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สภากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรซึ่งมีหน้าท่ีด้านนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร โดยได้ปฏิบัติภารกิจในการ

พิจารณาข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและติดตามตรวจสอบการบริหารงานของกรุงเทพมหานครเพื่อความสงบเรียบร้อย

และคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๔๙ ปีแล้ว 

ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สภากรงุเทพมหานครได้ท�าหน้าทีใ่นฐานะองค์กรฝ่ายนิติบญัญตัขิองกรงุเทพมหานครในหลายๆ  

มติ ิทัง้งานประจ�าตามหน้าทีแ่ละงานเชงิบรูณาการ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พจิารณาเหน็ชอบร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร

ที่ส�าคัญหลายฉบับ เพื่อจัดระเบียบเมืองให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) 

เพื่อให้กรุงเทพมหานครก้าวสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในระยะที่ ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังนี้

• ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓

• ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ก�าหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรอืเปลีย่นการใช้อาคารบางชนดิหรอื

บางประเภทภายในบรเิวณฝ่ังธนบรุตีรงข้ามบรเิวณกรงุรัตนโกสนิทร์ ในท้องทีแ่ขวงบางยีขั่น เขตบางพลดั แขวงอรณุอมรนิทร์ 

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา  

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

• ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ

บางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง และเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓

• ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

• ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง เงนิบ�ารงุและค่าใช้จ่ายของศูนย์บรกิารและกจิกรรมส่งเสรมิการกฬีา การดนตรี 

ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓

• ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ส�านักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓

• ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

• ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๓

• ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

• ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาญัตติจ�านวนมากของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ

เพื่อศึกษาแนวทางการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

• ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทาง

การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและควบคุมฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

• ญัตติของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมและภาษีอื่นท่ีพึงจัดเก็บตามกฎหมาย เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีอ�านาจออกข้อบัญญัติ 

จัดเก็บรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สารจาก
ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
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• ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษารูปแบบ

ระบบสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

• ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทาง

การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ และการลงนามความร่วมมือ ๑๐ แนวทางฯ 

• ญัตติของพลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา

แนวทางการพัฒนาการเดินทางด้วยระบบ ล้อ ราง เรือ และการเชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว 

• ญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดบริการ 

ด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น 

• ญตัตขิองนายสมบรูณ์ ม่วงกล�า่ เรือ่ง ขอให้สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางป้องกนั

อัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พื้นที่กรุงเทพมหานคร เห็นควรให้มีการตราข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย

• ญัตติของนายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทาง 

การพฒันาและการบรูณาการการใช้ทีด่นิและอาคารของส�านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

ในส่วนของคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๑๑ คณะ คณะกรรมการวิสามัญและ 

คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อท�าหน้าที่พิจารณา สอบสวนหรือศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะใน 

การด�าเนนิงานตามหน้าท่ีและอ�านาจของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน มีผลงานผลกัดนั 

ให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ ดังปรากฏผลงานที่ได้รวบรวมไว้ในหนังสือรายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานครเล่มนี้ 

ในภาพรวมของการพัฒนากรุงเทพมหานครให้ก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียบนเวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ  

ผ่าน ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ส�าคัญ ได้แก่ มหานครปลอดภัย ปลอดจากมลพิษ อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ มหานคร 

สีเขียว สะดวกสบาย มีภูมิทัศน์สวยงาม มีพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวกระจายทั่วกรุงเทพมหานคร มหานครส�าหรับ

ทุกคน มีส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็นเมืองแห่งสังคมพหุวัฒนธรรมและ 

เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและการศึกษาส�าหรับทุกคน มหานครกะทัดรัด ให้กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ  

โดยใช้ประโยชน์ทีด่นิและทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ มหานครประชาธปิไตย กรงุเทพมหานครจะเป็นเมอืงธรรมาภบิาล  

มีการเมืองสีขาวและมีการกระจายอ�านาจสู่ประชาชน มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ศูนย์กลางธุรกิจตาม 

ฐานนวตักรรม - วฒันธรรม การค้า การเงนิ การลงทนุ การเกษตรอตุสาหกรรมและการท่องเทีย่วระดบัโลก การบรหิารจดัการ 

มกีฎหมายทีร่บัรองความเป็นอสิระและให้อ�านาจในการบรหิารจดัการการคลังและงบประมาณ การบรหิารทรพัยากรบคุคล 

แผนการประเมินผล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนรวมถึงการบริการสาธารณะตามที่ประชาชนคาดหวัง

(นายค�ารณ โกมลศุภกิจ)

ประธานสภากรุงเทพมหานคร
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สารจากประธานสภากรุงเทพมหานคร	 ๓	

สภากรุงเทพมหานคร	สมัยที่	๑๒	 ๖

ผลงานในรอบปี	๒๕๖๓	ของสภากรุงเทพมหานคร		 ๑๖

สรปุผลงานคณะกรรมการสามญัประจ�าสภากรงุเทพมหานคร	ระหว่างมกราคม	-	ธนัวาคม	๒๕๖๓	รวม	๑๑	คณะ	 ๑๗

 • คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ๑๙

 • คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ๔๑

 • คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ๑๐๙

 • คณะกรรมการการสาธารณสุข ๑๔๓

 • คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ๑๗๓

 • คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ ๑๙๗

 • คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ๒๒๑

 • คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ๒๓๑

 • คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ๒๕๕

 • คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า ๒๖๙

 • คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา ๒๙๗

 • คณะกรรมการวิสามัญ ๓๑๕

สารบัญ
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สภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ ๑๒
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ตามที่ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

และสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ก�าหนดให้ในกรณีที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

ว่างลง มใิห้จดัให้มกีารเลอืกตัง้ แต่ให้ด�าเนนิการคดัเลอืกสมาชิกสภากรงุเทพมหานครจ�านวน ๓๐ คน เพือ่ท�าหน้าทีส่มาชกิ

สภากรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการ

สรรหาสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ด�าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นแล้ว

อาศยัอ�านาจตามความในข้อ ๕ แห่งประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๘๖/๒๕๕๗ เรือ่ง การได้มาซึง่สมาชิก

สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประธานคณะกรรมการสรรหา

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จึงประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้

๑.   นายกิตติ  บุศยพลากร

๒.   ร้อยต�ารวจตรี เกรียงศักดิ์   โลหะชาละ

๓.   พลเอก โกญจนาท  จุณณะภาต

๔.   พลเอก คนินทร   วงศาโรจน์

๕.   นายค�ารณ   โกมลศุภกิจ

๖.   นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ

๗.   นายชยาวุธ  ศิริยุทธ์วัฒนา

๘.   นายเชนทร์   วิพัฒน์บวรวงศ์

๙.   พลตรี โชติภณ   จันทร์อยู่

๑๐. นางสาวดวงพร   รุจิเรข

๑๑.  นายธวัชชัย  ฟักอังกูร

๑๒.  พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์  ง่วนบรรจง

๑๓.  นายนิรันดร์   ประดิษฐกุล

๑๔.  พันต�ารวจเอก ประสพโชค   พร้อมมูล

๑๕.  นายพรชัย  เทพปัญญา

๑๖.  นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์

๑๗.  พลต�ารวจโท พลบูรณ์  ช�านาญกูล

๑๘.  นายไพฑูรย์  ขัมภรัตน์

๑๙. นางสาวเฟื่องฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์

๒๐.  นายภาส  ภาสสัทธา

๒๑.  นางวรรณวิไล   พรหมลักขโณ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร

เรื่อง การคัดเลือกและแต่งตั้งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร
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๒๒.  เรือโท วารินทร์   เดชเจริญ

๒๓.  นายวิชาญ   ธรรมสุจริต

๒๔.  นายสงขลา  วิชัยขัทคะ

๒๕.  นายสมบูรณ์  ม่วงกล�่า

๒๖.  นางสุกัญญา  สุวัฒนวงศ์

๒๗.  นายสุทธิชัย   ทรรศนสฤษดิ์

๒๘.  พลตรี สุทธิชัย   วงษ์บุบผา

๒๙.  นายอภิรัตน์  ศิวพรพิทักษ์

๓๐.  นายอัครวัฒน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
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สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ ๑๒
ด�ารงต�าแหน่งวันที่	๒๘	กันยายน	๒๕๖๓	เป็นต้นไป

นายค�ารณ	โกมลศุภกิจ	
ประธานสภากรุงเทพมหานคร

นายกิตติ	บุศยพลากร	
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง                       

พลเอก	โกญจนาท	จุณณะภาต	
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง
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สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ ๑๒
ด�ารงต�าแหน่งวันที่	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	–	๒๕	กันยายน	๒๕๖๓

นายนิรันดร์	ประดิษฐกุล		
ประธานสภากรุงเทพมหานคร

นายกิตติ	บุศยพลากร	
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง                 

พลเอก	โกญจนาท	จุณณะภาต
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง
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สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ ๑๒
ด�ารงต�าแหน่งวันที่	๒๔	กันยายน	๒๕๕๗	–	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

ร้อยต�ารวจตรี	เกรียงศักดิ์	โลหะชาละ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร

นายกิตติ	บุศยพลากร	
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง                  

นายนิรันดร์	ประดิษฐกุล	
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง
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สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ ๑๒

พลเอก	โกญจนาท	จุณณะภาต	
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

นายค�ารณ	โกมลศุภกิจ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

นายเชนทร์	วิพัฒน์บวรวงศ์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

นายฉัตรชัย	พรหมเลิศ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

พลโท	โชติภณ	จันทร์อยู่	
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

นายชยาวุธ	ศิริยุทธ์วัฒนา
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

นางสาวดวงพร	รุจิเรข
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

พลเอก	คนินทร	วงศาโรจน์		
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

นายกิตติ	บุศยพลากร	
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
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สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ ๑๒

นายธวัชชัย	ฟักอังกูร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

พลต�ารวจตรี	ประสพโชค	พร้อมมูล	
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

นายพรเทพ	ศิริวนารังสรรค์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

นางสาวเฟื่องฟ้า	เทียนประภาสิทธิ์	
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

นายพรชัย	เทพปัญญา
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

พลต�ารวจโท	พลบูรณ์	ช�านาญกูล
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

นายไพฑูรย์	ขัมภรัตน์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

พลต�ารวจโท	ธีระศักดิ์	ง่วนบรรจง	
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

นายนิรันดร์	ประดิษฐกุล	
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
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สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ ๑๒

นายภาส	ภาสสัทธา		
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

นายสมบูรณ์	ม่วงกล�่า
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

พลตรี	สุทธิชัย	วงษ์บุบผา
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

นางสุกัญญา	สุวัฒนวงศ์	
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

นายอภิรัตน์	ศิวพรพิทักษ์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

นายสุทธิชัย	ทรรศนสฤษดิ์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

นายอัครวัฒน์	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       

นายวิชาญ	ธรรมสุจริต		
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร                       
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ผลงานในรอบปี
๒๕๖๓
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ผลงานในรอบปี	๒๕๖๓	ของสภากรุงเทพมหานคร
๑. มีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

  • สมัยประชุมสามัญ ๔ สมัย มีการประชุม ๑๖ ครั้ง

  • สมัยประชุมวิสามัญ ๒ สมัย มีการประชุม ๖ ครั้ง

๒. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีสภาฯ ให้ความเห็นชอบและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามและ 

   ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

  ๑ ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓

  ๒ ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ก�าหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรอืเปลีย่นการใช้อาคารบางชนดิ 

    หรือบางประเภทภายในบรเิวณฝ่ังธนบรุตีรงข้ามบรเิวณกรงุรตันโกสินทร์ ในท้องทีแ่ขวงบางยีข่นั เขตบางพลัด  

    แขวงอรุณอมรนิทร์ แขวงศริริาช เขตบางกอกน้อย แขวงวดัอรณุ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบรุี  

    และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

  ๓ ข้อบัญญัตกิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ก�าหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการใช้อาคารบางชนดิหรือ 

    บางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง และเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓

  ๔ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

  ๕ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินบ�ารุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา  

    การดนตรี ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓

  ๖ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ส�านักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓

  ๗ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

  ๘ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)  

    พ.ศ. ๒๕๖๓

  ๙ ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ค่าธรรมเนยีมการให้บรกิารในการจดัการสิง่ปฏกิลูหรอืมูลฝอยตามกฎหมาย 

    ว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

  ๑๐  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลงานในรอบปี ๒๕๖๓
ของสภากรุงเทพมหานคร
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๑.  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

๒.  คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม

๓.  คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง

๔.  คณะกรรมการการสาธารณสุข

๕.  คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

๖.  คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ

๗.  คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย

๘.  คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

๙.  คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร

๑๐. คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า

๑๑. คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา

สรุปผลงานคณะกรรมการสามัญ
ประจ�าสภากรุงเทพมหานคร
ระหว่างมกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๓

รวม ๑๑ คณะ
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สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

นางสาวดวงพร รุจิเรข
ประธานกรรมการ

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์
รองประธานกรรมการ

นายธวัชชัย ฟักอังกูร
กรรมการ

นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ

พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง 
กรรมการ
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผย
รายงานการประชุมลับ

คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๑

คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๒
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สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ  

ในคราวประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมวิสามัญ สมัยที ่๑ (ครัง้ที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่  

๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๕ คน ดังนี้

๑. นางสาวดวงพร รุจิเรข ประธานกรรมการ

๒. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ รองประธานกรรมการ  

๓. นายธวัชชัย  ฟักอังกูร กรรมการ

๔. พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์  ง่วนบรรจง  กรรมการ

๕. นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงาน

การประชุมลับ จ�านวน ๒ คน ประกอบด้วย  

๑. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

๒. หัวหน้ากลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ

  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อด�าเนินการจัดท�าและ

ตรวจสอบความถกูต้องของร่างรายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานครก่อนน�าเสนอคณะกรรมการฯ พจิารณาและลงมติ

ให้มีการแก้ไข จ�านวน ๒ คณะ ตามค�าสั่งที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย

  ๑.  นายอัครวัฒน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการ

  ๒.  นายธวัชชัย   ฟักอังกูร รองประธานอนุกรรมการ 

  ๓.  นางสาวองุ่น   เชาวน์ชลากร อนุกรรมการ 

  ๔.  นายประจิม   เปี่ยมเต็ม อนุกรรมการ

  ๕.  นางสุดา   ชินวงษ์ อนุกรรมการ

  ๖.  นายรังษี   เมืองเกษม อนุกรรมการและเลขานุการ

  ๗.  นางฤดี    บัวศรี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ๘.  นางสาวพิรุณพร   อินธะนู อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
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๒. คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย

  ๑.  พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์   ง่วนบรรจง ประธานอนุกรรมการ

  ๒.  นางสาวเฟื่องฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ รองประธานอนุกรรมการ 

  ๓.  นางชนิศฎ์สรฐ์   สืบสังข์ อนุกรรมการ 

  ๔.  นางณัฐรดี   ซุ่ยยัง อนุกรรมการ

  ๕.  นางกมลเนตร   จันทร์พัฒนกุล อนุกรรมการ

  ๖.  นางจันทรา   ค�าดี อนุกรรมการ

  ๗.  นางสาวนงนุช   โมกขพันธ์ อนุกรรมการและเลขานุการ

  ๘.  นางสาวกมลวรรณ   จันทระ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ๙.  นายฐาณศักดิ์  กิตติเสาวภาคย์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับได้ด�าเนินการตรวจรายงาน 

การประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีรายงานการประชุมลับ 

แต่อย่างใด โดยได้สรุปผลงานของคณะกรรมการฯ ดังนี้

รายงานการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัแรก (ครัง้ที ่๑ - ๗) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๓  

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) 

เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓  มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑. ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

  ๑.๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการด�าเนินงานตามญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้

     ๑.๑.๑ ญตัตขิองนายเชนทร์ วพิฒัน์บวรวงศ์ และคณะ เรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครเร่งรดัการตดิตัง้กล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามโครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ�านวน ๑๒ ศูนย์ 

         ๑.๑.๒ ญัตติของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ และคณะ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณเพื่อ

พัฒนาระบบไหลเวียนน�้าในคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่องกัน  

        ๑.๑.๓ ญัตตขิองนายไพฑรูย์ ขัมภรตัน์ เรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครเตรยีมความพร้อม การบรหิารจัดการน�า้  

ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณศูนย์ราชการ 

        ๑.๑.๔  ญตัตขิองนายไพฑรูย์ ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครแก้ไขปัญหาการจราจรของศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ ในภาพรวมทั้งระบบ 

         ๑.๑.๕  ญัตติของนายพรชัย เทพปัญญา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับเพิ่มค่าอาหารเช้าและอาหาร

กลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

        ๑.๑.๖  ญัตติของนายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการกรณี

ความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่อุทาหรณ์เขตประเวศในความขัดแย้งของผู้อ�านวยการเขตกับหัวหน้าฝ่ายโยธา 

  ๑.๒  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์  

วิธีการและเงื่อนไข การมอบให้เอกชนกระท�ากิจการเก่ียวกับที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อสังเกต
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    ๑.๓  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการหารือของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการด�าเนินการตาม 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๑๑๙ วรรคสอง

  • ที่ประชุมรับทราบ

๒. ญัตติด้วยวาจาของนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครใช้วิธีการออกเสียง 

ลงคะแนนเปิดเผยโดยวธิกีารยกมอืข้ึนพ้นศรีษะ ในการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัแรก (ครัง้ที ่๑)  

ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

  •  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

๓. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๖) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  

วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๔.  รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและ 

ผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณา 

ด�าเนินการต่อไป

๕.  กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบกรณีกองทัพบกขอถอนสภาพล�ารางสาธารณประโยชน์ในพื้นที ่

กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๖.  กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี โครงการเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ท�าการ

ส�านักงานเขตคลองเตย ระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)

   • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๗.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การวิจัยในคน พ.ศ. .... 

    • ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หน่ึง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ  

จ�านวน ๑๕ คน โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน ๓ วันท�าการ

๘.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินบ�ารุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา  

การดนตรี ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ. ....

   • ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หน่ึง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ  

จ�านวน ๑๕ คน โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน ๓ วันท�าการ

๙.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาการเดินทางด้วยระบบล้อ ราง เรือ และการเช่ือมโยง  

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ขอขยายเวลาในการศึกษา

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่ ๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๒

๑๐. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่

พื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาในการศึกษา

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่ ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๒
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๑๑. ญัตติด้วยวาจาของนายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ เรื่อง การบริหารจัดการอาคารสภากรุงเทพมหานครแห่งใหม่ 

เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อสภากรุงเทพมหานครทั้งในปัจจุบันและอนาคต

  • ที่ประชุมได้หารือเรื่องนี้เฉพาะสมาชิกสภาฯ และเห็นชอบมอบเลขานุการสภาฯ จัดท�าแผนการเคลื่อนย้าย 

ส�านักงานเลขานุการสภาฯ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณด�าเนินการต่อไป และดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุมและ

ห้องท�างานที่อาคารสภากรุงเทพมหานครแห่งใหม่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทั้งนี้ ประธานได้ก�าหนดให้จัดการประชุม 

สภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยแรก (คร้ังท่ี ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓  

โดยให้ใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง และจัดการ 

ประชุมสภาฯ ครั้งต่อ ๆ ไป จนกว่าจะปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๒) 

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  ญัตติด้วยวาจาของนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครใช้วิธีการออกเสียง 

ลงคะแนนเปิดเผยโดยวิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร      

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

๒.  รบัรองรายงานการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุวสิามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๒) ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๓.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๔.  รายงานผลงานของคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๕.  ญัตติของนายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ศึกษาแนวทางการ

พัฒนาและการบูรณาการการใช้ที่ดินและอาคารของส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  • ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๙ คน โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๖๐ วัน

๖.  ญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและ 

จัดท�าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๑๔ คน โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๙๐ วัน

๗.  ญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครออกประกาศหรือค�าสั่งก�าหนดพื้นที่ห้ามรถน�้าหนัก

เกินพิกัดเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๘.  คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงอจัฉรยิะ (SMART CITY) ขอขยาย

เวลาในการศึกษา

  • ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี ๖๐ วนันบัแต่วนัทีค่รบก�าหนดเม่ือวนัที ่๗ มกราคม 

๒๕๖๓
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สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๓) 

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓  มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการใช้ประโยชน์

อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดง และอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ตามญัตติของสมาชิก 

สภากรุงเทพมหานคร (นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล)

  • ที่ประชุมรับทราบ

๒.  รบัรองรายงานการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุวสิามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๓) ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพุธที่ 

๙ มกราคม ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๓.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๔.  รายงานผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๕.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๖.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๗. กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก�าจัด

มูลฝอยหนองแขมและน�าไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

  • ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาก่อนให้ความเห็นชอบ จ�านวน ๑๖ คน โดยก�าหนดเวลา 

ในการพิจารณาภายใน ๓๐ วัน

๘. ญัตติของนางสาวดวงพร รุจิเรข เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ที่มีจ�านวนนักเรียนต�่ากว่า ๑๐๐ คน

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๙.  ญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดก�าหนดมาตรการควบคุมการใช้น�้าในเทศกาล

สงกรานต์

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๑๐. ญัตติของนายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา และคณะ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่นละออง 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๑๑. คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมจากผูพ้กัในโรงแรมและภาษีอืน่ ทีพึ่งจดัเก็บตามกฎหมาย 

ขอขยายเวลาในการศึกษา

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่ ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๓



26 • รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๔) 

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการตาม

ญตัตขิองนายภาส ภาสสทัธา เรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครวางมาตรการควบคมุการใช้ป้ันจัน่ หอสงูหรอืเครนในการก่อสร้าง

อาคารให้มีความปลอดภัย

  • ที่ประชุมรับทราบ

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๓.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๔.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๕.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๖.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๗.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการสาธารณสุข

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๘.  ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ก�าหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรอืเปล่ียนการใช้อาคารบางชนดิ  

หรือบางประเภท ภายในบริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ในท้องท่ีแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด  

แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และ 

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 

  • ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน 

๑๓ คน โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน ๓ วันท�าการ

๙.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด

หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง และเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

  • ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ก่อนรับหลักการ จ�านวน ๑๖ คน โดยก�าหนดเวลาในการพิจารณา

ภายใน ๖๐ วัน

๑๐. กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๑๔๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท  

(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหกแสนบาทถ้วน)

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๑๑. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

พ.ศ. ....

  • ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน 

๒๐ คน โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน ๓ วันท�าการ
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๑๒. กรุงเทพมหานครขอถอนญัตติ เรื่อง กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการจ้าง

เหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขมและน�าไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนญัตตินี้ และถือว่าคณะกรรมการวิสามัญฯ สิ้นสภาพ

๑๓. ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาดังนี้

   ๑๓.๑  ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานคร ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ

ศึกษาแนวทางเพื่อก�าหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร

   ๑๓.๒ ญัตติของพลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุน 

หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๕) 

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๒.  ญตัตขิองพลตร ีสทุธชิยั วงษ์บบุผา เรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครเร่งรดัการใช้จ่ายเงนิกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ

กรุงเทพมหานคร (เลื่อนมาจากการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓)

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป 

๓.  ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค์ เรือ่ง ขอให้สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทาง

เพือ่ก�าหนดมาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัของกรงุเทพมหานคร (เล่ือนมาจากการประชมุเมือ่วนัที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๓)

  • ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๑๘ คน โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๙๐ วัน

๔.  กรุงเทพมหานครขอถอนร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การวิจัยในคน พ.ศ. .... 

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนญัตตินี้ และถือว่าคณะกรรมการวิสามัญฯ สิ้นสภาพ

๕.  กรงุเทพมหานครขอความเห็นชอบก่อหนีผ้กูพนังบประมาณโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมลูฝอยจากศนูย์ก�าจดั

มูลฝอยหนองแขมและน�าไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

  • ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครได้เสนอขอแก้ไขญตัต ิเป็น ขอให้สภากรุงเทพมหานครรบัทราบการด�าเนนิการ 

ก่อหน้ีผูกพันงบประมาณโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขมและน�าไปฝังกลบอย่าง 

ถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขญัตติและรับทราบการด�าเนินการ 

๖.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ส�านักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

  • ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน 

๑๔ คน โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน ๓ วันท�าการ

๗.  ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเพิ่มกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการพัฒนาและการขับเคล่ือน

โครงการของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของรัฐบาล

  • ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบตัง้กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัฯ เพิม่ จ�านวน ๒ คน ได้แก่ พลโท โชตภิณ จนัทร์อยู่  

และพลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล

๘.  เลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร

  • ที่ประชุมมีมติเลือก นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เป็น ประธานสภากรุงเทพมหานคร
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สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๖) 

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๔) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๒.  เลือกรองประธานสภากรุงเทพมหานคร

  • ที่ประชุมมีมติเลือก พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เป็น รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง

๓.  ขอให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาเลือกกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง ก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่

บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง และเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ก่อนรับหลักการ แทนในต�าแหน่งที่ว่าง

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งนายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา เป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญฯ ดังกล่าว

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๗) 

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานการด�าเนินการติดตั้ง 

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator (AED)) เพิ่มเติม

  • ที่ประชุมรับทราบ

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๕) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๓.  กระทูถ้ามสดของนายพรชัย เทพปัญญา เรือ่ง การใช้งบประมาณและแนวทางการบรหิารจดัการพพิธิภณัฑ์เดก็

กรุงเทพมหานคร

  • พลต�ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๔.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. .... 

ในวาระที่สองและวาระที่สาม

  • ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ และได้มีมต ิ

เห็นชอบในวาระที่สามตามรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป

๕.  ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ก�าหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรอืเปล่ียนการใช้อาคารบางชนดิ 

หรือบางประเภท ภายในบริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ในท้องท่ีแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด  

แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และ 

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ในวาระที่สองและวาระที่สาม

  • ทีป่ระชมุได้พจิารณาร่างข้อบญัญตัใินวาระทีส่องจากรายงานของคณะกรรมการวสิามญัฯ และได้มมีตเิห็นชอบ 

ในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป

๖.  รายงานผลการพจิารณาของคณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ก�าหนดบรเิวณ

ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง และ

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ก่อนรับหลักการ และพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก�าหนดบริเวณ
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ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง และ

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

  • ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ ซึ่งได้เสนอความเห็นไว้เป็น ๓ 

แนวทาง แล้วมีมติเห็นชอบว่า สภาฯ ไม่มีอ�านาจในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากร่างข้อบัญญัติฉบับนี้สภาฯ 

ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว และกรุงเทพมหานครได้ด�าเนินการตามกระบวนการของกฎหมายโดยเสนอคณะกรรมการ

ควบคุมอาคารพิจารณา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติแล้ว 

๗.  ประธานสภาฯ ได้สั่งเลื่อนเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ ๔.๔ และ ๔.๕ 

ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้

  เรือ่งที ่๔.๔ รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมจากผูพ้กัในโรงแรม

และภาษีอื่นที่พึงจัดเก็บตามกฎหมาย

  เร่ืองที่ ๔.๕ รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางป้องกันอัคคีภัยและการอพยพ 

หนีไฟในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประธานสภาฯ ได้สั่งปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และจะเปิดประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง ตั้งแต่วันท่ี 

๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑ - ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช 
๒๕๖๓ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑)

เมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 

  ๑.๑  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานการด�าเนินการกรณีกองทัพบกขอถอนสภาพล�าราง

สาธารณประโยชน์ในพื้นที่กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

  ๑.๒  ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครได้มหีนงัสอืรายงานผลการด�าเนนิการตามญตัตขิองนายชยาวธุ ศริยิทุธ์วฒันา 

และคณะ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

     • ที่ประชุมรับทราบ

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๖) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๓.  รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางป้องกนัอคัคภียัและการอพยพหนไีฟในอาคารสงู 

และอาคารขนาดใหญ่พื้นที่กรุงเทพมหานคร (เลื่อนมาจากการประชุมเมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป 

๔.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม

  • ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ 

และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไปพร้อมทั้งมีมติเห็นชอบกับข้อสังเกต

ตามที่คณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ  
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๕.  กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

(แปดพันล้านบาทถ้วน) 

  • ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ประธานสภาฯ พิจารณาเห็นว่าสมาชิกฯ ได้อภิปรายกัน 

พอสมควรแล้ว จึงสั่งให้เลื่อนการประชุมและให้น�าญัตตินี้ซึ่งอยู่ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เสนอ เรื่องที่ ๕.๑ ไปพิจารณาต่อในการประชุมคราวต่อไป

๖.  ประธานสภาฯ ได้สั่งเลื่อนระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ ๕.๒ และระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ เรื่องที่ ๖.๑ และ 

๖.๒ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้  

  ๕.๒ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๖.๑  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและควบคุมฝุ่นละอองในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาในการศึกษา

  ๖.๒  คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาและการบรูณาการการใช้ทีด่นิและอาคารของส�านกัป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขอขยายเวลาในการศึกษา

สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๒) เมือ่วนัพธุที ่๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้

๑.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

  • ที่ประชุมรับทราบ

๒.  รบัรองรายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๒) ประจ�าปีพุทธศกัราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๓.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง อัตราค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ในการพิจารณาโครงการวิจัยในคน พ.ศ. ....

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน เนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีกฎหมายรองรับ

๔.  กรงุเทพมหานครขอความเหน็ชอบให้ด�าเนนิโครงการก่อสร้างปรบัปรงุถนนประชาชืน่จากการประปานครหลวง

ถึงถนนแจ้งวัฒนะ (ถนนหมายเลข ๑๑)

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน เนื่องจากรายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหารไปพิจารณาและน�าเสนอที่ประชุมสภาฯ ในคราวต่อไป 

๕.  ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ส�านกังานสถานธนานบุาลกรงุเทพมหานคร พ.ศ. .... เพือ่พจิารณาในวาระ

ที่สองและวาระที่สาม

  • ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ 

และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบกับข้อสังเกต

ตามที่คณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ      

๖.  กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

(แปดพันล้านบาทถ้วน) (ค้างพิจารณาต่อเนื่องมาจากวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓)

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม

กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดพันล้านบาทถ้วน) ก่อนให้ความเห็นชอบ จ�านวน ๑๙ คน  

โดยก�าหนดเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
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๗.  ร่างข้อบญัญติักรุงเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบบัที ่..)  

พ.ศ. .... (เลื่อนมาจากวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓)

  • ประธานให้เลื่อนการพิจารณาญัตตินี้ออกไปก่อน เนื่องจากต้องรอขั้นตอนสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

จ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร

๘.  ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมการรองรับเพื่อลดผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณา

๙.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและควบคุมฝุ ่นละอองในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาในการศึกษา (เลื่อนมาจากวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓)

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเม่ือวันที่ ๖  

มีนาคม ๒๕๖๓

๑๐. คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาและการบรูณาการการใช้ทีด่นิและอาคารของส�านกัป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ขอขยายเวลาในการศกึษา (เลือ่นมาจากวนัพธุที ่๘ เมษายน ๒๕๖๓)

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่ ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๓

๑๑.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ เกาะรัตนโกสินทร์ช้ันใน

และพื้นที่ต่อเนื่องกัน ขอขยายเวลาในการศึกษา 

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดในวันที่ ๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๒.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ก�าหนดให้ “สังคม 

ผู้สูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติ ขอขยายเวลาในการศึกษา

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดในวันที่ ๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๓.  คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการพฒันาและการขบัเคล่ือนโครงการของกรงุเทพมหานคร ตามนโยบายรฐับาล 

ขอขยายเวลาในการศึกษา

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่ ๑๒ 

เมษายน ๒๕๖๓

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๓) 

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  รบัรองรายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๓) ประจ�าปีพุทธศกัราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๒.  กระทูถ้ามสดของนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง แนวทางการใช้เงนิสะสมเพือ่ช่วยเหลอืเยยีวยาประชาชนในชมุชน

แออัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
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๓.  รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมจากผู้พกัในโรงแรมและภาษอีืน่

ที่พึงจัดเก็บตามกฎหมาย

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณา 

ด�าเนินการต่อไป     

๔.  รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาการเดินทางด้วยระบบ ล้อ ราง เรือ 

และการเชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ เพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป     

๕.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินบ�ารุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจการส่งเสริมการกีฬา  

การดนตรี ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม

  • ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ 

และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบกับข้อสังเกต

ตามที่คณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ

๖.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

  • ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๑๙ คน โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติ

ภายใน ๓ วันท�าการ

๗.  ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมการรองรับเพื่อลดผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เลื่อนมาจากวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓)    

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๘.  ญัตติของพลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา

แนวทางการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๒๔ คน โดยก�าหนดเวลาในการพิจารณา  

๑๘๐ วัน

๙.  ญัตติของนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

  • ผู้เสนอญัตติขอถอนและที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอน

๑๐.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดท�าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒  

ขอขยายเวลาในการศึกษา 

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดในวันที่ ๑๓ 

เมษายน ๒๕๖๓

๑๑.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพื่อก�าหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร  

ขอขยายเวลาในการศึกษา

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดในวันที่ ๑๐ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓
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รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑ - ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช 
๒๕๖๓ 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) 

เมื่อวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการตาม

มาตรการควบคุมการใช้น�้าในเทศกาลสงกรานต์

  • ที่ประชุมรับทราบ

๒. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๔) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๓.  ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง เงนิสะสม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... เพือ่พจิารณาในวาระทีส่อง และวาระทีส่าม 

  • ทีป่ระชมุได้พจิารณาร่างข้อบญัญตัใินวาระทีส่องจากรายงานของคณะกรรมการวสิามญัฯ และมมีตเิหน็ชอบ

ในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป

๔.  รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม

กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดพันล้านบาทถ้วน) ก่อนให้ความเห็นชอบ และพิจารณาญัตติ 

เรื่อง กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดพัน

ล้านบาทถ้วน)

  • ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามญัฯ และเห็นชอบให้กรงุเทพมหานคร

จ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๓,๕๓๓,๗๓๗,๒๑๖ บาท (สามพันห้าร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่น

เจ็ดพันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม

ตามที่สมาชิกขอสงวนความเห็นไว้เพ่ืออภิปรายในสภาฯ เพิ่มอีก ๑ รายการ คือ ปรับปรุงศูนย์ลานกีฬาชุมชนห้วยขวาง

เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา จ�านวนเงิน ๑๐,๒๓๘,๐๐๐ บาท (สิบล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น ๓,๕๔๓,๙๗๕,๒๑๖ บาท (สามพันห้าร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน) 

๕.  รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในสถาน 

ประกอบการตามพระราชบญัญตัคิวบคมุโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ และการลงนาม

ความร่วมมือ ๑๐ แนวทางฯ

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๖.  รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษารูปแบบระบบสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครตาม 

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๗.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาและบูรณาการการใช้ที่ดินและอาคารของส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขอขยายเวลาในการศึกษา  

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่ ๑๓ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒
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สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๒)

เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑. รบัรองรายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๕) ประจ�าปีพุทธศกัราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๖) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพุธที่  

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๒.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ�านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดพันล้านบาทถ้วน)

  • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอขอถอนร่างข้อบัญญัติฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

๓.  ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบบัที ่..)  

พ.ศ. .... จ�านวน ๓,๕๔๓,๙๗๕,๒๑๖ บาท (สามพันห้าร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน)

  • ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบให้ตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ�านวน ๓๑ คน โดยก�าหนดเวลาในการแปรญตัตภิายใน 

๗ วันท�าการ

๔.  กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะ

รัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน ขอลาออก

  • ที่ประชุมมีมติตั้งนายสุรเดช อ�านวยสาร ผู้อ�านวยการเขตพระนคร เป็นกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่าง

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๑ - ๔) ประจ�าปีพุทธศักราช 
๒๕๖๓

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๑) 

เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

  ๑.๑  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจ�านวนไม่เกิน ๗๖,๔๕๑,๗๖๔,๓๐๐ บาท โดยเสนอมาเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๖๓ ซึง่ได้สัง่ให้เลขานกุารสภาฯ จดัส่งร่างข้อบญัญตัฯิ ให้ท่านสมาชกิได้ศกึษาก่อนน�าเข้าพจิารณาในทีป่ระชมุสภาฯ แล้ว  

และได้สั่งบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานครในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  ๑.๒  สภากรุงเทพมหานครมีก�าหนดจัดการสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมการก�าหนด

แนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่  

๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

๒.  รบัรองรายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๗) ประจ�าปีพุทธศกัราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง (ครั้งที่ ๘) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๓.  รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและควบคุม

ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการฯ เพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณา 

ด�าเนินการต่อไป 
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๔.  ญตัตขิองนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป 

๕.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพื่อก�าหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร  

ขอขยายเวลาในการศึกษา

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนด ในวันที่ ๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๒) 

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๒.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม

  • ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยมีกรรมการ

วิสามัญฯ ขอสงวนความเห็นไว้ ๑ รายการ ซึ่งท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ 

วิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระที่สามเพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

เพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ตั้งเป็นรายจ่ายพิเศษจ�านวนไม่เกิน 

๒,๕๗๐,๐๖๑,๖๐๑ บาท โดยจ�าแนกให้หน่วยงาน ๒๓ หน่วยงาน

๓.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดท�าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒  

ขอขยายเวลาในการศึกษา

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนด เมื่อวันที่ ๑๒ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการตรวจของ
คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ มีรายระเอียดดังนี้

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๓) 

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๒.  กระทูถ้ามสดของนายพรชัย เทพปัญญา เรือ่ง การใช้ประโยชน์ในทีด่นิทีไ่ด้รบับรจิาคให้โรงเรยีนสถานพีรมแดน 

(รักษาศุขราษฎร์บ�ารุง) เขตบางบอน เพื่อก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

  • พลต�ารวจเอก อัศวนิ ขวญัเมอืง ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร ได้มอบให้พลต�ารวจโท โสภณ พสิทุธิวงษ์ และ

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
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๓.  ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก�าหนดวงเงนิ

งบประมาณรายจ่ายจ�านวนไม่เกิน ๗๖,๔๕๑,๗๖๔,๓๐๐ บาท จ�าแนกดังนี้

  • งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๗๕,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  • งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๙๕๑,๗๖๔,๓๐๐ บาท 

   มีสมาชิกสภาฯ อภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณในด้านต่าง ๆ กันอย่างกว้างขวาง และยังมีสมาชิกสภาฯ  

แจ้งความประสงค์ที่จะอภิปรายหลายท่าน ประธานสภาฯ เห็นว่าได้มีการอภิปรายกันมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว 

จงึสัง่เล่ือนระเบยีบวาระนีไ้ปประชมุต่อในการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่๔) ประจ�าปี 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๔) 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก�าหนดวงเงนิ

งบประมาณรายจ่ายจ�านวนไม่เกิน ๗๖,๔๕๑,๗๖๔,๓๐๐ บาท จ�าแนกดังนี้

  ก. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๗๕,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  ข. งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๙๕๑,๗๖๔,๓๐๐ บาท

  • มีสมาชิกสภาฯ อภิปรายต่อจากวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จนครบตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว

ที่ประชุมจึงมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ และตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ จ�านวน ๓๕ คน 

โดยก�าหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๑๐ วันท�าการ

๒.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตาม

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการพิจารณาสามวะระรวดเดียว

  • ทีป่ระชมุมมีตริบัหลกัการ และเหน็ชอบให้มกีารพจิารณาเป็นสามวาระรวดเดยีว ซึง่ทีป่ระชมุได้มกีารพจิารณา

ในวาระที่สองโดยมีมติให้แก้ไขเหตุผลและตัวร่างข้อบัญญัติฯ ในวรรคสอง และมีมติเห็นชอบในวาระที่สามเพื่อประกาศใช้

เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑ - ๔) ประจ�าปีพุทธศักราช 
๒๕๖๓   

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 

  ๑.๑  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานการด�าเนินงานโครงการเช่าที่ดิน เพื่อเป็นที่ท�างาน

ส�านักงานเขตคลองเตย

  ๑.๒  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ

วิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ ..) ....

  • ที่ประชุมรับทราบ

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๓.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณา 

ในวาระที่สองและวาระที่สาม

  • ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ 

และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไปพร้อมทั้งมีมติเห็นชอบกับข้อสังเกต

ตามที่คณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ

๔. ประธานสภาฯ ได้สั่งเลื่อนระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ ๕.๑ และ ๕.๒ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้  

  ๕.๑  ขอความเห็นชอบด�าเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปี       

  ๕.๒  ขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา โดยสรุปดังนี้

๑.  รบัรองรายงานการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่๒) ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม  

(ครั้งที่ ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๒.  กระทู้ถามสดของนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรื่อง การจัดหาอุปกรณ์รองรับการท�างานให้กับสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร 

  • พลต�ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลต�ารวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร และผู้แทนจากส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๓.  ขอความเห็นชอบด�าเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปี (เลื่อนมาจากวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน 

๒๕๖๓)

  • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ขอถอนญัตติเนื่องจากได้จัดสรรเงินงบกลางจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อด�าเนินการแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอน

๔.  ขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ (เลื่อนมาจากวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓)

  • ที่ประชุมเห็นชอบมอบคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานครพิจารณาโดยก�าหนดเวลาให้แล้ว

เสร็จภายใน ๗ วันและรายงานผลเสนอประธานสภากรุงเทพมหานครภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อบรรจุเป็น

ระเบียบวาระเข้าสู่สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๕.  ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร

  • ที่ประชุมเห็นชอบมอบคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานครพิจารณาโดยก�าหนดเวลาให้แล้ว

เสร็จภายใน ๗ วันและรายงานผลเสนอประธานสภากรุงเทพมหานครภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อบรรจุเป็น

ระเบียบวาระเข้าสู่สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
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สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๓) 

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  รบัรองรายงานการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่๔) ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง  

(ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๒.  รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญประจ�าสภาพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายเวลา

เบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเรื่อง ขอกันเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของ

กรุงเทพมหานคร ก่อนให้ความเห็นชอบ

  • ที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วยกับข้อสังเกต

๓.  พิจารณาญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

๔.  พิจารณาญัตติ เรื่อง ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมป ี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

๕.  กรงุเทพมหานครขอความเหน็ชอบโอนงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบบัที ่๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งรายการใหม่ ๕๐ ส�านักงานเขต และขอความเห็นชอบกันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

  • ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครขอถอนเรื่องขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งรายการใหม่ ๕๐ ส�านักงานเขต 

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนเรื่องขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งรายการใหม่ ๕๐ ส�านักงานเขต และพิจารณาให้ความเห็นชอบกันเงินเหลื่อมปี 

กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

๖.  กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิก 

เหลี่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพัน โครงการจัดหาเรือไฟฟ้า ๑๒ ล�า ของส�านักการจราจร

และขนส่ง จ�านวนเงิน ๙๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๔) 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  เลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร

  • ที่ประชุมมีมติเลือกนายค�ารณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร

๒.  เลือกรองประธานสภากรุงเทพมหานคร

  • ที่ประชุมมีมติเลือกนายกิตติ บุศยพลากร เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หน่ึง และเลือก 

พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง
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รายงานการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมัยประชุมสามญั สมยัท่ีสี ่(ครัง้ที ่๑ - ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑)
เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑.  เรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อท่ีประชุมรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของกรุงเทพมหานครประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๒ 
  • ที่ประชุมรับทราบ
๒.  รบัรองรายงานการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุวสิามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๒) ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๓. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาและการบูรณาการการใช้ที่ดินและ

อาคารของส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการฯ เพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณา 

ด�าเนินการต่อไป
๔. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. .... 
  • ฝ่ายบริหารได้ขอถอนร่างข้อบัญญัติฯ ไปพิจารณาใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๕. ญัตติของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการ 

เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๖๔ 
  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๑๕ ท่าน โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน 

๙๐ วัน
๖. ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค์ เร่ือง ขอให้สภากรุงเทพมหานครต้ังคณะกรรมการวสิามญัศกึษาเพือ่แก้ไข

ปัญหาในการดูแลประชาชนจากกรณีการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการสาธารณสุขและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๑๖ ท่าน โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน 
๑๘๐ วัน

๗. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพื่อก�าหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร  
ขอขยายเวลาในการศึกษา 

  • ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอกี ๙๐ วนันบัแต่วนัทีค่รบก�าหนดเมือ่วนัที ่๗ ตลุาคม 
๒๕๖๓ 

๘. คณะกรรมการวิสามญัศึกษาข้อเทจ็จรงิ ข้อกฎหมาย เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายรฐับาลทีก่�าหนดให้ “สงัคมผูสู้งอาย”ุ  
เป็นวาระแห่งชาติ ขอขยายเวลาในการศึกษา 

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วันนับแต่วันท่ีครบก�าหนดเมื่อวันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๙. คณะกรรมการวสิามญัศกึษาข้อเทจ็จรงิและข้อกฎหมายทีใ่ช้ในการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กาะรัตนโกสนิทร์ชัน้ใน

และพื้นที่ต่อเนื่องกัน ขอขยายเวลาในการศึกษา 

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่ ๔ 
กันยายน ๒๕๖๓ 
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๑๐ คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดท�าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ
ขยายเวลาในการศึกษา 

  •  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเม่ือวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. เรือ่งทีป่ระธานสภาแจ้งต่อทีป่ระชมุสภากรงุเทพมหานครจะจดัการสมัมนาแนวทางการพจิารณางบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร ดินแดง 

  •  ที่ประชุมรับทราบ
๒. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
  •  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๓. ญตัตขิองนายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยธุยา เรือ่ง ขอแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัการประชมุสภากรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
  •  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่วมกับญัตติที่ ๓.๒
๔. ญัตติของนายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

และขอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
  •  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว และมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบังคับ 

การประชุม  
๕. กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเพื่อขับเคล่ือนนโยบายที่

ก�าหนดให้ “สังคมผู้สูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติ ขอลาออก
  •  ทีป่ระชมุมมีตติัง้นางสาวสนุรีตัน์ เตชาภวิฒัน์พนัธุ ์ผูอ้�านวยการส�านกังานสวสัดกิารสงัคม ส�านกัพฒันาสงัคม
๖. ก�าหนดจ�านวนสมัยประชมุสามญั วนัเริม่สมัยประชมุสามญัแต่ละสมยั และก�าหนดวนัประชมุสภากรงุเทพมหานคร 

ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
  •  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก�าหนดสมัยประชุมสามัญ จ�านวน ๔ สมัย ดังนี้
    สมัยแรก เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔
    สมัยที่สอง  เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
    สมัยที่สาม เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
    สมัยสี่ เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๗. คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการบรูณาการและการขบัเคล่ือนการปฏบิตัเิพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ

แก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอขยายเวลาในการศึกษา 
  •  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเม่ือวันที่ ๒๕ 

ตุลาคม ๒๕๖๓
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คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม

สรุปผลงานของคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก คนินทร วงศาโรจน์
ประธานกรรมการ

นายพรชัย เทพปัญญา
รองประธานกรรมการ

นายค�ารณ โกมลศุภกิจ
กรรมการ

นางสาวดวงพร รุจิเรข
กรรมการและเลขานุการ

นายวิชาญ ธรรมสุจริต
กรรมการ
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ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม

คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตดินแดง ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง ผู้แทนจาก 
ส�านักการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูลการด�าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ณ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง 

คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตสะพานสูง ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล 
เขตสะพานสงู ผูแ้ทนจากส�านักการศกึษา และผูเ้กีย่วข้อง เพือ่รบัทราบข้อมลูการด�าเนนิโครงการเสรมิสร้างศกัยภาพของเดก็และเยาวชน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง
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คณะกรรมการการศกึษาและวัฒนธรรม ประชุมร่วมกบัผูบ้รหิารส�านกัการศึกษาเพ่ือตดิตามความคืบหน้าการ 
ด�าเนนิมาตรการป้องกนัและการเตรยีมความพร้อมในการเปิดภาคเรยีนของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ประชุมร่วมกับผู้บริหารส�านักการศึกษาเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือ
กรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร) และโครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงธน
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คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารส�านักการศกึษาเพือ่ตดิตามผลการด�าเนิน
โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องของส�านักการศึกษา

คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ประชุมร่วมกับผู้บริหารส�านักการศึกษาเพื่อพิจารณารายการที่ขอความเห็นชอบขยายเวลา 
เบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร
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ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑ ประชุมร่วมกับผู้บริหารส�านักการศึกษา 
เพื่อรับทราบความคืบหน้าการด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของส�านักการศึกษา

คณะอนกุรรมการการศกึษาและวัฒนธรรม ชุดที ่๑ ประชมุร่วมกับผูบ้รหิารส�านกัการศกึษาและผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดักรงุเทพมหานคร 
จ�านวน ๕ โรงเรียน เพื่อรับทราบการพัฒนาครูด้านการสอนเชิงวิเคราะห์ และเตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนยุคดิจิทัล
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คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑ ประชุมและลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศกึษาในสงักดัส�านกังาน
เขตตลิ่งชัน และส�านักงานเขตบางกอกใหญ่



คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑ ประชุมติดตามแนวทาง 
การด�าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
ของโรงเรียนวัดขุนจันทร์ เขตธนบุรี

คณะอนกุรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชดุที ่๑ ประชมุพจิารณาระบบการศกึษา
ของประเทศต้นแบบการปฏิรูปการศึกษาที่ประสบความส�าเร็จ
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คณะอนกุรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชดุท่ี ๔ ประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารส�านกัการศกึษา เพือ่หารอืการด�าเนนิโครงการลดการขาดแคลน
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในกลุ่มสาระส�าคัญ (โครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการ)

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๓ ประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในพื้นที่เขตประเวศ เขตลาดกระบัง และเขตหนองจอก เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม และปัญหาอุปสรรค
ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดท่ี ๔ ประชุมร่วมกับผู้บริหารส�านักการศึกษา  
เพื่อหารือโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถของส�านักการศึกษา
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คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๔ ประชุมร่วมกับผู้บริหารส�านักการศึกษา และผู้บริหารเขตวัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรยีนแจ่มจนัทร์ เขตวฒันา และผูเ้กีย่วข้อง เพือ่หารอืเรีอ่งการขอใช้ทีด่นิบางส่วนของโรงเรยีนแจ่มจนัทร์ เพือ่ก่อสร้างอาคารส�านกังาน
เขตวัฒนา
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คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๔ ประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตสวนหลวงเพื่อหารือความคืบหน้าการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วัดปากบ่อ)
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คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๕ ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับส�านักการศึกษา และโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๑๒ เขต ในพื้นที่รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเพื่อรับทราบข้อมูลแผน 
การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๕ ประชุมร่วมกับผู้บริหารส�านักการศึกษาเพ่ือรับทราบ
ข้อมูลการบริหารงานด้านการศึกษาของส�านักการศึกษา



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓ • 53

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

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

สภากรุงเทพมหานครจ�านวน ๕ คนดังนี้

๑.  พลเอก คนินทร  วงศาโรจน์ ประธานกรรมการ

๒.  นายพรชัย   เทพปัญญา รองประธานกรรมการ

๓. นายค�ารณ   โกมลศุภกิจ กรรมการ

๔. นายวิชาญ   ธรรมสุจริต กรรมการ

๕. นางสาวดวงพร  รุจิเรข กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.  นางสาวปิยนุช    สิทธิศร นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒.  นางสาวคฤห์อนงค์ สิริวิภาวี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณาศกึษางานด้านการศกึษาและวฒันธรรมในพืน้ทีเ่ขตต่างๆ ดงันี้

๑.  คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑ มอบนางสาวดวงพร รุจิเรข เป็นประธานอนุกรรมการ  

รับผิดชอบพื้นที่เขตธนบุรี คลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา และราษฎร์บูรณะ

๒.  คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๒ มอบนายวิชาญ ธรรมสุจริต เป็นประธานอนุกรรมการ  

รับผิดชอบเขตจตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม บางเขน มีนบุรี คลองสามวา บางแค และหนองแขม

๓.  คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๓ มอบนายค�ารณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานอนุกรรมการ  

รับผิดชอบเขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม ลาดกระบัง หนองจอก ประเวศ และภาษีเจริญ

๔.  คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๔ มอบนายพรชัย เทพปัญญา เป็นประธานอนุกรรมการ  

รับผิดชอบเขตปทุมวัน บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง สวนหลวง บางนา และบางบอน

๕.  คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๕ มอบพลเอก คนินทร วงศาโรจน์ เป็นประธานอนุกรรมการ 

รบัผดิชอบเขตพระนคร ดสุติ ป้อมปราบศตัรพู่าย สมัพนัธวงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทว ีวงัทองหลาง บางขนุเทยีน 

ทุ่งครุ และคันนายาว

สรุปผลงาน
คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
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ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม
คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ได้ด�าเนินการในรอบปี ๒๕๖๓ ในเรื่องต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

๑. เยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลการด�าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการ ฯ ได้ลงพ้ืนที่เยี่ยมชมการด�าเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ�านวน ๓ ครั้ง รวม ๓ โรงเรียน เพื่อรับทราบแนวทางการด�าเนินงานและ

ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ�ารุงรวิวรรณจินดา ส�านักงานเขตดอนเมือง  

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวิชูทิศ ส�านักงานเขตดินแดง 

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล ส�านักงานเขตสะพานสูง 

โดยโรงเรียนบ�ารุงรววิรรณจนิดา และโรงเรยีนวชูิทิศ สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมชมการด�าเนินโครงการแล้ว ส่วนโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล  

เป็น ๑ ใน ๔ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมในปี ๒๕๖๒ จากการเยี่ยมชมทั้ง ๓ โรงเรียน สามารถสรุปผลการ 

ด�าเนินงานที่มีความโดดเด่น ดังนี้

๑.  โรงเรียนบ�ารุงรวิวรรณจินดา ด�าเนินกิจกรรมครบถ้วนตามท่ีโครงการก�าหนด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุก 

ภาคส่วน ทั้งครู นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง องค์กรภาคประชาชน ซึ่งช่วยสนับสนุนกิจกรรมโครงการเป็นอย่างดี 

บรรยากาศโดยทัว่ไปมคีวามร่มรืน่ สะอาดสะอ้าน สะท้อนให้เห็นความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย และความมวีนิยัของโรงเรยีน

ผูบ้รหิารมคีวามมุง่มัน่กระตอืรอืร้นทีจ่ะรกัษาพฒันาคุณภาพของโรงเรยีนให้ดยีิง่ขึน้ โรงเรยีนมพีืน้ทีม่าก มกีารใช้ประโยชน์

ในพื้นที่อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน การประกอบอาหารสะอาด มีคุณภาพ 

๒.  โรงเรียนวิชูทิศ มีการด�าเนินกิจกรรมท่ีครบถ้วนตามที่โครงการก�าหนด ผู ้บริหารมีความคิดสร้างสรรค ์

ใช้ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน มีการท�าเรือกสวนไร่นาสาธิตเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นไทย 

มกีารประสานงานกบัภาคธรุกจิเอกชนเพือ่เข้ามาสนบัสนนุโครงการ ผูอ้�านวยการสถานศกึษามีวสัิยทศัน์ก้าวไกลสอดคล้อง

กับยุคสมัย รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะท�าโครงการให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีแนวคิดผสมผสานองค์ความรู้ทางเลือก

ให้นักเรียนทั้งด้านกีฬาและพาณิชย์

๓.  โรงเรยีนสามแยกคลองหลอแหล มพีืน้ทีม่ากแต่การจดัระเบยีบและการใช้ประโยชน์ในพืน้ทีย่งัไม่ค่อยเหมาะสม 

ต้องปรับปรงุ พัฒนาเพ่ือเตรยีมความพร้อมอกีมาก ส�านกังานเขตสะพานสงูและส�านกัการศึกษาควรให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลอื  

สนบัสนนุทัง้ในด้านสถานที ่ความปลอดภยั ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย ความสวยงามของบรเิวณภายในและรอบโรงเรยีน 

โดยมีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑.  ส�านักการศึกษาควรเพิ่มงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น  

ควรสนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ

๒.  สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตที่ดี ควรดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียนอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง 

๓.  กรงุเทพมหานครควรจดัท�าคูม่อืหรอืแผนการปฏบิตังิานตามโครงการฯ เพือ่เป็นคูม่อืส�าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ที่ย้ายมารับต�าแหน่งใหม่สามารถด�าเนินโครงการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่อง

๒. ติดตามความคืบหน้าการด�าเนินมาตรการป้องกันและการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคณะกรรมการฯ มีข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะ ดังนี้

๒.๑ ส�านักการศึกษาควรจัดสรรงบประมาณในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนและป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างเพียงพอ

๒.๒ ส�านักการศกึษาควรก�าหนดแนวทางและมาตรการการเตรยีมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้มีความชัดเจน 

เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

๒.๓ โรงเรียนควรส�ารวจความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ ส่ือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบันให้เพียงพอ รวมทั้งครูและนักเรียน ควรมีความพร้อมส�าหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่

๒.๔ โรงเรียนควรมีมาตรการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ๔ ON ให้เหมาะสมตามความพร้อมของนักเรียน

และสภาพบริบทของโรงเรียน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนได้

๒.๕ โรงเรียนต้องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ 

โรคอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงเรียน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก และโรคไข้หวัดใหญ่  

๓.  ติดตามผลการด�าเนินงานตามรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมที่น�าเสนอ
ต่อสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภากรงุเทพมหานคร และมหีลายประเดน็

ทีย่งัไม่มคีวามคบืหน้าในการด�าเนนิการ ซ่ึงคณะกรรมการฯ มมีตเิหน็ควรตดิตามเรือ่งส�าคญัเกีย่วกบัการบรหิารจัดการด้าน

การศึกษาเพื่อให้เกิดผลตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ดังน้ัน คณะกรรมการฯ จึงได้มีหนังสือถึงส�านักการศึกษาเพื่อ

ติดตามเรื่องส�าคัญเพื่อให้เกิดผลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

๓.๑ การบรรจแุละแต่งตัง้บคุคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาของกรงุเทพมหานคร 

ส�านกัการศกึษาได้ด�าเนนิการบรรจแุละแต่งตัง้บคุคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครูกรงุเทพมหานครและบคุลากรทางการ

ศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อทดแทนต�าแหน่งท่ีว่างแล้ว จ�านวน ๑,๔๐๒ อัตรา และจะด�าเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง 

กลุม่วชิาเอกสงัคมศกึษา ดนตรไีทย ดนตรสีากล คอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยทีางการศกึษา ท่ีมบีญัชสีอบในเดอืนพฤษภาคม 

๒๕๖๓ เพื่อทดแทนอัตราว่างจากการย้ายข้าราชการครูสายงานการสอนของกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  

ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา เห็นควรติดตามเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการด�าเนินการในแต่ละเรื่องต่อไป

 

๓.๒ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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   ๓.๒.๑ ผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร ผูบ้รหิารส�านกัการศกึษา ผูอ้�านวยการเขต ได้ให้ความส�าคญั ในการเตรยีม 

แผนการรบัเสดจ็ฯ และได้ตรวจพืน้ทีร่่วมกบัเจ้าหน้าทีส่�านกังานโครงการส่วนพระองค์ เพือ่ให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ สนบัสนนุ

แก่โรงเรยีน ทัง้ด้านสถานที ่ความปลอดภยั ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย ความสวยงามของบริเวณภายในและรอบโรงเรยีน 

โดยมีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

   ๓.๒.๒ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของ 

เด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี ๒๕๖๒ จ�านวน ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดยายร่ม เขตจอมทอง โรงเรียน

วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง และโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต      

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ เห็นควรประสานส�านกัการศกึษาเพือ่รบัทราบความคบืหน้าการเตรียมความพร้อมในการรบัเสดจ็

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยม

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่

กรุงเทพมหานครตามแผนที่ก�าหนด

 ๓.๓  แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีจ�านวนนักเรียนต�า่กว่า ๑๐๐ คน ส�านัก 

การศึกษาได้ด�าเนินการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนที่มีนักเรียนต�่ากว่า ๑๐๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ�านวน 

๓๔ โรงเรียน และก�าหนดแนวทางการพัฒนาออกเป็น ๔ ด้าน คือ

    ๓.๓.๑  ด้านผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้การสนับสนุนสวัสดิการและส่งเสริมขวัญก�าลังใจในโอกาสต่าง ๆ 

ตามความเหมาะสม และมุ่งเน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนักและเห็นความส�าคัญในการเป็นผู้น�าให้แก่ ครู 

บุคลากร และนักเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง 

    ๓.๓.๒ ด้านครู โดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนผ่านส่ือดิจิทัล สอนแบบควบช้ันเรียนในระดับช้ันที่

ใกล้เคยีงกนัเพ่ือลดภาระการสอน หรอืแก้ปัญหาครติูดภารกจิการประชมุหรอือบรม อกีท้ังนกัเรยีนได้มโีอกาสเรยีนรูร่้วมกนั  

สนับสนุนสวัสดิการและส่งเสริมขวัญก�าลังใจในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

    ๓.๓.๓ ด้านภายภาพของโรงเรียน โดยการพัฒนาอาคารเรียน ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้และปรับภูมิทัศน์ 

ในโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้   

    ๓.๓.๔ ด้านการประชาสัมพันธ์โดยจัดประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมเครือข่าย 

ผู้ปกครองอย่างสม�่าเสมอ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงานหรือกิจกรรมของโรงเรียนในช่องทาง

ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์โรงเรียน Facebook ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ วารสารโรงเรียน รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เช่น วัด มัสยิด ชุมชน และสถานประกอบการใกล้เคียง รวมถึง 

ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีส่วนช่วยในกิจกรรมของชุมชนตามโอกาสและความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ควรประสานกบัส�านกัการศกึษาเพือ่ตดิตามความคืบหน้าแนวทางการพฒันาคุณภาพโรงเรยีนสังกดักรงุเทพมหานคร 

ที่มีจ�านวนนักเรียนต�่ากว่า ๑๐๐ คน ต่อไป
 

 ๓.๔  โครงการลดการขาดแคลนครแูละบคุลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในกลุม่สาระส�าคญั (โครงการจ้าง

ครูเกษียณอายุราชการ) 
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    โครงการนีย้งัไม่มคีวามคบืหน้าในการด�าเนนิการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�านกัการศกึษาไม่ได้ตัง้

งบประมาณไว้ เนื่องจากส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานครเคยตัง้ข้อสังเกตว่าเป็นการด�าเนินการซ�า้ซ้อนกบัการเปิดสอบ

แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย และได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ  

จ�านวน ๑๘ กลุม่วิชา ประกอบด้วย กลุม่วชิาแนะแนว การศกึษาพเิศษ คณติศาสตร์ อนบุาลศึกษา ภาษาไทย ภาษาองักฤษ  

วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประถมศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา-วาดเขียน บรรณารักษ์ คหกรรม นาฏศิลป์ เกษตรกรรม วัดผล 

ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา 

 ๓.๕  สรุปข้อมูลจ�านวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ 

    ส�านกัการศกึษาได้รายงานจ�านวนนกัเรยีนทีอ่่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง เขยีนไม่ได้ ในช้ันประถมศึกษาปีที ่๑-๖  

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ�านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๘๘,๖๗๔ คน เป็นนักเรียนที่ต้องปรับปรุง

การอ่าน (ระดับ ๑) จ�านวน ๙,๓๙๙ คน และได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการอ่านใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

ผู ้บริหารควรปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่าน การเขียนของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร เพื่อให้จ�านวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ลดน้อยลง และเห็นควรให้ติดตามผล 

การด�าเนินการเรื่องนี้ต่อไป  

๔. ติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     
ด้านการศึกษา งบประมาณกรุงเทพมหานคร และงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตั้งแต่ปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ของส�านักการศึกษา 

๔.๑ งบประมาณกรุงเทพมหานคร

   ส�านักการศึกษาได้รับงบประมาณท้ังสิ้น (หลังปรับโอน) เป็นเงิน ๑,๑๙๐,๕๑๔,๐๕๕ บาท ได้รับเงิน

ประจ�างวดแล้ว ๘๔๖,๑๙๖,๔๖๘ บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้ว ๓๙.๑๕ % เป็นเงิน ๔๖๖,๑๐๔,๓๒๔.๔๙ บาท คงเหลือ 

งบประมาณ เป็นเงิน ๓๘๐,๐๙๒,๑๔๓.๕๑ บาท  (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

๔.๒  งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

   กรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี เงินอุดหนุนรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ�านวนเงิน ๙,๒๒๓,๙๑๕,๔๐๐ บาท เป็นค่าอาหารกลางวัน จ�านวน ๑,๐๔๗,๒๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ�านวนเงิน  

๙,๗๒๒,๘๕๓,๗๐๐ บาท เป็นค่าอาหารกลางวัน จ�านวน ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ�านวนเงิน 

๑๐,๒๘๔,๔๑๘,๙๐๐ บาท เป็นค่าอาหารกลางวัน จ�านวน ๙๖๘,๐๔๘,๐๐๐ บาท

   นอกจากน้ัน ส�านักการศึกษาได้รายงานข้อมูลการตรวจสอบจ�านวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครทั้ง ๔๓๗ โรงเรียน เพื่อความโปร่งใสในการเบิกจ่ายค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ซึ่งจะจัดท�า 

งบประมาณล่วงหน้าโดยจะใช้สถิตจิ�านวนนกัเรียน ๒ ปีย้อนหลงั ซึง่ในข้อเทจ็จรงิปีงบประมาณและปีการศกึษาจะเหลือ่มกนั  

ดังนั้น กรณีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�านักการศึกษาจะใช้ยอดนักเรียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

เป็นฐานในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ทั้งงบอุดหนุนรัฐบาล และงบกรุงเทพมหานคร โดยจะใช้สถิติจ�านวน

นักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของทุกปี โดยส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ควบคุมงบประมาณรายจ่าย

   การจัดสรรงบประมาณค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส�านักงานเขตเป็นผู้จัดท�างบประมาณให้กับโรงเรียนโดยใช้ข้อมูลจ�านวนนักเรียน ณ วันท่ี 
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๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส�าหรับภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๒ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ และกรุงเทพมหานครได้รับงบอุดหนุน

รัฐบาล เป็นค่าอาหารกลางวัน จัดสรรร้อยละ ๑๐๐ ของจ�านวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

ซึ่งส�านักการศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้ ๕๐ ส�านักงานเขต ตามจ�านวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และ

เมื่อได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด�าเนินการ ดังนี้

๑.  ส�านักการศึกษาตรวจสอบจ�านวนนักเรียนในปีงบประมาณปัจจุบัน และส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

จะโอนงบประมาณเท่ากบัจ�านวนนกัเรยีน ณ ยอดปัจจบุนั แต่ทัง้นี ้ข้อมลูจ�านวนนกัเรยีนอาจมคีวามคลาดเคล่ือนเนือ่งจาก

มีนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จบการศึกษา

๒.  ส�านกัการศกึษาโอนงบประมาณให้ส�านกังานเขตเพือ่จดัสรรงบประมาณให้กบัโรงเรียนตามบญัชจีดัสรร โรงเรยีน

จะน�าเงนิเข้าบญัชโีครงการอาหารกลางวนัและอาหารเช้าของนกัเรยีน หลงัจากนัน้จะเป็นการด�าเนนิการโดยวธิกีารจดัจ้าง  

หรอืวธิเีฉพาะเจาะจง ในช่วงแรกเป็นการจดัจ้าง ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องด�าเนินการจัดจ้าง ซึ่งมีการตัดราคากัน ท�าให้คุณภาพอาหารลดลง  

ส�านักการศึกษาจึงมีหนังสือหารือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 

การคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่คณะกรรมการวนิจิฉยัปัญหาการจดัซือ้จดัจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เพื่อส่งแนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือ 

วัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส�าเร็จ)  

ในการปฏิบัติภารกิจของทุกหน่วยงาน ท�าให้โรงเรียนสามารถด�าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ 

๓.  โรงเรียนด�าเนนิการเบกิจ่ายจากเงนิโครงการอาหารกลางวนัและอาหารเช้าของนกัเรยีนตามจ�านวนนกัเรยีนทีม่า

เรยีนในแต่วนั โดยมคีณะกรรมการทีร่บัผดิชอบโครงการเป็นผู้จดัท�าบญัชแีละตรวจสอบ เมือ่ส้ินปีงบประมาณโรงเรยีนต้อง

ตรวจสอบยอดเงนิคงเหลอื โดยแยกตามงบประมาณท่ีได้รบัจดัสรร พร้อมส่งคนืเงนิเหลอืจ่ายผ่านส�านกังานเขต ซึง่โรงเรยีน

จะได้รบัการตรวจสอบการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณจากส�านกังบประมาณกรงุเทพมหานคร ส�านกัการศกึษา ส�านกังานเขต 

และส�านักงานตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจโรงเรียนทุกปี

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ส�านกัการศกึษาควรเร่งรดัด�าเนินการเบกิจ่ายงบประมาณให้แล้วเสรจ็ภายในปีงบประมาณ เพือ่ไม่ให้เกดิความ

ล่าช้า 

๒.  ส�านักการศึกษาพึงระมัดระวังในการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่าง

เคร่งครัด เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส  

๕. การพิจารณารายการที่ขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม 

สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๔ (๔.๒) ขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (๔.๓) ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบคณะกรรมการสามัญ

ประจ�าสภากรุงเทพมหานคร พิจารณาโดยมีผลการพิจารณา ดังนี้

๕.๑ รายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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   คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๒ หน่วยงาน 

   ๕.๑.๑ ส�านักการศึกษา ขอขยายเวลาเบิกจ่ายจ�านวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๙,๒๒๕,๐๐๐ บาท  

ผลการพิจารณามีรายการตัด  ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๘,๕๙๐,๐๐๐ บาท โดยส�านักการศึกษาขอยกเลิกเนื่องจากเบิกจ่าย

ได้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ�านวนเงินที่ขอขยาย ๖๓๕,๖๐๐ บาท

   ๕.๑.๒  ส�านักงานเขตคลองสาน ขอขยายเวลาเบิกจ่าย จ�านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๔,๔๕๗,๕๐๐ บาท  

ผลการพิจารณาให้ผ่าน

๕.๒  รายการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร  

   คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายการขยายเวลาเบิกเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส�านักการศึกษา และ ๔๑ ส�านักงานเขต โดยมีการขอกันเงินเป็นเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 

   ๕.๒.๑  ส�านกัการศกึษา จ�านวน ๔ รายการ เป็นเงนิ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการพิจารณาให้ผ่านทกุรายการ

   ๕.๒.๒  ส�านักงานเขต ขอกันเงินจ�านวน ๗๗,๑๑๐,๔๒๓.๙๒ บาท พิจารณาตัด ๒ รายการของส�านักงาน 

เขตตล่ิงชัน เป็นเงิน ๕๙๘,๘๐๐ บาท ซึ่งขอยกเลิกเนื่องจากสามารถก่อหน้ีได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  

จ�านวนเงินที่ขยายเวลา คงเหลือ ๗๖,๕๑๑,๖๒๓.๙๒ บาท 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑.  กรณหีน่วยงานได้รบัการจดัสรรงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่สามารถด�าเนนิการได้ตามแผน ซึง่ในแต่ละปีมจี�านวน

หลายโครงการ ถือเป็นความบกพร่องในการบรหิารงานด้านงบประมาณ และประชาชนเสยีประโยชน์ ซึง่ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ทีเ่กดิจากโครงสร้างการบรหิารงานขององค์กร หรอืปัญหาทีเ่กดิจากตวับคุคล ควรมผีูร้บัผิดชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

เนื่องจากเป็นการเสียโอกาสส�าหรับโครงการอื่นๆ ที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน

๒.  การปฏิบัติงานเก่ียวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ควรด�าเนินการด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการด�าเนินการ

โครงการใหญ่ๆ มผีูเ้กีย่วข้องหลายระดบัช้ัน จงึมโีอกาสทีเ่กดิความผดิพลาดโดยไม่เจตนา ดงันัน้ จงึควรปฏบัิตติามระเบยีบ

หรือหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด

๖. ติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานโครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร) และ
โครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงธน 

๖.๑  โครงการปรบัปรงุค่ายลกูเสอืกรงุเทพมหานคร (พศิลยบตุร) เป็นโครงการต่อเนือ่ง ระยะเวลาด�าเนนิการ ๒ ปี  

(๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) งบประมาณทั้งโครงการ ๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ส�านักการศึกษาได้ด�าเนินการประกาศประกวดราคา ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ บริษัทเสนอราคาในวันที่ 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการได้ด�าเนินการเปิดซองในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

๖.๒  โครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงธน เป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะเวลาด�าเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) 

ขยายระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) งบประมาณทั้งโครงการ ๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส�านักการศึกษาได้

ด�าเนินการเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (ครั้งที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และ

ประกาศประกวดราคาในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ บริษัทเสนอราคาในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ และได้มีการยกเลิกการ

ประกวดราคาในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากตรวจพบข้อผิดพลาดของเอกสารในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญบางประการ 

โดยคณะกรรมการก�าหนดราคากลาง (ครั้งที่ ๒) ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ครบก�าหนดวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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รายงานขอจ้างและจัดท�าประกาศพร้อมจัดท�าเอกสารประกวดราคา (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ และก�าหนด

ประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

๗. ติดตามผลการด�าเนินโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องของส�านักการศึกษา 
เป็นโครงการต่อเนือ่ง ระยะเวลาด�าเนนิการ ๕ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๙) งบประมาณทัง้โครงการ ๗๙๗,๑๕๙,๕๐๐ บาท  

แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม คือ 

๑.  กจิกรรมท่ี ๑ เช่าระบบคอมพวิเตอร์พร้อมปรบัปรงุห้องคอมพวิเตอร์ของโรงเรยีน จ�านวน ๔๓๗ โรงเรยีน จ�านวน 

๕๗๖ ห้อง และเช่าระบบคอมพิวเตอร์พร้อมปรับปรุงห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์ส�านักการศึกษา จ�านวน ๑ แห่ง เป็นเงิน ๗๓๕,๙๙๕,๓๐๐ บาท 

ผลการด�าเนินงาน ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๓  

โดยด�าเนินการระหว่างวันท่ี ๒-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวม ๔ วันท�าการ ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวจะได้ทราบผลการ 

ประชาพิจารณ์เพิ่มเติมว่าจะมีการทักท้วงหรือไม่ อย่างไร หากไม่มีการทักท้วง คณะกรรมการ TOR จะด�าเนินการใน 

ขั้นตอนการประกวดราคาต่อไป

๒.  กิจกรรมที่ ๒ จัดซ้ืออุปกรณ์ประกอบห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ๔๓๗ โรงเรียน จ�านวน ๕๗๖ ห้อง และ 

ห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ส�านักการศึกษา จ�านวน ๑ ห้อง เป็นเงิน ๖๑,๑๖๔,๒๐๐ บาท

ผลการด�าเนินงาน ขณะน้ีอยู่ระหว่างการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เพ่ือรับฟังความเห็น ครั้งที่ ๓ 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการก�าหนดร่างขอบเขตของงานพิจารณาฯ คาดว่าจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง ๒ กิจกรรมได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเสนอราคาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑. ส�านกัการศกึษาควรด�าเนนิการตามขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจ้างด้วยความระมดัระวงั เพือ่ให้การด�าเนนิการเป็นไปด้วย 

ความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่ทางราชการก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

๒. ส�านกัการศกึษาควรด�าเนนิโครงการให้เป็นไปตามแผนทีก่�าหนดไว้ เพือ่ไม่ให้เกดิความล่าช้า ซึง่จะส่งผลกระทบ

ต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

๓.  การจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบห้องคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมที่ ๒ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง 

ฯลฯ ไม่ควรรวมอยูใ่นรายการเดยีวกนั เพราะอาจเป็นการเอือ้ประโยชน์ให้กบับริษัทใดบรษิทัหนึง่ ซ่ึงโดยข้อเทจ็จรงิสามารถ

แยกจ�าหน่ายได้ และการแยกจ�าหน่ายจะท�าให้เกิดการแข่งขันได้กว้างขวางกว่า

๔. ส�านักการศึกษาก�าหนดคุณสมบัติผู ้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์ประเภทงานเช่าระบบคอมพิวเตอร์  

ในสัญญาเดียววงเงินไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเป็นการค�านวณตัวเลขโดยการประมาณการคือ ๒๐-๒๕%  

ของงบประมาณ ควรก�าหนดตัวเลขให้มีความชัดเจน หากก�าหนดเป็นเปอร์เซ็นต้องตรงตามวงเงินงบประมาณ เนื่องจาก 

การก�าหนดตัวเลขใดนัน้จะส่งผลกบัการแข่งขนัของบรษิทัทีย่ืน่ข้อเสนอในเรือ่งวงเงนิงบประมาณ ซ่ึงจะสามารถตัดคูแ่ข่งขนั

ไม่ให้สามารถเข้ายื่นข้อเสนอได้ และจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

๕. กรณีที่มีผู้เสนอแนะประเด็นในร่าง TOR ให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจ�าหน่ายจาก 

ผู้ผลิตหรือตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา ซึ่งเสนอแนะให้ตัดเป็นบางรายการ เห็นว่าหาก

พจิารณาให้ตดัควรตดัทกุรายการหรอืไม่กค็งไว้ทัง้หมด โดยพจิารณาจากความจ�าเป็นจากการทีค่ณะกรรมการการศกึษาและ

วฒันธรรม ได้ตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณาศกึษางานด้านการศกึษาและวฒันธรรมในเขตพืน้ทีต่่างๆ จ�านวน ๕ ชดุนัน้  

คณะอนุกรรมการ ซึ่งมีกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมเป็นประธานอนุกรรมการ ได้รายงานผลการด�าเนินการให้ทราบ 

ปรากฏดังนี้
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ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑ ได้ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนด โดยด�าเนินการ

พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการศึกษา วัฒนธรรม และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่เขตธนบุรี คลองสาน 

จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา และราษฎร์บูรณะ คณะอนุกรรมการฯ ได้ด�าเนินการ

ประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๕ ครั้ง โดยมีผลการด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. การพัฒนาครูด้านการสอนเชิงวิเคราะห์ และเตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนยุคดิจิทัล
ปัจจบุนัเทคโนโลยสีารสนเทศมบีทบาทต่อชวีติเพิม่ขึน้ กระบวนการเรยีนการสอนของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 

จึงจ�าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูผู้สอนได้ติดตาม ศึกษา และท�าความเข้าใจต่อสถานการณ ์

ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือน�าไปปรับปรุง ประยุกต์ใช้ ภายใต้กรอบของคุณธรรมและจริยธรรมให้เป็นครูยุคดิจิทัลที่ประสบ

ผลส�าเร็จในการพัฒนานักเรียน ครูจะต้องพัฒนาทักษะใหม่ ๆ บทบาท หน้าที่ มาตรฐานความสามารถ และรูปแบบการ

ใช้สื่ออย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ยุคใหม่ เน้นการศึกษาทางไกล เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

จัดทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกัน ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะเครือข่ายและพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน

ซึ่งสามารถเพิ่มเนื้อหาและจุดมุ่งหมายในการสอนมากขึ้น

ดังนั้นการพัฒนาครูด้านการสอนเชิงวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมดังกล่าว จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ครูต้องมีความ

สามารถในการคิดจ�าแนกแจกแจงองค์ประกอบของข้อมูล หรือปัญหาต่าง ๆ  ในหลายแง่มุม ช่วยให้นักเรียนได้รู้ข้อเท็จจริง 

เหตุผล เพื่อวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เป็นแนวทางในการที่จะชี้น�าให้นักเรียนสามารถแก้ไข

ปัญหาได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ น�าไปปรับใช้กับบริบทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้

นักเรียนกล้าคิด กล้ายอมรับ

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครก็ได้ก�าหนดให้มีแผนงาน โครงการที่น�าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนยุคดิจิทัล 

ทัง้ในปีงบประมาณทีผ่่านมา และด�าเนนิการต่อเนือ่งในอนาคต แต่เป็นแผนงานทีด่�าเนนิการทีมุ่ง่เน้นพฒันาผู้เรยีนมากกว่า

ผู้สอน อีกทั้งยังมีปัญหาด้านบุคลากรที่มีการโยกย้าย หรือขาดความสนใจในการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง 

จึงท�าให้การพัฒนาเพื่อรองรับความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอน ที่จะน�าไปสู่ยุคดิจิทัลในอนาคตไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

เท่าที่ควร

กรุงเทพมหานครโดยส�านักการศึกษาได้ก�าหนดและด�าเนินการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่ยุคดิจิทัลไปแล้ว  

๖ โครงการ คือ

๑. โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

๒. โครงการผลิตแอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน

๓. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

๔. โครงการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้เทคนิค QR Code

๕. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (STEM & Robotics)

๖. โครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานคร

แผนด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ มี ๕ โครงการ ประกอบด้วย

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (STEM & Robotics) 

๒. โครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกุโอกะ

๓. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง
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๔. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

๕. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ซึ่งโครงการที่ ๑-๒ เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ส�านกัการศกึษาให้ความส�าคญัด้านหลกัสตูร โดยพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาทีจ่�าเป็นเพือ่เตรยีมความพร้อมในการ

จดัการเรียนการสอนเชงิวเิคราะห์และการเรยีนการสอนในสูย่คุดิจทิลั  ทัง้นี ้ส�านกัการศกึษาได้ศกึษาและตดิตามสถานการณ์

การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่านโยบายประเทศไทย ๔.๐ มุ่งเน้นการปรับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นฐานสมรรถนะที่ให้เน้นทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศกึษาธกิารทีม่นีโยบายให้ปรบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยเน้นสมรรถนะของผูเ้รยีนและให้ทกุโรงเรยีน

สามารถน�าหลกัสตูรไปใช้ในปีการศกึษา ๒๕๖๕ ซึง่การใช้หลกัสูตรฐานสมรรถนะยงัคงสอดคล้องกบัการส่งเสรมิให้นกัเรยีน

มีทักษะในการด�ารงชีวิตในโลกยุคดิจิทัล ส�านักการศึกษาจึงได้ก�าหนดแผนด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูท่ีรับผิดชอบเรื่องหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

สมรรถนะนักเรียนพร้อมทั้งกลับไปขยายผลในโรงเรียน

๒.  คดัเลอืกโรงเรยีนน�าร่องจัดการเรยีนการสอนเน้นสมรรถนะ จ�านวน ๖ โรงเรียน โดยจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารแบบ

เข้มข้นและไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ จัดการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะ รวมทั้งจัดการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะ

นกัเรยีน และเรยีนรูร่้วมกบัผูเ้ชีย่วชาญผ่านชมุชนแห่งการเรยีนรูเ้ชงิวชิาชพี (Professional Learning Communication :  

PLC) ซึง่จะท�าใหโ้รงเรยีนอื่นๆ ไดเ้ห็นตัวอย่างการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้สมรรถนะทีเ่ป็นรปูธรรม และช่วยสรา้งความ

มั่นใจให้โรงเรียนอื่นๆ ในการน�าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในเรื่องดังกล่าว คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม 

ชุดที่ ๑ ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส�านักการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  

จ�านวน ๕ โรงเรียน วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒ สภากรุงเทพมหานคร โดยสรุปข้อคิดเห็น ดังนี้

๑.  ได้จัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยการคิดวิเคราะห์ และใช้ส่ือที่ทันสมัยสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อ

โรงเรียนเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าสู่ยุคดิจิทัลภายใต้กรอบของคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และความรับผิดชอบ

๒.  กรงุเทพมหานครต้องปรบัเปลีย่นระบบความคดิให้สอดคล้องกบัยคุดิจทิลั เพ่ือความเป็นครยูคุใหม่ เดก็ยคุใหม่

๓.  การเตรยีมทรัพยากรในยคุดจิทิลัจะประสบความส�าเรจ็ ระบบ database ต้องแยกจากระบบบรหิารจดัการศกึษา

๔.  ระบบการเรยีนรูข้องโรงเรยีนจะพฒันาการประเมนิผลหรอืประเมนิสมรรถนะมากกว่ากระบวนการจดัการเรยีน

การสอน

๕.  ผู้สอนจะต้องเป็นศูนย์กลางที่สามารถเชื่อมต่อองค์ความรู้ แชร์ทรัพยากรและข้อมูลร่วมกันได้ โดยส�านักการ

ศึกษาเป็นผู้จัดท�าฐานข้อมูล

๖.  โครงการ STEM ที่ใช้ในการเรียนการสอน ต้องเข้าใจและพัฒนาอย่างทั่วถึง เพื่อบูรณาการองค์ความรู้จัดการ

เรียนการสอนเข้าด้วยกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

๑.  การบริหารจัดการกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู ่

ยุคดิจิทัล ควรก�าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนท่ีชัดเจน มีแผนงาน โครงการที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด โดยร่วมมือด�าเนินการผ่านส�านักการศึกษา และโรงเรียนให้มีความเข้าใจเพ่ือด�าเนินการไป

ในทิศทางที่ตรงกัน

๒.  ขับเคลื่อนกระบวนการคิดและการด�าเนินงานโดยเน้นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ
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เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เข้าถึงแหล่งทรัพยากรความรู้และส่ือการเรียนการสอนที่ม ี

คุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ นวัตกรรม และการใช้ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล 

สมัยใหม่เพ่ือการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะสถานศึกษาต้องเน้นให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แบ่งปันมุมมอง  

ความรู้ คุณค่า และประสบการณ์ รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้สามารถเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในทุกที่ใน 

สถานศึกษาได้ และให้สามารถน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดเวลา  

๓.  กระตุน้ให้ผูเ้รยีนพฒันาพฤตกิรรม ทศันคต ิและจรยิธรรมในเชงิบวกในการใช้ส่ือเทคโนโลยเีพ่ือการเรยีนรูท้ีเ่ป็น

ประโยชน์ ยอมรับในสิ่งที่เกิดข้ึนด้วยกระบวนการคิดอย่างวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง ฝึกให้ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน กระบวนการคิด และลงมือท�าอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะการคิดอย่างเป็นตรรกะ  

และคิดอย่างเป็นระบบมีล�าดับขั้นตอน

๔.  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไม่ควรเน้นเฉพาะในห้องเรียน สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรยีนเป็นสิง่ท้าทาย

ที่นักเรียนจะต้องประสบในหลากหลายปัญหา ควรสร้างหรือเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ ๆ และท้าทายให้มีความคิดต่างอย่าง 

สมเหตสุมผล รวมถงึเน้นวธิกีารเรยีนรูใ้นเชงินวตักรรมทีบ่รูณาการเทคโนโลยเีพือ่การสบืค้น และใช้เนือ้หาเป็นฐานการสอน 

ในบริบทที่เป็นจริง

๕.  ครูผู้สอนในยุคดิจิทัลต้องปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ให้เท่าทันยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงไป ทั้งนี้ต้องพัฒนาทักษะ 

บทบาทหน้าที่ มาตรฐานความสามารถ และรูปแบบการใช้ส่ือในการสอน สามารถชี้แนะและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้

ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ครูต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ ผู้ออกแบบ ผู้อ�านวยความสะดวก ผู้ฝึก ผู้ให้บริการ  

ผู้ประเมิน และผู้ให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์

๖.  ส�านักการศึกษาต้องเป็นหลักในการบริหารจัดการ สร้างระบบการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอน

ออนไลน์

๗.  การพัฒนาการเรยีนการสอนออนไลน์เป็นเรือ่งใหญ่ ต้องมีความพร้อมท้ังสือ่อปุกรณ์การเรยีน ต�ารา การออกแบบ

กิจกรรม และใช้งบประมาณจ�านวนมาก 

๘.  การด�าเนนิการตามโครงการ ต้องมกีารตดิตามประเมนิผลโครงการทีผ่่านมา เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาปรบัปรงุให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว เพื่อสนับสนุนให้การพัฒนาในเรื่องนี้สัมฤทธิ์ผล จึงเสนอให้

กรุงเทพมหานครด�าเนินการ ดังนี้

๑.  จัดเสวนา/สัมมนา ให้องค์ความรู้ยุคดิจิทัลในอนาคตแก่บุคลากรทางการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง

สร้างแรงจงูใจ แลกเปลีย่นเรียนรูแ้นวคดิทีก้่าวไปข้างหน้าพร้อมยคุสมยั เพือ่เยาวชนได้พฒันาความคดิด้วยเหตแุละผลจาก

สิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสู่ทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง

๒.  จดัตัง้ศนูย์พฒันาการเรยีนการสอนสูย่คุดจิิทลัของส�านกัการศกึษา หรอืคณะกรรมการทีม่ผีูท้รงคณุวฒุเิชีย่วชาญ

ด้านไอซีที เพื่อขับเคลื่อน สร้าง ออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่หยุดนิ่งของโลกยุคใหม่  

เพื่อพัฒนาเยาวชนของกรุงเทพมหานครให้ทันยุคสมัย

๓.  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะด้านไอซีที มีความพร้อม ความรู้ใหม่ๆ 

และทกัษะเกีย่วกบัการใช้ไอซที ีสามารถบรูณาการมาใช้ในกจิกรรมการเรยีนการสอนในลกัษณะต่างๆ ได้เช่น e-Learning 

การสอนออนไลน์ Video conference การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น  ให้มีการแลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่าย

ความรู้ เพื่อรวมตัวกันท�างานเป็นทีมภายในสถานศึกษาเดียวกัน หรือต่างสถานศึกษาโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 

ในการท�างานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ครูไม่จ�ากัดเพียงวิธีการสอนของตนเองเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้วิธีการสอนรูปแบบอื่น ๆ 

มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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การหมุนเวียนตามกระแสโลกมิใช่เป็นสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต แต่ได้เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอนในวันนี้

เนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19 สถาบันการศึกษาหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร ได้ปรับกระบวนการเรียนการสอน

ออนไลน์ ฉะนั้น กรุงเทพมหานครไม่ควรทิ้งกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้อยู่ข้างหลัง NOW

๒.  ความคืบหน้าการด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของส�านักการศึกษา 
คณะอนกุรรมการฯ ได้ประชมุร่วมกับส�านกัการศกึษา เพือ่รบัทราบความคบืหน้าการด�าเนนิโครงการพฒันาคณุภาพ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของส�านักการศึกษา ได้รับทราบข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 

ส�านกัการศกึษาเหน็ความส�าคญัของการพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ จงึได้ด�าเนนิโครงการพฒันา

คณุภาพการเรียนการสอนภาษาองักฤษข้ึน เพือ่พฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษากรงุเทพมหานครให้มคีวามรู ้

ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ Education ๔.๐ อันเป็นการศึกษาสู่อนาคต เป็นการพัฒนาความ

สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ให้แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  

ทัง้ ๑,๓๘๐ คน ภายใน ๓ ปี คอื ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ให้สามารถน�ามาบรูณาการและเชือ่มโยงให้เข้ากับเนือ้หาสาระและประยกุต์ 

ให้เข้ากบัการเรยีนการสอนในปัจจบุนั ส่งผลให้ผูเ้รยีนได้รบัการส่งเสรมิให้มศีกัยภาพสงูสูม่าตรฐานสากลทดัเทยีมนานาชาติ

งบประมาณด�าเนินการ และจ�านวนกลุ่มเป้าหมาย

• ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จ�านวนเงิน ๑๑,๕๑๗,๐๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๕๐๐ คน

• ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จ�านวนเงิน   ๙,๑๔๐,๐๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๕๐๐ คน

• ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จ�านวนเงิน   ๕,๑๙๒,๔๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๓๐๐ คน

ลักษณะของโครงการ

๑.  ทดสอบความสามารถทางภาษา CEPT (Cambridge English Placement Test) ของครผููส้อนวชิาภาษาองักฤษ 

จ�านวน ๑,๓๘๐ คน เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และจัดกลุ่มเพื่อการเข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ 

ต่อไป

๒.  จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันาความสามารถทางภาษาและเทคนคิการสอนภาษาองักฤษ ให้แก่ผู้เข้ารบัการอบรม 

ปีละ ๕๐๐ คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ และอีก ๓๘๐ คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลาการ

อบรม จ�านวน ๑๕ วัน โดยแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มละ ๒๕ คน/ห้องเรียน

๓.  จดัทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบ CEFR (Common European Framework of References  

for Languages) ให้แก่ข้าราชการครูฯ ที่ผ่านการอบรมตามข้อ ๒ เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบ CEFR 

และเพื่อการพัฒนาต่อไปโดยเกณฑ์วัดระดับความสามารถได้ก�าหนดไว้ ๖ ระดับ ตั้งแต่ A๑ - C๒ ซึ่งมีความหมายดังนี้

  ระดับ A๑ หมายถึง สามารถใช้และเข้าใจประโยคง่าย ๆ ในชีวิตประจ�าวัน สามารถแนะน�าตัวเองและผู้อื่น  

ตั้งค�าถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นและตอบค�าถามได้ เข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน

  ระดบั A๒ หมายถงึ สามารถใช้และเข้าใจประโยคในชวีติประจ�าวนัในระดบักลาง เช่น ข้อมลูเกีย่วกบัครอบครวั 

การจบัจ่ายใช้สอย สถานที ่การท�างาน และสามารถสือ่สารในประโยคการแลกเปลีย่นข้อมลูทัว่ไป และการใช้ชวีติประจ�าวนั

  ระดับ B๑ หมายถึง สามารถพูด เขียน และจับใจความส�าคัญของข้อความทั่ว ๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย  

หรอืสนใจ สามารถจดัการกบัสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการเดนิทางในประเทศทีใ่ช้ภาษาได้ รวมทัง้สามารถบรรยาย

ประสบการณ์ เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ ได้

  ระดับ B๒ หมายถึง มีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษาพูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง

อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งสามารถอ่านและท�าความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้

  ระดับ C๑ หมายถึง สามารถเข้าใจข้อความยาว ๆ ที่ซับซ้อน และเข้าใจความหมายแฝงได้ สามารถใช้ภาษา 
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ทัง้ในด้านสงัคม การท�างาน หรอืด้านการศกึษาได้อย่างมปีระสิทธภิาพ พดูและเขยีนข้อความทีซ่บัซ้อนได้อย่างชดัเจนและ

ถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ รวมทั้งสามารถใช้ค�าเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง

 ระดับ C๒ หมายถึง มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา ใช้ภาษาได้อย่าง 

สละสลวยถูกต้อง อ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรมได้เข้าใจ

ผลการด�าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ด�าเนินการดังนี้

  ๑.๑  ทดสอบความสามารถทางภาษา CEPT (Cambridge English Placement Test) ของครผููส้อนวชิาภาษา

อังกฤษทั้งหมด จ�านวน ๑,๔๐๐ คน เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและจัดกลุ่มเพื่อการเข้ารับการอบรม 

(Placement Test) โดยมีผลการทดสอบ คือ ระดับต�่ากว่า A๑ จ�านวน ๒๘ คน ระดับ A๑ จ�านวน ๓๖๕ คน ระดับ A๒ 

จ�านวน ๗๘๗ คน ระดับ B๑ จ�านวน ๑๓๐ คน ระดับ B๒ จ�านวน ๗ คน และระดับ C๑ ขึ้นไป จ�านวน ๒ คน 

  ๑.๒  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางภาษาและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ (กลุ่ม Master 

Teacher) หลกัสตูรส�าหรบัผูส้อนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา (Certificate in English Language Teaching - Primary  

: CELT-P) และหลักสูตรส�าหรับผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา (Certificate in English Language Teaching - 

Secondary: CELT-S) จ�านวน ๔๐ คน ให้แก่ผู้มีผลทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B๑

๒.  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางภาษาและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ จ�านวน ๑๕ วัน  

โดยแบ่งเป็นผู้เข้าอบรมปีละ ๔ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ - ๑๒๐ คน แต่ละรุ่นแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๒๕ คน/ห้องเรียน 

โดยใช้หลักสูตร Cambridge English key ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ตลอดทั้งวันจากวิทยากรผู้สอนชาวต่างประเทศ เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมจะได้รับการทดสอบความสามารถทางภาษา

อังกฤษตามกรอบ CEFR  โดยมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

  ๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวนผู้เข้าอบรม ๕๑๑ คน มีผู้สอบได้ระดับต�่ากว่า A๑ จ�านวน ๑๒ คน

ระดับ A๑ จ�านวน ๑๕๓ คน ระดับ A๒ จ�านวน ๓๒๓ คน ระดับ B๑ จ�านวน ๑๓ คน ส่วนระดับ B๒ และระดับ C๑ ขึ้นไป  

ไม่มีผู้เข้ารับการทดสอบ 

  ๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวนผูเ้ข้าอบรม ๔๖๒ คน ไม่มผู้ีสอบได้ระดบัต�า่กว่า A๑ มผู้ีสอบได้ระดบั A๑  

จ�านวน ๑๔ คน ระดับ A๒ จ�านวน ๒๘๗ คน ระดับ B๑ จ�านวน ๑๐๗ คน ระดับ B๒ จ�านวน ๑๖ คน และระดับ C๑ ขึ้นไป  

จ�านวน ๒๖ คน

  ๒.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยกเลกิโครงการเนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับกรุงเทพมหานครมีนโยบายการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โดยให้คืนงบประมาณส�าหรับโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพัน หรือยังไม่ได้ผู้รับจ้าง ท�าให้ส�านักการศึกษา

ต้องยกเลิกโครงการดังกล่าว

จากผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จ�านวน ๙๕๑ คน พบว่า เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และมี

จ�านวนครูที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส�านักการศึกษาก�าหนดส�าหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา คือ ระดับ A๒ ขึ้นไป  

มีจ�านวน ๗๗๒ คน ระดับ B๑- B๒ จ�านวน ๑๓๖ คน และระดับ C๑ ขึ้นไป จ�านวน ๒๖ คน ทั้งนี้ ส�านักการศึกษาได้ก�าหนด

เป้าหมายไว้ว่าครูที่เข้ารับการอบรมต้องมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ A๒ ขึ้นไป
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ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

๑. ควรก�าหนดตวัชีวั้ดทีแ่สดงให้เหน็ถึงผลสมัฤทธิจ์ากการด�าเนนิงานตามโครงการ เช่น การน�าความรูม้าปรับใช้จรงิ 

ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลว่าครูมีพัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและ

นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร โดยส�านักการศึกษาอาจมอบภารกิจการติดตามให้แก่ศึกษานิเทศก์ซ่ึงเป็น 

ผู้ท�างานใกล้ชิดกับสถานศึกษา

๒.  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดการพัฒนาแก่ผู้เรียนไม่ควรมุ่งเน้นว่าเรียนแล้วต้องเกิดทักษะการพูดได้เพียง

อย่างเดียว แต่ควรให้ครูเน้นพัฒนานักเรียนตามความเหมาะสม เช่น ระดับประถมศึกษาควรเน้นให้มีทักษะการใช้ภาษา

องักฤษเพือ่การสือ่สารในชวีติประจ�าวนัโดยไม่เน้นหลกัไวยากรณ์ ส่วนระดบัมธัยมศกึษาจ�าเป็นต้องมคีวามรูเ้กีย่วกบัการใช้

หลกัไวยากรณ์ร่วมด้วยเพราะอาจต้องน�าไปใช้ในการแข่งขันทางวชิาการ หรอืน�าไปต่อยอดทางการศกึษา โดยครผููส้อนควร

ออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่เป็นการกระตุน้หรอืเร้าความสนใจให้เดก็เกดิความสนใจและรูส้กึสนกุกบักจิกรรม

การเรียนการสอน

๓.  ส�านักการศึกษาควรด�าเนินการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษในรูปแบบอื่น เช่น การสอนออนไลน์ 

สอนแบบ e-Learning หรือ VDO Conference ผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลายรูปแบบเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนแม้จะยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วก็ตาม

๔. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส�านักการศึกษาอาจปรับรูปแบบการด�าเนินกิจกรรมโดยให้ครู Master teacher เป็น

ผู้อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายอีก ๓๐๐ คน ที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมรวมทั้งบุคลากรครูในสถานศึกษา

เดียวกัน หรือกลุ่มเขตเดียวกันก่อน โดยก�าหนดให้ทั้ง ๖ กลุ่มเขตควรมี Master Teacher กลุ่มเขตละ  ๒๐ คน และเมื่อ

มีการโยกย้ายจะต้องเป็น Master Teacher ในกลุ่มเขตใหม่ที่ไปสังกัดด้วย

๕. ควรพิจารณาคดัเลอืกครผููส้อนทีม่รีะดบัความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัสูงเข้ารบัการอบรมเป็น Master 

Trainer ซึ่งจะมีหลักสูตรการอบรมเรื่ององค์ความรู้และเทคนิคการสอน เพื่อจะท�าให้ครูกลุ่มนี้สามารถเป็น Trainer ให้กับ 

ครูสอนภาษาอังกฤษสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งครูบรรจุใหม่หรือครูที่จ�าเป็นต้องสอนต้องสอนภาษาอังกฤษด้วย

๓. สรุปผลการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศกึษา 
ในสังกัดส�านักงานเขตตลิ่งชันและส�านักงานเขตบางกอกใหญ่ 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยมี 

แนวโน้มความรุนแรงและมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน 

การรองรบัสถานการณ์ดงักล่าว กรงุเทพมหานครจงึได้มปีระกาศกรงุเทพมหานคร  ลงวนัที ่๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรือ่ง 

การก�าหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยก�าหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่ ๑  

ปีการศกึษา ๒๕๖๓ ในวนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพือ่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ซึง่อาจส่งผลต่อสขุภาพของนกัเรยีน ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษากรงุเทพมหานคร และผู้ปกครอง คณะอนกุรรมการ 

การศึกษาและวัฒนธรรม ชุดท่ี ๑ ได้ลงพื้นท่ีเพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมท้ังมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตตลิ่งชันและเขตบางกอกใหญ่ โดยได้ลงพื้นที่ ๒ ครั้ง จ�านวน ๔ โรงเรียน ดังนี้

  ๑.  ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 

จัดการเรียนการสอนแบบปกติ และโรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง จัดการเรียนการสอน 

แบบปกติเปิดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
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  ๒. ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียน

ขนาดเล็ก ที่ด�าเนินการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ซ่ึงเป็นโรงเรียน 

ขนาดกลาง เปิดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

ผลการด�าเนินงาน

จากการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ของสถานศกึษาในสงักัดส�านกังานเขตตลิง่ชนัและส�านกังานเขตบางกอกใหญ่ ได้รบัทราบข้อมลูโดยสรปุ ดงันี้

๑.  โรงเรียนวัดตลิ่งชันและโรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน สรุปได้ดังนี้

  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดท�าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

จัดการเรียนการสอนตามปกติ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน มีครูและบุคลากรทั้งสิ้น ๒๔ คน และโรงเรียนวัดอินทราวาส เป็น

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดท�าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�านวนนักเรียน ๔๔๙ คน มีครูและบุคลากร

ทัง้สิน้ ๓๔ คน จดัการเรยีนการสอนแบบปกต ิเนือ่งจากโรงเรียนมพีืน้ทีก่ว้างขวาง มห้ีองเรยีนเพยีงพอ สามารถจดัห้องเรยีน

ได้ไม่เกิน ๒๐ คน และครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ส�านักการศึกษาก็อนุญาตให้โรงเรียนเปิดการเรียน 

การสอนแบบปกติ การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตตล่ิงชันในสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสรุปในภาพรวมมีการด�าเนินการ ดังนี้

 

  ๑.๑ การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 

     ๑.๑.๑ ด้านการอนามัยและสิ่งแวดล้อม

      (๑) จัดจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิ นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ 

ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา โดยมีครูเวรประจ�าวัน และพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจ�าจุดคัดกรอง  

      (๒)  จัดท�าประวัตินักเรียนและครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพ อาการเจ็บป่วย โรคประจ�าตัว และ 

ความเสีย่งในการสมัผัสผูต้ดิเชือ้โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) หรอืโรคตดิต่ออืน่ ๆ  หรอืเดนิทางมาจากพืน้ท่ีเสีย่ง 

มาก่อนในวันเปิดเรียน พร้อมทั้งจัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

      (๓)  จัดเตรียมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า/Face Shield ส�าหรับแจกจ่ายให้กับนักเรียน 

      (๔)  จดัจดุพกัคอยส�าหรบัผูป้กครองมารบั-ส่งนกัเรยีน โดยจดัทีน่ัง่ก�าหนดจดุนัง่แบบรกัษาระยะห่าง 

ทางสังคม (Social Distancing) โดยห้ามผู้ปกครองเข้าอาคารเรียน 

      (๕)  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งในห้องเรียนและ

ตามจุดบริการที่ได้จัดไว้อย่างเพียงพอ เช่น จุดคัดกรอง บันไดทางขึ้นอาคารเรียน ห้องประชุม โรงอาหาร  

      (๖)  ท�าสญัลกัษณ์ก�าหนดจดุเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย ๑.๕ - ๒  เมตร  

ทุกพื้นที่ในสถานศึกษา เช่น จุดตรวจวัดอุณหภูมิ จุดล้างมือ โรงอาหาร ห้องเรียน  

      (๗)  จัดท�าฉากกั้นโต๊ะนักเรียน โต๊ะรับประทานอาหารโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ - ๒ เมตร  

ติดตั้งเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้ากดเจล เพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิดกันของนักเรียนในสถานศึกษา  

       (๘)  ท�าความสะอาดพืน้ผวิสมัผสัทีม่กีารใช้ร่วมกนั ได้แก่ ห้องเรยีน โรงอาหาร ห้องน�า้ ลกูบดิประตู  

ราวบันได อ่างล้างมือ 

      (๙)  การใช้ห้องน�า้โรงเรยีนทัง้ในช่วงเวลาเรยีนและนอกห้องเรยีนให้นกัเรยีนสลบักนัใช้ห้องน�า้ตาม

ความเหมาะสม โดยจัดให้มีจุดรอคิวและมีจุดเว้นระยะอย่างชัดเจน
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      (๑๐) จดัเวลาการรบัประทานอาหารของนกัเรยีนเป็นรอบ โดยมกีารเหลือ่มเวลาและจัดพ้ืนทีใ่นการ

รับประทานอาหารในห้องเรียนและโรงอาหาร เพื่อลดความแออัด      

      (๑๑) นักเรียนทุกคนมีถุงสุขภาพใช้ส่วนตัว ประกอบด้วย ช้อน แก้วน�้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน งดการ

ใช้ของร่วมกัน 

      (๑๒) วตัถดุบิในการท�าอาหารจะต้องมคีวามสดใหม่และปรงุสุก ถกูสุขลักษณะ และท�าความสะอาด

ก่อนน�ามาปรุงอาหาร แม่ครัว/ผู้ช่วยแม่ครัว ต้องใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา  

      (๑๓) จัดห้องพยาบาลและครูเวรประจ�าส�าหรับดูแลนักเรียนที่ป่วย  

    ๑.๑.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอน

      (๑) การประชุมข้าราชการครูในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม โดยมีการออกแบบ 

การจดัการเรยีนรู้ (Online/ On Air/ On Hand/ On Site) จดัสือ่ประกอบการสอน จดัท�าคูม่อื ฯลฯ และชีแ้จงการปฏบิตังิาน 

ที่บ้าน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนการปฏิบัติงาน 

      (๒)  จัดท�าแผนการสอนแบบปกติทุกสาระการเรียนรู้ ทุกสายชั้นครบถ้วน ตลอดภาคเรียนที่ 

๑/๒๕๖๓ (ตัง้แต่วนัที ่๑ – ๓๐ มถินุายน ๒๕๖๓) จดัห้องเรยีนละไม่เกนิ ๒๐ คน โดยจดัโต๊ะนกัเรยีนเว้นระยะห่าง ไม่น้อยกว่า  

๑.๕ - ๒ เมตร และจัดท�าแผนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อทดลองสอน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  

ทั้งแบบท�ามือและแบบออนไลน์

การทดลองการสอนแบบ ๔ ON

• การสอน Online แบบ Real Time โดยสอนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ด้วยการวิดีโอคอล เพื่อเกิดปฏิสัมพันธ์ใน

การสอน และแบบคลิปวิดีโอ สามารถดูซ�้าในทุกโอกาส ผ่านแอปพลิเคชัน PC/ZOOM/OBS studio และจัดเก็บลงคลัง 

Youtube ของโรงเรียน 

• การสอนแบบ On Air โดยเรียนผ่านโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน

• การสอนแบบ On Hand โดยเรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรมหรือชุดแบบฝึกหัดที่ครูจัดท�าขึ้นมา 

• การสอนแบบ On Site โดยครูจัดกิจกรรมการสอนให้กับนักเรียนที่เรียนรู้ช้า หรือไม่เข้าใจจากการเรียนแบบ  

Online, On Air, On Site โดยครูไปจัดการเรียนการสอนที่บ้านนักเรียน ในชุมชนละแวกบ้านนักเรียน หรือนัดหมาย 

มาเรียนเสริมที่โรงเรียน โดยใช้หลักการเว้นระยะห่างทางสังคม     

      (๓) จัดการเรียนการสอน 

       โรงเรียนวัดตลิ่งชัน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน จ�านวน ๑๖๐ คน จัดการเรียนการสอน

ตามปกติ และมีการสอนเด็กพิเศษ (เรียนร่วม) นักเรียนทุกคนสามารถมาเรียนได้ทุกวัน โดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคม 

โรงเรียนวัดอินทราวาส เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน จ�านวน ๔๔๙ คน ส�านักการศึกษาอนุญาตให้จัดการเรียน 

การสอนแบบปกติ เนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่กว้างขวาง มีห้องเรียนเพียงพอ สามารถจัดห้องเรียนได้ไม่เกิน ๒๐ คน มีการ

เว้นระยะห่างทางสังคม และครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  

      (๔)  นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนงดใช้สิ่งของต่าง ๆ ร่วมกัน  

      (๕)  เน้นท�ากิจกรรมภายในห้องเรียน โดยใช้มาตรการเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ เมตร 

      (๖)  การนอนของนักเรียนปฐมวัย โดยการจัดห้องให้มีอากาศถ่ายเท เว้นระยะห่างกันประมาณ  

๒ เมตร มีครูประจ�าชั้นและพี่เลี้ยงคอยดูแลไม่ให้นักเรียนเล่นกันขณะนอน



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓ • 69

๑.๒ การเตรียมความพร้อมระหว่างเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

   ๑.๒.๑  ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทุกคน ต้องวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้า

โรงเรียน ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติ หากนักเรียนไม่สบาย ต้องหยุดเรียนทันทีและแจ้งหน่วยสาธารณสุข

   ๑.๒.๒ จุดบริการล้างมือ จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลว หรือแอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ และติดป้าย

วิธีล้างมืออย่างสะอาด ๗ ขั้นตอน ๒๐ วินาที ของกรมอนามัย

   ๑.๒.๓  ก�าหนดจดุเว้นระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) อย่างน้อย ๑.๕ - ๒ เมตร ทกุพืน้ทีใ่นสถานศึกษา  

โดยในห้องเรียนจะท�าฉากกั้นโต๊ะ เฉพาะห้องเรียนที่มีจ�านวนนักเรียนเกิน ๒๐ คน และฉากกั้นภายในโรงอาหาร

   ๑.๒.๔  ท�าความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ ลูกบิดประตู ห้องน�้า อย่างสม�่าเสมอ

   ๑.๒.๕  โรงเรียนไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน เพื่อลดความแออัด

   ๑.๒.๖  จัดอบรมครู “รอบรู้อนามัยในโรงเรียนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19” โดยศูนย์บริการ

สาธารณสุขในพื้นที่เข้าอบรม แนะน�า ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข สุขอนามัย ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

เกี่ยวกับการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   ๑.๒.๗  ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการป้องกันโรคและการปฏิบัติตัว 

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และโรงเรียนมีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

   ๑.๒.๘ การใช้ห้องน�้าโรงเรียน และการล้างมือของนักเรียน โดยการจัดแบ่งบริเวณห้องน�้า เน้นให้นักเรียน

ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจ�า และครูสอนนักเรียนล้างมือโดยเน้นวิธีการล้างมือ ๗ ขั้นตอน 

๒๐ วินาที ของกรมอนามัย

   ๑.๒.๙ การนอนของนักเรียนปฐมวัย โดยการจัดห้องให้มีอากาศถ่ายเท เว้นระยะห่างกันประมาณ ๒ เมตร 

มีครูประจ�าชั้นและพี่เลี้ยงคอยดูแลไม่ให้นักเรียนเล่นกันขณะนอน

   ๑.๒.๑๐ การจัดสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียน มีการประสานเจ้าหน้าที่เทศกิจ มาอ�านวยความสะดวกในเรื่อง

การมารับและส่งนักเรียน ช่วงเช้าและเย็น โดยจะเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างสังคม 

๑.๓  กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   ๑.๓.๑  ข้ันตอนการคัดกรองนักเรียนและเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา อุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส 

ไม่มีอาการไข้ หรือมีอาการทางเดินหายใจ 

      • มีประวัติเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High risk contact) จะต้องเก็บตัวอย่าง การกักตัวอยู่บ้าน (Home 

isolation) และมีการติดตามอาการให้ครบ ๑๔ วัน

      • มีประวัติเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต�่า (Low risk contact) นักเรียนเข้าเรียนได้ตามปกติ และให้มีการ

ติดตามอาการให้ครบ ๑๔ วัน หากนักเรียนยังมีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศา ครูเวรประจ�าวันให้นักเรียนท�าแบบประเมิน 

ความเสี่ยงผ่าน BKK COVID-19 พร้อมแจ้งผู้ปกครองทราบและประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักงานเขต 

ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ทราบอย่างเคร่งครัด อุณหภูมิเท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๕ องศา ไม่มีอาการไข้ หรือมีอาการ

ทางเดินหายใจ หรือเข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน (PULL) จะต้องเก็บตัวอย่าง  

      • มีประวัติเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High risk contact) จะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล อยู่ห้องแยก

ของโรงพยาบาล    

      • มีประวัติเป็นผู้สัมผัสเส่ียงต�่า (Low risk contact) มีอาการน้อยให้พักรักษาตัวอยู่บ้าน หากมี

อาการมากต้องเข้ารับการรักษาและอยู่ห้องของโรงพยาบาล 

    ๑.๓.๒  รวบรวมและผลิตสื่อการเรียนรู้ส�าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
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    ๑.๓.๓  การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระดับปฐมวัย มีการตรวจสอบความ

พร้อมความสมบรูณ์ของชุดการเรียนรูแ้ละเอกสารต่าง ๆ  ขัน้ตอนการประเมนิการเรยีนการสอน ตดิตามผลการเรยีนการสอน 

โดยให้นักเรียนส่งงานผ่านทางแอปพลิเคชัน Line หรือ Facebook  

    ๑.๓.๔  การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระดับประถมศึกษา มีการจัดท�า

เอกสารประกอบการเรียนให้กับนักเรียนทุกคน (On Hand) คู่มือเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ และ On Hand 

ตดิตามผลการเรยีนการสอนโดยให้นกัเรยีนส่งงานผ่านทางแอปพลเิคชนั Line หรอื Facebook ปัญหาอปุสรรค ผูป้กครอง

บางรายไม่มีแอปพลิเคชัน Line หรือ Facebook ต้องติดตามผลทางโทรศัพท์ซึ่งไม่สามารถเห็นชิ้นงานของนักเรียนได้

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

๑.  ครูควรก�ากับดูแล และควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากวัยเด็กเป็นช่วงวัยที่ซุกซน ซึ่งไม่

สามารถควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนได้ 

๒.  ครูควรให้ค�าแนะน�า หรือก�าชับเรื่องการท�าความสะอาดหน้ากากผ้าของนักเรียน เพื่อป้องกันการน�าหน้ากาก 

ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งอาจเกิดการติดเชื้อได้

๓.  โรงเรียนควรมีมาตรการการบริหารจัดการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ หากเกิดกรณีนักเรียนติดโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๔.  โรงเรียนควรมช่ีวงเวลาให้นกัเรียนถอดหน้ากากผ้า โดยจดัพืน้ทีแ่ละเว้นระยะห่างให้เหมาะสมเพือ่ป้องกนัปัญหา

สุขภาพของนักเรียนจากการใส่หน้ากากของนักเรียนตลอดเวลา

๕.  โรงเรยีนควรให้ความส�าคญัในการจดัการเรยีนการสอนรปูแบบ ๔ ON เพือ่เป็นแผนการรองรบัการจดัการเรยีน 

การสอนกรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครไม่สามารถเปิดเรียนได้

๖.  โรงเรียนควรตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๗.  โรงเรียนวัดตลิ่งชันควรปรับปรุงฉากกั้นให้มีความแข็งแรงและควรเปลี่ยนสีฉากกั้นใหม่ เพื่อความสบายตาของ

นักเรียน

๘.  โรงเรียนวดัตลิง่ชันควรให้ช้ันเรียนทีม่จี�านวนนกัเรยีนน้อยเข้าแถวในห้องเรยีนเพือ่ความสะดวกและลดความแออดั  

รวมทั้งการจัดให้รับประทานอาหารในห้องเรียน เพื่อลดความแออัดและลดรอบเวลาในการท�าความสะอาดโรงอาหาร 

๒.  โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี และโรงเรียนวัดท่าพระ ส�านักงานเขตบางกอกใหญ่ สรุปได้ดังนี้

  โรงเรยีนวดัประดู่ฉมิพลเีป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ ปัจจบุนัมนีกัเรยีน จ�านวน ๑๖๒ คน เปิดสอนในระดบัชัน้อนบุาล-

ประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�านวนนักเรียนจากสถิติลดลงทุกปี โดยปีที่ผ่านมาลดลง จ�านวน ๑๐ คน

  ในขณะที่โรงเรียนวัดท่าพระเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีจ�านวนนักเรียน ๔๘๐ คน ซึ่งตามหลักเกณฑ์จะต้องจัด 

การเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อลดความแออัดของนักเรียนตามนโยบายของส�านักการศึกษา แต่จากการส�ารวจ 

ความพร้อมในการจดัการเรยีนการสอนแบบสลบัวนัมาเรียนโดยใช้แบบสอบถามจากผูป้กครอง พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่ 

ต้องการให้จดัรูปแบบการเรยีนการสอนแบบปกต ิดงันัน้ คณะกรรมการตรวจประเมนิฯ จากส�านกัการศึกษาได้มาตรวจประเมนิ 

ความพร้อมเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมก่อนเปิดภาคเรียน จ�านวน ๓ ครั้ง พบว่าโรงเรียนวัดท่าพระ ผ่านการประเมินและ 

สามารถจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบปกตโิดยไม่ต้องสลบัวนัเรยีน โรงเรยีนวดัท่าพระจงึจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ 

ปกต ิโดยด�าเนนิการตามมาตรการทีก่�าหนด เช่น การเว้นระยะห่างในการนัง่เรยีนและก�าหนดจ�านวนนกัเรยีน ๒๐ - ๒๕ คน/ห้อง 

  การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ของสถานศึกษาโดยสรุปในภาพรวม มีการด�าเนินการ ดังนี้
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๑. การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 

  โดยได้ด�าเนินการส�ารวจเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 

๔ ON มีรายละเอียด ดังนี้

  ๑.๑  Online คือการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ Real Time โดยเน้นในระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ ซึ่งจากการ

ส�ารวจพบว่า นักเรียนและผู้ปกครองส่วนหนึ่งขาดความพร้อม เนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อินเทอร์เน็ต  

สมาร์ทโฟน หรือ โทรทัศน์ ท�าให้การเรียนออนไลน์ขาดความต่อเนื่อง

  ๑.๒ On-Air คือ การเรียนรู้ผ่านช่อง DLTV โดยครูจะให้ใบงานเพื่อท�าการบ้านมาส่งโดยการเรียนในรูปแบบ  

On-Air มีนักเรียนให้ความสนใจมากกว่าการเรียนในรูปแบบ Online

  ๑.๓ On-Hand โดยการจัดส่งหนังสือแบบเรียนและสื่อการเรียนรู้ถึงบ้าน

  ๑.๔ On-Site โดยสถานศึกษาจะด�าเนินการจัดกลุ่มขนาดเล็กเรียนท่ีโรงเรียน หรือสถานที่ที่ก�าหนด เป็นวิธี

ส�าหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกหรือไม่พร้อมส�าหรับการเรียนรู้ใน ๓ รูปแบบข้างต้น

     ส�าหรับโรงเรียนวัดท่าพระ สถานศึกษาได้จัดหาสื่อการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนที่มีความพร้อมในการเรียน

รูปแบบ Online และ On-Air รวมทั้งการอบรมให้ความรู้แก่ครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ google Classroom เพื่อให้

ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Online  

๒.  การเตรียมความพร้อมระหว่างเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

  โดยสถานศึกษาได้ด�าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

  ๒.๑  การตรวจคัดกรองนักเรียน หากพบว่านักเรียนมีไข้จะท�าการวัดซ�้าและหากวัดซ�้า ๒-๓ ครั้งแล้วพบว่า 

อุณหภูมิไม่ลดลงและเกิน ๓๗.๕ องศา หรือมีไข้สูง ไอ มีน�้ามูก หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แจ้งผู้อ�านวยการ 

สถานศึกษาเพื่อด�าเนินการคัดกรองและสอบสวนโรค และแจ้งให้ผู้ปกครองมารับเพื่อไปพบแพทย์ หรือน�าส่งศูนย์บริการ

สาธารณสุข ๓๓ เพื่อตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค 

  ๒.๒  การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงและการเข้าแถวนักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖ ของโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลีสามารถ 

เข้าแถวในสนามได้ทั้งหมด โดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ส่วนโรงเรียนวัดท่าพระ ก�าหนดให้นักเรียนช้ันปฐมวัย 

และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๕ เข้าแถวหน้าห้องเรียน ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าแถวในสนาม 

  ๒.๓  การจัดห้องเรียน นักเรียนนั่งเรียนได้ตามปกติ โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑-๑.๕ เมตร จ�านวน

นักเรียน ๒๐-๒๓ คน/ห้อง ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยลดกิจกรรมการรวมกลุ่มของนักเรียน 

  ๒.๔  การจดับรเิวณจดุนัง่พกัต่างๆ จะท�าสญัลกัษณ์โดยใช้เครือ่งหมายกากบาทเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบคุคล

  ๒.๕  จัดให้มีจุดล้างมือในบริเวณต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเพียงพอ และก�าหนดให้นักเรียนล้างมืออย่างน้อยทุก 

๒ ชั่วโมง โดยหน้าห้องเรียนจะมีอ่างล้างมือพร้อมสบู่จัดเตรียมไว้ให้ เน้นย�้าให้ล้างมือให้ถูกวิธี ๗ ขั้นตอน 

  ๒.๖  ปรับรูปแบบการรับประทานอาหารของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด เช่น การเหล่ือมเวลา 

ในการรับประทานอาหารในโรงอาหารเพื่อป้องกันความแออัดโดยมีฉากพลาสติกกั้นระหว่างบุคคล รวมทั้งการให้นักเรียน

บางส่วนรับประทานอาหารบนห้องเรียน

  ๒.๗  ส�าหรับเด็กปฐมวัย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วจะให้กลับบ้าน เนื่องจากการด�าเนินการตาม

มาตรการเว้นระยะห่างส�าหรับเด็กอนุบาลอาจเป็นเรื่องควบคุมได้ยาก 

  ๒.๘  การใช้พ้ืนท่ีร่วมกัน เช่น ห้องน�า้ ห้องสขุา จะก�าหนดสญัลกัษณ์เป็นจดุยนืรอเข้าห้องน�า้โดยการเว้นระยะห่าง  

เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด



72 • รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓

  ๒.๙  การท�าความสะอาดห้องเรียนและพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ลูกบิดประตู ระเบียงที่นั่ง

หน้าห้องเรียน ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ในช่วงพักกลางวันและเลิกเรียน

  ๒.๑๐ มกีารประชมุครเูวรประจ�าวนัทกุวนัเพือ่ประเมนิสถานการณ์ในแต่ละวนั รวมทัง้การรายงานสภาพปัญหา

อุปสรรคที่ต้องการแก้ไข

กล่าวโดยสรปุ การบรหิารจดัการการเรยีนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

(COVID-19) ของโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลีและโรงเรียนวัดท่าพระ ไม่มีปัญหา และไม่มีการเหลื่อมเวลาเรียน เนื่องจาก 

เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางที่สามารถจัดสภาพแวดล้อมให้สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ปกติโดยไม่ต้องสลับวันเรียน ส่วนกรณีการจัดพื้นที่ส�าหรับการรับประทานอาหารก็สามารถบริหารจัดการได้ โดยกรณ ี

รับประทานอาหารในโรงอาหารจะใช้พลาสติกใสกั้นเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และจัดให้นักเรียนบางส่วน

รับประทานอาหารบนห้องเรียนเพื่อลดความแออัด

๓.  การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด

  ๓.๑  ส�านักการศึกษา ส�านักอนามัย ส�านักงานเขตบางกอกใหญ่ สนับสนุนหน้ากากผ้าให้กับนักเรียน โดยทาง

โรงเรียนจะจัดสรรให้นักเรียนคนละ ๓ ชิ้น 

  ๓.๒  ส�านักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่เพื่อท�าความสะอาดพื้นบริเวณ 

โดยรอบโรงเรียน รวมทั้งมีการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วย นอกจากน้ันฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 

ได้สนับสนุนให้การดูแลด้านสุขาภิบาล

  ๓.๓  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๓ จัดเจ้าหน้าที่มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่คณะครู รวมถึงขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนและการส่งต่อหากพบนักเรียน

กลุ่มเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามเรื่องสุขอนามัยทุกระยะ

๔. ปัญหาอุปสรรค

  ๔.๑  การพูด อธิบาย หรือการสื่อสารผ่านหน้ากากอนามัย เป็นอุปสรรคต่อการรับรู้เนื่องจากการฟังไม่ชัด  

ส่งผลกระทบให้นักเรียนไม่สนใจการเรียน ได้แก้ปัญหาโดยการใส่ face shield แทน

  ๔.๒  ประตูทางเข้าบริเวณด้านหน้าโรงเรยีนวดัประดู่ฉมิพลมีพีืน้ท่ีคบัแคบ ซ่ึงจะส่งผลกระทบในเวลาโรงเรยีนเลกิ 

เนื่องจากนักเรียนเดินทางกลับพร้อมกันจะเกิดความแออัด รวมท้ังมีร้านจ�าหน่ายสินค้าบริเวณหน้าโรงเรียนซ่ึงยาก 

แก่การควบคุม ส่วนในช่วงเช้าไม่เป็นปัญหามากนักเนื่องจากนักเรียนมาไม่พร้อมกัน

  ๔.๓  การให้นักเรียนกลับบ้านในช่วงเวลาเลิกเรียนซ่ึงไม่มีการจัดระเบียบโดยการเข้าแถวในสนาม บางครั้ง

นักเรียนมีการรวมตัวกันแออัดกันบริเวณทางออกของโรงเรียนซึ่งยากแก่การควบคุม

  ๔.๔  เครื่องวัดอุณหภูมิมีไม่เพียงพอ ช�ารุด เนื่องจากการใช้งานทุกวัน

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

๑.  สถานศึกษาควรด�าเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่อง 

การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และการใช้พื้นที่ร่วมกัน เช่น ห้องน�้า ระเบียงที่นั่ง ทางเดิน การเข้าแถวเคารพธงชาติ และ

การใช้โรงอาหาร 

๒.  การติดตามผลการจัดการเรียนการสอนโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน ควรมีการบันทึกรายงานผลการเรียนเพื่อ

เป็นตวัชีว้ดัผลสมัฤทธิใ์นการจดัการเรยีนการสอน แล้วรายงานต่อส�านกัการศกึษาเพือ่ทราบความคบืหน้าในการด�าเนนิการ 
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ตามมาตรการที่ก�าหนด รวมทั้งการรายงานสภาพปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการ ถ้ามี

๓.  ครูควรออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส�าหรับนักเรียนในระดับอนุบาลและระดับปฐมวัย  

เพือ่สร้างแรงจงูใจในการเรยีนรู ้ทัง้นี ้ส�าหรบักจิกรรมทีม่กีารเคล่ือนไหว ควรระมดัระวงัเรือ่งการรวมกลุ่มและมกีารสมัผสักนั  

และควรควบคุม ดูแล ให้มีการด�าเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

๔.  การแจกหน้ากากอนามยัให้แก่นกัเรยีนคนละ ๓ ผนือาจไม่เพยีงพอส�าหรบัการใช้งาน รวมทัง้การใช้งานทัง้วนัจะ

เกิดความชื้น จึงควรมีหน้ากากส�ารอง นอกจากนั้น ควรสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้ช่วยก�ากับดูแลเรื่องการท�าความ

สะอาดหน้ากากผ้าของบุตรหลานด้วย 

๕.  กรณีผู้ปกครองพาบุตรหลานไปในพื้นที่เสี่ยงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุม ดังน้ัน ควรมีการประชาสัมพันธ์

ท�าความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อให้ทราบถึงวิธีการป้องกันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสถานศึกษาควรมีการเก็บสถิติข้อมูลของ

นักเรียนที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงด้วย

๖.  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนควรมีการประเมินผลความส�าเร็จในการ

จัดการเรียนการสอนพร้อมปัญหาอุปสรรค เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรจ�านวนมาก นอกจากนั้น การจัดรูปแบบการเรียน

การสอนแบบ Online ควรมีการต่อยอดและด�าเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง รวมทั้งมีการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และ

สามารถใช้งานได้จริง

๗.  การเข้าแถวของนักเรียน ควรด�าเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัดโดย

ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 

๔. แนวทางการด�าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียน 

วัดขุนจันทร์ เขตธนบุรี 

คณะอนกุรรมการฯ ได้ลงพืน้ท่ีเยีย่มชมการด�าเนนิงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม และการปลกูฝังคุณธรรม จรยิธรรม 

ของโรงเรียนวัดขุนจันทร์ เขตธนบุรี สรุปข้อมูลได้ ดังนี้

โรงเรยีนวดัขนุจันทร์ เปิดสอนในระดบัชัน้อนบุาลถงึระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖ ปัจจบุนัมนีกัเรยีนจ�านวน ๑๐๔ คน  

แบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล จ�านวน ๒๕ คน และระดับประถมศึกษา จ�านวน ๗๙ คน มีครู ๘ คน

การด�าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนวดัขนุจนัทร์ ได้ด�าเนนิโครงการโรงเรยีนคณุธรรม ตัง้แต่ปี ๒๕๕๙ ภายใต้กจิกรรมโตไปไม่โกง ซ่ึงในปี ๒๕๕๙ 

ส�านักการศึกษาร่วมกับ ส�านักงาน ป.ป.ช จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมขึ้นโดยมีการคัดเลือกโรงเรียนแกนน�า  

และแม้โรงเรียนวัดขุนจันทร์ไม่ได้รับเลือกอยู่ในกลุ่มโรงเรียนแกนน�าแต่ได้มีการศึกษาเรียนรู้จากโรงเรียนอื่น ๆ แล้ว 

น�ามาปรบัใช้โดยมกีารวเิคราะห์หาจดุแขง็จดุอ่อน เพือ่เตมิเตม็ในส่ิงทีเ่หน็ว่ายงัไม่สมบรูณ์ จงึได้คัดเลือกคุณธรรมเป้าหมาย  

๓ ประเดน็หลกั คอื ความรบัผดิชอบ ความมวีนิยั และความสภุาพเรยีบร้อย หลังจากด�าเนินการแล้วจะสรปุผลและประเมินผล  

โดยกิจกรรมใดที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดีและผ่านเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดทั้งในด้านของผู้บริหาร ครู และ

นักเรียนแล้ว ในปีต่อไปก็จะไม่น�ากลับมาใช้อีกเพราะถือว่านักเรียนมีคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้ติดตัวแล้ว และจะเน้นคุณธรรม

ในด้านอื่นต่อไป 

การด�าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ได้ก�าหนดคุณธรรมเป้าหมาย ไว้ดังนี้

ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ คุณธรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความมีวินัย และความสุภาพ

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ คุณธรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความมีวินัย และจิตสาธารณะ

ปี ๒๕๖๓ คุณธรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ และจิตสาธารณะ
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ในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ได้ปรับคุณธรรมเป้าหมายจากความรับผิดชอบ มีวินัย ความสุภาพ เป็นความรับผิดชอบ  

มวีนิยั มจีติสาธารณะ เนือ่งจากเหน็ว่าเดก็มคีวามสภุาพเรียบร้อยตดิตวัแล้ว ถอืว่าผลการประเมนิผ่านแล้ว จงึไม่น�ามาเป็น

ตวัชีว้ดัอกี แต่เพ่ิมคณุธรรมเป้าหมายด้านจิตสาธารณะเพือ่ให้ทนักบัยคุสมัย ส่วนในปี ๒๕๖๓ เมือ่เห็นว่าเดก็มวิีนยัในตนเอง 

และผ่านการประเมินภายใต้โครงงานต่างๆ แล้ว ก็จะเปลี่ยนคุณธรรมเป้าหมาย  เพื่อเน้นคุณธรรมในด้านอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ 

คุณธรรมเรื่องความรับผิดชอบเห็นว่ามีความจ�าเป็นต้องคงไว้ และจะมีการสรุปผลเป็นรายปีในแต่ละโครงงาน การก�าหนด

คุณธรรมเป้าหมายทั้งด้านความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความสุภาพ และจิตสาธารณะ ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น  

๓ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และกลุ่มนักเรียน และก�าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ส�าหรับแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน

กลยุทธ์ส�าคัญที่น�าไปสู่ความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการ คือ ขุนจันทร์โมเดล โดยใช้เรือธงเป็นสัญลักษณ์ในการ 

ขบัเคล่ือนกิจกรรม นกัเรยีนมกีารแข่งขนัในกิจกรรมต่าง ๆ  ซึง่เป็นการแข่งขนัการท�าคณุงามความด ีผูช้นะจะได้ธงไปประดบั 

บนเรือของตนเอง ถือเป็นกลยุทธ์ที่จะให้เด็กทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมและเกิดความภาคภูมิใจ และถ้าสามารถสร้างให้เด็ก

เหล่านี้มีคุณธรรมในทุก ๆ ด้าน เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาต ิ

ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม ซึ่งถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโตไปไม่โกง

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จะมีการสอดแทรกอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามรายวิชาต่างๆ ทุกวิชาและ

ทุกระดับชั้น โดยนักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และบางกิจกรรมโรงเรียนได้สนับสนุนให้ผู้ปกครองได้เข้ามาม ี

ส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมอีกด้วย

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

๑.  ควรสนับสนุนให้ผู ้ปกครองและชุมชนโดยรอบได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมตามโครงการ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมเรื่องการต่อต้านการทุจริตในกิจกรรมแต้มสี เติมฝัน ต้านทุจริต

๒.  ควรมกีารเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลการด�าเนนิงานของโรงเรยีนไปสูส่าธารณชน เพือ่ให้ประชาชนทัว่ไปได้ทราบ

ถึงความส�าเร็จและผลงานที่โดดเด่นของโรงเรียน

๓.  การด�าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมควรด�าเนินการในทุกระดับช้ัน และควรด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ 

เกิดความยั่งยืน รวมทั้งมีการขยายผลด้วย ส่วนการเปลี่ยนคุณธรรมเป้าหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดว่าเด็ก

สามารถท�าได้ดีแล้วนั้น ควรค�านึงถึงเด็กที่รับเข้ามาใหม่และให้ความส�าคัญกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ด้วย ซึ่งเป้าหมายสุดท้าย

คือเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 

๔.  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควรมีสอดแทรกเนื้อหาในทุกวิชา ทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและ

เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเข้าไปในพฤติกรรมของเด็ก และควรมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เช่นเด็ก 

มีการพูดจาไพเราะ ไม่โกหก มีความตรงต่อเวลา ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักแยกแยะคิดวิเคราะห์ได้ ซึ่งจะท�าให้เด็กคิดเป็นท�าเป็น

๕.  ควรเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น เพราะจะช่วยปลูกฝังให้ติดตัวเด็ก 

จนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

๕.  พิจารณาระบบการศึกษาประเทศต้นแบบการปฏิรูปการศึกษาที่ประสบความส�าเร็จ 

คณะอนกุรรมการฯ ได้พจิารณาศกึษาระบบการศกึษาประเทศต้นแบบการปฏิรปูการศกึษาทีป่ระสบความส�าเรจ็ เช่น 

ประเทศเยอรมนั ประเทศองักฤษ ประเทศฮ่องกง ประเทศฟินแลนด์ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญีปุ่น่ และประเทศสิงคโปร์ 

ซึง่จากการศกึษาพบว่าระบบการจดัการศกึษาในต่างประเทศมคีวามเข้มข้นตามมาตรฐานสากล โดยเน้นครตู้องมคีณุภาพ

และให้นกัเรยีนสามารถคดิวเิคราะห์ กล้าคดิกล้าท�า มคีณุธรรม จรยิธรรม รูห้น้าที ่มคีวามรบัผดิชอบ มรีะเบยีบวนิยั เตบิโต

เป็นผู้ใหญ่ที่ดีและสามารถท�างานได้ทุกคน 
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ส�าหรับการปฏิรูปการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จะต้องด�าเนินการทั้งระบบ ซ่ึงต้องใช้เวลาและความละเอียด

รอบคอบ โดยจะต้องมกีารระดมความคดิเห็น ศกึษา วจิยั เพือ่ให้การศกึษาออกมามีเป้าหมายทีช่ดัเจน ทัง้น้ี ในประเทศไทย

มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหาร ท�าให้การพัฒนาระบบหรือ

บริหารจัดการระบบการศึกษาขาดความต่อเน่ือง และการปฏิรูประบบการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จะต้องมีปัจจัยที่

เกีย่วข้องกบัด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง การศกึษา และวฒันธรรม ซึง่มคีวามเกีย่วข้องเชือ่มโยงกนัทัง้หมด เพราะฉะนัน้ 

การปฏิรูปจะเปลี่ยนเฉพาะการศึกษาอย่างเดียวไม่ได้

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า การศึกษาระบบการศึกษาประเทศต้นแบบการปฏิรูปการศึกษาที่ประสบ

ความส�าเร็จนั้น จะต้องน�าข้อมูลการจัดระบบการศึกษาของแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นถึงจุดเด่น จุดด้อย 

ในแต่ละด้าน ส�าหรับการปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศไทย นอกจากการให้ความส�าคัญเรื่องการเรียนการสอนที่เน้น

ทักษะด้านวิชาการแล้ว ควรให้ความส�าคัญเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา การเอ้ือเฟื้อ

เผื่อแผ่ การมีจิตสาธารณะ การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งควรน�าข้อมูลโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนคุณธรรมสังกัด สพฐ. มาประกอบการพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียน 

การสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

๑.  การศึกษาระบบการศึกษาประเทศต้นแบบการปฏิรูปการศึกษาที่ประสบความส�าเร็จจะต้องน�าข้อมูลการจัด

ระบบการศึกษาของแต่ละประเทศมาศึกษาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงจุดเด่น จุดด้อย ในแต่ละด้าน เพื่อให้สามารถน�ามา

ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม

๒.  การปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศไทย นอกจากการให้ความส�าคัญเรื่องการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ 

ด้านวิชาการแล้ว ควรให้ความส�าคัญเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  

การมีจิตสาธารณะ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๓
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๓ ได้ด�าเนินการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการศึกษา 

วัฒนธรรม และหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายในพ้ืนท่ีเขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม ลาดกระบัง หนองจอก ประเวศ 

และภาษีเจริญ ซึ่งจากการประชุมร่วมกับส�านักการศึกษาและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ ๗ ส�านักงานเขตที่

รับผิดชอบ เพื่อรับทราบผลการด�าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนในประเด็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการบริหาร

การจดัการทัง้ในด้านกายภาพ ด้านบคุลากร  ด้านงบประมาณ และการจดัการเรยีนการสอนของครสูอนภาษาต่างประเทศ 

และปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ สามารถ

สรุปประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญเห็นควรที่กรุงเทพมหานครน�าไปปรับปรุง แก้ไข เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

ด้านการศึกษา ปรากฏผล ดังนี้

๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๑.๑ ผลการทดสอบ O-NET, RT, NT ๓ ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตประเวศ ลาดกระบัง และหนองจอก สรุปได้ดังนี้

  ๑.๑.๑ ส�านักงานเขตประเวศ มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๑๖ โรงเรียน แบ่งเป็นระดับ 

ประถมศึกษา จ�านวน ๑๒ โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จ�านวน ๔ โรงเรียน
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   (๑) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

    ๑) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�านวน ๑๒ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ยระดับส�านักงานเขต  

พบว่า มคีะแนนต�า่กว่าระดบัประเทศและระดบัสงักัด และเมือ่พจิารณาเป็นรายโรงเรยีน พบว่า มโีรงเรยีนทีไ่ด้คะแนนเฉลีย่

สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา จ�านวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง

    ๒) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ�านวน ๒ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉล่ียระดับส�านักงานเขต  

พบว่า มีคะแนนต�่ากว่าระดับประเทศทุกวิชา 

    ๓) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ�านวน ๒ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉล่ียระดับส�านักงานเขต  

พบว่า ส�านักงานเขตประเวศมีคะแนนต�่ากว่าระดับประเทศและระดับสังกัดทุกวิชา

   (๒) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตประเวศ พบว่า ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ คุณภาพการอ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ส�านักงานเขต

ประเวศต�่ากว่าระดับสังกัดกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ ในปี ๒๕๖๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยส�านักงานเขตประเวศ  

สูงกว่าระดับสังกัดกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ

   (๓) ผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test: NT) ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตประเวศ พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยส�านักงานเขตประเวศ ต�่ากว่าระดับสังกัด

กรุงเทพมหานครและระดับประเทศ

  ๑.๑.๒ ส�านักงานเขตลาดกระบัง มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๒๐ โรงเรียน แบ่งเป็นระดับ

ประถมศึกษา จ�านวน ๑๑ โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน ๙ โรงเรียน 

   (๑) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

    ๑) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ�านวน ๑๑ โรงเรียน ผลคะแนนเฉล่ียระดับส�านักงานเขต  

พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ และเมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบว่ามีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับ

ประเทศทุกวิชา จ�านวน ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนประสานสามัคคี โรงเรียนวัดพลมานีย์ โรงเรียนเคหะชุมชน และโรงเรียน

วัดปลูกศรัทธา

    ๒) ระดับช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี ๓ จ�านวน ๙ โรงเรยีน จากผลคะแนนเฉลีย่ระดบัส�านกังานเขต พบว่า  

มีคะแนนต�่ากว่าระดับประเทศทุกวิชา  

   (๒) ผลการประเมนิความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๑ โรงเรยีน

ในสังกัดส�านักงานเขตลาดกระบัง พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยคุณภาพการอ่านของส�านักงานเขตประเวศต�่ากว่าระดับสังกัด

กรุงเทพมหานคร และสูงกว่าระดับประเทศ ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

   (๓) ผลการทดสอบความสามารถขัน้พืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาต ิ(Nation Test: NT) ชัน้ประถมศกึษา 

ปีที่ ๓ โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตลาดกระบัง พบว่า ในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยส�านักงานเขตประเวศ  

ต�า่กว่าระดบัสงักัดกรงุเทพมหานคร และระดบัประเทศ ในปี ๒๕๖๒ ระดบัคะแนนเฉลีย่ส�านกังานเขตประเวศสูงกว่าระดบั

สังกัดกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ

  ๑.๑.๓ ส�านกังานเขตหนองจอก มโีรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร จ�านวน ๓๗ โรงเรยีน แบ่งเป็นระดบัประถม

ศึกษา จ�านวน ๓๐ โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน ๗ โรงเรียน

   (๑) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
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    ๑)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�านวน ๓๐ โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ยระดับส�านักงานเขต 

พบว่า มีคะแนนต�่ากว่าระดับกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ โดยมีวิชาภาษาไทยที่มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ

    ๒)  ระดับช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี ๓ จ�านวน ๙ โรงเรยีน จากผลคะแนนเฉลีย่ระดบัส�านกังานเขต พบว่า  

มีคะแนนต�่ากว่าระดับประเทศทุกวิชา  

   (๒) ผลการประเมนิความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๑ โรงเรยีน

ในสังกัดส�านักงานเขตหนองจอก พบว่าในปี ๒๕๖๐ คุณภาพการอ่านมีระดับคะแนนเฉลี่ยของส�านักงานเขตหนองจอก 

ต�่ากว่าระดับสังกัดกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยส�านักงานเขตหนองจอก  

สูงกว่าระดับสังกัดกรุงเทพมหานคร

   (๓) ผลการทดสอบความสามารถขัน้พืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาต ิ(Nation Test: NT) ชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ ๓ โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตหนองจอก พบว่า ในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยส�านักงานเขตหนองจอก  

ต�่ากว่าระดับสังกัดกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ ในปี ๒๕๖๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยส�านักงานเขตหนองจอกสูงกว่า

ระดับสังกัดกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ

๑.๒ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

  โรงเรียนได้ด�าเนินการพัฒนานักเรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักศาสนาทั้งศาสนาพุทธและ

ศาสนาอิสลาม เช่น กิจกรรมในโครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสีขาว โตไปไม่โกง กิจกรรมโรงเรียน

กรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด กิจกรรมในโครงการวันส�าคัญ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ (ศาสนาพุทธ)  โรงเรียนวิถีธรรม 

(ศาสนาอิสลาม) กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

๑.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  โดยโรงเรียนได้จัดท�าแผนการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน  

กระบวนการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการประกอบแผนพัฒนางานวิชาการ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนาการอ่านออก 

เขยีนได้ อ่านคล่อง เขยีนคล่อง โครงการบ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อย โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูข้องนกัเรยีน

ฯลฯ พร้อมทั้งมีการประเมินโครงการ และรายงานผลการด�าเนินงาน

๒.  การบริหารจัดการ 
โดยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด�าเนินการทั้งในด้านกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านการ

จดัการเรยีนการสอนของครสูอนต่างประเทศ เพือ่พฒันาคุณภาพในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร

ได้อย่างเป็นระบบ

๒.๑ ด้านกายภาพ/วัสดุอุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

  ๒.๑.๑ โรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศที่สอดคล้องกับสภาพชุมชน มีความร่มรื่น สะอาด 

ปลอดภยั โดยยดึหลกัความปลอดภยัตามมาตรการรกัษาความปลอดภยัของกรงุเทพมหานคร และมมีาตรการป้องกนัการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ๒.๑.๒ วสัดอุปุกรณ์ทกุโรงเรยีนได้รบัการจดัสรรงบประมาณด้านวสัดอุปุกรณ์และส่ือการเรียนการสอน และ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างทั่วถึง เพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน 
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๒.๒ ด้านบุคลากร

  ปัจจุบนัพบว่า โรงเรียนยงัมอีตัราก�าลงัครทูีว่่างอยูจ่�านวนมากเนือ่งจากมกีารขอโอน การขอย้าย การขอลาออก  

และการเกษียณอายุราชการ โดยเฉพาะในสาขาวิชาอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  

สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ศิลปศึกษา พลศึกษา บรรณารักษ์ การศึกษาพิเศษ ดนตรีสากล ดนตรีไทย คหกรรม 

เกษตรกรรม อีกทั้งยังขาดเจ้าพนักงานธุรการประจ�าโรงเรียน

๒.๓  ด้านงบประมาณ

  โรงเรียนได้รบังบประมาณเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนกัเรยีน ประกอบด้วย งบประมาณรายหวัของ

นักเรียน และงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาอาคารสถานที่/แหล่งเรียนรู้

  ๒.๓.๑  งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียน ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน  

ค่าอปุกรณ์การเรยีน ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน ค่าหนงัสอืเรยีน ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีน ค่าสนบัสนนุอาหารเสรมิ (นม)  

ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน และค่าสื่อและสิ่งอ�านวยความสะดวก 

  ๒.๓.๒ งบกรุงเทพมหานคร 

   (๑) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียน ได้แก่ ค่าทุนอาหารกลางวันนักเรียน ค่าอาหารเช้า

ของนักเรียน ค่าประกันอุบัติเหตุ

   (๒) เพื่อใช้ในการพัฒนาอาคารสถานที่/แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ค่าซ่อมแซมโรงเรียน และค่าปรับปรุง

โรงเรียน โดยมีการตรวจสอบรายละเอียดตามสภาพข้อเท็จจริง ตามความจ�าเป็นเร่งด่วนของโรงเรียน

๒.๔ ด้านการจัดการเรียนการสอนของครูสอนภาษาต่างประเทศ

  ๒.๔.๑  โครงการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณกรุงเทพมหานคร โดยจัดการเรียน 

การสอนตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โครงการสอนภาษาจีน  

ภาษาอาหรับ ภาษามลายู ภาษาญี่ปุ่น

  ๒.๔.๒ โครงการสองภาษา เป็นโครงการของส�านักการศึกษาด�าเนินการสนับสนุนโรงเรียนที่เปิดการเรียน 

การสอนสองภาษา โดยการจดัการเรยีนการสอนจะมคีรไูทยและครชูาวต่างประเทศท�างานร่วมกนั โดยครชูาวต่างประเทศ 

ท�าการสอนโดยการเตรียมแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลกัสตูรและตวัช้ีวดัร่วมกบัครไูทย และครไูทยช่วยควบคุมชัน้เรยีน 

และสังเกตการณ์การเรียนรู ้ของนักเรียนและให้ความช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 

ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
๓.๑ การขอโอน การขอย้าย การขอลาออก และการเกษยีณอายรุาชการของข้าราชการครแูละเจ้าพนกังานธรุการ

โรงเรียนในสังกัด ท�าให้โรงเรียนขาดครูในหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะวิชาเอก และส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของ

นักเรียนและการด�าเนินงานธุรการของโรงเรียน

๓.๒ การสร้างบ้านพกัคร ูมข้ีอจ�ากดัด้านสถานทีแ่ละงบประมาณ เนือ่งจากส่วนใหญ่โรงเรยีนมพีืน้ทีจ่�ากดัไม่สามารถ

ก่อสร้างตามแบบได้ และกรณทีีดิ่นทีม่ผีูบ้รจิาค อาจติดเงือ่นไขตามเจตจ�านงของผูบ้รจิาคทีป่ระสงค์ให้ใช้ส�าหรบัการศกึษา

เท่านั้น เช่น โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

๓.๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่าโดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากขาดเรียนบ่อย ท�าให้

การเรียนไม่ต่อเนื่อง 
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๓.๔ การขาดแคลนอัตราก�าลังทั้งสายงานบริหารและระดับปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูต้องรับภาระงานมากขึ้น 

เนื่องจากครูต้องปฏิบัติงานอีกหน้าที่หนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อทดแทนอัตราก�าลังที่ว่าง

๓.๕  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นท่ีเขตหนองจอก มี ๓๗ โรงเรียน ในแต่ละปีได้รับงบประมาณในการ

ปรับปรุงโรงเรียนเพียง ๙ โรงเรียน เนื่องจากมีงบประมาณจ�ากัด 

๔.  ข้อคิดเห็นของส�านักงานเขต
๔.๑  โครงการทุนเอราวัณ ควรสนับสนุนให้นักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ขาดโอกาสและมีความตั้งใจเรียน 

เพื่อสนับสนุนให้เด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง

๔.๒  ส�านักการศึกษาควรพิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์ในการขอโอน ย้าย หรือลาออก ของข้าราชการครูในสังกัด

โดยจะขอโอน ย้ายได้ต่อเมื่อมีต�าแหน่งมาทดแทน เพื่อให้การเรียนมีความต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู 

๔.๓  ส�านักการศึกษาควรเพิ่มการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และเพิ่ม

จ�านวนชั่วโมงการสอน จากเดิมสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง เป็น ๒ ชั่วโมง เนื่องจากเป็นวิชาทักษะ เน้นการพูด

๔.๔  ส�านกัการศกึษาควรพจิารณาปรบัโครงสร้างจ�านวนชัน้ของอาคารเรยีนของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครให้

สูงขึ้น ปัจจุบันโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองและมีพื้นที่จ�ากัด จ�านวนนักเรียนมีเพิ่มมากขึ้น ควรมีการวางแผนรองรับส�าหรับ

อนาคต   
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๑. ส�านกัการศกึษาได้มกีารเรยีกบรรจแุละปฐมนเิทศข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาบรรจใุหม่เพือ่ปฏบิตังิาน 

ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตต่าง ๆ จ�านวน ๖๔๔ คน โรงเรียนที่ยังขาดอัตราก�าลัง ควรประสานส�านักงานเขต เพื่อแจ้ง

ให้ส�านักการศึกษาทราบและเรียกบรรจุครูตามต�าแหน่งที่ว่างต่อไป 

๒. ส�านักการศึกษาได้ตั้งคณะกรรมการก�าหนดรูปแบบอาคารเรียนให้กับสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยจะมีการปรับรูปแบบอาคารให้สอดคล้องกับพื้นที่ของสถานศึกษา 

๓. โรงเรียนควรให้ความส�าคัญกับวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับ

นักเรียน

๔. การเรียนภาษาต่างประเทศ ควรจัดท�าแบบประเมินผลการเรียนของนักเรียนทั้งก่อนและหลังการเรียนภาษา 

เพื่อเป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 

๕. ส�านักงานเขตต้องท�าข้อมูลสถิตินักเรียนให้มีความชัดเจน เช่น จ�านวนนักเรียน ณ วันที่ของบประมาณ และ

จ�านวนนกัเรยีน ณ ปัจจบุนัทีด่�าเนนิการเบกิจ่ายงบประมาณ เพือ่ให้การใช้จ่ายงบประมาณตรงตามความเป็นจรงิกบัจ�านวน

นักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน

๖. การจัดท�าค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของส�านักงานเขตในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างควร

พิจารณาโดยมีการจัดล�าดับความส�าคัญ เหตุผลความจ�าเป็น ต้องสะท้อนความเป็นจริงกับผลงานที่จะต้องให้เกิดขึ้น 

เนื่องจากมีโรงเรียนในสังกัดจ�านวนมาก

๗. ส�านักงานเขตควรจัดท�าข้อมูลจ�านวนกรอบอัตราก�าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

จ�านวนผู้ครองต�าแหน่ง และอัตราว่าง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู

๘.  กรุงเทพมหานครควรจัดสวัสดิการบ้านพักครูให้กับสถานศึกษาในพื้นที่เขตรอบนอก ซึ่งเป็นโรงเรียนชายขอบ

ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และแก้ไขปัญหาการขอโอนย้าย

กลับภูมิล�าเนาเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพสูง
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๙.  ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ควรให้ความส�าคัญ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  

ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน เนื่องจากเป็นภาษาที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นในยุคปัจจุบัน

๑๐.กรุงเทพมหานครได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูโดยจัดท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันการศึกษา 

เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณภาพและแก้ไขปัญหาในระยะยาว ได้แก่ โครงการทุนเอราวัณ ซ่ึงให้กับบุตรข้าราชการและลูกจ้าง

กรงุเทพมหานคร และนกัเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร และโครงการความร่วมมอืการผลิตครกูรณพีเิศษ โดยได้ท�าบนัทกึ

ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ สถาบันการศึกษาของรัฐ ในกลุ่มวิชาที่ขาดแคลน (โครงการช้อนครู)

ผลงานคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๔ 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดท่ี ๔ ได้ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนด โดยได้พิจารณา

ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการศึกษา วัฒนธรรม และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่เขตปทุมวัน บางรัก สาทร 

บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง สวนหลวง บางนา และบางบอน คณะอนุกรรมการฯ ได้ด�าเนินการ

ประชุมรวมทั้งสิ้น ๒๔ ครั้ง โดยมีผลการด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑.  การด�าเนินโครงการลดการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในกลุ่มสาระส�าคัญ  
(โครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการ)

คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักการศึกษาเพ่ือหารือการด�าเนินโครงการลดการขาดแคลนครูและ

บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในกลุ่มสาระส�าคัญ (โครงการจ้างครูเกษียณอายุราชการ) ซึ่งได้รับการรายงาน

ว่า ส�านักการศึกษาได้ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายโครงการการลดปัญหาการขาดแคลนข้าราชการครู

กรงุเทพมหานครในกลุม่สาระการเรยีนรู้ทีส่�าคัญเพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษา เป็นเงนิ ๔,๖๐๘,๐๐๐ บาท  ซึง่ต่อมาส�านกั

งบประมาณกรุงเทพมหานคร มีข้อท้วงติงว่า ส�านักการศึกษามีแผนด�าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยเริ่มประกาศรับสมัครสอบในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ประกาศผลสอบประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ และสามารถเรียกบรรจุเข้ารับราชการได้ประมาณต้นเดือนมิถุนายน 

๒๕๖๒ ในขณะเดียวกัน โครงการลดปัญหาการขาดแคลนข้าราชการครูฯ จะเริ่มจ้างบุคคลภายนอกช่วยสอนตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกับการบรรจุข้าราชการครูฯ ที่ประกาศรับสมัครสอบฯ รวมไปถึงกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ที่จะให้บุคคลภายนอกช่วยสอนซ�้าซ้อนกับการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ดังกล่าวด้วย ส�านักงบประมาณฯ  

จึงขอให้ส�านักการศึกษายืนยันว่ามีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการโครงการดังกล่าว โดยขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการ

พจิารณาเพ่ิมเติมและกรณยีนืยนัว่าไม่ซ�า้ซ้อน ให้จดัท�าแผนการสอนและข้อมลูต�าแหน่งอตัราว่างทีจ้่างทดแทนของบคุลากร

ภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน จ�านวน ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส�าคัญ  

ทั้งนี้ ส�านักการศึกษา ได้ด�าเนินการส�ารวจข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ และมีความประสงค์จะช่วยปฏิบัติ 

ราชการด้านการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีส�าคัญ ๖ กลุ่มสาระ ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย สงัคมศกึษา และดนตร ีโดยได้รบัค่าตอบแทน ชัว่โมงละ ๒๐๐ บาท และให้ปฏบิตังิาน 

ไม่เกนิวันละ ๔ ช่ัวโมง ไปยงัทกุส�านกังานเขต ปรากฏว่า มสี�านกังานเขตทีป่ระสงค์จ้างครท่ีูเกษยีณอายรุาชการปฏบิตัริาชการ 

ด้านการสอน จ�านวน ๓๐ ส�านักงานเขต รวมจ�านวน ๗๓ คน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการลดปัญหาการ 

ขาดแคลนครูฯ เป็นการด�าเนินงานท่ีซ�้าซ้อนกับการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
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๑. กรงุเทพมหานครควรรเิริม่ด�าเนนิโครงการขยายอายเุกษยีณราชการแก่ข้าราชการคร ูจากเดมิ ๖๐ ปีเป็น ๖๕ ปี  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน

๒. โครงการจ้างครูเกษียณ อาจก�าหนดเงื่อนไขการรับสมัครโดยก�าหนดช่วงเวลาการปฏิบัติงานในระยะ ๓ เดือน 

๖ เดือน หรือ ๑ ปี ภายใต้เงื่อนไขให้มีการสิ้นสุดสัญญาจ้างต่อเมื่อกรุงเทพมหานครมีการเปิดสอบและเรียกบรรจุผู้สอบได้

ในสาขาวิชาที่มีการจ้าง

๒. การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑ (จตุจักร)
คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้อ�านวยการส�านักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ส�านักวัฒนธรรม 

กฬีา และการท่องเทีย่ว เพือ่หารอืและรบัทราบข้อมลูการบรหิารจดัการพพิธิภณัฑ์เดก็กรงุเทพมหานคร แห่งที ่๑ (จตจัุกร) 

พร้อมเยี่ยมชมการด�าเนินงานภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งมีข้อมูลสรุปได้ ดังนี้

๑. ความเป็นมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมีพระราชประสงค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้อย่าง

เพลิดเพลินในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานครจึงได้สนองพระราชปรารภดังกล่าวด้วยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

กรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร 

หลังจากเปิดให้บริการมาเป็นเวลากว่า ๖ ปี กรุงเทพมหานครได้ด�าเนินการปรับปรุงชุดนิทรรศการ ปรับภูมิทัศน์ และ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการให้เป็นพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 

ที่มีคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์” บนพื้นที่ ๔ ไร่ ๒ งาน โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ทางการศึกษา 

ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้รับและสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการลงมือท�า (Learning by Doing) เป็นการเรียนรู ้

นอกห้องเรียนส�าหรับเด็กวัยแรกเกิด – ๑๒ ปี และเปิดให้บริการอีกครั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘

๒. พิพิธภัณฑ์เด็กฯ เปิดให้บริการในวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 

ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ และไม่เก็บค่าเข้าชม มีอาคารจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย 

 ๒.๑  อาคารจักรวาล เหมาะส�าหรับเด็กในช่วงวัย ๗-๑๒ ปี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องภัยธรรมชาติ ภาวะ 

โลกร้อน และสิ่งแวดล้อม 

 ๒.๒  อาคารสายรุ้ง เป็นพื้นที่ส�าหรับการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในช่วงอายุ ๐-๖ ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ส�าคัญ

มากส�าหรบัการพฒันาสมองและกล้ามเนือ้ และยงัมนีทิรรศการภายนอก ทีเ่ปิดพ้ืนทีก่ารเรยีนรูก้ลางแจ้งในสภาพแวดล้อม

และอุปกรณ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยช่วยพัฒนาทักษะให้เด็กๆ

 ๒.๓  อาคารทอตะวัน เหมาะส�าหรับเด็กในช่วงอายุ ๗-๑๒ ปี เป็นพื้นที่สร้างสรรค์นิทรรศการความรู้ ซึ่งจะ 

ส่งเสริมการสร้างกระบวนความคิดไปสู่องค์ความรู้ใหม่ 

 ๒.๔  อาคารยูนิลิเวอร์ (ปิดให้บริการเนื่องจากอยู่ระหว่างรอการปรับปรุง)

 ๒.๕  ลานกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นพื้นท่ีการเรียนรู้กลางแจ้งเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายของเด็ก 

ในแต่ละช่วงวัย ประกอบด้วย สวนน�้า ลานน�้าพุ สนามเด็กเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กๆ ได้เรียนรู้กลางแจ้ง ออกแรง

ปีนป่าย และโซนผจญภัยในป่า กระตุ้นให้เด็กๆ ได้ฝึกสมรรถนะทางร่างกาย

๓. บุคลากร มีบุคลากร จ�านวน ๑๔๑ คน ประกอบด้วย ข้าราชการประจ�า ๑ คน และช่วยราชการ ๑ คน วิทยากร 

ประจ�าฐานการเรียนรู้ จ�านวน ๑๐ คน อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็ก จ�านวน ๘๓ คน ช่างระบบดูแลอาคาร จ�านวน ๖ คน 

พนักงานรักษาความปลอดภัย จ�านวน ๒๐ คน และพนักงานรักษาความสะอาด จ�านวน ๒๐ คน

๔.  สถิติผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑ (จตุจักร) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ มีดังนี้

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  จ�านวน ๒๘๘,๙๕๔ คน 
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 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  จ�านวน ๒๖๘,๒๖๕ คน 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  จ�านวน ๑๑๒,๗๒๘ คน  (๑ ตุลาคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓)

 นอกจากนี ้มสีถานศึกษาต่างๆ ทัง้ในกรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดัเข้ามาใช้บริการ พพิธิภณัฑ์แห่งนีเ้ป็นแหล่ง

เสรมิสร้างการเรยีนรูใ้ห้แก่เดก็และเยาวชน จ�านวน ๒,๕๔๗ หน่วยงาน รวมถงึนกัศกึษาทีส่นใจเข้ามาจดัท�าสือ่ประชาสมัพันธ์

ต่าง ๆ ผ่านโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ อีกเป็นจ�านวนมาก

๕. ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน

 ๕.๑  ปัญหาการขาดแคลนบคุลากร เนือ่งจากพพิธิภณัฑ์เดก็ แห่งที ่๑ (จตจุกัร) ได้เปิดอาคารการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ  

๑ อาคาร ท�าให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการ

 ๕.๒  ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอโดยเฉพาะในการจัดกิจกรรมวันเด็กของทุกปี มีเด็กมาร่วมกิจกรรมเป็น

จ�านวนมาก จึงต้องการสนับสนุนงบประมาณเพิ่ม

๓. ความคืบหน้าการด�าเนินโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาโรงเรียนสถานีพรมแดน  
เขตบางบอน

คณะอนกุรรมการฯ ได้ประชมุร่วมกบัผูอ้�านวยการเขตบางบอนและผู้เกีย่วข้องเพือ่ตดิตามความคบืหน้าการด�าเนนิ

โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาโรงเรียนสถานีพรมแดน เขตบางบอน สืบเนื่องจากนางประจวบ  

แสงเนตรสว่าง ได้บรจิาคทีด่นิเนือ้ที ่๕ ไร่ ๒๒ ตารางวา ให้แก่โรงเรยีนสถานพีรมแดน (รกัษาศขุราษฎร์บ�ารงุ) เขตบางบอน 

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์แต่ในขณะที่โรงเรียนสถานีพรมแดนได้รับ

บรจิาคทีด่นิน้ัน เป็นช่วงท่ีโรงเรยีนมจี�านวนนักเรียนลดลงและมอีาคารเรยีนเพยีงพอ ประกอบกบัทีด่นิดังกล่าวยงัมผู้ีเช่าทีด่นิ

รายเดิมที่ยังไม่ได้ย้ายออกไป ส�านักงานเขตบางบอน จึงยังไม่ได้พิจารณาเสนอของบประมาณเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์

ในทีด่นิ และนบัตัง้แต่ได้รบับรจิาคทีด่นิจนถงึปัจจบุนั กรงุเทพมหานครยงัไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทีด่นิดงักล่าว โดยปล่อยไว้มี

สภาพเป็นทีร่กร้างว่างเปล่า ซึง่นอกจากจะขดัต่อวตัถปุระสงค์ของผูบ้รจิาคแล้ว ยงัอาจเป็นเหตใุห้ผูบ้รจิาคขอเรยีกคนือกีด้วย

ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง) ได้ลงพื้นที่เยี่ยม

ประชาชนในพื้นที่เขตบางบอน ได้พบปะกับนางประจวบ แสงเนตรสว่าง ผู้บริจาคที่ดิน ซึ่งได้ขอให้เร่งรัดการใช้ประโยชน์

ในที่ดิน เนื่องจากตนเองมีอายุมากแล้วต้องการเห็นว่ามีการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในขณะที่ตนเองยังมีชีวิตอยู่  

ซึ่งผู้ว่าฯ ได้สั่งการมอบหมายส�านักงานเขตบางบอนพิจารณาด�าเนินการ ดังนั้น ส�านักงานเขตบางบอนจึงมีแผนการ

พฒันาทีดิ่นให้เกิดประโยชน์โดยการก่อสร้างศูนย์การเรยีนรูต้ามศาสตร์พระราชาเนือ่งจากพืน้ทีต่ัง้มคีวามเหมาะสมส�าหรบั

การพฒันาให้เป็นศนูย์การเรยีนรูส้�าหรับประชาชนทัว่ไป โดยอยูใ่นศนูย์กลางชมุชนและตดิถนนหลายสาย จะเกดิประโยชน์

กับกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ท้ังนักเรียน ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่

รวบรวมพืชพันธุ์ไม้หายากและมีชื่อเสียงของท้องถิ่น อาทิ ต้นบอนสี ส้มบางมด ให้คงอยู่ในพื้นที่ โดยไม่ถูกกลืนหายไปจาก

การพัฒนาของเมืองและการขยายพื้นที่อยู่อาศัย 

ส�านกังานเขตบางบอน จงึได้ขอจดัสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓ แต่ไม่ได้รบังบประมาณ เนือ่งจากเอกสารประกอบการ

เสนอขอจดัสรรงบประมาณไม่ครบถ้วน ประกอบกบัไม่สามารถบรรจลุงในแผนปฏิบตัริาชการประจ�าปีได้ทนัตามก�าหนดเวลา 

งบประมาณจึงเป็นอันตกไป ต่อมา ส�านกังานเขตบางบอนได้จดัท�าเอกสารประกอบการขอตัง้งบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๔  

ครบถ้วนตามที่ส�านักงบประมาณฯ ก�าหนด แต่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองก�าหนดให้รายการก่อสร้างโรงเรียน 

หรือการก่อสร้างอาคารที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนจะต้องผ่านท่ีประชุมของส�านักการศึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

และให้ความเหน็ชอบให้ใช้พืน้ทีก่่อน ซ่ึงถือว่ายงัไม่ผ่านกระบวนการหรอืขัน้ตอนการพิจารณา ดงันัน้ ส�านกังานเขตบางบอน 

ได้มีหนังสือหารือส�านักการศึกษา ซ่ึงส�านักการศึกษามีนโยบายสนับสนุนอยู่แล้ว แต่การให้ความเห็นชอบโครงการฯ  
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มิได้อยู่ในอ�านาจหน้าท่ีของส�านักการศึกษา กรณีดังกล่าวเป็นการริเริ่มด�าเนินโครงการโดยส�านักงานเขต จึงต้องน�าเรียน 

ผูบ้งัคบับญัชาตามล�าดบัชัน้ในสายการบงัคบับญัชาของต้นสงักดั พร้อมทัง้ขอให้ส�านกังานเขตบางบอนประสานกองทะเบยีน 

ทรพัย์สนิและพสัด ุส�านกัการคลงัเพือ่ขอใช้พืน้ทีเ่นือ่งจากขณะนีย้งัไม่มหีน่วยงานใดขอใช้พืน้ทีด่งักล่าว ซึง่ต่อมา ส�านกังาน

เขตบางบอนได้มหีนงัสือถงึกองทะเบยีนทรพัย์สนิและพสัด ุเพือ่ขอใช้พืน้ทีแ่ละขณะนีอ้ยูร่ะหว่างขัน้ตอนรอการประชุมของ

คณะกรรมการการพิจารณาแนวทางการพัฒนาท่ีดินและอาคารกรุงเทพมหานคร (กทอ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

โครงการซึง่ในเรือ่งนีไ้ด้เคยน�าเข้าทีป่ระชมุ กทอ. ไปแล้ว ๑ ครัง้ แต่เนือ่งจากยงัมรีายละเอยีดบางประเด็นทีค่ณะกรรมการ 

กทอ.มีข้อสังเกตและข้อทักท้วงให้มีการแก้ไข และได้แจ้งให้ส�านักงานเขตบางบอนจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้ 

อยู่ระหว่างรอเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมพิจารณาครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

ส�านักงานเขตบางบอน ควรเร่งรัดด�าเนินการแก้ไขรายละเอียดในประเด็นที่คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการ

พัฒนาที่ดินและอาคารกรุงเทพมหานคร (กทอ.) มีข้อสังเกตและข้อทักท้วง และจัดส่งเอกสารต่อคณะกรรมการ กทอ. 

เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

๔. การขอใช้ที่ดินบางส่วนของโรงเรียนแจ่มจันทร์เพื่อก่อสร้างอาคารส�านักงานเขตวัฒนา
คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชมุร่วมกบัผูอ้�านวยการส�านกัการศกึษา ผูอ้�านวยการเขตสวนหลวง ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

โรงเรียนแจ่มจันทร์ ผู้แทนชุมชนในพื้นท่ีเขตวัฒนา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเรื่องการขอใช้ที่ดินบางส่วนของโรงเรียน

แจ่มจนัทร์เพือ่ก่อสร้างอาคารส�านกังานเขตวฒันา สบืเนือ่งจากปัจจบุนัส�านกังานเขตวัฒนาตัง้อยูใ่นอาคารลิเบอร์ตี ้ซึง่เป็น 

อาคารนติบิคุคล โดยมกีารเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่ ๑๐ ล้านบาท/ปี ซ่ึงเป็นค่าเช่าทีส่งูมาก ประกอบกบัสถานทีต่ัง้ในปัจจบุนัไม่สามารถ

รองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอเนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่มารับบริการจ�านวนมาก ท�าให้ไม่ได้รับความ

สะดวกเนื่องจากมีข้อจ�ากัดด้านพื้นที่ ทั้งนี้ผู้อ�านวยการเขตวัฒนาในหลายสมัยที่ผ่านมา ได้พยายามเจรจากับเจ้าของที่ดิน

หลายแห่งเพือ่ขอซือ้ทีด่นิส�าหรบัการก่อสร้างอาคารส�านกังานเขต แต่เนือ่งจากเขตวฒันาเป็นพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิ ทีด่นินบัวนั 

จะมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของเมืองจึงยังไม่สามารถจัดหาที่ดินได้   

ด้วยเหตุผลดังกล่าวส�านักงานเขตวัฒนาจึงได้หาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมส�าหรับการก่อสร้างอาคารส�านักงานเขต

แห่งใหม่ โดยเห็นว่าโรงเรียนแจ่มจันทร์ ซึ่งมีพื้นที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา (๑,๑๙๓ ตารางวา) และกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เป็นของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมที่จะจัดสรรพื้นที่บางส่วนส�าหรับก่อสร้างอาคารส�านักงานเขต

วัฒนาเป็นที่ท�าการถาวร และได้มีการตั้งคณะท�างานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอาคารส�านักงานเขตวัฒนา 

ในพืน้ทีบ่างส่วนของโรงเรยีนแจ่มจนัทร์ รวมทัง้ฝ่ายโยธาได้ด�าเนนิการออกแบบอาคารทีเ่หมาะสม โดยแบ่งเป็นพืน้ทีที่จ่ะใช้

ก่อสร้างส�านักงานเขต ประมาณ ๓ งาน ๑๘.๑๐ ตารางวา หรือประมาณ ๓๑๘.๑ ตารางวา พื้นที่โรงเรียนคงเหลือประมาณ 

๒ ไร่ ๗๕.๙๐ ตรว. หรือประมาณ ๘๗๕.๙ ตารางวา โดยจะรื้ออาคารให้น้อยที่สุด และประหยัดงบประมาณให้มากที่สุด

จากการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นกรณีการขอใช้ท่ีดินบางส่วนของโรงเรียนแจ่มจันทร์เพื่อก่อสร้างอาคารส�านักงาน

เขตวัฒนา ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วย และมีบางส่วนเห็นด้วยโดยให้เหตุผลดังนี้

๑. กรณีผู้ที่ไม่เห็นด้วย

 ๑.๑  โรงเรยีนแจ่มจนัทร์มอีตัลกัษณ์โดดเด่นแตกต่างจากโรงเรยีนอืน่ เนือ่งจากมพีืน้ทีก่ว้างขวาง มแีหล่งเรยีนรู้ 

ด้านเกษตร เช่น แปลงสาธิตการปลูกผัก นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนั้น หากมีการก่อสร้างอาคาร 

ส�านกังานเขตวฒันาในพืน้ทีบ่างส่วนของโรงเรยีนแจ่มจนัทร์เกรงว่าอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นอาจหายไป และในอนาคตอาจเป็น

สาเหตุท�าให้จ�านวนนักเรียนลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้โรงเรียนถูกปิดหรือยุบรวม
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 ๑.๒  การก่อสร้างอาคารส�านักงานเขตวัฒนา โดยใช้พื้นที่บางส่วนของโรงเรียนแจ่มจันทร์จะส่งผลกระทบ

ต่อพ้ืนที่ส�าหรับการท�ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น สนามกีฬาที่ใช้ส�าหรับกิจกรรมการออกก�าลังกาย  

การเข้าแถวเพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย กิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนาต่างๆ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและ

จิตใจของนักเรียนและผู้ปกครอง นอกจากนั้น จ�าเป็นต้องรื้อถอนอาคารของโรงเรียนแจ่มจันทร์บางส่วน เช่น หอประชุม  

ซึง่มคีวามจ�าเป็นในการจดักจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน รวมทัง้กจิกรรมส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนและผูป้กครอง

ในวันส�าคัญต่างๆ อีกด้วย

๒. กรณีผู้ที่เห็นด้วย

 ๒.๑  เห็นควรให้จัดสรรพื้นท่ีบางส่วนของโรงเรียนแจ่มจันทร์เพื่อก่อสร้างอาคารส�านักงานเขตวัฒนา  

โดยสามารถอยูร่่วมกนัได้อย่างถ้อยทถ้ีอยอาศยั และปรบัแบบการก่อสร้างอาคารทีเ่หมาะสม ปัจจบุนันีโ้รงเรยีนแจ่มจนัทร์

มีจ�านวนนักเรียนลดลง ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลกระทบจากการไล่รื้อชุมชนใกล้เคียงและถึงแม้จ�านวนนักเรียนจะลดน้อยลง  

แต่สามารถบริหารจัดการโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

 ๒.๒  การก่อสร้างอาคารส�านกังานเขตวฒันาในพืน้ทีบ่างส่วนของโรงเรยีนแจ่มจนัทร์ ประชาชนมคีวามเชือ่มัน่

ว่านกัเรยีนจะได้รับความปลอดภยัจากมาตรการและการดแูลจากเจ้าหน้าทีข่องส�านกังานเขตเป็นอย่างดี และเหน็ด้วยทีจ่ะ

ปรับบริเวณด้านข้างเป็นทางเข้าออกของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น 

๓. ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม

  ๓.๑ กรณีหาพื้นท่ีใหม่ส�านักงานเขตวัฒนาควรประสานกับเจ้าของที่ดินในพื้นที่เพื่อเจรจาขอซื้อที่ดินในราคา

ย่อมเยาหรือขอรับบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารส�านักงานเขตวัฒนาเป็นที่ท�าการถาวร แทนการขอใช้พื้นที่บางส่วนของ

โรงเรียนแจ่มจันทร์

  ๓.๒  กรณใีช้พืน้ทีบ่างส่วนของโรงเรยีนแจ่มจนัทร์ ส�านกังานเขตวฒันาและโรงเรยีนแจ่มจนัทร์ ควรใช้ประโยชน์

ร่วมกันจากที่ดินดังกล่าว โดยมีการปรับแบบการก่อสร้างอาคารที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการเร่ืองพื้นท่ีใช้สอยให ้

สมประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย รวมทั้งการชดเชยจากผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยให้พิจารณาถึงความส�าคัญเรื่องการเรียนการสอน 

การให้บริการประชาชน และประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

๕. ติดตามความคืบหน้าการด�าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วัดปากบ่อ) 
คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้อ�านวยการเขตสวนหลวง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

เขตสวนหลวง เจ้าอาวาสวดัปากบ่อ สภาวฒันธรรมเขตสวนหลวง และผูเ้กีย่วข้องมาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ตดิตามความคบืหน้า 

การด�าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วัดปากบ่อ) ซ่ึงปัจจุบันส�านักงานเขตสวนหลวง  

ได้ประมาณราคารูปแบบการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ จากเดิมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้ออกแบบประมาณราคา 

๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเงินงบประมาณที่สูง ดังนั้น ต่อมาฝ่ายโยธา ส�านักงานเขตสวนหลวง  

ได้ปรับลดงบประมาณในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ คงเหลือ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ การจัดหางบประมาณในการ

ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ให้น�าเงินจากการจ�าหน่ายกระทงในวันลอยกระทงของวัดปากบ่อร่วมกับเงินของผู้มีจิตศรัทธาจาก 

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตสวนหลวง โดยมอบให้ฝ่ายโยธาออกแบบประมาณราคาเพื่อให้คณะกรรมการ 

สภาวฒันธรรม เขตสวนหลวง ด�าเนินการหาผูร้บัจ้าง โดยให้เน้นถงึประวตัแิละความเป็นมาของท้องถิน่ ตลอดจนภมูปัิญญา

ของท้องถิ่นเป็นส�าคัญ
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�านกังานเขตสวนหลวงได้รบังบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการพพิิธภณัฑ์

ท้องถิน่กรงุเทพมหานคร จ�านวนเงนิ ๕๑๔,๖๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าตอบแทนอาสาสมคัรพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่กรงุเทพมหานคร 

เขตสวนหลวง (วัดปากบ่อ) จ�านวน ๒ คน ซึ่งขณะนี้พิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ในระหว่างการปรับปรุง และมีงบประมาณ จ�านวน 

๕๐,๐๐๐ บาท ส�าหรบัจดักจิกรรมส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์เพือ่กระตุน้เชญิชวนให้มกีารเข้าชมพพิธิภัณฑ์ฯ โดยเบือ้งต้น 

ก�าหนดเป้าหมายจะส่งเสริมให้นักเรียนของกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม ส�าหรับความคืบหน้าในการ

ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ได้ท�าการติดตั้งผนังห้องกระจกเรียบร้อยแล้วโดยได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน จ�านวน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท อยูร่ะหว่างปรบัปรงุห้องศาสตร์พระราชา มกีารรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัพระราชประวตั ิพระราชกรณยีกิจ 

ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ โครงการพระราชด�าริ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความพอเพียงต่าง ๆ รวบรวมสิ่งของที่ได้รับบริจาค

จากคนในชุมชน อยู่ระหว่างออกแบบตู้หรือชั้นวางเพื่อจัดแสดงส่ิงของ การตกแต่งและจัดวางโบราณวัตถุส�าคัญต่าง ๆ  

การจัดมุมเรียนรู้ ออกแบบเพื่อให้เป็นมุมที่น่าสนใจ ซึ่งจะใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีก ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ในการระดมเงินทุน จะขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริษัท ห้าง ร้านค้า ประชาชนทั่วไป และมีการจัดงาน 

บุญทอดผ้าป่าสามัคคีของวัดปากบ่อ ส่วนก�าหนดวันท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีนั้น เครือข่ายประชาชน ประธานชุมชน 

วดัปากบ่อ นายกสโมสรกีฬาเขตสวนหลวง ส�านกังานเขตสวนหลวง จะมกีารหารอืท่านเจ้าอาวาส วดัปากบ่อ เพือ่ด�าเนินการ 

ให้เกิดผลส�าเร็จต่อไป

๖. รับทราบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อหนังสือจากส�านักพิมพ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักการศึกษา เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนเรื่องการจัดซ้ือ

หนังสือจากส�านักพิมพ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สืบเนื่องจากมีข้อร้องเรียนกรณีความไม่โปร่งใสในการ

จัดซื้อหนังสือของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้ร้องอ้างว่า ปัจจุบันการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีการเลือกซ้ือจากส�านักพิมพ์ที่ให้ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์มากกว่าการให้ความส�าคัญใน

เรื่องคุณภาพและราคา และมีเนื้อหาที่ตรงตามหลักสูตร รวมทั้งความไม่เป็นธรรมในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อร่วม

เป็นคณะกรรมการพิจารณาในการจัดซ้ือหนังสือ ส�านักการศึกษาได้ชี้แจงข้อมูลการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนของโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานครโดยสรุป ดังนี้

๑. ส�านักการศึกษาได้โอนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนให้ส�านักงานเขต โดยให้แต่ละโรงเรียนเป็น 

ผู้จัดซื้อเอง

๒. การจัดซ้ือหนังสือแบบเรียน จะต้องสอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ในแต่ละชั้นเรียน โดยสามารถเลือกซ้ือท้ังท่ีจัดท�าโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส�านักพิมพ์เอกชนที่ผ่านการตรวจ

และได้รับอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษา ซึ่งควรมีเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และยึดความต่อเนื่องของ

การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก

๓. สถานศึกษาด�าเนินการจัดซ้ือโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง

ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ค�านึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา และให้ต่อรองราคาจากผู้ขาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้

จัดซื้อให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน

๔. กรณีหนงัสอืเรยีนทีค่ดัเลอืกมคีวามจ�าเป็นต้องระบชุือ่ส�านกัพมิพ์และชือ่ผูแ้ต่งเป็นการเฉพาะ สามารถด�าเนินการ 

จัดซ้ือโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ง) ให้ด�าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกัน

อย่างเป็นธรรมโดยให้จัดท�าหนังสือแจ้งให้ผู้มีอาชีพ ร้านค้า ส�านักพิมพ์ เข้าแข่งขันราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เมื่อมี 
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ผู้เสนอราคาต�่าสุดแล้ว หากเห็นว่าราคายังไม่เหมาะสม ให้ท�าการต่อรองราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

๕. การแต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกหนังสือ คณะกรรมการจะเป็นครูผู้สอนในสาระนั้นๆ

๖. การส่งหนงัสอืมาให้คณะกรรมการคดัเลอืกนัน้ ทางส�านกัพมิพ์ครุสุภาไม่ได้ส่งตวัอย่างเข้ามาให้พจิารณาคดัเลอืก

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

ส�านกัการศกึษา ควรก�ากบั ดแูล และควบคมุ การจดัซือ้หนงัสอืของสถานศกึษา โดยให้ด�าเนนิการด้วยความโปร่งใส 

เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน คุ้มค่าและประหยัดงบประมาณ  

๗. มาตรการป้องกันการใช้พฤติกรรมความรุนแรงกับเด็กในโรงเรียน 
คณะอนกุรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกบัส�านกัการศึกษา เพือ่หารือมาตรการป้องกนัการใช้พฤตกิรรมความรนุแรงกบั

เด็กในโรงเรียน สืบเนื่องจากปรากฏข่าวการใช้ความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนหลายรูปแบบ ล่าสุดมีกรณีครูโรงเรียนเอกชน 

แห่งหนึ่งท�าร้ายเด็กอนุบาล ซึ่งการที่ครูหรือบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนเป็นการ

สะท้อนว่าครูขาดทกัษะวชิาชพีคร ูขาดทักษะการจัดการปัญหา และขาดวุฒภิาวะ ส�านกัการศึกษาได้รายงานข้อมูลมาตรการ

ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยสรุปดังนี้

๑. ก�าหนดให้เรือ่งความปลอดภยัในโรงเรยีนเป็นนโยบายส�าคัญของทกุโรงเรยีนและให้สถานศึกษาด�าเนนิการจดัตัง้ 

กลุม่บุคคลในโรงเรียนเพ่ือศกึษาปัญหา ปัจจยัเสีย่งของการบาดเจบ็ของเดก็ในโรงเรยีน และด�าเนนิการป้องกนัอย่างเคร่งครดั

๒.  ด�าเนนิการเร่ืองความปลอดภยัในโรงเรยีนร่วมกบัชมุชนและเครอืข่ายผูป้กครอง โดยเชือ่มโยงหน่วยงานของรฐั 

และเอกชน เพื่อด�าเนินการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ส�ารวจสภาพสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนรอบ 

โรงเรียนเพื่อก�าหนดมาตรการความปลอดภัยของนักเรียนร่วมกัน

๓.  ก�าหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ และมีคู่มือปฏิบัติส�าหรับ

บุคลากรเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่ชัดเจน 

๔.  จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน โดยมีตัวแทนครูและผู้ปกครองร่วมกัน

ตรวจสอบปีละ ๔ ครั้ง 

๕.  จดัให้มรีะบบการดแูลคุม้ครองเดก็ทีด่ ีควบคมุพฤตกิรรมข่มขูร่งัแกนกัเรยีน จดัให้มรีะบบการลงโทษเดก็ทีเ่หมาะสม 

เพือ่ป้องกนัการท�าร้ายทางอารมณ์และจติใจต่อเดก็ โดยครใูห้ความสนใจเป็นพเิศษกบักลุม่เสีย่ง เช่น เดก็ในครอบครวัยากจน  

เดก็พกิาร เดก็เลก็ จดัให้มรีะบบป้องกนัยาเสพตดิและการป้องกนัผลเสียต่อสุขภาพเดก็อนัเกดิจากความรนุแรง การท�าร้าย 

ตนเอง การถกูละเลยทอดทิง้ เช่น การป้องกันเดก็ก่อพฤตกิรรมรนุแรง เดก็รังแกกนัเอง เช่น จับกลุม่แกล้งเพือ่น การล้อเลยีน 

ในเรื่องที่เพื่อนโกรธ 

นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครได้น�าระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๘ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ มาใช้ปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนี้

ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท�าผิดมี ๔ สถาน ดังนี้

(๑) ว่ากล่าวตักเตือน

(๒) ท�าทัณฑ์บน

(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ

(๔) ท�ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธหรือ 

ด้วยความพยาบาท โดยค�านึงถึงอายุนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย 
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การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้   

ส�านึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือผู้ที่บริหารโรงเรียน หรือ

สถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ�านาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

ส�านกัการศกึษาจ�าเป็นต้องก�าหนดนโยบายและมาตรการทีเ่ข้มข้น รวมทัง้การก�ากบัดแูลอย่างเข้มงวดและต่อเนือ่ง

ในการป้องกันการใช้พฤติกรรมความรุนแรงกับเด็กในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

๘. แนวทางการจัดหาครูสอนภาษาต่างประเทศ    
คณะอนกุรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกบัผูบ้รหิารส�านกัการศกึษาเพือ่หารอืแนวทางการจัดหาครสูอนภาษาต่างประเทศ  

สบืเนือ่งจากทีผ่่านมาพบว่า การสรรหาครสูอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะครสูอนภาษาองักฤษส่วนใหญ่ไม่ใช่ครูเจ้าของ

ภาษา แต่เป็นครูชาวฟิลิปปินส์ที่เดินทางเข้ามาโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวและไม่มีใบอนุญาตท�างาน ซึ่งมีความเสี่ยงโดยอาจ

เป็นการจ้างงานโดยผิดกฎหมาย ซึ่งในกรณีนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการจัดหา 

ครสูอนภาษาต่างประเทศโดยการท�าบนัทกึข้อตกลง (MOU) ร่วมกบักลุ่มประเทศทีอ่ยูใ่นโครงการสภาบ้านพีเ่มอืงน้องและ

ขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ และกลุ่มประเทศเจ้าของภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ  

เพื่อแลกเปลี่ยนครูสอนภาษาต่างประเทศที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและมีใบอนุญาต โดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึง

เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยจะได้เชิญส�านักการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามในเรื่องนี้ต่อไป

๙. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษาของโรงเรียนสวัสดีวิทยา เขตวัฒนา
คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้อ�านวยการเขตวัฒนา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา

โรงเรยีนสวสัดวีทิยา และผูแ้ทนส�านกัการศกึษา เพือ่รบัทราบข้อมลูการจดัการเรยีนการสอนหลักสูตรสองภาษาของโรงเรยีน

สวัสดีวิทยา เขตวัฒนา โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๑. การสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  โรงเรียนสวัสดีวิทยา เปิดการสอนหลักสูตรสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โดยเปิดสอน 

ระดบัชัน้ละ ๑ ห้องเรยีน ๆ  ละ ๓๕ คน ปัจจบุนัมนีกัเรยีนในโครงการฯ จ�านวน ๑๗๒ คน โดยเปิดสอนในระดบัชัน้ ป.๑ - ป.๖  

การจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรฯ ประกอบด้วย ๕ วิชาคือ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ 

และสขุศกึษา โดยมคีรูสอนภาษาองักฤษชาวฟิลปิปินส์ จ�านวน ๖ คน แยกประจ�าชัน้เรยีนละ ๑ คน และครูคนไทยช้ันเรยีนละ 

๑ คน นอกจากการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแล้วยงัมกิีจกรรมทีส่นบัสนนุการเรยีนรูใ้นหลักสตูรสองภาษาหลายกิจกรรม จากการ

ตดิตามผลการด�าเนนิงาน พบว่านกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยูใ่นระดบัด ีและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ๔ ปีต่อเน่ือง และในปีน้ีวิชาภาษาอังกฤษมี

นักเรียน ๒ คน ที่ได้คะแนนเต็ม

หลักเกณฑ์การคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษ 

๑. ส�านักการศึกษาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอบคัดเลือกในแต่ละปี และจะส่ง 

ครูสอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการคัดเลือกมาให้โรงเรียน จากนั้นโรงเรียนจะมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนส�าหรับ 

ครูชาวต่างชาติ รวมทั้งการจัดท�าแผนการศึกษาร่วมกับครูคนไทย
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๒. ชั่วโมงการเรียนการสอน จะสอนวันละไม่เกิน ๔ ช่ัวโมง/คน/วัน สัปดาห์ละไม่เกิน ๒๐ ชั่วโมง โดยได้รับ 

ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท วิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดมี ๕ วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ 

สงัคมศกึษา ศลิปะ วทิยาศาสตร์ และสขุศกึษา และเรยีนภาษาไทย วฒันธรรมไทย จากครคูนไทย โดยนกัเรยีนในหลกัสตูร

สองภาษา จ�านวน ๑๗๒ คน จะได้เรียนภาษาอังกฤษมากกว่านักเรียนในหลักสูตรปกติ 

๓.  การวดัและประเมนิผล นกัเรยีนจะได้รบัการสอบโดยใช้ข้อสอบกลางของกรงุเทพมหานคร รวมทัง้สอบวดัผลจาก

โรงเรียนด้วย ดังนั้น นักเรียนหลักสูตรสองภาษาจะได้ข้อสอบ ๒ ชุด ซึ่งเป็นข้อสอบกลางของส�านักการศึกษาและข้อสอบ

ของโรงเรียนโดยครูประจ�าวิชาเป็นผู้ออกข้อสอบ 

๔.  โดยปกติครูสอนภาษาอังกฤษในแต่ละโรงเรียนมักจะเป็นครูคนเดิมท่ีเคยสอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครูเหล่านี้จะ 

ผ่านการประเมนิในแต่ละปีจากผูบ้รหิารสถานศกึษามาแล้ว และในแต่ละปีโรงเรยีนจะต้องประเมินผลครผููส้อน โดยจะเน้น 

๓ วิชาหลกัก่อน คอื วชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ โดยครู ๑ คนสามารถสอนได้หลายวชิาตามความถนดั  

สามารถสอนข้ามชั้นได้ แต่ต้องมีการประเมินผลการสอนของครูและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้วย

๒. การสอนภาษาอังกฤษในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต มีรายละเอียด ดังนี้

  ๒.๑  จดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษในโครงการพฒันาภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะชวีติ ทัง้ ๘ โรงเรยีนในสงักดั

ส�านักงานเขตวัฒนา 

  ๒.๒  วธิกีารสรรหาครสูอนภาษาต่างประเทศโดยส�านกังานเขตและสถานศึกษาด�าเนินการร่วมกนัในการคัดเลอืก

โดยการประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมีข้าราชการ

ครูที่สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดเลือกโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ

ประสบการณ์การท�างานด้านการศึกษาหรือการสอนภาษาอังกฤษ

  ๒.๓  ก�าหนดให้มีครูสอนภาษาอังกฤษในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต โรงเรียนละ ๒ คน  

โดยสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท วันละไม่เกิน 

๔ ชั่วโมง และสัปดาห์ละไม่เกิน ๒๐ ชั่วโมง

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

๑. กรุงเทพมหานครควรริเริ่มโครงการการท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถาบันสอนภาษา หรือประสานกับ 

สถานทูตไทยเพื่อด�าเนินการในลักษณะโครงการบ้านพี่เมืองน้องร่วมกับประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์  

พม่า เพือ่จดัส่งครสูอนภาษาต่างประเทศทีผ่่านการคดักรองคณุสมบตัมิาแล้ว รวมทัง้มใีบอนญุาตโดยถกูต้องตามกฎหมาย 

เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีครูสอนภาษาต่างประเทศที่มีคุณภาพ

๒. สถานศกึษาแต่ละแห่งควรปรบับรบิทการเรยีนการสอนภาษาองักฤษในโครงการพฒันาภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะ

ชีวิตโดยเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มกระบวนการเรียนรู้โดยการอ่าน การร้องเพลง

การใช้อุปกรณ์ หรือสื่อการเรียนการสอนเสริมเป็นภาษาอังกฤษ การใช้แบบเรียนภาษาอังกฤษให้มากข้ึน รวมทั้งการฝึก

ทักษะการท่องจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษวันละค�า

๓. กรุงเทพมหานครควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาต่างประเทศ จากเดิมจ่าย

ค่าตอบแทนเป็นรายชัว่โมง เป็นรายเดอืน เพราะการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายชัว่โมงหากจ้างครเูพิม่จะท�าให้ชัว่โมงการสอน

ของครูแต่ละคนลดลงรวมทั้งได้รับค่าตอบแทนลดลงด้วย
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๑๐. การบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร
คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้อ�านวยการเขตสาทร ผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดยานนาวา และ 

ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบการบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร สรุปได้ ดังนี้ 

๑. การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดยานนาวา ได้ด�าเนินการตามมาตรฐานและวิธีการบริหารจัดการด้าน 

การเรียนการสอนเพื่อให้โรงเรียนก้าวสู่คุณภาพการศึกษาในระดับดีหรือดีเด่นของกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ  

โดยมเีป้าหมายเพือ่ให้โรงเรยีนก้าวสูก่ารพฒันาด้านการศกึษาในระดบัด ีหรอืระดบัดีเด่นของกรงุเทพมหานครและในระดบั

ประเทศต่อไป

  โรงเรียนวัดยานนาวา ไม่ได้อยู่ในโครงการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) แต่มีการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๖ มีการจัดการเรียนรู้ดังนี้

  ๑.  ระดบัปฐมวยั จดัประสบการณ์แบบ High Scope มกีารรายงานการเรยีนรูโ้ดยการส่งภาพการเรยีนการสอน 

ผ่านสือ่ Social Media ให้ผูป้กครองได้ตดิตามดบูตุรหลานของตนเอง ซึง่พบว่าผู้ปกครองมคีวามพงึพอใจอย่างมาก รวมทัง้  

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้ขอให้โรงเรียนวัดยานนาวาเป็น

โรงเรียนต้นแบบน�าร่องในการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาอื่นๆ และได้จัดท�า VTR การเรียนการสอนของโรงเรียนวัด

ยานนาวาเพือ่น�าไปเผยแพร่ในการอบรม สมศ. ทัว่ประเทศเพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมน�าไปเป็นต้นแบบในการเรยีนการสอน 

  ๒.  ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน จดัการเรียนรูท้ัง้รปูแบบ Intensive English Program รปูแบบ Active Leaning 

และรูปแบบ STEM Education ผลปรากฏว่านกัเรยีนมคีวามสุขในการเรยีนการสอน การจดักจิกรรมต่าง ๆ  เป็นไปตามหลักสูตร 

ที่ก�าหนด เช่น หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการจัดท�าแผนการสอนย่อยให้ผู้บริหารทราบ 

๒. การด�าเนินการด้านอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) อยู ่ในการควบคุมดูแลของ 

คณะกรรมการด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพอาหาร ซึ่งท�าหน้าที่ควบคุมการประกอบอาหาร ความสะอาด การตรวจสอบ

คุณภาพอาหารของร้านค้าให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ และมีปริมาณเหมาะสมในแต่ละวันโดยมีเครือข่ายผู้ปกครอง  

คณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 

  คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการของโรงเรียนวัดยานนาวา ดังนี้

  ๑.  ขาดอัตราก�าลังครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการย้ายกลับภูมิล�าเนาเดิม

  ๒.  การประเมินคุณภาพการศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ระดับชาติ 

  ๓.  สายพานลิฟต์โดยสารของโรงเรียนเสื่อมสภาพอาจเป็นอันตรายในการใช้งาน จ�าเป็นต้องซ่อมแซมเพื่อ 

ความปลอดภัย โดยประมาณการค่าซ่อม เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีงบประมาณในการซ่อม นอกจากนั้น

ยังมีค่าบ�ารุงรักษารายปีประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต้องใช้เงินบริจาคของโรงเรียนด�าเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณ

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

๑. ควรประสานส�านักงานเขตสาทรเพื่อแจ้งปัญหาความเสื่อมสภาพของลิฟต์โดยสารและเหตุผลความจ�าเป็น 

เพื่อขอตั้งงบประมาณค่าบ�ารุงซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร 

๒. ควรรักษาคุณภาพ มาตรฐาน ให้คงอยู่ และพัฒนาการเรียนการสอนให้อยู่ในระดับดีหรือดีเด่น เพื่อรองรับการ

เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาในอนาคต
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๑๑. รับทราบข้อมูลการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 
คณะอนกุรรมการฯ ได้ประชมุและเยีย่มชมการบรหิารจดัการหอสมดุเมอืงกรงุเทพมหานคร โดยได้รบัการรายงาน

ข้อมูลว่า หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็น ๑ ใน ๙ พันธกิจของกรุงเทพมหานครที่ได้รับคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก  

(UNESCO) ให้เป็น “เมืองหนังสือโลก ประจ�าปี ๒๕๕๖” (Bangkok World Book Capital ๒๐๑๓) คณะผู้บริหาร

กรุงเทพมหานครจึงมีแนวคิดที่จะผลักดันให้เมืองหลวงของประเทศไทยเป็น “มหานครแห่งการเรียนรู้” และเพื่อเพิ่ม 

แหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ท่ีรวบรวมองค์ความรู้อันทรงคุณค่า และแหล่งภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

ครบวงจร โดยหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของกรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีสถานที่ต่างๆ โดยรอบคือ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  

นิทรรศรัตนโกสินทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

สนามหลวงฯลฯ โดยมพ้ืีนทีใ่ห้บรกิาร ๓ ช้ัน แต่ละช้ันจะเป็นแหล่งรวมหนงัสอื วรรณกรรมต่าง ๆ  ทีห่ลากหลายทัง้ภาษาไทย 

และภาษาต่างประเทศ 

หอสมุดเมืองฯ เปิดบริการในวันอังคาร - เสาร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. และวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. -  

๒๐.๐๐ น. โดยปิดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ใช้บริการควรแต่งกายสุภาพ ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

ในพืน้ท่ี เช่น การนอนหลบั การวิง่ การใช้รองเท้าสเกต็ การแสดงอาการมลัีกษณะเป็นผู้เสพของมนึเมา บรกิารยมื - คืนหนงัสือ  

หนงัสอืสามารถยมืได้ครัง้ละ ๒ เล่ม เป็นเวลา ๗ วนั และสามารถต่ออายไุด้ ๑ ครัง้ หากเกนิก�าหนดจะมค่ีาปรบัวนัละ ๑ บาท  

ต่อ ๑ เล่ม 

ปัญหาการบริหารจัดการ

ปัจจบุนัอาคารทีท่�าการหอสมดุเมอืงกรงุเทพมหานคร เป็นอาคารเช่าของส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตรย์ิ 

ซึ่งท�าสัญญาเช่าปีต่อปี อัตราค่าเช่ารายปีๆ ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากส�านักงานทรัพย์สินฯ ยกเลิกสัญญาเช่าอาคาร  

จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการได้

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ   

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และส�านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ควรมีแผนการจัดหาสถานท่ีรองรับใน

การใช้เป็นที่ท�าการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร หากไม่ได้รับการต่อสัญญาจากส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

๑๒. รบัทราบรปูแบบการบรหิารการศกึษาจากประเทศฟินแลนด์กบัการน�ามาปรบัใช้เพือ่พฒันาระบบการศกึษา
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรม

อตุสาหกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ หวัหน้าฝ่ายการศกึษา และผูอ้�านวยการสถานศกึษาโรงเรยีน

ในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ และส�านักงานเขตบางบอน เพื่อรับทราบรูปแบบการบริหารการศึกษาจากประเทศฟินแลนด์กับ

การน�ามาปรับใช้เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามความเหมาะสม มีข้อมูลโดยสรุป ดังนี้ 

รูปแบบการบริหารการศึกษาของประเทศฟินแลนด์เน้นห้องเรียนและสภาพแวดล้อมส�าหรับการเรียนรู้ ให้ความ

ส�าคญัในกระบวนการการเรยีนการสอนโดยมกีารตดิตามและประเมนิผลอย่างต่อเนือ่ง นกัเรยีนทกุคนได้รับการตดิตามดแูล 

อย่างด ีเน้นการสร้างความฉลาดทางอารมณ์และความปลอดภัยของนกัเรยีน การตดัสนิใจด�าเนนิการเรือ่งใดเกีย่วกบันกัเรยีน 

จะต้องอยูบ่นพ้ืนฐานการวจิยัและข้อเทจ็จรงิ ทักษะพืน้ฐานส�าหรบัอาชพีครเูน้นการบูรณาการด้านทกัษะชวีติสูก่ระบวนการ

การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ควรเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ�าวันส�าหรับนักเรียน เน้นท�าให้เนื้อหาวิชาที่ยากให้เรียนรู ้
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ได้ง่ายเพ่ือช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ที่ดีขึ้น เน้นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยเป็นหนึ่งในรากฐานที่ส�าคัญ ส�าหรับ

คุณภาพการเรียนการสอน มีหลักสูตรแกนกลางท่ีมีความเข้มข้นทั้งการเรียน การสอน การทดลอง และเน้นกิจกรรมใน

ห้องเรียน การจัดการเรียนการสอนจะต้องหาวิธีท�าอย่างไรให้นักเรียนทุกคนปลอดภัย มีจิตวิทยาที่ดี นักเรียนจะต้อง 

ไม่ถูกกลั่นแกล้ง ซึ่งถ้ามีถือว่าล้มเหลวในการเรียนการสอน ครูจะท�าหน้าที่คอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนทุกคน รับรู ้

ความต้องการของเด็กได้ และจะต้องสร้างนักเรียนทุกคนให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป 

แนวคิดของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบด้านการศึกษา ต้องการให้ศึกษาและน�าแนวทางการ

ศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ปรัชญา แนวคิด เพื่อน�ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูแ้ละมคีวามสุขกบัการเรยีนรูไ้ปพร้อมกนั โรงเรยีนแรกของกรงุเทพมหานคร ทีน่�าแนวคดิการศกึษา

ของประเทศฟินแลนด์มาทดลองท�าการเรียนการสอน คือ โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ โรงเรียน

แก่นทองอุปถัมภ์ เพื่อเน้นการเรียนการสอนในด้านศิลปะ ด้านกีฬา และด้านดนตรี เพื่อให้เด็กที่เรียนไม่เก่ง หรือมีปัญหา

สมาธิสั้น สามารถพัฒนาตนเองให้เรียนดีในกลุ่มเด็กเรียนดีระดับปานกลางให้ได้ ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ประเทศฟินแลนด์

มองว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่ในตัวของเด็กทุกคนอยู่แล้ว โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ของไทยเคยได้ไปศึกษาดูงานมาแล้ว 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

๑. กรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านกายภาพ อาคาร สถานที่ งบประมาณ รวมทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา 

จึงควรพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ มีความโดดเด่นเทียบเคียงโรงเรียนสังกัดอื่น เพื่อสร้างให้เด็กมีคุณภาพ 

เป็นคนดีของสังคม 

๒. ผูบ้ริหารของกรงุเทพมหานคร ผูบ้ริหารเขต และผูบ้รหิารสถานศกึษา ควรเปิดโอกาสและรบัฟังปัญหา ข้อคดิเหน็  

และข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อน�าไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบการศึกษาให้เกิดมีประสิทธิภาพในเชิง

ประจักษ์  

๓. ส�านักการศึกษาควรก�าหนดมาตรการเรื่องการป้องกันการใช้พฤติกรรมความรุนแรงกับเด็กในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร การกลั่นแกล้งกัน การกระท�ารุนแรงต่อเด็ก รวมถึงการละเมิดสิทธิ การท�าร้ายร่างกายและจิตใจ รวมทั้ง 

การก�ากับดูแลอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง 

๑๓. ความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย เพื่อใช้เป็นอาคาร        
พักอาศัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา  

เขตคลองเตย เพ่ือใช้เป็นอาคารพกัอาศยัของครูและบคุลากรทางการศกึษา สบืเน่ืองจากปัจจบุนัจ�านวนนกัเรียนลดลงท�าให้

มีอาคารเรียนว่าง ๑ หลัง จึงต้องการปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อเป็นที่พักอาศัย เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตคลองเตย เพื่อลดค่าครองชีพ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

และยงัเป็นการจงูใจให้ข้าราชการครแูละบคุลากรมขีวญัก�าลังใจในการท�างาน โดยจะด�าเนนิการปรบัปรงุอาคาร ๔ จ�านวน  

๓ ชั้น ๆ ละ ๔ ห้อง รวมทั้งสิ้น ๒๗ ห้อง ให้เป็นห้องพักอาศัยของครู รวมพื้นที่ประมาณ ๒๘ ตารางเมตร โดยออกแบบ 

และประมาณราคาเสร็จแล้ว การปรับปรุงใช้งบประมาณเป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างน�าเสนอ 

คณะกรรมการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการใช้สอยทรัพย์สินฯ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงการใช้งานอาคารให้ถูกต้อง  

ส�านกัการศกึษาอยูร่ะหว่างเร่งรดัด�าเนนิการโครงการนีเ้พือ่เป็นต้นแบบและน�าร่องให้กบัเขตอืน่ เมือ่ผ่านการพจิารณาของ

คณะกรรมการฯ แล้วส�านักงานเขตขอจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการปรับปรุงต่อไป
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๑๔. รับทราบโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถของส�านักการศึกษา
คณะอนกุรรมการฯ ได้ประชมุร่วมกับผูบ้รหิารส�านกัการศึกษา และผูเ้กีย่วข้องเพือ่รบัทราบโครงการก่อสร้างอาคาร

จอดรถของส�านักการศึกษา เนื่องจากส�านักการศึกษาตั้งอยู่ในย่านเศรษฐกิจและมีสถานที่ราชการใกล้เคียงหลายแห่ง  

เช่น ส�านักงานเขตคลองสาน โรงพยาบาลตากสิน สถานีต�ารวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา และปัจจุบันบุคลากรของส�านัก

การศกึษามจี�านวนกว่า ๕๐๐ คน นอกจากนัน้ ภายในส�านกัการศึกษา มหีน่วยงานอืน่ตัง้อยูด้่วย เช่น สหกรณ์ออมทรพัย์ครู 

กรุงเทพมหานคร จ�ากัด และศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในแต่ละวันมีผู้มาติดต่อประสานงานเป็น 

จ�านวนมาก ในขณะทีปั่จจบุนัพืน้ทีจ่อดรถมจี�ากดั ส่งผลให้การจราจรตดิขดั ต้องหมนุเวยีนรถตลอดเวลา โดยรถยนต์ส่วนกลาง 

ต้องหมนุเวยีนไปจอดนอกพืน้ทีข่องส�านกัการศกึษา รถส่วนบคุคลของข้าราชการและเจ้าหน้าทีบ่างส่วนต้องเช่าพืน้ท่ีจอดรถ 

ของเอกชนโดยเสียค่าบริการเองเป็นรายเดือน นอกจากนั้น ผู้มาติดต่อราชการมีการน�ารถมาจอดบริเวณพื้นที่จราจร  

ส่งผลท�าให้เกดิปัญหาการจราจรตดิขัด ดงันัน้ การก่อสร้างอาคารจอดรถอตัโนมติับรเิวณพืน้ทีส่�านกัการศกึษานัน้ นอกจาก

จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่จอดรถของบุคลากรของส�านักการศึกษาและผู้ที่ต้องมาติดต่อประสานงานหรือผู้ที่ต้องมาอบรม

คอมพวิเตอร์แล้ว ยงัสามารถบรูณาการการบริหารจดัการเพือ่ช่วยบรรเทาปัญหาของผู้ทีต้่องมาตดิต่อสถานทีร่าชการบรเิวณ

ใกล้เคียงส�านักการศึกษาได้ เช่น ส�านักงานเขตคลองสาน โรงพยาบาลตากสิน สถานีต�ารวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา  

ได้ ถือเป็นการบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกรุงเทพมหานครอีกด้วย 

โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถอัตโนมัติ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในส�านักการศึกษา เป็นโครงการที่

สนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ด้านที่ ๓ มหานครส�าหรับทุกคน

มิติที่ ๓.๓ การศึกษาส�าหรับทุกคน และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านที่ ๓  

มหานครส�าหรับทุกคน ระยะเวลาและสถานที่ด�าเนินการ โครงการ ๑ ปี (๒๕๖๕) ระยะเวลาด�าเนินการก่อสร้าง ๒๑๐ วัน 

ใช้งบประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

ส�านักการศึกษาควรศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้าง ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ จ�านวนรถที่สามารถ

รองรับได้ มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๕
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

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

พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการศึกษา วัฒนธรรม และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่เขตพระนคร ดุสิต 

ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี วังทองหลาง บางขุนเทียน ทุ่งครุ และคันนายาว

คณะอนุกรรมการฯ ได้ด�าเนินการประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๖ ครั้ง โดยมีผลการด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. รับทราบข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาด                 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑.๑ ส�านักการศึกษา 

   คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักการศึกษา เพื่อติดตามแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยส�านักการศึกษา 

ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าท่ีก�ากับดูแลสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ก�าหนดมาตรการและแนวทางป้องกัน
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การแพร่ระบาดในภาวะฉกุเฉนิ พร้อมทัง้ได้จดัท�าแผนการจดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ในช่วงเปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่  

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยผู้เรียนยังคงได้รับการจัดการเรียนรู้และไม่เสีย

โอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

   ๑.๑.๑ ส�านกัการศกึษาได้ด�าเนนิการส�ารวจความพร้อมของโรงเรยีนเรือ่งมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

      (๑) ประสานส�านักพัฒนาสังคม เพื่อสนับสนุนหน้ากากอนามัยส�าหรับแจกให้กับนักเรียน ครู และ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ�านวนประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ ชิ้น

      (๒) ประสานส�านักอนามัยสนับสนุนเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ทุกโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร

      (๓) ให้โรงเรียนประสานส�านักงานเขตเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  

โดยท�าความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบอย่างต่อเนื่อง

   ๑.๑.๒ ให้ทุกโรงเรียนด�าเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างโดยจัดห้องเรียนไม่เกิน ๒๐ คน/ห้อง และให้

จดัท�าแผนการเหลือ่มเวลาเรยีน กรณไีม่สามารถจดัห้องเรยีนให้เรยีนในเวลาเดยีวกันได้ เช่น จดัเป็นรอบเช้า-บ่ายหรอืสลบั

วันมาเรียน โดยค�านึงถึงความพร้อมของผู้ปกครองในการมารับ-ส่งนักเรียน และจ�านวนห้องเรียนเป็นส�าคัญ

   ๑.๑.๓ ในช่วงปิดเทอม ทุกโรงเรียนจัดสอนตามหลักสูตรและแผนการสอนปกติ และใช้วิธีการเรียนแบบ 

Online และ On Air (โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมและทีวีดิจิทัล) โดยก�าหนดตารางสอนอย่างชัดเจนตามที่โรงเรียน

ก�าหนดไว้ เพือ่เป็นการเรยีนเสริมและชดเชยเวลาเรยีนทีข่าดหายไป โดยนบัรวมเวลาเรยีนทีโ่รงเรยีนสอนชดเชยด้วยวธีิการ

ต่าง ๆ ให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน

   ๑.๑.๔ ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบ Online

   ๑.๑.๕ ให้ทุกโรงเรียนถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

ตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรยีนทีก่ระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศกึษาธกิาร และ ศบค. กรงุเทพมหานคร

ได้ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่  

ส�านักการศึกษาได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) เป็นประธาน และมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ที่ผ่านมา ในเบื้องต้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีค�าสั่งให้ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอ�านาจ

ตามระเบียบของการปิดสถานศึกษาชั่วคราว คือ ผู้อ�านวยการสถานศึกษา ครั้งละ ๓ วัน ผู้อ�านวยการเขต ครั้งละ ๗ วัน 

ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา ครั้งละ ๑๕ วัน และปลัดกรุงเทพมหานคร ครั้งละ ๓๐ วัน ถ้าเกินกว่านั้นเป็นอ�านาจของ 

ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ ผูอ้�านวยการส�านกัการศกึษา ได้ใช้อ�านาจตามระเบยีบของการปิดสถานศกึษาช่ัวคราว 

จ�านวน ๑๔ วัน ส�าหรับโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีรอยต่อเขตจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี ๓ เขตปกครอง 

ประกอบด้วย เขตบางขุนเทียน จ�านวน ๕ โรงเรียน เขตบางบอน จ�านวน ๕ โรงเรียน และเขตหนองแขม จ�านวน ๔ โรงเรียน  

ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก ๑๔ โรงเรียนนี้ ให้ผู้อ�านวยการสถานศึกษาซึ่งมีอ�านาจตามระเบียบ สั่งปิดโรงเรียนได้ 

ครั้งละ ๓ วัน ทั้งนี้ พบว่า มีบางโรงเรียนซึ่งมีความประสงค์ใช้อ�านาจของผู้อ�านวยการสถานศึกษาปิดสถานศึกษาในเขต

หนองแขม บางขนุเทียน และบางบอน และใช้อ�านาจผูอ้�านวยการเขตเพิม่อกี ๗ วนั รวมเป็น ๑๐ วัน สรปุแล้วทัง้ ๓ เขตข้างต้น 
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ได้ปิดสถานศึกษาทั้งหมดแล้ว และจะเปิดเรียนในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะครบ ๑๔ วันแต่หากมีเหตุความจ�าเป็น

มากกว่านี ้กจ็ะใช้อ�านาจขยายไปอกี ส่วนโรงเรยีนอืน่ๆ ท่ีมข้ีอมลูการตดิเชือ้กระจายอยูใ่นพืน้ทีเ่ขตอืน่ๆ ก็ให้อยูใ่นดลุยพนิจิ

ของผูอ้�านวยการสถานศกึษา หรอืดลุยพนิจิของผูอ้�านวยการเขตทีจ่ะใช้อ�านาจตามดลุยพนิจิตามระเบยีบกรุงเทพมหานคร

ที่ก�าหนดไว้  

ส่วนมาตรการเฝ้าระวงันัน้ ส�านกัการศกึษาได้ขอความร่วมมือส�านกังานเขตเพือ่ก�าชับให้โรงเรยีนในสังกดัด�าเนนิการ 

ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร บุคลากร

ของโรงเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน

๒. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด

๓. ให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง และ 

ผู้มาติดต่อราชการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานศึกษา

๔. ให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรคทุกแห่ง

๕. กรณนีกัเรียนทีม่ปีระวตัเิสีย่งหรอืมปีระวตัสิมัผสัใกล้ชดิกบัผู้ป่วยยนืยนั มปีระวตัเิดนิทางไปในพืน้ทีเ่ส่ียงเกดิโรค 

ผูป้กครองหรอืผูใ้กล้ชดิทีท่�างานในพืน้ทีเ่สีย่ง หรอืนกัเรยีนทีม่ผู้ีปกครองเป็นชาวต่างชาต ิทีสั่มผัสกบักลุ่มเส่ียงให้กกัตวัเป็น

เวลา ๑๕ วัน เพื่อเฝ้าระวังอาการที่บ้าน

๖. กรณีโรงเรียนพบนักเรียนที่สงสัยติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้แจ้ง 

ผูป้กครอง และโทรแจ้งสายด่วนสขุภาพ ๑๑๔๖ ศนูย์เอราวณั ส�านกัการแพทย์ หรอืโทรแจ้งศูนย์บรกิารสาธารณสุขในพืน้ที่

เพื่อประเมินสถานการณ์ตามเกณฑ์สอบสวนโรค

๗.  กรณนีกัเรยีนท่ีหยดุเรยีนเพือ่เฝ้าดอูาการท่ีบ้าน ให้โรงเรยีนด�าเนนิการจดัการเรยีนการสอน ในรปูแบบ Online 

และจัดเตรียมแผนการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

๑. การติดตามสถานการณ์และการเฝ้าระวังเป็นเรื่องส�าคัญ เพราะโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว จ�าเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และสามารถสรุป  

สั่งการ ประเมินความเสี่ยง และมีมาตรการรองรับได้ทันท่วงที

๒. ในระบบการสัง่การไปยงัหน่วยปฏบิตั ิบางคร้ังอาจมขีัน้ตอนตามล�าดบัการบงัคับบญัชา ดงันัน้ บางกรณทีีม่คีวาม

จ�าเป็นอย่างด่วนเพือ่เป็นการป้องกนัหรอืระงบัเหตกุ่อนจะน�าไปสู่เหตกุารณ์บานปลาย หรอืน�าไปสู่ปัญหาอืน่ ๆ  ในเบือ้งต้น 

อาจใช้วิธีการสั่งการด้วยวาจาเพื่อลดขั้นตอนและให้ทันต่อเหตุการณ์

๓. ควรตดิตามผลการปฏบิตังิานเพือ่ให้มีความพร้อม พร้อมทัง้การตรวจเยีย่มให้ก�าลังใจ และหากมปัีญหาข้อขดัข้อง

ควรให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดีต่อไป  

๑.๒ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจ�านวน ๑๒ เขต ในพื้นที่รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ

   คณะอนกุรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชุดที ่๕ ได้ประชมุและลงพืน้ทีเ่พือ่ตดิตามแผนการจดัการเรยีนรู้

ของโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทัง้

มาตรการและแนวทางป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค ในพืน้ทีเ่ขตทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของคณะอนกุรรมการฯ จ�านวน 

๑๒ เขต ประกอบด้วย ส�านักงานเขตพระนคร ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย ดินแดง สัมพันธวงศ์ ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี 

วังทองหลาง บางขุนเทียน ทุ่งครุ และคันนายาว โดยมีการประชุม จ�านวน รวม ๘ ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้
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    ๑. วนัศกุร์ที ่๕ มถุินายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวดัราชนดัดา เขตพระนคร โดยเป็นการประชุม 

ร่วมระหว่างผู้บริหารส�านักงานเขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพระนคร จ�านวน ๑๑ โรงเรียน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ�านวน ๔ โรงเรียน และเขตสัมพันธวงศ์ จ�านวน  

๓ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๘ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดกลางจ�านวน ๑ โรงเรียน และขนาดเล็ก จ�านวน  

๑๐ โรงเรียน จัดการเรียนการสอนแบบปกติ จ�านวน ๑๐ โรงเรียน และแบบผสมผสาน จ�านวน ๑ โรงเรียน

    ๒.  วนัองัคารที ่๙ มถินุายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรยีนวดัสิตาราม เขตดสิุต โดยมผู้ีบรหิารส�านกังาน

เขตดุสิต และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตดุสิต จ�านวน ๙ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดกลาง 

จ�านวน ๔ โรงเรียน และขนาดเล็ก จ�านวน ๕ โรงเรียน จัดการเรียนการสอนแบบปกติ จ�านวน ๕ โรงเรียน และแบบ 

ผสมผสาน จ�านวน ๔ โรงเรียน

    ๓. วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวิชูทิศ โดยเป็นการประชุมร่วมระหว่าง 

ผู้บริหารส�านักงานเขตดินแดง ห้วยขวาง และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตดินแดง จ�านวน ๓ โรงเรียน 

และห้วยขวาง จ�านวน ๓ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๖ โรงเรียน โดยมีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

     ๓.๑  ส�านักงานเขตดินแดง มีโรงเรียนในสังกัด จ�านวน ๓ โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ทั้งหมด  

และจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

     ๓.๒ ส�านักงานเขตห้วยขวาง มีโรงเรียนในสังกัด จ�านวน ๓ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดใหญ่ 

จ�านวน ๒ โรงเรียน และขนาดเล็ก จ�านวน ๑๑ โรงเรียน จัดการเรียนการสอนแบบปกติ จ�านวน ๑ โรงเรียน และแบบ 

ผสมผสาน จ�านวน ๒ โรงเรียน

    ๔. วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดเลา เขตบางขุนเทียน โดยมีผู้บริหาร 

ส�านักงานเขตบางขุนเทียน และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตบางขุนเทียน จ�านวน ๑๖ โรงเรียน  

ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดใหญ่ จ�านวน ๑๐ โรงเรียน ขนาดกลาง จ�านวน ๓ โรงเรียน และขนาดเล็ก จ�านวน ๓ โรงเรียน 

จัดการเรียนการสอนแบบปกติ จ�านวน ๑๐ โรงเรียน และแบบผสมผสาน จ�านวน ๖ โรงเรียน

    ๕.  วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนจินดาบ�ารุง เขตคันนายาว 

โดยมีผูบ้รหิารส�านกังานเขตคนันายาว และผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตคนันายาว จ�านวน ๒ โรงเรียน  

ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ และจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

    ๖.  วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เขตวังทองหลาง โดยมี 

ผู้บริหารส�านักงานเขตวังทองหลาง และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตวังทองหลาง จ�านวน ๓ โรงเรียน 

ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดกลางจ�านวน ๑ โรงเรียน และขนาดเล็ก จ�านวน ๒ โรงเรียน จัดการเรียนการสอนแบบปกติ

ทั้งหมด

    ๗. วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดดิสหงสาราม เขตราชเทวี  

โดยเป็นการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารส�านักงานเขตราชเทวี เขตพญาไท ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตราชเทวี จ�านวน ๓ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพญาไท จ�านวน ๑ โรงเรียน โดยมีการ

จัดการเรียนการสอน ดังนี้

     ๗.๑ ส�านักงานเขตราชเทวี มีโรงเรียนในสังกัด จ�านวน ๔ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดกลาง 

จ�านวน ๑ โรงเรียน และขนาดเล็ก จ�านวน ๓ โรงเรียน จัดการเรียนการสอนแบบปกติทั้ง ๔ โรงเรียน

     ๗.๒  ส�านกังานเขตพญาไท มโีรงเรียนในสงักัด จ�านวน ๑ โรงเรยีน ซ่ึงเป็นโรงเรยีนขนาดกลาง จดัการเรยีน 

การสอนแบบผสมผสาน

    ๘. วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ โดยมีผู้บริหาร
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ส�านักงานเขตทุ่งครุ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตทุ่งครุ จ�านวน ๘ โรงเรียน

     ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดใหญ่ จ�านวน ๓ โรงเรียน ขนาดกลาง จ�านวน ๓ โรงเรียน และขนาดเล็ก 

จ�านวน  ๒ โรงเรียน จัดการเรียนการสอนแบบปกติ จ�านวน ๓ โรงเรียน แบบผสมผสาน จ�านวน ๓ โรงเรียน และแบบสลับ

วันเรียน จ�านวน ๒ โรงเรียน

ผลการด�าเนินงานของโรงเรียน

จากการติดตามแผนการจดัการเรียนรูข้องโรงเรยีนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบผลการด�าเนินงานของโรงเรียน ดังนี้

๑. การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรยีนกรณเีปิดการเรยีนการสอนได้ตามปกตใินวนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

แยกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

  

  ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  ๑) จัดจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิ นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการทุกคนก่อนเข้า 

สถานศึกษา โดยมีครูเวรประจ�าวัน และพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจ�าจุดคัดกรอง โดยมีการบันทึกลงสมุดเพื่อ

ติดตามตัวบุคคลหรือการสแกน QR CODE กรอกชื่อ-ชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์ และติดสติ๊กเกอร์ก่อนเข้าบริเวณสถานศึกษา

  ๒) จัดท�าประวัตินักเรียนและครอบครัวเก่ียวกับสุขภาพ สภาพแวดล้อมของครอบครัว อาการเจ็บป่วย  

โรคประจ�าตัว และความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือโรคติดต่ออื่น ๆ หรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงมาก่อน

ในวันเปิดเรียน พร้อมทั้งจัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

  ๓) นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน 

สถานศึกษา โดยโรงเรียนจัดเตรียมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า Face Shield ส�าหรับแจกจ่ายให้กับนักเรียนหรือส�ารอง

กรณีนักเรียนไม่ได้ใส่มาโรงเรียน

  ๔)  จัดจุดพักคอยส�าหรับผู้ปกครองท่ีมารับ-ส่งนักเรียน โดยก�าหนดจุดนั่งแบบรักษาระยะห่างสังคม (Social 

Distancing) โดยห้ามผู้ปกครองเข้าอาคารเรียนยกเว้นได้รับอนุญาต   

  ๕)  จัดหาอ่างล้างมือให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน เพื่อให้นักเรียนมีจุดล้างมือประจ�าชั้น  

  ๖)  จัดท�าสัญลักษณ์ก�าหนดจุดเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ทุกพื้นที่

ในสถานศึกษา เช่น จุดตรวจวัดอุณหภูมิ ที่นั่งพักคอย จุดล้างมือ โรงอาหาร ที่นั่งบริเวณสนาม 

  ๗)  จดัท�าฉากกัน้โต๊ะนกัเรยีน โต๊ะท�างานคร ูห้องนอนอนบุาล โต๊ะรับประทานอาหาร โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย  

๑ - ๒ เมตร จัดท�าที่วางเจลแอลกอฮอล์โดยใช้เท้าเหยียบเพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิดกันของนักเรียน 

  ๘)  ท�าความสะอาดพืน้ผวิสมัผสัทีม่กีารใช้ร่วมกนั ได้แก่ อาคารเรยีน ห้องเรยีน โต๊ะเรยีน เก้าอี ้โรงอาหาร ห้องน�า้ 

ห้องครัว สนามเด็กเล่น พื้นสนาม ลูกบิดประตู ราวบันได อ่างล้างมือ ตู้น�้าดื่ม 

  ๙)  การใช้ห้องน�้าโรงเรียนท้ังในช่วงเวลาเรียนและนอกห้องเรียนให้นักเรียนสลับกันใช้ห้องน�้าตามความ 

เหมาะสม โดยจัดให้มีจุดรอคิวและมีจุดเว้นระยะอย่างชัดเจนมีการบันทึกข้อมูลอย่างเคร่งครัด 

  ๑๐) จดัเวลาการรบัประทานอาหารของนกัเรยีนเป็นรอบ มีการเหล่ือมเวลารับประทานอาหารเพือ่ลดความแออดั  

  ๑๑) นกัเรยีนทกุคนมถุีงสขุภาพเพือ่เกบ็ของใช้ส่วนตวั เช่น ช้อน แก้วน�า้ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน งดการใช้ของร่วมกนั

  ๑๒) วัตถุดิบในการท�าอาหารมีความสดใหม่ ผู้ประกอบอาหารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  

Face Shield และถุงมือตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
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  ๑๓) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแบบมีฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากห้องเรียนเพื่อน�าไปก�าจัดทุกวันและก�าจัด

ขยะอย่างถูกวิธีทุกวัน โดยมีการคัดแยกขยะหน้ากากอนามัยไว้เฉพาะ

  

  ด้านการจัดการเรียนการสอน

  ส�านักการศึกษาก�าหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ�านวน

เวลาเรียน ๙๓ วันท�าการ ปิดภาคเรียนในวันที่ ๑๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ�านวน ๑๗ วัน และก�าหนดเปิดภาคเรียน

ที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ จ�านวนเวลาเรียน ๘๘ วันท�าการ และปิดภาคเรียนในวันที่ 

๑๐ เมษายน - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ�านวน ๓๗ วัน

  

  โรงเรียนได้ด�าเนินการเตรียมความพร้อม ๔ ด้าน ดังนี้

  ๑)  จัดท�าแผนการเรียนการสอน ๒ รูปแบบ คือ จัดการเรียนการสอนแบบปกติ และจัดการเรียนการสอน

แบบผสมผสานจัดห้องเรียนละไม่เกิน ๒๐ คน โต๊ะนักเรียนเว้นระยะห่าง ไม่น้อยกว่า ๑ - ๑.๕ เมตร โดยในวันที่นักเรียน

เรียนที่บ้าน จะน�าแผนรูปแบบการเรียนการสอน ๔ ON ได้แก่ Online, On Air, On Hand และ On Site มาสนับสนุน 

การเรียนรู้ของนักเรียน 

    (๑) จดัการเรยีนการสอนตามปกต ิในโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่จี�านวนนกัเรยีนตัง้แต่ ๔๐๐ คนลงมา เช่น โรงเรยีน

วัดบางประชาระบือธรรม เขตดุสิต ซ่ึงจัดการเรียนการสอนตามปกติเน่ืองจากมีการส�ารวจความต้องการของผู้ปกครอง 

โดยให้นักเรียนมาโรงเรียนทุกวันและเรียนตามตารางเรียนในชั่วโมงหรือคาบเรียนปกติ และมีจ�านวนห้องเรียนเพียงพอ 

ที่จะรองรับนักเรียนจ�านวน ๒๐ คนต่อห้อง โรงเรียนท่ีมีนักเรียนในชั้นเรียนเกิน ๒๐ คน จะจัดให้มีการเพิ่มห้องเรียน 

โดยการปรบัใช้ห้องพเิศษต่าง ๆ  เป็นห้องเรียนปกต ิ มกีารเว้นระยะห่างทางสังคม ส่วนกรณเีดก็พเิศษเรยีนร่วม จดัการเรยีน

การสอนตามปกติ นักเรียนมาเรียนทุกวันโดยเว้นระยะห่างทางสังคม ก�าหนดอัตราส่วนครู ๑ คน ต่อนักเรียน ๖ คน ต่อ ๑ 

ห้องเรยีนทัง้นีโ้รงเรยีนทีม่ข้ีอจ�ากดัของพืน้ทีไ่ม่สามารถเว้นระยะห่างตามทีก่�าหนดไว้ได้ ม ี๓ โรงเรยีน คือ โรงเรยีนวดัสุทศัน์  

เขตพระนคร โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม และโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต 

    (๒) จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานมี ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ ๑ แบบสลับวันเรียนทั้งหมด รูปแบบ

ที่ ๒ แบบมาเรียนปกติ+สลับวันเรียนทั้งหมด ส�าหรับโรงเรียนขนาดกลาง ที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๔๐๑ คนขึ้นไป และโรงเรียน

ขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๘๐๑ คนขึ้นไป จัดห้องเรียนให้มีการเว้นระยะห่างตามที่ก�าหนดไว้ โดยในช่วงที่นักเรียนไม่ได้

มาเรียนในวันปกติ จะใช้วิธีการเรียนรู้ทาง Online On Air และ On Hand เข้ามาทดแทนการเรียนในห้องเรียน โดยให้ครู

เข้ามาควบคุมดูแลในการจัดการเรียนรู้ และมอบแบบฝึกหัด การบ้าน ใบงานประกอบการเรียน หรือกิจกรรมให้นักเรียน

ไปท�าที่บ้าน และให้นับเวลาการเรียนในช่องทางดังกล่าวชดเชยการเรียนในช่วงเวลาปกติได้ 

  ๒) ครูจัดท�าแผนจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน ส�าหรับจัดการเรียนการสอนปกติและผสมผสานให้ความรู้และ 

เน้นย�้าเรื่องพฤติกรรมสุขอนามัยที่ดีให้กับนักเรียน และน�าแผนการจัดการเรียนรู้ ๔ ON ได้แก่ Online On Air On Hand 

และ On Site มาสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน 

  ๓) ประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียน ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และขั้นตอนการ

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การวัดและประเมินผล ก�าหนดระยะเวลาการส่ง

งานให้กับนักเรียน 

  ๔)  การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน กรณีโรงเรียนที่มีพื้นที่จ�ากัด และมีนักเรียน

จ�านวนมาก ให้นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเรียนและในห้องเรียน โดยส่งตัวแทนนักเรียนท�ากิจกรรมหน้าเสาธง 

    กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อย ให้นักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง และท�ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหน้าเสาธง 



98 • รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓

โดยใช้มาตรการเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร ส่วนโรงเรยีนทีม่พีืน้ท่ีสามารถให้นกัเรยีนท�ากิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรม

ต่าง ๆ ได้ ให้ใช้มาตรการเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร  

  

  ด้านการประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตัวของนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

  ๑) ให้ความรู ้ค�าแนะน�า จดัท�าคูม่อืแนะน�า หรอืจดัหาสือ่ประชาสมัพันธ์การป้องกนัและลดความเสีย่งจากการ

แพร่กระจายโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กบันกัเรยีน และผูป้กครอง เช่น การสอนวิธกีารล้างมอืทีถ่กูต้อง 

การสวมใส่หน้ากากอนามัย ค�าแนะน�าในการปฏิบัติ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line, Facebook ของโรงเรียน 

  ๒)  ผู้ปกครองมารับ-ส่งนักเรียน ณ จุดพักคอย โรงเรียนจัดท่ีนั่งก�าหนดจุดนั่งแบบรักษาระยะห่างทางสังคม 

(Social Distancing) โดยห้ามผู้ปกครองเข้าอาคารเรียนยกเว้นได้รับอนุญาต

  ๓)  ครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียนและครอบครัว เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ สภาพแวดล้อมของครอบครัว 

อาการเจ็บป่วย โรคประจ�าตัว และความเสี่ยงในการสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคติดต่ออื่น ๆ  

  

  ด้านการประสานงานและขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน วัด ชุมชน ผู้ปกครอง ครู  

และบุคลากรภายในโรงเรียน

  ๑)  ผู้บริหารส�านักการศึกษา ผู้บริหารส�านักงานเขต ศึกษานิเทศก์ที่ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนเข้าให้ค�าแนะน�า 

ตรวจสอบวสัด ุอปุกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน และให้การสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ส�าหรบัใช้ในการเตรยีมความพร้อมเปิดภาคเรยีน

  ๒)  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ส�านักงานเขตเข้ามาด�าเนินการฉีดน�้ายาฆ่าเชื้อทุกโรงเรียนก่อนการเปิดภาคเรียน 

  ๓)  ส�านกังานเขตจดัเจ้าหน้าทีเ่ทศกิจมาอ�านวยความสะดวกและดแูลความปลอดภยัให้กบันกัเรยีนและผู้ปกครอง

  ๔)  ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นท่ีเข้าอบรม แนะน�า ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข สุขอนามัย แก่ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และนักเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ๕)  ส�านักพัฒนาสังคมสนับสนุนผ้าท�าหน้ากากอนามัยเพื่อแจกให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

  ๖)  ส�านักอนามัยสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ทุกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

  ๗)  วัด ชุมชน ผู้ปกครอง บริษัท ให้การสนับสนุนหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ น�้ายาฆ่าเชื้อโรค วัสดุอุปกรณ์ให้

กับโรงเรียน

  ๘)  คณะอนกุรรมการฯ ให้การสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) ได้แก่ หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ และกระดาษถ่ายเอกสาร

๒. การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนกรณีไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

  กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ส�านักการศึกษาได้จัดท�าแผนรองรับไว้ ในรูปแบบการจัดการเรียน 

การสอนแบบ ๔ ON และจัดท�าเว็บศูนย์สื่อการเรียนรู้เพื่อให้สถานศึกษาด�าเนินการตามมาตรการ ดังนี้

  รูปแบบการจัดการสอนแบบ ๔ ON 

  ๑) Online เป็นการเรยีนการสอนสดผ่านช่องทางออนไลน์ ซึง่ครมูปีฏิสัมพนัธ์กบัผู้เรยีนได้ โดยใช้แอปพลิเคชัน  

ได้แก่ Microsoft Team, Google Classroom, Zoom, Facebook live และ Line โดยใช้สื่อการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส์

  ๒)  On Air เป็นการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองภายใต้
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ค�าแนะน�าและติดตามดูแลของครูหรือผู้ปกครอง โดยสามารถรับชมได้ทางโทรทัศน์ และสามารถรับชมแบบถ่ายทอดสด

หรือย้อนหลังได้

  ๓)  On Hand เป็นการเรยีนการสอนโดยครจูดัส่งเอกสารต่าง ๆ  ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูท้ีบ้่าน ได้แก่ คูม่อืการเรยีนรู้ 

ด้วยตนเอง คู่มือแนะน�าส�าหรับผู้เรียนและผู้ปกครอง หนังสือเรียน ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด เป็นต้น

  ๔) On Site เป็นการเรียนการสอนแบบจัดกลุ่มผู้เรียนขนาดเล็กที่โรงเรียนเป็นการนัดหมายผู้เรียนมาเรียนเป็น 

กลุ่มย่อย ภายใต้มาตรการที่ ศบค. กทม. ก�าหนด 

วิธีการวัดและประเมินผล ๒ รูปแบบ 

๑)  การเรยีนแบบ Online ประเมนิผลจากการทดสอบด้วยข้อสอบแบบเขยีนตอบหรอืแบบเรยีงความแบบออนไลน์ 

การทดสอบโดยให้นกัเรยีนสลบักนัมาสอบทีโ่รงเรยีนเป็นกลุม่เลก็ โดยใช้แบบทดสอบหลายฉบบัทีคู่ข่นานกนั เพือ่ความเป็น

ธรรม และใช้วิธีสังเกตพฤติกรรม การพูดคุย การซักถาม การตรวจสอบชิ้นงาน โดยครูประสานขอความร่วมมือผู้ปกครอง

มีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และส่งข้อมูลให้ครูผู้สอน 

๒)  การเรียนแบบ Offline ประเมินผลโดยการทดสอบโดยให้นักเรียนสลับกันมาสอบที่โรงเรียนเป็นกลุ่มเล็ก  

โดยใช้แบบทดสอบหลายฉบบัทีคู่ข่นานกัน เพือ่ความเป็นธรรม การประเมนิผลงาน ได้แก่ portfolio, ใบงาน, ช้ินงาน, โครงงาน,  

แบบฝึกหัด โดยรวบรวมส่งให้ครูผู้สอนตรวจเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนผ่านช่องทางไปรษณีย์หรือช่องทางอื่น ๆ และ

การประเมินภาคปฏิบัติหรือด้านอื่น ๆ โดยครูเยี่ยมบ้านนักเรียน 

๓.  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

  ส�านักการศึกษาจัดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

โดยจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา โดยก�าหนด

มาตรการ และจัดกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้ปกครอง นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน 

การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้แก่ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากป้องกันใบหน้า (face shield) 

ให้เพียงพอ และมีมาตรการจัดการเรียนรู้เหลื่อมชั้น เหลื่อมเวลา โดยบริหารแผนการเรียนรู้ตามความพร้อมของผู้เรียน

และด�าเนนิการให้สอดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขณะเดยีวกนัได้จดัเตรยีมความพร้อมด้าน 

สือ่การเรียนรู้ให้ครอบคลมุส�าหรบัผูเ้รยีน ทัง้กลุม่ท่ีมคีวามพร้อมในการเรยีนออนไลน์และกลุ่มทีไ่ม่มคีวามพร้อม โดยรวบรวม

ข้อมลูแหล่งเรยีนรู ้สือ่การเรยีนรู ้จดัหมวดหมูส่ือ่การเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมกบัการเรยีนรูข้องผูเ้รียนแต่ละช่วงวยั และเผยแพร่

บนเว็บไซต์ส�านักการศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

  ทั้งนี้ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ด�าเนินการตามที่ส�านักการศึกษาได้ก�าหนดมาตรการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ๘ มาตรการ ดังนี้

  ๑) การคัดกรองวัดอุณหภูมิและอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาโดยมีครูเวรประจ�าวัน และพนักงานรักษา

ความปลอดภัย ประจ�าจุดคัดกรอง โดยมีการบันทึกลงสมุดเพื่อติดตามตัวบุคคลหรือการสแกน QR CODE กรอกชื่อ-สกุล 

เบอร์โทรศัพท์ และติดสติ๊กเกอร์ก่อนเข้าบริเวณสถานศึกษา โดยนักเรียนอุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ องศา ครูเวรประจ�าวันจะ

ให้นักเรียนเข้าเรียนตามปกติ ส่วนนักเรียนที่มีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศา หรือมีอาการไข้ จาม มีน�้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ 

ควรให้นักเรียนนั่งพักที่จุดรอดูอาการและตรวจซ�้า หากนักเรียนยังมีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศา ครูเวรประจ�าวันให้นักเรียน

ท�าแบบประเมินความเสี่ยงผ่าน BKK COVID-19 พร้อมแจ้งผู้ปกครองทราบ และประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ส�านักงานเขต ศูนย์สาธารณสุขในพื้นที่ทราบอย่างเคร่งครัด



100 • รายงานกจิการของสภากรงุเทพมหานคร ประจ�าป ี๒๕๖๓

  ๒)  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา

  ๓) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทั้งในห้องเรียนและตามจุดบริการภายในสถานศึกษาอย่าง

เพียงพอเน้นให้นักเรียนล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ ทั้งก่อนและหลังการรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน�้า และก่อนกลับบ้าน 

ให้เป็นนิสัย

  ๔)  มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทุกพื้นที่ในสถานศึกษา 

  ๕)  การท�าความสะอาดพืน้ผวิสมัผสัทีม่กีารใช้ร่วมกันบ่อยเช่น กลอน ลกูบดิประต ูก๊อกน�า้ อ่างล้างมอื ราวบนัได  

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ที่นั่งพักคอย ห้องน�้า ห้องเรียน  

  ๖)  งดจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน 

  ๗)  จดัอบรมคร ู“รอบรูส้ขุอนามยั” ในโรงเรยีนเพือ่รองรบัสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยบุคลากรสาธารณสุข 

  ๘)  ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรค 

หากบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน�้ามูก เหนื่อยหอบ หรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน  

ให้หยุดเรียน พร้อมทั้งปฏิบัติตัวตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

ผลการตรวจโรงเรียนที่มีผลการด�าเนินงานดีเด่น

๑.  โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง ใช้กล่องพลาสติกส�าหรับบรรจุอาหารกลางวันให้นักเรียน 

รับประทานในห้องเรียน นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถรับประทานอาหารพร้อมกันโดยไม่ต้องเหลื่อมเวลา มีทีวีวงจรปิด 

ทกุชัน้เรยีน ดงันัน้ จงึใช้ทวีวีงจรปิดในการสอนในบางชัน้เรยีนทีข่าดครใูนบางวชิา และเปิดสารคดต่ีาง ๆ  ให้นกัเรยีนได้รบัชม 

ในช่วงพักกลางวันและมีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงผ่านอินเทอคอมโทรทัศน์ในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

๒. โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ จัดห้องพยาบาลแยกเฉพาะ เพื่อรองรับนักเรียนที่มีความเสี่ยง

๓. โรงเรียนวัดดิสหงสาราม เขตราชเทวี มีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มจุดล้างมือบนอาคารเรียน โดยโรงเรียน 

จัดท�าจุดล้างมือ DIY (Do It Yourself) ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนมีจุดล้างมือประจ�าชั้นทุกชั้นเรียน 

๔. โรงเรียนจินดาบ�ารุง เขตคันนายาว มีทีวีและโปรเจคเตอร์อ�านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  

โดยครูสามารถสอนออนไลน์ไปยังห้องเรียนอื่นได้ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในบางวิชาได้

๕. โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตราชเทวีมีการจัดท�าสายรัดข้อมือส�าหรับนักเรียนในการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน

และห้องกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดความแออัดในการใช้บริการได้ 

๔. ปัญหาอุปสรรค

  จากการลงพื้นท่ีเพื่อติดตามแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบทั้ง ๑๒ เขต ได้รับทราบปัญหาอุปสรรค 

ในการด�าเนินงานด้านต่างๆ สรุปได้ ดังนี้
  

  ด้านงบประมาณ

  ๑.  ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค เช่น น�้ายาฆ่าเช้ือ เจล

แอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ น�้ายาท�าความสะอาด ที่กดเจลล้างมือ อ่างล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย 

ฉากกั้นรับประทานอาหาร Face Shield เป็นต้น 



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓ • 101

  ๒.  ขาดแคลนงบประมาณในการด�าเนินการเตรียมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์     

  ๓.  โรงเรียนจินดาบ�ารุงใช้พื้นที่ล�ารางสาธารณะเพื่อสร้างโรงอาหารให้นักเรียนใช้เป็นพื้นที่ในการรับประทาน

อาหาร ซึ่งไม่สามารถใช้งบประมาณกรุงเทพมหานครในการด�าเนินการได้ 

  ๔.  ผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกจิและสงัคม ผู้ปกครองและนกัเรยีนต้องย้ายกลับภมูลิ�าเนา ส่งผลให้จ�านวน

นักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง

  

  ด้านการบริหารจัดการ

  ๑.  การจดักจิกรรมของนกัเรยีนอาจไม่ครบถ้วน หรอืไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด เนือ่งจากต้องมกีารเว้น

ระยะห่างทางสังคม

  ๒.  ส�านักการศึกษาไม่ก�าหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนที่ชัดเจนกรณี

ที่โรงเรียนต้องจัดการเรียนแบบสลับวันมาเรียน เนื่องจากมีจ�านวนนักเรียนมาก

  ๓.  การเชือ่มต่อของระบบสญัญาณอนิเทอร์เนต็ไม่เสถยีร ท�าให้การส่ือสารระหว่างนกัเรยีนกบัครผูู้สอนขาดความ 

ต่อเนื่อง

  ๔.  โรงเรียนขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีการศึกษา และแหล่งเรียนรู้มีจ�ากัด

  

  ด้านกายภาพ

  ๑.  สถานศึกษาบางแห่ง มีข้อจ�ากัดของพื้นที่ไม่สามารถด�าเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างท่ีก�าหนด เช่น 

โรงเรียนวัดสุทัศน์ เขตพระนคร โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม และโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต หรือกรณีที่วัด 

มีการบูรณะก่อสร้างอาคารอาจท�าให้โรงเรียนมีพื้นที่และอาคารเรียนไม่เพียงพอ

  ๒.  การเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนของโรงเรียนจินดาบ�ารุงไม่สมบูรณ์ในทุกจุด เม่ือฝนตกจะมีปัญหาในการ

เว้นระยะห่างระหว่างทางเดิน เนื่องจากนักเรียนต้องหลบฝน

  

  ด้านผู้สอน

  ๑.  ครูผู้สอนขาดทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้

ให้กับนักเรียนได้ไม่เพียงพอ

  ๒.  โรงเรียนขาดอตัราก�าลงัทดแทนกรณคีรแูละบคุลากรทางการศกึษาทีข่อย้าย ลาออก และเกษยีณอายรุาชการ

  

  ด้านผู้เรียน

  ๑.  นักเรียนบางคนยังขาดความความรับผิดชอบและละเลยไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือท�าหาย ไม่ตระหนักรู้ 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ๒.  นักเรียนขาดความพร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์สื่อสาร ขาดทักษะในการใช้

เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และไม่มีสมาธิในการเรียนผ่านระบบออนไลน์

๕.  ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ

  จากการลงพื้นท่ีเพื่อติดตามแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบทั้ง ๑๒ เขต 



102 • รายงานกจิการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าป ี๒๕๖๓

  คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

  ด้านงบประมาณ

  ๑.  ส�านักการศึกษา ควรส�ารวจความต้องการของโรงเรียนเพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างเพียงพอและสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นอาจ

ขอรบัการสนบัสนนุจากส�านักการแพทย์ ส�านกัอนามยั รวมทัง้ภาคเอกชน ผูป้กครอง ชมุชน วดั หรอืผูท้ีป่ระสงค์จะบรจิาค 

ส่วนเจลแอลกอฮอล์ซึ่งมีราคาแพงอาจเลือกใช้สบู่แทนซึ่งมีราคาที่ถูกกว่า

    ทัง้นี ้ในส่วนของคณะอนกุรรมการการศกึษาและวฒันธรรม ชดุที ่๕ ได้มส่ีวนร่วมในการสนบัสนุนมาตรการ 

เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย  

เครื่องวัดอุณหภูมิ (เทอร์โมสแกน) และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่าน ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ดังนี้

  ๑.๑ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้กับสถานศึกษา

    ๑)  มอบเครือ่งวดัอณุหภมู ิจ�านวน ๒๒ เครือ่ง และเจลแอลกอฮอล์ จ�านวน ๒๒ แกลลอน ให้กบัสถานศกึษา 

ในพื้นที่เขตพระนคร

    ๒)  มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จ�านวน ๘ เครื่อง และเจลแอลกอฮอล์ จ�านวน ๘ แกลลอน ให้กับสถานศึกษา

ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

    ๓)  มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จ�านวน ๖ เครื่อง และเจลแอลกอฮอล์ จ�านวน ๖ แกลลอน ให้กับสถานศึกษา

ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

    ๔)  มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตห้วยขวาง จ�านวน ๓ แกลลอน และเขตดินแดง 

จ�านวน ๓ แกลลอน 

    ๕)  มอบหน้ากากอนามัย จ�านวน ๑๐๐ โหล และเจลแอลกอฮอล์ จ�านวน ๔ แกลลอน ให้กับสถานศึกษา

ในพื้นที่เขตคันนายาว รวมทั้งสนับสนุนกระดาษถ่ายเอกสารให้แก่โรงเรียนจินดาบ�ารุง จ�านวน ๓๓ รีม

    ๖)  มอบหน้ากากอนามัย จ�านวน ๔๕๐ โหล และเจลแอลกอฮอล์ จ�านวน ๑๐ แกลลอน ให้กับสถานศึกษา

ในพื้นที่เขตราชเทวี และเขตพญาไท

    ๗)  มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จ�านวน ๑๘ เครื่อง และเจลแอลกอฮอล์ จ�านวน ๙ แกลลอน ให้กับสถานศึกษา

ในพื้นที่เขตดุสิต

    ๘)  มอบหน้ากากอนามัย จ�านวน ๕๐๐ โหล และเจลแอลกอฮอล์ จ�านวน ๑๖ แกลลอน  ให้กับสถานศึกษา

ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

    ๙) มอบหน้ากากอนามัย จ�านวน ๔๕๐ โหล และเจลแอลกอฮอล์ จ�านวน ๑๖ แกลลอน ให้กับสถานศึกษา

ในพื้นที่เขตทุ่งครุ

   ๑๐)  มอบหน้ากากอนามัย จ�านวน ๒๐๐ โหล และเจลแอลกอฮอล์ จ�านวน ๖ แกลลอน ให้กับสถานศึกษา

ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

  ๑.๒ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่าน ขนาดความสูงไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร และขนาดความสูง  

๑๒๐ เซนติเมตรข้ึนไป ให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๕ โรงเรียน ๆ ละ ๔ เครื่อง ประกอบด้วย  

โรงเรยีนสามเสนนอก เขตดนิแดง โรงเรยีนบางขนุเทยีนศกึษา และโรงเรยีนวดัสะแกงาม เขตบางขนุเทียน  โรงเรยีนนาหลวง  

และโรงเรียนวัดทุ่งครุ เขตทุ่งครุ

  ๒.  โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครส่วนหนึง่เป็นโรงเรยีนทีต่ัง้อยูใ่กล้เคยีงกบัวดัและมสัยดิ ดงันัน้ ผูอ้�านวยการ

สถานศกึษาควรมปีฏสิมัพนัธ์ทีด่กีบัวดัและมัสยดิเพือ่การประสานงานและความร่วมมอื การขอรบัการสนบัสนนุทัง้ในด้าน

วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ รวมถึงสนับสนุนการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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  ๓.  เมือ่ได้รับจดัสรรงบประมาณแล้วโรงเรียนควรเร่งด�าเนนิการปรบัปรงุโรงเรยีนให้แล้วเสรจ็ตามแผนและเบกิ

จ่ายได้ทันในปีงบประมาณ

  ๔.  ส�านกัการศกึษาควรก�าหนดแนวทางการเบกิจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ค่าครสูอนภาษาต่างประเทศ

เพิ่มเติมให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

  ด้านการบริหารจัดการ

  ๑.  ส�านักการศึกษาได้ก�าหนดแนวทางและแผนการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติ

ตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งในทางปฏิบัติอาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีนักเรียนและผู้ปกครองเป็นจ�านวนมาก โรงเรียนควรจัด

กระบวนการคัดกรองอย่างเคร่งครัด 

  ๒.  ในกรณพีืน้ทีก่่อสร้างอาคารเรยีนของโรงเรียนวิชากรถูกตดัทอนบางส่วนเพือ่ก่อสร้างถนนตามโครงการขยาย

ถนนมติรไมตร ี๒ เพือ่รองรบัการเปิดใช้ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร ๒ ส�านกัการศึกษาควรเตรียมแผนรองรบัการด�าเนนิการ 

และการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารและการรื้อถอนอาคารเรียนด้วย 

  ๓.  โรงเรียนควรน�าผลการส�ารวจการเตรียมความพร้อม และการส่ือสารท�าความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับ

นักเรียนและผู้ปกครอง มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบความพร้อมของการจัดการเรียนรู้ และน�าปัญหาที่พบมาแก้ไข ปรับปรุง 

เพือ่ให้โรงเรียนพร้อมด�าเนนิการได้อย่างถูกต้องตามหลักวชิาการ และเกดิประโยชน์กบันักเรยีน ผู้ปกครอง ครแูละบคุลากร

ทางการศึกษา 

  ๔.  โรงเรียนควรส�ารวจเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีความพร้อม 

รวมทั้งครูและนักเรียนต้องมีความพร้อมส�าหรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

นักเรียน 

  ๕.  กรณทีีโ่รงเรยีนไม่สามารถด�าเนนิการตามมาตรการทีก่�าหนด ควรจัดท�ารายงานสภาพปัญหาตามข้อเทจ็จรงิ

เสนอต่อผู้อ�านวยการเขต และผู้อ�านวยการส�านักการศึกษาตามล�าดับ 

  ๖.  ในการจัดซ้ือน�้ายาฆ่าเชื้อและเจลแอลกอฮอล์ซึ่งมีต้นทุนสูง โรงเรียนอาจใช้น�้ายาล้างจานผสมสบู่เหลว 

ส�าหรับใช้ในการล้างมือและท�าความสะอาดแทน

  ๗.  โรงเรียนควรมีมาตรการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ๔ ON ให้เหมาะสมตามความพร้อมของนักเรียนและ

สภาพบริบทของโรงเรียน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน รวมทั้งควรส่งเสริมเพื่อเป็นแผนรองรับการจัด 

การเรียนการสอน กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้โรงเรียนใน

สังกัดกรุงเทพมหานครไม่สามารถเปิดเรียนได้

  ๘.  โรงเรียนที่มีการเพิ่มห้องเรียนควรใช้สื่อ Online ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดการสอนไปยัง

ห้องอื่นๆ ได้และนักเรียนสามารถเรียนไปพร้อม ๆ กันในคราวเดียวกัน โดยมีครูควบคุมดูแลในชั้นอื่น ๆ ด้วย นอกจากนั้น 

กรงุเทพมหานครควรสนบัสนนุงบประมาณในการจดัซือ้ Smart TV เพือ่สนบัสนนุการจดัการเรยีนรูข้องนกัเรยีนในรปูแบบ

การสอนออนไลน์

  ๙.  โรงเรียนวิชากรต้องจัดท�าแผนการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดการพื้นที่ และ

ก�าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภยั เพือ่ความปลอดภยัด้านสขุภาพของนกัเรยีน และผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการก่อสร้าง

อาคารเรียนใหม่

  ๑๐. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการเรียน 

การสอน ดังนัน้ สถานศกึษาควรส�ารวจความพร้อมและเตรยีมการด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแผนการด�าเนนิการในระยะยาว ดงันี้

     ๑) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ โดยหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย หรือมีการระบาดใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาอีกนาน  

จ�าเป็นต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือ

เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีมีความจ�าเป็นให้มีใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ

         ๒) ซอฟท์แวร์ (Software) หมายถึง มาตรการ หรือระบบต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการด�าเนินการและ 

การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษา ซ่ึงจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น อาจน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงในอนาคตในระยะยาว เช่น 

การจัดการเรียนการสอนที่มีจ�านวนนักเรียนเพียง ๒๐ คนต่อ ๑ ห้องเรียน รวมถึงอาจจะน�าไปสู่การขยายห้องเรียนและ

การออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย

     ๓) พีเพิลแวร์ (Peopleware) หมายถึง บุคคล โดยพิจารณาถึงความพร้อมของเด็กและผู้ปกครอง 

ซึ่งเด็กแต่ละคนมีพื้นฐานทางครอบครัวต่างกัน และมีความพร้อมต่างกัน ดังนั้น การก�าหนดรูปแบบต่างๆ จึงจ�าเป็นต้อง

พิจารณาให้เหมาะสมตามสภาพข้อเท็จจริงโดยเน้นเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้และการส่งเสริมโอกาสของประชาชน

   

  ด้านผู้สอน

  ๑.  ครูผู้สอนต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้ให้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง โดยต้องพัฒนาทักษะ  มาตรฐาน

ความสามารถ และรูปแบบการใช้สื่อในการสอน สามารถชี้แนะให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้

  ๒.  ครคูวรมวิีธกีารในการตรวจสอบ วดัผล และประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนในวนัทีน่กัเรยีนเรยีนทีบ้่าน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและท�าให้การจัดการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์

  

  ด้านผู้เรียน

  ๑.  โรงเรยีนควรจดัท�าประวตันิกัเรยีนและครอบครวัเกีย่วกบัสุขภาพ และความเสีย่งการสมัผสัโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) หรือเดินทางมาจากพื้นท่ีเสี่ยงก่อนวันเปิดภาคเรียน หากมีประวัติการอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงต้อง 

ขอความร่วมมอืผูป้กครองไม่น�านกัเรยีนมาโรงเรยีนก่อนพ้นระยะเวลาการกกัตวั เพือ่ให้โรงเรยีนปลอดจากโรคติดเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ ๑๐๐ % 

  ๒.  โรงเรยีนควรส่งเสรมิให้นกัเรยีนเรยีนรูก้ารพฒันาในด้านการคิด โดยให้ใบงานการเขยีนเรยีงความ เพ่ือฝึกให้ 

นักเรียนเริ่มต้นการเรียนรู้จากการเขียนเรียงความในชีวิตประจ�าวัน หรือการให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูล โดยให้ผู้ปกครองมี

ส่วนร่วม

๓. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

  ๓.๑  ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานการบริหาร 

การศึกษา งานบริหารการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) รายการปรับปรุงโรงเรียน

  ๓.๒  ความคบืหน้าการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบริหารการศกึษา งานบรหิาร

การศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ รายการค่าซ่อมแซมโรงเรียน โรงเรียนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

     ทั้ง ๒ รายการ โรงเรียนด�าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และมีบางโรงเรียนที่ชะลอการด�าเนินการ 

เนื่องจากส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/๐๐๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลกระทบกับการจัดเก็บรายได้ 

ของกรุงเทพมหานคร ขอให้ทุกหน่วยงานชะลอการด�าเนินการงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
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  ๓.๓  ความคบืหน้าการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบรหิารการศกึษา งานบรหิาร

การศกึษา หมวดรายจ่ายอืน่ รายการ ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอีย่างมคีณุภาพ โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 

(ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน)

     การสรรหาบริษัทประกันภัย ส�านักงานเขตและโรงเรียนเป็นผู้ด�าเนินการ โดยมี ๒ รูปแบบ ซึ่งโรงเรียน 

ได้ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว

     ๓.๓.๑ รูปแบบเดิม คือ อัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักเรียน ไม่เกิน ๑๕๐ บาท ต่อคน ให้ความคุ้มครอง

โดยมีจ�านวนเงินเอาประกัน คนละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท และค่ารักษาพยาบาล ครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

     ๓.๓.๒ รูปแบบใหม่ คือ อัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักเรียน ไม่เกิน ๑๕๐ บาท ต่อคน ให้ความคุ้มครอง

โดยมีจ�านวนเงินเอาประกัน คนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และค่ารักษาพยาบาล ครั้งละไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท

  ๓.๔  ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เงินอุดหนุนรัฐบาล งบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ที่จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

     ส�านกังานเขตเป็นผูด้�าเนนิการจดัซือ้อาหารเสรมิ (นม) ให้กบัโรงเรยีนในสงักัดกรงุเทพมหานคร โดยก�าหนด

ช่วงระยะเวลาด�าเนินการ ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ�านวน ๔๓ วันช่วงที่ ๒ วันที่  

๑ กรกฎาคม - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ�านวน ๙๓ วันท�าการ วันที่ ๑๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ�านวน ๑๗ วัน 

๔. รับทราบข้อมูลการบริหารงานด้านการศึกษาของส�านักการศึกษา

  คณะอนกุรรมการฯ ได้ประชมุร่วมกับส�านกัการศกึษา เพือ่หารอืการบรหิารงานด้านการศึกษา โดยเฉพาะนโยบาย 

และแผนงานด้านการศึกษาในภาพรวม แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางดนตรีเพื่อให ้

การใช้เครื่องดนตรีเกิดความคุ้มค่า มีข้อมูลโดยสรุป ดังนี้

  

  ๑.  นโยบายและแผนงานด้านการศึกษาในภาพรวม

    ส�านักการศึกษามุ่งก�าหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการด�าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

กรงุเทพมหานครให้สอดคล้องกบัการพฒันาประเทศและการพฒันาของกรุงเทพมหานครซึง่จะส่งผลให้นกัเรยีนในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานครมีศักยภาพได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม จากกรอบแนวคิด 

ทิศทาง และแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ส�านักการศึกษาได้วิเคราะห์ความสอดคล้องตาม

บริบทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) นอกจากนั้นได้มี

การวิเคราะห์ความสอดคล้องบริบททางการศึกษาของกรุงเทพมหานครและก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร สมัยที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙) ดังนี้

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยกระดับการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเน้นเรื่องความรู้ของนักเรียน โดยให้นักเรียน 

มีความรู้ทางวิชาการ

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาผู ้เรียนตามอัตลักษณ์แห่งมหานคร โดยก�าหนดให้นักเรียนสังกัด

กรงุเทพมหานครด�าเนนิการตามแผน คอื รูห้น้าที ่มีจติสาธารณะ รักส่ิงแวดล้อม เป็นนวตักรทีพ่ร้อมรบัทกุการเปล่ียนแปลง 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการศึกษาต่อ ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการ

ศึกษาตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เน้นเด็กเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษ  

เด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ เด็กที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการดิจิทัลเพื่อการศึกษา
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาทุนมนุษย์และบริหารจัดการสู่องค์การสมรรถนะสูง

ทัง้นี ้จดุเด่นของแผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐานกรงุเทพมหานคร ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙) เกดิจากกลไก

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการดิจิทัลเพื่อการศึกษาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนในทุกๆ มิติของการศึกษาและปรากฏ

ร่วมอยู่ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ อีกทั้งก�าหนดประเด็นการพัฒนาเฉพาะทางที่สอดรับต่อนโยบายของกรุงเทพมหานคร 

ในประเดน็ด้านการจดัการศกึษาพเิศษ โรงเรียนเฉพาะทางและเป็นเลศิ การจดัการศกึษาส�าหรบัปฐมวัย การพฒันาอตัลกัษณ์ 

ของผู้เรียนในมิติของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะองค์การและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 

ด้วยกลไกการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙) จะเป็นกรอบก�าหนดทิศทาง

และแนวทางขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานครให้กับส่วนราชการและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในภารกิจการ

จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของกรงุเทพมหานครในระยะ ๖ ปี ซึง่จะเป็นกลไกส�าคญัในการพฒันาคณุภาพของระบบการศกึษา

ขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิภาพ และการพัฒนาผู้เรียนที่มีศักยภาพ อันสอดคล้องกับเป้าหมายการ

พฒันาคณุภาพประชากรของกรงุเทพมหานคร และเป็นเป้าหมายและปรชัญาสูงสดุของการจดัการศกึษาของประเทศด้วย

ทิศทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีสาระส�าคัญ ดังนี้ 

๑) การปฏริปูระบบการศกึษาและการเรยีนรูโ้ดยรวมของประเทศ โดยพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิฉบบัใหม่  

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

๓) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 

๔) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์

๕) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

๖) การปรบัโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศกึษา เพือ่บรรลเุป้าหมายในการปรับปรงุการจดัการเรยีนการสอน 

๗) ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  

ส�าหรับการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเน้นใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนั้น ได้มอบนโยบายให้ทุกโรงเรียน 

น�าพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ ทั้ง ๔ ด้านมาปรับใช้โดยเฉพาะ ทุกโรงเรียนจะมีการเขียน 

พระบรมราโชบายไว้ที่บอร์ดของโรงเรียนทุกแห่ง และให้ครูในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนมุ่งเน้นสร้างนักเรียนให้มี 

ความพร้อมทั้ง ๔ ด้านนี้ ประกอบด้วย

๑. การมีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง

๒. การมีพื้นฐานชีวิตที่ดี มีคุณธรรม

๓. การมีงานท�า มีอาชีพ

๔. การเป็นพลเมืองดี

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

๑.  แผนพฒันาการศึกษาข้ันพืน้ฐานกรงุเทพมหานคร ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙) ควรเน้นเรือ่งการส่งเสรมิให้ 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๒.  ส�านกัการศกึษาควรปรบัแผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐานฯ ให้สอดคล้องกบัแผนการศกึษาแห่งชาตฯิ พร้อมทัง้

ก�าหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อจะได้ของบประมาณมาสนับสนุนในการด�าเนินการตามแผน

๓. ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีธุรการของโรงเรียนน้ัน ในการประชุม อกก.ครู ท่านรองผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร นายเกรียงยศ สุดลาภา ได้มอบนโยบายให้ส�านักการศึกษาพิจารณาเรื่องการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ
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โดยวิธีพิเศษ โดยให้รับผู้ที่มีความพิการแต่ยังสามารถท�างานได้ เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านี้ซึ่งจะช่วยลดปัญหา

การขอโอนย้ายได้ และสอดคล้องกับเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในเรื่องการสนับสนุนและให้โอกาสผู้พิการ

๔. ส�านักการศึกษาควรน�าแผนการปฏิรูปด้านการศึกษาของรัฐบาล ๗ ข้อมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน โดยเพิ่มเติมในบางประเด็นที่ยังไม่มีให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

๕. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์มีหลายประเด็นที่

ด�าเนินการอยู่แล้ว รวมท้ังแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ส�านักการศึกษามีแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกครู  

การเรียกบรรจแุต่งตัง้ มีการปรบัเปลีย่นวธีิการทีม่คีวามรวดเรว็คล่องตวัมากข้ึน มกีารขึน้บญัชสี�ารอง ซึง่เดมิก่อนบรรจุแต่งต้ัง 

จะต้องน�าเข้าคณะกรรมการ อกก. เพื่อขออนุมัติท�าให้เกิดความล่าช้า ดังนั้น ควรก�าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การเรียก

บรรจุแต่งตั้งให้เกิดความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการด�าเนินการ เป็นการพัฒนาและสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่ครู 

๖. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมโดยระบบดิจิทัล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ก็ได้น�ามาปรับใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว สามารถน�ามาพัฒนาต่อโดยการเขียนแผนให้ชัดเจน

ว่าจะด�าเนินการอย่างไรและในอนาคตอาจจ�าเป็นต้องน�ามาใช้อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กให้มากที่สุด ดังนั้น  

จะต้องวางแผนและด�าเนินการโดยอาจจะด�าเนินการในโรงเรียนที่มีความพร้อมเป็นการน�าร่องก่อน

๒. แนวทางการส่งเสรมิ สนับสนนุการเรยีนรูแ้ละพัฒนาทกัษะทางดนตรเีพือ่ให้การใช้เครือ่งดนตรเีกิดความคุม้ค่า

  ส�านักการศึกษา โดยหน่วยศึกษานิเทศก์มีแนวทางด�าเนินการในการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา

ทักษะทางดนตรีเพื่อให้การใช้เครื่องดนตรีเกิดความคุ้มค่า ดังนี้

  ๑.  ศึกษานิเทศก์ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละโรงเรียนได้นิเทศติดตามการใช้เครื่องดนตรีสากลของโรงเรียน  

จ�านวน ๔๓๗ โรงเรียน ภาคเรียนละ ๔ ครั้ง มีการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาดนตรีสากลของครูผู้สอนดนตร ี

ในโรงเรียน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  ๒.  ส�านักการศึกษาได้ด�าเนินโครงการเพ่ือเปิดโอกาสให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง ๔๓๗ โรงเรียนส่งนักเรียนเข้า

ร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น โครงการมหกรรมดนตรีและการแสดงของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการ 

แลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างกรงุเทพมหานครและเมอืงยาชโิย โครงการประกวดดนตรสีากลประเภทวงสตรงิ วงโยธวาทติ 

และวงเมโลเดียน

  ๓.  ส่งเสรมิสนบัสนนุให้โรงเรยีนทีน่กัเรยีนมคีวามสามารถด้านดนตรไีด้แสดงศักยภาพสู่สาธารณชนอย่างต่อเนือ่ง 

  ๔.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูดนตรีเข้ารับการฝึกอบรมด้านดนตรีจากหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัด 

  ๕.  หน่วยศึกษานิเทศก์ออกแบบส�ารวจการใช้เครื่องดนตรีสากล รายงานผลงานด้านดนตรีสากลของนักเรียน

และสภาพปัญหาอุปสรรค ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง

ส�าหรับข้อมูลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีได้รับและไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องดนตรี

ประเภทต่าง ๆ  ทัง้ดนตรไีทย ดนตรสีากลนัน้ หน่วยศกึษานเิทศก์ได้ด�าเนนิการส�ารวจข้อมลู พบว่า โรงเรยีนทีม่เีครือ่งดนตรีไทย  

มีจ�านวน ๓๖๘ โรงเรียน ไม่มีเครื่องดนตรีไทย จ�านวน ๖๙ โรงเรียน ส่วนดนตรีสากลได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ 

ทุกโรงเรียน และโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านทักษะทางดนตรี มีจ�านวน ๑๓๒ โรงเรียน

ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ มีดังนี้ 

๑. โรงเรียนบางแห่งขาดแคลนครูดนตรีสากลแต่ไม่สามารถเรียกบรรจุได้ เนื่องจากกรอบอัตราก�าลังเต็ม หรือ 

ในกรณีที่กรอบอัตราก�าลังว่าง แต่โรงเรียนขาดครูสาระวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

จึงมีความจ�าเป็นต้องเรียกบรรจุ แต่งตั้งครูวิชาหลักมาสอนก่อน ส่งผลให้ครูดนตรีสากลที่สอบได้และขึ้นบัญชีไว้เสียโอกาส

ในการเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งในเวลาอันควร 
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๒. การเสนอของบประมาณเพื่อด�าเนินโครงการสนับสนุนทักษะด้านดนตรีมักไม่ได้รับการพิจารณา จึงท�าให้ 

ไม่สามารถด�าเนินโครงการได้ตามแนวทางที่ก�าหนด

๓. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูสอนดนตรี ส�านักการศึกษาได้เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู 

และปัจจุบันมีขึ้นบัญชีผู้สอบได้ประมาณ ๙๓ คน แต่ไม่สามารถเรียกบรรจุได้เนื่องจากกรอบอัตราเต็ม ปัจจุบันโรงเรียน

ที่ไม่มีครูจบเอกดนตรีมีจ�านวน ๑๐๐ โรงเรียน โรงเรียนที่มีครูจบเอกดนตรีไทยและดนตรีสากลมีจ�านวน ๓๓๗ โรงเรียน

โดยจบเอกดนตรีไทยมี ๑๓๒ โรงเรียน และจบเอกดนตรีสากลมี ๒๗๙ โรงเรียน ปัญหาที่ผ่านมาพบว่า โรงเรียนได้รับ 

งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องดนตรี แต่ไม่มีครูสอน เครื่องดนตรีไม่ได้ใช้งาน และเกิดการช�ารุดเสียหาย ทั้งน้ี ส�านัก 

การศึกษามีงบประมาณส�าหรับการซ่อมแซมเครื่องดนตรีให้ทุกโรงเรียนปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่เพียงพอ

ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ 

๑. การสอบบรรจเุพือ่แต่งตัง้เข้ารับราชการคร ูโดยปกตมิผีูส้มัครจ�านวนมาก แต่มผีูส้อบได้น้อย สาเหตหุนึง่เกิดจาก 

ข้อสอบยากเกินไป หรือผู้สอบไม่มีความรู้ความสามารถ จึงท�าให้ไม่สามารถบรรจุครูได้ครบตามจ�านวนที่ต้องการ และ 

บางสาขาวชิาไม่มผีูส้อบได้ เช่น วชิาวทิยาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนคร ูรวมทัง้การมคีรทูี่

ไม่ตรงกบัสาขาวิชาเอก และแม้มีการขึ้นบญัชีผู้สอบไดไ้วแ้ตไ่ม่สามารถเรียกบรรจไุดเ้นือ่งจากกรอบอตัราเตม็ นอกจากนั้น  

อีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนครูคือ การขอย้ายกลับภูมิล�าเนา ดังน้ัน อาจแก้ไขปัญหาโดยการจ้าง 

ครูสอนพิเศษ 

๒. ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนวิชาชีพเสริมทักษะชีวิตเพื่อให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเอง และ

พฒันาต่อยอดโดยน�าความรูไ้ปประกอบอาชพีในอนาคตได้ ทัง้นี ้ในการฝึกทกัษะด้านวชิาชพี สามารถประสานกรมพฒันา

ฝีมือแรงงาน รวมทั้งโรงเรียนอาชีวศึกษา เพื่อขอสนับสนุนครูผู้สอน หรือนักศึกษาฝึกงานมาถ่ายทอดให้ความรู้โดยไม่ต้อง

ใช้งบประมาณ 

๓.  กรงุเทพมหานครมงีบประมาณสนบัสนนุการพฒันาทกัษะทางดนตรอียูแ่ล้ว สถานศกึษาจงึควรให้การสนบัสนนุ

อย่างจรงิจงัเพือ่พฒันาให้เกิดความช�านาญและมคีวามเป็นเลศิทางดนตรรีวมทัง้ควรสนบัสนนุให้นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถ

พิเศษอื่นๆ ได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถพิเศษ โดยการแสดงในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสามารถพัฒนาต่อยอด 

ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

๔.  นอกจากการเรียนการสอนด้านวชิาการ ด้านดนตรแีล้ว สถานศกึษาควรเน้นให้มกีารเรยีนการสอนด้านคณุธรรม 

จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย เป็นพลเมืองดี ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญและเป็น 

พื้นฐานที่ดีให้เด็กมีวินัยและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

๕.  ในแต่ละปีสถานศึกษาควรส�ารวจความเสียหายของเครื่องดนตรี เพื่อของบประมาณซ่อมแซมให้เพียงพอ และ

สามารถใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยชีแ้จงเหตผุลความจ�าเป็น และมผีลงานการแสดงทีโ่ดดเด่นประกอบการขอจดัสรร

งบประมาณให้แต่ละโรงเรียนอย่างเพียงพอ
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สรุปผลงานของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง

นายภาส ภาสสัทธา
ประธานกรรมการ

พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล
รองประธานกรรมการ

นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์
กรรมการ

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา
กรรมการ

นายพรชัย เทพปัญญา
กรรมการ

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ 
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง

คณะกรรมการ ฯ ประชุมร่วมกับผู้แทนส�านักงานเขต เพื่อพจิารณาและแก้ไขปัญหาตามค�าร้องเรยีนของประชาชน
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คณะกรรมการ ฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารส�านักการโยธา เพื่อติดตามความคืบหน้า 
การด�าเนินงานต่าง ๆ

คณะกรรมการ ฯ ประชุมร่วมกับผู้แทนส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง และผู้แทน 
ส�านักการโยธา เพื่อติดตามความคืบหน้าการด�าเนินโครงการต่าง ๆ

คณะกรรมการ ฯ ประชุมติดตามงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย



112 • รายงานกจิการของสภากรงุเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุม

สามญั สมยัท่ีสี ่(ครัง้ที ่๒) ประจ�าปีพทุธศกัราช  ๒๕๖๑  เมือ่วนัพุธที ่๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๑ สมยัประชมุสามญั สมัยทีส่ี ่(คร้ังที ่๓)  

ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปี

พุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๖ คน ดังนี้

๑.  นายภาส   ภาสสัทธา ประธานกรรมการ

๒.  พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล รองประธานกรรมการ 

๓.  นายอภิรัตน์  ศิวพรพิทักษ์ กรรมการ

๔.  นายพรชัย   เทพปัญญา กรรมการ

๕. นายชยาวุธ   ศิริยุทธ์วัฒนา กรรมการ

๖. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ    

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑.  นางสาวชลิดา  อ่อนน้อม นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ   

              ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒. นางสาวจุฑามาศ พลสูงเนิน นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ   

          ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ จ�านวน ๒ คณะ ประกอบด้วย

๑. คณะอนุกรรมการการโยธา ท�าหน้าท่ีศึกษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการโยธาในพื้นที่

กรงุเทพมหานคร และปฏบิตัภิารกิจตามทีค่ณะกรรมการฯ มอบหมาย นายอภริตัน์  ศิวพรพทิกัษ์  เป็นประธานอนกุรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการการผังเมือง ท�าหน้าท่ีศึกษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการผังเมือง              

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติภารกิจตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์  

เป็นประธานอนุกรรมการ

สรุปผลงาน
คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
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ผลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงได้มกีารประชมุร่วมกบัผู้บรหิารส�านกัการโยธา ผูบ้รหิารส�านกัการวางผงัเมอืง

พัฒนาเมือง ผู้บริหารส�านักงานเขตต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบติดตามงานและโครงการด้านการโยธา ด้านการ

วางผังและพัฒนาเมือง และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

การตรวจสอบตดิตามด้านงบประมาณ งานและโครงการในปี ๒๕๖๓ ของส�านกัการโยธาและส�านกัการวางผงั 
และพัฒนาเมือง

ส�านักการโยธา 

ด้านงบประมาณ

คณะกรรมการฯ ได้ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ของส�านักการโยธา ได้รับงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๙,๒๒๙,๘๕๘,๐๐๐ บาท ได้ให้ข้อคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. การตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ควรค�านงึถงึแผนปฏิบตัริาชการกรงุเทพมหานครประจ�าปี และจ�าเป็นต้อง

สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในแต่ละระยะที่ได้ก�าหนดไว้ เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาว่าเป็นโครงการที่

เหมาะสม จ�าเป็น ถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

๒. จ�าเป็นต้องเร่งรัดติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการต่างๆ จ�าเป็น

ต้องมีการสะท้อนผลลัพธ์ให้ผู้บริหารทราบ เพื่อจะได้พิจารณาว่าควรจะด�าเนินโครงการต่อไปหรือไม่

๓.  โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร ควรออกแบบโดยค�านึงถึงการเป็นอาคารประหยัดพลังงานและรักษา 

สิ่งแวดล้อม

๔.  จ�าเป็นต้องจัดท�าฐานข้อมูลด้านอาคาร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก 

น�ามาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ด้านการควบคุมอาคาร ด้านการป้องกันอัคคีภัย ด้านความปลอดภัย และด้านการ 

จัดเก็บภาษี เป็นต้น

๕.  การจัดซื้อเครื่องจักรกลและยานพาหนะ หากเป็นกรณีซ้ือเพิ่มเติมควรค�านึงถึงจ�านวนบุคลากรท่ีจะใช้งานว่า

มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เน่ืองจากเครื่องจักรอุปกรณ์บางรายการมีซ�้าซ้อนกันอยู่ในหลายหน่วยงาน ควรเร่งด�าเนินการ 

จัดท�าระบบบริหารจัดการเครื่องจักรให้เรียบร้อย จะได้ไม่ซ�้าซ้อนและเกิดการเกี่ยงงาน

๖.  การจัดท�าแผนงาน แผนเงิน การบริหารจัดการต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน การปฏิบัติงานจ�าเป็นต้อง

ศึกษาและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวินัย

การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

๗.  โครงการที่มีการขอขยายเวลาผูกพันงบประมาณ โครงการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหล่ือมปีงบประมาณ 

โครงการที่ขออนุมัติใช้เงินสะสมของกรุงเทพมหานคร จ�าเป็นต้องเร่งรัดด�าเนินการ เคร่งครัดในเรื่องแผนการใช้เงิน  

โดยถอืปฏบิตัติามข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่งวธิกีารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องอย่างเคร่งครดั

การติดตามความคืบหน้าการด�าเนินโครงการต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานโครงการที่ผูกพันงบประมาณต่อเน่ือง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว รวม ๑๔ โครงการดังนี้

๑.  โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน งบประมาณ ๒,๙๙๐,๙๖๖,๔๐๒ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๕ ปี  
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(๒๕๕๘-๒๕๖๒) ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๓๔๑ วัน ผู้รับจ้าง บมจ. อีเอ็มซี สัญญาเลขที่ สนย. ๔๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล หอพักผู้ป่วย สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ 

หอพักบุคลากร อาคารบริการ อาคารซ่อมบ�ารุง พร้อมงานภูมิสถาปัตยกรรม เปิดใช้อาคารแล้ว

๒. โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคารจอด

รถยนต์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ งบประมาณ ๙๔๘,๔๘๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๗ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๓) 

ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๑๔๐ วัน ผู้รับจ้างบริษัท อาคาร ๓๓ สัญญาเลขที่ สนย. ๖๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย.๕๙ สิ้นสุด

สญัญา ๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ก่อสร้างอาคารศนูย์เวชศาสตร์การกฬีา สงู ๒ ชัน้ และชัน้ใต้ดนิ ๒ ชัน้ อาคารศนูย์เวชศาสตร์

ฟื้นฟู สูง ๗ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น อาคารหอพักพยาบาล สูง ๘ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์  

สูง ๘ ชั้น หอพักแพทย์ สูง ๗ ชั้น และที่จอดรถใต้ดิน ๒ ชั้น เปิดใช้อาคารแล้ว

๓.  โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี งบประมาณ ๓๙๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ 

๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๘๓๘ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด วงเงิน ๓๙๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

สัญญาเลขที่ สนย.๕๗/๒๕๖๐ ลว. ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญา ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เปิดใช้งานแล้ว

๔.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า งบประมาณ ๗๖๒,๘๔๔,๖๒๙.๐๕ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๕ ปี 

(๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๘๘๗ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (๒๕๒๔) จ�ากัด สัญญาเลขที่ สนย.

๒/๒๕๖๑ ลว. ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญา ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เปิดใช้งานแล้ว 

๕.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา งบประมาณ ๑๘๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๑-

๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วนั ผูร้บัจ้าง บริษทั สหการวศิวกร จ�ากดั วงเงนิค่าก่อสร้าง ๑๘๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท สัญญา

เลขที่ สนย.๖๓/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เปิดใช้งานแล้ว

๖.  โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๔ โพธ์ิศรี งบประมาณ ๕๕,๑๘๑,๑๑๙.๒๕ บาท ระยะเวลา 

ด�าเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๖๓ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท ธนภัทร (ที เอ็น พี) จ�ากัด สัญญาเลขที่  

สนย.๖๕/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๔ มกราคม ๒๕๖๓ ก่อสร้างอาคาร ๕ ชั้น ๑ หลัง พื้นที่ใช้สอย

ประมาณ ๒,๖๖๗ ตารางเมตร และงานครุภัณฑ์ เปิดใช้อาคารแล้ว

๗.  โครงการก่อสร้างอาคารศนูย์สขุภาพ โรงพยาบาลเวชการณุย์รศัมิ ์งบประมาณ ๔๙,๕๙๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลา 

ด�าเนินการ ๑๓ ปี (๒๕๕๑-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด วงเงิน 

๔๙,๕๙๙,๐๐๐ บาท สัญญาเลขที่ สนย.๑๗/๒๕๖๒ ลว. ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ก่อสร้างอาคาร ๔ ชั้น ๑ หลัง พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๕๐ ตารางเมตร และงานครุภัณฑ์ เปิดใช้อาคารแล้ว

๘.  โครงการก่อสร้างศนูย์บรกิารสาธารณสขุ ๓ บางซือ่ งบประมาณ ๙๑,๔๙๙,๖๙๙.๗๗ บาท ระยะเวลาด�าเนนิการ  

๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๓๒ วนั ผูร้บัจ้าง บรษิทั ศริเิลศิ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั สญัญาเลขที ่สนย.๖/๒๕๖๒ 

ลว. ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ก่อสร้างอาคาร ๕ ชั้น ๑ หลัง และครุภัณฑ์ เปิดใช้อาคารแล้ว

๙.  โครงการปรับปรุงสะพานพระราม ๘ งบประมาณ ๑๓๙,๒๑๓,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๑-

๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๒๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท ไอ เอ็ม เอ็ม เอส จ�ากัด สัญญาเลขที่ สนย.๖๗/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ 

กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๑๐. โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนประชาอุทิศ ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขต

ราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ งบประมาณ ๕๗,๓๓๙,๕๒๕ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓) ระยะ

เวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน ผู้รับจ้าง บ.วิวัฒน์พลฯ สัญญาเลขที่ สนย. ๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย.๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา  

๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
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๑๑. โครงการปรับปรุงถนนบางเชือกหนัง ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ถึงถนนตัดใหม่ พ้ืนที่เขตตล่ิงชัน  

งบประมาณ ๗๔,๘๐๐,๑๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๓๐ วัน ผู้รับจ้าง  

บริษัท บุญสหะการสร้าง จ�ากัด ลงนามสัญญาวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๑๒. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองพระโขนง เขตพระโขนง งบประมาณ ๕๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา

ด�าเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน ผู้รับจ้าง บ.ทริโอไบรท์ สนย.๒/๒๕๖๓ ลว.๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ 

สิ้นสุดสัญญา ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑๓. โครงการก่อสร้างปรบัปรงุซอยพระรามที ่๒ ซอย ๘๒ งบประมาณ ๑๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนนิการ  

๗ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๗๑๕ วนั ผูร้บัจ้าง ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั ส. ทวชียัก่อสร้าง สญัญาเลขที ่สนย.๒/๒๕๖๒ 

ลว. ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลว. ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพหลโยธิน ช่วงจากห้าแยกลาดพร้าว ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พื้นที่เขตจตุจักร

และเขตพญาไท งบประมาณ ๖๓,๗๓๗,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนนิการ ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๗๐ วัน  

ผู้รับจ้าง บ.ทริโอ ไบรท์ จ�ากัด ลงนามสัญญา ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และตรวจสอบ 

ติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานโครงการท่ีผูกพันงบประมาณต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ รวม ๑๘ โครงการ ดังนี้

๑.  โครงการจ้างท่ีปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น-ลง และ 

ทางยกระดับข้ามแยกศิริราช งบประมาณ ๒๙,๙๙๙,๕๙๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๖ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๓) ระยะเวลา

ก่อสร้าง ๑,๒๖๑ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท เอฟซิลอน จ�ากัด และบริษัท ไฟนอล ดีไซน์ฯ สัญญาเลขที่ สนย.๕๕/๒๕๕๙ ลว.  

๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ได้ผลงานร้อยละ ๖๕.๘๗ ช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ ๑๐.๔๙  

๒.  โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๘ ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม งบประมาณ ๘๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท  

ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน ผู้รับจ้าง บ. เวิลด์ เดสคอน จ�ากัด สนย. 

๔/๒๕๖๓ ลว. ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ก่อสร้างอาคาร ๕ ช้ัน ๑ หลัง และครุภัณฑ ์ 

ได้ผลงานร้อยละ ๓๔.๗๐ เร็วกว่าแผนงานร้อยละ ๒.๙  

๓.  โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๑ งบประมาณ ๑๓๑,๗๔๘,๘๗๙.๖๒ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ 

๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จ�ากัด สัญญาเลขที่ สนย.

๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ก่อสร้างอาคาร ๑ หลัง พื้นที่ ๕,๙๒๐ 

ตารางเมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา และก่อสร้างรั้ว ได้ผลงานร้อยละ ๓๒.๗๙ เร็วกว่าแผนงานร้อยละ ๐.๓๘

๔.  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ๙ ประชาธิปไตย งบประมาณ ๖๐,๑๒๔,๖๑๔.๐๙ บาท  

ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๐๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท เวิลด์ เดสคอน จ�ากัด  

สนย.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ รื้อถอนอาคาร ๒ ชั้น ของเดิม  

๑ หลัง ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๗ ชั้น ๑ หลัง พื้นที่ใช้สอย ๒,๒๕๔ ตร.ม. ก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้าด้านหน้าศูนย์ฯ  

และด้านข้างซ้าย ระบบเตือนภัย ๑ ชุด ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง 

ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบโทรศัพท์ และระบบบ�าบัดน�้าเสีย ปรับปรุงภูมิทัศน์ งานครุภัณฑ์ ได้ผลงานร้อยละ ๓๒.๗๙ 

ช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๐.๓๘

๕.  โครงการปรับปรงุอาคารธานนีพรัตน์ ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร ๒ ดินแดง งบประมาณ ๑๓๙,๓๙๐,๐๐๐ บาท  

ระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๔) ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔๐ วัน  ผู้รับจ้าง บริษัท ไอ เอส โอ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 

สัญญาเลขที่ สนย.๘/๒๕๖๓ ลว. ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ก่อสร้างและปรับปรุงงาน

สถาปัตยกรรมภายนอกและภายในอาคารธานีนพรัตน์ สร้างผนังโดยรอบด้าน ปีกซ้ายและขวา ปูพ้ืน กั้นผนังภายใน  
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ฝ้าเพดาน พ้ืนทีป่ระมาณ ๓,๔๙๗ ตร.ม. ก่อสร้างหลงัคาคลมุทางขึน้-ลง ๑ แห่ง ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและสือ่สาร ระบบปรบัอากาศ 

และระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร และระบบท่อระบายน�้า 

รอบอาคาร ได้ผลงานร้อยละ ๑๓.๒๔

๖.  โครงการก่อสร้างอาคารสถานดีบัเพลงิราษฎร์บรูณะ งบประมาณ ๓๙,๗๕๙,๑๔๔.๗๘  บาท ระยะเวลาด�าเนนิการ  

๓ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๔) ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๐๐ วัน ผู้รับจ้าง ธนภัทร (ที เอ็น พี) จ�ากัด สนย.๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๓ สิน้สดุสญัญาวนัที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รือ้ถอนโครงสร้างเดมิ ก่อสร้างอาคาร ๖ ชัน้ พืน้ที ่๒,๕๐๐ ตร.ม.  

ที่จอดรถยนต์ ถนน ค.ส.ล. และงานครุภัณฑ์ ได้ผลงานร้อยละ ๑๙.๙๑ ช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๑.๘๑

๗.  โครงการก่อสร้างข้ามแยก ณ ระนอง งบประมาณ ๙๒๔,๙๔๙,๙๓๙ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี  

(๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด สนย.๕๔/๒๕๖๑ ลว. ๒๕ กันยายน 

๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ ขนาด ๔ ช่องจราจร จ�านวน ๑ แห่ง  

ความยาวรวมทั้งโครงการประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ได้ผลงานร้อยละ ๓๓.๙๐ ช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ ๔๕.๙๗

๘. โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา–ราชพฤกษ์ งบประมาณ ๙๒๔,๙๔๙,๙๓๙ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี 

(๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) สนย.๕๙/๒๕๖๑ ลว. 

๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด ๖ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 

๑,๕๐๐ เมตร ก่อสร้างทางยกระดับ ขนาด ๔-๖ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ  ๑,๕๐๐ เมตร ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ

บริเวณจุดตัดพุทธมณฑลสาย ๒  ก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลอง เป็น ๘ ช่องจราจร ได้ผลงานร้อยละ ๓๕.๒๓ ช้ากว่า 

แผนงานร้อยละ ๕๔.๖๔

๙.  โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก–ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ งบประมาณ ๑,๑๓๕,๙๙๖,๒๘๖.๒๓ บาท  

ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระยะเวลาก่อสร้าง ๗๒๐ วัน ผู ้รับจ้าง บริษัท ประยูรวิศว์ จ�ากัด  

สนย.๕๓/๒๕๖๑ ลว. ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด ๖ ช่องจราจร  

ระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ก่อสร้างทางยกระดับ ขนาด ๔-๖ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ก่อสร้าง 

ทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดพุทธมณฑลสาย ๒ ก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลอง เป็น ๘ ช่องจราจร ได้ผลงานร้อยละ  

๘๐.๖๙ ช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๑๙.๓๑

๑๐. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์จากถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ถึงถนนทวีวัฒนา งบประมาณ 

๒๐๔,๔๐๓,๗๒๑ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๙๖ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท  

ทริโอ ไบรท์ จ�ากัด สนย.๕๗/๒๕๖๑ ลว. ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

ขนาด ๒-๔ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ ๗,๑๐๐ เมตร ก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลอง เป็น ๔ ช่องจราจร ได้ผลงาน

ร้อยละ ๘๙.๔๓ ช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๑๐.๕๗

๑๑. โครงการก่อสร้างปรบัปรงุถนนแสมด�า ช่วงจากถนนพระราม ๒ ถงึคลองสนามชยั งบประมาณ ๒๖๘,๙๘๙,๘๘๘  

บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๕) ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท พระราม ๒ การโยธา จ�ากัด  

สัญญาเลขที่ สนย ๒๔/๒๕๖๓ ลว.๒๓ ก.ย.๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด  

๔ ช่องจราจรระยะทางประมาณ ๒,๘๐๐ เมตร และขนาด ๒ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ ๙๕๐ เมตร พร้อมก่อสร้าง

ระบบระบายน�้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบจราจรสงเคราะห์ และงานอื่น ๆ ได้ผลงานร้อยละ ๑๐.๔๓ ช้ากว่าแผนงาน

ร้อยละ ๒๐.๕๗

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน งบประมาณ 

๓๐๓,๐๒๑,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๕) ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท  

เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด สัญญาเลขที่ สนย ๒๖/๒๕๖๓ ลว. ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๑๘ มีนาคม 
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๒๕๖๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด ๔ ช่องจราจร ๒ ทศิทาง พร้อมทางเท้า ก�าแพงกนัดนิ ระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร 

ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง และทางกลับรถใต้สะพาน ๑ แห่ง สร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๑,๘๐๐ ม. ก่อสร้าง

สะพานคนเดินข้าม ๑ แห่ง ก่อสร้างระบบระบายน�้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบจราจรสงเคราะห์ ระบบสาธารณูปโภค 

ได้ผลงานร้อยละ ๘.๔๓ ช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๑.๕๗

๑๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน Sta. ๒+๙๓๕ ถึงถนนเชิดวุฒากาศ งบประมาณ ๒๘๐,๕๘๖,๑๐๐ 

บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๕) ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน ผู้รับจ้างบริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์  

คอนสตรัคชั่น จ�ากัด สัญญาเลขที่ สนย ๒๕/๒๕๖๓ ลว. ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ก่อสร้างถนน 

ค.ส.ล. ขนาด ๔ ช่องจราจร ๒ ทิศทาง เขตทางกว้าง ๒๐.๐๐-๓๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๑ กิโลเมตร ก่อสร้าง

และปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ก่อสร้างประตูระบายน�้า สถานีสูบน�้า และงานระบบอื่น ๆ  ได้ผลงานร้อยละ ๙.๔๓ ช้ากว่า

แผนงานร้อยละ ๐.๕๗

๑๔. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถนนหน้าพระลาน งบประมาณ ๗๖๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา 

ด�าเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๕) ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) 

สัญญาเลขที่ สนย ๒๒/๒๕๖๓ ลว. ๒๖ ส.ค.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ ก.พ.๒๕๖๕ ได้ผลงานร้อยละ ๑.๔๓ ช้ากว่าแผนงาน 

ร้อยละ ๑๐.๗๐ เตรียมงานก่อสร้าง 

๑๕. โครงการก่อสร้างอโุมงค์ทางเดนิลอด ถนนมหาราช งบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนนิการ  

๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๕) ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) สัญญาเลขที่  

สนย ๒๓/๒๕๖๓ ลว. ๒๖ ส.ค.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๒๑ ส.ค.๒๕๖๔ ได้ผลงานร้อยละ ๑.๒๐ ช้ากว่าแผนงานร้อยละ 

๑๐.๕๗ เตรียมงานก่อสร้าง

๑๖. โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง งบประมาณ ๑๘,๘๙๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา 

ด�าเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๑๕ วัน ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ส.ธีรนันท์ สัญญา ลงวันที่  

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปรับปรุงอาคารและพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในศูนย์ผู้สูงอายุดินแดง 

งานครุภัณฑ์ ได้ผลงานร้อยละ ๑๕.๒๐ เร็วกว่าแผนงานร้อยละ ๒.๕๗ 

๑๗. โครงการปรับปรุงถนนหลวงแพ่ง ช่วงจากคลองพระยาเพชร ถึงคลองกาหลง (สุดเขตกรุงเทพมหานคร)  

พื้นที่เขตลาดกระบัง งบประมาณ ๘๘,๑๓๘,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) ระยะเวลาก่อสร้าง 

๓๐๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๑ จ�ากัด ลงนามสัญญา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา  

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ผลงานร้อยละ ๕.๒๐ 

๑๘. โครงการปรบัปรงุถนนทววีฒันา-กาญจนาภเิษก ช่วงจากถนนเลียบคลองทววีฒันา ถงึสุดเขตกรงุเทพมหานคร 

พื้นที่เขตทวีวัฒนา งบประมาณ ๗๘,๒๕๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๔) ระยะเวลาก่อสร้าง  

๓๖๐ วัน ผู้รับจ้าง บ.ทริโอ ไบรท์ จ�ากัด ลงนามสัญญา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

ได้ผลงานร้อยละ ๑๐.๕๐

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

• การด�าเนินโครงการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะล่าช้า เกิดผลกระทบท�าให้ประชาชนเดือดร้อนต่อการใช้เส้นทางสัญจร 

กระทบวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม จึงควรให้ความส�าคัญต่อการบริหารสัญญา 

• ส�านักการโยธาควรส�ารวจพื้นท่ีในกรุงเทพมหานคร ก�าหนดและจัดท�าแผนงานล่วงหน้า ระยะเวลา ๓-๕ ปีไว้  

โครงการใดที่มีผลกระทบเก่ียวข้องในเรื่องสาธารณูปโภค จ�าเป็นต้องประสานงานอย่างต่อเนื่อง และจัดส่งแผนงานของ 

ส�านกัการโยธาให้หน่วยงานสาธารณปูโภค เพือ่ให้หน่วยงานสาธารณปูโภคน�าไปจดัท�าแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้อง

กันต่อไป 
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• โครงการก่อสร้างและปรับปรุงต่าง ๆ ควรเร่งรัดตรวจรับงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาท้ังระบบโครงสร้าง 

ระบบสาธารณูปโภค พัสดุ ครุภัณฑ์ และเมื่อตรวจรับงานแล้วเสร็จ เห็นควรส่งมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล

สิ่งก่อสร้างหรือพัสดุนั้นให้ถูกต้อง เพื่อน�าไปบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทรัพย์สินของทางราชการต่อไป

ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง

ด้านงบประมาณ

คณะกรรมการฯ ได้ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ของส�านกัการวางผงัและพัฒนาเมอืง ได้รบังบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงนิ ๓๑๖,๓๔๑,๐๐๐ บาท ได้ให้ข้อคิดเหน็ 

และข้อเสนอแนะดังนี้

๑.  การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี การจัดท�าโครงการควรค�านึงถึงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจ�าปีเป็นหลกัส�าคญั ค�านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�าคญั มคีวามเป็นไปได้ในการด�าเนนิโครงการ และเกิดประโยชน์ 

และความคุ้มค่าอย่างแท้จริง

๒.  งานผังเมืองเป็นงานที่มีความส�าคัญเปรียบเสมือนหน่วยลาดตะเวนที่ก�าหนดกรอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานคร

เตบิโตอย่างมรีะเบียบ ส�านกัการวางผงัและพฒันาเมอืงควรน�าเสนอข้อมลูทีเ่ป็นจรงิรวมถงึสภาพข้อเทจ็จรงิของปัญหาต่อ

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความส�าคัญต่อการแก้ไขปัญหาต่อไป

๓.  โครงการจ้างที่ปรึกษาจ�าเป็นต้องเน้นให้ความส�าคัญกับระยะเวลาในการศึกษาวิเคราะห์ ผลการศึกษาต้อง 

ทนัสมยัเชือ่มโยงกบัสถานการณ์ปัจจบุนั และสามารถน�าไปปฏิบตัใิห้เกดิผลงานและเกดิประโยชน์ได้อย่างแท้จรงิ เนือ่งจาก

ใช้งบประมาณที่สูง

๔.  การจัดท�าแผนงาน แผนเงิน การบริหารจัดการต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน การปฏิบัติงานจ�าเป็นต้อง

ศึกษาและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวินัย

การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

๕.  การวางผงัเมอืงควรจะก�าหนดไว้ก่อนทีค่วามเจรญิเตบิโตของเมอืงจะเกดิขึน้ ผังเมืองจะต้องเป็นตวัก�าหนดและ

ควบคมุการเจริญเตบิโตของเมืองอย่างเป็นระบบ ระเบยีบ และยัง่ยนื การจดัท�านโยบายจะต้องสอดรบักบัผงัเมอืงในอนาคต 

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม มีการรองรับความเติบโตของเมืองในอนาคต เพื่อจะได้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจ�าเป็น

ต้องจดัท�าแผนและด�าเนนิการพฒันาให้เมอืงมรีะบบสาธารณปูโภค ระบบสาธารณปูการให้ครอบคลมุสามารถรองรบัจ�านวน

ประชาชนทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคตได้ มมีาตรการป้องกนัการเตบิโตของเมอืงแบบไร้ทศิทาง เพราะจะท�าให้เกดิปัญหาอืน่ตาม

มา เช่น การใช้งบประมาณจ�านวนมากในการแก้ไขปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ด้วย เนือ่งจากการจดัท�าโครงการภายหลงัทีเ่มอืง

เติบโตแล้ว จะส่งผลให้ต้องใช้ต้นทุนสูงขึ้น ใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการมากขึ้น เห็นควรสะท้อนปัญหาให้ผู้บริหารทราบ

และมีการทบทวนและก�าหนดมาตรการป้องกันไว้  

การติดตามความคืบหน้าการด�าเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

คณะกรรมการฯ ได้ติดตามความคืบหน้าการด�าเนินโครงการต่อเน่ืองที่อยู่ในความรับผิดชอบของส�านักการวาง 

ผังและพัฒนาเมือง ดังนี้

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

๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ผู้รับจ้าง บริษัท ทริโอ ไบรท์ จ�ากัด เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สิ้นสุด

สัญญาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณ ๒๐,๐๘๙,๕๐๐ บาท ด�าเนินการแล้ว

เสร็จ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าควรจัดท�าประวัติของ

โบราณสถานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ 
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๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพาน 

พระปกเกล้า ระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ผู้รับจ้าง บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จ�ากัด  

เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณ ๗๐,๘๖๙,๐๐๐ บาท ด�าเนินการแล้วเสร็จ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าที่มีทางเดินและทางจักรยานให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเดิน

หรือขี่จักรยานออกก�าลังกายและชมความงามของพันธุ์ไม้ต่าง ๆ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าควรมีการประชาสัมพันธ์

ต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง   

๓.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน งบประมาณโครงการ ๑๓๔,๙๓๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๒ ปี 

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณ ๑๑,๖๖๓,๐๐๐ บาท เป็นการปรับปรุง 

จุดเชื่อมต่อทางเดินริมน�้าย่านกะดีจีนและพื้นท่ีต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร 

เชื่อมโยงความหลากหลายซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ส�าคัญของกรุงเทพมหานคร ย่านกะดีจีน-คลองสานจะเป็นต้นแบบของการ

ฟื้นฟูย่านเมืองเก่าประเภทประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านมรดกวัฒนธรรมและวิสาหกิจ

ท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านท่ีอยู่อาศัย คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ข้อดีของการบริหารจัดการพื้นที่ 

เชิงอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวท�าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือในภาคประชาชนและราชการเป็น 

อย่างดี มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและกลมกลืนของชาวพุทธ ชาวมุสลิม และชาวคริสต์ 

รับทราบข้อมูลการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔
นโยบายการจัดท�างบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานครแบบสมดุล โดยต้องพิจารณาการของบประมาณรายจ่าย 

ให้คงเหลือตามความจ�าเป็นเร่งด่วนและภาระผูกพันของงานและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นจ�านวน ๗๕,๕๐๐  

ล้านบาท เท่ากับประมาณการรายรับ แต่ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๗,๖๔๐.๖๐ ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ ๙.๑๙

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เหตุผลความจ�าเป็น 

ในการใช้จ่ายตามภารกจิและอ�านาจหน้าทีข่องหน่วยงานทีจ่ะต้องเกดิความคุม้ค่าและประหยดั โดยค�านงึถงึผลสมัฤทธิแ์ละ

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการใช้จ่ายงบประมาณ และความสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาตแิละแผนพฒันาต่าง ๆ  ได้แก่ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ที่ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์กรุงเทพมหานครไปสู่ “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ 

และแผนปฏบิตัริาชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทีก่�าหนดไว้จ�านวน ๗ ด้าน ๒๘ มติ ิได้แก่ มหานครปลอดภยั 

มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มหานครส�าหรับทุกคน มหานครกระชับ มหานครประชาธิปไตย นโยบาย BMA Connect 

สะอาด สะดวก ปลอดภัย คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง เชื่อมโยงชีวิตทุกคนให้ง่ายขึ้นตามความต้องการของประชาชน  

เป้าหมายเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองในฝันของประชาชน มีความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการ

เดินทางด้วยระบบคมนาคมขนส่ง การมีคุณภาพชีวิตที่ดี การบริหารจัดการน�้าที่มีคุณภาพสามารถระบายลงสู่แหล่งรับน�้า 

ได้อย่างรวดเร็ว เป็นมหานครที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ด้วยการบริหารจัดการขยะ ของเสียและท�าลาย

ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบ�ารุงรักษาและฟื้นฟูสภาพแหล่งน�้า คู คลอง ให้สะอาดด้วยระบบการบ�าบัด

น�้าเสียที่มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรใสสะอาด มุ่งมั่นพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว  

ด้วยการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ทันสมัยมาสนับสนุนให้เกิดประโยชน์เกิด

ประสิทธิภาพในการท�างานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนในทุกๆ ด้าน โดยจัดสรรงบประมาณ ๗ ด้าน คือ  

ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการโยธาและระบบจราจร ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
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ด้านการระบายน�้าและบ�าบัดน�้าเสีย ด้านการสาธารณสุข ด้านการพัฒนาและบริการสังคม และด้านการศึกษา โดยสรุป

ส�านักการโยธาเสนอขอตั้งงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมเป็นเงิน ๗,๘๔๐,๗๑๕,๙๐๐ บาท แยกเป็น  

แผนงานบริหารทั่วไป ๑๘๙,๙๐๓,๗๓๐ บาท ด้านการโยธาและระบบจราจร ๑๕๔,๗๓๓,๕๓๐ บาท งานแผนงานและ

ประสานสาธารณูปโภค ๓๕,๑๗๐,๒๐๐ บาท แผนงานการโยธา ๖,๓๒๙,๐๕๕,๔๗๐ บาท งานส�ารวจออกแบบและ

ก่อสร้าง ๒๐๔,๒๕๑,๙๐๐ บาท งานควบคุมอาคาร ๔๔,๒๕๐,๕๐๐ บาท งานควบคุมการก่อสร้าง ๑๒๐,๐๒๓,๑๐๐ บาท  

และโครงการก่อสร้างรวม ๓๐ โครงการ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีผูกพันงบประมาณต่อเนื่องและโครงการใหม่ ส่วนส�านักการ

วางผังและพัฒนาเมืองเสนอขอตั้งงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมเป็นเงิน ๒๑๖,๖๕๗,๐๐๐ บาท  

แยกเป็นรายจ่ายประจ�า ๒๑๖,๖๕๗,๐๐๐ บาท แผนงานบรหิารทัว่ไป ๒๕,๕๗๙,๑๐๐ บาท ด้านการโยธาและระบบจราจร 

๒๕,๕๗๙,๑๐๐ บาท แผนงานพฒันาการใช้ท่ีดนิและระบบจราจร ๑๙๑,๐๗๗,๙๐๐ บาท งานผงัเมอืง ๑๒๗,๗๙๙,๗๐๐ บาท  

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ๔๘,๕๗๔,๘๐๐ บาท และงานนโยบายและแผนงาน ๑๔,๗๐๓,๔๐๐ บาท 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

• ก่อนทีจ่ะน�าเสนอโครงการมาให้สภากรงุเทพมหานครพิจารณา ขอให้ส�านกัการโยธามกีารตรวจสอบอย่างละเอยีด

ในเรื่องเนื้องานที่จะด�าเนินการ การค�านวณงบประมาณที่จะด�าเนินการ ต้องมีความถูกต้อง ละเอียด รอบคอบ มีเอกสาร

ครบถ้วน ตรงกับข้อเท็จจริงที่จะด�าเนินการ มิฉะนั้นอาจจะเป็นข้อสังเกตว่าเสนอโครงการตั้งงบประมาณที่ไม่โปร่งใส

การพิจารณางบประมาณรายการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบกิเหลือ่มปี 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานครได้มีมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปี

พทุธศกัราช ๒๕๖๓ มอบให้คณะกรรมการการโยธาและผงัเมืองพจิารณาเสนอความเหน็ต่อประธานสภากรงุเทพมหานคร

กรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร แล้วมอบคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง

พิจารณา แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ขอรายงานผลดังนี้ 

๑.  ส�านักการโยธา               

  • การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ�านวน ๓๑ ใบกัน รวมเป็นเงิน ๖๔๕,๒๑๘,๖๙๘.๗๗ บาท 

  • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ จ�านวน ๒๔ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๔,๖๑๑,๐๐๐ บาท

๒.  ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง

  • การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ�านวน ๒ ใบกัน รวมเป็นเงิน ๕๘๐,๔๘๐,๕๐๐ บาท 

  • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ จ�านวน ๒ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๒,๓๓๐ บาท

๓.  ส�านักงานเขตพระนคร

  • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  
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พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๑ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๙๘๔,๐๐๐ บาท

๔.  ส�านักงานเขตปทุมวัน

  • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๑ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๙,๐๐๐ บาท

๕. ส�านักงานเขตพระโขนง

  • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๒ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖.  ส�านักงานเขตบางเขน

  • การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ�านวน ๑ ใบกัน รวมเป็นเงิน ๑๓,๕๒๙,๗๓๐ บาท 

  • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๓ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๓๙,๐๐๐ บาท

๗.  ส�านักงานเขตมีนบุรี

  • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๖ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๒๐๙,๕๐๐ บาท

๘.  ส�านักงานเขตลาดกระบัง

  • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๓ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๙.  ส�านักงานเขตหนองจอก

  • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๓ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๑๓๙,๐๐๐ บาท

๑๐. ส�านักงานเขตคลองสาน

   • การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ�านวน ๑ ใบกัน รวมเป็นเงิน ๔,๕๓๐,๐๓๐ บาท

๑๑. ส�านักงานเขตบางขุนเทียน

   • การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ�านวน ๑ ใบกัน รวมเป็นเงิน ๘๘๒,๑๙๕ บาท 

   • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๓ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๗๕๒,๐๐๐ บาท

๑๒. ส�านักงานเขตลาดพร้าว

   • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๓ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๗๒,๐๐๐ บาท

๑๓. ส�านักงานเขตจอมทอง

   • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๑ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๓๔,๐๐๐ บาท

๑๔. ส�านักงานเขตบางแค

   • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  
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พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๓ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๓๓๓,๕๐๐ บาท

๑๕. ส�านักงานเขตคันนายาว

   • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๗ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๒๑,๐๐๐ บาท

๑๖. ส�านักงานเขตคลองสามวา

   • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๒ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๗๗๐,๐๐๐ บาท

๑๗. ส�านักงานเขตทุ่งครุ

   • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๗ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๔๒๐,๐๐๐ บาท

๑๘. ส�านักงานเขตดุสิต

   • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๒ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๓๐,๒๖๗.๒๐ บาท         

๑๙. ส�านักงานเขตวังทองหลาง

   • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๑ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๕,๗๕๗ บาท

๒๐. ส�านักงานเขตหลักสี่

   • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๑ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๓๑๑,๐๐๐ บาท

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

• ทกุหน่วยงานต้องถือปฏบิตัติามข้อบัญญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง วิธกีารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔๔ ประกอบ

กับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๒๒ วรรคท้าย และระเบียบกรุงเทพมหานคร  

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน�าส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๗๘ และเร่งรัด

ด�าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในก�าหนดเวลา

งานด้านส่งเสริมสนับสนุนในการออกกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการให้
บริการกับประชาชนในงานด้านการโยธาและผังเมือง 

๑. ติดตามความคืบหน้าการวางและจัดท�าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

กรุงเทพมหานคร โดยส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง อยู ่ระหว่างด�าเนินการจัดท�าร ่างผังเมืองรวม  

กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ซ่ึงยังคงมีการด�าเนินการอีกหลายขั้นตอน แต่เน่ืองจากพระราชบัญญัติการ                  

ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

เพ่ือให้การวางและจัดท�าผังเมืองและการใช้ประโยชน์พื้นท่ีและที่ดินในทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็น

ประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประโยชน์แก่สาธารณะ ซึ่งตามมาตรา ๓๓ แห่ง

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�าหนดว่า ผังเมืองรวมให้ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติ

ท้องถิน่ และต้องมสีาระส�าคญัตามมาตรา ๒๒ และข้อบญัญัตท้ิองถิน่เมือ่ได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 
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เพื่อให้การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่มุ่งหมายเพื่อก�าหนดรูปแบบการวางและจัดท�า

ผงัเมอืงทกุระดบั พร้อมทัง้บรหิารจดัการผงัเมอืงให้มรูีปแบบการด�าเนนิการและการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม สอดคล้องกบั 

แนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแผนและขัน้ตอนการด�าเนนิการปฏริปูประเทศ 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการใช้

ประโยชน์ที่ดินที่ไม่สอดคล้องกันให้มีการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

• คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าควรมีการศึกษาการวางและจัดท�าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรูปแบบการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดท�าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ และด�าเนินการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในเชิงบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการบริหารงานราชการของกรุงเทพมหานครต่อไป ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อรวบรวมรายงานผลการศึกษา

เสนอต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครต่อไป 

๒. เสนอญัตติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการโยธา 

คณะกรรมการฯ ได้มกีารเสนอญตัต ิเรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครออกประกาศหรอืค�าสัง่ก�าหนดพืน้ทีห้่ามรถน�า้หนกั

เกนิพกัิดเข้าในพ้ืนทีก่รงุเทพมหานคร เนือ่งจากในกรงุเทพมหานครมกีารขนส่งเพือ่การขบัเคลือ่นธรุกจิของเอกชน โดยการ

ใช้ยานพาหนะบรรทกุขนาดใหญ่ในการเคลือ่นย้ายสนิค้าและบรกิาร และจากการแข่งทางธรุกจิท�าให้เกดิการบรรทกุสนิค้า

จนอัตราน�้าหนักที่บรรทุกเกินกว่าเกณฑ์การบรรทุกของยานพาหนะที่กฎหมายก�าหนดไว้ ในขณะที่โครงสร้างของถนนใน

กรงุเทพมหานครออกแบบก่อสร้างให้รองรบัน�า้หนกัยานพาหนะจ�ากดัตามมาตรฐานงานทาง เมือ่ปรากฏว่าการทีถ่นนต้อง

รองรับแรงกดทบัจากน�า้หนกับรรทกุของยานพาหนะบรรทกุสนิค้าเกนิอตัราสัญจรผ่าน ก่อให้เกดิความเสียหายแก่ทางหลวง

อนัเป็นทรพัย์สนิของรฐั มีสภาพเป็นหลมุบ่อส่งผลต่อความปลอดภยัของประชาชนผูใ้ช้เส้นทางหลวงนัน้ รวมทัง้รถบรรทุก

ยงัเป็นปัญหาให้เกดิการจราจรตดิขดั ส่งผลให้เกิดมลพษิทางอากาศในพืน้ทีด้่วย กรงุเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมรถบรรทุกน�้าหนักเกินพิกัดเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี   

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ก�าหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เป็นผูอ้�านวยการทางหลวงท้องถิน่ ตามมาตรา ๑๕ (๓) สามารถออกประกาศห้ามใช้ยานพาหนะทีม่นี�า้หนกั น�า้หนกับรรทกุ 

หรอืน�า้หนกัลงเพลาเกนิกว่าทีไ่ด้ก�าหนดหรือโดยทีย่านพาหนะนัน้ อาจท�าให้ทางหลวงเสยีหายเดนิบนทางหลวงท้องถิน่ใน

เขตความผดิชอบของกรงุเทพมหานครได้ ดังนัน้ เพือ่เป็นการป้องกนัความเสียหายของพ้ืนผวิจราจรและลดความแออดัพืน้ที่

สาธารณะ จงึขอให้กรุงเทพมหานครออกประกาศหรือค�าสัง่ก�าหนดพืน้ทีห้่ามรถน�า้หนกัเกนิพกิดัเข้าในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 

ส่วนเหตุผลและรายละเอียดจะได้ชี้แจงในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครต่อไป

เรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องด้านการโยธา

๑. เรื่อง การติดตามการแก้ไขปัญหาสะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์-ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง ผิวจราจรและ

พื้นใต้สะพานด้านล่างช�ารุด   

คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงได้ประชุมร่วมกบัผู้บรหิารส�านกัการโยธา เพือ่หารอืและแก้ไขปัญหา สรปุได้ดังนี้

ส�านักการโยธาได้ส�ารวจตรวจสอบ พบว่าพื้นใต้สะพานช�ารุด ผิวจราจรบนสะพานช�ารุดเป็นหลุมกว้าง ดังน้ัน  

เพือ่ป้องกนัอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้กบัผูส้ญัจรผ่านเส้นทางนี ้จงึได้ด�าเนนิการซ่อมแซมชัว่คราวกึง่ถาวรเพือ่ให้สามารถใช้สญัจร

ไปมาได้ในอีกระยะเวลา ๔-๕ เดือน ก่อนที่จะมีการปิดสะพานเพื่อส�านักการโยธาจะด�าเนินการปรับปรุงสะพานดังกล่าว 
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ต่อไป เนื่องจากมีแผนการด�าเนินการปรับปรุงสะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์–ถนนพัฒนาการ โดยได้รับงบประมาณ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อด�าเนินการปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์-ถนนพัฒนาการ พื้นที่เขตสวนหลวง หรือ 

สะพานข้ามแยกพัฒนาการ ซ่ึงขณะนีอ้ยู่ระหว่างกระบวนการขออนมุตัริาคากลางและจดัหาตวัผูร้บัจ้างเพือ่ด�าเนนิการ คาดว่า 

จะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๘,๒๕๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้างปรับปรุง ๑๘๐ วัน 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑.  ควรตดิต้ังป้ายแจ้งเตอืนทีม่องเหน็ได้ชดัเจนให้ประชาชนได้ทราบ เพือ่ป้องกนัอบุตัเิหตแุละระมดัระวงัในการใช้

เส้นทางนี้

๒.  ควรประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น รายการวิทยุ จส.๑๐๐, สวพ.๙๑, ร่วมด้วยช่วยกัน ข่าวประชาสัมพันธ์

ของ กทม. ในเรื่องการใช้เส้นทางและการที่จะด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานฯ

๓.  ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีถนนหรือสะพานอีกหลายจุดที่มีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่าน จึงจ�าเป็นต้องส�ารวจ 

ตรวจสอบ ก�าหนดมาตรการควบคุมดูแลบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดต่อเน่ือง เพื่อมิให้เกิดการ

ช�ารุดเสียหายเร็วเกินไป เป็นการป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งปัญหาที่ต้องใช้งบประมาณจ�านวนมากเพื่อน�าไปซ่อมแซมแก้ไข 

ควรแก้ไขให้ตรงทีต้่นเหต ุและคณะกรรมการฯ ได้รายงานให้ประธานสภากรงุเทพมหานครเพือ่โปรดทราบและพจิารณาให้

มีการประชาสัมพันธ์เป็นผลงานของสภากรุงเทพมหานคร โดยส่งให้ส�านักงานประชาสัมพันธ์ ส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ด�าเนินการลงข่าวประชาสัมพันธ์ให้แล้ว 

๒. เรื่อง ผู้อ�านวยการเขตปทุมวัน ไม่ปฏิบัติตามค�าพิพากษาศาลปกครองกลาง         

ตามที่นายวิบูลย์ ฉันทฉัตรกนก ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร  

โดยแจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนจากการต่อเติมอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๖-๒๗, ๑๘๕/๑๔ และ ๘๔ ร้องเรียนส�านักงานเขต

ปทุมวันตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ แต่ปล่อยให้มีการต่อเติมอาคารบริเวณทางเดินหลังขึ้นไป ๗ ช้ัน จนแล้วเสร็จ ตนจึงได้ร้องขอ 

ความเป็นธรรมต่อศาลปกครองกลาง ซ่ึงศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาคดีหมายเลขแดงท่ี ๑๘๖๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้อ�านวยการเขตปทุมวันรื้อถอนการดัดแปลงอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน แต่ปรากฏว่ายังไม่มีการด�าเนินการตามค�าพิพากษา และได้

ท�าหนังสือขอทราบรายละเอียดในการรื้อถอน ซึ่งส�านักงานเขตปทุมวันยังไม่ได้ตอบหนังสือชี้แจงให้ทราบ โดยประธาน 

สภากรุงเทพมหานครได้มอบคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา และคณะกรรมการฯ ได้รายงานผล

ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

ตามค�าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด�าที่ ๑๙๔๓/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่  

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ (ผู้อ�านวยการเขตปทุมวัน) ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนี้ 

กรณีอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๖ ส่วนท่ีมีการต่อจากอาคารเดิมบริเวณที่ว่างด้านหลังเป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. ๔ ช้ัน  

ขนาด ๒.๕๐ x ๔.๐๐ x ๑๓ เมตร และอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๗ ส่วนที่ได้กระท�าการดัดแปลงอาคารโครงสร้าง ค.ส.ล.  

บริเวณที่ว่างทางเดินหลังอาคารชั้นล่างถึงชั้นที่ ๕ ขนาด ๒.๕๐ x ๔.๐๐ x ๑๕.๘๐ เมตร ให้ด�าเนินการตามมาตรา ๔๒ แห่ง

พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมคี�าสัง่ให้ผูร้้องสอดที ่๑ เจ้าของอาคารเลขที ่๑๘๕/๒๖ และผูร้้องสอดที ่๒  

ถึงผู้ร้องสอดที่ ๔ เจ้าของอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๗ รื้อถอนอาคารบริเวณดังกล่าว ที่ว่างด้านหลังดังกล่าวภายในระยะเวลา

ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก�าหนด หากผู้ร้องสอดดังกล่าวไม่ด�าเนินการหรือยังด�าเนินการไม่ถูกต้องตามค�าส่ังของผู้ถูกฟ้องคดี  

ที่ ๒ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อ�านาจตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อจัดให้มีการรื้อถอน

อาคารในส่วนดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด 
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กรณีอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๖ ส่วนบริเวณชั้นดาดฟ้าที่ได้ต่อเติมโครงเหล็กรูปพรรณ มุงหลังคากระเบ้ืองลอนคู่  

มีขนาด ๔.๐๐ x ๑๒.๐๐ x ๒.๕๐ เมตร และอาคารชนิด ค.ส.ล. ขนาด ๔.๐๐ x ๑๒.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จ�านวน ๑ หลัง 

บนดาดฟ้าอาคารชั้นที่ ๔ (เป็นชั้นที่ ๕) และอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๗ ส่วนที่กั้นผนังห้องชั้นที่ ๒ ถึงชั้นที่ ๕ ขนาด ๔.๐๐ x  

๒.๕๐ เมตร ส่วนอาคารโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า ขนาด ๔.๐๐ x ๑๐.๕๐ x ๒.๒๐ เมตร และส่วนอาคารโครงสร้าง 

ค.ส.ล. ขนาด ๔.๐๐ x ๑๒.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จ�านวน ๑ แห่ง บนดาดฟ้าอาคารชั้น ๔ (เป็นชั้นที่ ๕) ให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ 

ด�าเนินการตามมาตรา ๔๐(๓) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีค�าสั่งให้ผู้ร้องสอดที่ 

๑ เจ้าของอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๖ และผู้ร้องสอดที่ ๒ ถึงผู้ร้องสอดที่ ๔ เจ้าของอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๗ ด�าเนินการแก้ไข

และยื่นค�าขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เสร็จสิ้น

ภายในระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก�าหนด หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีค�าสั่งดังกล่าวแล้วผู้ร้องสอดดังกล่าว ไม่ปฏิบัติตาม

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อ�านาจตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามขัน้ตอนของกฎหมายต่อไป ทัง้นี ้ให้ด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑๘๐ วนั นบัแต่วนัทีค่ดถีงึทีส่ดุ 

ส�านักงานเขตปทุมวันได้ด�าเนินการออกค�าสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนี้ 

• อาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๖ ซอยบรมนิวาส ถนนพระรามที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน ได้ออกค�าสั่งให้ด�าเนินการ

แก้ไข และให้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตดดัแปลงอาคาร (แบบ ค.๑๐) เลขที ่กท ๔๔๐๓/๕๐๐๕ ลงวนัที ่๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 

ค�าสั่งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ (แบบ ค.๑๕) เลขที่ ๔๔๐๓/๕๔๐๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และส�านักงานเขต

ปทุมวันได้มีหนังสือที่ กท ๔๔๐๓/๑๓๓๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงเจ้าของอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๖ แจ้งให้เจ้าของ

อาคารด�าเนินการเร่งรัดรื้อถอนอาคารตามค�าพิพากษาศาลปกครองกลาง ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากเจ้าของ

อาคารเลขที ่๑๘๕/๒๖ ยังมไิด้ด�าเนนิการรือ้ถอนอาคาร ส�านกังานเขตปทมุวนัได้มหีนงัสอืที ่กท ๔๔๐๓/๒๕๗๔ ลงวนัท่ี ๒๔ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถงึเจ้าของอาคารเลขที ่๑๘๕/๒๖ แจ้งให้ด�าเนนิการเกบ็ทรพัย์สนิ เพือ่ส�านกังานเขตฯ จะเข้าด�าเนนิการ 

รื้อถอนอาคาร 

• อาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๗ ซอยบรมนิวาส ถนนพระรามที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน ได้ออกค�าสั่งให้ด�าเนินการ 

แก้ไข และให้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตดดัแปลงอาคาร (แบบ ค.๑๐) เลขที ่กท ๔๔๐๓/๕๐๐๑ ที ่กท ๔๔๐๓/๕๐๐๓ และที ่กท 

๔๔๐๓/๕๐๐๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ค�าสั่งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ (แบบ ค.๑๕) เลขที่ กท ๔๔๐๓/๕๔๑๐ 

ที่ กท ๔๔๐๓/๕๔๑๑ และที่ กท ๔๔๐๓/๕๔๑๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และได้มีหนังสือที่ กท ๔๔๐๓/๑๓๓๖  

ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงเจ้าของอาคารเลขท่ี ๑๘๕/๒๗ แจ้งให้เจ้าของอาคารด�าเนินการเร่งรัดรื้อถอนอาคาร 

ตามค�าพพิากษาศาลปกครองกลาง ลงวนัที ่๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ เนือ่งจากเจ้าของอาคารเลขที ่๑๘๕/๒๗ ยงัมไิด้ด�าเนนิการ

รื้อถอนอาคาร ส�านักงานเขตปทุมวันได้มีหนังสือ ที่ กท ๔๔๐๓/๒๕๗๓ ที่ กท ๔๔๐๓/๒๕๗๕ และที่ กท ๔๔๐๓/๒๕๗๖ 

ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงเจ้าของอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๗ แจ้งให้ด�าเนินการเก็บทรัพย์สิน เพื่อส�านักงานเขตฯ  

จะเข้าด�าเนินการรื้อถอนอาคาร  

• ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณการค่ารื้อถอนอาคาร อาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๖ จ�านวนเงิน ๒๑๙,๐๐๐ บาท  

และค่ารื้อถอนอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๗ จ�านวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท รวม ๒ รายการ เป็นเงิน ๔๕๙,๐๐๐ บาท และได้รับ

การจัดสรรงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว  

• ส�านกังานเขตปทมุวนัได้มหีนงัสอื ที ่กท ๔๔๐๓/๒๒๙๗ ลงวนัที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๖๓ ถึง นายวบิลูย์ ฉนัทฉัตรกนก  

ชี้แจงผลการด�าเนินการให้ทราบแล้ว

• ส�านักงานเขตปทุมวันได้เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ือขออนุมัติเบิกเหลื่อมปี (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งานการโยธา ค่ารื้อถอนอาคาร จ�านวนเงิน 

๔๕๙,๐๐๐ บาท เนื่องจากอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๖ และ ๑๘๕/๒๗ ซอยบรมนิวาส ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน มีการ
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ต่อเติมทางเดินหลังและดาดฟ้า ซึ่งศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาตามที่มีผู้ยื่นค�าร้องเมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้รื้อถอน

อาคารเฉพาะส่วนทีก่่อสร้างทบัทางเดนิหลงั แต่ส่วนทีต่่อเตมิดาดฟ้าให้ยืน่เรือ่งขอดดัแปลงอาคาร  แต่เจ้าของอาคารเพกิเฉย  

ส�านกังานเขตปทมุวนัจงึด�าเนนิการออกค�าสัง่ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารจนถงึขัน้ตอนการรือ้ถอน และด�าเนนิการ 

ขอจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามขั้นตอนแล้ว แต่เนื่องจากเจ้าของอาคาร ได้อุทธรณ์เรื่องไปยังศาลปกครองสูงสุด 

เมือ่ ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ศาลปกครองสงูสดุมหีนงัสอืให้ส�านกังานเขตปทมุวนัท�าค�าแก้อทุธรณ์เมือ่ ๖ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

ซึ่งได้ส่งค�าแก้อุทธรณ์ฯ ไปเมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล ซึ่งเจ้าของอาคาร 

มีหนังสือให้ชะลอการรื้อถอน ส�านักงานเขตปทุมวันจึงได้ส่งเรื่องไปยังส�านักงานกฎหมายและคดีเพื่อหารือแนวทางการ

ด�าเนินงาน เบ้ืองต้นทราบว่าต้องรอค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดก่อน อย่างไรก็ตามในระหว่างที่รอค�าพิพากษาของ 

ศาลปกครองสงูสดุ ส�านกังานเขตปทมุวนัได้ด�าเนนิการตามขัน้ตอนวธิกีารจดัซือ้จดัจ้าง อยูร่ะหว่างด�าเนนิการจดัท�าประมาณ

ราคากลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการหาตัวผู้รับจ้าง 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

• เนื่องจากเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลปกครองสูงสุด ส�านักงานเขตปทุมวันได้หารือไปยังส�านักงาน

กฎหมายและคดีแล้ว ได้รับค�าแนะน�าว่าต้องรอค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดก่อน ในระหว่างการรอค�าพิพากษาของ 

ศาลปกครองสูงสุด ส�านักงานเขตปทุมวันได้ด�าเนินการตามขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง เพื่อหาตัวผู้รับจ้างมาด�าเนินการ

รื้อถอนอาคารนั้น ดังนั้น ควรด�าเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

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

• เมื่อศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าพิพากษาออกมาแล้ว ส�านักงานเขตปทุมวันต้องเร่งรัดด�าเนินการให้เป็นไปตาม 

ค�าพิพากษาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

    

๓. เรื่อง ร้องเรียน สนข.ปทุมวัน ละเว้นฯ อาคารผิดกฎหมาย, เช่าอาคารผิดกฎหมาย และฝ่าฝืนค�าสั่งที่ออก          

ตามที่นายวิบูลย์ ฉันทฉัตรกนก ได้มีหนังสือลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร  

แจ้งว่าส�านักงานเขตปทุมวันได้เช่าอาคารไทยยานยนต์ซึ่งต่อเติมผิดกฎหมาย ใช้เป็นสถานที่ท�าการส�านักงานเขตปทุมวัน

มาหลายปี ผู้ร้องเรียนได้มีหนังสือสอบถามหลายครั้งหลายปี ส�านักงานเขตปทุมวัน ยังคงเช่าอาคารนี้ จึงขอให้ตรวจสอบ

การท�างานของผู้อ�านวยการเขตปทุมวัน โดยประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง

พิจารณา ตามหนังสือส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๑๐๐/๑๖๕๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ และ

คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว สรุปได้ดังนี้

ส�านกังานเขตปทมุวนัช้ีแจงว่า เหตทุีเ่ช่าอาคารไทยยานยนต์เป็นทีต้ั่งส�านกังานเขตปทมุวนั เนือ่งจากเดมิส�านกังาน

เขตปทุมวันได้เช่าที่ดินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ท�าการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๕๖ เมือ่ครบสญัญาเช่าทางจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไม่ตกลงต่อสญัญาเช่า จงึมคีวามจ�าเป็นต้องย้ายออก และคนืพืน้ที่

ให้ส�านักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดท�าบริการสาธารณะมีความต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบ

ต่อการให้บริการประชาชน จึงมีความจ�าเป็นต้องเร่งหาสถานที่เช่าใหม่ โดยมีบริษัท คอมเมอร์เชียล มอเตอร์เวอร์ค จ�ากัด 

ในเครือบริษัท ไทยยานยนตร์ จ�ากัด เสนอราคาพื้นที่เช่าส�าหรับส�านักงานเขต (ชั้น ๑ ชั้นลอย (M) และชั้น ๒) และพื้นที่

จัดเก็บเอกสาร (ชั้นใต้ดิน) รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๓,๔๓๒ ตารางเมตร และบริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน) เสนอราคา

พื้นที่เช่า ตั้งแต่ชั้น ๕-๙ รวมพื้นที่ ทั้งหมด ๒,๗๖๙ ตารางเมตร ส�านักงานเขตปทุมวันพิจารณาแล้วเห็นว่า อาคารมั่นคง 

เคหะการ ให้เช่าพื้นที่ตั้งแต่ชั้นที่ ๕ เป็นต้นไป ท�าให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการไม่ได้รับความสะดวก ประกอบกับอัตรา

ค่าเช่าคดิเฉลีย่เป็นตารางเมตรแล้วราคาแพงกว่า และมส่ิีงอ�านวยความสะดวกน้อยกว่าพืน้ทีเ่ช่าของบรษิทั คอมเมอร์เซยีล 

มอเตอร์เวอร์ค จ�ากัด ในเครือบริษัท ไทยยานยนตร์ จ�ากัด จึงเห็นชอบเช่าพื้นที่ของบริษัท คอมเมอร์เซียล มอเตอร์เวอร์ค 
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จ�ากัด ในเครือบริษัท ไทยยานยนตร์ จ�ากัด เป็นที่ท�าการชั่วคราวของส�านักงานเขตปทุมวัน

กรณีที่อาคารไทยยานยนต์ได้ดัดแปลงอาคาร ส�านักงานเขตปทุมวันได้ด�าเนินการออกค�าสั่งให้ระงับการก่อสร้าง 

ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา ๔๐ (๑) (แบบ ค. ๓) ค�าส่ังห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปใน 

ส่วนใดๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร ตามมาตรา ๔๐ (๒) (แบบ ค. ๔) ค�าส่ังให้ด�าเนินการแก้ไขและให้ย่ืนค�าขอรับ 

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือด�าเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ

ตามมาตรา ๔๑ (แบบ ค. ๑๐) ค�าสั่งให้ระงับการใช้พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อการอื่น (แบบ ค. ๒๐) และค�าสั่งให้

ระงับการดัดแปลงและให้ด�าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้กลับคืนสภาพเดิม (แบบ ค. ๒๑) ต่อมา 

อาคารไทยยานยนตร์ที่ส�านักงานเขตปทุมวันเช่าพื้นที่ได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร  

โดยไม่ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ (แบบ ยผ. ๑) ตามเลขรับที่ ๑๐๖ ลงวันที่ ๒๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยปัจจุบันส�านักงานเขตปทุมวันได้ย้ายที่ท�าการช่ัวคราวในส่วนที่พบว่ามีการก่อสร้าง ดัดแปลงโดย 

ผิดกฎหมาย (บริเวณชั้นลอย (M) และชั้น ๒) ขึ้นไปบริเวณชั้น ๙ ซึ่งเป็นส่วนที่ได้ยื่นค�าขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง  

โดยได้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กับอาคารไทยยานยนต์ และอาคารไทยยานยนต์ได้ยื่น

ขออนุญาตดัดแปลงอาคารต่อส�านักการโยธาตามแบบ ยผ. ๑ แล้ว 

กรณีอาคารโดยรอบส�านักงานเขตปทุมวัน ที่มีการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่ผิดจากใบอนุญาตเดิม อยู่ระหว่าง 

ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

• ส�านกังานเขตปทมุวนัจ�าเป็นต้องเร่งรดัการด�าเนนิการทีเ่กีย่วกบัอาคารทีผ่ดิกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และจ�าเป็นต้องมีการประสานงานการท�างานร่วมกันกับ 

ส�านักการโยธาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเชิงบูรณาการให้งานแล้วเสร็จโดยเร็ว เป็นไปตามกฎหมายและถูกต้อง 

• ส�านกังานเขตปทมุวนัต้องด�าเนนิการตรวจสอบ ควบคมุการก่อสร้างอาคารให้ถกูต้องตามใบอนญุาตตามแบบรปู

รายการ การด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายก�าหนด เพื่อมิให้เกิดข้อร้องเรียนขึ้น

       

๔. เรื่อง ขอคัดค้านการขออนุญาตสร้างโครงการ The Collection         

ตามที่นายธนโรจ วรรณศรีสวัสดิ์ และผู้เข้าร่วมขอคัดค้านการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ The Collection  

รวม ๑๗ คน ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร โดยสรุปความว่า โครงการ  

The Collection โดยบริษัท Siamese Assets จ�ากัด ได้มอบหมาย ให้บริษัท ไท-ไท วิศวกร จ�ากัด เป็นผู้ส�ารวจและจัดท�า

รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น ยังมีประเด็นที่ยังไม่อาจสรุปและยอมรับต่อกันได้ คือ ข้อมูลทั้ง ๒ ครั้ง 

ยงัไม่ถกูต้อง ซึง่บรษัิทฯ รบัทีจ่ะแก้ไขเพิม่เตมิ แต่ยงัไม่ได้ส่งให้ผูค้ดัค้าน และได้ขอให้คณะกรรมการ EIA ไม่อนญุาตโครงการ 

The Collection จนกว่าจะได้แสดงมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่ชุมชนยอมรับและเห็นว่าสามารถ

น�าไปปฏิบัติได้จริง รวมท้ังจัดท�าบันทึกข้อตกลงแบบไตรภาคีกับผู้อาศัยใกล้เคียงที่จะได้รับผลกระทบเสียหายชัดเจนให้

ครบถ้วน โดยประธานสภากรงุเทพมหานครได้มอบคณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง เพือ่พจิารณาและรายงานผล และ

คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว สรุปได้ดังนี้  

ส�านักการโยธาช้ีแจงว่า โครงการ The Collection ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท ๑๖ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร ด�าเนินการโดยบริษัท ไซมิส แอสเสท จ�ากัด (มหาชน) โดยโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย จ�านวน  

๒ อาคาร มีจ�านวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น ๔๘๖ ห้อง ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ ๔๕ เดือน โดยมีอาคาร A เป็นอาคาร

ชุดพักอาศัย สูง ๗ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๕ ชั้น และอาคาร B เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง ๔๑ ชั้น และที่จอดรถยนต์แบบ
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อัตโนมัติใต้ดิน ๕ ระดับ มีจ�านวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น ๔๔๖ ห้อง ขนาดที่ดินโครงการฯ จ�านวน ๒-๐-๕๗.๘ ไร่ สภาพพื้นที่

เป็นพื้นที่ว่างและอาคารส�านักงานขายชั่วคราว ๒ ชั้น ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตาม 

ความในพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ พบว่า โครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภท พ. ๕-๔ (สีแดง) บริเวณ พ. ๕-๔  

เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมหลัก เพื่อส่งเสริมความเป็น

ศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ นันทนาการและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือถึงส�านักสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงกรณีการพิจารณารายงานผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ The Collection โดยส�านักสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือ ที่ กท ๑๑๐๔/๒๔๖๖ ลงวันที่ ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ ชี้แจงว่าโครงการ The Collection ยังไม่ได้ยื่นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าสู่การ

พจิารณาของคณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ด้านอาคาร การจดัสรรทีด่นิ  

และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.กทม.) จึงไม่มีข้อมูลและยังไม่ได้มีการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ร้องเรียนได้ส่งข้อห่วงกังวลตามหนังสือร้องเรียน ฉบับลงวันที่ ๑๑ มีนาคม 

๒๕๖๓ และฝ่ายเลขานุการ คชก.กทม. ได้ตอบผู้ห่วงกังวลตามหนังสือคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.กทม.) ที่ กท 

๑๑๐๔/๑๐๔๒ ลงวนัที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๖๓ หากโครงการดงักล่าวน�าเสนอรายงานเพือ่เข้าสูก่ระบวนการพจิารณารายงานฯ 

ของ คชก.กทม. ส�านักสิ่งแวดล้อมจะน�าเรียนข้อมูลข้อห่วงกังวลดังกล่าวเสนอ คชก.กทม. เพื่อประกอบการพิจารณาและ

แจ้งผู้ร้องเรียนทราบในล�าดับต่อไป  

               

๕. เร่ือง ร้องเรยีนให้ตรวจสอบพืน้ทีเ่ตรยีมประกาศพระราชกฤษฎกีาก�าหนดเขตเวนคนืทีด่นิ เพือ่จดัท�าบงึรบัน�า้บรเิวณ

คลองคู้บอน และขอให้พิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการแก้มลิง บึงรับน�้าบริเวณคลองคู้บอน   

ตามทีน่ายพีรพล ไตรทศาวทิย์ ตวัแทนหมูบ้่านปัญญาอนิทรา P.๑ และพวก ได้มหีนงัสอื ที ่ปอ. ๒๐/๒๕๖๓ ลงวนัที่  

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  และหนังสือที่ ปอ.๐๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร 

โดยสรปุว่ากรงุเทพมหานครโดยส�านกัการระบายน�า้ จดัท�าโครงการบงึรบัน�า้บรเิวณคลองคูบ้อน เพือ่ป้องกนัน�า้ท่วม พืน้ที่

โครงการอยูร่ะหว่างถนนปัญญาอนิทราและถนนคูบ้อน เป็นทีดิ่นรกร้างทีน่าเดมิ บนเนือ้ที ่๑๓๐ ไร่เศษ ซึง่กรงุเทพมหานคร

ได้ด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วเม่ือปี ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมประกาศพระราชกฤษฎีกา

ก�าหนดเขตเวนคืนที่ดิน ผู้ร้องและพวกที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการสนับสนุนการด�าเนินโครงการเพื่อประโยชน์แก่

ประชาชนส่วนรวม แต่จากการลงพื้นที่ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 

เขตคันนายาว และผูแ้ทนส�านกังานเขตคนันายาวพบว่า พืน้ทีบ่ริเวณทีจ่ะด�าเนนิโครงการบางส่วนมกีารถมดนิ ปรบัหน้าดนิ  

และมีการรังวัดแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อย ๆ เห็นว่าหากปล่อยให้ด�าเนินการต่อจะเกิดผลกระทบกับพื้นที่เตรียมประกาศ

ก�าหนดเขตพืน้ทีเ่วนคืนทีด่ินต้องใช้งบประมาณเวนคืนทีด่ินสงูขึน้และกระทบตอ่แผนงานด�าเนินโครงการ และได้มีหนังสือ

ถึงกรุงเทพมหานครและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเสนอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและปิดประกาศแผนที่

โครงการ ขอให้ชะลอการออกใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารและระงับการอนุญาตให้ถมดินบริเวณโครงการบึงรับน�้าบริเวณ

คลองคูบ้อนทีจ่ะมกีารตราพระราชกฤษฎกีาก�าหนดเขตเวนคนืทีด่นิไว้ก่อนเป็นการช่ัวคราว แต่พบว่ายงัไม่มกีารด�าเนนิการ 

จากกรงุเทพมหานครและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ยงัคงมกีารถมดนิ ปรบัสภาพพืน้ดนิ ผูร้้องและพวกประสงค์ให้ฝ่ายนติบัิญญตัิ

ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เตรียมประกาศพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตเวนคืนที่ดิน และตรวจสอบงบประมาณ แผนงาน

โครงการจดัท�าบงึรบัน�า้บรเิวณคลองคูบ้อน  และขอให้สภากรงุเทพมหานครพจิารณางบประมาณสนบัสนนุการเวนคนืทีด่นิ

และงบประมาณในการก่อสร้างโครงการบึงรับน�้าคลองคู้บอน 
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โดยประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองพิจารณาด�าเนินการและ                    

ขอทราบผล และคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว สรุปได้ดังนี้  

กรุงเทพมหานครโดยส�านักการระบายน�้า ได้มีการจัดท�าโครงการจัดท�าบึงรับน�้าบริเวณคลองคู้บอน มีจุดเริ่มต้นที่

ซอยพระยาสุเรนทร์ ๓๕ บริเวณคลองกะโหลก ในท้องที่แขวงบางชัน เขตคลองสามวา เป็นการก่อสร้างบึงรับน�้าและถนน 

ค.ส.ล. เขตทางกว้าง ๑๒ เมตร ขนาด ๒ ช่องจราจรไป–กลับ

ส�านักการโยธาได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการในส่วนของการจัดกรรมสิทธ์ิเวนคืนที่ดินเพื่อจัดท�าพื้นท่ีแก้มลิงใน

โครงการดังกล่าว ข้อมูลเบ้ืองต้น พื้นท่ีก่อสร้างอยู่ในพื้นที่เขตคันนายาว จัดหาที่ดิน โดยโครงการจัดท�าบึงรับน�้าบริเวณ

คลองคู้บอน เนื้อที่ประมาณ ๑๓๐ ไร่ จัดท�าบึงรับน�้าประมาณ ๙๑ ไร่ ลึกประมาณ ๖ เมตร เพ่ือเก็บกักน�้าประมาณ 

๘๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มีองค์ประกอบอื่นของโครงการ เช่น สถานีสูบน�้าและประตูระบายน�้า ลานกีฬา อาคาร 

ส�านกังาน สนามเดก็เล่น ลานจอดรถ สวนสาธารณะ และส�ารองพืน้ทีส่�าหรบัสร้างโรงบ�าบดัน�า้เสีย ซึง่จะต้องด�าเนนิการจดั

กรรมสิทธิ์ที่ดินประมาณ ๑๐๘ แปลง สิ่งปลูกสร้างประมาณ ๒๔ รายการ และงบประมาณในการด�าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ 

ประมาณ ๓๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นข้อร้องเรียนในเรื่องการถมดินในบริเวณพื้นที่โครงการ ส�านักงานจัดกรรมสิทธิ์ได้พิจารณาตามข้อเท็จจริง

และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นดังนี้

• สทิธขิองเจ้าของกรรมสทิธิท์ีด่นิได้รบัการคุม้ครองตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๗  

บคุคลย่อมมสีทิธใินทรพัย์สนิและการสบืมรดกประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา ๑๓๓๖ เจ้าของทรพัย์สิน

มีสิทธิใช้สอยและจ�าหน่ายทรัพย์สินของตน และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย ดังนั้น เมื่อพระราชกฤษฎีกาฯ ยังไม่ได้ประกาศใช้บังคับเจ้าของทรัพย์สิน จึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ดังกล่าว กรุงเทพมหานครหรือบุคคลอื่นใด จึงมิอาจไปกระท�าการรอนสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินได้

• ส่วนประเด็นการคุ้มครองพื้นที่ที่จะเวนคืนนั้น สามารถด�าเนินการได้ในส่วนที่ไม่ไปกระทบสิทธิของเจ้าของ เช่น 

การประชาสัมพันธ์โครงการที่จะเกิดขึ้นให้ทราบ ซึ่งส�านักการโยธาได้ด�าเนินการมาโดยตลอด 

   ส�านักการโยธาได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 

และแขวงเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... แล้ว โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๘.๗๑๑๙๗๓ 

ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่องแนวทาง

ปฏบิตัใินการเสนอ ร่างพระราชกฤษฎกีาก�าหนดเขตทีด่นิทีจ่ะเวนคนืตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการเวนคนืและการได้มาซึง่ 

อสงัหารมิทรพัย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่ให้หน่วยงานของรฐัทราบและถอืปฏิบตั ิเกีย่วกบัขัน้ตอนการจดัท�าร่างพระราชกฤษฎกีา 

ก�าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องต้องเสนอให้ส�านักงบประมาณ พิจารณา 

การจดัสรรเงนิค่าทดแทนทีจ่ะต้องจ่ายตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการเวนคนืฯ ดงักล่าว และต้องจดัท�าเอกสารทีเ่กีย่วข้อง

เสนอไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบและเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ส�านักการโยธา ได้มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กท ๐๘๐๘/๑๐๒๕ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรียนผู้อ�านวยการ 

ส�านกังบประมาณกรงุเทพมหานครขอประสานเพือ่พจิารณาการจดัสรรเงนิงบประมาณในการจดักรรมสิทธิอ์สังหารมิทรพัย์

ทีจ่ะต้องเวนคนืประกอบการเสนอร่างพระราชกฤษฎกีาก�าหนดเขตทีด่นิทีจ่ะเวนคนืในท้องทีแ่ขวงคนันายาว เขตคนันายาว 

และแขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .. ต่อคณะรัฐมนตรี โดยได้จัดท�าประมาณการเงินค่าทดแทน

อสงัหารมิทรพัย์ทีจ่ะเวนคนื แยกเป็นทีด่นิ จ�านวน ๑๐๗ แปลง สิง่ปลกูสร้าง จ�านวน ๒๔ รายการ รวมเงนิค่าทดแทนในการ

เวนคนืประมาณ ๓๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมจดัท�าแผนงานการจดักรรมสิทธิแ์ละการจ่ายเงนิ ค่าทดแทนอสังหารมิทรพัย์ 

ซึ่งต่อมาส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือ ที่ กท ๑๙๐/๐๐๓๖๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๓ แจ้งผล 

การพิจารณาตามที่ส�านักการโยธาประสาน สรุปความได้ว่า ส�านักการโยธาได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อด�าเนินการ
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จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโครงการต่าง ๆ โดยใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของส�านักการโยธา งานจัดกรรมสิทธิ์  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าท่ีดินฯ) รายการค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้าย ส่ิงก่อสร้างตามพระราช

บญัญตัเิวนคนื พระราชกฤษฎกีา และแนวเขตถนนตามโครงการต่าง ๆ  และหากในระหว่างปี งบประมาณทีต่ัง้ไว้ไม่เพยีงพอ  

ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณสมทบเพิ่มเติม ตามความจ�าเป็นเร่งด่วนตามที่ส�านัก 

การโยธาเสนอ

กรุงเทพมหานคร โดยส�านักการโยธาได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กท ๐๘๐๘/๒๓๙๔ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

เรียนผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ ส�านักนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาและมีความเห็น ตามมาตรา ๘ วรรคห้า  

แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามแนวทางมติคณะรัฐมนตร ี 

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ดังกล่าว ซ่ึงต่อมาส�านักงบประมาณ ส�านักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนมากที่  

นร ๐๗๑๕/๑๕๒๔๑ ลงวนัที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรยีนผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร ความว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนด 

เขตที่ดินท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีแขวงคันนายาว เขตคันนายาว และแขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

เป็นการเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในการสร้างบึงรับน�้าบริเวณคลองคู้บอน และสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอย

พระยาสุเรนทร์ ๓๕ กับบึงรับน�้าบริเวณคลองคู้บอน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน�้าในพื้นท่ีฝั่งตะวันออกของ

กรุงเทพมหานคร พระราชด�าริซ่ึงจะท�าให้กิจการสาธารณูปโภค ด้านการจราจรและการขนส่งมีความสะดวกและความ

รวดเร็ว โดยกรุงเทพมหานครมีแผนการจัดกรรมสิทธิ์และการเบิกจ่ายค่าทดแทน ระยะเวลาด�าเนินการ ๕ ปี นับแต่เดือน

มกราคม ๒๕๖๔ - เดอืนธนัวาคม ๒๕๖๘ และประมาณการค่าจดักรรมสทิธิ ์จ�านวน ๓๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจาก

งบประมาณของกรงุเทพมหานคร ดงันัน้ เพือ่ให้เจ้าหน้าทีห่รอืผู้ซึง่ได้รบัมอบหมายจากเจ้าหน้าทีม่สิีทธเิข้าไปท�าการส�ารวจ

และเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน และเพื่อให้การด�าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์

ตามท่ีก�าหนดไว้ จึงเห็นควรท่ีกรุงเทพมหานครจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตที่ดินท่ีจะเวนคืนในท้องที่แขวง

คันนายาว เขตคันนายาว และแขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขณะนี้อยู่ระหว่างส�านักงานกฎหมายและคดีพิจารณารายละเอียดและข้อกฎหมาย เมื่อเสร็จแล้ว จึงน�าเรียนปลัด

กรงุเทพมหานครเพือ่โปรดเหน็ชอบและลงนามในแผนทีท้่ายพระราชกฤษฎกีาฯ และน�าเรยีนผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร

พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

• เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ มีการตอบชี้แจงหนังสือร้องเรียนของประชาชนให้เข้าใจตรงกัน  

การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดท�าบึงรับน�้าบริเวณคลองคู้บอน การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ควรด�าเนินการหลาย

ช่องทาง ประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

๖. เรื่อง คัดค้านการก่อสร้างอาคารส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

ตามทีม่หีนงัสอืร้องเรยีนของนายนรฤทธิ ์โกมลารชุน ประธานชมรมอนรุกัษ์พญาไท ได้มหีนังสือท่ี ชอพ ๐๒/๒๕๖๓ 

ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงผู้อ�านวยการเขตพญาไท สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (พลโท โชติภณ จันทร์อยู่) และ 

ผูอ้�านวยการส�านกัการโยธา และส�าเนาหนงัสอืถงึประธานสภากรงุเทพมหานคร แจ้งขอคดัค้านการก่อสร้างอาคารส�านกังาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยขอให้พิจารณาในข้อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

และการผังเมือง โดยประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา และ

คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว สรุปได้ดังนี้  

กรณีที่ชมรมอนุรักษ์พญาไท มีหนังสือที่ ชอพ ๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๓ ถึงส�านักงานเขตพญาไท  

แจ้งประเด็นข้อคิดเห็นของชมรมฯ และชุมชนหมู่บ้านพิบูลวัฒนา ที่ได้รับผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับการรื้อถอน
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อาคาร และอาคารใหม่ของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ ส�านกังานเขตพญาไทได้รบัแจ้งเรือ่งร้องเรียนผ่านศนูย์รบัเรือ่งราวร้องทกุข์ของนายนรฤทธิ ์โกมลารชนุ ประธานชมรม 

อนุรักษ์พญาไท คัดค้านการก่อสร้างอาคารของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่อง

กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมือง 

ส�านักงานเขตพญาไทได้มีหนังสือที่ กท ๔๗๐๓/๒๖๗๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ แจ้งประธานชมรมอนุรักษ์

พญาไท ว่าเจ้าของอาคารยังไม่ได้ด�าเนินการรื้อถอนอาคารแต่อย่างใด และยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดของโครงการก่อสร้าง 

ให้ทราบ จึงไม่อาจพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ประกอบกับการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ 

จึงขอให้ชมรมฯ เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปยังเจ้าของอาคารต่อไป 

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ท�าการประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบข้อมูล 

การรือ้ถอนอาคารเก่าและก่อสร้างอาคารใหม่ของส�านกังานนโยบายฯ พร้อมรบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะเบือ้งต้น 

ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของส�านักงานนโยบายฯ แล้ว ตามหนังสือส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๔.๒/ว๖๓๔๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

กองจดัการคณุภาพอากาศและเสยีง ส�านกัสิง่แวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการผู้ช�านาญการพจิารณา

รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ด้านอาคาร การจดัสรรทีด่นิ และบรกิารชมุชน กรุงเทพมหานคร (คชก. กทม.) 

ได้มีหนังสือถึงนายนรฤทธ์ิ โกมลารชุน (ประธานชมรมอนุรักษ์พญาไท) และหนังสือถึงเลขาธิการส�านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนให้ทราบว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการอาคารส�านักงานของส่วน

ราชการซึง่ไม่เข้าข่ายต้องจดัท�ารายงาน การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ 

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดโครงการ กิจการ หรือการด�าเนินการ ซึ่งต้องจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และได้ประสานแจ้งข้อห่วง

กังวลของนายนรฤทธิ์ โกมลารชุน ให้ สผ. ทราบแล้ว 

ส�านกังานเขตพญาไท มหีนงัสือที ่กท ๔๗๐๓/๒๙๗๖ ลงวนัที ่๒๖ มถินุายน ๒๕๑๒ ถงึ ส�านกังานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม แจ้งว่า ชมรมอนรุกัษ์พญาไทขอคัดค้านการรือ้ถอนอาคารและการก่อสร้างอาคารใหม่

ของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว การรื้อถอนอาคารและก่อสร้าง

อาคารเก่าและการก่อสร้างอาคารใหม่ อาจจะเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือก�าหนด

เงือ่นไขในการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ จงึขอประสานเพือ่พจิารณาด�าเนนิการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย และขอทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผังบริเวณและแบบแปลนอาคารด้วย

ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้มหีนงัสอื ที ่ทส ๑๐๐๑.๒/๑๒๕๖๓ ลงวนัที ่๒๓ 

กนัยายน ๒๕๖๓ จดัส่งส�าเนาแผนผงับรเิวณ แบบแปลนอาคาร และรายการประกอบแบบแปลนให้ผูอ้�านวยการส�านกังาน

ควบคุมอาคาร ส�านักการโยธา เพื่อพิจารณาแล้ว 

อาคารส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าข่ายเป็นอาคารสาธารณะ ซึ่งม ี

ส�านักการโยธา กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตรวจพิจารณาแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน ในฐานะเจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตามค�าส่ังกรุงเทพมหานครที่ ๕๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ�านาจของผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ข้อ ๓ ส่วนกรณีความ

กว้างถนนสาธารณะโดยรอบ จากการตรวจสอบพบว่าซอยพิบูลวัฒนา ๔ วัดจากเขตทางฝั่งตรงข้ามมายังเขตทางฝั่งแปลง

ที่ดินตลอดแนวไปบรรจบซอยประดิพัทธ์ ๔ มีความกว้างประมาณ ๖.๘๕ - ๗.๐๐ เมตร ซอยพิบูลวัฒนา ๗ วัดจากเขตทาง 

ฝั่งตรงข้ามมายังเขตทางฝั่งแปลงที่ดินตลอดแนวไปบรรจบซอยพิบูลวัฒนา ๔ มีความกว้างประมาณ ๖.๖๐-๖.๘๕ เมตร 

และซอยพิบูลวัฒนา ๘ วัดจากเขตทางฝั่งตรงข้ามมายังเขตทางฝั่งแปลงที่ดินตลอดแนวไปบรรจบซอยพิบูลวัฒนา ๔  
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มคีวามกว้างประมาณ ๖.๗๐ - ๗.๗๐ เมตร เป็นไปตามข้อบญัญัตกิรงุเทพมหานคร เรือ่งควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๙  

ส่วนที ่๑ ข้อ ๙๐ โดยมกีารพิจารณารายละเอยีดประกอบแบบแปลน แผนผัง ตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

กฎกระทรวงฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวงว่าด้วยการ

ยกเว้นผ่อนผนั หรอืก�าหนดเงือ่นไขในการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวงก�าหนด

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูอ้อกแบบ ผูค้วบคุมงาน ผูด้�าเนนิการ ผูค้รอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร   พ.ศ. ๒๕๖๑  

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการของส�านักการโยธาและ 

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนการรื้อถอนอาคารเดิมอยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

• ควรให้ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแจ้งประชาสมัพนัธ์และตดิตัง้ป้ายประกาศ

การรื้อถอนอาคาร ระยะเวลาแล้วเสร็จ การก่อสร้างอาคารใหม่ ระยะเวลาแล้วเสร็จ และในระหว่างด�าเนินการจ�าเป็นต้อง

บริหารจัดการเรื่องการจราจรภายในซอยให้เป็นระบบ เพื่อมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

• ส�านักการโยธาจ�าเป็นต้องมีการประสานงานอย่างต่อเนื่องกับส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายก�าหนด เพื่อมิให้เกิดข้อร้องเรียนขึ้น

• ส�านักการโยธาควรแจ้งให้ส�านักงานเขตพญาไทด�าเนินการตรวจสอบ ควบคุมการก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตาม

แบบรูปรายการ

 

๗. เรื่อง การก่อสร้างสนามฟุตบอลและสวนออกก�าลังกายบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง  

ตามที่มีผู้ร้องใช้นามว่า “ข้าราชการและลูกจ้าง กทม.” ได้มีหนังสือถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร ร้องเรียน

ว่ากรุงเทพมหานครน�าพื้นท่ีจอดรถบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง มาก่อสร้างสนามฟุตบอลและสวน 

ออกก�าลงักายเป็นการสิน้เปลือ้งงบประมาณของกรงุเทพมหานคร ทัง้การก่อสร้าง บ�ารงุรกัษาและการดแูล เนือ่งจากเหน็ว่า 

พืน้ทีใ่กล้เคยีงศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร ดนิแดง มสีนามกฬีาไทย-ญีปุ่น่ ดนิแดง สามารถเข้าไปใช้บรกิารได้ โดยประธาน 

สภากรุงเทพมหานครได้มอบคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองตรวจสอบและรายงานผล และคณะกรรมการฯ ได้ 

รายงานผลให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

กรุงเทพมหานคร โดยส�านักการโยธามีการจัดท�าโครงการก่อสร้างอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 

ระยะที่ ๒ หากเมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จจะท�าให้เป็นศูนย์ราชการ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ประกอบด้วย 

อาคารส�านักการโยธา อาคารส�านักการระบายน�้า อาคารไอราวัตพัฒนา อาคารธานีนพรัตน์ สนามฟุตบอลและสวนหย่อม  

สนามฟุตบอล (เล็ก) อาคารสหกรณ์ อาคารศูนย์เด็กอ่อน สวนสาธารณะ พร้อมที่จอดรถใต้ดิน ๔ ชั้น อาคาร TOWER ใหม่  

สนามกีฬา (วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ) สถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีดินแดง

พื้นที่ที่ร ้องเรียนนี้ เคยเป็นที่จอดรถยนต์ของข้าราชการและลูกจ้าง แต่ภายหลังยกเลิกและรื้อถอนแล้ว  

เพือ่ปรบัสภาพพืน้ทีส่�าหรบัรอการจดัท�าโครงการฯ และมพีืน้ทีด้่านหลงัของอาคารส�านกัการโยธา เป็นทีร่กร้าง ไม่สวยงาม  

ซึ่งในระหว่างที่ยังไม่ได้รับงบประมาณในการจัดท�าโครงการฯ ระยะที่ ๒ ส�านักการโยธาจึงได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เรียบร้อย

สวยงาม โดยมกีารสร้างสนามฟตุบอล สนามกีฬา และสวนออกก�าลังกาย ส�าหรับใช้เป็นสถานทีฝึ่กซ้อมกฬีาประเพณปีระจ�าปี 

ของกรงุเทพมหานคร ซ่ึงจะเข้าใช้สนามกฬีาของศนูย์เยาวชนฯ (ไทย-ญีปุ่น่) นัน้ ไม่สะดวก ไม่คล่องตวั และมแีนวคิดจะเปิด

ให้บรกิารเพือ่ส่งเสรมิการออกก�าลงักาย การนนัทนาการแก่ข้าราชการและลกูจ้างในศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร ดนิแดง 

ในการสร้างดงักล่าวไม่ใช้งบประมาณของกรงุเทพมหานคร (มเีอกชนให้การสนบัสนนุงบประมาณ)  ซึง่อยูร่ะหว่างการบ�ารงุ

ดูแลรักษาสนามฟุตบอล ต้นไม้ ให้มีสภาพสมบูรณ์

ส�านักสิ่งแวดล้อมดูแลบ�ารุงรักษาเรื่องต้นไม้ และการท�าความสะอาดบริเวณดังกล่าว ส�านักการโยธาดูแลเรื่องการ
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จัดการสถานที่และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และได้จัดสร้างที่จอดรถชั้นใต้ดินรองรับรถยนต์จ�านวนกว่า ๒,๕๐๐ คัน ส�าหรับ

ให้บรกิารข้าราชการลูกจ้างและผูม้าตดิต่อราชการแล้ว และส�านกัการโยธารายงานว่า ได้เปิดให้ข้าราชการและลกูจ้างของ

กรุงเทพมหานครเข้าใช้บริการสนามฟุตบอลและสวนออกก�าลังกาย เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

• ส�านักการโยธาควรก�าหนดชนิดกีฬา การนันทนการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับการใช้พื้นที่ และ

รายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาและอนุญาตให้ใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง

• ส�านกัการโยธาควรด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์ให้ข้าราชการและลกูจ้างทราบโดยทัว่กันว่ามสีวสัดกิารนีใ้ห้บรกิาร 

และติดตั้งป้ายชื่อให้ชัดเจน ยกตัวอย่าง “สถานที่กีฬาและการนันทนการของข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร” 

ป้ายแจ้งเวลาการให้บริการ ป้ายแจ้งชนิดกีฬาและการนันทนาการที่สามารถเล่นได้

๘. เรื่อง ก่อสร้างบ้านบริเวณพื้นที่ที่เป็นเขียวลายพราง เกินกว่า ๕๐% ของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 

ตามทีม่หีนงัสอืร้องเรยีนในนามหมูบ้่านปัญญาเลคโฮมถงึประธานสภากรงุเทพมหานคร ร้องเรยีนว่ามกีารก่อสร้าง

บ้าน ๒ ชั้น บริเวณปากซอย ๕๑ หมู่บ้านปัญญาเลคโฮม ถนนนิมิตใหม่ เขตคลองสามวา ซึ่งพื้นที่บริเวณเขียวลายพราง 

กฎหมายก�าหนดให้สร้างไม่เกิน ๕๐% ของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด แต่บ้านหลังนี้สร้างเต็มพื้นที่และสร้างติดแนวขอบพื้นที่ทั้ง

สองด้าน การใช้สอยพื้นที่น่าจะไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด ได้ร้องเรียนผ่านศูนย์ ๑๕๕๕ และส�านักงานเขตหลายครั้ง 

ยังไม่มีการด�าเนินการแต่อย่างใด ปัจจุบันการก่อสร้างบ้านใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้สภากรุงเทพมหานครได้พิจารณา 

ตรวจสอบ และประธานสภากรงุเทพมหานครได้เหน็ชอบมอบคณะกรรมการการโยธาและผงัเมืองพจิารณาด�าเนนิการ และ

คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว สรุปได้ดังนี้  

นายณภัทร สุนทรศารทูล ไดย้ื่นขออนุญาตกอ่สร้างอาคาร ชนดิ ค.ส.ล. ๒ ชัน้ จ�านวน ๑ หลงั เพือ่ใช้เป็นทีอ่ยู่อาศัย  

พื้นที่ประมาณ ๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมท่ีจอดรถ ในซอยวัดสุขใจ ถนนวัดสุขใจ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา  

โฉนดทีด่นิเลขที/่น.ส.๓ เลขที/่ส.ค.๑ เลขที ่๓๕๙๔๙, ๓๕๙๕๐ เลขท่ีดนิ ๗๐๙, ๗๑๐ เป็นท่ีดนิของนายณภทัร สนุทรศารทูล  

รวมเนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา มีแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค�านวณ 

รายละเอียดปรากฏตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร เลขที่ คว.๖๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ 

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ส�านักงานเขตคลองสามวา ได้ตรวจพบว่ามีการกระท�าผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบ

แบบแปลนทีไ่ด้รับใบอนญุาต ตลอดจนวธิกีารหรอืเงือ่นไขทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ก�าหนดไว้ในใบอนญุาตหรอืให้ผิดไปจากทีไ่ด้ 

แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อาศัยอ�านาจตามความ   ในมาตรา ๔๐ (๑) แห่งพระราชบญัญตัิ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ส�านักงานเขต

คลองสามวาจึงมีค�าสั่งให้ระงับการก่อสร้างฯ แบบ ค.๕ ที่ กท ๘๓๐๓/๓๗๖๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ค�าสั่งห้ามใช้ 

หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร ตามมาตรา ๔๐ (๒) แบบ ค.๖ ที่ กท ๘๓๐๓/๓๗๖๙ ลงวันที่ ๑๙ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ ค�าสั่งให้ด�าเนินการแก้ไขและให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตก่อสร้างฯ แบบ ค.๑๒ ที่ กท ๘๓๐๓/๓๗๗๐  

ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้ว

นายณภัทร สุนทรศารทูล ได้ย่ืนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน เลขที่ คว.๓๕๑/๒๕๖๓  

ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการ เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ จะท�าการรื้อถอนอาคารหลังเดิมออก

ตามที่บันทึก (ป.ค.๑๔) ไว้
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

• ส�านักงานเขตคลองสามวาต้องก�ากับดูแลและควบคุมให้นายณภัทรฯ ด�าเนินการให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต 

และตามที่ระบุไว้ในบันทึก (ป.ค.๑๔) 

• เมื่อออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารไปแล้ว ในระหว่างการก่อสร้าง ส�านักงานเขตคลองสามวาจ�าเป็นต้องมอบ

ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบ ก�ากับดูแลให้ผู้ขออนุญาตด�าเนินการให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต เพื่อมิให้

เกิดกรณีต้องมีการแก้ไขปัญหาในภายหลัง หรือมีการร้องเรียนเกิดขึ้น หรือท�าให้ก่อความเดือดร้อนร�าคาญต่อผู้อยู่อาศัย 

ใกล้เคยีง หรอืเพือ่เป็นการป้องกนัความปลอดภยั อย่างไรกต็ามในการท�าหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบจ�าเป็นต้องเขยีน

บันทึกรายงานการตรวจสอบทุกครั้ง และการตรวจสอบจ�าเป็นต้องท�าต่อเนื่องจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

๙. เรือ่ง ร้องขอความเป็นธรรมขอให้ย้ายแนวเวนคนืทีด่นิถนนสาย ฉ.๑ (เดมิชือ่ถนนสาย ง.๓) บรเิวณถนนเพชรเกษม 

ถนนพระราม ๒ ถนนสุขสวัสดิ์ และถนนกาญจนาภิเษก ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๕๖    

ตามทีบ่รษัิท ว.ีเอม็.พี.ซ.ี จ�ากดั ได้มหีนงัสอืเลขท่ี v.m.p.cl.๐๕๒/๖๓ ลงวนัที ่๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ถงึประธาน

สภากรงุเทพมหานคร โดยสรปุว่าได้ซือ้ทีด่นิ จ�านวน ๕ แปลง มพีืน้ทีร่วมจ�านวน ๒๘ ไร่ ๔๐.๕ ตารางวา ตัง้อยูแ่ขวงท่าข้าม 

เขตบางขุนเทียน ซึ่งบริษัทฯ ได้น�าที่ดินมาจัดสรรเป็นที่พักอาศัยพัฒนาเป็นทาวน์โฮม จ�านวน ๒๒๑ แปลง เมื่อปี ๒๕๕๘  

ใช้ชื่อว่า “โครงการหมู่บ้านจัดสรรแอสเทรา เบลส @ พระราม ๒” ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ มีการเสนอข่าว

ทางสือ่ออนไลน์ว่าส�านกัการโยธา กรงุเทพมหานคร ได้รบัอนมุตัใิห้จดัท�าโครงการถนนสาย ฉ. ๑ และสาย ง. ๒๑ เช่ือมถนน

พุทธมณฑลสาย ๑ บริเวณถนนเพชรเกษม ถนนพระราม ๒ ถนนสุขสวัสดิ์ และถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นแนวถนนที่ตัด

ผ่านโครงการหมูบ้่านจดัสรรแอสเทรา เบลส @ พระราม ๒ ท�าให้บรษิทัฯ และผูอ้าศยัในหมูบ้่านจ�านวนมากได้รบัผลกระทบ 

เกิดความเสียหาย จึงขอความอนุเคราะห์บรรเทาความเดือดร้อน หรือหากจ�าเป็นจะต้องใช้แนวทางเวนคืนถนน ขอให้

พจิารณาขยบัแนวถนนให้พ้นจากพืน้ทีต่ัง้โครงการฯ โดยประธานสภากรงุเทพมหานครได้มอบคณะกรรมการการโยธาและ

ผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา และคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้มีมติการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 

๒๕๔๗ มอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ส�ารวจออกแบบรายละเอียดและส�ารวจอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างถนนเช่ือมต่อ ถนนสุขสวัสดิ์-พระรามที่ ๒- 

ถนนสามแยกตากสนิ-เพชรเกษม-วงแหวนรอบนอกด้านใต้ ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙  โครงการดังกล่าวคือถนนสาย ง๓ เชื่อมต่อถนนสุขสวัสดิ์  

ถนนประชาอทุศิ ถนนพทุธบชูา สิน้สดุทีถ่นนพระรามที ่๒ และ ง๒ เชือ่มต่อถนนพระรามที ่๒ ถนนเอกชยั ถนนกลัปพฤกษ์ 

สิ้นสุดที่ถนนพัฒนาการ โดยมีขนาดเขตทางตามแผนผังฯ ๓๕ เมตร

กรุงเทพมหานคร โดยส�านักการโยธาได้ท�าสัญญาจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง  

เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ�ากัด บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ากัด 

และบรษัิท นูแมพ จ�ากดั เป็นทีป่รกึษาด�าเนนิการส�ารวจออกแบบการก่อสร้างถนนตามแนวผงัเมอืง ง๓ เชือ่มถนนสขุสวสัดิ์ 

- พระรามที ่๒ - ถนนสามแยกตากสนิ - ถนนเพชรเกษม - ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ ตามสญัญาเลขที ่สนย.๓๘/๒๕๕๑ 

ลงวนัท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ บนัทกึต่อท้ายสญัญา (ครัง้ที ่๑) ลงวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๒ สญัญาแก้ไขเพิม่เตมิ (ครัง้ที ่๑)  

ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ และบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ และบันทึกต่อท้ายสัญญา 

(ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ระยะเวลาด�าเนินการ ๑,๓๗๖ วัน (เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และ

สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕)  โดยการศึกษาได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทางประกอบด้วย 
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• แนวเส้นทางโครงการควรอยู่ไม่ไกลจากแนวเส้นทางตามที่ก�าหนดไว้ในแนวถนนผังเมือง

• แนวเส้นทางควรมลีกัษณะเป็นแนวตรงหรอืมทีางโค้งให้น้อยทีส่ดุ เพือ่ให้มรีะยะทางสัน้ทีส่ดุ มคีวามสะดวกสบาย

และความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง

• แนวเส้นทางจะต้องมีผลกระทบต่อสถานที่ส�าคัญๆ ให้น้อยที่สุด เช่น สถานท่ีส�าคัญทางประวัติศาสตร์  

โบราณสถาน วัด และสถานที่ประกอบกิจการของศาสนา สถานที่ท่องเที่ยว โรงเรียนและสถานศึกษา สถานที่ราชการ  

โรงพยาบาล รวมถึงชุมชนต่างๆ ฯลฯ

• บริเวณที่แนวเส้นทางตัดผ่านถนนสายส�าคัญ คลองและล�าน�้าสายส�าคัญท่ีใช้ในการชลประทาน หรือการขนส่ง

ทางน�้าจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษ

• แนวเส้นทางจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่ที่อยู่ท้ายประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม พื้นที่ที่อนุรักษ์ไว้เป็นการเฉพาะซึ่งได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย อาทิเช่น บริเวณที่ประกาศเป็นเขตควบคุม

มลพิษสวนสาธารณะ พ้ืนทีท่หาร โครงการพฒันาทีม่อียูใ่นบรเิวณพืน้ทีท่ัง้ในปัจจบุนัและอนาคต อาทเิช่น นคิมอตุสาหกรรมฯ  

และข้อก�าหนดผังเมืองรวม เป็นต้น

ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

๒๕๔๙ ถนนสาย ง๓ เริ่มต้นที่ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเชื่อมต่อถนนสาย ง๒ ที่ถนนพระรามที่ ๒ และสิ้นสุดโดยเชื่อมต่อ 

กับถนนพัฒนาการที่มีขนาดเพียง ๒ ช่องจราจร และถนนสาย ง๒ ตามแผนผังดังกล่าวมีความกว้างเขตทาง ๓๕ เมตร  

ไม่สามารถรองรับและกระจายปริมาณการจราจรของถนนตามแนวโครงการฯ จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเป็นจ�านวน

มากได้ ท�าให้มีความจ�าเป็นต้องขยายเขตทางตามแผนผังฯ จากความกว้างเขตทางขนาด ๓๕ เมตร เป็น ๕๐ เมตร และ

เหน็ควรเปล่ียนจดุสิน้สดุโดยเชือ่มต่อกบัถนนพฒันาการ ไปเชือ่มต่อกับถนนเพชรเกษมบรเิวณจดุตดัถนนพทุธมณฑลสาย ๑  

ซึ่งเป็นถนนสายหลักมีความกว้างเขตทางขนาด ๕๐ เมตร เช่นเดียวกัน ท�าให้สามารถรองรับและกระจายปริมาณการ

จราจรของถนนตามแนวโครงการฯ ที่ท�าการศึกษาได้อย่างเพียงพอ ซึ่งในขณะนั้นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ใกล้สิ้นสภาพบังคับใช้ (สิ้นสภาพ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖) คณะกรรมการผังเมืองอนุมัติให้

กรุงเทพมหานครโดยส�านักผังเมืองด�าเนินการวางและจัดท�าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยอนุมัติให้กรุงเทพมหานคร 

ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ด�าเนินการตามขั้นตอนของ 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อ

ด�าเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซ่ึงส�านักผังเมืองจึงได้ท�าการศึกษาเพื่อด�าเนินการออกกฎกระทรวงให้

ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ (เริ่มมีผลบังคับใช้ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖) โดยการประเมินผลการใช้

บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว เห็นว่าสถานการณ์ต่าง ๆ  ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม 

การลงทนุ ตลอดจนการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องเปลีย่นแปลงไปในสาระส�าคญั ส�านกัผงัเมอืงจงึได้ด�าเนนิการวางและ

จัดท�าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้มีผังเมืองรวมใช้เป็นกรอบการพัฒนาเมืองที่

สอดคล้องกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมของเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวิทยาการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ และศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของประเทศมีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ

ตลอดจนเป็นเมืองต้นแบบในด้านการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมไปถึงลดการใช้พลังงานและลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในการจัดท�าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ส�านักผังเมืองได้มีการปรับปรุงแผนผังแสดงโครงการ

คมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยส�านักผังเมืองได้ประสาน 
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กับส�านักการโยธาเพื่อน�าปัญหากรณีประเด็นความกว้างเขตทางไม่เพียงพอเพื่อรองรับการจราจรและเปล่ียนจุดส้ินสุด

เชื่อมต่อกับถนนพัฒนาการไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย ๑ มาพิจารณาปรับปรุงแนว 

เส้นทางให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา โดยส�านักผงัเมอืงได้ก�าหนดสายทางในเบือ้งต้น  ตามหลักวชิาการสถาปัตยกรรมและ

การผังเมือง ซึ่งท�าให้จุดสิ้นสุดเชื่อมต่อกับถนนพัฒนาการเปลี่ยนเป็นเช่ือมต่อกับถนนเพชรเกษมบริเวณถนนพุทธมณฑล

สาย ๑ ตามการศึกษาเบื้องต้นของส�านักการโยธา และส�านักผังเมืองได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเมื่อวันที่  

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงไม่มีประชาชนแสดงความคิดเห็นคัดค้านแต่อย่างใด และเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕  

คณะกรรมการผังเมืองมีมติเห็นชอบร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อน�าไปปิดประกาศ ๙๐ วัน 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาของส�านักการโยธาด�าเนินการศึกษาแล้วเสร็จตามสัญญาเม่ือวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ แต่ยัง

ไม่สามารถประกาศเป็นแนวโครงการก่อสร้างได้ เนื่องจากต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

โดยผลการศึกษาได้พิจารณาความเหมาะสม ๓ ด้าน คือ ด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจการลงทุน และด้านผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมและชุมชน ซ่ึงส�านักการโยธาได้ให้ความส�าคัญในทุกด้านโดยเฉพาะผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 

แนวเส้นทางที่ศึกษามีจุดเริ่มต้นท่ีถนนวงแหวนอุตสาหกรรม และส้ินสุดท่ีถนนเพชรเกษมบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑล

สาย ๑ สอดคล้องกับแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนบริเวณจุดตัดถนนพระรามท่ี ๒ (บริเวณที่มีข้อร้องเรียน) มีระยะห่างระหว่างแนวศึกษาโครงการของ

ส�านักการโยธากับแนวแผนผังแสดงโครงการคมนาคมฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่างกันประมาณ ๕๐๐ เมตร เนื่องจากในขณะศึกษา

โครงการของส�านักการโยธาบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นท่ีว่าง ไม่มีส่ิงปลูกสร้างทั้งสองฝั่งของถนนพระรามที่ ๒ จึงได้ก�าหนด

แนวดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบจากโครงการฯ อีกท้ังในขณะท�าการศึกษาความเหมาะสมของแนวเส้นทาง ที่ปรึกษาได้มี

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จ�านวน ๓ ครั้ง ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว

บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จ�ากัด มีหนังสือเลขที่ v.m.p.cl ๐๑๘/๕๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรียนผู้อ�านวยการ

ส�านกัผงัเมอืง ขอความอนเุคราะห์ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีด่นิตามกฎกระทรวง ให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๔๔๒, ๑๒๔๔๓, ๑๒๔๔๔, ๔๑๒๐ และ ๕๓๙๗๒ เลขที่ดิน ๒, ๓, ๖,  

๔๐๙ และ ๔๐๘ ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ที่จะน�าที่ดินดังกล่าวไป

ด�าเนินการจัดสรรที่ดิน โดยเป็นที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว จ�านวนประมาณ ๖๓ แปลง กับคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน 

กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บริษัทสอบถามว่ากฎกระทรวงดังกล่าวก�าหนดให้ใช้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อการใดได้บ้าง เพื่อน�าไปใช้ประกอบการยื่นขอจัดสรรที่ดินต่อไป  

ส�านักผังเมือง มีหนังสือที่ กท ๑๗๐๖/๑๑๐๓ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบที่ดินโฉนด 

เลขที ่๑๒๔๔๒ ๑๒๔๔๓ ๑๒๔๔๔ ๔๑๒๐ และ ๕๓๙๗๒ เลขทีด่นิ ๒ ๓ ๖ ๔๐๙ และ ๔๐๘ ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอบางขนุเทยีน 

กรุงเทพมหานคร เป็นเพียงการแจ้งการใช้ประโยชน์ท่ีดินของที่ดินแปลงดังกล่าวตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่าสามารถใช้ประโยชน์ด�าเนินการอะไรได้บ้าง 

ทั้งนี้ท้ายหนังสือส�านักผังเมืองฉบับนี้ได้ระบุไว้ว่า หนังสือตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ สิ้นสุดผลการบังคับใช้ 

พิจารณาจากหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินของส�านักผังเมืองแล้ว เป็นการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ร้องไม่ได้สอบถามถึงผลกระทบ 

กับโครงการของผู้ร้องจากแนวถนนสาย ฉ๑ แต่อย่างใด ซ่ึงในขณะที่ผู้ร้องมีหนังสือสอบถามถึงส�านักผังเมืองในขณะนั้น 

ส�านกัการโยธาด�าเนนิการศกึษาแล้วเสรจ็ตามสญัญาเมือ่วนัที ่๖ เมษายน ๒๕๕๕ แต่ยงัไม่สามารถประกาศเป็นแนวโครงการ

ก่อสร้างได้  เนือ่งจากต้องได้รบัความเหน็ชอบโครงการฯ จากผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครและน�าไปด�าเนนิการตราพระราช 
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กฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน (พ.ร.ฎ.) ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบผลการศึกษาโครงการเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน 

๒๕๕๗ ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างเสนอร่าง พ.ร.ฎ. ผ่านกฤษฎกีาแล้ว อยูร่ะหว่างส�านกังานเลขารัฐมนตรเีพือ่ออก พ.ร.ฎ. แต่กรณนีี ้

ผู้ร้องมิได้สอบถามกับส�านักการโยธาเก่ียวกับแนวศึกษาของโครงการว่ามีผลกระทบกับที่ดินของผู้ร้องอย่างใด หากผู้ร้อง

สอบถามมายังส�านักการโยธาดังเช่นผู้ประกอบการรายอื่น ส�านักการโยธาจะสามารถแจ้งแนวการศึกษาของโครงการเพื่อ

ประกอบการพิจารณาพัฒนาโครงการของผู้ประกอบการ ซึ่งจะลดผลกระทบกับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ได้

การด�าเนนิการดงักล่าวนัน้ กรงุเทพมหานครได้ด�าเนนิการตามแนวค�าวนิจิฉยัของคณะกรรมการกฤษฎีกา ทีเ่คยให้

ความเหน็กรณกีารก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�า้เจ้าพระยาบรเิวณวดันครอนิทร์ และถนนต่อเชือ่ม ในเขตผงัเมอืงรวมนนทบรุี 

โดยคณะกรรมการกฤษฎกีาให้ความเหน็ว่า การใช้บงัคบัผังเมอืงรวมตามทีบ่ญัญตัไิว้ในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบญัญตักิาร

ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ นั้น มุ่งที่จะควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในแผนผังก�าหนดการใช้ประโยชน์

ที่ดินตามที่จ�าแนกประเภทตามมาตรา ๑๗ (๓) (ก) แต่ส�าหรับการก�าหนดแผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนส่งตามมาตรา 

๑๗ (๓) (ค) นัน้ ได้จดัท�าขึน้เพือ่ให้ประชาชนได้ทราบแนวนโยบายของทางราชการทีจ่ะจดัให้มโีครงการคมนาคมและขนส่ง

ในเขตผงัเมอืงรวมนัน้อย่างไร ซึง่ในทางปฏบิตักิารก�าหนดแนวทางถนนโครงการในแผนผงัท้ายกฎกระทรวงใช้บงัคบัผงัเมอืง

รวมจะกระท�าโดยการก�าหนดสายทางในเบื้องต้นตามหลักวิชาการสถาปัตยกรรมและการผังเมืองเท่านั้น มิได้ส�ารวจหรือ

ศึกษารายละเอียดจนถึงขั้นท่ีพร้อมจะสร้างถนนได้ทันที เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจะท�าการก่อสร้างถนนจึงจะ

ส�ารวจออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม ส�ารวจรายละเอียดที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืน และงบประมาณท่ี

จะต้องใช้ในการก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแนวทางที่เหมาะสมในการก่อสร้างจริงอาจต้องเปลี่ยนแปลงไปจากที่ก�าหนดไว้ใน

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมตามที่ผู้ร้องขอให้พิจารณาปรับแนวถนน

ให้พ้นจากแนวที่ดินของผู้ร้อง โดยสรุปใจความว่า นายปริญญา เธียรวร มีหนังสือเลขที่ v.m.p.c.l.๐๕๑/๖๓ ลงวันที่ ๑๐ 

พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ร้องขอความเป็นธรรมขอให้ย้ายแนวเวนคนืทีด่นิถนนสาย ฉ๑ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ และศูนย์รับร้องทุกข์ส�านักการโยธา มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๙๐๑/รท.๓๕๘๖ ลงวันที่  

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แจ้งว่านายปริญญา เธียรวร ได้เดินทางมายื่นหนังสือค�าร้องเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอความเป็นธรรมกรณีได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน เนื่องจาก บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จ�ากัด 

ได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๑๒๐ ๕๓๙๗๒ ๑๒๔๔๒ ๑๒๔๔๓ และ ๑๒๔๔๔ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

เพื่อท�าการจัดสรรที่ดินในนามโครงการหมู่บ้านจัดสรรแอสเทรา เบลส @พระราม ๒ โดยได้ตรวจสอบจากส�านักผังเมือง

กรุงเทพมหานครแล้วไม่ปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในแนวถนนตามแนวแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้าย 

กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่อย่างใด หากแต่ต่อมาส�านกัการโยธากรงุเทพมหานคร

ได้รับอนุมัติจัดท�าโครงการถนนสาย ฉ๑ และ สาย ง๒๑ ซึ่งเป็นแนวที่ตัดผ่านโครงการหมู่บ้านจัดสรรฯ จึงขอให้พิจารณา

ปรับแนวถนนให้พ้นจากแนวที่ดินดังกล่าว เพื่อไม่ให้ผู้ที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ผู้ร้องแจ้งว่าหน่วยงานของ

กรุงเทพมหานครใช้ฐานข้อมูลที่ต่างกัน คือ ฝ่ายออกแบบได้ส่งแนวเวนคืนให้ส�านักผังเมืองกรุงเทพมหานครและน�าไป

ประกาศใช้ในกฎกระทรวงให้ใช้บงัคับผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ส�านกัการโยธากลับน�าข้อมลูแนวเวนคืน

ถนนอีกแนวไปด�าเนินการนั้น คณะกรรมการฯ ทราบข้อเท็จจริงว่ากรุงเทพมหานครโดยส�านักผังเมืองและส�านักการโยธา

ได้ประสานข้อมูลแนวเส้นทางตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และส�านักการ

โยธาได้ด�าเนนิการศกึษาโดยได้เปรยีบเทยีบแนวเส้นทางต่าง ๆ  ทีส่ามารถเชือ่มโยงโครงข่ายคมนาคมเพือ่เชือ่มต่อจากถนน

พทุธมณฑลสาย ๑ มาบรรจบกบัถนนวงแหวนอตุสาหกรรม ตามวตัถปุระสงค์ทีจ่ะแก้ไขปัญหาพืน้ทีซ่ึง่ถกูปิดล้อมด้วยถนน

เพชรเกษม ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนพระรามที่ ๒ และถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้) ซึ่งเป็นพื้นที่ปิดล้อม

ขนาดใหญ่ทีข่าดโครงข่ายถนนสายหลักแล้ว จากการศกึษาพบว่าแนวเสน้ทางตามร่างพระราชกฤษฎกีาก�าหนดเขตทีด่ินที่

จะเวนคืนในท้องที่แขวงบางด้วน แขวงบางหว้า แขวงบางจาก แขวงคูหาสวรรค์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ  
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แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงจอมทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง แขวงท่าข้าม แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน  

แขวงบางมด แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ และแขวงบางประกอก แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร นั้นมี 

ความเหมาะสมกว่าแนวเส้นทางอื่น ๆ หากมีการปรับแนวถนนให้พ้นจากแนวที่ดินของผู้ร้องจะกระทบต่อชุมชนจ�านวน

มากที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวน้ัน กรุงเทพมหานครได้ด�าเนินการตามแนวค�าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการกฤษฎีกาที่เคยให้ความเห็นกรณีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์และถนน 

ต่อเชื่อมในเขตผังเมืองรวมนนทบุรี 

๑๐. เรื่อง ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรผ่านไปมาในซอยลาดพร้าว-วังหิน ๑๖ เขตลาดพร้าว

ตามหนังสือร้องเรียนแจ้งว่า ซอยลาดพร้าว-วังหิน ๑๖ เป็นซอยเชื่อมกับซอยโชคชัย ๒๗ เป็นเส้นทางลัด  

ที่ยานพาหนะต่าง ๆ สามารถเข้าออกจากถนนลาดพร้าว-วังหินไปโชคชัย ๔ จากซอยภาวนาไปโชคชัย ๔ ได้ แต่ปากซอย

ทางเข้าซอยลาดพร้าว-วังหิน ๑๖ มีการสร้างเพิงขายของบุกรุกในที่สาธารณะอยู่ที่โคนต้นโพธิ์ทางซ้าย ส่วนทางด้านขวา

มีตึกแถวเปิดคลินิกรักษาโรคต่อเติมขยายอาคาร ด้านอาคารที่ติดกับปากซอยมีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างจอดอยู่ และ 

ทั้งสองฝั่งถนนปากซอยรถยนต์ไม่สามารถสวนทางกันได้เลย ปัญหานี้เกิดมานานแล้ว ทางส�านักงานเขตลาดพร้าวไม่เคย

เข้ามาแก้ไขปัญหา ท�าให้เกดิปัญหาบกุรกุทีส่าธารณะ ต้นโพธิม์ขีนาดใหญ่กิง่แผ่เตม็ปากซอย ไม่มกีารตดั ปิดบงัชือ่ป้ายซอย  

ไม่เห็นตัวหนังสือ ขอให้แก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วย

ส�านักงานเขตลาดพร้าวได้ด�าเนินการแก้ไขดังนี้ 

• ซอยลาดพร้าว-วังหิน ๑๖ มีความกว้าง ๖ เมตร จะมีระยะผายปากซอยสองฝั่งอีก ๔ เมตร ให้วินรถจักรยานยนต์

รบัจ้างจดัระเบยีบใหม่ ห้ามกดีขวางหรอืรกุล�า้ผวิจราจร ร้านค้าตุก๊ตาวางสินค้าไม่ล�า้ผิวจราจร  หรือวางบดบงัวสัิยทศัน์การ

จราจร ซึง่ให้ความร่วมมอืด้วยด ีแต่อย่างไรกต็ามจะรายงานผลให้คณะกรรมการฯ ทราบ เป็นระยะๆ กรณคีลนิกิรกัษาโรค 

จะน�าไปตรวจสอบการขออนุญาตต่อเติมอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ ต่อไป แต่การจอดรถของลูกค้าอาจท�าให้

กีดขวางการจราจร จะน�าไปเจรจากับเจ้าของคลินิกเพื่อให้ได้ข้อยุติ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

• เห็นควรแก้ไขและจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์รับจ้าง 

• ควรแจ้งผู้ร้องเรียนว่า การตั้งร้านขายสินค้าปากซอย บุกรุกที่สาธารณะหรือไม่ การกระท�าผิด พ.ร.บ. การรักษา 

ความสะอาดฯ หรือไม่ การต่อเติมอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ หรือไม่ ร้านค้าขายตุ๊กตา จดทะเบียนร้านค้า  

จดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่

• ควรตัดแต่งกิ่งก้านต้นโพธิ์ให้เป็นระเบียบ ไม่บดบังการจราจรและทัศนียภาพสิ่งแวดล้อม

๑๑. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตรวจสอบอาคารทรุดตัว ชุมชนวุฒากาศ ซอย ๕ เขตธนบุรี 
เนื่องด้วยชาวชุมชนวุฒากาศซอย ๕ แจ้งว่า ได้รับความเดือดร้อนจากอาคารทรุดตัว จ�านวน ๕ หลัง เนื่องจากมี

การก่อสร้างคอนโดมเินยีมของโครงการเมโทรสกาย วฒุากาศ ใกล้กบัชมุชน มคีวามสัน่สะเทอืน ฝุน่ละออง เสยีงดงัรบกวน

เพราะท�างานในยามวกิาลหรอืในวนัหยดุ มเีหตกุารณ์รนุแรงส่งผลให้อาคารพาณชิย์พกัอาศยั จ�านวน ๕ หลงั (อาคารเลขที่ 

๖๓/๑๙, ๖๓/๒๐, ๖๓/๒๑, ๖๓/๒๒, ๖๓/๒๓) ทรุดตัว เสา คาน ผนังภายในอาคารแตกร้าว ได้รับความเสียหาย 

คณะกรรมการฯ ผู้แทนส�านักงานเขตธนบุรี ผู้แทนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และผู้แทนโครงการก่อสร้าง

คอนโดเมโทรสกาย วุฒากาศ ได้ร่วมกันหารือเพื่อแก้ไขกรณีเดือดร้อนดังกล่าว สรุปดังนี้

เนือ่งจากการก่อสร้างฯ ได้ด�าเนนิการเกอืบแล้วเสรจ็ โครงสร้างฐานรากและตัวอาคารสร้างแล้วเสรจ็ คงเหลือตดิตัง้ 
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กระจกของผนังอาคารและงานตกแต่งภายในอยู่ระหว่างด�าเนินการ ปัญหาความเดือดร้อน สั่นสะเทือน ฝุ่นละออง  

เสยีงดงัรบกวน ฝ่ายโยธา ส�านกังานเขตธนบุร ีผูแ้ทนโครงการคอนโดเมโทรสกาย วฒุากาศ ได้เข้ามาตรวจสอบความเสียหาย 

เบื้องต้นแล้ว กรณีฝุ่นละอองแก้ไขโดยฉีดน�้าบริเวณโดยรอบพื้นที่ของอาคารทุกวัน กรณีอาคารทรุดตัวทั้ง ๕ หลัง ยังไม่ได้ 

ข้อยุติถึงสาเหตุการทรุดตัวของอาคาร ส�านักงานเขตธนบุรีจึงได้มีหนังสือที่ กท ๕๕๐๓/๕๓๔๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ ถึงนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์วิศวกรรมสถาน 

แห่งประเทศไทย ร่วมตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการทรุดตัวของอาคารและแนวทางแก้ไข หากผลตรวจสอบปรากฏว่า 

โครงการฯ เป็นต้นเหตุของอาคารทรุดตัว ทางเจ้าของโครงการฯ ไม่ขัดข้องที่จะรับผิดชอบ   

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

• ส�านักงานเขตธนบุรีควรบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ติดตามและประสานงานระหว่าง ผู้ร้อง ผู้แทน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และเจ้าของโครงการเมโทรสกาย วุฒากาศ เพื่อหาข้อยุติและการบรรเทาเยียวยาความ

เดือดร้อนต่อไป 

๑๒. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจวัดระดับเสียงดังรบกวนจากการท�ากิจกรรมหรือการประกอบกิจการ  

นายสมเกียรติ ตั้งเสถียรพันธุ์ เจ้าของบ้านพักอาศัยเลขที่ ๓๐๗ ซอยตากสิน ๔ ถนนตากสิน แขวงบางยี่เรือ  

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากมลพิษ เสียงดังรบกวนจากการท�าทองรูปพรรณของ 

บ้านเลขที่ ๓๐๙ ซอยตากสิน ๔ ถนนตากสิน ได้เปิดเป็นโรงงาน มีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ ขณะท�ามีเสียงดังมาก  

มีกลิ่นรบกวนจากสารเคมีที่ใช้ และท�างานในวันหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ด้วย 

ส�านกังานเขตธนบรุไีด้ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิแล้ว อาคารดงักล่าวประกอบกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท 

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่  

(ท�าทองรูปพรรณ) ข้อ ๖ (๑) แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑  

โดยไม่ได้รบัอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ จึงได้ออกค�าส่ังให้หยดุประกอบกจิการช่ัวคราว เพือ่แก้ไขให้ถกูต้อง และแก้ไข

เรื่องเสียงดังรบกวน กลิ่นเหม็น และหยุดท�างานในช่วงกลางคืนและวันหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ด�าเนินการแก้ไขตามมาตรา  

๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

• ส�านักงานเขตธนบุรีต้องติดตาม ก�ากับดูแลให้ผู้ประกอบการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย และผลการแก้ไขเป็น

อย่างไรให้แจ้งผู้เดือดร้อนทราบด้วย

๑๓. เรื่อง ร้องเรียนของหมู่บ้านภาณุ เขตตลิ่งชัน 

ตามที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “บ้านภาณุ ๑” ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๓ คนได้เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท ภาณุแลนด์  

ดีเวลลอปเมนต์ จ�ากัด ที่ ๑ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ที่ ๒ อธิบดีกรมที่ดิน ที่ ๓ ผู้อ�านวยการ 

เขตตลิ่งชัน ที่ ๔ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ ๕ เป็นจ�าเลย ต่อศาลจังหวัดตลิ่งชัน เรื่อง โมฆะกรรม การจัดสรรที่ดิน 

เพิกถอนการให้เรียกสาธารณูปโภคคืน ละเมิดเรียกค่าเสียหาย โดยสรุปได้ว่า จ�าเลยที่ ๑ ได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน

โครงการบ้านภาณุ เพื่อเสนอการขายให้บุคคลทั่วไป ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ – ๒๕๕๕ และบริหารจัดการสาธารณูปโภคตั้งแต่เริ่ม

ขายโครงการและหยุดบริหารตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามล�าดับ ส่วนโจทก์ที่ 

๑ และโจทก์ที่ ๒ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “บ้านภาณุ ๑” และ “บ้านภาณุ ๒” เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม 

๒๕๖๑ ซึ่งในช่วงระหว่างปี ๒๕๓๖–๒๕๔๐ จ�าเลยที่ ๑ ได้ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามใบอนุญาตจ�านวนทั้งสิ้น ๗ ฉบับ  
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ผังจัดสรรรวม ๕ เฟส และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินบ้านภาณุ อันมีผลให้แปลงที่ดินมีขนาดเล็กลง  

เพือ่หลกีเลีย่งข้อก�าหนดและการทีจ่ะต้องจัดท�าสาธารณปูโภคตามข้อก�าหนดของกฎหมายจดัสรรทีด่นิ เพ่ือลดต้นทนุอนัเป็น 

การเอาเปรียบสมาชิกโจทก์ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรดังกล่าว และจากการจัดสรรที่ดินดังกล่าวปรากฏว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๙๔ 

เลขที่ดิน ๔ ต�าบลบางระมาด อ�าเภอตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่สาธารณูปโภคประเภทถนนและเป็นทางเข้าออก

ของหมู่บ้านจัดสรรบ้านภาณุตั้งแต่แรกเริ่ม ขออนุญาตจัดสรรที่ดินฉบับแรก เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๖ สมาชิกโจทก์

จึงมีสิทธิใช้ที่ดินพิพาทภาระจ�ายอม ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๐ จ�าเลยที่ ๑ ได้โอนที่ดินพิพาทดังกล่าวให้เป็นทาง

สาธารณะไปฝ่ายเดียวโดยไม่แจ้งหรือไม่เคยถามสมาชิกโจทก์ โดยอ้างประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๖ ข้อ ๓๐ ซึ่งโจทก์

เห็นว่าการโอนที่ดินพิพาทซ่ึงเป็นทางภาระจ�ายอมอันเป็นการจ�าหน่ายหรือท�าให้ภาระจ�ายอมตกไปในบังคับแห่งสิทธิอื่น 

จะต้องแจ้งให้เจ้าของสมาชิกทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกโจทก์ได้ทราบเพื่อจักได้ใช้สิทธิของตน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๘ การกระท�าดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งการยกที่ดินพิพาทให้เป็นทางสาธารณะตาม

ประกาศคณะปฏิวัติดังกล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการดูแลบ�ารุงรักษา มิใช่การน�าไปยกให้เป็นทางสาธารณะที่เป็นการ

เสื่อมประโยชน์แห่งภาระจ�ายอมของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร จึงต้องห้ามตามประกาศคณะปฏิวัติดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ

และเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงมีผลเป็นโมฆะ ที่ดินพิพาทไม่ตกเป็นทางสาธารณะ  

อกีทัง้จ�าเลยที ่๑ ไม่ได้มเีจตนายกทีด่นิพพิาทให้เป็นทางสาธารณะเพือ่ให้ทางราชการเข้ามาดแูลบ�ารุงรกัษา หากแต่มเีจตนา 

ให้ที่ดินที่จัดสรรติดกับทางสาธารณะเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในการจัดสรรที่ดินเพ่ือน�ามาขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  

ในเฟส ๕ เพื่อเพิ่มจ�านวนแปลงขายโดยไม่ต้องจัดสาธารณูปโภคเพิ่ม อันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค นอกจากนี้จ�าเลยที่ ๑ 

ยงัคงมกีารตัง้ป้อมยามรักษาความปลอดภยัหน้าหมูบ้่านภาณ ุมกีารตรวจสอบ ควบคมุ แลกบตัรผ่านเข้าออกของยานพาหนะ 

และโฆษณาขายทีด่นิจดัสรรดังกล่าวในลกัษณะให้เข้าใจว่าโครงการมสีาธารณปูโภคครบครนั แต่แท้จรงิแล้วสาธารณปูโภค

บางอย่างไม่ไดจ้ัดใหม้ีตามผงัจดัสรร รวมทั้งแสดงใหเ้ขา้ใจว่าทางสาธารณะเป็นสว่นหนึ่งของสาธารณปูโภคด้วย และยังคง

เรยีกเกบ็ค่าบ�ารงุรกัษาสาธารณปูโภคจากผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรน�ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษาทางสาธารณะ และในช่วง 

ระยะหลังจ�าเลยที่ ๑ ได้ลดการดูแลบ�ารุงรักษาสาธารณูปโภค ท�าให้สาธารณูปโภคทรุดโทรมลง สร้างความเดือดร้อนให้

แก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร จนท�าให้มีการจัดตั้งโจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ เพื่อมาด�าเนินการดูแลรักษาซ่อมแซมสาธารณูปโภค  

การกระท�าดงักล่าวของจ�าเลยที ่๑ จงึเป็นการหลอกหลวงผูบ้รโิภคโดยมเีจตนาฉ้อฉลและเป็นการใช้สิทธโิดยไม่สุจริตขัดต่อ

สิทธิของโจทก์ทั้ง ๑๑ ประกอบกับจ�าเลยที่ ๒ และจ�าเลยที่ ๓ เป็นผู้รักษากฎหมายย่อมต้องทราบว่า การโอนที่ดินพิพาท

เป็นทางสาธารณะเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่จ�าเลยที่ ๒ และจ�าเลยที่ ๓  

กลับรับจดทะเบียนโอนและไม่แจ้งให้ผู้ซ้ือท่ีดินจัดสรรทราบก่อนเพ่ือจักได้ใช้สิทธิของตน จึงเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ในส่วนนี้โจทก์จึงขอให้ศาลมีค�าสั่งให้จ�าเลยที่ ๒ และจ�าเลยที่ ๓  

ด�าเนินการแก้ไขเพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทดังกล่าว และให้จ�าเลยที่ ๒ จดแจ้งให้ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์

ของโจทก์ อีกทั้ง เมื่อโจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ เป็นนิติบุคคล ตามกฎหมายแล้ว ที่ดินและทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภค

ของหมู่บ้านจัดสรรย่อมตกเป็นของโจทก์ท่ี ๑ และโจทก์ท่ี ๒ ทันที่โดยผลของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดสรร

ที่ดิน มาตรา ๔๔ โจทก์ที่ ๑ จึงได้ไปขอจดแจ้งที่ดินและทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคที่ยังเป็นชื่อจ�าเลยที่ ๑ และที่ดิน

พพิาทตามกฎหมายดงักล่าว แต่จ�าเลยที ่๒ และจ�าเลยที ่๓ ไม่ด�าเนนิการให้รวมไปถงึโฉนดทีด่นิอกีหลายแปลงทีจ่�าเลยที ่๑  

ได้ก่อสร้างสาธารณปูโภคภายในโครงการจดัสรร แต่ไม่ได้จดแจ้งเป็นสาธารณปูโภคไว้หลงัโฉนด และโฉนดทีด่นิหลายแปลง 

ทีจ่ดแจ้งความเป็นสาธารณปูโภคไว้หลงัโฉนดแล้ว แต่ยงัไม่ด�าเนนิการจดแจ้งให้เป็นกรรมสิทธิข์องโจทก์ ซ่ึงจ�าเลยที ่๑ มหีน้าที ่

ต้องด�าเนนิการตามกฎหมาย ในส่วนนีโ้จทก์จงึขอให้ศาลมคี�าสัง่ให้จ�าเลยที ่๒ และจ�าเลยที ่๓ ออกใบแทนโฉนดทีด่นิดงักล่าว 

ทัง้หมด แล้วด�าเนนิการจดทะเบยีนเป็นสาธารณปูโภคให้โจทก์ที ่๑ และโจทก์ที ่๒ ส�าหรบัจ�าเลยที ่๔ และจ�าเลยที ่๕ หลงัจาก 

มกีารจดทะเบยีนโอนทีพ่พิาทเป็นทางสาธารณะแล้ว จ�าเลยที ่๔ และจ�าเลยที ่๕ กไ็ม่ได้เข้ามาแจ้งหรอืกระท�าการใดให้ผู้ซือ้ 
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ที่ดินจัดสรรหรือผู้ใช้ประโยชน์ในถนน สาธารณูปโภคทราบความเป็นสาธารณะดังกล่าว และไม่ได้เข้ามาดูแลบ�ารุงรักษา 

หากแต่ยังคงปล่อยให้จ�าเลยที่ ๑ กระท�าการให้ประชาชนทั่วไปและสมาชิกโจทก์เข้าใจว่าทางสาธารณะดังกล่าว เป็นถนน

สาธารณปูโภค อกีทัง้จ�าเลยที ่๔ และจ�าเลยที ่๕ ได้เข้าสัง่ห้ามไม่ให้ตรวจสอบรถทีผ่่านเข้า - ออก หมูบ้่าน และส่ังให้เปิดไม้กัน้  

และสัง่ให้โจทก์รือ้ถอนซุม้ประตแูละป้อมยามซึง่ก่อสร้างในทีส่าธารณะโดยไม่ได้รบัอนญุาต โจทก์เหน็ว่าสิง่ก่อสร้างดงักล่าว

มีมาอยู่ก่อนที่จะยกที่ดินพิพาทให้เป็นทางสาธารณะ และด้วยผลแห่งโมฆะกรรมดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิใช้ที่ดินพิพาท 

อนัเป็นสาธารณปูโภคอยูเ่ช่นเดมิ จ�าเลยที ่๔ และจ�าเลยที ่๕ ไม่มสีทิธกิระท�าการใดๆ อนัเป็นเหตใุห้ภาระจ�ายอมลดไปหรือ

เสื่อมไปตามกฎหมาย ในส่วนนี้โจทก์จึงขอให้ศาลมีค�าสั่งให้จ�าเลยที่ ๔ และจ�าเลยที่ ๕ งดกระท�าการใด อันกระทบสิทธิ 

ในการใช้ที่ดินพิพาท อีกทั้ง การกระท�าของจ�าเลยที่ ๑ ถึงจ�าเลยที่ ๕ ดังกล่าวเป็นการร่วมกันเอาเปรียบผู้บริโภคจนเป็น

เหตใุห้โจทก์ที ่๑ ถงึโจทก์ที ่๑๑ ซึง่เป็นผูบ้รโิภคได้รบัความเสยีหาย อนัเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมสาธารณปูโภค ค่าเสียหาย 

ในการบริหารจัดการ เป็นเงินจ�านวนท้ังสิ้น ๓๘,๒๒๑,๐๐๐ บาท ในส่วนนี้โจทก์ขอให้จ�าเลยทั้ง ๕ ชดใช้ค่าเสียหาย 

ดังกล่าวแก่โจทก์ที่ ๑ ถึงโจทก์ที่ ๑๑ ทั้งนี้ ตามค�าขอท้ายฟ้องในส่วนของจ�าเลยที่ ๔ และจ�าเลยที่ ๕ โจทก์ขอให้ศาลมีค�าสั่ง 

ให้งดกระท�าการใดอันกระทบสิทธิในการใช้ที่ดินพิพาทเท่านั้น รายละเอียดปรากฏตามส�าเนาค�าฟ้องคดีหมายเลขด�าที่  

ผบ.๖๘๓๖/๒๕๖๑

คดีนี้ศาลแพ่งตลิ่งชันได้มีค�าพิพากษาให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ ตามคดีหมายเลขแดงที่ ผบ 

๗๕๑๕/๒๕๖๒ ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีค�าพิพากษายืนตามค�าพิพากษาศาลช้ันต้น ค่าธรรมเนียมช้ันอุทธรณ์ให้เป็นพับ  

โดยศาลวนิิจฉัยวา่ เมือ่มกีารจดทะเบยีนจัดตัง้นติิบคุคลแลว้ การดูแลบ�ารุงรักษาสาธารณปูโภคในโครงการหมูบ่า้นจัดสรร

ดังกล่าว จึงตกเป็นของโจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๕๘ จ�าเลยที ่๑ จงึไม่ต้องรบัผดิช�าระค่าบ�ารงุรกัษาสาธารณปูโภคแก่โจทก์ทัง้สิบเอด็ อทุธรณ์ของโจทก์ทัง้สิบเอด็ฟังไม่ขึน้ 

ซึ่งส�านักงานคดีแพ่งตลิ่งชัน ส�านักงานอัยการสูงสุด พิจารณาแล้วเห็นว่าค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่พิพากษายกฟ้อง 

โจทก์ท�าให้จ�าเลยที่ ๔ และจ�าเลยที่ ๕ ยังคงชนะคดีเต็มตามความประสงค์ ชอบแล้ว

ส�านักงานเขตตลิ่งชันได้ตรวจสอบและด�าเนินตามอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

๑.  ตามที่หมู่บ้านภาณุได้ท�าการปลูกสร้างอาคารรุกล�้าแนวเขตถนนสาธารณะ (ในหมู่บ้านภาณุ ๑) โดยมิได้รับ

อนุญาต ซึ่งเป็นการกระท�าลักษณะเป็นอาคาร ป้อมยามพร้อมไม้กระดกขวางทางเข้า-ออก ส�านักงานเขตตลิ่งชัน จึงอาศัย

อ�านาจตามมาตรา ๑๑๗, ๑๑๘, ๐๒๒ แห่ง พระราชบญัญตัลัิกษณะปกครองท้องทีพ่ทุธศกัราช ๒๕๕๗ ให้รือ้ถอนสิง่ทีร่กุล�า้ 

ที่สาธารณะออกไปให้พ้นท่ีสาธารณะ และท�าให้อยู่ในสภาพเดิม และได้ด�าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ไปยังผู้ก�ากับการ 

สถานตี�ารวจนครบาลตลิง่ชนั ที ่กท ๕๙๐๓/๒๖๑๐ ลงวนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ขณะนีพ้นกังานสอบสวนได้รบัค�าร้องทกุข์ 

ไว้ตามคดีอาญาที่ ๑๙๕๘/๒๕๖๑ และส่งส�านวนการสอบสวนไปยังอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาตล่ิงชัน ๒ พิจารณา  

ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๕ (บก.น.๗) สอบสวน/๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อมาอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา  

ตลิ่งชัน ๒ คืนส�านวนการสอบสวนดังกล่าว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด�าเนินการสอบสวนเพิ่มเติม 

๒.  กรณีการดูแลความสะอาดบนถนนและทางเท้าสาธารณะได้จัดท�าแผนในการเข้าไปดูแลรักษาความสะอาด 

ตัดแต่งกิ่งไม้ในที่สาธารณะ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลในส่วนของการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้าน และ 

การซ่อมแซมถนนในกรณีที่พบว่าถนนช�ารุด

๓.  กรณนีติบิคุคลหมูบ้่านจดัสรรภาณ ุเข้ามาอ้างสทิธดูิแลจดัการบนทีด่นิสาธารณะตามค�าพพิากษาศาล และเรยีก

เก็บเงินจากผู้อาศัยในหมู่บ้านนั้น ขอเรียนว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณะ ซึ่งนิติบุคคลหมู่บ้านภาณุไม่สามารถ

เรยีกเกบ็เงนิจากผูอ้ยูอ่าศยัในหมูบ้่านนัน้ได้ เนือ่งจากทีส่าธารณะคือทีท่ีป่ระชาชนสามารถใช้สอยประโยชน์ร่วมกนั ซึง่การ

เรียกเก็บเงินดังกล่าวมีประชาชนเป็นผู้เสียหายย่อมสามารถที่จะปฏิเสธและผู้เสียหายสามารถแจ้งความด�าเนินคดีได้ 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

• ส�านักงานเขตตลิ่งชันควรพิจารณาให้ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่และตามกฎหมายก�าหนดด้วยความรอบคอบ

และถูกต้อง ให้รายงานผลการด�าเนินการต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบ เพื่อเป็นการไม่เพิกเฉย

ต่อการปฏิบัติหน้าที่
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คณะกรรมการการสาธารณสุข

สรุปผลงานของคณะกรรมการการสาธารณสุข
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์
ประธานกรรมการ

นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์
รองประธานกรรมการ

นายกิตติ บุศยพลากร
กรรมการ

พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา
กรรมการและเลขานุการ

พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต
กรรมการ
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คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบสถานการณ์ มาตรการและแนวทางการด�าเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการเลิกบุหรี่ และสายด่วน
เลิกบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบรูปแบบการด�าเนินงานชมรมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
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สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการสาธารณสุขในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุม

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

(ครั้งที่ ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เม่ือวันพุธท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  

จ�านวน ๕ คน ดังนี้

๑. นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์  ประธานกรรมการ

๒.  นางสุกัญญา   สุวัฒนวงศ์  รองประธานกรรมการ

๓.  นายกิตติ    บุศยพลากร    กรรมการ

๔.  พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต  กรรมการ

๕.  พลตรี สุทธิชัย  วงษ์บุบผา   กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑.  นางสาวจุฑามาศ พลสูงเนิน  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

          กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

          ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒.  นางสาวชลิดา  อ่อนน้อม  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

          กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

          ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ผลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อหารือ รับทราบข้อมูลและความคืบหน้า ในภารกิจ 

ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงาน แยกได้เป็น ๔ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ เรื่องใหม่

ส่วนที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง

ส่วนที่ ๓ การด�าเนินงานด้านนิติบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข

ส่วนที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

สรุปผลงาน
คณะกรรมการการสาธารณสุข

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
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ส่วนที่ ๑ เรื่องใหม่
๑. สถานการณ์ มาตรการและแนวทางการด�าเนนิการเพือ่การเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

(COVID-19) 

ไวรัสโคโรนา เป็นกลุม่ของเชือ้ไวรสัทีส่ามารถก่อให้เกดิโรคทางเดนิหายใจในคน ซ่ึงไวรสัทีอ่ยูใ่นกลุ่มนีม้หีลายสายพนัธุ์  

ส่วนใหญ่ท�าให้เกิดอาการไม่รุนแรง คือ เป็นไข้หวัดธรรมดา ในขณะท่ีบางสายพันธุ์อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงเป็นปอด

อักเสบได้ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) หรือ โรคซาร์ (SARS) ซึ่งเคยมีการระบาดในอดีต

ที่ผ่านมา

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ไวรัสในกลุ่มโคโรนาที่เพิ่งมีการค้นพบใหม่ (ไม่เคยมีการพบเชื้อนี้ 

ในคนมาก่อน) โดยพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019

การติดต่อและอาการ

คนทีส่ามารถตดิเช้ือได้ จากข้อมลู ณ วนัที ่๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ พบว่ามผีูป่้วยโรคปอดอกัเสบจากเช้ือไวรสันี ้จ�านวน 

๑,๓๕๔ ราย เสยีชวีติ ๔๑ ราย เนือ่งจากไวรสัสามารถแพร่กระจายจากคนสูค่นได้ผ่านทางการไอ จาม สมัผสัน�า้มกู น�า้ลาย 

ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจสงสัยติดจากเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 

ไปสัมผัสใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แม้ว่าผูป่้วยคนแรกของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) น่าจะเกดิจากการสมัผสัสตัว์ทีติ่ดเชือ้ แต่ผูต้ดิเช้ือ

สามารถแพร่กระจายจากคนสูค่นได้ จากการทีใ่ช้ชวีติ สมัผสั หรอืคลกุคลกีบัคนทีม่เีชือ้ในระยะประชดิ (ภายในประมาณ ๒ เมตร)  

โดยไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้หลายช่องทาง ดังนี้ การหายใจผ่านละอองฝอย (droplets) เมื่อผู้ติดเชื้อ 

ไอหรือจาม ละอองเหล่านี้เข้าสู่ปากหรือจมูกของคนที่อยู่ใกล้เคียง หรือผ่านเข้าไปในปอด อาจเป็นไปได้ว่าสามารถติดเชื้อ 

COVID-19 ได้โดยการสมัผสัพืน้ผวิหรือวตัถทุีม่เีชือ้ COVID-19 แล้วมาสมัผสัปาก จมกูหรอืตา แต่การสมัผสักไ็ม่ใช่ช่องทางหลกั 

ในการแพร่กระจายของไวรัส

คณะกรรมการฯ ได้เชิญหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุเพือ่ตดิตามสถานการณ์ และรบัทราบผลการด�าเนนิงาน  

รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ จ�านวน ๒๕ ครั้ง ดังนี้

๑) มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  การด�าเนินงานของภาคส่วนสาธารณสุข (Health sector) และของประเทศไทยในภาพรวม สอดคล้องกับ 

กฎอนามยัระหว่างประเทศ (International Health Regulation 2005 : IHR) ทีป่ระกาศให้การระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นภยัคกุคามระหว่างประเทศ โดยมกีารบรูณาการทกุภาคส่วนทัง้ภาครฐัและเอกชน ภายใต้กลไก 

การขับเคลื่อนของภาครัฐ การด�าเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จ�าเป็นต้องมีการจัดท�าแนวทางและแผนปฏิบัติการ เพื่อให้ 

สอดคล้องรับกับกลไกดังกล่าวข้างต้น ท้ังระดับประเทศ ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด เป็นอย่างน้อย เพ่ือให้มี

การติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม โดยมีการระดมและกระจาย

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงาน จัดการข้อมูลและสื่อสารความเสี่ยงแก่สาธารณะให้ทันต่อการระบาด

ของโรค เพื่อลดความเสียหายและผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค ๓ ระดับ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามัญ ศึกษาแนวทาง 

การควบคุมและป้องกันโรคในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ ๑. หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับพื้นที่ (Community  

Responder Unit)  ๒. หน่วยปฏบิติัการควบคมุโรคตดิต่อระดบัเขต (Basic Responder Unit) ๓. หน่วยปฏิบติัการควบคุม

โรคติดต่อระดับสูง (Advance Responder Unit) 
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๒.  เน้นย�้าให้ประชาชนป้องกันดูแลสุขภาพส่วนบุคคลทั้งของตนเองและคนรอบข้าง ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย 

กินร้อน ช้อนกลาง อยู่ห่าง ล้างมือ

๓. จัดหาหรือจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับรู้  

ได้เข้าใจและให้ความร่วมมือ

๔.  ประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานในการตรวจสอบ ควบคุม และให้ค�าแนะน�าแก่

สถานประกอบการตามมาตรการต่างๆ มีความถูกต้อง และไม่เกิดความสับสน เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง ๕๐ เขต 

๕. น�าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ เพ่ือสามารถน�าเข้าข้อมูล และน�าข้อมูลดังกล่าว 

มาใช้ในการจดัท�ารายงานผลการด�าเนนิการ และตรวจตดิตามผูป้ระกอบกจิการให้ปฏบิตัติามมาตรการต่างๆ อย่างถูกต้อง  

และเพื่อจะท�าให้เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ไม่ซ�้าซ้อน และประหยัดเวลา รวมถึงสามารถน�า 

ฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนางานด้านอื่นๆ ของกรุงเทพมหานครได้ต่อไปด้วย ซึ่งจะท�าให้กรุงเทพมหานคร 

ประหยัดงบประมาณ บุคลากร และเวลาในการที่จะใช้ในการส�ารวจข้อมูลดังกล่าวใหม่

๖. มีหน่วยงานกลางรับรายงานผลการด�าเนินการ โดยจัดท�าแบบรายงานให้ครบถ้วน ครอบคลุม ตามประกาศฯ 

และให้ทุกหน่วยงานใช้แบบรายงานเดียวกัน

๒) แผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   การค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังต่อไปนี้

  ๑.  การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด (Close contract tracing) 

     ผู้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่มีกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยยืนยันหรือผู้ป่วยเข้าข่าย 

     ผู้สัมผัสใกล้ชิด ประกอบด้วย

      •  ผู้ที่อยู่ใกล้หรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ ๑ เมตร เป็นเวลามากกว่า ๕ นาที หรือถูกไอจามรดจาก 

ผู้ป่วยโดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย

      •  ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก ร่วมกับผู้ป่วย โดยอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน ๑ เมตร 

เป็นเวลานานกว่า ๑๕ นาที โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ในรถปรับอากาศ หรือห้องปรับอากาศ 

  การติดตามผู้สัมผัส (Contact tracing) เมื่อพบผู้ป่วยยืนยัน จะติดตามเพื่อหาว่ามีผู้สัมผัสซึ่งอาจได้รับเชื้อแล้ว

เกิดโรคหรือไม่

  ๒.  การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding)

    เม่ือพบผู้ป่วยยืนยันท่ีไม่สามารถหาแหล่งโรคที่มาจากพื้นที่ระบาดได้อย่างชัดเจน มีความเป็นไปได้สูงท่ี 

ผูป่้วยจะได้รับเชือ้มาจากภายในชมุชนทีผู่ป่้วยอยูอ่าศยัหรือใช้ชีวติอยู ่ซ่ึงในชุมชนนัน้อาจจะมผู้ีป่วยรายอืน่หรอืมกีารระบาด 

เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ ดังนั้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมภายในชุมชนนั้นๆ เพื่อค้นหาการระบาดที่อาจเกิดขึ้นอยู่ 

และด�าเนินการแยกผู้ป่วยโดยเร็ว โดยจะค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมขยายวงให้ครอบคลุมชุมชนที่ผู้ป่วยใช้ชีวิตหรืออาศัยอยู่  

โดยไม่จ�ากัดอยู่เพียงผู้ที่มาสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย

    โดยขอบเขตการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมจะกว้างเท่าใดนั้น ให้พิจารณาโดยใช้หลักที่ว่าจะค้นหาผู้ป่วยรายอื่นๆ  

ที่มีโอกาสไปสัมผัสแหล่งโรคเดียวกัน (common exposure) กับผู้ป่วยยืนยัน 

  ๓.  การค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน (Asymptomatic infection finding)

    กรณีที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องในระยะเวลาอย่างน้อย ๒๘ วัน ทีมสอบสวนโรคจะต้องด�าเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อ

ไม่มีอาการ (Asymptomatic infection finding) ซ่ึงอาศัยอยู่ในพื้นท่ี (สถานที่/ชุมชน/หมู่บ้าน) โดยขนาดการค้นหา 

ขึ้นอยู่กับความถี่ที่พบผู้ป่วย ความหนาแน่นของประชากร และสถานการณ์ของพื้นที่ ซึ่งจะต้องค�านึงถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ร่วมกับการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ในการควบคุมโรค
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๑.  จัดท�าแผนเพื่อเฝ้าระวังและค้นหาในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) 

๒.  เมื่อพบผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable) หรือผู้ป่วยยืนยัน  (Confirmed) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จะต้องมีการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อประเมินอาการและตรวจจับผู้ป่วยรายใหม่ให้ได้อย่างรวดเร็ว

๓.  การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในพื้นที่ที่มีการรายงานผู้ป่วย เพื่อควบคุมการระบาด

๔.  การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาการติดเชื้อในกลุ่มประชากรเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง เช่น กลุ่มแรงงานต่างด้าว 

ในแคมป์ก่อสร้าง กลุม่แรงงานทีอ่าศยัอยูใ่นหอพกัเดยีวกนัจ�านวนมาก กลุม่อาชีพเสีย่ง เช่น บคุลากรทางการแพทย์ พนกังาน 

ขบัรถหรอืพนกังานประจ�ารถสาธารณะ สถานขีนส่งผูโ้ดยสาร หรอืสถานทีท่ีม่คีนมารวมตวักนัจ�านวนมาก เช่น ชมุชนแออดั  

ตลาดนัด ศาสนสถาน เป็นต้น

๕.  จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมโรคระดับพื้นที่ ระดับเขต ระดับชุมชน ระดับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 

นติบิคุคลคอนโดมเินยีม โดยมพียาบาลเป็นทีป่รกึษา ขอให้ผู้อ�านวยการเขตประสานเชญิประชมุและให้มกีารจดัท�ารายงาน

ทุกสัปดาห์

๖. ออกค�าสั่งตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคลคอนโดมิเนียม เพื่อให้มีสภาพบังคับและมีหน้าที่ตามกฎหมาย 

ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ จาม กับทุกคนที่อาศัยในนิติบุคคล

เหล่านั้น 

๓) แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  การเฝ้าระวงัโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เพือ่ตรวจจบัการระบาด สอบสวน และควบคมุโรคตดิเชือ้ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อติดตามสถานการณ์ ลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

นิยามผู้ป่วย 

๑.  ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients Under Investigation : PUI) พิจารณาจากอาการ/อาการแสดงร่วม

ปัจจัยเสี่ยง

๒.  ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของ

เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ ๑ แห่ง หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ

๓.  ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของ

เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ ๒ แห่ง หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ

๔.  ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ (Asymptomatic infection) ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารสารพันธุกรรมของ

เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ ๒ แห่ง หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ แต่ไม่มีอาการ

และอาการแสดง

การสอบสวนโรคส�าหรับผู้ที่เข้านิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ให้ทีมสอบสวนโรคด�าเนินการ ได้แก่

• สัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติ ในกรณีของผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาด ขอให้เพิ่มการซักประวัติการสัมผัสผู้ป่วย 

และการเข้าโรงพยาบาลในระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ระบาดด้วย ในกรณีของผู้ที่ไม่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ระบาด ให้เพิ่ม

การซกัประวตักิารไปโรงพยาบาล (หรอืท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัโรงพยาบาลหรอืคลนิกิทีเ่กีย่วข้องกบัผูป่้วยโรคระบบทางเดนิ

หายใจ) ในช่วง ๑๔ วนัก่อนป่วย ส่วนประวตัสิมัผัสอืน่ๆ เช่น การคลุกคลีใกล้ชดิกบัผู้ป่วยรายอืน่ๆ ให้บรรยายอย่างละเอยีด 

(ได้แก่ ลักษณะของการมีกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย ระยะเวลาของการมีกิจกรรมร่วมกันในแต่ละครั้ง ความถี่ของการพบ/ท�า

กิจกรรมในช่วง ๑๔ วันก่อนป่วย)

• ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย หากมีฟิล์มเอกซเรย์ปอด ให้ถ่ายภาพฟิล์มเอกซเรย์ด้วย
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๑.  จัดตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว Surveillance and Rapid Response Team : SRRT) ๖ กลุ่มเขต 

๒.  เตรียมการดูแลผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) ทั้งในเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ

๓.  ท�าการตรวจจับให้เร็ว (Early Detection) ตามนิยามผู้สงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) เป็นหลัก

๔.  ควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง โดยเตรียมความพร้อมในการสอบสวนและควบคุมโรค ทั้งทีมสอบสวน

ควบคุมโรคในทุกระดับ ทรัพยากร ระบบการประสานงาน และระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

๕.  ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเฝ้าระวังอื่นๆ เพิ่มเติม พิจารณาเป็นระยะตามสถานการณ์

๔) แนวทางการด�าเนนิงานเฝ้าระวงัป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุม่แรงงานต่างด้าว

  จากเหตกุารณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศเมยีนมา ซึง่มรีายงานผูป่้วย 

เพิม่มากขึน้และสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยข้อมลู ณ วนัท่ี ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ของประเทศเมยีนมามรีายงานผู้ตดิเชือ้กว่า  

๖๓,๐๐๐ ราย และเสียชีวิต ๑,๔๖๑ ราย เนื่องจากประเทศไทยมีชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาและมีความเสี่ยง 

ที่อาจจะมีการเดินทางผ่านเข้าออกบริเวณชายแดน จึงมีความเสี่ยงที่จะมีการระบาดของโรคเกิดข้ึนในประเทศไทยได้  

การเฝ้าระวังในประชากรกลุม่แรงงานต่างด้าวทีพ่บในประเทศไทยจงึมีความส�าคัญ เพือ่ทราบขนาดของปัญหาและตรวจจบั 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประชากรกลุ่มแรงงานต่างด้าว และพื้นที่เสี่ยงได้ทันเวลา 

และเพื่อติดตามแนวโน้มการเกิดโรคในกลุ่มประชากรกลุ่มแรงงานต่างด้าว

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  จัดท�าแผนค้นหา คัดกรองเชื้อโควิด 19 ในแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

๒.  แจ้งมาตรการให้สถานประกอบการ/นายจ้างคดักรองลกูจ้างแรงงานต่างด้าว และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๓.  จัดท�าแผนเฝ้าระวัง โดยการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด 19 แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการและตลาด

๔.  ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคโควิด 19 แก่แรงงานต่างด้าวในเรื่องการดูแลสุขอนามัย

ส่วนบุคคล โดยเน้นการสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  

๕) การเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลเพื่อรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

   จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 

จ�านวนมาก และสถานพยาบาลต่างๆ จะต้องเตรียมการเพื่อรองรับผู้ป่วยเหล่านี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมให้กับ 

สถานพยาบาลต่างๆ คณะท�างานวิชาการ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health  

Emergency Operation Center : PHEOC) กรณีโรคปอดอักเสบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

กระทรวงสาธารณสุขได้ทบทวนและจัดท�าเช็คลิสต์ส�าหรับสถานพยาบาลเพื่อการประเมินตนเองและใช้เป็นแนวทาง 

ในการพัฒนาการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อันจะท�าให้การจัดระบบงาน และการปฏิบัติงานให้บริการผู้ติดเช้ือ 

และผู้ป่วยโรคโควิด 19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บุคลากร เจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ป่วยทั่วไปและญาติที่เข้ารับบริการ  

ณ สถานพยาบาลมีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

  การเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาล ได้แก่ หลักการบริหารจัดการสถานพยาบาลทางระบาดวิทยา และ

ประเด็นของการเตรียมความพร้อม ๗ ด้าน บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาล 

ประเมินความพร้อมของสถานพยาบาลด้วยตนเองในหัวข้อต่างๆ และเสนอแนวทางในการพัฒนา พร้อมทั้งก�าหนด 

ผู้รับผิดชอบในการด�าเนินงานปรับปรุงและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามแนวทางพัฒนาในเรื่องน้ันๆ อย่างต่อเน่ือง  
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เพื่อจัดบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคโควิด 19 ต่อไป

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  แบ่งพ้ืนทีชั่ดเจนระหว่างผู้ป่วยทีม่ไีข้วัดอณุหภูมร่ิางกายมากกว่าหรอืเท่ากบั ๓๘ องศาเซลเซยีส ร่วมกบัมอีาการ

ไอ (Influenza Like Illness : ILI) และ Non-ILI เพื่อลดการปนเปื้อนระหว่างผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจและผู้ป่วยทั่วไป 

๒.  เตรียมแผนกผู้ป่วยหนัก (Intensive Care Unit หรือ ICU) ห้องแยกโรค (Isolation room), หอผู้ป่วยรวม 

แยกโรค (Cohort Ward) เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๓.  จดัการขยะตดิเช้ือด้วยความระมดัระวงัตามมาตรฐาน เน้นย�า้พนกังานท�าความสะอาดเรือ่งความปลอดภยัและ

มาตรการควบคุมโรค 

๔.  ตรวจสอบระบบการถ่ายเทอากาศ ระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบน�้าเสีย 

๖) การจัดเตรียมพื้นที่กรณีมีการระบาดในวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :  

โรงพยาบาลสนาม

  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คาดการณ์ว่าจะมี 

แนวโน้มของจ�านวนผู้ป่วยเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันส้ัน ขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการรับดูแลรักษา 

ผู ้ป่วยอาจไม่เพียงพอ แนวคิดในการจัดตั้งสถานท่ีรักษาพยาบาลและการเตรียมระบบบริการในการดูแลผู้ป่วย 

จ�านวนมากเป็นสิ่งส�าคัญ เช่น การจัดท�า camp quarantine หรือการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเป็นอีกแนวทางหนึ่ง 

ในการดูแลผู ้ป่วย ซึ่งอาจจัดตั้งขึ้นในบริเวณที่เป็นโรงพยาบาลหรือสถานที่ท่ีไม่ได้เป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุข 

มาก่อน เช่น วดั โรงเรยีน โรงยมิ หรอื หอประชมุขนาดใหญ่ เป็นต้น ขึน้อยูกั่บวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้ และความต้องการ

ของชุมชน รวมถึงทรัพยากรทางสาธารณสุขที่มีอยู่ โดยจะมุ่งเน้นเรื่องของการดูแลและประคับประคองผู้ป่วยโควิด 19  

ในสภาวการณ์ที่มีการระบาด

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  สถานที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ควรเป็นสถานที่ที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ไม่ควรอยู่ในที่ชุมชนแออัด 

เช่น ตลาดสด

๒.  ควรส�ารวจ และเตรียมส�ารองอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) ให้พร้อมและเพียงพอ

๗) แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ 

  สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความรุนแรงในต่างประเทศ  

ประกอบกับจะมีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จึงจ�าเป็นต้องก�าหนดมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถ 

ในการจัดการคัดกรองของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโรค และเพื่อการ

ควบคุมและป้องกันมิให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ส�านกังานเลขาธิการศนูย์บรหิารสถานการณ์โควดิ 19 (ศบค.) แจ้งประกาศศูนย์ปฏิบตักิารฉกุเฉนิด้านการแพทย์

และสาธารณสขุ กรณโีรคตดิเชื้อโควิด 19 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์นวทางก�าหนดสถานที่กกักนัทีร่ัฐก�าหนด พ.ศ. ๒๕๖๓ ก�าหนด

สถานที่กักกันที่รัฐก�าหนด แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

  ๑.  สถานกักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) หมายความว่า การกักกันผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

โดยใช้สถานประกอบธุรกิจโรงแรม หรือสถานท่ีรัฐก�าหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม 

โรคโควิด 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐก�าหนด

  ๒.  สถานกักกันโรคท้องที่ (Local Quarantine) หมายความว่า การกักกันผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ปกครอง

ระดับจังหวัด โดยใช้สถานท่ีท่ีรัฐก�าหนดให้เป็นสถานที่กักกัน เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐก�าหนด
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  ๓.  สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine) หมายความว่า การกักกันผู้เดินทาง 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเข้ามาในราชอาณาจักร โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่ที่รัฐก�าหนดให้
เป็นสถานที่กักกัน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ตามหลักเกณฑ์
แนวทางที่รัฐก�าหนด โดยยินยอมช�าระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างกักกันตนโดยสมัครใจ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑.  จดัให้มสีถานทีก่กักนักลุม่เขตละ ๑ แห่ง  ด�าเนนิการภายใต้การควบคมุ ก�ากบัของส�านกัอนามยัและส�านกังานเขต 

ที่สถานกักกันตั้งอยู่ 
๒.  แยกพื้นที่รองรับผู้เข้าพักที่ต้องกักกันตนเองออกจากบุคคลอื่นๆ โดยก�าหนดตึกหรือชั้นที่พักให้ชัดเจน รวมถึง

ไม่ให้ผู้เข้าพักใช้พื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ
๓. สถานที่รองรับผู้เข้าพักต้องมีลักษณะทางกายภาพ เช่น มีห้องน�้าในตัว มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ 

แบบแยกห้อง ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม อาทิเช่น กล้องวงจรปิด
๔.  จัดเตรียมอุปกรณ์ส�าหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยก�าหนดให้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและรายงานอาการ

ทุกวันผ่านช่องทางที่ก�าหนด
๕. ท�าความสะอาดพื้นที่อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง โดยเน้นเช็ดถูพื้นผิวที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ 

พื้นทางเดินต่างๆ ที่เป็นพื้นที่ส่วนกลาง ควรท�าความสะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ 
๖. เจ้าของสถานประกอบการต้องรายงานข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในสถานกกักนัซึง่ทางราชการก�าหนด มายงัเจ้าพนกังาน

โรคติดต่อประจ�าสถานกักกันฯ
๗.  มีระบบบ�าบัดน�้าเสียที่ได้มาตรฐาน
๘.  มีระบบจัดการขยะติดเชื้อ
๙. จดัเตรียมหน้ากากอนามยั และแอลกอฮอล์เจลล้างมอืไว้ในบรเิวณพ้ืนทีส่่วนกลาง เช่น ประตทูางเข้าออก หน้าลิฟต์  

เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าพัก และพนักงาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
๘) แนวทางการด�าเนินการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ท่ีมีความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ในชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

มีจ�านวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและพบการแพร่ระบาดขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งทางด้าน
สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด�าเนินการเฝ้าระวังและค้นหา 
ผูม้คีวามเสีย่งโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เพือ่ให้การแพร่ระบาดของโรคอยูใ่นวงทีจ่�ากดัและลดความเสียหาย  
ตลอดจนเกิดผลกระทบกับประชาชนในชุมชนให้น้อยที่สุด “อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร” หรือ อสส.”  
จึงเป็นกลไกส�าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินการเฝ้าระวังและค้นหาผู้มีความเส่ียงโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน 

   สิ่งส�าคัญที่สุดในการเฝ้าระวังและค้นหาผู้มีความเสี่ยงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อสส.  
ในเบ้ืองต้น คือ การป้องกันตนเองของ อสส. และประสานการด�าเนินงานกับภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังและค้นหาผู้มี 
ความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน

  บทบาท อสส. ในการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขด้วยวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing ผ่านทาง Google Forms  
โดยให้ความรู้และแนะน�าประชาชน ไม่ให้ตืน่ตระหนก และเจ้าหน้าท่ีศนูย์บรกิารสาธารณสขุสามารถตดิตามผลการด�าเนนิการ 
เฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน โดย อสส. ผ่านทาง Google Forms 

เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ต่อไป
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับอาสาสมัครสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร (อสส.)

๒.  สนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ป้องกนัการตดิเชือ้ส�าหรบัอาสาสมคัรสาธารณสขุกรงุเทพมหานครเพือ่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

อย่างทั่วถึง เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล ถุงมือ เป็นต้น

๓.  อาสาสมคัรสาธารณสขุกรงุเทพมหานครเคาะประตทูกุบ้านเพือ่ตรวจวดัอณุหภูมร่ิางกาย ร่วมกบัสงัเกตอาการ

ทางระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ จาม เป็นการเฝ้าระวังเชิงรุก

๙) มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดทั่วโลก  

รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ตลอดจนการด�ารงชีวิตของ 

ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึงองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) เป็นการระบาดใหญ่ และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม 

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงให้ประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร ต้ังแต่วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

  ปัจจบุนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทย อยูใ่นระดบัท่ี 

สามารถควบคมุไว้ได้ในระดบัหนึง่ ซึง่แสดงถงึขดีความสามารถของระบบสาธารณสุขไทย และทีส่�าคัญคือความร่วมมอืจาก 

ภาคประชาชนและหน่วยงานทกุภาคส่วน ศนูย์บรหิารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จึงก�าหนดมาตรการผ่อนปรนให้เป็นมาตรฐานกลางแต่ละกิจการและกิจกรรม ให้ทุกพื้นที่ยึดถือปฏิบัติโดยค�านึงถึงปัจจัย 

ทางด้านสาธารณสุขเป็นหลัก และน�าปัจจัยด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจมาใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ได้แบ่งกิจการ 

และกจิกรรมออกเป็น ๔ กลุม่ ซึง่จะมกีารทยอยผ่อนปรนเป็นระยะ และมกีารก�ากบั ตดิตาม และประเมินผลโดยหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น

ประเภทกิจการและกิจกรรม แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เช้ือ 

ในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ต�่า และมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์สูง

กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เช้ือ 

ในสถานทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง และมคีวามจ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสังคมอยูใ่นเกณฑ์สงู

กลุ่มที่ ๓ ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เช้ือ 

ในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง และมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู ่

ในเกณฑ์ปานกลาง

กลุ่มที่ ๔ ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และการแพร่เช้ือ 

ในสถานที่อยู่ในเกณฑ์สูง และมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์ต�่า

มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ส�าหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๑ 

ศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกระทรวงสาธารณสขุได้ 

บรูณาการความร่วมมอืหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ
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ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวง

การต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

กรงุเทพมหานคร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ประชมุหารือและจดัท�า

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส�าหรับประเภท

กิจการและกิจกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการได้ใช้เป็นแนวทางและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัด

กิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อการด�ารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง

และให้ประชาชนสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และเป็นโอกาสให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการ ได้ปรับตัวในการด�ารงชีวิตและด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ 

นวัตวิถีใหม่ (New Normal) ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะสิ้นสุดลงไปแล้วก็ตาม

มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

๑.  กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด�าเนินชีวิต

  ก. ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม (นอกห้างสรรพสินค้า) ร้านอาหารริมทาง/รถเข็น/ 

หาบเร่/ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อในบริเวณพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหาร (ไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์)

  ข. ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกขนาดย่อม/ร้านค้าปลีกชุมชน แผงลอย รถเร่หรือรถคล้ายคลึงกัน 

วิ่งจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค กิจการส่งอาหารและสินค้า

  ค. ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน�้า ตลาดชุมชน

  ง. ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ส�าหรับบุรุษหรือสตรี  

๒. กิจกรรมด้านการออกก�าลังกายหรือการดูแลสุขภาพ

  สวนสาธารณะ ลาน พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกก�าลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา (เฉพาะกิจกรรม 

ในพื้นที่โล่งแจ้ง)

๓. อื่นๆ

  สถานที่ให้บริการดูและรักษาสัตว์ สปา อาบน�้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างทางเดิน

๒.  จัดให้มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ กรณีร้านอาหารที่ติดเครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องระบาย

อากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ

๓.  ให้ทุกเขตเฝ้าระวังร้านค้าขนาดเล็ก โดยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง และ

จดัอบรมผูป้ระกอบการร้านอาหาร ผูส้มัผสัอาหาร รถจกัรยานยนต์ขนส่งอาหาร รวมทัง้รถจกัรยานยนต์รบัจ้างอย่างจรงิจงั

๔.  ล้างท�าความสะอาดตลาดเป็นประจ�าทกุวนั เพือ่ก�าจดัส่ิงสกปรกออกจากตลาด ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค

ต่างๆ ตามหลกัการสขุาภิบาล เป็นประจ�าอย่างน้อยเดอืนละครัง้ กรณเีกิดโรคระบาดต้องล้างตลาดตามหลกัการสขุาภบิาล

อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

๕.  จัดแผงค้าให้มีระยะห่างระหว่างผู้ค้าในแต่ละแผงอย่างน้อย ๒ เมตร

๖.  มีการจัดการขยะที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

๗.  จ�ากัดทางเข้าออกตลาด เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้ค้าและผู้ที่เข้ามาซื้อของในตลาดทุกราย

๘.  ร้านค้า ร้านอาหาร ให้มมีาตรการป้องกนัการแพร่เชือ้ เช่น การท�าความสะอาดพืน้ผวิสมัผสั ห้องสขุา การคดักรอง 

อณุหภมูก่ิอนเข้าร้าน การดแูลสขุภาพและการป้องกนัการตดิเชือ้ของพนกังาน เช่น ใส่หน้ากากอนามยั จดัแอลกอฮอล์ล้างมอื 

ให้พนักงานอย่างพอเพียง ก�าหนดการจัดการขยะอย่างถูกวิธี
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๙. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค�าแนะน�าส�าหรับการให้บริการแบบ Delivery โดยน�าไปแจกจ่ายให้ผู้บริโภคและ 

ผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการ Platform Food Delivery เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง และสามารถ 

ร้องเรียนไปยังผู้ประกอบการได้ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนว่าก่อนรับประทานอาหารจะต้องอุ่นให้ร้อน 

๔๐ องศาเซลเซียส ๔๕ นาที เพื่อฆ่าเชื้อก่อนรับประทาน

๑๐. จัดท�าทะเบียนคนขนส่งอาหารและให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่คนขนส่งอาหารทุกราย  

ทุกวัน ก่อนออกปฏิบัติงาน 

๑๑.  จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และรายงานทดแทน เช่น  

แบบลงทะเบียนก่อนเข้าออกสถานที่ กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน

๑๒.  เพิ่มช่องทางการช�าระค่าบริการเป็นแบบ E-Payment เพื่อลดการสัมผัสธนบัตร

๑๓.  ควรเปิดสวนสาธารณะขนาดเลก็ทีอ่ยูใ่กล้ชมุชนหรอืในชมุชน อาทเิช่น สวนสาธารณะหน้าชมุชนเคหะร่มเกล้า 

โดยให้ชุมชนดูแลกันเองเพื่อที่ประชาชนจะได้ออกก�าลังกาย เดิน วิ่ง วันละ ๒ - ๓ ชั่วโมง ก�าหนดทางเข้า - ออกทางเดียว  

เพือ่เป็นการผ่อนคลาย เป็นการรกัษาสขุภาพทัง้ร่างกายและจติใจ ห้ามนัง่รบัประทานอาหารร่วมกนั หรอืท�ากจิกรรมเป็นกลุ่ม  

งดเว้นการออกก�าลังกายแบบรวมกลุ่ม เช่น เต้นแอโรบิค ร�ามวยจีน ไทเก๊ก ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแจ้งมาตรการ 

แนวทางการปฏิบัติตนในระหว่างใช้บริการภายในสวนให้ทราบเป็นระยะ ด�าเนินการท�าความสะอาดพื้นที่สวนทุกแห่ง

ก่อนและหลังเปิดให้บริการ และท�าความสะอาดห้องน�้าตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการ และมีการติดตามประเมินผล

๑๔. พิจารณาเปิดให้บริการศูนย์กีฬาฯ ศูนย์เยาวชนฯ เพียงบางศูนย์ฯ ที่สามารถควบคุมได้ โดยจัดท�ามาตรการ

ก�าหนดกิจกรรมที่สามารถออกก�าลังกายได้ให้ชัดเจน เปิดให้บริการเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor) หรือถ้าจะ 

เปิดบริการในพื้นที่ปิดก็ไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ และเว้นระยะห่างของอุปกรณ์ ซึ่งจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้น

มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ส�าหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๒ 

เพื่อให้การด�าเนินการตามมาตรการผ่อนปรนแต่ละระยะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด�ารงไว้ซึ่งมาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 อย่างต่อเนือ่ง และประชาชนสามารถด�ารงชวิีตได้อย่างปลอดภยัจากการแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  ได้บรูณาการความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ประชาสงัคม และหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง จัดท�า 

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส�าหรับประเภท 

กิจการและกิจกรรมกลุ่มที่ ๒ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่ และมีการแพร่เชื้อใน

สถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางและมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์สูง 

จ�าเป็นต้องมีมาตรการส�าคัญเพิ่มข้ึน เช่น ผู้ประกอบการจะต้องมีการเตรียมการตามมาตรการที่ก�าหนด ท�าการประเมิน

ความพร้อมด้วยตนเองก่อนเปิดกิจการและกิจกรรม หรืออาจจะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานในพื้นท่ีก่อน เพื่อท�าการ

ตรวจประเมินก่อนอนุญาตให้เปิด เป็นต้น

มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

๑. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด�าเนินชีวิต

  ก. การจ�าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือ 

เครื่องดื่มทั่วไป ซึ่งไม่รวมสถานบริการ ผับ บาร์

  ข. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์

  ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่

  ง. สถานที่บริการดูแล สถานที่พ�านักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือ

ผู้มีภาวะพึ่งพิง
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  จ. การถ่ายท�ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์

  ฉ. ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม

๒. กิจกรรมด้านการออกก�าลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

  ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และร้านท�าเล็บ ทั้งที่อยู่ในและนอกห้างสรรพสินค้า 

ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์

  ข. สถานออกก�าลังกายฟิตเนส ที่มิได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์

  ค. สถานที่หรือสนามออกก�าลังกายในร่ม

  ง. สระว่ายน�้าสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม

  จ. สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถาน ห้องสมุด

สาธารณะ หอศิลป์

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. จัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และการใช้บริการบริเวณต่างๆ รอบร้าน เพ่ือติดตาม 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

๒. ลงทะเบียนเข้าใช้บริการจากการสแกน QR Code บริเวณหน้าร้านหรือสถานที่จ�าหน่ายอาหาร รวมทั้งสแกน 

QR Code ก่อนออกจากร้านอาหารด้วย

๓. จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนะน�าแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ 

ทางสาธารณสุข ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน

๔. ให้ท�าความสะอาดพืน้ผวิสัมผสัของสถานทีแ่ละพืน้ทีจ่ดุสมัผสัร่วม เช่น ทีจ่บัหรอืลกูบดิประต ูราวจบั ราวบนัได 

ลิฟต์ พื้น โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ รถเข็น ตะกร้า ถาดรับเงิน ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด อย่างน้อยทุก ๑ ชั่วโมง

๕. จัดให้มีการช�าระค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (E-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน

๖. จัดท�าป้ายแนะน�าสัญลักษณ์เตือน เพื่อให้ผู้ใช้บริการออกก�าลังกายอย่างปลอดภัย และสอดคล้องกับมาตรการ 

ป้องกันโรค

๗.  ควบคุมจ�านวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ของสระว่ายน�้า โดยคิดเกณฑ์ ๑๕๐ ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ ๑ คน 

รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพน�้าในสระว่ายน�้า

๘.  จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มา

ใช้บริการ

๙.  ท�าสญัลกัษณ์ระยะห่างระหว่างการเดนิอย่างน้อย ๑ เมตร ในบรเิวณทีม่ทีีน่ัง่หรอืการต่อคิว เช่น จดุรอเข้าห้องน�า้ 

รอรับบริการ พื้นที่นั่งส่วนกลาง

๑๐. จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ หรือ

ใช้พัดลมระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ

๑๑. จัดให้มีค�าแนะน�าผู้ใช้บริการ ตรวจตราก�ากับการให้บริการและการใช้บริการ โดยให้เป็นไปตามมาตรการ

ควบคุมหลัก

มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ส�าหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๓ 

เพื่อให้การด�าเนินการตามมาตรการผ่อนปรนแต่ละระยะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด�ารงไว้ซึ่งมาตรการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 อย่างต่อเนือ่ง และประชาชนสามารถด�ารงชวิีตได้อย่างปลอดภยัจากการแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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(COVID-19) ได้บรูณาการความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย ส�านกังานสภา 

ความมัน่คงแห่งชาติส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดล้อม กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงการคลงั กรงุเทพมหานคร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  

ประชาสงัคมและหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง จดัท�าคูม่อืการปฏบิตัติามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกจิกรรม เพือ่ป้องกนั

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส�าหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๓ ซึ่งจ�าเป็นต้องมีมาตรการส�าคัญเพิ่มขึ้น 

เช่น การคัดกรองอุณหภูมิร่างกายและอาการของระบบทางเดินหายใจของพนักงานและผู้ใช้บริการ และรายงานหน่วย 

รบัผดิชอบ กรณพีบผูท้ีเ่ข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางทีก่�าหนด รวมทัง้การเตรยีมความพร้อมขอบสถานประกอบการ  

การลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนด และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด  

ตลอดจนการพฒันานวตักรรม เช่น การลงทะเบยีนเข้าและออกสถานทีแ่ละการจองคิวแบบออนไลน์ เพือ่ให้บรกิารรปูแบบ

ใหม่ในระยะยาว เป็นต้น น�าไปสู่การป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพต่อไป

มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

๑. การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา

๒.  กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด�าเนินชีวิต

  ก. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์

  ข. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ

  ค. สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง

  ง. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ส�าหรับบุรุษและสตรี

๓. กิจกรรมด้านการออกก�าลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

  ก. คลนิกิเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสรมิความงาม สถานทีส่กัหรอืเจาะผวิหนงัหรอืสดัส่วนใดส่วนหนึง่ของ

ร่างกาย

  ข.  สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า

  ค.  สถานที่ออกก�าลังกายฟิตเนส

  ง.  สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ายมวย

  จ.  สนามกฬีาเพือ่การออกก�าลงักายหรอืการฝึกซ้อมในประเภทกฬีา ได้แก่ ฟตุบอล ฟตุซอล บาสเกตบอล และ

วอลเลย์บอล

  ฉ.  สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลต หรือการละเล่นอื่นๆ ในท�านองเดียวกัน

  ช.  สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ

  ซ.  สระน�้าเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน�้าในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ต

  ฌ. โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ

  ญ. สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ให้มกีารควบคมุทางเข้าออก และจดัให้มจีดุตรวจคดักรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ย เป็นหวดั ก่อนเข้าอาคารเรยีน  

หรือการรับและส่งนักเรียน

๒. ก�าหนดจ�านวนผู้เรียนต่อห้องเรียน โดยใช้ขนาดพื้นที่ อย่างน้อย ๕ ตารางเมตรต่อ ๑ คน

๓. จัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารท่ีเหมาะสม กรณีใช้เครื่องปรับอากาศอาจพิจารณาให้มีช่องระบาย

อากาศหรือพัดลมระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ
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๔. จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนะน�าแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

ควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 

ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๕. กรณมีรีถรบั-ส่ง ก�าหนดจดุรบัและส่ง จดัทีน่ัง่เว้นระยะห่างระหว่างบคุคล อย่างน้อย ๑ เมตร สวมหน้ากากอนามยั 

ตลอดเวลาที่ท�าการโดยสาร ท�าความสะอาดภายในและภายนอก ก่อนและหลังใช้งานทุกวัน

๖. ให้ผู ้ปกครองสังเกตอาการไข้ หรือตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนทุกครั้งก่อนออกจากบ้านมาที่โรงเรียน  

หากตรวจพบอุณหภูมิร่างกายมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ให้นักเรียนหยุดพักอยู่บ้าน 

๗. ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จับหรือลูกปิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ ราวจับ 

ราวบันได โต๊ะอาหาร สื่อการเรียนการสอน ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด 

๘. ท�าความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น กลอนประตู ที่จับสายช�าระ โถปัสสาวะ ลูกบิด 

ก๊อกน�้า อ่างล้างมือ ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด

มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ส�าหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๔ และ ๕

เพื่อให้การด�าเนินการตามมาตรการผ่อนคลายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้บรูณาการความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม  

ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง จัดท�าคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนกลายกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส�าหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๔ และ ๕ 

ซึง่เป็นกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคในหลายพืน้ที ่และมกีารแพร่เชือ้ในสถานท่ีอยูใ่นเกณฑ์สงู และ

มคีวามจ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคมอยูใ่นเกณฑ์ต�า่ ดงันัน้ ประเดน็ทีค่วรให้ความส�าคญั 

คือ สถานประกอบการต้องเตรียมความพร้อมในการให้บริการรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม

มาตรการที่ก�าหนด โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ” ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อน�าไปสู่การ

ป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน    

มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

๑. สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ

๒.  ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต

๓.  สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โรงน�้าชา

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 

๒. มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดให้มีจุดคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด พร้อมเตรียมอุปกรณ ์

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ส�าหรับพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่

๓. จัดให้มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอภายในสถานบริการ รวมทั้งบริเวณห้องสุขา

๔. ควบคุมจ�านวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด 

๕.  ท�าความสะอาดพืน้ผวิสมัผสัร่วมของสถานทีแ่ละอปุกรณ์ เช่น ท่ีจบัหรอืลกูบดิประต ูปุม่กดลิฟต์ ราวจบั  ราวบนัได 

โต๊ะ เก้าอี ้เคาน์เตอร์ และไมโครโฟน ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด รวมทัง้ให้มกีารเปลีย่นปลอกหุม้ไมโครโฟน และท�าความสะอาด 

ทุกครั้งก่อนใช้บริการ

๖. ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�าหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านช่องทางต่างๆ เพือ่ให้ประชาชนซึง่เป็นผู้ประกอบกจิการ ผูรั้บบรกิาร สามารถเข้าถงึได้ง่าย 
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และมีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้น

๗.  จัดให้มีสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�าแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

ควบคุมโรค เช่น แนะน�าให้ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์  

เสียงประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๘.  จัดให้มีไมโครโฟนส่วนบุคคล หรือเปลี่ยนปลอกหุ้มไมโครโฟน และท�าความสะอาดด้วยน�้ายาท�าความสะอาด

ทุกครั้งก่อนเปลี่ยนผู้ใช้งาน

๙.  จัดให้มีระบบตรวจตรา ควบคุม ก�ากับการให้บริการและใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

อย่างเคร่งครัด

๑๐) การเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

   แนวคิดในการปฏิบัติเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่

    ๑. เฝ้าระวังท่ีมีประสิทธิภาพในระดับชุมชน เฝ้าระวังคนแปลกหน้าที่เข้ามาในพ้ืนที่และผู้เข้าข่ายจะติดเชื้อ 

โดยแจ้งผ่านระบบศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าสอบสวนโรค

    ๒. การตรวจหาเชื้อเชิงรุกเพื่อสุ่มหาผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการอย่างต่อเนื่อง

    ๓. การตรวจประเมินกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการผ่อนปรนอย่างจริงจัง

    ๔. การบรรเทาผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

    ขั้นปฏิบัติการ ด�าเนินการใน ๒ รูปแบบ คือ 

    ๑. การใช้มาตรการฉับพลัน เพื่อยับยั้งความรุนแรงและควบคุมสถานการณ์ในขั้นต้น

    ๒. การใช้มาตรการแก้ไข เพื่อแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจนสถานการณ์บรรเทาลง

    ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

    ๑. สถานประกอบการ/ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการก�าหนด เรื่องการเว้นระยะห่าง

    ๒. ประชาชนมีความตระหนักน้อยลงจึงไม่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการก�าหนด

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. ขอให้ส�านกัอนามยัประสานสถาบนัป้องกนัควบคุมโรคเขตเมอืงน�ารถพระราชทานชวีนริภัยออกหน่วยเคล่ือนที่

ซักซ้อมกรณีเกิดการระบาดที่โรงเรียน  สถานประกอบการ ชุมชนแออัด และตลาดที่มีกลุ่มแรงงานต่างด้าว

๒. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรมอบอ�านาจให ้

ส�านักเทศกิจจัดหน่วยตรวจพิเศษในสถานประกอบการและสถานบันเทิง

๒. การเตรียมการเพื่อให้วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี  (Invasive Pneumococcal Disease : IPD) 

โรคไอพีด ี(Invasive Pneumococcal Disease : IPD) คือ โรคตดิเช้ือท่ีเกดิจากแบคทีเรยี ทีม่เีช่ือว่า “นวิโมคอคคัส”  

(Streptococcal Pneumoniae) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สามารถพบได้ภายในช่องปากของคนและไม่ก่อให้เกิดอาการผิดปกติ

ในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง แต่เชื้อจะก่อให้เกิดโรครุนแรงในผู้ที่มีความเสี่ยง โดยติดต่อกันผ่านคนสู่คน ทางละอองเสมหะ 

น�้ามูก น�้าลาย

เชือ้นวิโมคอคคสั พบว่าเป็นเชือ้แบคทเีรยีท่ีสามารถตรวจพบได้สามอันดบัแรกของการตดิเช้ือแบบรนุแรงดงัทีก่ล่าวมา 

โดยเฉพาะในเดก็ทีอ่ายนุ้อยกว่า ๕ ปี คนทัว่ไปสามารถตดิเชือ้นวิโมคอคคัส โดยไม่มอีาการรนุแรง แต่หากเกดิการตดิเช้ือในคนที่ 

มคีวามเสีย่งจะก่อให้เกดิการตดิเชือ้ชนดิลกุลามหรอืรนุแรงได้ คนทีม่คีวามเสีย่ง ได้แก่ เดก็เลก็ทีม่อีายนุ้อยกว่า ๒ ปี ผูใ้หญ่ทีม่ ี

อายุมากกว่า ๖๕ ปี ผู้ที่มีโรคประจ�าตัว (โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยที่ถูกผ่าตัดเอาม้ามออกหรือ 

มม้ีามท�างานผดิปกต ิผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั โรคตบัเรือ้รงั) ผูป่้วยทีม่นี�า้ไขสันหลังรัว่ ผู้ป่วยทีม่กีารใส่อปุกรณ์ฝัง (Cochlear Implant)
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อาการของโรคไอพีดี โดยส่วนใหญ่การติดเชื้อที่พบเป็นหลักในเด็ก คือ เชื้อไวรัส ซึ่งมักหายได้เอง อย่างไรก็ตาม 

ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะหากเกิดจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัส ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรง แย่ลงอย่างรวดเร็ว 

อาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อนิวโมคอคคัส คือ มีไข้สูงคล้ายโรคติดเชื้อทั่วไป ๒-๓ วัน ความรุนแรงจะขึ้นกับอวัยวะที่ติดเชื้อ

หรือลุกลาม ได้แก่ ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ คอหอยอักเสบ ทอนซิล

การป้องกัน

• การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส ซึ่งนับเป็นวิธีที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยัง

สามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ดื้อยาได้ดี

• ปลูกฝังเด็กเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังท�ากิจกรรมต่างๆ ปิดปาก ปิดจมูก

ทุกครั้งเวลาไอหรือจาม

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย

• การกินนมแม่ในทารก เนื่องจากทารกจะได้รับภูมิต้านทางที่มีในน�้านมแม่

ปัจจุบันโรคไอพีดี มีวัคซีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรให้ในผู้ที่มี 

ความเสีย่งต่อโรคชนดิลกุลามหรอืรนุแรง หรอืสามารถให้ในเดก็ทีม่อีายนุ้อยกว่า ๕ ปี ทีต้่องการป้องกนัโรค ในประเทศไทย

มีวัคซีนไอพีดี ๒ ชนิด ได้แก่

๑. PCV (Pneumococcal Conjugate Vaccine) เป็นวคัซีนป้องกนัโรค IPD ใช้ในเดก็เลก็กว่า ๒ ปี ทีม่ใีช้ในปัจจบุนั 

มี ๒ แบบ คือ วัคซีนชนิด ๑๐ สายพันธุ์ (PCV10) และ ๑๓ สายพันธุ์ (PCV13) 

  • หากเริม่ฉดีต้ังแต่อาย ุ๒ เดอืน ฉดีวคัซนี PCV (๑๐ หรอื ๑๓ สายพันธุ)์ เมือ่อาย ุ๒, ๔, ๖ เดือน และฉีดกระตุน้ 

อีก ๑ ครั้ง ที่อายุ ๑๒ – ๑๕ เดือน โดยห่างจากเข็มสุดท้ายอย่างน้อย ๒ เดือน (รวมฉีดทั้งหมด ๔ ครั้ง)

  • หากเริม่ฉดีหลงัอาย ุ๖ เดือน แต่น้อยกว่า ๑ ปี ให้ฉีด ๓ เขม็ โดยสองเขม็แรกฉีดห่างกัน ๒ เดอืน และฉดีกระตุน้ 

อีก ๑ ครั้ง เมื่ออายุ ๑๒ – ๑๕ เดือน

  • หากเริ่มฉีดหลังอายุ ๑ ขวบ ฉีด ๒ เข็มห่างกันสองเดือน

๒. PPSV (Pneumococcal Polysaccharide Vaccine) ทีม่ใีนปัจจบุนั คอื วคัซนีชนดิ ๒๓ สายพนัธุ ์(PPSV23) เป็น 

วคัซีนป้องกันโรค IPD ใช้ในเด็กทีม่อีายมุากกว่า ๒ ปี ทีมี่ความเส่ียงต่อการตดิเชือ้ หรอืผูใ้หญ่ทีม่โีรคประจ�าตวัท่ีมคีวามเสีย่ง

  คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครน�าเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร มาจัดหา

วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี ส�าหรับประชาชนใน ๒ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กเล็กและผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการป้องกันโรคและ 

ลดการสูญเสียชีวิต รวมทั้งเป็นการน�าร่องให้ต่างจังหวัด

๓. การพัฒนาระบบบริการเลิกบุหรี่และสายด่วนเลิกบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติและระบบการร่วมบ�าบัดผู้เสพยาสูบ เริ่มให้บริการเม่ือเดือนมกราคม 

๒๕๕๒ เป็นศูนย์ “แห่งชาติ” ตามมติของสถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)  

ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕๕๔ สายโทรเข้าจากโทรศัพท์มือถือให้บริการฟรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

การบริการเลิกบุหรี่ ของ ๑๖๐๐ เชิงรับ (รับสายโทรเข้า) เชิงรุก (โทรออกตามนัด) การให้ค�าปรึกษาทางโทรศัพท์  

ส่งข้อความสั้น (SMS) แบบมีการตอบกลับ (mCessation) แก่ผู้ตั้งใจเลิก และมี Quit date เป็นเวลา ๓ เดือน  

ส่งเอกสารทางไปรษณย์ี และบรกิารผ่าน Facebook และ www.thailandquitline.or.th และบรกิารข้อมลูผ่านส่ือท�างาน 

หนุนเสริมภาคีเครือข่ายต่างๆ พัฒนางานร่วมกับเครือข่ายนานาชาติ

ประชาชนขอใช้บริการได้ ดังนี้

๑. โทรเข้า หมายเลข ๑๖๐๐ (โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
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๒. ส่งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ให้ ๑๖๐๐ โทรกลับ ได้ในช่องทาง ดังนี้

  ๒.๑ ฝากข้อความสั้น ไปที่หมายเลข ๐๘๙-๘๑๔-๑๖๐๐ 

  ๒.๒ ผ่านช่องทาง U-Refer หรือ U-Quit บน www.thailandquitline.or.th

  ๒.๓ ผ่าน Line ID : thailandquitline

  ๒.๔ ทาง Facebook : ๑๖๐๐ ไม่บอกรักแต่บอกเลิก

๓. ลงทะเบียนขอใช้บริการจาก line@OR code

๔. ลงทะเบียนเป็นเครือข่ายร่วมบ�าบัด ในระบบ U-Refer

การด�าเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์

โรงพยาบาลที่ให้บริการค�าปรึกษาเลิกบุหร่ี มีดังนี้ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุง 

ประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัดิ ์ชติุนธโร อทุศิ โรงพยาบาลเวชการณุย์รศัมิ ์โรงพยาบาลลาดกระบงักรงุเทพมหานคร 

และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ปัญหาอุปสรรค

๑. ผู้ป่วยท�างานประจ�าไม่สามารถรับการบ�าบัดตามนัดได้

๒. ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล

๓. ผู้ป่วยไม่อยากเลิก แต่ถูกส่งตัวมาเลิกบุหรี่เพราะจะต้องรักษาโรคประจ�าตัว เช่น ผ่าตัด ฟอกไต เป็นต้น

๔. ผู้ป่วยเคยลองเลิกแต่เลิกไม่ได้และกลับมาใช้ในปริมาณมากขึ้น

๕. ผู้ป่วยเคยเลิกสูบแต่มีปัญหาเครียดจากการท�างานเลยกลับไปสูบอีก

๖. ผู้ป่วยไม่อยากบ�าบัดเลิกบุหรี่แต่จ�าเป็นต้องท�าเส้นล้างไต

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. จดัประชมุเชิงปฏบิตักิาร ให้ความรูเ้จ้าหน้าทีศ่นูย์บรกิารสาธารณสขุและอาสาสมคัรสาธารณสขุ กรุงเทพมหานคร 

(อสส.) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน

๒. น�าเรื่องนี้หารือในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน โดยให้พยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุข เชิญชวนชุมชน 

จัดกิจกรรมเลิกบุหรี่ และลงพื้นที่ร่วมกับประธานชุมชน 

๔. แผนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

สถติอิบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ช่วง ๗ วนัของการรณรงค์ “ขบัรถมนี�า้ใจ รกัษาวนิยัจราจร” 

ระหว่างวนัที ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๒ – ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เกดิอบุตัเิหตรุวม ๓,๔๒๑ ครัง้ ผูเ้สยีชวิีตรวม ๓๗๓ ราย ผูบ้าดเจบ็  

รวม ๓,๔๙๙ ราย ข้อมูลจ�านวนผู้บาดเจ็บ จ�านวน Admit และจ�านวนผู้เสียชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสียชีวิต ๑๙ ราย  

Admit ๔๙๓ ราย บาดเจ็บ ๒,๐๗๑ ราย วันที่เกิดเหตุสูงสุด ได้แก่ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 

เพศชาย ๖๙ เปอร์เซ็นต์ เพศหญิง ๓๑ เปอร์เซ็นต์ สถานะผู้บาดเจ็บ ได้แก่ ผู้ขับขี่ ๗๓.๗๔ เปอร์เซ็นต์ ผู้โดยสาร ๒๑.๙๙ 

เปอร์เซ็นต์ คนเดินเท้า ๔.๒๗ เปอร์เซ็นต์ ดื่มแล้วขับ ๑๗.๐๕ เปอร์เซ็นต์ ไม่ดื่ม ๖๙.๐๙ เปอร์เซ็นต์ ไม่ทราบสาเหตุ ๑๓.๘๘ 

เปอร์เซน็ต์ พาหนะผูบ้าดเจบ็ จกัรยานยนต์ ๘๕.๖๓ เปอร์เซน็ต์ จกัรยาน ๔.๙๙ เปอร์เซน็ต์ รถเก๋ง/แทก็ซ่ี ๕.๗๖ เปอร์เซน็ต์ 

อื่นๆ ๓.๖๒ เปอร์เซ็นต์ พฤติกรรมเสี่ยงท่ีท�าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ ๓๔.๗๙  

ดื่มแล้วขับ ร้อยละ ๑๗.๐๓ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ ๘๕.๖๓ รถปิกอัพ ร้อยละ 

๕.๗๖ ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา ๑๘.๐๐ - ๑๘.๕๙ น. 

ศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) เสนอแผนบรูณาการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาล

ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพือ่เป็นกรอบแนวทางการด�าเนนิงาน โดยมุง่เน้นการบรหิารจดัการในลักษณะยดึพืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ควบคู่
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กับการด�าเนินการตามมาตรการและแนวทางการด�าเนินการเพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคประชาสังคม

ในการด�าเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง รวมทั้งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ  

และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซ่ึงก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพในการด�าเนินการป้องกันและ 

ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ีเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และส่ิงแวดล้อม  

ให้เหลอืน้อยทีส่ดุ และเพือ่ดแูลความปลอดภยัในการเดนิทางของประชาชนให้ครอบคลมุทกุมติ ิโดยให้ความส�าคญัในการ 

ด�าเนินงานเชงิรกุและการบังคบัใช้กฎหมายอย่างจรงิจงั เคร่งครดัและต่อเนือ่ง ควบคูก่บัการสร้างจติส�านกึและความตระหนกั 

ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

“ชวีติวถิใีหม่ ขบัข่ีอย่างปลอดภยั ไร้อบุติัเหต”ุ เป้าหมาย การด�าเนนิการเพือ่ให้ประชาชนเดนิทางอย่างสุขใจกับชวีติ 

วิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

ช่วงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๑-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ช่วงด�าเนินงาน ได้แก่ ช่วงก่อนควบคมุเข้มข้น ระหว่างวนัที ่๒๒ – ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ช่วงควบคมุเข้มข้น ระหว่าง

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. จดัตัง้กองอ�านวยการร่วมระหว่างเขตและส่วนกลาง แบ่งพืน้ทีร่บัผดิชอบให้ชดัเจน ออกค�าสัง่แต่งตัง้มอบหมาย

หน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนทั้ง ๑๑ จุด ให้ทุกจุดมีเจ้าภาพหลัก 

๒. จัดให้มสีายด่วนพากลบับ้าน ซึง่อาจจะใช้เบอร์โทร ๑๖๖๙ หรอื ๑๖๔๖ นอกจากใช้แจ้งเหตแุล้ว ยงัเป็นสายด่วน 

พากลับบ้าน 

๓. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะต้องบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงั เช่น พกัใช้หรอืเพกิถอนใบอนญุาตขบัขี่  

เป็นต้น

๔. อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) มีหน้าที่แจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี ช้ีบริการ ประสานงาน

สาธารณสขุ ในการท่ีจะให้ อสส. ท�าหน้าทีค่ดักรอง เพือ่แยกผูท้ีด่ืม่แอลกอฮอล์ในชมุชนและร่วมตัง้ด่านชมุชน ควรด�าเนนิการ 

ในลักษณะของจิตอาสา 

๕. เสริมสร้างวินัยการจราจร เช่น รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทางรถพยาบาลฉุกเฉิน ดื่มไม่ขับ สร้างค่านิยมไม่ให้ 

ขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศร ส�านักการจราจรและขนส่งควรให้เขตส�ารวจพื้นที่เพื่อตัดฟุตบาท ตีเส้นจราจรส�าหรับให ้

รถจักรยานยนต์ใช้วิ่งสวนทางได้ 

๕. การด�าเนินงานชมรมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจบุนัประเทศไทยเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุหมายถงึ ผูส้งูอายเุกนิ ๖๐ ปีขึน้ไป มร้ีอยละ ๑๐ ของประชากร และคาดว่า

แนวโน้มจ�านวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี ๒๕๖๕ จะมีจ�านวนประชากรสูงอายุมากถึงร้อยละ ๒๐ จากสถานการณ์

ดงักล่าว ท�าให้ประเทศไทยต้องหันมาให้ความส�าคญัประเดน็ปัญหาทีม่าพร้อมกบัการเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุเช่น ปัญหาสขุภาพ 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคมและผู้สูงอายุทั้งมวล ดังนั้น  

การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุจึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการขับเคลื่อนและจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยผู้สูงอายุเอง

การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งส�าหรับชุมชนและเป็นรูปแบบหน่ึงของการจัดการปัญหาในสังคม 

ผูส้งูอาย ุเพราะชมรมผูส้งูอายถุอืเป็นองค์กรชมุชนทีบ่รหิารจดัการโดยผู้สูงอาย ุเพือ่ผู้สูงอาย ุสมาชิกในชมรมมคีวามเอือ้อาทร 

ต่อกันในระหว่างเพื่อนสมาชิก มีการท�ากิจกรรมร่วมกัน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างศักดิ์ศรีในตัวผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในชุมชน ดังน้ัน หากชมรมผู้สูงอายุประสบ 



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓ • 163

ความส�าเรจ็ในการด�าเนนิการจะส่งผลต่อคุณภาพชีวติผูส้งูอายแุละเป็นการเตรยีมความพร้อมในการรองรบัการเข้าสูส่งัคม

ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของประเทศไทย ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ตลอดจนคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุควรให้

ความส�าคัญกับปัจจัยที่ท�าให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความส�าเร็จ ได้แก่ ๑) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ๒) ปัจจัยด้านการ

จัดกิจกรรม ๓) ปัจจัยด้านคณะกรรมการ และ ๔) ปัจจัยด้านสมาชิก ตลอดจนการส่งเสริมปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของ 

แต่ละด้าน กล่าวได้ว่าหากชมรมผู้สูงอายุมีการบริหารจัดการโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ซ่ึงอาจ 

จะเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชมรมผู้สูงอายุแต่ละแห่ง การศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุที่ประสบความส�าเร็จ 

การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการชมรม เป็นต้น ก็จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุและส่งผลต่อการ 

ด�าเนนิกจิกรรมได้อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื ซึง่ชมรมผูส้งูอายทุีป่ระสบความส�าเรจ็อาจมตีวัช้ีวดัหรอืการประเมนิการบรหิาร

ชมรมที่แตกต่างกันไป

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. กระตุ้นให้เกิดชมรมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยเริ่มจากการสร้างชุมชนเข้มแข็ง สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  

ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมจัดการ ร่วมใช้ประโยชน์ จัดกิจกรรมที่ท�าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งสุขกาย 

สุขใจ สุขอารมณ์ สุขสังคม ท�าให้มีการจัดตั้งชมรมและจัดกิจกรรมในชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

๒. พัฒนารูปแบบมาตรฐานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ โดยการแบ่งระดับชมรมผู้สูงอายุเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ชมรม 

ผู้สูงอายุระดับ ๑ ประกอบด้วย ๑๐ กิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุระดับ ๒ ประกอบด้วย ๗ กิจกรรม และชมรมผู้สูงอายุระดับ 

๓ ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม 

๖. แนวทางการขบัเคลือ่นตามพระราชบญัญตัคิวบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ค�าแนะน�าว่า “เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ เดือนควรได้กินนมแม่อย่างเดียว และ 

กินนมแม่ควบคู่อาหารตามวัยจนถึงอายุ ๒ ปี หรือนานกว่าน้ัน” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก 

อย่างมีคุณภาพ จึงตั้งเป้าหมายในปี ๒๕๖๘ ให้มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 

โดยมีผลการส�ารวจในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน  

น้อยทีส่ดุ คอื ประเทศไทย ซึง่อตัราไม่ถงึร้อยละ ๒๕ เนือ่งจากวถิชีีวติของมารดาในเขตเมอืงกรงุเทพมหานครไม่เอือ้อ�านวย

ให้มารดาหลังคลอดสามารถเลี้ยงดูบุตรได้นาน ๖ เดือน จากสถิติอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือนย้อนหลัง 

๓ ปี ในโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์ พบว่า ปี ๒๕๖๑, ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ มีจ�านวนร้อยละ ๒๔.๑๒, ๒๕.๕๒ และ 

๒๖.๙๐ ตามล�าดบั (คดิอตัราส่วนจากจ�านวนเดก็ทีม่ารบับรกิารคลนิกิสขุภาพเดก็ด)ี อกีทัง้สถานประกอบการ สถานทีท่�างาน 

ทีม่บีคุลากรเป็นหญงิหลงัคลอดมกีารจดัสวสัดิการน้อย เรือ่งของการจดับรกิารมมุนมแม่ รวมไปถงึสือ่โฆษณาและการตลาด 

ของอาหารส�าหรับเด็กทารกและเด็กเล็กท่ีท�าการตลาดโน้มน้าวชักชวนด้วยการส่งเสริมการตลาด แจกของ ลดราคา  

ให้กลุ่มมารดาหลังคลอดที่มีอุปสรรคในการให้นมแม่หลังคลอดมาใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยขัดขวางการส่งเสริม

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถึง ๖ เดือน

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใช้บังคับเพื่อ

ให้ประเทศไทยมมีาตรการในการควบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็ทีเ่หมาะสมและสอดคล้อง

กับมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน โดยกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย ให้ความส�าคัญและมีการด�าเนินงานปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีนโยบายและมาตรการส�าคัญที่ใช้ในการด�าเนินงาน คือ

๑. การปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร

ส�าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อปกป้องสิทธิและสุขภาพของเด็กทุกคนไม่ให้เสียโอกาสในการกินนมแม่  
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ผ่านการควบคุมวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสม

๒. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยการสื่อสารสร้างความรอบรู้ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสการ 

เข้าถึงข้อมลูของผูรั้บให้กว้างขวางขึน้ อกีทัง้ การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพให้ได้ตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายสมัพนัธ์แม่ลูก  

การพฒันาศกัยภาพพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ และการพฒันาอาสาสมคัรสาธารณสุขกรงุเทพมหานคร 

สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก เพื่อการดูแลให้ค�าปรึกษา และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ส�าเร็จ

๓. การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ และ 

การขนส่งน�้านมแม่ เพื่อให้แม่ท่ีต้องกลับไปท�างานหรือมีความจ�าเป็นต้องอยู่ห่างไกลลูกยังคงสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีสภาพปัญหาในประเด็น การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้

เกิดกระแสที่เป็นวงกว้างในเรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดฯ แก่ประชาชน ซึ่งจะท�าให้เกิด 

ความตระหนักและรอบรู้เท่าทันสื่อโฆษณาส่งเสริมการตลาดของบริษัทนมผง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

เฝ้าระวังและการแจ้งเร่ืองร้องเรียนการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ปัญหาการขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูก 

ด้วยนมแม่ในเขตเมือง เช่น การส่งเสริมให้มีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ให้บริการสุขภาพแม่และเด็กปฏิบัติตาม 

บันได ๑๐ ขั้น สู่ความส�าเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การจัดให้มีมุมนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน 

คณะกรรมการฯ จะได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขับเคล่ือน

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง
๑. ความคบืหน้าการด�าเนนิโครงการ ๑ โรงพยาบาล ๒ ระบบ และการจดับรกิารคลนิกินอกเวลาราชการของศนูย์บรกิาร 

สาธารณสุข 

ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้รายงานความคืบหน้าการด�าเนินโครงการ ๑ โรงพยาบาล ๒ ระบบ ในส่วน

ของการแก้ไขกฎหมาย ดังนี้

๑. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑

  • ร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษ

และหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. ....

   ผลการด�าเนินงาน ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์  

การศกึษา และการท่องเทีย่วเรยีบร้อยแล้ว แต่เนือ่งจากส�านกัการแพทย์ตรวจสอบแล้วพบว่าอตัราค่าบรกิารทางการแพทย์

ในส่วนของเทคนคิการแพทย์ไม่สอดคล้องกบัระเบยีบของกรมบญัชกีลาง จึงน�ากลบัมาพจิารณาปรบัอตัราค่าบรกิารดงักล่าว 

ขณะนี้ด�าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในระเบียบฯ

๒.  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลที่ปฏิบัติงานการบริการทางการแพทย์รูปแบบ

พิเศษของสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

  • ร่างระเบยีบกรงุเทพมหานครว่าด้วยการจดับรกิารทางการแพทย์รปูแบบพเิศษและอตัราค่าตอบแทนบคุลากร 

พ.ศ. ....
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   ผลการด�าเนินงาน อยู่ระหว่างการพิจารณายกร่างระเบียบฯ และก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรา 

การจ่ายค่าตอบแทนแก่บคุลากรทีป่ฏิบตังิานการบรกิารทางการแพทย์รปูแบบพเิศษแนบท้ายระเบยีบฯ โดยส�านกัการแพทย์ 

ได้ตั้งคณะท�างานพิจารณาบัญชีค่าธรรมเนียมแพทย์และทันตแพทย์ (Doctor Fee) เพื่อพิจารณาอัตราค่าตอบแทน 

ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบัญชีอัตราค่าบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษต่อไป

ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ด�าเนินการเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทาง (Super Clinics) ณ ศูนย์บริการ

สาธารณสขุ ๔ แห่ง คอื ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ ๑๕ ลาดพร้าว ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๔๑ คลองเตย ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๔๘  

นาควัชระอุทิศ และศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๖ ทับเจริญ โดยได้เริ่มเปิดให้บริการเม่ือวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๙  

เป็นต้นมา โดยศนูย์บรกิารสาธารณสขุ ๔๑ และ ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ ๕๖ มคีลนิกิเฉพาะทางทีใ่ห้บรกิาร ๔ คลนิกิ ได้แก่

๑. คลินิกตา ให้บริการตรวจรักษาโรคตา ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ต้อกระจก และให้ค�าปรึกษาโดยจักษุแพทย์

๒. คลินิกเด็ก ให้บริการด้านการตรวจรักษาโรค การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคัดกรองพัฒนาการ

๓. คลินิกกายภาพบ�าบัด ให้บริการปรึกษาด้านกายภาพบ�าบัดในทุกกลุ่มวัย

๔. คลินิกการแพทย์ทางเลือก แบ่งเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค 

รวมถึงหัตถการ นวด ประคบ การกดจุด โดยแพทย์แผนไทย บริการตรวจวินิจฉัยตามแผนจีน บริการฝังเข็มโดยผู้มีคุณวุฒิ

แพทย์แผนจีน

  ส�าหรับศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๕ และศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ มีคลินิกเฉพาะทางให้บริการเช่นกัน  

แต่จะเพิ่มบริการคลินิกหู คอ จมูก ซ่ึงให้บริการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวกับหู คอ จมูก ภูมิแพ้ และประเมินการได้ยิน 

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาโสต ศอ นาสิก ทั้งนี้ จะให้บริการประชาชนทุกสิทธิการรักษา ในกรณีสิทธิบัตรทองไม่ตรงบัตร 

ต้องมใีบส่งตวัจากหน่วยบรกิารด้วย จงึขอเชญิประชาชนท่ัวไป และผู้สูงอายรุบับรกิารได้ทีศู่นย์บรกิารสาธารณสุขท้ัง ๔ แห่ง  

ในวัน เวลาราชการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

เสนอแนะให้ส�านักการแพทย์ด�าเนินการในเรื่อง ดังนี้

๑. จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางทุกโรงพยาบาลในสังกัด เช่น โรงพยาบาลกลาง จัดบริการคลินิกจักษุวิทยา  

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดบริการคลินิกโรคหัวใจ เป็นต้น

๒. ประเมินอัตราก�าลังและจัดท�าแผนหลังกระจายคนไข้ไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit:  PCU) 

เช่น เช่าพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าเปิดคลินิกบริการพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก

และเสนอแนะให้ส�านกัอนามยัจดัท�าแผนเปิดคลินกินอกเวลาหรอืนอกสถานที ่เช่น เปิดคลนิกิฟัน ให้บรกิารเฉพาะวนัเสาร์

และวันอาทิตย์ เป็นต้น

๒. ความคืบหน้าการด�าเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 

เขตสุขภาพที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร 

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือเรียกว่าโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เกิดจากสมองขาดเลือดไปเล้ียง เนื่องจาก 

หลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกท�าลาย ส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ ขึ้น 

ความผิดปกติของโรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกได้เป็นชนิดต่างๆ ดังนี้ คือ 

๑. โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) เป็นชนิดของหลอดเลือดสมองที่พบได้กว่า  

๘๐ เปอร์เซ็นต์ ของโรคหลอดเลือดสมองท้ังหมด เกิดจากอุดตันของหลอดเลือดจนท�าให้เลือดไปเลี้ยงสมองไปเพียงพอ  

ส่วนใหญ่แล้วมักเกิดร่วมกับภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดจนท�าให้เกิด

เส้นเลือดตีบแข็ง โรคหลอดเลือดสมองชนิดนี้ยังแบ่งออกได้อีก ๒ ชนิดย่อย ได้แก่ 
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  • โรคหลอดเลือดขาดเลือดจากภาวะหลอดเลือดสมองตีบ (Thrombotic Stroke) เป็นผลมาจากหลอดเลือด

แดงแข็ง (Atherosclerosis) เกิดจากภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ท�าให้เลือดไม่สามารถไหลเวียน

ไปยังสมองได้ 

  • โรคหลอดเลือดขาดเลือดจากการอุดตนั (Embolic Stroke) เกดิจากการอุดตนัของหลอดเลอืดจนท�าให้เลอืด

ไม่สามารถไหลเวียนไปที่สมองได้อย่างเพียงพอ 

๒.  โรคหลอดเลอืดสมองชนดิเลอืดออกในสมอง (Hemorrhagic Stroke) เกดิจากภาวะหลอดเลือดสมองแตก หรอื

ฉีกขาด ท�าให้เลือดรั่วไหลเข้าไปในเนื้อเยื่อสมอง พบได้น้อยกว่าชนิดแรก คือประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ สามารถแบ่งได้อีก 

๒ ชนิดย่อย ๆ ได้แก่ 

  • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (Aneurysm) เกิดจากความอ่อนแอของหลอดเลือด 

  • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ (Arteriovenous Malformation) ที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือด

สมองตั้งแต่ก�าเนิด 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดหลัก

๑.  ร้อยละอัตราของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (๑๖๐–๑๖๙) (เป้าหมาย <๗)

ตัวชี้วัดรอง

๑. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (๑๖๐–๑๖๒) (เป้าหมาย <๒๕)

๒. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (๑๖๓) (เป้าหมาย <๕)

๓. ร้อยละผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตบี/อดุตนัระยะเฉยีบพลนั (๑๖๓) ทีม่อีาการไม่เกนิ ๔.๕ ชัว่โมง ได้รบัการรกัษา 

ด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด�าภายใน ๖๐ นาที (door to needle time) (เป้าหมาย ≥๖๐)

๔. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (๑๖๐-๑๖๙) ที่มีอาการไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit 

(เป้าหมาย ≥๕๐)

เป้าหมาย ลดอัตราการตาย (๑๖๐-๑๖๙ เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ ๗) เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ลดภาวะ

แทรกซ้อน การกลับเป็นซ�้า ลดการพิการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ๘ เครือข่าย (ลูกข่าย ๗๙ โรงพยาบาล) โซนกรุงธนเหนือ 

ได้แก่ โรงพยาบาลศริิราช ลกูข่าย ๙ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลตากสิน ลกูข่าย ๑๕ โรงพยาบาล โซนกรงุเทพเหนอื ได้แก่ 

โรงพยาบาลภูมิพลฯ ลูกข่าย ๑๑ โรงพยาบาล โซนกรุงเทพกลาง ได้แก่ สถาบันประสาทวิทยา ลูกข่าย ๑๔ โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ลูกข่าย ๖ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ลูกข่าย ๒ โรงพยาบาล โซนกรุงเทพใต้ 

ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ลูกข่าย ๑๘ โรงพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน ลูกข่าย ๔ โรงพยาบาล

• พัฒนาศักยภาพ แนวทางการรักษา/ส่งต่อภายในเครือข่าย

• น�าร่องระบบ Telestroke (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

• พัฒนา web application register/refer

• ส�ารวจศักยภาพโรงพยาบาล

เครือข่าย Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เขตสุขภาพที่ ๑๓

เครือข่ายที่ ๑ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เครือข่ายที่ ๒ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เครือข่ายที่ ๓ โรงพยาบาล 

เลดิสนิ เครอืข่ายที ่๔ สถาบนัประสาทวทิยา เครอืข่ายที ่๕ โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช เครอืข่ายที ่๖ โรงพยาบาลตากสนิ 

เครือข่ายที่ ๗ โรงพยาบาลศิริราช เครือข่ายที่ ๘ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ภาพรวมเครือข่ายวิชาการสถาบันประสาทวิทยาในเขตสุขภาพที่ ๑๓

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สถาบันประสาทวิทยา จ�านวนโรงพยาบาล ๒๐ แห่ง



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓ • 167

• Certified Stroke Unit จ�านวนโรงพยาบาล ๑๓ แห่ง

• Standard Stroke Center Certification จ�านวนโรงพยาบาล ๕ แห่ง

ปัญหาอุปสรรค

• ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลการติดตามผลการด�าเนินงาน

• มีโรงพยาบาลจ�านวนมากและต่างสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัย กลาโหม กรุงเทพมหานคร 

ต�ารวจ เอกชน ฯลฯ

• ระบบฐานข้อมูลต่างกัน

• การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเพื่อตระหนักถึงอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และเพื่อให้

คนไข้เข้ารับการรักษาเร็วที่สุด 

๒. ในการประชุมคณะกรรมการชุมชน ควรเชิญพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้ความรู้และข้อมูล

เพิ่มเติม

๓. ความคบืหน้าการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมส�าหรบัการด�าเนินงานสขุาภิบาลอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประเภทตลาดสด) 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าธรรมเนียมส�าหรับการด�าเนินกิจการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๙๗ 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของ 

สภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้

เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การออกใบอนุญาตด�าเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้าให้สอดคล้องกับกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสขุภาพตามข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีแ่ก้ไขและปรับปรงุรายชือ่

กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพใหม่ และเพือ่ปรบัปรงุอตัราค่าธรรมเนยีมส�าหรับการด�าเนนิกจิการตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสขุให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาต หนงัสอืรบัรองการแจ้งและการให้บรกิาร 

ในการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกบัมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

จึงจ�าเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

การออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

๑.  ตลาดประเภทที่ ๑ ตลาดที่จัดตั้งในอาคาร

    (ก) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ที่มีจ�านวนแผงค้าในตลาดไม่กิน ๕๐ แผง ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาทต่อปี

    (ข) ใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด ทีมี่จ�านวนแผงค้าในตลาดเกิน ๕๐ แผง แต่ไม่เกนิ ๑๐๐ แผง ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาทต่อปี

    (ค) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ที่มีจ�านวนแผงค้าในตลาดเกินกว่า ๑๐๐ แผง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๒. ตลาดประเภทที่ ๒ ตลาดที่จัดตั้งในพื้นที่

    (ก) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ที่มีจ�านวนแผงค้าในตลาดไม่กิน ๕๐ แผง ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาทต่อปี
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    (ข) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ที่มีจ�านวนแผงค้าในตลาดเกิน ๕๐ แผง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ แผง ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท 

     ต่อปี

    (ค) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ที่มีจ�านวนแผงค้าในตลาดเกินกว่า ๑๐๐ แผง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี

การออกใบอนญุาตจดัตัง้สถานทีจ่�าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารในอาคารหรอืพืน้ที ่ทีมี่พืน้ทีเ่กนิสอง

ร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด

(ก) พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ฉบับละ ๒,๘๐๐ บาท

(ข) พืน้ทีป่ระกอบการเกนิ ๓๐๐ ตารางเมตร คดิเพิม่ตารางเมตรละ ๑๐ บาท โดยให้คิดพืน้ทีเ่ป็นจ�านวนเตม็ปัดเศษทิง้ 

แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาท ฉบับละไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาทต่อปี

การออกใบอนุญาตจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

(ก) การจ�าหน่ายสนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะ โดยลกัษณะวธิกีารจดัวางสินค้าในทีห่นึง่ทีใ่ดเป็นปกต ิฉบบัละ ๕๐๐ 

บาทต่อปี

(ข) การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะการเร่ขาย ฉบับละ ๑๐๐ บาทต่อปี

การออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานท่ีจ�าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ 

พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด

(ก) พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร ฉบับละ ๒๐๐ บาทต่อปี

(ข) พืน้ทีป่ระกอบการเกนิ ๑๐ ตารางเมตร คดิเพิม่ตารางเมตรละ ๑๐ บาท โดยให้คิดพืน้ทีเ่ป็นจ�านวนเตม็ปัดเศษทิง้ 

แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท ฉบับละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่อปี

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. ส�านกัอนามยัจดัท�าแนวทาง (Guideline) การตรวจตลาดประเภทที ่๒ เพือ่ให้ทกุส�านกังานเขตน�าไปใช้ด�าเนนิการ

๒. ส�านักอนามัยออกใบอนุญาตรถเร่ขาย เช่น รถเข็น Food Truck เป็นต้น

๓. ส�านักอนามัยจัดท�าคู่มือ แนวทางการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อให้ส�านักงานเขตใช้ในการประกอบการออก

และต่อใบอนุญาต รวมทั้งเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกันทั้ง ๕๐ เขต

๔. ส�านักงานเขตตรวจให้ได้คุณภาพถึงแหล่งผลิต แหล่งกระจาย โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ รวมทั้งรายงานผลการตรวจ

ตลาดประเภทที่ ๒ มาที่ส�านักอนามัย

๕. โครงการถนนคนเดิน ขอให้ด�าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่เรื่องการอบรมผู้ค้า ผู้สัมผัสอาหาร จัดท�า 

บัตรประจ�าตัวผู้ค้า เครื่องแต่งกาย สุขาภิบาล ภาชนะต่างๆ 

๔. ความคืบหน้าในการยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ. .... 

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ก�าหนดมาตรการ

ในการจัดการสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหารเพ่ือให้สถานที่จ�าหน่ายอาหารมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเสี่ยง 

ต่อการเกดิโรค ซึง่มผีลให้การก�าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัสขุลกัษณะของสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร สขุลักษณะของกรรมวธิกีาร

จ�าหน่าย ท�า ประกอบ ปรุง เก็บรักษาอาหาร สุขลักษณะของภาชนะอุปกรณ์ น�้าใช้และของใช้อื่น สุขลักษณะส่วนบุคคล 

ของผูจ้�าหน่ายอาหาร ผูป้รุงอาหาร และผูใ้ห้บรกิาร รวมทัง้การป้องกนัเหตรุ�าคาญและการป้องกนัโรคตดิต่อ ตามข้อบญัญตัิ 

กรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานท่ีจ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๕ ไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวง 

ดังกล่าว สมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหารที่ต้องมีการควบคุม

ก�ากับดแูลภายในเขตกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกบักฎกระทรวงดงักล่าว จึงจ�าเป็นต้องตราข้อบญัญตักิรงุเทพมหานครนี้
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โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม

อาหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา 

๕๖ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรงุเทพมหานครโดยความเหน็ชอบของสภากรงุเทพมหานคร จงึตราข้อบญัญตัิ 

กรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ และให้มีอ�านาจออก

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งอื่นใด เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

หมวด ๑ การจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

หมวด ๒ สุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

     ส่วนที่ ๑ สถานที่จ�าหน่ายอาหาร

     ส่วนที่ ๒ สถานที่สะสมอาหาร

หมวด ๓ สขุลักษณะของอาหาร กรรมวธิกีารท�า ประกอบ หรอืปรงุ การเกบ็รกัษา การสะสมและการจ�าหน่ายอาหาร

     ส่วนที่ ๑ สถานที่จ�าหน่ายอาหาร

        ส่วนที่ ๒ สถานที่สะสมอาหาร

หมวด ๔ สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่นๆ

หมวด ๕ สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

หมวด ๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งการขอและการออก

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

       ส่วนที่ ๑ การแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

        ส่วนที่ ๒ การขอและการออกใบอนุญาต

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. ส�านักงานกฎหมายและคดีเร่งรัดการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ โดยไม่ให้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น

๒. ควบคมุอณุหภมูริะหว่างการขนส่งเนือ้สัตว์ เพราะระยะทางอาจจะมผีลกบัคณุภาพของเนือ้สัตว์ ซึง่เป็นอนัตราย

กับผู้บริโภค

ส่วนที่ ๓ การด�าเนินงานด้านนิติบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข
๓.๑ การเสนอญัตติ

๑. การเตรียมการรองรับเพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมจี�านวนผูติ้ดเชือ้เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ  

และมแีนวโน้มเพิม่มากถึง ๕๐๐ คน ในเวลาอนัใกล้นี ้จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารเตรยีมการรองรบั หากมคีวามจ�าเป็น 

ต้องปิดกรุงเทพฯ และให้ประชาชนอยู่บ้าน ซึ่งจะท�าให้มีความล�าบากในการยังชีพ ทั้งเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค  

โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีรายได้ นอกจากนี้ ในการดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล จิตวิทยาทางสังคม  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความปลอดภัยด้านอื่นๆ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครจะต้องวางแผน 

แก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต ปัจจัย ๔ ซ่ึงเป็นปัจจัยพื้นฐานของคน เพราะหากไม่มี 

การด�าเนินการจะท�าให้เกิดปัญหาในการด�ารงชีวิตและปัญหาสังคมเป็นอย่างมาก จึงขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมการ 

รองรับเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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 คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมการรองรับ เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ ์

การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในคราวประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมัยทีส่อง  

(ครั้งที่ ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

๒. เร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

  กรุงเทพมหานครร่วมกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการ

ด�าเนินงานและบริหารจดัการระบบหลกัประกันสขุภาพกรงุเทพมหานคร โดยส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตจิดัสรร

งบประมาณบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคท่ีด�าเนินการในชุมชนตามกรอบการบริหารงบกองทุนสร้างเสริม 

สุขภาพและป้องกันโรคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในอัตรา ๔๕ บาทต่อประชากร ส�าหรับประชากรทุกสิทธิของ

กรงุเทพมหานคร เพือ่ให้กรงุเทพมหานครด�าเนนิงานและบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพกรงุเทพมหานคร และ

กรุงเทพมหานครต้องสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ ๖๐ ของเงินที่ได้

รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การด�าเนนิงานและบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตปิระจ�าปีงบประมาณนัน้ๆ ทัง้นี ้ต้ังแต่ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ กรงุเทพมหานครได้รบัการจดัสรรงบประมาณกองทนุหลักประกนัสุขภาพกรงุเทพมหานคร

รวมกับเงินที่กรุงเทพมหานครสมทบ เป็นจ�านวนทั้งสิ้น ๑,๗๑๙,๔๑๐,๑๘๔ บาท แต่ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังไม่มีการ 

ใช้จ่ายเงนิกองทนุหลกัประกันสขุภาพกรงุเทพมหานครให้เกิดประสิทธภิาพ ท�าให้ชุมชนขาดโอกาสในการพฒันาคุณภาพชีวติ 

ทีด่ใีห้กบัประชาชนในชมุชน ดงันัน้ เพือ่เป็นการสร้างเสรมิสขุภาพของประชาชนในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครให้มคีณุภาพชวีติทีด่ี  

ชุมชนมีความเข้มแข็ง จึงขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการฯ ได้ยืน่ญตัตขิอให้กรงุเทพมหานครเร่งรดัการใช้จ่ายเงนิกองทนุหลักประกนัสุขภาพกรงุเทพมหานคร 

ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๕) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ 

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๓.๒ การตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ

๑. ศึกษาแนวทางเพื่อก�าหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร 

  เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ ๖ ปี ท่ีมีพัฒนาการไม่สมวัยเป็นจ�านวนมาก 

ซึ่งในสภาพสังคมที่บิดามารดาและผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความจ�าเป็นต้องพาเด็กปฐมวัยไปรับบริการการดูแลและพัฒนา

ในรูปแบบต่างๆ ที่มีคุณภาพแตกต่างเหลื่อมล�้ากันระหว่างกลุ่มมีโอกาสกับกลุ่มด้อยโอกาส การพัฒนาคุณภาพของสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กจึงเป็นความจ�าเป็นเร่งด่วน ทั้งจากมุมมองของการพัฒนาคุณภาพ

มนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น และเอกชนจัดบริการดูแล พัฒนาและจัดการ

ศกึษาเดก็ปฐมวยัหลากหลายรปูแบบ แต่ละหน่วยมมีาตรฐานและเกณฑ์การประเมนิแตกต่างกนัตามภารกจิของหน่วยงาน 

รวมถงึข้อจ�ากดัของการใช้มาตรฐานทีไ่ม่ครอบคลมุเดก็ปฐมวยัตัง้แต่แรกเกดิถงึก่อนเข้าประถมศึกษา ตลอดจนรฐัธรรมนญู

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและให้การศึกษาที่เหมาะสมแก่เด็กปฐมวัย คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จึงได้ 

จดัท�ามาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาตขิึน้เป็นมาตรฐานกลาง โดยคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบเมือ่วนัที ่๒ มกราคม 

๒๕๖๒ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้ร่วมกันในการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาส�าหรับ

เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา

 กรุงเทพมหานครมีการด�าเนินงานในด้านการให้บริการดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย

รูปแบบ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน มีจ�านวน ๒๙๒ ศูนย์ แบ่งเป็นศูนย์ท่ีอยู่ในชุมชน ๒๖๑ ศูนย์ ใน ๔๕ เขต  
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ศูนย์ที่อยู่ในวัด ๑๙ ศูนย์ ซึ่งได้รับโอนมาจากกรมการศาสนา ใน ๑๔๕ เขต ศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ ชุมชน  

แหล่งก่อสร้าง ๑๐ ศูนย์ ใน ๑๐ เขต และศูนย์ที่รับโอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ๒ ศูนย์ ใน ๒ เขต ดูแลเด็กอายุ ๒ - ๓ ขวบ และอายุ ๔ - ๖ ขวบ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวัน  

มีจ�านวน ๑๐ แห่ง ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ดูแลเด็กอายุ ๒ ขวบ ๖ เดือน - ๕ ขวบ และศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่  

มีจ�านวน ๕ แห่ง ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ดูแลเด็กอายุ ๒ - ๙ เดือน โรงเรียนที่มีชั้นอนุบาล จ�านวน ๔๒๙ โรงเรียน 

จาก ๔๓๗ โรงเรียน และศูนย์ในโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์ ดูแลเด็กอายุ ๓ เดือน - ๒ ขวบ ๖ เดือน นอกจากนี้  

ยงัมสีถานรบัเลีย้งเดก็ปฐมวยัของภาคเอกชนหลายแห่งในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ท�าให้การดแูล พฒันา และจดัการศึกษาเดก็

ปฐมวยัในกรุงเทพมหานครมีหลายมาตรฐาน การท�างานมคีวามซ�า้ซ้อนกนั และยงัไม่ได้น�าผลการประเมนิไปพัฒนาเท่าทีค่วร

คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครต้ังคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพื่อก�าหนด

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสภากรุงเทพมหานคร ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ญัตติดังกล่าว ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๕) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒. การแก้ไขปัญหาในการดูแลประชาชนจากกรณีการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการสาธารณสุขและการเร่งรัด

การใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 

  จากกรณีการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการสาธารณสุขและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

กรุงเทพมหานคร จากกรณีที่ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ประกาศยกเลิกสัญญาหน่วยบริการ 

ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครทีต่รวจสอบพบการทจุริต โดยได้มปีระกาศยกเลกิสัญญา

การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ของคลินิกชุมชนอบอุ่น

และโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร รวมจ�านวน ๑๘๘ แห่ง ซ่ึงปัญหาน้ีส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตร

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง จ�านวนมากกว่า ๒ ล้านคน ที่จะต้องย้ายสิทธิการรักษาไปยังสถานพยาบาล 

คู่สัญญาแห่งอื่น ประชาชนเกิดความสับสนในการใช้บริการด้านการป้องกันรักษาโรคกับหน่วยบริการปฐมภูมิ เนื่องจาก

ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีชัดเจน รวมท้ังจะก่อให้เกิดปัญหาความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐเพิ่มมากขึ้น  

การให้บริการดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าไปรับบริการจากสถานพยาบาล

  อนึ่ง การท่ีกรุงเทพมหานครร่วมกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ

กรงุเทพมหานคร และได้งบประมาณมารวมแล้วมากกว่า ๑,๖๐๐ ล้านบาท หลงัจาก ๓ ปี แล้วยงัใช้งบประมาณไม่ถงึร้อยละ 

๑๐ เท่านัน้ ซึง่มแีนวโน้มท่ีจะระงับการจัดสรรให้กองทนุและอาจมกีารเรยีกเงินคนืกลบัด้วย ดงันัน้ เพือ่ให้กรงุเทพมหานคร 

มีมาตรการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการยกเลิกสัญญาการขึ้นทะเบียนคลินิกชุมชนอบอุ่นและ 

โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยบริการสาธารณสุข และเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบบริการปฐมภูมิ 

ที่สามารถดูแลผู้ป่วยบัตรทองได้อย่างมีคุณภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้

มีการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ

  คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา 

ประชาชนจากกรณีการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการสาธารณสุข และการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งสภากรุงเทพมหานคร ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าว ในคราวประชุม 

สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
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ส่วนที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานครได้มีมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปี 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ มอบให้คณะกรรมการการสาธารณสุข พิจารณาเสนอความเห็นต่อสภากรุงเทพมหานคร กรณ ี

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอกนัเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบกิเหลือ่มปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้รบัมอบหมายให้พจิารณาค�าของบประมาณของส�านกัอนามยั ส�านกัการแพทย์ และมหาวิทยาลยั

นวมินทราธิราช โดยได้พิจารณารายละเอียดจากเอกสาร และได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ของบประมาณแล้ว  

ได้มีมติในที่ประชุมและน�าเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้

การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ส�านักอนามัย ๒ รายการ จ�านวนเงินที่ขอขยายเวลา ๑๓,๓๓๐,๐๐๐ บาท

  มติที่ประชุม  พิจารณาผ่านทุกรายการ

๒.  ส�านักการแพทย์ ๓ รายการ จ�านวนเงินที่ขอขยายเวลา ๒๒,๗๗๐,๐๐๐ บาท

  มติที่ประชุม  พิจารณาผ่านทุกรายการ

การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔

๑. ส�านักอนามัย ๒ รายการ จ�านวนเงินที่ขอกันเงิน ๗,๐๔๑,๔๐๐ บาท

        ตัด/ปรับลด ๑ รายการ    ๘๖๑,๔๐๐ บาท

        คงเหลือ ๑ รายการ ๖,๑๘๐,๐๐๐ บาท

  มติที่ประชุม  พิจารณาตัด ๑ รายการ

        เนื่องจาก หน่วยงานแจ้งว่าสามารถก่อหนี้ได้

        ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

๒.  ส�านักการแพทย์ ๔๗ รายการ จ�านวนเงินที่ขอกันเงิน     ๑๓๑,๙๒๘,๗๓๖ บาท

        ตัด/ปรับลด ๑๗ รายการ     ๑๑,๐๒๖,๖๑๕ บาท

        คงเหลือ ๓๐ รายการ      ๑๒๐,๙๐๒,๑๒๑ บาท

  มติที่ประชุม  พิจารณาตัด ๑๗ รายการ

        เนื่องจาก ทั้ง ๑๗ รายการ หน่วยงานแจ้งว่า

        ได้ตัวผู้ขายแล้ว

๓. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ๑ รายการ จ�านวนเงินที่ขอกันเงิน       ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  มติที่ประชุม  พิจารณาผ่าน
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คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

สรุปผลงานของคณะกรรมการการรักษาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา
ประธานกรรมการ

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์
รองประธานกรรมการ

  นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์
กรรมการ

พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง 
กรรมการ

พลเอก คนินทร วงศาโรจน์
กรรมการ

พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล 
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและหารือแนวทางการ 
คัดแยกและใช้ประโยชน์มูลฝอยในชุมชน

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมประชมุร่วมกบัส�านกัสิง่แวดล้อมเพือ่รบัทราบ แผนการจดัการมลูฝอยในช่วงทีม่กีาร
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมประชมุร่วมกบัส�านักสิง่แวดล้อมเพือ่หารอืแนวทางการจดัการขยะพลาสตกิและโฟม
ในช่วงหลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓ • 175

คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมประชมุร่วมกบัส�านักสิง่แวดล้อมเพือ่รบัทราบ สถานการณ์ฝุน่ละอองขนาดเลก็และ
มลพิษทางอากาศ และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อมประชุมร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อมเพื่อรับทราบแผนการจัดการขยะอินทรีย์เพื่อให ้
เกิดผลพลอยได้ของกรุงเทพมหานคร
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คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมประชุมร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อมเพื่อหารือแนวทางการประสานภาคเอกชนเพิ่ม 
สวนแนวตั้งหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอาคารและโครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมประชุมร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อมเพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการ 
สวนสาธารณะในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมประชมุเพือ่พจิารณารายการงบประมาณปี ๒๕๖๒ ทีข่อขยายเวลา
เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๔ และรายการงบประมาณปี ๒๕๖๓ ที่ขออนุมัติเบิกเหลื่อมปี (ไม่ก่อหนี้)
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สรุปผลงาน
คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สภากรงุเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อมในคราวประชมุสภากรุงเทพมหานคร  

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

สมัยที่สอง (ครั้งท่ี ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิก 

สภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๖ คน ดังนี้

๑. นายชยาวุธ   ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานกรรมการ

๒. นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ รองประธานกรรมการ 

๓. นายสุทธิชัย  ทรรศนสฤษดิ์ กรรมการ 

๔. พลเอก คนินทร  วงศาโรจน์ กรรมการ

๕. พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์   ง่วนบรรจง กรรมการ

๖. พลต�ารวจตรี ประสพโชค   พร้อมมูล กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. นางสาวทิพย์ชนม์    เต่าทอง นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒. นางสาวปิยนุช   สิทธิศร นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ท�าหน้าทีพ่จิารณาศกึษางานด้านการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อม 

จ�านวน ๒ คณะ ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยและการรักษาความสะอาด รับผิดชอบการพิจารณา

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตั้งแต่แหล่งก�าเนิด จนถึงการก�าจัดอย่างถูกต้องตาม

หลักวิชาการ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลดและคัดแยกมูลฝอย โดยมีพลต�ารวจโท ธีระศักดิ์  

ง่วนบรรจง เป็นประธานอนุกรรมการ

๒.  คณะอนกุรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการจัดการสวนสาธารณะและพ้ืนทีสี่เขยีว รบัผิดชอบการพจิารณาแนวทาง

การวางแผนและพฒันาพืน้ทีส่เีขียวในกรงุเทพมหานคร ทัง้ในรปูแบบสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนแนวตัง้ และสวนถนน 

การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังเพิ่มการเข้าถึงและใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวของประชาชน

ชาวกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
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ผลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณา ศึกษา และติดตามการด�าเนินงานของ

กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒. ด้านคุณภาพอากาศและปัญหาฝุ่นละออง

๓. ด้านการบริหารจัดการสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว

๔. การสนับสนุนการด�าเนินงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

๑. ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 ๑.๑ การจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกและใช้ประโยชน์มูลฝอยในชุมชน 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตหลักสี่ และผู้แทนชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่ เพื่อหารือแนวทาง 

การจดัการมลูฝอยในพืน้ทีเ่ขตหลกัสี ่โดยเฉพาะเรือ่งการลด การคัดแยก การแปรรปูมลูฝอยอนิทรย์ีและมลูฝอยประเภทต่างๆ  

เพื่อน�ากลับมาใช้ประโยชน์ และการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยในชุมชน สรุปได้ดังนี้

ส�านักงานเขตหลักสี่ได้ด�าเนินโครงการ กิจกรรมการลด การคัดแยก และการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ ดังนี้

๑. โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมการอบรม บรรยาย สาธิต

การท�าปุ๋ยให้กับชุมชน เช่น การท�าปุ๋ยน�้าชีวภาพ (ขยะหอม) การท�าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ เช่น ขยะเศษอาหาร เศษผัก 

ผลไม้ ใบไม้แห้ง การเลี้ยงไส้เดือน ท้ังน้ี จากข้อมูลเดือนตุลาคม ๒๕๖๒-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีปริมาณขยะอินทรีย์จาก 

เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้แห้ง ที่จัดเก็บได้ประมาณ ๒,๘๐๐ ตัน หรือโดยเฉลี่ย ๑๘ ตัน/วัน หรือ ๕๖๐ ตัน/เดือน 

๒.  กจิกรรมการเกบ็ขยะชิน้ใหญ่และขยะอนัตราย ด�าเนนิการทกุวนัอาทติย์ โดยการประชาสมัพนัธ์แจ้งให้ประชาชน

ทราบก่อนการเข้าจดัเกบ็ขยะชิน้ใหญ่และขยะอนัตรายในชมุชน รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์ห้ามทิง้ขยะลงคลอง ด�าเนนิการ

จัดเก็บขยะทางเรือที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และจัดเก็บทั่วไป

๓.  กิจกรรมแปรรูปขยะรีไซเคิลเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ เช่น การน�าถังน�้ามัน ไม้พาเลท ฟองน�้าจากที่นอนหรือ 

โซฟาเก่า ยางรถยนต์ มาผลิตเฟอร์นิเจอร์ ชุดโซฟา กระถางต้นไม้ ของใช้และของประดับตกแต่ง 

๔. กิจกรรมการลด ละ เลิกใช้พลาสติกและโฟมในส�านักงานเขต โดยการเดินรณรงค์ลดการใช้พลาสติกภายใน 

ส�านกังานเขต และการรณรงค์ผ่านสือ่ต่างๆ เช่น เฟซบุก๊ แอปพลเิคชนัไลน์ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ รวมทัง้การขอความร่วมมอื 

ในการใช้ถุงผ้า และใช้ภาชนะแทนการใช้ถุงพลาสติก

๕. โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยการรับซ้ือขยะรีไซเคิลจากชุมชนทุกวันอังคาร และติดต่อผู้ค้ามารับ

ซื้อขยะรีไซเคิลจากชุมชนโดยตรง

๖. โครงการผลติแผ่นปทูางเดนิจากกิง่ไม้บดย่อย โดยการน�ากิง่ไม้บดย่อยทีไ่ด้จากการคดัแยกขยะในชมุชน และกิง่ไม้ 

ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้ในพื้นท่ีเขตหลักสี่น�ามาเป็นส่วนผสมในการผลิตแผ่นปูทางเดินส�าหรับใช้ในการประดับตกแต่ง

สวนสาธารณะและซ่อมแซมพื้นทางเดินในพื้นที่เขตหลักสี่ ซึ่งมีความแข็งแรงและน�้าหนักเบา

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยในชุมชน ด�าเนินการ ดังนี้

๑. รณรงค์ส่งเสรมิการลดและคดัแยกขยะให้แก่โรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร  โดยการน�ามาท�าสิง่ประดษิฐ์ต่าง ๆ   

ในวชิาศลิปะ โดยส�านกังานเขตเข้าไปส่งเสรมิให้ความรูแ้ก่นักเรยีนให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการคดัแยกขยะต่าง ๆ  และ 

การน�าขยะมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมคลอง

๒.  ส่งเสริมให้เกดิการแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างชมุชน โดยการรณรงค์ส่งเสรมิการลด คดัแยกขยะ และใช้ประโยชน์

จากขยะที่แหล่งก�าเนิดตามหลักการ ๓Rs ให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่ 
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ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน 

๑. ชุมชนหมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ ด�าเนินโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ โดยการขอรับบริจาคขยะ 

ในชมุชนแล้วน�ามาคัดแยกเพือ่จ�าหน่ายเป็นรายได้ของชุมชน แล้วน�าเงนิรายได้มาเป็นค่าสวสัดกิารในชมุชน เช่น การซือ้ของ 

เยี่ยมผู้ป่วย การมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต การช่วยเหลือเด็กแรกเกิด การสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก หรือ

กิจกรรมผู้สูงอายุ  

๒. ชมุชนพชัราภา ด�าเนนิการโครงการคดัแยกขยะตัง้แต่ปี ๒๕๕๒ เริม่จากการรบับรจิาคขยะในชมุชนเพือ่จ�าหน่าย

และน�าเงินรายได้ไปจัดซ้ือเครื่องเสียงตามสายไว้ใช้ในกิจกรรมของชุมชน และในปี ๒๕๕๔ ได้ริเริ่มให้แต่ละครัวเรือน 

รบัผดิชอบในการคดัแยกขยะในครวัเรอืนของตนเองโดยส�านกังานเขตหลกัสีส่นบัสนนุถงัรองรบัขยะ นอกจากนัน้ ได้ด�าเนนิ

โครงการหน้าบ้านน่ามองโดยรณรงค์ให้ประชาชนปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และการก�าจัดขยะอินทรีย์ด้วยวิธีการฝังกลบเพื่อ

เป็นปุ๋ย รวมทั้งการปลูกพืชสมุนไพร 

๓.  ชุมชนหมู่บ้านชวนชื่น ได้รับรางวัลชุมชนประชาธิปไตยตัวอย่างจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนา

ประชาธปิไตย ส�านกังานเสรมิสร้างเอกลกัษณ์ของชาต ิส�านกันายกรฐัมนตร ีซึง่เป็นรางวลัทีไ่ด้จากการทีส่มาชกิในชมุชนมี

ส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมในชุมชน เช่น การให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพื่อน�ามา

เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการชุมชน การรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนโดยการปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น การตั้งวาง 

ถังขยะบริเวณหน้าบ้านของตนเองเฉพาะในวันที่ก�าหนด และการจัดระเบียบรถซาเล้งที่มาเก็บขยะในชุมชน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  กรุงเทพมหานคร ควรมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีการ Outsource จากเอกชน โดยเริ่มด�าเนินการ

ในบางเขตเพื่อเป็นเขตน�าร่องเพื่อให้การบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้น รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากร

๒.  ส�านกังานเขตควรเพิม่ความถีใ่นการเกบ็ขนมลูฝอยในชมุชนให้มากขึน้ เพือ่แก้ไขปัญหาขยะตกค้าง การเกบ็ขน

มลูฝอยในชมุชนสัปดาห์ละครัง้ถือว่าน้อยเกนิไป โดยเฉพาะขยะอนิทรย์ีจะเกดิการหมกัหมมส่งกลิน่รบกวนมผีลกระทบต่อ

สุขภาวะ 

 ๑.๒ แผนการจดัการมลูฝอยของกรงุเทพมหานครในช่วงทีม่กีารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและหารือแนวทางการจัดการ

มูลฝอยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

รบัผดิชอบด้านนโยบาย โดยประสานงานกบัส�านกังานเขตและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการ กรงุเทพมหานครได้ก�าหนด

แนวทางและมาตรการส�าหรับหน่วยงานปฏิบัติดังนี้

๑. แนวทางการจัดการหน้ากากอนามัยจากประชาชน  

แนวทางการจัดการหน้ากากอนามัยจากประชาชน โดยให้พับ/ม้วนหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ใส่ถุงปิดสนิทก่อนน�า

ไปทิง้ เขยีนตดิถงุว่าเป็นหน้ากากอนามยัและให้แยกทิง้รถเก็บขยะมาเกบ็ หรอื ทิง้ในถงัขยะเฉพาะหน้ากากอนามยัทีใ่ช้แล้ว

ได้ตามจุดที่จัดไว้ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

ส�านักงานเขต ๕๐ เขต ด�าเนินการดังนี้

• จัดหาถังขยะรองรับหน้ากากอนามัยตั้งที่ส�านักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต

• ประชาสัมพันธ์การแยกทิ้งหน้ากากอนามัยส�าหรับประชาชน ในสื่อทุกช่องทาง

• ให้ความรู้พนักงานเก็บขนมูลฝอยในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส 
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• เก็บรวบรวมหน้ากากอนามัยที่ประชาชนแยกทิ้งส่งก�าจัดที่เตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุช 

หรือหนองแขม

โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ๑๑ แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ แห่ง ด�าเนินการดังนี้

• ตั้งถังรองรับหน้ากากอนามัยจากประชาชนในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง

• ควบคุมดูแลการเก็บรวบรวมหน้ากากอนามัย แลรวมส่งให้กับบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด น�าไปก�าจัดด้วยวิธี

การเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ

• บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด น�าไปก�าจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ

หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง ด�าเนินการดังนี้

• ประชาสัมพันธ์การแยกทิ้งหน้ากากอนามัยในจุดที่กรุงเทพมหานครก�าหนดให้ประชาชนที่มารับบริการและ 

เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ

ส�านักสิ่งแวดล้อม ด�าเนินการดังนี้

• จัดหาถังรองรับหน้ากากอนามัย (ถังสีส้ม) ให้กับโรงพยาบาล  ๑๑ จุด และศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ จุด  

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

• ประสานการเกบ็รวบรวมหน้ากากอนามยัในจดุทีก่รงุเทพมหานครก�าหนดเพือ่น�าไปก�าจดัทีเ่ตาเผามลูฝอยตดิเชือ้

ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุชหรือหนองแขม

๒. การจัดการมูลฝอยจากผู้ติดเชื้อสถานที่กักกัน (state quarantine หรือ local quarantine) 

  การจัดการมูลฝอยจากผู้ติดเชื้อก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล น�ามูลฝอยที่ติดเชื้อหรือที่ปนเปื้อน เสมหะ 

น�า้ลาย น�า้มกู อปุกรณ์และเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บตวัอย่างตรวจน�าใส่ถงุและซ้อนถงุ ๒ ชัน้ ราดด้วยแอลกอฮอล์หรอืน�า้ยาฟอกขาว  

ศนูย์บรกิารสาธารณสขุส่งให้ บริษทั กรงุเทพธนาคม จ�ากดั น�าไปก�าจดัด้วยวธิกีารเผาในเตาเผามลูฝอยติดเชือ้ทีศ่นูย์ก�าจดั

มูลฝอยอ่อนนุช ซึ่งกรุงเทพมหานครมอบหมาย บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ก�าจัดตันละ ๑๓,๐๐๐ บาทต่อตัน

  กรณมีลูฝอยผูส้มัผสั ผูต้ดิเชือ้ และผูก้กัตวั ถุงพลาสตกิหรือทีใ่ส่อาหารแบบใช้ครัง้เดยีวทิง้ น�ามลูฝอยใส่ถงุ ราดด้วย 

แอลกอฮอล์หรือน�า้ยาฟอกขาว ส�าหรบัของใช้ส่วนตวั เช่น เสือ้ผ้า ผ้าห่ม สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้โดยซกัท�าความสะอาด 

ด้วยผงซักฟอกเข้มข้นและน�้ายาฟอกขาว น�าไปตากแดดให้แห้งน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ส่วนใหญ่ผู้ติดเช้ือมักจะน�าของใช้

ส่วนตัวต่าง ๆ ทิ้ง ไม่น�ากลับมาใช้

  กรณีมูลฝอยทั่วไปจากสถานที่ท�างานหรือบ้านที่พบผู้ติดเช้ือ ส�านักงานเขตรับผิดชอบจัดเก็บน�ามาราดด้วย

แอลกอฮอล์หรือน�้ายาฟอกขาว ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส�านักงานเขตแจ้งข้อมูลแหล่งก�าเนิด ประเภท 

ปริมาณมูลฝอย และหมายเลขทะเบียนรถให้ส�านักสิ่งแวดล้อม และขนส่งมูลฝอยไปก�าจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอย

ชุมชนที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม

  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากศูนย์กักกันหรือโรงแรมส�าหรับผู้ป่วยติดเชื้อ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด  

จัดรถเฉพาะเพื่อเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือจากศูนย์กักกันหรือโรงแรมน�าไปด้วยก�าจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 

ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม หากเกินขีดความสามารถของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด จะส่งให ้

ส�านกังานเขตด�าเนนิการจัดเก็บ ฆ่าเชือ้แล้วส่งเผาทีเ่ตาเผาอ่อนนชุและหนองแขม แต่ปัจจุบนับรษิทั กรงุเทพธนาคม จ�ากดั 

สามารถรองรับได้ เพราะโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะนัดหมายผู้ป่วยมาภายหลังและมีสถานพยาบาลหลายแห่งปิดกิจการไป 

ท�าให้ปริมาณขยะติดเชื้อปัจจุบันไม่เพิ่มขึ้นจากที่มีการประมาณการไว้ประมาณ ๔๐ ตันต่อวัน
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๓.  แนวทางปฏบิตัเิพือ่ลดความเสีย่งในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีเ่กบ็ขนมลูฝอยและการรกัษาความสะอาด

พื้นที่ 

  ส�านักสิ่งแวดล้อมได้จัดท�ามาตรการป้องกันความเส่ียงจากโรคติดเช้ือไวรัสส�าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา

ความสะอาดให้ส�านักงานเขต และให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ดังนี้

  ก่อนปฏิบัติงาน 

  • ประชาสัมพันธ์การแยกทิ้งหน้ากากอนามัยส�าหรับประชาชนในสื่อทุกช่องทาง 

  • ให้ความรู้พนักงานเก็บขนมูลฝอยในการป้องกันตนเอง

  • ตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกครั้ง

  ขณะปฏิบัติงาน

  • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

  • แยกเก็บหน้ากากอนามัยที่ประชาชนแยกทิ้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสมูลฝอยโดยตรง และรวบรวมส่งไปก�าจัดที่

เตาเผามูลฝอยอ่อนนุชหรือหนองแขม

  หลังปฏิบัติงาน

  • ล้างท�าความสะอาดร่างกายทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน ก่อนเข้าส�านักงาน

  • ล้างท�าความสะอาดเสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันที่สามารถใช้ซ�้าได้

  • ล้างท�าความสะอาดยานพาหนะที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย

การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับผู้ปฏิบัติงาน ส�านักส่ิงแวดล้อมได้จัดสรรงบประมาณจัดซ้ือ

อุปกรณ์และจัดส่งให้ส�านักงานเขตแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ ชุดป้องกันการติดเชื้อหรือ ชุด PPE ๑,๐๐๐ ชุด ส�าหรับพนักงาน

เก็บขนมูลฝอย ชุดกันเปื้อนส�าหรับปฏิบัติงาน ๒๐,๐๐๐ ชุด ชุดกันเปื้อนท�าความสะอาดแบบค้างคาว ๒,๒๐๐ ชุด ส�าหรับ

พนกังานกวาด รองเท้าบทู ๒,๒๐๐ คู ่แว่นตา ๒,๒๐๐ อนั และถงุมอืยาง ๑๒,๐๐๐ คู ่แต่อปุกรณ์ดงักล่าวอาจยงัไม่เพยีงพอ 

ส�าหรบัเจ้าหน้าทีท่กุคน เพราะกรงุเทพมหานครมเีจ้าหน้าท่ีทีป่ฏบิตังิานเกบ็ขนและกวาด รวม ๒๐,๐๐๐ คน ซึง่จะต้องจดัหา 

ให้เพิ่มเติมตามล�าดับ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  หากประชาชนไม่น�าหน้ากากอนามัยมาทิ้งในถังรองรับที่จัดไว้ โดยทิ้งหน้ากากอนามัยรวมกับขยะทั่วไป ท�าให้

เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยง ส�านักงานเขตควรจัดอุปกรณ์ที่ใช้คีบขยะหรืออุปกรณ์ป้องกันให้เจ้าหน้าที่ รวมทั้งน�้ายาฆ่าเชื้อหรือ

น�้ายาคลอรีนเข้มข้นผสมน�้าในสัดส่วนที่เหมาะสมใช้ราดขยะเพื่อฆ่าเชื้อโรค

๒.  พนักงานเก็บขนมูลฝอยและพนักงานกวาดเป็นกลุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องป้องกันความปลอดภัย

ของตนเองและป้องกนัการแพร่เชือ้ไปยงับคุคลอืน่ด้วย ควรเน้นการรณรงค์ให้เจ้าหน้าทีล้่างมอืและท�าความสะอาดร่างกาย

ทันทีหลังปฏิบัติงาน และให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองก่อนและหลังปฏิบัติงาน

๓.  อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานส�าหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอส�าหรับเจ้าหน้าที่ทุกคน อาจพิจารณาจัดล�าดับความ

ส�าคัญอุปกรณ์ที่จ�าเป็น เช่น หน้ากากอนามัยและถุงมือ ซึ่งมีความจ�าเป็นที่ต้องใช้ในการท�างาน การให้เจ้าหน้าที่ใส่ชุด

ป้องกันเชื้อหรือ PPE อาจไม่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

๔.  การฉดีพ่นน�า้ยาบนพืน้ถนนหรอืสถานทีต่่าง ๆ  แล้วมเีจ้าหน้าท่ีกวาดพืน้ที ่ควรใช้ผ้าชบุน�า้ยาฆ่าเชือ้เชด็ถบูริเวณ

ต่าง ๆ เพราะแรงฉีดน�้าอาจท�าให้เชื้อโรคกระเด็นเข้าสู่ระบบการหายใจและอาจติดเชื้อได้ การใช้หน้ากากป้องกันหรือ  

face shield อย่างเดียวไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้
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 ๑.๓ การบริหารจัดการขยะพลาสติกและโฟมในช่วงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) และเทศกาลลอยกระทง

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อม เพื่อรับทราบข้อมูลการบริหารจัดการขยะพลาสติกและโฟม 

ในช่วงหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และเทศกาลลอยกระทง สรปุได้ดงันี้

กรุงเทพมหานครประกาศเจตนารมณ์ “กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรช้ันน�าในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มุ่งม่ันลด

การใช้พลาสติกและโฟม โดยให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติกและโฟม” ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 

๒๕๖๓ เพือ่เป็นการลด ละ เลกิการใช้ถุงพลาสตกิแบบใช้ครัง้เดยีวทิง้ และเป็นไปตามนโยบายระดบัประเทศ รวมถงึรองรบั

กฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกในอนาคต

ข้อมูลปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครในปี ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) จัดเก็บได้เฉลี่ย 

๙,๕๒๐ ตันต่อวัน ลดลง ๑,๐๔๔ ตันต่อวัน หรือลดลงร้อยละ ๙.๙ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ ซึ่งเก็บขยะได้เฉลี่ย ๑๐,๕๖๔ ตัน 

ต่อวัน ทั้งนี้ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้จ�านวน 

นกัท่องเทีย่วลดลง โดยในเดอืนกนัยายน ๒๕๖๓ ปรมิาณมลูฝอยทีจ่ดัเกบ็ได้ ๙,๐๘๕ ตนัต่อวนั ทัง้นีใ้นช่วงสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า ขยะพลาสตกิรวม ซ่ึงประกอบด้วยพลาสติกที ่Recycle ได้  

และ Recycle ไม่ได้ มปีรมิาณสงูข้ึน เนือ่งจากประชาชนมีการส่ังอาหารทีม่บีรรจภุณัฑ์เป็นพลาสตกิมารบัประทานทีบ้่านมากขึน้  

การด�าเนินการเพื่อลดการใช้พลาสติกของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

๑.  หน่วยงานกรุงเทพมหานครทุกแห่ง รณรงค์ให้บุคลากรและร้านค้าในหน่วยงานลดการใช้พลาสติกและโฟม  

ภายใต้โครงการท�าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

๒.  กรุงเทพมหานคร ประกาศเจตนารมณ์ “กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นน�าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่น

ลดการใช้พลาสติกและโฟม โดยให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติกและโฟม”

๓.  ส�านักอนามัยและส�านักการแพทย์ งดจ่ายถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน

๔.  ส�านักการศึกษา ด�าเนินการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียนจากถุงนมมาเป็นกล่องนมในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานภายนอก

๑.  ส�านกังานเขตด�าเนนิการรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ลดใช้ถงุพลาสตกิและโฟมให้กบัสถานประกอบการ ตลาด ชุมชน 

และประชาชน    

๒.  โครงการความร่วมมอืภาครฐั ภาคธรุกจิ และภาคประชาสังคมเพือ่จดัการพลาสตกิและขยะอย่างยัง่ยนื  น�าร่อง

ส�านักงานเขตคลองเตย

๓.  โครงการ “วน” เพื่อลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และขยายผลโครงการ “วน”  

โดยร่วมกับโครงการมือวิเศษน�าร่องส�านักงานเขตพระโขนง

ทุกหน่วยงาน

๑. ด�าเนินกิจกรรมเพื่อลดใช้พลาสติกและโฟม

๒. การจัดประชุม ให้งด ลดใช้ขวดน�้าพลาสติก หรือภาชนะประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

๓. ร้านค้า ร้านอาหารที่อยู่ในหน่วยงานงดใช้โฟมบรรจุอาหาร

๔. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างในหน่วยงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้แก้วน�้าส่วนตัว ถุงผ้า และ

กล่องใส่อาหารส่วนตัว
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๕. ทุกส่วนราชการจัดมุมบริการให้ยืมถุงผ้า

ส�านักงานเขต

๑.  จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เรื่องการลดใช้พลาสติกและโฟม แก่ประชาชน และ 

สถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่

๒.  จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์พิษภัยของขยะพลาสติกและโฟม รณรงค์การใช้ถุงผ้า ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  

หรือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

ส�านักการแพทย์

รณรงค์ไม่ใช้ถงุพลาสตกิใส่ยาให้ผูป่้วยกลบับ้าน ด�าเนนิการในโรงพยาบาลสังกดักรงุเทพมหานคร ทัง้ ๑๐ แห่ง ตัง้แต่  

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สามารถลดปริมาณถุงพลาสติกได้ ๕,๖๘๖,๓๒๐ ใบ สามารถประหยัดงบประมาณ 

ในการจัดจ้างผลิตถุงพลาสติกได้ถึง ๓,๒๔๗,๘๗๒ บาท 

ส�านักอนามัย 

รณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสตกิใส่ยาให้ผูป่้วยกลบับ้าน ด�าเนนิการในศนูย์บรกิารสาธารณสขุทัง้ ๖๘ แห่ง ตัง้แต่ ๑ ตลุาคม 

๒๕๖๑ - ๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ สามารถลดปรมิาณการใช้ถุงพลาสตกิได้ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ใบ สามารถประหยดังบประมาณในการ 

จัดจ้างผลิตถุงพลาสติกได้ถึง ๗๘๐,๐๐๐ บาท

ส�านักการศึกษา

ส�านกัการศกึษา ด�าเนนิการปรบัเปลีย่นบรรจภุณัฑ์นมโรงเรยีนจากถงุนมมาเป็นกล่องนม ตัง้แต่วนัที ่๑ พฤศจกิายน 

๒๕๖๑ – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สามารถลดปริมาณถุงนมพลาสติกได้ ๙๙,๑๕๘,๘๐๐ ถุง หรือคิดเป็น ๒,๔๐๐ ตัน

การจัดการขยะจากกระทงและการน�ากลับไปใช้ประโยชน์ 

ในปี ๒๕๖๓ ขยะจากกระทงโฟมมีปริมาณลดลง โดยส�านักสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบการจัดเก็บกระทงในแม่น�้า

เจ้าพระยา ผลการจัดเก็บกระทงในปี ๒๕๖๒ จ�านวนกระทงที่จัดเก็บได้ จ�านวน ๕๐๒,๐๒๔ ใบ และในปี ๒๕๖๓ จ�านวน

กระทงทีจ่ดัเกบ็ได้ จ�านวน ๔๙๒,๕๓๗ ใบ ซึง่มปีรมิาณลดลง คดิเป็น ๑.๘๙ % ประกอบด้วย กระทงทีผ่ลิตจากวสัดธุรรมชาติ 

จ�านวน ๔๗๔,๘๐๖ ใบ คิดเป็น ๙๖.๔ % และกระทงโฟม จ�านวน ๑๗,๗๓๑ ใบ คิดเป็น ๓.๖ % การก�าจัดกระทงวัสดุ

ธรรมชาติจะส่งไปศูนย์ก�าจัดมูลฝอย อ่อนนุชและหนองแขม เพื่อเข้าโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ส�านกัสิง่แวดล้อม ควรก�าหนดมาตรการเข้มข้นในการลด ละ เลกิการใช้ถงุพลาสตกิอย่างจรงิจงัและด�าเนนิการ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก

๒.  ควรรณรงค์ให้ความรูเ้รือ่งการคดัแยกขยะประเภทต่างๆ และส่งเสริมให้มกีารน�าขยะกลบัมาใช้ให้เกดิประโยชน์

และสร้างมูลค่าได้ นอกจากนั้น ขยะอินทรีย์อาจใช้วิธีการฝังกลบเพื่อเป็นปุ๋ยส�าหรับการปลูกพืชผักสวนครัวได้

๓.  ส�านกัสิง่แวดล้อมอาจตัง้งบประมาณในการด�าเนนิกจิกรรม หรอืโครงการรณรงค์ลดปรมิาณขยะ เช่น การจดัซือ้ 

หน้ากากอนามัย หรือการน�าต้นกล้าพืชผักสวนครัวไปแลกขยะรีไซเคิลจากครัวเรือน 

 ๑.๔ การจัดการขยะอินทรีย์เพื่อให้เกิดผลพลอยได้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อม เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการขยะอินทรีย์เพื่อให้

เกิดผลพลอยได้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้
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สถานการณ์มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

สดัส่วนมลูฝอยของกรงุเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ขยะเศษอาหาร ๔๕.๔๑ เปอร์เซน็ต์ 

ไม้และใบไม้ ๕.๗๖ เปอร์เซ็นต์ กระดาษ ๑๔.๐๒ เปอร์เซ็นต์ พลาสติก ๒๒.๕๘ เปอร์เซ็นต์ และอื่นๆ เช่น แก้ว โลหะ หนัง

และยาง ผ้า กระดูก ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป รวม ๑๒.๒๓ เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๓ ปริมาณขยะเศษอาหารมีสถิติลดลง  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยวลดลง  

และประชากรในกรุงเทพมหานครลดลง ส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยลดลงด้วย 

จากสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ โดยส�านักงานสวนสาธารณะและส�านักงานเขต มีปริมาณวัตถุดิบ

ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมาจากปริมาณขยะในแต่ละประเภท ดังนี้

๑.  ประเภทกิ่งไม้ใบไม้ ปี ๒๕๖๑ มีปริมาณ ๔๕.๓๖ ตัน/วัน ปี ๒๕๖๒ ปริมาณ ๔๕.๕๓ ตัน/วัน และปี ๒๕๖๓ 

ปริมาณ ๔๔.๗๖ ตัน/วัน

๒.  ประเภทเศษผักและเปลือกผลไม้ ปี ๒๕๖๑ มีปริมาณ ๕๐.๐๘ ตัน/วัน ปี ๒๕๖๒ ปริมาณ ๔๖.๐๐ ตัน/วัน  

และปี ๒๕๖๓ ปริมาณ ๔๒.๒๖ ตัน/วัน

๓.  ประเภทกากตะกอนและสิ่งปฏิกูล ปี ๒๕๖๑ มีปริมาณ ๓๕.๓๓ ตัน/วัน ปี ๒๕๖๒ ปริมาณ ๓๐.๑๕ ตัน/วัน  

และปี ๒๕๖๓ ปริมาณ ๓๐.๑๒ ตัน/วัน

๔.  ประเภทผกัตบชวาจากแม่น�า้เจ้าพระยา ปี ๒๕๖๑ มปีรมิาณ ๑๔.๔๘ ตัน/วนั ปี ๒๕๖๒ ปรมิาณ ๑๓.๘๕ ตัน/วนั   

และปี ๒๕๖๓ ปริมาณ ๗.๐๐ ตัน/วัน

ทั้งนี้ ส�านักสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบการเก็บขยะมูลฝอยและผักตบชวาจากแม่น�้าเจ้าพระยา โดยผักตบชวาสามารถ

จัดเก็บได้ประมาณ ๗ ตันต่อวัน และสามารถน�ามาท�าปุ๋ยได้เนื่องจากมีการควบคุมการปนเปื้อน 

กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 

กรุงเทพมหานครสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้กิ่งไม้ ใบไม้ และกากตะกอนสิ่งปฏิกูล มาผสมกันในอัตราส่วน   

กิ่งไม้ ใบไม้ ๒ ส่วนและกากตะกอน ๑ ส่วน น�ามาหมักในโรงหมักประมาณ ๔๕-๖๐ วัน จะได้ปุ๋ยหยาบและปุ๋ยละเอียด 

ทัง้นี ้ส�านกังานเขตและส�านกังานสวนสาธารณะจะน�าปุย๋หยาบไปใช้ในการปรบัปรงุดนิ ส่วนปุย๋ละเอยีดจะน�าไปลดความชืน้  

และคัดแยกสิ่งปนเปื้อนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์ 

ปริมาณการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผลิตได้ ๑๒,๙๕๗ ตันต่อปี ปี ๒๕๖๒ 

ผลิตได้ ๑๒,๖๑๕ ตันต่อปี และปี ๒๕๖๓ ผลิตได้ ๑๒,๙๑๐ ตันต่อปี 

สัดส่วนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

๑.  ปุย๋อนิทรย์ีหยาบทีห่มกัในระยะเวลา ๔๕-๖๐ วนั ซ่ึงยงัไม่มกีารปรบัปรงุคณุภาพ ส�านกังานเขตจะขอรบัเพือ่น�า

ไปใช้ในการสนบัสนนุภารกจิของส�านกังานเขตมากทีส่ดุถงึ ๗๒ % หน่วยงานภายใน กทม. ๑๔%  ส�านกังานสวนสาธารณะ 

๘% และหน่วยงานราชการภายนอก (ทหาร)  ๖%

๒.  ปุ๋ยอินทรีย์ละเอียดบรรจุถุง ส�านักงานสวนสาธารณะใช้ในภารกิจของสวนมากที่สุด ๔๖% หน่วยงานภายใน 

กทม. ๑๕%  ส�านักงานเขต ๒๗% และหน่วยงานราชการภายนอก (ทหาร) ๑๒%  

แผนการพัฒนางานในอนาคต 

๑)  จัดตั้งคณะท�างานศึกษาการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ด้วยการหมักปุ๋ยอินทรีย์และการน�าไปใช้ประโยชน์

๒)  การศกึษาและทดลองหมกัปุย๋อนิทรย์ี โดยมเีป้าหมายในการผลิตปุย๋อนิทรย์ีทีม่คุีณภาพโดยไม่ผสมกากตะกอน

สิ่งปฏิกูล (Safe Fertilizer) และจ�าหน่ายเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร
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ส�าหรับการออกแบบระบบโรงงานในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จะออกแบบให้มี Capacity ไม่เกิน ๑๒๔ ตันต่อวัน  

โดยต้ังโรงงานที่อ่อนนุชและหนองแขม แต่ละโรงงานควรจะมีความจุสูงสุดไม่เกิน ๗๐ ตันต่อวัน/โรงงาน ใช้งบประมาณ

ก่อสร้างประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท/โรงงาน โดยเป็นโรงงานในระบบปิดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมกลิ่น และฝุ่นได้

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ส�านกัสิง่แวดล้อมควรก�าหนดแนวทางในการบรหิารจดัการขยะอนิทรย์ีให้ลดน้อยลงอย่างต่อเนือ่ง เช่น การรณรงค์ 

เรือ่งการคดัแยกขยะอนิทรย์ีจากต้นทาง โดยให้ประชาชนร่วมกนัคัดแยกขยะอนิทรย์ีและน�าไปท�าปุย๋ รวมทัง้การน�าขยะไป

แปรรปูเพือ่ให้เกดิผลพลอยได้โดยไม่ต้องน�าไปก�าจดัเพราะหากมกีารบรหิารจดัการทีด่จีะช่วยลดปรมิาณการน�าไปก�าจดัซึง่

เป็นรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร และขยะเหล่านีส้ามารถน�าไปแปรรปูเป็นผลพลอยได้และเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร  

๒.  ส�านกัสิง่แวดล้อมควรรณรงค์ หรอืจดัท�าโครงการกนิให้พอด ีโดยการสัง่อาหารในปรมิาณทีพ่อเหมาะซึง่จะช่วย

ลดปริมาณขยะลงได้ เห็นควรด�าเนินการอย่างจริงจัง นอกจากนั้นควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการท�าบรรจุภัณฑ์ในระบบ

สูญญากาศซึ่งจะช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ และเป็นการถนอมอาหาร 

                

๒. ด้านคุณภาพอากาศและปัญหาฝุ่นละออง
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กและมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมาตรการและแผน 

ปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อม เพื่อรับทราบและหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้

ปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สาเหตุหลักมาจากการใช้รถยนต์ดีเซล 

และจากการจราจร อุตสาหกรรม และการเผาในที่โล่ง ประกอบกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้อต่อการกระจายตัวของฝุ่นละออง 

ส�าหรับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมาณฝุ่นละอองจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 

ไปจนถงึเดอืนมนีาคม ประกอบกับสภาพอตุนุยิมวทิยาไม่เอือ้ต่อการกระจายตัวของฝุน่ละออง และเป็นช่วงรอยต่อฤดูหนาว

เข้าสู่ฤดูร้อน สภาวะอากาศนิ่ง ลมสงบ ส่งผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ ท�าให้ระดับฝุ่นละอองมีค่าสูงขึ้น  

ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM ๒.๕ ค่าเฉลี่ยในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ ๔๔ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ ๕๐ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร กรมอุตุนิยมวิทยา 

มีการคาดการณ์ ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก เนื่องจาก

มีอัตราการไหลเวียนและยกตัวได้ดี ประกอบกับมีฝนตกเล็กน้อย จากน้ันจะเกิดสภาพอากาศจมตัวลง ในระหว่างวันที่ 

๘ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะ 

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมการขนส่งทางบก  

กรมธรุกจิพลงังาน กรมโรงงานอตุสาหกรรม ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิกองบงัคบัการต�ารวจจราจร และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

มีการหารือแนวโน้มสถานการณ์ฝุ่นละออง (PM ๒.๕) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการจัดท�าร่างแผนการปฏิบัติการ

แก้ไขปัญหาฝุน่ละออง (PM ๒.๕) ในกรุงเทพมหานคร  ปี ๒๕๖๔ ภายใต้แผนปฏบิตักิารขบัเคล่ือนวาระแห่งชาต ิ“การแก้ไข

ปัญหามลพษิด้านฝุน่ละออง” และแนวทางความร่วมมอืจากหน่วยงานต่างๆ  ทัง้นี ้ปัจจยัการเกดิมหีลายสาเหต ุอาท ิการใช้

รถยนต์ การเผาไหม้ หรอืการก่อสร้าง ทกุหน่วยงานจึงได้จดัเตรยีมข้อตกลงในการด�าเนนิการร่วมกัน อาท ิกรุงเทพมหานคร

และกองบังคับการต�ารวจจราจรจะออกค�าสั่งห้ามรถยนต์ตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป วิ่งเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงกลางวัน 

๐๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อลดมลพิษจากควันรถ 
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ที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ แต่ต่อมาทางกองบังคับการต�ารวจจราจรได้ขอทบทวนมาตรการดังกล่าวเพราะส่งผลกระทบ 

กับภาคธุรกิจต่าง ๆ อาจเจรจาให้มีค�าสั่งงดวิ่งในบางช่วงเวลาที่มีปัญหาวิกฤติฝุ่นละอองเท่านั้น 

คณะกรรมการฯ เสนอให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานน�าร่องในการเป็น Smart Organization โดยให้ก�าหนด

แผนปฏิบัติงานที่บ้านในช่วงที่เกิดวิกฤติ สถานศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การสอนออนไลน์   

การท�าเครื่องกรองอากาศแบบประหยัดโดยใช้พัดลมติดแผ่น HEPA และการท�าห้องปลอดฝุ่นส�าหรับเด็กเล็ก  

โดยการติดแผ่น HEPA บริเวณหน้าต่างและช่องที่อากาศสามารถเข้าได้ เพื่อช่วยกรองอากาศภายในห้องปิด เป็นต้น

นอกจากน้ี กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งสถานีตรวจวัดค่าฝุ่นละอองครบท้ัง ๕๐ เขต อยู่ระหว่างการติดตั้งบริเวณ 

สวนสาธารณะเพ่ิมเตมิอกี ๒๐ แห่ง เพ่ือให้ประชาชนท่ีประสงค์ไปใช้พืน้ทีอ่อกก�าลงักายได้รบัทราบข้อมลูเพือ่เตรยีมพร้อม 

ในการดูแลตนเอง ส�าหรับมาตรการที่กรุงเทพมหานครได้ด�าเนินการในปีที่ผ่านมา และมีประโยชน์กับประชาชน  

จะให้ด�าเนินการมาตรการนั้นๆ ต่อไป ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานมีแผนการท�างานที่บ้าน หรือการเหลื่อมเวลาการท�างาน 

ท�าให้การจราจรคล่องตัวมากข้ึน ช่วยลดปัญหาในช่วงที่เกิดวิกฤติคุณภาพอากาศ รวมทั้ง ในขณะนี้โครงการรถไฟฟ้า 

บางเส้นทางก่อสร้างแล้วเสร็จจะเปิดให้บริการจะช่วยลดปัญหาการจราจรได้

ส่วนในพ้ืนทีท่ีย่งัไม่มสีถานตีรวจวัดคณุภาพอากาศ จะสร้างแอปพลเิคชัน Air BKK ซึง่สามารถแสดงผลการตรวจวัด 

คุณภาพอากาศครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทั้งของกรุงเทพมหานครและของกรมควบคุมมลพิษ  

โดยส�านกัสิง่แวดล้อมรบัผดิชอบภารกจิด้านการจดัการคณุภาพอากาศในส่วนทีอ่ยู่ภายนอกอาคาร ส่วนพืน้ทีภ่ายในอาคาร 

เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารส�านักงาน จะเป็นพื้นที่รับผิดชอบของส�านักอนามัย กรุงเทพมหานครมีมาตรการลด 

ฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เกี่ยวกับยานพาหนะ : เข้มงวดการตรวจจับรถยนต์ควันด�าทุกประเภท ประสานจัดการจราจรให้คล่องตัว รณรงค์

ไม่ขับช่วยดบัเครือ่ง หมัน่ดแูลรกัษาเครือ่งยนต์ ส่งเสรมิการใช้ระบบขนส่งมวลชน และใช้นโยบายปฏิบัตงิานในทีพ่กั (Work 

From Home)

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม : เข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐาน

เกี่ยวกับการก่อสร้าง : ควบคุมบริเวณก่อสร้างให้มีรั้วมีผ้าใบปิดคลุมการก่อสร้างให้มิดชิด ก�าชับให้ล้างล้อ ฉีดน�้า

ท�าความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง

เกี่ยวกับการเผาในที่โล่ง : ควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะและเผาในที่โล่งทุกประเภท

มาตรการลดผลกระทบต่อสขุภาพ : รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศและแจง้เตือนการลดผลกระทบต่อสุขภาพ และ

การแจกหน้ากากอนามัย 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  กฎหมายด้านการควบคุมมลพิษบางครั้งอาจเกิดปัญหา กรุงเทพมหานครไม่สามารถใช้อ�านาจแก้ไขปัญหาได้ 

เต็มที่ ควรพิจารณาบังคับใช้กฎหมายด้านการสาธารณสุขประกอบในการด�าเนินการ

๒.  ส�านกัสิง่แวดล้อมควรเสนอโครงการแก้ไขปัญหาในกรณคีณุภาพอากาศเกนิมาตรฐานถงึขัน้วกิฤตจิะได้สามารถ

รองรับปัญหาสภาพอากาศในช่วงที่วิกฤติได้ทันท่วงที

๓.  กรุงเทพมหานครควรติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด ก�าหนดแผนและมาตรการ

ตามสภาพในแต่ละพืน้ท่ี ควรประชาสมัพนัธ์แนวทางการปฏิบตัตินส�าหรบัประชาชนในพืน้ทีท่ีม่ค่ีาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกนิ

มาตรฐาน และที่ส�าคัญควรเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีการปลูกต้นไม้หรือเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กทุกพื้นที่เขต

๔.  กรุงเทพมหานครควรท�าความตกลงร่วมกับหน่วยงานหรือส่ือมวลชนต่าง ๆ รวมทั้งอาสาสมัครในพื้นที่เขต 
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ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในช่วงท่ีคุณภาพอากาศเข้าสู่ภาวะวิกฤติ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ 

ทันท่วงที

๕.  ส�านกัสิง่แวดล้อมและส�านกัอนามยั ควรมกีารบรูณาการการท�างานร่วมกัน โดยเฉพาะในภารกจิทีม่ลีกัษณะงาน 

เกี่ยวข้องกัน หรือคาบเกี่ยวกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อนทั้งด้านภารกิจและงบประมาณ 

๓. ด้านการบริหารจัดการสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว
 ๓.๑ การบริหารจัดการสวนสาธารณะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากส�านักงานเขตบางกะปิ ส�านักงานเขตหลักสี่ และ

ส�านกังานเขตราชเทว ีเพือ่หารอืแนวทางการจัดระเบยีบสวนสาธารณะตามมาตรการผ่อนปรนในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สรุปได้ดังนี้

สบืเนือ่งจากการทีก่รงุเทพมหานครได้เปิดให้ประชาชนใช้บรกิารสวนสาธารณะตามมาตรการผ่อนปรน ทีผ่่านมาพบว่า  

ระบบการป้องกันโรคยังไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากประชาชนจ�านวนหนึ่งที่มาใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

ละเลยไม่ปฏบิตัติามข้อก�าหนดตามมาตรการผ่อนปรน โดยเฉพาะในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น การไม่สวมหน้ากากอนามยั 

ระหว่างท่ีอยูใ่นสวน ไม่ปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างบคุคล  ระหว่างการออกก�าลงักาย การนัง่จบักลุม่พดูคยุ  

ตลอด ทั้งยังไม่มีการจัดระเบียบการใช้อุปกรณ์ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสม นอกจากนั้น ในสวนสาธารณะขนาดเล็กที่อยู่

ในความดูแลของส�านักงานเขตก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคเช่นเดียวกัน

ส�านักส่ิงแวดล้อม ได้ด�าเนินการหลังจากได้รับค�าสั่งให้มีการเปิดให้บริการสวนสาธารณะตามมาตรการผ่อนปรน

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงได้ก�าหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยมาตรการต่างๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดกรุงเทพมหานคร และ 

คณะกรรมการควบคุมโรคของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการสร้างความร่วมมือและสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้บริการเพื่อ 

ปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนด 

แนวทางการด�าเนินการตามมาตรการผ่อนปรนของส�านักสิ่งแวดล้อม

๑.  จัดเจ้าหน้าที่ไปให้ค�าแนะน�าประชาชนที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนด รวมทั้งการขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่

เทศกิจจากส�านักเทศกิจ และจากทุกส�านักงานเขต ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ต�ารวจจาก สน. ต่างๆ ที่มีสวนสาธารณะ 

ตั้งอยู่เพื่อด�าเนินการตรวจตราผู้ที่กระท�าการฝ่าฝืน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  

๒.  การก�าหนดมาตรการผ่อนปรน จะใช้ปฏิบัติเฉพาะการออกก�าลังกายโดยการเดิน-ว่ิงเท่านั้น ไม่รวมถึงการใช้

อุปกรณ์เครื่องเล่นในการออกก�าลังกายภายในสวนสาธารณะซึ่งยังคงให้งดใช้ไปก่อน  

๓. ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งมีการแบ่งโซนส�าหรับผู้ที่ออกก�าลังกายโดยการวิ่ง จะผ่อนปรนโดยไม่จ�าเป็น 

ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะวิ่ง เพียงแต่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๕ - ๑๐ เมตร และโซนผู้ที่

ออกก�าลังโดยการเดิน จะขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

๔.  การตั้งจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้า มีการตรวจวัดอุณหภูมิ หากพบว่าอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ จะไม่อนุญาตให้

เข้าสวนสาธารณะ 

๕.  การติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความรู้ ความเข้าใจตามมาตรการต่างๆ ที่ก�าหนด 

รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ซึ่งมีการติดตั้งทุกสวนเพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ

อย่างเคร่งครัด 
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แนวทางการด�าเนินการตามมาตรการผ่อนปรนของส�านักงานเขต

๑. ส�านักงานเขตบางกะปิ มีสวนสาธารณะในพื้นที่ จ�านวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย 

  ๑)  สวนพฤกษชาติคลองจั่น มีขนาดพื้นที่ ๓๔ ไร่ ส�านักงานเขตบางกะปิได้ก�าหนดมาตรการการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ โดยให้ผู้ใช้บริการเข้า-ออก 

เฉพาะประตูใหญ่เท่านั้น พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยคอยดูแลและกวดขันผู้มาใช้บริการให้ใส่หน้ากาก

อนามัยขณะอยู่ภายในสวน รวมทั้งมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มาใช้บริการสวนทราบถึงการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ๒)  สวนปิยะภิรมย์ มีขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๒ ไร่ ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ แต่มีประชาชน

มาใช้บริการ ประมาณวันละ ๘๐ คน ส�านักงานเขตบางกะปิได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่ายังไม่เปิดให้

บริการเนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุง

  ๓)  สวนข้างอาคารส�านกังานฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มพีืน้ที ่๑ ไร่ ใช้เป็นลานจดักิจกรรมต่าง ๆ   

ของเขตบางกะปิ ซึ่งได้มีการติดประกาศและขอความร่วมมือผู้มาใช้พื้นที่เพื่อหยุดรวมตัว เช่น ชมรมหมากรุกเขตบางกะปิ 

รวมทั้งหยุดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการรวมกลุ่มคนจ�านวนมาก

๒. ส�านักงานเขตหลักสี่ มีสวนสาธารณะในพื้นที่ จ�านวน ๒ แห่ง ดังนี้

  ๑)  สวนสาธารณะบึงสีกัน มีพื้นที่ทั้งหมด ๕๑ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่สวน ๑๑ ไร่ และพื้นที่รับน�้า ๔๐ ไร่                

  ๒)  สวนสาธารณะเคหะทุ่งสองห้อง มีพื้นที่ทั้งหมด ๘ ไร่ ๑๐.๖ ตารางวา 

    ส�านักงานเขตหลักสี่ได้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) โดยมีการประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนปรนส�าหรับประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะ รวมทั้งการใช้

มาตรการบงัคบั เช่น จดัให้มจีดุคดักรองโดยการตรวจวดัอณุหภมูร่ิางกาย จดัให้มแีอลกอฮอล์ ๗๐% ส�าหรบัท�าความสะอาดมอื  

ณ จดุเข้า - ออก จดัให้มทีางเข้าออกตามความเหมาะสม ให้ออกก�าลังกายเฉพาะการเดนิ - วิง่โดยต้องเว้นระยะห่างระหว่าง

กัน ๒ เมตร งดเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ และก�าหนดช่วงเวลาท�าความสะอาดห้องน�้าอย่างน้อยทุก ๒ ชั่วโมง

๓.  ส�านักงานเขตราชเทวี มีสวนสาธารณะในพื้นที่ ๔ สวน ดังนี้

  ๑.  สวนราชเทวีภิรมย์ มีพื้นที่ ๑๖ ไร่ ๘๙ ตารางวา มีผู้มาใช้สวนประมาณวันละ ๕๐-๑๐๐ คน/วัน 

  ๒.  สวนรมย์ราชเทวี มีพื้นที่ ๑๐ ไร่ มีผู้มาใช้สวนประมาณวันละ ๖๐-๑๕๐ คน/วัน

  ๓.  สวนเงิน มีพื้นที่ ๓ ไร่ โดย มีผู้มาใช้สวนประมาณวันละ ๓๐-๕๐ คน/วัน

  ๔.  สวนเฉลิมหล้า มีพื้นที่ ๓ งาน มีผู้มาใช้สวนประมาณวันละ ๕๐-๘๐ คน/วัน 

    ส�านักงานเขตราชเทวีได้ก�าหนดมาตรการป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

     ๑. ปิดประกาศห้ามใช้สวนสาธารณะชั่วคราว

         ๒. ประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนปรนส�าหรับประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะโดยใช้มาตรการบังคับ 

เช่น จดัให้มจีดุคดักรองโดยการตรวจวดัอณุหภมูร่ิางกาย จดัให้มแีอลกอฮอล์ ๗๐% ส�าหรบัท�าความสะอาดมอื ณ จดุเข้า - ออก  

และมีอ่างล้างมือ จัดให้มีทางเข้า - ออก ทางเดียว ผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะต้องลงชื่อทุกครั้ง ท�าความสะอาดห้องน�้า 

ห้องสขุาอย่างสม�า่เสมอ และจดัเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัแนะน�าให้ความรูก้บัประชาชนทีม่าใช้บรกิารสวนสาธารณะ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ส�านักสิ่งแวดล้อมและส�านักงานเขตยังไม่ได้น�า Platform “ไทยชนะ” มาใช้ในการลงทะเบียนหรือติดตามผู้มา

ใช้บริการสวนสาธารณะ กรณีมีผู้ติดเชื้อเข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะอาจเป็นอุปสรรคในการติดตามผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงใน
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การสัมผัสใกล้ชิด จนอาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดแบบ Super Spreader ดังนั้น จ�าเป็นต้องก�าหนด

มาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เช่น การลงชื่อ - นามสกุล พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะเพื่อ

ความสะดวกในการติดตามตัว

๒.  ควรสร้างความเข้าใจกบัเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในการท�าความสะอาดห้องสขุาสาธารณะอย่างถกูวธีิ พร้อมก�าชบั

ให้หมั่นท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยการสัมผัส 

๓.  การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ช่วยปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงมาตรการผ่อนปรน อาจขอความร่วมมอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมส่ีวนร่วมในการควบคมุ 

ก�ากับดูแลประชาชนที่อาจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนด 

๔.  ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ผ่านเสียงตามสายภายในสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 ๓.๒ แนวทางการเพิ่มสวนแนวตั้ง หรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอาคารสูง และการประสานความร่วมมือกับเจ้าของ 

อาคารประเภทต่าง ๆ รวมทั้งโครงการรถไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

สถานการณ์พ้ืนทีส่เีขยีวของกรงุเทพมหานครในปัจจบัุน กรงุเทพมหานครมสีวนสาธารณะและสวนหย่อม ๘,๕๗๘ แห่ง  

พื้นท่ี ๒๕,๐๗๒ ไร่ ๒ งาน ๖๙๐๖๙ ตารางวา หรือ ๔๐,๑๑๖,๒๗๘.๗๔ ตารางเมตร คิดเป็น ๒.๕๖% ของพื้นที่

กรุงเทพมหานคร คดิเป็นอตัราส่วนพืน้ทีสี่เขียวต่อประชาชนคอื ๗.๐๘ ตารางเมตร/คน ซึง่ตามทีอ่งค์การอนามยัโลกก�าหนด

มาตรฐานพื้นที่สีเขียวต่อจ�านวนประชากร ก�าหนดไว้ ๑๐ ตารางเมตร/คน ซึ่งโครงการ Green Bangkok ก�าหนดแผนงาน

และแนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ดังนี้

๑.  เชิญชวน สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของตนเอง

๒.  ส่งเสริมการท�าสวนบนอาคารสูง และสวนแนวก�าแพงหรือสวนแนวตั้ง ซึ่งในการประชุมแนวดิ่งผู้บริหารกับ

ส�านักงานเขต ได้มอบนโยบายให้ทุกส�านักงานเขตส�ารวจพื้นที่ว่างเปล่าที่เหมาะสมจะสร้างเป็นสวนสาธารณะ  

๓.  ใช้ผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานครในการบังคบัใช้ประโยชน์พ้ืนทีใ่นการก่อสร้างอาคาร ให้มพีืน้ทีว่่างต่อพืน้ทีอ่าคาร

รวม โดยให้ ๕๐% ของพื้นที่ว่าง ต้องเป็นพื้นที่ที่น�้าซึมผ่านได้เพื่อการปลูกต้นไม้

๔.  ส่งเสริมการจัดท�ากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนให้เข้ามารับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้านส่ิงแวดล้อม

และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

๕.  ก�าหนดแนวทางการจัดหาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครโดยการส�ารวจพื้นที่ราชพัสดุ ซ่ึงหน่วยงานต่าง ๆ 

หมดความจ�าเป็นที่ต้องใช้งาน ปล่อยทิ้งร้าง มอบให้กรุงเทพมหานครน�าไปจัดท�าพื้นที่สีเขียว

๖.  หาพนัธมติรทกุภาคส่วนในการจดัหาพืน้ทีท่ีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์น�ามาท�าสวนสาธารณะ สวนหย่อม จากการหารอื 

ภาคเอกชนมีบริษัทเอกชนที่เป็นพันธมิตร เช่น โครงการฟอเรสต์เทียร์ โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์  

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีแผนจะพัฒนาพื้นที่สีเขียวรูปแบบป่าในเมือง เป็นโครงการ 

ของภาคเอกชน พื้นที่ประมาณ ๓๐ ไร่ บริเวณพื้นที่เขตบางนา ซ่ึงเป็นพื้นที่เช่ือมต่อระหว่างเขตบางนา และบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะน�ามาเป็นแบบอย่าง

๗.  ก�าหนดให้เกาะกลาง ทางเท้าของกรุงเทพมหานครจัดท�าพื้นที่สีเขียวในรูปแบบที่เหมาะสม

๘.  ส�ารวจและอนุรักษ์พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร

๙.  ด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด�าริโดยกรุงเทพมหานคร

๑๐. ด�าเนินกิจกรรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
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๑๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจเรื่องการปลูกดูแลบ�ารุงรักษาต้นไม้

๑๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบความส�าคัญของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กรงุเทพมหานครมแีผนพฒันาภมูทิศัน์สวนสาธารณะคลองช่องนนทร ี(Canal Park For All) จะเป็นสวนสาธารณะ

เลียบคลอง ซ่ึงเป็นต้นแบบของการพลิกฟื้นระบบนิเวศคลองแห่งแรก โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี  

เป็นครัง้แรกของ กทม. ทีไ่ด้ด�าเนนิการพฒันาคลองในรปูแบบของ “สวนเลียบคลอง” หรอื Linear Park ซึง่มแีนวคิดส�าคัญ 

๔ ประการ คือ เขียว - คลอง - คน - ความรู้

โดยพื้นที่โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เริ่มต้นจากถนนสุรวงศ์ – แม่น�้าเจ้าพระยา ระยะทางรวม 

๔.๕ กิโลเมตร ซึง่จะต้ังอยูใ่นพืน้ท่ี ๓ เขต ได้แก่ เขตบางรกั เขตสาทร และเขตยานนาวา พืน้ทีด่�าเนนิการแบ่งเป็น ๔ ช่วง ดงันี้ 

ช่วงที่ ๑ ช่วงถนนสุรวงศ์ – ถนนสีลม

ช่วงที่ ๒ ช่วงถนนสาทร – ถนนจันทน์

ช่วงที่ ๓ ช่วงถนนจันทร์ – ถนนรัชดาภิเษก

ช่วงที่ ๔ ช่วงถนนรัชดาภิเษก – ถนนพระราม ๓

พื้นที่ที่จะพัฒนาน�าร่องเป็นจุดแรก โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งอยู่ระหว่าง Skywalk 

ช่องนนทร ีและทางกลับรถหน้ามหาวทิยาลยัราชมงคลเทคนคิกรงุเทพฯ ความยาวตลอดแนว ๑.๒ กโิลเมตร รวมทัง้สองฝ่ัง

จะมีระยะทางรวม ๒.๔ กิโลเมตร การออกแบบจะมุ่งเน้นให้สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ได้ส�าหรับทุกเพศ ทุกวัย และ

ทุกกลุ่ม โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวม และระบายน�้า รวมถึงการรับน�้า เพื่อช่วยป้องกันน�้าท่วมไว้เป็นอย่างดี  

ซึ่งจะสามารถรับน�้าในพื้นท่ีเขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา ระบายลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยาต่อไปได้ ซึ่งโครงการ

พัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี นับเป็นครั้งแรกของกรุงเทพมหานคร ที่ได้ด�าเนินการพัฒนาคลองในรูปแบบของ  

“สวนเลียบคลอง” หรือ Linear Park การพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี นอกจากจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพน�้า 

ฟื้นคืนอัตลักษณ์ และความมีชีวิตชีวาในคลองแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พัฒนาทางสาธารณะให้เชื่อมเมือง 

เชื่อมทางสัญจร สร้างพื้นที่ส�าหรับเป็นสถานที่พักผ่อน เป็นทางออกก�าลังกาย อาทิ วิ่ง เดิน และปั่นจักรยาน รวมทั้งเป็น

พื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในเมืองได้อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  กรุงเทพมหานครควรขอความร่วมมือส่วนราชการหรือภาคเอกชน เช่น บริเวณพื้นที่ใต้ทางด่วน หรือเสาต่อม่อ 

รถไฟฟ้า จดัท�าเป็นสวนแนวตัง้หรอืสวนรปูแบบอืน่ ๆ  ตามสภาพพ้ืนที ่โดยพจิารณาตามพนัธุไ์ม้ทีเ่หมาะสม ท�าความเข้าใจ

ประชาชนและภาคเอกชนให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตนเอง 

๒.  ในพื้นที่คูคลองท่ีมีการก่อสร้างเขื่อนเลียบคลองต่าง ๆ ควรบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับภูมิทัศน์พื้นที่

โดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียว

 ๓.๓ แนวทางการบ�ารุงรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม หรือพื้นที่สีเขียวท่ีส�านักสิ่งแวดล้อมโอนภารกิจให้อยู่ใน 

ความดูแลของส�านักงานเขต 

ผู้บริหารกรงุเทพมหานครไดม้นีโยบายให้ส�านกัสิง่แวดล้อมมอบสวนหยอ่ม หรือพืน้ทีส่ีเขยีวทีม่ีพืน้ทีต่�า่กวา่ ๒๐ ไร่ 

ให้ส�านักงานเขตดูแลรับผิดชอบ แต่อาจมีบางแห่งมีพื้นที่มากกว่า ๒๐ ไร่ รายละเอียด ดังนี้

ส�านักงานเขตคันนายาว สวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนวงแหวนรอบนอกตัดกับถนนรามอินทรา

ส�านักงานเขตคลองเตย ถนนรัชดาภิเษก (จากแยกอโศก-แยกคลองเตย)

ส�านักงานเขตดินแดง ถนนรัชดาภิเษก (ทางเท้าฝั่งขาออกจากแยกฟอร์จูน-คลองบางน�้าแก้ว

        สวนหย่อมถนนมิตรไมตรี
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ส�านักงานเขตดุสิต  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย 

        สวนหย่อมถนนพิษณุโลก

        สวนหย่อมถนนศรีอยุธยา

ส�านักงานเขตทวีวัฒนา สวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑลสาย ๒ (คลองต้นไทร)

        สวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนบรมราชชนนีตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย ๒ 

        (วงแหวน)

ส�านักงานเขตธนบุรี สวนหย่อมหน้าส�านักเทศกิจ พื้นที่ ๑.๕ ไร่

        สวนหย่อมหน้าโรงเรียนศึกษานารี พื้นที่ ๑ ไร่

        สวนหย่อมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (แยกสาทร)

ส�านักงานเขตคลองสาน สวนเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พื้นที่ ๓๑.๘ ไร่

ส�านักงานเขตพญาไท สวนอารีย์สัมพันธ์ (ข้างกรมประชาสัมพันธ์)

ส�านักงานเขตพระนคร สวนหย่อมหน้ากรมการรักษาดินแดง พื้นที่ ๑.๒๕ ไร่

        สวนหย่อมด้านหน้าโรงเรียนวัดราชบพิธ

        สวนหย่อมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

        สวนหย่อมเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร

        สวนหย่อมคลองถมวัดสุทัศน์

ส�านักงานเขตราชเทวี สวนถนนศรีอยุธยา

ส�านักงานเขตสาทร  สวนริมคลองสาทร

ส�านักงานเขตคลองสามวา สวนสาธารณะบึงสะแกงามสามเดือนและบึงมะขามเทศเฉลิมพระเกียรติ

ส�านักงานเขตบางกอกน้อย สวนถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (จากเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าฯ-แยกบรมราชชนนี)

        สวนถนนอรุณอัมรินทร์ (จากแยกบางยี่ขัน-คลองบางกอกน้อย)

ส�านักงานเขตบางพลัด สวนจรัญภิรมย์

ส�านักงานเขตจตุจักร ถนนรัชดาภิเษก (คลองบางน�้าแก้ว-ประชานุกูล)

        สวนหย่อมหน้าศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ ๖ สะพานต่างระดับบริเวณคลองประปา

        สวนหย่อมหน้าวัดเสมียนนารี

        สวนสมเด็จย่า ๘๔ ปากทางถนนลาดพร้าวข้างห้างเซ็นทรัล

        สวนป่าประชานิเวศน์

        สวนป่าประชาชื่น ทางเข้าหมู่บ้านประชานิเวศน์

        สวนป่าทางต่างระดับรัชดาภิเษก-วิภาวดีรังสิต

ส�านักงานเขตห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก จากแยกฟอร์จูน-คลองบางน�้าแก้ว

        สวนพรรณภิรมย์

ส�านักงานเขตประเวศ สวนบรเิวณทางแยกต่างระดบัวงแหวนรอบนอกตดักบัถนนกรงุเทพชลบรุสีายใหม่  

         (มอเตอร์เวย์)

ส�านักงานเขตมีนบุรี สวนบึงกระเทียม

ส�านักงานเขตสวนหลวง สวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์ตัดกับถนนพระราม ๙
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คณะกรรมการฯ ได้หารือและพิจารณาร่วมกับส�านักสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคกรณีมอบพื้นที่สีเขียวให้

ส�านักงานเขตดูแลในแต่ละพื้นที่ ซึ่งได้รับทราบปัญหาของส�านักงานเขตว่า การปรับปรุงพื้นที่สีเขียวที่ได้รับมอบจากส�านัก

สิ่งแวดล้อมโดยใช้งบประมาณของส�านักงานเขตด�าเนินการอาจไม่มีประสิทธิภาพ เพราะสวนบางแห่งพื้นที่มาก ทรุดโทรม 

ต้องใช้งบประมาณสูง แต่ส�านกังานเขตมงีบประมาณรายจ่ายประจ�าปีจ�ากดัและมภีาระงานส่วนอืน่ทีจ่�าเป็นต้องด�าเนนิการ

เร่งด่วนหลายด้าน บางครัง้ต้องทยอยแบ่งเนือ้งานซ่อมแซมเฉพาะจดุในแต่ละปี ไม่สามารถปรบัปรงุได้ครบทัง้พืน้ทีจ่งึไม่เกดิ

ประโยชน์ในการงานของประชาชน คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็ว่า แม้ส�านกัส่ิงแวดล้อมจะโอนพืน้ทีใ่ห้ส�านกังานเขตรบัผิด

ชอบดแูล แต่การขอจดัสรรงบประมาณในการปรบัปรงุซ่อมแซม ส�านกัสิง่แวดล้อมควรเป็นหน่วยงานหลกัในการส�ารวจและ

ขอจัดสรรงบประมาณภาพรวมให้กับส�านักงานเขต เพราะส�านักงานเขตต้องแก้ไขความเดือดร้อน ซ่อมแซมสาธารณูปโภค

ให้ประชาชนในพื้นที่ การดูแลสวนที่มีพื้นที่มากกว่า ๒๐ ไร่ จะเป็นภาระด้านงบประมาณของส�านักงานเขตในแต่ละปี  

ซึง่มหีลายส�านกังานเขตทีร่บัผดิชอบสวนสาธารณะทีม่พีืน้ทีม่ากกว่า ๒๐ ไร่ ส�านกัส่ิงแวดล้อมควรส�ารวจความต้องการของ

ส�านักงานเขตและจัดท�าโครงการในภาพรวมทั้งกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ส�านักสิ่งแวดล้อมควรเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลความจ�าเป็นในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สีเขียว

ในพื้นที่เขตต่าง ๆ เพื่อจัดท�าโครงการเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณในภาพรวม ในค�าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ 

๒.  การสร้างสวนสาธารณะหรอืพืน้ทีส่เีขียว กรงุเทพมหานครควรเน้นวตัถปุระสงค์ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์

พื้นที่ได้เป็นหลักและแบ่งพื้นที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น สวนสาธารณะที่เน้นไม้ยืนต้น ลู่วิ่ง พื้นที่ออกก�าลังกาย เป็นต้น พื้นที่

สีเขียวที่มีประชาชนมาใช้ประโยชน์ได้จะเกิดประโยชน์ได้มากกว่าพื้นที่สีเขียวที่ไม่มีการใช้ประโยชน์

๔. การสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
 ๔.๑ การพิจารณารายการงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้จ่ายในปี ๒๕๖๔

สภากรุงเทพมหานครได้มีมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มอบคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและ 

สิง่แวดล้อม พจิารณารายการงบประมาณเสนอขอขยายเวลาเบกิจ่ายเงนิกนัเหลือ่มปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่เบกิจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของส�านกัสิง่แวดล้อม ซึง่มรีายการทีเ่สนอสภากรงุเทพมหานครพจิารณา จ�านวน ๑๓ รายการ 

ดังนี้

๑.  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบขนถ่ายมูลฝอยพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน  

พระต�าหนักจิตรลดารโหฐานบริเวณโค้งลั่นทม หมวดเงินอุดหนุน ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงินที่ขอขยาย ๖๑,๓๖๕,๔๔๐ บาท 

๒.  ค่าจ้างเหมาเดินระบบและบ�ารุงรักษาระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านจอแสดงผลริมเส้นทางจราจร  

หมวดค่าตอบแทนฯ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงินที่ขอขยาย ๑,๖๖๘,๐๐๐ บาท 

๓.  จ้างเหมาเอกชนก�าจดัมลูฝอยโดยระบบเตาเผามลูฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตนัต่อวนั ท่ีศนูย์ก�าจดัมลูฝอย

อ่อนนุช หมวดรายจ่ายอื่น วงเงินที่ขอขยาย ๑,๐๐๐ บาท

๔.  จ้างเหมาเอกชนก�าจดัมลูฝอยโดยระบบเตาเผามลูฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตนัต่อวนั ท่ีศนูย์ก�าจดัมลูฝอย

อ่อนนุช หมวดรายจ่ายอื่น ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงินที่ขอขยาย ๖,๐๕๙,๕๖๙ บาท

๕.  จ้างเหมาเอกชนก�าจดัมลูฝอยโดยระบบเตาเผามลูฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตนัต่อวนั ท่ีศนูย์ก�าจดัมลูฝอย

หนองแขม หมวดรายจ่ายอื่น ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงินที่ขอขยาย ๖,๐๕๙,๕๖๙ บาท

๖.  จ้างเหมาเอกชนก�าจดัมลูฝอยโดยระบบเตาเผามลูฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตนัต่อวนั ท่ีศนูย์ก�าจดัมลูฝอย

หนองแขม หมวดรายจ่ายอื่น ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงินที่ขอขยาย ๑,๐๐๐ บาท
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๗.  จ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่และน�าไปก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ที่ศูนย ์

ก�าจัดมูลฝอยสายไหม หมวดรายจ่ายอื่น ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน (ส�านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาร่างสัญญา อยู่ระหว่าง 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ความเห็นชอบ) วงเงินที่ขอขยาย 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๘.  จ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่และน�าไปก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะที ่

ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม หมวดรายจ่ายอื่น ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน (ส�านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาร่างสัญญาแล้ว

อยู่ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ความเห็นชอบ) วงเงินที่

ขอขยาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๙.  จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขมและน�าไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ หมวดราย

จ่ายอืน่ (ส�านกัสิง่แวดล้อมขอยกเลกิการขยายกันเงนิรายการนี ้เนือ่งจากได้รบัอนมุตัเิงนิยมืสะสม มาสมทบเบิกค่างวดงาน

และได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว)

๑๐. จัดหาระบบบ�าบัดน�้าเสียขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม หมวดรายจ่ายอื่น (ส�านักสิ่งแวดล้อมขอยกเลิกการขยายกันเงินรายการนี้ เนื่องจากได้รับ

อนุมัติเงินยืมสะสมมาสมทบเบิกค่างวดงานและได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว)

๑๑. จ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยพร้อมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและของเสียชุมชน หมวดราย 

จ่ายอื่น ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันเนื่องจากส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ความเห็นชอบ วงเงินที่ขอขยาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒. จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยรัชวิภาและน�าส่งไปก�าจัดที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร หมวดรายจ่ายอื่น จ�านวนเงินที่ขอขยาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๓. ก่อสร้างสวนจากภูผาสู่มหานทีในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน (อยู่ระหว่างประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะลง

นามสัญญาได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓) วงเงินที่ขอขยาย ๙,๑๗๔,๐๐๐ บาท  

 ๔.๒ รายการท่ีขออนมัุตเิบกิเหลือ่มปี (กรณยีงัไม่ก่อหนีผ้กูพนั) งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อมพิจารณารายการงบประมาณที่ส�านักส่ิงแวดล้อม ขออนุมัติ

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งมีรายการที่เสนอสภากรุงเทพมหานคร

พิจารณา จ�านวน ๑๒ รายการ แบ่งเป็น

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท  

๑.  โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยอันตราย จ�านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง  

แต่มีนโยบายให้ชะลอโครงการท�าให้ต้องกลับมาแก้ไขแผนและสืบราคาใหม่

๒.  ค่าวัสดุท�าความสะอาดถนน จ�านวนเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการ

ประกวดราคา

๓.  โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด ๘ ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย 

จ�านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อฯ

๔.  โครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต�่ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือก�าลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต�่ากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จ�านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรายงานผลการ

พิจารณาและขออนุมัติซื้อฯ
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๕.  โครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต�่ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือก�าลัง

เคร่ืองยนต์สงูสดุไม่ต�า่กว่า ๑๗๐ กโิลวตัต์ แบบบรรทกุน�า้ พร้อมติดตัง้ระบบฉดีน�า้แรงดันสงูและอปุกรณ์ฉีดน�า้แบบละอองน�า้ 

จ�านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกวดราคา ครั้งที่ ๒ ก�าหนดและดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ ๑๐ สิงหาคม - ๘ กันยายน 

๒๕๖๓ เสนอราคาวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประกวดราคา

๖. โครงการปรบัปรงุสาธารณปูโภคและอาคารสถานทีภ่ายในสวนลมุพนิ ีจ�านวนเงนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยูร่ะหว่าง

คณะกรรมการจัดท�าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๖๗,๙๐๗,๔๒๐ บาท

๑.  ค่าใช้จ่ายในการพฒันาระบบบรหิารจดัการค่าธรรมเนยีมการให้บริการในการจดัการมลูฝอยของกรงุเทพมหานคร  

จ�านวนเงนิ ๗๑,๘๖๗,๔๒๐ บาท อยูร่ะหว่างการจดัท�าร่างขอบเขตของงานและก�าหนดราคากลาง ซึง่ต้องใช้ระยะเวลาในการ

จัดท�าเนื่องจากมีรายละเอียดของเนื้องานที่ซับซ้อน เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลการ

ช�าระเงนิกบัสถาบนัการเงนิ คาดว่าจะแล้วเสรจ็และลงนามร่างขอบเขตงานและราคากลางประมาณเดอืนกนัยายน ๒๕๖๓

๒.  จัดหาระบบขนถ่ายมูลฝอยพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในพื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ๙๐๔ 

(ราชวิถี) สถานีที่ ๑ จ�านวนเงิน ๑๗,๘๗๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อฯ

๓.  จัดหาระบบขนถ่ายมูลฝอยพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในพื้นที่เขตพระราชฐานต�าหนักจิตรลดา

รโหฐาน บริเวณ ทม.รอ. จ�านวนเงิน ๘๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อฯ

๔.  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระที่นั่งวิมานเมฆ จ�านวนเงิน ๔๖,๐๙๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

๕.  ปรับปรงุภูมทิศัน์บริเวณพระต�าหนกัไม้วงัศุโขทยั จ�านวนเงนิ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (ส�านกัสิง่แวดล้อมแจ้งยกเลกิ

รายการขอกันเงินงบประมาณรายการนี้ เนื่องจากได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (ลงนามสัญญาในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓)

๖.  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) พร้อมเดินระบบในสวน

สาธารณะของกรุงเทพมหานคร จ�านวนเงิน ๔๔,๓๗๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  กรุงเทพมหานครควรจัดการฝึกอบรมหรือสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับหัวหน้าหน่วยงานและ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน เพื่อให้การด�าเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างถกูต้อง รอบคอบ รดักมุ ไม่เกดิความเสียหายต่อหน่วยงาน  และป้องกนัความเส่ียง กรณเีจ้าหน้าที่

ด�าเนนิการฝ่าฝืนกฎหมายหรอืระเบยีบดงักล่าวโดยขาดความระมดัระวงั ขาดความรู ้ความเข้าใจทีถ่กูต้อง ซึง่จะต้องรบัผดิ

ทางอาญาและทางวินัยตามที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในเรื่องดังกล่าวก�าหนดไว้

๒.  หน่วยงานท่ีเสนอโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณควรมีความพร้อมในการด�าเนินการโครงการให้แล้วเสร็จ

ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งมีการวางแผนจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทัง้หน่วยงานของกรงุเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก เพือ่ให้การใช้จ่ายงบประมาณของกรงุเทพมหานครเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ เพราะโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

มีการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ท�าให้โครงการอื่นที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมไม่สามารถด�าเนินการได้ 

ส่งผลให้ประชาชนเสียโอกาสในการได้รับการบริการที่จ�าเป็น
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คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ

สรุปผลงานของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
          และติดตามงบประมาณ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์
ประธานกรรมการ

นายธวัชชัย ฟักอังกูร
รองประธานกรรมการ

นายค�ารณ โกมลศุภกิจ
กรรมการ

นายวิชาญ ธรรมสุจริต  
กรรมการ

นายภาส ภาสสัทธา
กรรมการ

นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ

ติดตามความคืบหน้าในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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ติดตามเรื่องการบริหารจัดการและความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

ติดตามการด�าเนินงานของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
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ติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
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ติดตามการบริหารโครงการโรงเรียนสองภาษาและภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
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สรุปผลงาน
คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ในคราวประชุม

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

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๖ คน ดังนี้

๑. นายเชนทร์   วิพัฒน์บวรวงศ์  ประธานกรรมการ

๒. นายธวัชชัย   ฟักอังกูร  รองประธานกรรมการ

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�านักงานเลขานุการสภา

          กรุงเทพมหานคร

๒.  นางสาวปัทมา  สุรวัตร  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

          กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

          ส�านักงานเลขานุการสภา

          กรุงเทพมหานคร

๓. นางสาวมณีรัตน์  ศรีก�าเหนิด  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

          กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

          ส�านักงานเลขานุการสภา

          กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการจ�านวน ๕ คณะ ประกอบด้วย

๑.  คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ ๑ 

  เพื่อท�าหน้าท่ีพิจารณา ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องของส�านักพัฒนาสังคม ส�านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ส�านักการแพทย์ ส�านักอนามัย 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลาง และส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพตะวันออก โดยมี 

นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ
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๒.  คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ ๒

  เพื่อท�าหน้าท่ีพิจารณา ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องของส�านักการจราจรและขนส่ง  ส�านักเทศกิจ ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส�านักงานเขต

ในกลุ่มกรุงเทพใต้ โดยมีนายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ

๓.  คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ ๓

  เพื่อท�าหน้าท่ีพิจารณา ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องของส�านักสิ่งแวดล้อม หน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และส�านักงานเขตในกลุ่ม 

กรุงเทพเหนือ โดยมีนายค�ารณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานอนุกรรมการฯ

๔.  คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ ๔

  เพื่อท�าหน้าท่ีพิจารณา ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องของส�านักการโยธา ส�านักการระบายน�้า ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง และส�านักงานเขตในกลุ่ม

กรุงธนใต้ โดยมีนายภาส ภาสสัทธา เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

๕.  คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ ๕

  เพื่อท�าหน้าท่ีพิจารณา ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องของส�านักการศึกษา และส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือ โดยมีนายธวัชชัย ฟักอังกูร เป็นประธาน

อนุกรรมการฯ

ผลการด�าเนินงาน
๑. ติดตามการเตรียมความพร้อมในการด�าเนินการเกี่ยวกับด้านการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร

๑.๑ การเตรยีมความพร้อมในการจัดเกบ็ภาษท่ีีดนิและสิง่ปลกูสร้างตามพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง  

พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๒  ตดิตามความคบืหน้าค�าตดัสนิของอนุญาโตตลุาการระหว่างประเทศกรณรีถและเรอืดบัเพลงิ รวมทัง้แนวทาง

การด�าเนนิงานของกรงุเทพมหานคร และงบประมาณในการด�าเนนิงานของส�านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับค�าตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศกรณีรถและเรือดับเพลิง

๑.๓ ตดิตามความคืบหน้าในการจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและส่ิงปลูกสร้างตามพระราชบญัญตัภิาษทีีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
๒.๑  รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินกิจกรรมการสอนดนตรีไทย/สากล ให้กับประชาชนของกรุงเทพมหานคร 

รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการด�าเนินงาน

๒.๒  ติดตามผลการจัดเก็บรายได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึง ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓  

เปรียบเทียบกับประมาณการรายรับและผลกระทบจากการจัดเก็บ พร้อมติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ 

๒.๓  การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา พร้อมกับเรื่องค่าใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับ

สถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๒.๔ รับทราบเรื่องการบริหารงานของกองโรงงานช่างกล ความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้จ่าย

เงินทุนหมุนเวียน
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๒.๕ ติดตามการด�าเนินงานของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

๒.๖  ติดตามเรื่องการบริหารจัดการและความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณของส�านักสิ่งแวดล้อม ส�านักงาน

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย และส�านักงานเขตในกลุ่ม

กรุงเทพเหนือ

๒.๗ ติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเบิกจ่าย การจัดหาครุภัณฑ์ การจัดจ้างของ

ส�านักการระบายน�้า ส�านักการโยธา และส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้

๒.๘  ติดตามปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานของโรงเรียนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้

๒.๙ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณค่าซ่อมแซมส�าหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเฉลี่ยโรงเรียนละ 

๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาจ�าเป็นเร่งด่วน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือ

๒.๑๐  ตดิตามการบรหิารโครงการโรงเรยีนสองภาษาและโครงการภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะชวีติในกลุ่มกรงุธนเหนอื

๓. ตดิตามการพฒันา ปรบัปรุงหน่วยงานทีผ่ลการด�าเนนิงานเกีย่วเนือ่งกบัการเงนิ การคลงัของกรงุเทพมหานคร
ติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาสถานะของส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบที่ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย
๔.๑ ขอความเห็นชอบด�าเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปี

๔.๒  ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการสนบัสนนุกจิการอาสาสมคัรของกรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. ....

๔.๓  ขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหล่ีอมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร

๔.๔  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ�ารุงท้องที่

๑.  พนกังานเจ้าหน้าทีม่หีน้าทีส่�ารวจ ประเมนิ  

 และจัดเก็บภาษี

๒. การจัดเก็บภาษีค�านวณจากมูลค่าที่ดิน 

 และสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์

๓. ก�าหนดอัตราภาษีเป็นแบบก้าวหน้าตาม 

 มาตรฐานมลูค่าของทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง

๔. การเพิม่กระบวนการสร้างความโปร่งใสใน 

 การจัดเก็บภาษีโดยประชาชนมีส่วนร่วม

๕. การก�าหนดมาตรการเพื่อสร ้างความ 

 รับผิดชอบในการช�าระภาษี

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  

 โดยการเชื่อมโยงข้อมูลท่ีดินและสิ่งปลูก 

 สร ้างของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ  

 กรมทีด่นิ กรมธนารกัษ์ และองค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถิ่น เข้าด้วยกัน

๗.  กฎหมายไม่ให้อ�านาจประเมินย้อนหลัง

๑. เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ย่ืน 

 แบบแสดงรายการเพ่ือเสยีภาษี

๒. ใช้ฐานค่ารายปีหรอืค่าเช่าต่อปี

 ในการประเมินภาษี จึงซ�้าซ้อน 

 กับการเก็บภาษีเงินได้จากการ 

 ให้เช่าทรัพย์สิน

๓. การประเมินค่ารายปีขึ้นกับ 

 ดลุยพนิจิของพนกังานเจ้าหน้าที ่

 ในการก�าหนดค่าเช่าที่สมควร 

 ให้เช่าได้ในปีหนึ่ง

๔. อัตราภาษีที่จัดเก็บก�าหนดไว ้

 ในอัตราร้อยละ ๑๒.๕ ของ 

 ค่ารายปี

๕. กฎหมายให้อ�านาจประเมิน 

 ย้อนหลัง

๑. เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ย่ืน 

 แบบแสดงรายการเพ่ือเสยีภาษี

๒. ฐานภาษีไม่เป็นปัจจุบัน 

 เนื่องจากราคาปานกลางของ

 ทีด่นิทกุรอบ ๔ ปี ยงัคงใช้ราคา 

 ปานกลางที่ดินเดิมที่ใช้ในการ 

 ประเมินภาษีปี ๒๕๒๑-๒๕๒๔

๓.  มีการลดหย่อนเนื้อที่ดินที่น�า 

 มาค�านวณภาษเีป็นจ�านวนมาก

๔. อัตราภาษีมีการก�าหนดตาม 

 ชั้นของราคาปานกลางที่ดิน 

 มากถึง ๓๔ ชั้น และมีลักษณะ 

 ถดถอย โดยที่ดินที่มีมูลค่าสูง 

 เสยีภาษใีนอตัราเฉลีย่ทีต่�า่กว่า 

 ที่ดินที่มีมูลค่าต�่า

๕. กฎหมายให้อ�านาจประเมิน 

 ย้อนหลัง

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของภาษีใหม่กับภาษีเดิม

๑. ติดตามการเตรียมความพร้อมในการด�าเนินการเกี่ยวกับด้านการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร
๑.๑ การเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งกฎหมาย

ดังกล่าวก�าหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้มี

ผลเป็นการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยภาษีบ�ารุงท้องที่ แต่บทเฉพาะกาลยังคงให้

ใช้บังคับกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ�ารุงท้องที่ ที่ต้องเสียหรือที่พึงช�าระหรือที่ค้างอยู่
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การเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๑. ส�านักการคลังได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยการได้มีค�าสั่งแต่งตั้ง 

คณะท�างานเตรียมความพร้อมเพื่อการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดให้มี 

การสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับเจ้าหน้าที่กองรายได้ ส�านักการคลัง และเจ้าหน้าที ่

ฝ่ายรายได้ทุกส�านักงานเขต เมื่อได้รับข้อมูลจากกรมที่ดินก็ได้จัดส่งให้ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง เมื่อเดือนสิงหาคม 

๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็นข้อมลูทีด่นิ ประมาณ ๒,๗๒๒,๐๐๐ แปลง และข้อมลูห้องชดุ ประมาณ ๘๙๐,๐๐๐ ห้อง ส�านกัการคลัง 

ได้จัดให้มีการประชุมภาษีสัญจร ๖ กลุ่มเขต เพื่อให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 

และสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ในการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

รวมถึงได้มีการเวียนแจ้งแนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ส�านักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต 

เพื่อด�าเนินการและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/๑๖๘๘๕ ลงวันที่  

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และได้ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (งบกลาง) เพื่อสนับสนุนการท�างานของส�านักงานเขตทั้ง  

๕๐ เขต เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าล่วงเวลา และการจ้างเหมาบริการรายบุคคล  

การคาดการณ์เกี่ยวกับรายได้และผลกระทบในการด�าเนินการจัดเก็บ

๑.  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�าหนดให้จัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างตั้งแต่ 

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ก�าหนดให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังออกกฎหมายล�าดับรองในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน 

หนึง่ร้อยยีส่บิวนั นบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างมผีลใช้บงัคบั ซึง่ครบก�าหนดเมือ่วนัที ่๑๐ กรกฎาคม 

๒๕๖๒ แต่ปัจจุบันกฎหมายล�าดับรองยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ ผลจากความล่าช้าดังกล่าว ท�าให้ไม่ทราบรายละเอียด

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่ง 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบให้ขยายก�าหนดเวลาด�าเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

ตามก�าหนดเวลาเฉพาะด้านการจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการทัว่ไป โดยขยายเวลาออก 

ไปอกี ๔ เดอืน ท�าให้กรงุเทพมหานครสามารถด�าเนนิการส�ารวจและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีด่นิและส่ิงปลูกสร้างได้เพิม่ขึน้

๒. กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเตรียมออกประกาศกระทรวงร่วมกัน ในเรื่องหลักเกณฑ์การใช้

ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย โดยผู้ถือครองห้องชุด บ้าน โรงเรือน อาคาร ตึก ตึกแถว หรือสิ่งปลูกสร้าง

อื่นใดที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัย แม้จะน�าไปปล่อยเช่าจะเสียภาษีอัตราท่ีอยู่อาศัยร้อยละ ๐.๐๒ ซึ่งท�าให้ 

รายได้ที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เป็นเชิงพาณิชย์ในอัตราร้อยละ ๐.๓ ลดลงเป็นจ�านวนมาก

๓. การบรรเทาการช�าระภาษี ตามมาตรา ๙๗ ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในกรณีที่ 

ผูเ้สยีภาษีได้รับการประเมนิภาษใีนจ�านวนทีส่งูกว่าจ�านวนภาษีโรงเรอืนและทีด่นิหรอืภาษบี�ารงุท้องทีท่ีต้่องเสยีหรอืพงึช�าระ

ในปีก่อนท่ีการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้เสียภาษีช�าระภาษีตามจ�านวนที่

ต้องเสียหรือพึงช�าระในปีก่อน เหลือจ�านวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีช�าระในปีที่ ๑ ร้อยละ ๒๕ ของจ�านวนภาษีที่เหลือ  

ปีที่ ๒ ร้อยละ ๕๐ ของจ�านวนภาษีที่เหลือ และปีที่ ๓ ร้อยละ ๗๕ ของจ�านวนภาษีที่เหลือ ผลจากการบรรเทาภาระภาษี

ท�าให้ไม่สามารถจัดเก็บได้ตามจ�านวนค่าภาษีที่ควรจัดเก็บได้

๔.  ข้อมูลของ ๕๐ ส�านักงานเขต เปรียบเทียบกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ�ารุงท้องที่เดิมกับ

อัตราการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏว่า

  ๔.๑  จัดเก็บภาษีได้ลดลง เมื่อเทียบกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  ๔.๒  จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการจัดเก็บภาษีบ�ารุงท้องที่
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จากเหตุผลดังกล่าว ท�าให้ประมาณการจัดเก็บภาษี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ตั้งไว้ ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท 

จะสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ในเบื้องต้น ประมาณ ๗,๐๐๐ ล้านบาท

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ส�านักการคลังควรเร่งเสนอโครงการจ้างเหมาเป็นรายบุคคลไปให้ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 

กรุงเทพมหานคร (ก.ก.) พิจารณา เน่ืองจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างเป็นเรื่องส�าคัญและมีผลกระทบต่อ 

งบประมาณปี ๒๕๖๔

๒.  กองรายได้ควรมีการติดตามรวบรวมและประมวลข้อมูลเพื่อจะได้น�าไปใช้ประโยชน์ในการช่วยผลักดัน

แนะน�ากลยุทธ์เพิ่มเติมให้กับฝ่ายรายได้ของแต่ละเขตให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและพัฒนาวิธีด�าเนินการ 

ให้มีประสทิธภิาพมากข้ึน ซึง่จะส่งผลให้สามารถจดัเกบ็ภาษไีด้รวดเรว็ขึน้และการใช้จ่ายงบประมาณของกรงุเทพมหานคร 

ก็จะเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

๓.  พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายใหม่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละพื้นที่ รวมทั้งแต่ละเขตอาจมีวิธีการค�านวณและการจัดเก็บที่แตกต่างกันไป จึงขอให้ส�านักการคลังรวบรวมและ

บันทึกไว้เป็นกรณีๆ ไปเพื่อใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการอ้างอิงในอนาคตต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บรายได้ของ

กรุงเทพมหานครในระยะยาว

๑.๒ ติดตามความคืบหน้าค�าตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศกรณีรถและเรือดับเพลิง รวมทั้งแนวทาง 

การด�าเนินงานของกรุงเทพมหานคร และงบประมาณในการด�าเนินงานของส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค�าตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศกรณีรถและเรือดับเพลิง

ปี ๒๕๕๗ อนุญาโตตุลาการได้ตัดสินให้รถดับเพลิงจ�านวน ๓๑๕ คันและเรือดับเพลิงจ�านวน ๓๐ ล�าพร้อมอุปกรณ์

ตกเป็นของกรุงเทพมหานครและให้น�าไปใช้ได้ ซึ่งในขณะนั้นกรุงเทพมหานครได้มีการด�าเนินงานเกี่ยวกับรถดับเพลิงเป็น 

๒ ส่วนดังนี้

ส่วนที่ ๑ จ�านวน ๑๗๖ คัน จอดอยู่ที่อ�าเภอไทรน้อย ซึ่งบริษัท สไตเออร์ ได้ไปฝากจอดไว้กับบริษัท เทพยนต์  

แอโรโมทีฟ อินดัสตรีส์ จ�ากัด 

ส่วนที่ ๒ จ�านวน ๑๓๙ คัน จอดอยู่ที่ท่าเรือ โดยบริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

หลงัจากนัน้กรงุเทพมหานครได้มกีารน�ารถจ�านวน ๑๗๖ คนั มาซ่อม ส่วนเรอืดบัเพลงิอกี ๓๐ ล�า เป็นเรอืขนาดใหญ่ 

และได้พิจารณาแล้วว่ามีความจ�าเป็นในการใช้งานเพียงแค่ ๑๐ ล�า กรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมา

เพื่อแก้ไขปัญหารถดับเพลิงตามค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีรองผู้ราชการกรุงเทพมหานคร ที่ส่ังราชการส�านัก 

ป้องกันฯ เป็นประธาน 

๑.๓ ติดตามความคืบหน้าในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการฯ ได้มกีารประชุมร่วมกับผูบ้รหิารของส�านกังานเขตและผู้ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ขอรบัทราบปัญหาอปุสรรค

ในการด�าเนินงานเก่ียวกับเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับทราบข้อมูลถึงปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานของส�านักงานเขต



208 • รายงานกจิการของสภากรงุเทพมหานคร ประจ�าป ี๒๕๖๓

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ส�านักการคลัง ควรท�าการส�ารวจความต้องการข้อมูลของส�านักงานเขต เพื่อประสานไปยังส�านักงานที่ดิน 

หรือกรมธนารักษ์ว่าต้องการทราบข้อมูลในเรื่องใดบ้าง และควรหาแนวทางการด�าเนินงานให้กับส�านักงานเขตให้ชัดเจน 

เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเรื่องของการตีความตัวบทกฎหมาย สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา เน่ืองจาก

ปัจจุบันส�านักงานเขตต้องแก้ไขปัญหาเอง ตลอดจนมีอัตราก�าลังไม่เพียงพอ ท�าให้ยังมีรายที่ค้างส�ารวจอยู่จ�านวนมาก 

กรุงเทพมหานครควรท�าแผนที่ภาษีเพื่อไม่ให้รั่วไหลและเห็นภาพรวมทั้งระบบ

๒.  กองรายได้ ควรพิจารณาว่าปัญหาที่แท้จริงในการด�าเนินงานของส�านักงานเขตคืออะไร เน่ืองจากหากยังไม่

สามารถส�ารวจได้กจ็ะไม่สามารถแจ้งการประเมนิและไม่สามารถจดัเกบ็ภาษไีด้ตามไปด้วย ซึง่เป็นปัญหาต้องพงึระมดัระวงั

๓.  ควรปรับระบบฐานข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงานให้รองรับการประมวลผลในการแจ้งประเมินภาษีที่ถูกต้องและ

มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้การประเมินค่าภาษีผิดพลาด สามารถแยกรายละเอียดอาคารพาณิชย์และบ้านออกเป็นจ�านวน

หลังได้

๔. ควรให้มีการเชื่อมโยงระบบให้สามารถช�าระภาษีต่างส�านักงานเขตได้ และสามารถออกใบเสร็จจากการ 

ช�าระเงินผ่านธนาคารหรือผ่านแอปพลิเคชัน  

๕. ส�านกังานเขตควรทดลองเปลีย่นรปูแบบการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีจ่ากการแบ่งพ้ืนทีร่บัผดิชอบ เป็นแบ่งหน้าที ่

รับผิดชอบเจาะจงเฉพาะงาน แล้วน�ามาเปรียบเทียบว่ารูปแบบใดจะได้ผลสัมฤทธิ์และมีการด�าเนินงานที่ใช้เวลาน้อยกว่า 

นอกจากนัน้ในการลงพืน้ทีอ่าจใช้วิธกีารจ้างลกูจ้างรายวนัเข้ามาช่วยส�ารวจและให้เจ้าหน้าทีข่องฝ่ายรายได้เป็นหวัหน้าทมี 

ในการลงพื้นที่ด้วย

๖.  ส�านักงานประชาสัมพันธ์ควรท�าแผนการประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในภาพรวมเพื่อช่วย

แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เป็นการช่วยลดภาระของส�านักงานเขต

๗.  ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาเรื่องโครงสร้างอัตราก�าลังของหน่วยงานที่

มีภาระงานที่เปลี่ยนไป หรือเพิ่มขึ้น 

๒. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
๒.๑ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินกิจกรรมการสอนดนตรีไทย/สากลให้กับประชาชนของกรุงเทพมหานคร  

รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการด�าเนินงาน

ส�านกัวฒันธรรมฯ ได้ด�าเนนิการจัดการเรยีนการสอนดนตรไีทย/สากล ซ่ึงอยูใ่นการด�าเนนิการของหลายหน่วยงาน

ได้แก่ กองการสังคีต ศูนย์เยาวชน ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ควรมีการทบทวนกิจกรรมที่ส�านักวัฒนธรรมฯ ด�าเนินการว่าได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายหรือไม่  

หากไม่ได้รบัความสนใจกค็วรมกีารปรบัเปลีย่นให้มคีวามสอดคล้องกบัความต้องการทีแ่ท้จรงิและสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป ควรมีเป้าหมายในการเรียนการสอนท่ีชัดเจน เพ่ือเป็นการจูงใจผู้มาเรียน รวมทั้งได้ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์อย่าง

แท้จริง 

๒.  ควรมีการหารือในภาพรวมของกรุงเทพมหานครว่า หน่วยงานใดควรด�าเนินการในด้านใด ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิด

ความซ�้าซ้อนในการด�าเนินการ
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๒.๒ ติดตามผลการจัดเก็บรายได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เปรียบเทียบ

กับประมาณการรายรับและผลกระทบจากการจัดเก็บ พร้อมติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักการคลังและส�านักงบประมาณฯ  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ส�านัก 

งบประมาณฯ เสนอฝ่ายบรหิารฯ สัง่การให้มกีารทบทวนภารกจิท่ีด�าเนนิการมาเป็นเวลานาน และไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

ปัจจบุนั เช่น เร่ืองการจ้างอาสาสมัคร ซึง่ส�านกังบประมาณฯ ควรย�า้ให้ส�านกังานเขตฯ พจิารณาตามความจ�าเป็นและเนือ้งาน

๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา พร้อมกับเรื่องค่าใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับ

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)  

คณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้บริหารของส�านักอนามัย ส�านักการแพทย์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ส�านักพัฒนาสังคม 

ส�านกัสิง่แวดล้อม และประธานผูอ้�านวยการเขต ๕๐ เขต (ผูอ้�านวยการเขตป้อมปราบศตัรพู่าย) เพือ่ขอรบัทราบความคบืหน้า 

ในการใช้จ่ายงบประมาณในช่วง ๖ เดือนท่ีผ่านมา ท้ังท่ีเป็นงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และเงินนอกงบประมาณ  

ของหมวดรายจ่ายอื่น หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในช่วงที่กรุงเทพมหานคร

เก็บรายได้ต�่ากว่าเป้าหมาย ผู้บริหารจึงได้มีนโยบายให้ปรับลดงบประมาณในปี ๒๕๖๓ ลง รวมถึงเรื่องความจ�าเป็น 

ของหน่วยงานที่ต้องจัดเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภารกิจที่

รับผิดชอบ  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ให้ส�านักการแพทย์กลับไปพิจารณาว่า โครงการท่ีขอมาแล้ว ๓๐ รายการ จะขอปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  

โดยให้ประสานงานกับส�านักงบประมาณฯ เนื่องจากปัจจุบันส�านักงบประมาณฯ ก�าลังด�าเนินการรวบรวมข้อมูลมาให ้

สภากรุงเทพมหานครพิจารณา ซ่ึงสภาฯ ต้องใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร โดยให้เน้นเร่ืองสถานการณ์โรคระบาด 

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๒.  ควรเร่งรัดการหารือร่วมระหว่างส�านักอนามัยและโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในการจัดท�าโครงการที่สามารถ

เชื่อมต่อการด�าเนินงาน เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๓.  ส�านักสิ่งแวดล้อมและส�านักงานเขตควรมียุทธศาสตร์การเตรียมตัวออกจากสถานการณ์โรคระบาดฯ  

ซึ่งในเบื้องต้นโรคระบาดฯ อาจยังไม่หมดไปในทันทีแต่เป็นเพียงทุเลาลง จึงขอให้คิดหามาตรการในการด�าเนินการ 

๒.๔ รับทราบเรื่องการบริหารงานของกองโรงงานช่างกล ความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้จ่าย 

เงินทุนหมุนเวียน

คณะกรรมการฯ ได้มกีารประชุมร่วมกบัผูอ้�านวยการกองโรงงานช่างกล และผูท้ีเ่กีย่วข้อง เพือ่ขอรบัทราบเกีย่วกบั 

การบริหารงานของกองโรงงานช่างกล ความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน ท�าให้ 

คณะกรรมการฯ ได้รบัทราบว่า กองโรงงานช่างกลมปัีญหาในการด�าเนนิงานเนือ่งจากมภีาระงานทีต้่องซ่อมยานพานะของ

กรงุเทพมหานครจ�านวนมาก และไม่สอดคล้องกบัจ�านวนบคุลากรทีม่อียู ่ท�าให้ทีผ่่านมามกัมปีระเดน็ข้อท้วงตงิจากหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ในเรื่องความล่าช้าในการด�าเนินการซ่อม คณะกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ขัน้ตอนในการด�าเนนิงานของกองโรงงานช่างกลมหีลายขัน้ตอน และมภีาระมากทัง้ในเรือ่งของการด�าเนนิการซ่อม 



210 • รายงานกจิการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าป ี๒๕๖๓

หรือการควบคุมอะไหล่ต่าง ๆ และด้วยข้อจ�ากัดที่กองโรงงานช่างกล อาจท�าให้หน่วยงานต้องใช้เวลาในการรอนาน  

จึงควรมีเกณฑ์ใหม่ว่าจากจ�านวนบุคลากรของกองโรงงานช่างกลที่มีอยู่จะสามารถด�าเนินการซ่อมงานประเภทใดได้บ้าง 

หรือกรณีหากเป็นงานง่าย ๆ  เช่น เปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่องควรจะให้หน่วยงานด�าเนินการจ้างเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบา

ภาระงานของกองโรงงานช่างกลท่ีต้องรองรบังานทัง้ ๗๗ หน่วยของกรงุเทพมหานคร แล้วสร้างระบบให้กองโรงงานช่างกล

สามารถติดตาม ก�ากับ ไม่ให้เกิดข้อบกพร่องที่จะท�าให้กรุงเทพมหานครเสียหายถึงแม้จะไปซ่อมภายนอกก็ตาม

๒.  ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง วธิงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มกีารบญัญตัถิงึเรือ่งการโอนงบประมาณไว้ว่า 

ทีผ่่านมาพบว่าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณไม่ได้ใช้งบประมาณเอง แต่ได้มกีารโอนงบประมาณกันไปมาเกิดขึน้ ท�าให้เป็น

ปัญหาในการควบคุมงบประมาณ จึงควรให้มีการคิดระบบใหม่ โดยให้กองโรงงานช่างกลทบทวนระบบโดยรับงานเฉพาะ 

ที่สามารถให้บริการได้ ส�าหรับกรณีการซ่อมที่หน่วยงานเจ้าของรถมีอ�านาจด�าเนินการจ้างเหมาเองได้ ก็ควรให้ด�าเนินการ

ได้โดยไม่ต้องผ่านกองโรงงานช่างกล

๓.  ควรมกีารพัฒนาบคุลากรของกองโรงงานช่างกล ให้สามารถรองรบัความเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลยขีองรถ

อยูส่ม�า่เสมอ เช่น ในอนาคตอาจมกีารเปลีย่นเป็นเรือ่งของรถทีม่รีะบบไฟฟ้า นอกจากนัน้ควรต้องมกีารคดิโครงการเพือ่ให้

รองรับรถระบบไฟฟ้า เช่น จุดในการชาร์ตไฟฟ้าตามจุดของสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานครไว้ด้วย

๔.  ควรมีการพิจารณาในเรื่องของการ Outsource มากขึ้น เพราะจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของ 

ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาทีห่น่วยงานจะสามารถน�ารถไปใช้งานได้เรว็มากขึน้ ส่วนทีย่งัคงจะด�าเนนิการอยูค่อื เรือ่งของการ 

Maintenance ที่มีลักษณะทั่วไป ไม่ซับซ้อน

     

๒.๕ ติดตามการด�าเนินงานของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของส�านักพัฒนาสังคม โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และ

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ได้รับทราบข้อมูลดังนี้

ส�านักพัฒนาสังคมมีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ๑๐ แห่ง และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ๕ แห่ง  

มีโครงสร้างและแนวทางในการด�าเนินงานดังนี้

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความช�านาญในการ

ประกอบอาชีพในแต่ละสาชาวิชาชีพ สามารถน�าไปต่อยอดในมาตรฐานฝีมือแรงงาน และใช้การศึกษาต่อได้โดยการเทียบ

หน่วยกิตในสถานศึกษาอ่ืน มีค่าใช้บริการหลักสูตรละ ๑๐๕ บาท เป็นหลักสูตรระยะยาว ๒๐๐ ชั่วโมง ไม่มีหลักสูตร 

ภาคบังคับ

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้กับประชาชนที่สนใจได้ใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน�าไปประกอบอาชีพเสริมเมื่อสิ้นสุดการอบรม ไม่มีการเก็บค่าบริการ (ฟรีทุก

หลักสูตร) เป็นหลักสูตรระยะสั้น ๘๐ - ๑๖๐ ชั่วโมง

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ควรเปิดการเรียนการสอนในลักษณะของการน�าจุดมุ่งหมายมาเป็นหลักส�าคัญ เพราะจะท�าให้ผู้เรียนสามารถ

น�าสิ่งที่ได้เรียนไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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๒.  ควรน�าผลติภณัฑ์ของนักเรยีนไปแสดงภายในศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร ๑ และ ๒ เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธ์

ผลงานของหน่วยงาน

๓.  ควรปรบัวตัถปุระสงค์ของโรงเรยีนฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพกรงุเทพมหานครให้เข้ากับบริบท

ปัจจุบัน เพื่อให้การด�าเนินงานเกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

๒.๖ ติดตามเรื่องการบริหารจัดการ และความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณของส�านักสิ่งแวดล้อม ส�านักงาน

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ส�านักงานพัฒนาท่ีอยู่อาศัย และส�านักงานเขต

ในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๐ (๕) ก�าหนดให้หน่วยงาน 

คือ หน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และหน่วยงานอื่นในการก�ากับของ

กรงุเทพมหานครตามทีก่ฎหมายก�าหนด รายงานสถานะทางการเงิน  รวมท้ังต้องแสดงเกีย่วกบัจ�านวนเงนินอกงบประมาณ

ที่ได้รับ จ�านวนที่ใช้จ่ายไป ส่วนจ�านวนที่คงเหลือนั้นควรต้องออกเป็นข้อบัญญัติเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณด้วยว่าหากมี

จ�านวนมากต้องส่งเป็นรายได้ ไม่ใช่เอาไปเป็นก�าไรสะสม

๒.  ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ควบรวบตลาดนัด

จตุจักรซึ่งเดิมอยู่ในก�ากับของกองอ�านวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานครให้มาอยู่กับส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานครแล้ว 

ดังนั้น จึงควรเร่งด�าเนินการก�าหนดโครงสร้างใหม่ของส�านักงานตลาด เพื่อรองรับการควบรวม โดยเฉพาะการก�าหนด 

หน่วยงานภายใน และกรอบอัตราก�าลัง

๓. ส�านักงานพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ควรหาแนวทางการด�าเนินการ โดยอาจท�าเป็นรูปแบบของการพาณิชย์ ซึ่งจะมี

เรื่องของก�าไร/ขาดทุน หรือจะท�าเป็นสวัสดิการ

๔. กรุงเทพมหานครมีภาระหนี้จ�านวนมาก เมื่อรายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการ อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการ

ช�าระหนี้

๕. ในการจดัท�าโครงการใหม่เพือ่จ้างเหมาเอกชนก�าจดัมลูฝอยและโครงการเช่ารถเพือ่ให้สามารถด�าเนนิการได้ทนั 

และต่อเนื่องกับโครงการเดิมท่ีจะหมดอายุสัญญา ไม่เช่นนั้นต้องมาของบประมาณเพื่อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในช่วง 

รอยต่อโครงการ บางโครงการได้ผูร้บัจ้างแล้วแต่ยงัไม่ได้เริม่โครงการ เพราะต้องด�าเนนิการตามกฎหมายอืน่ให้เรยีบร้อยก่อน 

เช่น โครงการจ้างเหมาเอกชนจ�ากัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผามูลฝอยที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุช และศูนย์ก�าจัดมูลฝอย

หนองแขม ท�าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

๖. ในการด�าเนินการเก่ียวกับเรื่องค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ควรมีแผนด�าเนินการและส�ารวจสภาพพื้นที่ให้ชัดเจน 

เช่น งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บางแห่งมีประชาชนรุกล�้า มีปัญหาแนวเขตก่อสร้าง ต้องด�าเนินการรังวัดใหม่ ประกอบกับ

สภาพพื้นที่ไม่สามารถด�าเนินการตามรูปแบบมาตรฐานที่ก�าหนดได้ ต้องแก้ไขรูปแบบใหม่ ท�าให้ไม่เป็นไปตามแผนที่

๗.  ผลกระทบจากการจดัเกบ็รายได้ของกรงุเทพมหานครต�า่กว่าเป้าหมาย ส่งผลต่อการด�าเนนิงาน ต้องชะลอการ

ด�าเนนิงานในหมวดค่าครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอืน่ทีย่งัไม่ก่อหนีผ้กูพนั ปรบัลดงบประมาณรายจ่าย

ร้อยละ ๒๐ ของภาพรวม ซึ่งอาจท�าให้มีผลกระทบต่องบประมาณปีต่อไป 



212 • รายงานกจิการของสภากรงุเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓

๒.๗ ติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเบิกจ่าย การจัดหาครุภัณฑ์ การจัดจ้างของส�านัก

การระบายน�้า ส�านักการโยธา และส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้

ส�านักการระบายน�้า

โครงการต่อเนื่องประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีจ�านวน ๔๓ โครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑.  ส�านักการระบายน�้ามีการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าขนาดใหญ่หลายแห่ง แต่ยังมีน�้าท่วมขังสูงในช่วงฤดูฝน 

ในหลายพื้นที่ จึงควรมีการส�ารวจคูคลองหรือท่อระบายน�้าที่จะล�าเลียงน�้าไปยังอุโมงค์ และต้องมีการลอกท่อระบายน�้า 

คลองให้ได้มาตรฐาน เพื่อระบายน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.  การจัดหารถขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์พิเศษและไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ การติดตั้งอย่างเดียวกัน  

รถชนดิเดยีวกนั แม้จะมกีารสบืราคามาครบถ้วนแล้วกต็าม ควรดูราคาทีเ่คยซือ้มาก่อนในปีงบประมาณทีผ่่านมา ราคาจดัซ้ือ 

ไม่ควรแตกต่างกันมาก ควรพิจารณาตามความเหมาะสมและความคุ้มค่า จะต้องไม่ซ�้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น กรณีรถที ่

ใช้งานน้อย หากมีแล้ว ควรยืมใช้งาน เพราะจะคุ้มค่ากว่า 

๓.  การจดัท�าค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปีในส่วนของค่าครภุณัฑ์ หน่วยงานควรพิจารณาเลอืกใช้วสัดคุรภุณัฑ์

ที่เหมาะสมกับยุคสมัย โดยค�านึงถึงความคุ้มค่า ประโยชน์การใช้สอย และความเหมาะกับสถานที่ 

๔.  ในการบริหารงบประมาณ การบรหิารจดัการงานแต่ละโครงการ หรอืรายการทีไ่ด้รบังบประมาณไปแล้ว หน่วยงาน 

ผูข้อตัง้งบประมาณต้องน�าหลกัเกณฑ์การใช้จ่ายเงนิตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที ่๖ 

การคลังท้องถิ่น ประกอบการพิจารณาโดยเคร่งครัด รวมทั้งควรถือปฏิบัติให้เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบยีบและหลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องด้วยความระมัดระวงั รอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

ประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 

๕.  ต้องถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเคร่งครัด

๖. ก่อนที่จะขอตั้งงบประมาณในปีถัดไป หน่วยงานผู้ขอตั้งงบประมาณต้องมีความพร้อมในการบริหารจัดการ

โครงการ มข้ีอมลูการส�ารวจตรวจสอบสภาพพืน้ทีท่ีจ่ะด�าเนนิการ แผนด�าเนนิการ แผนการแก้ไขปัญหาทีชั่ดเจนและถกูต้อง  

รวมทั้งประสานงานและแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการไว้แล้ว 

ส�านักการโยธา

คณะกรรมการฯ ได้ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ของส�านักการโยธา ได้รับงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๙,๒๒๙,๘๕๘,๐๐๐ บาท ได้ตรวจสอบติดตามความ 

คบืหน้าการด�าเนนิงานโครงการทีผ่กูพนังบประมาณต่อเนือ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึง่ด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็

และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว รวม ๑๔ โครงการ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. การด�าเนินโครงการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะล่าช้า เกิดผลกระทบท�าให้ประชาชนเดือดร้อนต่อการใช้เส้นทางสัญจร 

กระทบวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม จึงควรให้ความส�าคัญต่อการบริหารสัญญา 

๒. ควรส�ารวจพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ก�าหนดและจัดท�าแผนงานล่วงหน้า ระยะเวลา ๓ - ๕ ปีไว้ โครงการใดที่มี 

ผลกระทบเกี่ยวข้องในเรื่องสาธารณูปโภค จ�าเป็นต้องประสานงานอย่างต่อเนื่อง และจัดส่งแผนงานของส�านักการโยธา
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ให้หน่วยงานสาธารณูปโภค เพื่อให้หน่วยงานสาธารณูปโภคน�าไปจัดท�าแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกันต่อไป 

๓.  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงต่าง ๆ ควรเร่งรัดตรวจรับงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาทั้งระบบโครงสร้าง 

ระบบสาธารณูปโภค พัสดุ ครุภัณฑ์ และเมื่อตรวจรับงานแล้วเสร็จ เห็นควรส่งมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล

สิ่งก่อสร้าง หรือพัสดุนั้นให้ถูกต้อง เพื่อน�าไปบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทรัพย์สินของทางราชการต่อไป

๔. ก่อนทีจ่ะน�าเสนอโครงการ ส�านกัการโยธาควรตรวจสอบรายละเอยีด ในเรือ่งเนือ้งานทีจ่ะด�าเนนิการ การค�านวณ 

งบประมาณที่จะด�าเนินการ ต้องมีความถูกต้อง ละเอียด รอบคอบ มีเอกสารครบถ้วน ตรงกับข้อเท็จจริงที่จะด�าเนินการ 

๕. การจัดซื้อเครื่องจักรกลและยานพาหนะ หากเป็นกรณีซ้ือเพิ่มเติมควรค�านึงถึงจ�านวนบุคลากรท่ีจะใช้งานว่า

มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เน่ืองจากเครื่องจักรอุปกรณ์บางรายการมีซ�้าซ้อนกันอยู่ในหลายหน่วยงาน ควรเร่งด�าเนินการ  

จัดท�าระบบบริหารจัดการเครื่องจักรให้เรียบร้อย จะได้ไม่ซ�้าซ้อน

๖. การจัดท�าแผนงาน แผนเงิน การบริหารจัดการต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน การปฏิบัติงานจ�าเป็นต้อง 

ศึกษาและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวินัย

การเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

ส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพใต้

คณะกรรมการฯ ได้มีการติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ

ส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพใต้ และได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑.  การปรบัปรงุหรอืก่อสร้างถนน ตรอก ซอย ควรก�าหนดระยะเวลาและจดุทีจ่ะปรบัปรงุหรอืก่อสร้างให้ชัดเจนว่า  

จากจุดใดถึงจุดใด เพื่อให้การก�าหนดแนวที่จะปรับปรุงหรือก่อสร้างชัดเจนไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและ

การก�าหนดระยะเวลาการปรับปรุงหรือก่อสร้างควรให้เหมาะสมกับเนื้องาน จะต้องไม่ใช้ระยะเวลานานเกินไป เพื่อไม่ให้

ประชาชนเดือดร้อนหรือเดือดร้อนน้อยที่สุด 

๒.  การจดัท�าค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปีในส่วนของค่าครภุณัฑ์ หน่วยงานควรพจิารณาเลอืกใช้วสัด ุครภุณัฑ์ 

ที่เหมาะสมกับยุคสมัย โดยค�านึงถึงความคุ้มค่า ประโยชน์การใช้สอย และความเหมาะกับสถานที่ เช่น เครื่องปรับอากาศ  

ควรพิจารณาเปลีย่นมาใช้ระบบ Inverter แทนระบบเดมิ เน่ืองจากจะประหยดัพลงังานไฟฟ้ามากกว่าและยงัดีต่อสิง่แวดล้อม 

อีกด้วย

๓.  ควรปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ถนน สะพาน ซอย รวบรวมสถิติของกรุงเทพมหานคร (BMA DATA) ให้สมบูรณ์ 

และทันสมัยเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและน�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป

๒.๘ ติดตามปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานของโรงเรียนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ การใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) ของโรงเรียน

คณะกรรมการฯ ได้ลงพืน้ทีเ่พ่ือตดิตามการตดิตัง้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การใช้งานตามโรงเรยีนในพืน้ทีข่อง

กลุม่เขตกรงุธนใต้ พบว่าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีทีส่�านกังานเขตในกลุ่มเขตกรงุธนใต้ ซึง่ได้ตัง้งบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีไว้ เพื่อจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้แก่โรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการฯ ได้ไปตรวจเยี่ยมการใช้งานกล้อง

โทรทัศน์จรปิด (CCTV) แล้วพบปัญหาดังนี้
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ปัญหาอุปสรรค

๑.  บางโรงเรียนยังไม่มีการลงทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์อย่างถูกต้อง  

๒.  จุดติดตั้งกล้องบางจุดไม่เหมาะสม ท�าให้ประสิทธิภาพในการใช้งานกล้องลดลง   

๓.  มีการก�าหนดจุดติดตั้งไว้แล้ว แต่เมื่อติดตั้งจริง ไม่ตรงจุดที่ก�าหนดไว้ ท�าให้ไม่ตรงกับความต้องการใช้งานอย่าง

แท้จริง 

๔.  มีกล้องช�ารุดแต่ไม่มีงบประมาณซ่อม หรือมีกล้องที่จ�าหน่ายแล้ว แต่ผู้ประมูลซื้อไม่ถอดเอาไป ยกให้โรงเรียน

ไว้ใช้งาน ท�าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการควบคุมครุภัณฑ์

๕.  การตดิตัง้กล้องจุดเสีย่งบรเิวณทีส่าธารณะหน้าโรงเรยีน เช่น ถนน ทางข้าม ยงัไม่สามารถใช้งานได้มปีระสทิธภิาพ 

กล้องบางตัวช�ารุดเสีย แต่ปล่อยไว้นานไม่มีการซ่อมแซม 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ส�านักการจราจรและขนส่งจ�าเป็นต้องปรับปรุงด้านข้อมูลและสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  

ส�านกั ส�านกังานเขต และโรงเรยีน เพือ่พฒันาระบบและการใช้กล้อง CCTV ให้มปีระสิทธภิาพและเกดิประโยชน์สูงสุด และ

จัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัย การบริหารจัดการเรื่องกล้อง เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน โรงเรียน

และเอกชนด้านความปลอดภัย

๒.  ในกรณีที่หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอื่น ซึ่งไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ราคากลาง

และคณุลกัษณะพืน้ฐานทีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมก�าหนดไว้ตามนโยบายของรฐับาล ให้เกดิการบรูณาการ

การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต้องจัดหาเฉพาะกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายเท่านั้น 

๓. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีเหตุผลความจ�าเป็นที่จะจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ไม่ใช่ชนิดเครือข่าย เช่น ในกรณี

หน่วยงานมคีวามจ�าเป็นต้องจดัซือ้กล้องโทรทศัน์วงจรปิดเพือ่เพ่ิมเตมิจากระบบเดมิ หรอืเพือ่ทดแทนเฉพาะบางจดุทีช่�ารดุ 

ใช้งานไม่ได้ หรือใช้ในบริเวณพืน้ทีปิ่ดเฉพาะทีไ่ม่ใช่บรเิวณพืน้ท่ีสาธารณะ เป็นต้น ตามนโยบายของรฐับาลให้เกดิการบรูณาการ 

การเชือ่มโยงระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด ต้องมรีะบบทีพ่ร้อมให้กล้องโทรทศัน์วงจรปิดดงักล่าวสามารถเช่ือมต่อกบัระบบ

เครือข่ายได้ 

๔.  หน่วยงานที่จัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้กรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และส่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเมื่อด�าเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต่อไป 

๕.  หน่วยงานท่ีมีความประสงค์จะจัดหาระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด ควรค�านงึถงึค่าความแม่นย�าในการตรวจจบัวตัถหุรอืบคุคล ความถกูต้องในการอ่านหรอืการรูจ้�า 

ภาษาไทย ระบบการเชือ่มโยงฐานข้อมลู ระบบการแจ้งเตอืน การติดตัง้ทีต้่องใช้ผู้เชีย่วชาญในการติดตัง้และออกแบบ หรอื 

ก�าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่ส�านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ก�าหนด (ถ้ามี) 

๒.๙ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณค่าซ่อมแซมส�าหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเฉลี่ยโรงเรียนละ  

๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้แก้ไขปัญหาจ�าเป็นเร่งด่วน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มกีารจดัสรรงบประมาณเป็นค่าซ่อมแซมโรงเรยีนทกุโรงเรยีน

ของกรงุเทพมหานคร เพือ่ให้ใช้ในการแก้ไขปัญหา/บรรเทา เหตุการณ์เฉพาะหน้า จ�าเป็นเร่งด่วน ให้ทนักับสถานการณ์และ

ต้องเป็นค่าซ่อมแซมเท่านั้น โดยจัดสรรงบประมาณไว้ที่ส�านักงานเขต ด้านการศึกษา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน ๔๓๗ โรงเรียน ซึ่งเสนอตั้งไว้ประมาณโรงเรียนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 
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๒๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส�าหรับ ๕๐ ส�านักงานเขต (ที่มา: ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร) 

ส�านกังานเขตกลุม่กรงุธนเหนอืได้รบัจดัสรรงบประมาณ รายการค่าซ่อมแซมโรงเรยีนส�าหรับ ๙๑ โรงเรยีน เป็นเงนิ

ทั้งสิ้น ๔๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท จ�าแนกได้ดังนี้

ส�านกังานเขต ธนบรีุ คลองสาน บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย ตลิง่ชนั บางพลัด จอมทอง ทววีฒันา รวม

จ�านวนโรงเรียน ๑๗ ๘ ๖ ๑๕ ๑๖ ๑๑ ๑๑ ๗ ๙๑

งบประมาณ ๘.๕ ลบ. ๔.๐ ลบ. ๓.๐ ลบ. ๗.๕ ลบ. ๘.๐ ลบ. ๔.๕ ลบ. ๕.๕ ลบ. ๓.๕ ลบ. ๔๕.๕ ลบ.

 ที่มา: ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. วงเงินงบประมาณที่จัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อโรงเรียน เป็นวงเงินที่ใช้ในการประมาณการในการจัดตั้ง 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี โดยในขั้นตอนการบริหารงบประมาณทุกโรงเรียนจะได้รับการจัดสรรเงินตามความจ�าเป็น

เร่งด่วน แต่ไม่เกินวงเงินรวมที่ส�านักงานเขตนั้นได้รับ คณะกรรมการฯ มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรและวงเงินของ 

งบประมาณค่าซ่อมแซม ดังนี้

  ๑.๑ หลกัเกณฑ์ดังกล่าวอาจท�าให้เกดิความไม่เท่าเทยีมกนัในการได้รบัจดัสรรของแต่ละโรงเรยีน เช่นโรงเรยีน

อาจเสนอขอรายการซ่อมแซมมาไม่พร้อมกัน หรอืทยอยเสนอขอรายการ ท�าให้โรงเรยีนทีเ่สนอขอจดัสรรมาทหีลงัได้รบัการ

จดัสรรน้อย เมือ่เทยีบกบัความจ�าเป็นเร่งด่วนของโรงเรยีน กรุงเทพมหานครควรวางแนวทางปฏบิติัในการใช้จ่ายงบประมาณ

ส�าหรบัเขต โดยให้ค�านงึถงึความจ�าเป็นในการซ่อมแซมของโรงเรยีนทีอ่าจเกดิขึน้จากส่ิงไม่คาดคิดในระหว่างปีงบประมาณ 

  ๑.๒  วงเงนิดงักล่าวไม่เพยีงพอกบัความต้องการ/ความจ�าเป็นของโรงเรยีนทีต้่องด�าเนนิการซ่อมแซมในแต่ละปี 

๒. ส�านกังบประมาณฯ และส�านกัการศกึษายงัก�าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางการบรหิารงบประมาณไว้ไม่ชดัเจน 

๒.๑๐ ติดตามการบริหารโครงการโรงเรียนสองภาษาและโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

กลุ่มกรุงธนเหนือ

กรุงเทพมหานครจัดท�าโครงการโรงเรียนสองภาษาและภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิตเพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษา

ของกรุงเทพมหานครให้ทดัเทยีมระดบัสากล และให้เดก็นกัเรยีนของกรงุเทพมหานคร มโีอกาสและเข้าถงึการเรยีนการสอน 

ที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น เนื่องมาจากการติดต่อสื่อสารในโลกปัจจุบันไม่มี 

ข้อจ�ากัดด้านภาษาแล้ว และเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาภาษาต่างประเทศที่สามารถไปศึกษาต่อยอดได้ในอนาคต  

รวมถึงสามารถน�าไปใช้ประกอบอาชีพได้ในระดับหนึ่ง จากการประชุมโดยเชิญส�านักการศึกษา ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

มาประชุมร่วมกันพบว่า

๑. การสอนแบบสองภาษาเป็นการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษใน ๕ วิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์  

วิชาภาษาอังกฤษ วิชาศิลปะ วิชาสุขศึกษา ท�าการสอนสัปดาห์ละ ๑๕ - ๒๐ ชั่วโมง ใน ๕๙ โรงเรียน โดยครูชาวต่างชาติ

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  ๑.๑  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ จีน ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สู่มาตรฐานสากล

  ๑.๒  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

๒.  การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิตมีการเรียนการสอนเพียงสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงในทุกโรงเรียน

ของกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นเพียงการสอนเสริมโดยครูชาวต่างชาติ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  ๒.๑  เพิ่มศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
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  ๒.๒  สร้างความมั่นใจ เจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

จากการด�าเนินการดังกล่าวของกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าปัญหาต่าง ๆ เช่น มีผลการ 

ด�าเนนิการเป็นประการใด มผีลกระทบต่อนกัเรยีนจ�านวนเท่าใด งบประมาณทีใ่ช้ในการด�าเนนิการเป็นอย่างไร มคีวามคุ้มค่า 

หรือไม่ รวมถึงการติดตามประเมินผลด้วย

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

การด�าเนนิการของโรงเรยีนสองภาษาและโครงการภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะชวีติเป็นการด�าเนนิการทีม่ปีระโยชน์แต่

อาจจะมีปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการหลายประการ เช่น ครูผู้สอน งบประมาณ จ�านวนห้องเรียน การขยายห้องเรียน 

ความร่วมมือของผู้ปกครองและตัวนักเรียนเอง ครูผู้ช่วยสอน รวมถึงการศึกษาต่อของเด็กที่จบการศึกษาในโครงการนี้  

และสิ่งส�าคัญที่สุดคือ การบริหารโครงการและการประเมินผลของทั้งสองโครงการ จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ส�านักการศึกษา 

  ๑.๑  ควรจัดท�าหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน และส่งให้โรงเรียน รวมทั้งการจัดประชุมสัมมนาโรงเรียน เพื่อทบทวน

ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ

  ๑.๒ ควรจัดท�าหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ (EP) ให้ชัดเจน เช่น การมีต�าราเรียนในภาคปกติกับต�าราภาษา

อังกฤษที่เหมือนกัน เพื่อลดความแตกต่างในศักยภาพในการเรียนรู้    

     ๑.๒.๑ มาตรฐานในการรับครูชาวต่างประเทศ ควรมีมาตรฐานเดียวกันระหว่างหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

และการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 

     ๑.๒.๒  ในเรือ่งงบประมาณควรจะต้องด�าเนนิการให้ได้งบมากกว่านี ้เพือ่ความคล่องตัวในการบรหิารงาน 

เนื่องจากงบของส�านักการศึกษาในปี ๒๕๖๓ ได้รับเพียงร้อยละ ๕ ของงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ซึ่งน้อยมาก  

เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของรัฐบาลท่ีสนับสนุนเรื่องการศึกษาและได้งบประมาณมากที่สุดมาเป็นเวลามากกว่า  

๑๐ ปีแล้ว โดยควรมีหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง    

  ๑.๓ การประเมินผลโครงการ แม้ว่าปัจจุบันนี้มีการเรียนการสอนแบบสองภาษาจะประเมินถึง ๒ ระดับคือ 

จากส�านักการศึกษาและจากโรงเรียนเอง แต่ควรให้มีความเข้มข้นกว่านี้ โดยเฉพาะควรให้ความส�าคัญในเรื่องเชิงคุณภาพ

มากกว่าเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงในการเรียนการสอน เพื่อน�าไปเป็นข้อชี้แจงในการของบประมาณ

  ๑.๔  กรงุเทพมหานครควรจดัตัง้โรงเรยีนทีเ่ป็นศนูย์กลางในการเรยีนการสอนแบบสองภาษาเพือ่เป็นการศกึษา

แบบทางเลือกและแก้ปัญหานักเรียนของกรุงเทพมหานครที่จบหลักสูตรสองภาษาแล้วไม่มีที่เรียนต่ออันเป็นความสูญเสีย 

ทางการศึกษาอย่างมาก ทั้งที่กรุงเทพมหานครได้มีวิสัยทัศน์และด�าเนินการไว้ดีแล้ว ซ่ึงหลักสูตรดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย 

ต่อหวัสงูกว่าเดก็นักเรยีนในหลกัสตูรปกต ิดงันัน้การตัง้โรงเรยีนลกัษณะนี ้ควรให้มกีารเรยีกเกบ็ค่าเล่าเรยีนด้วย เพือ่สะดวก

ในการบริหารจัดการ ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จะต้องน�าข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารเพื่อก�าหนดเป็นนโยบายต่อไป

๒. โรงเรียน

  ๒.๑  นักเรียนที่เรียนหลักสูตรสองภาษา และภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิตควรมีความเก่ียวเน่ืองยืดหยุ่น

ระหว่างกัน เช่น ถ้าครูผู้สอนเห็นว่าเด็กในชั้นเรียนปกติมีความสามารถท่ีจะเรียนในชั้นสองภาษาได้ ก็ควรเสนอแนะให้

เด็กนกัเรยีนไปเรยีนในชัน้สองภาษา หรอืถ้านกัเรยีนในชัน้สองภาษาเรยีนไม่ไหวกส็ามารถออกมาเรยีนในช้ันปกตไิด้เช่นกนั  

โดยส�านักการศึกษาควรก�าหนดแนวทางและวางหลักเกณฑ์ต่อไป
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  ๒.๒  ควรเพิ่มชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิตเป็นไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยทยอยเพิ่ม 

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และบรรลุวัตถุประสงค์กรุงเทพมหานครที่ตั้งไว้

  ๒.๓  ควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษนอกห้องเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เช่น ในช่วงการรับประทาน

อาหารกลางวันหรือกิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น

๓.  ติดตามการพัฒนา ปรับปรุงหน่วยงานที่ผลการด�าเนินงานเกี่ยวเนื่องกับการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร

ติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาสถานะของส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าส�านักงานพัฒนาท่ีอยู่อาศัยประสบปัญหาในการด�าเนินงาน และต้องรับเงินอุดหนุนจาก

กรงุเทพมหานครเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานตลอดมา คณะกรรมการฯ จงึได้เชญิผูบ้รหิารของส�านกังานพฒันาทีอ่ยู่

อาศยัประชมุ เพ่ือขอรบัทราบข้อมลูเกีย่วกบัปัญหาอปุสรรคในการบริหารจดัการ แนวคิดในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้หน่วยงาน 

สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ปัจจุบันส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยต้องมีการเสนอแผนท่ีก่อให้เกิดรายได้ และลด 

ค่าใช้จ่ายทุก ๖ เดือนต่อคณะท�างานพิจารณาสถานะของส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย และรองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ที่ก�ากับดูแลทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน

แผนการเพิ่มรายได้

๑.  จัดหาโครงการของเอกชนเพื่อน�ามาปรับปรุงเพื่อเป็นอาคารที่พักอาศัย 

๒.  โครงการจดัหาท่ีดินในกรรมสทิธิข์องกรุงเทพมหานครทีย่งัไม่ได้ใช้ประโยชน์เพือ่ก่อสร้างเป็นโครงการทีพ่กัอาศยั

๓.  แก้ไขข้อบัญญัติส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการแสวงหารายได้

๔.  เปิดให้เช่าพื้นที่เพื่อท�าการพาณิชย์ภายในโครงการอาคารที่พักอาศัยฯ ทั้งที่บางบอนและบางขุนเทียน เช่น  

เรื่องของการตั้งตู้น�้าดื่ม ตู้ขนม ตู้เติมเงิน ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ หรือมินิมาร์ท เป็นต้น

๕.  ปรับขึ้นค่าเช่า ค่าส่วนกลาง ค่าน�้า ของโครงการอาคารที่พักอาศัยฯ

แผนการลดค่าใช้จ่าย

๑.  ลดจ�านวนพนักงานรักษาความสะอาดของโครงการอาคารที่พักอาศัยฯ โครงการละ ๑ คน

๒.  ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคภายในโครงการ

๓.  ลดค่าใช้จ่ายส�านักงานด้านค่าวัสดุต่าง ๆ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ปัจจบุนัส�านกังานพฒันาท่ีอยูอ่าศยัไม่มผีูอ้�านวยการและกรรมการบริหาร ท�าให้มปัีญหาอปุสรรคในการบรหิาร

จัดการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฯ

๒.  สญัญาเช่าทีดิ่นเพือ่โครงการท่ีพกัอาศยัเพือ่ข้าราชการกรงุเทพมหานครในพืน้ทีเ่ขตบางบอนทีส่�านกังานพฒันา

ที่อยู่อาศัยต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กับผู้ให้เช่าปีละ ๗๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาเช่า ๓๐ ปี นั้น ส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยได้มี

แนวทางเรื่องจุดคุ้มทุนหรือการเพิ่มรายได้หรือไม่ และสัญญาได้ระบุหรือไม่ว่าเมื่อครบ ๓๐ ปีแล้ว อาคารดังกล่าวจะเป็น

กรรมสิทธิ์ของส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย หรือของเจ้าของที่ดิน

๓.  เนื่องจากข้อบัญญัติเกี่ยวกับส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยออกมาใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้มีการ

แก้ไข ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนดค่าเช่าแต่ละครั้งที่ให้เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ที่ก�าหนด ส�านักงานฯ 

ควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการหรือคณะท�างาน ขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
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๔.  ความเห็นต่อการด�าเนินงานที่ผ่านมาของส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นการด�าเนินการที่ผิดวัตถุประสงค์ 

เนื่องจากการด�าเนินงานในปัจจุบันเสมือนเป็นการให้สวัสดิการแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

๕.  ให้ส�านักการคลังเร่งรัดในการผลักดันการแก้ไขข้อบัญญัติฯ เรื่อง ส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เนื่องจากอาคาร

ที่ลงทุนก่อสร้างไปนั้นจะหมดระยะเวลาเช่าที่ดินในอีก ๑๓ ปี

๖.  งบประมาณทีข่อตัง้เงนิอดุหนนุไว้ทีส่�านกัการคลังทัง้หมดน้ันเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (ค่าพนกังานท�าความสะอาด  

ยามรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ ) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้เช่าไม่ใช่ภาระของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การเสนอ 

ของบประมาณประจ�าปี ต้องไม่ปรากฏค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีค่าเช่าที่ถูกอยู่แล้ว กรุงเทพมหานครไม่ควร 

รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย 
๔.๑ ขอความเห็นชอบด�าเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปี  

ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ 

พจิารณาเสนอความเหน็ต่อประธานสภากรงุเทพมหานคร กรณผีูว่้าราชการกรงุเทพมหานครขอความเหน็ชอบด�าเนนิการ 

ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปี โครงการรื้อถอนอาคารราย บริษัท ทับทิมทร จ�ากัด และอาคารราย บริษัท  

ลาภประทาน จ�ากดั วงเงนิโครงการ ๑๖๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ร้อยหกสิบเอด็ล้านสามแสนสองหมืน่บาทถ้วน) ระยะเวลา 

ด�าเนินการ ๒ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จ�านวนเงิน ๘,๐๖๖,๐๐๐ บาท (แปดล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อก่อหนี้ ส่วนที่เหลือให้ผูกพันงบประมาณปีต่อไป 

เพื่อประกอบการพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการฯ ได้เชญิหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุ พร้อมทัง้พจิารณาจากกฎหมาย ข้อบญัญตัทิีเ่ก่ียวข้อง

แล้วได้น�าเสนอความคิดเห็นต่อประธานสภากรุงเทพมหานครว่า ตามที่ฝ่ายบริหารมีหนังสือแจ้งมาดังกล่าว มิได้ระบุว่าจะ

ใช้งบประมาณส่วนใดในการขอก่อหนี้ผูกพันค่ารื้อถอนอาคาร วงเงินโครงการ ๑๖๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด

ล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๘,๐๖๖,๐๐๐ บาท  

(แปดล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อก่อหน้ี ส่วนท่ีเหลือให้ผูกพันงบประมาณปีต่อไป โดยอ้างถึงเพื่อให้เป็นไปตาม 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ ข้อ ๑๗  ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า การด�าเนินการตาม 

ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานครดงักล่าว จะต้องตัง้งบประมาณเตม็วงเงนิโครงการคอื ๑๖๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ร้อยหกสบิเอด็

ล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และขอความเห็นชอบจ่ายงบประมาณจ�านวนนี้ข้ามปีงบประมาณไปจนถึงปีงบประมาณ

ถัดไป มิใช่ขอความเห็นชอบจ�านวนเงิน ๘,๐๖๖,๐๐๐ บาท (แปดล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือให้ผูกพัน 

งบประมาณปีต่อไป

๔.๒ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ....

ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ 

พิจารณาเสนอความเห็นต่อประธานสภากรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... เพื่อประกอบการพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการ

ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการฯ ได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้พิจารณาจากกฎหมาย ข้อบัญญัติท่ี

เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นน�าเสนอต่อประธานสภากรุงเทพมหานครดังนี้
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๑.  การใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เพื่อด�าเนินกิจการตามอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายก�าหนด 

กรุงเทพมหานครสามารถด�าเนินการได้ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ และตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง 

และการใช้จ่ายงบประมาณจะเป็นประเภทใด กิจการใด จ�านวนเท่าใด ยังต้องค�านึงถึงความเหมาะสม ความจ�าเป็น วินัย

ทางการเงิน การคลัง และฐานะทางการคลังของกรุงเทพมหานคร

๒.  เมื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครของ

กรงุเทพมหานคร ในภาพรวมเหน็ว่า ได้ก�าหนดความหมายกจิการอาสาสมัครไว้ครอบคลมุอ�านาจหน้าทีข่องกรงุเทพมหานคร

ทัง้หมด ซึง่เท่ากบัเป็นการก�าหนดการใช้จ่ายงบประมาณสนบัสนนุกจิการอาสาสมคัรอย่างกว้างขวาง และยงัก�าหนดประเภท

อาสาสมคัรไว้ ทัง้ในส่วนทีก่รงุเทพมหานครจดัต้ังเอง รวมทัง้อาสาสมคัรตามกฎหมายอืน่ทีก่รงุเทพมหานครไม่ได้จดัตัง้ และ

ไม่ได้ปฏบิตัหิน้าทีข่ึน้ตรงกบักรงุเทพมหานคร รวมทัง้อาสาสมคัรทีจ่ะพงึมใีนอนาคตรวมอยูด้่วย ส�าหรบัประเภทค่าใช้จ่าย

ได้ก�าหนดไว้ครอบคลุมชุดปฏบิตังิาน เครือ่งแบบ และวสัดตุ่าง ๆ  ทีจ่�าเป็นต้องใช้ ซึง่เหน็ว่าเป็นการก�าหนดหลกัเกณฑ์ และ

วิธีการจ่ายเงินที่เกินจ�าเป็น และอาจเป็นภาระงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่จะต้องจ่ายต่อเนื่องกันในระยะยาว

๓.  เมื่อเทียบเคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุ 

เครือ่งแต่งกายของเจ้าหน้าทีไ่ว้เมือ่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มสีาระเน้นไปทีเ่ครือ่งแต่งกายประจ�าส�านกังาน ห้องเรยีน ห้องปฏบิตักิาร 

ต่างๆ ซึ่งไว้เป็นส่วนกลางหมุนเวียนหรือใช้ร่วมกัน ส�าหรับเคร่ืองแต่งกายที่มอบให้บุคคลก็เน้นให้ส�าหรับอาสาสมัครที่มี

กฎหมายรองรับเป็นการเฉพาะ ซึ่งก�าหนดอ�านาจหน้าที่เป็นงานประจ�าไว้ชัดเจน ได้แก่ อปพร. หรือบุคลากรแพทย์ฉุกเฉิน  

และก�าหนดประเภทของชดุแต่งกายไว้ส�าหรบัชดุฝึกและชุดปฏบิตักิาร หรอืเครือ่งแบบของอาสาสมคัร ๒ ประเภทดงักล่าวแล้ว  

อีกทั้งยังก�าหนดเป็นข้อห้ามมิให้เบิกจ่ายเครื่องแบบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ชุดฟอร์ม ชุดฟาติก และ 

ชุดประจ�าถิ่น อันเป็นมาตรการทางวินัยการเงินการคลัง

๔.  เห็นควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ฯ ดังกล่าว โดยหากเห็นว่ารายการใดที่สามารถด�าเนินการตาม

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่มีอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องน�ามาก�าหนดไว้อีก และพิจารณาจัดท�าข้อบัญญัติโดยมีสาระเท่าที่มีความ

จ�าเป็นเทียบเคียงกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยในข้อ ๓ จะเป็นการเหมาะสม

อนึง่ คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็เพิม่เติมว่า หากกรงุเทพมหานครจะจดัตัง้อาสาสมคัร เพือ่ช่วยสนบัสนนุการปฏบิตัิ

หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ก็สมควรจัดท�าเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง ภารกิจ อ�านาจ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนส�าหรับกิจการของอาสาสมัครแต่ละประเภทไว้

ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับเดียวกัน ก็จะท�าให้การบริหารงานมีความสะดวก คล่องตัว เพราะค่าใช้จ่ายอาสาสมัคร

แต่ละประเภทอาจแตกต่างกัน

๔.๓ ขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลี่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ และขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานครได้มีมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปี

พทุธศกัราช ๒๕๖๓ มอบให้คณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลังและตดิตามงบประมาณ พจิารณาเสนอความเหน็

ต่อสภากรุงเทพมหานคร กรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบกิจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอกนัเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อ

สภากรงุเทพมหานคร โดยคณะกรรมการฯ ได้รบัมอบหมายให้พจิารณาค�าของบประมาณของส�านกัปลดักรงุเทพมหานคร 

ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร 
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ซึ่งได้มีการพิจารณารายละเอียดจากเอกสาร และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ของบประมาณแล้ว ได้มีมติในที่ประชุมและ

น�าเสนอต่อสภากรุงเทพมหานครดังนี้  

๑.  การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

จ�านวน ๓๕,๑๓๕,๖๘๐ มติ ผ่านทุกรายการ

๒.  การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ�านวน ๕๘,๓๕๔,๔๗๘ บาท มติ ปรับลด จ�านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๖,๓๕๔,๔๗๘ บาท

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  กรณีรายการที่มีการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานต้องมีการติดตามการด�าเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เนื่องจากหากมีปัญหา 

ในการด�าเนินงานจะได้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

๒.  ที่ผ่านมาในการตรวจสอบค�าขอออกใบอนุญาตของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ จะมีคณะกรรมการหลายคณะ 

ท�าให้ต้องมีการตรวจสอบหลายครั้ง ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการด�าเนินงานนาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ดังน้ัน  

จึงควรมีการบูรณาการการด�าเนินงานของหน่วยงานของหน่วยปฏิบัติให้เหมาะสมและเบ็ดเสร็จ เช่น ให้คณะกรรมการ  

๑ ชุด สามารถตรวจสอบค�าขอใบอนุญาตทั้งหมดที่มีการเชื่อมโยงกันในคราวเดียว

๓.  กรงุเทพมหานครควรมีฐานข้อมลูในการรองรบัการปฏบิตังิานของหน่วยงาน รวมถงึการสร้างกลไกในการก�ากบั

ให้แต่ละหน่วยงานร่วมมอืกนัปฏบัิตงิาน เช่น การด�าเนนิงานของฝ่ายต่าง ๆ  ของส�านกังานเขต ทัง้นี ้เพือ่ให้เกดิความสะดวก

ในการให้บริการประชาชน  

  

๔.๔ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ 

พจิารณาร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง เงนิสะสม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ทีผู้่ว่าราชการกรงุเทพมหานครเสนอต่อประธาน

สภากรงุเทพมหานครเพือ่พจิารณาเสนอสภากรงุเทพมหานครพิจารณาให้ความเหน็ชอบ คณะกรรมการฯ ได้พจิารณาร่าง

ข้อบัญญัติดังกล่าว ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับส�านักการคลังแล้วมีความเห็นสรุปได้ดังนี้

๑.  ร่างข้อบัญญัติฯ ที่เสนอขอแก้ไขข้อความในข้อ ๙(๑)

  ๑.๑  การตัดข้อความ “... ให้ส่งใช้คืนเงินสะสมภายในปีงบประมาณที่ยืมน้ัน...”ออก เป็นการเปล่ียนแปลง 

หลักการที่ก�าหนดไว้ในการส่งใช้คืนเงินสะสม ...

  ๑.๒  การแก้ไขข้อความเป็น “... และให้ส่งใช้คืนเงินสะสมภายในปีงบประมาณถัดไป โดยให้คิดเฉพาะยอดเงิน

ที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินสะสมก่อนวันที่ ๑ มกราคมของปีที่ตั้งงบประมาณ” เป็นข้อความที่ซ�้าซ้อนกับที่ก�าหนดไว้แล้วใน 

ข้อ ๘ วรรคสอง

๒.  ร่างข้อบัญญัติฯ ที่เสนอขอแก้ไขข้อ ๑๒ วรรคสอง เป็น “การจ่ายขาดเงินสะสมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครเสนอสภากรุงเทพมหานคร เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม..........” คณะกรรมการฯ 

มีความเห็นว่าไม่เป็นไปตามเหตุผลในการแก้ไขเพื่อลดความซ�้าซ้อน

๓.  ควรปรับปรุงแก้ไขเหตุผลในบันทึกหลักการและเหตุผลให้ชัดเจนขึ้น
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คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย

สรุปผลงานของคณะกรรมการการปกครอง
และรักษาความสงบเรียบร้อยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า
ประธานกรรมการ

พลโท โชติภณ จันทร์อยู่
รองประธานกรรมการ

  นายกิตติ บุศยพลากร
กรรมการ

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ 
กรรมการ

พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต
กรรมการ

พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล 
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อพิจารณาหนังสือร้องเรียนกรณีการต่อสัญญาเช่าแผงค้ารอบนอก ตลาดประชานิเวศน์ ๑
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คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหนังสือเรื่องให้ด�าเนินคดี
กับผู้ถมดิน/เจ้าของที่ดินที่ท�าการถมที่ดินขนาดพื้นที่ ๒๓,๓๐๐ ตารางเมตร ถนนเลียบวงแหวนกาญจนาภิเษกเขตคันนายาว โดยไม่แจ้ง
การถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อพิจารณาข้อร้องทุกข์ร้องเรียนท่ี 
เกี่ยวกับส�านักงานเขตพญาไท ประกอบด้วย
  ๑. หนังสือร้องเรียนกรณีห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสะพานควาย ให้ผู้ค้าตั้งเต็นท์ขายของกีดขวางทางรถเข้า - ออก
  ๒. หนังสือเรื่อง ตรวจสอบพบการปลอมแปลงเอกสารทางราชการของฝ่ายโยธา ส�านักงานเขตพญาไท
  ๓. หนังสือขอคัดค้านโครงการวางหาบเร่แผงลอยในซอยอารีย์ ๑
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คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรียบร้อยได้ประชุมร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
เพื่อพิจารณาหนังสือขอความเมตตาเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร
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สรุปผลงาน
คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยในคราวประชุมสภา

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

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๖ คน ดังนี้

๑.  นายสมบูรณ์   ม่วงกล�่า ประธานกรรมการ

๒.  พลโท โชติภณ  จันทร์อยู่  รองประธานกรรมการ

๓.  นายกิตติ   บุศยพลากร กรรมการ

๔.  พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต กรรมการ

๕.  นายสุทธิชัย  ทรรศนสฤษดิ์ กรรมการ

๖. พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล    กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. นางสาวมณีรัตน์              ศรีก�าเหนิด นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒. นางสาวสาธิตา  โพธิ์เจริญกิจ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

 

ผลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหารือ รับทราบข้อมูล ติดตามความคืบหน้าในการ

ด�าเนนิงาน และให้ข้อเสนอแนะด้านการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบร้อย รวมทัง้พจิารณาข้อร้องทกุข์ร้องเรยีนตามที ่

ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย ในประเด็นดังนี้

๑. หนังสือร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบเสียงรบกวนและกลิ่นเหม็นจากร้านอาหาร Brasserie ๙ 
 (บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จ�ากัด) 

ประธานสภากรงุเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรยีบร้อย พจิารณาหนงัสอื

ของนางสาวนิธินันท์ ปิติโชคชัยพงศ์ ซ่ึงร้องเรียนกรณีมารดาและพี่สาวของผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบเสียงรบกวนและ 

กลิ่นเหม็นจากร้านอาหาร Brasserie ๙ (บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จ�ากัด) ตั้งอยู่อาคารเลขที่ ๒๗ ซอยพิพัฒน์ แขวงสีลม  

เขตบางรัก โดยได้ร้องเรยีนต่อผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร เม่ือปี ๒๕๖๐ ทัง้นีเ้นือ่งจากแม้ส�านกังานเขตบางรักได้ด�าเนนิการ 

แก้ไขเหตุเดือดร้อนร�าคาญ รวมท้ังร้านอาหาร Brasserie ๙ ท�าการแก้ไขไปบางส่วนแล้ว และการวัดเสียงจะไม่เกิน 

ค่ามาตรฐานทีก่ฎหมายก�าหนดกต็าม แต่มารดาและพีส่าวของผู้ร้องเรยีนยงัได้รบัผลกระทบจากกล่ินและเสียงอยูไ่ม่สามารถ 
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ที่จะใช้ชีวิตแบบปกติสุขได้ จึงขอให้ด�าเนินการตรวจสอบและให้ความอนุเคราะห์จัดหาวิศวกรผู้ช�านาญการทางด้านเสียง

และกลิ่นมาช่วยแก้ปัญหา คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหนังสือดังกล่าวโดยเชิญผู้อ�านวยการเขตบางรักและเจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริง รวมทั้งได้มีการประสานติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับ

กรณีร้องเรียนดังกล่าวและได้รับทราบข้อมูลว่า ส�านักงานเขตบางรักได้รับหนังสือจากส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง 

แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินโดยสรุปความได้ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วข้องแล้วเหน็ว่าการทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิได้มอบหมายให้เลขาธกิารส�านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิและคณะเจ้าหน้าที่

ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขตบางรัก ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ บ้านผู้ร้องเรียน (นางสาวนิธินันท์ ปิติโชคชัยพงศ์) และมีข้อเสนอแนะให้ 

ร้านอาหาร Brasserie ๙ ปรับปรุงแก้ไขร้านอาหารในส่วนต่างๆ เพื่อป้องกันเหตุร�าคาญนั้น บัดนี้ร้านอาหารฯ  

ได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเรื่องร้องเรียนน้ีจึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อน

อย่างเหมาะสมแล้ว ตามมาตรา ๓๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินฯ  

จึงมีค�าวินิจฉัยให้ยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรยุติเรื่อง 

๒. หนังสือร้องเรียนกรณีการต่อสัญญาเช่าแผงค้ารอบนอก ตลาดประชานิเวศน์ ๑
ประธานสภากรงุเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรยีบร้อย พจิารณาหนงัสอื

ร้องเรยีนของนายวเิชียร สาดแย้มฯ เรือ่ง การต่อสญัญาเช่าแผงค้ารอบนอก ตลาดประชานเิวศน์ ๑ โดยผูร้้องขอให้ผูบ้รหิาร

กรงุเทพมหานครทบทวนการปรบัขึน้ค่าธรรมเนยีมและค่าเช่า เนือ่งจากปัจจบุนัผูค้้าขายของได้น้อยและรอบตลาดบรเิวณ

ลานจอดรถในช่วงเช้ามีแผงจากผู้ค้าภายนอกน�าของมาขายด้วย ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาท�าให้

ประชาชนและนักท่องเทีย่วมาเดนิซือ้ของในตลาดน้อยลง คณะกรรมการฯ ได้พจิารณาหนงัสือดงักล่าวโดยเชิญผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพ่ือสอบถามรายละเอียดการด�าเนินการ

เก่ียวกับกรณีร้องเรียนฯ ได้รับทราบว่า ส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานครได้จัดท�าหนังสือชี้แจงผู้ร้องและผู้ร้องรับทราบ 

การชีแ้จงเรยีบร้อยแล้ว รวมทัง้มมีาตรการช่วยเหลอืผูค้้าในตลาดทีส่�านกังานตลาดกรงุเทพมหานครก�ากบัดแูลตามนโยบาย 

ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร โดยงดจดัเกบ็ค่าเช่าแผงค้าและค่าเช่าตามสญัญาอืน่ๆ ตัง้แต่เดอืนมนีาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จะคล่ีคลาย ซ่ึงคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า 

การด�าเนินการของส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร มีความชัดเจนแล้ว จึงเห็นควรยุติเรื่องและเห็นควรส่งเรื่องให ้

ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครทราบและพิจารณาต่อไป

๓. หนังสือขอคัดค้านการพิจารณาเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ IDEO Sukumvit- 
Rama ๔

ประธานสภากรงุเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรยีบร้อย พจิารณาหนงัสอื

ของคุณมณีพร ดวงมณี ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไฟคัส เลน เรื่อง ขอคัดค้านการพิจารณาเห็นชอบรายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ IDEO Sukumvit-Rama ๔  โดยแจ้งขอคัดค้านการพิจารณาเห็นชอบโครงการฯ ซึ่งอยู่ระหว่าง

การพิจารณาให้ความเห็นชอบ เนื่องจากผู้ร้องอาศัยอยู่ติดกับโครงการฯ เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการก่อสร้าง

โครงการนี้ หากมีการพัฒนาโครงการฯ จะสร้างผลกระทบกับชุมชน จึงขอคัดค้านการพิจารณาเห็นชอบ รวม ๑๑ ข้อ  

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหนังสือดังกล่าวโดยเชิญผู้อ�านวยการส�านักส่ิงแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประชุม เพื่อสอบถามรายละเอียดการด�าเนินการตามข้อคัดค้านการพิจารณาเห็นชอบโครงการฯ ของผู้ร้อง ได้รับทราบว่า  
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ส�านักสิ่งแวดล้อมได้มีการด�าเนินการตามข้อคัดค้านท้ัง ๑๑ ข้อ ของผู้ร้องแล้ว ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า 

การด�าเนนิการของส�านกัสิง่แวดล้อมมคีวามชดัเจนและเป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนดแล้ว จึงเหน็ควรยตุเิรือ่งและเหน็ควร

ส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครทราบและพิจารณาต่อไป 

๔. หนังสือขอความเมตตาเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร
 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย พิจารณา

หนังสือของนางสาวศิริลักษณ์ มหัทธนะเตมีย์ เรื่อง ขอความเมตตาเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร และ 

เรือ่ง ขอความเมตตาเร่งด�าเนนิการเปิดสถานวีทิยกุระจายเสียงกรงุเทพมหานคร คณะกรรมการฯ ได้พจิารณาหนงัสือดงักล่าว 

โดยเชิญผู้อ�านวยการส�านักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ผู้อ�านวยการส�านักงานกฎหมายและคดี ผู้อ�านวยการ

ส�านกังานสวนสาธารณะ ส�านกัสิง่แวดล้อม ผูอ้�านวยการเขตปทมุวนั และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุเพือ่สอบถาม

รายละเอยีดข้อเทจ็จรงิ ได้รบัทราบว่า ผูร้บัผดิชอบทัง้หมดได้พจิารณาแล้วยนืยนัทีจ่ะขอคนืคลืน่วทิยแุละยตุกิารด�าเนนิงาน

ของสถานวิีทยกุระจายเสยีงกรงุเทพมหานคร ซึง่คณะกรรมการฯ มข้ีอสงัเกตว่ากรงุเทพมหานครน่าจะคงคลืน่ไว้ เนือ่งจาก

การได้คลื่นวิทยุมาไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในยุคที่มีการแข่งขันสูงเช่นในปัจจุบัน แต่จะต้องมีการปรับปรุงรูปแบบรายการ

ให้ดขีึน้ เนือ่งจากข้อเทจ็จรงิจากการส�ารวจความคดิเหน็ฯ ประชาชนมกีารเปิดรบัข่าวสารผ่านสือ่วทิยไุม่น้อย ประกอบกบั 

มีการด�าเนินงานเป็นรูปเป็นร่างมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้ว โดยส�านักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครรับที่จะไป

น�าเสนอให้ที่ประชุมบอร์ดชุดปัจจุบันพิจารณา และจะแจ้งความคืบหน้าให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

คณะกรรมการฯ จงึพจิารณาเหน็ว่าควรยตุเิรือ่งและเหน็ควรแจ้งผลการพจิารณาข้อร้องเรยีนให้ฝ่ายบรหิารกรงุเทพมหานคร

ทราบและพิจารณาต่อไป

๕. หนังสือเรื่อง ให้ด�าเนินคดีกับผู้ถมดิน/เจ้าของที่ดินที่ท�าการถมที่ดินขนาดพื้นที่ ๒๓,๓๐๐ ตารางเมตร  
ถนนเลียบวงแหวนกาญจนาภิเษก เขตคันนายาว โดยไม่แจ้งการถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรยีบร้อย  พจิารณาหนงัสือ

ของนายพีรพล  ไตรทศาวิทย์ ตัวแทนหมู่บ้านปัญญาอินทราและพวก เรื่อง ให้ด�าเนินคดีกับผู้ถมดิน/เจ้าของที่ดินที่ท�าการ

ถมที่ดินขนาดพื้นที่ ๒๓,๓๐๐ ตารางเมตร ถนนเลียบวงแหวนกาญจนาภิเษก เขตคันนายาว โดยไม่แจ้งการถมดินต่อ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เนื่องจากตามที่ส�านักงานเขตคันนายาวมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบการขออนุญาตถมดินโครงการ 

SENA ECO TOWN RAMINDRA - WONGWAEN ตามค�าร้องของผู้มีส่วนได้เสียมีการถมดินโดยไม่ได้รับอนุญาตและ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค�าสั่งให้หยุดถมดิน และให้จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการถมดิน โดยมีค�าสั่งถึง 

นายสมบูรณ์ ธญัลกัษณ์ภาคย์ และผูถ้อืกรรมสทิธิร่์วม ทีดิ่นโฉนดเลขที ่๑๓๐๙๑ เลขทีด่นิ ๑๘๙ ถนนเสรีไทย แขวงคนันายาว  

เขตคันนายาว ซึ่งถมดินขนาดพื้นที่ ๒๓,๓๐๐ ตารางเมตร โดยไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น ผู้ร้องและพวกเห็นว่า  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้ปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่อย่างครบถ้วน ละเลยต่อหน้าที่ และปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินควร  

ดังนั้นจึงขอให้ผู้อ�านวยการเขตคันนายาวในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.  ให้ตรวจสอบว่ามรีายงานผลการปฏบิตัติามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานทีม่คี�าสัง่ทัง้ทางวาจาและหนงัสอืไปถงึผูถ้มดนิ/ 

เจ้าของที่ดิน ว่าได้ปฏิบัติตามค�าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือไม่ เพียงใด

๒.  ให้ด�าเนินคดีกับผู้ถมดิน/เจ้าของที่ดินที่ท�าการถมดินในขนาดพื้นที่ ๒๓,๓๐๐ ตารางเมตร โดยไม่แจ้งต่อ 

พนักงานท้องถิ่นทราบก่อนเริ่มด�าเนินการ อันเป็นความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีโทษ 

จ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๓.  ให้ด�าเนินคดีกับผู้ถมดิน/เจ้าของที่ดินท่ีขัดค�าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีค�าสั่งให้หยุดการถมดินตามค�าสั่ง  
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ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แต่ผู้ถมดิน/เจ้าของท่ีดินขัดค�าส่ังเร่ือยมาจนถึงอย่างน้อยวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

อันเป็นความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๔.  ให้พิจารณาระงับหรือชะลอการออกใบรับแจ้งเรื่องการขุดดิน/ถมดิน ในบริเวณพื้นที่ริมคลองคู้บอนและ 

รมิคลองบางชนั ทีอ่ยูใ่นบรเิวณของโครงการจดัท�าบงึรบัน�า้บรเิวณคลองคู้บอนและบรเิวณคลองบางชันไว้ก่อน จนกว่าจะมี

การประกาศใช้ผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร (ฉบบัใหม่) เพ่ือประโยชน์ในการเวนคนืทีด่นิและใช้ประโยชน์ทีด่นิในโครงการ

บึงรับน�้าฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยเชิญผู้อ�านวยการเขตคันนายาวและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อ 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และประสานติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินการได้รับทราบว่า ส�านักงานเขตคันนายาว

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑.  ประสานสอบถามส�านักการโยธาเพื่อตรวจสอบว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๓๐๙๑ เลขที่ดิน ๑๘๙ ซึ่งเป็นที่ดินของ

นายสมบูรณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ผลปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าวไม่อยู่ในบริเวณของโครงการจัดท�า

บึงรับน�้าคลองคู้บอน 

๒.  ได้มีการแจ้งความด�าเนินคดีกับผู้ถมดิน/เจ้าของที่ดินที่ขัดค�าสั่งฯ แล้วอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากทาง

สถานตี�ารวจนครบาลพืน้ที ่โดยถ้ามคีวามคบืหน้าประการใดส�านกังานเขตฯ รบัจะรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป

๖. หนงัสอืร้องเรยีนกรณีห้างสรรพสนิค้าบิก๊ซี สาขาสะพานควาย ให้ผูค้้าตัง้เตน็ท์ขายของกดีขวางทางรถเข้า-ออก 
ประธานสภากรงุเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรยีบร้อย พจิารณาหนงัสอื

ของผูใ้ช้นามว่า “ประชาชนชาว กทม.” เรือ่ง ร้องเรยีนกรณห้ีางสรรพสินค้าบิก๊ซ ีสาขาสะพานควาย ให้ผูค้้าตัง้เตน็ท์ขายของ 

กดีขวางทางรถเข้า - ออก โดยแจ้งว่าเคยมกีารร้องเรยีนผ่านศนูย์ร้องทกุข์ กทม. ๑๕๕๕ ผ่านทางไลน์อศัวนิผูว่้าฯ ไปหลายครัง้  

เกี่ยวกับกรณีห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี สาขาสะพานควาย ให้ผู้ค้าตั้งเต็นท์ขายของบริเวณด้านหน้าห้างฯ ซึ่งใช้เป็นทางรถวิ่ง

เข้าออก ไม่ค�านงึถงึความปลอดภยัของผูใ้ช้บรกิาร และหากเกดิเพลงิไหม้รถดบัเพลงิไม่สามารถเข้ามาในบรเิวณดังกล่าวได้  

เนื่องจากแม้มีการรื้อออกไปแล้วแต่ก็มีการตั้งเต็นท์ขายของใหม่ จึงขอให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย 

ของประชาชน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหนังสือดังกล่าวโดยเชิญผู้อ�านวยการเขตพญาไท ผู้อ�านวยการส�านักเทศกิจ  

และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงและประสานติดตามความคืบหน้าในการ

ด�าเนินการได้รับทราบว่า สถานีต�ารวจนครบาลบางซื่อได้มีหนังสือแจ้งส�านักงานเขตพญาไทเกี่ยวกับผลการด�าเนินคด ี

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่า พนักงานสอบสวนได้สรุปส�านวนเสร็จสิ้นแล้วเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง  

และได้ส่งส�านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา ๘ เรียบร้อยแล้ว โดยส�านักงานเขตพญาไทได้ 

ตรวจสอบพื้นที่ไม่พบมีการตั้งเต็นท์จ�าหน่ายสินค้าบริเวณที่ว่างด้านหน้าบิ๊กซี สาขาสะพานควาย

๗. หนังสือ เรื่อง ตรวจสอบพบการปลอมแปลงเอกสารทางราชการของฝ่ายโยธา ส�านักงานเขตพญาไท
ประธานสภากรงุเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรยีบร้อย พจิารณาหนงัสอื

ของนายธวัตรชัย ทวิติยกุล เรื่อง ตรวจสอบพบการปลอมแปลงเอกสารทางราชการของฝ่ายโยธา ส�านักงานเขตพญาไท  

เนื่องจากในช่วงระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายธวัตรชัยฯ ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา  

ส�านักงานเขตพญาไท และได้ตรวจพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตเลขที่  

พท. ๔๗/๒๕๖๑ ลงวนัที ่๒๖ มนีาคม ๒๕๖๑ สิน้สดุใบอนญุาตวนัที ่๒๕ มนีาคม ๒๕๖๒ รายนายสุเทพ นกด ีโดยใบอนญุาต

ดังกล่าวซ�้ากับใบอนุญาตเลขที่ พท. ๔๗/๒๕๖๑ รายนายตุ๋ย จันทร์สุบิน ซึ่งเป็นใบอนุญาตขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง
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อาคาร ครั้งที่ ๓ โดยนายธวัตรชัยฯ ขณะด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา ส�านักงานเขตพญาไท เป็นผู้เสนอต่อใบอนุญาต 

และได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ กรณีดังกล่าว นายสุเทพ นกดี เคยยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เมื่อวันที่  

๔ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชัน้ ใช้พกัอาศยั แต่การยืน่เอกสารค�าขอไม่มแีบบแปลน ต่อมาได้มคี�าร้องขอถอนเรือ่ง 

และจะขอนุญาตใหม่เมื่อพร้อม หลังจากนั้นฝ่ายโยธา ส�านักงานเขตพญาไท ได้ตรวจสอบพบอาคารตามใบอนุญาตปลอม

ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้ออกค�าสั่งตามแบบ ค.๓ ค.๔ และ ค.๑๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ และส่งเรื่อง 

ให้สถานีต�ารวจนครบาลพญาไทด�าเนินคดี โดยนายสุเทพฯ กล่าวอ้างว่าได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและขออนุญาต 

ใบอนญุาตอืน่ๆ โดยผู้ช่วยผูอ้�านวยการเขตพญาไทในขณะนัน้เป็นผู้พจิารณาอนญุาต ผู้ร้องเหน็ว่าการออกเอกสารใบอนญุาต

ปลอมเพื่อน�ามาใช้เป็นหลักฐานในการขออนุญาตสถานประกอบการที่พักอาศัยรวมและด�าเนินการขอใบอนุญาตอื่นๆ  

น�ามาซ่ึงความเสยีหายแก่กรงุเทพมหานคร จงึขอให้พจิารณาสอบสวนข้อเทจ็จรงิ คณะกรรมการฯ ได้พจิารณาหนงัสอืดงักล่าว 

โดยเชิญผู้อ�านวยการเขตพญาไท ผู้อ�านวยการส�านักงานการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อ

สอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงและประสานติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินการได้รับทราบว่า ส�านักงานเขตพญาไท

ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

มีการออกใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารและการด�าเนินการออกเลขที่บ้านโดยไม่พบการผ่านงานตามล�าดับขั้นตอนของ 

ทางราชการ จงึเป็นการด�าเนนิกระบวนการอนัเป็นการขดัต่อกฎ ระเบยีบปฏบิตัขิองทางราชการ ซึง่ถอืว่ามกีารท�าเอกสาร

ราชการเป็นเท็จและมีการน�าเอกสารราชการอันเป็นเท็จเพื่อใช้จดแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงเป็นการกระท�าความผิด 

ทีต่่อเนือ่งกนั ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ทางราชการ อนัเป็นการปฏบัิตหิน้าทีร่าชการโดยมชิอบตามพระราชบญัญตัริะเบยีบ

ข้าราชการพลเรือนฯ คณะกรรมการจึงเชื่อได้ว่ามีการกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการจริง พิจารณาแล้วเห็นว่า 

เพื่อเป็นการรักษากฎ ระเบียบของทางราชการ และไม่ท�าให้กรุงเทพมหานครเสียหาย เห็นควรมีการตั้งคณะกรรมการ 

สอบวนิยับคุคลทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องต่อไป และส�านักงานเขตพญาไทได้จัดท�าหนงัสือถงึปลัดกรงุเทพมหานคร เรือ่ง ขอให้แต่งตัง้

ข้าราชการกรงุเทพมหานครเพือ่เป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัอย่างร้ายแรง โดยส�านกังานการเจ้าหน้าทีไ่ด้มหีนงัสือ

เรยีนรายงานการสบืสวนข้อเทจ็จรงิ เหน็ว่า ผูเ้กีย่วข้องทัง้หมดกระท�าผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีร่าชการควรด�าเนนิการทางวนิยั  

ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ส�านักงานเขตฯ ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาด�าเนินการทางอาญากับ 

ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง  ในส่วนการด�าเนนิการทางวนิยัอยูร่ะหว่างการด�าเนินการของคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัอย่างร้ายแรง  

ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้ติดตามว่าเรื่องนี้จะยุติด้วยประการใดต่อไป

๘. หนังสือขอคัดค้านโครงการวางหาบเร่แผงลอยในซอยอารีย์ ๑
ประธานสภากรงุเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรยีบร้อย พจิารณาหนงัสอื 

ของคุณชวลิต สกุลพงศ์ไพศาล คุณอรมณี มหาทรัพย์ และคุณนพกร ตราบชั่วกัลปาว์ ตัวแทนผู้คัดค้านฯ เรื่อง ขอคัดค้าน 

โครงการวางหาบเร่แผงลอยในซอยอารีย์ ๑ โดยผู้ร้องเรียนและพวกเป็นประชาชนผู้อาศัยอยู่ในซอยอารีย์ ๑ และผู้สัญจร 

ทางเท้าบริเวณซอยอารีย์ ๑ ขอคัดค้านการวางหาบเร่แผงลอยในซอยอารีย์ ๑ เขตพญาไท เน่ืองจากเห็นว่าการส�ารวจ 

ความคิดเห็นประชาชนท่ีอยู่ในซอยอารีย์ ๑ และบริเวณใกล้เคียงระยะ ๕๐๐ เมตร ต่อการให้พื้นที่ดังกล่าวท�าการค้า 

ของส�านกังานเขตพญาไทมปัีญหาด้านความโปร่งใสและความน่าเชือ่ถอื และตามประกาศกรงุเทพมหานคร เรือ่ง หลักเกณฑ์  

วิธีการ และเงื่อนไขการก�าหนดพื้นท่ีท�าการค้าและการขายหรือจ�าหน่ายสินค้าในท่ีสาธารณะ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ มีบางข้อที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ และการค้าขายของหาบเร่แผงลอยในซอยนี้อาจก่อให้เกิดความสกปรกและ

ขยะจ�านวนมาก คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหนังสือดังกล่าวโดยเชิญผู้อ�านวยการเขตพญาไท อ�านวยการส�านักเทศกิจ  

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงและประสานติดตามความคืบหน้า 

ในการด�าเนินการได้รับทราบว่า ส�านักงานเขตพญาไทได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจด�าเนินการท�าแบบสอบถามรับฟัง 
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ความคิดเห็นของประชาชนบริเวณซอยอารีย์ ๑ เมื่อวันที่ ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ�านวน ๕๐๐ ชุด มีผู้เห็นด้วยที่จะให้ซอย

อารย์ีเป็นพืน้ทีท่�าการค้า ๖๓ ราย คดิเป็นร้อยละ ๑๒.๖๐ มผีูไ้ม่เหน็ด้วย ๔๓๗ ราย คดิเป็นร้อยละ ๘๗.๔๐ ส�านกังานเขตฯ  

จึงได้มีหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดน�าเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่าส�านักงานเขตฯ เห็นด้วยกับ

ค�าอุทธรณ์ของเจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยบริเวณซอยอารีย์ ๑ ที่ไม่เห็นด้วยที่ประกาศก�าหนดให้ซอยอารีย์ ๑ เป็นพื้นที่

ท�าการค้า ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้ติดตามว่าเรื่องนี้จะยุติด้วยประการใดต่อไป
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คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

สรุปผลงานของคณะกรรมการการพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา
ประธานกรรมการ

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์
รองประธานกรรมการ

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล
กรรมการ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
กรรมการ

พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล
กรรมการ

พลโท โชติภณ จันทร์อยู่
กรรมการและเลขานุการ



232 • รายงานกจิการของสภากรงุเทพมหานคร ประจ�าป ี๒๕๖๓

ภาพประกอบการด�าเนินงาน
คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. รับทราบแผนการด�าเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส�านักพัฒนาสังคม

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับส�านักพัฒนาสังคมและศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง   
เพื่อรับทราบแผนการด�าเนินงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงให้เป็นสถานท่ีให้บริการสวัสดิการของผู้สูงอายุท่ีครบ
วงจรทันสมัยและใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย เมื่อวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประชุมร่วมกับส�านักการโยธาและส�านักพัฒนาสังคม เพื่อรับทราบการปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เพื่อเตรียมรองรับ “สังคมผู้สูงอายุ” ของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุม ๓ สภากรุงเทพมหานคร
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๒. รับทราบแผนการด�าเนินการก่อสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศ

คณะกรรมการการพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคมได้ประชมุร่วมกบัส�านักพฒันาสงัคม และโรงเรยีนฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร (บ่อนไก่) 
เพื่อรับทราบแผนการด�าเนินการก่อสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศ และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ด�าเนินงานโครงการก่อสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศ
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๓. รับทราบการด�าเนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบในช่วงที่มี

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ ๑ 

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ประชุมร่วมกับส�านักพัฒนาสังคม ส�านักอนามัย และส�านักงานเขตบางเขน   
เพื่อรับทราบแนวทางการด�าเนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รอบที่ ๑ เมื่อวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๕ อาคารไอราวัตพัฒนา  
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
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๔. ขอทราบการด�าเนินงานและปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ประชุมร่วมกับส�านักพัฒนาสังคม และส�านักการคลัง เพื่อรับทราบการด�าเนินงาน
และปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓ สภากรุงเทพมหานคร
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๕. รับทราบแนวทางการส่งเสริมการอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๕.๑ รบัทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกษตรในพืน้ทีบ่างขุนเทยีน จอมทอง และทุง่คร ุทีต้่องประสบปัญหาน�า้เคม็ 

รุกล�้าพื้นที่น�้าจืด ท�าให้เกิดความเสียหายของพื้นที่การเกษตรของประชาชน

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ประชุมร่วมกับส�านักพัฒนาสังคม เพื่อรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาน�้าเค็ม 
รุกล�้าพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จอมทอง และทุ่งครุ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔  
สภากรุงเทพมหานคร

๕.๒ รับทราบการด�าเนินงานการให้ความรู้และส่งเสริมการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ประชุมร่วม
กับส�านักงานเขตหลักสี่ เพื่อรับทราบการด�าเนินงานการให้ความรู้ 
และการพัฒนาการเกษตรดาดฟ้าของเขตหลักสี่ เมื่อวันท่ี ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔ อาคารไอราวัตพัฒนา 
ศาลาว่ากรุงเทพมหานคร ดินแดง

๖. ติดตามการรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ เพื่อปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะและการอนุรักษ์โบราณสถาน

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ประชุมร่วมกับส�านักวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อรับทราบความคืบหน้าการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหากาฬ หลังจากที่ชุมชนได้ย้ายออกไปจากพื้นที่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓  
สภากรุงเทพมหานคร
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คณะกรรมการการพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคมได้ประชมุร่วมกบัส�านักวางผังและพฒันาเมอืง ส�านักพฒันาสงัคม และส�านักการโยธา 
เพื่อติดตามการรื้อย้ายชุมชนหลังป้อมมหากาฬ เนื่องจากกรุงเทพมหานครจะปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ และการอนุรักษ์โบราณสถาน
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณป้อมมหากาฬ

 ลงพืน้ทีบ่รเิวณป้อมมหากาฬ เพือ่ตดิตามความคบืหน้าการปรบัปรงุภูมทัิศน์บรเิวณป้อมมหากาฬ หลงัจากท่ีชมุชนได้ย้ายออกไปจากพืน้ท่ี
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สรุปผลงาน
คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สภากรงุเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสังคม ในคราวประชุมสภากรงุเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสมัยวิสามัญ  

สมยัที ่๒ (คร้ังที ่๑) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑ เมือ่วนัพธุที ่๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชกิสภากรงุเทพมหานคร 

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 นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ต้ังคณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณา ศึกษา ตดิตาม และให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้าน

การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมซึ่งอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เช่น โครงสร้างการส่งเสริมอาชีพ การจัด

สวสัดกิารและการสงเคราะห์ผูม้รีายได้น้อย เดก็ สตร ีและคนชรา การสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีคนพกิารผูส้งูอายกุองทนุต่าง ๆ  

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ห้องสมุดประชาชน และพิพิธภัณฑ์ชุมชน โดยได้ตั้งคณะอนุกรรมการฯ จ�านวน ๒ คณะ ดังนี้

๑. คณะอนกุรรมการการพฒันาชมุชนและสวัสดกิารสังคม ชดุที ่๑ ซึง่มนีายไพฑรูย์ ขมัภรตัน์ เป็นประธานอนกุรรมการ  

รับผิดชอบพื้นที่เขตดอนเมือง บึงกุ่ม คลองสามวา หนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง ประเวศ สะพานสูง และคันนายาว

๒.  คณะอนุกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชุดที่ ๒ ซึ่งมีนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เป็นประธาน

อนุกรรมการ รับผิดชอบพื้นที่เขตหลักสี่
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ผลการด�าเนินงาน
๑. รับทราบแผนการด�าเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส�านักพัฒนาสังคม

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาดการณ์ว่าประชากรไทยจะเพิ่มขึ้นจาก ๖๖,๕๐๐,๐๐๐ คน ในปี 

๒๕๖๓ เป็น ๖๗,๒๐๐,๐๐๐ คน โดยมีจ�านวนประชากรผูสู้งอายุ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ คน เพิ่มขึ้น ๒๐.๔๒ คน ซึ่งสถิติเหล่านี้จะ

น�าไปสู่การก�าหนดวาระผู้สูงอายุให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลมีแนวทางการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการผู้สูงอายุแห่งชาติ  

พร้อมจัดท�าแผนบูรณาการด้านสุขภาพ โดยมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ ป้องกัน และการดูแลสุขภาพระยะยาว 

ทัง้ทีบ้่านและในชมุชนตามระดบั และต้องสามารถด�ารงชพีอยูไ่ด้อย่างมศีกัดิศ์ร ีมรีะบบการเงนิการคลงัท่ียัง่ยนืในการดแูล

ผู้สูงอายุที่มีภาวะที่พึ่งพิงได้

กรุงเทพมหานครมีประชากร ๕,๖๘๒,๔๑๕ คน เป็นผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) จ�านวน ๙๗๘,๔๕๕ คน 

(ร้อยละ ๑๗.๘๒) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมผีูส้งูอายคุดิเป็นร้อยละ ๒๐ และในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ จะมผีูส้งูอายคุดิเป็นร้อยละ ๓๐.๒๐ 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผู้สูงอายุจ�านวน ๕๘๑,๖๕๕ คน พบว่าจ�านวนผู้สูงอายุมีเพิ่มขึ้น  

จ�านวน ๓๙๖,๘๐๐ คน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๘.๒๒ ดังนั้น กรุงเทพมหานครได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แล้ว

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับส�านักพัฒนาสังคม เพื่อติดตาม

ผลของผลการด�าเนินงานและปัญหาอุปสรรคของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง

ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงในสังกัดส�านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖๔๑ ถนนมิตรไมตรี  

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีไ่ด้รบับรจิาคจากโรงเรยีนพบิลูประชาสรรค์เดมิชือ่ว่า “ศนูย์บรกิาร

ทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง” สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

เมือ่วนัที ่๒๑ มนีาคม ๒๕๒๘ ต่อมาวนัที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๔๖ มกีารถ่ายโอนมาสังกดักองสังคมสงเคราะห์ ส�านกัสวสัดกิารสังคม  

กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๒ และเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ กรุงเทพมหานครได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น 

“ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง” 

วัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน

๑.  เพื่อเป็นการขยายบริการด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุอย่างกว้างขวาง 

๒.  เพื่อเป็นการให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ 

๓.  เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพ่ือเตรียมตัวรับ

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ด้วยการระดมความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

๔.  เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ เน้นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดง

ศักยภาพ ความสามารถในสาขาต่างๆ เพื่อให้สังคมตระหนักในคุณค่าและยอมรับบทบาทของผู้สูงอายุมากขึ้น

๕.  เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ด�าเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผู้สูงอายุรวมทั้งกระตุ้นให้ชุมชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการให้บริการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ

๖.  เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู พลัดหลง ฯลฯ โดยการรับผู้สูงอายุเข้าพักในบ้านพักฉุกเฉิน และด�าเนินการ

ตามกระบวนการทางด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา



240 • รายงานกจิการของสภากรงุเทพมหานคร ประจ�าป ี๒๕๖๓

สภาพปัญหา สภาพทั่วไป

๑. อาคารบ้านอุ่นใจ อาคารอาชีวบ�าบัด และอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม จ�าเป็นต้องปรับปรุง

และซ่อมแซมให้เหมาะสมกับการให้บริการ

๒.  สถานที่จอดรถแคบ และไม่เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการเนื่องจากจ�านวนผู้มาใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

๓.  ไม่มีห้องประชุม ห้องข้อมูลสารสนเทศ และห้องสันทนาการ  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์สังคม

ปัจจุบัน และเสริมสร้างความรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน

๔.  ไม่มีพื้นที่สีเขียวส�าหรับสวนหย่อมและสถานที่พักผ่อนส�าหรับผู้สูงอายุ

๕.  ไม่มีพื้นที่ส�าหรับกีฬากลางแจ้งให้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลทั่วไป เพื่อออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับประเภทกีฬา

๖.  ท่อระบายน�า้และบ่อพกัท่อระบายน�า้เก่าและช�ารดุ เมือ่ฝนตกจะท�าให้น�า้ล้นท่วมถนนเป็นอนัตรายแก่ผูส้งูอายไุด้

๗. สภาพทั่วไปโดยรอบศูนย์บริการผู้สูงอายุเก่าและไม่เหมาะสมกับการให้บริการ ควรซ่อมแซมใหม่ ให้เกิดความ

สวยงามและเหมาะสม

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับส�านักพัฒนาสังคมเกี่ยวกับการ

ด�าเนินงานและปัญหาอุปสรรคของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงมี

สภาพช�ารุดทรุดโทรมไม่เหมาะสมกับการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ประกอบกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่

สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) จึงมีความเห็น

ว่าควรปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงใหม่ งบประมาณ ๒๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท โดยส�านักพัฒนาสังคมได้

ประสานให้ส�านักการโยธาออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ ๑๒ ช้ัน โดยให้เป็นสถานที่ที่ให้บริการ

แบบครบวงจรและเป็นศนูย์กลางส�าหรบัผูส้งูอายไุด้มาพบปะพดูคยุแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ การฝึกอาชพีผูส้งูอายุ  

การสอนระบบสารสนเทศและจดักจิกรรมต่างๆ ร่วมกนั ซึง่เป็นการส่งเสรมิให้ผู้สูงอายมุสุีขภาพกายทีด่แีละจติใจทีเ่ข้มแขง็ 

สามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีบ้านพักฉุกเฉินส�าหรับผู้สูงอายุ แบบไป-กลับ  

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ 

โครงการปรบัปรงุและพฒันาศนูย์บรกิารผูส้งูอายดุนิแดงได้รบัอนมุตัเิงนิงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวดค่าครุภณัฑ์ ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง (ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง) รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการปรบัปรงุและพฒันาศนูย์บริการ

ผู้สูงอายุดินแดง วงเงินงบประมาณ ๒๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อด�าเนินการปรับปรุงอาคารและพื้นที่ส่วนต่างๆ ระยะเวลา 

การก่อสร้าง ๒๑๕ วัน การระยะเวลาด�าเนินการโครงการฯ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓)

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔,๕๕๖,๐๐๐ บาท

• งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๘,๒๒๔,๐๐๐ บาท

การด�าเนินงานโครงการ

เดมิส�านกัพฒันาสงัคมขอให้ส�านกัการโยธาออกแบบโครงการการปรบัปรงุอาคารศนูย์บรกิารฯ ๑๒ ชัน้ แต่ส�านกัการ 

โยธาได้ลงพื้นที่ส�ารวจและตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว จึงมีความเห็นว่าควรก่อสร้างเป็นอาคาร ๗ ชั้น เพื่อประโยชน์ที่ 

คุ้มค่าที่สุด เนื่องจากการก่อสร้างอาคาร ๑๒ ชั้นเป็นอาคารที่สูงเกิน ๒๓ เมตร ซึ่งเข้าข่ายอาคารสูง จ�าเป็นต้องเว้นระยะ

โดยรอบ ๖ เมตร และต้องเพิ่มส่วนต่างๆ ตามกฎหมายก�าหนด เช่น ระบบจ่ายพลังงานส�ารอง พื้นที่ติดตั้งลิฟต์และทาง 

หนีไฟ ท�าให้มีค่าใช้จ่ายประจ�าเดือนที่สูงมาก ส�านักการโยธาจึงได้ปรับแบบโครงการก่อสร้างอาคาร ๑๒ ชั้น เป็นอาคาร  

๗ ชัน้แทน เพ่ือให้เกดิประโยชน์ทีคุ่ม้ค่ามากกว่า แต่ศนูย์บรกิารผู้สูงอายดุนิแดงเช่าทีดิ่นของกรมธนารกัษ์ หากมกีารปรับปรงุ

หรือซ่อมแซมต้องขออนุญาตจากกรมธนารักษ์ก่อน ส่วนวัสดุจากการรื้อถอนส�านักพัฒนาสังคมต้องจ�าหน่ายและน�าเงิน 

ส่งให้กรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขในสัญญาเช่า
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โครงการก่อสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ทางส�านักพัฒนาสังคมได้ตั้งช่ือว่า โครงการศูนย์เรียนรู้และบริการ 

ผู้สูงวัยของกรุงเทพมหานคร (BMA Elderly Learning & Service Center) ประกอบด้วย

ชั้นใต้ดิน A ๑ - A ๓  -   ที่จอดรถชั้นใต้ดิน

ชั้น ๑      -   ห้องบริการทางการแพทย์เบื้องต้น ห้องบริการกายภาพบ�าบัด

         ศูนย์อาหารสุขภาพ ห้องพักผ่อน/จุดนัดพบส�าหรับผู้สูงอายุและ 

          ครอบครัว และห้องน�้าส�าหรับผู้สูงอายุ คนพิการ เจ้าหน้าที่  

          (แยกหญิง/ชาย)

ชั้น ๒      -   ห้องศิลปะบ�าบัด/ศิลปะประดิษฐ์ ห้องโภชนาการ และห้องน�้า 

          ส�าหรับผู้สูงอายุ คนพิการ เจ้าหน้าที่ (แยกหญิง/ชาย)

ชั้น ๓      -   ห้องปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ ห้องน�้าส�าหรับผู้สูงอายุ คนพิการ  

          เจ้าหน้าที่ (แยกหญิง/ชาย)

ชั้น ๔      -   ห้อง Fitness ส�าหรับผู้สูงอายุ ห้องอาบน�้าและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 

          ห้องน�้าส�าหรับผู้สูงอายุ คนพิการ เจ้าหน้าที่ (แยกหญิง/ชาย)

ชั้น ๕      -   ห้องจดัประชมุ/อบรม (Traning) ห้องรบัรอง ห้องจดัเตรยีมอาหาร 

          ห้องเก็บของ และห้องน�้าส�าหรับผู้สูงอายุ คนพิการ เจ้าหน้าที่  

          (แยกหญิง/ชาย)

ชั้น ๖      -  ห้องจัดแสดงโมเดลล่ิงอ�านวยความสะดวกในที่พักอาศัย ห้องจัด 

          แสดงนทิรรศการ/ภมูปัิญญา ศูนย์ข้อมลูข่าวสารหน่วยงานรฐั/เอกชน 

          ด้านผู ้สูงอายุ ห้องบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

          ศูนย์เงินออมประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต และห้องน�้าส�าหรับ 

          ผู้สูงอายุ คนพิการ เจ้าหน้าที่ (แยกหญิง/ชาย)

ชั้น ๗      -   ห้องประชมุใหญ่ (รองรบัได้ ๑๐๐ ทีน่ัง่) ห้องประชมุเล็ก (รองรบัได้ 

          ๕๐ ทีน่ัง่) ห้องควบคมุเครือ่งเสยีง ห้องรบัรอง ห้องจัดเตรยีมอาหาร 

          ห้องน�้าส�าหรับผู้สูงอายุ คนพิการ เจ้าหน้าที่ (แยกหญิง/ชาย)

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน ได้แก่

๑.  ส�านักพัฒนาสังคมรอความชัดเจนของผู้บริหารว่าจะควรมีการก่อสร้างอาคาร ๑๒ ชั้นหรือ ๗ ชั้น ซึ่งท�าให้เกิด

ความล่าช้าในการด�าเนินการโครงการฯ

๒. ข้อจ�ากัดด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสด ุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�านักการโยธาได้ด�าเนินการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ แต่มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงอนุมัติยกเลิก

ด�าเนินการจัดจ้างโครงการฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่และจัดท�าราคากลางใหม่ ซึ่งจะต้อง

ด�าเนนิการใหม่เป็นครัง้ที ่๒ และต้องใช้ระยะเวลา ๒-๓ เดอืน เพือ่ให้ได้ผูร้บัจ้างซึง่อาจจะเกดิความล่าช้าในการก่อสร้างฯ ได้
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  กรณี ส�านักพัฒนาสังคมยังไม่มีงบประมาณในเรื่องนี้ แต่ยังคงจะด�าเนินการก่อสร้างอาคารโครงการนี้ สามารถ

ของบประมาณเพิ่มเติมได้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ 

ผู้สูงอายุดินแดง แต่ส�านักการโยธาต้องมีรูปแบบและรายละเอียดที่ครบถ้วน เพื่อประกอบการของบประมาณ

๒. การรื้อถอนควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น

๓. ฝ่ายบรหิารควรมกีารผลกัดนัและสนบัสนนุศนูย์บรกิารผูส้งูอายดุนิแดง เป็นสถานทีท่ีก่่อประโยชน์ต่อประชาชน

ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครอย่างมาก โดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางของผูสู้งอาย ุและเป็นศูนย์การเรยีนรูแ้ละส่งเสรมิด้านผู้สูงอายุ

ของกรงุเทพมหานคร เพือ่ให้หน่วยงานอืน่และหน่วยงานจากต่างประเทศทีส่นใจได้เข้ามาศกึษาดงูานและสรา้งแนวคดิน�า

ไปพัฒนาได้อีกทางหนึ่ง

โครงการปรับปรุงบ้านอิ่มใจ

บ้านอิม่ใจ ตัง้อยูบ่รเิวณการประปาฯ แม้นศร ีเป็นศนูย์คดักรองและช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาสในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร  

โดยมีส�านักพัฒนาสังคมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยกรุงเทพมหานครได้ท�าสัญญาเช่ากับส�านักงานทรัพย์สิน 

ส่วนพระมหากษัตริย์ บริเวณส�านักงานประปา สาขาแม้นศรี อัตราค่าเช่า ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕  

แต่สภากรุงเทพมหานครมคีวามเห็นว่ากรงุเทพมหานครใช้พืน้ท่ีไม่คุ้มค่ากบังบประมาณ ดงันัน้ ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร 

ได้ประชมุร่วมกบัผูบ้ริหารกรุงเทพมหานคร เรือ่ง การยกเลกิสญัญาเช่าพืน้ทีอ่าคารของส�านกังานทรพัย์สินส่วนพระมหากษตัรย์ิ  

บริเวณส�านักงานประปา สาขาแม้นศรี และมติคณะกรรมการฯ ให้ส�านักพัฒนาสังคมย้ายศูนย์คัดกรองและช่วยเหลือ 

ผูด้้อยโอกาส (บ้านอิม่ใจ) ออกจากพืน้ทีด่งักล่าว ภายในเดอืนมถินุายน ๒๕๖๒ และผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานครได้มอบให้ 

ส�านักพัฒนาสังคมหาสถานที่แห่งใหม่ เพื่อเป็นศูนย์คัดกรองฯ ต่อไป

ส�านกัพัฒนาสงัคมจงึได้ใช้อาคารศาลาธรรมของศนูย์บรกิารผูส้งูอายดุนิแดง เป็นส�านกังานบ้านอ่ิมใจ แต่ศาลาธรรม 

มีสภาพทรุดโทรม จ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงอาคารศาลาธรรมใหม่ โดยของบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยส�านักงานบ้านอิ่มใจ จะปฏิบัติงานเป็นศูนย์คัดกรองคนยากไร้ของ 

กรงุเทพมหานคร ซึง่จะให้บรกิารช่วยเหลอืและประสานงานส่งต่อให้หน่วยงานภาครฐัตามปกต ิแต่จะยกเลกิการพกัค้างคนื 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  หากปรับปรุงอาคารศาลาธรรม เพื่อใช้เป็นส�านักงานบ้านอิ่มใจ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็น 

ศูนย์คัดกรองและส่งต่อหน่วยงานอื่นเท่านั้น จ�านวนผู้มาใช้บริการจะน้อยมาก ท�าให้ไม่คุ้มค่าในการใช้งบประมาณของ

กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่า ควรยกเลิกโครงการนี้

๒. ขอให้ส�านักพัฒนาสังคมทบทวนการปรับปรุงอาคารศาลาธรรม เพื่อใช้เป็นส�านักงานบ้านอิ่มใจ เนื่องจากอาจ

ส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการฯ ในอนาคตได้ 

๓.  คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าจะยื่นญัตติเสนอเข้าการประชุมสภากรุงเทพมหานครขอให้กรุงเทพมหานคร

ทบทวนการปรับปรุงอาคารศาลาธรรม เพื่อใช้เป็นส�านักงานบ้านอิ่มใจ

๒. รับทราบแผนการด�าเนินการก่อสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศ
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีมีความถดถอย การเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง เกิดการว่างงาน และการเลิก 

จ้างงานมีจ�านวนมากขึ้น ท�าให้ประชาชนตกงานและไม่มีรายได้เล้ียงครอบครัว การฝึกอาชีพเป็นส่วนหน่ึงของทางเลือก 

ในการมอีาชพีและรายได้ ดงันัน้ โรงเรยีนฝึกอาชพีกรงุเทพมหานครจงึได้มกีารส่งเสรมิความรูด้้านอาชพีและสนบัสนุนในการ

ให้ประชาชนสามารถน�าความรูเ้กีย่วกบัวชิาชพีไปประกอบอาชพีมรีายได้และเลีย้งครอบครวัอยูไ่ด้ในสภาวะเศรษฐกจิเช่นนี้
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คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ประชุมร่วมกับส�านักพัฒนาสังคม และโรงเรียนฝึกอาชีพ

กรุงเทพมหานคร เพ่ือติดตามผลการด�าเนินงานของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) เนื่องจากโรงเรียนฯ  

จะมีการย้ายโรงเรียนไปแห่งใหม่ในพื้นที่เขตประเวศ

เดิมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๓ ซอยปลูกจิต ๓ ถนนพระราม ๔ แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครซ่ึงเช่าที่ดินของส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งขณะนี้โรงเรียนฝึกอาชีพฯ  

ได้ยกเลิกสัญญาการเช่าที่ดินของส�านักงานทรัพย์สินฯ ดังกล่าวแล้ว และจะท�าการย้ายไปตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพฯ แห่งใหม่ 

ในพ้ืนที่เขตประเวศ เน่ืองจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีแผนการก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงข่ายถนนจาก 

ทางพิเศษเฉลิมมหานครไปยังถนนวิทยุเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรถนนพระราม ๔ ซึ่งมีสภาพการจราจรที่หนาแน่น และ 

ก่อให้เกิดปัญหาจราจรถึงขั้นวิกฤตโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) จะเริ่ม 

รือ้ถอนในเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และจะย้ายไปตัง้โรงเรยีนฝึกอาชีพฯ แห่งใหม่ ในพืน้ทีเ่ขตประเวศ ซึง่มพีืน้ที ่๔ ไร่ ๓ งาน  

๕๒ ตารางวา อยู่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีบริษัท วัน แบงค็อก จ�ากัด รับผิดชอบ

โครงการก่อสร้างทางเชือ่มต่อโครงข่ายถนนจากทางพเิศษเฉลิมมหานครฯ ให้ความอนุเคราะห์การขนย้ายทรพัย์สินและจะ

ด�าเนินการก่อสร้างอาคารโรงเรียนฝึกอาชีพฯ แห่งใหม่ให้กับโรงเรียนฝึกอาชีพฯ 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) มีจ�านวนข้าราชการและบุคลากร ๒๖ คน และมีสถิตินักเรียน 

ที่สมัครเรียนจ�านวนปีละ ๓,๐๐๐ คน  โดยโรงเรียนฝึกอาชีพฯ เปิดการเรียนการสอน จ�านวน ๓ รอบต่อภาคเรียน

โรงเรียนฝึกอาชีพฯ (บ่อนไก่) มีวิชาที่โดดเด่น ๓ วิชา ได้แก่ วิชาจัดดอกไม้ วิชาอาหาร และวิชาช่างไฟฟ้า ซึ่งท�าให้

มีผู้สนใจเข้ามาเรียนและน�าไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เป็นอย่างดี

โครงการก่อสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) เขตปทุมวัน จะย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อไปตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพฯ  

แห่งใหม่ ในพืน้ทีเ่ขตประเวศและจะประกาศปิดการเรยีนการสอน ในภาคเรยีนที ่๓ ปีการศกึษา ๒๕๖๒ ในวนัที ่๒๐ ธนัวาคม 

๒๕๖๒ และได้ให้ครแูละวทิยากรในสังกดัโรงเรยีนฯ ไปช่วยราชการโรงเรยีนฝึกอาชพีฯ ในสงักดัส�านกัพฒันาสงัคม จ�านวน 

๗ โรงเรียน จ�านวน ๑๕ คน เพื่อเป็นการช่วยเหลือครูและวิทยากรให้มีรายได้ระหว่างปิดการเรียนการสอน

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) ตั้งอยู่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร มีเน้ือท่ี ๑๑,๓๕๙.๓๓ ตารางเมตร ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๐ เดือน โดยมีบริษัท วัน แบงค็อก จ�ากัด  

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซ่ึงคาดว่าการก่อสร้างโรงเรียนฯ จะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และโรงเรียน 

ฝึกอาชีพฯ จะเปิดการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

การก่อสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) ประกอบด้วย

๑.  อาคาร ๑ มี ๔ ชั้นเป็นอาคารเรียน

๒.  อาคาร ๒ มี ๓ ชั้น เป็นอาคารบ้านพักครู มี ๒๖ ห้อง

๓.  อาคาร ๓ เป็นอาคารช้ันเดยีว และบริเวณด้านหน้าอาคารจะจัดแสดงผลติภณัฑ์ของโรงเรยีนฝึกอาชพีฯ (นครพนัธ์)

๔.  มีลิฟต์ ๑ ตัว

๕.  สามารถจอดรถได้ประมาณ ๑๐๐ คัน
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ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน ได้แก่

• การประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่การเรียนการสอนของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครในพื้นท่ีเขตประเวศ   

ยังไม่สามารถด�าเนินการได้ล่วงหน้า เนื่องจากระหว่างการก่อสร้างโรงเรียนไม่มีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนฯ ประจ�าอยู่

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  พื้นที่โดยรอบของโรงเรียนฝึกอาชีพฯ มีพื้นที่ว่างจ�านวนมาก สามารถปลูกต้นไม้รอบโรงเรียนฯ เพื่อปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นได้และยังเป็นจุดพักผ่อนได้ ประกอบกับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าฯ  

หลายเส้นทาง และส�านกังานเขตได้มกีารขดุล้อมต้นไม้ใหญ่ออกไปจากเส้นทางก่อสร้างจ�านวนหลายต้น หากประสานงาน

กบัส�านกังานเขต เพือ่ขอต้นไม้มาปลกูในพืน้ทีข่องโรงเรยีนฯ เพือ่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและยงัเป็นการบรูณาการร่วมกนัระหว่าง

กรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง

๒.  ขอให้โรงเรียนฝึกอาชีพฯ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เช่น

  ๒.๑ ระบบการจัดการขยะของโรงเรียนฝึกอาชีพฯ ให้เป็นรูปแบบสากล  เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนฯ อื่น

หรือส่วนราชการอื่นได้

  ๒.๒ ระบบไฟส่องสว่าง ขอให้เน้นการประหยัดพลังงานและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนฯ ได้ในคราว

เดียวกัน

  ๒.๓  ควรมีการวางแผนการเรียนการสอน ทั้งหลักสูตรและวิทยากรผู้สอนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้พร้อมในการเปิด

การเรียนการสอน

  ๒.๔ ชื่อโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ควรมีทั้งชื่อภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย

  ๒.๕  วันพิธีเปิดโรงเรียนฝึกอาชีพฯ ขอให้ใช้รูปแบบการปลูกต้นไม้ตามแผนกรุงเทพมหานครด้านมหานคร 

สีเขียว ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  ๒.๖ ขอให้มกีารบรหิารจดัการเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัอย่างเป็นระบบ เพือ่ให้การรกัษาความปลอดภยั

ของโรงเรียนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ควรมีการจัดท�าเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนฝึกอาชีพฯ ส�าหรับ 

เผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่รอบๆ ได้ทราบ เพื่อสร้างความสนใจให้ผู้สนใจเรียนต่อไป

๓. รับทราบการด�าเนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบในช่วงที่มี
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ ๑ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มต้นจากประเทศจีน เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 

และได้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก และประเทศไทยเองพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากประเทศจีนเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๓  

ท�าให้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโรคไวรัสฯ ชนิดนี้ เป็นจ�านวนมาก ทางรัฐบาลได้มีมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการ

แพร่ระบาดฯ อย่างเข้มงวด เพื่อมิให้ประชาชนติดเชื้อไวรัสฯ เพิ่มขึ้น โดยมาตรการฯ ส่วนหนึ่ง คือ การหยุดเชื้อเพื่อชาติ  

ซึ่งห้ามการเดินทางเข้าประเทศ การปิดกิจการชั่วคราว จึงท�าให้ประเทศไทยเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เกิดการตกงาน 

ประชาชนมีรายได้น้อยลง ส่งผลกระทบให้ประชาชนมีการด�ารงชีพที่ยากล�าบาก เม่ือตกงานก็ไม่มีรายได้เล้ียงครอบครัว

และไม่มีอาหารในการด�ารงชีพ คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ซึ่งมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับ

สวัสดิการและการสงเคราะห์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลรายละเอียดใน

การให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนดังนี้
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๑. ส�านักอนามัย

ส�านกัอนามยั กรงุเทพมหานคร มหีน้าทีใ่ห้การส่งเสริม สนบัสนุน การจดับรกิารด้านส่งเสรมิสขุภาพ การป้องกันโรค 

และการให้บริการระดับศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนั้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ในสงักดัส�านกัอนามยั ซึง่ดแูลรกัษาสขุภาพประชาชนในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร โดยเฉพาะผู้ป่วยนอก เช่น ผู้สูงอาย ุหรอืผู้ป่วย 

เรือ้รงัทีเ่ป็นกลุม่เสีย่งทีจ่ะตดิเชือ้ไวรสัฯ ได้ง่ายกว่าวยัอืน่ ทางส�านกัอนามยัได้มนีโยบายขยายการตรวจสขุภาพจาก ๓ เดอืน 

หรือ ๖ เดือน เพื่อลดการมาโรงพยาบาลหรือจัดส่งยาไปทางบ้านแทนแล้วแต่กรณี และยังรับผิดชอบโครงการกองทุน 

หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

กองทนุหลกัประกันสขุภาพกรงุเทพมหานคร ได้รบังบประมาณจากส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.)  

ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสขุ โดยให้งบประมาณเพือ่ใช้ในการดแูลการรกัษาพยาบาลของประชาชนในระดบัท้องถิน่ได้ทัว่ถงึ   

ดงัน้ัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ เช่นนี ้คณะกรรมการฯ จงึมคีวามเหน็ว่า ควรเร่งการพจิารณาโครงการหรอืกจิกรรมที่

ชมุชนเสนอในการของบประมาณ เพือ่น�าไปใช้ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในชุมชน ซึ่งทราบว่าส�านักอนามัยกรุงเทพมหานครได้มีการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานด�าเนินการจัดท�าโครงการการ

ป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเร่งด่วน โดยจดัท�าเป็นโครงการเพ่ือตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสุขในกรณเีกดิโรคหรอื 

ภัยพิบัติในพื้นที่ วงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้ได้มีการอนุมัติโครงการไปแล้ว จ�านวน ๔ โครงการ 

งบประมาณ ๕,๐๖๖,๐๐๐ บาท และกองทนุหลกัประกนัสขุภาพกรุงเทพมหานครได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการหลกัประกนั

สุขภาพระดับเขต จ�านวน ๕๐ เขต เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่เขต

อ�านาจของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต โดยมีผู้อ�านวยการเขตเป็นประธานอนุกรรมการ  

เป็นผูอ้นมุตัวิงเงนิงบประมาณไม่เกนิวงเงนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่หากโครงการนัน้จ�านวนงบประมาณเกนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

แต่มีความจ�าเป็น ก็สามารถเสนอของบประมาณเพิ่มได้ โดยส่งผ่านคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร  

โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็น ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร จ�าแนกผู้ขอใช ้

ได้ดังนี้

๑. ภาคประชาชน ได้แก่ องค์กร กลุ่มประชาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ

๒.  หน่วยบรกิาร ได้แก่ หน่วยบรกิาร สถานบรกิาร หน่วยงานสาธารณสุข ศนูย์เดก็เล็ก และศนูย์ผู้สูงอายแุละคนพกิาร

ดังนั้น ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถเสนอโครงการผ่านคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับเขตได้ ประกอบกับหนังสือส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก�าหนดแนวทางกองทุน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าการใช้งบประมาณเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 สามารถอนุมัติได้ทันที โดยงบประมาณ

ต้องไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการ

๑.  ส�านักอนามัยกรุงเทพมหานครต้องของบประมาณในการจัดซื้อหน้ากากอนามัยชนิด Surgical Mask เพื่อใช้

ส�าหรบัด่านจดุคดักรองต่างๆ ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร แต่นโยบายของกระทรวงสาธารณสขุจ�ากดัการซือ้หน้ากากอนามยั 

ท�าให้หน้ากากอนามัยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๒.  มาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ จ�าเป็นต้องเลื่อนและชะลอการประชุมออกไป ท�าให ้

ไม่สามารถพิจารณาแนวทางการด�าเนินงานโครงการฯ  ได้ 

๓.  โครงการทีชุ่มชนเสนอโครงการมา ส่วนใหญ่ไม่มคีวามเชือ่มโยงกันของตวัชีว้ดัและเป้าหมายของโครงการท�าให้

ยากต่อการอนุมัติโครงการ



246 • รายงานกจิการของสภากรงุเทพมหานคร ประจ�าป ี๒๕๖๓

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ส�านกัอนามยักรงุเทพมหานครควรมแีนวคดิในการสอนการเขยีนโครงการฯ ผ่านคลปิวดิโีอ เพือ่ให้เหมาะสมกบั 

สถานการณ์เช่นนี้ และควรเตรียมข้อมูลโครงการเบื้องต้นไว้ล่วงหน้า เช่น ประเด็น หัวข้อ Content Storyboard เพื่อให้

เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานของโครงการ

๒.  ส�านักอนามัยกรุงเทพมหานครควรน�าปัญหาและอุปสรรคเสนอคณะกรรมการฯ ชุดใหญ่ให้ทราบ เพื่อหา 

แนวทางการแก้ไขปัญหา

๒. ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านกัพฒันาสงัคมในฐานะหน่วยงานทีม่หีน้าทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุด้านสวสัดกิารและการพฒันาชมุชน เพือ่ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ส�านักพัฒนาสังคมได้มีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ดังนี้

๑.  ประสานงานและมอบแอลกอฮอล์ให้กบัส�านกังานเขตเพือ่น�าไปแจกจ่ายให้กบัประชาชนในชมุชนและประชาชน

ทัว่ไปในพืน้ทีเ่ขตกรงุเทพมหานคร จ�านวน ๑๔๙,๙๖๘ ลติร และมอบแอลกอฮอล์ให้กบัหน่วยงานในสงักดักรงุเทพมหานคร

เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๑๔,๕๑๕ ลิตร

๒.  การสนับสนุนข้อมูลและประสานงานกับส�านักพระราชวังในการมอบถุงพระราชทานให้กับชุมชนแออัดใน

กรงุเทพมหานคร ซึง่จะต้องผ่านการพจิารณาจากส�านกัพระราชวงั เพือ่น�าแจกจ่ายถงุพระราชทานให้แก่ประชาชนในชมุชน 

แออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี ๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ จ�านวน ๔๘ เขต รวม ๖๗๕ ชุมชน จ�านวน 

ถุงพระราชทาน ๑๓๘,๒๕๔ ถุง

๓.  การผลิตและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ซึ่งส�านักพัฒนาสังคมได้รับมอบนโยบายให้มีการจัดท�าหน้ากาก

อนามยัชนิดผ้า เพ่ือแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทัว่ไป โดยส�านกัพัฒนาสงัคมได้มอบให้โรงเรียนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร ๘ แห่ง  

และศนูย์ฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร ผลิตหน้ากากอนามยัชนดิผ้า จ�านวน ๗๔,๙๕๑ ชิน้ และกระจายวิทยากรของโรงเรยีนฯ  

ไปสอนผู้เรียนจากส�านักงานเขต ๕๐ เขต สามารถผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จ�านวน ๑๓๖,๒๗๙ ชิ้น รวมทั้งสิ้น 

๒๐๖,๙๘๓ ชิ้น

๔.  การช่วยเหลอืผูป้ระกอบการของกรุงเทพมหานคร ตามโครงการส่งเสรมิผลติภณัฑ์ Bangkok Brand โดยในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ส�านักพัฒนาสังคมได้เปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนในระบบออนไลน์ 

ชื่อว่า “เทพช็อป” เพื่อเพิ่มช่องทางในการจ�าหน่ายสินค้ามากขึ้น โดยมีผู้ประกอบการลงทะเบียน จ�านวน ๖๖ ราย

๕.  การออกหน่วยรถครวัสนามเคลือ่นทีก่รงุเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัฯ  

ตัง้แต่วนัท่ี ๒๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ จ�านวน ๖ แห่ง เพือ่ประกอบปรงุอาหารและแจกจ่ายอาหารปรงุส�าเรจ็ให้แก่ประชาชน

ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันละ ๕๐๐ กล่อง รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ กล่อง โดยใช้งบประมาณของ 

ส�านักพัฒนาสังคม นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชนที่สนับสนุนอาหารกล่องแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

จากผลกระทบจากโควิด 19

๖. การแจกจ่ายพชืผกัสวนครวัและชุดปลกูผกัด้วยตนเอง (DIY) โดยส�านกังานการส่งเสรมิอาชีพ ส�านักพัฒนาสงัคม

ได้แจกจ่ายพืชผักสวนครัวฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการปลูกพืชผักไว้รับประทานภายในครัวเรือนของตนเอง และยัง

ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

๗.  การด�าเนนิการช่วยเหลอืฟ้ืนฟคูนไร้ทีพ่ึง่และคนขอทานในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร โดยส�านกังานสวสัดกิารสงัคม 

ส�านกัพฒันาสงัคมได้ลงพืน้ทีส่�ารวจ คดักรอง ให้ค�าปรกึษา และให้ความช่วยเหลอืคนไร้ท่ีพึง่ และประชาสมัพนัธ์แนะน�าวธิี

ปฏิบัติตน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสฯ โดยลงพื้นที่ส�ารวจ คัดกรองฯ กลุ่มคนขอทาน จ�านวน ๘ ราย และประชาสัมพันธ์
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ด้านที่พักอาศัย แจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้า แอลกอฮอล์ ยาสามัญประจ�าบ้าน และให้ค�าแนะน�าวิธีปฏิบัติตน เพื่อป้องกัน

การติดเชื้อไวรัสฯ ในกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง จ�านวน ๔๕๔ ราย

นอกจากนี้ ส�านักพัฒนาสังคมยังมีงบประมาณเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา เป็นต้น  

ซึ่งประชาชนสามารถยื่นค�าร้องขอเงินช่วยเหลือฯ ผ่านฝ่ายพัฒนาชุมชนของเขตต่างๆ นอกจากน้ี ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครยังมีถุงยังชีพซ่ึงมาจากการบริจาคเพื่อน�าไปแจกจ่ายประชาชนในชุมชนแออัด นอกเหนือจากประชาชน

ที่รับถุงพระราชทานไปแล้ว

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ส�านักพัฒนาสังคมควรประสานร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมในสังกัดส�านักงานเขต เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนในส่วนที่สามารถด�าเนินการช่วยเหลือได้

๓. ส�านักงานเขตบางเขน 

ส�านักงานเขตบางเขนมีแขวง ๒ แขวง คือ แขวงอนุสาวรีย์ มีชุมชน ๔๔ ชุมชน แขวงท่าแร้ง มีชุมชน ๒๘ ชุมชน  

โดยมชีมุชนแออัด ๗ ชมุชน หมูบ้่านจัดสรร ๓๖ ชมุชน เมอืง ๑๙ ชมุชน ชานเมอืง ๒ ชมุชน เคหะชมุชน ๑ ชมุชน และอาคาร  

๗ ชุมชน โดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ มีจ�านวนมาก ซึ่งมีทั้งชุมชนแออัดและ 

ผู้มีรายได้น้อยซึ่งได้รับความเดือดร้อนในการด�ารงชีวิตเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ส�านักพระราชวังได้มอบถุงยังชีพ 

พระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางเขน จ�านวน ๗ ชุมชน นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนสิ่งของ 

บริจาค เช่น อาหารแห้ง อาหารกล่อง มีแจกให้ประชาชนในพื้นที่ทุกวัน แต่ส�านักงานเขตมีเงื่อนไขในการรับของแจกต้อง 

เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนกับส�านักงานเขตไว้เท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้สามารถลงทะเบียนไว้กับเขตได้ เพื่อขอรับการ

ช่วยเหลือในคราวหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับถุงยังชีพครบทุกครัวเรือน

ส�านกังานเขตบางเขนได้ให้ความช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนจากผลกระทบในช่วงทีมี่การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ ๑ ดังนี้

๑.  แจกแบบสอบถามเกีย่วกบัความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ทีพ่ร้อมความต้องการทีจ่ะได้รบัการช่วยเหลอืจาก

ส�านกังานเขต ซึง่เบือ้งต้นมปีระชาชนเพยีง ๘ ชมุชนทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนและยงัขาดการช่วยเหลือจากภาครฐั นอกจากนี้  

ยังมีประชากรแฝงที่มาพักอาศัยในพื้นที่เขตบางเขน เช่น จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น 

๒. ผู้อ�านวยการเขตได้ขอรับบริจาคสิ่งของเพื่อน�ามาจัดท�าถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เดือดร้อน 

จ�านวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยก�าหนดจุดบริจาค ณ วัดท่าแร้งและอนุสาวรีย์ อย่างละ ๕๐๐ ชุด แต่ยังมีประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

หมู่บ้านจัดสรรและคอนโด ซึ่งไม่ได้รับการช่วยเหลือภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จ�านวน 

๙๐ ราย

๓.  ส�านักงานเขตบางเขนได้ประสานกับภาคเอกชนหลายองค์กรเพื่อขอความช่วยเหลือและสนับสนุนการ 

ด�าเนินงานของส�านักงานเขตบางเขน โดยเอกชนรายหนึ่งได้มีการสนับสนุน LAB ในการคัดกรองของผู้ติดเชื้อไวรัสฯ  

ในพื้นที่เขตบางเขน เพื่อสร้างความอุ่นใจและป้องกันการแพร่ระบาดฯ ในพื้นที่

๔. ขอทราบการด�าเนนิงานและปัญหาของศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวัยเรยีนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรุงเทพมหานคร 

ทีม่กีารแพร่ระบาดและมีจ�านวนผูติ้ดเช้ือไวรสัฯ เพิม่ขึ้น้ ส่งผลกระทบด้านความเป็นอยู ่การด�ารงชพีของประชาชนในพืน้ที่ 
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กรงุเทพมหานครทุกระดบั และรฐับาลได้มปีระกาศให้ปิดโรงเรยีน ศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน และกิจการ (ชัว่คราว) ฯลฯ   

ท�าให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนได้ปิดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ ในโรงเรียน ทั้งเด็กและบุคลากร 

ของศูนย์พัฒนาเด็กฯ ต้องหยุดเรียน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ท�าให้ผู้ปกครองไม่มีรายได้ จึงท�าให้เด็ก ๆ  

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ เช่น ไม่มีนมและอาหารกลางวันไว้รับประทาน ต่อมารัฐบาลได้ม ี

ประกาศขยายการปิดภาคเรียนของเด็กออกไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน   

ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง  

การจดัหาอาหารกลางวนัส�าหรบัเดก็เลก็ในศูนย์พฒันาเดก็เลก็ สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในช่วงการปิดศนูย์พฒันา 

เดก็เลก็ ยกเว้นกรงุเทพมหานครทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามทีก่ระทรวงมหาดไทยสัง่การได้เลย เนือ่งจากข้อจ�ากดัของระเบยีบ

กรงุเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการระเบยีบสนบัสนนุการพัฒนาชมุชน พ.ศ. ๒๕๕๔ ท�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการ 

ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยได้ทันที

คณะกรรมการการพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคมได้ประชมุร่วมกบัส�านกัพฒันาสงัคมเพือ่รบัทราบแนวทางการ

แก้ไขปัญหาระเบียบของกรุงเทพมหานครเรื่องการจัดอาหารกลางวันส�าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อให้

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับองค์กรส่วนท้องถิ่นอื่น ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด�าเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมของ 

หน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤติ (รับรองสถานการณ์การระบาดของโรค 

ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนทีเ่กีย่วข้องตามอ�านาจหน้าทีต่่อไป ซึง่ส�านกัพฒันาสงัคมได้ด�าเนนิการ ดงันี้

๑.  ส�านักพัฒนาสังคมได้เสนอขออนุมัติและขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามหนังสือ 

ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๕๐๕/๑๓๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดการเสนอ ดังนี้

  ๑.๑ อนุมัติแนวทางปฏิบัติการจัดหาอาหารกลางวันส�าหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

กรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงสอดคล้องกับ 

แนวทางของกระทรวงมหาดไทยที่สั่งการให้ทุกจังหวัดด�าเนินการ

  ๑.๒ เห็นชอบแนวทางการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กฯ และค่าตอบแทนอาสาสมัคร 

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๖ เป็นกรณีพิเศษ

๒.  ให้ผู้อ�านวยการเขต ก�ากับ ดูแล ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 

การสนบัสนนุการพฒันาชมุชน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ส�านกังานเขตทีม่ศูีนย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน  

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด�าเนินการเบิกจ่าย พร้อมทั้งจัดท�าแผนการจัดหาอาหารกลางวันส�าหรับเด็กก่อนวัยเรียนฯ

แนวทางการด�าเนินงาน

๑. ส�านักพัฒนาสังคมได้ด�าเนินการก�าหนดแนวทางปฏิบัติการจัดหาอาหารกลางวันส�าหรับเด็กก่อนวัยเรียนและ

การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ เพื่อรองรับการด�าเนินการตามมาตรการฯ 

ที่เป็นรูปธรรม รอบคอบ และรัดกุม

  ๑.๑  ส�ารวจจ�านวนเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีความต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กฯ จัดหาอาหารกลางวันให้ในช่วงเวลา

ปิดศูนย์พัฒนาเด็กฯ กรณีเหตุพิเศษ

  ๑.๒ การจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กฯ ในระยะเวลาที่ยังปิดภาคเรียน โดยให้ด�าเนินการ

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๔ ล�าดับที่ ๗

๒.  ก�าหนดการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ
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  ๒.๑  การแจกจ่ายอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กฯ โดยนัดหมายผู้ปกครองเด็กให้มารับอาหาร 

กลางวันที่ศูนย์พัฒนาเด็กฯ หรือสถานที่อื่น 

  ๒.๒  ส�านักงานเขตให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก อาจน�าอาหารกลางวันไปมอบให้ผู้ปกครองเด็ก หรือวิธีการอื่นที่

ส�านักงานเขตเห็นว่ามีความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองเด็กต้องลงลายมือชื่อรับอาหารกลางวันไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

๓.  ให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจัดท�าแผนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

กรุงเทพมหานครตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๔. การก�าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศนูย์พฒันาเดก็ 

ก่อนวัยเรียน

   ๔.๑ กรณีผู้ปกครองจะเข้ามารับอาหารกลางวันจะมีเจ้าหน้าที่โรงเรียนตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง 

อย่างน้อย ๑ เมตร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด

   ๔.๒ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนท�าความสะอาด Big Cleaning บริเวณภายนอก/ภายในของศูนย์พัฒนา

เด็กฯ ให้สะอาดและปลอดภัย เพื่อรองรับการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กฯ เมื่อมีประกาศด�าเนินการได้ตามปกติ

  ๔.๓ จัดท�ารายงานการด�าเนินงานให้ส�านักงานเขตทราบโดยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ทั้งนี้ ให้มีสิทธิ 

เบิกค่าตอบแทนได้ตามระเบียบของราชการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. ให้ส�านกัพฒันาสงัคมวางแผนการปฏบิตังิานด้านการบรหิารจัดการเรือ่งอาหารกลางวนัส�าหรบัเดก็ก่อนวยัเรยีน

ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วเพิ่มขึ้น ได้แก่

  ๑.๑  ส�ารวจจ�านวนผู้ปกครองที่มารับอาหารที่ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ว่ามีจ�านวนกี่ราย

  ๑.๒  ส�ารวจจ�านวนผู้ปกครองที่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ไปส่งที่บ้านของเด็กเองว่ามีจ�านวนกี่ราย

  ๑.๓  ผลิตภัณฑ์ที่ใส่อาหารมีเพียงพอหรือไม่ และจะใช้ในลักษณะใดที่เป็นมาตรฐาน เรื่องความสะอาด 

ถูกสุขลักษณะ

๒. กรงุเทพมหานครควรปรบัเปลีย่นวธิกีารและแนวทางปฏบิตังิานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัให้มคีวาม

รวดเร็วกว่านี้ โดยยึดถือสิทธิประโยชน์ที่เด็กควรพึงได้เป็นส�าคัญ

๕. รับทราบแนวทางการส่งเสริมการอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๕.๑ รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นที่บางขุนเทียน จอมทอง และทุ่งครุ ที่ต้องประสบปัญหา 

น�้าเค็มรุกล�้าพื้นที่น�้าจืด ท�าให้เกิดความเสียหายของพื้นที่การเกษตรของประชาชน

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่เกษตรประมาณ ๑๔๓,๕๙๕ ไร่ โดยเป็นพื้นที่เกษตรฝั่งธนบุรี ๓๒,๙๓๑ ไร่ พื้นที่ทุ่งครุ 

จอมทอง และบางขุนเทียน มีพื้นที่เกษตร ๓ เขต ๒๐,๖๗๔ ไร่ ซึ่งมีการปลูกพืช ๒,๙๐๘ ไร่ ด้านประมง ๑๗,๗๖๖ ไร่ และ

ด้านปศุสัตว์ ๓๘,๘๘๐ ตัว ประกอบกับพื้นที่เขตทุ่งครุ จอมทอง และบางขุนเทียนซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับจังหวัดสมุทรปราการ 

ซึ่งอยู่ใกล้ทะเล และไม่มีน�้าจืดจากแม่น�้าเจ้าพระยามาช่วยผลักดันน�้าเค็ม สถานการณ์น�้าเค็มรุกล�้าพื้นที่การเกษตร ท�าให้

เกษตรกรต้องใช้น�้าประปาในการท�าเกษตร 

คณะกรรมการการพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคมได้ประชมุร่วมกบัส�านกัพฒันาสงัคมเพือ่รบัทราบแนวทางการ

แก้ไขปัญหาพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาน�้าเค็มรุกล�้าพื้นที่เกษตร ท�าให้พื้นที่การเกษตรปลูกพืชไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร 

โดยส�านกัพัฒนาสงัคมได้ลงพืน้ทีเ่พือ่ส�ารวจพืน้ทีเ่กษตรทีไ่ด้รบัผลกระทบปัญหาน�า้เคม็แล้ว ซึง่พบว่าสถานการณ์น�า้เคม็ของ

เขตจอมทองซึ่งเข้ามาทางคลองบางมดสู่คลองบางขุนเทียน คลองสนามชัย แต่คลองดาวคะนองไม่มีปัญหา เนื่องจากเมื่อ
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ความเค็มถึงระดับ ๑.๒ กรัม/ลิตร ประตูน�้าจะปิดตามข้อตกลง แต่ก็อาจมีเล็ดลอดเข้ามาบ้างตอนเปิดให้เรือท่องเที่ยวเข้า 

แต่ถ้าหากเข้าทางคลองบางมดจะไม่มีประตูกั้น หากไม่มีน�้าทางคลองทวีวัฒนา คลองภาษีเจริญ ที่เป็นน�้าจืดเข้ามาช่วยดัน 

น�้าเค็มจะดันขึ้นมาถึงพื้นที่เขตจอมทอง ในแขวงบางมดและแขวงจอมทอง ส่วนในแขวงบางขุนเทียนและแขวงบางค้อมัก 

ไม่ค่อยมปัีญหามากนกั ผลกระทบทีเ่กิดขึน้ เกษตรกรต้องเสยีค่าน�า้ประปามากขึน้ เพราะเกษตรกรต้องหนัมาใช้น�า้ประปา

รดน�้าพืชสวน แต่เมื่อมีฝนตกจะช่วยทุเลาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้

การด�าเนินงานในการแก้ไขปัญหาน�้าเค็มรุกล�้าพื้นที่เกษตร

๑. ได้ประสานส�านักการระบายน�้าในการเปิด-ปิดประตูระบายน�้าคลองมอญ ช่วงเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน  

ของทุกปี ช่วงขึ้น ๘ - ๑๐ ค�่า และช่วงแรม ๘ - ๑๐ ค�่า และช่วงเดือนธันวาคม - พฤษภาคม ของทุกปี ช่วงแรม ๘ - ๑๐ ค�่า

๒.  ส�านักการระบายน�้าจะด�าเนินการตรวจค่าความเค็มอยู่เสมอ และจะมีการแจ้งเตือน/ประชาสัมพันธ์ผ่าน 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าแขวงโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม, แจ้งเตือนผ่าน 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นการเกษตรพระนครธนบุรี, เครือข่ายกลุ่มเกษตรจิตอาสา, เว็บไซต์ของส�านักการ

ระบายน�้า https:dds.bangkok.go.th/inden2.php เพื่อให้เกษตรกรทราบ

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

ส�านักพัฒนาสังคม น�าเรียนปลัดกรุงเทพมหานครลงนามหนังสือถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศ

เขตให้ความช่วยเหลือทุกครั้งที่เกิดภัย 

• กรณีเกษตรกรไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้รับความช่วยเหลือจากส�านัก

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายละไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท

• กรณีเกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ตามอัตราการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภัยพิบัติ (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง

ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ 

ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖)

การส่งเสริมอาชีพเกษตร

การฟื้นฟูเพื่อให้เกษตรกรหันมาปลูกส้มบางมดซ่ึงเป็นผลไม้พื้นบ้านของกรุงเทพมหานครมากขึ้น แต่เนื่องจาก 

สภาพบ้านเมืองปัจจบุนัทีพ่ืน้ทีเ่กษตรกรรมกลายเป็นหมู่บ้านจดัสรรประกอบกบัความเค็มความกร่อยของน�า้ ท�าให้การปลูก 

ส้มบางมดลดลง ซึ่งเดิมการปลูกส้มบางมดครอบคลุมพื้นที่ ๘ เขต และ ๓ ใน ๘ เขตคือ เขตบางขุนเทียน จอมทอง ทุ่งครุ  

โดยส้มบางมดเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัทีไ่ม่เหมอืนกบัทีอ่ืน่ คอื ส้มบางมดถ้ายิง่ต้นอายมุากจะให้ผลรสชาตดิ ีและความอร่อย

เกิดจากดินที่มีโซเดียมในดิน และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่คุณภาพน�้าแย่ลง ส้มบางมดแทบจะไม่มีการออกผลผลิตเลย ดังนั้น  

การอนุรักษ์ปลูกส้มบางมดไว้ให้เหมือนกับทุเรียนจังหวัดนนทบุรีอาจจะท�าได้ยาก 

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน

• ส�านักพัฒนาสังคมและส�านักงานเขตที่มีการปลูกส้มบางมดพยายามจะผลักดันส้มบางมดให้เป็นสินค้า GI  

แต่เนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่มีหน่วยงานหลักในการด�าเนินการเหมือนกับต่างจังหวัดที่จะมีส�านักงานพาณิชย์จังหวัด

เป็นผู้รับผิดชอบ
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๑. ส�านักพัฒนาสังคมควรแนะน�าเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น  

การปลูกในบ่อปูนซีเมนต์แทนพื้นที่ดิน เพื่อหลีกเลี่ยงน�้าเค็มที่รุกล�้าพื้นที่

๒. ส�านักพัฒนาสังคมควรน�าปัญหาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร เสนอฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครทราบ  

๓. ขอให้มกีารจดทะเบยีนสทิธบัิตรส้มบางมด ส่วนการพฒันาแก้ไขปัญหาด้านกายภาพขอให้น�าเสนอผูว่้าราชการ

กรุงเทพมหานครเพื่อประสานกับกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

๕.๒ รับทราบการด�าเนินงานการให้ความรู้และส่งเสริมการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่
คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ประชุมร่วมกับส�านักงานเขตหลักสี่ เพื่อรับทราบแนวทาง

การด�าเนินงานการให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่

ส�านักงานเขตหลักสี่ ต้ังอยู่เลขท่ี ๙๙๙ หมู่ท่ี ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร  

ได้น�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โดยเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะมีแนวคิดจะน�าพื้นที่รกร้างมาจัดท�าเป็นสวนเกษตร เริ่มแรกใช้พื้นที่ด้านหลัง

ของส�านักงานเขตหลักสี่เป็นครั้งแรกในการท�า โดยเป้าหมายเพียงปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง แต่ต่อมาเจ้าของ

ที่ดินได้ขอคืนจากส�านักงานเขตไป ท�าให้ส�านักงานเขตหลักสี่จ�าเป็นต้องมองหาพื้นที่แห่งใหม่ เพื่อรองรับแปลงผักที่ก�าลัง

เตบิโตงอกงามอยู ่ในขณะนัน้ มีเพยีงพ้ืนท่ีดาดฟ้าของส�านกังานเขตหลักส่ีทีมี่พืน้ทีว่่างและโล่ง ซึง่มขีนาด ๔๔๐ ตารางเมตร 

เดิมบริเวณนี้เป็นที่เก็บอุปกรณ์ส�านักงานเขตหลักสี่ที่ช�ารุดและเส่ือมสภาพ จึงได้ขออนุญาตผู้อ�านวยการเขตเพื่อใช้พื้นที ่

ดงักล่าวในการปลกูพชืดงักล่าว เนือ่งจากผูอ้�านวยการเขตเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบคุลากรในสังกดัส�านกังานเขตทีม่ี

รายได้น้อยสามารถปลูกพืชผักไว้รับประทานและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน นอกจากนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส�าหรับการ

พักผ่อนท�าให้พื้นที่ดังกล่าวจึงกลายเป็นพื้นท่ีการเกษตรบนดาดฟ้าของส�านักงานเขตหลักส่ีสืบมา ซึ่งปัจจุบันได้ขยายการ

ปลูกพืชสมุนไพร และการจัดระบบการปลูกพืชผักมากขึ้น จนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ 

สวนเกษตรดาดฟ้า ส�านกังานเขตหลกัสี ่ท�าให้ประชาชนทัว่ไปหรอืผูท้ีส่นใจเข้ามาศกึษา ทัง้คนไทยและชาวต่างประเทศเป็น

จ�านวนมาก จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลของการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จ�ากัดให้เกิดประโยชน์หลายรางวัล ได้แก่

๑.  เหรียญที่ระลึกวันอาหารโลก (The World Food Day Year ๒๐๐๗ medals)

๒.  โล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลนวัตกรรมท้องถิ่นไทยครั้งที่ ๑” จากนายกรัฐมนตรี

๓.  ประกาศเกยีรติคณุจากศนูย์พชืผกัโลกแห่งภมูภิาคตะวนัออกและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เม่ือวนัที ่๓๐ สิงหาคม 

๒๕๕๕

ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ของเขตหลักส่ียังสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) ด้านมหานครแห่งการเรียนรู้ และมหานครสีเขียว โดยปัจจุบันได้ขยายพื้นที่จอดรถ 

ขนาดพื้นที่ ๓๓๖ ตารางเมตร ซึ่งเป็นลานปูนซีเมนต์ของส�านักงานเขตหลักส่ีเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ

เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นแปลงผักสาธิต เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกุ้ง การปลูกข้าว เป็นต้น 

นอกจากนี้ ส�านักงานเขตหลักสี่ยังมีแนวคิดจะพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรเพิ่ม โดยใช้พื้นที่ชั้น ๔ อาคารส�านักงานเขต

อีกแห่ง ในการเป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้า และยังมีการส่งเสริมและแนะน�าการปลูกพืชสวนครัวให้กับชุมชนใน

พื้นที่เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น

ส�านักงานเขตหลักสี่ได้มีการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของส�านักงานเขตเพื่อให้ผู้สนใจ 

ได้มาเรียนรู้ โดยจ�ากัดการเข้าไม่เกิน ๖๐ คนต่อครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้สนใจที่เข้ามาเรียนรู้จะน�าไปปลูกผักที่ครัวเรือนของตน 

เพื่อไว้รับประทาน และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
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ส�านกังานเขตหลกัสีไ่ด้ออกหน่วยสาธติและการแนะน�าการท�าสวนเกษตรพอเพยีงนอกพ้ืนทีห่ลายแห่ง ท�าให้บริเวณ 

พื้นที่ใกล้เคียงได้มีการท�าสวนเกษตรชุมชน สวนเกษตรครัวเรือน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและยังได้ทานผักที่ 

ปลอดสารพิษ นอกจากการท�าเปน็ศนูยก์ารเรยีนรู้ฯ แล้ว เมื่อพืชผลไดอ้อกผล ทางส�านกังานเขตหลกัสีไ่ด้มีการเกบ็และน�า

ไปจ�าหน่ายให้กบับคุลากรในราคาถกู และน�ารายได้ส่วนนีน้�าไปซือ้เมลด็พนัธุ ์เพือ่เพาะปลกูในรอบต่อไป นอกจากนีย้งัเน้น

การอบรมสาธิตมากกว่าการท�าก�าไรพืชพันธุ์

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ขอให้ส�านักงานเขตค�านึงพื้นอาคารเป็นส�าคัญ เพราะแปลงผักดาดฟ้าต้องรดน�้าผักและน�้าอาจจะซึมเข้าพื้น

อาคาร ท�าให้เกิดความเสียหายต่อตัวอาคารและเกิดอันตรายในอนาคตได้

๒.  คณะกรรมการฯ จะเสนอญัตติต่อสภากรุงเทพมหานคร เพื่อขอให้ฝ่ายบริหารมีนโยบายให้ทุกส�านักงานเขต

ใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าในการใช้พื้นท่ี โดยการท�าสวนเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้

ส�านักงานเขตหลักสี่เป็นเขตน�าร่อง

๓.  ขอให้ส�านักงานเขตหลักสี่จัดท�าคู่มือการเกษตรแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อให้มีการพัฒนาและต่อยอดทาง 

การเกษตรต่อไป

๖. ติดตามการรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ เพื่อปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะและการอนุรักษ์โบราณสถาน
ชมุชนป้อมมหากาฬเป็นชุมชนทีอ่าศยัอยูม่าตัง้แต่สมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช (รชักาลที ่๑)  

ลักษณะชุมชนปลูกบ้านเรือนไม้แบบโบราณ มีทางเดินตรอกที่ติดต่อระหว่างกัน มีประชาชนอยู่ในชุมชนมากกว่า  

๕๐ ครอบครัว ซึ่งชุมชนป้อมมหากาฬมีชื่อเสียงด้านลิเกโบราณ รวมถึงเป็นแหล่งจ�าหน่ายดอกไม้ไฟหรือพลุต่างๆ โดยจะ

มีประชาชนเข้ามาแวะซื้อไว้ในใช้งานพิธีหรืองานวันลอยกระทง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐบาลได้จัดท�าแผนแม่บทเพื่อ

อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ มีสาระส�าคัญที่ต้องการ

อนุรักษ์และบูรณะพื้นที่ประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ไว้ กรุงเทพมหานครจึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน

บริเวณหลังป้อมมหากาฬ ส่งผลให้ชุมชนป้อมมหากาฬต้องรื้อย้ายออกจากพื้นที่ ท�าให้ประชาชนในชุมชนป้อมมหากาฬ

ต้องหาที่พักอาศัยแห่งใหม่ ซึ่งบางคนไม่สามารถหาที่อยู่ใหม่ได้  ท�าให้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ

คณะกรรมการการพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคมจงึได้ประชมุร่วมกบัส�านกัวางผงัและพฒันาเมอืง  ส�านกัพฒันา

สังคมและส�านักการโยธา เพื่อติดตามการรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะและ 

การอนุรักษ์โบราณสถาน ท�าให้ประชาชนท่ีต้องย้ายบ้านออกจากชุมชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู ่  

อาชีพในการด�ารงชีพ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนป้อมมหากาฬท่ียังหาที่อยู่ไม่ได้  

ส�านักพัฒนาสังคมได้ให้การช่วยเหลือให้กับประชาชน ดังนี้

แนวทางการด�าเนินงานช่วยเหลือชุมชนป้อมมหากาฬ

๑.  ส�านักพัฒนาสังคมได้ช่วยเหลือครอบครัวในชุมชนป้อมมหากาฬที่ยังหาที่อยู่ใหม่ไม่ได้ โดยให้ย้ายเข้าพักอาศัย 

(ชั่วคราว) ในบ้านอิ่มใจ จ�านวน ๑๐ ครอบครัว ซ่ึงบ้านอิ่มใจนั้น กรุงเทพมหานครได้เช่าพื้นที่จากส�านักงานทรัพย์สิน 

ส่วนพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ อัตราค่าเช่ารายปี ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ครอบครัวในชุมชน

ป้อมมหากาฬเข้าพักอาศัยในส่วนชั้นที่ ๑-๒ ของอาคาร ๖ ชั้น ต่อมามติผู้บริหารกรุงเทพมหานครเห็นว่าการเช่าพื้นที่กับ

การใช้พืน้ทีไ่ม่คุม้ค่ากบังบประมาณ  ดงันัน้ กรงุเทพมหานครจงึได้ยกเลกิสญัญาเช่ากบัส�านกังานทรพัย์สินพระมหากษตัรย์ิ 

และมีการย้ายศูนย์คัดกรองและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสฯ (บ้านอิ่มใจ) เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยบ้านอิ่มใจย้ายไป 
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ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ซึ่งให้บริการเพียงหน่วยงานส่งต่อภาครัฐเท่านั้น และได้ย้ายครอบครัวในชุมชนป้อมมหากาฬ 

ไปอยูใ่นชุมชนบ้านมัน่คงย่านเกยีกกาย ซึง่เป็นทีดิ่นในส่วนของราชพสัดขุองกรมธนารกัษ์ กระทรวงการคลงั โดยงบประมาณ

การก่อสร้างชุมชนบ้านมั่นคงได้จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. ส�านกัพฒันาสังคมได้แนะน�าการฝึกอาชีพให้กบัชุมชนป้อมมหากาฬ ซึง่ย้ายไปอยูบ้่านม่ันคง เพือ่สามารถน�าไป

ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ประชุมและลงพื้นที่บริเวณป้อมมหากาฬ เพื่อติดตามความ 

คืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหากาฬ หลังจากที่ชุมชนได้ย้ายออกไปจากพื้นที่

การปรบัปรงุป้อมมหากาฬหลงัรือ้ย้ายชมุชนป้อมมหากาฬออกจากพืน้ที ่โดยกรงุเทพมหานครและกรมศิลปากรได้

ลงพื้นที่ส�ารวจโครงสร้างพื้นฐาน ตรวจสอบความเสียหายของป้อมมหากาฬและบริเวณโดยรอบแล้วนั้น พบว่าต้องมีการ

ซ่อมแซมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้ด�าเนินการปรับปรุงแนวเขื่อนริมคลองโอ่งอ่าง ซึ่งบางแห่งได้ช�ารุดเป็นโพรงท�าให้ 

น�้ารั่วซึมเข้ามาด้านใน ส�าหรับพื้นที่อาคารพระยาญาณประกาศ ได้ซ่อมแซมและปรับปรุงเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ 

เก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของป้อมมหากาฬ รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ และป้อมปราการทั้ง  

๑๔ แห่ง ตามแนวคลองรอบกรุง ประกอบด้วย ป้อมพระสุเมรุ ป้อมมหาปราบ ป้อมยุคนธร ป้อมมหากาฬ ป้อมหมูทะลวง  

ป้อมเสือทยาน ป้อมมหาไชย ป้อมจักรเพชร ป้อมผีเสื้อ ป้อมมหาฤกษ์ ป้อมมหายักษ์ ป้อมพระจันทร์ ป้อมพระอาทิตย์  

และป้อมอิสินธร อีกท้ังบริเวณภายในป้อมมหากาฬได้ติดตั้งป้ายบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวิถีชีวิต 

ของชาวชุมชนในอดีต อาทิ ตรอกลิเก ตรอกนกเขา โดยจัดท�าค�าบรรยายเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาและวิถีชีวิตของชุมชนป้อมมหากาฬได้อย่างชัดเจน

ป้อมมหากาฬและก�าแพงได้ขึน้ทะเบยีนโบราณสถานของกรมศลิปากร โดยกรมศลิปากรได้โอนถ่ายภารกจิเกีย่วกบั

โบราณสถานให้กรุงเทพมหานครทัง้ ๓๙ แห่ง แต่ตามพระราชบญัญตัโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถุ และพพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐ ห้ามมใิห้ผูใ้ดซ่อมแซม แก้ไข เปลีย่นแปลง รือ้ถอน ต่อเตมิ ท�าลาย เคลือ่นย้าย 

โบราณสถานหรือส่วนต่างๆ ของโบราณสถานหรอืขุดค้นสิง่ใดๆ หรอืปลกูอาคารภายในบรเิวณโบราณสถาน เว้นแต่จะกระท�า

ตามค�าสั่งของอธิบดีหรือได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากอธิบดีและถ้าหนังสืออนุญาตนั้นก�าหนดเงื่อนไขไว้ประการใดก็ต้อง 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น

กรุงเทพมหานคร โดยส�านักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ส�านักวางผังและพัฒนาเมือง ด�าเนินโครงการปรับปรุง 

ป้อมมหากาฬและก�าแพงเมืองเก่า งบประมาณ ๖๘,๖๑๑,๔๐๑ บาท ประกอบด้วย งานหลังคา งานเบ็ดเตล็ดและงานพื้น  

งานผนงั งานระบบป้องกนัความช้ืนโดยรอบ งานไฟฟ้า งานระบบระบายน�า้ งานเสรมิความมัน่คงแข็งแรง งานตามข้อก�าหนด 

งานตรวจสอบและประเมนิความเสยีหายก่อนระยะเวลาด�าเนนิการ ๕๔๐ วนั โดยด�าเนนิงานภายใต้แผนปฏิบตักิารอนรุกัษ์

และพัฒนาบริเวณป้อมมหากาฬและก�าแพงเมืองโดยรอบ ซ่ึงเป็นไปตามแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณ 

กรุงรัตนโกสินทร์

ปัญหาและอุปสรรค

การด�าเนนิงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ได้ เนือ่งจากการซ่อมแซมโบราณสถานต้องด�าเนนิการตามหลัก

วิชาการ คือ ต้องมีส�ารวจ ขุดค้นโบราณคดีก่อน เพื่อเก็บหลักฐานโบราณคดีถึงจะซ่อมแซมสถานที่ได้
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  บ้านเรือนที่เป็นตึกแถวสูงริมคลองโอ่งอ่าง ซ่ึงอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบริเวณป้อมมหากาฬ มีทัศนียภาพที่บดบัง 

การมองเห็นภูเขาทองของวัดสระเกศ ท�าให้มองเห็นไม่ชัดเจนควรมีการรื้อย้ายบ้านเรือนออกเพื่อสร้างทัศนียภาพของ 

ป้อมมหากาฬและภูเขาทองให้มีความเด่นชัดมากขึ้น

๒.  ควรเพิม่การเชือ่มโยงประวติัศาสตร์ระหว่างป้อมมหากาฬของรชักาลที ่๑ กับวดัสระเกษ โดยเขยีนเรือ่งเล่าต่างๆ 

เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับทราบประวัติว่าบริเวณนี้มีความส�าคัญอย่างไรกับรัชกาลที่ ๑ นอกเหนือจากป้อมมหากาฬที่สร้างไว้

เพื่อปกป้องรักษาเมือง

๓.  ควรเพิ่มบันทึกการปรับปรุงซ่อมแซมป้อมมหากาฬและพื้นที่บริเวณโดยรอบเมื่อใด งบประมาณเท่าใด เพื่อให้

คนรุ่นหลังทราบ และยังค้นหาข้อมูลได้ สามารถน�าข้อมูลไปซ่อมแซมต่อเนื่องได้
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คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร

สรุปผลงานของคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

พลโท โชติภณ จันทร์อยู่ 
ประธานกรรมการ

นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า
รองประธานกรรมการ

นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการ

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์
กรรมการและเลขานุการ

พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล
กรรมการ
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คณะส�านักงานเทศบาลนครนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร

ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
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การสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมการก�าหนดแนวทาง

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
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การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓)
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การสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมการก�าหนดแนวทาง

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
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คณะองค์การบริหารส่วนต�าบลละงู จังหวัดสตูล เข้าศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร

ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
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สรุปผลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

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

ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๔) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม 

๒๕๕๙ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๕ คน ดังนี้

๑. พลโท โชติภณ  จันทร์อยู่    ประธานกรรมการ      

๒. นายสมบูรณ์  ม่วงกล�่า รองประธานกรรมการ  

๓. นายอัครวัฒน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา   กรรมการ 

๔. พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล กรรมการ

๕. นายไพฑูรย์  ขัมภรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. นางพัชรี   ภุมราเศวต นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ 

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒. นางสาวมณีรัตน์ ศรีก�าเหนิด นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ท�าหน้าทีพ่จิารณาศึกษางานด้านกจิการสภากรงุเทพมหานคร จ�านวน 

๑ คณะ คือ คณะอนุกรรมการเพื่อกิจการของสภากรุงเทพมหานคร โดยมีนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เป็นประธานอนุกรรมการ

ผลการด�าเนินงาน
๑. การต้อนรับหน่วยงานที่เดินทางมาศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร 

๑.๑ คณะส�านักงานเทศบาลนครนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร

คณะส�านักงานเทศบาลนครนครราชสีมา จ�านวน ๔๙  คน เดินทางเข้าศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่  

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เรื่อง  

การบริหารจัดการงานกิจการสภากรุงเทพมหานครและจรรยาบรรณ



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓ • 263

๑.๒ คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร

คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ�านวน ๗๔ คน เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร  

ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับและบรรยาย

สรุปในหัวข้อการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อม พล.อ.โกญจนาท จุณณะภาต รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง  

พล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อการบริหารราชการ 

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

๑.๓ คณะองค์การบริการส่วนต�าบลละงู จังหวัดสตูล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร

คณะองค์การบรกิารส่วนต�าบลละง ูจงัหวดัสตลู จ�านวน ๓๕ คน เข้าเยีย่มชมและศกึษาดงูานสภากรงุเทพมหานคร 

ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อม พล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่  

สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรบั รวมทัง้วทิยากรจากส�านกัการคลงับรรยายสรปุ เรือ่ง การจดัท�างบประมาณรายรบั 

ของกรุงเทพมหานคร และวทิยากรจากส�านกังบประมาณกรงุเทพมหานครบรรยายสรปุ เรือ่ง การบรหิารจดัการงบประมาณ

๒. การจัดกิจกรรมส�าคัญของสภากรุงเทพมหานคร

๒.๑ การจัดสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมการก�าหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

กรงุเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวนัที ่๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

ณ โรงแรมดุสิตธานี อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยหัวข้อการสัมมนาฯ ดังนี้   

• ภาพรวมของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวโน้มแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๕

• ประมาณการรายรับประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

• การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้ง ๗ ด้าน รวมท้ังสรุปการด�าเนินการต่อ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

• การสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหารเพื่อเตรียมก�าหนดแนวทางการพิจารณา 

ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๒ การจัดสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมการก�าหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 

กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาการกรุงเทพมหานคร ๒ ประกอบด้วยหัวข้อการสัมมนาฯ ดังนี้ 

• นโยบายในการจัดท�างบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

• แผนพัฒนากรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี เพื่อน�ามาพิจารณาจัดท�างบประมาณฯ  

• ประมาณการรายรับตามกฎหมายฯ

• ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๓. การเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓) 

เนื่องจากข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ มีบทบัญญัติบางประการเป็นปัญหาอุปสรรคต่อ

การด�าเนนิงานของสภากรงุเทพมหานคร เพือ่ให้สภากรงุเทพมหานครสามารถด�าเนนิงานได้อย่างมปีระสิทธภิาพและเป็นไป

ด้วยความเรยีบร้อย กรรมการในคณะกรรมการฯ จงึได้เสนอญตัตขิอแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัการประชมุสภากรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  

เมือ่วนัพุธที ่๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ และทีป่ระชมุสภากรงุเทพมหานครลงมติเหน็ชอบในญตัตดิงักล่าว โดยข้อบงัคับการประชมุ 

สภากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔. การติดตามการด�าเนินโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร 

การติดตามการด�าเนินโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานครผ่านส่ือต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร 

กิจกรรม และผลการด�าเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภากรุงเทพมหานคร 

ให้กับประชาชน โดยเน้นให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภากรุงเทพมหานครได้ด้วยตนเองจากหน้า

เว็บไซต์สภากรุงเทพมหานคร www.bmc.go.th ซึ่งมีหน้าเว็บไซต์ ดังนี้

๑. หน้าสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

  • ประวัติความเป็นมา 

  • โครงสร้างสภา 

  • อ�านาจหน้าที่ 

  • เยี่ยมชมสภา กทม.

  • ท�าเนียบสมาชิกสภา กทม.

  • สารจากประธานสภา กทม.

๒.  หน้าสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

  • ประธานสภากรุงเทพมหานคร

  • รองประธานสภากรุงเทพมหานคร

  • สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

  • คณะกรรมการประจ�าสภากรุงเทพมหานคร

๓.  หน้าภารกิจหลัก ประกอบด้วย

  • การประชุมสภา กทม. 

  • คณะกรรมการสามัญประจ�าสภา กทม.

  • คณะกรรมการวิสามัญ

  • ญัตติและกระทู้
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  • ภารกิจด้านต่างประเทศและสภาบ้านพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร

๔. หน้าศูนย์ข้อมูล ประกอบด้วย           

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • เอกสารเผยแพร่

๕. หน้าข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของสภา กทม.
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วันสภากรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธี

บวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เนื่องในโอกาสวันสภากรุงเทพมหานคร ครบ ๔๗ ปี โดยมี นายกิตติ บุศยพลากร 

รองประธานสภากรงุเทพมหานคร คนท่ีหนึง่ พล.อ.โกญจนาท จณุณะภาต รองประธานสภากรงุเทพมหานคร คนทีส่อง 

สมาชกิสภากรงุเทพมหานคร พล.ต.ท.โสภณ พสิทุธวิงษ์ รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร นายศกัด์ิชยั บุญมา รองผูว่้า 

ราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานพระอินทร์ 

ทรงช้างเอราวัณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
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สภากรงุเทพมหานครได้เล็งเหน็ถงึความส�าคญัของการร่วมมอืกบัองค์กรปกครองท้องถิน่ในต่างประเทศ และได้ร่วมลงนามเป็นสภาบ้านพี ่
เมืองน้องกบัสภาเมอืงต่างประเทศ เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างกนัในลกัษณะทวิภาค ีปัจจบุนัสภากรงุเทพมหานครมสีภาบ้านพี่ 
เมืองน้อง จ�านวน ๑๗ เมือง ได้แก่ กรุงปักกิ่ง นครคุนหมิง เมืองแต้จิ๋ว เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ เทศบาลนครฉงชิ่ง เทศบาลเมืองหางโจว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เทศบาลเมืองโซเลฟทีโอ เทศบาลเมืองรากุนดา เทศบาลเมืองเออสเตอร์ซุนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน กรุงโซล 
มหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี กรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย จังหวัดฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
เทศบาลเมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี เทศบาลเมืองเชอร์ดาล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

สภาบ้านพี่เมืองน้องของสภากรุงเทพมหานคร

การจัดแสดงของที่ระลึกของสภาบ้านพี่เมืองน้อง
สภากรุงเทพมหานครได้จัดท�าทะเบียนของที่ระลึกที่ได้รับจากสภาเมืองต่างประเทศ 
และน�ามาจัดแสดงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้มอบ ณ ห้องพิธีการ ชั้น ๓ อาคารไอราวัตพัฒนา 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 

เมืองฟูกูโอกะได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
บริษัท Daito Trust Construction ได้ท�าการส�ารวจทั่วประเทศเป็นครั้งแรก ในหัวข้อ “เมืองที่ผู้คนต้องการอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น”  
โดยเมืองฟูกูโอกะ ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับความนิยม 
เป็นอนัดบัทีห่นึง่ เมอืงนีไ้ด้รับคะแนนสงูในเรือ่งความกะทัดรดั น่าอยู่ และมสิีนค้าราคาสมเหตสุมผลมากกว่าเมอืงใหญ่อืน่ ๆ  ในขณะเดยีวกนั 
เมืองโยโกฮามะและเมืองนาฮะอยู่ในอันดับที่สองและสามตามล�าดับ

ประธานสภาประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้แสดงความยินดีในการด�ารง
ต�าแหน่งของประธานสภากรุงเทพมหานครคนปัจจุบัน
Mr.Jiang Zhuoqing ประธานสภาประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี มหีนงัสอืลงวนัที ่๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ขอแสดงความยนิดกีบันายค�ารณ  
โกมลศุภกิจ ในการขึ้นด�ารงต�าแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ ๒๒ ทั้งนี้  
สภาประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงสถาปนาความสัมพันธ์
สภาบ้านพี่เมืองน้องกับสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึง
ปัจจุบันเป็นสภาบ้านพี่เมืองน้องกันมายาวนานถึง ๒๒ ปี
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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า

สรุปผลงานของคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ประธานกรรมการ

พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง  
รองประธานกรรมการ

นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์
กรรมการ

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์
กรรมการ

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 
กรรมการ

นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์  
กรรมการและเลขานุการ

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา   
กรรมการ

พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล 
กรรมการ

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล
กรรมการ
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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า ประชุมร่วมกับส�านักการระบายน�้า เพื่อพิจารณางานการลอกท่อ
ระบายน�้าทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า ประชุมร่วมกับ
ส�านกัการระบายน�า้ เพือ่ตดิตามความคบืหน้าโครงการก่อสร้างอโุมงค์
ระบายน�้าจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา
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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า ประชุมร่วมกับส�านักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตามโครงการประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส�านักการจราจรและขนส่งที่ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ

คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับส�านักการระบายน�้า เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว
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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า ประชุมร่วมกับส�านักการระบายน�้า เพ่ือติดตามโครงการ ประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส�านักการระบายน�้าที่ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ
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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�า้ ประชมุร่วมกบัส�านกัการจราจรและ 
ขนส่ง เพื่อติดตามความคืบหน้าการด�าเนินโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว

คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�า้ ประชุมร่วมกบัส�านกัการจราจรและ 
ขนส่ง เพื่อพิจารณาการขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีของส�านัก
การจราจรและขนส่ง
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สรุปผลงาน
คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สภากรงุเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�า้ ในคราวประชมุสภากรงุเทพมหานคร 

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

วิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๙ คน ดังนี้

๑. นายฉัตรชัย          พรหมเลิศ ประธานกรรมการ      

๒. พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์     ง่วนบรรจง รองประธานกรรมการ  

๓. นายชยาวุธ   ศิริยุทธ์วัฒนา กรรมการ 

๔. นายเชนทร์    วิพัฒน์บวรวงศ์ กรรมการ 

๕. พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล กรรมการ      

๖. นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ กรรมการ  

๗. นายไพฑูรย์  ขัมภรัตน์ กรรมการ 

๘. นายนิรันดร์  ประดิษฐกุล กรรมการ 

๙. นายอภิรัตน์  ศิวพรพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. นายชัยวุฒิ   แจ้งจรัส นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒. นางสาวปนิตา  สุดสาคร นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

 

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ จ�านวน ๑ คณะ คือ

• คณะอนุกรรมการด้านการระบายน�้าและการบ�าบัดน�้าเสีย เพื่อพิจารณา ศึกษา ตรวจสอบ รับทราบปัญหา 

อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในงานด้านการระบายน�้าของกรุงเทพมหานคร โดยมีนายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา เป็น 

ประธานอนุกรรมการ
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ผลการด�าเนินงาน
โดยผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ แบ่งภารกิจออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ การติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของส�านักและส�านักงานเขตต่าง ๆ

ด้านที่ ๒ การสนับสนุนงานด้านการบริหารและด้านนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

ด้านที่ ๓ การติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ซึ่งมีรายละเอียดของการด�าเนินงาน ดังต่อไปนี้

ด้านที่ ๑ การติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานและโครงการต่างๆ ของส�านัก
และส�านักงานเขตต่างๆ 
๑. งานการลอกท่อระบายน�้าทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับส�านักการระบายน�้า เพื่อติดตามความคืบหน้างานการลอกท่อระบายน�า้ทั้งหมด 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนที่จะถึงฤดูฝน โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 โครงการท�าความสะอาดท่อระบายน�้า ของส�านักการระบายน�้า ประจ�าวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ มีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้

๑. รายงานผลการล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�้าของกรุงเทพมหานคร (ส�านักและเขต)

  • ความยาวท่อระบายน�้าทั้งหมด จ�านวน ๖,๕๑๑,๑๕๘ เมตร (ถนน/ซอย ๗,๐๖๘ สาย)

  • แผนงานล้างท�าความสะอาดปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๓,๑๓๑,๓๐๔ เมตร (๕๕.๗๐%) (ถนน/ซอย ๓,๖๕๕ สาย)

   ๑) ใช้แรงงานลูกจ้าง จ�านวน ๑,๒๔๒,๒๐๐ เมตร (๑,๖๘๕ สาย)

   ๒) จ้างเหมาเอกชน จ�านวน ๑,๘๘๙,๑๐๔ เมตร (๑,๙๗๐ สาย)

  • ผลงานล้างท�าความสะอาดปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๑,๖๒๔,๘๖๒ เมตร (๕๑.๘๙%)

   ๑) ใช้แรงงานลูกจ้าง จ�านวน ๘๑๒,๑๔๙ เมตร (๖๕.๓๘%) (๑,๑๓๘ สาย)

   ๒) จ้างเหมาเอกชน จ�านวน ๘๑๒,๗๑๓ เมตร (๔๓.๐๒%) (๙๓๗ สาย) 

   โดยก�าหนดแผนงานแล้วเสร็จปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. รายงานผลการขุดลอกคูคลองและผลงานเปิดทางน�้าไหล

ก. ผลงานขุดลอกคูคลองโดยการจ้างเหมา

  • ส�านักงานเขต ๕๐ เขต จ�านวน ๗๑ คลอง เป้าหมาย ๖๗,๒๐๗ เมตร ท�าได้ ๓๘,๒๒๑ เมตร คิดเป็น ๕๗%

  • ส�านักการระบายน�้า จ�านวน ๙ คลอง เป้าหมาย ๒๓,๗๙๕ เมตร (ลงนามสัญญาแล้ว ๗ คลอง)

  • รวมจ�านวน ๘๐ คลอง เป้าหมาย ๙๑,๐๐๒ เมตร ท�าได้ ๓๘,๒๒๑ เมตร คิดเป็น ๔๒%

ข.  ผลงานการเปิดทางน�้าไหล 

  • ส�านักงานเขต ๕๐ เขต เป้าหมาย ๑,๒๗๓,๕๓๘ เมตร ท�าได้ ๘๙๑,๑๕๒ เมตร คิดเป็น ๗๐%

  • ส�านักการระบายน�้า เป้าหมาย ๒๑๔,๒๗๐ เมตร ท�าได้ ๘๕,๗๐๙ เมตร คิดเป็น ๔๐% 

  • รวมเป้าหมาย ๑,๔๘๗,๘๐๘ เมตร ท�าได้ ๘๙๐,๗๓๐ เมตร คิดเป็น ๖๖%

๓. กรณีการจ้างกรมราชทัณฑ์ด�าเนินการล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�้าของกรุงเทพมหานคร ขอชี้แจงให ้

คณะกรรมการฯ ทราบว่า เดิมส�านักการระบายน�้าท�าบันทึกข้อตกลงกับกรมราชทัณฑ์ให้สามารถรับงานจ้างบริการล้าง

ท�าความสะอาดท่อระบายน�้ากับกรุงเทพมหานครได้ แต่เน่ืองจากมีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ บงัคบัใช้  ส�านกัการระบายน�า้จงึไม่สามารถด�าเนนิการจัดจ้างกรมราชทณัฑ์ได้ ซึง่ในช่วงเวลาทีผ่่านมาส�านกั

การระบายน�้าได้ด�าเนินการจ้างเอกชนเพื่อล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�้าแทนการจ้างกรมราชทัณฑ์ และในข้อเท็จจริง
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ปรากฏว่าเป็นการจ้างในราคาต�า่กว่าราคากลางมาก ประกอบกบัปัจจุบนัได้มกีารประกาศใช้กฎกระทรวงก�าหนดพสัดแุละ 

วธิกีารจดัซ้ือจดัจ้างพัสดทุีร่ฐัต้องการส่งเสรมิหรอืสนบัสนนุ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่๒๙ มกราคม 

๒๕๖๓ ก�าหนดให้กรมราชทัณฑ์สามารถรับงานจ้างบริการที่ใช้ฝีมือแรงงานของผู้ถูกคุมขังได้ โดยหน่วยงานของรัฐจัดซื้อ 

จดัจ้างตามข้อ ๖ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หรอืหากหน่วยงานของรฐัไม่ประสงค์จะจัดซือ้จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง หน่วยงาน 

ของรฐัจะใช้วธิปีระกาศเชิญชวนทัว่ไปหรอืวธิคีดัเลอืกก็ได้ จงึเป็นประเดน็ทีข่อน�าเรยีนต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ทราบความ

เป็นมาและพิจารณาว่าในการท่ีส�านักการระบายน�้าจะด�าเนินการจ้างกรมราชทัณฑ์ล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�้าของ

กรุงเทพมหานครนัน้ ควรทีจ่ะด�าเนนิการจ้างในราคาเดยีวกบัการจ้างเอกชนในปีท่ีผ่านมาหรอืไม่เพือ่ประโยชน์กบัทางราชการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑. คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็ว่า การจ้างกรมราชทณัฑ์ด�าเนนิการล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�า้ ทีผ่่านมาพบ

ว่ามปีระสิทธภิาพด ีควรสนบัสนนุด�าเนนิการจ้างอย่างต่อเนือ่ง แต่เนือ่งจากในปีทีผ่่านมามกีารจ้างเอกชนด�าเนนิการและได้

ราคาที่ต�่า คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่าควรด�าเนินการจ้างในราคาที่เป็นประโยชน์กับทางราชการหรือให้ด�าเนินการ

ต่อรองราคาลงมาเท่ากบัหรอืต�า่กว่าราคาดงักล่าว โดยมอบให้ส�านกัการระบายน�า้ประสานงานกบักรมราชทณัฑ์ให้ทราบถงึ

ข้อเทจ็จริงดงักล่าวโดยเรว็ เพือ่เร่งรดัการจ้างล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�า้ของกรุงเทพมหานครให้ทนัฤดฝูนทีจ่ะมาถงึ  

ซึ่งอาจจะต้องปรับแผนงานของส�านักการระบายน�้าจากส้ินสุดเดือนพฤษภาคมเป็นส้ินสุดภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 

ได้ต่อไป

๒. นอกจากแผนงานล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�า้ แผนงานขุดลอกคคูลอง จดัเกบ็วชัพชืเปิดทางน�า้ไหลประจ�าปี  

และแผนงานจ้างกรมราชทัณฑ์ล้างท่อระบายน�้าเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า เน่ืองจากสภาพ

เศรษฐกิจในปัจจุบันมีการจ้างแรงงานลดน้อยลง จึงขอให้ส�านักการระบายน�้า และส�านักงานเขต พิจารณาด�าเนินการขอ

จัดสรรงบประมาณเงินสะสมจ่ายขาด เพื่อด�าเนินการจ้างล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�้าและด�าเนินการขุดลอกคูคลอง

หรือเปิดทางน�้าไหลจัดเก็บวัชพืชส่วนท่ีเหลือ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมและเป็นการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น  

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศด้วยต่อไป

๓. ที่ผ่านมาพบว่าการด�าเนินงานของส�านักการระบายน�้าและส�านักงานเขต ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ทราบว่าจะมกีารล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�า้ การขดุลอกคคูลองต่างๆ จงึขอให้เพิม่มาตรการด้านการประชาสมัพนัธ์

ให้ชัดเจนและให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึง 

๒. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับส�านักการระบายน�้า เพื่อติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินการโครงการก่อสร้าง

อุโมงค์ระบายน�้าจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

สถานะโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา รายงาน ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ ด�าเนินการไปแล้ว ๑,๖๔๑ วัน คงเหลือ ๕๘๕ วัน โดยสรุปมีความคืบหน้าการก่อสร้างในแต่ละสถานที่ ดังต่อไปนี้

๑. อาคารรับน�้าบึงหนองบอน ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๕๕.๔๐ %

๒. อาคารรับน�้าคลองหนองบอน ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๕๓.๓๐ %

๓. อาคารรับน�้าคลองเคล็ด ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๔๒.๕๓ %

๔. อาคารรับน�้าคลองหลอด กม. ๓ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๕๐.๓๒ %

  ๔.๑ ปล่องรับน�้าซอยอุดมสุข ๕๖ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๙๕.๕๐ %

  ๔.๒ งาน Pipe Jacking ซอยอุดมสุข ๕๖ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๗.๒๕ %
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๕. อาคารรับน�้าคลองหลอด กม. ๒ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๖๓.๒๒ %

  ๕.๑ ปล่องรับน�้าซอยอุดมสุข ๔๒ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๙๕.๕๐ %

  ๕.๒ งาน Pipe Jacking ซอยอุดมสุข ๔๒ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๕๑.๖๐ %

๖. อาคารรับน�้าถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๕๔.๗๐ %

๗. อาคารรับน�้าถนนสุขุมวิท ๖๖/๑ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๔๐.๔๒ %

๘. สถานีสูบน�้าอุโมงค์บางอ้อ

  ๘.๑ สถานีสูบด้าน Inlet Shaft ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๔๐.๓๒ %

  ๘.๒ สถานีสูบด้าน Outlet Shaft ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๒๐.๕๓ %

๙. อาคารทิ้งน�้า ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๗๕.๕๐ %

๑๐. โรงงานผลิตชิ้นส่วนอุโมงค์ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๗๖.๒๓ %

๑๑. งานขุดเจาะอุโมงค์ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๔๒.๙๒ %

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. โครงการก่อสร้างอโุมงค์ระบายน�า้จากบงึหนองบอนลงสู่แม่น�า้เจ้าพระยา มปัีญหาการรกุล�า้ทีย่งัไม่ได้จดัการให้

เรียบร้อย แต่ได้ของบประมาณไปด�าเนินการ ซึ่งควรจะต้องมีการพิจารณาก่อนอย่างรอบคอบรัดกุม ถ้าเร่งรัดการก่อสร้าง

แล้วยังไม่เสร็จตามเวลาที่สัญญาระบุ ก็จะต้องมีปัญหาเรื่องการขอขยายเวลาสัญญาออกไปอีก ดังน้ันในการด�าเนินงาน

โครงการอื่นๆ ต่อไปจะต้องวางแผนให้เรียบร้อยและรัดกุม เพื่อป้องกันปัญหาไว้ก่อนทุกด้าน และต้องทบทวนรูปแบบการ

ก่อสร้างอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการของบประมาณ

๒. ในระหว่างการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�า้ ก็ต้องเตรยีมความพร้อมในเส้นทางล�าเลยีงน�า้ไปยงัอุโมงค์ด้วย การปรับปรงุ  

ขดุลอกคคูลองควรอยูใ่นแผนงานทีห่ารอืร่วมกนั ควรท�างานกนัอย่างเป็นเอกภาพ วางแผนให้ชดัเจน ทันททีีอ่โุมงค์ระบายน�า้ 

ก่อสร้างเสรจ็เครอืข่ายการท�างานของคลองต่างๆ กต้็องสมบรูณ์ด้วย ไม่ให้เกดิปัญหาอปุสรรคในเรือ่งนี ้เรือ่งการรกุล�า้กต้็อง 

แก้ไขปัญหาแต่เนิ่นๆ ซึ่งสภาฯ ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ ส่วนส�านักการระบายน�้าก็ต้องบูรณาการแผนงาน 

ให้ดีที่สุดด้วย 

๓. ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จากการด�าเนินโครงการควรชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอุปสรรค 

ข้อจ�ากดัของโครงการด้วย เนือ่งจากลกัษณะของพืน้ท่ีในแต่ละโครงการของกรงุเทพมหานครมีความแตกต่างกนั เพือ่ความ

เข้าใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินโครงการ เช่น ปัญหาการจราจร เป็นต้น

๓. โครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส�านักการจราจรและขนส่งที่ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส�านักฯ ที่ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยสรุปได้ดังนี้

๑. ก่อสรา้งลฟิตส์�าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิารของระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพมหานครตามแนวเส้นทางสมัปทาน 

  หมวด : ค่าที่ดิน

  โครงการ : ก่อสร้างลิฟต์ส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ตามแนว 

เส้นทางสัมปทาน

 งบประมาณ : ๒๕๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท

 ระยะเวลา : ๕ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 เป้าหมาย : ลฟิต์ส�าหรบัผูส้งูอายแุละคนพกิารของระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพมหานคร ตามแนวเส้นทางสัมปทาน
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ผลการด�าเนินงานระหว่างวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๓ – วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ รายงานถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

• ระยะเวลาด�าเนินการ ๔๕๐ วัน (เริ่มด�าเนินการ วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๓)

• ด�าเนินการไปแล้ว ๘๙ วัน คงเหลือเวลา ๓๖๑ วัน

สรุปความก้าวหน้างานโครงการลิฟต์ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

  งาน  ความก้าวหน้า

   ตามแผนงาน ท�าได้จริง เร็ว / ล่าช้า

๑.  สิ่งอ�านวยความสะดวกในสนาม และส�านักงานสนาม        ๑๗.๕๐% ๒๔.๖๔% +๗.๑๔%

๒. งานส�ารวจและรื้อย้ายสาธารณูปโภค ๑๕.๓๐% ๑๖.๗๙% +๑.๔๙%

๓. งานฐานรากและโครงสร้าง ค.ส.ล. - - -

๔. งานโครงเหล็กโครงสร้างลิฟต์และทางเดิน - - 

๕. งานจัดซื้อ (ไม่รวมงานติดตั้ง) ๒๕% ๓๕% +๑๐.๐๐%

๖. งานสถาปัตยกรรมตกแต่งและระบบไฟฟ้าควบคุม - - -

๗. งานทดสอบระบบลิฟต์และระบบอื่นๆ - - -

  % รวมความก้าวหน้าทั้งโครงการ ๙.๙๓% ๑๒.๔๔% +๒.๕๙%

๒.  โครงการพัฒนาการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม

  หมวด : รายจ่ายอื่น

  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม

  งบประมาณ : ๑๑๑,๙๘๕,๐๐๐ บาท

  ระยะเวลา : ๔ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๕)  

  เป้าหมาย :  • เรือไฟฟ้า ๗ ล�า

        • ความถี่ ๑๕ - ๓๐ นาที (ตามช่วงเวลา)

  วงเงินตามสัญญา : ๑๐๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท

  ระยะเวลา :  ๘๔๐ วัน 

  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ - ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕

  ขอบเขตงาน

  ๑. จัดหาเรือไฟฟ้าจ�านวน ๗ ล�า (ระยะเวลา ๑๘๐ วัน)

  ๒. ผู้บริหารจัดการระบบจะต้องจัดการเดินเรือให้เป็นระบบตามเงื่อนไข

  ๓. ระยะเวลาด�าเนินโครงการ ๘๔๐ วัน

  แผนการด�าเนินโครงการ

  •  ช่วงที่ ๑ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน (๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ - ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓) เดินเรือ ๒ ล�า (ดีเซล ๑ + ไฟฟ้า ๑)  

    จัดหาเรือไฟฟ้า ๗ ล�า

  •  ช่วงที่ ๒ ระยะเวลา ๖๖๐ วัน (๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓ - ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕) เดินเรือไฟฟ้า ๘ ล�า

   เส้นทางเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษม ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร จ�านวน ๑๑ ท่าเรือ



280 • รายงานกจิการของสภากรงุเทพมหานคร ประจ�าป ี๒๕๖๓

ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ

  ปัญหาอุปสรรค   แนวทางแก้ไข

๑.  สภาพอากาศ (ช่วงมีฝนตกหนัก) ระดับน�้าในคลอง •  ประสานส�านกัการระบายน�า้ ควบคมุระดบัน�า้ให้สอดคล้อง

 มีระดับต�่า ไม่สามารถเดินเรือได้  กับช่วงเวลาให้บริการเดินเรือ

๒. สภาพอากาศ (ช่วงมีฝนตกหนัก) บดบังทัศนวิสัย • ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ใช้บริการทราบ กรณีไม่สามารถ 

 ในการเดินเรือ   เดินเรือได้

๓.  โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยายระยะทาง ๑๐.๕๐ กิโลเมตร

  หมวด : รายจ่ายอื่น

  ชื่อโครงการ : โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบ ส่วนต่อขยายระยะทาง ๑๐.๕๐ กิโลเมตร

  งบประมาณ : ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  ระยะเวลา : ๓๐ เดือน (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

  เป้าหมาย : ให้บริการเดินเรือตั้งแต่วัดศรีบุญเรืองถึงส�านักงานเขตมีนบุรี

  หมายเหตุ : ๑. อยู่ระหว่างจัดท�าขอบเขตงานคาดว่า จะลงนามสัญญาจ้างได้ภายใน ม.ค. ๒๕๖๔

       ๒. อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาด�าเนินการโครงการเป็น ๕ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)

  คาดว่า จะลงนามสัญญาได้ภายใน ธันวาคม ๒๕๖๓

  หมวด : รายจ่ายอื่น

  ชื่อโครงการ : ซื้อเรือไฟฟ้า ๑๒ ล�า

  งบประมาณ : ๙๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ได้รับงบกลางปี ๖๒)

  ระยะเวลา : ๒๐๐ วัน

  เป้าหมาย : ได้รับเรือไฟฟ้าจ�านวน ๑๒ ล�า

  หมายเหตุ : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บริษัท มาริอาร์ท จ�ากัด วงเงินสัญญา ๘๒,๘๙๙,๙๙๙.๙๖ บาท 

  อยู่ระหว่างจัดท�าร่างสัญญาคาดว่า จะลงนามสัญญาภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

  หมวด : ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ๘ ท่า

  งบประมาณ : ๒๖,๙๙๕,๐๐๐ บาท (ได้รับงบกลางปี ๖๓) ระยะเวลา : ๒๐๐ วัน

  เป้าหมาย : มีท่าเทียบเรือที่แข็งแรงปลอดภัยจ�านวน ๘ ท่า ส�าหรับการจัดการเดินเรือในคลองแสนแสบ 

        ส่วนต่อขยาย

  หมายเหตุ : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางคาดว่า จะลงนามสัญญาจ้างได้ภายในพฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔.  โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท�าแผนพัฒนาระบบการจัดการจราจร

  งบประมาณ : ๓๙,๘๖๐,๐๐๐.- บาท

  ระยะเวลาด�าเนินการ ๔๒๐ วัน

  ผลการด�าเนินงาน

  • ลงนามในสัญญา ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓

  • ผู้รับจ้าง บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

  ปัญหา/อุปสรรค : ไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างได้ตามแผนที่ก�าหนดเนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว  
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๕.  โครงการน�าสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้า 

   นครหลวง บริเวณถนนพระราม ๓ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์

  • ระยะทาง ๑๙.๒ กิโลเมตร

  • สัญญาเลขที่ ๒๒-๔๙-๖๒ ลงนามสัญญาวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒

  • เริ่มสัญญา ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๓

  • ระยะเวลาด�าเนินการ ๕๑๐ วัน 

  • วงเงินจ้าง ๑๐๕,๗๐๐,๐๐๐.- บาท

  • ผลงาน : ๖๐ % อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา 

๖.  โครงการน�าสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้า 

   นครหลวง บริเวณถนนรัชดาภิเษก – ถนนพระราม ๙ และบริเวณถนนรัชดาภิเษก - ถนนอโศก 

  • ระยะทาง ๒๒.๕ กิโลเมตร

  • สัญญาเลขที่ ๒๒-๒๗-๖๓ ลงนามสัญญาวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒

  • เริ่มสัญญา ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔

  • ระยะเวลาด�าเนินการ ๔๕๐ วัน 

  • วงเงินจ้าง ๖๗,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

  • ผลงาน : ๖๕ % อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา

๗.  โครงการติดตั้งระบบเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณแหล่งชุมชนและสถานที่ส�าคัญ  

   จ�านวนกล้องที่ติดตั้ง ๘๑ กล้อง

  • สัญญาเลขที่ ๒๒-๒๘-๖๓ ลงนามสัญญาวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒

  • เริ่มสัญญา ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๓

  • ระยะเวลาด�าเนินการ ๒๗๐ วัน 

  • วงเงินจ้าง ๙๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

  • ผลงาน : ๙๐ % อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา

  ติดตั้งระบบส�าหรับจ�ากัดอัตราความเร็วของยานพาหนะไม่เกิน  ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้แก่

  • ระบบตรวจจับภาพส�าหรับ ๑ เลน

  • ระบบตรวจจับภาพส�าหรับ ๒ เลน

  • ระบบตรวจจับความเร็ว

  • ระบบการประมวลผล

  • ระบบตรวจจับฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดปุ่มกด ในงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แบ่งออก 

    เป็น ๔ กลุ่มลักษณะ ดังนี้

   ๑. ลักษณะที่ ๑ กลุ่มโครงการน�าสายสื่อสารลงดิน 

   ๒. ลักษณะที่ ๒ กลุ่มโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขต ๖ กลุ่มโซน 

   ๓. ลักษณะที่ ๓ กลุ่มโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในจุดส�าคัญ

   ๔. ลักษณะที่ ๔ กลุ่มโครงการระบบโครงข่ายสื่อสาร 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. โครงการก่อสร้างลิฟต์ส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครตามแนวเส้นทาง

สมัปทาน ทีต้่องด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายในก�าหนดเวลาตามค�าพพิากษาของศาลปกครอง ถ้าไม่เป็นไปตามค�าพพิากษา

ของศาลปกครองจะต้องแถลงความคืบหน้าการด�าเนินการให้ศาลปกครองทราบด้วย

๒. ควรประชาสมัพันธ์โครงการพฒันาการเดนิเรอืในคลองผดงุกรงุเกษมให้ประชาชนทราบด้วยการประชาสมัพนัธ์

โครงการต่างๆ ทีม่ปีระโยชน์ต่อประชาชนของกรงุเทพมหานครยงัน้อยเกนิไป จงึควรมกีารประชาสมัพนัธ์เชงิรกุให้ประชาชน

ทราบโดยทั่วถึงล่วงหน้า

๓. โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย มีปัญหาอุปสรรคหลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น การสร้างเขื่อน

บริเวณคลองบางชัน มีปัญหาผู้รับจ้างท้ิงงาน ดังน้ัน ควรมีการหารือปัญหานี้กับส�านักการระบายน�้า ถ้าการสร้างเขื่อน 

ยงัไม่เสร็จอาจไม่สามารถเดนิเรอืได้ เนือ่งจากจะเกิดคลืน่รบกวนประชาชนทีอ่าศัยอยูบ่รเิวณคลองบางชนั ซึง่ตามข้อบญัญตั ิ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๗ ระบุไว้ว่า “ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณยังมิได้ก่อหนี้ 

ผูกพัน แต่มีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ให้ขอความเห็นชอบจากสภา

กรุงเทพมหานครกันเงินได้อีกไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ หากพ้นก�าหนดดังกล่าวให้เป็นอันพับไป” ดังนั้น ถ้าโครงการนี้ไม่

สามารถก่อหนี้ผูกพันได้อาจต้องถูกยกเลิกโครงการตามข้อบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าว

๔. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว 
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านกัการระบายน�า้ ส�านกังานเขต กรมธนารกัษ์ และสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน 

(องค์การมหาชน) หรือ พอช. เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว โดยสรุปได้ดังนี้

จากวิกฤตน�้าท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี ๒๕๕๔ รัฐบาลจึงมีแผนการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่

ริมคลองในคลองสายหลักของกรุงเทพฯ และก่อสร้างเขื่อนระบายน�้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้า-ป้องกันน�้าท่วม  

เริม่ด�าเนนิการในคลองลาดพร้าวเป็นแห่งแรกในปี ๒๕๕๙ โดยให้สถาบันพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) หรอื พอช. 

จดัท�าแผนการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัชมุชนรมิคลองทีต้่องรือ้ย้ายออกจากแนวคลองและแนวเขือ่นในพืน้ที ่๕๐ ชมุชน ๗ เขต คือ 

เขตสายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน จตุจักร ห้วยขวาง และวังทองหลาง รวม ๗,๐๖๙ ครัวเรือน 

การด�าเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว

๑. กลุ่มเป้าหมาย

  มีกลุ่มเป้าหมายการด�าเนินการ ๕๐ ชุมชน ๗,๐๖๙ ครัวเรือน แบ่งพื้นที่ด�าเนินงานที่มีชุมชนต้องพัฒนาที่อยู่

อาศัยเป็น ๕ พื้นที่ ๗ เขต คือ พื้นที่ ๑ เขตสายไหม ๑,๔๕๔ ครัวเรือน พื้นที่ ๒ เขตหลักสี่และดอนเมือง ๑,๓๕๖ ครัวเรือน 

พื้นที่ ๓ เขตบางเขน ๑,๔๖๙ ครัวเรือน พื้นที่ ๔ เขตจตุจักร ๑,๒๘๓ ครัวเรือน และพื้นที่ ๕ เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 

๑,๕๐๗ ครัวเรือน     

๒.  ผลการด�าเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

  ๒.๑  กลุ่มทีด่�าเนนิการได้แล้ว ๓๕ ชมุชน ๓,๔๒๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๔๘.๓๙  ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมด 

จ�าแนกเป็น

     • บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓,๐๐๗ ครัวเรือน

     • บ้านอยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้าน ๘๘ ครัวเรือน

     • พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน ๓๒๖ ครัวเรือน

  ๒.๒ กลุม่ทีย่งัไม่เข้าร่วม (ไม่ร้ือบ้านเดมิ) และเป็นอปุสรรคกบัการด�าเนนิโครงการ ประมาณ ๑,๔๐๐ ครัวเรอืน  

คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๑ ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด กลุ่มนี้มีการกระจายตัวอยู่ในหลายชุมชน ในกรณีที่มีไม่มากชุมชนจะ
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สามารถวางแผนรื้อย้ายและสร้างบ้านได้เป็นเฟส แต่ในชุมชนที่มีจ�านวนมากหรือมีแกนน�าหลักคัดค้านโครงการ จะไม่

สามารถด�าเนินโครงการได้

  ๒.๓  กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ (ไม่สามารถก่อสร้างบ้านใหม่ได้ เน่ืองจากติดบ้านเดิมของกลุ่มท่ีไม่เข้าร่วม) 

ประมาณ ๒,๒๔๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

๓.  ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน

  ๓.๑ มีกลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมโครงการที่ไม่ยินยอมรื้อบ้านกระจายตัวอยู่เกือบทุกชุมชนประมาณ ๑,๔๐๐  

ครัวเรือน ท�าให้บางชุมชนไม่สามารถด�าเนินการได้ หรือบางชุมชนต้องด�าเนินการเป็นเฟส ๆ หรือตามพื้นที่ที่สามารถ 

รื้อย้ายได้จริง ไม่สามารถก่อสร้างได้พร้อมกันทั้งชุมชน

  ๓.๒  มนีกักฎหมายนอกพืน้ทีห่รอืในบางกรณเีป็นนกัการเมอืงท้องถิน่ให้ข้อมลูทีบ่ดิเบอืนหรอืชกัจงูให้ประชาชน

คัดค้านโครงการ

  ๓.๓  การด�าเนินตามกฎหมายกับผู้ไม่ยอมรื้อบ้านใช้ระยะเวลานาน ทั้งกรณีท่ีมีการด�าเนินคดีทางอาญาโดย

กรมธนารักษ์ และการใช้ค�าสั่งทางปกครองของส�านักงานเขต (ปว.๔๔ และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร) ท�าให้โครงการในชุมชน 

ไม่สามารถสร้างได้ตามแผนและผงั รวมถงึไม่สามารถน�าไปใช้เป็นกรณตีวัอย่างเพือ่สร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องให้กบัผูต่้อต้าน 

ไม่เข้าร่วมโครงการได้ทันเวลา

  ๓.๔  บางชุมชนหยดุด�าเนนิการตามแผนงานเพราะขาดความไม่มัน่ใจในความชดัเจนของแผนการก่อสร้างเขือ่น

ของส�านักการระบายน�้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งหยุดด�าเนินการตอกเสาเข็มตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๒

  ๓.๕  คณะกรรมการ/อนกุรรมการ/คณะท�างานซึง่เป็นกลไกร่วมในการก�ากบัตดิตามการก่อสร้างเขือ่นและการ

พฒันาทีอ่ยูอ่าศยั หรือคลีค่ลายปัญหาข้อตดิขดัยตุลิงหลงัจากเริม่รฐับาลชุดใหม่ ท�าให้ไม่มกีลไกก�ากบัตดิตามทีจ่ะช่วยเร่งรดั

การด�าเนินการ

๔.  แนวทางการแก้ไขปัญหา

  ๔.๑ การสื่อสารต่อสาธารณะเรื่องผลการด�าเนินคดีต่อผู้คัดค้านของกรมธนารักษ์ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง

ให้กับประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังเข้าใจผิดจากข้อมูลที่ถูกบิดเบือนว่าสามารถอยู่อาศัยต่อไปได้หรือสามารถ 

เรียกร้องค่าชดเชยจากโครงการได้ เป็นต้น

  ๔.๒ การเร่งด�าเนินการก่อสร้างเขื่อนริมคลองของส�านักการระบายน�้า กรุงเทพมหานคร โดยเร่งด�าเนินการ

ในส่วนที่ส�านักการระบายน�้าส่งมอบให้กับผู้รับเหมาแล้ว และส�านักการระบายน�้าวางแผนร่วมกับ พอช. ในการเปิดพื้นที่

ก่อสร้างใหม่ เพื่อจะได้สามารถวางแผนรื้อย้ายและก่อสร้างบ้านไปพร้อมกับการก่อสร้างเขื่อน และท�าให้ประชาชนเกิด

ความเชื่อมั่นในโครงการ

     ทั้งนี้ ส�านักการระบายน�้าได้แจ้งว่าจะเริ่มด�าเนินการก่อสร้างเขื่อนภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓  

ทั้งในพื้นที่เดิมและเปิดพื้นที่ก่อสร้างใหม่ โดยเริ่มจากชุมชนลาดพร้าวประชาอุทิศ และชุมชนริมคลองบางซ่ือรัชดา  

เขตห้วยขวาง หลังจากนั้นจึงจะเร่งรัดผู้รับเหมาเข้าท�างานในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

  ๔.๓  นายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการส่ิงก่อสร้างรุกล�้าล�าน�้าสาธารณะ เมื่อวันที่ 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการท�างาน โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 

เป็นประธานกรรมการ

     กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ท�าหน้าที่สนับสนุนการให้เช่าที่ดินราชพัสดุในระยะยาว เพื่อให้เกิด 

ความมั่นคงในการอยู่อาศัยของชุมชนแออัดในอัตราค่าเช่าราคาถูก โดยเน้นการผ่อนปรนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อเอื้อต่อการปรับปรุงก่อสร้างและพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชน จากการส�ารวจพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย

ร่วมกันสถาบันพัฒนาองค์การชุมชน (พอช.) และส�านักงานเขต มี ๕๐ ชุมชน ๗ เขต คือ เขตสายไหม ดอนเมือง หลักสี่ 
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บางเขน จตุจักร ห้วยขวาง และวังทองหลาง รวม ๗,๐๖๙ ครัวเรือน และมีชุมชนที่ไม่สามารถอยู่ในพื้นที่เดิมได้ จ�านวน 

๙ ชุมชน ๑,๐๐๒ ครัวเรือน ชุมชนที่เช่าอยู่ในพื้นที่เดิม จ�านวน ๔๑ ชุมชน ๕,๐๐๐ กว่าครัวเรือน ขณะนี้กรมธนารักษ์ได้

ด�าเนินการจัดให้เช่าพื้นที่ทั้งหมด ๓๘ ชุมชน ๔,๖๙๕ ครัวเรือน และมีชุมชนที่ยังไม่สามารถจัดให้เช่าพื้นที่ได้ ๓ ชุมชน คือ 

ชุมชนเพิ่มสินถมยา ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ และชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง เขตบางเขน 

ส�าหรับผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการหรือผู้ท่ีไม่ยอมรื้อถอน กรมธนารักษ์ได้ด�าเนินการทางกฎหมายร้องทุกข์กล่าวโทษ 

ตามมาตรา ๓๖๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙, ๑๐๘ ทวิ 

โดยในชั้นของเจ้าพนักงานสอบสวน ได้สอบสวนและสรุปส�านวนส่งส�านักงานอัยการสูงสุดแล้วจ�านวน ๗๓ ราย 

ซึ่งสรุปผลทางกฎหมาย ดังนี้ 

๑.  ส�านักงานอัยการสูงสุด (โจทก์) ส่งฟ้องศาลอาญา จ�านวน ๒๖ ราย 

    ๑.๑  กระทรวงการคลัง (โจทก์) ชนะคดี จ�านวน ๑๐ ราย

    ๑.๒  อยู่ระหว่างการขึ้นพิจารณาคดี จ�านวน ๑๖ ราย

๒.  อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ จ�านวน ๓๙ ราย

๓.  ผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย จ�านวน ๔ ราย

๔. ผู้ต้องหาขอประนีประนอมยอมความ จ�านวน ๔ ราย

  • เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศาลอาญาพิจาณาแล้วคู่ความไม่สามารถไกล่เกล่ีย ประนีประนอมกันได้  

จึงก�าหนดให้สืบพยาน ๒๖ คดี โดยออกหมายนัดสืบพยาน ได้แก่ กรมธนารักษ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)  

ส�านักการระบายน�้า และจ�าเลยทั้ง ๒๖ ราย ในช่วงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นมา  

 เขต บ้าน อยู่ใน ยินยอม ไม่ รื้อแล้ว ยังไม่รื้อ อยู่นอก ยินยอม ไม่ รื้อแล้ว ยังไม่ 
  รุกล�้า แนว  ยินยอม   แนว  ยินยอม  รื้อ 

บางเขน ๑,๐๗๗ ๔๗๑ ๓๘๘ ๑๑๓ ๑๔๒ ๒๑๖ ๖๐๖ ๓๙๐ ๒๑๖ ๑๔๔ ๒๔๖

ลาดพร้าว ๑๐ ๑๐ ๑๐ - ๑๐ - - - - - -

สายไหม ๑,๔๓๔ ๗๖๒ ๗๖๐ ๒ ๗๕๖ ๒ ๖๖๙ ๔๗๕ ๑๙๔ ๑๗๓ ๓๐๒

จตุจักร ๑,๑๓๕ ๗๗๗ ๕๕๒ ๒๒๕ ๓๒๒ ๒๓๐ ๓๕๘ ๒๔๖ ๑๑๒ ๑๖๔ ๘๑

ห้วยขวาง ๑,๕๖๘ ๑,๐๗๐ ๑,๐๓๗ ๓๓ ๑๒๕ ๙๑๒ ๔๙๘ ๔๕๔ ๔๔ ๘๖ ๓๖๘

วงัทองหลาง ๑๒๔ ๑๒๔ ๑๒๓ ๑ ๑๒๐ ๓ - - - - -

ดอนเมือง ๓๕๑ ๑๕๙ ๑๐๓ ๕๖ ๑๐๓ ๐ ๑๙๒ ๗๗ ๑๑๕ ๑๙ ๕๘

หลักสี่ ๙๔๒ ๓๘๘ ๓๒๗ ๖๑ ๒๐๑ ๑๒๖ ๕๕๔ ๕๓๙ ๑๕ ๑๓๙ ๔๐๐

 รวม ๖,๖๓๘ ๓,๗๖๑ ๓,๓๐๐ ๔๙๑ ๑,๗๗๙ ๑,๔๘๙ ๒,๘๗๗ ๒,๑๘๑ ๖๙๖ ๗๒๖ ๑,๔๕๕

ข้อมูลบ้านรุกล�้าคลองลาดพร้าว
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โครงการก่อสร้างเขือ่นคลองลาดพร้าว ผูร้บัจ้าง บรษิทั รเิวอร์ เอนจเินยีริง่ จ�ากดั เริม่ต้นสญัญา ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙  

ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๘๘๕ วัน สิ้นสุดสัญญา ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ผลการด�าเนินงานตามแผนงาน ๙๓.๕ เปอร์เซ็นต์  

ผลงานที่ท�าได้ ๔๗.๕ เปอร์เซ็นต์

ผลงานเฉพาะตอกเสาเข็ม 

 พื้นที่ก่อสร้าง ความยาว ตอกเสาเข็มแล้ว จ�านวนเสาเข็มทั้งหมด ตอกเสาเข็มแล้ว
  (เมตร) (เมตร) (ต้น) (ต้น)

 ส่งมอบพื้นที่แล้ว ๒๔,๖๔๐ ๒๓,๓๕๐ ๓๒,๗๐๐ ๓๑,๐๔๔ 

 ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ๒๐,๖๖๐ - ๒๗,๓๐๐ ประมาณ ๙๕%

 รวม ๔๕,๓๐๐  ๖๐,๐๐๐ (ของพื้นที่ส่งมอบแล้ว)

ปัญหาอุปสรรค

๑. การส่งมอบพื้นที่ไม่ต่อเนื่อง ซ่ึงเกิดจากยังมีผู้รุกล�้าไม่ให้ความร่วมมือในการด�าเนินการโครงการกระจายตัว

อยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเจรจาท�าความเข้าใจ ควบคู่กับการใช้มาตรการ 

ด้านกฎหมาย

๒.  ผู้รับจ้างท�างานล่าช้า ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีการติดตามและประชุมเร่งรัดการท�างานของผู้รับจ้างทุกสัปดาห์ 

พื้นที่อยู่ระหว่างการท�างานก่อสร้าง

๑. พื้นที่เขตสายไหม ด�าเนินงานติดตั้งแผงกันดิน งานทางเดินหลังเขื่อน และติดตั้งราวกันตกแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่

ระหว่างด�าเนินงานขุดลอกคลอง (บริเวณสะพานดวงมณี) 

๒. พื้นที่เขตดอนเมือง 

  • หลังรั้ว ทอ. : งานติดตั้งแผงกันดิน งานทางเดินหลังเขื่อนแล้วเสร็จ

  • ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา : อยู่ระหว่างด�าเนินการติดตั้งแผงกันดินและทางเดินหลังเขื่อน 

๓.  บริเวณหลังตลาดสะพาน ๒ เขตวังทองหลาง อยู่ระหว่างด�าเนินการติดตั้งแผงกันดินและงานทางเดินหลังเขื่อน

๔.  ชุมชนสะพานไม้ ๑ เขตหลักสี่ อยู่ระหว่างด�าเนินการติดตั้งแผงกันดินและงานทางเดินหลังเขื่อน 

๕.  คลองชวดใหญ่ เขตห้วยขวาง อยู่ระหว่างด�าเนินการติดตั้งแผงกันดินและงานทางเดินหลังเขื่อน

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

โครงการก่อสร้างเข่ือนคลองลาดพร้าว การด�าเนินงานมีความล่าช้ามาก เนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่สามารถ 

ส่งมอบพื้นที่ให้กับบริษัทผู้รับจ้างได้เพราะยังมีบ้านเรือนที่รุกล�้าทั้งในแนวเขื่อนและนอกแนวเขื่อน 

โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรื้อย้ายบ้านเรือนที่รุกล�้าคือส�านักงานเขตได้มีการเจรจาท�าความเข้าใจและ

ด�าเนินการตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ แล้วก็ตาม ซึ่งผู้บุกรุกเหล่านี้ได้รุกล�้าพื้นที่สาธารณะอย่างชัดเจน ดังนั้น

กรุงเทพมหานครควรใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง โดยแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้บุกรุก ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๐ และประมวลกฎหมายทีด่นิ มาตรา ๙, ๑๐๘ ทว ิถ้าหากไม่ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจรงิจงั  

จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินโครงการของรัฐไม่บรรลุผลส�าเร็จ เน่ืองจากการด�าเนินคดีทางแพ่งขั้นตอนการพิจารณา 

ค่อนข้างยืดเยื้อและอ�านาจในการต่อรองน้อยมาก รวมถึงน�าเสนอข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานแก่คณะท�างาน

ขับเคลื่อนเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป
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๕. โครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส�านักการระบายน�้าที่ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักการระบายน�้า เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส�านักฯ ที่ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยสรุปได้ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน�้าท่วมริมแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณซอยราษฎร์บูรณะ ๓ จ�านวน ๑๒,๓๑๕,๐๒๖ 

บาท ผลงานที่ท�าได้ ๑๐๐% แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (อยู่ระหว่างขอเบิกเงินค่างานงวดที่ ๒ (สุดท้าย))

๒.  โครงการก่อสร้างเข่ือนก้ันน�้าเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ด�าเนินการโดย 

บริษัท เดชากร เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด งบประมาณทั้งสิ้น ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) จ�านวน 

๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลงานที่ท�าได้ ๐% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง)

๓. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด จ�านวน ๑๖๖,๘๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ

ทั้งสิ้น ๒,๒๒๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท  (งบ กทม. ๕๐% งบอุดหนุน ๕๐%) ระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) 

  ขณะนี้อยู่ระหว่างขายแบบระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

  ก�าหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ก�าหนดเปิดซองวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

๔.  โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด 

จ�านวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบ กทม. ๕๐% งบอุดหนุน ๕๐%) ระยะเวลา ๖ ปี 

(๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) อยู่ระหว่างพิจารณาขอแก้ไขรายละเอียดและชื่อของโครงการ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับแนวทางการ

จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.  โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ จ�านวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ผลงานที่ท�าได้ ๗๙.๗๐% 

  ปัญหาอุปสรรค 

  • ติดปัญหาความล่าช้าในการจัดหาและส่งเครื่องสูบน�้า เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๖. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา จ�านวน ๑,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  สถานะโครงการ อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันได้ผลงาน ๖๖.๘๓๗ % จากแผนงาน ๖๒.๒๐๙%  

เร็วกว่าแผนงาน ๔.๖๒๘% คาดว่าจะแล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๗. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น�้า

เจ้าพระยา จ�านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  สถานะโครงการ อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันได้ผลงาน ๖๖.๘๓๗ % จากแผนงาน ๖๒.๒๐๙ %  

เร็วกว่าแผนงาน ๔.๖๒๘ %

๘. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน�้าคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว 

ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว ๑๓๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๐๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบ กทม. ๕๐% งบอุดหนุน ๕๐%) ระยะเวลา  

๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖)

  สถานะโครงการ อยูร่ะหว่างด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างตามระเบยีบฯ ประกาศเชญิชวน (ขายแบบ) ๒๘ ก.ย. – ๒๘ 

ต.ค. ๒๕๖๓ (e-bidding) ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓ คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

๙.  โครงการจ้างทีป่รกึษาควบคมุการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอโุมงค์ระบายน�า้คลองแสนแสบจากอโุมงค์ระบายน�า้ 

คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว ๑๓๐ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบ กทม. ๕๐ % 

งบอุดหนุน ๕๐ %) ระยะเวลา ๖ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาภายใน

เดือนมกราคม ๒๕๖๔
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๑๐. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา งบประมาณ 

๙,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบ กทม. ๓๐ % งบอุดหนุน ๗๐ %) ระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) อยู่ระหว่างขั้นตอน

การด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๑. โครงการจ้างควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว 

ลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบ กทม. ๓๐ % งบอุดหนุน ๗๐ %) ระยะเวลา ๘ ปี (๒๕๖๓ - 

๒๕๗๐) อยูร่ะหว่างพจิารณาขอแก้ไขรายละเอยีดและชือ่ของโครงการฯ เนือ่งจากไม่สอดคล้องกบัแนวทางการจดัจ้างตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ส�านักการระบายน�้าควรเร่งด�าเนินโครงการต่าง ๆ เนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ

ฉบับใหม่ ได้ก�าหนดว่าโครงการท่ียังไม่ก่อหน้ีผูกพัน สามารถกันเงินได้อีกไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ หากพ้นก�าหนด 

ดงักล่าวให้เป็นอนัพับไป และสอดคล้องกบัพระราชบญัญตัวิินยัการเงนิการคลังของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ หากหน่วยงานด�าเนนิการ 

ล่าช้าจนงบประมาณตกไปจะท�าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอาจจะถือเป็นความบกพร่องที่อาจถูกด�าเนินการ

ทางวินัยได้ ประกอบกับปีที่ผ่านมาส�านักการระบายน�้ามีการขออนุมัติใช้เงินยืมสะสมจ่ายขาด เพื่อด�าเนินโครงการ  

ซึ่งการขอใช้เงินยืมสะสมจ่ายขาดจะมีวิธีการงบประมาณที่เคร่งครัดมากกว่างบประมาณปกติ ซ่ึงจะต้องเบิกจ่ายให ้

แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือถ้าด�าเนินการไม่ทันต้องเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป ซ่ึงจะไม่ใช่แค่ 

การก่อหนี้ผูกพันเหมือนกับงบประมาณปกติ 

๖. ความคืบหน้าการด�าเนินโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว 
คณะกรรมการฯ ได้ประชมุร่วมกบัส�านกัการจราจรและขนส่ง เพือ่ตดิตามความคืบหน้าการด�าเนนิโครงการรถไฟฟ้า

ส่วนต่อขยายสายสีเขียว โดยสรุปได้ดังนี้ 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวมีสถานีทั้งหมด ๖๑ สถานี ระยะทางรวม ๖๗.๔๕ กิโลเมตร 

แนวเส้นทางหลัก แบ่งเป็น ๒ เส้นทาง ได้แก่

• สายสุขุมวิท (หมอชิต – อ่อนนุช) ๑๘ สถานี ระยะทาง ๑๗.๐๐ กิโลเมตร

• สายสีลม (สนามกีฬาแห่งชาติ – สะพานตากสิน) ๗ สถานี ระยะทาง ๖.๕๐ กิโลเมตร

แนวเส้นทางส่วนต่อขยายที่ ๑ แบ่งเป็น ๓ เส้นทาง ได้แก่

• สายสีลม ช่วงที่ ๑ (สะพานตากสิน – วงเวียนใหญ่) ๒ สถานี ระยะทาง ๒.๒๐ กิโลเมตร 

• สายสุขุมวิท (อ่อนนุช – แบริ่ง) ๕ สถานี ระยะทาง ๕.๒๕ กิโลเมตร

• สายสีลม ช่วงที่ ๒ (วงเวียนใหญ่ – บางหว้า) ๔ สถานี ระยะทาง ๕.๓๐ กิโลเมตร

แนวเส้นทางส่วนต่อขยายที่ ๒ แบ่งเป็น ๒ เส้นทาง ได้แก่

• ช่วงเขียวใต้ (แบริ่ง – เคหะฯ) ๙ สถานี ระยะทาง ๑๒.๘๐ กิโลเมตร

• ช่วงเขียวเหนือ (หมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต) ๑๖ สถานี ระยะทาง ๑๘.๔๐ กิโลเมตร 

แผนการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสถานีที่เหลือของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต (N๙ – N๒๔) ระยะทาง ๑๙ กิโลเมตร จ�านวน ๑๖ สถานี มี Park & Ride ๒ แห่ง

มูลค่าโครงการ

• งานโยธาและงานระบบราง ๓๙,๗๓๐ ล้านบาท

• งานติดตั้งระบบเดินรถ ๘,๙๑๒ ล้านบาท
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แผนการเปิดให้บริการ

ระยะที่ ๑ เปิดให้บริการสถานีห้าแยกลาดพร้าว (N๙) เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ระยะที่ ๒ เปิดให้บริการสถานีพหลโยธิน ๒๔ ถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (N๑๐ – N๑๓) เมื่อวันที่ ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๒

ระยะที่ ๓ ก�าหนดเปิดให้บริการสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N๑๓ – N๑๗) 

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

ระยะที่ ๔ ก�าหนดเปิดให้บริการเต็มเส้นทางเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

ส�าหรับการเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงที่ ๒ ยังไม่มีการเก็บค่าโดยสาร

อัตราค่าโดยสารในปัจจุบัน 

แนวเส้นทางสายหลัก (ส่วนสัมปทาน) ระยะทาง ๒๓.๕ กิโลเมตร อัตราค่าโดยสาร ๑๖ - ๔๔ บาท ซึ่งเป็นไปตาม

โครงสร้างของค่าโดยสารในสัญญาสัมปทานเดิม ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอ�านาจในการพิจารณาประกาศ

ส่วนต่อขยายช่วงที่ ๑ 

• ส่วนต่อขยายสายสีลม ช่วงสะพานตากสิน – สถานีวงเวียนใหญ่

• ส่วนต่อขยายสายสีลม ช่วงสถานีวงเวียนใหญ่ – สถานีบางหว้า

• ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ช่วงสถานีอ่อนนุช – สถานีแบริ่ง

อัตราค่าโดยสาร ๑๕ บาทตลอดเส้นทาง ถ้าประชาชนโดยสารรถไฟฟ้าในส่วนสัมปทานกับส่วนต่อขยายช่วงที่ ๑ 

รวมแล้วจะเสียค่าโดยสาร ๕๙ บาท

ส่วนต่อขยายช่วงที่ ๒

• ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ

• ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

ส�าหรับส่วนต่อขยายช่วงท่ี ๒ ยังไม่มีการเก็บค่าโดยสาร เนื่องจากอยู่ระหว่างพิจารณาน�าเสนอทางเลือกการ 

เก็บค่าโดยสารต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าถ้าเก็บค่าโดยสารตามข้อเท็จจริงหรือตามแนวทางที่ 

กรงุเทพมหานครศึกษาไว้จะส่งผลกระทบต่อประชาชนมาก เพราะว่าทกุช่วงไม่ว่าจะส่วนสมัปทาน ส่วนต่อขยาย ๑ และ ๒  

จะต้องมีค่าแรกเข้าทุกช่วง ท�าให้ราคาค่าโดยสารสูงสุดอยู่ที่ประมาณ ๑๕๘ บาท ดังนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ได้สัง่การให้มกีารทบทวนอตัราโครงสร้างค่าโดยสารเพ่ือพจิารณางดเว้นค่าแรกเข้าโดยให้เกบ็ค่าแรกเข้าเพยีงครัง้เดยีว และ

ประกอบกับช่วงเวลานั้นอยู่ระหว่างการด�าเนินการตามค�าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยก�าหนดให้มี

คณะกรรมการขึน้มาเพือ่เจราจาเรือ่งการแก้ไขสญัญาสมัปทาน รวมทัง้อตัราโครงสร้างค่าโดยสารด้วย ซึง่น่าจะเป็นไปตาม 

ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้นโยบายไว้ คือตลอดเส้นทางตั้งแต่ส่วนสัมปทาน ส่วนต่อขยาย ๑ และ ๒ ค่าโดยสาร 

ไม่เกิน ๖๕ บาท 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ส�านักการจราจรและขนส่งควรเร่งด�าเนินการเก่ียวกับกระบวนการก�าหนดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

ส่วนต่อขยายช่วงที ่๒ เพือ่ให้สามารถจดัเก็บค่าโดยสารได้รวดเรว็ขึน้ ปัจจบุนัยงัไม่มกีารเกบ็ค่าโดยสาร โดยเปิดให้บรกิารฟรี  

ถึงแม้ว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์แต่ก็เป็นการได้ประโยชน์โดยที่กรุงเทพมหานครจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย 

ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นในการพิจารณาด�าเนินการควรค�านึงถึงความมั่นคงขององค์กรอย่างกรุงเทพมหานครด้วย
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ด้านที่ ๒ การสนับสนุนงานด้านการบริหารและด้านนิติบัญญัติเพ่ือขับเคลื่อน
ภารกิจของกรุงเทพมหานคร    
๑. การขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีของส�านักการจราจรและขนส่ง

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักการจราจรและขนส่ง เพื่อพิจารณารายการขอความเห็นชอบขยายเวลา

เบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีของส�านักฯ โดยสรุปได้ดังนี้

๑.๑ พิจารณารายการขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีข้อมูลโดยสรุปดังต่อไปนี้

   ๑. ก่อสร้างลิฟต์ส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ตามแนวเส้นทาง

สัมปทาน

     วงเงินตามสัญญา : ๙,๙๓๗,๐๐๐.-  บาท 

     จ�านวนเงินที่ขอขยาย : ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

     ผู้รับจ้าง : บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จ�ากัด

       บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จ�ากัด

       บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

     วันที่ลงนาม : ๒๒ มิ.ย. ๖๓ วันที่สิ้นสุดสัญญา : ๑๔ ต.ค. ๖๖

     ผลการด�าเนินงาน : ความคืบหน้า ๕.๑ % ตามแผนงาน

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา

   ๒. ก่อสร้างลฟิต์ส�าหรบัผูส้งูอายแุละคนพกิารของระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพมหานคร ตามแนวเส้นทางสัมปทาน

     วงเงินตามสัญญา : ๒๔๐,๙๐๐,๐๐๐.- บาท 

     จ�านวนเงินที่ขอขยาย : ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

     ผู้รับจ้าง : บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด   

     วันที่ลงนาม : ๒๒ ก.ค. ๖๓ วันที่สิ้นสุดสัญญา : ๑๔ ต.ค. ๖๔

     ผลการด�าเนินงาน : อยู่ระหว่างด�าเนินการส�ารวจและประสานหน่วยงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา

     ความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการก่อสร้างลิฟต์ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

     สรุปความก้าวหน้าคือ ตามแผนงาน ๒.๔๗ % ท�าได้จริง ๓.๗๓ % เร็วกว่าแผนงาน ๑.๒๖%

     • เบิกเงินงวดแรกประมาณเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จ�านวน ๓๙,๖๐๐,๙๐๖ บาท
   

   ๓. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม

     ขยายระยะเวลาจากเดิม ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) เป็น ๔ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

     วงเงินตามสัญญา : ๑๐๖,๒๐๐,๐๐๐.-  บาท 

     จ�านวนเงินที่ขอขยาย : ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

     ผู้รับจ้าง : บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด   

     วันที่ลงนาม : ๒๙ พ.ค. ๖๓ วันที่สิ้นสุดสัญญา : ๑๖ ก.ย. ๖๕

     ผลการด�าเนินงาน : อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเอกสารในการส่งมอบงานของ

     ผู้รับจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ใน ต.ค. ๒๕๖๓ 

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา
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   ๔. จัดหาพร้อมติดตั้งระบบเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณแหล่งชุมชนและสถานที่ส�าคัญ

     วงเงินตามสัญญา : ๙๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 

     จ�านวนเงินที่ขอขยาย : ๙๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

     ผู้รับจ้าง : บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ�ากัด   

     วันที่ลงนาม : ๒๕ ธ.ค. ๖๒ วันที่สิ้นสุดสัญญา : ๒๐ ก.ย. ๖๓

     หมายเหตุ วงเงนิโครงการ จ�านวน ๙๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้รบังบประมาณแล้วจ�านวน ๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

คงขาดงบประมาณจ�านวน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

     ผลการด�าเนินงาน : อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา มีผลด�าเนินงานร้อยละ ๘๕.๘๐

     เหตุผลความจ�าเป็น : ด�าเนินงานติดตั้งระบบตรวจวัดความเร็ว (เรดาร์) ไม่ได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่าง 

การพจิารณาอนญุาต จากส�านกังาน กสทช. เนือ่งจากผูร้บัจ้างไม่สามารถเบกิเงนิจากการกนัเงนิในปีงบประมาณ ๒๕ ๖๓ ได้ทนั  

จึงต้องขอกันเงินเต็มจ�านวนตามสัญญาฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

   

   ๕. เรือไฟฟ้า ๑๒ ล�า

     วงเงินตามสัญญา : - บาท ได้รับอนุมัติจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๒

     จ�านวนเงินที่ขอขยาย : ๙๐,๖๐๐,๐๐๐.- บาท

     ระยะเวลาด�าเนินการ ๒๐๐ วัน

     ผลการด�าเนินงาน : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding (๒๐ วัน) 

     เหตุผลความจ�าเป็น : ประกาศประกวดราคา ๑๗ ส.ค. – ๑๖ ก.ย. ๖๓

     ข้อชีแ้จงเพิม่เตมิ : การจดัซือ้เรือไฟฟ้าต้องพจิารณาให้สอดคล้องกบัการก่อสร้างท่าเทยีบเรอื โดยสามารถ

น�าเรือไฟฟ้ามาจดัการเดนิเรอืได้อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ไม่ให้ กทม. ต้องใช้งบประมาณในการดแูลรกัษาเรอืไฟฟ้าก่อนการเดนิเรอื  

ปรับปรุงร่างขอบเขตงาน เพราะมีข้อวิจารณ์ในการลงเผยแพร่ร่าง

   

   ๖. ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจ�าทาง (Bus Stop) รูปแบบใหม่ ๕๐๐ ป้าย

     วงเงินตามสัญญา : ๙,๓๗๐,๐๐๐.-  บาท 

     จ�านวนเงินที่ขอขยาย : ๕,๑๕๓,๕๐๐.- บาท

     ผู้รับจ้าง : บริษัท ไบรท์ อินโนเวชั่น จ�ากัด   

     วันที่ลงนาม : ๒๙ มี.ค. ๖๒ วันที่สิ้นสุดสัญญา : ๒๕ ธ.ค. ๖๒

     ผลการด�าเนินงาน : ส่งงานงวดที่ ๓ และ ๔ แล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเว้นค่าปรับ 

เนื่องจากปัญหาอุปสรรคในการติดตั้ง ค่าปรับวันละ ๙,๓๗๐ บาท เป็นระยะเวลา ๕๘ วัน เป็นเงิน ๕๔๓,๔๖๐ บาท

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างพิจารณาขยายอายุสัญญา

   

   ๗. น�าสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้า

นครหลวง บริเวณถนนพระราม ๓ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์

     วงเงินตามสัญญา : ๑๐๕,๗๐๐,๐๐๐.-  บาท 

     จ�านวนเงินที่ขอขยาย : ๓,๗๖๔,๗๑๖.๐๓.- บาท

     ผู้รับจ้าง : บริษัท MI Consortium   

     วันที่ลงนาม : ๒๘ มิ.ย. ๖๒ วันที่สิ้นสุดสัญญา : ๑๙ พ.ย. ๖๓
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     ผลการด�าเนินงาน : ส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้ว ด�าเนินงานได้ ๖๑.๒๘ % ช้ากว่า แผน ๒๖.๙ % เนื่องจาก

การร้องเรยีนการเข้าพืน้ทีบ่รเิวณหน้าทีพ่กัอาศยั และบรเิวณทีมี่การจราจรคบัคัง่ และ พ.ร.ก ฉกุเฉนิ โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. ได้ 

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา

   

   ๘. ติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ�านวน ๑๒ ศูนย์  

     วงเงินตามสัญญา : ๒๙๕,๖๕๐,๐๐๐.- บาท 

     จ�านวนเงินที่ขอขยาย : ๑๓,๓๐๔,๐๐๐.- บาท

     ผู้รับจ้าง : บริษัท อินจีเนียส เทคโนโลยี จ�ากัด   

     วันที่ลงนาม : ๒๕ เม.ย. ๕๙ วันที่สิ้นสุดสัญญา : ๒๘ ธ.ค. ๕๙

     ผลการด�าเนินงาน : เปิดใช้ศูนย์ฯ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๙ เริ่มบ�ารุงรักษาฯ วันที่ ๑ ม.ค. ๖๒ ฝ่ายนิติการ  

สก. สจส. ก�าลังตรวจสอบรายละเอียดการทบทวนแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) 

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา

   

   ๙. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาพร้อมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยรอบวัดราชบพิธและ

เส้นทางต่อเนื่อง ได้รับอนุมัติงบกลางปี ๒๕๖๒ จ�านวน ๖๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท (กันเงินไม่มีหนี้)

     วงเงินตามสัญญา : ๖๕,๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

     จ�านวนเงินที่ขอขยาย : ๖๕,๑๐๐,๐๐๐.- บาท

     ผู้รับจ้าง : บริษัท อินจีเนียส เทคโนโลยี จ�ากัด   

     วันที่ลงนาม : ๒๒ พ.ค. ๖๓ วันที่สิ้นสุดสัญญา : ๑๙ ก.ย. ๖๓

     ผลการด�าเนินงาน : ปรับปรุงห้องและติดตั้งระบบควบคุมที่ สน. ส�าราญราษฎร์ แล้วเสร็จ ติดตั้งฐานตู้  

ฐานเสา วางท่อ จะแล้วเสร็จวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๓ อยู่ระหว่างติดตั้งเสาประดับลายของกล้อง CCTV รอบวัดราชบพิธ 

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา

๑.๒ พิจารณารายการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมป ี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพัน มีข้อมูลโดยสรุปดังต่อไปนี้

   ๑. โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง ๑๐.๕๐ กิโลเมตร 

     จ�านวนเงิน : ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

     ผลการด�าเนินงาน : อยู่ระหว่างจัดท�าร่างขอบเขตงานและราคากลางคาดว่าจะลงนามสัญญจ้างภายใน

เดือน ธ.ค. ๖๓ จะเริ่มเดินเรือได้ในเดือน มิ.ย. ๖๔

     เหตุผลความจ�าเป็น : การเดินเรือต้องมีท่าเทียบเรือที่จะใช้ในการขึ้น - ลง และต้องรู้จ�านวนท่าเทียบเรือ 

เพื่อน�ามาใช้ประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนของจ�านวนบุคลากรและค่าซ่อมบ�ารุงเรือ 

   

   ๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท�าแผนการจราจรเป็นพื้นที่ 

     ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

     วงเงินโครงการ : ๓๙,๘๖๗,๐๐๐ บาท

     ระยะเวลาด�าเนินการ : ๔๒๐ วัน
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     จ�านวนเงิน : ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

     ผลการด�าเนินการ :

     • ยื่นซองเสนอราคาครั้งที่ ๒ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

     • อนุมัติจ้าง วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

     • ลงนามสัญญา วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

     เหตุผลความจ�าเป็น : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางตรวจราชการในกรุงเทพมหานคร  

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ วุฒิสภาได้ติดตามผลการด�าเนินการในการใช้ระบบ ITS ในกรุงเทพมหานคร ความร่วมมือ

โครงการ ATC ระหว่างกรุงเทพมหานคร ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น 

(JICA) ปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว

   ๓. รายการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้าเพื่อเชื่อมระหว่างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร  

สถานีหมอชิตและรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร พื้นที่ประมาณ ๘๗๖ ตร.ม 

     จ�านวนเงิน : ๖,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

     ผลการด�าเนนิการ : ได้ด�าเนนิการหาตวัผูร้บัจ้างแล้ว ซึง่ บรษิทั ทรโิอ ไบร์ท จ�ากดั เป็นผูช้นะการประกวด 

ราคางานดังกล่าว เนื่องจากมีการร้องเรียนของประชาชนขอให้ปรับเพิ่มหลังคาคลุมทางเดินบริเวณรอยต่อระหว่างทาง 

เชื่อมของ รถ BTS กับ MRT จึงต้องมีการปรับเพิ่มเนื้องานให้ครอบคลุมโดยที่ยังคงอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณเดิม

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างการประกาศยกเลิกการประกวดราคาและการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณ

                                                     

   ๔. รายการก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ๘ ท่า

     จ�านวนเงิน : ๒๖,๙๙๕,๐๐๐.- บาท

     ผลการด�าเนินการ : อยู่ระหว่างจัดท�ารูปแบบรายการและราคากลางคาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างภายใน

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

     เหตุผลความจ�าเป็น : ได้รับอนุมัติจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๓ เมื่อ ๑ ก.ย. ๖๓ และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี

ประกวดราคา e-bidding ต้องใช้เวลาประกาศประกวดราคา ๑๒ วันท�าการ จึงไม่สามารถลงนามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือน ก.ย. ๖๓

   

   ๕. รายการค่าซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจ�าทางกลุ่มกรุงเทพเหนือ

     จ�านวนเงิน : ๒,๙๔๗,๐๐๐.- บาท

     ผลการด�าเนินการ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าแบบรูปรายการและราคากลาง เมื่อ ๓๑ ส.ค. ๖๓

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าแบบรูปรายการและราคากลาง

 

   ๖. รายการค่าซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจ�าทางกลุ่มกรุงเทพใต้

     จ�านวนเงิน : ๑,๐๕๐,๐๐๐.- บาท

     ผลการด�าเนินการ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าแบบรูปรายการและราคากลาง เมื่อ ๓๑ ส.ค. ๖๓

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าแบบรูปรายการและราคากลาง
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   ๗. รายการค่าซ่อมแซมศาลาท่ีพักผู้โดยสารรถประจ�าทางกลุ่มกรุงเทพตะวันออก (ส�านักงานเขตมีนบุรี 

ส�านักงานเขตบางกะปิ ส�านักงานเขตประเวศ)

     จ�านวนเงิน : ๒,๐๗๐,๒๐๐.- บาท

     ผลการด�าเนินการ : เห็นชอบแบบรูปรายการ เมื่อ ๘ ก.ย. ๖๓

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าแบบรูปรายการและราคากลาง

   ๘. รายการค่าซ่อมแซมศาลาท่ีพักผู้โดยสารรถประจ�าทางกลุ่มกรุงเทพตะวันออก (ส�านักงานเขตสะพานสูง 

ส�านักงานเขตคันนายาว ส�านักงานเขตบึงกุ่มและส�านักงานเขตลาดกระบัง)

     จ�านวนเงิน : ๓,๙๑๕,๕๐๐.- บาท

     ผลการด�าเนินการ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าแบบรูปรายการและราคากลาง เมื่อ ๓๑ ส.ค. ๖๓

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าแบบรูปรายการและราคากลาง

   ๙. รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบจราจรศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

     จ�านวนเงิน : ๑๓๘,๗๘๖,๐๐๐.- บาท

     ผลการด�าเนินการ : รายงานขอจ้างฯ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างเสนอ ป.กทม. ขอความเห็นชอบด�าเนินการประกวดราคา

   

  ๑๐. รายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย  

บริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (บางพลัด บางกอกน้อย ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง)

     จ�านวนเงิน : ๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

     ผลการด�าเนินการ : รายงานขอจ้างฯ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างเสนอ ป.กทม. ขอความเห็นชอบด�าเนินการประกวดราคา

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  โครงการท่ียังไม่ก่อหน้ีผูกพันของส�านักการจราจรและขนส่งทั้ง ๑๐ โครงการ ซึ่งปัจจุบันวิธีการงบประมาณ

ของกรุงเทพมหานคร ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยโครงการที่ยังไม่ก่อหน้ีผูกพันต้องเร่งรัดด�าเนินการ เน่ืองจากตามข้อ ๓๗ ของข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ก�าหนดว่า เป็นอ�านาจในการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานคร 

ซึง่สามารถกนัเงนิได้อีกไม่เกนิหนึง่ปีงบประมาณ หากพ้นก�าหนดดงักล่าวให้เป็นอนัพบัไป และสอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ

วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หากหน่วยงานด�าเนินการล่าช้าจนงบประมาณตกไปจะท�าให้เกิดความเสียหาย 

ต่อทางราชการ และอาจจะถือเป็นความบกพร่องที่อาจถูกด�าเนินการทางวินัยได้

๒.  หน่วยงานทีจ่ะของบประมาณในการด�าเนนิโครงการต่าง ๆ  ควรศกึษาข้อมลูของโครงการต่าง ๆ  ว่ามคีวามพร้อม 

ก่อนทีจ่ะของบประมาณ เพราะถ้าหากก่อหนีไ้ม่ทนัและท�าให้เกดิความเสยีหายต่อทางราชการอาจถกูพจิารณาด�าเนนิการ

ทางวินัยได้

๓. โครงการจดัหาเรอืไฟฟ้า ๑๒ ล�า ของส�านกัการจราจรและขนส่ง ไม่ได้มกีารขอขยายเวลาการกนัเงนิ โดยสถานะ

ของโครงการในปัจจุบนัมกีารยืน่ข้อเสนอราคาในวนัท่ี ๑๗ กนัยายน ๒๕๖๓ ซึง่ถ้าโครงการนีม้ผีูย้ืน่ขออทุธรณ์อาจจะท�าให้

โครงการนี้ก่อหนี้ไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณโครงการก็จะตกไป
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ด้านที่ ๓ การติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๑. มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระบบขนส่ง
สาธารณะของกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ประชมุร่วมกบัส�านกัการจราจรและขนส่ง เพือ่พจิารณามาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระบบขนส่งสาธารณะของกรุงเทพมหานคร โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระบบขนส่งสาธารณะ
ของกรงุเทพมหานคร โดยนายกรัฐมนตรไีด้ประกาศข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก�าหนดการบรหิาร
ราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบบัที ่๑) ซึง่สาระโดยหลกัของมาตรการป้องกนัโรค จะอยูใ่นข้อ ๑๑ มาตรการ
ป้องกันโรค ให้มีมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก�าหนด เพื่อใช้ปฏิบัติเป็นการทั่วไปหรือใช้ในกรณีผ่อนผันหรือ
ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อก�าหนดนี้ ดังนี้

(๑)  ให้ท�าความสะอาดโดยการเช็ดท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการจัดกิจกรรม และ
ให้ก�าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

(๒)  ให้เจ้าหน้าที ่ผูป้ระกอบการ ผูร่้วมงาน ผูร่้วมกจิกรรม ลกูจ้าง ผูใ้ช้บรกิาร สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า
(๓)  ให้บุคคลตาม (๒) ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค
(๔)  ให้บคุคลตาม (๒) เว้นระยะนัง่หรอืยนืห่างกันอย่างน้อยหนึง่เมตรเพือ่ป้องกนัการตดิต่อสัมผัส หรอืแพร่เช้ือโรค 

ทางฝอยละอองน�้าลาย
(๕)  ให้ควบคมุจ�านวนผูร่้วมกจิกรรมมใิห้แออดั หรอืลดเวลาในการท�ากจิกรรมให้สัน้ลงเท่าทีจ่�าเป็นโดยถือหลกัการ 

หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
ต่อมากรมการขนส่งทางราง กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก ได้เอาสาระส�าคัญที่อยู่ในข้อ ๑๑ ดังกล่าวมาบังคับ

ใช้กับผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ โดยทั้ง ๓ หน่วยงานก็ได้ประกาศออกค�าสั่งไปแล้ว
ในส่วนของกรงุเทพมหานครได้มหีนงัสอื ว๘ ทีแ่จ้งให้ส�านกังานเขตและส�านกัการจราจรและขนส่ง ได้ท�าความสะอาด 

ศาลาทีพั่กโดยสารเพ่ิมเตมิ โดยท�าวนัละ ๒ คร้ังแล้วให้ส�านกัการจราจรและขนส่งรวบรวมและรายงานผลให้คณะกรรมการ 
ทีร่บัผดิชอบในส่วนของกรงุเทพมหานครทราบ ในแนวทางปฏบิตัทิีส่�านกัการจราจรและขนส่งด�าเนนิการอยูเ่ป็นมาตรการ 
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระบบขนส่งสาธารณะ (เฉพาะระบบที่
กรุงเทพมหานครดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ BTS, BRT, เรือคลองภาษีเจริญ และรถบริการผู้พิการ) โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

• ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา (ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ)
• จัดที่นั่งแบบ Social Distancing
• มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้บริการ
• มีการเป่า เช็ดน�้ายาฆ่าเชื้อโรค
• มีการตรวจอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าท�างาน
• การแจ้งข่าวประชาสมัพนัธ์ เพือ่สร้างความมัน่ใจให้กับประชาชนทราบว่าในระบบการขนส่งของกรงุเทพมหานคร  

ได้มีการด�าเนินการตามมาตรการข้อ ๑๑ ที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศข้อก�าหนดออกตามความ ในมาตรา ๙ แห่งพระราช
ก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบบัที ่๑) ในทกุระบบขนส่งสาธารณะของกรงุเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ในรถตู้โดยสารสาธารณะต้องมีพลาสติกกั้นระหว่างคนขับรถและผู้โดยสารด้านหลังแล้วมีการกั้นช่องด้านหลัง

ด้วยจะได้ไม่ติดต่อกันเป็นพลาสติกที่แหวกได้เหมือนม่าน โดยให้แต่ละแถวในรถตู้นั่งได้เพียง ๒ คน ผู้โดยสารทุกคนต้อง
ใส่หน้ากากอนามัย สแกน QR code ทุกคน เพื่อบันทึกข้อมูลของแต่ละคนเก็บไว้
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๒. ในรถไฟฟ้าต้องไม่เปิดโล่งทั้งหมด แต่ต้องท�าเป็น chamber และมีพลาสติกกั้นเป็นชุดๆ เพื่อการป้องกันการ

แพร่กระจายของเชื้อโรค และผู้โดยสารทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยทั้งหมด โดยคนที่จะเข้าไปในสถานีรถไฟฟ้าต้อง 

สแกน QR code ทุกคน เพื่อบันทึกข้อมูลของแต่ละคนเก็บไว้

๓. ในรถประจ�าทางของ ขสมก. ทุกคัน ก็ต้องมี Thermo scan ผู้โดยสารทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยทั้งหมด

และมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลด้วย สแกน QR code ทุกคน เพื่อบันทึกข้อมูลของแต่ละคนเก็บไว้

๔. น�าเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อว่ากรุงเทพมหานครจะมียุทธศาสตร์ออกจากสถานการณ์แพร่ระบาด

ของ COVID-19 ได้อย่างไร

๕. ให้ส�านักการจราจรและขนส่ง น�าเรื่องท่ีคณะกรรมการฯ เสนอแนะ เข้าที่ประชุมระดับกรุงเทพมหานครด้วย 

โดยเทศกจิในส�านกังานเขตต่างๆ ต้องก�ากบัดแูล ตรวจสอบว่ามกีารด�าเนนิการตามมาตรการต่างๆ หรอืไม่ โดยเฉพาะรถตู้

โดยสารสาธารณะต่างๆ รถ Grab bike ส่งอาหาร มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ให้มีการตรวจสอบ โดยควรมีการสุ่มตรวจเป็นระยะ

แล้วต้องมีการประสานการท�างานร่วมกันกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพด้วย

๒. แผนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าท่วม
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักการระบายน�้า เพื่อขอรับทราบแผนการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในปี ๒๕๖๓ โดยสรุปสาระได้ ดังนี้

๑. ตรวจสอบความแข็งแรง จุดรั่วซึมของแนวป้องกันน�้าท่วมริมแม่น�้าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและ 

คลองมหาสวัสดิ์ ความยาว ๗๘.๙๓ กม. และเรียงกระสอบทรายในบริเวณที่แนวป้องกันน�้าท่วมมีระดับต�่า ๕.๕ กม.

๒. ติดตามสถานการณ์น�้าเหนือ และการบริหารจัดการน�้าของกรมชลประทานทุกวัน

๓. ติดตามสถานการณ์น�้าทะเลหนุนสูง และส่งเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดที่คาดว่าจะมีปัญหาน�้ารั่วซึมเข้าท่วมพื้นที่

อย่างต่อเนื่อง

๔. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน�้าให้พร้อมท�างานตลอดเวลา

  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  • ล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�้า ในปี ๒๕๖๓ กรุงเทพมหานครมีแผนด�าเนินการล้างท�าความสะอาด 

ท่อระบายน�้า ความยาวทั้งสิ้น ๓,๒๔๐ กิโลเมตร ปัจจุบันด�าเนินการแล้ว ๓,๑๙๙ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๕

  • ขุดลอกคูคลอง ผลการด�าเนินงาน ๘๗.๗๖/๙๑.๐๐ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๕

  • เปิดทางน�้าไหล ผลการด�าเนินงาน ๑,๔๖๖/๑,๕๔๓ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๙

  • เตรียมความพร้อมอุโมงค์ระบายน�้า สถานีสูบน�้า ประตูระบายน�้า บ่อสูบน�้า ตรวจสอบซ่อมบ�ารุงให้ระบบ

ระบายน�้าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดฤดูฝน

  • เตรยีมความพร้อมเครือ่งสบูน�า้เคลือ่นที ่ตดิตัง้เครือ่งสบูน�า้เพิม่เตมิตามจดุเสีย่ง - จดุอ่อนน�า้ท่วม และสถานี

สูบน�้าหลักเพื่อรองรับปัญหากรณีฉุกเฉิน

  • การเตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้า

   ๑) กรณรีะบบไฟฟ้าขดัข้อง มกีารบรูณาการร่วมกบัการไฟฟ้านครหลวง ในการจดัเตรยีมอปุกรณ์ป้องกนัแก้ไขใน 

จดุเสีย่ง และการไฟฟ้านครหลวงจดัเจ้าหน้าทีป่ระจ�าสถานสูีบน�า้ทีส่�าคัญ และอโุมงค์ระบายน�า้ทกุแห่ง รวมจ�านวน ๒๔ จดุ

   ๒) กรณต้ีนไม้ล้มพาดสายไฟ/ฟ้าผ่า/รถชนเสาไฟฟ้า หรอืมเีหตทุีท่�าให้ไฟฟ้าดบั การไฟฟ้านครหลวงจดัเตรียม

แหล่งไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายส�ารองในพื้นที่ใกล้เคียง

    ๓) เตรียมเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�ารอง ประจ�าที่สถานีสูบน�้าต่าง ๆ

   ๔) ตรวจสอบ บ�ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าอย่างสม�่าเสมอ
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑. ส�านักการระบายน�้ามีการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าขนาดใหญ่หลายแห่ง แต่ยังมีน�้าท่วมขังสูงในช่วงฤดูฝน 

ในหลายพ้ืนที ่ปัญหาหนึง่คอืมวลน�า้ไม่สามารถไหลไปยงัอโุมงค์ระบายน�า้ได้ ดงันัน้ควรมกีารส�ารวจคคูลองหรอืท่อระบายน�า้ 

ที่จะล�าเลียงไปยังอุโมงค์มีการขุดลอกแล้วหรือไม่ มีจุดใดท่ีเป็นคอขวด หรือถ้าด�าเนินการครบทุกจุดแล้วแต่ยังมีปัญหา

น�้าท่วมขังอีก ส�านักฯ ควรเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมขังใหม่เป็นการก่อสร้าง Water Bank แทนเพื่อท�าให้

ประชาชนคลายข้อสงสัย รวมถึงการเตรียมแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าส�ารองหากเกิดไฟฟ้าดับในช่วงที่ฝนตก เครื่องสูบน�้าที่

อุโมงค์จะได้ท�างานต่อได้ 

๒. ส�านักการระบายน�้าควรจะปรับปรุงแอปพลิเคชันที่ง่ายต่อการเข้าถึงและใช้งานง่ายเพื่อให้ประชาชนสามารถ

เข้าไปดูพยากรณ์อากาศได้ว่าจะมีฝนตกที่ไหน เมื่อใด เพราะเว็บไซต์ที่ใช้งานปัจจุบันดูข้อมูลยาก

๓. ส�านักการระบายน�้าควรส�ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือท�าเป็นแก้มลิงในการรองรับปริมาณน�้าฝนโดยเฉพาะ เพราะปัจจุบัน

การประปานครหลวงประสบปัญหาน�้าผิวดินท่ีจะน�าไปท�าเป็นน�้าประปามีราคาแพง แต่ว่ายังไม่มีการน�าน�้าฝนไปท�า 

น�้าประปาเหมือนกับนิคมอุตสาหกรรมที่จะเก็บน�้าฝนเพื่อไปท�าน�้าประปา ซ่ึงกรุงเทพมหานครจะมีรายได้จากการขาย

น�้าดิบให้กับการประปาอีกด้วย ปกติในช่วงฤดูฝนกรุงเทพมหานครจะระบายปริมาณน�้าฝนลงทะเลไป หรือในช่วงฤดูแล้ง  

น�้าจะกร่อยก็ต้องหาน�้าจืดมาไล่น�้ากร่อยอีก ถือว่าเป็นการบริหารจัดการน�้าที่ผิดพลาดมาก
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คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา

สรุปผลงานของคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์
ประธานกรรมการ

พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต
รองประธานกรรมการ

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล
กรรมการ

นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
กรรมการและเลขานุการ

นายวิชาญ ธรรมสุจริต
กรรมการ
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คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีาประชมุร่วมกบัส�านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว เพือ่พจิารณาแผนการเตรยีมความพร้อม
ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ดินแดง และศูนย์กีฬา ในการให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาประชุมร่วมกับส�านัก
วฒันธรรม กฬีา และการท่องเท่ียว เพือ่พจิารณาแผนการเตรยีม
ความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการ
เปิดประเทศส�าหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special 
Tourist VISA: STV) และแนวทางการส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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การประชุมและลงพื้นที่เพื่อรับทราบสภาพปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานของศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา
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การประชุมและลงพื้นที่เพื่อรับทราบสภาพปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานของศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา
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การศึกษาของคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายท่ี
เกีย่วข้องของสภากรงุเทพมหานคร เพือ่หาแนวทางการจดัการจดัระบบการประชุมผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส์
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สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (คร้ังท่ี ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เม่ือวันพุธที่ 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

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ  จ�านวน ๑ คณะ คือ 

• คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสภา

กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เป็นประธานอนุกรรมการ

ผลการด�าเนินงาน
๑. แผนการเตรียมความพร้อมของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) ดินแดง และศูนย์กีฬา ในการ
ให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผู้แทนจากส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อรับทราบแผนการเตรียม

ความพร้อมของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) ดินแดง และศูนย์กีฬาในการเปิดให้บริการประชาชนในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสรุปสาระส�าคัญ ได้ดังนี้

ตามนโยบายของรฐับาลและผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร ทีม่กีารผ่อนคลายมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) ดินแดง โดยศูนย์ฯ เริ่มเปิดให้ 

บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยเปิดบริการให้เดิน วิ่ง และเทนนิส ในวันแรกเปิดให้บริการตั้งแต่ 

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. มีระเบียบที่ก�าหนดให้สมาชิกของศูนย์ฯ ปฏิบัติคือ ต้องเตรียมบัตรสมาชิกหรือบัตรประจ�าตัว 

ประชาชนแสดงตนก่อนเข้าใช้บริการ จากนั้นเข้าจุดคัดกรองโดยมีการตั้งแผงเหล็กและให้ประชาชนเข้าแถวโดยรักษา 

สรุปผลงาน
คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
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ระยะห่าง ๑.๕๐ เมตร มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ถ้าเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ก็จะให้พักก่อนแล้วมาวัดอีกคร้ังหนึ่ง  

แต่ถ้าไม่ผ่านอกีกจ็ะขอความร่วมมอืในการงดใช้บรกิาร หลงัจากผ่านจุดคัดกรองแล้วจะต้องน�าบตัรสมาชิกหรอืบตัรประจ�าตวั 

ประชาชนมาลงทะเบยีน พร้อมขอหมายเลขโทรศพัท์ไว้ด้วยและแจกบตัรส�าหรบัการผ่านด่านคัดกรองแล้ว ซึง่จะให้บรกิาร

ต่อรอบจ�านวน ๖๐๐ คน      

ถ้าในระยะต่อไปมีคนใช้บริการมากขึ้น ก็จะมีการก�าหนดเวลาว่าให้ใช้บริการรอบละไม่เกิน ๑ ชั่วโมง ในวันที่ ๓ 

พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้มาใช้บริการจ�านวน ๒๔๗ คน ซึ่งคาดว่าในปลายสัปดาห์จะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เบื้องต้น 

เปิดให้บริการในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. แต่ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จะปรับแผนการให้บริการใหม่

โดยจะเปิดในช่วงเช้าเวลา ๐๖.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. และในช่วงเย็นเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ส�าหรับการให้บริการสมาชิก  

ปัจจบุนัศนูย์ฯ มกีารดแูลและให้บรกิารสมาชิกผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ  เช่น Youtube ส่งเสรมิการเรยีนการสอน 

ส�าหรับสมาชิกตามปกติ มีการสอนและส่งการบ้านผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น แอพลิเคชัน Line หรือ Facebook

ขณะนีย้งัไม่สามารถปฏิบตังิานในพ้ืนท่ีหรอืให้บรกิารประชาชนได้ตามปกต ิจงึใช้วธิกีารเสรมิสร้างความรู ้จดักิจกรรม 

แลกเปลี่ยนความรู้ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ จัดท�าการสอน และสื่อเรียนรู้ออนไลน์ให้กับสมาชิกศูนย์กีฬา

และศูนย์เยาวชน เพราะไม่ได้ยกเลิกการจ้างบุคลากรหรืออาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน แต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานให้

สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

การใช้บริการศูนย์กีฬาทั้ง ๑๒ แห่งของกรุงเทพมหานคร โดยสรุปได้ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการเข้าใช้บริการศูนย์กีฬาโดยติดป้ายประกาศบริเวณหน้า 

ศูนย์กีฬาทั้ง ๑๒ แห่ง และแจ้งผ่านสื่อออนไลน์ เพจ Facebook 

๒.  เข้า - ออก ทางเดียวเท่านั้น

๓.  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (ต้องไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส)

๔.  ล้างมือที่อ่างล้างมือให้สะอาด

๕.  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 

๖.  ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนโดยเขียนข้อมูลให้ชัดเจน ดังนี้ 

  ๖.๑ ชื่อ - นามสกุล 

  ๖.๒ เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน 

  ๖.๓ หมายเลขโทรศัพท์

๗.  ให้บริการเฉพาะเดิน - วิ่ง ณ จุดที่ศูนย์กีฬาก�าหนดไว้เท่านั้น 

๘.  เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 

๙.  ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด 

๑๐. ศูนย์กีฬาฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการแก่บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น 

ปัญหาและอปุสรรค คอื สมาชกิบางรายไม่ใสห่น้ากากอนามยั แต่กม็ีเจ้าหน้าที่ประจ�าจดุคอยตักเตือน ให้ตระหนัก

ถึงประโยชน์โดยส่วนรวม ถ้าศูนย์กีฬาถูกปิดหรือต้องงดบริการ สมาชิกรายอื่นๆ ก็จะไม่ได้ใช้บริการไปด้วย

คณะกรรมการฯ ได้เสนอให้มีการเตรียมความพร้อม โดยเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของเช้ือไวรัส 

ที่แพร่กระจายในประเทศไทยแตกต่างกับต่างประเทศอย่างไร มีการระบาดอย่างไร ซึ่งจะมีกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง คือ ผู้ที่ติดเชื้อ 

ทีแ่สดงอาการเข้ารับการรกัษาและผู้ตดิเชือ้ท่ีไม่แสดงอาการซึง่สามารถแพร่เชือ้ให้บคุคลอืน่ได้ กลุม่ทีป่่วยแล้วรกัษาหายแล้ว

จะมีภูมิต้านทานในตัวเองในช่วงนี้ ควรเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ การปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ 

ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน หากรัฐบาลประกาศให้ประชาชนมาใช้บริการภายในศูนย์กีฬาทั้ง ๑๒ แห่ง และศูนย์สร้างสุข

ทุกวัยทั้ง ๓๐ แห่ง ได้ตามปกติ จะมีความพร้อมเต็มที่ที่จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. ในการเปิดให้บรกิารประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญ่ีปุ่น) และศูนย์กีฬาทั้ง ๑๒ แห่งของกรุงเทพมหานครต้องค�านึงถึงคุณภาพและ 

ความปลอดภัยของประชาชนผู้มาใช้บริการเป็นหลัก ไม่จ�าเป็นต้องเร่งรีบเปิดบริการให้ครบทุกส่วน โดยเฉพาะกิจกรรม 

ที่เห็นว่ายังไม่มีความปลอดภัย

๒. ศนูย์เยาวชนและศนูย์กฬีาของกรงุเทพมหานครต้องจดัเกบ็หลักฐานและข้อมลูบคุคลของประชาชนผู้มาใช้บรกิาร 

เช่น ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน และเวลาที่เข้ามาใช้บริการ ให้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถ

สืบค้นข้อมูลภายหลังได้ 

๓. ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ควรให้ค�าแนะน�าการเตรียมความพร้อมในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กบัเจ้าหน้าทีส่�านกังานเขตทีด่แูลรบัผดิชอบลานกฬีาในพืน้ทีเ่ขต

ด้วย เพื่อให้ลานกีฬาต่างๆ มีมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกัน 

๔. หากกรงุเทพมหานครผ่อนคลายมาตรการจะมปีระชาชนเข้ามาใช้บรกิารมากขึน้ ต้องท�าความเข้าใจกับประชาชน

ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการใช้พื้นท่ี จัดระเบียบและรักษาระยะห่างตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ และควบคุมดูแลอย่าง

เคร่งครัด เพื่อป้องกันเหตุที่อาจท�าให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

๕.  ในช่วงที่ไม่มีการแข่งขันต้องเตรียมความพร้อมของนักกีฬา ให้มีการฝึกซ้อมตลอดเวลา อาจให้ผู้ฝึกสอนใช้การ

สื่อสารออนไลน์ในการติดตามและดูแลการฝึกซ้อม

๖.  ส�านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่วควรเตรยีมแผนการด�าเนนิการในปีงบประมาณถดัไปเกีย่วกบัผลกระทบ 

ด้านการจดัเกบ็รายได้ของกรุงเทพหานครทีจ่ะไม่สามารถจดัเกบ็ได้ตามประมาณการ ซึง่มกีารปรบัลดงบประมาณในภาพรวม 

ทุกหน่วยงาน

๒. แผนการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเท่ียวและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ตามมาตรการเปิดประเทศส�าหรับนกัท่องเทีย่วประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa : STV)  
และแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผู้แทนจากส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาแผนการเตรียม

ความพร้อมด้านการท่องเทีย่วและการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการ

เปิดประเทศส�าหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist VISA: STV) และแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เชิงสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยสรุปสาระส�าคัญ ได้ดังนี้

มาตรการส�าหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa: STV) มีเงื่อนไขที่นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ 

(Special Tourist Visa: STV) ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

๑. ต้องยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทย และตกลงยินยอมกักตัว

ในห้องพักจ�านวน ๑๔ วัน (ALSQ)

๒. มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวในประเทศไทย

๓. การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ STV เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท

๔. อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรครั้งละ ๙๐ วัน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอ�านาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก 

๒ ครั้ง ครั้งละ ๙๐ วัน รวม ๒๗๐ วัน

มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ๑๐ ประเภทกิจการ Amazing Thailand Safety and Health  

Administration (SHA) เป็นมาตรฐานความปลอดภยัด้านสขุอนามยัเพือ่นกัท่องเทีย่ว โดยมกีารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
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(ททท.) เป็นผู้ท�าหน้าท่ีออกตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ผ่าน 

มาตรฐานความปลอดภยั ทัง้นีน้กัท่องเทีย่วหรอืผูเ้ข้ารบับริการยงัสามารถมส่ีวนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุ

และพัฒนาสถานประกอบการให้เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

นโยบายและมาตรการความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร

๑.  การสือ่สารกบันกัท่องเทีย่ว เพือ่ให้มัน่ใจว่าตลอดเวลาทีผ่่านมา ประเทศไทยและกรงุเทพมหานครได้ดแูลรักษา

ความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญอย่างต่อเนื่อง โดยปรับภูมิทัศน์ สร้างมาตรการป้องกันโรคอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน 

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ ส�านักวัฒนธรรม กีฬา

และการท่องเที่ยวได้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อและสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวของรัฐบาล 

แก่ส�านักงานเขต เพื่อท�าความเข้าใจกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต

๒.  การสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการและชุมชนให้ปรับตัว เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 

โดยค�านึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด และมาตรฐานสาธารณสุข ด้วยการสานต่อโครงการถนนคนเดิน (Walking 

Street) ในพื้นท่ี ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนที่มีศักยภาพมีพื้นที่ค้าขาย  

รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานราก ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อและ

สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความสะอาดและสุขอนามัย โดยแนะน�าผู้ประกอบการด�าเนินการ ดังนี้

  • จัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

  • สวมใส่หน้ากากอนามัย/ผ้า ขณะประกอบอาหารและให้บริการ

  • หลีกเลี่ยงการพูดคุยขณะปรุงอาหาร หมั่นเปลี่ยนหน้ากากอนามัยและผ้ากันเปื้อน

  • จดัระบบเข้าควิสัง่และรอรบัอาหาร โดยใช้หลกัการรกัษาระยะห่างระหว่างผูซ้ือ้ ผูข้าย และระหว่างผูซ้ื้อด้วยกนั

  • รักษาความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสและการจัดวางอุปกรณ์

  • ขอความร่วมมือลดการใช้เงินสด โดยเปลี่ยนมาช�าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

๓.  การด�าเนินการตามมาตรการของรัฐบาล

  เตรียมการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวพ�านักระยะยาว (Long Stay) โดยปฏิบัติตามข้อก�าหนดซึ่งออกตามความ

ในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓) ประกาศ ณ วันที่  

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และค�าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พระราชก�าหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบบัที ่๗ ตลอดจนมแีนวทางปฏิบติัของผู้ทีเ่ดนิทางเข้ามาพ�านกัในกรงุเทพมหานคร ดงันี้

  • ก�าหนดให้เข้าพักที่สถานกักกันทางเลือก ระยะเวลา ๑๔ วัน โดยระหว่างการกักกัน ส�านักอนามัยจะด�าเนิน

การตรวจหาเชื้อ จ�านวน ๒ ครั้ง หากไม่พบเชื้อจึงจะเดินทางเข้ามาพ�านักในกรุงเทพมหานครได้

  • หากตรวจพบเชื้อ ส�านักงานเขตในพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวพ�านักจะสอบสวนและควบคุมโรคต่อไป

๔.  การจัดกิจกรรมถนนคนเดินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวหลังจากสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย  

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชี้แจงท�าความเข้าใจ ส่งเสริม และให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับมาตรการในการผ่อนปรนส�าหรับ

ผู้จ�าหน่ายอาหารริมทาง (Street Food) ให้พื้นที่เขตต่าง ๆ  อาทิ งานเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนข้าวสาร กิจกรรม

ถนนคนเดินถนนข้าวสาร กิจกรรมถนนคนเดินริมคลองโอ่งอ่าง กิจกรรมถนนคนเดินคลองล�าไทร เขตหนองจอก เป็นต้น

๕.  การจัดท�าเส้นทางการท่องเที่ยว ๕๐ เขต โดยส�านักงานเขตออกแบบเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ๑ เขต  

๑ เส้นทาง ตลอดจนเส้นทางการท่องเที่ยวภายในกลุ่มเขต และเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างเขตเส้นทางการท่องเที่ยวทั้ง  

๖ กลุ่มเขต
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การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจหรือจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม 

สุขภาพ และ/หรือบ�าบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ หรือเป็นการท่องเที่ยวที่ผสมผสานการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางร่างกาย

และจิตใจควบคู่กัน โดยมีจิตส�านึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

และวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

๑.  การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ อาทิ การนวดแผนไทย การประคบสมุนไพร ทัวร์อาหารสมุนไพร เยี่ยมชม

ศูนย์เกษตรสมุนไพร เกษตรธรรมชาติ การฝึกสมาธิ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นต้น

๒.  การท่องเที่ยวเชิงบ�าบัดรักษาสุขภาพ อาทิ การตรวจร่างกาย การรักษาโรค และการศัลยกรรมเสริมความงาม 

เป็นต้น

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

๑.  ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น  

การประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ อาทิ 

  • Facebook : Bangkok Tourism Division 

  • Website : Bangkoktourist.com

๒.  จัดท�าเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกรุงเทพมหานคร อาทิ 

  • เส้นทางการท่องเท่ียวเกษตรธรรมชาตสิวนเกษตรหนองจอก (เขตหนองจอก) /สวนเกษตรบางแค (เขตบางแค) 

/ภูมิใจการ์เด้น (เขตจอมทอง)

  • เส้นทางท่องเที่ยวแพทย์แผนไทย นวดแผนไทย การประคบสมุนไพรวัดโพธิ์ (เขตพระนคร)

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑. หลงัจากรฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนเพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ มแีนวโน้มว่าพบผู้ป่วยโควดิในประเทศไทยเพิม่มากขึน้  

ดังนั้น การด�าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานควรท�าด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และควรเชิญผู้แทนจากท้องถิ่นต่าง ๆ 

เข้าร่วมหารอืด้วย รายงานแผนการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทีย่วและการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคให้ผูบ้งัคบั

บัญชาทราบและเห็นชอบกับแผนงานทั้งหมดก่อน

๒. ประเด็นที่ควรระมัดระวังคือ แรงงานต่างด้าวที่อาจลักลอบเข้ามาในกรุงเทพมหานครจากจังหวัดใกล้เคียง  

ผูบ้รหิารกรงุเทพมหานครควรมมีาตรการการเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจเกิดขึ้น

๓. การคมนาคมในเส้นทางท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว หากช�ารุดหรือมีปัญหาอุปสรรคในการใช้เส้นทาง ในช่วงที่ไม่มี

นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการ ขอให้เร่งปรับปรุงซ่อมแซม จัดท�าป้ายบอกทางให้ชัดเจน เพื่อเตรียมความพร้อมหากเปิดให้

ประชาชนท่องเที่ยวภายในประเทศได้ตามเดิม

๔. การใช้ดุลพินิจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในช่วงท่ีสังคมและเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้เน้นการใช้ความเข้าใจและเห็นใจประชาชน รับฟังเหตุผลของประชาชน

ให้มาก หากมีกรณีขัดแย้งควรรายงานผู้มีอ�านาจในการใช้ดุลพินิจตัดสินใจ การใช้อ�านาจในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการปฏิบัติงานต้องใช้อย่างระมัดระวัง



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓ • 307

๓. สภาพปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานของศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา
คณะกรรมการฯ ได้รบัทราบปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิงานของศูนย์กีฬาบางกอกอารนีา ซึง่ได้มกีารประชุม

และลงพื้นที่พบว่าศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาปัจจุบันมีปัญหาความช�ารุดทรุดโทรมหลายด้าน สรุปได้ดังนี้

๑. ศนูย์กฬีาบางกอกอารนีาใช้ระบบปรบัอากาศแบบเครือ่งชนดิท�าน�า้เยน็ ไม่ใช่แบบแยกส่วน แม้แต่ในห้องย่อย ๆ   

เช่น ห้องท�างาน หรือห้องประชุมการใช้งานจะต้องเปิดระบบรวม ท�าให้สิ้นเปลืองพลังงานมาก นอกจากนี้ อาคารห้อง 

Control Chiller, MDB, Transformer ถกูสร้างขึน้มาเพือ่ใช้งานชัว่คราว โดยโครงสร้างอาคารเป็นเมทลัชทีท�าให้อณุหภมูิ

ภายในสูง และภายในติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ควบคุม Chiller ซึ่งไม่ควรอยู่ในที่อุณหภูมิสูง ควรแก้ไขโดยย้าย

อุปกรณ์เข้าไปอยู่ในอาคารหรือติดฉนวนกันความร้อน

๒.  ศนูย์กฬีาบางกอกอารนีา มป๊ัีมน�า้ทัง้หมด ๔ เครือ่ง ประกอบไปด้วย ป๊ัมน�า้ดี (CW) ป๊ัมน�า้เสีย (FL) ป๊ัมน�า้ดบัเพลิง  

และปั๊มรถน�้าต้นไม้ ปัจจุบันใช้ได้เพียง ๑ เครื่อง คือ ปั๊มน�้าดี (CW) โดยปั๊มน�้าตัวนี้ต้องท�างานหนักสองเท่า เพราะต้อง 

ท�าหน้าที่ส่งน�้าแทนปั๊มน�้าเสีย (FL) ด้วย และเมื่อมีการจัดงาน น�้าจะไม่สามารถส่งถึงชั้น ๔ ได้

๓.  ท่อเมนระบบประปาและดับเพลิง ท่อน�้าส่งเข้าภายในอาคารช�ารุดแตกหัก เนื่องจากท่อน�้าถูกฝังอยู่ใต้พื้นถนน 

เมื่อพื้นถนนทรุดท�าให้กดทับท่อเกิดรอยแตก ปัจจุบันเหลือเพียงแค่ท่อส่งน�้าดี (CW) และท่อน�้าเสีย (FL) ที่ใช้ได้ อนาคต

ท่อทั้ง ๒ ท่อจะแตก ต้องรีบท�าการแก้ไขโดยด่วน

๔.  ไฟสอ่งสว่างภายในอาคาร พบวา่ช�ารุดหลายดวง เนื่องด้วยการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน และปัจจุบันระบบที่

สั่งเปิดปิดไฟภายในอาคารไม่สามารถใช้งานได้ ยังไม่ทราบปัญหาที่แน่ชัดต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ ไฟส่องสว่าง

ภายในสนามฟุตซอลอารีนา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 

  • แบบที่ ๑ ไฟ ๒,๐๐๐ Lux  มีทั้งหมด ๖๔ ดวง ปัจจุบันใช้งานได้ ๖๔ ดวง อนาคตอาจมีการเสียหายจากอายุ

ใช้งานของหลอดไฟ จึงควรเปลี่ยนใหม่เพื่อป้องกันการเสียหายขณะเปิดใช้งาน

  • แบบที่ ๒ ไฟ LED โคม มีท้ังหมด ๔๒๔ ดวง ปัจจุบันใช้งานได้ ๓๐๓ ดวง ช�ารุด ๑๒๑ ดวง เน่ืองจาก 

ชุดแปลงไฟช�ารุด และหลอดที่ใช้งานอาจเสียหายเพิ่มเติม เนื่องจากมีการเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน หากมีการเปลี่ยน

ควรที่จะท�าการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

๕.  หลอดเสา High mask 

  • เสา High mask แบบ ๘ ดวงต่อต้น จ�านวน ๔ ต้น

  • เสา High mask แบบ ๑๒ ดวงต่อต้น จ�านวน ๘ ต้น

เสาสปอตไลต์ ไฟด้านนอกสนามมีทั้งหมด ๘ เสา ๑ เสามีหลอดไฟทั้งหมด ๑๒ ดวง ปัจจุบันใช้งานได้เสาละ  

๔ ดวง รวมหลอดช�ารดุทัง้หมด ๖๔ ดวง แต่อาจมชี�ารดุเพิม่เตมิเนือ่งจากอายกุารใช้งานของหลอดไฟ ควรเปล่ียนใหม่ทัง้หมด

๖.  ลิฟท์ภายในศูนย์กีฬาบางกอกอารีนามีท้ังหมด ๗ ตัว ไม่สามารถใช้งานได้เลย เนื่องจากเส่ือมสภาพตามอายุ

การใช้งาน 

๗.  บนัไดเลือ่นซึง่ตดิตัง้อยูร่ะเบยีงด้านนอกอาคารโดยไม่มหีลงัคาคลมุป้องกนัแดดและฝน ท�าให้ช�ารดุ ไม่สามารถ

ใช้งานได้

๘.  ระบบไฟฟ้าภายในอาคารของศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาไม่สามารถส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปภายในอาคารได้  

เมือ่เกดิไฟฟ้าดบั เครือ่งส�ารองไฟฟ้าจะท�างานตามปกต ิแต่ไฟฟ้าไม่ถกูจ่ายเข้าภายในอาคาร เนือ่งจากระบบ GENERATER 

ไม่ท�างาน 

๙.  จอ LED ของศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาเสื่อมสภาพมีปัญหาจอภาพช�ารุด dead pixel อุปกรณ์ที่ใช้ส่งภาพช�ารุด 

เนือ่งจากใช้งานมาเป็นเวลานานแต่ไม่ได้รับการบ�ารงุรกัษาอย่างต่อเนือ่ง เวลาใช้สถานทีจ่ดักจิกรรมต่าง ๆ  ผูจ้ดังานต้องน�า

อุปกรณ์ฉายภาพมาเอง 
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๑๐. ชุดไฟ EMERGENCY LIGHT มีทั้งหมด ๑๖๑ ตัว ปัจจุบันใช้งานได้ ๓๓ ชุด ช�ารุด ๑๒๘ ตัว ต้องเปลี่ยนใหม่

ทั้งชุด ป้ายทางหนีไฟมีทั้งหมด ๙๙ ชุด ใช้ได้ ๕๔ ชุด ช�ารุด ๔๕ ชุด ควรเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด 

๑๑.  ชั้นใต้ดินมีปัญหาน�้าท่วมขังกรณีฝนตก เดิมก�าหนดเป็นที่จอดรถ แต่ไม่ได้มีการด�าเนินการตามแผนเดิมที่

ก�าหนด

๑๒.  เคร่ืองส�ารองไฟฟ้า (UPS) ปัจจบุนัศนูย์กฬีาบางกอกอารีนาไม่มเีครือ่งส�ารองไฟฟ้าส�าหรบัระบบคอมพวิเตอร์

และห้องควบคุมต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าจากสภาพปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดจากอุปกรณ์และครุภัณฑ์ช�ารุด ทรุดโทรม 

ทั้งที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและการออกแบบที่ไม่เหมาะสม ผู้บริหารควรพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้ 

ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และคุ้มค่า

๔. การพิจารณารายการงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปี 
และรายการทีข่อกนัเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบกิเหลือ่มปีในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ของส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

สภากรุงเทพมหานครได้มีมติท่ีประชุมสภากรุงเทพมหานคร มอบคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา 

พิจารณารายการงบประมาณท่ีฝ่ายบริหารเสนอขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายการที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี ๒๕๖๓ เพื่อเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๔  

(กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) ของส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 

คณะกรรมการฯ ได้ประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารส�านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว โดยแบ่งการพจิารณาเป็นดงันี้

๔.๑ รายการงบประมาณที่ฝ่ายบริหารเสนอขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จ�านวน ๕ รายการ 

๑.  ปรับปรุงอาคารยูนิลิเวอร์พิพิธภัณฑ์เด็ก แห่งที่ ๑ (จตุจักร) จ�านวนเงินที่ขอขยาย ๒๔๕,๙๐๐,๘๘๙ บาท  

(ส�านักวัฒนธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว ปรบัลดวงเงนิจาก ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารทีเ่สนอสภากรงุเทพมหานคร

พิจารณา คงเหลือ ๒๔๕,๙๐๐,๘๘๙ บาท เพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินตามสัญญา)

๒.  ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน จ�านวนเงินที่ขอขยาย ๒,๖๘๓,๓๒๐ บาท  

๓.  ปรับปรุงศูนย์เยาวชนลุมพินี จ�านวนเงินที่ขอขยาย ๕,๑๘๐,๐๐๐ บาท  

๔.  ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองสามวา จ�านวนเงินที่ขอขยาย  ๒,๕๙๘,๐๐๐ บาท  

๕.  ปรับปรุงศูนย์เยาวชนหนองจอก จ�านวนเงินที่ขอขยาย ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท  

รายการที่ไม่มีหน้ีผูกพัน จ�านวน ๑ รายการ คือ รายการปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางเขน  

วงเงินที่ขอขยาย ๓๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการก�าหนดราคากลาง เน่ืองจากได้รับอนุมัติเปล่ียนแปลง 

เนื้องานและวงเงินงบประมาณจากเดิม ๓๒,๖๐๐,๐๐๐ บาทเป็น ๓๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท เพราะมีเน้ืองานซ�้าซ้อนกับ

โครงการค่าใช้จ่ายในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศห้องสมดุเพือ่การเรยีนรูก้รงุเทพมหานคร ประกอบกบัการแก้ไข 

รายละเอียดแบบรูปรายการเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 

๔.๒ รายการที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๓ เพื่อเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๔ (กรณีไม่มีหน้ีผูกพัน)  

แบ่งเป็นรายการขออนมัุตกัินเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๘๐ รายการ เป็นเงนิ ๓,๖๕๐,๕๐๐ บาท ดงันี้
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๑. งานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ จ�านวน ๗๘ รายการ เป็นเงิน ๑,๖๕๐,๕๐๐ บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 

เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ส�านักงานเพื่อใช้งานในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และศูนย์เยาวชนทุกแห่ง ส่วนใหญ่ คือ  

ตูเ้หลก็ ตูล้อ็กเกอร์ โต๊ะสเตนเลสอเนกประสงค์ และเก้าอีส้เตนเลส ซ่ึงจดัซือ้รวมกนั ๗๘ รายการ เป็นเงนิ ๑,๖๕๐,๕๐๐ บาท  

อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางน�าเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์และข้อร้องเรียน เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้มีหนังสือสอบถาม

ผลการพิจารณา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

๒.  โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ จ�านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเปล่ียนแปลง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.  โครงการปรับปรงุศนูย์กฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๔ พรรษา (บางบอน) จ�านวนเงนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ตวัผู้เสนอ 

ราคาต�่าสุดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างขอหลักค�้าประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา

รายการขออนมุตักินัเงนิงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิประจ�าปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๑๓ รายการ เป็นเงนิ ๙๐,๕๑๒,๕๐๐ บาท  

ดังนี้

๑.  การปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตย จ�านวนเงิน ๒๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการก�าหนด 

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒.  ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จ�านวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดท�าขอบเขตของงาน

๓.  งานการกีฬา จ�านวน ๑๑ รายการ จ�านวนเงิน ๕๒,๕๐๒,๕๐๐ บาท

  ๓.๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ ส�าหรับติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร  

ส�าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งในศูนย์กีฬาต่าง ๆ

  ๓.๒ เครื่องผลิตก๊าซโอโซนส�าหรับสระว่ายน�้าขนาด ๕๐ เมตร ๒ ชุด เพื่อใช้งานที่ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์และ

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ แห่งละ ๑ ชุด

  ๓.๓ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเมืองแห่งกีฬา เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง

ประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ และยื่นข้อเสนอและเสนอราคาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

นอกจากนี ้มรีายการขออนมุตักินัเงนิงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิประจ�าปี ๒๕๖๓ ทีค่าดว่าจะก่อหนีผู้กพนัภายใน

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ�านวน ๒๓ รายการ เป็นเงิน ๓๓,๔๐๓,๙๐๐ บาท ดังนี้

๑. แผนงานบริการสังคม จ�านวน ๒๒ รายการ เป็นเงิน  ๒๕,๐๐๓,๙๐๐ บาท 

  ๑.๑  งานนนัทนาการและส่งเสรมิการเรยีนรู ้หมวดค่าครภุณัฑ์ จ�านวน ๑๔ รายการ เป็นเงนิ ๕,๙๘๙,๙๐๐ บาท  

เป็นรายการจดัซือ้เครือ่งบรหิารร่างกายและอปุกรณ์ออกก�าลงักาย ส�าหรบัใช้งานในศนูย์เยาวชนแต่ละแห่ง เป็นการจดัซือ้ 

รวมกัน ๑๔ รายการ เป็นเงิน ๕,๙๘๙,๙๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เม่ือวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

อยู่ระหว่างขอหลักค�้าประกันสัญญา

  ๑.๒ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต�่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จ�านวนเงิน ๑,๒๘๗,๐๐๐ บาท 

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างขอหลักค�้าประกันสัญญา

  ๑.๓  ปรับปรุงศูนย์เยาวชนลาดกระบัง จ�านวนเงิน ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา  

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างขอหลักค�้าประกันสัญญา

  ๑.๔  งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน�้าศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) จ�านวนเงิน ๒,๕๕๒,๐๐๐ บาท  

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างขอหลักค�้าประกันสัญญา

  ๑.๕  งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน�้าศูนย์เยาวชนสะพานสูง จ�านวนเงิน ๒,๖๑๙,๐๐๐ บาท ประกาศ 
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ผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างขอหลักค�้าประกันสัญญา

  ๑.๖  งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน�้าศูนย์เยาวชนหนองจอก จ�านวนเงิน ๒,๘๒๕,๐๐๐ บาท ประกาศ 

ผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างขอหลักค�้าประกันสัญญา

  ๑.๗  งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน�้าศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา จ�านวนเงิน ๒,๗๑๗,๐๐๐ บาท ประกาศ 

ผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างขอหลักค�้าประกันสัญญา

  ๑.๘  งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน�้าศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา จ�านวนเงิน ๒,๖๓๐,๐๐๐ บาท ประกาศ 

ผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างขอหลักค�้าประกันสัญญา

  ๑.๙  งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน�้าศูนย์เยาวชนบางกะปิ จ�านวนเงิน ๒,๖๓๐,๐๐๐ บาท ประกาศ 

ผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างขอหลักค�้าประกันสัญญา

๒. ระบบจับเวลาการแข่งขันกีฬาว่ายน�้าพร้อมสกอร์บอร์ดส�าหรับการแข่งขันกีฬาว่ายน�้า ๑ ชุด (ศูนย์กีฬา 

ประชานิเวศน์) จ�านวนเงิน ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เม่ือวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  

อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายการงบประมาณของส�านักวัฒนธรรม กีฬา และ 

การท่องเที่ยว ดังนี้

๑.  รายการงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีข่อขยายเวลาเบกิจ่ายเงนิเหลือ่มปี จ�านวน   ๖ รายการ 

เป็นเงิน ๒๙๑,๘๖๒,๔๐๙ บาท

๒.  รายการที่ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) จ�านวน ๑๑๖ รายการ เป็นเงิน ๑๒๗,๕๖๖,๙๐๐ บาท 

และได้รายงานผลการพิจารณาให้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไปเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  รายการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายการที่ขอกันเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานต้องมกีารตดิตามและเร่งรัดการด�าเนนิงานอย่างใกล้ชดิเพือ่ให้เป็นไป

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ก�าหนด เพราะหากไม่สามารถด�าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

โครงการดังกล่าวเป็นอันพับไป 

๒.  งบประมาณบางรายการที่มีความล่าช้า เนื่องจากมีการร้องเรียนและอุทธรณ์ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง  

ซึ่งต้องส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังพิจารณา และใช้ระยะเวลาในการรอผลการพิจารณานาน ส่งผลให ้

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ก�าหนดไว้ หน่วยงานควรมีการติดตามทวงถาม 

ผลการพิจารณาเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง โดยอาจแจ้งก�าหนดระยะเวลาให้กรมบัญชีกลางพิจารณาตามความเหมาะสม

และไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากพ้นระยะเวลาที่แจ้งไว้ กรุงเทพมหานครมีความจ�าเป็นต้องพิจารณาด�าเนินการตาม

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป เป็นต้น  
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๕. รายงานผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการการท่องเท่ียวและการกีฬาได้มีค�าสั่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการจัดการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของสภากรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการฯ ได้ก�าหนดแนวทางการ

ศึกษาการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในส่วนและขอบเขตของการประชุมคณะกรรมการการท่องเที่ยวและ 

การกฬีา และคณะอนกุรรมการประจ�าสภากรงุเทพมหานคร ซึง่ตามพระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์  

พ.ศ. ๒๕๖๓ ก�าหนดว่าผู ้ท่ีท�าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมจะก�าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

ซึ่งคณะกรรมการสามัญหรือคณะอนุกรรมการคณะใดเห็นว่าควรประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถด�าเนินการได้

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้การประชุมมีความสะดวกและเกิดประโยชน์กับราชการมากขึ้น  

เพื่อให้คณะกรรมการประจ�าสภาคณะอื่น ๆ จะได้น�าไปพิจารณาด�าเนินการตามท่ีเห็นสมควรต่อไป โดยมีการก�าหนด 

รูปแบบ มาตรฐาน วิธีการ รวมทั้งระบบและอุปกรณ์และการจัดระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๑. ในเบื้องต้นจะใช้การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบของ Cisco Webex Meeting

๒. การจดัเตรยีมอปุกรณ์และเครือ่งมอืทีจ่�าเป็นส�าหรบัให้สมาชกิสภากรงุเทพมหานคร เจ้าหน้าที ่และผูท้ีเ่กีย่วข้อง

๓. เจ้าหน้าทีข่องส�านกังานเลขานกุารสภากรงุเทพมหานครจะต้องเตรยีมเปิดห้องประชมุออนไลน์ และดาวน์โหลด

โปรแกรม Webex Meeting ไว้ให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๔. ส�านกังานเลขานกุารสภากรงุเทพมหานครในฐานะผูด้�าเนนิการประชมุต้องศกึษาวธิกีารปฏบิตั ิให้เข้าใจ จดัท�า 

คูม่อืท่ีเข้าใจง่ายและต้องเตรยีมระบบและอปุกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม เพือ่ใช้ในการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ได้อย่างถกูต้อง

๕. ทดลองใช้งานระบบโปรแกรม Webex Meeting ในภาคปฏิบตั ิหากตดิขดัหรอืมข้ีอจ�ากดัอย่างไรจะได้รบีด�าเนนิ

การปรับปรุงแก้ไข

กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑.  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๒.  ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เรือ่ง มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๓.  คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ ของส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๔.  พระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕.  ประกาศกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม เรือ่ง มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๖.  คูม่อืมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ของส�านกังานปลัดกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีนาคม ๒๕๖๓

๗.  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘/ว ๕๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องการอนุมัติหลักการ

เบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลก�าหนดมาตรการเข้มข้น เพื่อควบคุม

การระบาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคม ท�าให้การปฏิบัติงานของภาครัฐและเอกชนที่จ�าเป็นต้องมีการ

ประชุมปรึกษาหารือกันต้องด�าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แม้จะมีประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ 
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ฉบบัที ่๗๔/๒๕๕๗ อนัเป็นกฎหมายกลางในการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส์ได้ วางหลักเกณฑ์การปฏิบตักิารประชุมผ่านส่ือ 

ไว้แล้ว แต่ข้อก�าหนดทีผู่เ้ข้าร่วมประชมุอย่างน้อย ๑ ใน ๓ ขององค์ประชมุยังต้องอยูใ่นสถานทีเ่ดยีวกนั ซึง่อาจไม่สอดคล้อง 

กับการเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่สอดคล้องกับสภาพการท�างานทั้งในภาครัฐและเอกชน จึงได้มีการตราพระราชก�าหนด

ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

สาระส�าคัญของพระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.  ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

๒.  ก�าหนดหลักการส�าคัญท่ีแตกต่างจากหลักเกณฑ์เดิมเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าวคือ ประการที่หนึ่ง ไม่ก�าหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ๑ ใน ๓ ของ 

องค์ประชมุยงัคงต้องอยูใ่นสถานทีเ่ดยีวกนัอกีต่อไป และประการทีส่อง ผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมดไม่ต้องอยูใ่นราชอาณาจกัร

๓.  ก�าหนดนิยาม “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ให้หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมี

การประชมุทีไ่ด้กระท�าผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ โดยผูร่้วมประชมุมไิด้อยูใ่นสถานทีเ่ดียวกนั และสามารถประชมุปรกึษาหารอื

และแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๔.  ก�าหนดนยิาม “ผูร่้วมประชมุ” หมายความว่า ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ อนกุรรมการ 

เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลอื่นตามที่กฎหมายก�าหนด และให้

หมายความรวมถึงผู้ซึ่งต้องชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลนั้นด้วย

๕.  ก�าหนดขอบเขตการใช้บังคับ โดยยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับแก่การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ

รฐัสภา การประชมุเพือ่จดัท�าค�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ของศาล การประชมุเพือ่ด�าเนนิการตามกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างของ 

ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ และการประชุมอื่นตามที่ก�าหนดใน

กฎกระทรวง

๖.  พระราชก�าหนดนีเ้ป็นกฎหมายกลางทีใ่ช้ส�าหรบัการประชมุตามกฎหมาย ซึง่นอกจากจะด�าเนนิการตามวธิกีาร

ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ท�าหน้าที่ประธานในท่ีประชุมจะก�าหนดให้จัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย แต่มีข้อห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในเรื่องตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

๗.  ก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง

ปลอดภยัของการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ ทีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคมก�าหนดโดยประกาศในราชกจิจา 

นุเบกษา

๘.  ส�าหรับการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บส�าเนา หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน  

โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

นอกจากนี้ ผู้มีหน้าท่ีจัดการประชุมยังต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก่อน

ร่วมการประชมุ และจดัให้ผูร่้วมประชมุสามารถลงคะแนนได้ทัง้การลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลบั ตลอดจน 

จัดท�ารายงานการประชุมเป็นหนังสือ และจัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุม 

ทกุคน ตลอดระยะเวลาทีม่กีารประชมุในรปูข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ (เว้นแต่เป็นการประชมุลับ) รวมทัง้ต้องจดัเกบ็ข้อมลูจราจร

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีนี้เสียงหรือภาพที่บันทึกไว้และข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ 

ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย
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๙.  ก�าหนดผลทางกฎหมายของการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ ไว้อย่างชดัเจนว่า หากมกีรณทีีต้่องจ่ายเบีย้ประชมุ

หรือค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างใดให้แก่ผู้ร่วมประชุม ให้จ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนนั้นให้แก่ผู้ร่วมประชุม  

ซึง่ได้แสดงตนเข้าร่วมประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ด้วย และให้ถอืว่าการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ตามพระราชก�าหนดนี ้

เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก�าหนดน้ีเป็น

พยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์

๑๐. ก�าหนดบทเฉพาะกาลรองรบัให้มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ 

ที่ออกตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๗๔/๒๕๕๗ เร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บังคับ

อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก�าหนดน้ีใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชก�าหนดนี้จนกว่า

จะมีมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ออกตามพระราชก�าหนดนี้ใช้บังคับ  

และก�าหนดให้บรรดาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ด�าเนินการไปแล้วตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นการประชุมที่ชอบด้วยพระราชก�าหนดนี้

รูปแบบ วิธีการ และระบบที่เกี่ยวข้องในการจัดระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การใช้แอปพลิเคชัน Bangkok UC ผ่านระบบ Webex โดยแอปพลิเคชัน Bangkok UC ซึ่งส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผลเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อรองรับระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ทั้งในส่วนของ 

ผู้บริหารและหน่วยงานท้ังหมดในกรุงเทพมหานคร รองรับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร โดยให้เร่ิมต้นใช้ที ่

สภากรุงเทพมหานครก่อน ซึ่งแอปพลิเคชัน Bangkok UC เป็นแอปพลิเคชันที่มีทั้งหมด ๑๒ ส่วนประกอบ โดยการ  

Video Conference คือ ๑ ใน ๑๒ ส่วนประกอบ 

รูปแบบในการติดตั้งอุปกรณ์ 

รายการอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นต้องใช้ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับห้องประชุม อาคารไอราวัตพัฒนา 

จ�านวนทั้งหมด ๑๒ ห้อง มีดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส�าหรับส�านักงาน 

๒. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (OS) แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 

(OEM) 

๓. อุปกรณ์ออดิโออินเตอร์เฟส 

๔. กล้องเว็บแคม พร้อมชุดปรับมุมมองได้หลายระดับ

๕. ชุดขาตั้งกล้องเว็บแคม 

๖. ปลั๊กรางไฟกันกระชากขนาด ๕ ช่อง 

สรุปแนวทางการด�าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑. การส่ง link ห้องประชมุ โดยการส่งทาง line กลุม่ของคณะอนกุรรมการฯ โดยผูช่้วยเลขานกุารคณะอนกุรรมการฯ  

ส่งก่อนการประชุมอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง 

๒. การยนืยนัตวัตนของผูม้าประชมุและผูเ้ข้าร่วมประชุม โดยขอให้เข้าระบบเพือ่แสดงตนก่อนการประชุมประมาณ

ครึ่งชั่วโมง

๓. แนวทางปฏิบัติในการเริ่มต้นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยเม่ือเข้าห้องประชุมและประชุมแล้ว  

ควรปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
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  ๓.๑ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตรวจสอบอุปกรณ์ของตนเองโดยท�าการปิดไมโครโฟน และเปิดกล้องวิดีโอไว้

เพื่อแสดงตน

  ๓.๒  หลีกเลี่ยงบริเวณที่อาจมีสัญญาณรบกวนในระหว่างการประชุม

  ๓.๓  หากต้องการพูด ให้แสดงตนเพื่อขออนุญาตประธาน และเมื่อพูดเสร็จแล้วให้ปิดไมโครโฟน

๔. การด�าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Webex Meeting ตามระเบียบวาระการประชุม 

ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ที่มีในโปรแกรม Webex Meeting ดังนี้

  ๔.๑  การแสดงตนโดยยกมือในที่ประชุม เพื่อขอพูดในที่ประชุม มี ๒ วิธีคือ

     ๑) การใช้ Icon รูปมือที่ปรากฏขึ้นอยู่บนหน้าจออุปกรณ์ต่างๆ 

     ๒) การยกมือผ่านหน้าจอ เพื่อให้ประธานในที่ประชุมเห็นและอนุญาตให้พูด 

  ๔.๒ การลงมตหิรอืสอบถามมตทิีป่ระชมุโดยใช้ฟังก์ชนั Chat เมือ่อนกุรรมการทกุคนได้ลงมต ิผู้ช่วยเลขานกุาร

ในที่ประชุมก็จะสรุปผลการลงมติ โดยการพิมพ์แจ้งผล ให้ทราบด้วยฟังก์ชัน Chat

ปัญหาและอุปสรรค ด้านเทคนิค ได้แก่

๑. ปัญหาเสียงสะท้อนหรือเสียงรบกวน ที่อาจมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์แต่ละตัวอยู่ใกล้กันเกินไป การแก้ไขปัญหา

คือการนั่งประชุมควรเว้นระยะห่างประมาณ ๑.๕ เมตรขึ้นไป และจัดหาอุปกรณ์เสริม เช่น Small talk หรือ Headset 

เพื่อช่วยป้องกันเสียงรบกวน  

๒. ปัญหาฟังก์ชัน Poll ในโปรแกรม Webex Meeting ที่ใช้ในการสอบถามความเห็นในเรื่องต่างๆ จะสามารถใช้

สอบถามได้เพียง ๑ เรื่องเท่านั้น

คณะอนุกรรมการฯ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสภากรุงเทพมหานคร 

ดังนี้

๑.  การประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะอนุกรรมการ ของสภากรุงเทพมหานคร  

ตามที่ได้มีการทดสอบใช้งานระบบฯ พบว่าหากจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ปัจจุบัน  

ยังมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องอุปกรณ์ไม่รองรับและระบบฯ ไม่เสถียร จึงควรจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในห้องประชุม 

คณะกรรมการ ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เพื่อให้การใช้งานการประชุมผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.  การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ควรพิจารณารุ่น หรือคุณลักษณะให้เหมาะสม

กับการใช้งานและควรพิจารณารุ่นที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานได้เต็มศักยภาพในอนาคต

๓.  ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครควรตรวจสอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด�าเนินการ 

เกี่ยวกับการบ�ารุงรักษาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภากรุงเทพมหานครให้มีความ 

ต่อเนื่อง เพื่อให้การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของสภากรุงเทพมหานครในอนาคตสามารถด�าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
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คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษและควบคุมฝุ่นละอองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้สภา

กรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามัญศกึษาแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพษิและควบคุมฝุ่นละอองในพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร และลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ 

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและควบคุมฝุ ่นละอองในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

๑. นายชยาวุธ   ศิริยุทธ์วัฒนา  ประธานกรรมการ

๒. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง

๓. พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง  รองประธานกรรมการ คนที่สอง  

๔. นายเถลิงศักดิ์  เพ็ชรสุวรรณ  รองประธานกรรมการ คนที่สาม  

๕. นายพรเทพ   ศิริวนารังสรรค์  กรรมการ

๖. นายภาส   ภาสสัทธา  กรรมการ

๗. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์  กรรมการ

๘. นายอภิรัตน์  ศิวพรพิทักษ์  กรรมการ

๙. นายนิรันดร์   ประดิษฐกุล  กรรมการ

๑๐. นางสาวดวงพร รุจิเรข  กรรมการ

๑๑. นายสุวิทย์  โตนวม  กรรมการ

๑๒. นายศุมล   ศรีสุขวัฒนา  กรรมการ

๑๓. นางเติมศิริ  จงพูนผล  กรรมการ

๑๔. นางวันพร  ศรีเลิศ  กรรมการ

๑๕. นายสุรัช   ติระกุล  กรรมการ

๑๖. นายกร   ดีลี  กรรมการ

๑๗. นางสาวพนิตนาฏ ธนาอภินันทน์  กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑. นางสาวสายพิณ นาบ�ารุง  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ

          กลุ่มงานญัตติและกระทู้ 

          ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒. นายโลมฤทธิ์  ไชยแสง  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ 

          กลุ่มงานวิชาการ 

          ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
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หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ก�าหนดขอบเขตการศึกษาครอบคลุมในทุกประเด็นที่เก่ียวข้อง

กับสถานการณ์ปัญหาวิกฤตฝุ่นละออง PM๒.๕ ประกอบด้วย ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แหล่งก�าเนิด ผลกระทบต่อสุขภาพ 

มาตรการต่างๆ ทีไ่ด้ด�าเนนิการมาทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เทคโนโลยใีนการแก้ไขปัญหาฝุน่ละออง PM๒.๕ แผนพฒันา

ต่างๆ ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ดังนี้

๑.  เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของโลก ๒๐๓๐ ยทุธศาสตร์ชาต ิแผนพฒันากรงุเทพมหานคร แผนปฏบัิตริาชการ

กรุงเทพมหานคร และแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

๒.  แหล่งก�าเนิดของฝุ่นละอองจากการจราจรและการเผาในที่โล่ง (Hot spot)

๓.  แนวทาง มาตรการ แผนปฏบิตักิารขับเคลือ่นวาระแห่งชาต ิและนวตักรรมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพษิ

และควบคุมฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๔.  กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัมลพษิด้านฝุน่ละออง แนวทางและมาตรการบงัคับใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๕.  แผนการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕

การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษา ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ

เหน็ชอบกบัรายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพษิและควบคมุ

ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหามลพิษและควบคุมฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้

๑.  แผนยทุธศาสตร์และแผนพฒันากรงุเทพมหานคร ควรก�าหนดเรือ่งพลงังานสะอาด พลงังานทางเลอืก พลงังาน

ไฟฟ้า พลงังานโซลาร์เซลล์ ให้เป็นเรือ่งส�าคญัในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองของหน่วยงาน และก�าหนดยทุธศาสตร์ให้สอดคล้อง

กับแผนการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM๒.๕ ในระดับชาติ รวมทั้ง มีการบูรณาการการท�างานร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

โดยกรงุเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลกัในการประสานงานรวบรวมผลงาน ปัญหาอปุสรรคต่างๆ จะช่วยให้การขบัเคลือ่น

เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

๒.  กรุงเทพมหานครควรมีแผนและมาตรการด�าเนินงาน ดังนี้

  ๒.๑  จัดท�าแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองพร้อมงบประมาณและด�าเนินการอย่างจริงจังและ 

ต่อเนื่อง เพื่อการควบคุมการเผาท่ีท�าให้เกิดมลพิษ ได้แก่ แผนการประสานกับวัดและศาลเจ้าเลิกการจุดธูปเทียนและ

การเผากระดาษเงินกระดาษทองในช่วงสถานการณ์ฝุ่นเกินมาตรฐาน แผนการตรวจเตาเผาศพทุกวัด ให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รณรงค์การปิ้งย่างอาหารโดยใช้เตาไฟฟ้า และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแผนหลัก 

ในการแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพอากาศ รวมท้ังส่งเสริมให้มีพ้ืนที่สีเขียวแนวตั้งตามอาคารสูง โดยให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วม และเร่งรัดด�าเนินการตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามงบประมาณที่ได้รับ เช่น การจัดซื้อ 

อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของ

กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

  ๒.๒  ลดปริมาณการจัดซื้อยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซล ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ห้ามรถยนต์วิ่งเข้าพื้นที่ใน

ช่วงสถานการณ์ฝุน่ละอองเกนิเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสรมิให้ประชาชนใช้บรกิารขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะระบบราง รวมทัง้

ส่งเสริมการสัญจรทางน�้า เพื่อสร้างทางเลือกในการเดินทางให้มากขึ้น เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด
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  ๒.๓  บูรณาการการท�างานร่วมกับปริมณฑล เน่ืองจากปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาของพื้นที่ที่เกี่ยว 

เนื่องกัน โดยให้มีคณะท�างานกลุ่มเขตบูรณาการการท�างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ๒.๔  แก้ไขปัญหาฝุน่ละอองตามแนวเส้นทางการก่อสร้างรถไฟฟ้า กรณเีกดิปัญหาวกิฤตฝุ่นละอองโดยด�าเนนิการ 

หรอืออกค�าสัง่ใดๆ เพือ่แก้ไขปัญหาให้ทนัต่อสถานการณ์ และแก้ปัญหาเรือ่งเหตเุดอืดร้อนร�าคาญจากกิจการทีเ่ป็นอนัตราย

ที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM๒.๕ ให้มีการระงับการด�าเนินกิจการในช่วงที่มีวิกฤติการณ์ฝุ่นละออง 

  ๒.๕  ส่งเสริมการท�างานที่บ้าน (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาท�างาน ในช่วงสภาวะค่าฝุ่นละออง 

PM๒.๕ เกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

  ๒.๖  ด�าเนินมาตรการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 

๒๕๖๒ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างเข้มงวด เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคหืดหอบ โรคถุงลมโป่งพอง เพื่อวิเคราะห์

ผลกระทบ PM๒.๕ ต่อสุขภาพของประชาชน และรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติของสถานการณ์ฝุ่นละอองในแต่ละปีที่ผ่านมา  

น�ามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง มาตรการในการแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดสถานการณ์

  ๒.๗  ประสานน�างบประมาณจากกองทุนต่างๆ เช่น เงินจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่น�าเข้า

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มาใช้ในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

  ๒.๘  สนับสนุนการลดหย่อนภาษีส�าหรับอาคารสูงที่มีการติดตั้งเครื่องพ่นน�้าละอองฝอยเพื่อสร้างแรงจูงใจ 

การติดตั้งหอฟอกอากาศขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดหรือเคลื่อนที่ได้ 

๓.  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีแผนและมาตรการด�าเนินงาน ดังนี้

  ๓.๑ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติออกมาตรการห้ามรถบรรทุก ๑๐ ล้อข้ึนไปว่ิงในช่วงเวลาเร่งด่วน ช่วงที่มี 

ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

  ๓.๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมให้หยุดการใช้น�้ามันดีเซล ถ่านหิน  

น�้ามันเตา ในกระบวนการในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตสูง

  ๓.๓ รัฐบาลควรมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต และส่งเสริมให้มีการ

ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

  ๓.๔ สถาบันปิโตรเลียมควรมีการศึกษานวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองจากการเผาไหม ้

น�้ามันเชื้อเพลิง

   ๓.๕  สภาวิศวกรควรมีการศึกษานวัตกรรมน�าอากาศที่เป็นมลพิษมาผ่านกระบวนการให้เป็นอากาศบริสุทธิ์ 

ควรเสนอแก้ไขกฎหมายควบคมุอาคารทีก่�าหนดให้มพีืน้ทีส่เีขยีว ๑๐% ให้เพิม่ขึน้อกี ๕% เพือ่เพิม่พืน้ทีส่เีขียวในการแก้ไข

ปัญหาฝุน่ละอองในพ้ืนทีก่รงุเทพมหานคร และควรมแีผนงาน/โครงการสนบัสนนุให้ประชาชนเข้าไปใช้บรกิารตรวจสภาพ

เครื่องยนต์เก่าโดยมีค่าใช้จ่ายต�่า เช่น การเช็คปั๊ม หัวฉีด โอเวอร์ฮอร์น เป็นต้น เพื่อลดการปล่อยควันด�า

๔.  ควรให้มีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขแผนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

แผนเกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพปัญหา และมีคณะอนุกรรมการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร 

เพื่อติดตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยก�าหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนให้ครบถ้วน

๕.  กฎหมาย แนวทาง และมาตรการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาฝุน่ละอองในพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร

  ๕.๑  ประสานงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบูรณาการกฎหมายแต่ละฉบับร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
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การท�างาน รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง

  ๕.๒  ควรบูรณาการการท�างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีหน่วยงานที่มีอ�านาจส่ังการเพียง 

หน่วยงานเดียว (Single Command)

  ๕.๓ กรุงเทพมหานครจะต้องมแีนวทางในการแก้ไขผลกระทบจากการบงัคบัใช้กฎหมายทนัทใีนช่วงวกิฤตและ

ให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์

  ๕.๔  กรุงเทพมหานครร่วมผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติอากาศสะอาด (Clean Air Act) โดยเร็วที่สุด

๖.  แผนการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕

  ๖.๑  กรุงเทพมหานครควรสื่อสารและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและทุกภาคส่วน 

พิจารณาช่องทางในการส่ือสารให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง รวมทั้งวิธีการดูแลสุขภาพร่างกาย

  ๖.๒  กรงุเทพมหานครควรด�าเนนิการตามแผนประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ทันต่อสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบแผนการด�าเนินงานของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

  ๖.๓  กรุงเทพมหานครควรจัดท�าคู่มือปฏิบัติการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง โดยระดม 

ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้น�าไปปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง

  

*สามารถสืบค้นรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.bmc.go.th
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คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมและ
ภาษีอื่นที่พึงจัดเก็บตามกฎหมาย

ความเป็นมา : ในคราวประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่๒) ประจ�าปีพทุธศักราช 

๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ท่ีประชุมได้พิจารณาญัตติของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง ขอให้สภา

กรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมและภาษีอื่นที่พึงจัดเก็บตาม

กฎหมาย และลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมและภาษีอื่นที่พึงจัดเก็บตามกฎหมาย 

ประกอบด้วย 

๑. นายนิรันดร์  ประดิษฐกุล ประธานกรรมการ

๒. นายธวัชชัย   ฟักอังกูร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง

๓. นายขจิต   ชัชวานิชย์ รองประธานกรรมการ คนที่สอง

๔. นายชยาวุธ   ศิริยุทธ์วัฒนา กรรมการ

๕. นายสุทธิชัย  ทรรศนสฤษดิ์ กรรมการ

๖. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการ

๗. พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล กรรมการ

๘. นายภาส   ภาสสัทธา กรรมการ

๙. พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง กรรมการ

๑๐. พลโท โชติภณ จันทร์อยู่ กรรมการ

๑๑. นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ

๑๒. นายชนะพนธิ์ ศรีรัตนพัฒน์ กรรมการ

๑๓. นางสาวมาลินี เธียรสุนทร กรรมการ

๑๔. นายเทอดศักดิ์ วรรณสังข์ กรรมการ

๑๕. นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า กรรมการเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. นางสาวสายพิณ นาบ�ารุง นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ

         กลุ่มงานญัตติและกระทู้ 

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒. นายพัฒนพล  มูลตระกูล นิติกรช�านาญการ กลุ่มงานกฎหมาย

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ศึกษาข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม  

ซึ่งกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ให้สอดคล้องกบัพระราชบัญญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๒๕ เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีอ�านาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมตามที่ก�าหนดไว้ใน 

พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีประเด็นการศึกษา ดังนี้
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๑. การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับ 

การจัดเก็บรายได้

๒. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมบ�ารุงกรุงเทพมหานครจากผู้พัก 

ในโรงแรม พ.ศ. ....

การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษา ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ 

เหน็ชอบกบัรายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมจากผู้พักในโรงแรมและภาษอีืน่

ที่พึงจัดเก็บตามกฎหมาย โดยมีผลการศึกษาสรุปดังนี้

การศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ พบว่า กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีอ�านาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บ 

รายได้จากภาษแีละค่าธรรมเนยีมตามทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตัดิงักล่าว โดยกรงุเทพมหานครได้มกีารรบัฟังความคิดเหน็ 

ต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ เรียบร้อยแล้ว และเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ แล้ว กรุงเทพมหานครจะมีอ�านาจออกข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บภาษี  

ซึ่งคาดการณ์ว่ากรุงเทพมหานครจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ ๑,๙๖๒ ล้านบาท ดังนี้

๑.  ภาษีบ�ารุงกรุงเทพมหานครส�าหรับน�้ามันฯ โดยปรับเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีจากปัจจุบันจัดเก็บในอัตรา 

ลิตรละห้าสตางค์ และก๊าซปิโตรเลียมในอัตรากิโลกรัมละห้าสตางค์ เป็นจัดเก็บภาษีในอัตราไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ และ

ก๊าซปิโตรเลียมในอัตราไม่เกินกิโลกรัมละสิบสตางค์ กรุงเทพมหานครจัดเก็บภาษีประมาณปีละ ๔๕๐ ล้านบาท

๒.  ภาษีบ�ารุงกรุงเทพมหานครส�าหรับยาสูบ โดยก�าหนดอัตราภาษีไม่เกินมวนละสิบสตางค์ เช่นเดียวกับองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดต่างๆ และได้แก้ไขมาตรา ๑๑๖ ให้กรุงเทพมหานครสามารถมอบให้การยาสูบแห่งประเทศไทยซึ่งเป็น

รัฐวิสาหกิจเรียกเก็บภาษีบ�ารุงกรุงเทพมหานครส�าหรับยาสูบที่ผลิตในราชอาณาจักรได้ กรุงเทพมหานครจัดเก็บภาษี

ประมาณปีละ ๔๐๐ ล้านบาท

๓.  ค่าธรรมเนยีมบ�ารงุกรงุเทพมหานครจากผูพ้กัในโรงแรม โดยก�าหนดให้ผูพ้กัในโรงแรมเสยีค่าธรรมเนยีมในอตัรา

ไม่เกินร้อยละสามของค่าเช่าห้องพัก ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดั เช่นเดยีวกบัองค์การบริหารส่วนจงัหวัดต่าง ๆ  กรงุเทพมหานครจัดเกบ็ค่าธรรมเนยีมจากผูพ้กัในโรงแรม 

ประมาณปีละ ๗๔๑ ล้านบาท

 

*สามารถสืบค้นรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.bmc.go.th
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คณะกรรมการวิสามัญศึกษารูปแบบระบบสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้สภา

กรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษารูปแบบระบบสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติ

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ และลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ

คณะกรรมการวิสามัญศึกษารูปแบบระบบสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย

๑. นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการ

๒. นายกิตติ   บุศยพลากร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง

๓. นางสุกัญญา  สุวัฒนวงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่สอง

๔. นายสุนทร   สุนทรชาติ รองประธานกรรมการ คนที่สาม

๕. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต กรรมการ

๖. พลตรี สุทธิชัย  วงษ์บุบผา กรรมการ

๗. นายนิรันดร์  ประดิษฐกุล กรรมการ

๘. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการ

๙. พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล กรรมการ

๑๐. นายโกเมนทร์ ทิวทอง กรรมการ

๑๑. นางจิราพร  สร้อยมุกดา กรรมการ

๑๒. นายมลฑล  มานิตย์ กรรมการ

๑๓. นายประเทือง เผ่าดิษฐ์ กรรมการ

๑๔. นายสุปรีดิ์  วงศ์ดีพร้อม กรรมการ

๑๕. นายฐานพัฒน์ รัตนพันธ์ กรรมการ

๑๖. นางสาวจิตรลดา บุตรงามดี กรรมการ

๑๗. นางภาวิณี  รุ่งทนต์กิจ กรรมการและเลขานุการ

๑๘. นางเสาวลักษณ์ บุญณรงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. นางสาวสายพิณ นาบ�ารุง นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ

         กลุ่มงานญัตติและกระทู้ 

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒. นางสาวอัญช์ชิษฐา เครือเอียด นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ 

         กลุ่มงานวิชาการ 

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร



322 • รายงานกจิการของสภากรงุเทพมหานคร ประจ�าป ี๒๕๖๓

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญศึกษารูปแบบระบบสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครตาม 

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�าหนดกรอบประเด็นการศึกษา ประกอบด้วย ความเป็นมาระบบ 

ปฐมภูมิ ปรัชญาระบบปฐมภูมิ ยุทธศาสตร์ด้านปฐมภูมิ กระบวนการและการน�าไปสู่ความส�าเร็จ โครงสร้างระบบ

บริการปฐมภูมิ ระบบการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการและการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลง และการเตรียมเข้าสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในงานบริการปฐมภูมิ และ 

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษา ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบกับรายงานผลการศึกษา โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะในเรื่องที่ได้มีการศึกษา ดังนี้

๑. กฎหมายระบบปฐมภูมิ

  ๑.๑  พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

กรุงเทพมหานครน�ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะให้มีการอบรมบุคลากรของคลินิกหมอครอบครัว และการให้

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของตนเอง  และควรตั้งหน่วยที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการด�าเนินการตามกฎหมาย และควรมีการ

ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ

  ๑.๒  ปัญหาข้อกฎหมายระหว่างพระราชบญัญตัหิลักประกนัสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕  และพระราชบัญญตัิ

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่ออกมา

ใช้บังคับใหม่ กรุงเทพมหานครควรประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ปรับบริบทการท�างานให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ

กฎหมายระบบสขุภาพปฐมภมู ิเช่น กระทรวงสาธารณสขุ ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิกรมบญัชกีลาง ส�านกังาน

ประกันสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

๒. การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและการลงทะเบียนประชาชน

  ๒.๑ การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ กรุงเทพมหานครควรส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนเปิดรับเป็น

หน่วยบริการปฐมภมูทิีไ่ด้คณุภาพตามมาตรฐาน ประสานให้มกีารออกระเบยีบให้พยาบาลวชิาชพีในกรงุเทพมหานครท�างาน

ในฐานะผูป้ระกอบการวชิาชีพการสาธารณสุขชมุชนได้ และควรมีกระบวนการจดัแผนการปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั

ระบบปฐมภูมิให้เหมาะสม

     ๒.๒  การลงทะเบยีนประชาชนในหน่วยบรกิารปฐมภมู ิ เนือ่งจากมคีวามหลากหลายของปรมิาณข้อมลูในการ

จัดการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริงควรต้องท�าชุดข้อมูลขั้นต�่ามาตรฐาน (Minimum Data Set) ขึ้นมา เพื่อให้สามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยให้ค�านึงถึงความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลของประชาชนและผู้ให้บริการ เพื่อป้องกันปัญหา

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การลงทะเบียนหน่วยปฐมภูมิของประชาชนต้องมีความเหมาะสมทั้งในพื้นที่พักอาศัยหรือพื้นท่ี

ท�างาน  และควรกระจายประชาชนที่ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลต่าง ๆ  ในภาครัฐ โดยเฉพาะการกระจายจากโรงพยาบาล

สังกัดกรุงเทพมหานคร ไปหน่วยบริการปฐมภูมิให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓. โครงสร้างและระบบพื้นฐานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

     ๓.๑  โครงสร้างระบบบริการปฐมภูมิของกรุงเทพมหานคร

          ๓.๑.๑ เหน็ควรให้กรงุเทพมหานครจัดตัง้ส�านกังานสาธารณสุขปฐมภูมกิลุ่มเขตท้ัง ๖ กลุ่มเขตขึน้ ให้ท�าหน้าท่ี 



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓ • 323

ลงทะเบียนประชาชน รับขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิร่วมกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติถ้วนหน้า และ

ติดตามประเมินผลหน่วยบริการปฐมภูมิระดับเขต และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวให้มีหน้าที่ฝึกอบรมแพทย์

และสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข

          ๓.๑.๒ ควรจัดการอบรมกรรมการและอนุกรรมการระดับต่าง ๆ ทั้งหมด โดยให้โรงพยาบาลที่ม ี

คณะแพทยศาสตร์ศกึษารบัด�าเนนิการเรือ่งการพฒันาบคุลากร ให้รบัผดิชอบศนูย์ละ ๒ กลุม่เขต รวมทัง้ให้การอบรมแพทย์

และพยาบาลเอกชนมาอบรมโดยเก็บค่าลงทะเบียน 

          ๓.๑.๓ ให้มีการสร้างหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวระยะส้ัน เพื่อให้แพทย์ทั่วไปในหน่วยบริการ

ปฐมภูมิอบรมเพื่อท�าหน้าที่เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

          ๓.๑.๔ ให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิแห่งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒ โดยด่วน

  ๓.๒ โครงสร้างอัตราก�าลัง กรุงเทพมหานครควรจัดการอบรมให้กับนักวิชาการสาธารณสุขและพยาบาล 

ด้านเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ครอบครัว เนื่องจากต้องไปท�างานในระดับชุมชนโดยการมีส่วนร่วม หลังการอบรม

สามารถใช้ส�าหรับการเพิ่มค่าตอบแทนให้ตามสมควร และจัดการอบรมสัมมนาเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้แก่ 

เจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการทุกแห่ง กรรมการในระดับเขต ผู้แทนภาคประชาชน อนุกรรมการจังหวัด ผู้ปฏิบัติในระดับเขต  

เป็นต้น รวมทั้ง จะต้องมีกระบวนการอบรมเพื่อให้เป็นวิทยากร (ครู ก) และการอบรมเพื่อเป็นผู้ช่วยวิทยากร (ครู ข)  

ในกลุ่มท่ีเป็นก�าลังส�าคัญในการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่กลุ่มผู้บริหารส่วนกลาง ส่วนท้องที่ หน่วยบริการ ภาคประชาชน  

และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีหลักสูตรกลางส�าหรับอบรมครู ก ครู ข และแบบประเมินผลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

โดยในการฝึกอบรมควรให้สถาบนัการศกึษาเป็นผูจ้ดัการอบรม และหน่วยงานเป็นผูป้ระสานด�าเนนิการ การท�าหลกัสูตรกลาง 

ร่วมกนั และควรจัดท�างบประมาณเพือ่สนบัสนนุการผลติและพฒันาบคุลากรโดยกรงุเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสขุ

  ๓.๓ การพัฒนาก�าลังคนด้านปฐมภูมิ กรุงเทพมหานครควรให้มีการอบรมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องของ

ภาวะผู้น�า และกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน จัดการอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อให้ได้ใบวุฒิบัตรของ

แพทย์ อนุมัติบัตร (อว.) และวุฒิบัตร (วว.) โดยด่วน และควรจัดการฝึกอบรม (In service Training) ให้กับเจ้าหน้าที่ของ

กรุงเทพมหานคร โดยขอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดอบรม  และหลังจากจบการอบรมขอให้ส�านักอนามัยก�าหนดต�าแหน่ง

เพื่อรับบรรจุด้วย รวมท้ัง ให้กรุงเทพมหานครออกแบบการอบรมภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ให้กับ

บุคลากรของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร 

  ๓.๔  ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรุงเทพมหานครควรประสานกับกระทรวงต่าง ๆ  เช่น 

กระทรวงสาธารณสขุ ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม พฒันาข้อมลูให้เป็น

ระบบเดียวกันของทั้งประเทศ หน่วยงานด้านการแพทย์สาธารณสุขของกรุงเทพมหานครควรด�าเนินการเช่ือมต่อระบบ

ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์สาธารณสุขของกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อน�าข้อมูลที่ส�าคัญและจ�าเป็นมาใช้

ประโยชน์ในระบบต่อไป ควรมกีารพฒันาระบบข้อมูลประจ�าตวัประชาชน ทีส่ามารถเชือ่มโยงชดุข้อมลูพืน้ฐานทีใ่ช้ในแต่ละ

หน่วยทีใ่ห้บรกิารประชาชนให้สามารถเรยีกใช้ประโยชน์ได้ ควรมกีารส่งชดุข้อมลูพืน้ฐานของบคุคลไปยงัเจ้าของข้อมลูเพือ่

ให้ทราบสถานะสุขภาพของตนเอง และรู้วิธีการดูแลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคของตนเองอย่างง่ายได้

  ๓.๕  การประชาสมัพนัธ์การด�าเนนิงานด้านระบบสขุภาพปฐมภูม ิ ควรให้มกีารด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์ตาม

กลุ่มเป้าหมาย โดยมเีนือ้หาสาระทีเ่หมาะสมและใช้เทคนคิการประชาสมัพนัธ์ทีอ่ยูใ่นความสนใจ  ควรให้มีผู้รับผิดชอบเรือ่ง

การประชาสัมพันธ์การให้บรกิารหน่วยสขุภาพปฐมภมู ิและให้มกีารด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง โดยให้ส�านกังานประชาสมัพันธ์

รับผิดชอบกระบวนการและเทคนิค ส�านักอนามัยและส�านักการแพทย์ รับผิดชอบเรื่องเน้ือหาสาระ โดยต้องจัดท�าแผน  

ในการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมต่อช่วงเวลา รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ให้มากขึ้น
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๔. รูปแบบระบบบริการปฐมภูมิ

  ๔.๑ รปูแบบการด�าเนนิการเกีย่วกบัระบบบรกิารปฐมภมูขิองภาคเอกชน ควรปรบัให้หน่วยบรกิารปฐมภมูขิอง

เอกชนให้สามารถดูแล รักษา ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้บรรลุตามกฎหมาย ส่งเสริมภาคเอกชน

ให้พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม และพัฒนาระบบการส่งต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 

     ควรด�าเนินการให้หน่วยบริการปฐมภูมิเชื่อมโยงกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)  

และกองทนุหลกัประกนัสขุภาพกรงุเทพมหานคร และควรกระจายงานส่งเสรมิและป้องกนัโรคของทกุสิทธลิงหน่วยบรกิาร

ปฐมภมูทิัง้ภาครัฐและเอกชนทัง้หมด และจะต้องหาแนวทางในการกระจายผู้ประกนัตนตามระบบประกันสงัคม  ข้าราชการ

และครอบครัวลงหน่วยบริการปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร

  ๔.๒ รูปแบบการด�าเนินการเกี่ยวกับระบบบริการปฐมภูมิของภาครัฐ

          ๔.๒.๑ โรงพยาบาลก�าแพงเพชร และโรงพยาบาลตรัง กรุงเทพมหานครควรเรียนรู้กระบวนการที่จะปรับ

เปลีย่นพฤตกิรรมของประชาชน โดยให้แพทย์ทกุโรงพยาบาลท�าความเข้าใจกบัประชาชนว่า เมือ่เจบ็ป่วยต้องไปพบแพทย์

ทั่วไปก่อนเพื่อให้วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง ก่อนที่จะไปพบแพทย์เฉพาะทาง และเรียนรู้กระบวนการในการดูแลผู้ป่วย 

แบบเครือข่าย ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ทดลองใช้ในโรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลก�าแพงเพชร

     ๔.๒.๒ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ต้องกระจายประชากรที่อยู่ในระบบปฐมภูมิไปยังหน่วยปฐมภูมิอื่น ๆ 

แต่ถ้าไม่สามารถท�าได้ เนื่องจากจ�าเป็นต้องใช้ส�าหรับสอนนักศึกษาแพทย์จะต้องมีการตั้งหน่วยปฐมภูมิของตนเองเพื่อ

ลดต้นทุนในการให้บริการ หากประชาชนท่ีเคยลงทะเบียนท่ีโรงพยาบาลวชิรพยาบาล แต่พักอาศัยอยู่นอกเขตท่ีห่างไกล  

ขอให้ลงทะเบียนที่หน่วยบริการปฐมภูมิในเขตที่พักอาศัย แต่ให้ส่งต่อมาโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเช่นเดิม และให้สามารถ

ปรับเปลี่ยนย้ายไปลงทะเบียนในหน่วยบริการปฐมภูมิอื่น ๆ ที่เหมาะสมได้ภายในเวลาที่ก�าหนด และควรอ�านวยความ

สะดวกเรื่องการนัดหมายแพทย์ของโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบของวชิรพยาบาล

          ๔.๒.๓ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ควรใช้ประสบการณ์จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีในการจัดกลุ่ม

แรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบปฐมภูมิด้วย โดยต้องมีกฎเกณฑ์ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่อย่างเหมาะสม

๕.  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  ๕.๑  การมีส่วนร่วมในงานบริการสุขภาพระบบปฐมภูมิ กรุงเทพมหานครควรเสนอให้กระทรวงสาธารณสุข 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระบบบริการปฐมภูมิกรุงเทพมหานคร โดยมีองค์ประกอบทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม  คณะอนุกรรมการระบบบริการปฐมภูมิกรุงเทพมหานครควรก�าหนดประเด็นส�าคัญที่หน่วยบริการ

ปฐมภูมิจะด�าเนินการเป็นล�าดับต้น เช่น ยาเสพติด วัณโรค ไข้เลือดออก เป็นต้น และควรประสานให้มีการถ่ายโอนภารกิจ 

ด้านสาธารณสุขของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อด�าเนินการในภารกิจของหน่วยบริการปฐมภูมิ 

รวมทั้ง กรุงเทพมหานครควรกระจายบทบาทภารกิจให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิที่ขึ้นทะเบียนให้สามารถด�าเนินการได้

ครอบคลุมตามกฎหมาย

  ๕.๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นท่ีในการขับเคล่ือนสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิจะต้องจัด

โครงสร้างของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ให้สอดคล้องและประสานงานกับหน่วยบริการปฐมภูมิ  

ควรด�าเนินการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนที่หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)  

โดยของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร และควรเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับเขต (พชข.) ด�าเนินการเชื่อมโยงกับคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต เพื่อพัฒนางานระบบบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 *สามารถสืบค้นรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.bmc.go.th
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คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในสถาน
ประกอบการตามพระราชบญัญตัคิวบคมุโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ และการลงนามความร่วมมือ ๑๐ แนวทางฯ        

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๔) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ เม่ือวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้ 

สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในสถานประกอบการตาม 

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ และการลงนามความร่วมมือ ๑๐ 

แนวทางฯ และลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ 

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ และการลงนามความร่วมมือ ๑๐ แนวทางฯ 

ประกอบด้วย

๑. นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการ

๒. นายกิตติ   บุศยพลากร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง

๓. นางสุกัญญา  สุวัฒนวงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่สอง

๔. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต กรรมการ

๕. พลตรี สุทธิชัย  วงษ์บุบผา กรรมการ

๖. นายเชนทร์   วิพัฒน์บวรวงศ์ กรรมการ

๗. พลโท โชติภณ  จันทร์อยู่ กรรมการ

๘. นายเอนก   มุ่งอ้อมกลาง กรรมการ

๙. นายเกษม   เวชสุทธานนท์ กรรมการ

๑๐. นางสาวขจีรัตน์ ปรักเอโก กรรมการ

๑๑. นายชนาธิป  ตามสมัย กรรมการ

๑๒. นายวิวัฒน์  อัศวศิริเลิศ กรรมการ

๑๓. นางสาวสิริวดี สอนสารี กรรมการ

๑๔. นายวงวัฒน์  ลิ่วลักษณ์ กรรมการ

๑๕. นางวันพร  ศรีเลิศ กรรมการ

๑๖. นายสมชาย  ตรีทิพย์สถิตย์ กรรมการ

๑๗. นายเมธิพจน์  ชาตะเมธิกุล กรรมการ

๑๘. นายสุรินทร์  นัมคณิสรณ์ กรรมการ

๑๙. นางศรินทร  สนธิศิริกฤตย์ กรรมการและเลขานุการ

   

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. นางสาวสายพิณ    นาบ�ารุง นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ 

         กลุ่มงานญัตติและกระทู้

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
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๒. นางสาวอัญช์ชิษฐา   เครือเอียด นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ กลุ่มงานวิชาการ   

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๓. นายมนัสชัย   อุ่นศิริ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ 

         กลุ่มงานญัตติและกระทู้

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ประชุมพิจารณาก�าหนดขอบเขตการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้

กรุงเทพมหานครมีแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในสถานประกอบการ และสามารถด�าเนินการตามความ

ร่วมมือ ๑๐ แนวทาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ก�าหนดไว้ จึงได้ก�าหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษา ดังนี้

๑.  การด�าเนนิงานด้านการส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อมในสถานประกอบการตามความร่วมมอืด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยท�างานในสถานประกอบการ

๒.  การถอดบทเรียนโครงการ Happy Workplace และโครงการ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus 

(BKKGC+) ที่โรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์ด�าเนินการ 

๓.  สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ. ๒๕๖๒ และความเชื่อมโยงไปสู่แนวทางการด�าเนินการด้านสุขภาพ ๑๐ แนวทาง

๔.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ

๕.  การพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการสุขภาพ

๖.  แผนการด�าเนนิงานตามพระราชบญัญตัคิวบคมุโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ของกรุงเทพมหานคร

๗.  การพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

การด�าเนนิงาน : คณะกรรมการวสิามญัฯ ได้รายงานผลการศกึษาในคราวประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมัยประชุม

วิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับ

รายงานผลการศึกษา โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะในเรื่องที่ศึกษา ดังนี้

๑.  การด�าเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยท�างานในสถานประกอบการ

   ๑.๑  รูปแบบ ๑๐ แนวทาง ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบการตามความ

ร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยท�างานในสถานประกอบการ        

          ๑.๑.๑  ให้ส�านักอนามัยด�าเนินงานในส่วนของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร และกรมอนามัยด�าเนินงาน 

ในส่วนของภาคเอกชนและส่วนราชการอื่น     

       ๑.๑.๒ ให้ด�าเนินการอบรมผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในระดับปฏิบัติการถึงระดับหัวหน้าหน่วยงาน      

          ๑.๑.๓   ให้ท�าบนัทกึความตกลง (MOU) กับหน่วยราชการอืน่ โดยเชิญชวนให้เข้ามาด�าเนนิการในรูปแบบ 

๑๐ แนวทาง 

      ๑.๑.๔  ให้ด�าเนินการให้มีโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพโดยท�าเป็นแผนงาน ทั้งโรงอาหารใน 

หน่วยราชการและร้านอาหารที่ประชาชนใช้บริการทั่วไป เช่น ศูนย์อาหาร ฯลฯ

  ๑.๒ การถอดบทเรียนโครงการ Happy Workplace และโครงการ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital 

Plus (BKKGC+)
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          ๑.๒.๑  Happy Workplace การสร้างองค์กรแห่งความสุข

                   ๑.๒.๑.๑  ควรด�าเนนิการเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคคนวยัท�างานในสถานประกอบการ

หรือสถานที่ราชการอย่างต่อเนื่อง 

                 ๑.๒.๑.๒  ควรน�ารูปแบบ ๑๐ แนวทางเป็นประเด็นตั้งต้น และน�ากิจกรรมที่ประสบผลส�าเร็จที่

ท�าให้โครงการ Happy Workplace มาเป็นกิจกรรมด�าเนินการ

                  ๑.๒.๑.๓  ควรผนวกการวางแผนการเงินของทุกคนให้เข้ากับการเตรียมเกษียณอายุ และ 

เพิ่มเติมการจ้างงานผู้สูงอายุ เช่น กรณีข้าราชการที่เกษียณอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มีการจ้างมาเลี้ยงบุตรหลาน 

เจ้าหน้าที่ในที่ท�างานเดิม

                   ๑.๒.๑.๔ ส่วนราชการควรด�าเนินการอย่างเข้มงวด ให้ที่ท�างานเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และสุรา

                  ๑.๒.๑.๕  สร้างและก�าหนดนโยบายให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างแนวคิดให้คนรู้จักออม

เพื่ออนาคต

          ๑.๒.๒ การด�าเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital 

Plus (BKKGC+)

                ๑.๒.๒.๑  ให้น�าประสบการณ์โครงการ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) 

มาใช้ประโยชน์ในความร่วมมอื ๑๐ แนวทาง ได้แก่ การท�าคูม่อื การท�าเกณฑ์ประเมนิ การท�ากระบวนการตดิตามประเมนิผล 

การลงนาม MOU เพือ่ให้ผูเ้กีย่วข้องน�าไปเป็นสญัญาผกูพันการท�างานกบัทกุหน่วยงาน  โดยให้พจิารณาประเดน็และเกณฑ์

ที่จะใช้วัดประเมินผลในแต่ละปีว่าควรเป็นอย่างไร 

              ๑.๒.๒.๒  ให้มีการตั้งคณะกรรมการในระดับกรุงเทพมหานคร โดยมีปลัดกรุงเทพมหานครเป็น

ประธาน และให้มีองค์ประกอบของผู้เกี่ยวข้องกับ ๑๐ แนวทางเป็นกรรมการ เพื่อท�าเกณฑ์ในการติดตามก�ากับให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย มีคู่มือและแนวทางในการประเมิน ให้ได้รับผลการประเมินตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

๒.  กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

     ๒.๑  สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒

          ๒.๑.๑  กรุงเทพมหานครควรด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 

โรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๒๐ โดยด่วน

        ๒.๑.๒  กรงุเทพมหานครควรเตรยีมบคุลากรท่ีมคีวามรู้ ความเข้าใจเพือ่ด�าเนนิการในเรือ่งส่งเสริมสขุภาพ

ป้องกันโรคในสถานประกอบการ ๑๐ แนวทาง ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครยังไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน

           ๒.๑.๓  ควรตั้งส�านักงานสาธารณสุขกลุ่มเขตเพื่อท�าหน้าที่เฝ้าระวังโรคในพื้นที่ และปรับโครงสร้าง 

กองควบคมุโรคตดิต่อเป็นกองควบคุมโรคเพือ่ให้สามารถด�าเนนิการเรือ่งโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อม 

โดยเฉพาะส�านกัอนามยัควรต้องมกีารปรบัปรุงบทบาทหน้าทีข่องหน่วยงาน   ให้มีความชดัเจนและสอดคล้องกับกฎหมาย

ฉบับนี้ด้วย

         ๒.๑.๔ ให้กรงุเทพมหานครด�าเนนิการเผยแพร่ความรู ้และให้เจ้าหน้าทีข่องกรงุเทพมหานครทีเ่ก่ียวข้อง

เข้าใจถึงกฎหมาย บทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้อย่างจริงจัง

       ๒.๑.๕  ให้กรุงเทพมหานครด�าเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลที่ด�าเนินการตรวจเฝ้าระวัง 

โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และให้รวบรวมข้อมูลจากสถานพยาบาลที ่

ด�าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายประกันสังคม
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๓.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ

    ๓.๑  กรุงเทพมหานครควรจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและ

โรคจากสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนฯ ในระดับชาติ

   ๓.๒ ควรก�าหนดมาตรฐานให้โรงพยาบาลที่เป็นหน่วยตรวจมีมาตรฐานเดียวกันและให้มีหน้าที่ตรวจโรคจาก

การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

  ๓.๓  กรุงเทพมหานครควรเตรยีมหน่วยงานรองรบัการขึน้ทะเบยีนและประเมนิมาตรฐานและจดัระบบโรค และ

ตรวจข้ึนทะเบยีนเป็นสถานพยาบาลในการป้องกนั รกัษา ฟ้ืนฟ ูดแูลการบาดเจบ็จากการท�างาน และควรก�าหนดมาตรฐาน

โรงพยาบาลที่จะขึ้นทะเบียนให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยสวัสดิการสังคมด้วย 

๔.  การพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

   ๔.๑ กรุงเทพมหานครควรจัดตั้งและพัฒนาคลินิกโรคจากการท�างานให้ได้มาตรฐาน โดยเริ่มจากการพัฒนา 

โรงพยาบาลทั้ง ๑๑ แห่ง ให้เข้ามาตรฐานคลินิกโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 

  ๔.๒  ส�านกัการแพทย์จะต้องเร่งพฒันาให้มหีน่วยบรกิารอาชวีเวชกรรมและหน่วยบรกิารเวชกรรมสิง่แวดล้อม 

โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน

  ๔.๓  หน่วยงานของกรุงเทพมหานครจะต้องเร่งรัดการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย

๕. แผนการด�าเนนิการตามพระราชบญัญตัคิวบคมุโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๕.๑  ควรมีการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายให้กับเจ้าหน้าที่

    ๕.๒  เร่งรัดการออกบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถด�าเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะกรณี

มีโรคระบาด รวมทั้งโรคที่อาจเกิดจากสิ่งแวดล้อม 

  ๕.๓  ควรประสานการด�าเนนิการให้มกีารมอบอ�านาจให้ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครด�าเนนิการตามกฎหมายนี้

    ๕.๔  ควรเร่งรัดการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานครครั้งแรกโดยเร็ว

๖.  การอบรมหลกัสตูรพนกังานเจ้าหน้าทีเ่พือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัคิวบคมุโรคจากการประกอบอาชพี

และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๖.๑  ควรจดัการอบรมพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา ๕ ตามพระราชบญัญตัฉิบบันี ้เพือ่รบัทราบบทบาทภารกิจ 

วิธีการทางเทคนิค เรื่องการสั่งการ โดยจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้น ใน ๕ กลุ่ม ได้แก่ (๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ (๒) ทีมสอบสวน 

(๓) เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยั นายจ้าง และลกูจ้าง  (๔) หน่วยบรกิาร (๕) อาสาสมคัรจติอาสา โดยท�าให้เป็นรปูแบบเดยีวกนั 

   ๖.๒  การอบรมในกลุม่พนกังานเจ้าหน้าทีค่วรเป็นการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เพือ่ให้เข้าใจในบทบาท ภารกจิ หน้าที ่

ขอบเขตกฎหมาย และสิ่งที่ต้องด�าเนินการ ส่วนกลุ่มทีมปฏิบัติการต้องอบรมให้ทราบถึงด้านเทคนิค การหยุดยั้ง ควบคุม 

ป้องกัน สอบสวนโรค และเรื่องการรักษา การป้องกัน และการฟื้นฟูของโรคที่ก�าหนด โดยจัดการอบรมอย่างสม�่าเสมอ 

  ๖.๓  การอบรมควรจัดท�ารูปแบบให้เป็นมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร และขยายผลไปยังส่ือสาธารณะ  

เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ร่วมด้วย

  ๖.๔  ควรพิจารณาจัดหลักสูตรให้มีความเหมาะสมต่อบทบาทภารกิจและหน้าท่ีของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  

ผูท้ีผ่่านการอบรมต้องได้รบัค่าตอบแทนตามระเบยีบทีจ่ะออกตามมา เพือ่ให้เกดิแรงจงูในการเข้าเรยีน และกลบัไปท�างาน 

โดยควรจัดอบรมอย่างน้อยหลักสูตรละ ๒ สัปดาห์ 
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  ๖.๕  เห็นควรให้ส�านักอนามัยและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดการอบรมให้ความรู้ทีมเฝ้าระวังสอบสวน

เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ทั้ง ๖๘ ทีม ให้ได้รับความรู้เรื่องโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาการ

อบรม ๓-๕ วัน 

  

*สามารถสืบค้นรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่  www.bmc.go.th
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คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาการเดินทางด้วยระบบ ล้อ ราง 
เรือ และการเชื่อมโยง เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว        

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของพลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เรื่อง ขอให้สภา

กรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาการเดินทางด้วยระบบ ล้อ ราง เรือ และการเชื่อมโยง 

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว และลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ 

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาการเดินทางด้วยระบบ ล้อ ราง เรือ และการเชื่อมโยง เพื่อส่งเสริม

เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ประกอบด้วย

๑. พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล ประธานกรรมการ

๒. พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง

๓. นายสมพงษ์  เวียงแก้ว รองประธานกรรมการ คนที่สอง

๔. นายภาส   ภาสสัทธา กรรมการ

๕. นายชยาวุธ   ศิริยุทธ์วัฒนา กรรมการ

๖. นายสุทธิชัย  ทรรศนสฤษดิ์ กรรมการ

๗. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการ

๘. นางสาวดวงพร  รุจิเรข กรรมการ

๙. นายอรรณพ  เพ็ชรวิเศษ กรรมการ

๑๐. รองศาสตราจารย์ ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการ

๑๑. นายศุภิชัย  ตั้งใจตรง กรรมการ

๑๒. ศาสตราจารย์ ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการ

๑๓. นายฐาปนา  บุณยประวิตร กรรมการ

๑๔. นายสุรพงษ์  เมี้ยนมิตร กรรมการ

๑๕. พลต�ารวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก กรรมการ

๑๖. พลต�ารวจเอก นิธิธร จินตกานนท์ กรรมการ

๑๗. นายมานิต  เตชอภิโชค กรรมการ

๑๘. นายไทวุฒิ  ขันแก้ว กรรมการ

๑๙. นายสมชาย  เดชากรณ์ กรรมการ

๒๐. นางสาวสุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์ กรรมการ

๒๑. นางสาวชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย กรรมการ

๒๒. นายเอกชัย  เรืองรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. นายภิษัช     สีไธสง นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ 

         กลุ่มงานญัตติและกระทู้

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
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๒. นายมนัสชัย  อุ่นศิริ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

         กลุ่มงานญัตติและกระทู้

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๓. นางสาวกมลวรรณ   จันทระ เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน 

         ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�าหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษา การพัฒนาการเดินทาง

ด้วยระบบล้อ ราง เรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ออกเป็น ๖ แนวทาง ประกอบด้วย

๑. จัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๒. การแก้ไขปัญหาคอขวดและจุดตัด

๓. การจัดสร้างสถานที่จอดรถให้เพียงพอ

๔. การเชื่อมระบบ ล้อ ราง เรือ

๕. การสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน

๖. การสร้างวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมาย

การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษา ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

สมยัประชุมสามัญ สมยัทีส่อง (ครัง้ท่ี ๓) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๓ เมือ่วนัพธุท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 

กับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ มีเรื่องที่ศึกษาและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. การจัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สถิติจากกรมการขนส่งทางบก จ�านวนรถท่ีจดทะเบียนสะสม ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ มีจ�านวนรถท่ี 

จดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานครประมาณ ๙,๘๒๐,๙๘๗ คัน แบ่งเป็น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ประมาณ 

๔.๒ ล้านคัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ประมาณ ๑.๓ ล้านคัน รถยนต์รับจ้างบรรทุกโดยสารไม่เกิน ๗ คน ๗๗,๘๖๗ คัน 

รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ประมาณ ๓.๕ ล้านคัน และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คัน รถโดยสาร 

ทัง้ประจ�าทางและไม่ประจ�าทาง และส่วนบคุคล ประมาณ ๔๓,๐๐๐ คนั และรถบรรทุก ประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ คนั มคีวามยาว 

ของถนนรวมกันประมาณ ๖,๗๐๐ กิโลเมตร มีสัญญาณไฟจราจร จ�านวน ๕๐๕ แยก การควบคุมสัญญาณไฟจราจร 

โดยเจ้าหน้าทีต่�ารวจ จ�านวน ๘๘ สถานตี�ารวจนครบาลและสถานตี�ารวจภธูรในเส้นทางเชือ่มโยง ในพืน้ทีป่รมิณฑลทีม่พีืน้ที่ 

และถนนเชือ่มต่อกบักรงุเทพมหานครอกี ๖ จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดันนทบรุ ีปทมุธาน ีฉะเชิงเทรา สมทุรปราการ สมทุรสาคร 

และนครปฐม การควบคุมสัญญาณไฟจราจรทั้งหมดดังกล่าวไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขาดความเชื่อมโยงต่อเนื่อง  

ไม่เป็นระบบเดียวกัน ต่างคนต่างท�า ท�าให้การเคลื่อนตัวของรถเกิดความล่าช้า ติดขัด 

๒. การแก้ไขปัญหาคอขวดและจุดตัด

การจราจรที่ติดขัดเคลื่อนตัวช้าไม่คล่องตัวน้ันอาจเกิดจากคอขวด (Bottleneck) ตามความหมายด้านวิศวกรรม

จราจร คือ จุดหรือช่วงหนึ่งบนถนนที่ก่อให้เกิดสภาพการจราจรติดขัดด้านเหนือน�้า (ก่อนถึงจุดคอขวด) ส่วนด้านท้ายน�้า 

(หลังจุดคอขวด) จะมีสภาพการจราจรเบาบาง คอขวดจะเกิดขึ้น เมื่อมีปริมาณจราจรบนถนนเส้นนั้นสูงและมีอุปสรรค 

บางอย่างท�าให้อัตราการเคลื่อนตัวของกระแสจราจรลดลง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากลักษณะกายภาพของถนน ทางลาดชัน  
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ทางร่วม ทางแยก คอสะพาน จดุกลบัรถ หรอืการปิดช่องจราจรเพือ่ปรบัปรงุก่อสร้าง การจราจรทีต่ดิขัดเน่ืองจากรถบรรทกุ

หรือรถโดยสารประจ�าทางเปลี่ยนเลนบริเวณจุดคอขวด 

๓. การจัดสร้างสถานที่จอดรถให้เพียงพอ (Smart Parking)

ปัญหาการจดัการพืน้ทีจ่อดรถเป็นอกีประเดน็ทีเ่ร่งด่วนทีค่วรจดัการทีเ่กดิจากการเสยีพืน้ทีจ่อดรถรมิทางและพืน้ที่

สาธารณะ ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ การหาที่จอดรถยาก และค่าใช้จ่ายที่จอดรถ เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้น การส่งเสริม 

การใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ลดปัญหาเรื่องการจอดรถ หรือการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้ลดลง การจัด

พื้นที่จอดรถจึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ควรน�ามาพิจารณา

   

๔. การเชื่อมระบบล้อ ราง เรือ

จุดประสงค์ของการเช่ือมระบบ ล้อ ราง เรือ รวมท้ังสนามบิน คือการสร้างสภาพแวดล้อมให้ประชาชนมีความ

สะดวกในการเดนิทางเพือ่การด�ารงชวีติในแต่ละวนั เริม่จากบ้านพกัไปยงัทีท่�างาน รวมทัง้การเดนิทางเพือ่การอย่างอืน่ เช่น  

การนดัหมายทางธรุกจิ การท่องเทีย่ว ฯลฯ เพือ่จงูใจให้ประชาชนทีใ่ช้รถยนต์ส่วนตวัให้น้อยลงและส่งเสรมิให้ใช้รถสาธารณะ

ให้มากขึน้ ทัง้รถประจ�าทาง รถไฟฟ้า และทางเรอื โดยให้มคีวามเชือ่มโยงกันในการเดนิทาง เพิม่ความสะดวกในการเดนิทาง  

เมื่อประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น 

  

๕. การสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร 

กรงุเทพมหานครเป็นเมอืงหลวงของประเทศไทย เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครฐั ทัง้ระดบักระทรวงและระดบักรม  

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ระดับกรุงเทพมหานคร ส�านัก ส�านักงานเขต โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานของ 

ภาคเอกชน และบ้านเรือนทีอ่ยูอ่าศยัของประชาชน หากทกุหน่วยงานดงักล่าวได้มกีารบรูณาการการปฏิบตัทิัง้ในเรือ่งของคน  

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และแผนงานต่าง ๆ ร่วมกันแล้ว จะท�าให้การด�าเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เป็นการประหยดังบประมาณในภาพรวมอกีด้วย หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการขนส่ง ประกอบด้วย  

กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท  

ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 

  

๖. การสร้างวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมาย

ปัจจุบันเด็กและเยาวชนจ�านวนมาก มีความจ�าเป็นต้องเดินทางไปยังสถานศึกษาด้วยตนเองในรูปแบบต่าง ๆ  

ทัง้เดนิเท้า การใช้บรกิารรถโดยสารรถประจ�าทาง ซึง่ล้วนแต่มคีวามเส่ียงในการใช้รถใช้ถนนด้วยกนัทัง้ส้ิน ส�าหรับการเลือก

ใช้เส้นทางทีม่คีวามนยิมมากทีส่ดุและเป็นสาเหตสุ�าคญัของการเกดิอุบตัเิหตสูุงกคื็อ ขบัขีห่รอืซ้อนท้ายรถจกัรยานยนต์ไปยงั

สถานศกึษา ซึง่บางคนมพีฤตกิรรมเสีย่งในการขับข่ี เช่น ขาดประสบการณ์และทกัษะในการขบัขี ่ประมาท ชอบความเสีย่ง 

คดิว่าตวัเองเก่ง ชอบขบัขีเ่รว็ด้วยความคะนองตามวยั ไม่รูว่้าสิง่ใดเป็นอนัตราย การขบัขีแ่บบเมาแล้วขับ ไม่เคารพกฎจราจร  

ขาดจิตส�านึกในการใช้รถใช้ถนน ไม่ใส่ใจในความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง พฤติกรรมเหล่าน้ีส่งผลให้การ 

เกดิอบุตัเิหตใุนเดก็และเยาวชน ซ่ึงจะต้องให้ความรูค้วามเข้าใจ ปลกูฝังจติส�านกึความปลอดภยัให้เหมาะสมกบัวยั โดยผ่าน 

การเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนในหลาย ๆ ช่องทางที่เหมาะสม     

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามัญฯ 

๑.  ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานคร อาจเกิดจากการจัดการจังหวะสัญญาณไฟจราจรที่ไม่เหมาะสม 
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กับปริมาณจราจร ทั้งในแง่ของระยะเวลาไฟสัญญาณและจังหวะสัญญาณ (phasing) ซึ่งโดยทั่วไปมักจะปล่อยจราจร 

ในแต่ละทศิทางไม่เป็นจงัหวะสอดคล้องกนั จงึท�าให้ลดประสิทธิภาพในการระบายจราจรในแต่ละทางแยก จงึมีความจ�าเป็น

ในการจัดตั้งศูนย์บังคับการควบคุมการจราจรในกรุงเทพมหานคร 

๒.  การแก้ไขปัญหาการจราจรจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดช่องทางพิเศษขนส่งมวลชน (High-Occupancy- 

Vehicles Lanes) และในบางกรณพีบว่าอตัราการงานด้านจราจรท่ีมจี�านวนการใช้ทีต่�า่ ไม่เตม็ขดีความสามารถในการรองรบั 

ของถนน เช่น รถยนต์ส่วนบุคคลจะมีผู้ที่ใช้งานจ�านวนคนนั่ง ๑-๒ คน 

๓.  การบังคับใช้กฎหมายหรือมาตรการของกรุงเทพมหานครที่ควรออกข้อก�าหนดหรือประกาศเกี่ยวกับการ 

จอดรถข้างทางริมถนนเป็นพื้นที่ห้ามจอดรถ เพื่อลดการกีดขวางการจราจรท�าให้เกิดการสัญจรได้อย่างคล่องตัวในทุกเลน

๔.  ปัญหาการใช้พืน้ทีข้่างทางและทางเท้า ซึง่พบในบางพืน้ทีท่ีม่กีารใช้ทางเท้าเพือ่ค้าขายท�าให้คนเดนิเท้าต้องเลีย่ง 

ลงมาเดินบนถนน ซึ่งนอกจากจะอันตรายท�าให้เกิดอุบัติเหตุแล้ว ยังท�าให้เกิดการจราจรติดขัด รถมีการชะลอตัว ควรจะ 

ประสานความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการค้า ส�านักงานเขต ส�านักเทศกิจ โดยจัดท�านโยบายและข้อตกลงความ 

ร่วมมือกันในทุกภาคส่วน 

๕.  การเสนอจุดผ่อนปรน จุดสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางม้าลายที่มีลักษณะเป็นปุ่มกด และกล้องตรวจจับ

อัจฉริยะ เพื่ออ�านวยความสะดวกและเป็นการส่งเสริมการเดินเท้าในพื้นที่ 

๖. การรณรงค์ การอบรมให้ความรู ้กบัเยาวชนนกัเรยีนนกัศกึษา และหน่วยงานต่าง ๆ  ให้ตระหนกัถงึสภาพปัญหา

การจราจรที่สะท้อนให้ตระหนักถึงปัญหาการจราจรที่ติดขัด  

๗. การประสานงานและจัดท�าข้อตกลงเกี่ยวการขนส่งระบบล้อ รถบริการสาธารณะขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

ในการด�าเนินการจัดการสัมปทานเส้นทาง ข้อตกลงและข้อก�าหนดเรื่องราคา การแสวงหาก�าไรที่เป็นธรรมตอบรับการใช้

บริการรถโดยสาร 

๘. เสนอแนะจัดท�าระบบ Feeder ระบบขนส่งรองที่รองรับระบบขนส่งหลัก ให้เกิดการเชื่อมต่อการเดินทางจาก

บริเวณศนูย์คมนาคมขนส่งกลางบางซ่ือ - พหลโยธนิ ทีร่องรับรถบริการในพืน้ทีร่อบสถานขีนส่ง สวนสาธารณะจตจุกัร และ 

การเช่ือมต่อบริเวณสถานีรถไฟฟ้า และจุดจอดรถส่งผู้โดยสารรถประจ�าทาง รถแท็กซี่ ให้เกิดการเช่ือมต่อด้วยระบบล้อ  

และการเดินเท้าด้วย Sky Walk หรือ Cover Walk Way ส�านักการจราจรและการขนส่ง กรุงเทพมหานคร ควรจัดท�า

พื้นที่ต้นแบบเส้นทางการเดินรถแบบ Feeder เพื่อเพิ่มช่องการเดินทางให้กับประชาชนที่เป็นลักษณะรถใช้พลังงานไฟฟ้า  

การจัดการอัจฉริยะที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

๙.  การด�าเนินจัดท�าแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของ

กรงุเทพมหานคร โดยการรวบรวมโครงการต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการแก้ไขการจราจร การเหล่ือมล�า้การท�างาน และการจดั

พืน้ทีจ่อดรถร่วมกัน รวมถงึการจัดโครงสร้างองคก์รใหมท่ี่เกีย่วข้องดา้นงานจราจรในกรงุเทพมหานคร เช่น กองบังคบัการ

จราจร ส�านักการจราจรและขนส่ง ที่จ�าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางในการดูแล 

๑๐. การน�าเสนอมาตรการ อ�านาจหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ สามารถจัดท�ามาตรการที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ 

การจราจร เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถออกข้อบัญญัติหรือประกาศให้เกิดการด�าเนินการให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน 

๑๑. การจัดการเรื่องงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ สรุปรวมแบบบูรณาการที่ควรมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ให้

ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการจราจร เกิดการขับเคลื่อนแบบ Smart Mobility การประชาสัมพันธ์เรื่องการบริการสัญจร

สาธารณะ ทางเท้า ทางการสัญจรรถขนส่งมวลชน และควรมีตัวชี้วัดระดับความส�าเร็จในการก�าหนดมาตรการและการ

ด�าเนินการตาม KPI 

๑๒. การส่งเสริมการเป็นเมือง Walkable City เชื่อมต่อกับระบบ Traffic Transport และจัดพื้นที่ Zoning Price 

ที่เป็นเขตควบคุมการจราจร และการจัดตั้งกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาการจราจร 
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๑๓. การมุ่งเน้นให้เป็นเมืองแห่งการเดินเท้า เรื่องการเดินทางเท้าใช้ระยะเวลาประมาณ ๑๕ นาที ด้วยการเดินเท้า

ไปยังพื้นที่สาธารณะหรือบริเวณต่าง ๆ ของเมือง การจัดท�าสมาร์ทบล็อกในประเทศไทย เช่น พื้นที่บริเวณย่านเยาวราช 

ตามแนวคิดการพัฒนาเมืองกฎบัตรรัตนโกสินทร์ โดยเสนอแนะให้เป็นพื้นที่เพื่อการเดินเท้าเป็นหลัก และมีการเช่ือมต่อ

ระบบ feeder ควบคู่กับความคุ้มค่าที่มาจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคนที่เดินทางต่อวัน ค่าเฉลี่ยของคนที่ใช้บริการ

รถยนต์ต่อวัน รวมถึงค่าใช้จ่าย housing transportation Index (price) โดยลดความจ�าเป็นในการเดินทาง การจัดท�า 

superblock การจัดท�า multimodal transportation center โดยการจัดท�าระบบ Feeder แต่จ�าเป็นจะต้องศึกษา

นโยบายและยุทธศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง TOD Funding กองทุนรัฐบาล หรือกรุงเทพมหานคร

ที่เป็นกองทุนกลางที่จัดสรรเงินและการควบคุมราคากลางของการเดินทางในระบบต่าง ๆ 

*สามารถสืบค้นรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.bmc.go.th
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คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

 

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ เมือ่วนัพธุที ่๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทีป่ระชุมได้พจิารณาญตัตขิอง นายภาส ภาสสทัธา เรือ่ง ขอให้สภากรงุเทพมหานคร

ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น และที่ประชุมลงมติ

เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ 

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ประกอบด้วย

๑. นายค�ารณ   โกมลศุภกิจ ประธานกรรมการ

๒. นายชยาวุธ   ศิริยุทธ์วัฒนา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง

๓. นายวิชาญ   ธรรมสุจริต รองประธานกรรมการ คนที่สอง

๔. นายภาส   ภาสสัทธา กรรมการ

๕. นางสุกัญญา  สุวัฒนวงศ์ กรรมการ

๖. นายเชนทร์   วิพัฒน์บวรวงศ์ กรรมการ

๗. พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง กรรมการ

๘. นายอภิรัตน์  ศิวพรพิทักษ์ กรรมการ

๙. นายสุวิทย์   โตนวม กรรมการ

๑๐. นายสุมิต  แสนกุลศิริศักดิ์ กรรมการ

๑๑. นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ กรรมการ

๑๒. นายประพาส  เหลืองศิรินภา กรรมการ

๑๓. นายโรจน์  ไตรวิทยาศิลป์ กรรมการ

๑๔. นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. นายธนาพงศ์    ทองประดิษฐ์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการ

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒. นายมนัสชัย    อุ่นศิริ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

         กลุ่มงานญัตติและกระทู้ 

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�าหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้

๑.  ศึกษาความเป็นมาและข้อมูลของโครงการรถบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น 

ได้แก่ วัตถุประสงค์  สาระส�าคัญตามบันทึกข้อตกลงการมอบหมายกิจการในอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ

โครงการรถบริการส�าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ระยะเวลา ๕ ปี  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และขั้นตอนการให้บริการ

๒.  ศึกษาผลการด�าเนินงานของโครงการรถบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุท่ีใช้รถเข็น  

งานบริหารจัดการส�านักงานและศูนย์จอดรถ งานบริหารจัดการเดินรถ การสนับสนุนของผู้เข้าร่วมโครงการ และการ

ประเมินส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
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การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษา ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

สมยัประชมุสามญั สมยัแรก (ครัง้ที ่๑) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๓ เมือ่วนัพธุที ่๘ มกราคม ๒๕๖๓ ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 

กับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะในเรื่องที่ศึกษาดังนี้  

๑.  การจัดบริการเป็นหลักการที่ดีโดยควรจัดบริการให้เหมาะสมตามความจ�าเป็นเพื่อให้บริการแก่ประชาชน 

ที่มีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงการบริการสาธารณะได้ด้วยตนเอง และให้ค�านึงถึงความเหมาะสมของต้นทุนในการจัดบริการ

เป็นส�าคัญ

๒.  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการให้บริการ อาจปรับเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น “การจัดบริการด้านขนส่งมวลชนให้

แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุท่ีใช้รถเข็นท่ีด้อยโอกาสหรือขาดความพร้อม” เพื่อให้ผู้ยากไร้หรือผู้ที่มีปัญหาในการเข้าถึงบริการ

สาธารณะได้มีที่พึ่งพาในการใช้ชีวิตประจ�าวันในสังคมเมืองได้

๓. การด�าเนินการตามข้อตกลงที่ก�าหนดไว้ มีหลายประการที่ท�าให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์

  ๓.๑  ตามบนัทกึข้อตกลงฯ ข้อ ๑ ค�าจ�ากดัความ “ทรัพย์สนิของบรษิทั” ท�าให้เมือ่ส้ินสุดระยะเวลาด�าเนนิการแล้ว 

รถยนต์ตู้ ลิฟต์ฯ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด 

         อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวแทนต่อตัวการ 

มาตรา ๘๑๐ “(วรรคแรก) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นบรรดาที่ตัวแทนได้รับไว้เกี่ยวด้วยการเป็นตัวแทนนั้น ท่านว่าตัวแทน

ต้องส่งให้แก่ตัวการจงส้ิน (วรรคสดุท้าย) อนึง่ สทิธทิัง้หลายซ่ึงตวัแทนขวนขวายได้มาในนามของตนเอง แต่โดยฐานทีท่�าการ

แทนตัวการนั้น ตัวแทนก็ต้องโอนให้แก่ตัวการจงสิ้น” ดังน้ัน ทรัพย์สินจากการด�าเนินการฯ ซึ่งได้มาจากงบประมาณที่

กรุงเทพมหานครอุดหนุน จึงควรตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร

     ๓.๒  ตามบันทึกข้อตกลงฯ ข้อ ๔.๑ กรุงเทพมหานครตกลงจัดสรรเงินอุดหนุนให้บริษัทฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนนิโครงการโดยแบ่งจ่ายเงนิล่วงหน้าเป็นรายปีและตกลงจะจ่ายเงนิภายใน ๓๐ วนั นบัจากวนัเริม่งานหรอืนบัจากวนัครบ

ก�าหนดระยะเวลาช่วงปีที่ผ่านมา คณะกรรมการวิสามัญฯ เห็นว่าเป็นการด�าเนินการที่ไม่เหมาะสม เพราะเป็นการจ่ายเงิน 

ล่วงหน้าทั้งปีเต็มจ�านวน ซึ่งการด�าเนินการในลักษณะนี้ควรจ่ายเงินเป็นรายงวดตามผลงานที่บริษัทฯ ด�าเนินการได้จริง

  ๓.๓  ตามบนัทกึข้อตกลงฯ ข้อ ๔.๖ “กรงุเทพมหานครตกลงจะไม่ด�าเนนิการเข้าท�าธรุกรรมหรอืนติกิรรมอืน่ใด 

ทีม่ลีกัษณะเป็นการมอบหมายให้บคุคลอืน่เข้ามามสีทิธใินการด�าเนนิโครงการหรอืสทิธอิืน่ใดทีเ่กีย่วข้องหรอืเกีย่วเนือ่งกบั

โครงการ” และข้อ ๕.๓ วรรคแรก “ในการรับมอบหมายในการด�าเนินโครงการ บริษัทฯ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องอาจมอบหมายหรือจ้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ามาด�าเนินงานทั้งหมด หรือบางส่วนของโครงการก็ได้ โดยบริษัทฯ 

มีหน้าที่ด�าเนินการให้บุคคลดังกล่าวด�าเนินโครงการ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครดั” จะเหน็ได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้บรษิทั กรงุเทพธนาคม จ�ากดั สามารถมอบช่วงโครงการทัง้หมดหรอืบางส่วน

ให้บคุคลอืน่มาด�าเนนิการได้ แต่กลบัจ�ากดัสทิธิก์รงุเทพมหานครมใิห้ท�าธรุกรรมหรอืนติกิรรมกบับคุคลอืน่ด�าเนินโครงการ

ในลักษณะเดียวกันหรือให้สิทธิ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับโครงการ

๔. ในระหว่างท่ีบันทึกข้อตกลงน้ียังไม่ส้ินสุดระยะเวลา กรุงเทพมหานครควรด�าเนินการแก้ไขบันทึกข้อตกลงฯ  

ในประเด็น ดังนี้

    ๔.๑  ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องเกิดขึ้นจากหลักการของกฎหมายตัวการตัวแทนที่บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด  

ในฐานะกระท�าการแทน ต้องส่งให้/โอนให้ กรุงเทพมหานครในฐานะตัวการ

    ๔.๒  การจ่ายเงินให้เป็นการจ่ายเงินเป็นรายงวดตามผลงานที่บริษัทฯ ด�าเนินการได้
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    ๔.๓ การจ�ากัดสิทธ์ิกรุงเทพมหานครมิให้ท�าธุรกรรมหรือนิติกรรมกับบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกันหรือสิทธิ์

ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับโครงการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กรุงเทพมหานครสามารถให้บริการได้ทันเหตุการณ์ได้

มาตรฐานการบริการ หากกรุงเทพมหานครประเมินผลการท�างานของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด แล้วว่าปฏิบัติงานได้

ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมตามดุลยพินิจของกรุงเทพมหานคร

๕. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีผลบังคับใช้แล้ว  

กรุงเทพมหานครต้องด�าเนินการดังกล่าวด้วย เนื่องจากเงินที่ได้จากการมอบหมายนี้เป็นไปตามนิยาม “เงินอุดหนุน” คือ  

เงนิทีก่รุงเทพมหานครตัง้งบประมาณ อดุหนนุให้แก่หน่วยงานของรฐัหรอืองค์กรอืน่ใดทีข่อรบัเงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใช้จ่าย

ในการสนับสนุนการด�าเนินงานของกรุงเทพมหานคร เพราะการไม่ด�าเนินการดังกล่าว ไม่เพียงแต่ไม่ชอบด้วยข้อบัญญัติฯ 

ยังไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติการวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก�าหนดให้การใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน 

ภาครฐัในการปฏิบตัหิน้าทีต้่องเป็นไปตามรายการและวงเงนิงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรฐั รวมถงึอาจจะขดัแย้ง 

กับหลักการงบประมาณที่ก�าหนดให้ไม่สามารถโอนหรือน�าไปใช้ในรายการอื่นได้นอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนด  

ซึ่งในลักษณะที่กรุงเทพมหานครโอนเงินไปให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ลักษณะนี้อาจจะเป็นการจ่ายเงินผิดประเภท

๖.  ควรมีการประเมินผลการด�าเนินงานประจ�าปีโดยกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่โดยบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด  

เพราะจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนมากกว่าการให้ตัวเองประเมินตัวเอง เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

คุม้ค่ากบัเงนิงบประมาณทีไ่ด้สญูเสยีไป รวมถงึเสนอรายงานผลการประเมนิฯ ต่อสภากรงุเทพมหานครในฐานะผูพ้จิารณา

ให้ความเห็นชอบงบประมาณตามบันทึกข้อตกลงฯ ทราบด้วย

๗. หมายเลขที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร Call Center ควรเป็นตัวเลขที่จดจ�าได้ง่ายไม่ต้องมีหลายหลัก (ควรเป็น

ตัวเลขสี่หลักไม่ใช่ตัวเลข ๙ - ๑๐ หลักอย่างที่เป็นปัจจุบันนี้) เพื่อให้ประชาชนที่มองเห็นด้านนอกของตัวรถที่ให้บริการ

สามารถบอกต่อได้อย่างไม่ยากล�าบาก

๘.  จากสถติติวัเลขผูใ้ช้บรกิารทีผ่่านมา บริษทั กรงุเทพธนาคม จ�ากดั ควรวางแผนการประชาสัมพนัธ์การให้บรกิาร

ให้ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายให้มากกว่าที่เป็นอยู่ 

๙.  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการตามภารกิจนี้แล้ว กรุงเทพมหานครควรด�าเนินการ ดังนี้ 

   ๙.๑  เมื่อกรุงเทพมหานครได้แก้ไขบันทึกข้อตกลงข้อ ๔.๓.๑ แล้ว หากยังไม่มีการด�าเนินการประการใด 

กรุงเทพมหานครอาจจะพิจารณาน�าทรัพย์สินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์โดยมอบให้ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล

สังกัดกรุงเทพมหานครที่มีความพร้อม เพื่อน�าไปให้บริการประชาชนที่มีความเดือดร้อนต่อไป

  ๙.๒ กรณทีีป่ระสงค์จะไม่ว่าจ้างโดยเฉพาะเจาะจงกบับรษัิท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ต่อไป ควรจะมกีารเปิดกว้าง 

ให้มีการแข่งขันทั้งด้านประสิทธิภาพและราคาให้ได้มีการแข่งขันมากที่สุด ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

  

*สามารถสืบค้นรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.bmc.go.th
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คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟใน
อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุวิสามญั สมยัแรก (ครัง้ที ่๑) ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๖๒ เมือ่วนัพุธที ่๕ มถินุายน ๒๕๖๒ ทีป่ระชมุได้พจิารณาญัตตขิองนายสมบรูณ์ ม่วงกล�า่ เร่ือง ขอให้สภากรงุเทพมหานคร

ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พื้นที่

กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ 

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พื้นที่

กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย

๑. นายสมบูรณ์  ม่วงกล�่า ประธานกรรมการ

๒. พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง

๓. พันต�ารวจโท สมเกียรติ นนทแก้ว รองประธานกรรมการ คนที่สอง

๔. นายกิตติ   บุศยพลากร กรรมการ

๕. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต กรรมการ

๖. พลโท โชติภณ  จันทร์อยู่ กรรมการ

๗. นายอภิรัตน์  ศิวพรพิทักษ์ กรรมการ

๘. นายพิชญะ   จันทรานุวัฒน์ กรรมการ

๙. นายจุลดิษย์  จายนียโยธิน กรรมการ

๑๐. นายไทวุฒิ  ขันแก้ว กรรมการ

๑๑. นายนพดล  ฉายปัญญา กรรมการ

๑๒. นายอาฤทธิ์  ศรีทอง กรรมการ

๑๓. นายธีรยุทธ  ภูมิภักดิ์ กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. นางสาวสายพิณ   นาบ�ารุง นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ 

         กลุ่มงานญัตติและกระทู้ 

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒. นายธนาพงศ์    ทองประดิษฐ์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการ

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�าหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้

๑. ศึกษาและพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของส�านัก

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการถอดบทเรียนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร  

๒.  ตัง้คณะอนกุรรมการพจิารณาแนวทางการป้องกนัอคัคภียัและการอพยพหนไีฟในอาคารของกรงุเทพมหานคร  

โดยมี พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เป็นประธานอนุกรรมการ 
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การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษา ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ 

เหน็ชอบกบัรายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัฯ โดยคณะกรรมการวสิามญัฯ มข้ีอเสนอแนะ เพือ่แก้ไขปัญหา

ด้านต่าง ๆ ดังนี้  

๑.  ปัญหาด้านบุคลากรในการปฏิบัติงาน

  ๑.๑ พนักงานดับเพลิงควรเป็นสายงานเฉพาะทาง เนื่องจากต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ เน่ืองจากภารกิจท่ีปฏิบัติมีความเส่ียงและไม่สามารถก�าหนดช่วงเวลาได้ โดยให้มีการก�าหนด

ช่วงอายุและขีดความสามารถของบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและรองรับบุคลากรที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น 

  ๑.๒  เห็นควรมีการเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๓  เห็นควรมีการก�าหนดอัตราเงินค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเสี่ยงภัยหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้เหมาะสมเพียงพอ  

เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ทุ่มเทเส่ียงชีวิต และพิจารณาให้พนักงานดับเพลิงมีวันปฏิบัติราชการเหมือนกับ

ข้าราชการอื่น ทั้งนี้ ทุกครั้งที่ออกปฏิบัติหน้าที่ พนักงานดับเพลิงมีความเสี่ยงภัยถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งจะท�าให้ครอบครัวขาด

ทีพ่ึง่ และพนกังานดับเพลิงหากบาดเจ็บหรอืพกิาร จะไม่ได้รบัเงินเพิม่พเิศษรายเดอืนเพราะไม่สามารถทดสอบสมรรถภาพ

ทางร่างกาย และออกปฏิบัติหน้าที่ได้

๒. ปัญหาด้านพื้นที่รับผิดชอบ

  เห็นควรให้มีสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมพื้นที่ในทุกๆ ส�านักงานเขต ทั้งทางบกและทางน�้า  

รวมท้ังจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการ  

จ�านวน ๓ สถานี คือ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดอนเมือง สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพหลโยธิน สถานีดับเพลิงและกู้ภัย

เฉลิมพระเกียรติ และขยายไปยังสถานีดับเพลิงและกู้ภัยอื่นๆ ซึ่งจะท�าให้สามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุด้วยความรวดเร็วเป็นไป

ตามมาตรฐานสากล ลดการสูญเสียของประชาชน 

๓.  ปัญหาด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย

  เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่มีการก�าหนดให้ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อ�านวยการกรุงเทพมหานคร สามารถมอบอ�านาจในการสั่งการ ควบคุม ก�ากับดูแลการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร บัญชาการเหตุการณ์ ให้ผู้อ�านวยการส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหรือหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้มีการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย โดยให้มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการสาธารณภัยออกเป็น ๒ ส่วน คือ ผู้อ�านวยการ

เหตุการณ์ (Incident Director) กับผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) ซึ่งถ้าเป็นสาธารณภัยขนาดเล็ก 

หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่เกิดเหตุมีเอกภาพในการสั่งการและบัญชาการเหตุการณ์ ในขณะที่ผู้อ�านวยการ

เขตในฐานะผู้ช่วยผู้อ�านวยการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อ�านวยการเหตุการณ์ มีอ�านาจส่ังการส่วนราชการและหน่วยงาน

ของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้ช่วยเหลือหรือร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และมีอ�านาจสั่งการ ควบคุม และก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

และอาสาสมคัรของกรงุเทพมหานคร ผูอ้�านวยการส�านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจะเป็นผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ และ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ�านวยการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะรองผู้อ�านวยการ

กรุงเทพมหานคร เป็นผู้อ�านวยการเหตุการณ์ การแยกอ�านาจดังกล่าวท�าให้เกิดความเป็นเอกภาพมากขึ้นในการบริหาร
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จัดการสาธารณภัย เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และผ่านการฝึกอบรม

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะสามารถเข้ามาบัญชาการเหตุได้ โดยไม่ต้องรอผู้อ�านวยการเหตุการณ์

๔. ปัญหาอุปกรณ์และยานพาหนะการปฏิบัติงาน

  ๔.๑ เห็นควรให้มีการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมและบ�ารุงรักษาประจ�าปีตามวงรอบโดยไม่ต้องรอให้เกิด

การช�ารุดเสียหายค่อยน�าไปเข้าซ่อม และควรให้มีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมรถและอุปกรณ์ดับเพลิง เน่ืองจากรถและอุปกรณ ์

ดับเพลิงเป็นอุปกรณ์เฉพาะ ต้องใช้ช่างที่มีความช�านาญและเข้าใจหลักการท�างาน รวมทั้งให้มีการเคลื่อนย้ายรถออกจาก

สถานดีบัเพลงิโดยให้คงไว้เฉพาะวสัด ุอปุกรณ์ เครือ่งมอื เคร่ืองใช้ และยานพาหนะ ตามภารกจิและมาตรฐานสถานดีบัเพลงิ 

และกู้ภัย 

  ๔.๒  เห็นควรให้มีการน�าเครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่ VHF ( Very High Frequency) กลับมาใช้ เนื่องจาก

ระบบเป็นการส่งจากเคร่ืองต้นทางไปยงัเครือ่งปลายทางโดยตรง สามารถทะลุทะลวงได้ดกีว่า แต่ไปได้ไม่ไกลมากนกัเพราะ

ถูกบดบังจากตึกสูง เหมาะกับระยะไม่ไกลมาก โดยเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง ระบบวิทยุสื่อสารจะ

ยังคงใช้การได้ 

๕. ปัญหาด้านโครงสร้างหน่วยงาน

  ๕.๑  ปัญหาการปฏบิติังานเก่ียวกบัสารเคม ีควรแก้ไขกฎหมาย ระเบยีบ หรอืออกข้อบญัญตั ิเพ่ือก�าหนดให้การ

ขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายท่ีผ่านเข้ามาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ต้องแจ้งให้ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ทราบถงึชนดิ ขนาดบรรจ ุการออกฤทธิ ์แนวทางการเกบ็กู ้การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ฯลฯ เพือ่วางแผนในการตอบโต้ เกบ็กู้ 

ตดิตามในกรณเีกดิเหตสุาธารณภัย รวมทัง้จดัให้มกีารถ่ายโอนภารกจิด้านสารเคมแีละวตัถอุนัตรายมาสังกดัยงัส�านกัป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั เพือ่ให้การปฏบิตังิานมเีอกภาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ หรอืให้มกีารเพิม่เครือ่งมอื อปุกรณ์ และ

บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถท�างานทางด้านสารเคมีได้ทันที

  ๕.๒  ปัญหาการปฏิบตังิานเกีย่วกบักฎหมายอาคารเหน็ควรให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ (ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร) 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการดังนี้

     ๕.๒.๑  ก่อนการอนญุาตก่อสร้าง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลือ่นย้ายอาคาร ควรให้มกีารตรวจ พจิารณาแบบ

แปลนหรือเห็นชอบเกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยจากส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

     ๕.๒.๒  ก่อนการรบัรองการก่อสร้างหรอืเปิดใช้อาคาร ให้มกีารตรวจสอบระบบและอปุกรณ์ในการป้องกนั

และระงับอคัคภียั สมรรถนะของระบบและอปุกรณ์ตามการออกแบบ แผนในการบรหิารจดัการสาธารณภยั แผนในการบ�ารงุ

รกัษาระบบและอปุกรณ์ในการป้องกันและระงับอคัคภียั เพือ่ให้เกดิความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้ผ่านการ

เห็นชอบจากส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกท้ังให้มีการส่งมอบแบบแปลนแผนผังระบบป้องกันอัคคีภัยอาคาร

ทุกชั้นท่ีแสดงต�าแหน่งห้องทุกห้อง แผนการบรรเทาสาธารณภัยและการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในรูปแบบ 

เอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กับส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเก็บรวบรวม เพื่อสามารถบริหารจัดการ 

ฐานข้อมูลอาคารและวางแผนการเข้าไปบรรเทาสาธารณภัยในอาคารที่เกิดเหตุด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

     ๕.๒.๓ อาคารทีเ่ข้าข่ายต้องตรวจสอบอาคารโดยผูต้รวจสอบอาคาร โดยเมือ่เจ้าของผูค้รอบครองอาคาร 

หรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารต่อเจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่นแล้ว ก่อนที่จะมีการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร.๑) ให้แก่เจ้าของผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้จัดการ

นิติบุคคลอาคารชุด ควรให้มีการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบอาคาร เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบและอุปกรณ์ในการ

ป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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 ๕.๓  ให้มีการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย โดยให้การตรวจพิจารณาแบบแปลน

อาคารเกี่ยวกับระบบ อุปกรณ์ในการป้องกันระงับอัคคีภัย ในการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร และก่อนการเปิดใช้

อาคาร ต้องผ่านการพิจารณาหรือเห็นชอบจากส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกทั้งให้มีการส่งมอบแบบแปลน

แผนผังระบบป้องกันอัคคีภัยอาคารทุกชั้นที่แสดงต�าแหน่งห้องทุกห้อง แผนการบรรเทาสาธารณภัยและการบ�ารุงรักษา

อปุกรณ์ป้องกนัอคัคภียัให้กบัส�านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเกบ็รวบรวม เพือ่สามารถบรหิารจดัการฐานข้อมลูอาคาร

และวางแผนการเข้าไปบรรเทาสาธารณภยัในอาคารทีเ่กดิเหตดุ้วยความรวดเรว็และมปีระสิทธภิาพ และให้สามารถแต่งตัง้

เจ้าหน้าที่ของส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีการระบุต�าแหน่ง หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเป็นนายตรวจอัคคีภัย 

 

*สามารถสืบค้นรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.bmc.go.th
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คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาและการบูรณาการการใช้ที่ดิน
และอาคารของส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

ความเป็นมา : ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๓ เมือ่วนัพุธที ่๗ ตลุาคม ๒๕๖๓ ทีป่ระชมุได้พจิารณาญัตตขิองนายสมบรูณ์ ม่วงกล�า่ เรือ่ง ขอให้สภากรุงเทพมหานคร

ตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาและการบูรณาการการใช้ทีด่นิและอาคารของส�านกัป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ 

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาและการบูรณาการการใช้ที่ดินและอาคารของส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย

๑. นายสมบูรณ์  ม่วงกล�่า ประธานกรรมการ

๒. พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล รองประธานกรรมการ

๓. พลโท โชติภณ  จันทร์อยู่ กรรมการ

๔. นายกิตติ   บุศยพลากร กรรมการ

๕. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต กรรมการ

๖. นายธีรยุทธ   ภูมิภักดิ์ กรรมการ

๗. นายศิวนาถ  อัศวจินดา กรรมการ

๘. นายพัทธนันท์  ชูดวง กรรมการ

๙. พันต�ารวจโท สมเกียรติ นนทแก้ว กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. นายภิษัช     สีไธสง นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ 

         กลุ่มงานญัตติและกระทู้ 

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒. นายมนัสชัย    อุ่นศิริ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

         กลุ่มงานญัตติและกระทู้

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  

หลักการด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ก�าหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้

๑. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้และการพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของส่วนราชการต่าง ๆ ของส�านักป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย ปัญหาการใช้พื้นท่ีร่วมกันของส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานอื่น เพ่ือให้

สามารถพัฒนาและบูรณาการการใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๒. การประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ส�านักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ส�านักการจราจร

และขนส่ง ส�านักเทศกิจ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) กองอ�านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) ศูนย์อ�านวยการจิตอาสากรุงเทพมหานคร และบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด 

การด�าเนินงาน : คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษา ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

กับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้  
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๑.  การใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ ให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติส่งมอบพื้นที่และถ่ายโอนภารกิจการป้องกันและระงับอัคคีภัย  

ของกองบังคบัการต�ารวจดบัเพลงิ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิไปอยูใ่นความรบัผดิชอบของกรงุเทพมหานคร ได้ล่วงเลยมาเป็น 

เวลานานแล้ว แต่ยงัไม่มกีารส่งมอบพืน้ทีแ่ละเปลีย่นแปลงผูเ้ช่าในสญัญาเช่าทีด่นิส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ 

จงึเหน็ควรให้ส�านกัป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเร่งด�าเนนิการขอเปล่ียนแปลงชือ่ผู้เช่า จากส�านกังานต�ารวจแห่งชาตเิป็น

กรงุเทพมหานครโดยเรว็ อกีทัง้อาคารแต่ละอาคารบรเิวณส�านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย มกีารก่อสร้างมาเป็นเวลา

นาน ซึง่บางอาคารก่อสร้างมานานกว่า ๖๕ ปี ท�าให้อาคารมสีภาพเก่า ช�ารดุทรดุโทรมตามกาลเวลา รวมทัง้การใช้ประโยชน์

ที่ดินไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เห็นควรให้รื้อถอนอาคารเดิมแล้วก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาทดแทน เพื่อให้สามารถ 

บูรณาการการใช้พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒.  การใช้ประโยชน์ที่ดินสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ในปัจจุบันอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะที่ใช้

มีสภาพช�ารุดทรุดโทรม ไม่พร้อมใช้งาน และขาดการซ่อมบ�ารุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งตามสถาน ี

ดับเพลิงมีรถดับเพลิงจอดเสียเป็นจ�านวนมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจ�ากัด เป็นอุปสรรคต่อการเข้าออกของ

รถดบัเพลงิ และไม่สามารถบรหิารจดัการพืน้ทีไ่ด้ อาคารแต่ละอาคารของสถาน ีมกีารก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มสีภาพเก่า  

ช�ารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา อาคารพักอาศัยมีไม่เพียงพอกับจ�านวนเจ้าหน้าที่ โดยให้มีการรื้อถอนอาคารเดิมแล้ว

ก่อสร้างอาคารใหม่ขึน้มาทดแทน และให้มกีองซ่อมบ�ารงุ เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการซ่อมและบ�ารงุรกัษารถดบัเพลงิและอปุกรณ์

ในการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

๓. การใช้ประโยชน์ที่ดินสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพหลโยธิน ซึ่งมีที่พักอาศัยไม่เพียงพอ มีพื้นที่ด้านในซึ่งเป็นที่ว่าง

ไม่มกีารใช้ประโยชน์ และอาคารโครงสร้างเหลก็มช้ัีนลอย สงู ๑ ชัน้ ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มสีภาพทรดุโทรม จงึเห็นควร

ให้มีการก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาดประมาณ ๘๐ ห้อง หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ และให้มีการรื้อถอนอาคาร

โครงสร้างเหล็กเดิม แล้วก่อสร้างเป็นอาคารศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมดับเพลิงขึ้นมาทดแทน 

๔.  การใช้ประโยชน์ที่ดินสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก ที่มีการใช้อาคารร่วมกันแต่กรรมสิทธ์ิการใช้ที่ดินเป็น

ของสถานีต�ารวจนครบาลหัวหมาก ท�าให้ไม่มีเอกภาพในการบริหารจัดการพื้นที่และอาคาร จึงเห็นควรให้มีการแบ่งแยก

การครอบครองเพ่ือใช้ประโยชน์ระหว่างสถานีต�ารวจนครบาลหัวหมากกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากให้ชัดเจน  

เพื่อให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้

๕.  การใช้ประโยชน์ที่ดินสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ เนื่องจากระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ ให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติส่งมอบพื้นที่และถ่ายโอนภารกิจการป้องกันและระงับอัคคีภัยของกอง

บังคับการต�ารวจดับเพลิง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ไปอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครได้ล่วงเลยมาเป็นเวลา

นานแล้ว แต่ยังไม่มีการส่งมอบพื้นท่ีและเปลี่ยนแปลงผู้เช่าในสัญญาเช่าที่ดินส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

ประกอบกับอาคารสถานีมีสภาพทรุดโทรม อีกทั้งอาคารที่พักอาศัยมีไม่เพียงพอ จึงเห็นควรเร่งด�าเนินการเปลี่ยนแปลง

สัญญาเช่าที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเป็นกรุงเทพมหานครโดยเร็ว  

๖.  สถานดัีบเพลงิและกู้ภยัทางน�า้ ปัจจบุนัมจี�านวน ๒ แห่ง คือสถานดีบัเพลิงและกูภั้ยบวรมงคล  ซ่ึงดูแลรบัผิดชอบ

ทั้งพื้นที่ทางบกและทางน�้า และฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน�้า พบว่ามีพื้นที่ริมแม่น�้าเจ้าพระยาที่เหมาะสมกับการ 

ตั้งเป็นสถานีดับเพลิงทางน�้าอีกจ�านวน ๔ แห่ง คือ 
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๑)  บริเวณอาคารโรงจอดเรือห้องสมุด กศน. วัดสร้อยทอง  

๒)  บริเวณโรงจอดเรือ ส�านักการศึกษา พื้นที่ส�านักงานเขตคลองสาน           

๓)  บริเวณท่าเทียบเรือ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และ 

๔)  บริเวณพื้นที่ว่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

  ทัง้นี ้ให้ส�านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจดัหาเรอืดบัเพลงิขนาดเลก็ เนือ่งจากมคีวามคล่องตัว เหมาะสม 

กับภารกิจ สามารถใช้ความเร็วได้ เน่ืองจากคลื่นมีขนาดเล็ก ไม่สร้างผลกระทบกับเรือที่สัญจรร่วมกันและบ้านเรือน

ประชาชนริมฝั่งแม่น�้า 

*สามารถสืบค้นรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.bmc.go.th
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๑. นายประจิม  เปี่ยมเต็ม เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒.  นางณัฐรดี   ซุ่ยยัง ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๓.  นางอุบลรัตน์  จิพยัคฆ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๔.  นายประสิทธิชัย  ฉลาดแพทย์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๕.  นางพัชรี  ภุมราเศวต นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ

   หัวหน้ากลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

๖.  นางสาวสายพิณ   นาบ�ารุง นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ

        หัวหน้ากลุ่มงานญัตติและกระทู้

๗.  นางสาวนงนุช  โมกขพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

   รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ

๘.  นายคมศักดิ์  บัวศรี นิติกรช�านาญการ

   รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย

๙.  นางศิรินทรัตน์  พัฒนโชติ นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการ

   รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานต่างประเทศ

รายนามคณะผู้บริหารส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
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รายนามผู้จัดท�าหนังสือ

คณะที่ปรึกษา
๑. นายนิรันดร์  ประดิษฐกุล  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

๒. นายประจิม  เปี่ยมเต็ม  เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คณะท�างาน
๑. นางณัฐรดี   ซุ่ยยัง  ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒. นางอุบลรัตน์  จิพยัคฆ์  ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๓. นางพัชรี  ภุมราเศวต  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ

     หัวหน้ากลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

๔. นางสาวสายพิณ   นาบ�ารุง  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ

          หัวหน้ากลุ่มงานญัตติและกระทู้

๕. นางสาวนงนุช  โมกขพันธ์  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

     รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานประชุมสภา

     และกรรมการวิสามัญ

๖. นางศิรินทรัตน์  พัฒนโชติ  นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการ

     รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานต่างประเทศ

๗. นางสาวทิพย์ชนม์   เต่าทอง  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ  

                          กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

๘. นายณฐพร  วรรณชิต  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

     กลุ่มงานต่างประเทศ

๙. นางสาวณริณทร์ธร  โพธากุล  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

      กลุ่มงานต่างประเทศ

๑๐. นางสาวพิรุณพร   อินธะนู  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

          กลุ่มงานบริการสภากรุงเทพมหานคร

ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม ๒๕๖๔

พิมพ์ที่  : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๗๙ หมู่ ๓ ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
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