
 
 

สรุปผลงาน 
คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรยีบร้อย 

ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗ 
___________________ 

 
  สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
ในคราวประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่๑) ประจ าปีพทุธศกัราช 255๗  
เมือ่วนัพุธที ่๘ ตุลาคม 255๗ ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร  จ านวน  ๕  คน  ดงันี้ 
   ๑. พลต ารวจตร ีประสพโชค พรอ้มมลู   ประธานกรรมการ 

2. พลต ารวจโท พลบรูณ์  ช านาญกูล   รองประธานกรรมการ 
  3. นายค ารณ   โกมลศุภกจิ กรรมการ 
  4. นายเชนทร ์   วพิฒัน์บวรวงศ ์ กรรมการ 

๕. เรอืโท วารนิทร ์  เดชเจรญิ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑. นางสาวมณีรัตน์  ศรีกำเหนิด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

  ๒. นางนิตยา    ชำนาญด ี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน ๓ คณะ ประกอบด้วย 
   1. คณะอนุกรรมการความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิและการมสีว่นรว่มของ
ประชาชน  
               มหีน้าทีศ่กึษา ตรวจสอบ รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการของ
กรุงเทพมหานคร  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
จดัท า-ขอ้เสนอแนะ มาตรการทัง้เชงินโยบายและเชงิปฏบิตั ิเพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันาการด าเนินการ
ในดา้นนี้ 
ของกรุงเทพมหานครใหด้ยีิง่ขึน้ ต่อคณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยเพือ่
ด าเนินการต่อไป รวมทัง้การตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทุกข ์ของประชาชน ตามทีป่ระธานสภา



กรุงเทพมหานครหรอืประธานคณะกรรมการฯ มอบหมาย และประมวลเรือ่งเสนอต่อคณะกรรมการฯ 
เพือ่ด าเนินการในสว่น 
ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป ตลอดจนภารกจิอื่นตามทีค่ณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยม ีพลต ารวจตร ีประสพโชค   
พรอ้มมลู  เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
    2. คณะอนุกรรมการดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
           มหีน้าทีศ่กึษา ตรวจสอบ รวบรวมขอ้มลูการด าเนินการของกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกบั 
การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในเขตกรุงเทพมหานคร จดัท าขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ข
และพฒันามาตรการและแนวทางการปฏบิตังิานทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตักิาร น าเสนอ
คณะกรรมการฯ เพือ่ด าเนินการต่อไป รวมทัง้การตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทุกข ์ของประชาชน 
ตามทีป่ระธานสภากรุงเทพ- 
       - ๒ - 
 
มหานครหรอืประธานคณะกรรมการฯ มอบหมาย และประมวลเรือ่งเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่
ด าเนินการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป ตลอดจนภารกจิอื่นตามทีค่ณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยม ีพล
ต ารวจโท พลบรูณ์  ช านาญกูล  เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
    3. คณะอนุกรรมการดา้นการจดัระเบยีบสงัคมและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของเมอืง  
            มหีน้าทีศ่กึษา ตรวจสอบ รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการดา้นการจดัระเบยีบ
สงัคมและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของเมอืงในเขตกรุงเทพมหานคร เชน่ ทางเทา้ ทีส่าธารณะ ป้าย
โฆษณา  
การบุกรุกคคูลอง จกัรยานยนตร์บัจา้ง สถานบรกิาร สถานประกอบการทีก่่อใหเ้กดิเหตุเดอืดรอ้น ร าคาญ 
เป็นตน้ รวมทัง้การตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทุกข ์ของประชาชน ตามทีป่ระธานสภากรุงเทพมหานครหรอื
ประธาน- 
คณะกรรมการฯ มอบหมาย และประมวลเรือ่งเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ด าเนินการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
ต่อไป ตลอดจนภารกจิอื่นตามทีค่ณะกรรมการฯ มอบหมาย  โดยม ีเรอืโท วารนิทร ์ เดชเจรญิ  เป็น
ประธาน- 
อนุกรรมการฯ 
    
สรุปผลงานคณะกรรมการฯ  
   ๑. ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครเพื่อขอรับทราบข้อมูล ดังนี ้
            ๑.๑ สรุปภาพรวมภารกิจตามนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ประกอบด้วย   
    - สำนักการจราจรและขนส่ง : ด าเนินการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ
กลอ้งโทรทศัน์-วงจรปิด (CCTV) ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 
        1) กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) เพือ่การบรหิารจดัการจราจรในพืน้ที่



กรุงเทพ-มหานคร 
                1.1) กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) เพือ่การตรวจสอบและสัง่การแกไ้ข
ปัญหาการจราจร จ านวน 157 กลอ้ง ซึง่เป็นกลอ้งทีต่ดิตัง้ไวก้บัเสาสงูในบรเิวณทางแยก โดยมกีาร
เชือ่มโยงสญัญาณ-ภาพไปยงัศนูยค์วบคมุและสัง่การจราจร (บก.02) กองบงัคบัการต ารวจจราจร เพือ่ใช้
ควบคุมและสัง่การจราจร 
                   1.2) กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) เพือ่การตรวจวดัและรายงานสภาพ
จราจร โดยแสดงขอ้มลูจราจรครอบคลุมพืน้ทีร่ชัดาภเิษกชัน้ใน จ านวน 30 ทางแยก 61 เสน้ทาง และ
แสดงขอ้มลูจราจรชนิดเสน้ 5 ส ีซึง่มกีลอ้งอยูจ่ านวน 280 กลอ้ง รวมทัง้ในอนาคตจะสามารถดขูอ้มลูได ้
ทัง้ผ่าน Apps บนมอืถอื : IOS and Android ----- “BMATRAFFIC” และเวบ็ไซด ์: www.bmatraffic.com 
       2) กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) เพือ่ใชด้แูลความปลอดภยัของประชาชน 
ในบรเิวณต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยตดิตัง้กระจายในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครชัน้ใน (เขตพระนคร
และ 
เขตดุสติ) จุดเสีย่งบรเิวณชุมชน โรงเรยีนสถานทีร่าชการ สถานทีส่ าคญัต่างๆ จ านวน 383 จุด ซึง่การ
ตดิตัง้กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครมกีารเชือ่มโยงระบบไปยงัหน่วยงาน
ความมัน่คงและสถานตี ารวจนครบาลครอบคลุมทัว่พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ปัจจุบนัมศีนูยค์วบคุมหลกัอยูท่ี่
ศาลาวา่การกรุงเทพ-มหานครและจะมกีารเชือ่มโยงสญัญาณภาพไปยงั ๕๐ ส านกังานเขต สถานีต ารวจนคร
บาลทัง้ 88 สถานี และหน่วยงานความมัน่คงต่างๆ เช่น กองบญัชาการกองทพับก ส านกังานต ารวจ
แห่งชาต ิกองบญัชาการต ารวจ-นครบาลทัง้ 9 แห่ง เป็นตน้  
 
 
       - ๓ - 
 
    - ส านกัการโยธา : ด าเนินการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งไฟฟ้าแสงสวา่ง ไดแ้ก ่
          1) การบรูณาการความรว่มมอืในการแกไ้ขปัญหาจุดเสีย่งในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร โดยรว่มกบัส านกังานต ารวจแห่งชาต ิการไฟฟ้านครหลวง และต ารวจนครบาล ในการ
จดัระเบยีบสงัคมและสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีเ่สีย่งหรอืพืน้ทีล่่อแหลมต่อการเกดิอาชญากรรม ดว้ยการ
ปรบัปรุงภมูทิศัน์ทางกายภาพและจดัใหม้ไีฟฟ้าสอ่งสวา่ง 
       2) การตดิตัง้โคมไฟฟ้าสาธารณะ ประมาณ 330,000 ดวง ในถนนสายหลกั 
ถนนสายรอง ตรอก ซอย และถนนบรกิารชุมชน 
       3) การตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างในพืน้ทีเ่สีย่งภยั จ านวน 20,000 ดวง ตาม
โครงการ “มหานครแห่งความปลอดภยั”ของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
       4) การตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่งของ ๕๐ ส านกังานเขต ตัง้แต่เดอืนเมษายน 
2556 จนถงึเดอืนกนัยายน 2557 ซึง่ตดิตัง้ไดท้ัง้หมด 11,132 ดวง 
       5) การด าเนินการส ารวจจ านวนไฟฟ้าแสงสวา่งทีต่อ้งตดิตัง้เพิม่ทัง้หมด เพือ่
ปรบัแผนการตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งและซอ่มแซมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพืน้ทีข่องแต่ละเขต  
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       6) การเขา้ไปด าเนินการช่วยซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ ตามบนัทกึ
ขอ้ตกลงรว่มมอืการจดัซ่อมไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะของกรุงเทพมหานครกบัการไฟฟ้านครหลวง เมือ่
วนัที ่ 
9 สงิหาคม 2555     
               - สำนักเทศกิจ : ด าเนินการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งจุดเสีย่งภยัอนัตรายและ
อาชญากรรม ไดแ้ก่ 
       1) โครงการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
ของประชาชน โดยก าหนดใหส้ านกังานเขตจดัเจา้หน้าทีเ่ทศกจิออกไปตรวจตราดแูลพืน้ทีท่ีค่าดวา่อาจจะ
เป็นพืน้ทีเ่สีย่งทีอ่าจมกีารก่ออาชญากรรม เชน่ สะพานลอยคนเดนิขา้ม ใตส้ะพานขา้มคลอง ซอยเปลีย่วที่
ขาดแสงสวา่ง อาคารรา้ง อาคารทีก่่อสรา้งยงัไม่เสรจ็ ทีร่กรา้ง แหล่งมัว่สมุทีอ่าจก่ออาชญากรรม ทุกจุดเป็น
ประจ า  และให ้
ส านกังานเขตพจิารณาตดิตัง้ตูเ้ขยีวในบรเิวณทีเ่ป็นจุดเสีย่งส าคญั และจดัเจา้หน้าทีเ่ทศกจิเขา้ตรวจตรา 2 
ครัง้ 
ต่อจุดต่อวนั รวมทัง้เปลีย่นตูเ้ขยีวใหม้ชีอ่งรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและใหส้ านกังานเขตพจิารณาตดิตัง้ตูเ้ขยีว
เพิม่ 
ในบรเิวณสถานทีส่ าคญั พรอ้มจดัเจา้หน้าทีเ่ทศกจิไปตรวจเป็นประจ าและใหห้วัหน้าฝ่ายเทศกจิเขา้
ตรวจ 
ตูเ้ขยีวเพือ่รบัเรือ่งรอ้งเรยีนทุก 15 วนั 
       2) โครงการตูเ้ขยีวระวงัภยั (ตูเ้ขยีวอเิลก็ทรอนิกส)์ เพือ่ความสะดวกรวดเรว็ 
ในการแจง้เหตุ การดแูลความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน โดยใชม้ติทิางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ดา้นการสือ่สาร เพือ่ใหม้คีวามทนัสมยัทนัต่อสถานการณ์ดว้ยขอ้มลูในเวลาทีเ่ป็นปัจจุบนั (Real Time)  
โดยก าหนดใหเ้จา้หน้าทีเ่ทศกจิเขา้ตรวจสอบ 2 ครัง้ต่อจุดต่อวนัและจดัชุดปฏบิตักิารเพือ่รองรบัในการ
ดแูลเมือ่ไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนตลอด 24 ชัว่โมง 
       3) โครงการกลบับา้นปลอดภยัไปกบัเทศกจิ 
       4) โครงการเทศกจิเพือ่น ส าหรบักรณีประชาชนรถเสยีหรอืเกดิอุบตัเิหตุ   
         5) โครงการเจา้หน้าทีเ่ทศกจิอาสาจราจร    
       6) โครงการเทศกจิดแูลทางน ้า  
       7) โครงการเทศกจิทอ่งเทีย่วในพืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่งทอ่งเทีย่วส าคญั 5 จุด 
 

- ๔ - 
 
       ๘) โครงการจดัระเบยีบเมอืง โดยการจดัเกบ็ป้ายโฆษณาทีต่ดิตัง้โดยไม่ไดร้บั
อนุญาตและกดีขวางทางเทา้ 



          ๑.2 สรุปภาพรวมภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย 
             1) การเตรยีมความพรอ้มป้องกนัภยั ไดแ้ก่  
           - จดัเตรยีมอุปกรณ์ ยานพาหนะ พรอ้มปฏบิตัหิน้าที ่24 ชัว่โมง 
           - การฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม้ทีกัษะพรอ้มปฏบิตังิาน  
       - การจดัเวรเจา้หน้าทีพ่รอ้มปฏบิตังิานตลอด 24 ชัว่โมง 
   2) การระงบัเหตุ ไดแ้ก่ ศนูยพ์ระราม (โทร 199) เป็นศนูยส์ือ่สารและ
ประสานงาน และกองปฏบิตักิารดบัเพลงิ 1 - 4 เป็นหน่วยปฏบิตักิารรว่มกบัหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
   3) การใหค้วามชว่ยเหลอืหลงัเกดิภยั ไดแ้ก่ มอบถุงยงัชพี เงนิทุนประกอบ
อาชพี  
คา่รกัษาพยาบาล เงนิปลอบขวญั  ตามความจ าเป็นแก่ผูป้ระสบภยั 
   4) โครงการ/งานตามนโยบายผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก ่
           - การจดัตัง้ศนูยบ์รหิารจดัการภยัพบิตัเิรง่ด่วน (OEM) 1 แห่ง  
           - การประชาสมัพนัธเ์ผยแพรค่วามรู ้ขอ้มลูขา่วสาร ดว้ยสือ่ต่างๆ เพือ่ให้
ประชาชนมคีวามเขา้ใจและมคีวามรูใ้นการชว่ยเหลอืตนเองกรณีเกดิเหตุสาธารณภยัไดด้ยีิง่ขึน้  
   5) โครงการส าคญั คอื โครงการจา้งทีป่รกึษาศกึษาและออกแบบพรอ้มตดิตัง้
อุปกรณ์ 
ศนูยฝึ์กอบรมดบัเพลงิและกูภ้ยั บรเิวณต าบลทา่ตลาด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  
   6) โครงการ/งานเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าที ่ไดแ้ก ่
           - ด าเนินการฝึกอบรมแก่ชุมชนและสถานประกอบการต่างๆ ครอบคลุมพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร เพือ่การป้องกนัภยัและระงบัอคัคภียั ตลอดจนฝึกซอ้มอพยพหนีไฟใหก้บัชุมชนและ
สถาน-ประกอบการ       
        - การด าเนินการร่วมกบัส านกังานเขต ไดแ้ก่ การตรวจสอบใหม้รีะบบและ
อุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัตามทีก่ฎหมายก าหนดของอาคารเสีย่งภยั การฝึกซอ้มตามแผนป้องกนัและ
บรรเทา- 
สาธารณภยัรว่มกบั  ส านกังานเขตและหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
           - ดา้นความปลอดภยั ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั 
ทีอ่าจเกดิขึน้จากอคัคภียั ในชว่งเทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์และลอยกระทง  
                    ๑.๓ สรุปภาพรวมภารกิจดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ ประกอบดว้ย                       
    - ส านกัอนามยั  
       กรุงเทพมหานครไดจ้ดัท าโครงสรา้งในการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพตดิตามยุทธศาสตรพ์ลงัแผ่นดนิเอาชนะยาเสพตดิ โดยมกีารจดัตัง้ส านกังานศูนยอ์ านวยการพลงั
แผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิ กรุงเทพมหานคร (ส านกังาน ศพส.กทม.) เป็นกลไกในการอ านวยการ การ
บรหิารจดัการ ประสานงานกบัสว่นราชการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร และสนบัสนุนการ



ปฏบิตังิานของ 
ศนูยป์ฏบิตักิารพลงัแผ่นดนิเอาชนะยาเสพตดิเขต ซึง่การด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ
ในพืน้ที ่
มศีนูยป์ฏบิตักิารพลงัแผ่นดนิเอาชนะยาเสพตดิเขต 50 เขต เป็นกลไกในการขบัเคลื่อนโดยบรูณาการกบั 
ทุกหน่วยงานในพืน้ที ่รวมทัง้ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดใ้หค้วามส าคญัในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา 
ยาเสพตดิ จงึด าเนินการขบัเคลื่อนการด าเนินงานทัง้ตามนโยบายของรฐับาลและนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร  
       - ๕ - 
 
โดยไดก้ าหนดมาตรการเร่งดว่นในการจดัตัง้อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัและยาเสพตดิ พรอ้มทัง้มนีโยบาย
หลกั 
ในการขยายโครงการชุมชนรว่มใจระวงัภยัยาเสพตดิ ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหชุ้มชนในพืน้ที่
กรุงเทพมหานครรว่มใจระวงัภยัยาเสพตดิ 
       กรุงเทพมหานครด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิภายใตแ้ผน
กรุงเทพฯ ปลอดภยัไรย้าเสพตดิ (Bangkok Clear) ตามแผนยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 - 2559 ประกอบดว้ย 
        1) ดา้นชุมชน ไดแ้ก ่
               1.1 สรา้งชุมชนตน้แบบ 1 เขต 1 ชมุชน 
               1.2 จดัตัง้อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัและยาเสพตดิในพืน้ทีเ่ขตทัง้ 50 เขต 
                1.3 การป้องกนัเยาวชนกลุ่มเสีย่ง 
               1.4 สนบัสนุนการขบัเคลื่อนความเขม้แขง็ของชุมชนกองทุนแม่ของ
แผน่ดนิ กรุงเทพมหานคร จ านวน 670 ชุมชน 
       2) ดา้นโรงเรยีน : ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดเ้หน็ชอบมาตรการป้องกนั
ยาและสารเสพตดิในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 438 โรงเรยีน ซึง่เป็นมาตรการในการด าเนินงาน
ป้องกนัเดก็และเยาวชนในโรงเรยีนใหป้ลอดภยัจากยาเสพตดิ 5 มาตรการ ไดแ้ก่ การเฝ้าระวงัการใชย้า
และสารเสพตดิ การป้องกนัการใชย้าและสารเสพตดิ การบ าบดัรกัษาการตดิยาและสารเสพตดิ การ
บงัคบัใชก้ฎหมาย และ 
การบรหิารจดัการ 
       3) สถานประกอบการ : สรา้งสถานประกอบการตน้แบบ 1 เขต 1 สถาน
ประกอบการ 
       4) การบ าบดัรกัษา : ด าเนินการบ าบดัฟ้ืนฟูผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิในระบบ
สมคัรใจและบงัคบับ าบดั นอกจากนี้ยงัมโีรงเรยีนฝึกอาชพีทีใ่หบ้รกิารฝึกอาชพีแก่ผูผ้า่นการบ าบดัรกัษา 
และรว่มมอืกบักระทรวงแรงงานในการฝึกอาชพีแก่ผูผ้า่นการบ าบดัใหส้ามารถน าความรูไ้ปประกอบ
อาชพี เพือ่ป้องกนัไม่ให ้
หวนกลบัมาเสพยาเสพตดิอกี 



       5) การด าเนินโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ (To be Number 
One) ไดแ้ก ่
                         5.1 สนบัสนุนการขบัเคลื่อนโครงการ To be Number One อย่างต่อเนื่อง
และยิง่ขึน้ โดยการจดัตัง้ชมรมในชุมชน จ านวน 107 ชมรม ครบ 50 เขต การจดัตัง้ชมรมในสถานศกึษา
สงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 438 ชุมชน และการจดัตัง้ชมรมสถานประกอบการ 6 ชมรม รวมทัง้ศนูย์
เพือ่นใจ To be Number One ในสถานประกอบการ จ านวน 2 แห่ง 
                  5.2 สนบัสนุนการเขา้รว่มประกวดชมรม To be Number One ทุกประเภท
ทัง้ระดบัภาคและประเทศ 

     โครงการกองทุนแม่ของแผน่ดนิ 

       สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ ไดพ้ระราชทานพระราชทรพัย ์
สว่นพระองคผ์า่นเลขาธกิาร ป.ป.ส. เพือ่ใหน้ าไปใชป้ระโยชน์ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
ในหมูบ่า้น/ชุมชน 

 

 

      - ๖ - 
 

        ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
       1. คณะอนุกรรมการพจิารณาคดัเลอืกกองทุนแม่ของแผน่ดนิ ระดบัเขต กทม. 
พจิารณาคดัเลอืกชุมชนทีผ่า่นเกณฑต์ามทีส่ านกังาน ป.ป.ส. ก าหนด 
       2. คณะท างานคณะปฏบิตักิารพฒันาความเขม้แขง็ของหมูบ่า้น/ชุมชนเพือ่การ
พฒันาและเอาชนะยาเสพตดิอยา่งยัง่ยนื กรุงเทพมหานคร ส านกัพฒันาสงัคมประชุมพจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบ 
ชุมชนทีผ่า่นการคดัเลอืกจากคณะอนุกรรมการฯ  
       3. สง่รายชือ่ชุมชนทีผ่า่นมาการคดัเลอืกใหส้ านกังาน ป.ป.ส. กทม. เพือ่เสนอ 
ขออนุมตังิบประมาณ (8,000 บาท/ชุมชน) 

       4. ผอ.ศพส.กทม. (ผว.กทม.) หรอืผูแ้ทนในนามของ กทม. เขา้รบัประทาน
กองทุนแมข่องแผน่ดนิจากทลูกระหม่อมหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณณวด ีซึง่เสดจ็ฯ เป็นองค์
ประธาน 
       5. กทม.จดัพธิมีอบกองทุนแม่ของแผน่ดนิต่อหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์
สมเดจ็- 
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถใหก้บัชุมชน 
       6. ชุมชนน ากองทุนแม่ของแผน่ดนิไปบรหิารจดัการ 
     ผลการด าเนินการ 



      กรุงเทพมหานครมจี านวนชุมชนทีไ่ดร้บัพระราชทานกองทุนแม่ของแผน่ดนิ
ทัง้หมด 670 ชุมชน 
                      - ส านกัการศกึษา  
       ผลการด าเนนิการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
มดีงันี้ 
       1) โครงการโรงเรยีนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพตดิ : แนวทางการ
ด าเนินการ               1.1) ส ารวจสภาพการใชส้ารเสพตดิในสถานศกึษา 
                 1.2) สง่เสรมิสนบัสนุนกจิกรรม To be Number One 
                 1.3) กจิกรรมเชงิสรา้งสรรคต์า้นภยัยาเสพตดิ (ดนตร ีกฬีา ศลิปะ ฯลฯ) 
                1.4) กจิกรรมสรา้งนกัเรยีนแกนน าป้องกนัยาเสพตดิ 
           โดยโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน ๔๓๘ โรงเรยีน ด าเนินการ 
จดักจิกรรม ไดค้รบทุกโรงเรยีน 

       2) กจิกรรมจดัอบรมนกัเรยีนกลุ่มเสีย่งทีม่โีอกาสเขา้ไปใชย้าเสพตดิ (ตาม
โครงการโรงเรยีนกรุงเทพมหานครปลอดภยัยาเสพตดิ) : แนวทางการด าเนินการ       
                 2.1) ส ารวจการใชส้ารเสพตดิในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
               2.2) น านกัเรยีนกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งเขา้อบรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมแบบพกั
คา้ง เป็นเวลา 3 วนั 2 คนื ทีค่า่ยการฝึกรบพเิศษแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุร ี
      โดยนกัเรยีนกลุ่มเสีย่งในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร ทัง้หมด ๑๕๖ คน  
ทีผ่า่นการอบรมสามารถลดการสบูบุหรีแ่ละดืม่เหลา้ลงไดจ้ านวน 149 คน และสามารถเลกิไดถ้าวร 7 คน 
       แผนการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
มดีงันี้ 

 

      - ๗ - 
 
       1) โครงการรวมพลงัสรา้งสรรค ์สานสมัพนัธเ์ยาวชนรุน่ใหม่ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรยีนกลุ่มเสีย่งในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร : แนวทางการด าเนินการ 
               1.1) ส ารวจสภาพการใชส้ารเสพตดิในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
               1.2) น านกัเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งเขา้อบรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม แบบพกัคา้ง 3 
วนั 2 คนื ณ ต่างจงัหวดั  
               1.3) ตดิตามนกัเรยีนทีผ่า่นการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมโดยครทูีค่วบคุมดแูล
นกัเรยีนดงักลา่ว   
               1.4) รายงานผลใหส้ านกัการศกึษาทราบ 
     2) โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารครู ดา้นการใหค้ าปรกึษาและแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิ โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทางการศกึษาของกรุงเทพมหานครทีร่บัผดิชอบดา้นการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครซึง่จดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 



จ านวน 108 โรงเรยีนๆ ละ 2 คน รวม 216 คน เป็นการอบรมแบบไปกลบั ระยะเวลา 3 วนั 
    ๒. เสนอใหฝ่้ายบรหิารของกรุงเทพมหานครมกีารจดัท าโครงการ “ศนูยก์ารมสีว่นร่วม
ของประชาชนของกรุงเทพมหานคร (ศกร.กทม.) ซึง่มศีนูยใ์หญ่อยูท่ีก่รุงเทพมหานคร และมศีนูยก์ารมี
สว่นรว่มของประชาชนทัง้ ๕๐ เขต มสีถานีต ารวจนครบาล ๘๘ สน. เป็นโครงขา่ยมาชว่ย มเีขตตรวจ 
๓๒๓ เขต เขตตรวจ  
๑ เขตตรวจ เป็น ๑ ชุมชน โดยศนูยก์ารประสานงานมสีว่นรว่มระดบัพืน้ทีจ่ะเป็นศนูยท์ีท่ างานของทุก
ภาคสว่นเพือ่ท างานในการรบัเรือ่งราวรอ้งทุกขจ์ากประชาชน ซึง่เปรยีบเสมอืนศนูยส์ะดวกใชข้องภาครฐั
ในการแกไ้ขปัญหาและใหบ้รกิารทีด่แีก่ประชาชน  
   ๓. พจิารณาหนงัสอืจากมลูนิธคินรกัเมอืงมนีซึง่ไดแ้จง้ความเหน็ของอธบิดกีรมศลิปากร
วา่ การก่อสรา้งอาคารศนูยเ์ยาวชนมนีบุรโีดยใชท้ีด่นิในสวนเฉลมิพระเกยีรต ิร.๙  มคีวามไม่เหมาะสม และ
ขอใหพ้จิารณาใชส้ถานทีอ่ื่น โดยคณะกรรมการฯ ไดต้รวจสอบพืน้ทีก่ารก่อสรา้งร่วมกบัผูอ้ านวยการเขต
มนีบุร ีรวมทัง้ไดป้ระชุมร่วมกบัผูอ้ านวยการส านักวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว และผูอ้ านวยการ
เขตมนีบุร ีเพือ่ขอรบัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว ปรากฏขอ้เทจ็จรงิวา่ รปูแบบอาคารทีจ่ะก่อสรา้ง
กบัพระบรม- 
ราชานุสาวรยี ์รชักาลที ่๕ มรีะยะหา่ง ๓๐.๖๐ เมตร ซึง่จะไม่สง่ผลกระทบต่อทศันียภาพของพระบรม
ราชา- 
นุสาวรยีฯ์ แต่อยา่งใด  คณะกรรมการฯ จงึไดน้ าเรยีนประธานสภากรุงเทพมหานครเพือ่พจิารณาแจง้ให้
ประธานมลูนิธคินรกัเมอืงมนีทราบต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


