
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการท่องเท่ียวและการกีฬา 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 
    

 
สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มในคราวประชุม  

สภากรุงเทพมหานคร สมยัสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่2) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมื่อวนัพธุที ่10 ตุลาคม 2561 
และสมยัประชุมวสิามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่2) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมือ่วนัพุธที ่12 ธนัวาคม 2561 
ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 6 คน ดงันี้ 

1. นายสุทธชิยั ทรรศนสฤษดิ ์  ประธานกรรมการ 
2. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต รองประธานกรรมการ 
3. นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล กรรมการ 
4. นายวชิาญ ธรรมสุจรติ กรรมการ 
5. นายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 

 
ผูช้่วยเลขานุการ 
1. นางสาวทพิยช์นม ์  เต่าทอง นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2. นายชยัวุฒ ิ  แจง้จรสั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
1. ประเดน็ท่ีคณะกรรมการการท่องเท่ียวและการกีฬาเสนอให้ฝ่ายบริหารกรงุเทพมหานคร
พิจารณาปรบัปรงุแก้ไขหรือเร่งรดัด าเนินการ 

คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาประเดน็ทีเ่สนอใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาแกไ้ข ปรบัปรุง และเร่งรดั
ด าเนินการในการประชุมหารอืขอ้ราชการของคณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีากบัฝ่ายบรหิาร
กรุงเทพมหานครสรุปไดด้งันี้ 

1.1 การด าเนินงานของศนูยกี์ฬาและศนูยเ์ยาวชนกรงุเทพมหานคร 
ปัญหาและอุปสรรค 
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- อตัราค่าสมคัรสมาชกิรายปีของศูนยก์ฬีาและศูนยเ์ยาวชนไม่สอดคลอ้งกบัสภาพ
เศรษฐกจิ และการใชบ้รกิารของศูนยก์ฬีาและศูนยเ์ยาวชนในปัจจุบนั 

- กรณีภาคเอกชนหรอืสโมสรกฬีาต่างๆ ขอใชส้ถานทีห่รอืสนามกฬีาของศูนยก์ฬีาและ       
ศูนยเ์ยาวชนในแต่ละครัง้ตอ้งใชท้รพัยากร สาธารณูปโภคและเจา้หน้าทีใ่นการใหบ้รกิารแตก่ารจดัเกบ็
ค่าบรกิาร           ไมเ่หมาะสม 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ ส านักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่วและส านักการคลงั 
 

1.2 การท่องเท่ียวทางน ้าในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ปัญหาและอุปสรรค 
- สภาพคลองแคบและตื้นเขนิ มกีารทิง้หนิในบรเิวณสนัเขือ่น เป็นอุปสรรคต่อการเดนิเรอื

สญัจรหรอืเรอืท่องเทีย่ว 
- ช่วงเวลาการเปิด - ปิด ประตูระบายน ้าไม่สอดคลอ้งกบัการสญัจรของเรอืท่องเทีย่ว 
- มกีารกอ่สรา้งเขือ่นและทางเดนิเลยีบคลอง ท าใหภ้มูทิศัน์รมิคลองและวถิชีวีติริมคลอง

เปลีย่นแปลงไป 
- สะพานขา้มคลองบางจุดมรีะดบัต ่าท าใหเ้รอืไม่สามารถผ่านได้ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว ส านกัการระบายน ้า      

และส านักงานเขตในพืน้ทีท่ีม่เีสน้ทางทอ่งเทีย่วทางน ้า 
1.3 การส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเขต 

ปัญหาและอุปสรรค 
-ป้ายบอกเสน้ทาง ป้ายประชาสมัพนัธป์ระวตัคิวามเป็นมาของแหล่งท่องเทีย่วมสีภาพเก่า

ช ารุด ขอ้ความเลอะเลอืน ไม่ชดัเจน 
-การน าเสนอขอ้มูลของแหล่งทอ่งเทีย่ว ไมท่นัสมยั ไม่น่าสนใจเท่าทีค่วร 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่วส านกัการจราจรและ

ขนส่ง และส านักงานเขต 
1.4 การพฒันาโรงเรียนกีฬากรงุเทพมหานครให้ครบวงจร 

ปัญหาและอุปสรรค 
- นักเรยีนโรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานครตอ้งไปเขา้เรยีนวชิาสามญัทกุวชิาในโรงเรยีน 

สงักดักรุงเทพมหานครทีก่ าหนด จากนัน้ในช่วงเยน็ตอ้งฝึกซอ้มกฬีาทีโ่รงเรยีนกฬีา ท าใหก้ารเรยีนการสอน
และการพฒันาทกัษะดา้นกฬีาขาดประสทิธภิาพ 

- กรณีนักเรยีนตอ้งเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาตอ้งขาดเรยีนเนื่องจากส านกัวฒันธรรม กฬีา           
และการท่องเทีย่ว (โรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร) และส านักการศกึษาขาดการประสานงานและวาง
แผนการเรยีนการสอนในภาพรวม 

- ไม่มกีารก าหนดหน่วยงานหลกัรบัผดิชอบจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอนวชิาสามญัและ
การพฒันาทกัษะกฬีาอยา่งมปีระสทิธภิาพโดยใหอ้ยู่ในสถานทีเ่ดยีวกนั 
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หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้กส่ านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่วส านักการศกึษา และ 
ส านักงาน ก.ก. 

1.5 การด าเนินงานของสมาคมกีฬากรงุเทพมหานคร 
ปัญหาและอุปสรรค 
- สมาคมกฬีากรุงเทพมหานครควรมบีทบาทสนับสนุนงานดา้นการกฬีาของ

กรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นรูปธรรมมากกว่าปัจจบุนั 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งคอืส านักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว 

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. กรุงเทพมหานครควรพจิารณาปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง เงนิบ ารุง

ศูนยเ์ยาวชนและศูนยส์่งเสรมิกฬีา พ.ศ. 2529 ใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั 
2. ควรปรบัภูมทิศัน์และสภาพคลองทีเ่ป็นเสน้ทางการทอ่งเทีย่วทางน ้าใหม้ีศกัยภาพมากขึน้ 

รวมทัง้การเปิดและปิดประตูระบายน ้าหรอืระบบการระบายน ้าใหส้มัพนัธก์บัการเดนิเรอืของนกัท่องเทีย่ว 
3. ควรปรบัปรุงซ่อมแซมป้ายบอกเสน้ทาง ป้ายประชาสมัพนัธท์ีช่ ารุด และตดิตัง้ป้ายบอก

เสน้ทาง ในพืน้ทีเ่ขตใหช้ดัเจนรวมทัง้ป้ายแสดงสถานทีจ่อดรถ  
4. ควรน าระบบแอพลเิคชัน่ หรอื QR-code มาช่วยในการคน้หาแหลง่ท่องเทีย่วในพืน้ที่หรอื

ขอ้มูลประวตัคิวามเป็นมาของแหล่งท่องเทีย่ว 
5. กรุงเทพมหานครควรจดัตัง้โรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานครอย่างครบวงจร โดยมหีลกัสตูรการ

เรยีนการสอนวชิาสามญัและกฬีาใหเ้หมาะสมและไดม้าตรฐาน และก าหนดภารกจิความรบัผดิชอบของส านัก
การศกึษา และส านักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่วใหช้ดัเจนว่าหน่วยงานใดรบัผดิชอบด าเนินการ
โรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร 

6. กรุงเทพมหานครควรปรบัปรุงแนวทางการสรรหานายกสมาคมกฬีากรุงเทพมหานครโดย
พจิารณาบุคคลจากภาคเอกชนทีม่ศีกัยภาพและมใีจรกัดา้นการกฬีา 
 
2. ความคืบหน้าการด าเนินการก่อสร้างปรบัปรงุศนูยกี์ฬาและศนูยเ์ยาวชนของกรงุเทพมหานคร 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัผูแ้ทนจากส านักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่วเพื่อ
ตดิตามความคบืหน้าการกอ่สรา้งปรบัปรุงศูนยก์ฬีาและศูนยเ์ยาวชนของกรงุเทพมหานคร สรปุสาระส าคญั
ไดด้งันี้ 

การก่อสรา้งปรบัปรุงศูนยก์ฬีา ไดร้บังบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 4 แห่ง งบประมาณรวม 
50,612,000 บาท มคีวามคบืหน้าดงันี้ 

1. ศูนยก์ฬีาอ่อนนุช งบประมาณจ านวน 13,000,000 บาท ระยะเวลาก่อสรา้ง 120 วนั 
ออกแบบ จดัท าร่าง TOR และจดัท าการราคากลางเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ อยู่ระหว่างการประกาศเชญิชวนเสนอ
ราคา ระหว่างวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์– 15 มนีาคม 2562 และก าหนดยืน่เสนอราคาวนัที ่18 มนีาคม 2562 

2. ศูนยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ(บางมด) งบประมาณจ านวน 14,740,000 บาท ระยะเวลาก่อสรา้ง 
150 วนั อยู่ระหว่างขอความเหน็ชอบจา้งเหมา 
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3. ศูนยก์ฬีาวชริเบญจทศั งบประมาณจ านวน 14,800,000 บาท อยู่ระหว่างจดัท าราคากลาง 
4. ศูนยก์ฬีารามอนิทรา งบประมาณ 8,072,000 บาท ระยะเวลากอ่สรา้ง 150 วนั ไดป้ระกาศ

เชญิชวนเสนอราคา เมือ่วนัที ่6 – 22 กมุภาพนัธ ์2562 และยื่นเสนอราคาวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2562 ทีผ่่านมา 
อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและพจิารณาผลการเสนอราคา 

ปัญหาเกดิจากขัน้ตอนการด าเนินการจดัท าประมาณการราคากลาง เนื่องจากเดมิเจา้หน้าที่
ฝ่ายช่างจะด าเนินการสบืราคาและจดัเตรยีมขอ้มูลในรูปแบบของเอกสาร แต่ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้
จดัจา้งและ  การบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ก าหนดใหต้อ้งจดัท าและด าเนินการแต่ละขัน้ตอนในระบบ 
e-GP ของกรมบญัชกีลาง ท าใหเ้กดิความลา่ชา้เพราะการก่อสรา้งปรบัปรุงศูนยก์ฬีาและศูนยเ์ยาวชนจะมี
ครุภณัฑท์ีม่คีุณลกัษณะของเนื้องานทีม่รีายละเอยีดเฉพาะ ไมม่จี าหน่ายทัว่ไปเหมอืนการจดัซื้อครุภณัฑ์
ส านักงาน จงึตอ้งใชเ้วลาในการสบืราคา  อกีทัง้ระบบ e-GP กม็ยีงัปัญหาดา้นความเสถยีรและความเรว็ท า
ใหต้อ้งใชเ้วลาด าเนินการ          แต่ในทกุรายการสามารถก่อหนี้และเบกิจา่ยไดท้นัภายในปีงบประมาณ 

ส าหรบัศูนยก์ฬีาบางกอกอารนีา ในปีงบประมาณ 2562 จะเป็นการจดัซื้อเครือ่งออกก าลงักาย
เพื่อใชภ้ายในศูนยก์ฬีาฯ และซ่อมแซมเบือ้งตน้ในบางรายการทีจ่ าเป็นเร่งด่วน เชน่ กลอ้ง CCTV ได้
ซ่อมแซมใหใ้ชก้ารไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ แต่ยงัไม่สามารถขอตัง้งบประมาณปรบัปรุงทรพัยส์นิหลกั ๆ ไดเ้พราะยงั
อยู่ระหว่างการรบัโอนทรพัยส์นิจากส านักการโยธา โดยเฉพาะตวัอาคารจะตอ้งมกีารปรบัปรุงซ่อมแซมหลาย
รายการ ไดร้บัโอนในระบบ เมื่อไม่นานนี้ ทัง้นี้ คาดว่าจะรบัโอนไดแ้ลว้เสรจ็ประมาณเดอืนมนีาคม 2562 
ขณะนี้ไดป้ระสานส านกัการโยธาร่วมส ารวจพืน้ทีเ่พื่อเตรยีมแผนการซ่อมแซมเมือ่การรบัโอนเรยีบรอ้ยแลว้ 

การก่อสรา้งปรบัปรุงศูนยเ์ยาวชน ปีงบประมาณ 2562 ไดร้บังบประมาณปรบัปรุง จ านวน 5 
แห่ง งบประมาณรวม 19,091,000 บาท ซึง่จะเป็นการปรบัปรุงภายในอาคารศูนยเ์ยาวชน ระยะเวลา
ก่อสรา้งปรบัปรุง ตัง้แต่  60 วนั 90 วนั และ 120 วนั มคีวามคบืหน้าดงันี้ 

1. ศูนยเ์ยาวชนฯ บางกะปิ งบประมาณ 9,199,000 บาทราคากลาง 8,775,820.85 บาท 
เผยแพร่ราคากลางผ่านเวบ็ไซต์เมือ่วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2562 อยู่ระหว่างเสนอขอความเหน็ชอบและร่าง
ประกาศประกวดราคา 

2. ศูนยเ์ยาวชนฯ เทเวศร ์งบประมาณ 3,070,000 บาทราคากลาง 3,106,735.92 บาท                 
อยู่ระหว่างเสนอขอความเหน็ชอบและร่างประกาศประกวดราคา 

3. ศูนยเ์ยาวชนฯ เวฬุราชณิ งบประมาณ 4,831,000 บาท ราคากลาง 4,829,966.24 บาท      
อยู่ระหว่างเสนอขอความเหน็ชอบและร่างประกาศประกวดราคา 

4. ศูนยเ์ยาวชนฯ บ่อนไก่ งบประมาณ 840,000 บาทราคากลาง 840,000 บาท ประกาศ
ประกวดราคาแลว้ เมือ่วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2562 

5. ศูนยเ์ยาวชนฯ บางนา งบประมาณ 1,160,000 บาท ราคากลาง 1,160,000 บาท ประกาศ
ประกวดราคาแลว้ เมือ่วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2562 

แผนการก่อสรา้งศูนยก์ฬีาฯ ในปีงบประมาณ 2563 ม ี3 รายการดงันี้ 
1. ศูนยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา (บางบอน) จ านวน 72,400,000 บาท เนื้องานจะ

ปรบัปรุงสนามลู่วิง่ อาคารกฬีาในร่ม สระว่ายน ้า สนามฟุตซอล สนามตะกรอ้ สนามเดก็เลน่ ระบบรดน ้า และ
ระบบไฟฟ้าสอ่งสว่าง 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF


- 5 - 
 

2. ศูนยก์ฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ72 พรรษา (สุวนิทวงศ์) จ านวน 75,000,000 บาท เนื้องานจะ
ปรบัปรุงสนามฟุตบอล ก่อสรา้งหลงัคาคลมุสระว่ายน ้า รัว้ดา้นหนา้ศูนยก์ฬีาฯ และระบบสาธารณูปโภค
ทัง้หมด 

3. ศูนยก์ฬีาประชานิเวศน์ จ านวน 59,500,000 บาท เนื้องานจะปรบัปรุงสนามฟุตบอล อาคาร
กฬีาในร่ม และก่อสรา้งหลงัคาคลมุสระว่ายน ้า 

แผนการก่อสรา้งปรบัปรุงศูนยเ์ยาวชน ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 8 รายการ ดงันี้ 
1. ก่อสรา้งศูนยเ์ยาวชนฯ บางเขน จ านวน 96,800,000 บาท โดยจะรือ้และสรา้งอาคารใหม ่  

เป็นอาคาร 2 ชัน้ เดมิใชเ้ป็นหอประชุมของส านักงานเขตบางเขนมกีารใชง้านมานาน 
2. ก่อสรา้งศูนยเ์ยาวชนฯ วดัดอกไม ้จ านวน 40,300,000 บาท โดยจะรือ้อาคารเดมิและ

ก่อสรา้งอาคารใหม่เนื่องจากสภาพอาคารเก่าช ารุด 
3. ก่อสรา้งศูนยเ์ยาวชนฯ วดัธาตุทอง จ านวน 13,500,000 บาท เป็นการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคาร

เดมิ 
4. ก่อสรา้งศูนยเ์ยาวชนฯ คลองเตย จ านวน 1,835,000 บาทซ่อมแซมปรบัปรุงสระว่ายน ้า

เนื่องจากกระเบื้องพืน้สระแตกช ารุด 
5. ก่อสรา้งศูนยเ์ยาวชนฯ บางขนุเทยีน จ านวน 1,987,000 บาทซ่อมแซมปรบัปรุงสระว่ายน ้า 
6. ก่อสรา้งศูนยเ์ยาวชนฯ ลาดกระบงั จ านวน 1,740,000 บาท ซ่อมแซมปรบัปรุงสระว่ายน ้า

เนื่องจากกระเบื้องพืน้สระแตกช ารุด 
7. งานก่อสรา้งหลงัคาคลมุสระว่ายน ้าศูนยเ์ยาวชน 11 แห่ง จ านวน 36,580,000 บาทโดยจะ

ตดิตัง้เป็นหลงัคาผา้ใบสามารถเปิด – ปิดได ้
8. ค่าจา้งออกแบบศูนยเ์ยาวชนฯ บางนา จ านวน 20,000,000 บาท เดมิเป็นอาคาร 2 ชัน้ กอ่สรา้ง

ใหม่เป็นอาคาร 4 ชัน้ พรอ้มสระว่ายน ้า สถานทีก่่อสรา้งภายในพืน้ทีส่ านักงานเขตบางนาแห่งใหม่ เนื่องจาก
พืน้ทีเ่ดมิจะถูกเวนคนื 

9. ปรบัปรุงภูมทิศัน์ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่ น) จ านวน 41,000,000 บาท 
ปรบัปรุงสนามน็อคบอรด์ ทางเดนิ – วิง่รอบศูนยฯ์ สนามฝึกซอ้มฟุตบอล และหอ้งน ้า หอ้งแต่งตัง้บรเิวณสนาม
ซอ้มฟุตบอล 

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
1. ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่วควรส ารวจอาคารศูนยก์ฬีาหรอืศูนยเ์ยาวชนที่

จ าเป็นตอ้งปรบัปรุง พรอ้มก าหนดหลกัเกณฑแ์ละจดัท าแผนในการปรบัปรุงหรอืกอ่สรา้งอาคารของศูนยก์ฬีา
และศูนยเ์ยาวชนในภาพรวม 

2. การปรบัปรุงพืน้สระว่ายน ้าจากเดมิปูกระเบือ้งทีช่ ารุด ควรออกแบบใหม่ใหเ้ป็นกระเบื้อง
โมเสก    ซึง่จะปลอดภยักบัผูใ้ชบ้รกิารมากกวา่ในกรณีช ารุด 

3. กรุงเทพมหานครควรพจิารณาปรบัปรุงอตัราค่าสมาชกิของศูนยก์ฬีาและศูนยเ์ยาวชนให้
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมในปัจจบุนั 
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4. กรณีการก่อสรา้งปรบัปรุงรัว้ศูนยก์ฬีาหรอืศูนยเ์ยาวชนใหม่ ควรพจิารณาออกแบบให้
เหมาะสมสวยงาม   

5. ควรก าชบัเจา้หนา้ทีร่บัผดิชอบในการจดัซื้อจดัจา้งใหศ้กึษาระเบยีบ ขัน้ตอนและการใชง้าน
ระบบจดัซื้อจดัจา้งใหร้อบคอบรดักุม กรณีมปัีญหาจากการใชง้านระบบ e-GP ควรรวบรวมและจดัท าหนังสอื
แจง้ปัญหาและอุปสรรคใหก้รมบญัชกีลางซึง่เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบเพือ่รบัทราบไวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อ
ด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงต่อไป 
 
3. กิจกรรมการแสดงดนตรี “กรงุเทพมหานคร ร้อยใจภกัด์ิร้องบรรเลงเพลงของพ่อ” 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัผูแ้ทนจากส านักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว เพือ่
รบัทราบกจิกรรมการแสดงดนตร ี“กรุงเทพมหานคร รอ้ยใจภกัดิร์อ้งบรรเลงเพลงของพอ่”โดยสรุป
สาระส าคญั ไดด้งันี้ 

วตัถุประสงคข์องการจดักจิกรรม  
1. เพือ่ถวายความจงรกัภกัดแีละร าลกึในพระมหากรุณาธคิุณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร-    

มหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 
2. เพื่อเผยแพร่พระอจัฉรยิภาพในดา้นการดนตร ีและบทเพลงพระราชนิพนธ ์ใหเ้ยาวชนและ

ประชาชนกรุงเทพมหานคร ใหไ้ด้รู้จกัและซาบซึ้งในพระปรชีาสามารถของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร -         
มหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 

3. เพื่อใหเ้ยาวชน และประชาชนกรุงเทพมหานครทัว่ไปทีม่คีวามสามารถทางดา้นดนตร ีแต่
ไม่ไดเ้ป็นนักดนตรอีาชพีไดม้โีอกาสขบัรอ้งและบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธด์ว้ยตวัเอง ผ่านการแสดง
ดนตรใีนรูปแบบวงดุรยิางคฟิ์ลฮารโ์มนิค (Philharmonic Orchestra) ร่วมกบันักรอ้งและนักดนตรมีอือาชพีวง
ดุรยิางคฟิ์ลฮารโ์มนิคแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Philharmonic Orchestra) กลุ่มงานดุรยิางค์
ซิมโฟนี กองการสงัคตี ส านักวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และคณาจารย์ นิสติ นักศกึษา ภาควชิา
ดนตร ีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

4. เพื่อใหเ้ยาวชนและประชาชนกรุงเทพมหานคร ไดม้โีอกาสแสดงออกถงึความสามารถของ
ตน   ในการขบัรอ้งและบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธท์ีท่รงคุณค่ายิง่ เป็นอกีหนึง่แบบอย่างทีด่ใีนการถวาย
ความจงรกัภกัดแีละเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 

กจิกรรมดงักล่าวไม่ใชง้บประมาณในการด าเนนิการ แต่จะใชค้รภุณัฑ ์วสัดอุุปกรณ์และ
เจา้หนา้ทีใ่นสงักดัทีเ่กีย่วขอ้งในการสนับสนุนการจดักจิกรรมฯ โดยมกีารด าเนนิงาน 

1. ขออนุมตัโิครงการจดักจิกรรมการแสดงดนตร ี“กรุงเทพมหานคร รอ้ยใจภกัดิร์อ้งบรรเลง
เพลงของพ่อ” 

2. จดัท าแผนปฏบิตังิาน 
2.1  จดัการประชุมเพื่อวางแผนปฏบิตังิาน 
2.2  จดัการประชุมเพื่อก าหนดขนาดวง จ านวนและทีม่าของวาทยาการ ศลิปินรบัเชญิ 

นักรอ้ง  
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คณะนักรอ้งประสานเสยีง และนักดนตร ีรวม 111 คน (วาทยาการ 3 คน ศลิปินรบัเชญิ 4 คนนักรอ้ง 3 คน 
คณะนักรอ้งประสานเสยีง 24 คนและนักดนตร ี77 คน) 

2.3  จดัการประชุมเพื่อวางก าหนดการในการจดังาน 
 2.3.1 ก าหนดการรบัสมคัร 1 กมุภาพนัธ ์- 1 มนีาคม 2562 และประกาศผล 8 มนีาคม  

2562 
2.3.2 ก าหนดการการฝึกซอ้ม 

- วนัศุกรท์ี ่19 เม.ย. 62 เวลา 17.00 – 21.00 น. (ฝึกซอ้ม)  
- วนัเสารท์ี ่20 เม.ย. 62 เวลา 17.00 – 21.00 น. (ฝึกซอ้ม) 
- วนัอาทติยท์ี ่21 เม.ย. 62 เวลา 15.00 – 16.30 น.(แสดงดนตร)ี 

3. จดัเตรยีมอุปกรณ์ และบุคลากรในการด าเนนิงาน ประสานงานในดา้นต่างๆ 
3.1 จดัเตรยีมอุปกรณ์ และบุคลากรในการด าเนินงานโดยเป็นอุปกรณ์ส านักงานและ

บุคลากรกลุม่งานดุรยิางคซ์มิโฟนี กองการสงัคตี 
3.2 คดัเลอืกบทเพลงพระราชนพินธ ์จ านวน 15 เพลง และขออนุญาตอนัเชญิบทเพลงพระ

ราชนิพนธ ์จ านวน 15 เพลงจากส านักพระราชวงั 
3.3 ประสานงานขอความอนุเคราะหอ์ุปกรณ์ เครื่องดนตร ีและสถานทีจ่ดังาน ณ หอประชุม    

ชัน้ 2 อาคารจุฬาภรณ์พศิาลศลิป์ คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
3.4 ประสานงานขอความอนุเคราะหว์าทยกร นกัดนตร ีและทมีงานเวทจีากคณะ

มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมศลิปากร กรมดรุยิางค์
ทหารบก และกองดุรยิางคก์องทพัเรอื 

3.5 ประสานงานขอความอนุเคราะหโ์น้ตเพลง บทเพลงพระราชนพินธ ์จากผูท้รงคุณวุฒิ 
และหน่วยงานต่างๆ 

3.6 ประสานงานขอความอนุเคราะหเ์ครื่องเสยีง อุปกรณ์ ไมโครโฟน ไฟแสงส ีกลอ้งบนัทกึ 
VDO และภาพ จากผูใ้หก้ารสนับสนุน เชน่ Who Sound, Fullsize Light & Sound และคุณสาธติ วงศ์
สมัพนัธ ์

3.7  ประสานงานขอความอนุเคราะหอ์าหาร อาหารว่าง น ้าดืม่ และช่อดอกไม ้จากผูใ้หก้าร
สนับสนุน เชน่ สยามดนตรยีามาฮา มารค์าโตม้วิสคิ 

3.8  ประสานงานขอความอนุเคราะหป์ระชาสมัพนัธโ์ครงการ การรบัสมคัรนักดนตร ีและ              
การแสดงดนตร ีกองประชาสมัพนัธ ์กรุงเทพมหานคร และกรมประชาสมัพนัธ ์

 
 

4. ประชาสมัพนัธ ์รบัสมคัรนกัรอ้ง นักดนตร ีฝึกซอ้มและจดัการแสดงดนตรี 
4.1 ประชาสมัพนัธโ์ครงการ รบัสมคัรนักรอ้ง นกัดนตร ีประกาศผลการคดัเลอืก ผ่าน                

กองประชาสมัพนัธ ์กรุงเทพมหานคร กรมประชาสมัพนัธ ์และหน้าเพจ Facebook กจิกรรมการแสดงดนตร ี
“กรุงเทพมหานคร รอ้ยดวงใจบรรเลงเพลงของพ่อ” 

4.2 รบัสมคัรนักรอ้งและนักดนตร ีผ่าน Google Docs โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
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4.2.1 ผู้สมคัรกรอกรายละเอียดการรบัสมคัร เช่น ชื่อ ที่อยู่ และเครื่องดนตรีที่
ต้องการรบัสมคัร 

4.2.2 ผูส้มคัร Download โน้ตเพลงพระราชนพินธท์ีก่ าหนด 
4.2.3 ผูส้มคัรบนัทกึ VDO การบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธท์ีก่ าหนดให้ Upload 

VDO ลง Youtube และแชร ์Link VDO Youtube มาที ่Google Docs โครงการ 
4.2.4 ผูส้มคัรทัง้หมด 100 คน 

4.3 คณะกรรมการคดัเลอืกนักดนตร ีโดยขา้ราชการกลุ่มงานดุรยิางคซ์มิโฟนี กองการสงัคตี 
4.4 ประกาศผลการคดัเลอืกผา่น Page Facebook (ผ่านการคดัเลอืก 29 คน) 
4.5 ส่งโน้ตเพลงพระราชนิพนธแ์ละนัดหมายก าหนดการต่าง ๆ ผ่านหน้าเพจ Facebook 

และ   E – mail 
5. รายงานการด าเนนิงานและประเมนิผลการด าเนินงาน 

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
ส านักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว ควรสรา้งคุณค่าและความโดดเด่นของกจิกรรมการ

แสดง 
ดนตรลีกัษณะนี้โดยก าหนดจดัแสดงดนตรใีนวนัส าคญัหรอืโอกาสพเิศษต่างๆเช่น กจิกรรมเนื่องในวนัพอ่
แห่งชาตคิวรจดัท าเป็นโครงการส าคญัทีม่คีวามโดดเด่นประจ าปีและประชาสมัพนัธแ์พร่หลายในช่องทางสือ่
ต่างๆ มกีารถ่ายทอดทางโทรทศัน์จะท าใหง้านดา้นการดนตรขีองกรุงเทพมหานครเป็นทีรู่จ้กัและมชีื่อเสยีง 
ซึง่ในมหานครหรอืเมอืงใหญ่ๆ ในต่างประเทศจะมวีงดนตรปีระจ าของเมอืงเพือ่ใชแ้สดงในงานส าคญัต่างๆ 

 
4. การด าเนินงานเก่ียวกบัศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครท่ีตัง้อยู่
ในแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ 

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกบัผูแ้ทนจากส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว เพื่อ
รบัทราบการด าเนินงานเกี่ยวกบัศูนย์บรกิารประชาชนและนักท่องเที่ยว เช่น ซุ้มประชาสมัพนัธ์การ
ท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครที่ตัง้อยู่ในแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ โดยมผีลการด าเนินการและปัญหา
อุปสรรค สรุปได้ดงันี้ 

1. ส านักวฒันธรรมและการทอ่งเทีย่ว มศูีนยบ์รกิารประชาชนและนักท่องเที่ยว ไดแ้ก่ ซุม้
ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร จ านวน 25 ซุม้ ตัง้อยู่ในย่านชมุชนและแหล่งทอ่งเทีย่วส าคญั 
ๆ  ของกรุงเทพมหานคร และจุดบรกิารขอ้มูลการท่องเทีย่วส่วนหน้า ส่วนการท่องเทีย่ว 1 จดุบรกิาร ตัง้อยู่
อาคารท าการส านกัวฒันธรรมและการทอ่งเทีย่วซึง่อยู่ในระหว่างปิดปรบัปรุง 

2. ซุม้ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วใหบ้รกิารเกีย่วกบัขอ้มูลขา่วสารดา้นการทอ่งเทีย่ว การ
เดนิทาง กจิกรรม และขอ้มูลขา่วสารดา้นความปลอดภยั 

3. ปัจจุบนั มกีารจา้งลูกจา้งชัว่คราวในต าแหน่งนักประชาสมัพนัธ ์เพื่อปฏบิตังิานใหบ้รกิาร
นักท่องเทีย่วและประชาชนทัว่ไปประจ าซุม้ประชาสมัพนัธท์ัว่กรุงเทพมหานคร จ านวน 36 อตัรา โดย
ปฏบิตังิานประจ าซุม้ฯ ๒๗ อตัรา และปฏบิตังิาน ส านกัวฒันธรรมและการท่องเทีย่ว ๙ อตัรา 
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ซุม้ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร มจี านวนทัง้หมด 25 ซุม้ โดยเปิดท าการ 21 
ซุม้ และปิดบรกิารชัว่คราว 4 ซุม้ ไดแ้ก ่อโศก สยามสแควร ์บุญมติร และเบญจสริ ิและจดุบรกิารขอ้มูลการ
ท่องเทีย่วส่วนหน้า ส่วนการท่องเทีย่ว 1 จดุบรกิาร ณ อาคารท าการส านักวฒันธรรมและการท่องเทีย่ว ซึง่
อยู่ในระหว่าง   ปิดปรบัปรุง 

ซุม้ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วกรุงเทพมหานครทีเ่ปิดท าการ 
ท่าชา้ง หวัล าโพง หา้ง

แพลตตนิัม่ 
บางขุน
พรหม 

ลานคนเมอืง รพ.ต ารวจ จตุจกัร 

สวนสราญ
รมย ์

รเิวอรซ์ติี้ พญาไท รพ.จุฬา เยาวราช พารากอน หว้ยขวาง 

วดับวรนิเวศ การบนิไทย  
(สลีม) 

เซน็จูรี ่ อนุสาวรยีช์ยั
ฯ (เกาะดนิ
แดง) 

สะพานผ่าน
ฟ้า 

มาบุญครอง แอมบาสเดอร์ 

จ านวนนกัท่องเทีย่วทีใ่ชบ้รกิารซุม้ประชาสมัพนัธ ์(จ าแนกตามผูม้าใชบ้รกิาร) ปี 256๒ 

เดอืน 
จ านวนนกัท่องเทีย่ว 

ชาวไทย (คน) 
จ านวนนกัท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาต ิ(คน) 

จ านวนผูม้าใชบ้รกิาร 
รวมทัง้หมด (คน) 

มกราคม 3,560 17,096 20,656 
กุมภาพนัธ ์ 2,621 14,390 17,011 
มนีาคม 2,626 13,598 16,224 
เมษายน 2,327 10,605 12,932 
กรกฎาคม 2,140 11,467 13,607 
มถิุนายน 1,903 10,688 12,591 
กรกฎาคม 2,388 12,761 15,149 
สงิหาคม ๒,๓๕๕ ๑๔,๑๒๗ ๑๖,๔๘๒ 
กนัยายน ๒,๓๒๘ ๑๑,๘๘๙ ๑๔,๒๑๗ 
รวม ๒๒,๒๔๘ ๑๑๖,๖๒๑ ๑๓๘,๘๖๙ 
สรุปจ านวนนักท่องเทีย่วทีใ่ชบ้รกิารซุม้ประชาสมัพนัธข์องกรุงเทพมหานคร ตัง้แต่เดอืน

มกราคม – กนัยายน 2562 จ านวน ๑๓๘,๘๖๙ คน จ าแนกเป็นชาวไทย ๒๒,๒๔๘ คน ชาวต่างชาติ 
๑๑๖,๖๒๑ คน 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1. ขาดแคลนงบประมาณในการซอ่มบ ารุงซุม้ประชาสมัพนัธ ์ในส่วนระบบไฟฟ้าและโครงสรา้ง

ภายนอก ประกอบกบัซุม้ประชาสมัพนัธต์ัง้อยู่ในพืน้ทีส่าธารณะ หรอืบนบาทวถิ ีจนท าใหต้อ้งปิดท าการซุม้
ประชาสมัพนัธบ์างจุดและนักประชาสมัพนัธป์ระจ าซุม้ฯ ไม่สามารถปฏบิตังิานไดต้ามปกต ิ

2. โครงสรา้งของซุม้ไม่มคีวามโดดเดน่ และขอ้จ ากดัดา้นสถานทีต่ัง้ท าใหน้กัท่องเทีย่วไม่เขา้มา
ใชบ้รกิาร 
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3. นักประชาสมัพนัธป์ระจ าซุม้มภีารกจิดา้นการใหข้อ้มูลขา่วสารดา้นความปลอดภยั รวมถงึ
การอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเทีย่วในดา้นอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อป้องกนันกัท่องเทีย่วจากมจิฉาชพีที่
เป็นมคัคุเทศก์ทีไ่ม่มใีบอนุญาตแฝงกายมาในรปูแบบต่างๆ 

4. ประชาชนส่งเรื่องร้องเรยีนในส่วนที่นักประชาสมัพนัธ์ไม่สามารถช่วยแก้ไขได้โดยตรง 
เช่น    ปัญหารถแทก็ซี ่ของหาย บรษิทัทวัร ์เป็นตน้ 

5. ครุภณัฑบ์างส่วนมคีวามช ารดุเสยีหาย หรอืไม่พรอ้มใชง้านอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ เช่น 
เกา้อี้ ระบบอนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 

6. นักประชาสมัพนัธป์ระจ าซุม้ฯ เป็นบุคลากรอตัราลูกจา้งชัว่คราว ไมม่หีลกัประกนัในการ
ท างาน  ทีม่ ัน่คง จงึอาจขาดขวญัก าลงัใจในการปฏบิตังิาน 

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. นักประชาสมัพนัธป์ระจ าซุม้ฯ ควรสามารถแกไ้ขปัญหาประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

หรอืใหค้ าแนะน าในเบื้องตน้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วได ้เช่น กรณีทีเ่อกสารส าคญัของนักท่องเทีย่วสญูหาย ควรมี
การพฒันา การใหค้วามช่วยเหลอืนักทอ่งเทีย่ว 

2. ควรน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการปฏบิตังิานดา้นการท่องเทีย่ว เช่น การจดัท า 
QR Code ตดิตัง้ในป้ายประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วต่างๆ เพื่อใหน้ักท่องเทีย่วสามารถคน้หาขอ้มูลหรอื
ค าแนะน าดา้นการทอ่งเทีย่วอย่างสะดวก พรอ้มทัง้ประสานงานกบั Google Map เพือ่เพิม่เตมิขอ้มูลแหล่ง
ท่องเทีย่วต่างๆ ในกรุงเทพมหานครใหค้รอบคลุม  

3. ควรประสานงานกบัส านักการจราจรและขนส่งปรบัปรุงซ่อมแซมหรอืเพิม่ป้ายบอกเสน้ทาง
เพื่อให ้มคีวามชดัเจนและครบถว้นในทกุเสน้ทางหลกัทีส่ าคญั และสถานทีท่ีม่คีวามส าคญักค็วรจะมป้ีาย
แสดงว่าอยู่ในความดูแลรบัผดิชอบของกรุงเทพมหานคร และควรมตีราสญัลกัษณ์ของกรุงเทพมหานคร
ก ากบัไว ้

4. ควรจดัท าคลปิวดีโิอประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วลงในสื่อโซเชยีลมเีดยีทีม่ปีระชาชนตดิตาม
เป็นจ านวนมาก เชน่ Youtube ซึง่สามารถชีว้ดัผลไดด้ว้ยจากยอดของผูเ้ขา้ชม 
 
5. การด าเนินงานของศนูยเ์ยาวชนกรงุเทพมหานคร (ไทย-ญ่ีปุ่ น)  

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกบัผูแ้ทนจากส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว เพื่อ
รบัทราบ การด าเนินงานของศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่ น) และปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานซึง่         ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่ น) มกีารปรบัปรุงอาคารทีท่ าการ สรุปได้
ดงันี้ 

การปรบัปรุงอาคารทีท่ าการศูนยเ์ยาวชนฯ งบประมาณ 6,780,000 บาท เป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึง่กนัเงนิไวเ้บกิเหลือ่มปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มรีายละเอยีด 
ดงันี้ 

1. ปรบัปรุงหอ้งยูโด/ไอคโิด กจิกรรมในร่ม ชัน้ 1 
2. ปรบัปรุงหอ้งยกน ้าหนัก/มวยไทย ชัน้ 1 
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3. ปรบัปรุงหอ้งประชุม ชัน้ 2 
4. ปรบัปรุงงานระบบเสยีงประกาศความปลอดภยั ป้องกนัอคัคภียั  
เริม่สญัญาวนัที ่25 กนัยายน 2561 – 22 มกราคม 2562 ระยะเวลาด าเนนิการ 120 วนั             

ไดด้ าเนินการปรบัปรุงและเบกิจ่ายงบประมาณเรยีบรอ้ยแลว้ ขณะนี้ยงัเหลอืรายการทีเ่สนอขอจดัสรรงบ
กลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 รายการ คอื ปรบัปรุงสนามฝึกซอ้มฟุตบอลและระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง          ณ บรเิวณสนามฟุตบอลดา้นนอก จ านวน 2 สนาม เดมิไดเ้สนอขอจดัสรรงบประมาณปรบัปรุง
สนามใหเ้ป็นระบบมาตรฐาน เป็นเงนิประมาณ 27,000,000 บาท ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
พจิารณาจดัสรรงบประมาณ เป็นเงนิประมาณ 9,200,000 บาท โดยเหลอืเนื้องานการซุยดนิ ปรบัปรุงสนาม 
ปูหญ้า และปรบัปรุงระบบไฟฟ้ารอบสนามกฬีา 

ส าหรบัรายการทีข่อจดัสรรงบกลางไดร้บัอนุมตังิบประมาณอยู่ระหว่างเร่งรดัด าเนนิการ ใน
ระหว่างนี้ไดป้ระชาสมัพนัธท์ าความเขา้ใจกบัประชาชนทีม่าใชบ้รกิารว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมี
การปรบัปรุง               ภูมทิศัน์ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่ น) ในส่วนของงานปรบัปรุง
ทางเดนิ-วิง่ รอบศูนยฯ์ ระยะเวลาด าเนินการ 150 วนั อาจกระทบกบัการใหบ้รกิารประชาชนบา้งบางส่วน
ส าหรบังบประมาณทีเ่สนอของบกลางประมาณกต็อ้งเร่งรดัด าเนนิการไปตามวงเงนิทีไ่ดร้บัใหแ้ลว้เสรจ็ การ
เสนอขอจดัสรรงบประมาณเพิม่เตมิอาจตอ้งพฒันาปรบัปรุงในส่วนอื่นทีจ่ าเป็นไปก่อนเพราะหากจะ
ด าเนินการกอ่สรา้งปรบัปรุงในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บังบประมาณ             ปี 2562 อาจจะกระทบกบัการใหบ้รกิาร
ประชาชนในช่วงทีม่กีารปรบัปรุงภูมทิศัน์ศูนยฯ์ ในปีงบประมาณ            พ.ศ.2563 มแีผนจะตอ้งยา้ยพืน้ที่
จอดรถจกัรยานยนต์จากดา้นในไปใชพ้ืน้ทีบ่รเิวณดา้นนอก จ าเป็นตอ้งมไีฟฟ้าส่องสว่างเพิม่เตมิตลอดแนว 
อาจใชไ้ฟฟ้าระบบพลงังานแสงอาทติยม์าใชเ้พือ่ดูแลความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนทีม่า
ใชบ้รกิาร 

สนามฝึกซอ้มฟุตบอลทีผ่า่นมาใชง้านตามสภาพทีเ่ป็นอยู ่ยงัไม่มเีคยมกีารปรบัปรุงซ่อมแซม
ทัง้ระบบ ส่วนใหญ่จะเป็นการซอ่มแซมสนามฟุตบอลใหญ่ เนื่องจากมกีารใชง้านส าหรบัส าหรบัการแขง่ขนั
กฬีาส าคญัและกจิกรรมต่าง ๆ บ่อยครัง้ ปัจจุบนัสนามฟุตบอลเป็นสนามหญ้าจรงิ จงึตอ้งมกีารบ ารุงรกัษา
ทัง้สนามและระบบระบายน ้าอย่างต่อเนื่อง 

แผนงานก่อสรา้งปรบัปรุงศูนยเ์ยาวชนกรงุเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่ น) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

1. หมวดค่าครุภณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง (ค่าทีด่นิ) 
- ปรบัปรุงภูมทิศัน์ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่ น) งบประมาณ ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท 
2. หมวดค่าครุภณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง (ค่าครุภณัฑ)์ 

- จดัซื้อชุดเครื่องเสยีงแบบเคลื่อนที ่จ านวน ๑ ชุด งบประมาณ ๑,๓๗๙,๐๐๐ บาท 
3. หมวดรายจา่ยอืน่ 

3.1 โครงการค่าใชจ้า่ยในการส่งเสรมิพฒันานันทนาการเพื่อมวลชน งบประมาณ 
๓,๒๖๘,๗๒๐ บาท แบ่งเป็น ๒ กจิกรรม ไดแ้ก่ 

3.1.1 กจิกรรมพืน้ฐาน เป็นเงนิ ๑,๗๐๔,๐๐๐ บาท 
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3.1.2 กจิกรรมพเิศษ เป็นเงนิ ๑,๕๖๔,๗๒๐ บาท 
3.2 โครงการค่าใชจ้า่ยในการส่งเสรมิกจิกรรมสภาเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

งบประมาณ ๑๓,๕๔๑,๖๔๐ บาท 
3.3. ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิเยาวชนดเีด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครัง้ที ่๑๕ 

งบประมาณ ๘๘๓,๐๐๐ บาท 
3.4 ค่าใชจ้่ายโครงการมหกรรมกฬีาและนันทนาการ งบประมาณ ๑,๙๑๕,๗๐๐ บาท 
3.5 ค่าใชจ้่ายโครงการแสดงส าหรบัสมาชกิศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร งบประมาณ                       

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมทัง้ ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่่ น) ไดข้อจดัสรรงบประมาณปรบัปรุงศูนยฯ์ เป็น

เงนิ     8,800,000 บาท ในปี 2563 มรีายละเอยีด ดงันี้ 
- ปรบัปรุงสนามน็อคบอรด์ จ านวน 1 รายการ  
- ปรบัปรุงทางเดนิ – วิง่ รอบศูนยพ์รอ้มรางระบายน ้า จ านวน 1 รายการ เป็นการปูแอสฟัลต์           

ความยาว 785 เมตร ระยะเวลาด าเนินการ 150 วนั ขณะนี้ไดป้ระกาศเผยแพร่แผนการจดัซื้อจดัจา้งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านทางเวบ็ไซต์ของกรุงเทพมหานครและเวบ็ไซต์ของหน่วยงานเรยีบรอ้ยแลว้ อยู่
ระหว่างการเตรยีมด าเนินการและคาดวา่จะประกาศจดัซือ้จดัจา้งไดป้ระมาณเดอืนพฤศจกิายน 2562 

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
อตัราค่าธรรมเนียมสมาชกิรายปีของศูนยเ์ยาวชนและศูนยก์ฬีาของกรุงเทพมหานครควร

พจิารณาปรบัปรุงใหเ้หมาะสมตามสภาพเศรษฐกจิ เพื่อใหส้ามารถน าค่าสมาชกิมาใชใ้นการพฒันางานของ
ศูนยเ์ยาวชน             ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เนื่องจากผูท้ีม่าใชบ้รกิารโดยเฉพาะผูส้งูอายุไดร้บัประโยชน์
ทัง้จากกจิกรรมกฬีาสง่เสรมิสขุภาพร่างกายและกจิกรรมนันทนาการช่วยสง่เสรมิสขุภาพจติใจ โดยพจิารณา
ภาพรวมทัง้หมดในคราวเดยีวกนั 
6. ติดตามการเตรียมความพร้อมและผลการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาต่าง ๆ 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัส านักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว เพือ่รบัทราบผลการ
ส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาในระดบัชาต ิและระดบันานาชาตติ่าง ๆ สรุปไดด้งันี้ 

6.1 การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขนักีฬายุวชนโลก ครัง้ท่ี 53 
กรุงเทพมหานครไดส้่งคณะนกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีายุวชนโลก ครัง้ที ่53 ระหว่างวนัที ่7 – 

15 กรกฎาคม 2562 ซึง่จดัการแขง่ขนั 9 ชนดิกฬีา ประกอบดว้ย กรฑีา ฟุตบอล ว่ายน ้า ฟันดาบสากล 
วอลเลยบ์อลชายหาด บาสเกตบอลสามคน ยูโด มวยปล ้า และปีนผา กรุงเทพมหานครเขา้ร่วมแขง่ขนั 4 ชนิด
กฬีา คอื ว่ายน ้า กรฑีา บาสเกตบอลสามคน และวอลเลยบ์อลชายหาด โดยจดัสง่นักกฬีาและเจา้หน้าทีเ่ขา้ร่วม
การแขง่ขนั รวมทัง้หมด 31 คน ประกอบดว้ย ผูแ้ทนเมอืง 1 คน ผูจ้ดัการทมี 1 คน ผูช้่วยผูจ้ดัการทมี 4 คน ผู้
ควบคุมและผูฝึ้กสอน 7 คน และนกักฬีา 18 คน แบ่งเป็น นักกฬีากรฑีา 4 คน นกักฬีาบาสเกตบอลสามคน 4 
คน นกักฬีาว่ายน ้า 8 คน และนักกฬีาวอลเลยบ์อลชายหาด 2 คน 
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สรุปผลการแขง่ขนักรุงเทพมหานครไดร้บัเหรยีญรางวลัทัง้หมด 27 เหรยีญ แบ่งเป็น เหรยีญ
ทอง            14 เหรยีญ เหรยีญเงนิ 8 เหรยีญ และเหรยีญทองแดง 5 เหรยีญ แบ่งเป็นแต่ละประเภทกฬีา 
ดงันี้ 

กฬีาว่ายน ้า  ไดร้บั 13 เหรยีญทอง 7 เหรยีญเงนิ และ 3 เหรยีญทองแดง 
กฬีากรฑีา  ไดร้บั 1 เหรยีญทอง และ 1 เหรยีญทองแดง 
กฬีาบาสเกตบอลสามคน  ไดร้บั 1 เหรยีญเงนิ 
กฬีาวอลเลยบ์อลชายหาด  ไดร้บั 1 เหรยีญทองแดง 
ความส าเรจ็จากการแขง่ขนัในครัง้นี้ท าใหน้ักกฬีาจากกรุงเทพมหานครไดร้บัการชื่นชมจาก

ผูช้มและผูจ้ดัการแขง่ขนัเป็นอย่างมากเพราะมรีูปร่างเลก็กว่าทมีคู่แขง่จากตา่งประเทศมาก โดยเฉพาะกฬีา
ว่ายน ้าสามารถไดถ้งึ 13 เหรยีญทอง และนักกฬีาว่ายน ้า 1 คน ไดร้บัการตดิต่อใหทุ้นการศกึษาเขา้ศกึษาต่อ
ในระดบัปรญิญาตรใีนรฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิาแลว้ 

การคดัเลอืกนักกฬีาทีเ่ขา้ร่วมแขง่ขนักรุงเทพมหานครเปิดรบัสมคัรเป็นการทัว่ไป ซึง่มกีาร
คดัเลอืกนักกฬีาโดยพจิารณาจากประวตัสิถติผิลการแขง่ขนัทีผ่่านมาและแขง่ขนัคดัเลอืกในกรณีประเภททมี 
ซึง่มนีกัเรยีนจากโรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานครผ่านการคดัเลอืกจ านวน 3 คน และนักเรยีนจากโรงเรยีนต่าง 
ๆ 

จากการเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีายุวชนโลก ณ สหพนัธรฐัรสัเซยี พบว่าสระว่ายน ้าทีใ่ชใ้นการ
จดัการแขง่ขนั แบ่งเป็น สระว่ายน ้าส าหรบัการฝึกซอ้ม และส าหรบัการแขง่ขนั ซึง่เป็นสระทีไ่ด้
มาตรฐานสากล จดุปล่อยตวันักกฬีาและขอบสระเป็นระบบสมัผสั ซึง่จะแสดงเวลาในการเขา้เสน้ชยัอยา่ง
ถูกตอ้งเป็นมาตรฐาน ระบบน ้า           ในสระเป็นระบบโอโซน และมหีลงัคาคลุมสระว่ายน ้า ซึง่
กรุงเทพมหานครจ าเป็นตอ้งมสีระว่ายน ้าทีไ่ดม้าตรฐานเพื่อรองรบัการแขง่ขนักฬีาระดบัชาตแิละระดบั
นานาชาตใินอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
ศูนยก์ฬีาต่าง ๆ ยงัใชร้ะบบน ้าในสระเป็นระบบคลอรนี ขอบสระไม่ใชร่ะบบสมัผสั และไม่มี

หลงัคาคลุมสระว่ายน ้า เหน็ควรผลกัดนัใหฝ่้ายบรหิารพจิารณางบประมาณด าเนินการปรบัปรุง เนื่องจากมี
ความจ าเป็น เพือ่สุขภาพของนักกฬีาในการฝึกซอ้ม และเป็นการยกระดบัมาตรฐานสระว่ายน ้าของ
กรุงเทพมหานครใหม้มีาตรฐานสามารถรองรบัการแขง่ขนัในระดบัชาตแิละระดบันานาชาตไิด ้

 
 
 
6.2 การเตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาอาวโุสแห่งชาติ 

ครัง้ท่ี 2            ณ จงัหวดับุรีรมัย ์
การแขง่ขนักฬีาอาวุโสแห่งชาต ิครัง้ที ่2 “รมยบ์ุรเีกมส”์ ระหว่างวนัที ่25 – 31 สงิหาคม 2562          

ณ จงัหวดับุรรีมัย ์กรุงเทพมหานครไดร้่วมกบัสมาคมกฬีาแหง่จงัหวดักรุงเทพหานคร จดัส่งนกักฬีา ผู้
ควบคุมและฝึกสอน เขา้ร่วมการแขง่ขนั จ านวน 11 ชนิดกฬีา จากทัง้หมด 14 ชนิดกฬีา ประกอบดว้ย 
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กรฑีา เกทบอล ตะกรอ้ลอดห่วง เทนนิส เทเบลิเทนนิส แบดมนิตนั เปตอง เพาะกาย ลลีาศ ว่ายน ้า และวูด้
บอล รวมนักกฬีาทัง้สิน้ 174 คน (กฬีาเซปักตะกรอ้ ไม่ผ่านการคดัเลอืกระดบัภาค ส่วนกฬีาฟุตบอล 
บาสเกตบอล และกอล์ฟ ไมม่นีักกฬีาตวัแทนกรุงเทพมหานคร)  

เนื่องจากส านักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่วไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณประจ าปี 2562 ในการ
จดัส่งนกักฬีาอาวุโสเขา้ร่วมแขง่ขนัจงึไม่สามารถเบกิจ่ายค่าตอบแทนจากกรุงเทพมหานครได ้แต่ในการ
ด าเนินการไดร้บังบประมาณจากการกฬีาแหง่ประเทศไทย ซึง่จ่ายผ่านสมาคมกฬีาแห่งจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร เป็นค่าเบี้ยเลีย้งแขง่ขนันักกฬีา คนละ 250 บาท/วนั ผูฝึ้กสอนคนละ 300 บาท/วนั และค่า
เดนิทางเทีย่วละ 323 บาท/คน และเสือ้โปโล คนละ 1 ตวั แต่ทัง้นี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดเ้สนอขอ
งบประมาณและไดร้บัอนุมตังิบประมาณเรยีบรอ้ยแลว้ 

สมาคมกฬีาแห่งจงัหวดักรุงเทพมหานคร ขอความอนุเคราะหเ์จา้หน้าที ่ขา้ราชการและลูกจา้ง
จากกองการกฬีาเพื่อไปปฏบิตัหิน้าทีป่ระสานงานและอ านวยความสะดวกใหก้บันกักฬีาตวัแทน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 คน ระหว่างวนัที ่23 สงิหาคม – 1 กนัยายน 25623 โดยไดร้บัสนบัสนุน
งบประมาณจากสมาคมฯ 
อายุเฉลีย่ของนักกฬีาทัง้หมดประมาณ 60 – 70 ปี เพราะมกีารแบ่งเป็นนักกฬีาตามช่วงอายุตา่ง ๆ หลาย
ช่วง ตามประกาศระเบยีบการแขง่ขนัของกฬีาแต่ละประเภท ส าหรบัอุปกรณ์กระตกุหวัใจกองการกฬีาไม่ได้
รบัจดัสรร แต่ทัง้นี้ มเีจา้หน้าทีข่องกองการกฬีาจ านวน 5 คน คอยดูแล ประสานและอ านวยความสะดวก
ใหก้บันักกฬีาที ่            เขา้ร่วมการแขง่ขนั 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 ส านักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่วควรเสนอขอตัง้งบประมาณดงักลา่วไวเ้ป็นรายการ
ประจ าปี เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาอาวุโสแห่งชาติ ซึง่จะมกีารจดั
แขง่ขนัเป็นประจ า   ทกุปี เพื่อใหส้ามารถประสานงาน ดูแล และอ านวยความสะดวกใหก้บันกักฬีาทีเ่ขา้ร่วม
แขง่ขนั ซึง่เป็นผูส้งูอายุทีม่ศีกัยภาพและยนิดเีขา้ร่วมการแขง่ขนัเพื่อชือ่เสยีงของกรุงเทพมหานคร 
 

6.3 การเตรียมความพร้อมในการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ท่ี 36 “ช้างขาว
เกมส์”  
 การเตรยีมความพร้อมการเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่36 ระหว่างวนัที ่19 - 
29 มนีาคม 2563 ณ จงัหวดัตราด หรอื “ชา้งขาวเกมส”์ โดยมกีารคดัตวันักกฬีาระดบัภาคเมื่อวนัที ่4 - 14 
พฤศจกิายน 2562 ใชง้บประมาณไปทัง้สิน้ 16,866,870 บาท เป็นคา่เบี้ยเลี้ยงของโคช้และนักกฬีาพรอ้มทัง้
ค่าเดนิทาง                ซึง่การแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิมชีนดิกฬีาทีจ่ดัการแขง่ขนั 47 ชนดิกฬีา และ
กฬีาสาธติ 3 ชนิดกฬีา รวมทัง้สิน้ 50 ชนดิกฬีา จะส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนั ชาย 605 คน หญงิ 556 
คน ผูฝึ้กสอนและเจา้หน้าทีค่วบคมุทมี 227 คน รวมทัง้สิน้ 1,388 คน  
 สทิธปิระโยชน์ทีน่ักกฬีาและผูฝึ้กสอน ของกรุงเทพมหานครจะไดร้บัประกอบดว้ย 
 1. อุปกรณ์ฝึกซอ้ม 
 2. ชุดแขง่ขนั/เสือ้ผูฝึ้กสอน/ชุดวอรม์ 
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- ชุดแขง่ขนั ส าหรบันกักฬีา คนละ 2 ชุด 
- เสือ้โปโล ส าหรบัผูฝึ้กสอน คนละ 2 ตวั 
- ชุดวอรม์ ส าหรบันักกฬีาและผูฝึ้กสอน คนละ  1 ชุด  

 3. เบี้ยเลี้ยงฝึกซอ้ม จ านวน 30 วนั  
- นักกฬีา คนละ 200 บาท รวม 30 วนั เป็นเงนิ 6,000 บาท  
- ผูฝึ้กสอน คนละ 250 บาท รวม 30 วนั เป็นเงนิ 7,500 บาท 

 4. เบี้ยเลี้ยงแขง่ขนั (จ านวนวนัแขง่จรงิตามทีก่ารกฬีาแห่งประเทศไทยก าหนด) 
- นักกฬีา คนละ 250 บาท/วนั 
- ผูฝึ้กสอน คนละ 300 บาท/วนั 
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครจ่ายเพิม่ใหน้ักกฬีา คนละ 50 บาท/วนั รวมเป็นคนละ 300 บาท/

วนั 
 5. เงนิรางวลัมอบใหน้ักกฬีา 

- ประเภทบุคคล 
ชนะเลศิ                     คนละไม่เกนิ 4,000 บาท 
รองชนะเลศิอนัดบั 1      คนละไม่เกนิ 3,000 บาท 
รองชนะเลศิอนัดบั 2      คนละไม่เกนิ 2,000 บาท 

- ประเภททมี 
ชนะเลศิ                     คนละไม่เกนิ 3,000 บาท 
รองชนะเลศิอนัดบั 1      คนละไม่เกนิ 2,000 บาท 
รองชนะเลศิอนัดบั 2      คนละไม่เกนิ 1,000 บาท 

- เงนิรางวลัมอบใหผู้ฝึ้กสอนทีช่นะเลศิ  10,000 บาท (ไดเ้หรยีญทองเกนิกึง่หนึ่งของจ านวน
เหรยีญทองรวมในชนิดกฬีานัน้ๆ) 

งบประมาณด าเนินงานรวมทัง้สิน้ 20,477,799 บาท กรุงเทพมหานครมคีวามคาดหวงัเหรยีญทอง  
ในการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแหง่ชาต ิครัง้ที ่36 ทีจ่งัหวดัตราด จ านวน 109 เหรยีญ  โดยจากการแขง่ขนักฬีา
เยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่35 ทีจ่งัหวดับุรรีมัย ์กรงุเทพมหานครไดร้บัเหรยีญทอง จ านวน 143 เหรยีญ ซึง่เป็น             
เจา้เหรยีญทอง    

 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 กรุงเทพมหานครควรปรบัปรุงและเตรยีมความพรอ้มสนามกฬีาของกรุงเทพมหานครใหไ้ดต้าม
มาตรฐานเพือ่รองรบัการแขง่ขนักฬีาในระดบัชาต ิเช่น การแขง่ขนักฬีานกัเรยีนนักศกึษาแห่งประเทศไทยที่
กรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพการแขง่ขนัในปี พ.ศ. 2564 ยกตวัอย่างเช่น การปรบัปรุงมาตรฐาน                    
กระดานแสดงคะแนนของสนามกีฬาต่างๆการใชร้ะบบโอโซนแทนการใชค้ลอรนีในสระว่ายน ้า เป็นตน้ 

 
     

 


