการป้องกันแก้ไขผล 

เคหะบ่อนไก่ ชุมชนกุหลาบแดง และ กระทบของโครงการ เนือ่งจากเป็นเรือ่งทีย่ากและซับซ้อน เจ้าของโครงการควร 

ชุมชนซอยพระเจน  ลงพื้นที่เพื่อท�าความเข้าใจและสร้างความชัดเจนให้ชุมชน

  ๒. ยังมีความกังวลว่าในทางปฏิบัติ บริษัทจะท�าตามมาตรการที่ก�าหนดไว้ได้ 

  จริงหรือไม่

  ๓. กังวลว่าหากมีการขยายพื้นที่โครงการในอนาคตจะท�าให้เจ้าของโครงการ 

  ไม่ต่อสัญญาเช่ากับชุมชน และคนในชุมชนจะไม่มีที่อยู่อาศัย

ผู้ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับพื้นที่ ๑. ปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นจากการด�าเนินโครงการอาจส่งผลกระทบ

โครงการ   ต่อการเดินทางของลูกค้าและกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ไม่มีความม่ันใจว่า 

  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของโครงการจะสามารถลดผลกระทบ 

  จากการจราจรได้จริง

  ๒. กงัวลเรือ่งการส่องสะท้อนแสงจากกระจกของตึกสงูโครงการ One Bangkok  

  อาจส่งผลกระทบกับอาคารที่ตั้งอยู่รอบโครงการ

  ๓. ไม่มีความชดัเจนเรือ่งช่องทางการร้องเรยีนเมือ่มผีลกระทบหรอืความเสยีหาย 

  เกิดขึ้นทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด�าเนินโครงการ

  ๔. กังวลว่าข้อห่วงกังวลของตนเองที่ให้กับบริษัทที่ปรึกษาจะไม่ปรากฏอยู่ใน 

   รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมทีเ่สนอต่อคณะกรรมการผูช้�านาญ 

  การพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านอาคาร การจดัสรร 

  ที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร

ตัวแทนจากสถานทูตออสเตรเลีย  ๑. ในระยะก่อสร้าง มีความกังวลเรื่องเสียง ฝุ่นละออง และความปลอดภัย

สถานทูตเยอรมัน และสถานทูตญี่ปุ่น  ๒. ในระยะด�าเนินการ มีความกังวลเรื่องปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มมากขึ้น  

  เนือ่งจากปัจจบุนัการจราจรในพืน้ทีต่ดิขดัมากอยูแ่ล้ว นอกจากนี ้การประเมนิ 

  ผลกระทบเป็นเพียงการคาดการณ์โดยใช้แบบจ�าลองเท่านั้น ในความเป็นจริง 

  อาจมีการคลาดเคลื่อนได้

  ๓. ไม่มั่นใจว่ามาตรการที่ก�าหนดจะสามารถลดผลกระทบด้านจราจรในพื้นที ่

  ได้จริง
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๑. ข้อสังเกตเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการ  

 ๑.๑ การวิเคราะห์ปริมาณการจราจรของโครงการเป็นเพียงการคาดการณ์โดยใช้แบบจ�าลองหากใน

อนาคต ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามแบบจ�าลองและเกิดผลกระทบขึ้น กรุงเทพมหานครอาจต้องรับผิดชอบ

ต่อความเสียหายในฐานะหน่วยงานผู้อนุญาต

 ๑.๒ การพจิารณาผลกระทบต้องค�านงึถงึผลกระทบระยะยาว  อย่างน้อยต้องครอบคลมุในระยะ ๖๐ ปี 

ตามสญัญาเช่าทีด่นิ ๓๐ ปี + ๓๐ ปี ซึง่ต้องพจิารณาอตัราการเจรญิเตบิโตของเมอืงทัง้ด้านการจราจร สิง่แวดล้อม 

สังคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๒. ข้อสังเกตเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การด�าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการขาดการเปิดเผยร่างรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดล้อมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี(PublicReview) ถงึแม้ว่านติบุิคคลผูจ้ดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ 

สิง่แวดล้อมของโครงการจะยนืยนัว่าได้ด�าเนนิการรบัฟังความเหน็จากผูม้ส่ีวนได้เสยีครบถ้วนแล้ว แต่ผูม้ส่ีวนได้เสยี 

ไม่มีความมั่นใจว่าข้อห่วงกังวลของตนเองได้รับการระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม ่

อย่างไร และมีการน�าข้อห่วงกังวลไปพิจารณาอย่างไรบ้าง อีกทั้งผู้มีส่วนได้เสียไม่อาจทราบได้เลยว่าข้อมูลที่

บรษิทัแจ้งให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีรบัทราบในช่วงการรบัฟังความเหน็เป็นข้อมลูเดยีวกบัทีป่รากฏในรายงานฉบบัทีย่ืน่ให้ 

คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (คชก.) พิจารณาหรือไม่ นอกจากนี้  

ผู้มีส่วนได้เสียจากการด�าเนินโครงการไม่มีความมั่นใจเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบและการก�าหนดมาตรการลด 

ผลกระทบของโครงการในประเด็นหลกัๆ ได้แก่ การจราจร การจดัการขยะ และมลพษิ รวมทัง้ปัญหาในช่วงระยะเวลา 

ก่อสร้างว่ามาตรการเหล่านั้นจะป้องกันแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จริง

คณะกรรมการวสิามญัฯไดพิ้จารณาปัญหาและผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม
ในการกอ่สร้างโครงการและมขีอ้สรุปดงัตอ่ไปนี้ 

๑. เจ้าของโครงการต้องเปิดเผยร่างข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่อประชาชนผ่าน

ช่องทางทีป่ระชาชนเข้าถงึได้ง่าย และเปิดช่องทางรบัฟังความเหน็เพิม่เตมิเพือ่ให้ได้ความเหน็ทีค่รอบคลุมมากทีสุ่ด

ตามเจตนารมณ์บทบญัญตัริฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๗๘  

ซึง่มาตรา ๕๘ ระบวุ่าบคุคลและชมุชนย่อมมสิีทธไิด้รบัข้อมลู ค�าชีแ้จงและเหตผุลจากหน่วยงานรฐัก่อนการด�าเนนิ

การหรืออนุญาต

๒. เจ้าของโครงการควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและก�าหนดทางเลือกในการ

จดัการมากกว่าใช้ข้อมลูการคาดการณ์จากแบบจ�าลองเพยีงอย่างเดยีว ควรมกีารก�าหนดแผนการรบัเรือ่งร้องเรยีน

และมาตรการชดเชยหรอืเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบจากโครงการ โดยระบผูุ้รบัผิดชอบและระยะเวลาให้ชดัเจน ทัง้นี้ 

แผนการและมาตรการควรต้องได้รับความเหน็พ้องจากผูท้ีอ่าจได้รบัผลกระทบด้วย ไม่ใช่เพยีงได้รบัความเหน็ชอบ

จาก คชก. เท่านั้นเพื่อความยั่งยืนของโครงการในการอยู่ร่วมกับชุมชน และสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ต้องยึดถือตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๘ ที่ก�าหนดให้รัฐต้องระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
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และความหลากหลายทางชวีภาพน้อยทีส่ดุ และต้องด�าเนนิการให้มกีารเยยีวยาความเดอืดร้อนหรอืเสียหายให้แก่

ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม และโดยไม่ชักช้า

๓. คณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อห่วงกังวลเก่ียวกับประเด็นเรื่องความรับผิดชอบของผลจากการด�าเนิน

โครงการ และมีความเห็นว่า คชก. ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบพิจารณาก่อนให้ความเห็นชอบรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี กรุงเทพมหานครต้องสามารถด�าเนินการก�ากับดูแลให้เจ้าของ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหากมีความเสียหายเกิดขึ้น

กรงุเทพมหานครต้องรบัผดิชอบต่อความเสยีหายในฐานะหน่วยงานผูอ้นญุาตตามมาตรา ๕๘  ซึง่ระบอุย่างชัดเจน

ว่าการด�าเนนิการใดของรฐั หรอืทีรั่ฐจะอนญุาตให้ผูใ้ดด�าเนนิการ ถ้าการน้ันอาจมผีลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ 

คณุภาพสิง่แวดล้อม สขุภาพอนามยั คณุภาพชวีติ หรอืมส่ีวนได้เสียส�าคัญอืน่ใดของประชาชนหรอืส่ิงแวดล้อมอย่าง

รนุแรง รฐัต้องด�าเนนิการให้มกีารศึกษาและประเมนิผลกระทบต่อคณุภาพสิง่แวดล้อมและสขุภาพของประชาชน

หรอืชมุชน และจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนได้เสยีและประชาชนและชมุชนทีเ่กีย่วข้องก่อน เพือ่น�า

มาประกอบการพิจารณาด�าเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ
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คณะกรรมการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงระเบียบ
กรงุเทพมหานคร วา่ดว้ยชมุชน และกรรมการชมุชน พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบยีบ 
กรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๕๔

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๗) ประจ�าปี 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ เม่ือวันพุธท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ท่ีประชุมได้พิจารณาญัตติของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์  

เร่ือง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงระเบียบ

กรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่าย 

เกีย่วกบัการสนบัสนนุการพฒันาชมุชน พ.ศ. ๒๕๕๔ และลงมตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวิสามญัฯ ประกอบด้วย 

คณะกรรมการฯ จ�านวน ๑๘ คน ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มีมติเห็นชอบเลือก นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์  

เป็นประธานกรรมการ พลตรีสุทธิชัย วงษ์บุบผา เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายเกรียงพล พัฒนรัฐ  

เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง และนางสาวปิยธิดา นิยม เป็นกรรมการและเลขานุการ

หลักการด�าเนินงาน : เน่ืองจากระเบียบกรุงเทพมหานครทั้ง ๒ ฉบับ ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้ว  

ประกอบขณะนี้สภาพสังคมของกรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนแปลงไปมาก จึงสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบ

กรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเรียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๔ ในเรื่องต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม

ของกรุงเทพมหานคร โดยก�าหนดกรอบประเด็นในการพิจารณา หลักเกณฑ์การจัดตั้งชุมชน อ�านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการชุมชนรวมถึงงบประมาณสนับสนุนชุมชน การบริหารงานของส�านักงานเขตต้องครอบคลุมพื้นที่

ทัง้หมดให้มคีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ เพือ่ให้ชมุชนสามารถพึง่ตนเองได้และการบรหิารจดัการเป็นอย่างมปีระสทิธภิาพ

การด�าเนนิงาน : คณะกรรมการวสิามญัศกึษาและเสนอแนะแนวทางปรับปรงุระเบยีบกรงุเทพมหานครว่า

ด้วยชมุชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบยีบกรงุเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการสนบัสนนุ

การพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ศึกษาโดยพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗, พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑, 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการคดัเลอืกก�านนั พ.ศ. ๒๕๕๑, ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลอืก

ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ยกร่างระเบียบกรุงเทพมหานคร ๒ ฉบับ (๑) ร่างระเบียบ

กรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. .... (๒) ร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. .... โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ชือ่ร่างระเบยีบกรงุเทพมหานครนีใ้ช้ชือ่ว่า “ระเบียบกรงุเทพมหานครว่าด้วยชมุชนและกรรมการ

ชุมชน พ.ศ. ....” ร่างระเบียบกรุงเทพหมานครดังกล่าวมีทั้งสิ้น จ�านวน ๑๐ หมวด ๘๒ ข้อ ดังนี้

ข้อ ๕ เป็นการก�าหนดให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียนนี้ และได้น�าข้อ ๘๐ จากระเบียบ
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กรงุเทพมหานครว่าด้วยชมุชนและกรรมการชมุชน พ.ศ. ๒๕๕๕ มาไว้เป็นวรรคสอง “ในกรณีทีม่เีหตพุเิศษสมควร

ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือท่ีไม่ได้ก�าหนดไว้ในระเบียบน้ีให้เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาส่ังการ 

เป็นกรณี ๆ ไป”

หมวด ๑ ข้อความทั่วไป ข้อ ๖ เป็นการก�าหนดค�านิยามศัพท์หรือความหมายของการพัฒนาชุมชน ชุมชน 

สมาชิกชุมชน คณะกรรมการชุมชน แผนชุมชน ขอบเขตของชุมชน ในระเบียบกรุงเทพมหานครนี้

หมวด ๒ ชุมชน ข้อ ๗ ถึงข้อ ๑๓ เป็นการก�าหนดแบ่งประเภทชุมชนและความหมายให้ครอบคลุม 

ในทุกพื้นที่ประกอบด้วย ชุมชนแออัด ชุมชนเมือง ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน ชุมชนอาคารสูง ชุมชน นิติบุคคล 

ชมุชนรปูแบบพเิศษ และชุมชนประเภทอืน่ตามหลกัเกณฑ์ทีก่รงุเทพมหานครก�าหนด และการก�าหนดหลกัเกณฑ์

ในการจัดตั้งชุมชน การพ้นสภาพการเป็นชุมชน

หมวด ๓ คณะกรรมการชุมชน ข้อ ๑๔ ถึงข้อ ๒๓ เป็นการก�าหนดจ�านวนกรรมการชุมชนที่จะพึงมีได้  

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการชุมชน บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิลงสมัครเป็นกรรมการชุมชน  

บุคคลที่มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน การพ้นจากต�าแหน่งกรรมการชุมชน และการลาออกของกรรมการชุมชน

หมวด ๔ การได้มาซึ่งคณะกรรมการชุมชน ข้อ ๒๔ ถึงข้อ ๔๑ เป็นการก�าหนดการรับสมัครเป็นกรรมการ

ชุมชน คุณสมบัติ วันรับสมัคร วันเลือก ระยะเวลาและสถานที่ 

หมวด ๕ การด�าเนินงานของกรรมการชุมชน ข้อ ๔๒ ถึงข้อ ๕๖ เป็นการก�าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ

ชมุชน การพ้นจากต�าแหน่งกรรมการชุมชน หน้าทีป่ระธานกรรมการชมุชน รองประธานกรรมการชมุชน เลขานกุาร 

เหรญัญกิ นายทะเบยีน และประชาสมัพนัธ์ การมีส่วนร่วมของสมาชกิชมุชน และการจดัระเบยีบวาระการประชมุ

หมวด ๖ บทบาทส�านักงานเขตในการพัฒนาชุมชน เป็นการก�าหนดให้ให้ส�านักงานเขตจัดให้มีข้อมูล

ด้านประชากร และด้านพื้นที่ของชุมชนแต่ละประเภทในเขตพื้นที่ในเชิงมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ ส�าหรับใช้

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ซ่ึงอย่างน้อยข้อมูลที่มีต้องแสดงให้เห็นถึงทุน ศักยภาพ ปัญหาและความ

ต้องการในพืน้ที ่ตลอดจนสถานภาพของประชากรทีจ่ะต้องได้รบัการส่งเสรมิ สนบัสนนุ คณุภาพชวีติในด้านต่างๆ  

โดยกรุงเทพมหานครจะก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นแนวทางเดียวกัน

หมวด ๗ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ข้อ ๖๓ ถึงข้อ ๗๕ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย  

ส่วนที่ ๑ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน ข้อ ๖๓ ถึง ๗๐ เป็นการก�าหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์

พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน และการบริหารจดัการศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนในชุมชน ส่วนที ่๒ อาสาสมคัรผู้ดแูลเดก็  

ข้อ ๗๒ ถึงข้อ ๗๕ เป็นการก�าหนดคุณสมบัติอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก การคัดเลือกอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และหน้าที่

ความรับผิดชอบของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

หมวดที่ ๘ การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ข้อ ๗๖ ถึงข้อ ๗๗ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที ่๑ การพฒันา เป็นการก�าหนดให้ชมุชนควรได้รบัการพฒันาด้านหลัก ซึง่เป็นสิทธขิัน้พืน้ฐานของชุมชน ดงันี้ 

การพฒันาคณุภาพชวีติแิละสงัคม การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัและสภาพแวดล้อมชุมชนอย่างยัง่ยนื การพฒันาเศรษฐกจิ

ชุมชน การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในสังคม การพัฒนาอนามัยชุมชน และการพัฒนาภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นชาติไทย ส่วนที่ ๒ การส่งเสริม สนับสนุน ข้อ ๗๗ เป็นการก�าหนดให้

ชุมชนพึงได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และ

พึ่งพาตนเองได้
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หมวดที ่๙ การควบคมุและรกัษาทรพัย์สนิทางราชการ ข้อ ๗๘ ถงึข้อ ๗๙ เป็นการก�าหนดให้คณะกรรมการ

ชมุชนพึงมหีน้าทีด่แูลรักษาทรพัย์สนิของส�านกังานเขต หรอืหน่วงงานของกรงุเทพมหานครทีอ่ยูใ่นการครอบครอง

หรือเพื่อใช้ในกิจการของชุมชน

หมวดที่ ๑๐ เบ็ดเตล็ด ข้อ ๘๐ แบบพิมพ์และทะเบียนต่าง ๆ ให้ใช้แบบพิมพ์ตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๘๑ ชุมชนซึ่งได้รับการจัดตั้งก่อนใช้ระเบียบนี้ ให้มีฐานะเป็นชุมชนตามระเบียบนี้

ข้อ ๘๒ กรรมการชมุชนซึง่ได้รบัเลอืกก่อนใช้ระเบยีบนี ้ให้ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนครบวาระตามระเบยีบเดมิ

(๒) ชื่อร่างระเบียบกรุงเทพมหานครนี้ใช้ชื่อว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ....” ร่างระเบียบกรุงเทพมหานครดังกล่าวมีทั้งสิ้น จ�านวน ๑๐ ข้อ ดังนี้

ข้อ ๕ เป็นการก�าหนดค�านิยามศัพท์หรือความหมายของการพัฒนาชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 

เด็กก่อนวัยเรียน เด็ก เยาวชน อาสาสมัคร กรรมการชุมชน ในระเบียบกรุงเทพมหานครนี้

ข้อ ๖ เป็นการก�าหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชน

และกรรมการชุมชนของกรุงเทพมหานคร ให้ก�าหนด ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการ  

ที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้จัด ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้สถานที่ ค่าพาหนะ และค่าขนส่ง ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ค่าจ้าง

แรงงาน ค่าของรางวัล ของขวัญ และของท่ีระลึก ค่าอาหารในกรณีท่ีเห็นเป็นการสมควรแก่เด็กในศูนย์พัฒนา

เด็กก่อนวัยเรียน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบัตรผ่านประตูและค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน และ 

ค่าด�าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

ข้อ ๗ เป็นการก�าหนดการเบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุนพัฒนาชุมชนตามข้อ ๖ ให้ด�าเนินการดังน้ี การเบิก 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนคณะกรรมการชุมชนให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้าย ๑ การเบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์พัฒนา

เด็กก่อนวัยเรียนให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้าย ๒

ข้อ ๘ เป็นการก�าหนดกรณีชุมชนท่ีเป็นนิติบุคคลซึ่งถือว่าเป็นชุมชนที่พัฒนาแล้ว ที่ขึ้นทะเบียนกับ

กรุงเทพมหานคร หากได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนตามกฎหมายอื่นหรือกรณีกฎหมายให้

สามารถเรียกเก็บเงินจากสมาชิกชุมชนได้เอง ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบนี้

ข้อ ๙ เป็นการก�าหนดในกรณทีีช่มุชนได้รบัการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการพฒันาชุมชนตามระเบยีบนี ้หาก

ชุมชนนั้นได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  มาเป็นระยะเวลา ๕ ปี หรือมีเหตุกรณีอื่น ๆ  ที่เห็นสมควรเมื่อกรุงเทพมหานคร

พิจารณาเห็นว่า ชุมชนมีความมั่นคง พึ่งพาตนเองได้ มีรายได้ของตัวเองตามสมควรแล้ว ถือว่าเป็นชุมชนที่ได้รับ

การพัฒนาแล้ว และยกระดับเป็นชุมชนเข้มแข็งตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครก�าหนด ชุมชนอาจจะไม่ได้รับ

ค่าใช้จ่ายตามที่ก�าหนดไว้ตามระเบียบนี้ก็ได้ แต่กรุงเทพมหานครจะพิจารณาให้การสนับสนุนช่วยเหลืออย่างอื่น

ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครก�าหนด

ข้อ ๑๐ เป็นการก�าหนดในกรณมีเีหตพิุเศษสมควรต้องปฏิบตัเิป็นอย่างอ่ืนหรอืทีไ่ม่ได้ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้  

ให้เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณี ๆ ไป

ข้อ ๑๑ เป็นการก�าหนดให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้



304

รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

ข้อเสนอของคณะกรรมการวิสามัญฯ เหตุผลในการยกเลิกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชน

และกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการ

พัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติจัดท�ายุทธศาสตร์  

พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับรัฐบาลได้ก�าหนด

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้ก�าหนดความหมายของชุมชนให้

ครอบคมุทกุมติขิองประเทศให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั และสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ ๑๒ โดยก�าหนดเงื่อนไขให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ รัฐจะสนับสนุนให้เฉพาะที่จ�าเป็นเท่านั้น  

จงึจ�าเป็นต้องยกเลกิและแก้ไขระเบียบกรงุเทพมหานครว่าด้วยชมุชนและกรรมการชมุชน พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบยีบ

กรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้การด�าเนินงาน 

ของกรุงเทพมหานครในด้านพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมทุกพื้นที่

๒.  การปรบัปรงุระเบยีบคณะกรรมการชมุชน เพือ่ให้การบริการของส�านกังานเขตครอบคลมุชมุชนต่าง ๆ   

ทุกพื้นที่ทั้งชุมชนที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งและชุมชนที่เกิดขึ้นตามกฎหมายอื่น และชุมชนที่มีลักษณะพิเศษ

๓.  การจดัระบบการได้มาของคณะกรรมการชุมชนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และการเปลีย่นแปลงของ

สังคมให้การได้มาและให้ได้มาซ่ึงบุคคลท่ีเป็นตัวแทนของชุมชนอย่างแท้จริง รวมทั้งระบบการได้มาต้องสะดวก

และรวดเร็ว

๔.  เพิม่หมวดการส่งเสรมิชมุชนให้ชมุชนพฒันาตนเอง เพือ่ยกระดบัเป็นชมุชนทีพ่ฒันาแล้วและได้รบัการ

สนับสนุนจากกรุงเทพมหานครในอีกมิติหนึ่ง

๕.  สร้างเครอืข่ายให้เป็นชมุชนเข้มแขง็และพึง่ตนเองและพึง่พากนัระหว่างชมุชนแต่ละชมุชน รวมถงึชมุชน

ที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่นด้วย

๖.  การก�าหนดให้เป็นชุมชนไม่จ�าเป็นต้องมีบ้านร้อยหลังในการจัดตั้งชุมชน หากชุมชนนั้นได้ขอตั้งขึ้น  

มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ มีอัตลักษณ์ของตนเอง เช่น เชื้อชาติ วัฒนธรรม ประเพณีเศรษฐกิจ และสังคม

ก็สามารถจดทะเบียนเป็นชุมชนของกรุงเทพมหานครได้

๗.  จดัประเภทชมุชนใหม่ให้สอดคล้องกับชุมชนตามความหมายของกฎหมายอืน่ เพือ่การพฒันาประเทศ

ไปในทิศทางเดียวกัน

๘.  การให้การสนบัค่าใช้จ่ายชุมชนยกเลกิระบบเหมาจ่ายให้เบกิจ่ายตามบญัชีแนบท้าย เพือ่ไม่ให้เกดิปัญหา 

การตีความกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙.  แยกหมวดคณะกรรมการชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนออกจากกันให้ชัดเจน โดยก�าหนด 

ขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๖

๑๐. ก�าหนดเวลาให้กรุงเทพมหานครหยุดให้เงินช่วยเหลือชุมชนท่ีเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้แล้ว  

ให้กรุงเทพมหานครสนับสนุนด้านอื่นที่ดีกว่าเดิม เช่น ชุมชนที่เข้มแข็งสามารถท�าโครงการ ท�าแผนพัฒนาชุมชน 
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คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการด�าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรงุเทพมหานคร

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๙) ประจ�า

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของนายภาส ภาสสัทธา  

เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการด�าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง 

กรุงเทพมหานคร และลงมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ จ�านวน ๑๑ คน  

ซึง่คณะกรรมการวสิามญัฯ ได้มมีตเิห็นชอบเลอืก นายค�ารณ โกมลศภุกจิ เป็นประธานกรรมการ นายภาส ภาสสทัธา  

เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายเฉลิมพล โชตินุชิต เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง และ 

นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นกรรมการและเลขานุการ

หลักการด�าเนนิงาน : คณะกรรมการวสิามญัฯ ได้ก�าหนดหลกัการศกึษาการด�าเนนิงานหอศลิปวฒันธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร ดังนี้

๑.  ศกึษาสญัญาการให้สทิธใินตวัอาคารหอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๙ ชัน้ 

พร้อมชั้นลอยและชั้นใต้ดิน ๓ ชั้น รวม ๑๒ ชั้น พร้อมพื้นที่ต่อเนื่องกับอาคาร

๒.  ศกึษาการบรหิารงานของหอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร ได้แก่ ประวตัคิวามเป็นมาการก่อตัง้

หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร  เอกสารรายงานการประชมุคณะกรรมการมลูนธิ ิหอศิลปวฒันธรรมแห่ง

กรงุเทพมหานครปี ๒๕๕๔-๒๕๖๐ เอกสารงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๖๐ 

(รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตและงบแสดงฐานะการเงนิ) เอกสารบัญชีรายรบัรายจ่ายจรงิ ๑ มกราคม – ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๐ และเอกสารรายได้จากการให้เช่าและการบริการพื้นที่ ปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐

๓.  ศกึษากฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. รับฟังข้อมูลการบริหารงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จากส�านักวัฒนธรรม กีฬา และ

การท่องเที่ยว และคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การด�าเนินงาน :  คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษา ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร    

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๙) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เม่ือวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑                

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ  

มีข้อเสนอแนะเพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการ ดังนี้

๑.  เพ่ือให้การบรหิารงานหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ตามวัตถปุระสงค์ 

ของการจดัตัง้ และกรงุเทพมหานครด�าเนนิการให้เป็นไปด้วยความถกูต้องตามกฎหมาย ในกรณทีีก่รงุเทพมหานคร

จะสนบัสนนุเงินอุดหนนุของกรงุเทพมหานครให้แก่มลูนธิหิอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร กรงุเทพมหานคร

ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.  เพือ่ให้มลูนธิฯิสามารถน�างบประมาณทีไ่ด้รบัจากกรุงเทพมหานครไปบริหารงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และเกิดความคล่องตัวควรให้มีการแก้ไขสัญญาให้สิทธิในตัวอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

๓.  คณะกรรมการทีป่รกึษาหอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานครซึง่ผูว่้าราชการ กรงุเทพมหานครแต่งต้ัง  

ควรได้มีการท�างานร่วมกันเพื่อให้การบริหารงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ หรือ

ปรับปรุงการท�างานเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๔. เนื่องจากสัญญาการให้สิทธิในตัวอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่าง

กรุงเทพมหานครกับมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีก�าหนด ๑๐ ปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๕๔ ครบก�าหนดสัญญาวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานครจึงควรวางแผนการด�าเนินการเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม การบริหารงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรงุเทพมหานคร กรงุเทพมหานครไม่จ�าเป็นต้องด�าเนนิการเอง เนือ่งจากไม่มีความเชีย่วชาญด้านนีก้ารให้หน่วยงาน 

หรือเอกชนมาร่วมบริหารอาจมปัีญหาเก่ียวกับกฎหมายร่วมทนุ ควรให้องค์กร หรอืมลูนธิ ิทีม่คีวามรู ้ความสามารถ

เป็นมืออาชีพ มาเป็นผู้รับสิทธิด�าเนินการน่าจะดีกว่า ทั้งนี้ ต้องอยู่ในภายใต้กฎหมายที่มีอยู่

๕.  เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑) คือมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ใช้บังคับ

กับหน่วยงานของรัฐทั้งหมด ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนิยามของค�าว่า “เงินนอกงบประมาณ” 

หมายความว่า บรรดาเงินท้ังปวงท่ีหน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใดที่ต้องน�าส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ 

ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน�าส่งคลัง ซึ่งสัญญา ข้อ ๙ ผู้รับสิทธิยินยอมจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ให้สิทธิ์เป็นรายปีเมื่อโยงกับ

พระราชบัญญัตินี้แล้วจะเข้าข่ายเป็นรายได้ท่ีเกิดจากนิติกรรมการบริหารงานควรจะมีรายได้ แต่ถ้าไม่มีต้องท�า

รายงาน เพราะเป็นนิติกรรมสัญญา ควรต้องมีการศึกษาให้ชัดเจนและด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

๖.  การรายงานการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ควรมีการรายงานให ้

สภากรุงเทพมหานครทราบ โดยใช้รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อที่สภากรุงเทพมหานครจะได้ 

รับทราบผลการด�าเนินงานของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด้วย

๗.  ในกรณีที่การบริหารงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด�าเนินการตามมาตรา ๙๖ 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๒๘ ในการด�าเนินการต้องขอความเห็น

ชอบจากสภากรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และควรให้มีการรายงานต่อผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานสภากรุงเทพมหานครรับทราบด้วย

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขอใช้ที่ดินของหน่วยราชการอื่น
ในพ้ืนทีก่รงุเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นทีท่�าการหรอืเพ่ือประโยชนใ์นการจดัท�า
บรกิารสาธารณะ

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจ�าปี

พุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของพลต�ารวจตรี ประสพโชค  

พร้อมมูล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา แนวทางการขอใช้ที่ดินของหน่วย

ราชการอืน่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและทีป่ระชมุลงมตเิห็นชอบให้ตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯประกอบด้วยคณะ
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กรรมการฯ จ�านวน ๑๑ คนซึ่งคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มีมติเห็นชอบเลือก พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล 

เป็นประธานกรรมการ พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์  

เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง และเลือกนายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า เป็นกรรมการและเลขานุการ

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�าหนดหลักการด�าเนินงาน ดังนี้

๑.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ที่ดินเพื่อการจัดท�าบริการสาธารณะ

๒.  ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ ส�านักการโยธา ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประธานกลุ่มเขต ๖ กลุ่มเขต ส�านักงานเขตบางแค ส�านักงานเขตลาดพร้าว ส�านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  

สาขาบางกอกน้อย กรมศิลปากร สมาคมเตชะสัมพันธ์ 

๓.  ลงพื้นที่เพื่อติดตามการขอใช้ที่ดินของกรุงเทพมหานครเพื่อจัดท�าบริการสาธารณะ

การด�าเนินงาน :  คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษา ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร   

สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๙) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ เมือ่วนัพธุที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึง่ทีป่ระชุม 

มีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยมีรายละเอียดผลการศึกษา สรุปดังนี้

๑. การด�าเนินการเรื่องที่ดินเอกชน

 ๑.๑ ทีด่นิเพือ่ก่อสร้างสถานดีบัเพลงิดอนดอนเมอืง ซึง่นายสมจติร์ น้อยไม้ ได้บรจิาคทีด่นิ เนือ้ที ่ ๒ งาน  

๒ ตารางวา ให้กรุงเทพมหานครเพื่อสร้างสถานีดับเพลิงดอนเมืองโดยได้โอนท่ีดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ

กรุงเทพมหานครแล้ว และผู้บริจาคได้จดทะเบียนภาระจ�ายอมบนที่ดินเรียบร้อยแล้ว 

 ๑.๒  ที่ดินบริเวณข้างอาคารส�านักงานเขตบางแค ส�านักงานเขตบางแคได้เสนอขอจัดซื้อที่ดินบริเวณ

ข้างส�านกังานเขตบางแค โดย บรษิทั ซ.ีเอ.พ ีอนิเตอร์เทรด จ�ากดั เป็นเจ้าของทีด่นิ จ�านวน ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๐ ตารางวา  

เพือ่ขยายการให้บรกิารส�านกังานเขต คณะกรรมการวสิามญัฯ มคีวามเหน็ว่า เน่ืองจากส�านกังานเขตบางแคมพ้ืีนที่

คบัแคบ ปัจจบุนัใช้ทีด่นิของเอกชนแปลงดงักล่าวส�าหรบัเป็นทีจ่อดรถของประชาชนทีม่าใช้บรกิารทีส่�านักงานเขต 

การซือ้ทีด่นิต้องพจิารณาถงึประโยชน์ความคุม้ค่า มีเหตผุลและเทยีบมาตรฐานแต่ละเขตในเรือ่งต่างๆ เช่น จ�านวน

เจ้าหน้าที่ จ�านวนประชากร ภารกิจ เพื่อสนับสนุนเหตุผลการใช้งบประมาณในการซื้อที่ดิน  

๒. การด�าเนินการเรื่องที่ดินของหน่วยงานราชการ

     ๒.๑ โครงการก่อสร้างปรบัปรงุถนนเชดิราชนั (เลยีงคนูายกมิสาย ๑)ช่วงที ่๓ จากถนนเชดิราชนัถงึถนน

เชดิวฒุากาศ โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กขนาด ๔ ช่องจราจร มเีขตทางกว้างประมาณ ๑๘-๔๖ เมตร 

มคีวามยาวประมาณ ๒ กโิลเมตรเศษ มทีีด่นิทีจ่ะต้องด�าเนนิการจดักรรมสทิธิ ์จ�านวน ๑๑ แปลง แยกเป็นทีร่าชพสัดุ  

จ�านวน ๒ แปลง (กรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง และกระทรวงกลาโหม ซ่ึงกองทัพอากาศเป็นผู้ครอบครอง 

ที่ดินดังกล่าว ได้อนุญาตให้กรุงเทพมหานครใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างถนนตามโครงการดังกล่าว)

    ๒.๒ โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ โคกคราม คณะกรรมการวิสามัญฯ มีความเห็นว่า การด�าเนินการ

โครงการจะเป็นการพัฒนาท่ีดินในการเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว ประกอบกับการก่อสร้างสวนสาธารณะใช้งบประมาณ 

ค่อนข้างสงู ต้องบรหิารการใช้งบประมาณในแต่ละปีไม่ให้กระทบกับการพฒันาด้านอืน่ๆ รวมท้ัง ควรให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นว่าประขาชนในพื้นที่จะให้ความร่วมมือได้เพียงใด เนื่องจากพื้นที่เขต

ลาดพร้าวมักจะประสบปัญหาเรื่องน�้าท่วม จึงเห็นว่าควรต้องหาพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่แก้มลิงด้วย
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๓.  การด�าเนินการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างสถานีดับเพลิงในกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ศึกษาการก่อสร้างสถานีดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานีดับเพลิง

ทุ่งมหาเมฆ สถานีดับเพลิงถนนจันทน์ สถานีดับเพลิงบางรัก สถานีดับเพลิงบางกะปิ สถานีดับเพลิงบางชัน 

สถานีดับเพลิงลาดกระบัง สถานีดับเพลิงหัวหมาก สถานีดับเพลิงพระโขนง สถานีดับเพลิงตลิ่งชัน สถานีดับเพลิง

ห้วยขวาง สถานีดับเพลิงราษฎร์บูรณะ สถานีดับเพลิงร่มเกล้า

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามัญฯ

คณะกรรมการวสิามญัฯได้ท�าการศกึษาแนวทางการใช้ทีด่นิของหน่วยราชการอ่ืนในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

เพื่อใช้เป็นที่ท�าการหรือเพื่อประโยชน์ในการจัดท�าบริการสาธารณะเสร็จสิ้นแล้ว แต่เน่ืองจากการด�าเนินการ

ประสานงานในการขอใช้พืน้ทีน่ัน้ มข้ัีนตอน แนวทางปฏบิตัแิละกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิการเป็นจ�านวน

มาก ดงันัน้ เพือ่ให้กรงุเทพมหานครสามารถด�าเนนิการขอรบัการสนบัสนนุในการใช้พืน้ทีข่องหน่วยราชการอืน่ใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นท่ีท�าการหรือเพื่อประโยชน์ในการจัดท�าบริการสาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรม

อย่างแท้จรงิ จงึขอให้กรงุเทพมหานครด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าทีเ่พือ่ให้เกิดผลสัมฤทธิอ์ย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดระเบียบ
หาบเรแ่ผงลอยในทางเทา้และทีส่าธารณะ

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๓) ประจ�าปี 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา

แนวทางเพ่ิมประสทิธภิาพในการจดัระเบยีบหาบเร่แผงลอยในทางเท้าและทีส่าธารณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 

วิสามัญฯ จ�านวน ๑๕ คน ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มีมติเลือกพลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล  

เป็นประธานกรรมการ นายไพฑรูย์ ขมัภรตัน์ เป็นรองประธานกรรมการ คนทีห่นึง่ พลต�ารวจโท ธรีะศักดิ ์ง่วนบรรจง  

เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง และเลือกนายสุรเกียรติ ลิ้มเจริญ เป็นกรรมการและเลขานุการ

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ประชุมศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด

ระเบยีบหาบเร่-แผงลอยในทางเท้าและทีส่าธารณะ ได้ก�าหนดแนวทางการศกึษาแนวทางเพิม่ประสทิธภิาพในการ

จัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยบนทางเท้าและที่สาธารณะมุ่งเน้นการด�าเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการ

๑) ศึกษาสภาพปัญหาของหาบเร่แผงลอยในปัจจุบันที่เกิดขึ้น

๒) รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของหาบเร่แผงลอย โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล 

๓) ก�าหนดแนวความคิดในการศึกษา แผนงานและขั้นตอนในการด�าเนินงาน

การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร       

สมัยประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๙) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ เมือ่วนัพธุท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึง่ทีป่ระชุม 

มีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาสรุปดังนี้
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๑.  สภาพปัญหาหาบเร่-แผงลอย

 หาบเร่-แผงลอยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่าง ๆ มากมาย  

ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และสุนทรียภาพต่อชุมชนเมือง ทั้งยังเป็นส่วนส่งเสริมค่านิยมที่ไม่ดีในด้านการรักษา 

และเคารพสิทธิหน้าที่ในสังคม ในบางพื้นที่เกิดความขัดแย้งบานปลายเป็นความรุนแรง เป็นปัญหาประการหนึ่ง 

ที่เป็นพื้นฐานจากเศรษฐกิจและสังคมและยังส่งผลซ่ึงเป็นที่มาของปัญหาการรักษาความสะอาดและความ 

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยมีจ�านวน 

รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๐,๒๗๕ คน และในจ�านวนผู้ค้าเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะสร้างปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงสรุปปัญหา 

หาบเร่-แผงลอย ได้ดังนี้  

 ๑.๑ ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชน และยวดยาน นับว่าเป็นปัญหาที่ส�าคัญที่สุด กล่าวคือ 

หาบเร่-แผงลอยกีดขวางทางเท้า และถนนสาธารณะ

 ๑.๒  ปัญหาเกีย่วกบัสขุภาพ และอนามยั เนือ่งจากก่อให้เกดิความสกปรกบนทางเท้า และถนนสาธารณะ 

หากจะใช้พระราชบญัญตัสิาธารณสขุกท็�าได้ยาก เมือ่เกดิโรคตดิต่อ ผู้ค้าหาบเร่ และแผงลอย จะเป็นพาหะแพร่เชือ้โรค 

ต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

 ๑.๓  ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากชอบวางของเกะกะกีดขวางทางเท้า และ 

ถนนสาธารณะ  ขาดระเบยีบวนิยั ไม่ส่งเสรมิความเจรญิด้านวฒันธรรมของประเทศ ส่วนใหญ่ในประเทศทีพั่ฒนา

แล้วจะไม่มีหาบเร่-แผงลอยเกะกะอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ

 ๑.๔  ปัญหาด้านการแข่งขนัด้านราคาอย่างไม่ยตุธิรรม เมือ่เทยีบกับผูท้�าการค้าในร้านค้าอย่างถกูต้อง

ตามกฎหมาย เพราะวาหาบเร่-แผงลอยใช้ทนุน้อย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  น้อยกว่า จงึสามารถขายสินค้าในราคาทีต่�า่กว่า

ร้านค้าโดยทั่วไปด้วย 

 ๑.๕  ปัญหาด้านการเอาอย่างกันในด้านการปฏิบัติผิดกฎหมาย กล่าวคือ ร้านค้าต่าง ๆ ริมทางเท้าจะ

พยายามวางสินค้าของตนล�้าเข้าไปสู่ทางเท้า เพื่อเสนอขายสินค้า และกีดกันผู้แข่งขันที่เป็นหาบเร่-แผงลอย 

 ๑.๖  ปัญหาด้านการท�าให้สงัคมทัว่ไปมองเจ้าหน้าทีไ่ปในทางทีไ่ม่ด ีเช่นการกวดขนั ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 

จะถกูมองไปในแง่รงัแกผูท้ีม่ฐีานะยากจน หรอืโหดร้ายทารณุ รงัแกประชาชนผู้ท�ามาหากนิในทางทีสุ่จรติจงึท�าให้

ต้องเกิดนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

๒.  แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ

 คณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เดิมกรุงเทพมหานครประกาศให้มีจุดผ่อนผันได้ ท�าให้

เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่มีรายได้น้อย ดังนี้ 

  ๑.  ท�าให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ตามสมควร

  ๒. เป็นการช่วยเศรษฐกิจของประเทศอีกด้านหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 

ซึ่งชาวต่างประเทศนิยม เนื่องจากมีราคาถูก

  ๓. เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยในอดีตที่มีหาบเร่ ซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้

  ๔. เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนไทย

  ๕. เป็นการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และเศรษฐกิจชุมชน

  แต่การด�าเนินการดังกล่าวได้ส่งผลเสีย อาทิ
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  ๑. มีการละเมิดกฎหมาย มีจ�าหน่ายนอกขอบเขตของการอนุญาตให้ผ่อนผัน

  ๒. เป็นการขีดขวางทางสัญจรของประชาชนบนทางเท้า

  ๓. เป็นการขีดขวางการจราจรบนถนน

  ๔. ท�าให้เกิดความไม่สะอาดบนทางสาธารณะ

  ๕. เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนเมือง

  ๖. การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เสมอภาค

  ๗. เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมการวิสามัญฯ เห็นว่า การที่กฎหมายก�าหนดไม่ให้

จ�าหน่ายสินค้าบนทางสาธารณะนั้น เป็นมาตรการของรัฐที่ถูกต้องแล้ว เนื่องจากที่สาธารณะทุกประเภทเป็นของ

ประชาชนที่ต้องใช้ร่วมกัน จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่ออกโดยอาศัยกฎหมาย

การที่กฎหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ�านาจในการยกเว้นอนุญาตให้ด�าเนินการได้บางส่วนของพื้นที่

สาธารณะ เพือ่ประโยชน์ของประชาชนท่ีมรีายได้น้อย เหน็ควรให้เจ้าหน้าทีอ่นญุาตตามกฎหมายได้ โดยมเีงือ่นไข 

ดังนี้

๑.  ต้องก�าหนดจุดอนุญาตให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติได้

๒.  รัฐควรวางมาตรการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓.  การบังคับใช้กฎหมายต้องเคร่งครัด

๔.  การก�าหนดจุดผ่อนผัน ควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท�าด้วยกัน

ได้แก่ กรุงเทพมหานครเจ้าพนักงานจราจร ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย ประชาชน

ทั่วไป เป็นต้น

๕.  การจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมทีผ่่านมากรงุเทพมหานครไม่ได้มกีารจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมกบัผูป้ระกอบการค้า 

หาบเร่แผงลอยที่ด�าเนินกิจการบนทางเท้าท่ีและท่ีสาธารณะ แต่ในทางปฏิบัติกรุงเทพมหานครมีภาระในการ

ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดเก็บขยะ การท�าความสะอาด การจัดระเบียบ ฯลฯ เห็นควรให้มีการ

จดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมในสดัส่วนทีเ่หมาะสมกบัรายได้ของผูป้ระกอบการค้าฯ โดยน�ารายได้ส่วนหนึง่เข้าเป็นรายได้

ของกรงุเทพมหานครอกีส่วนหนึง่จดัให้เป็นสวสัดกิารของส�านกังานเขต รวมทัง้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง โดยออกเป็น 

ข้อบญัญตัขิองกรงุเทพมหานคร หรอืแก้ไขเพิม่เตมิในกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ในการนีจ้ะส่งผลให้กรงุเทพมหานคร

มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นจ�านวนมาก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง 

จะเป็นข้อมูลให้กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีเงินได้ประจ�าปีของผู้ประกอบการค้าได้อย่างเท่าเทียมกัน และทั่วถึง

อีกด้วย

จากปัญหาการใช้พืน้ทีส่าธารณะเป็นทีต่ัง้ประกอบกจิการหาบเร่ – แผงลอย สร้างปัญหา อย่างมากกบัผูส้ญัจร  

ดังนั้น จึงควรจัดการอย่างเด็ดขาด ประกอบกับแผนปฏิบัติราชการการจัดระเบียบผู้ค้าหาบแร่ - แผงลอย เพื่อคืน 

ทางเท้าให้แก่ประชาชนในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ทีมุ่ง่ยกเลกิผู้ค้าหาบเร่ทกุประเภทบรเิวณถนนทางเท้าทีส่าธารณะ

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมทั้ง ๕๐ ส�านักงานเขต จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด�าเนินการอย่างจริงจังให้

บรรลุตามแผนที่ก�าหนด เพราะมิฉะนั้นจะเป็นการเลือกปฏิบัติได้ 

แต่ประเด็นของปัญหาคือ กิจการหาบเร่ – แผงลอยทุกประเภท นั้นมิใช่หมายความเฉพาะการขายอาหาร
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ริมทาง (Street Food) แต่เป็นการขายทุกประเภท (Street Vendor) ที่เหมาะสมของพื้นที่นั้น ๆ  ดังนั้น หากมอง

ว่าการขายอาหาร สนิค้า รวมทัง้บรกิารอืน่ ๆ  เป็นเสน่ห์ทีก่่อให้เกดิรายได้ ดงันัน้ การฟ้ืนคนืการขายการขายอาหาร 

สนิค้า รวมทัง้บรกิารอืน่ ๆ  จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ แต่ทัง้นีต้้องมกีารประชาสมัพนัธ์ให้เกดิความเข้าใจทีช่ดัเจน ระหว่าง

การขายทุกประเภท (Street Vendor) กับการขายอาหาร สินค้า รวมทั้งบริการอื่น ๆ หลังจากนั้นจึงพิจารณาว่า

หากจะจัดให้มีการขายอาหาร สินค้า รวมทั้งบริการอื่น ๆ ควรก�าหนดให้เป็นนโยบายใน “การประกอบการค้า 

ในพื้นที่พิเศษ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และท่องเที่ยว” โดยจะด�าเนินการในบริเวณใดต้องมีการศึกษา 

ให้มีความชัดเจน โดยมีหลักในการด�าเนินการ คือ“LIPPM”ได้แก่ ที่ต้ัง (Location) อัตลักษณ์ (Identity)  

รูปแบบของหาบเร่แผงลอย (Pattern) การมีส่วนร่วม (Participation) และการบริหารจัดการ (Management) 

นัน่คอื แนวทางแก้ไขปัญหาหาบเร่-แผงลอยในกรงุเทพมหานคร โดยประเดน็ปัญหาซึง่เป็นทีม่าของการจดัระเบยีบ

หาบเร่แผงลอยที่กล่าวมาทั้งหมด เนื่องจากกิจการหาบเร่ - แผงลอยเป็นการประกอบกิจการค้าบริเวณทางเท้า

และทีส่าธารณะท�าให้การกดีขวางทางสญัจรของประชาชนก่อให้เกดิความสบัสนต่อระบบการสญัจรท้ังบนทางเท้า 

และถนนสาธารณะ เป็นเหตุให้ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความสกปรกและสุขภาพ

อนามัย รวมทั้งความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนเมือง ที่ส�าคัญ คือ การปฏิบัติผิดกฎหมาย เป็นต้น  

ดังนั้น เป้าหมายของการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม ร่มรื่น ประชาชน

เดนิได้สะดวก ปลอดภยั โดยไม่มสีิง่กดีขวางใด ๆ  ภายใต้กรอบแนวคิดในการปรบัปรงุเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการ 

ใช้พื้นที่ทางเท้า
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คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการบรูณาการแผนงานและงบประมาณในการ
บ�ารงุรกัษาและพัฒนาคลองสายส�าคญัในกรงุเทพมหานคร

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๔) ประจ�าปี

พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา 

การบรูณาการแผนงานและงบประมาณในการบ�ารุงรักษาและพฒันาคลองสายส�าคญัในกรงุเทพมหานคร  ประกอบ

ด้วยคณะกรรมการฯ จ�านวน ๑๕ คน คณะกรรมการวสิามญัฯ ได้มมีตเิลอืกเรอืโท วารนิทร์ เดชเจรญิ เป็นประธาน

กรรมการ นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่งนายวันชัย ถนอมศักดิ์ เป็นรองประธาน

กรรมการ คนที่สองและนางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการฯได้พิจารณาจากประเด็นที่เป็นองค์ประกอบหลัก ๆ ดังนี้

๑) ศึกษาจากกรอบการพัฒนาผังเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย

 • ประวัติศาสตร์ของคลองเป้าหมายที่ก�าหนด

 • กรอบผังพัฒนาเมืองในพื้นที่และแนวคลองที่ก�าหนด

๒)  แผนพัฒนาการท่องเท่ียวในเส้นทางสายส�าคัญ โดยพิจารณาจากแนวคิดองค์ประกอบที่ส�าคัญ และ

ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการ

๓)  เชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมหารือแนวคิดในการพัฒนาสาธารณูปโภคที่เป็นอุปสรรค และปัญหา

ส�าคัญในการพัฒนาคลองเป้าหมายเป็นแหล่งท่องเที่ยว

๔)  พจิารณาปัญหาอปุสรรคทีเ่ก่ียวข้องกับระบบสาธารณปูโภคระบบระบายน�า้ การจดัภูมทิศัน์ทีเ่กีย่วข้อง

เพื่อพัฒนาในพื้นที่ให้มีศักยภาพ

๕)  ล่องเรือส�ารวจสภาพคลองเป้าหมาย ศึกษาปัญหาอุปสรรคที่ได้รับข้อมูล และส�ารวจสภาพข้อเท็จจริง

ร่วมกับชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖)  สรุปปัญหาแนวทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบในการด�าเนินโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเพื่อ

บรรลุเป้าหมายในการจัดการคูคลองให้มีสภาพเหมาะสมกับการท่องเที่ยว 

๗)  เร่งสนับสนุนให้หน่วยงานพิจารณาปัญหาน�าเสนอทั้งแผนงานโครงการและงบประมาณในการ 

ด�าเนินการร่วมกัน เพื่อบูรณาการให้คลองเป้าหมายได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน 

การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษา ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร     

สมยัประชมุสามญั สมยัที ่๑  (ครัง้ที ่๔) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ เมือ่วันพธุที ่๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซึง่ทีป่ระชุม 

มมีตเิหน็ชอบกบัรายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวิสามญัฯ  จากผลการศกึษาการบรูณาการแผนงานและงบ

ประมาณในการบ�ารุงรกัษาและพฒันาคลองสายส�าคญัในกรงุเทพมหานคร ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้ระดมหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาพิจารณาแนวทางปรับปรุงพื้นฟูคลองรอบกรุง คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ และ 

คลองมอญ ซึง่เป็นคลองสายส�าคญัน�าร่องพฒันาสาธารณปูโภคเพือ่การท่องเทีย่ว งานปรบัปรุงสาธารณูปโภคบรเิวณ

ริมคลอง และในคลองดังกล่าวส่วนใหญ่ต้องพิจารณาเสนอโครงการโดยส�านักการระบายน�้า ให้คูคลองเหล่านั้น 

มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเรือต่อไป แต่ยังมีบางโครงการที่แม้คณะกรรมการฯ  

เห็นสมควรว่าต้องพิจารณาด�าเนินการ เช่น การปรับปรุงเปิดประตูระบายน�้าให้เหมาะสมกับการเดินเรือนั้นอาจ
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ก่อผลกระทบต่อระบบป้องกันน�้าท่วมเกาะรัตนโกสินทร์ได้ จึงจ�าเป็นต้องศึกษาโดยผู้เช่ียวชาญในการปรับปรุง

การเปิดประตูระบายน�้าดังกล่าวอาจต้องมีระบบป้องกันน�้าท่วมในคลองที่เช่ือมถึงกัน รวมท้ังการปรับระดับน�้า

ให้เหมาะสมกับการเดินเรือก็ต้องระมัดระวังผลกระทบต่อการป้องกันน�้าท่วมเมืองในฤดูฝนด้วยเช่นกัน ดังนั้น 

ข้อเสนอแนะบางอย่างอาจต้องบูรณาการร่วมโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความเป็นไปได้จากข้อมูลทางเทคนิค  

และน�าเสนอแนวทางการบริหารจัดการน�้าที่เหมาะสมต่อไป
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คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการควบคมุผลติภัณฑย์าสบู
และคุม้ครองสขุภาพอนามยัของประชาชน ตามพระราชบญัญตัคิวบคุม
ผลติภัณฑย์าสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให ้

สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองสุขภาพ

อนามยัของประชาชนตามพระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมคีณะกรรมการ จ�านวน ๑๕ คน 

คณะกรรมการวสิามญัฯ ได้มมีติเลือกนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค์ เป็นประธานกรรมการ นายประกติ วาทีสาธกกิจ 

เป็นรองประธานกรรมการคนทีห่นึง่ นายนรินัดร์ ประดษิฐกลุ เป็นรองประธานกรรมการ คนทีส่อง และนางสกัุญญา  

สุวัฒนวงศ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ  ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน ดังนี้

๑.  ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาด้านยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นประธานอนุกรรมการ

๒.  ประชมุร่วมกบัหน่วยงานทัง้จากหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง อาท ิผู้แทนจากโรงงานยาสูบ  

เครอืข่ายเฝ้าระวงักลยทุธ์ธรุกจิแอลกอฮอล์ (Alcohol Watch) ประธานเครอืข่ายเยาวชน ส�านกัเทศกจิ กองกลาง
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ส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร ส�านักการศึกษาส�านักการแพทย์ และนักวิชาการเพื่อน�าเสนอข้อมูล ความคิดเห็น

และแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงการศึกษาแนวทางการควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบจะยึดโยงกับแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ทั้ง ๖ 

ยุทธศาสตร์ (รายละเอียดในภาคผนวก) พบว่ายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร มีดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่ และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชน 

และนักสูบหน้าใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ท�าสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ใช้มาตรการภาษีและปราบปรามเพื่อควบคุมยาสูบ

การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร       

สมัยประชุมสามญั สมยัที ่๑ (ครัง้ที ่๒) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ เมือ่วนัพธุที ่๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ซ่ึงทีป่ระชมุ

มมีตเิหน็ชอบกบัรายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัฯ โดยมรีายงานผลการศกึษาในแนวทางดงัต่อไปนี้

๑.  แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบ ภายใต้บริบท

กรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า ควรพัฒนาโครงสร้างและการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ

ควบคุมยาสูบในกรุงเทพมหานคร และสร้างความร่วมมือด้านการควบคุมยาสูบ แบบบูรณาการ ในทุกระดับเพื่อ

ให้เกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

 

 แนวทาง/ข้อเสนอ ที่จะด�าเนินการต่อไป

 ๑.๑ ด�าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร  

ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๑.๒  ควรมกีารตัง้ส�านกังานทีจ่ดัการเก่ียวกบัการควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบูขึน้มาท�างานด้านน้ีโดยเฉพาะ 

และต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงและเข้มข้น

 ๑.๓  ควรมีการประสานและเชื่อมต่อการท�างานร่วมกันระหว่างกลุ่มเฝ้าระวังเรื่องแอลกอฮอล์กับ 

ผู้บังคับใช้กฎหมายเรื่องแอลกอฮอล์และบุหรี่ ซึ่งการด�าเนินการเรื่องบุหรี่เน้นการบังคับใช้กฎหมายกับร้านค้าที่

ฝ่าฝืนขายบุหรี่ให้กับเยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ 

๒.  แนวทางการป้องกนัมใิห้เกดินกัสบูหน้าใหม่ ภายใต้บรบิทกรงุเทพมหานคร จากรายงานของส�านกังาน

สถิติแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๘ พบว่า ทั่วประเทศประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปมีจ�านวนทั้งสิ้น ๕๔.๘ ล้านคน 

เป็นผู้ที่สูบบุหรี่ จ�านวน ๑๑.๔ ล้านคน ในจ�านวนน้ีเป็นผู้สูบบุหรี่ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ  

๑.๒ ล้านคน โดยกลุม่ทีส่บูบหุรีม่ากทีส่ดุ คอื กลุม่วยัท�างาน (๒๕-๕๙ ปี) ร้อยละ ๒๓.๕ รองลงมา คอื กลุม่ผูส้งูอายุ  

(๖๐ ปีขึน้ไป) ร้อยละ ๑๖.๖ และกลุม่เยาวชน (๑๕-๒๔ ปี) ร้อยละ ๑๔.๗ แต่อายเุฉลีย่ของ ผูท้ีเ่ริม่สบูบหุรีค่รัง้แรก 

ลดลง โดยอายุเฉลี่ยของผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกและยังคงสูบต่อเนื่องประจ�า คือ ๑๗.๘ ปี และอายุเฉลี่ยของกลุ่ม

เยาวชนที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก คือ ๑๕.๖ ปี และมีแนวโน้มที่ผู้เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกจะอายุน้อยลง

 



สรุปผลงานคณะกรรมการวิสามัญ

317

 ข้อเสนอ ที่จะด�าเนินการต่อไป

 ๒.๑ ควรเสริมกิจกรรมหรอืมาตรการในลกัษณะเชือ่มโยงระหว่างโรงเรยีนกบับ้านของนกัเรยีนเพือ่ให้

ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา และครูในกรุงเทพมหานครควรออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็น

ครูประจ�าครอบครัวเทียบเคียงกับหมอประจ�าบ้าน

 ๒.๒ โรงเรียนมัธยมท่ีไม่สังกัดกรุงเทพมหานคร สถาบันอาชีวะ เป็นจุดบอดในการด�าเนินโครงการ

โรงเรยีนปลอดบหุรีใ่นกรงุเทพมหานคร เหน็ควรขอเข้าพบรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร เพ่ือขอให้ก�าหนด

เป็นนโยบายสั่งการในส่วนที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถเข้าด�าเนินการได้

๓. แนวทางการช่วยให้ผู้เสพติดเลิกใช้ยาสูบภายใต้บริบทกรุงเทพมหานคร จากจ�านวนผู้สูบบุหรี่ที่

อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจ�านวนประมาณ ๑.๒ ล้านคน มีผู้เข้ารับการบ�าบัดน้อยกว่า ๑,๐๐๐ คนต่อปี  

ผู ้ใช้ยาสูบที่เข้ารับการบ�าบัดเพื่อเลิกยังมีจ�านวนน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 

อีกทั้งสถานบ�าบัดยังไม่ได้มาตรฐานและสถานบริการในการบ�าบัดยังขาดแคลนอย่างมากผลการศึกษาพบว่า 

มีสถานบริการในการบ�าบัดผู้ใช้ยาสูบน้อยมาก ผู้ใช้ยาสูบใช้บริการสายด่วนเลิกบุหรี่น้อยลงมากกว่าครึ่งและ 

ยังไม่มีช่องทางอื่น และผู้ให้บริการที่มีทักษะในการบ�าบัดยังไม่เพียงพอ รวมถึงยังไม่มีระบบการส่งต่อจาก 

บุคลากร อาสาสมัคร และเครือข่ายที่ท�างานร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

 

 แนวทาง/ข้อเสนอ ที่จะด�าเนินการต่อไป

 ๓.๑  ควรพฒันาให้มสีถานบรกิารทีเ่พยีงพอและได้มาตรฐาน ในโรงพยาบาลและศูนย์บรกิารสาธารณสุข

 ๓.๒  ให้ด�าเนนิการเชงิรกุเพือ่ให้ผูส้บูบหุรีม่คีวามตระหนกัถงึโทษพษิภยัของบหุรี ่และเข้าสูก่ระบวนการ

เลิกเสพ 

 ๓.๓  พัฒนาทักษะและองค์ความรู ้ให้แก่บุคลากร อาสาสมัคร และเครือข่ายที่ท�างานร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร ให้มีทักษะในการบ�าบัดให้มากข้ึนตามสภาพปัญหา อย่างต่อเนื่องตามแผนงานโครงการของ

กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดในภาคผนวก)

 ๓.๔  จดัให้มรีะบบการให้ค�าปรกึษา เพิม่ช่องทางในการสือ่สารเพือ่ให้ผูป้ระสงค์เลกิสบูยาสบูเข้าถงึได้

โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ไลน์คิวอาร์โค้ด

 ๓.๕  จัดระบบการส่งต่อที่เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์

๔.  แนวทางการท�าให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ ภายใต้บริบทกรุงเทพมหานคร

 การจัดสถานท่ีสาธารณะให้มีสภาพและลักษณะเป็นเขตปลอดบุหร่ีหรือเขตสูบบุหรี่ตามที่กฎหมาย

ก�าหนดนั้น ยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ยัง

ขาดความต่อเนื่องหรือความชัดเจนในการด�าเนินการผลการศึกษาพบว่า หน่วยงาน องค์กรและสถานประกอบ

การยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเขตปลอดบุหรี่ ตลอดจนขาดการบังคับใช้กฎหมาย

ว่าด้วยการจัดเขตปลอดบุหรี่ท่ีเข้มงวด ส�านักเทศกิจ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย  

แต่เนือ่งจากพนกังานเทศกจิไม่ได้เป็นเจ้าพนกังานตามกฎหมายควบคมุยาสบู จงึเกดิปัญหาในการบงัคบัใช้กฎหมาย 

กรมควบคุมโรค ได้จัดท�าประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม 

พระราชบญัญตัคิวบคมุผลติภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเพิม่เจ้าพนกังานเทศกจิให้เป็นเจ้าพนกังานตามกฎหมาย



318

รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

ควบคุมยาสูบ โดยให้มี ๒ ระดับ คือ ระดับที่เหมือนพนักงานสอบสวนสามารถออกใบสั่งปรับได้กับอีกระดับ 

คือมีหน้าที่ตักเตือนห้ามปราบ แนวทาง/ข้อเสนอ ที่จะด�าเนินการต่อไป

 ๔.๑ ให้ความรูแ้ก่หน่วยงานองค์กรและสถานประกอบการทีม่หีน้าท่ีต้องปฏบิติัตามกฎหมายเกีย่วกบั

การจดัสถานทีส่าธารณะให้เป็นเขตปลอดบุหรีห่รือเขตสบูบหุรีท่ีถ่กูต้องตามกฎหมาย บรูณาการการท�าส่ิงแวดล้อม

ปลอดควันบุหรี่ในโครงการต่างๆ และผลิตสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ เช่น สติ๊กเกอร์หรือ 

ป้ายอะคริลิกเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่

 ๔.๒ กรงุเทพมหานครต้องด�าเนนิการให้เทศกจิเป็นก�าลงัส�าคญัในการบงัคบัใช้กฎหมายในทีส่าธารณะ 

โดยบูรณาการกับหน้าท่ีของเทศกิจตามกฎหมายฉบับอื่นๆ และอบรมให้เทศกิจมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที ่

เกี่ยวกับข้อกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องเขตปลอดบุหรี่อย่างเข้มงวด

๕. แนวทางการด�าเนินมาตรการด้านภาษีและราคา และการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย ภายใต้บริบท

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกรุงเทพมหานครไม่มีอ�านาจในการจัดเก็บภาษียาสูบราคายาสูบในกรุงเทพมหานคร 

จึงมีราคาถูกกว่าในต่างจังหวัดท�าให้อัตราการบริโภคยาสูบในกรุงเทพมหานครเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อ 

สุขภาพทั้งผู้สูบบุหรี่และคนใกล้ชิดอีกทั้งยังส่งผลกระทบกับระบบการจัดเก็บภาษียาสูบของทั้งประเทศท�าให้

กรุงเทพมหานครขาดรายได้ไปอย่างน้อยปีละประมาณ ๔๐๐ ล้านบาทผลการศึกษาพบว่า ตามพระราชบัญญัติ

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ซึง่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญตัิ

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐โดยบญัญตัใิห้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมอี�านาจออกข้อบัญญตัเิกบ็ภาษี

บ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้ (๑) … และ (๒) ยาสูบโดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ 

ไม่เกินมวนละสิบสตางค์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบ�ารุงองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดจากการค้าในเขตจังหวัดได้เพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับมาตรา ๒๔ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ

ก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ การปรับโครงสร้าง 

การจัดเก็บภาษีบุหร่ีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่มีทั้งข้อดีข้อเสีย ข้อดีคือบุหรี่มีราคาสูงขึ้นท�าให้ 

ลดปรมิาณการสบูน้อยลง แต่มบีหุรีอ่ยูบ่างยีห้่อทีร่าคาลดลงมาซึง่เป็นข้อเสยีหน่วยงานทัง้ภาครฐัและอกชนยงัไม่

เข้าใจบทกฎหมายเรื่องผลิตภัณฑ์ยาสูบและเขตปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง 

 

แนวทาง/ข้อเสนอ ที่จะด�าเนินการต่อไป

 ๕.๑  ด�าเนนิการแก้ไขเพิม่เตมิมาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อให้อ�านาจกรุงเทพมหานครสามารถออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ�ารุง

กรุงเทพมหานครประเภทใดประเภทหนึง่หรอืทกุประเภท เช่น ยาสบู เพือ่ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิ�าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

 ๕.๒ สิ่งที่ต้องป้องกันคือหามาตรการป้องกันไม่ให้มีการแบ่งขายและปัญหาบุหรี่เถ่ือนโดยร่วมกับ

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจในการบังคับใช้กฎหมายระดับกรม กระทรวง และระดับชาติ

ข้อเสนอจากการศึกษา

(๑) จัดตั้งส�านักงานจัดการเก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบขึ้นในกรุงเทพมหานคร และให้ท�าหน้าที่
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เป็นส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร

(๒)  จัดให้มีการด�าเนินงานแบบบูรณาการระหว่างการควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบกับการควบคุม

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(๓)  ด�าเนนิการตาม “๗  มาตรการ เพือ่โรงเรยีนปลอดบหุรี”่ ร่วมกบักรมควบคมุโรค ส�านกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

(๔) เสรมิกจิกรรมและมาตรการทีเ่ชือ่มโยงระหว่างโรงเรยีนกบับ้านของนกัเรยีน เพ่ือให้ครอบครวัมส่ีวนร่วม  

และให้ครูออกเยี่ยมบ้าน เพื่อพบปะกับผู้ปกครองให้ช่วยกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา

(๕) ประสานให้กระทรวงศึกษาธิการ ด�าเนินการในโรงเรียนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการด้วย

(๖)  พัฒนาทกัษะ และองค์ความรูใ้ห้กบับคุลากร อาสาสมคัร และเครอืข่ายทีท่�างานร่วมกบักรงุเทพมหานคร 

อย่างต่อเนื่อง

(๗)  พัฒนาสถานพยาบาลให้พร้อม และเพยีงพอต่อปัญหาผูเ้สพทีต้่องการบ�าบดัเพือ่เลกิยาสบูจดัให้มรีะบบ

การให้ค�าปรกึษา เพิม่ช่องทางในการสือ่สารเพือ่ให้ผูป้ระสงค์เลิกสูบยาสูบเข้าถงึได้โดยใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั เช่น 

ไลน์คิวอาร์โค้ดและจัดระบบการส่งต่อที่เป็นรูปธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์

(๘)  จัดให้มีสถานที่ที่เหมาะสม โดยเฉพาะสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่

(๙)  พัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมาย โดยอาศัยเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ท�างานด้านบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ 

แบบบูรณาการ

(๑๐) ด�าเนนิการอย่างต่อเน่ืองเพือ่ให้มกีารแก้ไขพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ เพ่ือให้อ�านาจกรงุเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษแีละค่าธรรมเนยีมบ�ารงุกรงุเทพมหานครในสินค้า

ประเภทผลิตภัณฑ์ยาสูบได้

(๑๑) ด�าเนินการให้มีมาตรการป้องกันและตรวจจับการแบ่งขาย และปัญหาบุหรี่เถื่อนร่วมกับพนักงาน

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับกรม กระทรวง และระดับชาติ

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปี

พุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 

เร่ือง ขอให้สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการด�าเนนิการตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และลงมตเิหน็ชอบให้ตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ โดยมคีณะกรรมการฯ จ�านวน ๑๕ คน คณะกรรมการ 

วสิามญัฯ ได้มมีตเิลอืกนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค์ เป็นประธานกรรมการ นางสุกญัญา สุวฒันวงศ์ เป็นรองประธาน 

กรรมการคนท่ีหน่ึง นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง และนางวันพร ศรีเลิศ 

เป็นกรรมการและเลขานุการ

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�าหนดหลักการด�าเนินการดังนี้

๑.  ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษายุทธศาสตร์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

๒.  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อบัญญัติของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ใน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทบทวนข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาของพื้นที่และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การด�าเนินงานตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๔.  เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ในการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็น

การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม (ครั้งท่ี ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เม่ือวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ซึง่ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบกบัรายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัฯ โดยมรีายงานผลสรปุได้ว่าจากการ

ศึกษาพบว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม

ใน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการวิสามัญฯ ข้อเสนอ

แนะต่อกรุงเทพมหานครเพื่อการพัฒนาการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วสนองนโยบายผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที : NOW” ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

๑.  ด้านการประสานเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากกลไกการด�าเนินงานในพื้นที่

 ๑.๑  ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานให้มกีารเชือ่มประสานภารกจิของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ  

และคณะท�างานที่แต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายและนโยบายต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขตที่เกี่ยวข้อง 

๒.  ด้านการพัฒนาแนวทางและวิธีด�าเนินงานของกรุงเทพมหานคร

 ๒.๑  ให้คณะกรรมการสาธารณสขุกรงุเทพมหานคร มหีน้าทีใ่นการเสนอข้อบญัญตักิรงุเทพมหานครที่

เกีย่วข้องกบักฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ เพือ่ลดกระบวนการและขัน้ตอนในการตราข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร 

ให้รวดเร็ว ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

 ๒.๒  ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครระดับเขต โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 

๑๗/๕ ประกอบมาตรา ๑๖ และให้อ�านาจหน้าท่ีให้ครอบคลุมอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุข

กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๗/๓ เพื่อการกระจายอ�านาจในการก�ากับดูแลให้ครอบคลุมและทั่วถึง

 ๒.๓  ปรับปรุงและเร่งรัดการออกระเบียบ ประกาศ ข้อบัญญัติต่างๆ ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง

ในการบริหารจัดการและด�าเนินการในด้านต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย เป็นต้น  

ให้มีความสะดวก เกื้อหนุนการด�าเนินงานและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 ๒.๔  เร่งรัดการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ตาม พรบ. นี้ เช่น เรื่องประกาศรายชื่อกิจการที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพท่ีต้องควบคุมฯ เรื่องก�าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุข ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่แล้ว เป็นต้น

 ๒.๕  ก�าหนดนโยบายให้มีการประสานหน่วยงานองค์กรที่มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การเปรียบเทียบปรับการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร�าคาญ การอุทธรณ์ การทุเลาค�าสั่งชั่วคราว การเยียวยาประชาชน 

การพิจารณาต่อใบอนุญาตและการก�าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการประกอบกิจการต่างๆและให้ออกข้อก�าหนด
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หรือมาตรการที่สนับสนุนการด�าเนินงานภายใต้ภารกิจของกรุงเทพมหานคร

 ๒.๖  ให้ความส�าคัญต่อการจัดท�าแผนการด�าเนินงานและตัวชี้วัดผลส�าเร็จที่บูรณาการภารกิจของ

หน่วยงานภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร รวมท้ังการจัดท�าคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นการบูรณาการงานและ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 ๒.๗  ศึกษาและหาแนวทางให้มีการจ่ายค่าส่วนแบ่งค่าปรับ ให้แก่ประชาชนที่แจ้งเบาะแสของเหตุ

ร�าคาญ พัฒนาช่องทางและแนวทางให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อลดการกระท�าผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

 ๒.๘  ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเรื่องสุขาภิบาลตลาด ควรให้มีการตรวจสอบ 

ติดตาม ประเมินผลตลาดให้ได้เกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

 ๒.๙  ให้มีการตรวจ ติดตามและป้องปรามกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  

โดยเฉพาะเรื่องร้านอาหารที่ต้องได้มาตรฐานตามกฎหมาย กิจการผลิตและจ�าหน่ายน�้าแข็ง เพื่อป้องกันการ 

ปนเปื้อนที่เป็นอันตราย

 ๒.๑๐ ควรด�าเนินการให้สามารถเก็บและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ครอบคลุมและให้เกิดประสิทธิภาพ

และลดค่าใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

 ๒.๑๑ เร่งรดัการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ การจดัการมลูฝอยจากครวัเรอืนทกุประเภท โดยมจีดุประสงค์

เพื่อลดปริมาณโดยใช้การคัดแยกเพื่อเพิ่มการน�ากลับมาใช้ใหม่ และสามารถน�าไปก�าจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ให้มีการจัดเก็บแยกประเภทมูลฝอยตามความสะดวกของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการแยกประเภทมูลฝอย  

ณ รถเก็บขนมูลฝอย

๓.  ด้านการพัฒนาบุคลากร

     ๓.๑  สร้างมาตรการแรงจูงใจและพิจารณาผลตอบแทนให้แก่บุคลากรทุกระดับ

 ๓.๒  ก�าหนดนโยบายให้บุคลากรท่ีมีบทบาทหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ต้องเข้ารับการพัฒนาองค์ความรู้และ

วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะการบูรณาการและทัศนคติที่ดีใน

การด�าเนินการงาน

๔.  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

     ๔.๑  พัฒนาช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เช่น Mobile Application การติดตั้งป้ายชี้แจง

เกณฑ์มาตรฐาน การจัดท�าสื่อให้ความรู้ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ 

เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินสถานประกอบการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาล

ในประเภทต่างๆ 

 ๔.๒  ให้มกีารสร้างจติอาสาภาคประชาชนเพือ่การเฝ้าระวงัและร่วมจดักิจกรรมรณรงค์ในระดบัชมุชน

ที่อาศัยทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน โดยต้องจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความเป็นทีม ตลอดจนการพัฒนา

ศักยภาพในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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คณะกรรมการวิสามัญศึกษารูปแบบการปฏิรูปโรงพยาบาล
สังกัดกรุงเทพมหานคร

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปี

พุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์  

เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษารูปแบบการปฏิรูปโรงพยาบาลสังกัด

กรุงเทพมหานครและลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯประกอบด้วยคณะกรรมการ จ�านวน ๒๑ คน  

ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มีมติเห็นชอบเลือก นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นประธานกรรมการ 

นายสมชาย จงึมโีชค เป็นรองประธานกรรมการคนทีห่นึง่ นางสกุญัญาสวุฒันวงศ์ เป็นรองประธานกรรมการคนทีส่อง  

และนางศรินทร สนธิศิริกฤตย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักการด�าเนนิงาน : คณะกรรมการวสิามญัฯ ได้ก�าหนดหลักการศึกษาการด�าเนนิงานศึกษารปูแบบการ

ปฏิรูปโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครดังนี้

๑. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทบทวนข้อมูลสถานการณ์ 

๒. เชิญผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการด�าเนินงานด้านการปฏิรูปโรงพยาบาล มาแลก

เปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยศึกษาดังนี้ 

    ๒.๑  รูปแบบโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

    ๒.๒  รูปแบบโรงพยาบาลรามาธิบดีแนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการทั้งในรูปแบบคลินิก 

นอกเวลาและคลินิกพรีเมี่ยม

     ๒.๓  รูปแบบโรงพยาบาลราชวิถีแนวทางการบริหารงานของคลินิกนอกเวลาราชการ

     ๒.๔  รูปแบบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

     ๒.๕  รูปแบบคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาการให้บริการผู้ป่วยนอก

     ๒.๖  ศกึษาแนวทางของมหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช ในประเดน็ รปูแบบ นโยบายแนวทางการด�าเนนิ

การปฏิรูปโรงพยาบาล

     ๒.๗  ศึกษาการด�าเนินงานของส�านักการแพทย์กรุงเทพมหานครในประเด็น ดังนี้

  • บริบทของส�านักการแพทย์และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

  • รูปแบบของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นไปได้

  • ต้นทุน

  • สถานภาพ

 ๒.๘  ศึกษาการด�าเนินงานด้านสาธารณสุขของส�านักอนามัยกรุงเทพมหานครในประเด็นดังนี้

  • แนวทางการให้บริการหนึ่งศูนย์บริการสาธารณสุขสองระบบ 

  • การแก้ไขปัญหาอุปสรรคการขาดแพทย์ของส�านักอนามัย 

  • แนวทางการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการบริการด้านการอนามัยของหน่วยงาน 

    กรุงเทพมหานคร

    ๒.๙ ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการปฏิรูปโรงพยาบาล ๓ รูปแบบ
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  รูปแบบที่ ๑ รูปแบบคลินิกพิเศษนอกเวลาในสถานที่เดิม

  รูปแบบที่ ๒ OPD พรีเมี่ยมในและนอกเวลา

  • บริหารโดยโรงพยาบาลเดิม  

  • บริหารโดยหน่วยงานใหม่ ท่ีสามารถท�าในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership)  

    หรือ วิสาหกิจ 

  รูปแบบที่ ๓ โรงพยาบาล Premium ทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)

  • บริหารโดยโรงพยาบาลเดิม  

  • บริหารโดยหน่วยงานใหม่ ท่ีสามารถท�าในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership)  

    หรือ วิสาหกิจ 

 ๒.๑๐ ศึกษาค่าบรกิารทีเ่รยีกเกบ็จากผูร้บับรกิาร และค่าตอบแทนของเจ้าหน้าทีป่ฏบิติังานคลินกิพเิศษ

เฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๓.  ประชุมปรึกษาหารือ วิเคราะห์ สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องพิจารณาการ

ด�าเนินงานของคลินิกพิเศษในด้านต่างๆ อาทิ บุคลากร การบริหารจัดการข้อผูกมัดเงื่อนไขต่างๆ 

การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุม 

มีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะ

เพื่อฝ่ายบริหารพิจารณารูปแบบการปฏิรูปโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ๓ รูปแบบดังนี้

รูปแบบที่ ๑  รูปแบบคลินิกพิเศษนอกเวลาในสถานที่เดิม เป็นรูปแบบการเปิดคลินิกนอกเวลาราชการ 

โดยเลอืกคลนิกิท่ีมชีือ่เสยีงทีม่ผีูร้บับรกิารจ�านวนมากก่อน และมกีลุม่ผูร้บับรกิารทีส่ามารถจ่ายค่าบรกิารในราคา

พิเศษได้ โดยท�าการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบว่ามีการเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ  ในวันจันทร์- 

วันศุกร์เวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. และวันหยุดราชการเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดยแพทย์ประจ�าโรงพยาบาล  

หรือแพทย์จากที่อื่น ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ค่าบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษ ในช่วงแรก ท�าการจ่าย 

ค่าตอบแทนแพทย์แบบเหมาไปพลางก่อน ในอัตราเพิ่มขึ้น ๑.๕- ๒ เท่าจนกระทั่งมีผู้รับบริการจ�านวนมาก  

จงึเปลีย่นเป็นตามจ�านวนผูเ้ข้ามารบับรกิาร (Case) มกีารประกนัรายได้ขัน้ต�า่ และพจิารณาค่าตอบแทนบคุลากร

ทางการแพทย์ทีเ่กีย่วข้องให้สอดคล้องกบัจ�านวนผูม้ารบับรกิาร ส่วนเจ้าหน้าทีอ่ื่นให้ใช้ระเบยีบการท�างานล่วงเวลา

ในการจ่ายค่าตอบแทนเป็นสองเท่า เป็นรายช่ัวโมง โดยใช้เงนิร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนยีมแพทย์ (DF) การบรหิาร

บุคลากรโดยการจัดตารางการท�างาน โดยให้แต่ละหน่วยที่เกี่ยวข้องท�าการบริหารจัดการก�าลังคนกันเอง ส�าหรับ

การนดัหมายคนไข้ ใช้ระบบนดัควิ แพทย์ ๑ ท่านจะรบัคนไข้ประมาณ ๒๐ คนและใช้ระบบไอทรีะบบเดยีวกับเวลา

ปกติ เพิ่มการลงรหัสคลินิกพิเศษการเก็บเงินจะเก็บตามรหัสคลินิกพิเศษ รายได้น�าเข้าเงินบ�ารุง รายจ่ายจ่ายตาม

การเบิกแยกรหัส โดยขอแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการเก็บค่าบริการทางการแพทย์ 

รปูแบบที ่๒ คลนิกิพเิศษ OPD Premium ท้ังในและนอกเวลานอกเวลาราชการ รปูแบบท่ี ๒ นีส้ามารถ 

แบ่งรปูแบบย่อยออกเป็น ๒ รปูแบบ โดยแบ่งตามรปูแบบการบรหิารคอื การบรหิารโดยโรงพยาบาลเดมิ และการ
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บริหารโดยหน่วยงานใหม่ ที่สามารถท�าในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership) หรือ วิสาหกิจ 

รูปแบบที่ ๒.๑ คลินิกพิเศษ OPD Premium บริหารโดยโรงพยาบาลเดิม แยกพื้นที่เฉพาะ ผู้รับบริการ

ทีส่ามารถจ่ายค่าบรกิารจะต้องมกีารประชาสมัพนัธ์ให้กับผู้เข้ารบับรกิารว่ามกีารเปิดคลินกินอกเวลาโดยใช้แพทย์

ในโรงพยาบาลเดิม และแพทย์จากท่ีอ่ืน การเก็บค่าบริการพิเศษแบบพรีเมี่ยม ในบางช่วงเวลาเฉพาะวัน ทั้งนี ้

ในช่วงแรกต้องท�าการประชาสัมพันธ์สื่อสาร สร้างความเข้าใจกับประชาชน ส�าหรับการบริหารการจัดแพทย์  

เพื่อท�างานในเวลาราชการปรับจากร้อยละ ๑๐ ในปัจจุบันเป็นร้อยละ ๒๐ ทั้งนี้ต้องมีระบบการพัฒนาบุคลากร 

และการปรบัทศันคตขิองเจ้าหน้าทีใ่นการให้บรกิารเปรยีบเสมอืนคนไข้ห้องพเิศษ โดยท�าการเปิดรบัสมคัรเจ้าหน้าที ่

เพือ่มาปฏบิตังิาน หากเจ้าหน้าทีส่มัครไม่เพยีงพอให้ท�าการแบ่งอตัราก�าลงัมาปฏบิตังิานในเวลาราชการ โดยก�าหนด  

ร้อยละของเวลาที่เข้ามาปฏิบัติงานพิเศษนี้ 

รปูแบบท่ี ๒.๒ คลนิกิพเิศษ OPD Premium บรหิารโดยหน่วยงานใหม่ โดยแยกสถานที ่แยกอาคาร อาจใช้ 

อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชั้น ๓ หรือสถานที่อื่นท่ีเหมาะสมก�าหนดองค์กรที่ท�าหน้าที่บริหารจัดการ

เป็นแบบระบบราชการหรือนอกระบบราชการ ในรูปแบบ PPP (PublicPrivate Partnership) หรือ วิสาหกิจ

รปูแบบท่ี ๓ โรงพยาบาล Premium ทัง้ผูป่้วยนอก (OPD) และผูป่้วยใน (IPD) สามารถจ�าแนกออกเป็น  

๒ รูปแบบย่อยคือ รูปแบบการบริหารโดยโรงพยาบาลเดิม และรูปแบบการบริหารโดยหน่วยงานใหม่ ที่สามารถ

ท�าในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership) หรือ วิสาหกิจ

รูปแบบที่ ๓.๑ โรงพยาบาล Premium ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในบริหารโดยโรงพยาบาล

เดิม แต่แยกสถานที่ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลรามาธิบดีแยกอาคาร สถานที่เป็นศูนย์แพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ 

มีผู้ป่วยนอกที่ใช้บริการพิเศษ ในพื้นที่เฉพาะ ให้กับผู้รับบริการที่สามารถจ่ายค่าบริการในราคาพิเศษ โดยมีการ

ประชาสมัพนัธ์ให้กบัผูร้บับรกิารว่ามกีารเปิดคลนิกินอกเวลา เปิดบรกิารวนัจนัทร์-วนัศกุร์เวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. 

วันหยุดราชการเวลา๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ใช้แพทย์ประจ�าโรงพยาบาล และ แพทย์จากที่อื่น มีค่าตอบแทนแพทย์ 

และประกันค่าตอบแทนขั้นต�่าในกรณีนอกเวลา

• ควรมกีารไขระเบยีบ หรอืออกระเบยีบให้สอดคล้องกบัเงือ่นไข และวธิปีฏบิตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไป เป้าหมาย 

ทัง้ด้านค่าตอบแทนแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ส�าหรบัเจ้าหน้าทีส่นบัสนนุ และการบรกิารอืน่ขอความร่วมมอื

จากเจ้าหน้าที่ให้มาปฏิบัติงาน โดยรับเป็นรายชั่วโมงในอัตรา ๒ เท่าของเงินค่าล่วงเวลาปกติ  

รูปแบบท่ี ๓.๒ โรงพยาบาล Premium ทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) บริหารโดย 

หน่วยงานใหม่ ที่สามารถบริหารในรูปแบบ PPP (Public Private partnership) หรือเป็นโรงพยาบาลวิสาหกิจ

ของกรุงเทพมหานคร

โดยใช้รูปแบบของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เสมือนโรงพยาบาลคู่แฝด บริหารแบบอิสระ

ภายใต้ระเบียบกฎหมายใหม่โดยผู้อ�านวยการโรงพยาบาลคนเดิมแต่ใช้ระเบียบแตกต่างกัน ส�าหรับโรงพยาบาล
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สังกัดกรุงเทพมหานครที่สามารถปรับเป็นรูปแบบนี้ได้คือ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยท�าการจัดสรรพื้นที่สร้าง

อาคารเพื่อรองรับการจัดบริการรูปแบบใหม่ ปรับอาคารโภชนาการ หอพักพยาบาล ตึกสูตินารีเวช  มีการบริหาร

แบบแยกต่างหากจากโรงพยาบาลเดิม จากค่าบริการแบบ Premium

รูปแบบที่ ๓.๑ และ รูปแบบที่ ๓.๒ แตกต่างกัน ในรูปแบบการบริหาร รูปแบบที่ ๓.๑ ผู้อ�านวยการ 

ยงัเป็นคนเดยีวกนัอยู ่เหมอืนอาคารสมเดจ็พระเทพฯ รปูแบบที ่๓.๒ เหมอืนโรงพยาบาลศริริาช ปิยมหาราชการณุย์ 

ซึง่อาจจะต้องมรีะเบยีบใหม่ส�าหรบัโรงพยาบาลสงักัดส�านกัการแพทย์ ส�าหรบัโรงพยาบาล วชริพยาบาล สามารถ

ออกมาในรูปแบบมติสภามหาวิทยาลัย โดย โรงพยาบาลวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครต้อง 

ตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครตั้งวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะเรื่องน้ีขึ้นมา เพื่อให ้

โรงพยาบาลมรีายได้เพิม่ขึน้ไม่ประสบปัญหาการขาดทนุโดยมโีรงพยาบาลคูแ่ฝดใช้เจ้าหน้าทีข่องโรงพยาบาลเดมิ

ร้อยละ ๒๐ – ๓๐ โดยน�ารายได้กลับเข้าไปสนับสนุนโรงพยาบาลในระบบเดิม

คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการจดัระบบสาธารณสขุระดบัอ�าเภอ
เขตกรุงเทพมหานคร

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปี

พทุธศกัราช ๒๕๖๐ เมือ่วนัพธุที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทีป่ระชมุได้พจิารณาญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค์ 

เรือ่ง ขอให้สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวิสามญัศกึษาแนวทางการจดัระบบสาธารณสขุระดบัอ�าเภอเขต

กรงุเทพมหานคร และลงมตเิหน็ชอบให้ตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ จ�านวน  ๑๔ คน  

ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มีมติเห็นชอบเลือก นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นประธานกรรมการ นายนิรันดร์

ประดิษฐกุล เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นางสุกัญญา  สุวัฒนวงศ์ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง 

และ นางศรินธร สนธิศิริกฤตย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ  

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�าหนดหลักการศึกษาการด�าเนินงานการจัดระบบ

สาธารณสุขระดับอ�าเภอเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้

๑.  ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร การจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (ในขณะนั้น) 

และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๑) ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์

ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน ช้ีแจงนโยบายการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอที่มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการ 

บูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

อย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความ

เป็นเจ้าของ และภาวะการน�าร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือในการน�าไปสู่การสร้างเสริมให้

บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความ ยั่งยืนสืบไป

 ๒)  ผู้แทนจากส�านักอนามัย ได้แก่ นพ.วงวัฒน์  ลิ่วลักษณ์ และนพ.สุนทร สุนทรชาติ รองผู้อ�านวยการ 

ส�านกัอนามยั นพ.สมชาย ตรีทพิย์สถิต ผูอ้�านวยการกองสร้างเสริมสขุภาพ ช้ีแจงความก้าวหน้าในการจัดท�าระเบยีบ
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

ส�านักนายกรัฐมนตรีฯ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการด�าเนินงานตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฯ

๒. เชิญผูเ้ชีย่วชาญ ผูท้รงคณุวฒุหิน่วยงาน ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบสุขภาพ มาให้ข้อมลูและแสดงความคิดเห็น 

ในประเด็นต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ๒.๑ การเงินการคลังของภาครัฐ 

 โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีภารกิจและงบประมาณในการด�าเนินงานเก่ียวกับการพัฒนา

คณุภาพชีวิตของประชาชนมาน�าเสนอนโยบาย เป้าหมายและทศิทางของหน่วยงานเพือ่ใช้เป็นข้อมลูประกอบการ

พิจารณาบูรณการการด�าเนินงานร่วมกัน ได้แก่ 

  ๑) ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง 

  ๒) ผู้แทนจากส�านักงานประกันสังคม (สปส.) 

  ๓) ผู้แทนจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค 

  ๔) ผู้แทนจากส�านักการแพทย์ (สกพ.) 

  ๕) ผู้แทนจากส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร (สปสช.  

เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร) ได้แก่ นายประเทือง เผ่าดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ น�าเสนอ (๑) ระบบข้อมูล 

การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) ระบบข้อมูลการเจ็บป่วยในส่วนของสิทธิหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า (Universal Coverage (UC) และในส่วนของส�านักบริการสารสนเทศสุขภาพ ส�านักงานประกันสังคม 

(๒) ข้อมลูเครอืข่ายภาคประชาชน (๓) งบประมาณสนบัสนนุจ�าแนกรายประเภทกจิกรรม และ (๔) ความก้าวหน้า

ในการประกาศใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

  ๖) ผูแ้ทนจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ได้แก่ นพ.ชาญวทิย์วสนัต์

ธนารักษ์ ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ นางสาววรวรรณ อาภารัตน์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ 

นายฉัตรดนัย พลพัฒน์ นักวิเคราะห์และบริหารโครงการน�าเสนอการสนับสนุนการสร้างเสริมความเข้มแข็งของ 

ทุกภาคส่วนบนหลักการ OTTWA CHARTER  

  ๗) ผู้แทนจากส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้แก่ นางสาวฐิติพร คหัฏฐา 

ผูอ้�านวยการศูนย์พฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมส่ีวนร่วม เขตกรงุเทพมหานคร (ศ.กรงุเทพมหานคร)  

นางสาวรัตนา เอิบกิ่ง ผู้ช�านาญการน�าเสนอ (๑) การสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

บนพื้นฐานทางปัญญา หรือ Participatory Public Policy Process base on Wisdom (๔PW) (๒) การด�าเนิน

งานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพ้ืนท่ี ๑๓ และ (๓) แผนภาพความเชื่อมโยงการด�าเนินงานของกลไกต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 ๒.๒ กระบวนการและประสบการณ์ในการด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

  ๑) ผูแ้ทนจากคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ�าเภอ หรอื District Health Board (DHS) 

ของอ�าเภอเมือง จงัหวดันครราชสมีา ได้แก่ ดร.นวลฉว ีเพิม่ทองชูชัย พยาบาลวชิาชีพช�านาญการ โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา คุณพิเชษฐ์ คิดเห็น ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�าเภอเมืองนครราชสีมา ด้านวิชาการ คุณณัฐมา เกิดสุวรรณ  

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเมืองนครราชสีมา น�าเสนอกระบวนการสร้าง 

ความร่วมมือของภาคีต่างๆ ในพื้นที่และวิธีการด�าเนินงานจนประสบผลส�าเร็จเป็นพื้นที่ตัวอย่าง 

  ๒)  ผู้แทนจากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ส�านักการแพทย์ ได้แก่ พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง  
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ผูอ้�านวยการฯ นพ.อรรถพล เทดิอรณุสขุศร ีรองผูอ้�านวยการฯ และ นพ.ภรูทิตั แสงทองพานชิกลุ หวัหน้าฝ่ายวชิาการ 

และแผนงาน น�าเสนอกระบวนการท�างานท่ีชุมชนในเขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตตล่ิงชัน เขตภาษีเจริญ และ

เขตหนองแขม เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน โดยท�างานเป็นเครือข่ายร่วมกับส�านักอนามัย ศูนย์บริการ

สาธารณสุข ๔๐ บางแค ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ เขตหนองแขม และศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๗ ทวีวัฒนา  

ในเรือ่งการส่งต่อผู้ป่วย การบรกิารคลนิกิเฉพาะทางต่างๆ การส่งเสรมิสขุภาพ การพฒันาระบบดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ  

คุณภาพการบริการ ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน การต้ังครรภ์แม่และเด็ก จนมีผลส�าเร็จท�าให้จ�านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ี

เข้ารับการรักษาพยาบาลลดลง

 ๒.๓  การสร้างทีมงานและการพัฒนาศักยภาพ

  โดยผู้แทนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง

สาธารณสุข ได้แก่ ดร.สนธยา มณีรัตน์ รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยฯ น�าเสนอประสบการณ์การพัฒนาศักยภาพ 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอใน ๔ กลุ ่มเป้าหมายขอบเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก 

พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี

 ๒.๔  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศระบบสุขภาพ

  โดยผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้แก่ รศ.นพ. 

จริะพงษ์ องัคะรา รองคณบดคีณะแพทย์ศาสตร์วชริพยาบาล นายรชตะ ปานดีศนูย์ ผูช่้วยคณบดฝ่ีายกจิการพเิศษ

นายชาญวิทย์ ใจทิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ น�าเสนอแนวทางการบูรณาการระบบข้อมูลและสารสนเทศระบบ

สขุภาพของคณะกรรมการเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน เขตพืน้ที ่๑๓ และคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดบัเขต

๓.  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทบทวนข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาของพื้นที่และองค์ความรู้ในประเด็นที่

เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาทบทวนจากเอกสารทางวิชาการ เอกสารผลการด�าเนินงาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔.  ประชุมปรึกษาหารือ วิเคราะห์ สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องศึกษา

๕.  จัดท�ารายงานการศึกษาแนวทางการจัดระบบสาธารณสุขระดับอ�าเภอ กรุงเทพมหานคร

การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษา ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร

สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๔) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ เมือ่วนัพธุที ่๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ซึง่ทีป่ระชมุ 

มีมติเห็นชอบกับการรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอ

แนะเพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการ ดังนี้

๑.  ด้านการพัฒนาระบบ

 ๑.๑  การท�างานพฒันาคณุภาพชวีติเน้นเรือ่งการใช้พืน้ทีร่ะดบัเขตเป็นทีต่ัง้ และให้มกีารบรูณาการโดย

สร้างแรงจูงใจ ทั้งนี้ให้ผู้อ�านวยการเขตในพื้นที่อ�านวยการเขตให้เกิดการบูรณาการในระดับเขตอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๑.๒  ให้กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันฯ ศูนย์วิชาการ ผู้รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ

จัดท�าระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อก�าหนด 

เป้าหมาย วางแผน และประเมินผล 

 ๑.๓  ให้น�าผลการด�าเนินงานสร้างนโยบายสาธารณะจากคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน  
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

เขตพื้นที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร มาพิจารณาใช้ในการวางแผนท�างานระดับเขต

 ๑.๔  พัฒนาบุคลากรอย่างน้อย ๔ กลุ่ม ได้แก่ ประธาน เลขานุการ ภาคประชาชน และทีมวิชาการ 

เพือ่ให้เกดิความรูค้วามสามารถ ทกัษะการบรูณาการและทศันคตทิีด่ใีนการด�าเนนิการงานเพือ่การพฒันาคณุภาพ

ชีวิตระดับเขต  

๒.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  

 การปรบัปรงุหน่วยงานกรงุเทพมหานคร ด้านบรหิารจดัการระดบัพืน้ทีข่องหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่

ให้รองรับการรับมอบการกระจายอ�านาจจากกระทรวงและหน่วยงานต่างๆเช่นพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  

พระราชบญัญตัยิาพระราชบญัญตัอิาหารพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม  พระราช

บญัญตัเิสพตดิให้โทษฯลฯ ให้กรงุเทพมหานคร จดัตัง้หน่วยอ�านวยการทีม่สี�านกังานเลขานกุาร อาจจะใช้ทีท่�างาน

เขตหรือศูนย์บริการสาธารณสุข ตามความเหมาะสม

๓.  ด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

 ให้ผู้อ�านวยการเขตบูรณาการการใช้ทรัพยากรในระดับเขตจากทุกภาคส่วน อาทิ กองทุนหลักประกัน

สขุภาพกรงุเทพมหานคร กองทนุด้านอบุตัภัิย กองทนุสนบัสนนุบริการสุขภาพ (Long Term Care) ส�าหรบัผู้สูงอาย ุ

ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมฯ  

ส�านักงานป้องกันและบ�าบัดยาเสพติด (ปปส.) สถาบันพัฒนาองค์กรเอกชน (พชอ.) รวมถึง NGOs และ 

สถานประกอบการที่รับเงินจาก สสส. สปสช. ฯลฯ เพื่อด�าเนินการพัฒนาสุขภาวะ ในพื้นที่ หรือในองค์กร

๔.  ด้านระบบติดตามประเมินผล

 ให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน คณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี (พชข.) เพื่อเป็นกลไกในการเชื่อมประสานและสนับสนุนการด�าเนินงานระหว่าง พชข. 

กรงุเทพมหานคร และ พชพ.ให้มหีน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษา ประเมนิผลการด�าเนนิงานของ ๖ กลุม่เขต และภาพรวมของ

กรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการด�าเนินงานของ พชพ. และคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๓ โดย

เน้นการเยีย่มเสรมิพลงัและให้มกีารตดิตามประเมนิผลแบบเชือ่มโยงไม่แยกส่วน เน้นบรูณาการระหว่างหน่วยงาน

วิชาการของกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องพิจารณาความสอดคล้องของกลไกทั้ง ๓ ระดับ ระดับประเทศ  

ระดับจังหวัด และระดับเขต 

๕. ด้านการบริหารระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแบบมีส่วนร่วม 

 ๕.๑  เน้นการสร้างผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงภาคประชาชนในการจัดระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

โดยเน้นพื้นที่เขตเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 ๕.๒  ให้มีการสร้างจติอาสาภาคประชาชนเพือ่เสรมิการจดับริการปฐมภมูทิีร่ฐัไม่สามารถให้บริการได้

ครอบคลุม เช่น Care Giver ในกลุ่มผู้สูงอายุ  อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และวัยรุ่น เป็นต้น
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๖.  ให้มีการพัฒนาคู่มือพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต

โดยการมีส่วนร่วมระหว่าง กรุงเทพมหานคร สถาบันฯ ศูนย์วิชาการของกระทรวงสาธารณสุข และ  

หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง

๗.  กรุงเทพมหานครเร่งรัดการออกระเบียบและข้อบัญญัติ

ในด�าเนินการด้านงบประมาณและการเบิกจ่ายให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัว

คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางและวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพและคุม้คา่
ในการจัดเก็บและก�าจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปี

พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของ นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา 

ได้ยืน่ญตัต ิเรือ่งขอให้สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศึกษาแนวทางและวิธกีารทีม่ปีระสิทธภิาพและ 

คุม้ค่าในการจัดเก็บและก�าจดัขยะมูลฝอยของกรงุเทพมหานคร และลงมติเหน็ชอบใหต้ั้งคณะกรรมการวสิามัญฯ 

ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ จ�านวน ๑๕ คน ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มีมติเห็นชอบเลือกนายชยาวุธ  

ศริยิทุธ์วฒันา เป็นประธานกรรมการ เรอืโทวารนิทร์ เดชเจรญิ เป็นรองประธานกรรมการ คนทีห่นึง่ นางสุวรรณา  

จุ่งรุ่งเรือง เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง และ นางสุธิศา พรเพิ่มพูน เป็นกรรมการและเลขานุการ

หลกัการด�าเนนิงาน : คณะกรรมการวสิามญัฯ ได้ก�าหนดหลกัการศกึษาแนวทางและวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

และคุ้มค่าในการจัดเก็บและก�าจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครดังนี้

๑.  ศกึษาข้อมลูการจดัการมลูฝอยของกรงุเทพมหานคร รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง และคณะกรรมการฯ 

มข้ีอเสนอแนะว่าในการจดัการมลูฝอยกรงุเทพมหานครควรเปลีย่นบทบาทจากผูด้�าเนนิการเอง (Operator) มาเป็น

ผูก้�ากบัควบคมุ (Regulator) โดยมอบให้เอกชนหรอืองค์กรอืน่ด�าเนนิการจดัเกบ็มลูฝอยแทนเนือ่งจากเอกชนหรอื

องค์กรสามารถด�าเนนิการได้อย่างมปีระสทิธภิาพและน�ามลูฝอยไปใช้ประโยชน์ได้เตม็ทีม่ากกว่ากรงุเทพมหานคร

ด�าเนินการเอง ซึ่งอาจคัดเลือกพื้นที่น�าร่องในการด�าเนินการ และไม่ให้ส่งผลกระทบกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่

ในปัจจบุนัรวมถงึเพือ่ให้กรงุเทพมหานครแก้ไขปัญหาเรือ่งงบประมาณ พระราชบญัญติัระเบยีบบรหิารงานบคุคล

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 

๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

๒.  ศึกษาข้อมูลรูปแบบการจัดการมูลฝอยในประเทศสิงคโปร์และประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงให้เอกชนมีส่วนร่วม

ในกระบวนการบริหารจัดการมูลฝอย พร้อมทั้งได้เสนอข้อมูลเบื้องต้นของส�านักงานเขตน�าร่องส�าหรับศึกษาการ

มอบหมายให้เอกชนด�าเนินการเก็บขนมูลฝอยโดยประกอบด้วย ๓ ส�านักงานเขต ได้แก่ บางกะปิ ประเวศ และ

สวนหลวง เนือ่งจากมีพืน้ทีต่ดิต่อกนัและน�ามูลฝอยไปทิง้ทีศ่นูย์ก�าจดัมูลฝอยอ่อนนชุ ซึง่คณะกรรมการฯ ได้เสนอให้

ศกึษาค่าใช้จ่ายในการเกบ็ขนมลูฝอยโดยละเอยีด เพือ่น�ามาเป็นกรอบในการก�าหนดราคากลางส�าหรบัจ้างเอกชน

หรือองค์กรอื่นด�าเนินการ 

๓.  ศึกษาข้อมูลผลงานสารนิพนธ์ของ นายสมพงษ์ สู่ศุภอรรถ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ 
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีศึกษาเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เกี่ยวกับการจ้างให้เอกชนด�าเนินการเก็บขนมูลฝอยแทน

กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการจ้างเหมาให้เอกชนเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขต

บางกอกน้อยซึง่ได้จ้างเอกชนเมือ่ปี ๒๕๒๙ ผลการศกึษาพบว่าประชาชนมคีวามพงึพอใจทีจ่ะให้กรุงเทพมหานคร

ด�าเนินการมากกว่าให้เอกชนด�าเนินการ เนื่องจากมีความพร้อมทั้งคนงาน รถ และอุปกรณ์ ในขณะที่เอกชนพบ

มูลฝอยตกค้างท�าให้มีการยกเลิกการจ้างเอกชนด�าเนินการในเวลาต่อมา 

๔.  ศึกษาการจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยา โดยได้จ้างเอกชนด�าเนินการ ๗๐% เมืองพัทยา

ด�าเนินการเอง ๓๐% และเทศบาลนครรังสิตท่ีจ้างเอกชนด�าเนินการ ๔๐% เทศบาลด�าเนินการเอง ๖๐%  

ซึง่เป็นการแบ่งความรบัผดิชอบตามพ้ืนท่ี โดยเอกชนเป็นผูจ้ดัหายานพาหนะ น�า้มนัเช้ือเพลิง ภาชนะรองรบัมลูฝอย 

และบคุลากร สาเหตทุีจ้่างเอกชนเนือ่งจากปรมิาณมลูฝอยเพิม่ขึน้และ ข้อจ�ากดัด้านบคุลากรทีจ่ะกระทบต่ออตัรา

ก�าลัง ๔๐% ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 

๕.  ลงพื้นที่ศึกษาดูงานของเทศบาลนครรังสิต และเมืองพัทยา โดยเทศบาลนครรังสิตจ้างเอกชนเก็บขน 

มลูฝอย๔๐ % และเทศบาลฯ ด�าเนนิการเอง ๖๐ % สาเหตทุีม่กีารจ้างเอกชน เนือ่งจากสภาพยานพาหนะ เครือ่งจกัร

ที่ช�ารุดทรุดโทรม มีปัญหาด้านแรงงาน/ความล่าช้าในการเก็บขน และปัญหามูลฝอยตกค้าง/การลักลอบทิ้ง  

จึงมีแนวคิดการจ้างบริษัทเอกชนเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยลดภาระค่าใช้จ่าย  

(เงินลงทุนซื้อรถใหม่) ลดภาระด้านก�าลังคน เพื่อลดกรอบก�าลัง ๔๐ % การก�าหนด TOR ในเชิงป้องกันไม่ให้เกิด

ปัญหาต่อการด�าเนินการในอนาคต

๖.  บริษัท โฟกัส เวก บางนา จ�ากัด น�าเสนอข้อมูลและแนวคิดของบริษัทฯ เรื่องการจัดการมูลฝอยและ

แนวทางการรับจ้างก�าจัดหรือจัดเก็บและก�าจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทฯ มีแนวคิดการจัดการ

มูลฝอยโดยเน้นให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในกลุ่ม ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (Shopping mall) โดยราคากลาง

หรือค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของมูลฝอย ลักษณะทางกายภาพ ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ ๕๕๐-๗๐๐ บาท/ตัน 

และระยะเวลาสัญญาระหว่าง ๕-๑๐ ปี และเสนอแนะว่าถ้ากรุงเทพมหานครจะจ้างเอกชนด�าเนินการ ควรท�า

โครงการน�าร่องเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะพื้นที่ (Pilot Project) บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเข้ามาด�าเนินการพร้อมทั้ง

เสนอปริมาณมูลฝอยขั้นต�่าของการบริการจัดเก็บที่ ๒๐ ตัน/วัน ระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน 

๗.  บริษัท กลุ่ม ๗๙ จ�ากัด น�าเสนอข้อมูลและแนวคิดของบริษัทฯ เรื่องการจัดการมูลฝอยซึ่งบริษัทฯ  

เป็นคู่สัญญารับจ้างจัดเก็บและน�าไปก�าจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  เจ้าแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙  ที่ส�านักงาน

เขตคลองเตยและส�านกังานเขตบางกอกน้อยและทางบริษัทฯ เหน็ว่ากรณทีี ่กทม.จะจ้างเหมาให้เอกชนหรอืองค์กร

อื่นจัดเก็บและก�าจัดมูลฝอย ไม่เหมาะสมเนื่องจาก กทม.มีศักยภาพและเชี่ยวชาญด�าเนินการจัดเก็บมูลฝอยพื้นที่ 

กทม. และส�าหรับพ้ืนทีก่ารฝังกลบมลูฝอยของ กรงุเทพมหานคร ปัจจบุนัพืน้ทีข่องบริษทัฯ สามารถรองรบัมลูฝอย

ของกรุงเทพมหานคร ได้อีกประมาณ ๔๐ ปี ในปริมาณมูลฝอยวันละ ๓, ๐๐๐ ตัน 

๘.  บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) น�าเสนอข้อมูลและแนวคิดของบริษัทฯ เรื่องการจัดการ

มูลฝอย ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีประสบการณ์เรื่องการจัดเก็บและเก็บขนมูลฝอย บริษัทฯมีรูปแบบที่เน้น ด�าเนินการผลิต

เชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) โดยโครงการมีขนาด ๒๐, ๖๐ และ ๗๐ เมกะวัตต์ ได้รับสัมปทานผลิตไฟฟ้าเป็นระยะ

เวลา ๗ ปี ด้วยเหตุนี้บริษัทฯจึงมีความสนใจและ สามารถรับมูลฝอยจากกทม.เพื่อน�าไปผลิตเชื้อเพลิง (RDF)  

ได้ ประมาณ ๒,๐๐๐ ตนั/วนั โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย แต่สิง่ทีก่รงุเทพมหานครต้องรบัผิดชอบคือค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
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มูลฝอยจากกรุงเทพมหานครมายังโรงงานผลิตเชื้อเพลิง (RDF) ที่จังหวัดสระบุรี

๙.  บรษัิท เมืองสะอาดจ�ากดั น�าเสนอข้อมลูว่า บรษิทัฯได้ด�าเนนิธรุกจิให้บรกิารด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 

ทั้งในนามของบริษัทกิจการค้าร่วมและกลุ่มค้าร่วมอื่นๆมีประสบการณ์ท�างาน มากกว่า ๒๐ โครงการ ในการรับ

จัดการมูลฝอยแบบครบวงจร โดยรับจ้างเก็บขน รื้อบ่อฝังกลบ ก�าจัด และแปรรูปมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใน

รปูแบบต่างๆ การบรหิารจดัการมลูฝอยของบรษิทัฯ มุง่เน้นการน�ากลับมาใช้ใหม่ โดยการแปรรปูด้วยวธิกีารต่างๆ

เช่น โครงการผลิตเชื้อเพลิง RDF จากมูลฝอยชุมชนโครงการแปลงพลาสติกเป็นน�้ามัน (Pyrolysis) เป็นต้น

๑๐. บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จ�ากัด น�าเสนอข้อมูลการรับจ้างก�าจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

และแนวทางการบริหารจัดการพื้นท่ีเพื่อรองรับการก�าจัดมูลฝอยในอนาคตโดยมีความเห็นว่าการฝังกลบมูลฝอย

เป็นเทคโนโลยีการก�าจัดขั้นสุดท้าย (Final Disposal) จึงมีความจ�าเป็นต้องใช้ระบบฝังกลบต่อไปและมีความ

คิดเห็นว่ากรณีที่กรุงเทพมหานครจะจ้างให้เอกชนด�าเนินการเก็บขนมูลฝอยน้ันไม่น่าจะเหมาะสมเน่ืองจาก

กรุงเทพมหานครมีศักยภาพและความคุ้นเคยพื้นที่ กรุงเทพมหานครควรด�าเนินการต่อ

๑๑.  คณะกรรมการวิสามัญฯ เข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหามูลฝอยตกค้างในชุมชน หมู่บ้าน

และปัญหามูลฝอยลักลอบทิ้งริมทาง ส�านักงานเขตประเวศ ผู้ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารส�านักงาน

เขตประเวศ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถ่ินเขตประเวศ และ ผู้แทนจากหมู่บ้าน คอนโดมิเนียมใน

พื้นท่ีเขตประเวศ ในที่ประชุมได้หารือแนวทางการจัดเก็บมูลฝอยในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยให้จัดที่พัก 

รวมมูลฝอยเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่จากส�านักงานเขตเข้ามาด�าเนินการจัดเก็บซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลาในการจัดเก็บ

มูลฝอย

การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร      

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุม

มีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะ

ให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการ ดังนี้ 

การจัดการมูลฝอยที่แหล่งก�าเนิด

๑.  เน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก�าเนิด ผ่านกลไกทาง

กฎหมาย เช่น การออกข้อก�าหนดท้องถิ่นให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสาธารณะ ต้องจัดให้มีมาตรการลด

และคัดแยกขยะในพื้นที่ เป็นต้น 

๒.  ส่งเสรมิให้หน่วยงานในก�ากบักรงุเทพมหานครด�าเนนิการลดและคดัแยกขยะในพืน้ที ่โดยก�าหนดเป็น

ค่าผลงาน KPI ของหน่วยงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอย

๑.  ควรเพิม่ความถ่ีในการจดัเกบ็มลูฝอยประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกบัลักษณะพืน้ทีม่ากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะ

กลุ่มตรอก ซอย ซึ่งในปัจจุบันความถี่ในการเข้าจัดเก็บเพียง ๑ – ๒ ครั้งต่อสัปดาห์ ท�าให้เกิดปัญหามูลฝอยสะสม

เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�าโรคได้ 

๒.  มอบหมายให้ส�านกังานเขต หรือ กลุม่เขตจดัหาพืน้ทีเ่พือ่อ�านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถน�า
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มูลฝอยบางประเภทมาทิ้งได้ด้วยตนเอง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน เศษกิ่งไม้ ต้นไม้ และจัดพื้นที่เพื่อรองรับ

การแปรรูปมูลฝอยเพื่อเพิ่มมูลค่า (Scrap Shop) หรือการน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่พร้อมทั้งให้ความส�าคัญกับ

การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้าง

๓.  จัดท�าแนวทางการให้เอกชนหรือองค์กรอื่นเข้ามาด�าเนินการเก็บขนมูลฝอยแทน กรุงเทพมหานคร 

ได้แก่ การจัดท�ารายละเอยีดขอบเขตงาน (TOR) การออกแบบระบบตดิตามและควบคมุงาน การจดัท�าแนวทางการ

ประเมนิผลงานและการสอบถามความพงึพอใจต่อการให้บรกิารจากประชาชน รวมถงึการประชาสมัพนัธ์เพือ่สร้าง

การรับรู้ของประชาชน ต้องสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะผู้ตรวจสอบร่วมกับกรุงเทพมหานคร

อย่างชัดเจน พร้อมทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในระยะแรกเสนอให้แบ่งพื้นที่ให้เอกชนเข้า

ด�าเนินการให้บริการเก็บขนมูลฝอยแทนกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ย่อยๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันอย่าง

เสรีและมีเอกชนหรือองค์กรอื่นเข้าร่วมด�าเนินการได้มากราย

๔.  ควรจัดท�าแผนเตรียมความพร้อมในการปรับบทบาทจากผู้ปฏิบัติงาน (Operator) เป็นผู้ควบคุมงาน  

(Regulator) พร้อมท้ังจัดท�าเกณฑ์มาตรฐานข้ันพื้นฐาน (Minimum Requirement) ของการปฏิบัติงานด้าน

การเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นข้อก�าหนดส�าหรับเอกชนผู้ให้บริการเก็บขนมูลฝอยแทน 

กรุงเทพมหานครพร้อมทั้งก�าหนดการมอบหมายเอกชนหรือองค์กรอื่นด�าเนินการเก็บขนมูลฝอยแทน

กรุงเทพมหานครบรรจุในแผนแม่บทการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายต่อไป

๕.  ควรจัดท�าแผนการวิเคราะห์ความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นท่ีส�าหรับให้เอกชนเอกชนหรือองค์กรอื่น

ด�าเนินการให้บริการเก็บขนมูลฝอยแทนกรุงเทพมหานคร การพิจารณาต้นทุนค่าใช้จ่ายส�าหรับเป็นราคากลางใน

การจ้างเอกชน ควรค�านึงถึงค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงซึ่งจะผันแปรตามระยะทางจากพื้นที่ให้บริการเก็บขนมูลฝอย

กับสถานีขนถ่ายมูลฝอย

๖.  จดัท�าแผนบรหิารบคุลากรและอตัราก�าลงัทีช่ดัเจน เพือ่ลดผลกระทบทีจ่ะเกดิข้ึนกบับคุลากรทีป่ฏิบตังิาน 

ด้านการเกบ็ขนมลูฝอยทัง้พนกังานขบัรถเก็บขนมลูฝอยและพนกังานประจ�ารถเกบ็ขนมลูฝอยบางส่วนต้องถูกโอน

ย้ายไปปฏิบัติงานในต�าแหน่งอื่นหรือพื้นที่อื่น เมื่อมีการมอบหมายให้เอกชนด�าเนินการให้บริการเก็บขนมูลฝอย

แทนกรุงเทพมหานคร

๗.  ส�านกัสิง่แวดล้อมควรเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการก�าหนดกรอบแนวทางขบัเคลือ่นให้เกิดการมอบหมาย 

ให้เอกชนหรอืองค์กรอืน่ด�าเนนิการให้บรกิารเกบ็ขนมลูฝอยแทนกรงุเทพมหานคร ส�านกังานเขตพืน้ทีจ่ะมบีทบาท 

ส�าคัญในเรื่องการติดตามงาน การก�ากับและควบคุมงาน การประเมินผลงาน และการรับแจ้งปัญหาและ 

เรื่องร้องเรียนจากประชาชนต่อการให้บริการที่ได้รับจากเอกชน

การเพิ่มประสิทธิภาพการก�าจัดมูลฝอย

๑.  พัฒนารูปแบบก�าจัดมูลฝอย โดยเลือกใช้เทคโนโลยีการก�าจัดมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน (Waste to 

Energy) และลดการน�ามูลฝอยไปฝังกลบ

๒.  เห็นควรให้มีการศึกษาในเรื่องคุณภาพและปริมาณการเกิดผลพลอยได้ (By product) จากเทคโนโลยี

การก�าจัดมูลฝอย พร้อมทั้งวิเคราะห์ตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์จากการท�าประโยชน์ของผลพลอยได้เกิดขึ้นเพื่อน�า

ข้อมลูมาใช้ประกอบการพจิารณาก�าหนดอตัราค่าก�าจดั (Tipping Fee) ทีก่รงุเทพมหานครจะต้องจ่ายให้แก่เอกชน



สรุปผลงานคณะกรรมการวิสามัญ

333

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและภาครัฐได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง

๓.  ส�าหรับโครงการก�าจัดมูลฝอยกรณีท่ีกรุงเทพมหานครเลือกใช้รูปแบบ BOT ในการบริหารจัดการ

โครงการต้องก�าหนดให้ภาคเอกชนที่ได้รับสัมปทานจัดท�าประมวลหลักปฏิบัติ (Code of Practice: COP) 

พร้อมแผนการซ่อมบ�ารุงรักษาให้ระบบเทคโนโลยีสามารถใช้งานต่อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบให้แก่

กรุงเทพมหานครเมื่อครบอายุสัญญา

๔.  เห็นควรให้ยกระดับโรงก�าจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถ

รองรับการก�าจัดขยะจากการก่อสร้างได้ทุกชนิด พร้อมตั้งศูนย์คัดแยกคุณภาพและใช้ประโยชน์เบ้ืองต้น 

(Pre-treatment) เพือ่รองรบัขยะจากการก่อสร้างทัว่พืน้ท่ีกรงุเทพมหานครก่อนส่งมาก�าจดัขัน้สดุท้ายท่ีโรงก�าจดั

และแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร

๕.  ให้กรงุเทพมหานครก�าหนดเงือ่นไขแนบท้ายใบอนญุาตก่อสร้าง/ดดัแปลงอาคาร ทีร่ะบใุห้ผู้ประกอบการ 

ต้องจัดส่งขยะหรือเศษวัสดุจากการก่อสร้างมาก�าจัดที่โรงก�าจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้างของ

กรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีระบบติดตามก�ากับการขนส่งขยะจากการก่อสร้างจากแหล่งก�าเนิดถึงจุดรองรับที่

กรุงเทพมหานครก�าหนด พร้อมเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้

๖.  เห็นควรให้ศึกษาและทบทวนข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรและแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่าง

ภาครัฐและเอกชนจากการก�าจัดมูลฝอย

๗.  จดัท�าแผนแม่บทการก�าจดัมูลฝอยเชงิพืน้ทีใ่นศนูย์ก�าจดัมูลฝอยของกรงุเทพมหานครเพือ่ให้การจดัการ

มูลฝอยในแต่ละโครงการฯ สามารถบูรณาการสอดรับกัน ลดการพึ่งพาการน�ามูลฝอยไปก�าจัดนอกพื้นที่

๙.  ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีในการก�าจัดมูลฝอยในครัวเรือนที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม

• กรณีการด�าเนินการจัดเก็บขนมูลฝอย เห็นควรให้ด�าเนินการจัดหาพื้นท่ีเพื่อมอบหมายให้เอกชนหรือ

องค์กรอื่น ด�าเนินการแทนกรุงเทพมหานคร

• กรณกีารก�าจดัมลูฝอยของกรุงเทพมหานครในสญัญาเดิมสิน้สดุลง ควรน�าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

วิสามัญฯ มาพิจารณาก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางด�าเนินการที่ชัดเจนต่อไป

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการจัดระบบบริการปฐมภูมิด้าน 
การสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร 

ความเป็นมา : ในคราวประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัที ่๔ ครัง้ที ่๓ ประจ�าปีพทุธศกัราช  

๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของ นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่องขอให้

สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการจัดระบบบริการปฐมภูมิด้านการสาธารณสุข 

ในกรงุเทพมหานคร และลงมตเิหน็ชอบให้ตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯประกอบด้วยคณะกรรมการ จ�านวน ๑๖ คน  

ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นประธานกรรมการ พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต  
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เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นางวันทนีย์ วัฒนะ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง และนางสุกัญญา 

สุวัฒนวงศ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลกัการด�าเนนิการ : คณะกรรมการวสิามญัฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การศึกษาการจดัระบบบรกิารปฐมภูม ิ

ด้านการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครดังนี้   

๑. วิธีพิจารณาศึกษา 

 ๑)  การเชญิบคุคลและผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมาให้ข้อมลู และแสดงความคิดเหน็ในประเดน็ต่างๆ  

เพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายกสมาคมเภสัชศาสตร์

แห่งประเทศไทยในฐานะสมาคมร้านยาคุณภาพ

 ๒) การพิจารณาศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทบทวนวิเคราะห์

สถานการณ์ และองค์ความรูใ้นประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์ระบบสุขภาพทัง้ในระดบันานาชาตริะดบัภูมภิาค

ระดบัชาต ิและระดบัพืน้ที ่โดยพจิารณาทบทวนจากเอกสารผลการด�าเนนิงานแผนงานยทุธศาสตร์และผลงานวจัิย 

ข้อเสนอทั้งของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อินเทอร์เน็ต และการขอความเห็นร่วมจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับระบบ

สุขภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด          

 ๓)  การประชุมเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผลเพื่อจัดท�ารายงาน

การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมยัประชุมสามญั สมยัที ่๑ (ครัง้ที ่๓) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ เมือ่วนัพธุที ่๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ซ่ึงทีป่ระชมุ

มมีตเิหน็ชอบกบัรายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัฯ โดยคณะกรรมการวิสามญัฯ มข้ีอเสนอแนะเพือ่

ฝ่ายบริหารพิจารณาควรพิจารณาด�าเนินการ ดังนี้

๑.  ด้านการให้บริการสุขภาพ                                   

 ๑.  จดัระบบบรกิารแบบ Area Base โดยการบรูณาการการด�าเนนิงานการแพทย์ปฐมภูม ิในระดบัทมี  

ทีมละ ๑๐,๐๐๐ คน โดยจัดให้ ๑ กลุ่มมี ๓ ทีม เพื่อให้การจัดบริการใกล้บ้าน ให้เอกชนเข้ามาด�าเนินการในระบบ 

โดยการสร้างแรงจูงใจ ท้ังน้ี ให้ภาครัฐท�าหน้าท่ีเป็นผู้ก�ากับ ติดตาม ให้หน่วยบริการมีคุณภาพตามมาตรฐาน   

มีการบูรณาการการท�างานร่วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (อ�าเภอ) 

 ๒.  ด�าเนินการจัดให้ร้านขายยาคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ในเครือข่าย 

สปสช. ประกันสังคม และสิทธิราชการ เพื่อ

  ๒.๑  เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 

      ๒.๒  ลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยจัดระบบร้านยาเภสัชกรชุมชน ซึ่งในกรุงเทพมหานคร   

มีอยู่ประมาณ ๓,๖๐๐ แห่ง เป็นร้านยาคุณภาพ ๔๐๐ แห่ง 

      ๒.๓  เป็นหน่วยเชื่อมโยงระบบในระดับปฐมภูมิ 

      ๒.๔  เป็นหน่วยบรกิารเสรมิสาธารณสขุในการคัดกรองกลุ่มเส่ียงโรคเรือ้รงัและปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม 
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ที่ร้านยาคุณภาพ 

   ๒.๕ เป็นจุดคัดกรอง และให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะไปรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการใดได้บ้าง

      ๒.๖  เป็นจุดจ่ายยาเรื้อรัง ในขั้นตอนหลังจากที่ได้มีการพบแพทย์มาระยะหนึ่งแล้ว

  ๒.๗  เป็นหน่วยช่วยเฝ้าระวังการเจ็บป่วยเบื้องต้น เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน 

      ๒.๘  เป็นศูนย์ข้อมูลที่จะให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนในชุมชน 

      ๒.๙  การเป็นคลงัยา ทีเ่ชือ่มต่อเชิงระบบด้านยาในทกุระดบั (Tertiary-Secondary-Primary Care)

      ๒.๑๐ สร้างระบบการติดตามต่อเนื่องด้านยา ส่งต่อและส่งกลับผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ 

      ๒.๑๑ เป็นเครือข่ายคลินิกอดบุหรี่ในร้านยาคุณภาพ 

      ๒.๑๒ เป็นหน่วยสถานีสุขภาพระดับชุมชนในการเฝ้าระวังโรคติดต่อ 

      ๒.๑๓ การจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์  

 ๓. ประสานให้กระทรวงสาธารณสุขจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ จัดท�าระบบข้อมูลที่เชื่อมต่อ  

เชือ่มโยงกนั ทัง้ด้านการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรค และการจัดระบบข้อมลูด้านทรพัยากรสขุภาพ ในระดบัพืน้ที่

กรงุเทพมหานคร และ ระดบัประเทศเช่นเดยีวกับการด�าเนนิการจดัท�าระบบข้อมลูสขุภาพของประเทศ โดยยดึถือ

ว่า กรงุเทพมหานคร คอืส่วนหนึง่ของประเทศไทย ท่ีมปีระชาชนพกัอาศยั ประมาณ ร้อยละ ๒๐ ของประเทศไทย 

และประชาชนเหล่านั้น เสียภาษีอากรให้ประเทศเช่นเดียวกัน 

 ๔.  บริหารจัดการระบบรับส่งต่อร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้

กระทรวงสาธารณสุขต้องมีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบด�าเนินการพัฒนาระบบร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างมี

ประสิทธิภาพ

 ๕. ประสานให้กระทรวงสาธารณสุขจัดให้มีหน่วยงานท�าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ พัฒนามาตรฐาน

ระบบการด�าเนินงาน การส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษา ฟื้นฟู รวมถึงการวัด และประเมินผลอย่างเป็น

ระบบ ทีค่รอบคลมุกลุม่ประชากรเคลือ่นย้าย ประชากรแฝง นกัท่องเทีย่วเดนิทาง และแรงงานต่างด้าวในระดบัเขต   

โซนเขต และระดับกรุงเทพมหานครแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (รัฐ เอกชน ประชาชน ทั้งในและนอกภาคส่วน

สาธารณสุข ) โดยถือว่ากรุงเทพมหานครเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย 

 ๖. สนับสนุนให้มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ  

ให้มศีกัยภาพ มาตรฐาน ทีใ่กล้เคียงกนัเช่น หมอครอบครวั และศักยภาพบคุลากรด้านการเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคุม  

และสอบสวนโรคในพื้นที่ 

๒. ด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

 ๑. ปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานปฐมภูมิ โดยจ่ายทั้งค่ารักษาและส่งเสริมป้องกันโรคให ้

ทีมแพทย์ปฐมภูมิต่อประชากร ๓๐,๐๐๐ คน

 ๒.  จดัท�าการวเิคราะห์ต้นทุนการรกัษา แยกตามลักษณะและบรบิทของพืน้ที ่ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 

 ๓.  ประสานกับกระทรวงสาธารณสขุให้ท�าการปรบัปรงุระบบการจดัสรรงบประมาณ โครงสร้าง ภารกิจ 

บทบาทหน้าท่ีให้มีหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ี พัฒนาระบบและกลไกการท�างานเชิงรุก โดยการสร้างการมีส่วนร่วม 

ทกุภาคส่วน ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทัง้ใน และนอกภาคส่วนสาธารณสุข เพือ่พฒันาระบบการส่งเสรมิ  
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รายงานกิจการของ
สภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๑

เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคให้กับประชากรทุกกลุ่ม ทุกวัย ในพื้นที่เขตเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่รอยต่อ

กรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นพืน้ทีร่อยต่อเขตอ�านาจ ทีก่รงุเทพมหานครไม่อาจจดัสรรงบประมาณ หรือด�าเนนิการตาม 

ภารกิจ บทบาท หน้าทีไ่ด้ โดยยดึพืน้ทีเ่ป็นฐาน ประชาชนเป็นศนูย์กลาง ด้วยความทัว่ถงึ เท่าเทยีมตามนโยบายของ

รฐับาลของคณะรัฐมนตร ีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีแถลงต่อสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ เมือ่วนัที ่๑๒  

กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๓ การลดความเหลื่อมล�้าของสังคม การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และข้อ ๕  

การยกระดับคณุภาพบรกิารด้านสาธารณสุข และสขุภาพของประชาชน โดยให้วางรากฐานระบบหลักประกนัสุขภาพ 

ให้ครอบคลุมประชากร ไม่มีความเหลื่อมล�้าของคุณภาพบริการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกัน

โรคมากกว่ารอให้ป่วย แล้วจงึมารกัษา สร้างกลไกการจดัการสขุภาพในระดบัเขตแทนการกระจกุตวัอยูท่ีส่่วนกลาง

๓. ด้านการบริหารระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 

 ๑. สร้างภาวะผู้น�าร่วมในการจัดระบบบริการปฐมภูมิด้านการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร  

โดยเน้นให้ ปฐมภมูทิีม่พีืน้ทีเ่ป็นฐาน ประชาชนเป็นศนูย์กลางเชือ่มโยงผสมผสาน มคีวามเสมอภาคในด้านมาตรฐาน 

ครอบคลุมบริการทุกระดับ กระจายหน้าท่ีให้บริการสู่ท้องถิ่นชุมชนและภาคเอกชนในรูปแบบที่สอดคล้องกับ 

ปฏิรูปการใช้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน ระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น ข้อมูลข่าวสาร การจัดการความรู้  

การสื่อสารและก�าลังคน

 ๒. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ โดยเน้นกลไกประสานและบูรณาการนโยบาย และ

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับชาติ (nation health board) กลไก ธรรมาภิบาล ตรวจสอบก�ากับ ความโปร่งใส 

และประสทิธภิาพการใช้งบประมาณ และทรพัยากรด้านสุขภาพ แยกบทบาทและโครงสร้างของ player ในระบบ

สุขภาพให้ชัดเจน และปฏิรูปการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพอย่างครบถ้วน

 ๓. การปรับปรงุระบบสร้างเสรมิสขุภาพป้องกันและควบคมุโรค ภยัคกุคามสขุภาพ โดยเน้นการส่งเสรมิ 

การใช้หลักการ Health in All Policies Approach กลไกและระบบการบริหารจัดการระดับพื้นที่บูรณาการ

ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ส่วนกลางมีบทบาทเกี่ยวกับนโยบาย มาตรฐานจัดระบบงบประมาณ ก�าหนด

นโยบายการกระจายอ�านาจไปสูช่มุชนท้องถิน่ และระบบงานทีส่นบัสนนุต่าง ๆ  เช่น ข้อมลูข่าวสาร ระบบเฝ้าระวงั 

สุขภาพ การเงินการคลัง จัดการความรู้ รวมท้ังการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ โดยบูรณาการ 

การท�างานระบบบริการปฐมภูมิ กับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชข.) และ Primary care cluster 

(PCC) โดยการปรับปรุงกลไกการเงินการคลัง และการใช้กองทุนสุขภาพท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการด�าเนินงาน

คณะกรรมการวิสามญัศึกษาแนวทางการบรหิารจดัการพ้ืนทีก่รงุเทพมหานคร 
ระดบัส�านกังานเขตใหค้รอบคลมุพ้ืนทีใ่นการจดับรกิารสาธารณะให้ประชาชน 
ได้รับประโยชน์มากขึ้น 

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ส่ี (ครั้งที่ ๑) ประจ�า

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เม่ือวันพุธท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของ นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ 

เรือ่งขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
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ระดบัส�านกังานเขตให้ครอบคลมุพืน้ท่ีในการจดับรกิารสาธารณะให้ประชาชนได้รบัประโยชน์มากขึน้และลงมตเิหน็

ชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯประกอบด้วยคณะกรรมการ จ�านวน ๒๑ คน ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นายไพฑูรย์  

ขัมภรัตน์ เป็นประธานกรรมการ นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธ์ิ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง  

นายสมพงษ์ เวียงแก้ว เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง และว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงษ์ สุทธิสาร เป็นกรรมการ

และเลขานุการ

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การศึกษาการด�าเนินงานของการ

บริหารจัดการพืน้ทีก่รงุเทพมหานครระดบัส�านกังานเขตให้ครอบคลุมพืน้ทีใ่นการจดับริการสาธารณะให้ประชาชน

ได้รับประโยชน์มากขึ้นดังนี้

๑.  ศึกษาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่าควรจะจัดพื้นที่อย่างไร เพื่อตอบสนองต่อการจัดบริการสาธารณะ

ให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.  เขตอ�านาจหน้าทีใ่นการจดับรกิารสาธารณะระหว่างส�านกักบัส�านกังานเขตว่ามกีรณใีดบ้างทีท่�าให้การ

ด�าเนินงานไม่สะดวก

๓.  โครงสร้างของส�านกังานเขตมคีวามเหมาะสมกบัพืน้ทีแ่ละจ�านวนประชากรหรอืไม่โดยศึกษาจากข้อมลู

ด้านพื้นที่ ประชากร ลักษณะพิเศษของพื้นที่ทั้งด้านกายภาพและบริบทด้านอื่นๆ ในแต่ละพื้นที่เขต กฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายผังเมือง รวมถึงผลการศึกษาที่ได้มีการศึกษาไว้เกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่การปกครอง  

และสอบถามความคดิเหน็การบรหิารจดัการพืน้ทีก่รงุเทพมหานครระดบัส�านกังานเขตในการให้บรกิารสาธารณะ

ประโยชน์แก่ประชาชน จ�านวน ๕๐ ส�านักงานเขต 

หลักเกณฑ์การก�าหนดพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานครเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในการบริการสาธารณะของ

ส�านักงานเขต

๑.  ขอบเขตพื้นที่ การก�าหนดพื้นที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน พื้นที่ของส�านักงานเขตต้องมี

ขนาดที่เหมาะสมกับจ�านวนประชากรและอัตราก�าลังบุคลากรของส�านักงานเขต  

๒.  จ�านวนประชากร จ�านวนประชากรมคีวามส�าคญัต่อการจดัท�าบรกิารสาธารณะหากจ�านวนประชาชน

ในเขตมีจ�านวนมาก การบริการประชาชนในบางเรื่องอาจล่าช้า 

๓.  ลักษณะพื้นที่พิเศษ การจัดเขตตามลักษณะพื้นที่พิเศษที่ค�านึงถึงอัตลักษณ์และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ 

เป็นเกณฑ์ มีลักษณะเป็นการเฉพาะตัวของพื้นที่นั้น ๆ เช่น วัฒนธรรมท้องถิ่น เชื้อชาติ กลุ่มชน รวมทั้งผังเมือง 

สามารถน�ามาพิจารณาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเขตได้

หลักเกณฑ์ประกอบในการพิจารณาจัดการแบ่งพื้นที่เพื่อการบริการประชาชน

๑.  งบประมาณ การจัดการพื้นท่ีเพื่อการบริการประชาชน งบประมาณเป็นส่วนส�าคัญ การก�าหนด 

งบประมาณต้องได้สัดส่วนกับพื้นที่และจ�านวนประชากร 

๒.  ประชากรแฝงจ�านวนประชากรแฝงมีความส�าคัญต่อการก�าหนดการบริการของส�านักงานเขต 

หากมปีระชากรแฝงจ�านวนมากจะกระทบต่อการบรหิารจดัการของส�านกังานเขตในการบรหิารจดัการสาธารณะ

หลาย ๆ ด้าน 
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๓.  การบริหารบุคลากรส�านักงานเขต บุคลากรของส�านักงานเขตมีจ�านวนจ�ากัดการก�าหนดเขตให้มีพื้นที่

กว้าง เป็นปัญหาในการให้การบรกิารสาธารณะแก่ประชาชนรวมถงึการช่วยเหลอืประชาชนในเขตรอบนอกไม่อาจ

กระท�าได้อย่างทันท่วงที

๔.  การจัดการพื้นท่ีบริการสาธารณะต้องสอดคล้องกับผังเมือง ข้อเท็จจริงและข้อมูลจากผังเมืองในการ

ก�าหนดเขตพื้นที่และจ�านวนประชากร เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่พาณิชยกรรม

สามารถก�าหนดพื้นที่การให้บริการสาธารณะของส�านักงานเขตได้

๕.  ทิศทางความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ในอนาคต  ทิศทางการเติบโตและการขยายเมืองในด้าน 

ต่าง ๆ สามารถบ่งบอกได้ว่า กรุงเทพมหานครต้องเตรียมการพัฒนาการให้บริการสาธารณะในอนาคตซึ่งจะเป็น

เหตุผลหนึ่งในการพิจารณาการให้บริการ 

๖. ตวัแปรอืน่ ๆ  ทีป่ระกอบการพจิารณา ตวัแปรทีต้่องค�านงึถงึในการจดัท�าบรกิารสาธารณะให้ครอบคลมุ 

อาทิ ศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สวนสาธารณะ ศาสนสถาน ศูนย์ราชการ เป็นต้น

๗. เกณฑ์การพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ

 ๗.๑  ผงัเมอืงรวมกทม. ทีก่�าหนดจ�านวนพืน้ทีแ่ละจ�านวนประชากรตามหลักการของผังเมอืงจะก�าหนด

ความหนาแน่นของประชากรเป็นหย่อม ๆ  ก�าหนดเขตอสุาหกรรม เขตทีอ่ยูอ่าศัย เขตเกษตรกรรม เขตการคมนาคม

 ๗.๒  ค่าเฉล่ียของพื้นที่และค่าเฉลี่ยจ�านวนประชากรที่ควรจะเป็นในการก�าหนดมาตรฐานพื้นที่การ 

จัดท�าบริการสาธารณะ

 ๗.๓  การก�าหนดเขตควรอยู่ภายใต้งบประมาณ บุคลากรและการบริหารงานที่เหมาะสมท่ีจะเกิด

ประโยชน์สูงสุดในการจัดบริการสาธารณะ

หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแบ่งพื้นที่เขตการปกครองและการตั้งเขตใหม่

๑.  กรุงเทพมหานครเคยตั้งคณะกรรมการพิจารณาการแบ่งพ้ืนที่เขตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก�าหนด 

หลักเกณฑ์ดังนี้

 • จ�านวนประชากร

 • จ�านวนบ้าน

 • ขนาดของพื้นที่

 • กิจกรรมของพื้นที่ในเขต

 • วาระของสมาชิกสภาเขต

 • การเตบิโตและการขยายตวัของพืน้ทีเ่ขต ซ่ึงเกดิขึน้อย่างรวดเร็วในบรเิวณพืน้ทีต่่อเนือ่งและชานเมือง

 • การจ�าแนกประชากร ก�าหนดการใช้ที่ดินตามผังเมืองกรุงเทพมหานครฉบับที่ได้ปรับปรุงเป็นหลัก

๒. หลักเกณฑ์การจัดตั้งกิ่งอ�าเภอและอ�าเภอของกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗   

การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่แรก (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เม่ือวันพุธท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒  

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ  

มีข้อเสนอแนะเพื่อฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการ ดังนี้
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หลักเกณฑ์ในการแบ่งบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ ดังนี้

๑. ขนาดพื้นที่ 

๒. จ�านวนประชากร

๓. กลุ่มลักษณะพื้นที่พิเศษ

ส�านักงานเขตท่ีต้องแบ่งเขตพ้ืนท่ีเพื่อให้เหมาะสมกับการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

ดังนี้

๑.  ส�านกังานเขตบางแค เนือ่งจากส�านกังานเขตบางแคได้มกีารศึกษาเขตพืน้ทีเ่พือ่ก�าหนดเขตการบรกิาร

เป็น ๒ เขต โดยคณะกรรมการพิจารณาการแบ่งพื้นที่เขต ปี ๒๕๕๓ โดยการก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คือ 

จ�านวนพื้นที่และจ�านวนประชากร เห็นสมควรให้แบ่งออกเป็น ๒ เขต 

๒.  ส�านกังานเขตลาดกระบงั เนือ่งจากส�านกังานเขตลาดกระบงั มจี�านวนพืน้ทีม่าก และจ�านวนประชากรมาก  

เป็นพื้นที่ที่ก�าลังขยายตัวของเมือง รวมท้ังพลเมืองรอบในกรุงเทพมหานครย้ายถิ่นฐานไปและต่างจังหวัดได ้

ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังจ�านวนมาก รวมทั้งมีประชากรแฝง นอกจากนั้น ยังมีลักษณะพิเศษ

ต่อเนื่องกับสนามบินสุวรรณภูมิซ่ึงเป็นพื้นท่ีของจังหวัดสมุทรปราการประชาชนส่วนใหญ่ใช้สนามบินสุวรรณภูมิ

เป็นประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอื่น ๆ เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

จึงจ�าเป็นต้องแบ่งเขตลาดกระบังออกเป็น ๒ เขต 

๓.  ส�านกังานเขตสายไหม เนือ่งจากส�านกังานเขตสายไหมมจี�านวนพืน้ทีม่ากรวมทัง้จ�านวนประชากรมมีาก  

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยและมีประชากรแฝงจ�านวนมาก ปัญหาที่อยู่อาศัย ชุมชนแออัด จ�านวนมากปัญหา

การคมนาคมที่ได้รับการแก้ไขยังไม่ดีพอ จึงจ�าเป็นต้องแบ่งเขตสายไหม ออกเป็น ๒ เขต 

๔.  ส�านักงานเขตคลองสามวา เน่ืองจากส�านักงานเขตคลองสามวา มีจ�านวนพื้นที่มาก และประชากร

จ�านวนมาก เป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการขยายตัวของเมือง มีการอพยพประชากรไปอยู่อาศัยในเขตคลองสามวา

จ�านวนมากรวมทั้งเป็นชุมชนแออัดจ�านวนมาก มีประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว และยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์อาชีพ

เกษตรกรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มไทยรามัญ คลองสาธารณะในความรับผิดชอบจ�านวน จึงจ�าเป็นต้อง

แบ่งเขตคลองสามวา ออกเป็น ๒ เขต 

๕.  ส�านกังานเขตบางขนุเทยีน เนือ่งจากส�านกังานเขตบางขนุเทยีนมขีนาดพืน้ทีแ่ละจ�านวนประชากรมาก

และมีแนวโน้มที่จ�านวนประชากรจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะเขตบางขุนเทียนมีแหล่งอุตสาหกรรมทางทะเล เกษตร

การประมง ที่มีแรงงานต่างชาติมาท�างานและพักอาศัย อีกทั้งกรุงเทพมหานครจะพัฒนาพื้นที่เขตบางขุนเทียน

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งอนุรักษ์ป่าชายเลน จึงจ�าเป็นต้องแบ่งเขตบางขุนเทียนออกเป็น ๒ เขต 

๖.  ส�านักงานเขตบางเขน เน่ืองจากส�านักงานเขตบางเขนมีขนาดพื้นที่และจ�านวนประชากรมาก  

โดยมกีารเตบิโตของทีอ่ยูอ่าศยั สงัคมแออดัหนาแน่น การบรกิารสาธารณะปัจจบุนัยงัไม่เพยีงพอ มปัีญหาน�า้ท่วม

ขังยากแก่การะบายเนื่องจากขาดการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค เพราะปัจจุบันถนนยังเป็นถนนลูกรัง ถนนดิน  

ไม่มีท่อระบายน�้า โดยเฉพาะบริเวณแขวงท่าแร้ง รวมทั้งมีคูคลองจ�านวน ๓๓ คลองที่ต้องดูแลจึงจ�าเป็นกระจาย

งบประมาณให้ครอบคลุมพื้นที่ ดังนั้น จึงต้องแบ่งพื้นที่เขตบางเขนออกเป็น ๒ เขต 

๗.  ส�านกังานเขตหนองจอก เนือ่งจากส�านกังานเขตหนองจอกมพีืน้ทีแ่ละจ�านวนประชากรมาก ประกอบกบั 

ในพืน้ทีเ่ขตหนองจอกมสีถาบนัการศกึษา โรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร ๓๗ แห่ง การขยายตวัของชมุชนเมอืง 
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ที่อยู่อาศัยมากขึ้น เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์เกษตรกรรมท่ียังเหลืออยู่ในกรุงเทพมหานคร จึงจ�าเป็นต้องได้รับการดูแล

เป็นพิเศษ เพื่อให้เป็นคลังอาหารของกรุงเทพมหานคร จึงจ�าเป็นต้องแบ่งพื้นที่เขตหนองจอกออกเป็น ๒ เขต  

เพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง 

คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพัฒนาการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัของกรุงเทพมหานคร   

 

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปี

พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของนายสมบูรณ์  ม่วงกล�่า เรื่อง  

ขอให้สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ของกรงุเทพมหานคร และทีป่ระชมุลงมตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ จ�านวน 

๑๑ คน ซึง่คณะกรรมการวสิามญัฯ ได้มีมตเิหน็ชอบเลอืก นายสมบรูณ์ ม่วงกล�า่ เป็นประธานกรรมการ นายเชนทร์  

วิพัฒน์บวรวงศ์ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายวันชัย ถนอมศักดิ์  เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง 

และเลือกพันต�ารวจโท สมเกียรติ นนทแก้ว เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การศึกษาแนวทางการพัฒนา 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

๑. ศึกษาโครงสร้างและการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    ๑.๑ การจัดรูปแบบโครงสร้างองค์การควรมุ่งเน้นประสิทธิภาพการท�างานของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ

มากกว่าการปรับระดับหัวหน้าหน่วยงานให้มีระดับสูงขึ้น 

 ๑.๒  สถานีดับเพลิงควรมีให้ครบทุกส�านักงานเขตเป็นอย่างน้อยเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ 

     ๑.๓  ควรสร้างระบบและก�าหนดมาตรฐานในการบ�ารงุรกัษายานพาหนะและอปุกรณ์ดบัเพลงิและกู้ภยั

อย่างต่อเนื่องจะช่วยประหยัดงบประมาณในการซ่อม 

 ๑.๔  การคัดเลือกอาสาสมัคร ควรก�าหนดเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติให้ชัดเจน เช่น อายุ คุณลักษณะพิเศษ

ที่ต้องการ เป็นต้น รวมถึงเกณฑ์อื่นๆ เช่น การฝึกอบรม การธ�ารงวินัยเพื่อควบคุมความประพฤติ       

 ๑.๕  ในช่วงระหว่างการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างของส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ควรมี

การทดลองใช้อาสาสมัครป้องกันภัยเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในสถานีดับเพลิง ๒-๓ สถานีโดยให้เป็นสถานีดับเพลิงน�าร่อง

๒. ศึกษาการเร่งรัดการด�าเนินการของส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ค้างการด�าเนินการ

 ๒.๑  การรับมอบรถดับเพลิง เรือดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง จากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ   

 ๒.๒  การด�าเนินการให้รถดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นยุทธภัณฑ์  

 ๒.๓  การด�าเนนิการเก่ียวกับรถดบัเพลงิและอปุกรณ์ดบัเพลิงทีม่สีญัญากับบรษิทั สไตเออร์ เดมเลอร์ พคุ  

สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จ�ากัด
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 ๒.๔  การด�าเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงที่ฝากไว้สนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือกรุงเทพ 

 ๒.๕  แผนการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน�้า 

 ๒.๖  แผนการบริหารจัดการเรือดับเพลิง ๓๐ ล�า 

 ๒.๗  สถานีดับเพลิงที่อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง

 ๒.๘  การซ่อมรถดับเพลิง จ�านวน ๔๙๓ คัน  

๓. ศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการของสถานีดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร  

 ๓.๑  อาคารมีการก่อสร้างมาเป็นเวลานาน เกิดความเส่ือมโทรมและช�ารุดของระบบสาธารณูปโภค 

(ระบบประปา ไฟฟ้า) หลังคารั่ว ฝ้าเพดานช�ารุด ผนังแตกร้าว ฯลฯ บางสถานีได้ด�าเนินการของบประมาณ 

ในการปรับปรุง แต่บางสถานีไม่ได้ของบ  

 ๓.๒. ห้องกองร้อย (หรือห้องเตรียมพร้อมปฏิบัติงาน) เป็นห้องเตรียมพร้อมส�าหรับการปฏิบัติงาน 

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งแทบทุกสถานีใช้เป็นที่อยู่ถาวรของเจ้าหน้าที่ 

 ๓.๓  อาคารแทบทุกสถานีมีความแออัด 

    ๓.๔  ชุดผจญเพลิงมีสภาพเก่า สกปรก มอมแมม บางชุด ๒ - ๓ ปี ไม่ได้มีการชักท�าความสะอาด 

    ๓.๕  ถุงมือซึ่งควรต้องเปลี่ยนทุกปี และรองเท้าที่ควรต้องเปลี่ยนทุก ๒ ปี แต่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  

มีการจัดซื้อทุก ๕ ปี 

 ๓.๖  เครือ่งช่วยหายใจ (SCBA) ปัจจุบนัมกีารจดัซ้ือชนดิทีเ่ป็นไฟเบอร์ แต่กย็งัไม่เพยีงพอ มกีารเตมิอากาศ 

ตามรอบเวลาที่ก�าหนด แต่ไม่มีการถอดอุปกรณ์เครื่องออกมาล้างท�าความสะอาดให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ 

    ๓.๗  ขาดรถและอุปกรณ์เครื่องมือจับสัตว์ ได้แก่ งู ตะกวด สุนัข แมว ทุกสถานีมีปัญหารถปิกอัพ 

ไม่เพียงพอ

 ๓.๘  เรื่องรถดับเพลิงและรถกู้ภัย (ได้รับความร่วมมือจากกองโรงงานช่างกลลงพื้นที่ตรวจทุกสถานี)

รถดับเพลิงที่มีทั้งหมดของกองปฏิบัติการดับเพลิง ๑-๔ จ�านวน ๘๗๔ คัน

 ใช้ได้ดี/                 พอใช้ได้/                ใช้ไม่ได้/ พอใช้ได้/   ใช้ไม่ได้/

 จ�าเป็นต้องใช้ จ�าเป็นต้องใช้  จ�าเป็นต้องใช้ ไม่จ�าเป็นต้องใช้ ไม่จ�าเป็นใช้

          ๘๘ คัน  ๓๒๙ คัน ๒๓๒ คัน ๑๑ คัน ๒๑๔ คัน

การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ที ่๕) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ เมือ่วนัพธุที ่๑๔ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึง่ทีป่ระชมุ 

มีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะ

เพื่อฝ่ายบริหารพิจารณาควรพิจารณาด�าเนินการ ดังนี้

๑. โครงสร้างและอัตราก�าลังของส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๑.๑  ควรมกีารปรบัปรงุเพือ่ให้การบรหิารงาน โดยในฝ่ายอ�านวยการเสนอให้มกีารปรบัปรงุด้านวชิาการ 

ให้มีความเข้มแข็งขึ้น ส่วนงานปฏิบัติการเห็นควรเพิ่มกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยเป็น ๖ กอง ให้สอดคล้อง
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กับการแบ่งกลุ่มโซนเขตของกรุงเทพมหานคร และควรมีสถานีดับเพลิงให้ครอบคลุมทุกเขต 

 ๑.๒  อัตราก�าลังมีข้อจ�ากัดของกฎหมายในการเพิ่มอัตราก�าลัง กรุงเทพมหานครมีข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เร่ือง การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖ ควรมีการ

ออกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกเพื่อจ้างอาสาสมัครมาท�างานด้าน 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ�าสถานีต่างๆ ให้กับกรุงเทพมหานคร ในลักษณะเป็นงานไม่เต็มเวลา 

(part time) โดยทดลองน�าร่องในบางสถานีเพื่อประมวลผลก่อนการขยายผลต่อไป

๒.  มาตรฐานความจ�าเป็นพื้นฐานรถดับเพลิง-กู้ภัย และอุปกรณ์ประจ�าสถานีดับเพลิง

 ควรแบ่งสถานดีบัเพลงิตามขนาดของสถาน ีประกอบด้วย สถานดีบัเพลงิขนาดใหญ่ (ศูนย์ดบัเพลงิและ

กูภ้ยั) สถานดีบัเพลงิหลกั (สถานดีบัเพลงิมาตรฐาน) และสถานดีบัเพลิงย่อย โดยให้สถานดีบัเพลิงแต่ละประเภทมี

รถและวสัดอุปุกรณ์ตามมาตรฐานและความจ�าเป็น ส่วนรถดบัเพลิงทีน่อกเหนอืจากมาตรฐานทีก่�าหนดของสถานี

ดับเพลิงในแต่ละขนาด สามารถเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็นของลักษณะพื้นที่ เช่น พื้นที่อาคารสูง พื้นที่ชุมชน 

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ แต่ต้องไม่เกินขีดความสามารถพื้นฐานของแต่ละระดับ 

๓. ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรมีตารางฝึกปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งให้

ความรู้แก่ชุมชน

๔. ควรเร่งรัดด�าเนินการเพื่อให้รถดับเพลิง เรือดับเพลิง และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยของกรุงเทพมหานครเป็นยุทธภัณฑ์ 

๕. ควรด�าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้รับมอบโอนภารกิจจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติให้เสร็จ

เรียบร้อยโดยเร็ว

๖.  ปัญหาอาคารสถานที่

 ๖.๑  ควรต้องมีการส�ารวจโดยเร่งด่วนเพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้มีสภาพดี 

 ๖.๒  ห้องกองร้อย (ห้องเตรยีมพร้อมปฏบิตังิาน) ควรมกีารส�ารวจและจดัสรรงบประมาณเพือ่ปรบัปรงุ

สถานที่ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

 ๖.๓  การเพิ่มพื้นที่ท�างานและที่พักอาศัย ควรส�ารวจพื้นที่แต่ละสถานีว่าสามารถก่อสร้างอาคารที่พัก

อาศัยเพิ่มเติมได้หรือไม่อย่างไร 

 ๖.๔ อาคารที่พักอาศัยทุกสถานีไม่มีระเบียบที่ชัดเจน ควรจะมีระเบียบที่ชัดเจน 

๗.  ควรเร่งด�าเนินการสร้างสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ สถานีดับเพลิงถนนจันทน์ และสถานีดับเพลิง

บางรัก 
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๘.  ควรด�าเนินการซ่อมเรือดับเพลิงเพื่อใช้งานได้จ�านวน ๑๐ ล�าเท่านั้น รวมทั้งจัดหาสถานที่ก่อสร้าง

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน�้าเพิ่มเติม

๙.  ควรจัดซื้อรองเท้าและถุงมือผจญเพลิงตามรอบที่จ�าเป็น และควรจัดซื้อเครื่องซักชุดผจญเพลิง

ด้วย

๑๐. การบริหารสัญญาเช่าสถานที่ 

  เช่น สถานีดับเพลิงพญาไท สวนมะลิ ตล่ิงชัน และหัวหมาก ควรเปล่ียนสัญญาเช่าเป็นของ

กรุงเทพมหานคร                 

๑๑. ควรพิจารณาให้ชัดเจนว่าสถานีดับเพลิงแต่ละแห่งควรมีรถดับเพลิงเท่าใด โดยแบ่งเป็นสถานี

ดับเพลิง ๓ ระดับ คือ

  • ระดับ ๑ (ขนาดใหญ่)

  • ระดับ ๒ (ขนาดมาตรฐานทั่วไป)

  • ระดับ ๓ (สถานีย่อย)  

การพัฒนาโรงซ่อมบริเวณสถานีดับเพลิงลาดยาวเป็นศูนย์ส�าหรับซ่อมรถดับเพลิงของส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะ
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ภาคผนวก

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
๑. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร  

 พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกู้เงินเพื่อใช้ในการรับโอนทรัพย์สิน และหนี้สินของโครงการ –  

 คูคต และช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและ 

 ปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน พ.ศ. ๒๕๖๑
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