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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



306 • รายงานกจิการของสภากรงุเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓

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
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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



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓ • 313

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


