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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
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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
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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
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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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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

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


