
 สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

  สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ในคราวประชุม
สภากรุงเทพมหานคร สมยัสามญั  สมยัที่สี ่(ครัง้ที ่2) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมื่อวนัพุธที ่10 ตุลาคม 2561 
และสมยัวสิามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมื่อวนัพุธที ่12 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย
สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 6 คน ดงันี้ 

๑. พลตร ีสุทธชิยั วงษ์บุบผา    ประธานกรรมการ       
๒. นายไพฑูรย ์ ขมัภรตัน์ รองประธานกรรมการ   
3. นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล กรรมการ 
4. พลต ารวจโท พลบูรณ์ ช านาญกูล กรรมการ  
5. นายฉัตรชยั พรหมเลศิ กรรมการ  
6. พลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู ่ กรรมการและเลขานุการ 

 
   ผูช้่วยเลขานุการ 

1. นางสาวปนิตา สุดสาคร นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
   กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
 
  

ส านักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2. นางสาว
สุวรรณา 

ยิม้ละมยั นักจดัการงานทัว่ไปปฏบิตักิาร 

   กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
   ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 

    คณะกรรมการได้ตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา ศึกษา ติดตามและให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคมซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เช่น 
โครงสร้าง การส่งเสริมอาชีพ การจดัสวสัดิการและการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย เด็ก สตรีและคนชรา การ
สงเคราะหเ์บี้ยยงัชพีคนพกิาร ผูส้งูอายุ 
กองทุนต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย เรียน ห้องสมุดประชาชนและพิพิ ธภัณฑ์ชุมชน  โดยได้ตั ้ง
คณะอนุกรรมการฯ จ านวน 2 คณะดงันี้ 
   1. คณะอนุกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม ชุดที่ 1 ซึ่งม ีนายไพฑูรย์ ขมัภรตัน์  
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ขตดอนเมอืง บงึกุ่ม คลองสามวา หนองจอก มนีบุร ีลาดกระบงั ประเวศ 
สะพานสงู และคนันายาว 
   2. คณะอนุกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ชุดที่ 2 ซึ่งม ีนายไพฑูรย์ ขมัภรตัน์ 
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ขตหลกัสี ่
 



ผลการด าเนินงาน 
 
1. รบัทราบแผนการด าเนินงานของส านักพฒันาสงัคมเก่ียวกบัการส่งเสริมกิจกรรมส าหรบัผู้สูงอายุ 
   คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมไดป้ระชุมและลงพืน้ทีร่่วมกบัส านัก
พฒันาสงัคม เพื่อรบัทราบแผนการด าเนินงานของส านักพฒันาสงัคมเกีย่วกบัการส่งเสรมิกจิกรรมส าหรบั
ผูส้งูอาย ุสรุปไดด้งันี้ 
 
 

- 2 - 
  
  ศูนยบ์รกิารผูส้งูอายุดนิแดง ตัง้อยู่เลขที ่4641 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีไ่ดร้บับรจิาคจากโรงเรยีนพบิูลประชาสรรค์ เดมิชื่อว่า “ศูนยบ์รกิารทางสงัคม
ผูส้งูอายดุนิแดง” สงักดักรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
เมื่อวนัที ่21 มนีาคม 2528 ต่อมาวนัที ่1 ธนัวาคม 2546 มกีารถ่ายโอนมาสงักดักองสงัคมสงเคราะห ์ส านกั
สวสัดกิารสงัคม กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และเมื่อเดอืนมถิุนายน 2548 กรุงเทพมหานครไดม้กีารปรบัโครงสรา้งการ
บรหิารใหม่และเปลีย่นชือ่เป็น “ศูนยบ์รกิารผูส้งูอายุดนิแดง” สงักดั ส านักงานการสงเคราะหแ์ละสวสัดภิาพ
สงัคม ส านกัพฒันาสงัคม กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ศูนยบ์รกิารผูส้งูอายุดนิแดง มหีน่วยงานย่อย คอื หน่วย
บรกิารทางสงัคมหว้ยขวาง ตัง้อยู่บรเิวณอาคารแฟลต 2 เคหะชุมชนหว้ยขวาง ถนนประชาสงเคราะห ์แขวงดนิ
แดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 
  วตัถุประสงคใ์นการด าเนนิงาน 
  1. เพือ่เป็นการขยายบรกิารดา้นการสงเคราะหผ์ูส้งูอายอุย่างกวา้งขวาง  
  2. เพือ่เป็นการใหบ้รกิารดา้นสวสัดกิารแก่ผูส้งูอายุในดา้นตา่ง ๆ  
  3. เพือ่เป็นศูนยก์ลางรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสาร และใหค้วามรูต้า่งๆ ทีเ่ป็นประโยชน์   
เพื่อเตรยีมตวัรบัการเปลีย่นแปลงเมื่อเขา้สู่วยัผูส้งูอาย ุดว้ยการระดมความร่วมมอืจากหน่วยงานทัง้ภาครฐั 
และภาคเอกชน 
  4. เพือ่เป็นศูนยก์ลางจดักจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูส้งูอายุ เนน้กจิกรรมทีเ่ปิดโอกาส 
ใหผู้ส้งูอายุไดแ้สดงศกัยภาพ ความสามารถในสาขาตา่งๆ เพื่อใหส้งัคมตระหนักในคุณค่าและยอมรบับทบาท 
ของผูส้งูอายมุากขึน้ 
    5. เพือ่เป็นศูนยก์ลางประสานงานทัง้หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน ทีด่ าเนนิงานเกีย่วกบั
ผูส้งูอายหุรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มูลขา่วสารให้ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์เกีย่วกบัผูส้งูอายุ
รวมทัง้กระตุน้ใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนร่วมในการใหบ้รกิารดา้นสวสัดกิารผูส้งูอายุ 
    6. เพือ่ใหก้ารสงเคราะหแ์ก่ผูส้งูอายุทีป่ระสบปัญหาความเดอืดรอ้นเฉพาะหน้า ทัง้ทางดา้น
ร่างกายและจติใจ ปัญหาดา้นทีอ่ยูอ่าศยั ขาดผูอุ้ปการะเลี้ยงดู พลดัหลง ฯลฯ โดยการรบัผูส้งูอายุเขา้พกัใน
บา้นพกัฉุกเฉนิ และด าเนินการตามกระบวนการทางดา้นสงัคมสงเคราะหเ์พื่อแกไ้ขปัญหา 



  คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมไดป้ระชุมร่วมกบัส านักพฒันาสงัคม
เกีย่วกบัศูนยบ์รกิารผูส้งูอายุดนิแดง ซึง่จากการลงพืน้ทีแ่ละประชุมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพบว่าศูนยบ์รกิาร
ผูส้งูอายดุนิแดงมสีภาพช ารุดทรุดโทรมไม่เหมาะสมกบัการใหบ้รกิารแก่ผูส้งูอายุ  ประกอบกบันโยบายของผูว้่า
ราชการกรุงเทพมหานครทีส่นับสนุนการดูแลผูส้งูอาย ุ ตามแผนพฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายกุรุงเทพมหานคร 
(พ.ศ. 2561 - 2564) จงึมคีวามเหน็ว่าควรปรบัปรุงและพฒันาศูนยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดงใหม่ งบประมาณ 
22,780,000 บาท 
  สภาพปัญหาของศูนยบ์รกิารผูส้งูอายุดนิแดง 
  1. อาคารบา้นอุ่นใจ อาคารอาชวีบ าบดัและอาคารบา้นพกัเจา้หน้าทีม่สีภาพเก่าทรุดโทรม 
จ าเป็นตอ้งปรบัปรุงและซ่อมแซมใหเ้หมาะสมกบัการใหบ้รกิาร 
  2. สถานทีจ่อดรถแคบ และไมเ่พยีงพอตอ่ผูม้าใชบ้รกิาร เนื่องจากจ านวนผูม้าใชบ้รกิารเพิม่
สงูขึน้ 
ทุกปี 
  3. ไม่มหีอ้งประชุม หอ้งขอ้มูลสารสนเทศ และหอ้งสนัทนาการ เพื่อใหผู้ส้งูอายุไดม้คีวามรูท้นั
ต่อเหตุการณ์สงัคมปัจจุบนั และเสรมิสรา้งความรูด้ว้ยการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนัและกนั 
  4. ไม่มพีืน้ทีส่เีขยีวส าหรบัสวนหย่อมและสถานทีพ่กัผ่อนส าหรบัผูส้งูอายุ 
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    5. ไม่มพีืน้ทีส่ าหรบักฬีากลางแจง้ใหก้บัผูส้งูอายุหรอืบุคคลทัว่ไป  เพื่อออกก าลงักายที่
เหมาะสมกบัประเภทกฬีา 
  6. ท่อระบายน ้าและบ่อพกัทอ่ระบายน ้าเก่าและช ารุด เมื่อฝนตกจะท าใหน้ ้าลน้ท่วมถนนเป็น
อนัตรายแก่ผูส้งูอายุได ้
  7. สภาพทัว่ไปโดยรอบศูนยบ์รกิารผูส้งูอายุเกา่และไม่เหมาะสมกบัการใหบ้รกิาร ควรซ่อมแซม
ใหม่ ใหเ้กดิความสวยงามและเหมาะสม 
  แนวทางในการด าเนินงาน 
  1. เพื่อยกระดบัมาตรฐานคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุใหด้ขีึน้ 
  2. เพื่อเป็นศูนยร์วบรวมขอ้มูลสารสนเทศและเผยแพร่ขอ้มูลความรูด้า้นสวสัดกิารผูส้งูอายุ 
  3. เพื่อใหผู้ส้งูอายไุดอ้ยู่ในสภาพแวดลอ้มทีด่ไีดผ้่อนคลายความเครยีด ส่งเสรมิสุขภาพกาย
และ 
สุขภาพจติทีด่ ี
  4. ผูส้งูอายุทีป่ระสบปัญหาความเดอืดรอ้นดา้นทีอ่ยู่อาศยัและขาดผูอุ้ปการะดูแล สามารถเขา้
พกัอาศยัชัว่คราวในบา้นพกัฉุกเฉนิได ้ 
  5. ศูนยบ์รกิารผูส้งูอายุดนิแดงสามารถรองรบัผูส้งูอาย ุจ านวน 200 คนต่อวนั การใหบ้รกิาร 
แบบไป - กลบั และใหบ้รกิารลกัษณะของสโมสรผูส้งูอายุ  
  6. ศูนยบ์รกิารผูส้งูอายุดนิแดงใหบ้รกิารแก่ผูส้งูอายุ และบุคคลทัว่ไป  
 



    นอกจากนี้คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมไดป้ระชุมร่วมกบัส านกัพฒันา
สงัคมในการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการใหบ้รกิารผูส้งูอายุในรูปแบบครบวงจรและทนัสมยัตอ่เหตุการณ์
ปัจจุบนั ประกอบกบัในปัจจุบนัจ านวนผูส้งูอายแุละสดัส่วนผูส้งูอายุ (ผูท้ีม่อีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป) จะเพิม่ขึน้ใน
อตัราทีร่วดเรว็ ซึง่กรุงเทพมหานครมปีระชากร 5,682,415 คน เป็นผูส้งูอายุ (อายุ 60 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไป) จ านวน 
978,455 คน  
(รอ้ยละ 17.82) ปี พ.ศ. 2564 จะมผีูส้งูอายคุดิเป็นรอ้ยละ 20 และในปี พ.ศ. 2579 จะมผีูส้งูอายุ คดิเป็นรอ้ยละ 
30.20 ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี พ.ศ. 2560 กบัปีพ.ศ. 2549 มผีูส้งูอายุ จ านวน 581,655 คน พบว่าจ านวน
ผูส้งูอายมุเีพิม่ขึน้ จ านวน 396,800 คน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 68.22 ดงันัน้ กรุงเทพมหานครไดเ้ขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุ 
(Aging Society) ในฐานะทีส่ านักพฒันาสงัคมมภีารกจิหลกัในการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน การ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวั จ าเป็นตอ้งเตรยีมการและด าเนินการรองรบัในสถานการณ์สงัคมผูส้งูอายุ
ของกรุงเทพมหานคร   
  คณะกรรมการฯ ซึง่เลง็เหน็ความส าคญัในเรือ่งนี้ จงึเสนอแนะใหม้โีครงการกอ่สรา้งอาคาร
ศูนยบ์รกิารผูส้งูอายุ 12 ชัน้ งบประมาณ ๓๐๐ กว่าลา้นบาท ในพืน้ทีศู่นยบ์รกิารผูส้งูอายุดนิแดง ใหเ้ป็นสถานที่
ทีใ่หบ้รกิารแบบครบวงจรของผูส้งูอายุ เพื่อเป็นศูนยก์ลางส าหรบัผูส้งูอายุไดม้าพบปะพดูคุยแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ประสบการณ์ การฝึกอาชพีผูส้งูอายุ การสอนระบบสารสนเทศและจดักจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั ซึง่เป็นการ
ส่งเสรมิใหผู้ส้งูอายุมสีุขภาพกายทีด่แีละจติใจทีเ่ขม้แขง็ สามารถพึง่พาตนเองได ้นอกจากนี้ยงัมบีา้นพกัฉุกเฉิน
ส าหรบัผูส้งูอายุทีใ่หบ้รกิารผูส้งูอายุแบบไป - กลบั   
 
  ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงาน 
  1. ส านักพฒันาสงัคมไดข้อความอนุเคราะหส์ านักการโยธาในการออกแบบและประมาณ 
ก่อสรา้งอาคารศูนยบ์รกิารผูส้งูอายุ 12 ชัน้ ณ บรเิวณพืน้ทีศู่นยบ์รกิารผูบ้รกิารผูส้งูอายดุนิแดง เพื่อขอ
งบประมาณรายจ่าย 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ส านักการโยธาออกแบบไมท่นัตามทีก่ าหนดไว้ จงึท าใหส้ านักพฒันาสงัคม
ไม่สามารถของบประมาณ พ.ศ. 2563 ได ้
  2. การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่อี านาจหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลหน่วยงาน ท าใหข้าด
การตดิตามงานนโยบาย ท าใหไ้มม่กีารด าเนนิการอยา่งต่อเนื่องและเกดิความล่าชา้  
  3. อตัราของบคุลากรและต าแหน่งของหน่วยงานในการออกแบบการก่อสรา้งไม่ม ีจ าเป็นตอ้ง
ขอรบัการสนับสนุนจากส านกัการโยธา ท าใหต้อ้งรอการสนับสนุนและด าเนินงานไมท่นัตามก าหนดเวลาทีว่าง
ไว ้ 
  4. งบประมาณของกรุงเทพมหานครมจี ากดั และตอ้งดูแลความเดอืดรอ้นของประชาชนในทุก
ดา้นของกรุงเทพมหานครทัง้หมด  
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คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคมประชุมร่วมกบัส านักพฒันาสงัคม 
เพื่อรบัทราบแผนการด าเนินงานของส านักพฒันาสงัคมเก่ียวกบัการส่งเสริมกิจกรรมส าหรบัผู้สูงอายุ 
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คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคมประชุมร่วมกบัส านักพฒันาสงัคม 
เก่ียวกบัการส่งเสริมสวสัดิการให้กบัผู้สูงอายุและการปรบัปรงุและพฒันาศนูยบ์ริการผูสู้งอายุดินแดง 
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2. รบัทราบข้อมูลสภาองคก์รชุมชน โครงสร้างสภาองคก์รชุมชนของกรุงเทพมหานคร และแผนการ
ด าเนินงาน  
    ตามพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 
  คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมไดป้ระชุมร่วมกบัส านักพฒันาสงัคม  
เพื่อรบัทราบขอ้มูลสภาองคก์รชุมชน โครงสรา้งสภาองคก์รชุมชนของกรุงเทพมหานคร และแผนการด าเนินงาน  
ตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน สรุปไดด้งันี้ 
  สภาองคก์รชุมชนจดัตัง้ตามพระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และไดป้ระกาศ
ใน 
ราชกจิจานุเบกษา และมผีลบงัคบัใช ้เมื่อวนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2551 โดยใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษยร์กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ และก าหนดใหส้ถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
(องคก์ารมหาชน)  
มอี านาจหน้าทีส่ง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารจดัตัง้และพฒันากจิการของสภาองคก์รชุมชนต าบล รวมทัง้ใหม้ี
อ านาจหน้าทีใ่นเรือ่งดงัตอ่ไปนี้ 
  (1) ประสานและด าเนินการใหม้กีารจดัตัง้และด าเนินการของสภาองคก์รชุมชนต าบล รวมทัง้
เผยแพร่และประชาสมัพนัธก์จิการเกีย่วกบัสภาองคก์รชุมชนต าบลและผลการประชุมของการประชุมระดบั
จงัหวดัและระดบัชาตขิองสภาองคก์รชุมชนต าบล 
  (2) รวบรวมขอ้มูล ศกึษา วจิยั และพฒันาเกีย่วกบังานสภาองคก์รชุมชนต าบล   
  (3) ประสานและร่วมมอืกบัราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
หรอืหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง องคก์ร ภาคแอกชนและองคก์รภาคประชาคมในการด าเนินการตาม
พระราชบญัญตันิี้ 
  (4) จดัท าทะเบยีนเกีย่วกบัสภาองคก์รชุมชนต าบล 
  (5) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตักิารของสภาองคก์รชุมชนต าบล 
  (6) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีป่ระชุมสภาองคก์รชุมชนต าบลระดบัชาตหิรอืรฐัมนตรมีอบหมาย 
ส านักงานเขตเป็นผูร้บัจดแจง้ออกใบรบัจดแจง้การจดัตัง้สภาองคก์รชุมชน และสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
(องคก์ารมหาชน) เป็นผูร้บัจดัตัง้สภาองคก์รชุมชนต าบล โดย 1 เขตม ี1 สภาองคก์รชุมชน 
 
  ขัน้ตอนการจดัตัง้สภาองคก์รชุมชน มดีงันี้ 
  1. ชุมชนขอจดแจง้การจดัตัง้ทีส่ านักงานเขต 
  2. จดัประชุมเพื่อลงมตจิดัตัง้สภาองคก์รชุมชน โดยมผีูแ้ทนชมุชนละ 4 คน และผูแ้ทนเครอืขา่ย 2 
คน เขา้ร่วมประชุมจดัตัง้สภาองคก์ร ชุมชน และคดัเลอืกคณะกรรมการ 
  3. คดัเลอืกผูท้รงคุณวุฒ ิมจี านวนไม่เกนิหนึ่งในหา้ของจ านวนสมาชิก 
  4. ขอจดัตัง้สภาองคก์รชุมชนทีส่ถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 
  5. วาระการด ารงต าแหน่งสภาองคก์รชุมชน คราวละ 4 ปี นับแต่วนัคดัเลอืก 
   
    การด าเนินของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร 



  1. การด าเนนิงานสภาองคก์รชุมชนในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร มกีารขอจดแจง้จดัตัง้สภาองคก์ร
ชุมชน จ านวน 49 เขต เหลอื 1 เขต คอื เขตสาทร ซึง่อยู่ระหว่างการเปิดเวทปีระชาคม 
  2. กจิกรรมเวทสีมชัชาขบวนองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร การพฒันาคุณภาพชวีติคนเมอืง  
ฐานรากชุมชนอยู่ดมีสีุข ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่19 กนัยายน 2561 ณ อาคารกฬีาเวสน์ 1 ศูนยเ์ยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่ น) โดยมผีูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานมอบเงนิสมทบกองทุน
สวสัดกิารชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 21 กองทุน ปี 2562 และอยู่ระหวา่งการก าหนดวนัจดั
กจิกรรม 
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  ศูนยป์ระสานงานสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครมหีนังสอื ที่ 001/2562 เมื่อวนัที ่24 
พฤษภาคม 2562 ขอเขา้พบผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อยื่นแผนยทุธศาสตรก์ารขบัเคลือ่นงานขบวน
องคก์รชุมชน สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร และเสนอแนะปัญหาและแนวทางแกไ้ขและการพฒันาตอ่
องคก์รปกครองทอ้งถิน่ ซึง่ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้อบหมายใหร้องผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(นายสกลธ ีภทัทยิกุล)  
เป็นผูแ้ทนในการรบัมอบแผนดงักล่าว เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2562  
    สรุปประเดน็ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขปัญหาของสภาองคก์รชุมชน 6 ประเดน็ ดงันี้ 
  1. การขบัเคลือ่นงานดา้นสวสัดกิารชุมชน โดยจะใหก้ารสนับสนุนการสมทบเงนิกองทุน
สวสัดกิารชุมชนอยา่งต่อเนื่อง และบรรจุในขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครและตอ้งเพิม่เตมิสมาชกิกองทุน
สวสัดกิารชุมชนทีไ่ม่ไดร้บัรองเป็นชุมชน และกลุ่มเครอืขา่ยสวสัดกิารชุมชนทีอ่ยู่ภายในกรุงเทพมหานครเป็น
สมาชกิกองทนุสวสัดกิารชุมชนทีก่รุงเทพมหานครสามารถสมทบเงนิได ้และใหม้กีารแกไ้ขขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานครต่อไป 
    2. การขบัเคลือ่นงานดา้นทีอ่ยูอ่าศยั โดยการส่งเสรมิการแกไ้ขปัญหาและจดัการทีอ่ยู่อาศยั
ชุมชนเมอืงใหม้คีวามมัน่คงในทีอ่ยูอ่าศยัเพยีงพอต่อการเลี้ยงชพี และมกีารพฒันาคุณภาพชวีติดา้นอื่น ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง  
  3. การขบัเคลือ่นดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยการสรา้งระบบการบรหิารจดัการขยะ เพือ่เอื้อใหเ้กดิ
กองทุนจดัการสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิรายไดจ้ากการจดัการขยะ เปลีย่นรถเกบ็ขยะใหเ้ป็นรถซือ้ขยะ สนับสนุนองค์
ความรูก้ารคดัแยกขยะในชุมชน และผลกัดนัใหชุ้มชนแปรรูปขยะเป็นผลติภณัฑช์ุมชน สนับสนุนการสรา้งพืน้ที่
ส่วนกลางใหเ้ป็นพืน้ทีส่เีขยีวระดบัครวัเรอืนชุมชนและเมอืง สอดคลอ้งกบับรบิทพืน้ที่ 
  4. การขบัเคลือ่นงานดา้นสุขภาพ  โดยใหก้รงุเทพมหานครเพิม่หน่วยบรกิารทัง้ในระดบัปฐม
ภูม ิทุตยิภมู ิและตตยิภมู ิ(รบั - ส่งตอ่) ใหเ้พยีงพอต่อคนกรุงเทพมหานคร และรองรบัประชากรในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
อย่างทัว่ถงึ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิสนับสนุนใหภ้าคประชาชนมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพกรุงเทพมหานคร 



  5. การขบัเคลือ่นงานดา้นเศรษฐกจิชุมชนฐานราก โดยการสนับสนุนการจดัการทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชน และพฒันาผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑ ์ยกระดบัสนิคา้ชมุชนใหไ้ดม้าตรฐาน สรา้งช่องทางการตลาดและพืน้ที่
จ าหน่ายสนิคา้ 
  6. การขบัเคลือ่นงานสภาองคก์รชุมชน โดยการส่งเสรมิบทบาทและภารกจิของสภาองคก์ร
ชุมชนเป็นทีย่อมรบัของชุมชน ดว้ยความร่วมมอืกบักรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และ
ส่งเสรมิใหม้กีารจดัเวทสีาธารณะ และการเสนอนโยบายสาธารณะต่อการพฒันากรุงเทพมหานคร 
  ในการนี้ รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธ ีภทัทยิกุล) ไดส้ัง่การใหส้ านักพฒันา
สงัคมเป็นผูด้ าเนนิการ ซึง่ส านักพฒันาสงัคมไดด้ าเนินการ ไปแลว้ 2 เรื่อง ไดแ้ก่ 
  - งานดา้นสวสัดกิารชุมชน ส านกัพฒันาสงัคมไดด้ าเนนิการกองทนุสวสัดกิารชุมชนแลว้ 
  - งานดา้นทีอ่ยู่อาศยั ส านกัพฒันาสงัคมไดเ้ชญิผูแ้ทนสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ร
มหาชน) หารอืแนวทางการขบัเคลื่อนในการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบัประชาชนในกรุงเทพมหานครเมื่อวนัที ่1 
สงิหาคม 2562 โดยก าหนดเป้าหมายโครงการน าร่องดา้นทีอ่ยู่อาศยัใน 10 ส านกังานเขต ไดแ้ก่ เขตยานนาวา 
เขตคลองเตย เขตประเวศ เขตบางซือ่ เขตบางกะปิ เขตดอนเมอืง เขตคนันายาว เขตวฒันา เขตจตุจกัร และ
เขตดุสติ เพื่อสรา้งกระบวนการท างานร่วมระหว่างกรุงเทพมหานคร สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน และภาค
ประชาชน 
  นอกจากนี้กรุงเทพมหานครไดส้นับสนุนบทบาทของภาคประชาชนในการมสี่วนร่วมพฒันา
เมอืง 
โดยบรรจุในแผนยุทธศาสตรข์องกรุงเทพมหานคร ดงันี้  
  1. แผนปฏบิตัริาชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2563 ดา้นที ่5 มหานครประชาธปิไตย 
การสนับสนุนใหทุ้กเขตจดัเวทใีหภ้าคประชาชนเสนอแนะ แนวทางในการพฒันาพืน้ทีเ่พือ่ก าหนดนโยบายการ
พฒันาเขต โดยการจดัโครงการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน เพือ่ก าหนดนโยบายการพฒันาเชงิพืน้ทีข่อง
ส านักงานเขต 
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    2. แผนปฏบิตัริาชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2564 ไดเ้สนอใหม้กีารจดัตัง้ “เครอืขา่ย
ประชาสงัคม” เพือ่เป็นกลไกลส าคญัในการสง่เสรมิบทบาทของประชาชนในการร่วมวางแผน ตดัสนิใจ และ
ตดิตามตรวจสอบการท างานของกรุงเทพมหานคร  
 
    ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงาน ไดแ้ก ่
    1. กรุงเทพมหานครจะไม่ไดร้บัทราบเรื่องทีต่อ้งด าเนินการเกีย่วกบัองคก์รชุมชน เนื่องจาก 
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ไม่ไดแ้จง้ใหก้รุงเทพมหานครไดร้บัทราบ เพื่อใหด้ าเนินการเป็นในแนวทาง
เดยีวกนักบัสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
  2. กรุงเทพมหานครไม่สามารถจดัตัง้สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร ไดค้รบ 50 เขต 
เนื่องจากสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนทีส่งู 
 
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 



    ควรปรบัปรุงและแกไ้ขเพิม่เตมิดา้นกฎหมายเกีย่วกบัชุมชนและภาคประชาชนใหส้อดคลอ้งกบั
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 อย่างเร่งด่วน เพื่อใหส้ านกัพฒันาสงัคมและส านักงานเขตได้
ปฏบิตัอิย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคมประชุมร่วมกบัส านักพฒันาสงัคม  
และส านักยุทธศาสตรแ์ละประเมินผลเพื่อรบัทราบข้อมูลสภาองคก์รชุมชน  
และแผนการด าเนินงาน ตามพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 
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3. รบัทราบแผนการด าเนินงานของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขนุเทียน 
  คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคมได้ประชุมร่วมกับส านักการแพทย์และ
โรงพยาบาลผูส้งูอายุบางขุนเทยีน เพื่อรบัทราบการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโรงพยาบาลผูส้งูอายุบางขุน
เทยีน ซึง่สรุปประเดน็รายละเอยีดไดด้งันี้ 
  โรงพยาบาลผูส้งูอายุบางขุนเทยีน เป็นโรงพยาบาลในสงักดัส านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
ตัง้อยู่เลขที ่1075/1 ถนนบางขุนเทยีน - ชายทะเล แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 34 
ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา และเมื่อปี พ.ศ. 2562 มีผู้บรจิาคที่ดนิเพิ่ม จ านวน 49 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดนิอยู่บรเิวณด้านหน้า
โรงพยาบาลฯ และทีด่นิ จ านวน 46 ไร่ ซึ่งเป็นทีด่นิอยู่บรเิวณดา้นหลงัโรงพยาบาลผูส้งูอายุบางขุนเทยีน และยงั
เป็นโรงพยาบาล       ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันจะมีแนวโน้มจ านวน
ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น ดงันัน้ กรุงเทพมหานครจึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรบัสถานการณ์
ดงักล่าวโดยโรงพยาบาลผูส้งูอายุบางขนุเทยีน               มอีาคาร 6 หลงั ประกอบดว้ย 
     1. อาคารโรงพยาบาลและศูนยเ์วชศาสตรผ์ูส้งูอายุ สงู 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ 
       2. อาคารหอพกัผูป่้วย (บรเิวณกลางน ้า)  สงู 7 ชัน้ 
    3. อาคารสถานพกัฟ้ืนผูส้งูอายุ เป็นอาคารชัน้เดยีว จ านวนบา้นพกั 8 หลัง 
     4. อาคารอเนกประสงค ์จ านวน 2 หลงั 
      5. อาคารหอพกับุคลากรและอาคารบรกิารงานระบบ (ทรงสามเหลีย่ม) สงู 7 ชัน้ รวมดาดฟ้า 
      และชัน้ใตด้นิ 1 
  6. อาคารสถานีซอ่มบ ารุง 
  การเปิดใหบ้รกิารของโรงพยาบาล เช่น รกัษาโรคทัว่ไป อุบตัเิหตุ-ฉุกเฉนิและคลนิิกทนัตกรรม
นอกจากนี้อาคารพกัฟ้ืนของผูส้งูอายุก่อนกลบับา้น ใหเ้ป็นศูนย ์Day care เพือ่รบัดูแลผูส้งูอายุในช่วงกลางวนั 
โรงพยาบาลผูส้งูอายุบางขุนเทยีนบรกิารครอบคลุมพืน้ทีฝั่ง่ธนบุรี – สมุทรสาคร พระสมุทรเจดยี ์รวม 800,000 
ถงึ 900,000 คน ใหบ้รกิารทุกวนัจนัทร์ - วนัศุกร ์ตัง้แต่เวลา 08.00 – 16.00 น. เวน้วนัหยดุราชการและวนัหยดุ
นักขตัฤกษ์   
 
  วตัถปุระสงคใ์นการด าเนินงาน 
  1. เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรตเินื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 
2554 
  2. เพื่อใหผู้ส้งูอายุไดร้บับรกิารทางการแพทย ์ตลอดจนการส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนั และ
ควบคุมโรค รวมถงึการบ าบดัรกัษาเฉพาะดา้นแก่ผูส้งูอายทุีม่ปีระสทิธภิาพ 
  3. เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มสู่การเป็นผูส้งูอายุทีม่สีขุภาพร่างกายทีด่ ีมคีวามมัน่คงใน
ชวีติและทรพัยส์นิ และมคีวามสขุกบัครอบครวั ชุมชนและสงัคม 
  4. เพื่อเป็นสถาบนัฝึกอบรมทางดา้นเวชศาสตรผ์ูส้งูอาย ุและการพฒันาผูดู้แลผูส้งูอายุให้
สามารถดูแลและใหค้วามช่วยเหลอืผูส้งูอายไุดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
  5. เพือ่ขยายการใหบ้รกิารดา้นการรกัษาพยาบาลใหค้รอบคลุมประชาชนทัว่พืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
   



    เป้าหมายในการด าเนินงาน 
  1. เป็นโรงพยาบาลทุตยิภูมทิีส่ามารถใหบ้รกิารทัง้ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน  
  2. บรกิารดา้นสขุภาพองคร์วม ส่งเสรมิ ป้องกนั รกัษา ฟ้ืนฟทูีม่คีุณภาพ 
  3. เป็นเลศิดา้นเวชศาสตรผ์ูส้งูอาย ุ 

- 12 - 
 
  4. มรีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ มธีรรมาภบิาล 
  5. มสีภาพแวดลอ้มทีด่ ีส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละมสีุขภาพดขีองทุกคน  
  6. บุคลากรเรยีนรูต้ลอดเวลา เหน็คุณค่าตนเอง และมคีวามสุขในการท างาน 
  7. มภีาพลกัษณ์องคก์รทีด่ปีระชาชนเชื่อมัน่ไวใ้จ 
  
  แผนการด าเนินการและการพฒันาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขนุเทียน (ระยะ 5 ปี) 
  ปี 2563 
  1. เปิดใหบ้รกิารเป็นโรงพยาบาลระดบัทุตยิภูม ิขนาด 100 เตยีง ทัง้แผนกอุบตัเิหตุฉุกเฉนิและ
ผูป่้วยใน 24 ชัว่โมง โดยครอบคลมุการรกัษาทกุสาขา คอื อายุรกรรม ศลัยกรรม ออรโ์ธปิดกิส ์สตูิ - นรเีวช
กรรม กมุารเวชกรรม จกัษุวทิยา โสต ศอ นาสกิ เวชกรรมฟ้ืนฟู จติเวช รงัสวีทิยา วสิญัญ ีซึง่ปัจจุบนั
โรงพยาบาลผูส้งูอายุบางขุนเทยีนไดเ้ปิดเฉพาะแผนกผูป่้วยนอกและทนัตกรรม   
    2. มศูีนยเ์วชศาสตรผ์ูส้งูอายุโดยเฉพาะ เพื่อรองรบัผูส้งูอายุเป็นการรกัษาผูส้งูอายุแบบครบ
วงจร  
มกีจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพใหค้ าแนะน าต่างๆ เพื่อใหผู้ส้งูอายุมคีุณภาพชวีติทีด่ี 
  ปี 2565 
  1. ขยายศกัยภาพโรงพยาบาลใหเ้ป็นระดบัทุตยิภูมริะดบัสงู ขนาด 200 เตยีง 
  2. เตรยีมความพรอ้มเป็นศูนยค์วามเป็นเลศิ (Excellent Center) ดา้นเวชศาสตรผ์ูส้งูอาย ุ
  3. ยกระดบัการใหบ้รกิารโดยปรบัเปลีย่นรูปแบบการใชอ้ตัราก าลงัเป็นการจา้งเอกชน
ด าเนินการ  
เพื่อรองรบัลกัษณะ 1 โรงพยาบาล 2 ระบบ 
  4. พฒันาพืน้ทีด่า้นหลงัโรงพยาบาล จ านวน 46 ไร่ เพือ่รองรบัการดูแลผูส้งูอายุระยะยาว 
  ปี 2567 
  1. ขยายศกัยภาพโรงพยาบาลใหเ้ป็นระดบัตตยิภูม ิขนาด 300 เตยีง 
  2. เป็นศูนยค์วามเป็นเลศิ (Excellent Center) ดา้นเวชศาสตรผ์ูส้งูอายุของกรุงเทพมหานคร 
  3. เป็นสถาบนัสมทบผลติแพทยข์องวทิยาลยัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์ราช
วทิยาลยัจุฬาภรณ์ 
  4. เป็นสถาบนัการเรยีนการสอนวจิยัและพฒันาการแพทยแ์ละสาธารณสขุดา้นผูส้งูอายุของ
กรุงเทพมหานครและประเทศ 
 
  ปัญหาของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขนุเทียน 



  1. กรอบอตัราก าลงัของโรงพยาบาลไม่เพยีงพอและเหมาะสมส าหรบัผูม้าใชบ้รกิารจ านวนมาก 
  2. รถตูโ้รงพยาบาลผูส้งูอายุบางขุนเทยีนมเีพยีง 1 คนั ซึง่ไม่เพยีงพอในการปฏบิตังิานตาม
ภารกจิ 
และหน้าทีข่องโรงพยาบาล 
  3. การเตรยีมความพรอ้มของการเปิดโรงพยาบาล 24 ชัว่โมง จ าเป็นตอ้งวสัดุ อุปกรณ์และ 
เครื่องมอืทางการแพทย ์ซึง่ตอ้งใชง้บประมาณสงูมาก แต่กรุงเทพมหานครมงีบประมาณทีจ่ ากดั 

4. โรงพยาบาลผูส้งูอายุบางขุนเทยีนมพีืน้ทีจ่ านวนมาก จ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณมากในการ
พฒันา  

 
    ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1. กรอบอตัราก าลงัของโรงพยาบาลทีไ่ม่เพยีงพอ ขอใหโ้รงพยาบาลฯ ใชรู้ปแบบการจา้ง 
Outsource ในบางต าแหน่ง เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของโรงพยาบาลใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ 
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2. ยานพาหนะทีโ่รงพยาบาลจ าเป็นตอ้งใชต้ดิตอ่ราชการ อาจประสานขอยมืจากหน่วยงานอืน่

ทีม่ ี
รถจ านวนมาก  
  3. โรงพยาบาลฯ ควรมเีครื่องมอืและวสัดอุุปกรณ์ของโรงพยาบาลฯ ใหเ้พยีงพอกบัการ
ใหบ้รกิารที ่
จะเปิดใหบ้รกิารในปี พ.ศ. 2564 
  4. พืน้ทีโ่รงพยาบาลผูส้งูอายุทีไ่ดร้บับรจิาคเพิม่ อาจจะส่งผลในการบรหิารจดัการงบประมาณ 
ซึง่มทีัง้การกอ่สรา้งเขือ่นและกนัดนิกัน้พืน้ที ่จงึขอใหโ้รงพยาบาลฯ เรยีงล าดบัความส าคญัของแต่ละรายการที่
จะตอ้งใชง้บประมาณเพือ่ใหเ้หมาะสมเนื่องจากงบประมาณมเีพยีงจ ากดั 

5. พืน้ทีด่า้นหลงัโรงพยาบาลฯ ซึง่ตดิกบัป่าชายเลน ควรสรา้งเป็นแหล่งเรยีนรูป่้าชายเลนหรอื 
ศูนยพ์นัธุไ์มป่้าชายเลน เพื่อใหเ้ป็น Landmark และใหม้กีารก่อสรา้งบา้นผูส้งูอายุแบบมาตรฐานและให้
เหมอืนกบั 
สถานทีพ่กัฟ้ืนสวางคนิวาส จงัหวดัสมุทรปราการ 
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คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคมประชุมร่วมกบัส านักพฒันาสงัคม  
เพื่อรบัทราบแผนการด าเนินงานของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขนุเทียน 
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คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคมประชุมร่วมกบัส านักการแพทย ์  



ส านักงบประมาณกรงุเทพมหานคร ส านักงาน ก.ก. และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขนุเทียน 
เพื่อรบัทราบข้อมูลเก่ียวกบัการด าเนินการและปัญหาของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขนุเทียน 
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4. รบัทราบผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลบางนากรงุเทพมหานคร  
  คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ได้รบัทราบปัญหาของชุมชนในพื้นทีเ่ขต
บางนาคอืสถานทีก่ารใหบ้รกิารของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครคบัแคบไม่เอื้ออ านวยต่อการให้บรกิาร
ประชาชน คณะกรรมการฯ จงึได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครและได้ประชุมร่วมกบัผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ส านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร เพื่อรบัทราบปัญหาและแนวทางในการ
พฒันาโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งันี้ 
  เมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม 2561 ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร(พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง) 
ได้เป็นประธานในพธิเีปิดอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บรกิารตรวจ
รกัษาโรคทัว่ไป โดยกรุงเทพมหานครมนีโยบายขยายการใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหค้รอบคลุม
พื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประชาชน จงึได้
ด าเนินการจดัซื้อทีด่นิจากบรษิทั ไมอ้ดัไทย จ านวน 2 แปลง (50 ไร่) เพื่อด าเนินการก่อสรา้งศูนยร์าชการขนาด



ย่อย ณ บริเวณ ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา ประกอบด้วย แปลงที่ 1 ก่อสร้างเป็นส านักงานเขตบางนา 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สถานีดบัเพลงิ และศูนยก์ฬีากรุงเทพมหานคร 
  ส าหรบัการก่อสรา้งโรงพยาบาล ในระยะแรกสรา้งเป็นอาคารผูป่้วยนอก (OPD) ใหบ้รกิารรกัษา
โรคทัว่ไป (ผู้ ป่วยนอก) และบริการผู้ ป่วยอุบัติ เหตุ ฉุกเฉิน ในวันและเวลาราชการก่อน นอกจากนี้
กรุงเทพมหานครมนีโยบายที่จะด าเนินการก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาลบางนา ซึง่ประกอบดว้ย  
  1. อาคารโรงพยาบาลบางนา เป็นอาคารสูง 10 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 2 ชัน้ อาคารโรงพยาบาล 
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 47,000 ตารางเมตร ชัน้ใต้ดิน 2 ชัน้ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 32,000 ตารางเมตร 
งบประมาณเบื้องตน้ 2,724,000,000 บาท    
  2. อาคารหอพกับุคลากร เป็นอาคารสูง 8 ชัน้ ชัน้ล่างเป็นพื้นที่ส่วนกลาง ชัน้ที่ 2 – 8 เป็น
หอ้งพกับุคลากร หอ้งแบบชุด 2 หอ้ง หอ้งพเิศษ และหอ้งธรรมดา จ านวน 21 หอ้ง/ชัน้ รองรบับุคลากรไม่น้อย
กว่า 312 คน พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 3,690 ตารางเมตร งบประมาณเบื้องตน้ 123,615,000 บาท 
  3. อาคารเอราวณั เป็นอาคารสงู 3 ชัน้ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร งบประมาณ
เบื้องตน้ 42,240,000 บาท  
  4. งานภูมทิศัน์และสิง่ก่อสรา้งประกอบอื่น ๆ ประมาณ 10,145,000 บาท 
  รวมงบประมาณทัง้สิ้น 2,900,000,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 1,260 วนั (3 ปี 6 เดือน) 
ปัจจุบนัส านักการโยธาได้ร่างแปลนเรยีบร้อยแล้วและได้ยื่นของบประมาณในปี 2563 ซึ่งไม่ผ่านการพจิารณา 
ซึง่จะเสนอของบประมาณใหม่ในปี 2564  
  เมื่อโครงการก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ขนาด 324 เตยีง แลว้เสรจ็ใน
อนาคต จะท าให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นหน่วยบรกิารทางการแพทย์ในระดบัทุติยภูมริะดบัสูงที่มคีวามสมบูรณ์
พร้อม สามารถให้การรกัษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทัง้ในกลุ่มโรคที่มคีวามซับซ้อนและโรคเฉพาะทาง รองรบัและ
ดูแลประชาชนโซนกรุงเทพใต้ไดอ้ย่างครอบคลุม รวมไปถึงพืน้ที่ติดต่อของจงัหวดัปรมิณฑล อาท ิอ าเภอบาง
พล ีอ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
 
  การด าเนินของโรงพยาบาลบางนากรงุเทพมหานครในปัจจุบนั 
  โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลที่  11 สังกัดส านักการแพทย ์
กรุงเทพมหานคร ตัง้อยู่เลขที ่884 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ลกัษณะเป็น
อาคาร 2 ชัน้ พื้นที่ 1,790 ตารางเมตร ให้บรกิารดูแลสุขภาพประชาชน ฝัง่กรุงเทพมหานครทิศใต้ และเขต
ใกลเ้คยีง เปิดบรกิารตรวจ 
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โรคผูป่้วยนอก เมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม 2561 เปิดใหบ้รกิารทนัตกรรม เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2562 หมายเลข
โทรศพัท ์02 180 0201 – 3  
  ขอบเขตการให้บรกิาร โดยให้บรกิารตรวจรกัษา ส่งเสริม ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูให้แก่ประชาชน
กรุงเทพมหานครทศิใต้ และบรเิวณเขตใกล้เคยีง การให้บรกิาร ตรวจโรคทัว่ไป ผู้ป่วยนอก คลนิิกโรคผวิหนัง 



ตรวจสุขภาพ อุบัติเหตุฉุกเฉิน ทนัตกรรม ห้องยา ชนัสูตรโรค ห้องท าแผล - ฉีดยา เอกซเรย์ บริการในวนั
ราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น. 
  หน่วยการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย  ห้องตรวจโรคผู้ ป่วยนอก จ านวน 2 ห้อง , ห้อง
อุบตัเิหตุฉุกเฉิน จ านวน 1 หอ้ง, หอ้งท าแผลฉีดยา จ านวน 1 หอ้ง, หอ้งส่งเสรมิป้องกนั จ านวน 1 หอ้ง, หอ้งยา 
จ านวน 1 ห้องชนัสูตรโรค จ านวน 1 ห้อง, รงัสีวินิจฉัย จ านวน 1 ห้อง, ทันตกรรม จ านวน 1 ห้อง, ห้อง
กายภาพ จ านวน 1 หอ้ง งานเวชระเบยีนและสารสนเทศ การเงนิ และตรวจสอบสทิธิ ์
  อตัราจ านวนบุคลากร (ขอ้มูล ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2562) 
  ขา้ราชการ 
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   ลูกจา้งรายวนั 

ต าแหน่ง ตามกรอบ 
(อตัรา) 

มี (อตัรา) ขาด (อตัรา) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
(ผอ.) 

1 1 - 

พยาบาลวชิาชพี 13 9 4 
เภสชักร  1 1 - 
นักเทคนิคการแพทย ์ 1 1 - 
นักวชิาการเงนิและบญัช ี 1 1 - 
แพทยป์ระจ า 3 - 3 
ทนัตแพทย ์ 1 4 - 
นักรงัสกีารแพทย ์ 1 - 1 
นักกายภาพบ าบดั 1 1 - 
นักจดัการงานทัว่ไป 1 - 1 
เจา้พนักงานพสัดุ 1 - 1 
นักวชิาการเวชสถติ ิ 1 1 - 
เจา้พนักงานการเงนิ 1 - 1 
เจา้พนักงานเภสชักรรม 1 1 - 
ผูช้่วยทนัตแพทย ์ 1 1 - 



 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
    

 ตารางการออกตรวจแพทยห์อ้งตรวจผูป่้วยนอก 
  
   
 
 
 
 
 
 
  ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน 
  1. ขาดอตัราก าลงัดา้นแพทย ์อตัราสนับสนุน ขอ้จ ากดัทางหอ้งปฏบิตักิาร 
  2. ไม่มคี่าล่วงเวลา ไม่มทีีพ่กั ลูกจา้งชัว่คราวขาดความมัน่คง 
  3. ไม่มยีานพาหนะ อุปกรณ์ครุภณัฑไ์ม่เพยีงพอ (ถุงมอื ไมก้ดลิ้น โต๊ะ) 
  4. เครื่องมอือุปกรณ์บางชนิดตอ้งการช่างผูเ้ชีย่วชาญในการดูแลบ ารุงรกัษา 

ต าแหน่ง ตามกรอบ 
(อตัรา) 

มี (อตัรา) ขาด (อตัรา) 

นักจดัการงานทัว่ไป 1 1 - 
เจา้พนักงานการเงนิ 1 - 1 
พนักงานทัว่ไป 3 3 - 
พนักงานสถานที ่ 1 1 - 
ผูช้่วยเหลอืคนไข ้ 1 1 - 
ผูช้่วยช่าง 1 1 - 
พนักงานเปล 2 2 - 
พนักงานขบัรถยนต์ 1 1 - 

วนั เวลา 08.00 – 16.00 น. แพทย ์ ทนัตก
รรม 

จนัทร ์ ตรวจโรคทัว่ไป 2 1 
องัคาร ตรวจโรคทัว่ไป/คลนิิกโรคผวิหนัง 2 1 
พุธ ตรวจโรคทัว่ไป 2 1 
พฤหสับด ี ตรวจโรคทัว่ไป/คลนิิกโรคผวิหนัง 2 1 
ศุกร ์ ตรวจโรคทัว่ไป 2 1 



  5. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครตัง้อยู่ในถนนซอย ไม่มรีถประจ าทางวิง่ผ่าน 
  6. มสีถานพยาบาล โรงพยาบาลทัง้รฐัและเอกชนรายรอบโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1. ส าหรบัการก่อสรา้งโรงพยาบาลในระยะแรกสรา้งเป็นอาคารผูป่้วยนอก (OPD) เป็นอาคาร 2 
ชัน้ โดยเปิดใหบ้รกิารรกัษาโรคทัว่ไป (ผูป่้วยนอก) และบรกิารผูป่้วยอุบตัเิหตุฉุกเฉิน ในวนัและเวลาราชการก่อน 
ซึ่งมีปัญหาด้านอัตราก าลังและเครื่องมืออุปกรณ์ในการด าเนินงาน ดังนั ้นโรงพยาบาลควรจะขอจัดสรร
งบประมาณในการจดัซื้อเครื่องมอือุปกรณ์ใหม้คีวามพรอ้มเพื่อรองรบัการใหบ้รกิารกบัประชาชนไดอ้ย่างเตม็ที ่ 
  2. ควรเปลีย่นชื่อโรงพยาบาลใหม่เพื่อไม่ใหค้ลา้ยกบัชื่อโรงพยาบาลเอกชนทีต่ัง้มาก่อน 
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คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคมลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาลบางนากรงุเทพมหานคร 
เพ่ือรบัทราบผลการด าเนินงานและการให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ีเขตบางนา 
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คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคมลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาลบางนากรงุเทพมหานคร 
เพ่ือรบัทราบผลการด าเนินงานและการให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ีเขตบางนา 

 

 


