
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการกจิการสภา

คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม

คณะกรรมการ
การศกึษา

คณะกรรมการการโยธา
และผงัเมอืง

คณะกรรมการ
การสาธารณสขุ

คณะกรรมการการรกัษา
ความสะอาดและ
สิง่แวดลอ้ม

คณะกรรมการการเศรษฐกจิ 
การเงนิ การคลงั และ
การงบประมาณ

คณะกรรมการการปกครอง
และรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย

คณะกรรมการ        
การพฒันาชุมชนและ
สวสัดกิารสงัคม

คณะกรรมการการจราจร
และการขนสง่

คณะกรรมการ
การระบายน ้า

คณะกรรมการการวฒันธรรม 
การท่องเทีย่วและการกฬีา



                                                        คำนำ 

 

 หนังสือสรุปรายงานผลงานคณะกรรมการสามัญประจำสภา  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดทำขึ้นเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลผลงานของคณะกรรมการสามัญประจำสภาทั้ง 12 คณะ ซี่งถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา  38 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยเนื้อหามุ่งเน้นให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสามัญประจำสภา 
 

 สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จึงได้รวบรวมรายงานผลงานของคณะกรรมการสามัญ
ประจำสภาเพ่ือจัดทำเป็นหนังสือเล่มนี้ โดยมุ่งหวัง เป็นการเผยแพร่ผลงานของคณะกรรมการสามัญประจำสภา
กรุงเทพมหานครให้กับกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจได้รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสามัญ
ประจำสภา รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบสื่อทางเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร http://bmc.go.th
และเว็บไซต์ของสำนนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th/sbmc หรือใน
รูปแบบ QR Code ที่แนบ  

 
        

 

                  สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 

http://www.bangkok.go.th/sbmc


 

     

 



สารบัญ 

สรุปผลงานคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 หน้า 

1. คณะกรรมการกิจการสภา        

2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

3. คณะกรรมการการศึกษา 

4. คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง 

5. คณะกรรมการการสาธารณสุข 

6. คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 

7. คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ 

8. คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 

9. คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

10. คณะกรรมการการจราจรและการขนส่ง 

11. คณะกรรมการการระบายน้ำ 

12. คณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา   
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สรุปผลงาน 

คณะกรรมการกิจการสภาประจำปี พ.ศ. 2564 
 

------------------------------------ 
 

                สภากรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการกิจการสภาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕64 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม ๒๕64 
ประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 6 คน ดังนี้ 
 

๑.  พลโท โชติภณ จันทร์อยู่    ประธานกรรมการ       
๒.  นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ รองประธานกรรมการ   
3. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล กรรมการ 
4. พลตำรวจโท พลบูรณ์ ชำนาญกูล กรรมการ 
5. นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา   กรรมการ  
6.  นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 

 

                   ผู้ชว่ยเลขานุการ 

1. นางพัชรี                ภุมราเศวต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ  
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวมณีรัตน์      ศรีกำเหนิด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ  
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 

              คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทำหน้าที่พิจารณาศึกษางานด้านกิจการสภา จำนวน 1 คณะ 
คือ คณะอนุกรรมการเพ่ือกิจการสภา ชุดที่ 1 โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เป็นประธานอนุกรรมการ  
เพ่ือทำหน้าที่พิจารณาข้อมูลรายละเอียดของคู่มือ ข้อกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับสภากรุงเทพมหานคร 
และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการฯ มอบหมาย 

 

ผลการดำเนินงาน 

1. การต้อนรับคณะอาจารย์และนกัศึกษา คณะรัฐศาสตร ์และรฐัประศาสนศาสตร ์จากสถาบัน 
รัชต์ภาคย ์ศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร 

                     คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันรัชต์ภาคย์ จำนวน 
21  คน เดินทางมาเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร วันที่ 17 มีนาคม 2564 โดยมนีายกิตติ บุศย
พลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง พล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่ นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล 
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พล.ต.ท.พลบูรณ์ ชำนาญกูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ และมีผู้บริหารสำนักงานเลขานุการ 
สภากรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ 

                   2. การติดตามความคืบหน้าการดำเนนิการตามญัตติและกระทู้ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
ปี พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 
                     2.1 ญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการ จำนวน  4  เรื่อง 
ได้แก ่ 
                            1) ญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บ
รายไดข้องกรุงเทพมหานครเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

                       2) ญัตติของนายพรชัย เทพปัญญา  เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแนวทางการ 
เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร 

         3) ญัตติของพลตำรวจโท ธีระศักดิ์  ง่วนบรรจง  เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครรายงานความ 
คืบหน้าการบริหารจัดการและแนวทางการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และ
ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 
                      2.2 ญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 5 เรื ่อง 
ได้แก ่
                             1) ญัตติของนายพรเทพ  ศิร ิวนารังสรรค์   เร ื ่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

                 2) ญัตติของนายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์  เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้ง  
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและภัยในระดับพื้นที่  

                       3) ญัตติของนายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์  เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้ ง 
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการสุขาภิบาลตลาดและสถานที่ต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมโรค 

                 4) ญัตติของนายนิรันดร์  ประดิษฐกุล  เรื่อง  ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้ง  
คณะกรรมการวิสามัญติดตามการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในโครงการที่ดำเนินการร่วมกับรัฐบาลตาม
นโยบายและโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมทั้งแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร 

                 5) ญัตติของนายนิรันดร์  ประดิษฐกุล  เรื่อง  ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้ง 
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากน้ำในพื้นที่ด้าน
ตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกันน้ำพระราชดำริ 
                       2.3 กระทู้ถามสด จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
                             1) นายไพฑูรย์  ขัมภรัตน์  เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าร่างระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. …. และร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับ         
การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. …. ได้ดำเนินการถึงข้ันตอนใด 

           3.  เสนอแนะแนวทางและกำหนดมาตรการควบคุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งสร้างแนวทางการนำสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ของ 

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครฉีดวัคซีนป้องกันให้เป็นไปตามมาตการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถปฏิบัต ิงานในการสนับสนุนการประชุมสภากรุงเทพมหานคร          

การประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ของสภากรุงเทพมหานครได้ 
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                 4.  พัฒนาและปรับปรุงหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เล่มที่ 1 
และเล่มที่ 2 รวมทั้งข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยเพ่ิมเติมข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559  

         เพ่ือปรับปรุงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภากรุงเทพมหานครซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน  
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้อง  
                 5.  จัดทำหนังสือด้านต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร (10 ปี)  

                     เพื่อรวบรวมประวัติความเป็นมาและงานด้านต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2554 - 2563 ตามโครงสภาบ้านพี่เมืองน้องที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันไว้ 9 ประเทศ รวม 17 
เมือง ประกอบด้วย 

                 1. ประเทศที่ 1 สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 6 เมือง ได้แก่  
                     - สภาประชาชนนครคุนหมิง  
                     - สภาประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้  
                     - สภาประชาชนกรุงปักก่ิง  
                     - สภาประชาชนเมืองแต้จิ๋ว  
                     - สภาประชาชนนครฉงชิ่ง  
                     - เทศบาลเมืองหังโจว  
                2. ประเทศท่ี 2 ราชอาณาจักรสวีเดน จำนวน 3 เมือง ได้แก่  
                     - เทศบาลเมืองรากุนด้า  
                     - เทศบาลเมืองโซเลฟทีโอ  
                     - เมืองออสเตอร์ซุนด์  
                3. ประเทศที่ 3 สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2 เมือง ได้แก่  
                     - สภามหานครอินชอน  
                     - สภากรุงโซล  
                4. ประเทศที่ 4 ประเทศมองโกเลีย จำนวน 1 เมือง ได้แก่  
                     - สภากรุงอูลานบาตอร์ 
                5. ประเทศที่ 5 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 1 เมือง ได้แก่  
                     - สภาประชาชนกรุงฮานอย  
                6. ประเทศที่ 6 ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 เมือง ได้แก่  
                    - สภาจังหวดัฟุกุโอกะ  
                7. ประเทศที่ 7 ราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำนวน 1 เมือง ได้แก่  
                    - เทศบาลเมืองเชอร์ดาล  
                8. ประเทศที่ 8 สาธารณรัฐตุรกี จำนวน 1 เมือง ได้แก่  
                    - เทศบาลเมืองอิสตันบูล 
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                9. ประเทศที่ 9 สหรัฐอเมริกา จำนวน 1 เมือง ได้แก่  
                    - สภานครลอสแอนเจลิส  

            6. การติดตามตรวจสอบและเสนอแนะการบริหารจัดการและพัฒนาพ้ืนที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่า
การกรุงเทพมหานคร ดินแดง รวมทั้งการใช้งานห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ห้องประชุมคณะกรรมการ
สามัญ ประจำสภากรุงเทพมหานคร และห้องรับรองฯ ภายในอาคารไอราวัตพัฒนาฯ ตลอดจนเสนอแนะการพัฒนา
รูปแบบอุปกรณต์่าง ให้ทันสมัย มีความเป็นสากล และสอดคล้องกับสถานการณ์ฯ  
 

            7.  สนับสนุนการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร 

          เพ่ือให้ประชาชนและสาธารณะได้รับทราบบทบาทหน้าที่และผลการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนและเสนอแนะข้อคิดเห็นในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ได้แก่     
                 7.1 พัฒนาเว็บไซต์สภากรุงเทพมหานคร “www.bmc.go.th” เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้และพัฒนาให้
เป็นช่องทางที่รู้จักของประชาชน รวมทั้งเพ่ือขยายผลการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานครให้มากข้ึน 
แบ่งเป็น  
                       1) การเผยแพร่สื่อโฆษณาในรูปแบบ Infographic จำนวน 8 เรื่อง ประกอบด้วย 
                       1.1) บทบาทของประธานสภากรุงเทพมหานคร 
                       1.2) การติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารฯ โดย 
                              - คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง  
                              - คณะกรรมการการระบายน้ำ  
                              - คณะกรรมการการจราจรและการขนส่ง  
                              - คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ                     
                              - คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม  
                              - คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
                              - สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่กับบทบาทสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
                       2) การเผยแพร่สื่อโฆษณาของ Facebook สำนักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนมองเห็น จดจำชื่อ และเลือกเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ของสภา
กรุงเทพมหานคร  
                       3) ปรับปรุงข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และข่าวประชาสัมพันธ์ของเว็บ
ไซดใ์ห้เป็นปัจจุบัน 
                 7.2 จัดทำสกู๊ปข่าว/สารคดีประชาสัมพันธ์/สารคดีเชิงข่าวออกอากาศเผยแพร่ทาง
สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุ รวมทั้งสกู๊ปข่าว/บทความเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ เพ่ือนำเสนอการดำเนินงาน
ของสภากรุงเทพ-มหานครและคณะกรรมการสามัญ จำนวน 10 เรื่อง ประกอบด้วย  
                      - บทบาทหน้าที่ของประธานสภากรุงเทพมหานคร 
                      - บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง 
                      - บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการระบายน้ำ 
                      - บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการจราจรและการขนส่ง 
                      - บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ                     
                      - บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
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                      - บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และเครือข่าย
กรุงเทพฯ ปันสุข สู้ภัยโควิดเศรษฐกิจพัฒนา แก้ปัญหาสังคม กับบทบาทสภากรุงเทพมหานคร 
                      - สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่กับบทบาทสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
                      - การดูแลผู้สูงอายุไร้ที่พ่ึงกับบทบาทสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
                      - โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกายกับบทบาทคณะกรรมการ 
การโยธาและผังเมือง สภากรุงเทพมหานคร 
                   โดยนำออกอากาศเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

                   1) สารคดีโทรทัศน์ ความยาว 2 นาที เผยแพร่ทางรายการข่าวเย็นช่อง ONE        
ระหว่างเวลา 17.00 - 18.00 น. และ Re Run ในรายการทันข่าว อมรินทร์ทีวี เวลา       
10.10 - 10.30 น. จำนวนรวม 15 ครั้ง     
                   2) สารคดีวิทยุ ความยาว 2 นาที เผยแพร่ทางรายการ Cool FM 93 MHZ   
และ Re Run ทางรายการ จส.100 ระหว่างเวลา 05.00 - 09.00 น. หรือ 17.00 - 20.00 น.  
จำนวนรวม 10 ครั้ง 
                   3) บทความหนังสือพิมพ์ ขนาด Quarter Page 4 สี เผยแพร่ทางสื่อหนังสือพิมพ์ 
เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน ประชาชาติธุรกิจ และผู้จัดการรายวัน 360 องศา จำนวนรวม 10 ครั้ง 

              8.  พิจารณารูปแบบการประชุมสภากรงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญ 
คณะกรรมการวิสามัญ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาด         
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยึดถือกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
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คณะอาจารย์และนักศึกษา  
คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์  

เข้าศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร 
ในวันที ่17 มีนาคม 2564 
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หนังสือด้านต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร (10 ปี)  
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เว็บไซต์สภากรุงเทพมหานคร www.bmc.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.bmc.go.th/


9 
 

สรุปผลงานของ  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำปี พ.ศ. 2564 

--------------------------- 
สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ในคราวประชุมสภา  

กรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 
2564 ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน ดังนี้ 

๑. นางสาวดวงพร  รุจิเรข ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ รองประธานกรรมการ   
3. นายธวัชชัย ฟักอังกูร กรรมการ 
4. พลตำรวจโท ธีระศักดิ์  ง่วนบรรจง  กรรมการ 
5. นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการฯ ได้ตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 2 คน 
ประกอบด้วย   

1. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

2. หัวหน้ากลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ 
 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

  คณะกรรมการฯ ได้ตั ้งคณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร          
เพื่อดำเนินการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครก่อนนำเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา จำนวน 2 คณะ ตามคำสั่งที่ 2/2564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 ถึงคำสั่ง 5/2564 
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 1 ประกอบด้วย 
๑. พลตำรวจโท ธีระศักดิ์  ง่วนบรรจง    ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายธวัชชัย   ฟักอังกูร  รองประธานอนุกรรมการ  
๓. นางสาวองุ่น   เชาวน์ชลากร  อนุกรรมการ  
๔. นายประจิม เปี่ยมเต็ม  อนุกรรมการ  

  (ตั้งแต่ 27 มกราคม 2564–30 พฤศจิกายน 2564)       
                           5.  นางอุบลรัตน์ จิพยัคฆ์  อนุกรรมการ  

   (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) 
                           6. นางสุดา   ชินวงษ์  อนุกรรมการ 
                           7. นางสาวมลฤดี เกี้ยวทอง  อนุกรรมการ                                             

  (ตั้งแต ่9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 
                           8. นายรังษี   เมืองเกษม  อนุกรรมการและเลขานุการ            
 9. นางฤดี   บัวศรี  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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                         10. นางสาวพิรุณพร    อินธะนู  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2. คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 2 ประกอบด้วย 

๑. นายอัครวัฒน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการ 
๒. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ รองประธานอนุกรรมการ  
๓. นางชนิศฎ์สรฐ์   สืบสังข์ อนุกรรมการ  
๔. นางณัฐรดี   ซุ่ยยัง อนุกรรมการ 
๕. นางสาวปราณี   อุปการรอด อนุกรรมการ 
๖. นางจันทรา   คำดี อนุกรรมการ 
๗. นางสาวนงนุช   โมกขพันธ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวกมลวรรณ บุญมิรัตน์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

(ตั้งแต่ 27 มกราคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564)      
                          9. นางสาวสิริวรรณ เงินแดง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)      
                        10. นายฐาณศักดิ์ กิตติเสาวภาคย์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

(ตั้งแต่ 27 มกราคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564) 
                        11. นายมาริษ เตธวัช อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 11 ตุลาคม 2564)      
12. นายวชิระ ปานแก้ว อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
      (ตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) 
 

   ผลการดำเนินงาน 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมสภา

กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีรายงานการประชุมลับแต่อย่างใด 
โดยได้สรุปผลงานของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1 - 3)  
ประจำปีพุทธศักราช 2564   
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม ๒๕64  มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรปุดังนี ้

1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
     เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

มีแนวโน้มลดลงจึงได้นัดประชุมสภาฯ และขอขอบคุณสำนักอนามัยที่ได้มาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่

อาคารไอราวัตพัฒนา 
 - ที่ประชุมรับทราบ 
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 2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 3) 
ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันพุธที ่ 16 ตุลาคม 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที ่สี่ (ครั ้งที ่ 4)      
ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562   
     - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
                    3. กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาชื่น 
จากการประปานครหลวงถึงถนนแจ้งวัฒนะ (ถนนหมายเลข 11) นอกเขตกรุงเทพมหานคร 
     - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 4. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
     - ที ่ประชุมมีมติร ับหลักการแห่งร ่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ หน ึ ่ง และมีมติให ้ตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 11 คน โดยกำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน 5 วันทำการ  
 5. ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและ 
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
     - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 19 ท่าน โดยกำหนดเวลาใน
การศึกษาภายใน 120 วัน 
 6. ญัตติของพลโท โชติภณ จันทร์อยู่ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครเลือกตั้งคณะกรรมการ
สามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร  
     - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งกรรมการในคณะกรรมการสามัญฯ จำนวน 12 คณะ ดังนี้ 
    1. คณะกรรมการกิจการสภา 
    2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    3. คณะกรรมการการศึกษา 
    4. คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง 
    5. คณะกรรมการการสาธารณสุข 
    6. คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
    7. คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและงบประมาณ 
    8. คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
    9. คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  10. คณะกรรมการการจราจรและการขนส่ง 
  11. คณะกรรมการการระบายน้ำ 
  12. คณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา 
 7. ขอให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาเลือกกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริง
และกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพ้ืนที่ต่อเนื่องกันแทนตำแหน่งที่ว่าง  
     - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้ง พันเอก มนต์ชัย ดวงปัญญา เป็นกรรมการ 
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 8. ญัตติของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื ่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเพิ่มกรรมการใน
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน  
และพ้ืนที่ต่อเนื่องกัน จำนวน 1 คน  
     - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้ง นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เป็นกรรมการ 
 9. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่  
เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพ้ืนที่ต่อเนื่องกัน ขอขยายเวลาในการศึกษา  
     - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 120 วันนับแต่วันที่ครบกำหนด
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 
 10. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เพื ่อขับเคลื ่อนนโยบายรัฐบาล  
ที่กำหนดให้ “สังคมผู้สูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติ ขอขยายเวลาในการศึกษา  
     - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 120 วันนับแต่วันที ่ครบ
กำหนดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563  
 11. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2562 ขอขยายเวลาในการศึกษา    
     - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 60 วันนับแต่วันที่ 
ครบกำหนดเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 
 12. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการบูรณาการและการขับเคลื่อนการปฏิบัติ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขอขยายเวลาในการศึกษา 

     - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 120 วันนับแต่วันที่ครบ
กำหนดเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป
ดังนี้ 

 1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
     ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้ขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 
1)ประจำปีพุทธศักราช 2564 ออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2564  
     - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) 
ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพุธที ่ 8 มกราคม 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั ้งที ่ 2)      
ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพุธที่ 15 มกราคม 2563   
     - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 3. รายงานผลงานของคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร 
     - ที่ประชุมรับทราบ  
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 4. รายงานผลงานของคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
     - ที่ประชุมรับทราบ  
 5. รายงานผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงาน 
การประชุมลับ 
     - ที่ประชุมรับทราบ  
 6. รายงานผลงานของคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
     - ที่ประชุมรับทราบ  
 7. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง อัตราค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพิจารณาโครงการวิจัยในคน พ.ศ. .... (ค้างพิจารณามาจากสมัยประชุมสามัญ  
สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2563)  
     - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอขอถอนร่างข้อบัญญัติฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
 8. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่
ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ. .... 
     - ที ่ประชุมมีมติร ับหลักการแห่งร ่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที ่หนึ ่ง และมีมติให ้ตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 15 คน โดยกำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน 5 วันทำการ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 3) เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป
ดังนี้ 

 1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
     การประชุมในวันนี้จะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  
ซึ่งได้ขยายสมัยออกไป 15 วัน จะครบกำหนดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 และจะได้ปิดสมัยประชุมสามัญ  
สมัยแรก หากมีความจำเป็นก็สามารถร้องขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญได้ 
     - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 3) 
ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 
     - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 3. ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
  สมาชิกได้อภิปรายในประเด็นของการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ดังต่อไปนี้ 
  (1) การจัดเก็บอัตราค่าโดยสารในราคา 104 บาท และกรณีมีผู้ไปร้องต่อศาลปกครอง 
ให้ยกเลิกการจัดเก็บ 
  (2) รายละเอียด เงื่อนไข การบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่รับโอนมาจาก 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออัตราค่าโดยสารและฐานะทางการ
คลังของกรุงเทพมหานคร 
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     (3) ผลการดำเนินการที่แสดงถึงการขาดทุน กำไร ใน 3 เส้นทาง ได้แก่ ส่วนที่ได้รับสัมปทาน 
ส่วนต่อขยายที่ใช้วิธีจ้างเดินรถ และส่วนที่รับโอนจาก รฟม. แสดงแผนการชำระหนี้ในแต่ละปีจนครบจำนวน 
     (4) เรื่องการกู้เงินเพื่อใช้ในการโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
ช่วงสะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และภาระหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  (5) การทำสัญญา ข้อตกลง และการก่อหนี้ผูกพัน กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายหรือไม่    
       - ซึ่งพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายปิยะ พูดคล่อง 
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง และนายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง เป็นผู้
ชี้แจงในที่ประชุม 
 4. ญัตติขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการและหน่วยรับ
งบประมาณอ่ืน              
     - ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญก่อนให้ความเห็นชอบ จำนวน 11 ท่าน       
โดยกำหนดเวลาในการพิจารณาภายใน 15 วัน 

 5. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 
  5.1 รายงานผลงานของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง 
  5.2 รายงานผลงานของคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา 
  5.3 รายงานผลงานของคณะกรรมการการสาธารณสุข 
  5.4 รายงานผลงานของคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  5.5 รายงานผลงานของคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม 
  5.6 รายงานผลงานของคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน้ำ 
  5.7 รายงานผลงานของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ 
  5.8 รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพ่ือกำหนดมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร 
  5.9 รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาให้  
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)        
     - ที่ประชุมรับทราบรายงานผลงานของคณะกรรมการสามัญประจำสภา ทั้ง 7 คณะ 
และเห็นชอบรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญ ทั้ง 2 คณะ เพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณา
ดำเนินการต่อไป  
 6. ญัตติคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเร ื ่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั ้งของ
กรุงเทพมหานคร ในปี 2564 ขอขยายเวลาในการศึกษา 
    - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 90 วันนับแต่วันที่ 
ครบกำหนดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 
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รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งท่ี 1 - 2)  
ประจำปีพุทธศักราช 2564  
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) เมื่อวันพุธที ่3 มีนาคม 2564 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้ 

1. เรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
     สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้มีคำร้องขอให้เรียกประชุมสมัยวิสามัญ  จึงมีคำสั่งให้เปิด
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2564 นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 
2564 
   - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 4) 
ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 5)      
ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563   
  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 3. กระทู ้ถามสดของนายไพฑูรย ์ ข ัมภร ัตน ์ เร ื ่อง ขอทราบความคืบหน้าร ่างระเบ ียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. .... และร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. .... ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด 
  พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายสกลธี ภัททิยกุล 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 4. ญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการรวบรวมข้อมูล    
การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
  - ที่ประชุมเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 5. ญัตติขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการและหน่วยรับ
งบประมาณอ่ืน (คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติฯ ก่อนให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา) 
  - ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการพิจารณา และมีมติไม่เห็นชอบกับญัตติดังกล่าว 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) เมื่อพุธที ่17 มีนาคม 2564 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้ 

1. เรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
     ประธานสภากรุงเทพมหานครติดภารกิจไม่สามารถมาประชุมสภากรุงเทพมหานครได้  
จึงมอบให้รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทน และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มี
หนังสือรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 6) 
ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 7)      
ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563   
  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
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 3. ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อพิจารณา  
ในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม 
     - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ในวาระที่สองจากรายงานของ
คณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระท่ีสาม เพ่ือประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป 
 

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง (ครั้งที่ 1) 
ประจำปีพุทธศักราช 2564  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป
ดังนี้ 

1. เรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงาน
ผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    - ที่ประชุมรับทราบ 
2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที ่1)  

ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 และ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที ่2)  
ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 
      - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 3. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวม  
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
      - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อมอบ  
ให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  4. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 พ.ศ. .... 
      - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการและตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ขึ้นพิจารณา จำนวน 
33 คน และกำหนดแปรญัตติภายใน 7 วันทำการ  
 5. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
      - ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร  
จำนวนเงิน 9,246,948,339 บาท เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 12 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ฝ่ายบริหารจึงได้เสนอขอถอนร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ และที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบ 
   6. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร 
ในปี 2564 ขอขยายเวลาในการศึกษา 
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         - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 90 วันนับแต่วันที่ครบกำหนด 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 
 7. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการดูแลประชาชนจากกรณีการยกเลิก
สัญญาหน่วยบริการสาธารณสุขและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร  
ขอขยายเวลาในการศึกษา  
         - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 90 วันนับแต่วันที่ครบกำหนด 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 
  8. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่  
เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพ้ืนที่ต่อเนื่องกันขอขยายเวลาในการศึกษา  
         - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 120 วันนับแต่วันที่ 
ครบกำหนดในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 
 9. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล  
ที่กำหนดให้ “สังคมผู้สูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติขอขยายเวลาในการศึกษา 
         - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 120 วันนับแต่วันที่ 
ครบกำหนดในวันที่ 25 เมษายน 2564 
 

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสอง (ครั้งที่ 1 - 3) 
ประจำปีพุทธศักราช 2564    
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสอง (ครั้งที่ 1) เมื่อวันพุธที่ 2 และวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564  
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้ 

1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม  
      1.1 คำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ 17/2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 เรื่อง ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพุทธศักราช 2564 มีกำหนด  
30 วันนับแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 

    1.2 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของ  
นายภาส ภาสสัทธา เร ื ่อง ขอให้กร ุงเทพมหานครเร ่งร ัดการรวบรวมข้อมูลการจ ัดเก ็บรายได ้ของ
กรุงเทพมหานครเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

    1.3 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของ 
นายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวให้เป็นไปตามแผนงาน
โครงการ 

     - ที่ประชุมรับทราบ 
2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที ่3)  

ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที ่1)  
ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 
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      - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 3. ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม 
     - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. .... ในวาระที่สองจากรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามญัฯ 
เมื่อได้ประชุมสภากันพอสมควรแล้วประธานสภาได้สั่งให้เลื่อนการประชุมไปในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 
เพ่ือพิจารณารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ ต่อ และสั่งเลิกประชุม 
วันพฤหัสบดทีี่ 3 มิถุนายน 2564 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้  
  1. ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม 
      - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. .... ในวาระที่สองจากรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามญัฯ 
ต่อจากเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม โดยงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ให้ตั้งเป็นรายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 2,710,897,858 บาท และให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป พร้อมทั้งมีมติ
เห็นชอบกับข้อสังเกตตามที่คณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ  
  2. ญัตติคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการบูรณาการและการขับเคลื่อนการปฏิบัติ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขอขยายเวลาในการศึกษา 

             - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 120 วันนับแต่วันที่ครบกำหนด
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 
 3. ญัตติคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติควบคุม  
การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   
ขอขยายเวลาในการศึกษา  
        - ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 90 วันนับแต่วันที่ครบกำหนด 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสอง (ครั้งที่ 2) เมื่อพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้ 

1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
    1.1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของ  

นายพรชัย เทพปัญญา เรื ่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
     1.2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

    - ที่ประชุมรับทราบ 
2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที ่2)  
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ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที ่1)  
ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 
 - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 3. ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคล 
ที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม 
     - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในวาระที่สองจากรายงานของ
คณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระท่ีสามเพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป  
 4. ญัตติขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ ๆ ไป กรณีค่าเช่าที ่ดิน  
เพ่ือเป็นที่ทำการสำนักงานเขตบางคอแหลม  
     - ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ  
 5. ญัตติร ่างข้อบัญญัติกร ุงเทพมหานคร เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
     - ที ่ประชุมมีมติร ับหลักการตั ้งงบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 399,748,600 บาท เป็นรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงิน
สะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานคร และตั ้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ขึ ้นพิจารณา จำนวน 21 คน  
โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน 5 วันทำการและกำหนดเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
 6. ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงพัฒนาตลาด 
ในกรุงเทพมหานครเพ่ือป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ได้ขอแก้ไขข้อความในญัตติ เป็น
ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการสุขาภิบาลตลาดและสถานที่ต่าง ๆ ในการ
ป้องกันและควบคุมโรค  
     - ที ่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อความในญัตติและให้ตั ้งคณะกรรมการวิสามัญฯ  
ขึ้นศึกษา จำนวน 16 คน โดยกำหนดเวลาศึกษา 180 วัน 
 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที ่สอง (ครั ้งที ่ 3) เมื ่อพุธที ่ 16 มิถุนายน 2564 มีเรื ่องที ่ผ ่านการพิจารณา 
โดยสรุปดังนี้ 
  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 

    1.1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน  
ของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

          - ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบมอบคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และการงบประมาณพิจารณาเพือ่นำเสนอสภาฯ ต่อไป  
     1.2. ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติ  
ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 3 เรื่อง ดังนี้ 
   1.2.1 ญัตติของพลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา เรื ่อง ขอให้กรุงเทพมหานครส่งเสริม 
และสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนของกรุงเทพมหานคร 
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   1.2.2 ญัตติของนายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณา
กำหนดแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครให้มีความชัดเจน 
   1.2.3 ญัตติของนางสาวดวงพร รุจิเรข เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 100 คน 

           - ที่ประชุมรับทราบ 
2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที ่2)  

ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 
     - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
  3. ญัตติขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการ 48 โครงการ 
     - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการ
โครงการ 48 โครงการและได้ขอถอนของสำนักสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคและ  
อาคารสถานที่ภายในสวนลุมพินี วงเงินโครงการ 134,600,000 บาท  
                         - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอน และเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการ 
47 โครงการ  
 4. ญัตติขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เข้างบกลาง  
     - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้างบกลางจำนวน 3 รายการ ได้แก่  1. รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการ
และลูกจ้าง จำนวน 297,177,755 บาท  2. รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบายที่รับมอบ  
จากรัฐบาล จำนวน 225,131,226 บาท และ  3. รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
จำนวน 47,803,134 บาท รวมทั้งสิ้น 570,112,115 บาท  
                         - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม (ครั้งที่ 1 - 2) 
ประจำปีพุทธศักราช 2564 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้ 

1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
    ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของ  

นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับ
โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครให้มีความชัดเจน 
     - ที่ประชุมรับทราบ 

2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที ่3)  
ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที ่4)  
ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 
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  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
  3. ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม 
   - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระที่สองจากรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
วิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม โดยงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ให้ตั้งเป็นรายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานคร จำนวน  
377,424,100 บาท และให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบกับ
ข้อสังเกตตามท่ีคณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ  
 4. ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
        - ที่ประชุมมีมติรับหลักการ และตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ขึ้นพิจารณา จำนวน 21 คน  
โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน 5 วันทำการ และไม่กำหนดเวลาการพิจารณา 
 5. รายงานประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
      - ที่ประชุมรับทราบ  
 6. ญัตติของนายพรชัย เทพปัญญา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแนวทางการเบิกจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
      - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 7. ญัตติคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของ
กรุงเทพมหานครในปี 2564 ขอขยายเวลาในการศึกษา 
                        - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 120 วันนับแต่วันที่ครบ
กำหนดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 
 8. ญัตติคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการดูแลประชาชนจากรณียกเลิก
สัญญาหน่วยบริการสาธารณสุขและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ขอ
ขยายเวลาในการศึกษา 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 120 วันนับแต่วันที่ครบ
กำหนดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 
 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) เมื่อพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้ 
1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 

      สภากรุงเทพมหานครได้มีคำสั่ง ที ่ 23/2564 ลงวันที ่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง ขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปีพุทธศักราช 2564 (ครั้งที่ 1) ออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564    
      - ที่ประชุมรับทราบ 
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2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที ่3)  
ประจำปีพุทธศักราช 2564 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  
  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 3. ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 โดยกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายจำนวน 79,875.94 ล้านบาท ประกอบด้วย 
      ก. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จำนวน 79,000 ล้านบาท 
      ข. งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 875.94 ล้านบาท 
      - ที่ประชุมมีมติรับหลักการ และตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ขึ้นพิจารณา จำนวน 35 คน 
โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน 10 วันทำการ  
 4. ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการพิจารณาสามวาระรวดเดียว   
       - ที่ประชุมมีมติรับหลักการ และเห็นชอบให้มีการพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ซึ่งที่
ประชุมได้พิจารณาในวาระที ่สองโดยไม่มีการแก้ไข และมีมติเห็นชอบในวาระที่สามเพื ่อประกาศใช้เป็น
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป 
 5. ญัตติขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปและรายการ เพิ่มวงเงินก่อนดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพัน รายการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจาก จากซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุด
ที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ) 
    - ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
 
รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสาม (ครั้งที่ 1 - 3) 
ประจำปีพุทธศักราช 2564    
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) เมื่อพุธที่ 15 กันยายน 2564 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป ดังนี้ 

1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
      สภากรุงเทพมหานครได้มีคำสั ่ง ที ่ 26/2564 ลงวันที ่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  
เรื่อง เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปีพุทธศักราช 2564 
      - ที่ประชุมรับทราบ 

2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที ่1)  
ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563  
  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 3. ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม 
      - ที ่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที ่สองจากรายงานผลการพิจารณา  
ของคณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระที่สามเพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
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ต่อไป โดยกรุงเทพมหานครตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 
79,855,278,450 บาท จำแนกดังนี้ 
     ก. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จำนวน 78,979,446,500 บาท 
     ข. งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 875,831,950 บาท 
  พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อสังเกตตามท่ีคณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ 
   4. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื ้นที่  
เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพ้ืนที่ต่อเนื่องกันขอขยายเวลาในการศึกษา  
        - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 150 วันนับแต่วันที่ 
ครบกำหนดในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 
  5. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล  
ที่กำหนดให้ “สังคมผู้สูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติขอขยายเวลาในการศึกษา 
         - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 150 วันนับแต่วันที่ 
ครบกำหนดในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 
 6. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการบูรณาการและการขับเคลื่อนการปฏิบัติ  
เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ขอขยายเวลาใน

การศึกษา 
       - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 150 วันนับแต่วันที่ 
ครบกำหนดในวันที่ 20 กันยายน 2564 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที ่2)  
ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563  
 - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 2. ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. .... 
     - ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน 13 คน โดยกำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน 5 วันทำการ 
  3. ญัตติขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร 
     กรุงเทพมหานครขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิก
เหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร จำนวน 585 รายการ 
เป็นเงิน 4,824,724,512 บาท (สี่พันแปดร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) 
          - ที ่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานครที่
เกี ่ยวข้องพิจารณาก่อนให้ความเห็นชอบและรายงานผลการพิจารณาเสนอประธานสภาฯ ในวันจันทร์ที่ 27 
กันยายน 2564 เพ่ือสั่งบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 
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รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2564 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจ
ของคณะกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี ้

1. ญัตติขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร (คณะกรรมการสามัญพิจารณา  
ญัตติฯ ก่อนให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา) 
      กรุงเทพมหานครขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิก
เหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร จำนวน 585 รายการ 
เป็นเงิน 4,824,724,512 บาท (สี่พันแปดร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสองบา ทถ้วน) 
และขอถอน จำนวน 104 รายการ เป็นเงิน 978,258,286 บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสองแสนห้าหมื่น
แปด-พันสองร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) เนื่องจากรายการส่วนใหญ่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายใน 30 กันยายน 
2564 
       - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครถอนตามที่เสนอและให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีกันเงินไม่มีหนี้
ผูกพันของกรุงเทพมหานคร จำนวน 481 รายการ เป็นเงิน 3,846,466,226 บาท (สามพันแปดร้อยสี่สิบหก
ล้านสี่แสน-หกหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) 
  2. ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. ....  
      - ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน 11 คน โดยกำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน 5 วันทำการ  
 

  3. ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนา
ชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
     - ที ่ประชุมมีมติร ับหลักการแห่งร ่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที ่หนึ ่ง และมีมติให ้ตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน 13 คน โดยกำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน 5 วันทำการ  
รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสี่ (ครั้งที่ 1 - 2) 
ประจำปีพุทธศักราช 2564  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันพุธที ่27 ตุลาคม 2564 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้ 

1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
      1.1 สภากรุงเทพมหานครได้มีคำสั่ง ที่ 29/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 
เรื่อง เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปีพุทธศักราช 2564  มีกำหนด 
30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2564 
      1.2 ผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. ....  
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      1.3 ผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

    - ที่ประชุมรับทราบ 
2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที ่3)  

ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที ่4)  
ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพุธที่ 28 กันยายน 2563   
  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
  3. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขับเคลื ่อน  
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริม  
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการฯ เพื่อมอบให้  
ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 4. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการ
บริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพ้ืนที่ต่อเนื่องกัน (บางส่วน) 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการฯ เพื่อมอบให้  
ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 5. ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... เพ่ือพิจารณา
ในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม 
       - ที ่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในวาระที่สองจากรายงานของ
คณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นขอบในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป 
พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบกับข้อสังเกตตามท่ีคณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ  
 6. ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและภัยในระดับพื้นที่ 
     - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 15 คน โดยกำหนดเวลาใน
การศึกษา ภายใน 150 วัน 
 7. ญัตติของพลตำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง เรื ่อง ขอให้กรุงเทพมหานครรายงานความ
คืบหน้าการบริหารจัดการและแนวทางการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต -สะพาน
ใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 
        - ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 
 8. ญัตติของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื ่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเพิ่มกรรมการ  
ในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ในปี 2564 
     - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งเพิ่มกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการเตรียม
ความพร้อมในการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ในปี 2564 จำนวน 1 คน คือ นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ 
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 9. ญัตติของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครแก้ไขชื่อคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ในปี 2564 
     - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขชื่อคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการเตรียมความ
พร้อมในการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ในปี 2564 เป็น “คณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการเตรียม
ความพร้อมในการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร” 
 10. กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญแต่ละสมัย และกำหนด  
วันประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2565  
      - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญ จำนวน 4 สมัย ดังนี้ 
        สมัยแรก  เริ่มวันที่ 1-30 มกราคม 2565 
        สมัยที่สอง  เริ่มวันที่ 1-30 เมษายน 2565 
        สมัยที่สาม  เริ่มวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2565 
        สมัยที่สี่   เริ่มวันที่ 1-30 ตุลาคม 2565 
        และกำหนดวันประชุมแต่ละสมัยทุกวันพุธ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
 11. กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย  
ที่กำหนดให้ “สังคมผู้สูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติ ขอลาออก 1 คน 
      - ที่ประชุมรับทราบ 
 12. กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง 
ค่าบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขอลาออก 2 คน 
      - ที่ประชุมรับทราบ 
 13. ญัตติคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของ
กรุงเทพมหานคร ในปี 2564 ขอขยายเวลาในการศึกษา 
      - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 120 วันนับแต่วันที่ครบกำหนด
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 
 14. ญัตติคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการดูแลประชาชนจากกรณี  
การยกเลิกสัญญาหน่วยบริการสาธารณสุขและการเร ่งร ัดการใช ้จ ่ายเง ินกองทุนหลักประกันส ุขภาพ
กรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาในการศึกษา 
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 120 วันนับแต่วันที่ครบ
กำหนดในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 2) เมื่อวันพุธที ่3 พฤศจิกายน 2564 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา 
โดยสรุปดังนี้ 

1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
      1.1 สภากรุงเทพมหานครได้มีคำสั่ง ที่ 32/2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
เรื่อง ขยายสมัยประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 
2564 
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      1.2 ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง 
      - ที่ประชุมรับทราบ 

    1.3 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของ 
นายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครออกประกาศหรือคำสั่งกำหนดพื้นที่ห้ามรถน้ำหนักเกินพิกัด  
เข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

   - ที่ประชุมรับทราบ 
2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที ่1)  

ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที ่2) ประจำปี 
พุทธศักราช 2563 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563   
 - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 3. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการพัฒนาและการขับเคลื ่อน  
โครงการของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของรัฐบาล 
   - ที ่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการฯ เพื ่อมอบให้  
ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 4. ญัตติของพลตำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครรายงานความคืบหน้า
การบริหารจัดการและแนวทางการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิ ต-สะพานใหม่-คูคต  
และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  5. ญัตติของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื ่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานคตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญติดตามการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในโครงการที่ดำเนินการร่วมกับรัฐบาลตามนโยบายและ
โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมทั้งแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมานายนิ
รันดร์ได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อญัตติเป็น “ขอให้สภากรุงเทพมหานคตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการดำเนินงาน
ของกรุงเทพมหานครในโครงการที่ดำเนินการร่วมกับรัฐบาลตามนโยบาย รวมทั้งแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
กรุงเทพมหานคร” 
       - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อตามที่เสนอ และตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 
11 คน โดยกำหนดเวลาในการพิจารณา 150 วัน  
 6. ญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญ
ศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากน้ำในพื้นที ่ด้านตะวันออกของ
กรุงเทพมหานครนอกคันก้ันน้ำพระราชดำริ 
               - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 15 คน โดยกำหนดเวลา 
ในการศึกษา ภายใน 60 วัน 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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สรุปผลงาน 
คณะกรรมการการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2564 

--------------------- 
 สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการศึกษาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัย

ประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 25๖4 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 25๖4 ประกอบด้วย
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน ดังนี้ 
 1. พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวดวงพร รุจิเรข  รองประธานกรรมการ 
 3. นายคำรณ  โกมลศุภกิจ กรรมการ 
 4.  นายไพฑูรย์  ขัมภรัตน์ กรรมการ 
 4. นายวิชาญ  ธรรมสุจริต กรรมการ 
 5. นายพรชัย  เทพปัญญา กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
  1. นางสาวปนิตา  สุดสาคร  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
       กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
       สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
  2. นางสาวคฤห์อนงค์ สิริวิภาว ี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
       กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
       สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 
 คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาศึกษางานด้านการศึกษาในพ้ืนที่เขตต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. คณะอนุกรรมการการศึกษา ชุดที ่ 1 มอบนางสาวดวงพร รุจิเรข เป็นประธานอนุกรรมการ 
รับผิดชอบพื้นที่เขตธนบุรี คลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา และ
ราษฎร์บูรณะ 
 2. คณะอนุกรรมการการศึกษา ชุดที่ 2 มอบนายวิชาญ ธรรมสุจริต เป็นประธานอนุกรรมการ รับผิดชอบ
พ้ืนที่เขตจตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม บางเขน มีนบุรี คลองสามวา บางแค และหนองแขม 
 3. คณะอนุกรรมการการศึกษา ชุดที ่ 3 มอบนายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานอนุกรรมการ 
รับผิดชอบพ้ืนที่เขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม ลาดกระบัง หนองจอก ประเวศ และภาษีเจริญ 
 4. คณะอนุกรรมการการศึกษา ชุดที ่ 4 มอบนายพรชัย เทพปัญญา เป็นประธานอนุกรรมการ 
รับผิดชอบพื้นที่เขตปทุมวัน บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง สวนหลวง บางนา 
และบางบอน 
 5. คณะอนุกรรมการการศึกษา ชุดที่ 5 มอบพลเอก คนินทร วงศาโรจน์ เป็นประธานอนุกรรมการ 
รับผิดชอบพ้ืนที่เขตพระนคร ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี วังทองหลาง 
บางขุนเทียน ทุ่งครุ และคันนายาว 
 6. คณะอนุกรรมการการศึกษา ชุดที่ 6 มอบนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เป็นประธานอนุกรรมการ 
รับผิดชอบในการศึกษาปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่เขต
กรุงเทพมหานคร 
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                                 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษา 
 คณะกรรมการการศึกษา ได้ดำเนินการในรอบปี 2564 ในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
1. ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของสำนักการศึกษา 
โดยคณะกรรมการฯ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้  

  1. การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์ 
เนื่องจากขาดเครื่องมือสื่อสารในการเรียน สำนักการศึกษาต้องจัดแผนการเรียนสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ เพื่อให้
ได้รับความรู้เท่ากับนักเรียนที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์  
  2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะต้องสอบแข่งขันเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น สำนักการศึกษาควรเตรียมความพร้อมหรือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักเรียน
กลุ่มนี้  
  3. หากมีการเปิดเรียนตามปกติสำนักการศึกษาควรมีแผนและมาตรการรองรับกรณีพบนักเรียน
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และยังมีนักเรียนบางส่วนที่ผู้ปกครองไม่ประสงค์ให้รับวัคซีน เนื่องจากกังวล
อาการหลังรับวัคซีนแล้วเกิดผลข้างเคียงอย่างรุนแรงส่งผลให้เสียชีวิตหรือพิการได้ สำนักการศึกษาควรทำความเข้าใจ 
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการยินยอมให้บุตรหลานเข้ารับวัคซีนต่อไป 
  4. กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เปิดเรียนตามปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2564 สำนักการศึกษาควรพิจารณาความพร้อมการเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
สามารถเปิดเรียนตามปกติได้หรือไม่ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สีแดงเข้มคือเป็นพ้ืนที่ที่มีการระบาดสูง 
ในช่วงเวลานั้น คือ ตั้งแต่ต้นปี 2564 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 หากยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ควรจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ไปก่อน  
  5. สำนักการศึกษาควรสำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ประสงค์รับวัคซีนและ
กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มนี้แยกจากผู้ที่ได้รับวัคซีน รวมถึงให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด  
  6. สำนักการศึกษาควรติดตามการของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจ ATK สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 และสำรวจวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำยาทำความสะอาด 
สำหรับใช้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้เพียงพอ 
  7. สำนักการศึกษาควรตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ให้มีความเสถียรและเพิ่มความเร็วของสัญญาณอินเตอร์ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ใน
ปัจจุบัน  
 

2. รับทราบแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้เปิดเรียนประเภทไป-กลับตามมาตรการ Sandbox : Safety 
Zone in School และข้อมูลจำนวนวัคซีนที่จะฉีดให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครของสำนักอนามัย  

   โดยให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
(ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 
  ส่วนที่ 1 เงื่อนไขหลักของมาตรการ Sandbox Safety Zone in School รองรับการเปิดภาคการศึกษา
ที่ 2/2564 โดยจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ On-Site จำแนกตามเขตพ้ืนที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
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  ส่วนที่ 2 เงื่อนไขข้อกำหนด ของ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ
แนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (ประเภทไป-กลับ) 
  ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับการใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน 
การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 
(สีแดง) หรือพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
    ประเภทที่ ๑ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาประเภทพักนอน  
    ประเภทที ่๒ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาประเภทไป-กลับ 
  ส่วนที่ 4 มาตรการตามแผนเผชิญเหตุ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ของสถานศึกษา    
   ส่วนที่ 5 หลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
เพ่ือการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 
  แนวทางการแจ้งเปิดโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการเรียนการสอน การสอบ 
การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก  
  (1) โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรม ให้แจ้งข้อมูลการเปิด
ดำเนินการให้หน่วยงานต่าง ๆ  ทราบ ได้แก่ สำนักอนามัย, สำนักงานเขตในพื้นที่, หน่วยงานต้นสังกัด/กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  (2) สำนักงานเขต และหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ดำเนินการกำกับติดตาม 
ตรวจประเมินตามแผนของสำนักงานเขต หากไม่ผ่านการประเมินจะให้แก้ไขปรับปรุงแล้วดำเนินการตรวจประเมิน
ซ้ำตามแผนของสำนักงานเขต  
  ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในนักเรียนอายุ 12 - 17 ปี 
  มีนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น 460,231 คน มีนักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีน จำนวน 
358,323 คน นักเรียนที่ได้รับวัคซีน จำนวน 308,987 คน คิดเป็นร้อยละ 86.23 (ข้อมูลจากสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ) โดยมีนักเรียนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 356,557 คน 
เข็มที่ 2 จำนวน 135,417 คน รวมทั้งสิ้น 491,974 คน (ข้อมูลจากฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข MOPH – IC 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ) 
                  กรุงเทพมหานครมีการเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตกนักเรียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อม
ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยมีจุดฉีดวัคซีนที่ศูนย์กีฬาไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นจุดฉีดรวมทั้งเข็มที่ 1 
เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 โดยวันนี้เป็นการทดสอบระบบ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน เป็นต้นไป สำหรับนักเรียนจะ
จัดช่องทางพิเศษและมีนัดหมายออนไลน์ 
  การให้วัคซีนโควิด 19 ในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีนักเรียนทั้งสิ้น 37,466 คน 
ประสงค์ฉีดวัคซีน จำนวน 36,276 คน คิดเป็นร้อยละ 96.82 ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วรวมทั้งสิ้น 30,662 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81.84 โดยแยกนักเรียนออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
  (1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 32,124 คน ฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 27,039 คน คิดเป็น
ร้อยละ 84.17 และมีรายงานนักเรียนที่มีอาการภายหลังได้รับวัคซีนภายใน 30 นาที จำนวน 6 คน มีอาการ
รุนแรงจำนวน 5 คน และอาการไม่รุนแรง 1 คน ปัจจุบันนักเรียนหายเป็นปกติ ไม่มีความสัมพันธ์กับวัคซีน 
และสามารถฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ต่อได้ 
  (2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4,152 คน ฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 3,623 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.26 และไม่มีรายงานนักเรียนที่มีอาการภายหลังได้รับวัคซีน ภายใน 30 นาท ี 
  สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5 - 11 ปี ให้รอคำวินิจฉัยจากกระทรวงสาธารณสุข 
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 3. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการทุนเอราวัณของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน  
 สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการทุนเอราวัณของกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู
โดยได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันบันการศึกษา ดังนี้ 
  ฉบับที่ 1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตและพัฒนาครู เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 
ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับสถาบันการศึกษา จำนวน 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัย  ราชภัฏสวนสุนนัทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี นับตั้งแต่
วันถัดจากวันที่ทำบันทึกข้อตกลง ครบกำหนดระยะเวลาวันที่ 17 ธันวาคม 2565 
  ฉบับที่ 2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตและพัฒนาครู (ทุนเอราวัณ) และการผลิตครูกรณีพิเศษ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
สถาบันการศึกษา จำนวน 4 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี นับตั้งแต่
วันถัดจากวันที่ทำบันทึกข้อตกลง ครบกำหนดระยะเวลาวันที่ 20 กันยายน 2564 
  รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 78 ทุน เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา 7 สถาบัน จะจบการศึกษา
ในปีการศึกษา 2565 (หลักสูตร 5 ปี) 
  รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 87 ทุน เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา 11 สถาบัน จะจบการศึกษา
ในปีการศึกษา 2565 (หลักสูตร 4 ปี) 
  รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 83 ทุน เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา 10 สถาบัน 
  รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 85 ทุน เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา 11 สถาบัน 
 

จำนวนทุนการศึกษาโครงการทุนเอราวัณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
 
 
  

ลำดับ มหาวิทยาลยั 
รุ่นที่ 1  

ปีการศึกษา  
2561 

รุ่นที่ 2 
ปีการศึกษา  

2562 

รุ่นที่ 3  
ปีการศึกษา  

2563 

รุ่นที่ 4  
ปีการศึกษา  

2564 

จำนวน
ทุน 

จำนวนเงิน
ทุนการศึกษา 

1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 24 30 27 22 103 26,300,000 

2 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  4 -  6 1,400,000 

3 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ - 5 4 5 14 2,800,000 

4 มหาวิทยาลยัศิลปากร - 7 7 8 22 4,300,000 

5 มหาวิทยาลยัดุสิต 10 5 5 5 25 7,000,000 

6 มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 11 8 9 8 36 9,400,000 

7 มหาวิทยาลยัราชภัฎธนบุร ี 8 5 7 7 27 6,800,000 

8 มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสนุันทา 10 8 7 8 33 8,600,000 

9 มหาวิทยาลยัราชภัฎพระนคร 10 5 7 7 29 7,600,000 

10 มหาวิทยาลยัราชภัฎจนัทรเกษม 5 7 5 7 24 5,800,000 

11 มหาวิทยาลยัราชภัฎวไลอลงกรณ์ - 3 5 6 14 2,500,000 

รวมทั้งสิ้น 78 87 83 85 333 82,500,000 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. สำนักการศึกษาควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาในโครงการทุนเอราวัณ และ
ควรจัดทำแผนการจัดสรรผู้จบการศึกษาจากโครงการทุนเอราวัณของกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับราชการครู
กรุงเทพมหานครตามกรอบอัตรากำลัง เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนในปัจจุบัน 
 2. สำนักการศึกษาควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการทุนเอราวัณให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 9 โรงเรียนและข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทราบอย่างทั่วถึง 
และส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการรับทุนการศึกษา โดยกระตุ้นให้ผู้สอนและผู้เรียนสนใจในการเรียนการสอน
และเตรียมความพร้อมในการเข้ามาสอบแข่งขันรับทุน  
 3. สำนักการศึกษาควรนำระบบออนไลน์มาใช้ในกระบวนการรับสมัครนักศึกษาตามโครงการทุนเอราวัณ 
เพ่ือลดขั้นตอน เวลา สถานที่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักศึกษา และเพ่ือความเหมาะสมในช่วงสถานการณ์ในปัจจุบัน  
     
4. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของกรุงเทพมหานคร  
   สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของกรุงเทพมหานคร โดยการเปิดรับนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เพ่ือคัดเลือกเข้ารับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
จำนวน 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อนุบาลศึกษา และคณิตศาสตร์ เพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครจากการโอนย้ายกลับภูมิลำเนา      
ปัจจุบันสำนักการศึกษาบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 ดังนี้ 
  ปี 2561 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 
25 กรกฎาคม 2561 จำนวน 80 ราย จาก 7 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  
  ปี 2562 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 บรรจุและแต่งตั้ง
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 จำนวน 104 ราย จาก 10 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  ปี 2563 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 บรรจุและแต่งตั้ง
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 จำนวน 94 ราย จาก 11 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 กรุงเทพมหานครได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูโดยจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาครูให้มีคุณภาพและแก้ไขปัญหาในระยะยาว ได้แก่ โครงการทุนเอราวัณกรุงเทพมหานคร
ซึ่งให้กับบุตรข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโครงการความร่วมมือ
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การผลิตครูกรณีพิเศษ โดยได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันการศึกษาของรัฐ ในกลุ่มวิชาที่ขาดแคลน 
(โครงการช้อนครู) ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาวันที่ 17 ธันวาคม 2565 และตั้งแต่ปี 2565 - 2569 จะมีผู้จบการศึกษา
จากโครงการทุนเอราวัณฯ มาเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่ากรุงเทพมหานครควรดำเนินการโครงการทุนเอราวัณฯ ต่อไป เพราะเป็น
โครงการที่ได้รับความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อบุตรข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาอาจจะปรับลดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูฯ จากการสอบบรรจุแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกลง เพ่ือสำรองตำแหน่งไว้สำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากโครงการทุนเอราวัณฯ 
 

5. ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของสำนักการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เพื่อสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย     

 สำนักการศึกษาดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสอบแข่งขัน
เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนดำเนินการ
จัดการสอนเสริมแบบเข้มนอกเวลาราชการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (9 โรงเรียน) ในรายวิชาหลักที่ใช้
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยมีระยะเวลาดำเนินการสอนเสริมแบบเข้ม ตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 เป็นเวลา 10 วัน  ณ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา 2563 “กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและการเตรียมสอบ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(ครั้งที่ 1)” สำนักการศึกษาร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดำเนิน
โครงการบริการวิชาการ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา 2563 กำหนดการสอนเสริม จำนวน 4 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 19 มีนาคม 2564 ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยดำเนินการสอนเสริมรูปแบบ On-site ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 
สำนักงานเขตจตุจักร และถ่ายทอดสด Online ไปยังอีก 8 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3. สถาบันกวดวิชาหรือหน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือจัดครู/ติวเตอร์สอนเสริมแบบเข้ม
โรงเรียนประสานความร่วมมือกับสถาบันกวดวิชาหรือหน่วยงานภายนอกในการจัดครู/ติวเตอร์สอนเสริมแบบ
เข้มให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขต
จตุจักร โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน 
และโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ 
 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. สำนักการศึกษาควรให้คำปรึกษาและแนะแนวทางด้านการศึกษาต่อกับนักเรียน โดยไม่จำเป็นต้อง
ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง แต่ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 2. สำนักการศึกษาควรเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตของนักเรียนโดยเน้นทักษะด้านอาชีพซึ่งเป็น
เรื่องสำคัญ เนื่องจากนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความสามารถด้านทักษะอาชีพ แต่ขาดโอกาสและการสนับสนุน 
กรุงเทพมหานครอาจจะจัดทำโครงการ MOU ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าทำงานในสถานประกอบการ 
หรือการให้การสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษากับนักเรียน เพ่ือประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และไม่เป็น
ภาระต่อสังคม 
 3. สำนักการศึกษาควรดำเนินการด้านการเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์มากกว่าปัจจุบัน โดยพัฒนาให้นักเรียน
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ ควรสนับสนุนโรงเรียนที่มีนักเรียนที่สามารถ
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สอบเข้าสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนสามารถสอบเข้าสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงได้
ควรหาวิธีการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น  
 

6. การพิจารณาแนวทางค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  

  คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) ให้กับคณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเชิญสำนักการศึกษา สำนักการคลัง และสำนักงานกฎหมายและคดี 
เข้าร่วมประชุม มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  สำนักการคลัง ให้ความเห็นว่าการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีกฎหมายอยู่ 2 ฉบับ คือ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2549 
และแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งในข้อบัญญัติเรื่องเบี้ยประชุมกรรมการนี้จะเบิกให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย และกฎหมายอีกฉบับก็คือ พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพ่ิมเงินค่าเบี้ยประชุม และเงิน
ค่าตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คือ คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 
ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เห็นว่าเป็นคณะกรรมการที่ออกตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547 ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 ในการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ และได้ให้อำนาจกับผู้อำนวยการ
สำนักการศึกษาหรือผู้ที่ผู้อำนวยการสำนักการศึกษามอบหมายแต่งตั้งเพราะฉะนั้น คณะกรรมการชุดนี้ จึงถือว่าเป็น
คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เพราะฉะนั้น ในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมนี้ สามารถเบิกได้
ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพ่ิม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินค่าตอบแทนอ่ืนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง พ.ศ. 2529 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอัตราในการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมนี้หากเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เบิกได้ในอัตราครั้งละ 500 บาท เป็นข้าราชการในสังกัดอ่ืน เบิกได้ในอัตราครั้งละ 800 บาท และเป็นบุคคลภายนอก
ที่ไม่ใช่ข้าราชการ เบิกได้ในอัตราครั้งละ 1,000 บาท  
 สำนักงานกฎหมายและคดี ให้ความเห็นว่า กรณีกรรมการที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่งตั้งสามารถ
ที่จะได้รับค่าเบี้ยประชุมได้ แต่ต้องพิจารณาอีกครั้งว่า กรณีแต่งตั้งตามระเบียบลักษณะนี้ จะสามารถเบิกได้หรือไม่ 
เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เบิกค่าเบี้ยประชุมได้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งตามคำสั่ง เนื่องจากมีบางฉบับที่
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเบิกค่าเบี้ยประชุมไม่ได้ เช่น กรณีกรรมการที่พิจารณา
ความรับผิดทางละเมิด กรณีนี้เป็นการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ จะเบิกค่าเบี้ยประชุมไม่ได้ 
เนื่องจากเคยได้มีการหารือหน่วยงาน พิจารณาว่าเป็นการดำเนินการติดตามตามหน้าที่ตามกฎหมาย จึงไม่สามารถ
เบิกค่าเบี้ยประชุมได้ ต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะเบิกได้ หรือไม่ได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ 
 ในการนี้ นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะยื่นญัตติขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณา
แนวทางการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 จากการที ่คณะกรรมการการศึกษาได้ตั ้งคณะอนุกรรมการเพื ่อพิจารณาศึกษางานด้าน
การศึกษาในเขตพ้ืนที่ต่างๆ จำนวน 6 ชุดนั้น คณะอนุกรรมการ ซึ่งมีกรรมการการศึกษาเป็นประธานอนุกรรมการ
ได้รายงานผลการดำเนินการให้ทราบ ปรากฏดังนี้ 
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 ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษา ชุดที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. 2564 

 
 คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๑ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที ่กำหนด โดย
ดำเนินการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการศึกษา และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่เขตธนบุรี 
คลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา และราษฎร์บูรณะ คณะอนุกรรมการฯ 
ได้ดำเนินการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีผลการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. แนวคิดในการบริหารจัดการการศึกษาของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
 แนวคิดในการบริหารจัดการการศึกษาของกรุงเทพมหานครเพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลงตาม
สถานการณ์และรองรับสถานการณ์ New Normal มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการศึกษา ครู หลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้การวัดผล และ R&D (การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน)  
 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งการเกิดโรคระบาดไปทั่วโลก ส่งผลกระทบ
กับทุกเรื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษา ดังนั้น การออกแบบการเรียนรู้ในยุค “New Normal” ไม่ใช่เพียงการสอน
ออนไลน์อย่างที่เข้าใจกันเท่านั้น แต่ต้องมีพ้ืนที่สร้าง “Passion” สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตคือ เป็นการเรียนรู้ที่มี 
Platform มีความหลากหลาย ต้องมุ่งให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถของตนเองอย่างสูงสุด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ต่อส่วนรวมได้ในอนาคต ซึ่งได้แก่ การนำความรู้จากรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ แล้วยังเป็นการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ และทักษะความสามารถในการเข้าสังคม การสื่อสาร การแก้ปัญหา ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ 
ความคิดสร้างสรรค์ การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ การใส่ใจนวัตกรรม และอื่น ๆ ที่ล้วนเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการใช้ชีวิต
และการทำงาน ซึ่งทักษะเหล่านี้ก็เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะฝังอยู่ในตัวของผู้เรียน ดังนั้น การออกแบบการเรียนรู้
ในยุค New Normal จึงไม่ใช่เพียงการสอนออนไลน์อย่างที่เข้าใจกัน แต่ “New Normal” ที่แท้จริงคือ “คุณภาพของ
การเรียนรู้ที่จะคงฝังอยู่ในตัวผู้เรียนตลอดไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว สำนักการศึกษา เป็นหน่วยงานที่กำกับการบริหาร 
การจัดการศึกษาก็ได้พยายามที่จะให้ความสำคัญกับเรื่อง “New Normal” แต่ก็อยากให้สำนักการศึกษาทบทวนและ
กระตุ้น เร่งเร้าโดยเน้นด้านคุณภาพผู้เรียนมากกว่ามุ่งให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถของตนเองอย่างสูงสุด การวางเครือข่าย
สำหรับการทำงานในอนาคต และที่สำคัญการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  มิได้ใช้เพียงข้อสอบเท่านั้น หากยังจัดการ
ตัวกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือทำเองเพ่ือเป็นการบ่งชี้ความสำเร็จและคุณภาพในการเรียนรู้อย่างแท้จริงจนเกิดเป็นการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
  สำนักการศึกษา จึงจำเป็นต้องจัดการศึกษาที่สมดุลและรอบด้านให้แก่เด็ก ๆ  เพื่อช่วยให้พวกเขาค้นพบ
ความสามารถพิเศษของตนเอง ตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองและหล่อเลี้ยงให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นพลเมือง    
ที่พร้อมอุทิศตนโดยมุ่งเน้นหลักการพื้นฐานของการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีส่วนร่วมและมีการ
พัฒนาการแบบองค์รวมมากกว่าการเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบเพียงอย่างเดียว สำนักการศึกษาควรมุ่งเป้าการวาง
โครงสร้างระบบการศึกษา อยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดการพัฒนาบุคคลตามความสามารถ เพ่ือจัดกลุ่มผู้เรียนไปตามความ
เหมาะสมกับความสามารถในอนาคต ไม่ว่าจะศึกษาต่อในระดับอาชีวะศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาต่อไป โดยเน้น
ให้ความสำคัญของการพัฒนาตนเองเพ่ือนำไปสู่โอกาสดีในการทำงานและความเจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืน 
 กรุงเทพมหานคร มีความพร้อมทั้งเรื่องการจัดการเรียนการสอน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ของครู ตลอดทั้งเรื่องหลักสูตรและการวัดผล แต่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ และเน้น
ให้ครูเปลี่ยนวิธีคิดจากวิธีการสอนโดยการบอกเป็นการสอบแบบ Coaching เพ่ือให้เด็กเตรียมความพร้อมเพ่ือเติบโต
สู่ความเป็นสากลในอนาคต สามารถทำงานร่วมกับคนอ่ืนได้ มีจินตนาการในการมองไปข้างหน้าแม้กรุงเทพมหานคร
จะมีศักยภาพและความพร้อมทุกด้านแต่สิ่งที่ควรดำเนินการในการบริหารจัดการการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
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เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สร้างคนให้มีคุณภาพ ซึ่งจำเป็นต้อง
มีการปรับปรุงทั้งระบบ ดังนี้ 
         1. ครูและวิธีการสอนของครู 

1.1 ครูต้องเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ครูมีบทบาทสำคัญในการทำให้เด็กได้เล็งเห็นถึงศักยภาพ 
และคุณค่าของตัวเอง 

1.2 การปรับบทบาทของครูให้เป็นครูยุคใหม่ คือการทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาตนเอง
ได้เต็มศักยภาพและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะเทคโนโลยีในทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
และล้ำสมัย ผู้คนในยุคใหม่จึงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา ดังนั้น ครูต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและคอยแนะนํา 
แนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กอย่างเข้าใจ และพร้อมที่จะทุ่มเทวิชาความรู้ด้วยวิธีการสมัยใหม่ตามการ
เปลี่ยนแปลง  

1.3 ปรับรูปแบบการศึกษาแบบ New Normal  คือ การสอนให้เด็กสามารถเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า
ได้ด้วยตนเอง โดยกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี โดยครูมีบทบาทสำคัญในการเข้าไปส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียน และการเป็นต้นแบบให้เด็ก ๆ ในการเป็นผู้รักเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็น
ส่วนสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกในอนาคตได้ 
         2. หลักสูตร 
 2.1 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยหลักสูตรหลักเด็กต้องเรียนในวิชาหลัก และมีหลักสูตรเสริม
โดยการออกแบบในสิ่งที่เราต้องการ เช่น เสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม  ซึ่งกรุงเทพมหานคร
และกระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรเสริมเองได้ ส่วนหลักสูตรหลักก็สามารถปรับใช้ให้มี
ความเหมาะสม เช่น การนำหลักสูตรมาบูรณาการกัน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถวัดผลได้ทุกวิชา ดังนั้น 
ในคนหนึ่งคน ต้องสามารถเรียนรู้และประกอบอาชีพได้มากกว่า 1 อาชีพ เพ่ือเป็นอาชีพหลักและอาชีพรอง  
           2.2 เสริมกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยการปรับลดเวลาเรียนภาควิชาการลงโดยไม่กระทบ
เนื้อหาหลัก และปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมโดยเพิ่มเวลาและโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตาม
ความสนใจของนักเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมสรางสรรคที่โรงเรียนสามารถจัดไดอยางหลากหลาย เพื่อชวยเพิ่มพูนทักษะ
การคิดวิเคราะห ความมีน้ำใจตอกัน การทํางานเปนทีม กระตุนใหนักเรียนไดคนหาศักยภาพ ความชอบและถนัดของ
ตนเอง เพราะเชื่อวานักเรียนทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง โดยลักษณะกิจกรรมอาจ
ปฏิบัติดวยตนเอง หรือปฏิบัติเปนกลุม เปนทีม เพ่ือใหนักเรียนรูจักการปรับตัว การชวยเหลือซึ่งกันและกัน การ
มีปฏิสัมพันธต่อกัน ซึ่งจะชวยเพิ่มทักษะในการใช้ชีวิตและการแกปญหาใหกับนักเรียนได ตัวอย่างในประเทศ
ฟินด์แลนด์ใช้ระบบนี้ โดยในช่วงครึ่งวันเช้าจะให้เด็กเรียนรู้ในห้องเรียน ส่วนช่วงบ่ายเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน
โดยนักเรียนเป็นผู้เลือกตามท่ีครูออกแบบ  
 3. การจัดการเรียนรู้และการวัดผล  ซึ่งโดยปกติการวัดผลโดยการสอบนั้น ข้อสอบควรเป็นแบบอัตนัย
หรือการเขียนบรรยาย เพราะจะช่วยให้เด็กได้ฝึกการเขียน สามารถวัดทักษะหลาย ๆ ด้าน เช่น ทักษะการคิด วิเคราะห์  
การแสดงเหตุผล การอธิบาย และการเขียน  ไม่ควรเป็นข้อสอบแบบปรนัยเพราะเด็กไม่ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์  
          4. การวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอน (R&D) มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนของครู 
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานสอนของครู ซึ่งครูแต่ละคนจะมี
การสรุปผลการเรียนการสอนเป็นรายชั่วโมงเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการสอน จะทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน และรู้วิธีการสอน
ของครูแต่ละคนด้วย ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและเกิดการ
พัฒนาในทุกด้าน 
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 อย่างไรก็ตาม การวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนไม่ควรดำเนินการในเชิงวิชาการอย่างเดียว 
แต่ควรจัดทำเป็นลักษณะของการจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในกลุ่มครูผู้สอน เพ่ือสังเคราะห์บทเรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาการเรียน  การสอนที่ประสบอยู่ และควรมีการประชาสัมพันธ์
แนวคิดดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือเตรียมตัวและเปิดใจยอมรับ 
 

2. การสร้างความตระหนักต่อเยาวชน เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ  
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) คือสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพ้ืนที่ต่อประชากร

ทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน อัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป 
ที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน อัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 7 ขึ้นไป ประเทศไทย
กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปร้อยละ 10 หรือมากกว่า 7 ล้านคน และ
มีการคาดการณ์ไว้ว่าในปี พ.ศ. 2564 สัดส่วนของจำนวนผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนไปถึงร้อยละ 20-30  
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกระทบต่อการพัฒนาประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในระยะยาวทั้งประเด็นงบประมาณ เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ  
 สภาพปัญหาของผู้สูงอายุในปัจจุบัน 
 1. ปัญหาด้านการเงิน ผู้สูงอายุที่เกษียณจากการทำงานไม่มีรายได้ ต้องอาศัยเงินได้จากการเก็บออม 
ถ้าไม่มีเงินออมเก็บไว้มากพอก็จะส่งผลให้เกิดผลกระทบกับการดำรงชีพ เป็นภาระแก่สังคมที่ต้องช่วยเหลือ
เกื้อกูล จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้อย่างเหมาะสมเพียงพอ จึงต้องมีการวางแผนการออมการลงทุนและการบริโภค 
    2. ปัญหาด้านสุขภาพ วัยผู้สูงอายุมีสภาพร่างกายและจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงต้องปรับตัว 
และความเสื่อมถอยของสุขภาพต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบริการทางการแพทย์เพ่ือให้เป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
 3. ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย โดยผู้สูงอายุควรการเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยของตนเอง 
เนื่องจากผู้สูงอายุบางรายไม่มีที่อยู่อาศัยจึงต้องพึ่งพาลูกหลาน การจัดสถานที่พักอาศัยหรือสภาพแวดล้อม
ภายในบริเวณบ้านและสถานที่ต่าง ๆ ให้ปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนทุกวัยสำหรับการใช้
ชีวิตประจำวัน เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
 4. ปัญหาด้านชุมชนและสังคม การได้รับการยอมรับ การยกย่องนับถือจากผู้อื่นเมื่อตอนที่ยัง
ทำงานอยู่จะลดน้อยลง บางครั้งต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนมากขึ้น อาจทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าหรือไม่มีความสำคัญ 
ผู้สูงอายุควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนและสังคม  ตลอดทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
     การแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุ   
  ปัญหาของผู้สูงอายุ มักเกี่ยวข้องกับด้านการเงิน สุขภาพ ที่อยู่อาศัย เป็นเรื่องที่ต้องเร่งสร้าง
ความตระหนักและให้ความรู้แก่สังคม เพราะทุกวันนี้มีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 60 ที่เตรียมตัวเข้าสู่การเป็น
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ หากไม่มีการเตรียมการที่ดีก็จะเป็นภาระในอนาคตทั้งต่อสังคมและครอบครัว 
 

 ประเด็นเร่งด่วนในการดูแลผู้สูงวัยที่ต้องเร่งขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จ 
1. สร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ  
2. สร้างงานและรายได้สำหรับผู้สูงอายุ  
3. ระบบสุขภาพเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ต้องพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อในทุกระดับ 
4. ปรับสภาพแวดล้อมชุมชน และบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ  
5. ผู้สูงอายุในชุมชนต้องได้รับการดูแล และประชาชนทุกวัยต้องมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ  
6. สร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมในทุกมิติ  
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7. กำหนดให้สังคมสูงอายุเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ  
8. การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ให้เอ้ือต่อการทำงานด้านผู้สูงอายุ  
9. ปฏิรูประบบข้อมูลเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีฐานข้อมูล  

ของบุคคลผู้สูงอายุ 
                   10. พลิกโฉมนวัตกรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในสังคมผู้สูงอายุ  
 

การสร้างความตระหนักต่อเยาวชนโดยการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
             จากสภาพปัญหาผู้สูงอายุที่กล่าวมาในเบื้องต้นทำให้กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะสำนักการศึกษา
ควรตระหนักและให้ความสำคัญกับการเตรียมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ  
 1. การเตรียมหลักสูตรเพ่ือการวางแผนเมื่อตนเองเข้าสู่ผู้สูงอายุ  
 2. การสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในเด็กให้มีจิตสาธารณะในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการดูแล 
ผู้สูงอายุในปัจจุบัน 
 ดังนั้น การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมด้านจิตสาธารณะกับบุคคลต่างๆ ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมหรือสาธารณะ จะเป็นการสร้างพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับบุคคลโดยทั่วไป โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน รวมทั้ง ประชาชนทั่วไป สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากภายในกายของคน “จิตสาธารณะ” เป็น
ความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้ผู้คนรู้จักการเสียสละ การร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและ
ส่วนรวม อีกทั้งจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม การช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะเป็นหลักการ
ในการดำเนินชีวิต เป็นการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมอย่างได้ผลเป็นเชิงประจักษ์ได้ 
     แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทางสังคมด้วยกิจกรรมจิตสาธารณะ จะต้องมีการเตรียมการ 
4 ด้านเป็นสำคัญ คือ ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านชุมชนและสังคม การเตรียมเด็กเพื่อเป็น
จิตสาธารณะในการโอบอุ้มดูแลผู้สูงอายุ โดยมีสิ่งที่ต้องดำเนินการ คือ การให้ความรู้การวางแผนทางการเงิน 
และพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสม ส่งเสริมให้สอดแทรกการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
สนับสนุนให้มีกิจกรรมในหลักสูตรการเรียนการสอนที่หยิบยกปัญหาต่าง ๆ ของผู้สูงอายุที่ตนเองพบเจอใ น
ชีวิตประจำวันมานำเสนอ เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญ มีความเข้าใจผู้สูงอายุ และเกิดความห่วงใย เอื้อเฟ้ือ
กับผู้สูงอายุในสังคม รวมทั้งตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ตนเองอาจจะต้องประสบในอนาคตเพ่ือเตรียมความพร้อม  

การเตรียมเด็กเพ่ือเป็นจิตสาธารณะในการโอบอุ้มดูแลผู้สูงอายุ โดยมีสิ่งที่ต้องดำเนินการ คือ  
       1. สร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่ 
               2. เตรียมความพร้อมในทุกมิติ                 
 3. การเตรียมการปลูกฝังเด็กให้ตระหนัก และเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ  
           4. ส่งเสริมด้านทัศนคติและพฤติกรรมตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ที่จะสะท้อนให้เห็นศักยภาพ สุขภาพ 
และความสุขของผู้สูงอายุในที่สุด โดยเสนอกิจกรรมส่งเสริม 4  H ได้แก่  

1) Heart กิจกรรมพัฒนาจิตใจ หมายถึง กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรมจริยธรรม การทำประโยชน์เพ่ือสังคม เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นลักษณะนิสัย และ
มีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม 

2) Head กิจกรรมพัฒนาสมอง หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

3) Hand กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ หมายถึง กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการทำงาน 
ทักษะทางอาชีพที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัด และศักยภาพของตนเองทำดี
อย่างฉลาด ใช้ชีวิตสมดุล ลงมือทำอย่างสมดุล 
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4) Health กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะทางกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ และมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นนิสัย 
การมีสุขภาพกาย สุขภาพใจดี โดยการขับเคลื่อนตั้งแต่วัยเด็กผ่าน "บวร" วัยทำงานผ่านสถานที่ทำงานรวมทั้ง
การสร้างความตระหนักผ่าน "สื่อสาธารณะ" จนเกิดเป็นวัฒนธรรมทางสังคมของชุมชนและประเทศในที่สุดที่จะ
ส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและมีความสุข โดยเฉพาะด้านสุขภาพ การออม การลงทุน เพ่ือเตรียมเป็น
ผู้สูงอายุ และวางแผนการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพอย่างน้อย 10 ปี ล่วงหน้าตั้งแต่อายุ 50 ปี 
    5. จัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ครอบคลุม มีความละเอียด 
    6. แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อวางแผนกลยุทธ์รองรับแต่ละกลุ่ม โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาช่วย 
   7. การส่งเสริมผู้สูงอายุยุคใหม่ "ลำพังแต่สุขใจ” ใช้เทคโนโลยีโดยสามารถอยู่ลำพังได้อย่างมี
ความสุข โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อม ครอบครัว สังคม ชุมชน และควรเป็นผู้สูงอายุที่มีเสน่ห์ ด้วยทัศนคติเชิงบวก
และลูกหลานก็ควรมีความกตัญญู 
    8. ผู้สูงอายุต้องเตรียมหลักประกันให้มีความมั่นคง 
 

3. กลยุทธ์ในการสร้างคุณธรรมให้เด็กมีจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ 
 คุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเพราะตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ 
กำหนดไว้ว่า ให้พัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้น ทุกโรงเรียนควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง  
 ปัญหาสังคมในปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากระดับการมีคุณธรรมของคนในชาติ ซึ่งส่งผลต่อการ
ดำรงตนของทุกคน รวมทั้งสร้างความเสียหายด้านสังคม หรือประเทศชาติ เรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องยากที่จะ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในทีนี้จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กและสร้างความเคย
ชินจากการปฏิบัติจนกลายเป็นนิสัย สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการเรียนการสอนเรื่อง
คุณธรรมอยู่แล้ว แต่จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้นเป็น เรื่อง
ยาก เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมของเด็ก นอกจากโรงเรียนแล้วก็ยังมีครอบครัว ชุมชน ซึ่ง
อาจจะไม่มีการสร้างคุณธรรมที่ดีจึงเป็นเรื่องยากในการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็กได้ 
กรุงเทพมหานครได้เห็นความสำคัญในส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม่ให้กับเด็กนักเรียนเพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่ 
จึงได้มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งดำเนิน โครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยเป็น
โครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี  
 ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ จึงได้เชิญตัวแทนสถานศึกษาจาก 6 กลุ่มเขต ที่รับผิดชอบการเรียน
การสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและมีผลการดำเนินการโดดเด่น มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า 
นอกจากการกำหนดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่แต่ละโรงเรียนดำเนินการแล้ว ยังมีกลยุทธ์ใดที่จะทำให้
นักเรียน มีคุณธรรม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็กได้อย่างถาวร เช่น เรื่อง
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู จนกลายเป็นนิสัยที่ประพฤติปฎิบัติ ไม่ใช่
เฉพาะที่โรงเรียน แต่รวมถึงครอบครัว ชุมชนด้วย  
 การประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการเรื ่องคุณธรรมนั้น พิจารณาจากการที่เราสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กให้ให้เกิดการรับรู้อยู่ใต้จิตสำนึกว่า เด็กจะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี
ของสังคม รับรู้จากจิตสำนึกของตนเอง สามารถบอกได้ว่าการมีคุณธรรม หรือไม่มีคุณธรรม จะเกิดผลดี ผลเสีย  
ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม และต่อประเทศชาติอย่างไร เช่น ยาเสพติด การทุจริต คอร์รัปชัน เป็นพฤติกรรม
พื้นฐานของการไม่มีคุณธรรม และเมื่อทราบถึงคุณโทษที่เกิดขึ้นแล้ว เด็กจะเข้าใจลึกซึ้งถึงพฤติกรรมที่ควร
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ปฏิบัติ หรือไม่ควรปฏิบัติ จากนั้นก็เปิดโอกาสให้เด็กได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์ สุจริต สนับสนุนให้เด็กคิดเองภายใต้การสนับสนุนของครูว่าการที่จะเป็นคนดีมีคุณธรรมจะทำ
ได้อย่างไร  
 จากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื ่อง กลยุทธ์ในการสร้างคุณธรรมให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมเชิงประจักษ์ โดยมีตัวแทนสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม จะเห็นได้ว่าในการดำเนินการเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมของสถานศึกษาทั้ง 6 แห่งนั้น โดยสรุปมีการดำเนินงานตามนโยบาย ได้ดังนี้  
 1. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเชิงระบบ ทั ้งบนลงล่าง และล่างขึ ้นบน รวมทั้งมีปัจจัย
สนับสนุน เช่น ครู บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน โดย ครูจะต้องออกแบบกิ จกรรมการ
เรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับทุกรายวิชา 
 2. ใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณงามความดีโดยยึดตามหลัก
พระพุทธศาสนา แล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติควบคู ่กับการควบคุมดูแลนักเรียน เพื ่อให้นักเรียนลด
พฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น 
 3. พัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื ่องคุณธรรม จริ ยธรรม เรื ่องการเรียนรู ้สู่
นักเรียน  
 4. การสร้างความร่วมมือระหว่าง ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องให้เป็น
แบบอย่างที่ดี 
 5. การติดตามประเมินผล และรายงานผลเพ่ือจะได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการและมี
ความเข้าใจโครงการ  
 6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำสู่การปฏิบัติ เช่น สำนัก
การศึกษา สำนักงานเขต ฯลฯ 
 7. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการเชิญผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ และการมาร่วมประชุมหารือ  
 การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื ่อให้เกิดผลสำเร็จในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. ความรู้คุณธรรม คือ คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ประกอบด้วย ความขยัน ประหยัด 
ซ่ือสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจ 
 2. กำหนดตัวบุคลากรที่จะมาร่วมทำกิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง  
 3. ออกแบบการจัดกิจกรรมโดยโรงเรียนระดมความคิดเห็นของนักเรียนเกี ่ยวกับปัญหา
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เพ่ือกำหนดเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา รวมทั้งสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในทุกสาระวิชา ควรดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง  
 4. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนคุณธรรม ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
โดยจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามและปลอดภัย  
 5. การประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยการประเมินผลให้เห็นเชิงประจักษ์ถึงพฤติกรรมของ
นักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน  
 ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบจะประสบความสำเร็จได้ด้วยการกำกับดูแลของผู้บริหาร และความ
ร่วมมือของครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม 
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คณะอนุกรรรมการฯ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ดังนี้ 
         1. ควรมีการติดตามประเมินผลว่าเมื่อเด็กเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษาไปแล้วมีการรักษาระดับ
คุณธรรมให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอใจหรือไม่ 
         2. สถานศึกษาควรใช้สื่อ social Media เป็นสิ่งจูงใจสำหรับเด็ก หรือสื่อที่สอดคล้องกับความสนใจ
ของเด็กและเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านคุณธรรม อาจสร้างเป็นคลิปวิดีโอเพื่อ
เผยแพร่ใน You Tube หรือเพลงที่ฟังง่าย เข้าใจง่าย เพ่ือให้นักเรียนได้ติดตามและเกิดการซึมซับจนเคยชิน
เป็นนิสัย  
 3. การปลูกฝังเรื ่องคุณธรรม จริยธรรม ควรส่งเสริมให้กับเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล เพื่อเป็นรากฐานจิตสำนึกที่เข้มแข็งและมั่นคง อาจใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เพลง ดนตรี 
เกมการเล่น  ที่ช่วยให้เด็กเพลิดเพลิน แต่แฝงการจูงใจให้สนใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปในคราวเดียวกัน  
        4. ควรใช้สมุดบันทึกความดีเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประเมินพฤติกรรมจากตัว เด็กไปถึงครอบครัว
และชุมชน เช่น เด็กอาจจะสะท้อนการทำความดีในการช่วยเหลืองานบ้านเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง หรือการเก็บสิ่งของได้นำส่งคืนเจ้าของ ซึ่งเป็นการทำความดีเพ่ือชุมชนหรือสังคม  
         5. ควรมีการถอดบทเรียนของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม และได้รับรางวัล 
เพ่ือเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้สถานศึกษาอ่ืน ๆ ได้เรียนรู้ และนำไปปรับใช้  
         6. เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นนามธรรม การจะทำให้เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์พร้อมกันหลาย
เรื่องอาจเป็นเรื่องยาก ควรกำหนดแผนในแต่ละปีว่าจะเน้นรณรงค์ให้ความสำคัญกับคุณธรรมในเรื่องใดเป็น
หลัก เช่น เรื่องวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การตรงต่อเวลา ความกตัญญู การเสียสละ เป็นต้น เพราะหากเด็ก
มีระเบียบวินัยจะนำไปสู่การโตไปไม่โกง รวมทั้งเกิดคุณธรรมในด้านอ่ืน ๆ ด้วย  
 7. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดทัศนคติที่ดีในเรื่องการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมในคนทุกกลุ่ม        
โดยเน้นการเสริมแรงทางบวกต่าง ๆ เช่น การให้กำลังใจ การยกย่องชมเชย และการให้รางวัล เป็นต้น  
 

ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษา ชุดที่ 3 
ประจำปี พ.ศ. 2564 

 

 คณะอนุกรรมการการศึกษา ชุดที่ 3 ได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการศึกษา 
และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่เขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม ลาดกระบัง หนองจอก ประเวศ และ
ภาษีเจริญ ซึ่งจากการประชุมร่วมกับสำนักการศึกษาและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพ้ืนที่ 7 สำนักงานเขต
ที่รับผิดชอบ เพื่อรับทราบผลการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนและสำนักการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการฯ สามารถสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญเห็นควรที่กรุงเทพมหานครนำไปปรับปรุง แก้ไขเพ่ือเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารด้านการศึกษา และปรากฏผล ดังนี้ 
 

1. พิจารณาผลการดำเนินการด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 1.1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบึงกุ่ม บางกะปิ 
สะพานสูง และภาษีเจริญ 
  1.1.1 ผลการทดสอบ O-NET, RT, NT ๓ ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒) สรุปได้ดังนี ้
   สำนักงานเขตบึงกุ่ม มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 โรงเรียน แบ่งเป็น
ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 โรงเรียน 
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   (1)  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจาก
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
    1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ยระดับ
สำนักงานเขต พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศและระดับสังกัด  
    2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ยระดับ
สำนักงานเขต พบว่า มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศทุกวิชา  
    (2) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเร ียนในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ ่ม พบว่า ในปี 2560 ระดับคะแนนเฉลี ่ยสำนักงานเขต ต่ำกว่า
ระดับประเทศ และในปี 2561 - 2562 ระดับคะแนนเฉลี่ยสำนักงานเขตสูงกว่าระดับประเทศ 
   (3) ผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม พบว่า พบว่า ในปี 2560 ระดับคะแนนเฉลี่ย
สำนักงานเขตต่ำกว่าระดับประเทศ และในปี 2561 - 2562 ระดับคะแนนเฉลี ่ยสำนักงานเขตสูงกว่า
ระดับประเทศ 
   สำนักงานเขตบางกะปิ มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 โรงเรียน แบ่งเป็น
ระดับประถมศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 
โรงเรียน  
   (1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจาก    
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
    1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 โรงเรียน ผลคะแนนเฉลี่ยระดับ
สำนักงานเขต พบว่า มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ และเมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบว่ามีโรงเรียนที่ได้
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านบางกะปิ  
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 
โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านบางกะปิ  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น และ ปีการศึกษา 2562 
จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านบางกะปิ และโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  และมีโรงเรียนบ้านบางกะปิได้
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 ปีซ้อน (ปีการศึกษา 2555 - 2562) 
    2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ยระดับ
สำนักงานเขต พบว่า ปีการศึกษา 2561 - 2562 วิชาภาษาไทย มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ และปี
การศึกษา 2560 - 2562 วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศ   
    (2) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยคุณภาพการอ่านของสำนักงานเขตบางกะปิต่ำกว่า
ระดับสังกดักรุงเทพมหานคร และสูงกว่าระดับประเทศ ในปี 2561 - 2562 
   (3) ผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง  พบว่า ในปี 2560-2561 ระดับคะแนนเฉลี่ย
สำนักงานเขตบางกะปิสูงกว่าระดับสังกัดกรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน 
พบว่าโรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ปีการศึกษา 2561 มีผลการทดสอบได้เป็นลำดับที่ 3 ในระดับกรุงเทพมหานคร 
และปีการศึกษา 2562 มีผลการทดสอบได้เป็นลำดับที่ 1 ในระดับสังกัดและระดับจังหวัด และมีผลการ
ทดสอบได้เป็นลำดับที่ 5 ในระดับศึกษาธิการภาค 
   สำนักงานเขตสะพานสูง มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 โรงเรียน แบ่งเป็น
ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 โรงเรียน 
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   (1)  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจาก   
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
    1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ยระดับ
สำนักงานเขต พบว่า ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ ปี 2561 - 2562 มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
สำนักงานเขตสูงกว่าระดับประเทศ โดยมีวิชาภาษาไทยที่มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ 
    2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ยระดับ
สำนักงานเขต พบว่า ปี 2560 และปี 2562 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ
ทุกวิชา ในปี 2561 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับกรุงเทพมหานครและระดับประเทศทุกวิชา ยกเว้นคะแนน
เฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ที่สูงกว่าระดับกรุงเทพมหานคร แต่ต่ำกว่าระดับประเทศ   
    (2) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง พบว่า ในปี 2560 คุณภาพการอ่านมีระดับคะแนนเฉลี่ยของสำนักงานเขต
สูงกว่าระดับสังกัดกรุงเทพมหานคร และในปี 2561- 2562 ระดับคะแนนเฉลี่ยสำนักงานเขตสูงกว่าระดับประเทศ 
   (3) ผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง พบว่า ในปี 2560-2562 ระดับคะแนนเฉลี่ย
สำนักงานเขตต่ำกว่าระดับประเทศ  
   สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 โรงเรียน แบ่งเป็น
ระดับประถมศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 โรงเรียน 
   (1)  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจาก   
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
    1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 13 โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับสำนักงานเขต พบว่า ปี 2560 ทุกรายวิชาระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ปี 2561 ทุกรายวิชา
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ ปี 2562 รายวิชาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 
2 วิชา คือ วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 
    2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 โรงเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ยระดับ
สำนักงานเขต พบว่า พบว่าปีการศึกษา 2560 - 2562 รายวิชาที่ผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
จำนวน 1 วิชาคือ วิชาภาษาไทย  
   (2) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ พบว่า ในปี 2560 คุณภาพการอ่านมีระดับคะแนนเฉลี่ยของสำนักงานเขต
ต่ำกว่าระดับสังกัดกรุงเทพมหานคร และในปี 2561 - 2562 ระดับคะแนนเฉลี ่ยสำนักงานเขตสูงกว่า
ระดับประเทศ 
   (3) ผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ พบว่า ในปี 2560 - 2562 ระดับคะแนน
เฉลี่ยสำนักงานเขตต่ำกว่าระดับประเทศ 
   1.1.2 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
   โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักศาสนา
ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม โดยผ่านกิจกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เช่น โครงการพัฒนา
ผู้เรียน โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการโตไปไม่โกง กิจกรรมโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมสร้างเสริมระเบียบวินัยในโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสา 
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 
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กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ (ศาสนาพุทธ)  โรงเรียนวิถีธรรม (ศาสนา
อิสลาม) จากการดำเนินการจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติในกิจกรรม/โครงการ ได้ฝึกทักษะการ
คิดแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
    1.1.3 แผนการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  
   โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2564 - 2569) และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการสำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการอ่าน การเขียน กระบวนการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยการจัดโครงการ
ประกอบแผนพัฒนางานวิชาการ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ 
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียน
คล่อง โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนรู้ของนักเรียน ฯลฯ พร้อมทั้งมีการประเมินโครงการ และ
รายงานผลการดำเนินงาน 
 

 1.2 การบริหารจัดการ  
  โรงเรียนดำเนินการทั้งในด้านกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านการจัดการเรียน
การสอนของครูสอนต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ได้อย่างเป็นระบบ 
  1.2.1 ด้านกายภาพ/วัสดุอุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
   1) โรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศที่สอดคล้องกับสภาพชุมชน มีความร่มรื่น 
สะอาด ปลอดภัย โดยยึดหลักความปลอดภัยตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมี
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงมีการติดตั้งระบบฉีดพ่นละอองน้ำ
เพ่ือลดปริมาณฝุ่น pm2.5 ในทุกโรงเรียน 
   2) วัสดุอุปกรณ์ทุกโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียน
การสอน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างทั่วถึง เพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน  
   1.2.2 ด้านบุคลากร 
   ปัจจุบันพบว่า โรงเรียนยังขาดอัตรากำลังครูจำนวนมาก เนื่องจากมีการขอโอน การขอย้าย 
การขอลาออก และการเกษียณอายุราชการ โดยเฉพาะในสาขาวิชาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
ประถมศึกษา ปฐมวัย พลศึกษา ดนตรีสากล คอมพิวเตอร์ แนะแนว คหกรรม วัดผล สังคมศึกษา ศิลปะ เกษตรกรรม 
บรรณารักษ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และการศึกษาพิเศษ อี  กทั้งยังขาดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานสถานที่ประจำโรงเรียน 
  1.2.3 ด้านงบประมาณ 
   โรงเรียนได้รับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียน ประกอบด้วย 
งบประมาณรายหัวของนักเรียน และงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาอาคารสถานที่/แหล่งเรียนรู้ 

1) งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียน ได้แก่ ค่าจัดการ
เรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน และค่าสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก  

    2) งบกรุงเทพมหานคร  
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     (1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียน ได้แก่ ค่าทุนอาหารกลางวัน
นักเรียน ค่าอาหารเช้าของนักเรียน ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่า งมีคุณภาพ เพื่อเป็นค่าชุด
ลูกเสือฯ/ชุดนอน/ชุดพละ และค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน  
    (2) เพื่อใช้ในการพัฒนาอาคารสถานที่/แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ค่าซ่อมแซมโรงเรียน 
และค่าปรับปรุงโรงเรียน โดยมีการตรวจสอบรายละเอียดตามสภาพข้อเท็จจริง ตามความจำเป็นเร่งด่วนของโรงเรียน 
  1.2.4 ด้านการจัดการเรียนการสอนครูสอนภาษาต่างประเทศของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตบึงกุ่ม บางกะปิ สะพานสูง และภาษีเจริญ  
    โรงเรียนมีจัดการเรียนการสอนครูสอนภาษาต่างประเทศ โดยสรุปดังนี้  
     1) โครงการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณกรุงเทพมหานคร  โดย
จัดการเรียนการสอนตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะทักษะชีวิต โครงการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
โครงการสอนภาษาจีน ภาษาอาหรับ ภาษามาลายู ภาษาญี่ปุ่น 
    2) โครงการสองภาษา เป็นโครงการของสำนักการศึกษาดำเนินการสนับสนุนโรงเรียนที่
เปิดการเรียนการสอนสองภาษา โดยการจัดการเรียนการสอนจะมีครูไทยและครูชาวต่างประเทศทำงานร่วมกัน 
โดยครูชาวต่างประเทศทำการสอนโดยการเตรียมแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและตัวชี้วัดร่วมกับครู
ไทย และครูไทยช่วยควบคุมชั้นเรียนและสังเกตการณ์เรียนรู้ของนักเรียนและให้ความช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

 1.3 การจัดเรียนการสอนในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid - 19) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่ 7 สำนักงานเขต 
   ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2564 และ ภาคเรียนที่ 2/2564 
จัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานรูปแบบ 4 On  
        1) รูปแบบ Online เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Google 
classroom, Google Meet, Zoom, Facebook live, Microsoft Team เป็นต้น 
   2) รูปแบบ On-Air เป็นการเรียนรู้ผ่านช่องทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม DLTV หรือสื่อโทรทัศน์ 
Digital TV โดยโรงเรียนจัดตารางเรียนให้สอดคล้องกับตารางการออกอากาศของของโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  
และครูจะส่งลิงค์ให้นักเรียนเข้าชมการสอนจากการออกอากาศ 
   3) รูปแบบ On Hand โรงเรียนจัดทำและส่งหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด หรือใบงานให้กับ
นักเรียน โดยแจ้งผู้ปกครองมารับที่โรงเรียน หากผู้ปกครองไม่สามารถมารับเอกสารได้โรงเรียนจะดำเนินการ
จัดส่งทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ที่ได้แจ้งไว้กับโรงเรียน 
   4) รูปแบบ On School Line โดยจัดให้มี (Group Line) ของแต่ละห้องเรียนหรือรายวิชา เพ่ือใช้
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เพ่ือการสื่อสารข้อมูลการเรียน การลงเวลาเรียน การนัดหมาย 
ประชาสัมพันธ์ ส่งลิ้งค์สื่อการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ประกอบการเรียนรู้ 
        โดยจัดการเรียนรู้คลอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่มีความพร้อมในการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ และกลุ่มที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์ อาจบูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกัน โดยเลือกใช้สื่อ เครื่องมือ และวิธีการ
ที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
   ระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานรูปแบบ 5 On คือ Online, On - Air, 
On Hand, On School Line และ On - Site  
   1) ภาคเรียนที ่ 1/2564 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบชั้นเรียนออนไลน์ตาม
ตารางสอนที่กำหนด หรือจัดเวลาเรียนให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน แอปพลิเคชั่นในการสอน
ออนไลน์ ได้แก่ Google classroom, Google Meet, Zoom, Facebook live, Microsoft Team เป็นต้น 



47 
 

เมื่อหมดชั่วโมงเรียนทุกครั้ง ครูแต่ละรายวิชาจะโพสต์เนื้อหาที่ครูสอนในชั่วโมงนั้น ๆ ลงในเฟสบุ๊คกลุ่มชั้นเรียน
เพ่ือให้นักเรียนทบทวนบทเรียนหรือมอบหมายงาน และให้นักเรียนส่งงานตามช่องทางการเรียนของแต่ละวิชา  
   2) ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) ในวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ตาม 7 มาตรการเข้ม
สำหรับสถานศึกษา (โรงเรียนไป-กลับ) และภายใต้มาตรการ Sandbok : Safety Zone in School สำหรับ
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาประเภท ไป-กลับ ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านการมีส่วนร่วม 
ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ 
   การวัดและประเมินผล 
   1) ระดับอนุบาล โรงเรียนดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็กตลอดปีการศึกษา และสรุปผล
การประเมินเป็นรายปี ด้วยการประสานความร่วมมือกันระหว่างครูและผู้ปกครองในการตรวจสอบพัฒนาการ
ของเด็ก และจัดส่งข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมินผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้
แบบประเมินจากสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายตามความเหมาะสม เชื่อมโยงกับรูปแบบการเรียนรู้ 
เช่น การสังเกต การพูดคุย การตรวจสอบชิ้นงาน โดยไม่ใช้แบบทดสอบ ไม่สร้างความเครียดให้เด็กและผู้ปกครอง 
   2) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน
ตลอดปีการศึกษา และตัดสินผลการประเมินเป็นรายปี โดยยึดแนวทางดำเนินการตามหนังสือสำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0805/4981 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผลของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) 
ดังนี้ 
    (1) ประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผู้เรียน 
     (2) ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสมตามบริบทของนักเรียน เช่น การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การซักถาม การประเมินภาคปฏิบัติ การตรวจผลงาน การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน และ
การทดสอบ เป็นต้น โดยนักเรียนส่งข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินย้อนกลับให้ครูผู้สอน 
     (3) หลักฐานการจบของผู้เรียน (ปพ.๑) ไม่นำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มากรอกในใบระเบียนแสดงผลการเรียน 
(ปพ.๑) 
 

 1.4 แผนการใช ้งบประมาณด ้านการศ ึกษา ป ีงบประมาณ 2565  ของโรงเร ียนส ังกัด
กรุงเทพมหานครในพื้นที่ 7 สำนักงานเขต 
   1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
     (1) ค่าตอบแทนครูผู้สอนภาษา และค่านิตยภัต สำหรับภาคเรียนที่ 1/2564 และภาคเรียนที่ 
2/2564 โดยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน 
     (2) ค่าซ่อมแซมครุภัณ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมโรงเรียน และวัสดุ
ในการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ตามแผนงานของแต่ละ
โรงเรียนกำหนด 
   2) หมวดเงินอุดหนุน  
     (1) ทุนอาหารกลางวัน โดยจัดสรรให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา คนละ 25 บาท/คน/วัน 
และระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา คนละ 4 บาท/คน/วัน สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันในภาคเรียนที่ 
2/2564 และภาคเรียนที่ 1/2565  
      โดยโรงเรียนจะได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง
ระดับชั้นประถมศึกษา คนละ 21 บาท/คน/วันเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน เมื่อรวมเงินค่าอาหารกลางวัน
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จากงบกรุงเทพมหานครและงบอุดหนุนรัฐบาลแล้ว โรงเรียนจะได้รับจัดสรรเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน คนละ 25 บาท/
คน/วัน 
      (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 46,644,000 บาท 
โดยจัดสรรให้นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา คนละ 15 บาท/คน/วัน สำหรับเป็นค่าอาหารเช้า
ของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคเรียนที่ 1/2565  
      โดยโรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนเป็นเงินสด
เป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนให้กับผู้ปกครอง เพ่ือเป็นค่าอาหารสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 1/2564 และภาคเรียนที่ 2/2564 ส่วนในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเป็น
เงินสดให้ผู้ปกครองเฉพาะภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากในภาคเรียนที่ 2/2564 มาเรียนที่โรงเรียน  โดย
โรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาอาหารให้กับนักเรียน   
     3) หมวดรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการด้านการศึกษาของโรงเรียน โดยฝ่ายการศึกษา
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ และฝ่ายการศึกษาดำเนินการบางโครงการในภาพรวม ได้แก่ 
โครงการประชุมครู โครงการในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด/ลูกเสือกรุงเทพมหานคร โครงการ
พัฒนาคุณภาพศูนย์วิชาการเขต ตามแผนงานที่กำหนดไว้  
 

 1.5 อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
พื้นที่ 7 สำนักงานเขต 
   มีกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 3,920 อัตรา มีผู ้ครอง
ตำแหน่ง จำนวน 3,684 อัตรา และมีอัตราว่าง จำนวน 236 อัตรา (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564) 
ประกอบด้วย 
   1) สายงานการบริหารสถานศึกษา กรอบอัตรากำลัง จำนวน 253 อัตรา มีผู้ครองตำแหน่ง 
จำนวน 243 อัตรา และมีอัตราว่าง จำนวน 10 อัตรา 
   2) สายงานการสอน กรอบอัตรากำลัง จำนวน 3,667 คน มีผู้ครองตำแหน่ง จำนวน 3,441 อัตรา 
และมีอัตราว่าง จำนวน 226 อัตรา 

 
 

ตารางสรุปอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในพื้นที่ 7 สำนักงานเขต (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564) 

 
. 

สำนักงานเขต 
กรอบอัตรากำลัง คนครองตำแหน่ง อัตราว่าง 

สายงาน
ผู้บริหาร 

สายงาน
การสอน 

รวม สายงาน
ผู้บริหาร 

สายงาน
การสอน 

รวม สายงาน
ผู้บริหาร 

สายงาน
การสอน 

รวม 

บางกะปิ 33 584 617 33 539 572 - 45 45 
สะพานสูง 15 172 187 13 168 181 2 4 6 
บึงกุ่ม 23 358 381 22 327 349 1 31 32 
ลาดกระบัง 54 752 806 49 737 786 5 15 20 
หนองจอก  63 859 922 63 786 849 - 73 73 
ประเวศ 41 556 597 39 520 559 2 36 38 
ภาษีเจริญ 24 386 410 24 364 388 - 22 22 
รวมท้ังสิ้น(7 เขต) 253 3,667 3,920 243 3,441 3,684 10 226 236 
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 1.6 ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และความต้องการการสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 
   1) ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
    (1) การขาดแคลนครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานสถานที่ จากการขอโอน การขอย้าย การขอลาออก ซึ่งครูส่วนใหญ่เป็น
คนต่างจังหวัด มีปัญหาค่าครองชีพ ทำให้ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานของโรงเรียน 
    (2) นักเรียนบางคนไม่มีอุปกรณ์สื่อสาร (Smartphone) ในการเรียนออนไลน์ เนื่องจาก
ผู้ปกครองมีฐานะยากจน และต้องช่วยเหลือผู้ปกครองในการประกอบอาชีพหารายได้ให้ครอบครัว จึงไม่สามารถ
เข้าเรียนออนไลน์และติดตามงานได้ อีกท้ังไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เพียงพอที่จะรองรับการเรียนออนไลน์ 
    (3) ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพจึงไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานให้เข้าเรียน และไม่สามารถให้
ความรู้เพิ่มเติมแก่บุตรหลานได้ 
        (๔) ครูผู้สอนขาดประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีและขาดเครื่องมือที่มีคุณภาพ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนมีข้อจำกัดไม่ได้เต็มตามศักยภาพท่ีได้คาดหวังไว้ 
    (5) สัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนไม่เสถียรที่จะรองรับการสอนออนไลน์ของครู จึงทำให้
การเรียนการสอนออนไลน์มีอุปสรรค ไม่ราบรื่น และไม่ต่อเนื่อง 
  2) ความต้องการการสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
       (1) กรุงเทพมหานครควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนหรือหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือขอรับ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของสถานศึกษาทั้งด้านงบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการ
กระจาย สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ทั่วถึงกับนักเรียนทุกคน 
  (2) กรุงเทพมหานครควรให้การสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่จำเป็นในระหว่างการ
จัดการเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียนที่ไม่มีความพร้อม เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 

 1.7 ข้อคิดเห็นของสำนักงานเขต 
  1) โครงการทุนเอราวัณกรุงเทพมหานคร และโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ 
เป็นโครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีการศึกษานี้จะมีนักศึกษา
โครงการทุนเอราวัณฯ จบการศึกษาเป็นปีแรกและจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
  2) สำนักการศึกษาควรพิจารณาคุณสมบัติของครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเรื่องของจิตวิทยาด้วย 
 3) สำนักงานเขตควรเป็นผู ้จัดทำโครงการด้านการศึกษา เพราะปัจจุบันโรงเรียนจะต้อง
ดำเนินการโครงการตามนโยบายของสำนักการศึกษา ทำให้โรงเรียนหรือสำนักงานเขตไม่สามารถจัดทำคำขอ
งบประมาณตามความต้องการโรงเรียนได้  
 4) สำนักการศึกษาควรปร ับเปลี ่ยนหลักเกณฑ์กรอบการจ ัดอัตรากำลังข ้าราชการครู
กรุงเทพมหานครเพ่ือให้มีจำนวนครูที่เพียงพอในแต่ละโรงเรียน 
 5) กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนงบประมาณด้านสื่อเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยเฉพาะโรงเรียนควรมีห้องสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ที่มีเครื่องมือ
และสำหรับการดำเนินการสอนให้ครบถ้วน รวมไปถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วเหมาะสำหรับการใช้งาน
การเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง 
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2. พิจารณาผลการดำเนินการด้านการจัดการศึกษาของสำนักการศึกษา  
 2.1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (Covid-19)  
   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลให้
โรงเรียนต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากปกติเป็นแบบผสมผสานในรูปแบบ 5 On คือ Online On-Air 
On Hand On School LINE และ On-Site โดยสรุปดังนี้ 
   1) การสำรวจความพร้อมการเรียนออนไลน์ 
    โรงเร ียนดำเนินการสำรวจความพร้อมของนักเร ียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ออกเป็น 3 กลุ่มดังนี ้
               (1) กลุ่มผู้เรียนที่มีความพร้อมในการเรียน โดยผู้เรียนกลุ่มนี้มีอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับ
การเรียนรู้ออนไลน์เป็นของตนเอง โรงเรียนใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานกัน จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคน 
โดยใช้รูปแบบ 4 ON ได้แก่ Online, On-Air, On Hand, On School Line 
               (2) กลุ่มที่ไม่พร้อมในการเรียนออนไลน์ โดยผู้เรียนกลุ่มนี้ต้องอาศัยอุปกรณ์และเครื่องมือ
สำหรับการเรียนออนไลน์จากพ่อ แม่ และผู้ปกครอง โรงเรียนใช้วิธีจัดการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการนำคลิป
วิดีโอ คลิปเนื้อหาวิชาที่สอนออนไลน์ไปแขวนไว้ในช่องทาง On School Line เพื่อที่นักเรียนจะได้เรียน
ย้อนหลังได้ หลังจากท่ีผู้ปกครองกลับเข้าบ้าน 
                (3) นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์เรียนออนไลน์ โรงเรียนใช้วิธีจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand โดย
การให้นักเรียน/ผู้ปกครองมารับแบบฝึกหัด ใบงานกิจกรรม เพ่ือไปเรียนที่บ้าน โดยครูกำหนดวันนัดรับ-ส่งงานไว้อย่าง
ชัดเจน  
    2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
     ปีการศึกษา 2563 สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนแบบ On-Site ได้และนำการ
เรียนการสอนแบบ Online On Air On Hand และ On School Line มาใช้ผสมผสานกัน 
     ปีการศึกษา 2564 จัดการเรียนการสอนแบบ Online On Air On Hand และOn School 
Line  ผสมผสานกัน ปัจจุบันยังไม่สามารถสอนแบบ On-Site ได้ โดยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้
ยืดหยุ่น สอดคล้องกับสถานการณ์ จัดเนื้อหาที่สำคัญและจำเป็นสำหรับนักเรียนแต่ละระดับชั้นเป็นรายวิชาหลัก 
ส่วนเนื้อหาอ่ืน ๆ จัดเป็นรายวิชาบูรณาการ  
   3) การวัดและประเมินผล 
     (1) การวัดและประเมินผลตามบริบทของนักเรียน โดยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ/ตัวชี้วัดให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 
     (2) การนับเวลาเรียนและการตัดสินผลการเรียนของนักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา กรณีมีความจำเป็นสำหรับนักเรียนบางคนที่มีเวลาเรียนไม่เพียงพอ อนุโลมให้
นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่เพียงพอมีสิทธิ์สอบ และให้เลื่อนชั้นได้หากมีผลการประเมินการเรียนรู้ที่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 

 2.2 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
   สำนักการศึกษาได้จัดฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษากรุงเทพมหานคร แบ่งออก 
3 ประเภท    
   1) การฝึกอบรม 4 หลักสูตร ประกอบด้วย 
     - หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ จำนวน 8 หลักสูตร 
     - หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู จำนวน 21 หลักสูตร 
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     - หลักสูตรการพัฒนาเพื ่อเล ื ่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร  
     - หลักสูตรการพัฒนาการศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร 
   2) การส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น จำนวน 21 ทุนต่อปี 
    - ระดับปริญญาเอก ทุนละ 300,000 บาท (ตลอดหลักสูตร) จำนวน 8 ทุน ในสาขาวิชา 
หลักสูตรและการสอน/วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้, การวัดและประเมินผลการศึกษา/การวัด
ประเมิน และวิจัยการศึกษา/การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, เทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีและสื ่อสาร
การศึกษา/นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี, การศึกษาพิเศษ และการศึกษาปฐมวัย 
    - ระดับปริญญาโท ทุนละ 135,000 บาท (ตลอดหลักสูตร) จำนวน 13 ทุน ในสาขาวิชา 
ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, สุขศึกษา/พลศึกษา ศิลปศึกษา/ทัศนศิลป์/
นาฏศิลป์/ดนตรี, การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี, ปฐมวัย, การศึกษาพิเศษ, การนิเทศ (สำหรับนิเทศก์) 
หลักสูตรและการสอน/วิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา/นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้, การวัด
และประเมินผลการศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา, การวิจัยการศึกษา, การประถมศึกษา และ จิตวิทยาแนะแนว/
การให้คำปรึกษา 
   3) การลาไปศึกษาต่อของข้าราชการครูบรรจุใหม่ โดยใช้เงินของตนเองในการศึกษาต่อ 
     ในปีการงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักการศึกษาได้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมกับหน่วยงานภายนอก ดังนี้  
     (1) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้แก่ การอบรมหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนา (Coding Core Trainer : CCT) ระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษา  
     (2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ได้แก่ การอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการจัด
การศึกษาพิเศษ 
     (3) นานมีบุคส์อินโนเวชั่น ได้แก่ การอบรมครูปฐมวัยและครูบรรณารักษ์ รูปแบบออนไลน์ 
     (4) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้แก่ อบรมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
 

 2.3 การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 และรายการที่ขอกันเงินไว้จ่ายในปี 2565  
   แผนสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร กำหนดเบิกจ่าย 7 หมวดรายจ่าย ร ้อยละ 100 
งบประมาณ 944,296,781 บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 944,296,781 บาท คิดเป็นร้อยละ 
100 เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวนเงิน 651,948,666.69 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 69.04  คงเหลืองบประมาณ 292,348,114.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.96 ประกอบด้วย  
   1) กันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน 31 รายการ เป็นงบรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 22 
รายการ งบประมาณ 32,543,870.62 บาท และงบกลาง จำนวน 9 รายการ งบประมาณ 146,160 บาท 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 32,690,030.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.46 
   2) กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน 5 รายการ เป็นงบรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 4 
รายการ งบประมาณ 68,966,200 บาท และงบกลาง จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 875,000 บาท
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 69,841,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.40 
   3) เงินเหลือจ่ายทุกหมวดรายจ่ายที่ไม่สามารถโอนเข้างบกลางได้ งบประมาณ 189,816,883.69 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 20.10 
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  2.4 ผลการดำเนินงานทุนเอราวัณกรุงเทพมหานคร 
    สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการทุนเอราวัณของกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูโดยได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันบันการศึกษา 11 สถาบันการศึกษา 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
    รุ ่นที ่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 78 ทุน เป็นนักเรียนในสังกัด จำนวน 40 คน และบุตร
ข้าราชการและบุคลากรฯ จำนวน 38 คน เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา 7 สถาบัน 
    รุ ่นที ่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 87 ทุน เป็นนักเรียนในสังกัด จำนวน 34 คน และบุตร
ข้าราชการและบุคลากรฯ จำนวน 53 คน เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา 11 สถาบัน 
    รุ ่นที ่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 83 ทุน เป็นนักเรียนในสังกัด จำนวน 42 คน และบุตร
ข้าราชการและบุคลากรฯ จำนวน 41 คน เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา 10 สถาบัน 
    รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 85 ทุน เป็นนักเรียนในสังกัด จำนวน 40 คน และบุตร
ข้าราชการและบุคลากรฯ จำนวน 45 คน เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา 11 สถาบัน 

 
 

 ตารางสรุปจำนวนทุนการศึกษาโครงการทุนเอราวัณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 

  

ลำดับ มหาวิทยาลัย 
รุ่นที่ 1  

ปีการศึกษา  
2561 

รุ่นที่ 2 
ปีการศึกษา  

2562 

รุ่นที่ 3  
ปีการศึกษา  

2563 

รุ่นที่ 4  
ปีการศึกษา  

2564 
จำนวนทุน 

1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24 30 27 22 103 
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 4 - 2 6 
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 5 4 5 14 
4 มหาวิทยาลัยศิลปากร - 7  8 22 
5 มหาวิทยาลัยดุสิต 10 5 5 5 25 
6 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 11 8 9 8 36 
7 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 8 5 7 7 27 
8 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 10 8 7 8 33 
9 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 10 5 7 7 29 

10 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 5 7 5 7 24 
11 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ - 3 5 6 14 

รวมทั้งสิ้น 78 87 83 85 333 
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ตารางสรุปจำนวนทุนการศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาเอก 
  

  
 2.5 อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564  
   สำนักการศึกษาได้เปิดสอบแข่งขัน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 
70 อัตรา ในกลุ่มวิชาแนะแนว การศึกษาพิเศษ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ดนตรีไทย 
ดนตรีสากล  ต่อมาได้มีจัดรวบรวมสถิตินักเรียนเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ทำให้มีอัตราว่างเพิ่มขึ้นจาก
กรอบอัตรา และได้เพ่ิมกรอบอัตราอีก 230 อัตรา เป็น 300 อัตรา และได้เรียกบรรจุไปแล้ว 158 อัตรา 

   สายงานการบริหารสถานศึกษา 
   1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรอบอัตรากำลัง จำนวน 437 อัตรา มีผู้ครองตำแหน่ง จำนวน 382 
อัตรา และมีอัตราว่าง จำนวน 55 อัตรา  
   2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กรอบอัตรากำลัง จำนวน 538 อัตรา มีผู้ครองตำแหน่ง จำนวน 
553 อัตรา โดยรอเกลี่ยตำแหน่ง จำนวน 15 อัตรา 
   สายงานการสอน 
   - ครูผู้ช่วย/ครู กรอบอัตรา จำนวน 13,958 อัตรา มีผู้ครองตำแหน่ง จำนวน 13,500 อัตรา 
และมีอัตราว่าง จำนวน 458 อัตรา 
 

 ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
13. การวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนเมื่อมีการเรียนในชั ้นเรียนปกติควร

ประเมินความรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างเคร่งครัด เพ่ือวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนปกติกับ
การเรียนออนไลน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เพ่ือนำผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไป 

ลำดับ สาขาวิชา รุ่นที่ 1  
ปีการศึกษา 2561 

รุ่นที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 

รุ่นที่ 3  
ปีการศึกษา 2563 

รุ่นที่ 4  
ปีการศึกษา 2564 

รวม 

1 เทคโนโลยีการศึกษา 5 5 5 4 19 
2 การประถมศึกษา 4 10 10 9 33 

3 
การศึกษา
คณิตศาสตร์ 

17 19 16 18 70 

4 การศึกษาปฐมวัย 18 18 10 12 58 
5 การศึกษาพิเศษ 4 5 5 2 16 
6 จิตวิทยาและการแนะแนว 5 6 9 9 29 
7 ภาษาไทย 9 2 4 4 19 
8 ภาษาอังกฤษ 9 11 10 11 41 
9 วิทยาศาสตร์ 7 8 8 8 31 

10 สังคมศึกษา  - 3 6 8 17 

รวม 78 87 83 83 333 
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14. โรงเรียนควรจัดทำแบบประเมินผลการเรียนภาษาต่างประเทศของนักเรียน ก่อนและหลัง
การเรียน สำหรับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เพ่ือเป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 

15. ลิฟท์โรงเรียนบ้านบางกะปิตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (เรียน
ร่วม) ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2554 ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานเขตควรพิจารณาดำเนินการ หากเห็น
ว่ายังมีความจำเป็นควรดำเนินการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ปกติ หรือเห็นว่าสภาพลิฟท์ไม่สามารถดำเนินการ
ปรับปรุงได้ควรดำเนินการจำหน่ายต่อไป เพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียนในโรงเรียนได้ 

16. สำนักงานเขตควรให้โรงเรียนสำรวจและตรวจสอบเครื ่องดนตรีของโรงเร ียน 
โดยเฉพาะเครื่องดนตรีสากล หากโรงเรียนไม่ได้ใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตควรมีการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความ
คุ้มค่าและประโยชน์ของกรุงเทพมหานครต่อไป 

17. สำนักงานเขตต้องจัดทำข้อมูลสถิตินักเรียนให้มีความชัดเจน จำนวนนักเรียน ณ วันที่
ของบประมาณ และจำนวนนักเรียน ณ ปัจจุบันที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ตรงตามความเป็นจริงกับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน 

18. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานเขตควรจัดลำดับ
ความสำคัญ ความจำเป็น ต้องสะท้อนความเป็นจริงกับผลงานที ่จะต้องให้เกิดขึ ้น ในการจัดทำคำขอ
งบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักงานเขต  

19. สำนักงานเขตควรมีข้อมูลจำนวนกรอบอัตรากำลัง จำนวนคนครอง และอัตราว่างของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนครู โดยดำเนินการประสานสำนักการศึกษาและสำนักงาน ก.ก. เพื่อทราบข้อมูลปัญหาการขาด
อัตรากำลังบุคลากรในการสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน  
              10  สำนักการศึกษาควรจัดโครงการการสอนเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในภาพรวม ไม่ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น และ
ควรออกหลักเกณฑ์ แนวทางในการดำเนินโครงการให้ชัดเจน 

         11  การคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศจะต้องคัดเลือก 
บุคคลที่มีหนังสือรับรองและประสบการณ์ โดยสำนักการศึกษาควรมีการวางแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาให้มีความชัดเจน เพ่ือให้สำนักงานเขต
นำไปปฏิบัตใินแนวทางเดียวกัน  

12 ปัจจุบันสำนักการศึกษาได้มีการเรียกบรรจุและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาบรรจุใหม่เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต โรงเรียนที่ยังขาดอัตรากำลังควรประสานเขตเพ่ือ
แจ้งให้สำนักการศึกษาทราบและจะได้เรียกบรรจุครูตามตำแหน่งที่ว่างต่อไป  

13 สำนักการศึกษาได้จัดสรรสัญญาณอินเตอร์เน็ตตามขนาดของโรงเรียน กรณีที่เกิดปัญหา
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่มีความเสถียร ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนควรแจ้งบริษัท
โดยตรงและแจ้งสำนักการศึกษาทราบ เพ่ือดำเนินการติดตามแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง   

14 ผู ้บร ิหารกร ุงเทพมหานคร ควรให้ความสำคัญ และสนับสนุนการจ ัดการเร ียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ปัจจุบันภาษาต่างประเทศมีความสำคัญ และจำเป็นในยุค
ปัจจุบัน 

15 กรณีหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนในแต่ละ
โครงการ ถือเป็นความบกพร่องในการบริหารงานด้านงบประมาณ และประชาชนเสียประโยชน์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร หรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคลควรมีผู้รับผิดชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดขึน้ เนื่องจากเป็นการเสียโอกาสสำหรับโครงการอื่นๆ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 
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16 การของบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติมมีความแตกต่างจากการของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ซึ่งจะต้องขอจ่ายขาดเงินสะสม ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด มีความ
รอบคอบ และมีความชัดเจน เนื่องจากอาจจะกระทบกับรายจ่ายด้านบุคลากรของกรุงเทพมหานครได้  

17 การดำเนินการอบรมข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในโครงการต่างๆ ควรคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วน ไม่ซ้ำซ้อนกัน และตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  

18 สำนักการศึกษาควรมีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก หลังจากจบการศึกษามีการพัฒนาและสามารถนำความรู ้ไปใช้ในการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

19 กรุงเทพมหานครควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสวัสดิการและสิทธิ์พิเศษต่าง ๆ ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสร้างแรงจูงใจให้ผู ้ที ่จะเข้ามา
สอบแข่งขันกับกรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานคณะอนุกรรมการการศึกษา ชุดที่ 4  
ประจำปี พ.ศ. 2564 

 

 คณะอนุกรรมการการศึกษา ชุดที่ 4 ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด โดยได้พิจารณา
ศึกษาเก่ียวกับปัญหาด้านการศึกษา และหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายในพ้ืนที่เขตปทุมวัน บางรัก สาทร บาง
คอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง สวนหลวง บางนา และบางบอน คณะอนุกรรมการฯ ได้
ดำเนินการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีผลการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
1. ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินของโรงเรียนแจ่มจันทร์เพื่อสร้างอาคารสำนักงานเขตวัฒนา 
  คณะอนุกรรมการฯ รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินของโรงเรียนแจ่มจันทร์ เพ่ือ
สร้างอาคารสำนักงานเขตวัฒนา โดยสรุป ดังนี้ 
  1. สำนักงานเขตได้จัดประชุมเพื ่อทำความเข้าใจต่อภาคประชาชน ชุมชน และคณะครู
อาจารย์ มาหลายครั้งเรียบร้อยแล้ว  
  2. ได้เสนอหนังสือ ที่ กท 8503/7510 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้
ที่ดินบางส่วนของโรงเรียนแจ่มจันทร์ สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือก่อสร้างอาคาร
สำนักงานเขตวัฒนาในพื้นที่บางส่วนของโรงเรียนแจ่มจันทร์ โดยเสนอหนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อลงนาม 
ในหนังสือนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้เกษียนหนังสือให้ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาและสรุปรายละเอียดเสนอ โดยได้
ขอเอกสารต่าง ๆ เพิ่มเติมจากสำนักงานเขตเพ่ือประกอบการพิจารณาแล้ว  
  3. สำนักงานเขตวัฒนาได้ส่งหนังสือ ที่ กท 8503/717 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตวัฒนา จำนวน 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น ซึ่งได้ส่ง
แบบให้สำนักการโยธาดำเนินการปรับแบบให้เหมาะสม 
  4. งบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตวัฒนา ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่
ในกระบวนการขอความเห็นชอบขอใช้ที่ดินฯ และการพิจารณา 
 

  ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
  1. สำนักงานเขตควรขอให้ท่านสามารถ มะลูลีม (อดีตสมาชิกสภาเขตวัฒนา) ซึ ่งเป็นผู ้ที่
ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนยอมรับนับถือโดยเฉพาะชุมชนมุสลิม เพ่ือเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชน ทั้งนี้
เพ่ือลดการต่อต้านและการประท้วงที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้ 
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  2. สำนักการศึกษาควรเข้าไปทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ภายใน
โรงเรียน เพ่ือให้เห็นประโยชน์ในการใช้ที่ดินเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร 
  3. ชื่ออาคารสำนักงานเขตวัฒนา ควรใช้ชื่อเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ /อาคารเทิดพระเกียรติ/
อาคารพระราชานุสรณ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งได้
ประทานชื่อเขตวัฒนา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2540 
 

2. ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาของโรงเรี ยนสถานี
พรมแดนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

  คณะอนุกรรมการฯ รับทราบความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชาของโรงเรียนสถานนีพรมแดนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสรุปดังนี้ 
  1. คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร (กทอ.) ได้
ให้ความเห็นชอบให้สำนักงานเขตบางบอนใช้ที่ดินโฉนดเลขที่ 12853 เลขที่ดิน 123 เนื้อที่ 4-0-12 ไร่ เพ่ือ
ดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาฯ โดยสำนักงานเขตฯ ต้องวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของโครงการ และนำข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
คำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  
  2. สำนักงานเขตบางบอนได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000,000 บาท เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาของ
โรงเรียนสถานีพรมแดนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.1 การออกแบบอาคารใช้เอกลักษณ์ของทรงบ้านประชาชนย่านชุมชนกำนันแม้น 13 
ซึ่งยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมในยุค 40 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว ซึ่งบริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านข้างจะมีทาง
รถไฟสายมหาชัย-วงเวียนใหญ่เดินรถไฟผ่านจะเป็นจุดที่ประชาชนจะพบเห็นได้ง่ายและเป็นที่สนใจของ
ประชาชน  
   2.2 รายการ/เนื้องาน 8 รายการ ได้แก่ รั้วลวดหนาม งานปรับปรุงระดับพื้นที่ งานไฟฟ้า
ไม่เกิน 30 แอมป์ 15 (45) 3 เฟส งานประปา งานป้ายชื่อ  สร้างพื้นคอนกรีต งานอาคารแสดงศาสตร์
พระราชา และครุภัณฑ์ ตามใบประมาณราคา 
 3. สำนักงานเขตจัดหาและขอรับบริจาคอุปกรณ์หรือของใช้พื้นถิ่นสำหรับจัดศูนย์การเรียนรู้ตาม
ศาสตร์พระราชา เช่น เรือ เกวียน เครื่องมือเครื่องใช้ตามวิถีชาวบ้าน เพื่อลดงบประมาณในการจัดหาครุภณัฑ์ 
และจะของบประมาณบางส่วนในการจัดซื้อครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่มีความจำเป็นต่อไป 
 

3. ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ขอกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารการศึกษา ของสำนักงานเขตในพื้นที่เขตปทุมวัน บางรัก สาทร บางคอแหลม 
ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง สวนหลวง บางนา และบางบอน 

 1. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ขอกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  (1) สำนักงานเขตปทุมวัน จำนวน 3 รายการ จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 999,900 บาท ดำเนินการ
เบิกจ่ายไปแล้ว 613,100 บาท 
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  (2) สำนักงานเขตบางรัก จำนวน 32 รายการ เป็นรายการกันเงินกรณีที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 
31 รายการ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 1,858,276.63 บาท และกันเหลื่อมปีกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 
รายการ เป็นเงิน 165,400 บาท 
  (3) สำนักงานเขตสาทร จำนวน 8 รายการ จำนวนเงินที ่ขอกันเงิน 497,430 บาท 
ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทุกรายการ 
  (4) สำนักงานเขตบางคอแหลม จำนวน 4 รายการ จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 1,466,339 บาท 
เบิกจ่ายจำนวน 1,339,359 บาท  จำนวนเงินคงเหลือ 126,980 บาท 
  (5) สำนักงานเขตยานนาวา จำนวน 28 รายการ จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 4,226,500 บาท 
ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยทุกรายการ 
  (6) สำนักงานเขตคลองเตย จำนวน 1 รายการ จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 1,527,372.81 บาท 
ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย 
  (7) สำนักงานเขตวัฒนา จำนวน 43 รายการ จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 5,967,190 บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทุกรายการ  
  (8) สำนักงานเขตพระโขนง จำนวน 13 รายการ จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 1,199,760 บาท 
ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยทุกรายการ 
  (9) สำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน 3 รายการ จำนวนเงินที ่ขอกันเงิน 5,137,600 บาท 
เบิกจ่ายจำนวน 2,479,340 บาท จำนวนเงินคงเหลือ 2,658,260 บาท 
  (10) สำนักงานเขตบางนา จำนวน 19 รายการ จำนวนเงิน 1,239,000 บาท ดำเนินการ
เบิกจ่ายเรียบร้อยทุกรายการ  
  (11) สำนักงานเขตบางบอน จำนวน 9 รายการ จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 9,953,220 บาท 
เบิกจ่ายจำนวน 8,622,830 บาท จำนวนเงินคงเหลือ 1,330,390 บาท  
 2. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  (1) สำนักงานเขตปทุมวัน 
   (1.1) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
     - ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ งบประมาณทั้งสิ ้น 588,000 บาท เบิกจ่าย
แล้ว 188,000 บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน 
     - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 4,005,000 บาท 
เป็นรายการปรับปรุงโรงเรียนสวนลุมพินี โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ โรงเรียนวัดดวงแข อยู่ระหว่างดำเนินการ 
และโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น (ดาดฟ้า) โรงเรียนสวนลุมพินี ได้ดำเนินการยกเลิกโครงการแล้ว 
   (1.2) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการค่าซ่อมแซมโรงเรียน ละ 300,000 บาท 
จำนวน 7 รายการ งบประมาณทั้งสิ ้น 2,100,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบรายการซ่อมแซม
โรงเรียนในสังกัด  
      (1.3) หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 19 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 7,037,500 บาท เบิกจ่าย
แล้ว 810,900 บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด 
   (1.4) หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 2 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 3,308,000 บาท เพ่ือ
เป็นค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและทุนอาหารกลางวันนักเรียน   
  สำนักงานเขตปทุมวันได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 1 รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยมงคล จำนวน 955,000 บาท 
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   (2) สำนักงานเขตบางรัก  
   (2.1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 5,928,600 บาท เบิกจ่าย
แล้ว 407,431 บาท งบประมาณคงเหลือ 5,521,169 บาท 
   (2.2) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
      - ค่าครุภัณฑ์ มีจำนวน 1 รายการ งบประมาณ 90,000 บาท ได้ดำเนินการก่อหนี้
แล้วและอยู่ระหว่างข้ันตอนเบิกจ่าย  
      - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,438,000 บาท 
เป็นรายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสวนพลู โรงเรียนวัดม่วงแค โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า และโรงเรียนวัดมหา
พฤฒาราม ได้ดำเนินการก่อหนี้แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ 
   (2.3) หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 2 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 3,308,000 บาท เพ่ือ
เป็นค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและทุนอาหารกลางวันนักเรียน  
   (2.4) หมวดรายจ่ายอื ่น จำนวน 16 รายการ งบประมาณทั ้งสิ ้น 3,114,000 บาท ได้
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 357,000 บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด 
  (3) สำนักงานเขตสาทร  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง (ค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง) จำนวน 2 รายการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 9,381,100 บาท เป็นรายการปรับปรุงโรงเรียนวัดดอนและโรงเรียนวัดยานนาวา  
อยู่ระหว่างดำเนินการ  
  (4) สำนักงานเขตบางคอแหลม  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง (ค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน 11 รายการ 
ดำเนินการแล้วทุกรายการ เบิกจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 7,716,652.80 บาท เป็นรายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัด 
  (5) สำนักงานเขตยานนาวา  
   (5.1) หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการซ่อมแซมโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ๆ  ละ 
300,000 บาท งบประมาณทั้งสิ ้น  1,800,000 บาท ดำเนินการแล้วเบิกจ่ายแล้ว 4 โรงเรียน เป็นเงิน 
532,372 บาท ได้แก่ โรงเรียนวัดดอกไม้ โรงเรียนวัดคลองใหม่ โรงเรียนวัดปริวาศ โรงเรียนวัดคลองภูมิ และ
โรงเรียนวัดช่องลม และอยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นเงิน 285,598 บาท ได้แก่ โรงเรียนวัดช่องลม และโรงเรียน
วัดช่องนนทรี 
   (5.2) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 
5,242,600 บาท  เบิกจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 4,388,582 บาท 
              - ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 25 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,934,600 บาท เบิกจ่าย
แล้วทุกรายการ เป็นเงิน 1,576,582 บาท 
      - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 3,308,000 บาท 
เป็นรายการปรับปรุงโรงเรียน เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 2 รายการ (โรงเรียนวัดคลองใหม่และโรงเรียนวัดคลองปริวาศ) 
เป็นเงิน 747,000 บาท และอยู่ระหว่างตรวจรับงาน จำนวน 2 รายการ (โรงเรียนวัดดอกไม้ และโรงเรียนวัดช่องลม) 
เป็นเงิน 2,065,000 บาท  
   (5.3) หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 10,184,000 บาท  
     - ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณทั้งสิ้น 
7,638,000 บาท (เบิกจ่ายแล้วเดือนธันวาคม 2563 และกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 1,139,685 บาท) 
     - ทุนอาหารกลางวันนักเรียน งบประมาณทั้งสิ้น 2,546,000 บาท (เบิกจ่ายแล้ว
เดือนธันวาคม 2563 และกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 390,455 บาท) 
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       (5.4) หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 15 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 5,533,400 บาท เบิกจ่าย
แล้ว 790,400 บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนงานที่กำหนด 
  (6) สำนักงานเขตคลองเตย  
   (6.1) หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน 1 รายการ 
ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา งบประมาณ 10,911,000 บาท ดำเนินการก่อหนี้ 9,800,000 บาท 
ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 
       (6.2) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอยและวัสดุ) รายการค่าซ่อมแซม
โรงเรียน ๆ ละ 300,000 บาท จำนวน 4 โรงเรียน งบประมาณทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบรายการและให้ฝ่ายโยธาตรวจสอบประมาณราคา  
  (7) สำนักงานเขตวัฒนา  
   (7.1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอยและวัสดุ) รายการค่าซ่อมแซมโรงเรียน ๆ  
ละ 300,000 บาท จำนวน 8 โรงเรียน  งบประมาณทั้งสิ้น 2,400,000 บาท เบิกจ่าย 1,588,843 บาท 
คงเหลือ 811,157 บาท  
   (7.2) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    - ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,465,200 บาท เบิกจ่าย
แล้วทุกรายการ 
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นรายการปรับปรุงโรงเรียน ก่อหนี้
ผูกพัน เป็นเงิน 8,613,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2 รายการ คือ รายการปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าสามอินและโรงเรียน
วิจิตรวิทยา 
   (7.3) หมวดเงินอุดหนุน 
     - รายการทุนอาหารกลางวันนักเรียน งบประมาณทั้งสิ้น 5,131,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
433,300 บาท  
     - รายการค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ
ทั้งสิ้น 12,609,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 951,930 บาท  
       (7.4) หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 19 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 9,235,690 บาท เบิกจ่าย
แล้ว 1,703,510 บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่าดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด 
  (8) สำนักงานเขตพระโขนง  
   (8.1) หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 20 รายการ งบประมาณทั้งสิ ้น 
4,864,900 บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว เป็นเงิน 2,370,0796 บาท ส่วนที ่เหลืออยู ่ระหว่างรอ
ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนงานที่กำหนด 
       (8.2) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
     - ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 325,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
ทุกรายการ 
     - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,890,000 บาท 
เป็นรายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัด อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 
       (8.3) หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 2 รายการ งบประมาณทั้งสิ ้น 6,423,540 บาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว 1,467,570 บาท 
       (8.4) หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 18 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 3,557,100 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
776,060 บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด 
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  (9) สำนักงานเขตสวนหลวง  
   (9.1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอยและวัสดุ) รายการค่าซ่อมแซมโรงเรียน 
จำนวน 8 โรงเรียน ๆ ละ 300,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 2,400,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตาม
แผนงานที่กำหนด     
   (9.2) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น 13,057,000 บาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว 127,600 บาท  
     - ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 576,600 บาท เบิกจ่าย
แล้วทุกรายการ เบิกจ่ายไปแล้ว 400,720 บาท   
     - ค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร ้าง รายการปรับปรุงโรงเร ียน จำนวน 6 รายการ 
งบประมาณท้ังสิ้น 12,548,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด    
  (10) สำนักงานเขตบางนา  
   (10.1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบประมาณทั้งสิ้น 12,927,200 บาท  
      - ค่าใช้สอยและวัสดุ รายการค่าซ่อมแซมโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ๆ ละ 
300,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 2,100,00 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2  
   (10.2) หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณท้ังสิ้น 2,571,000 บาท  
       - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นรายการปรับปรุงโรงเรียนศรีเอี่ยม
อนุสรณ ์และโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา  
   (10.3) หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณทั้งสิ ้น 30,044,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
1,969,270 บาท  
       - ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ
ทั้งสิ้น 9,913,500 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,3243,335 บาท  
       - ทุนอาหารกลางวันนักเรียน งบประมาณทั้งสิ้น 4,940,500 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
644,935 บาท   
   (10.4) หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 19 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 13,381,800 บาท 
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้  
  งบกลาง เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค่ารื ้อถอนอาคารเรียน 2 
โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ งบประมาณ 446,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน เริ ่มสัญญาเมื่อวันที่ 26 
มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 มีนาคม 2564 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานในวันที่ 8 มีนาคม 2564 
โดยพัสดุครุภัณฑ์ท่ีทำการรื้อถอนของโรงเรียนจะจัดเก็บไว้เพ่ือรอการจำหน่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป  
  (11) สำนักงานเขตบางบอน  
    (11.1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 15,035,300 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
1,624,676 บาท   
    (11.2) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 13,057,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
127,600 บาท  
       - ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ งบประมาณท้ังสิ้น 381,400 บาท  
     - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน งบประมาณ
ทั้งสิ้น 12,548,000 บาท โดยการดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนของผู้รับจ้าง หากเนื้องานที่มีผลกระทบต่อการเรียน
การสอนจะดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียน และเนื้องานที่ไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนจะดำเนินการตาม
แผนงานที่กำหนด  
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    (11.3) หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณทั้งสิ ้น 33,796,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
1,640,090 บาท 
    (11.7) หมวดรายจ่ายอื ่น งบประมาณทั้งสิ ้น 14,625,200 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
1,529,500 บาท 
   สำนักงานเขตบางบอนมีการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ. 2564 
จำนวน 1 รายการ คือ รายการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา (ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่
ได้ลงพื้นที่พบประชาชน) จำนวน 4,000,000 บาท สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสถานีพรมแดน โดยนางประจวบ 
แสงเนตรสว่าง เป็นผู้อุทิศที่ดิน ขณะนี้ได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เติมแล้วตามหนังสือที่ 
กท 8908/468 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 
 

 ข้อเสนอแนะของสำนักงบประมาณฯ  
 1. สำนักงบประมาณฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าครุภัณฑ์ โดยจะพิจารณาการขอ
งบประมาณฯ ค่าครุภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่องกับประชาชนเป็นสำคัญ  
 2. การของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 หมวดครุภัณฑ์ ที ่ดิน และสิ ่งก่อสร้าง 
รายการปรับปรุงโรงเรียน สำนักงบประมาณฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบรายการต่าง ๆ เพื่อพิจารณารายการ
และเหตุผลความจำเป็น และได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในบางรายการเพ่ือความเหมาะสม กรณีบางรายการที่
ของบประมาณไม่มากจะให้สำนักงานเขตของบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
รายการครุภัณฑ์จะพิจารณาครุภัณฑ์ที่ขอทดแทนของเดิมก่อนตามลำดับความสำคัญที่สำนักงานเขตกำหนดไว้ 
และรายการขอใหม่จะพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นและความเหมาะสม 
 3. สำนักงานเขตสวนหลวงควรพิจารณาการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงพื้นสนามอเนกประสงค์ ควรใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ
ตามความเหมาะสม ไม่ควรใช้เป็นที่จอดรถ โดยเฉพาะรถบัส เนื่องจากสภาพพ้ืนสนามไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ซึ่ง
จะส่งผลให้พื้นสนามเกิดความชำรุดได้  
 4. โรงเรียนวัดยานนาวาควรทำหนังสือถึงสำนักงานเขตสาทร เพื่อขอใช้งบประมาณในหมวดค่า
ใช้สอยเพื่อดำเนินการซ่อมแซมลิฟต์โรงเรียนวัดยานนาวาในการซ่อมแซมไปก่อน และในปีงบประมาณถัดไปให้
เสนอขอตั้งงบประมาณค่าซ่อมแซมต่อไป 
 5. สำนักงานเขตบางคอแหลมการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าของโรงเรียน เช่น เปลี่ยนมาใช้ระบบ
ประหยัดพลังงาน ระบบโซ่ล่าเซลล์ ควรให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน เห็นควรให้สำนักงานเขตเสนอเรื่องไปยัง
สำนักการศึกษาเพ่ือให้เป็นหน่วยงานหลักในการปรับปรุงระบบให้แก่ทุกโรงเรียนต่อไป     
 6. สำนักงานเขตบางคอแหลมการตั้งงบประมาณ สำนักงานเขตต้องออกแบบ จัดทำเนื้องาน  
การประมาณราคา และรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนที่จะเสนอของบประมาณ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหา
ในการพิจารณางบประมาณ กรณีที่จะของบเพิ่มเติม ต้องเสนอขอให้ทันภายในปฏิทินงบประมาณที่กำหนดไว้
     

 ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ  
 1. สำนักงานเขตควรดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความระมัดระวัง 
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทาง
ปฏิบัติที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
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 2. สำนักงานเขตควรพิจารณากำหนดเงื่อนไขสัญญาจ้าง รายการปรับปรุงโรงเรียนให้ครอบคลุม
ถึงมาตรการความปลอดภัยและความเสียหายของทรัพย์สินของราชการจากการดำเนินงานและสภาพอากาศที่มี
การเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามฤดูกาล 
 3. สำนักงานเขตควรสำรวจและปรับปรุงห้องน้ำของโรงเรียนให้เป็นแบบนั่งราบในโรงเรียนทุกแห่ง 
โดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสรีระของเด็กนักเรียน เช่น ห้องน้ำเด็กอนุบาล เพ่ือให้นักเรียนมีสุขอนามัย
ที่ดี และปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างภายในโรงเรียน ควรเปลี่ยนจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟ LED 
เพ่ือเป็นการประหยัดค่ากระแสไฟฟ้า 
 4. สำนักงานเขตสวนหลวงควรพิจารณาการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมฯ ค่าครุภัณฑ์ 
รายการม่านปรับแสง เนื่องจากการใช้งานอาจเกิดปัญหาของบานเกล็ดได้ ควรพิจารณาครุภัณฑ์ท่ีมีความคงทน
และเหมาะสมทดแทน  
 5. สำนักงานเขตสวนหลวงควรประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือให้ทุกโรงเรียนทำความเข้าใจและ
สื่อสารกับผู้ปกครอง ชุมชน ในการใช้ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความจำเป็น
และเหมาะสม เพื ่อให้พื ้นลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนมีสภาพพร้อมในการจัดกิจกรรมและเกิดความ
ปลอดภัยให้แก่นักเรียน  
 6. สำนักงานเขตยานนาวามีหลายโครงการที่ได้รับงบประมาณไปแล้ว แต่ในข้ันตอนดำเนินการจะ
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนแปลงเนื้องาน ทำให้เกิดความล่าช้า เกิดความเสียหายต่อกรุงเทพมหานคร จึง
ควรระมัดระวังปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย ควรถือปฏิบัติการดำเนินงานให้
เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัด  
 7. กรุงเทพมหานครควรให้ความสำคัญกับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพ่ือ
ดำเนินการพัฒนาด้านการศึกษาให้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้าน
กายภาพของบ้านเมืองเป็นส่วนใหญ่ 
 

4. ติดตามแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

 คณะอนุกรรมการฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนของโรงเร ียนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงเชิญผู้แทนเขตวัฒนาเขตสาทร 
และเขตสวนหลวง เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาติดตามแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สรุปได้ดังนี้        
 สำนักการศึกษาได้ประกาศให้โรงเรียนกรุงเทพมหานครเปิดเรียน ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยให้
โรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมของผู้เรียน เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับ
การเรียนในวิถีใหม่ New Education (New Edu) ประกอบด้วย ONLINE ON-AIR ON HAND ON School 
Line หากสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติให้ใช้รูปแบบ ON-SITE เรียนในห้องเรียนตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ต่อไป 
 การเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากร 
 โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมครูออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชั่น ZOOM เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในสถานการณ์ของโควิด 19 และจัดให้ครูทุกท่านได้รับการอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดอบรมออนไลน์ในเรื ่องการใช้ห้องเรียน
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ออนไลน์ IAD CLASS PLATFORM เพื่อการเรียนรู้วิถีใหม่ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ครูได้
นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน 
 การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ 4 ON 
 1. รูปแบบ ONLINE คือ การจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น zoom, 
Google Meet, Facebook Live เป็นต้น โดยครูจัดการเรียนการสอนตามตารางที่โรงเรียนกําหนดก่อนเรียน          
ครูประจําชั้นจะดําเนินการเช็กชื่อและพูดคุยกับนักเรียนเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากนั้นครูประจําวิชาจะจัด 
การเรียนการสอนไปตามตารางของแต่ละวัน 
      2. รูปแบบ ON AIR คือ การเรียนรู้ทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียม DLTV โดยทาง
โรงเรียนได้มีการจัดทําตารางเรียนให้สอดคล้องกับตารางการออกอากาศของโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และ
ครูผู้สอนได้มีการดาวน์โหลดข้อมูลการสอนไว้เพื่อให้นักเรียนชมล่วงหน้าหรือย้อนหลังได้ ซึ่งโรงเรียนได้แจ้ง
ตารางการออกอากาศให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ หากไม่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ 
นักเรียนสามารถเรียนม่านรูปแบบอื่นที่มีความพร้อมได้ 
     3. รูปแบบ ON HAND คือ การจัดทําและจัดส่งเอกสารการเรียน เช่น หนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด 
ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น ส่งให้ถึงนักเรียนโดยผ่านผู้ปกครอง โรงเรียนได้ทําการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่
ในการส่งมอบ หากมีนักเรียนหรือผู้ปกครองที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถมารับเอกสารการเรียนได้ โรงเรียนก็จะ
ดําเนินการจัดส่งเอกสารการเรียนให้ทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่ที่ได้แจ้งไว้ต่อไป 
      4. รูปแบบ ON SCHOOL LINE คือ การใช้ช่องทาง GROUP LINE ของแต่ละห้องเรียนในช่องทาง
ติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจําชั้นกับผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงใช้เป็นช่องทางการมอบหมายงานหรือส่ง
การบ้าน ซึ่งโรงเรียนได้กําหนดให้ทุกห้องเรียน ต้องมีกลุ่มไลน์ของครูประจําชั้นกับนักเรียนหรือผู้ปกครอง เพื่อแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบอย่างทันท่วงที 
     การวัดประเมินผลการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 
19) โดยการตรวจนับเวลาเรียน นัดหมายการส่งงาน เช่น แบบฝึกหัด ผลงาน ใบงาน ตรวจการบ้าน 
      การนิเทศติดตามของฝ่ายบริหาร มีการกำหนดรูปแบบและวิธีการให้รายงานผ่านช่องทางไลน์ 
(Line) ของผู้บริหาร และการประชุมติดตามทาง Application Zoom ตลอดจนการเข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
เป็นระยะ ๆ  
      มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด 19  
      - ดําเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย เช่น การทำความสะอาด
ห้องเรียน ห้องพิเศษ และอาคารสถานที่ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
      - ดำเนินการจัดทําจุดคัดกรองตามมาตรการความปลอดภัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อรองรับการติดต่อประสานงานของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
 

 ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
 1. สำนักการศึกษา จำเป็นต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาการเรียนออนไลน์ให้ได้ผล เช่น ช่วยเหลือ
สนับสนุนนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการหา การใช้เทคโนโลยีใช้เรียนที่บ้าน ช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาส
เนื่องจากผู้ปกครองมีฐานะยากจน หรือผู้ปกครองไม่พร้อม     
 2. ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน และนักเรียนทุกคนจำเป็นต้องได้รับวัคซีนให้
ครบถ้วน 
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 3. หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังไม่ลดลง หรือหยุดการแพร่ระบาด 
หรือยังมีวัคซีนไม่เพียงพอ ควรนำระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาเป็น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของกรุงเทพมหานคร หรือแบ่งห้องเรียนย่อย สลับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเรียนที่
โรงเรียน จัดกลุ่มนักเรียนบ้าน เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่ดี   
 4. ระบบการศึกษาจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สังคม เด็กนักเรียนได้เล่นตามความเหมาะสมของวัย หากมีความพร้อม ควรมีการเปิดเรียนตามปกติโดยเร็ว 
เนื่องจากการเรียนรู้ของนักเรียนจำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะ สภาพแวดล้อมและสังคม  
 
5. ติดตามการเบิกจ่ายค่าอาหารของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 คณะอนุกรรมการฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการได้รับอาหารที่มีคุณภาพทั้งอาหารเช้าและ
อาหารกลางวันของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเด็กจะเจริญเติบโต มีพัฒนาการทางร่างกาย
และสติปัญญาดีเหมาะสมตามวัยได้นั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 
สะอาด ถูกสุขอนามัยตามหลักการสาธารณสุข และมีปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมตามที่ร่างกายต้องการ 
 คณะอนุกรรมการฯ จึงได้ติดตามการเบิกค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพหานคร
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (Covid-19) ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ประจำปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทำการเปิดการเรียนการในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก  
การบริหารจัดการ การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันของนักเรียนนั้น ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหาร
เช้าของนักเรียน คนละ 15 บาท (งบประมาณกรุงเทพมหานคร) และค่าอาหารกลางวันของนักเรียน คนละ 
25 บาท (งบประมาณกรุงเทพมหานคร ๕ บาท และงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ๒๐ บาท) 
                รวมการเบิกค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียน คนละ 40 บาท/1 วัน โดยการเบิกจ่ายเงินให้
ผู้ปกครองของนักเรียนเดินทางมารับเงินค่าอาหารด้วยตนเอง พร้อมกับรับอาหารเสริมนมที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้
ให้ในวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ ในการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารให้แก่นักเรียนนั้น โรงเรียนได้ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแบบฟอร์มที่สำนักการศึกษากำหนด โดยดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งการ
เบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวัน ได้นำต้นแบบรูปแบบการเบิกจ่ายของ สพฐ. มาพิจารณาดำเนินการ 
 

 ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
 1. สํานักการศึกษาต้องมีมาตรการกํากับ ควบคุมดูแลปริมาณ คุณภาพ และความสะอาดตาม
หลักโภชนาการ สุขอนามัยและความสะอาดของอาหารที่จัดให้นักเรียนอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เห็นควรมีการ
ตรวจสอบร่วมกับบุคคลภายนอก ต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  
 2. จำเป็นต้องกํากับ ดูแล ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ างเคร่งครัดด้วย เพื่อให้
การดําเนินการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร 
 

6. ปัญหาการขาดแคลนครูและแนวทางการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 คณะอนุกรรมการการศึกษา ชุดที่ 4 ได้เชิญผู้แทนจากสำนักการศึกษาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูล
ปัญหาการขาดแคลนครูและแนวทางการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564 
    1. สายงานบริหารสถานศึกษา  



65 
 

  - ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา อัตรากำลังตามกรอบ437 ตำแหน่ง มีผู้ครองตำแหน่ง 
436 ตำแหน่ง อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง (อยู่ระหว่างลงนามคำสั่งแต่งตั้ง) 
  - ตำแหน่งรองผู ้อำนวยการสถานศึกษา อัตรากำลังตามกรอบ 538 ตำแหน่ง มีผู ้ครอง
ตำแหน่ง 563 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นอัตราที่เกิน 25 ตำแหน่ง เนื่องจากอัตราตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และอัตราข้าราชการครูจะต้องยึดตามเกณฑ์จำนวนนักเรียนคือ 
   1) นักเรียนจำนวน 261 - 650 คน จะมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 1 คน 
    2) นักเรียนจำนวน 651 - 1,000 คน จะมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 2 คน 
   3) นักเรียนจำนวน 1,001 - 1,600 จะมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 3 คน  
   4) นักเรียนจำนวน 1,601 คนข้ึนไป จะมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 4 คน  
    ดังนั้น เมื่อมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะส่งผลต่อการเพิ่มหรือลดของตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วย ซึ่งแนวโน้มของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครลดลงมาก ปี 2564 มีจำนวน
นักเรียนลดลง 9,000 กว่าคน ส่งผลต่อตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จะต้องลดลงไปด้วย ดังนั้น จึงทำให้
มีตำแหน่งรองผู้อำนวยสถานศึกษาท่ีเกินกรอบอัตรากำลังจำนวน 25 ตำแหน่ง 
 

   อัตราข้าราชการครูสายงานการสอน มีอัตราว่าง 735 ตำแหน่ง แต่เมื่อจำนวนนักเรียนลดลง
จำนวนอัตราข้าราชการครูลดลงไปด้วย ซึ่งมีอัตราข้าราชการครูเกิน 275 ตำแหน่ง ซึ่งจะต้องนำอัตราที่เกินไปหัก
จากอัตราว่าง จึงเป็นอัตราว่างที่สามารถบรรจุได้เพียง 460 ตำแหน่ง (เป็นข้อมูลอัตรากำลังที่ได้คำนวณจาก
การเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว) 
 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าราชการครู โดยการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
 1. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยในปี 2564 มีผู้สมัครสอบแข่งขัน จำนวน 7,284 คน ชะลอการสอบแข่งขันเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 
เป็นต้นไป 
 2. การคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะ
บรรจุครูตามภูมิลำเนาเพื่อยกระดับการศึกษาท้องถิ่นให้มีคุณภาพและลดการโยกย้าย โดยพัฒนาเพื่อเพ่ิม
คุณภาพสถาบันฝ่ายผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีความเชี่ยวชาญตามความต้องการของท้องถิ่น และเป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานผู้ใช้ครู (สพฐ., สอศ., กศน., กทม. ฯลฯ) กับสถาบันฝ่ายผลิตครู ผ่านกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
  - ปี 2562 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 4 คน ได้รับการบรรจุ 4 คน 
    - ปี 2563 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 7 คน ได้รับการบรรจุ 7 คน       
   - ปี 2564 ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
 3. การคัดเลือกตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิ เศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
  เป็นโครงการจากการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
สถาบันการศึกษา (ผลิตครู) 11 แห่ง และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมี
เหตุพิเศษ ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 
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  - ปี 2562 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 137 คน ได้รับการบรรจุ 101 คน 
   - ปี 2563 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 126 คน ได้รับการบรรจุ 94 คน 
   - ปี 2564 ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ เนื่องจากมีบัญชีสอบแข่งขัน 
 4. การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพี่เลี ้ยง ส 1 - 2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
  เป็นโครงการจากการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชกครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 
   - ปี 2562 มีผู้สมัครสอบคัดเลือก 81 คน ได้รับการบรรจุ 52 คน 
    - ปี 2563 มีผู้สมัครสอบคัดเลือก 20 คน ได้รับการบรรจุ 20 คน 
   - ปี 2564 ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ เนื่องจากมีบัญชีสอบแข่งขัน 
 

  ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
  1. ข้าราชการครูสายงานการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เมื่อได้
ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาแล้วมักจะไม่ทำการสอนหนังสือ ทั้งที่บางโรงเรียนมีปัญหาขาดแคลน
ครอูยู่แล้ว หากข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษาได้ทำการเรียนการสอนจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการขาด
แคลนครูในเบื้องต้นได้และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครูให้มีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นด้วย 
  2. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบและทำการคัดเลือกข้อสอบเพื่อมา
ใช้ดำเนินการสอบ ซึ่งอาจจะมีข้อครหาเรื่องการทุจริตหรือข้อสอบรั่วได้ หากสำนักการศึกษาจะเปลี่ยนวิธีการ
โดยตั ้งงบประมาณเพื ่อจ้างเหมาสถาบันการศึกษาเป็นผู ้ดำเนินการสอบและออกข้อสอบหรือใช้ข้อสอบ
มาตรฐานน่าจะเหมาะสมกว่า เหมือนกับองค์กรอื่นเมื่อมีการสอบแข่งขันบุคคลภายจะว่าจ้างสถาบันการศึกษา
เป็นผู้ดำเนินการ หรือการใช้ข้อสอบจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ
รวมถึงข้อสอบจะต้องมีการอัพเดทให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันและมีการวัดผลสุขภาพจิตของผู้สอบด้วย 
 

7. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วัดปากบ่อ)  
                คณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญผู้อำนวยการเขตสวนหลวงและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามความ
คืบหน้าการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วัดปากบ่อ) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิตได้เสนอโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วัดปากบ่อ) ให้กับเจ้าอาวาส
วัดปากบ่อ เพ่ือพิจารณาร่างแบบการปรับปรุงซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งเจ้าอาวาสวัดปากบ่อเห็นชอบกับโครงการ
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงได้นำเสนอโครงการต่อกองทุนมูลนิธิมุจลินท์นาคราชเพื่อขอรับงบประมาณ
สนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นเงิน 700,000 บาท โดยกองทุนมูลนิธิมุจลินท์นาคราชได้อนุมัติ
งบประมาณเพื่อให้มหาวิทยาลัยเข้าดำเนินการ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และในพื้นที่เขตสวนหลวงเป็นพื้นที่ที่มีความรุนแรงจากการแพร่ระบาด ทางมหาวิทยาลัยจึง
แจ้งกับเจ้าอาวาสวัดว่าขอเลื่อนการดำเนินการออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะควบคุมได้  
 ในส่วนของงบประมาณกรุงเทพมหานครสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์ ไม่มีงบประมาณ
สนับสนุน เนื่องจากสถานที่ไม่ใช่ของทางราชการ ในการนี้สำนักงานเขตสวนหลวงจึงใช้นโยบายการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการจัดหางบประมาณ ระดมทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวให้สำเร็จ
ลุล่วงและหากสถานการณ์คลี่คลาย สำนักงานเขตสวนหลวงจะติดตามความคืบหน้าจากทางมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 
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 ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับเป็น
งบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง รวมเป็นเงิน 
352,100 บาท จะเริ่มจัดกิจกรรมได้ประมาณเดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 
 

      ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
      1. เนื ่องจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง (วัดปากบ่อ) เป็นการ
ให้บริการสาธารณะ ซึ่งเกิดประโยชน์โดยตรงกับคนในเขตสวนหลวง  เห็นควรเปิดให้คนในเขตสวนหลวงได้มี
การร่วมมือกัน เช่น เงินทุนจากการรับบริจาคเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาพิพิธภัณฑ์ฯ ต่อไป 
      2. ควรกระตุ้นให้นักเรียนทุกโรงเรียนในเขตสวนหลวง ได้เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้โดยทั่วกัน 
เพื่อให้ได้เรียนรู้ประวัติและวิถีชีวิตของคนในชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู ่ในเขตสวนหลวง และเป็นการทำให้
พิพิธภัณฑ์ฯ มีชีวิตชีวาขึ้น 
 

8. พิจารณาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในภาคเรียนที่ 
2/2564 ของสำนักงานเขตวัฒนา 

 คณะอนุกรรมการการศึกษา ชุดที่ 4 ได้เชิญสำนักงานเขตวัฒนา เข้าร่วมประชุมเพื่อขอทราบการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา จำนวน 8 โรงเรียน เปิดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย  
 - ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียนสะอาด) โรงเรียน
สวัสดีวิทยา โรงเรียนสุเหร่าสามอิน โรงเรียนวัดภาษี โรงเรียนแจ่มจันทร์ และโรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนม
ยงค ์อนุสรณ์)  
 - ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิจิตรวิทยา และโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน 
(เปิดภาคเรียน 2/2564 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนมาเรียนในชั้นเรียนปกติ) 
 โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาตรการของ
กรุงเทพมหานคร และแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามที่สำนักการศึกษากำหนด ภายใต้การกำกับ ดูแล 
และให้การสนับสนุนจากสำนักงานเขตวัฒนา โดยโรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 
ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาประเภทไป-กลับ 
 การเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากร  
 1. ประชุมออนไลน์ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตวัฒนาดำเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียม
เปิดสถานศึกษา โดยการประชุมผ่านรูปแบบการประชุมกลุ่มย่อย และรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM 
 ๒. การอบรมออนไลน์ โรงเรียนจัดให้ครูทุกท่านได้รับการอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการ การจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดอบรมออนไลน์ในเรื ่อง การใช้
ห้องเรียนออนไลน์ IAD CLASS PLATFORM เพื ่อการเรียนรู้วิถีใหม่ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ทั ้งนี ้เพื ่อเป็น
แนวทางให้ครูได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ ๕ ON 
 ๑. รูปแบบการสอนแบบ ONLINE โดยจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น 
Zoom, Google Meet, Facebook Live เป็นต้น โดยครูจัดการเรียนการสอนตามตารางที่โรงเรียนกำหนด 
ก่อนเรียนครูประจำชั้น จะดำเนินการตรวจสอบเวลาเรียนและโฮมรูมเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากนั้น ครู
ประจำวิชาจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนไปตามตารางของแต่ละวัน 
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 ๒. รูปแบบการสอนแบบ ON-AIR โดยการเรียนรู้ทางโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาผ่านดาวเทียม DLTV 
โรงเรียนได้มีการจัดทำตารางเรียนให้สอดคล้องกับตารางการออกอากาศของโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และ
ครูผู้สอนได้มีการดาวน์โหลดข้อมูลการสอนไว้ เพ่ือให้นักเรียนรับชมล่วงหน้าหรือย้อนหลังได้ ซึ่งโรงเรียนได้แจ้ง
ตารางการออกอากาศให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ หากไม่สามารถเข้าถึง การเรียนรู้ในรูปแบบนี้ 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านรูปแบบอื่นที่มีความพร้อมได้ 
 ๓. รูปแบบการสอนแบบ ON HAND โดยโรงเรียนจัดทำและจัดส่งเอกสารการเรียน เช่น หนังสือ 
แบบเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น   ส่งให้ถึงนักเรียนโดยผ่านผู้ปกครอง โรงเรียนได้ทำการนัดหมายวัน 
เวลา และสถานที่ในการส่งมอบ หากมีนักเรียนหรือผู้ปกครองที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถมารับเอกสารการ
เรียนได้ ทางโรงเรียนก็จะดำเนินการจัดส่งเอกสารการเรียนให้ทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่ที่ได้แจ้งไว้ต่อไป 
 ๔. รูปแบบการสอนแบบ ON-SITE ซึ่งการเรียนในชั้นเรียนกับครูที่โรงเรียนได้จัดการจัดการเรียน
การสอนเป็นกรณีพิเศษให้กับนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองทำข้อตกลงกับครูผู้สอนในการปฏิบัติตามมาตรการของ
โรงเรียน โดยผู้ปกครอง  ทำหน้าที่มารับ-ส่ง นักเรียนตามเวลาที่กำหนด นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
 ๕. รูปแบบการสอนแบบ ON SCHOOL LINE โดยการใช้ช่องทาง GROUP LINE ของแต่ละ
ห้องเรียนเป็นช่องทางการติดต่อ สื่อสาร ระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงใช้เป็นช่องทาง
ในการมอบหมายงานหรือส่งการบ้าน ซึ่งโรงเรียนได้กำหนดให้ทุกห้องเรียนต้องมีกลุ่มไลน์ของครูประจำชั้นกับ
นักเรียนหรือผู้ปกครอง เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบอย่างทันท่วงที 
 

 แนวทางการวัดและประเมินผลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๑. ระดับประถมศึกษา โรงเรียนประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตลอดปีการศึกษา และตัดสินผล
การประเมินเป็นรายปี โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผู้เรียน 
  ๑.๒ ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสมตามบริบทของนักเรียน เช่น การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การชักถาม การประเมินภาคปฏิบัติ การตรวจผลงาน การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน และ
การทดสอบ เป็นต้น โดยนักเรียนส่งข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินย้อนกลับให้ครูผู้สอน 
 ๒. ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนประเมินและตัดสินผลการเรียนรู้เป็นรายภาคเรียนให้โรงเรียน
พิจารณา ใช้วิธีการทดสอบในการประเมินผู้เรียนเท่าท่ีจำเป็นโดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ ประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผู้เรียน 
  ๒.๒ ใช้วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมตามบริบทของนักเรียน เช่น การสังเกต 
การชักถาม การสัมภาษณ์ การประเมินภาคปฏิบัติ การตรวจผลงาน การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน และการ
ทดสอบ เป็นต้น 
  ๒.๓ พิจารณานำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประเมินผู้เรียนและบริหารจัดการทดสอบ
โดยครูผู้สอนสามารถจัดระบบให้นักเรียนสามารถส่งผลการประเมินย้อนกลับได้ด้วยตนเองไปให้ครูผู้สอนผ่าน
ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ผู้ปกครองและนักเรียนบางคนยังขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนออนไลน์ 
เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต และความพร้อมของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอน
ออนไลน์ 
 2. ครูผู้สอนบางคนยังมีความรู้ด้านเทคโนโลยีไม่เพียงพอ ภาระงานในช่วงโควิดเพิ่มมากขึ้น ต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทำให้มีเวลาเตรียมการสอนน้อยลง 
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 3. ผู ้ปกครองขาดความเชื ่อมั ่น มีความกังวลในการส่งบุตรหลานมาเรียน ที ่โรงเรียน เนื ่องจาก
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง  
   

 ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
 1. กรุงเทพมหานครควรหาวิธีการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา
ให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนในชั้นเรียนปกติโดยเร็วและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ ไม่ขัด
ต่อหลักเกณฑ์ มาตรการ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้  
 2. เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษากำหนดให้เปิดเรียนตามปกติ 
โรงเรียนควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียนกลับมาเรียนในชั้นเรียนปกติ มากกว่าการเรียน
ออนไลน์ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพ  
 3. สำนักงานเขตดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารเช้า อาหารกลางวันของนักเรียนตามกระบวนการ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการงบประมาณ ด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
      

ผลงานของคณะอนุกรรมการการศึกษา ชุดที่ 5 
ประจำปี พ.ศ. 2564 

 คณะอนุกรรมการการศึกษา ชุดที่ 5 ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด โดยดำเนินการพิจารณา
ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการศึกษา และหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายในพ้ืนที่เขตพระนคร ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
สัมพันธวงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี วังทองหลาง บางขุนเทียน ทุ่งครุ และคันนายาว 
 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยมีผลการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้ 
1. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.1 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการ
บริหารการศึกษา งานบริหารการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ
เขตห้วยขวาง 
  1) หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ รายการค่าซ่อมแซมโรงเรียน โรงเรียนละ 300,000 บาท 
  2) หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) รายการปรับปรุงโรงเรียน 
  ทั้ง 2 รายการ โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว  
  3) หมวดเงินอุดหนุน รายการทุนอาหารกลางวันนักเรียน และรายการค่าอาหารเช้าของ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1/2564 เปิดเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียน
ดำเนินการเบิกจ่ายเป็น 2 รูปแบบ  
   (1) กรณีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online โดยโรงเรียนดำเนินการเบิกจ่าย
ค่าอาหารนักเรียนให้กับผู้ปกครองเป็นเงินสด เป็นค่าอาหารกลางวันคนละ 25 บาท และค่าอาหารเช้าของนักเรียน
คนละ 15 บาท รวมเป็นเงินค่าอาหารนักเรียนวันละ 40 บาท/คน/วัน โดยจะเบิกจ่ายเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน  
   (2) กรณีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ โรงเรียนดำเนินการจัดอาหารให้กับ
นักเรียนโดยดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จ เบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน 
  4) หมวดรายจ่ายอ่ืน เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการศึกษา 
  โรงเรียนและฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และมีบางโครงการที่
ดำเนินการเป็นบางโรงเรียน และที่ไม่สามารถดำเนินการต้องยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
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ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แก่ โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย โครงการฝึกอบรม
นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด โครงการปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร และโครงการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร  
   ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
 
 

 ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
                   1. สำนักงานเขตควรดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการงบประมาณ ด้วย
ความระมัดระวัง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และแนวทางปฏิบัติที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

2. โรงเรียนควรมีเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย เพ่ือให้ 
การจัดการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                3. การสรรหาครูสอนภาษาต่างประเทศของโรงเรียนต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักการศึกษากำหนด และโรงเรียนควรมีหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ของครูให้มีมาตรฐานอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
กล้าพูด และ เห็นผลได้จริง  

4. สำนักงานเขตควรมีการบริหารจัดการครูผู้สอนภาษาจีนให้แต่ละโรงเรียนมีครูผู้สอน 1 คนตv่ 
1 โรงเรียน เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียนจะมีความคุ้นเคยกัน การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบ ในเรื่องเวลากับการเดินทางไปสอนอีกโรงเรียน 
 

2. ติดตามคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและปัญหาอุปสรรค โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตห้วยขวาง 

  โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ  
  2.1 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มีระดับคุณภาพดีเลิศ 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพดีเลิศ 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีระดับคุณภาพดีเลิศ 
  2.2 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
   1) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียนและเขตห้วยขวาง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ปีการศึกษา 2563 
   2) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ำกว่าคะแนนระดับสังกัดสังกัดและระดับประเทศทุกวิชา  
   ปัญหาอุปสรรค 
   1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) 
ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตบางขุนเทียนเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร เช่น การปิดสถานศึกษาชั่วคราวด้วย
เหตุพิเศษ การปรับเปลี่ยนรูปแบบ ในการจัดการเรียนการสอน 4 - ON ที่ต้องทันต่อเหตุการณ์เสมอ การจัดสภาพแวดล้อม
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ที่คำนึงความปลอดภัยของนักเรียน โครงการต่าง ๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกองค์ประกอบ
ของหลักสูตร ตามกำหนดเวลาได้ 
   2) เนื่องจากเขตห้วยขวางเป็นเขตที่มีความเป็นชุมชนเมืองค่อนข้างสูง จึงทำให้ผู้ปกครองมี
ความหลากหลายทางด้านฐานะ สภาพความเป็นอยู่ และมีการย้ายถิ่นฐานบ่อยครั้งเพื่อไปประกอบอาชีพ จึงทำให้
นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการดูแลและความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  
   3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการโอนย้ายกลับภูมิลำเนา ทำให้ข้าราชการครูฯ มี
จำนวนที่ไม่เพียงพอ  
 

  ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
  โรงเรียนควรสำรวจความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ใช้
อยู่ในปัจจุบันเพียงพอ และความพร้อมของครู  และนักเรียน สามารถรองรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการการศึกษาของนักเรียน 
 

3.  รับทราบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
และเขตห้วยขวาง 

  โรงเรียนมีการจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษา ซึ่งได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนฯ ตามหลักการทาง
วิชาการด้านการวางแผนทางการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์ และข้อมูลทางการศึกษาที่ผ่านมาของ
โรงเรียนและกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาของสังคม นำไปสู่การขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครและประเทศ  โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
       3.1 ด้านพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมส่งเสริมและพัฒนาครูในการใช้สื่อการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพครู
สู่ครูมืออาชีพ (PLC) โครงการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร กิจกรรมการวิจัย
ในชั้นเรียน  
  3.2 ด้านพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ร่วมส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน พร้อมทั้งสอดคล้อง
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช 2551 เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โครงการ
แก้ปัญหาการอ่าน โครงการรักการอ่าน โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน และสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือการเรียนรู้ 
  3.3 ด้านพัฒนาสุขภาพและสุขอนามัยของนักเรียน ร่วมส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ ด้านสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต เสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ  เช่น โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย โครงการอาหาร
เช้า/กลางวัน โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายเด็กปฐมวัย 
  3.4 ด้านการบริหารจัดการศึกษา ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนานักเรียน เช่น 
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 

  ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
  โรงเรียนควรจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563 และแผนการพัฒนาคุณภาพด้าน
ผู้เรียนปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2564 - 2569) และ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
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4. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริหารการศึกษา  
    งานบริหารการศึกษา ที่ได้รับการจัดสรร และแผนการบริหารงบประมาณ 
  1. สำนักงานเขตราชเทวี ได้รับงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 23,149,100 บาท 
  2. สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 36,740,600 บาท 
  3. สำนักงานเขตวังทองหลาง ได้งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 16,291,520 บาท  
  4. สำนักงานเขตคันนายาว ได้รับงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 24,584,100 บาท  
  5. สำนักงานเขตดินแดง ได้รับงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 59,497,800 บาท 
  6. สำนักงานเขตพญาไท ได้รับงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 12,409,800 บาท 
  7. สำนักงานเขตดุสิต ได้รับงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 47,605,700 บาท 
  8. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้รับงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 13,200,884 บาท 
  9. สำนักงานเขตทุ่งครุ ได้รับงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 82,015,320 บาท 
 

  แผนการบริหารงบประมาณ  ฝ่ายการศึกษาและสถานศึกษา ดำเนินการบริหารงบประมาณแต่ละ
หมวดรายจ่าย โดยกำหนดแผนงาน แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เป็นรายไตรมาส  
  ไตรมาสที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 
  ไตรมาสที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 - พฤษภาคม 2565 
  ไตรมาสที่ 3 ในเดือนมิถุนายน 2565 - กันยายน 2565  
  ทั้งนี้ ในการบริหารงบประมาณของแต่ละสำนักงานเขต จะขึ้นอยู่กับแผนงาน และแผนปฏิบัติงานที่
ได้กำหนดไว้ ตามรายละเอียดเนื้องานและสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียน 
 

  ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
  1. สำนักงานเขตควรเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน และแผนปฏิบัติงาน
ที่ได้กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
  2. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนของการก่อสร้างอาคารเรียนหรืออาคาร
บ้านพักครู สำนักงานเขตควรเสนอของบประมาณสำหรับวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่จำเป็นไปในคราวเดียวกัน 
เพ่ือให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนและพร้อมสำหรับการพักอาศัย 
 

5 . ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจำนวนนักเร ียนของโรงเร ียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครในพื้นที่ 9 สำนักงานเขต   

 อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  

สำนักงานเขต กรอบอัตรากำลัง คนครองตำแหน่ง อัตราว่าง 
สายงาน
บริหาร 

สายงาน
การสอน 

รวม สายงาน
บริหาร 

สายงาน
การสอน 

รวม สายงาน
บริหาร 

สายงาน
การสอน 

รวม 

ราชเทวี 7 60 67 7 *60 67 - 4 4 
พระนคร 13 127 140 10 122 132 3 5 8 
วังทองหลาง 5 52 57 5 51 56 - 1 1 
คันนายาว 7 98 105 7 94 101 - 4 4 
ดินแดง 14 301 315 14 278 292 - 23 23 
พญาไท 1 48 49 1 44 45 - 4 4 
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ดุสิต 15 163 178 15 159 174 - 4 4 
สัมพันธวงศ์ 3 30 33 3 29 32 - 1 1 
ทุ่งครุ 21 420 441 21 381 402 - 39 39 

 

หมายเหตุ * อัตรากำลังข้าราชการครูฯ สายการสอน ของสำนักงานเขตราชเทวี มีจำนวนครูเกิน จำนวน 4 
อัตรา 
 

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานคร  

 

สำนักงานเขต จำนวนนักเรียน 
ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รวม 

ราชเทวี 167 899 138 1,204 
พระนคร 283 1,265 - 1,548 
วังทองหลาง 205 710 - 915 
คันนายาว 305 1,659 - 1,964 
ดินแดง 834 3,605 1,258 5,697 
พญาไท 128 556 - 684 
ดุสิต 539 2,383 - 2,922 
สัมพันธวงศ์ 62 260 - 322 
ทุ่งครุ 1,173 5,138 2,004 8,135 

 

6. การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) และปัญหาอุปสรรค 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบันที่ ๓๒) กำหนดมาตรการ Sandbox : Safety Zone in 
School สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาประเภทไป-กลับ ซึ่งสำนักการศึกษาแจ้งให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ตามมาตรการดังกล่าวในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งจะเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ส่วนโรงเรียนที่ไม่ได้
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid -19) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยยังคงจัดการเรียนการสอนด้วย
ระบบออนไลน์ต่อไป 
 โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที ่ ๒/๒๕๖๔ ตามมาตรการ 
Sandbox : Safety Zone in School สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาประเภทไป-กลับ ดังนี้ 
     (1) มาตรการด้านกายภาพ  
  ลักษณะอาคารและพ้ืนที่โดยรอบอาคารของโรงเรียน ประกอบด้วย พ้ืนที่/อาคารสนับสนุนการบริการ 
และพื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน หมายถึง ให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และมีพื้นที่ที่เป็น 
COVID free zone 
     (2) มาตรการด้านการมีส่วนร่วม 
  โรงเรียนประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันให้โรงเรียน เปิดภาคเรียน
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ที่ ๒/๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และโรงเรียนจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมการเปิดภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๖๔ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสำนักงานเขต 
     (3) มาตรการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ 
  (๓.๑) ขั้นเตรียมการ 
      (3.1.๑) ประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานการ
ติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID  
           (3.1.๒) จัดสถานที่แยกกักตัว (School Isolation) สำหรับรองรับการดูแลรักษา
เบื้องต้นกรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือมีผล ATK เป็นบวก และมีแผนเผชิญเหตุร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข
และสถานพยาบาลในพ้ืนที่ โดยซักซ้อมทำความเข้าใจแผนอย่างต่อเนื่อง 
     (3.1.๓) ควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนของนักเรียน ครู  และ
บุคลากรอย่างเข้มข้น โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง 
            (3.1.๔) จัดพื้นที่จุดคัดกรอง (Screening Zone) จุดรับส่งสิ่งของ จุดรับส่งอาหาร 
หรือจุดเสี่ยงอ่ืน เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียน 
   (3.1.๕) จัดระบบและแผนในการรับการติดตามประเมินความพร้อมจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งช่วงก่อนและระหว่างดำเนินการ 
   (3.1.๖) ครู และบุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ร้อยละ ๙๘ ส่วนที่ยังไม่ได้
ฉีดเนื่องจากมีโรคประจำตัวอยู่ในความดูแลของแพทย์และลงทะเบียนตามช่องทางอ่ืน  
      (๓.๒) ขั้นดำเนินการระหว่างภาคการศึกษา 
    (3.2.๑) นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนตรวจคัดกรอง ATK ในวันแรกของการ
เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่  
   (3.2.๒) จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบ Small Bubble และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม
ข้ามกลุ่มกัน และเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร 
   (3.2.๓) จัดการเรียนการสอนตามระดับชั้น ดังนี้ 
         - ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ๔ 
ON คือ Online, ON - Air, ON Hand และ ON School Line หรือแบบผสมผสาน 
         - ระดับชั้นมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ๕ ON คือ Online,  
ON - Air,  ON Hand, ON - Site และ ON School Line หรือแบบผสมผสาน กรณีจัดรูปแบบ ON - Site จัด
กลุ่มนักเรียนต่อห้องไม่เกิน ๒๕ คน เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร 
   (3.2.๔) นักเรียน ครู และบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ Safety Zone มีการประเมิน Thai 
Save Thai (TST) อย่างต่อเนื่องทุกวัน 
   (3.2.๕) ประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการสุ ่มตรวจ ATK นักเรียน ครู และ
บุคลากร เพ่ือเฝ้าระวังอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ - ๒๐ จำนวน ๒ ครั้ง/สัปดาห์ 
   (3.2.๖) ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการ
หลัก ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือ วัดไข้ ลดการแออัด ทำความสะอาดพื้นที่สัมผัส
ร่วมกัน และ 6 มาตรการเสริม ได้แก่ ดูแลตนเองปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ใช้ช้อนกลาง กินอาหาร
สุกใหม่ ลงทะเบียนแอปพิเคชั่นไทยชนะ ตรวจสอบคัดกรองบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และการกักตัว ๑๔ วัน 
เมื่อไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงที่มีการระบาดของโรค 
   (3.2.๗) ปฏิบัติตามแนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (ไป-กลับ) อย่างเคร่งครัด 
ได้แก่  
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        - ประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงาน
การติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID อย่างต่อเนื่อง 
        - ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมข้าม
กลุ่ม จัดนักเรียนห้องเรียนละไม่เกิน ๒๕ คน เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร 
    - จัดระบบการให้บริการอาหาร ตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและ
หลักโภชนาการ จัดหาวัตถุดิบมีคุณภาพ ปรุงสุกใหม่ และตรวจสอบก่อนนำมาบริโภค 
   - จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
การป้องกันโรคโควิด-19 ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคารได้ดี การทำความสะอาด การตรวจสอบ
คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 
   - มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) และแผนเผชิญเหตุสำหรับ
รองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 
   - ควบคุมการเดินทางเข้าและออกจากโรงเรียนอย่างเข้มข้น  
   - จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร ประกอบด้วย ข้อมูล
ผลการประเมิน Thai Save Thai (TST) ผลตรวจ ATK และประวัติการรับวัคซีน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เมื่อเข้า-ออก
โรงเรียน 
   (3.2.๘) นักเรียน ครู และบุคลากรเขียนบันทึก Timeline กิจกรรมประจำวัน และ
การเดินทางเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ แต่ละวันอย่างสม่ำเสมอ 
   (3.2.๙) ประสานสถานประกอบกิจการ กิจกรรมที่อยู่รอบรั้วโรงเรียนในระยะ ๒๐ เมตร 
ผ่านการประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) COVID free setting 
   (3.2.๑๐) ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการป้องกันโรคโควิด - 19 
ในสถานศึกษา 
  

  ปัญหาและอุปสรรค 
  1. การเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น นักเรียนไม่มีโทรศัพท์ที่จะใช้ใน
การเรียนออนไลน์ ผู้ปกครองมีเครื่องมือสื่อสารจำกัด 
  2. สัญญาณเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนมีข้อจำกัดเรื ่องความเร็วในการสอบแบบ
ออนไลน์ และตัวกระจายสัญญาณไม่ครอบคลุมทั้งโรงเรียน ในส่วนของผู้เรียนบางครอบครัวไม่มีศักยภาพในการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ต 
  3. นักเรียนบางส่วนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ และนักเรียนยังไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันฯ ไม่เคร่งครัดและไม่สม่ำเสมอ 
  4. โรงเรียนมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน เนื่องจากต้องมีการเว้นระยะห่าง และ
จัดการเรียนการสอนแบบ Small Bubble  
 

 ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
 1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ทำให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเรียนการสอนระบบออนไลน์ทำให้ครู 
นักเรียน และผู้ปกครอง ได้มีการปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนการสอนระบบ
ออนไลน์ สะท้อนให้เห็นความสามารถของครู นักเรียน และยังเป็นการสร้างรากฐานทางการศึกษาในอนาคต  
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 2. สำนักงานเขตและโรงเรียนควรสำรวจความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ได้แก่  สบู่ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เครื่องวดัอุณหภูมิ 
ชุดตรวจ ATK  และสำนักงานเขตพิจารณางบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมีเพียงพอหรือไม่  
 3. สำนักงานเขตควรรวบรวมข้อมูลการจัดหาและการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นฐานในการของบประมาณในการป้องกัน
โรคฯ ให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 4. คณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนฯ ของสำนักงานเขต จะต้องมีความ
ละเอียดรอบคอบ โดยจะต้องเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ  
 

ผลงานคณะอนุกรรมการการศึกษา ชุดที่ 6  
ประจำปี พ.ศ. 2564 

 

 คณะอนุกรรมการการศึกษา ชุดที่ 6 ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด โดยได้พิจารณา
ศึกษาปัญหาด้านการศึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่เขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ 
 

1. พิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561  
 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
พ.ศ. 2561 โดยกองทุนเพ่ือความเสมอภาค เป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี  
มีการบริหารกิจการกองทุนโดยคณะกรรมการบริหารกองทุน จำนวน 17 คน ประกอบด้วย ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิที่
เป็นอิสระและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน การบริหารกองทุนเน้น
ความโปร่งใสและมีการกำกับดูแลที่รอบคอบ มีสำนักงานกองทุนเป็นฝ่ายปฏิบัติการ มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ประมวลผล คณะกรรมการตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ โดยต้องจัดทำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
รัฐสภา เป็นประจำทุกปี และต้องเผยแพร่ต่อประชาชนอยู่เสมอ การดำเนินงานใน 3 ปี (ปี 2562 - 2564) มุ่งส่งเสริม
ให้เข้าถึงการศึกษาที่สอดคล้องกับความจำเป็นรายบุคคลตามศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนและหน่วยจัดการเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงวัยแรงงานให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจะมีการคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม 
Proxy Mean Test : PMT โดยประเมินจากข้อมูลรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือน (ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน) 
และข้อมูลสถานะครัวเรือน เพ่ือหาคะแนนความยากจนของนักเรียนแต่ละคน 
 กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษามีแนวทางในการขยายความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร 
ในอนาคต ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนการศึกษาพิเศษ ซึ่งการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไขจะต้องของบประมาณล่วงหน้า ซึ่งจะต้องจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยสำนักการศึกษาจะดำเนินการในการจัดทำฐานข้อมูลสถานศึกษาและนักเรียนรายบุคคล โดยจะคัดเลือก
สำนักงานเขตนำร่องในการใช้ระบบของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เริ่มต้นการทดลองใช้ในระยะแรก
ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

2. พิจารณาศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้ำของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้ำของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้แทนจากสำนักการศึกษา เพื่อสะท้อน
ปัญหาให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไข โดยสรุปได้ดังนี้ 
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 1. ด้านเศรษฐกิจ  
  1.1 ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ค่าครองชีพสูง ทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  
  1.2 ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการดูแลเอาใจใส่กับการเรียนของนักเรียนอย่างเหมาะสม 
 2. ด้านสังคม 
  2.1 มีการลาออกหรือย้ายเข้า - ออกกลางปี เพื่อติดตามผู้ปกครอง ส่งผลให้เกิดปัญหาความ
ต่อเนื่องในการพัฒนานักเรียน    
  2.2 ปัญหาภายในชุมชน เช่น ยาเสพติด การคุกคามทางเพศ เป็นต้น ส่งผลต่อความปลอดภัย 
และผลการพัฒนานักเรียน   
  2.3 ปัญหาด้านความหลากหลายด้านภาษาของนักเรียน ส่งผลต่อการอ่าน การฟัง การเขียน 
และการพูดของนักเรียน 
  2.4 ปัญหาความแตกแยกของครอบครัวนักเรียน 
 3. ด้านสิ่งแวดล้อม   
  3.1 โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ นักเรียนต้องประสบปัญหาอยู่ในโรงเรียน 
เช่น อากาศร้อน อากาศเสีย เสียงรบกวน และน้ำเสีย เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
  3.2 การจราจรคับค่ังทำให้ต้องใช้เวลาในการอยู่บนท้องถนนมาก 
  3.3 ความแออัดของที่อยู่อาศัย ส่งผลต่ออันตราย ต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย ศีลธรรม
หรือสวัสดิภาพของนักเรียน  
  3.4 พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมมีจำกัด เช่น สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย สถานที่ออกกำลังกาย 
ลานอเนกประสงค์ สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ โรงอาหาร แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 
 4. ด้านสื่อและเทคโนโลยี   
  4.1 จำนวนคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน 
  4.2 ปัญหาการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน 
 5. ด้านการบริหารจัดการศึกษา    
  5.1 ครูมีภาระงานมาก เนื่องจากได้รับมอบหมายที่ไม่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
  5.2 ครูมีการลาออกหรือโอนย้ายครูเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  5.3 การกำหนดให้โรงเรียนต้องติดต่อผ่านสำนักงานเขต ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานน้อย
กว่าการข้ึนตรงต่อสำนักการศึกษาโดยตรง 
 6. ด้านรูปแบบการจัดการศึกษา 
  6.1 มีนโยบายให้อิสระด้านการบริหารวิชาการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัด
และความสนใจ แต่ในทางปฏิบัติกลับมีการบริหารวิชาการใช้รูปแบบเดียวกันทุกโรงเรียน 
  6.2 ครูมีภาระงานจากหน่วยอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน จนมีผลกระทบต่อการ
เรียนการสอน 
  6.3 บางโรงเรียนยังมีครูไม่ครบทุกกลุ่มวิชา และไม่ครบชั้น 
  6.4 โรงเรียนบางแห่งได้รับอัตราครูไม่สมดุลกับจำนวนนักเรียน 
  6.5 ครูรุ่นใหม่ขาดจิตวิญญาณความเป็นครู ส่วนครูรุ่นเก่าปรับตัวน้อย 
  6.6 การพัฒนาบุคลากรจัดการเรียนสำหรับเด็กพิเศษ และการจัดโปรแกรมการศึกษาเพ่ือรองรับ
เด็กพิเศษไม่เพียงพอ 
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  กรุงเทพมหานครควรรับทราบและดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื ่อให้เด็กนักเรียนและการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีการพัฒนายิ ่งขึ ้น โดยคณะอนุกรรมการฯ จะนำเสนอให้
คณะกรรมการศึกษาได้รับทราบเพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

     ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษา 

 

การเตรียมความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) 

ของสำนักการศึกษา และสำนักงานเขต 
 

 

           

 

 

 

 

             ติดตามการใช้ประโยชน์ของเครื่องดนตรี KPN ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

 
 

ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
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แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก 
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ติดตามการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานบริหารการศึกษาของสำนักงานเขต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้ำของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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สรุปผลงาน 
คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง 

ประจำปี พ.ศ. 2564 
___________________________ 

 
  สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร                  
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั ้งที ่ 1) ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕64  เมื ่อวันพุธที ่ 27 มกราคม 2564 
ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน ดังนี้ 

1. นายนิรันดร ์ ประดิษฐกุล ประธานกรรมการ 
2. พลตำรวจโท พลบูรณ์ ชำนาญกูล รองประธานกรรมการ  
3. นายพรชัย เทพปัญญา กรรมการ 
4. นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ กรรมการ 
5. นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ     

  ผู้ช่วยเลขานุการ 
          ๑. นางสาวชลิดา        อ่อนน้อม             นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
            กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ  
                 สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
          2. นางสาวสุวรรณา  ยิ้มละมัย    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
            กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ  
             สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
   

ผลการดำเนินงาน 
   
      คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้บริหารสำนัก                 
การวางผังเมืองและพัฒนาเมือง ผู้บริหารสำนักงานเขตต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบติดตามงานและ
โครงการด้านการโยธา ด้านการวางผังและพัฒนาเมือง และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
 

1. การตรวจสอบติดตามงานและโครงการของสำนักการโยธา 
และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ดังนี้ 

 

ด้านงบประมาณ  
1. สำนักการโยธา  
           สำนักการโยธามีภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพร้อมโครงข่ายถนน เริ่มตั้งแต่
การวางแผนงานโยธา การออกแบบสิ่งก่อสร้าง อาคาร สะพานและโครงการสร้างต่าง ๆ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
การควบคุม  การก่อสร้าง การตรวจวิเคราะห์วัสดุก่อสร้าง การบำรุงรักษา การบำรุงรักษาถนนและสะพาน 
การควบคุมอาคาร การดูแลรักษาที่สาธารณะ และการสำรวจและจัดทำแผนที่ที่ดิน ซึ่งภารกิจหลักของสำนัก
การโยธา ประกอบด้วยการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายถนน เช่น ถนนสายหลัก ถนนสายรอง 
และถนนโครงข่ายจราจร สะพาน ทางลอด ทางต่างระดับ และทางยกระดับ เป็นต้น และอำนาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการโยธา การก่อสร้าง การบูรณะและบำรุงที่เกี่ยวกับงานโยธาและงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานการตรวจสอบ วิเคราะห์ ควบคุมคุณภาพวัสดุก่อสร้าง การก่อสร้าง การบูรณะและบำรุงรักษาทาง 
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การออกแบบ การควบคุม  การก่อสร้าง การควบคุมอาคาร การสำรวจและจัดทำแผนที่ที ่ดิน และการจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  
          คณะกรรมการฯ ได้ติดตามความคืบหน้าด้านงบประมาณของสำนักการโยธา ดังนี้ 
  1. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้รับงบประมาณ
ประจำปี  พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 8,519,374,719 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 5,398,665,080.72 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 63.37 และดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 1,275,201,371 บาท 
แยกเป็น      

- ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน  
608,747,800 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ  
     - ได้รับงบประมาณ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 1,018,252,353 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 620,719,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.96 
 

           ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   
 - ควรเร่งรัดติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โครงการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตาม

นโยบายของผู้บริหาร ควรมีการสะท้อนผลลัพธ์และปัญหาอุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ เพื่อจะได้พิจารณาแก้ไข
และเร่งรัดได้ถูกต้องเหมาะสม 
  - โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ควรออกแบบโดยคำนึงถึงการเป็น
อาคารประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกตามอารยสถาปัตยกรรม 
  - งานบางประเภทที่ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะ เครื่องจักรเฉพาะที่มีราคาสูงและไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษ ควร
ใช้วิธีจ้างเหมาเอกชน เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์การบำรุงรักษาและสถานที่จัดเก็บ เพื่อให้
บ ุ คลากรได ้ม ี เวลาในการปฏ ิบ ัต ิ ง านตามย ุทธศาสตร ์ของกร ุ ง เ ทพมหานครได ้ตามเป ้ าหมาย 
            - เร่งรัดให้มีการจัดทำและจัดเก็บฐานข้อมูลด้านอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ข้อมูลประวัติ การดูแล
การซ่อมแซม การปรับปรุง การใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการควบคุมอาคาร การป้องกัน
อัคคีภัย การงบประมาณ 
     - การจัดซือ้จัดจ้าง การจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ ควรดำเนินการให้เป็นตามแผนงาน แผนเงิน การบริหาร
จัดการต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน การปฏิบัติงานจำเป็นต้องศึกษาและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
อย่างเคร่งครัด และมีการบริหารจัดการ การควบคุมดูแลทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องมีการจัดทำระบบ
ทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ถูกต้อง ข้อมูลที่มีอยู่จริงต้องถูกต้องตรงกันทั้งในทางบัญชีและทางกายภาพ 
 

  2. คณะกรรมการฯ ได้รับทราบการเสนอขอตั้งร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักการโยธา เสนอร่างงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 9,395,504,800 บาท แยกเป็น
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน เป็นเงิน 6,354,846,600 บาท งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์         
เป็นเงิน 67,530,000 บาท งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม เป็นเงิน 2,973,128,200 บาท สำหรับใช้
บริหารจัดการงาน งานการอำนวยการบริหาร งานแผนที่และสารสนเทศที่ดิน งานควบคุมอาคารและการก่อสร้าง 
พัฒนาโครงข่ายถนน งานบำรุงรักษาโครงข่ายถนน งานสนับสนุนเครื่องจักรกลและการก่อสร้าง  
      และติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 9,372,853,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 
228,719,442.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.44 
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            ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
  - โครงการที่ผูกพันงบประมาณหลายปี การเสนอขอตั้งงบประมาณต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ

และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร มีความรอบคอบในการพิจารณา โปร่งใส ตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล และให้คำนึงถึงผลกระทบต่อการตั้งงบประมาณในปีถัดไปด้วย 

  - งาน/โครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกกรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องมีการประสานงาน การประชุม การหารือและข้อตกลงในการดำเนินการ
ร่วมกันในเชิงบูรณาการให้สมบูรณ์เบ็ดเสร็จก่อนที่จะเสนอโครงการเพ่ือขอตั้งงบประมาณ 
         - โครงการขนาดใหญ่ที่มีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ จำเป็นต้องรวบรวม
ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข และแนวทางดำเนินการเสนอให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบอย่างต่อเนื่อง หรือ
สะท้อนผลลัพท์และปัญหาอุปสรรค เพ่ือทบทวนหรือขับเคลื่อนโครงการไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
      

2. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีภารกิจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนากายภาพของ               

เมือง เพื่อการพัฒนาเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร จัดทำ
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านประชากร 
ด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง การควบคุม กำกับ ดูแล ประสานให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครดำเนินการตาม
แผนงานการวางแผนและจัดทำผังเมือง การวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ การผังเมืองเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการ
พัฒนาเมือง การควบคุม ส่งเสริมและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร เป็นต้น 

คณะกรรมการฯ ได้ติดตามความคืบหน้าด้านงบประมาณของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ดังนี้ 
1. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ได้รับงบประมาณประจำปี 

พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 216,657,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 99,951,603.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 
47.42 ซึ่งได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 48 ,574,800 บาท 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

   และได้รับงบประมาณ งบกลาง งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน  40,978,301 บาท 
เบิกจา่ยแล้ว เป็นเงิน 40,367,396.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.51 

 

   ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
    - งานผังเมืองเป็นงานที่มีความสำคัญเปรียบเสมือนหน่วยลาดตะเวนที่กำหนดกรอบพ้ืนที่ให้กรุงเทพมหานคร
เติบโตอย่างมีระเบียบ สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองควรนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงรวมถึงสภาพข้อเท็จจริงของ
ปัญหาต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาต่อไป 

  - การจัดทำแผนงาน แผนเงิน การบริหารจัดการต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันการปฏิบัติงาน  
จำเป็นต้องศึกษาและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัด 

 

  2. คณะกรรมการฯ ได้รับทราบการเสนอขอตั้งร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เสนอร่างงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 220,653,400 บาท 
แยกเป็นงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน เป็นเงิน 130,047,600 บาท งบประมาณภารกิจตาม
แผนยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 83,525,200 บาท งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมสะสม เป็นเงิน 7,080,600 บาท 
สำหรับใช้บริหารจัดการงาน งานการอำนวยการบริหาร งานวางผังเมือง งานพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ งานควบคุม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
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  และติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 220,653,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน  
14,762,733.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.71 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
    - การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำโครงการควรคำนึงถึงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจำปีเป็นหลักสำคัญ คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ มีความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ และ 
เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าอย่างแท้จริง 
     

3. การพิจารณาเสนอความเห็นกรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพัน 
             สภากรุงเทพมหานครได้มีมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) 
ประจำปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 มอบให้คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
พิจารณาเสนอความเห็นกรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพัน แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร  
  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายการขอกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีดังกล่าวแลว้ สรปุดังนี้ 
 

  สำนักการโยธา  
  ขอกันเงินเหลื่อมปีฯ ทั้งหมดจำนวน 69 รายการ รวมจำนวนเงิน 1 ,275,201,371 บาท ขอถอน 
19 รายการ จำนวนเงิน 391,096,316 บาท คงเหลือขอกันเงินเหลื่อมปีฯ แบบไม่ก่อหนี้ จำนวน 50 รายการ 
จำนวนเงิน 884,105,055 บาท แยกเป็นดังนี้  
  1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขอกันเงินเหลื่อมปีฯ จำนวน 42 รายการ จำนวนเงิน  
406,797,830 บาท ขอถอน จำนวน 15 รายการ จำนวนเงิน 143,385,000 บาท คงเหลือขอกันเหลื่อมปีฯ 
ไม่ก่อหนี้ จำนวน 27 รายการ จำนวนเงิน 263,412,830 บาท 
  2. งบกลาง ที่ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. 2564 ขอกันเงินเหลื่อมปีฯ จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน  
272,004,541 บาท ขอถอน จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 151 ,611,316 บาท คงเหลือขอกันเงิน
เหลื่อมปีฯ ไม่ก่อหนี้ จำนวน 7 รายการ จำนวนเงิน 120,393,225 บาท 
           3. งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจำปี พ.ศ. 2564 ขอกันเงินเหลื่อมปีฯ จำนวน 17 รายการ จำนวนเงิน 
596,399,000 บาท ขอถอน จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 96,100,000 บาท คงเหลือขอกันเงินเหลื่อมปีฯ 
ไม่ก่อหนี้ จำนวน 16 รายการ จำนวนเงิน 500,299,000 บาท 
 

  สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
  - ขอกันเงินเหลื่อมปีฯ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 48 ,574,800 บาท ขอถอน เนื่องจาก
ลงนามสัญญาแล้ว 
 

  สำนักงานเขต จำนวน 22 สำนักงานเขต (เฉพาะด้านการโยธาและระบบจราจร แผนงานการ
โยธา งานการโยธา)  
  ขอกันเงินเหลื่อมปีฯ ทั้งหมดจำนวน 59 รายการ รวมจำนวนเงิน 405 ,744,050 บาท ขอถอน 
31 รายการ จำนวนเงิน 202,555,850 บาท คงเหลือขอกันเงินเหลื่อมปีฯ แบบไม่ก่อหนี้ จำนวน 28 รายการ 
จำนวนเงิน 203,188,200 บาท แยกเป็นดังนี้  
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  1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขอกันเงินเหลื่อมปีฯ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน  
10,698,000 บาท ขอถอน จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 9,760,000 บาท คงเหลือขอกันเงินเหลื่อมปีฯ ไม่ก่อหนี้ 
จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 938,000 บาท 
  2. งบกลาง ที่ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. 2564 ขอกันเงินเหลื่อมปีฯ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 218,450 บาท 
ขอถอน จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 55,850 บาท คงเหลือขอกันเงินเหลื่อมปีฯ ไม่ก่อหนี้ จำนวน 2 รายการ 
จำนวนเงิน 162,600 บาท 
  3. งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขอกันเงินเหลื่อมปีฯ จำนวน 54 รายการ   
จำนวนเงิน 394,827,600 บาท ขอถอน จำนวน 29 รายการ จำนวนเงิน 192 ,740,000 บาท คงเหลือ           
ขอกันเงินเหลื่อมปีฯ ไม่ก่อหนี้ จำนวน 25 รายการ จำนวนเงิน 202,087,600 บาท 
 

  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   
           ในการเสนอขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร กรณีการขอกันเงินเหลื่อมปีฯ กรุงเทพมหานครควร
เร่งดำเนินการ โดยให้หน่วยงานรวบรวมเอกสารให้รวดเร็วกว่านี้ เพื่อให้สภากรุงเทพมหานครได้มีเวลาในการ
พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ 
  -ให้สำนักการโยธา และสำนักงานเขตที่ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564              
ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพัน) เร่งรัดบริหารจัดการรายการที่ขอกันเงิน
เหลื่อมปีฯ ด้วยความรอบคอบและให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา 
   คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการพิจารณาต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ในคราวประชุม
สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันพุธที่ 
29 กันยายน 2564 เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องดังกล่าวแล้ว  
      

4. การขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปและรายการ เพิ่มวงเงินก่อนดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  
    รายการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจาก จากซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้    
    (ส่วนที่เหลือ) 
   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/2748 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปและรายการ เพิ่มวงเงินก่อนดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน รายการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจาก จากซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่
เหลือ) จากเดิม 8,600,000 บาท เป็นเงิน 12,927,000 บาท  โดยเป็นเสนอญัตติเข้าสภากรุงเทพมหานคร 
และนำเรียนประธานสภากรุงเทพมหานครพิจารณาเพ่ือเข้าในการประชุมสภากรุงเทพมหานครนั้น ประธานสภา
กรุงเทพมหานครได้  พิจารณาและเห็นชอบให้บรรจุในวาระในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 และได้สั่งการให้สำนักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำเนาเรื่องนำเรียนคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองพิจารณาก่อน เพื่อเสนอ
ความเห็นในที่ประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระ       
            คณะกรรมการฯ ได้ เช ิญผู ้แทนสำนักงานเขตบางพลัดมาให้ข ้อมูลแ ละรายละเอียดเพื ่ อ
ประกอบการพิจารณารายงานต่อที่ประชุมสภาฯ สรุปดังนี้  
   สำนักงานเขตบางพลัดได้ทำสัญญาจ้างเหมา บริษัท กูว่าการก่อสร้าง จำกัด ดำเนินการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ มีความยาว 415 เมตร 
ระยะเวลาก่อสร้าง 189 วัน วงเงินโครงการ 10,210,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณชุมชนวัด
ทอง ชุมชนรถไฟ วรพงษ์ ประชาชนบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 , 50/1  และจรัญสนิทวงศ์ 46 ซึ่งมีประชาชน
อยู่อาศัยมากกว่า 700 ครัวเรือน โดยผู้รับจ้าง บริษัท กูว่าการก่อสร้าง จำกัด ได้ทำการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 
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50 เมตร และได้หยุดงานและทิ้งงานไป สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว เกิดปัญหาน้ำท่วม
ขังระบายน้ำไม่ทันในวันที่ฝนตกหนัก มีประชาชนร้องเรียนมายังสำนักงานเขตบางพลัดเป็นจำนวนมาก และได้
ร้องขอให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเร็ววัน สำนักงานเขตบางพลัดจึงมีความจำเป็นต้องทำการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจาก ให้แล้วเสร็จเพ่ือแก้ไขปัญหาการระบายน้ำภายในชุมชนอย่างถาวร  
  ปัญหาและอุปสรรค 
   เนื่องจากบริษัท กูว่าการก่อสร้าง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างได้ 50 เมตร คงเหลือส่วนที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ 365 เมตร และบริษัทฯ ได้ทิ้งงานไป  โดยสำนักงานเขตบางพลัดได้มีการติดตามให้เข้ามาดำเนินการ
ตามสัญญา แต่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการต่อ จนกระทั่งปี 2563 สำนักงานเขตบางพลัดต้องประกาศจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่ วงเงิน (ส่วนที่เหลือ) 8,600,000 บาท โดย
ดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 ครั้ง ดำเนินการจ้าง
โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 ครั้ง และดำเนินการจ้างด้วยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ครั้ง แต่หาตัวผู้รับจ้าง
ไม่ได้ เนื่องจากไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสารประกวดราคา และได้ดำเนินการสอบถามทางโทรศัพท์ไปยังผู้ประกอบการที่
มีอาชีพด้านนี้  ซึ่งได้รับคำตอบไปในทิศทางเดียวกันว่า งบประมาณท่ีมีอยู่จำนวน 8,600,000 บาท ไม่เพียงพอ 
เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการมีราคาสูงขึ้น กอปรกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ทำให้ขาดแรงงานในการดำเนินการ ในการดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างครั้งที่ 5 นั้น คณะกรรมการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีเฉาพะเจาะจง  ได้พิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ เนื่องจาก
ไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสารประกวดราคา และเห็นควรให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางทบทวนราคากลาง เพ่ือดำเนินการ
จัดหาผู้รับจ้างในครั้งที่ 6 ต่อไป 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  สำนักงานเขตบางพลัดจึงแก้ไขปัญหาไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสารประกวดราคา โดยคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางทบทวนราคากลางใหม่ เนื่องจากรายละเอียดการประมาณราคา และเนื้องานมีเพิ่ม ทำให้งบประมาณ
เพ่ิมขึ้น จากที่เคยตั้งงบประมาณไว้ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางพลัด พิจารณาแล้วเห็นควรได้รับการจัดสรร
เงินงบประมาณ ในการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจาก จากซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุด
ที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ) เพิ่มจากเดิมที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณที่มีอยู่เดิม จำนวน 8 ,600,000 
ขอจัดสรรเพิ่มอีกเป็นเงิน 4,327,000 บาท  รวมทั้งหมดเป็นเงิน 12,927,000 บาท โดยได้ทำการประมาณ
ราคาและเปลี่ยนรูปแบบวิธีดำเนินการก่อสร้างให้สามารถเข้าทำงานในพ้ืนที่ได้ 
  เหตุผลในวิธีการก่อสร้างที่ขอจัดสรรเพิ่มเติม ดังนี้ 
     1. ด้านกายภาพของคลองแคบ การขนเสาเข็ม ความยาว 9 เมตร เข้ามาในสถานที่ก่อสร้าง มีความ
ลำบากและไม่เหมาะสม จำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบวิธีการดำเนินการก่อสร้างเป็น รางยู  ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางพลัดได้
เสนอให้สำนักการระบายน้ำพิจารณาและเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ลักษณะงานรางยู ด้านล่างเป็น
เสาเข็มเหลี่ยมกวงขนาด 4 เมตร ผนังกว้าง 20 เซนติเมตร ความห่างเสาเข็มทุก 1 เมตร 
  2. คลองที่ยาว 415 เมตร กว้าง 8 - 10 และบางช่วงกว้าง 4 - 5 เมตร ประกอบกับชั้นดินอ่อน         
ทำให้ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่มาเป็นการสร้างแพลตฟอร์ม เช่น ด้านบนนำไม้สนมาสร้างเป็นรางไม้ เพื่อนำ
เครื่องจักรทำงานบนราง เพ่ือขูดคลอง  
  คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ในคราวประชุม
สภากรุงเทพมหานคร สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2564 วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 
เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องดังกล่าวแล้ว  
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5. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่าง ๆ  
สำนักการโยธา  
          คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการใหม ่
ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 โครงการ สรุปได้ดังนี้ 
 1. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10) วงเงินโครงการ 320,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564-
2566) ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 32,000,000 บาท 
โดยเพ่ือเชื่อมโครงข่ายถนนด้านตะวันตกของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550และ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการของโรงพยาบาลจุฬา
ภรณ์ส่วนขยายและศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และได้ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 

2.  โครงการก่อสร ้างปร ับปร ุงถนนรามคำแหง 24  และถนนหัวหมาก  วงเง ินโครงการ 
785,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564-2566) ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน โดย
ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564-2566) ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน  เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่เป็นคอ
ขวดบริเวณถนนรามคำแหง 24 และเป็นการเชื่อมโครงข่ายถนนเพ่ือรองรับปริมาณการจราจรในถนนรามคำแหง 
ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า และถนนใกล้เคียง และแก้ไขปัญหาถนนที่ชำรุด เสียหาย เนื่องจากการทรุดตัว 
และอยู่ระหว่างเสนอรายงานและขออนุมัติจ้าง บริษัท ไออีทีแอล จำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 

3. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 3 ก่อสร้างทาง
ยกระดับและถนนฝั่งพระนครจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดง   วงเงินโครงการ  980,000,000 
บาท  ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี  (ปี 2564-2566)  ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน เพื่อพัฒนาโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และบริเวณพื้นที่เขตเมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้
เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และอยู่
ระหว่างคณะกรรมการจัดทำราคากลาง 
 4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพานลาดพร้าว-เสรีไทย) วงเงินโครงการ
965,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564-2566) ระยะเวลาก่อสร้าง 750 วัน เพื่อ
เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่างๆได้แก่ ทางบก ทางเรือ ทางราง และเพ่ิมประสิทธิภาพและ
เสริมโครงข่ายถนนในพื้นที่เขตบางกะปิ สัญญาเลขท่ี สนย 39/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เริ่มสัญญา
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 มีนาคม 2566 ปัจจุบันผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 0.07  
 5. โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงถนนจันทน์  วงเงินโครงการ 60,000,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564-2566) ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน เพื่อก่อสร้างอาคารสถานี
ดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทน์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน สนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในส่วนของการจัดการอัคคีภัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ดีขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
และจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาได้ผู้ชนะ บริษัท เวิลด์ เดสคอน จำกัด เป็นเงิน 58,887,000 บาท 
และอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา  

6. โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงบางซ่อน วงเงินโครงการ 120,880,000 บาท ระยะเวลา
ดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564-2566) ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน  เพ่ือก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย           
ทีท่ันสมัยและได้มาตรฐาน สนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในส่วนของการจัดการอัคคีภัย  ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาและจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและ 
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ราคาได้ผู้ชนะ คือ บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด เป็นเงิน 73,700,000 บาท และอยู่ระหว่างตรวจ 
ร่างสัญญา 

7. โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอก วงเงินโครงการ 150,000,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564-2566) ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน เพื่อเพิ่มสถานีดับเพลิงและกู้ภัยให้
ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาและจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และอยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศ
วันที่ 7 - 12 ตุลาคม 2564 

8. โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง วงเงินโครงการ 154,265,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564-2566) ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน เพื่อก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง
และกู้ภัยพระโขนง ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน สนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในส่วนของการจัดการอัคคีภัย และอยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ 1 ธันวาคม 2564 

และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งเป็น
โครงการที่ผูกพันงบประมาณต่อเนื่องหลายปี และได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
จำนวน 32 โครงการ สรุปได้ดังนี้  

1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน วงเงินโครงการ 766,000,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563-2565)  ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน  ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เป็นเงิน 8,000,000 บาท สัญญาเลขที่ สนย.22/2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เริ่มสัญญาวันที่ 27 
สิงหาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) 
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุจากการข้ามถนนในการเข้าชมพระบรมมหาราชวังของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่บริเวณสนามหลวง ปัจจุบันผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
42.39  

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถนนมหาราช วงเงินโครงการ 174,000,000 บาท ระยะเวลา
ดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563-2565) ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 8,000,000 บาท 
สัญญาเลขที่ สนย.23/2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เริ่มสัญญาวันที่ 27 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรและลดอุบัติเหตุจากการข้ามถนนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่บริเวณสนามหลวง ปัจจุบันผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 60.20  

3. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร วงเงินโครงการ 145,800,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562-2565) ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เป็นเงิน 1,000,000 บาท สัญญาเลขที่ สนย.1/2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เริ่มสัญญาวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่  24 ตุลาคม 2564 และต่อขยายสัญญาจ้างครั้งที่ 2  ผู้รับจ้าง คือ บริษัท 
ทริโอ ไบร์ท จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เพื่อให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ที่สามารถรองรับระบบการให้บริการประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว และจัดระเบียบการจราจรภายในโรงพยาบาลได้อย่างมีศักยภาพโดยเน้นระบบการให้บริการ
ผู้ป่วยเป็นสำคัญ และโอกาสและขยายการให้บริการประชาชนที่เข้ามารับบริการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 42.16    

4. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ วงเงินโครงการ 495,000,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562-2566) ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  เป็นเงิน 1,000,000 บาท เพื่อเพิ่มพื้นที่การให้บริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคต รองรับการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องกับความต้องการของ
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กรุงเทพมหานคร และเพิ่มสภาพแวดล้อมที่ดี และมีประสิทธิภาพในการให้บริการมีความทันสมัยเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและการบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการออกแบบที่คำนึงถึงการ
ประหยัดพลังงาน ฯลฯ สัญญาเลขที ่ สนย. 10/2564 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2564 เริ ่มสัญญาวันที่19  
กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ผู้รับจ้าง คือบริษัท ซี.เอ็ม.แกรนด์ ดีเวปล็อปเม้นท์ 
จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 8.18  

5. โครงการก่อสร้างสำนักงานเขตดินแดงแห่งใหม่   วงเงินโครงการ 750,000,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562-2566) ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป็นเงิน 1,000,000 บาท เพ่ือก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานเขตดินแดงทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง หลังใหม่ สัญญาเลขที่  
สนย. 31/2564ลว. 9 กันยายน 2564 เริ่มสัญญาวันที่ 10 กันยายน 2564 สิ้นสุดสัญญา 20 กุมภาพันธ์ 
2567 ผู้รับจ้าง คือบริษัท อาคาร 33 จำกัด เป็นเงิน 74,737,000 บาท ปัจจุบัน ผลการดำเนินงาน คิดเป็น
ร้อยละ 0.46  

6. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา วงเงินโครงการ 2,994,000,000 บาท ระยะเวลา
ดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562-2567) ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป็นเงิน 5,000,000 บาท เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทั้งทางด้านการ
รักษาพยาบาล และเพ่ิมโอกาสและขยายการให้บริการด้านการแพทย์ให้ครอบคลุมประชาชนทั่วพ้ืนที่คลองสามวา
และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ เขตหนองจอกเขตคันนายาว เขตบางเขน เขตมีนบุรี เขตสายไหม สัญญาเลขที่ สนย.
16/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เริ่มสัญญาวันที่ 20 มีนาคม 2564  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 มีนาคม 
2567  ผู้รับจ้าง บริษัท อาคาร 33  เป็นเงิน  2,133,747,000 บาท  ปัจจุบันผลการดำเนินงาน คิดเป็น
ร้อยละ 7.67  

7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต 38 ถึงถนนคลองเก้า วงเงินโครงการ
190,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563-2565) ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน ขอจัดสรร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 1,000,000 บาท สัญญาเลขท่ี สนย.14/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 
2564 เริ่มสัญญา 20 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 14 มีนาคม 2565 ผู้รับจ้าง คือบริษัท ประยูรชัย จำกัด 
เป็นเงิน 152,500,000 บาท  เพื่อรองรับปริมาณการจราจรบริเวณศูนย์บริการศาสนาอิสลามแห่งชาติ
และศูนย์กลาง ปัจจุบันผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 36.28  

8. โครงการก่อสร้างต่อเชื ่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2 -พุทธมณฑลสาย 3 ว ง เ ง ิ น โ ค ร งการ
1,545,,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563-2566) ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน  ขอจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 1,000,000 บาท  สัญญาเลขที่ สนย.15/2564 ลงวันที่เ 19 มีนาคม 
2564 เริ่มสัญญาวันที่ 20 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 มีนาคม 2566 ผู้รับจ้าง คือ บริษัท กิจกรรม
ร่วมค้า เอส.พี.ซี. เป็นเงิน 1,532,000,000 บาท เพื่อลดขนาดพื้นที่ปิดล้อมระหว่างถนนบรมราชชนนีกับ
ถนนเพชรเกษม และเพิ่มเส้นทางการจราจรออกสู่พื้นที่ชานเมืองฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันผลการ
ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 3.73  

9. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเกียกกาย ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ำเจ้าพระยา รวมทางขึ้น-ลง วงเงินโครงการ 1,350,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563-
2566) ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน  ขอจัดสรรงบประมาณในปี 2564 เป็นเงิน 9,450,000 บาท  เพ่ือพัฒนา
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และบริเวณพ้ืนที่เขตเมืองของกรุงเทพมหานคร  
และใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งระหว่างกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา 
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ผู้รับจ้าง คือ กิจการร่วมค้า บี เค พี และอยู่ระหว่างเสนอหนังสือให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ
ลงนาม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564   

     ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากถูกคัดค้านจากวิศวกรโยธาของรัฐสภา ซึ่งอ้างว่าจะปิดบังทัศนียภาพ
และเกิดความไม่สง่างาม โดยรัฐสภาได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงในเรื่องก่อน ทำให้เกิด 
ความล่าช้าของโครงการ 
 10. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ
แยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 วงเงินโครงการ 35,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563-2566) 
ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 245,000 บาท เพื่อให้โครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ดำเนินการได้มีประสิทธิภาพ อยู่ระหว่าง
จัดเตรียมเอกสารรอลงนามสัญญาพร้อมโครงการก่อสร้าง 
 11. โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วงเงินโครงการ 
640,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2555-2566) ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน ขอจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 1,000,000 บาท สัญญาเลขที่ สนย. 28/2564 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 
2564 เริ่มสัญญา 18 สิงหาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 3 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้รับจ้าง บริษัท งามวงศ์วานการช่าง 
จำกัด เป็นเงิน 620,000,000 บาทเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรองรับการเพิ่มศักยภาพของการให้บริการ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจากหน่วยบริการระดับปฐมภูมิเป็นหน่วยบริการระดับทุติ ยภูมิระดับสูงที่
มีคุณภาพเหมาะสม และเพ่ือเพ่ิมสภาพแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพในการให้บริการที่มีความทันสมัยเหมาะสม 
และพอเพียงกับจำนวนผู้มารับบริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ปัจจุบันผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
0.22  
 12. โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1  วงเงินโครงการ 
685,300,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563-2566)  ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นเงิน 1,000,000 บาท  เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานครสำหรับฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด (ยังไม่ได้ก่อหนี้) 
อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อเผยแพร่ร่างประกาศ (ครั้งที่ 2) 
 13. โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงบางบอน วงเงินโครงการ 81,015,000 บาท ระยะเวลา
ดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563-2565) ระยะเวลาก่อสร้าง 760 วัน  ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น
เงิน 1,000,000 บาท   เพื่อสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (ยังไม่ได้ก่อหนี้) อยู่ระหว่างขายแบบ ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564-
6 มกราคม 2565 
 14. โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงสามเสน วงเงินโครงการ 917,468,750 บาท ระยะเวลา
ดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563-2567) ระยะเวลาก่อสร้าง 1,200 วัน ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เป็นเงิน 1,000,000 บาท  เพื่อพัฒนาพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสนให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านการบรรเทา
สาธารณภัย (กู้ภัย) และการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (กู้ชีพ) ทั้งทางบกและทางน้ำที่มีความทันสมัยได้
มาตรฐาน (ยังไม่ได้ก่อหนี้) อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบและประมาณราคา 

15. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39  วงเงินโครงการ 79,250,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562-2565) ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน และขอจัดสรรงบประมาณในปี 
2564 เป็นเงิน 1,000,000 บาทสัญญาเลขที่สนย. 22/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เริ่มสัญญา
วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ผู้รับจ้าง บริษัท เค พี วาย ดีเวลล็อปเมน้ท์ 
จำกัด เป็นเงิน 64,700,000 บาท เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยสำหรับให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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และเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วยสถานบริการของรัฐ  ปัจจุบันผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
0.66  
 16. โครงการก ่อสร ้างอาคารศ ูนย ์บร ิการสาธารณสุข 47 คลองขวาง  วงเง ินโครงการ 
136,700,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 4ปี (ปี 2562-2565)   ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน ขอจัดสรร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 1,000,000 บาท  สัญญาเลขที่ สนย. 30/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2564 เริ่มสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ยูนิคอมพลัส 
จำกัด เป็นเงิน 121,200,000 บาท เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูแล
ประชาชน และให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกและปลอดภัย  และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 

17. โครงการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขต
บางบอน วงเงินโครงการ 2,265,822,500 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563-2567) ระยะเวลา
ก่อสร้าง 1,080 วัน ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 1,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคาร
สงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่อยู่อาศัยให้แก่
ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร (ยังไม่ได้ก่อหนี้)  อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศ วันที่ 2-8 
ธันวาคม 2564 (ครั้งที่ 2) 

18. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ)  งบประมาณ 
200,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561-2566) ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน ขอจัดสรร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 1,000,000 บาท  เพ่ือปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร 
(ประเวศ) และสร้างคอกสุนัขต้นแบบของการพักพิงสุนัขอย่างถูกสุขลักษณะ ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ไพโรจน์ 
พงษ์พาณิชย์ จำกัด เป็นเงิน 149,999,998 บาท ปัจจุบันผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 11.09  

19. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถใต้ดินและการก่อสร้างถังเก็บน้ำดิบใต้ดิน พื้นที่เขตพระราชฐาน
901 แลนด์ (นางเลิ้ง) วงเงินโครงการ 1,965,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563-2565) 
ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน  ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 388,500,000 บาท
สัญญาเลขที่ สนย. 25/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม2564 เริ่มสัญญาวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุด
สัญญาวันที่ 2 มกราคม 2567  ผู้รับจ้าง บริษัท พี.วาย.เอส. คอนสตรั๊คชั่น จำกัด เพื่อก่อสร้างอาคารจอดรถ 
พร้อมถังเก็บน้ำใต้ดิน บริเวณพื้นที่ 901 แลนด์ (นางเลิ้ง) และก่อสร้างอาคารสำนักงานส่วนระบบขนถ่ายใน
การรวบรวมขยะและน้ำชะขยะ พ้ืนที่ 901 แลนด์ (นางเลิ้ง) ปัจจุบันผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 4.41  
 20. โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ วงเงินโครงการ 66,200,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563-2565) ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นเงิน 1,000,000 บาท  เพื่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆใหม่ทดแทนอาคารเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ผู้ชนะ คือ บริษัท ดูอิ้ง -เวล 
คอนสตรัคชั่น จก.เป็นเงิน 64,200,000 บาท และอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 

21. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร วงเงินโครงการ 108,618,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562-2565) ขอจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 1,000,000 บาท
ให้การดูแลสุขภาพเด็กอ่อนสำหรับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ได้ผู้ชนะ คือ บริษัท เวิลด์ เดสคอน จำกัด เป็นเงิน 78,880,000 บาท และอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 
 22. โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช 
ระยะเวลาดําเนินการ 7 ปี (2558-2564) ผู้รับจ้างคือ บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด สัญญาเลขที่ สนย.54/59 
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เริ่มสัญญาวันที่ 9 สิงหาคม 2559 วงเงินตามสัญญา 884,679,151.61 บาท
เป็นเงินอุดหนุนรัฐบาล ร้อยละ 100 มีการต่อสัญญาครั้งที่ 1 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 รวม
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ระยะเวลาก่อสร้าง 1,939 วัน เป็นโครงการที่รับสนองพระราชดำริและมีการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง
โครงการด้วย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพถนนอรุณอมรินทร์ให้มีสภาพการจราจรคล่องตัวขึ้น สามารถรองรับปริมาณ
การจราจรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ลดการติดขัดบริเวณทางแยกและทางเข้า -ออก โรงพยาบาลศิริราช 
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อโรงพยาบาลศิริราช ลดปริมาณมลพิษและความร้อนอันเกิดจาก
การติดขัดของการจราจร  เพื่อทำให้ประชาชนและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และเป็นโครงการที่เชื่อมต่อกับ
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การคมนาคมเชื่อมต่อโครงการสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชและโรงพยาบาลศิริราช เข้ากับพื้นที่ฝั่ง
ตะวันตกและชุมชนริมทางรถไฟ แบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนอรุณอมรินทร์ ถนนพรานนกและ
ถนนอิสรภาพ ซึ่งเป็นงบเงินอุดหนุนรัฐบาล ร้อยละ 100   
       คณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่และมีการตรวจสอบติดตามพบว่างานในระยะแรกล่าช้ากว่าแผนงานมาก 
ปัญหาอุปสรรคคือ การรื้อย้ายอาคารบางส่วนของโรงเรียนวัดอัมรินทราราม จึงได้กำชับให้มีการเร่งรัด
ประสานงานโดยเร็ว เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขั ดมากใน
บริเวณถนนรอบโรงพยาบาลศิริราช  สำนักการโยธาชี้แจงว่างานแล้วเสร็จและเปิดใช้งานบางช่วงแล้ว 
ในภาพรวมโครงการนี้จะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ภายในธันวาคม 2564 เพื่อเป็น
ของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2565 ให้แก่ประชาชน    
           23. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (2561-2565) ผู้รับจ้าง 
คือ บริษัท สหการวิศวกร จํากัด วงเงินโครงการ 1,345,078,000 บาท สัญญาเลขที่ สนย.54/2561 
เริ่มต้นสัญญา 26 กันยายน 2561 สิ้นสุดสัญญา 13 มีนาคม 2565 มีการสร้างสะพานยกระดับข้ามแยก ณ 
ระนอง สะพานข้ามแยกแนวถนนรัชดาภิเษก-สุนทรโกษา และก่อสร้างสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง เป็นการแก้ไข
ปัญหาจุดตัดจราจรบริเวณถนนวงแหวนรัชดาภิเษกและถนนสายหลัก โดยก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามแยก ณ 
ระนอง ความยาว 1,950 เมตร ในระยะแรกมีปัญหาอุปสรรคการเข้าพื้นที่การรถไฟฯ เพื่อทำทางเบี่ยงจราจร 
การขอใช้พื้นที่และประสานเรื่องการก่อสร้างข้ามทางด่วนฯ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และติดเรื่องเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างและป้ายบอกเส้นทางของการทางพิเศษฯ ส่งผลให้โครงการล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ แนว
ทางการแก้ไขคือ ให้ผู้รับจ้างประสานผู้ออกแบบงานก่อสร้างของโครงการฯ พิจารณาระยะห่างที่ปลอดภัย
ระหว่างสะพาน ณ ระนอง กับทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานคร และจัดทำ Stop Drawing ส่งให้การทางพิเศษฯ 
พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันได้ผลงานร้อยละ 81.19 
           24. โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา - ราชพฤกษ์ ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (2561- 2565)
ผู้รับจ้างคือ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) วงเงินโครงการ 924,949,939 บาท สัญญาเลขที่ 
สนย. 59/2561 เริ่มต้นสัญญา 28 กันยายน 2561 สิ้นสุดสัญญา 15 มีนาคม 2565 เป็นการแก้ไขปัญหา
จุดตัดจราจรบริเวณถนนวงแหวนรัชดาภิเษกและถนนสายหลัก โดยก่อสร้างทางลอด 4 ช่องจราจร บริเวณถนน
รัชดาภิเษกตัดกับถนนราชพฤกษ์ ความยาว 1,500 เมตร ในระยะแรกพบว่าปัญหาท่อประปาขนาดใหญ่
กีดขวางแนวก่อสร้าง กรุงเทพมหานครจึงได้ส่งมอบพื้นที่ให้การประปานครหลว งทำการก่อสร้างก่อน
คณะกรรมการฯ กำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันได้ผลงานร้อยละ 71.22     

25. โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ระยะเวลาดําเนินการ 4 
ปี (2561-2564) ผู้รับจ้างคือ บริษัท ประยูรวิศว์ จํากัด วงเงินโครงการ 1,135,996,286.23 บาท ขอ
จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 236,000,000 บาท สัญญาเลขที่ สนย.53/2561 เริ่มต้น
สัญญา 25 กันยายน 2561 สิ้นสุดสัญญา 13 กันยายน 2564  เนื่องจากโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงข่ายถนนสาย 1 (ถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4) ในแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและ
ขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เป็นโครงข่ายถนนในแนว
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ตะวันออกและตะวันตก ทำหน้าที ่ร ับและกระจายบริเวณการจราจรสู ่พ ื ้นที ่ชานเมืองฝั ่งธนบุร ีของ
กรุงเทพมหานคร แก้ปัญหาพื้นที่ปิดล้อมและเพิ่มทางเลือก ในการเดินทาง เป็นถนนคู่ขนานระหว่างถนนบรม
ราชชนนีกับถนนเพชรเกษม เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการจราจรในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่ง
ตะวันตก โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาด 4-6 ช่องจราจร รวมระยะทาง 3,000 เมตร ก่อสร้างทางแยกต่าง
ระดับบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย 2 และก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลอง  ดำเนินการแล้วเสร็จ เปิดใช้
งานแล้ว ซึ่งจะมีการสร้างถนนเชื่อมต่อไปยังพุทธมณฑลสาย 3 ต่อไป 
           26. โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี 
(2561-2564) วงเงินโครงการ 84,810,000 บาท สัญญาเลขที่ สนย.4/2563 เริ่มต้นสัญญา 17 
มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 6 เมษายน 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ เปิดใช้งานอาคารแล้ว คณะกรรมการฯ 
มีความเห็นว่าโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร ควรออกแบบโดยคำนึงถึงการเป็นอาคารประหยัดพลังงาน
และรักษาสิ่งแวดล้อม งานบางประเภทที่ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะที่มีราคาสูง และไม่ต้องใช้ทักษะความชำนาญพิเศษ
ควรใช้วิธีจ้างเหมาเอกชน เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์การบำรุงรักษา และสถานที่จัดเก็บ 
เพ่ือให้บุคลากรได้มีเวลาในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครได้ตามเป้าหมาย 

 27. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดํา ช่วงจากถนนพระราม 2 ถึงคลองสนามชัย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 4 ปี (2562-2565) วงเงินโครงการ 268,989,888 บาท สัญญาเลขท่ี สนย.24/2563 เริ่มต้น
สัญญา 24 กันยายน 2563 สิ้นสุดสัญญา 16 พฤษภาคม 2565 ผู้รับจ้าง บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด 
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจราจรพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี แก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนนแสมดำ และรองรับการเจริญเติบโต
ของชุมชนในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 2,800 เมตร และ
ขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทาง 950 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันได้ผลงานร้อยละ 51.22   
 28. โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ระยะเวลา
ดําเนินการ 4 ปี (2562-2565) วงเงินโครงการ 303,021,000 บาท สัญญาเลขท่ี สนย.26/2563 เริ่มต้น
สัญญา 25 กันยายน 2563 สิ้นสุดสัญญา 18 มีนาคม 2565 ผู้รับจ้าง บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จำกัด เพื่อให้การจราจรบนถนนงามวงศ์วาน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน และถนนแจ้งวัฒนะ                 
และพื้นที่ใกล้เคียงมีการจราจรคล่องตัวขึ้น โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 2,000 เมตร
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันได้ผลงานร้อยละ 31   
          29. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน Sta.2+935 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ ระยะเวลา
ดําเนินการ 4 ปี (2562-2565) วงเงินโครงการ 280,586,100 บาท สัญญาเลขที่ สนย.25/2563 
เริ่มต้นสัญญา 25 กันยายน 2563 สิ้นสุดสัญญา 18 มีนาคม 2565 ผู้รับจ้าง บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ 
คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง เขตทางกว้าง 20 -35 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร พร้อมทางเท้า เขื่อน กำแพงกันดิน เพื่อรองรับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหา
จราจรของ ถนนประชาพัฒนา ถนนเชิดวุฒากาศ ถนนสรงประภา รวมทั้งรองรับการขยายตัวของชุมชนและ
บ้านพักอาศัยที่เพิ่มขึ้น อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันได้ผลงานร้อยละ 21 อยู่ระหว่างประสาน ทอ. 
สรุปเรื่องสิ่งก่อสร้างชดเชยในสัญญา แก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำและบริเวณบรรจบถนนเชิดวุฒากาศ  
ประสานการประปาฯ เบี่ยง ท่อระบายน้ำประปาในแนวตอกเสาเข็มคูนายกิม 
 30. โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (2562-2566) 
วงเงินโครงการ 1,664,550,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัทกิจการร่วมค้าธาราวัญ-นภา ลงนามสัญญาวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรองรับการจราจรบนถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ให้เกิดความคล่องตัวขึ้น รองรับการ
เจริญเติบโตของชุมชนและสนามบินสุวรรณภูมิ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันได้ผลงานร้อยละ 11   
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 31. โครงการปรับปรุงอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ระยะเวลา
ดําเนินการ 3 ปี (2562-2564) วงเงินโครงการ 139,390,000 บาท สัญญาเลขที่ สนย.8/2563 เริ่มต้น
สัญญา 30 มกราคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 25 กันยายน 2564 ผู้รับจ้างคือ บริษัท ไอ เอส โอ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำกัด เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมภายนอกและภายในอาคารธานีนพรัตน์ สร้างผนังโดยรอบ
ด้านปีกซ้ายและขวา โครงสร้าง เสา คาน งานระบบไฟฟ้า งานระบบดับเพลิง งานพ้ืนคอนกรีตเปิดโล่ง ก่อสร้าง
ผนัง ก่ออิฐโชว์แนวพร้อมกระจก CURTAIN WALL โดยรอบผนังที่เปิดโล่ง งานสถาปัตย์ตกแต่งชั้น 1-5 งาน
ห้องน้ำ งานสถาปัตย์ตกแต่งโชว์ชั้น 1 บริเวณหน้าอาคารธานีนพรัตน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ผลงานร้อยละ 
91.50 คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ควรออกแบบโดยคำนึงถึงการเป็น
อาคารประหยัดพลังงาน และมีความสง่างาม และจำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถเปิดใช้
งานได้ เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่องบประมาณท่ีใช้ไป  

32. โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 2 
จากสะพานข้ามคลองลาดพร้าวถึงถนนเทพรักษ์  ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (2562-2566) วงเงิน
โครงการ 724,650,000 บาท สัญญาเลขที่ สนย.4/2564 เริ่มต้นสัญญา 17 ธันวาคม 2563 สิ้นสุด
สัญญา 6 ธันวาคม 2565 ผู้รับจ้างคือ บริษัท พรรณีวรกิจ จำกัด  เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายจราจรของ
ถนนตามแนวตะวันออก-ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงพื้นที่เขตคลองสามวา เขต
หนองจอก เขตมีนบุรี และเขตลาดกระบัง เป็นการแบ่งเบาและลดปัญหาการจราจรหนาแน่นบนถนนราม
อินทราและถนนเกษตร-นวมินทร์  อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ผลงานร้อยละ 90 คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า 
กรณีหากมีการก่อสร้างถนนเส้นทางใหม่ ควรพิจารณาดำเนินการให้มีทางเท้า ระบบท่อระบายน้ำที่เหมาะสม
รองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต เส้นทางจักรยาน ระบบสาธารณูปโภคอื่น ซึ่งควรทำในเชิงบูรณาการ
ร่วมกันอย่างยั่งยืน คุ้มค่ากับงบประมาณ  จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการใช้สอยถนนให้เกิดประโยชน์สูงสุด    
 ปัญหาและสาเหตุความล่าช้าของการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม  
มีดังนี้ 
 - จากการที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม  2563 
และได้ขยายระยะเวลาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลทำให้บางช่วงเวลาไม่สามารถจัดหาแรงงานเพ่ิมได้  
 - เนื่องจากสถานการณ์วิกฤติของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่  25) ลงวันที่ 
26 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 
 - ตามลักษณะของงานต้องการทำการก่อสร้างต่อเนื่อง กำหนดแผนงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ
เดือดร้อนต่อประชาชนโดยรวม จึงกำหนดการดำเนินโครงการในช่วงเวลากลางคืนเป็นหลัก แต่รัฐออกประกาศ
ห้ามออกนอกเคหะสถานระหว่างตั้งแต่เวลา 21.00 ถึงเวลา 04.00 ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ไม่สามารถทำการ
ก่อสร้างในช่วงเวลาดังกล่าวได้    
 - แรงงานก่อสร้างที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ผู้รับจ้างต้องการเร่งรัดงานโดยเพ่ิมจำนวนแรงงาน      
แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีประกาศห้ามการเดินทางข้ามเขตจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งพื้นที่
กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง (สีแดงเข้ม)      
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 - การดำเนินโครงการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะล่าช้า เกิดผลกระทบทำให้ประชาชนเดือดร้อนต่อการใช้
เส้นทางสัญจร กระทบวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม จึงควรให้ความสำคัญต่อการบริหารสัญญา มีการทบทวนและ
ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารให้เป็นไปตามสัญญา และนำแผนงานมาเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนด TOR ด้วย 
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เห็นควรสำรวจตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้องาน ปัญหาอุปสรรค งบประมาณ และมีการวางแผน 
การดำเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างรอบคอบ 

- มีหลายโครงการที่ได้รับงบประมาณไปแล้ว แต่ในขั้นตอนดำเนินการจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
เปลี่ยนแปลงเนื้องาน ทำให้เกิดความล่าช้า เกิดความเสียหายต่อกรุงเทพมหานคร จึงควรระมัดระวังและปฏิบัติ               
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย 

- การบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ควรถือปฏิบัติการดำเนินงานให้เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อ               
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 อย่างเคร่งครัด 

- ควรระมัดระวังในการจัดทำโครงการ ก่อนดำเนินการจำเป็นต้องมีการสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ 
สภาพข้อเท็จจริงต่าง ๆ วัตถุประสงค์ของการใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปัญหาอุปสรรค ก่อนที่จะเสนอ
โครงการจำเป็นต้องจัดทำให้แล้วเสร็จ เมื่อได้รับงบประมาณแล้วสามารถดำเนินการตามข้ันตอนได้ทันที  
     
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
  คณะกรรมการฯ ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่อเนื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของ         
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ดังนี้ 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน งบประมาณโครงการ 134,930,000 บาท ระยะเวลา
ดําเนินการ 2 ปี (2563-2564) เพื่อปรับปรุงจุดเชื่อมต่อทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีนและพื้นที่ต่อเนื่อง 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงความหลากหลายซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่
สําคัญของกรุงเทพมหานคร  ย่านกะดีจีน-คลองสานจะเป็นต้นแบบของการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าประเภท
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านมรดกวัฒนธรรมและวิสาหกิจท้องถิ่น 
ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านที่อยู่อาศัย คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ข้อดีของการบริหารจัดการพื้นที่เชิง
อนุรักษ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือในภาคประชาชนและ
ราชการเป็นอย่างดี มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและกลมกลืน    มีทั้งชาวพุทธ ชาวมุสลิม ชาวคริสต์ เป็นชุมชน
ดั้งเดิมท่ีอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข มีพ้ืนที่มีขนาดพอเพียงเหมาะสำหรับจัดทำเป็นศูนย์วัฒนธรรมในอนาคต มีพ้ืนที่
ใกล้เคียงที่สามารถจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ เช่น พื้นที่เขตคลองสาน กะดีจีน-สะพานพุทธ ตลาดปากคลองตลาด 
ตลาดสำเพ็ง ชุมชน ริมคลองโอ่งอ่าง ตลาดสามยอด ตลาดบ้านหม้อ เป็นต้น หากจัดเป็นถนนคนเดิน ควรมีการ
จัดการจราจรที่ดีให้เกิดความคล่องตัวด้วย  

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
            - ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวทราบ
และเข้าใจถึงได้ง่าย  
    - การวางผังเมืองควรจะกำหนดไว้ก่อนที่ความเจริญเติบโตของเมืองจะเกิดขึ้นผังเมืองจะต้องเป็น
ตัวกำหนดและควบคุมการเจริญเติบโตของเมืองอย่างเป็นระบบ ระเบียบและยั่งยืน การจัดทำนโยบายจะต้อง                   
สอดรับกับผังเมืองในอนาคต สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม มีการรองรับความเติบโตของเมืองในอนาคต เพ่ือจะ
ได้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
     - การวางแผนพัฒนาเมืองต่าง ๆ จำเป็นต้องจัดทำแผนและดำเนินการพัฒนา ให้เมืองมีระบบ
สาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ มีผังเมืองที่รองรับการเติบโตของเมือง สามารถรองรับจำนวนประชาชนที่จะ
เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ มิใช่ให้การเติบโตของเมืองเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง อาจจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมา รวมทั้ง
การใช้งบประมาณจำนวนมากในการนำมาแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย เนื่องจากการจัดทำโครงการภายหลัง
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ที่เมืองเติบโตแล้ว จะส่งผลให้ต้องใช้ต้นทุนสูงขึ้น ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากขึ้น มีปัญหาอุปสรรคมากขึ้น 
เห็นควรสะท้อนปัญหาให้ผู้บริหารนำไปทบทวนและหาแนวทางป้องกันไว้   
 

2. งานด้านส่งเสริมสนับสนุนในการออกกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ หลักเกณฑ์  
เพื่อเป็นเครื่องมือในการให้บริหารจัดการงานด้านการโยธาและผังเมืองเพื่อขับเคลื่อน 

การให้บริการแก่ประชาชนโดยรวม ดังนี้ 
 

1. การดำเนินการจัดทำรา่งผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) 
             สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรายงานข้อมูลว่าตามที่ได้ดำเนินการจัดทำร่างผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) นั้น ซึ่งยังคงมีการดำเนินการอีกหลายขั้นตอน แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2562 ได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์พื้นที่
และที่ดินในทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งประโยชน์แก่สาธารณะ ซึ่งตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำหนด
ว่า ผังเมืองรวมให้ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น และต้องมีสาระสำคัญตามมาตรา 
22 และข้อบัญญัติท้องถิ่นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ เพื่อให้การออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่มุ่งหมายเพื่อกำหนดรูปแบบการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับ 
พร้อมทั้งบริหารจัดการ ผังเมืองให้มีรูปแบบการดำเนินการและการบริหารจัดการที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
แนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนและขั้นตอนการดำเนินการ
ปฏิรูปประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่สอดคล้องกันให้มีการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผล
ต่อกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าที่ในการผังเมือง  
  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) 
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เนื่องจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงวันที่พระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้คือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ส่งผลให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมี
ปัญหาและอุปสรรคโดยสรุป คือต้องดำเนินการจัดทำแผนผังเพ่ิมเติม จำนวน 2 แผนผัง คือ แผนผังแสดงแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนผังแสดงผังน้ำให้ครบตามมาตรา 22 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
ดำเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ควร
นำเสนอสภากรุงเทพมหานครพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาต่อจากคณะกรรมการวิสามัญศึกษา
การวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  
      

2. การพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง  
       ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นต่อร่าง
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ตามหนังสือของกรมโยธาธิการและผังเมืองและส่งคืนภายในวันที่ 25 ตุลาคม 
2564  
    คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองได้เชิญผู ้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมื องและ
ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างธรรมนูญว่าดว้ย
การผังเมือง สรุปดังนี้ 
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   1. สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองให้ความเห็นต่อร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองว่าร่างธรรมนูญ
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสอดคล้องกับ
อำนาจหน้าที่ของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับการผังเมือง จึงเห็นด้วยในรายละเอียดต่างๆ และไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อแก้ไขส่วนใดของร่างธรรมนูญดังกล่าว 
 
   2. คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองได้ศึกษาและพิจารณาแล้ว เห็นว่าร่างธรรมนูญดังกล่าวได้ผ่าน
การพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จึงเห็นด้วย
ในรายละเอียดต่าง ๆ และมีความเห็นสอดคล้องกับสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
   คณะกรรมการฯ ได้รายงานการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองต่อ
ประธานสภากรุงเทพมหานครเพ่ือจัดส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเรียบร้อยแล้ว เพ่ือประกอบการจัดทำร่าง
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองต่อไป 
      

3. เสนอสภากรุงเทพมหานครพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการโยธาและด้านการพฒันาเมือง 
 3.1 ขอให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาติดตามการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในโครงการที่ 

ดำเนินการร่วมกับรัฐบาลตามนโยบายและโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรวมทั้งแนวนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการฯ ได้ประชุมติดตามงานของสำนักการโยธา สำนักการวางผังและ
พัฒนาเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบว่ากรุงเทพมหานครมีโครงการที่ดำเนินการร่ วมกับรัฐบาลตาม
นโยบายและโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีนโยบายเร่งรัดพัฒนาปรับภูมิทัศน์ พลิกฟื้นชีวิตของ
ประชาชน โดยได้มีการพัฒนาคลองลาดพร้าว และมีแผนพัฒนาคลองเปรมประชากรทั้งระบบในระยะเวลา 9 ปี 
(พ.ศ. 2562-2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและบำบัดน้ำเสียในคลองเปรมประชากร
ตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การพัฒนาคูคลองชั้นในของกรุงเทพมหานคร เช่น คลอง
บางลำพู คลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง คลองผดุงกรุงเกษม เพื่อเป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้
และกระตุ้นเศรษฐกิจ  การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง โดยนายกรัฐมนตรีได้ริเริ่มให้พัฒนาระบบการเดินเรือใน
คลองผดุงกรุงเกษม เพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะหลัก เช่น รถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้า และเรือ
ด่วนเจ้าพระยา และโครงการที่รัฐบาลมีนโยบายให้ท้องถิ่นดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ซึ่งโครงการต่าง ๆ  ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นโครงการที่อยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ดังนั้นกรุงเทพมหานครมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการร่วมกับรัฐบาล เพื่อให้การบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นสมควรให้สภากรุงเทพมหานครมี
การพิจารณาติดตามการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยตั้งคณะกรรมการวิสามัญต่อไป 
  3.2 การพิจารณาเสนอความเห็นเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน การควบคุม การรักษาที่สาธารณะ
คณะกรรมการฯ มีความเห็นเรื่องพิจารณาศึกษาการพัฒนาที่สาธารณประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร ว่าเนื่องจาก
กรุงเทพมหานครเป็นมหานครขนาดใหญ่ มีทรัพย์สินจำนวนมาก แต่อาจดูแลรักษาไม่ครอบคลุมทั่วถึง 
โดยเพราะที่ดิน ซึ่งมีที่ดินสาธารณะทั่วไป ที่ดินส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร และที่ดินของส่วน
ราชการอื่นซึ่งมอบให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลและใช้สอยได้ ประกอบกับพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ. 2457 กำหนดให้นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล รักษา และ
คุ ้มครองป้องกันที ่ด ินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที ่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน และสิ ่งซ ึ ่งเป็น
สาธารณประโยชน์อื่นในเขตอำเภอ ดังนั้นเห็นควรมีการนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเรื่องการศึกษาการพัฒนาที่
สาธารณประโยชน์ของกรุงเพมหานครอภิปรายในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร  เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนใน
การพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงควรมีการศึกษาการวางแผนดำเนินการ การรักษาและการใช้
ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องการ
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พัฒนา การใช ้ประโยชน์และกำหนดแนวทางปฏิบ ัต ิ ให ้เป ็นไปในทิศทางที ่ เก ิดประโยชน์ส ูงส ุดต่อ
กรุงเทพมหานครต่อไป 
      

3. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้ 
 

1. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีของประชาชนซอยวุฒากาศ 5 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ช่วยพิจารณาเร่งรัดให้ได้

ข้อยุติ  ในประเด็นที่นายภัณพัช จิตจารุกร ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ 004/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คุ้มครองสิทธิ์ของผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและตรวจสอบ EIA ของโครงการ 
คอนโด เมโทรสกาย วุฒากาศ เรียนประธานสภากรุงเทพมหานคร ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง
โครงการคอนโด เมโทรสกาย วุฒากาศ สร้างปัญหาความเดือดร้อนด้านการสั่นสะเทือน ฝุ่น เสียง การทำงาน
ยามวิกาลหรือในวันหยุดการสั่นสะเทือนรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ส่งผลให้อาคารพาณิชย์ จำนวน 5 หลัง 
ทรุดตัว ซึ่งได้มีการเจรจาพูดคุยกับโครงการโดยมีสำนักงานเขตธนบุรีเป็นผู้ประสานงานให้หลายครั้ง แต่โครงการ
ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใด ๆ และยังคงเร่งการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้สภากรุงเทพมหานครดำเนินการ
ช่วยเหลือผู้เสียหาย และหนังสือด่วนที่สุด ที่ 016/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ขอทราบผลความ
คืบหน้าการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

แนวทางการดำเนินการ 
   1.1 คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ได้มีการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 
โดยการนำเสนอของนายพรชัย เทพปัญญา ว่าได้รับการร้องเรียนด้วยวาจาจากประชาชนซอยวุฒากาศ 5 
แจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนจากอาคารทรุดตัว เนื่องจากการก่อสร้างคอนโดมิเนียมของโครงการเมโทรสกาย 
วุฒากาศ   จึงขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณา คณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้แทนสำนักการโยธา สำนักงาน
เขตธนบุรี และประชาชนซอยวุฒากาศ 5 (ผู้เดือดร้อน) เข้าร่วมประชุม ทราบข้อเท็จจริง สรุปดังนี้ 
        สำนักงานเขตธนบุรีชี้แจงว่า อาคารทั้ง 5 หลัง ใช้งานประมาณ 40 ปี เป็นอาคารสูง 4 ชั้น              
มีดาดฟ้า มีการต่อเติมทางเดินด้านหลังเต็มทั้ง 4 ชั้น ซึ่งผิดไปจากรูปแบบเดิม ต่อมามีการทรุดตัว และร้องเรียน
ความเดือดร้อนมายังสำนักงานเขตธนบุรี ซึ่งได้ประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหา โดยมีโครงการเมโทรฯ ผู้แทน
ชุมชนซอยวุฒากาศ 5 หารือแนวทางการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตธนบุรี โดยโครงการฯ 
ยินดีรับผิดชอบค่าเสียหาย หากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ 
เห็นควรให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสถาบันด้านวิชาการโครงสร้าง
อาคารร่วมตรวจสอบ โดยผลการวินิจฉัยเป็นเช่นไรทั้งสองฝ่ายก็ยินดีปฏิบัติตามนั้น ให้สำนักงานเขตส่ง
เรื่องให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ตรวจสอบเพื่อหาข้อยุติ 
        วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตธนบุรี 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งว่า ได้ส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบตึกแถว 4 ชั้น จำนวน 5 คูหา เลขที่ 
63/19-23 ถนนวุฒากาศ ตรวจสอบเชิงพินิจในเบื้องต้น พบว่า สภาพอาคารหลายคูหามีรอยแตกร้าวที่บริเวณต่าง ๆ 
มากพอสมควร และพบว่ามีอาคารสูงที่เพิ่งอาคารแล้วเสร็จ อยู่ห่างจากอาคารที่ตรวจประมาณ 50-60 เมตร 
ซึ่งในการตรวจสอบเบื้องต้นไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่ารอยร้าวที่พบนั้น เกิดจากสาเหตุใด และได้รับผลกระทบ
จากเหตุใด จึงไม่อาจระบุให้ชัดเจนได้ หากต้องการทราบสาเหตุที่แท้จริง จำเป็นที่จะต้องมีวิ ธีการขั้นตอนของ
การตรวจสอบเชิงลึกต่อไป  
        สำนักงานเขตธนบุรีประสานงานเพื่อประชุมเจรจาค่าเสียหาย ณ ที่สำนักการชั่วคราวโครงการ
เมโทรสกาย สาทร-วุฒากาศ คอนโดมิเนียม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ตัวแทนสำนักการโยธา ตัวแทนบริษัท 
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ประธานเครือข่ายภาคประชาชน ชุมชนซอยวุฒากาศ 5 โดยทางชุมชนซอยวุฒากาศ 5 ยืนยันราคาค่าความเสียหาย 
เป็นเงิน 19,720,945 บาท  
        วันที่ 22 มีนาคม 2564 สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา และ
สำนักงานเขตธนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทนชุมชนซอยวุฒากาศ 5 และเครือข่ายต้านทุจริตคอรัปชั่นภาค
ประชาชนกรุงเทพมหานคร โดยตัวแทนชุมชนซอยวุฒากาศ 5 และเครือข่ายต้านทุจริตคอรัปชั่นภาคประชาชน 
แจ้งว่าจะใช้อำนาจศาล ระงับการก่อสร้างและจะประสานสำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรณีที ่โครงการไม่ทำตาม EIA และวันที ่  25 มีนาคม 2564 มีการประชุม โดยรองผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา) เป็นประธาน มีผู้แทนชุมชนวุฒากาศ สำนักการโยธา และสำนักงานเขต
ธนบุรี โดยเห็นชอบให้  1. ประสานโครงการให้จัดหาบริษัทดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง โดยโครงการ
จะออกค่าใช้จ่ายเฉพาะบริษัทที่จัดหามาเท่านั้น 2. ให้ชุมชนวุฒากาศจัดหาบริษัทดำเนินการตรวจสอบ
ร่วมด้วย และ 3. ประสานสภาวิศวกรร่วมตรวจสอบเพื่อหาความเป็นกลาง ทั้งนี้ ให้ชุมชนซอยวุฒากาศส่ง
รายชื่อทีมวิศวกรหรือบริษัทให้สำนักงานเขตธนบุรีเพื่อจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่อไป           
        คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้ว โดยมติที่ประชุมตามที่สำนักงาน
เขตธนบุรีรายงานการดำเนินการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นั้น คณะกรรมการฯ จะติดตาม สอบถามการ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารต่อไป  
           1.2 คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ได้มีการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 
โดยมติที่ประชุม เห็นชอบให้มีหนังสือถึงสำนักงานเขตธนบุรี เพื่อขอทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการคอนโดเมโทร สกาย วุฒากาศ ส่วนประเด็นตามหนังสือร้องเรียนของชุมชน
ซอยวุฒากาศ 5 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คุ้มครองสิทธิ์ของผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับ
การก่อสร้างและตรวจสอบ EIA ของโครงการคอนโดเมโทร สกาย วุฒากาศ เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร  
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้สำนักงานเขตธนบุรีพิจารณา   ติดตามผลเป็นประการใด 
ขอให้รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบด้วย ตามหนังสือท่ี กท 0100.1/1005 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564  
           1.3 สำนักงานเขตธนบุรีได้มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ที่ กท 5507/3788 
ลงวันที ่ 7 กรกฎาคม 2564 รายงาน เรื ่อง ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  กรณีของ
ประชาชนซอยวุฒากาศ 5 ดังนี้ 
                  วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้มีการประชุม ณ บริเวณซอยวุฒากาศ 5 โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(นายศักดิ์ชัย บุญมา) เป็นประธาน และผู้อำนวยการเขตธนบุรี ตัวแทนสำนักการโยธา เจ้าของอาคารตึกแถว  
ที่ทรุดตัวแทนบริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร)  
ร่วมประชุมและมีมติให้บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด พิจารณาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 
อาคารตึกแถวทรุดตัว บริเวณชุมชนซอยวุฒากาศ 5 จำนวน 5 คูหา   
                  วันที่ 8 มิถุนายน 2564 บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด มีหนังสือเลขที่ MS-WT  
023/2564 พิจารณาช่วยเหลือค่าซ่อมแซมอาคารตึกแถวทรุดตัว บริเวณชุมชนซอยวุฒากาศ เป็นเงิน  
จำนวนทั้งสิ้น 400,000 บาท โดยบริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด ขอให้สำนักงานเขตธนบุรี  
เป็นผู้ประสานงานให้ชุมชนซอยวุฒากาศ 5 ทราบ      
                  วันที่  15 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตธนบุรีมีหนังสือ ที่  กท 5503/3403 แจ้ง
คณะกรรมการชุมชนวุฒากาศ 5 เรื่อง ผลการพิจารณากรณีบริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด   
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารตึกแถวดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการชุมชนวุฒากาศ 5 แจ้งว่า จะขอใช้
สิทธิ์ทางศาลต่อไป  
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           1.4 คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ได้มีการประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564             
โดยมติที่ประชุม รับทราบรายงาน เรื่อง ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีของประชาชน
ซอยวุฒากาศ 5 ของสำนักงานเขตธนบุรี ในการประนีประนอมเรื่องการชดเชยค่าเสียหายตามที่ผู้เดือดร้อนร้อง
ขอฯ นั้น ไม่ได้ข้อยุติ ปรากฏว่าผู้เดือดร้อน (โดยผ่านคณะกรรมการชุมชนวุฒากาศ 5) แจ้งว่า จะขอใช้สิทธิ์ทาง
ศาลต่อไป ซึ่งเป็นสิทธิ์ของ   ผู้เดือดร้อน ในส่วนของสำนักงานเขตธนบุรีขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป  
  คณะกรรมการฯ เห็นว่าเมื่อมีเรื่องร้องเรียนโดยประธานสภากรุงเทพมหานครมอบให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณา นั้น คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา สอบถามและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้ประสานแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนเดือดร้อนของประชาชน และให้รายงานผลการดำเนินการให้
คณะกรรมการฯ ทราบ กรณีนี้สำนักงานเขตธนบุรีรายงานผลให้คณะกรรมการฯ ทราบแล้ว  เห็นควรยุติเรื่อง 
และคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวนำเรียนประธานสภากรุงเทพมหานครทราบแล้ว  
     

2. โครงการสร้างสะพานและการทรุดตัวของพื้นผิวจราจร บริเวณเชิงสะพานไทย-เบลเยี่ยม 
  สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองตรวจสอบ
ความเสียหายต่อโครงการสร้างสะพานและการทรุดตัวของพ้ืนผิวจราจร บริเวณเชิงสะพานไทย-เบลเยี่ยมที่เกิด
การยุบตัวเป็นเนินสูงของพื้นผิวจราจร เนื่องจากการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 
(สถานีลุมพินี) โดยบริษัท วัน แบงค็อก จำกัด ได้ตรวจสอบแล้วทราบว่า อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการโยธา 
คณะกรรมการฯ ได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงและสำนักการโยธาได้ชี้แจงว่า ผิวจราจรใกล้
บริเวณเชิงลาดสะพานฯ มีการยกตัวขึ้นประมาณ 30 เซ็นติเมตร ตามแนวขวางของถนนพระราม 4 ไม่มีป้าย
แจ้งเตือนให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย  
  สำนักการโยธาได้ประสานให้บริษัทฯ แก้ไข โดยนำเครื่องจักรปรับผิวจราจรที่ยกตัวขึ้นในฝั่งขาออก
และเมื่อได้ระดับแล้วจึงทำการปูทับด้วยแอสฟัลต์ผสมคอนกรีต ปรับผิวจราจรให้เสมอได้ระดับวิศวกรรมทาง 
ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ปกติแล้ว ในเรื่องการจราจรบริเวณที่บริษัทฯ ทำการก่อสร้างนั้น ให้ประสาน สน.ทุ่งมหาเมฆ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่งเร่งด่วน และบริหารจัดการจราจรให้
เกิดความคล่องตัว และติดตั้งป้ายเตือนประชาชนเรื่องความปลอดภัยในการสัญจรไปมาแล้ว  
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  - เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินโครงการขนาดใหญ่ คณะกรรมการฯ จึงกำชับให้สำนักการโยธาดูแล
ผลกระทบที่อาจจะเกิดจากงานก่อสร้างของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง หากมีหรือเกิดขึ้นให้เร่งประสาน
แก้ไขโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดผลกระทบเดือดร้อน และเกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางผ่านบริเวณ
ดังกล่าว 

      

3. การรื้อถอนอาคารที่สร้างผดิกฎหมาย 
             ประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นชอบให้คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองพิจารณาเรื่องการ           
รื้อถอนอาคารที่สร้างผิดกฎหมาย 
          คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองได้เชิญสำนักงานเขตทุ่งครุเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2564 เพ่ือรับทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 
          1. นายอิทธินันท์  สิริทิพย์พาวรรณ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ชนิดอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น 
แต่การก่อสร้างอาคารได้ผิดไปจากแบบแปลนที่ขออนุญาต ทำให้ทรัพย์สินของบริษัท ทรัพย์โชติ แอสเสท จำกัด 
ได้รับความเสียหาย 
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             2. สำนักงานเขตทุ่งครุได้เข้าตรวจสอบอาคารดังกล่าว จาการตรวจสอบพบว่าเป็นการก่อสร้าง 
อาคาร ผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาตฯ จึงดำเนินคดีและศาลได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 
2559 ว่านายอิทธินันท์  สิริทิพย์พาวรรณ กับพวกกระทำความผิดฐานก่อสร้างอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่
ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
คดถีึงที่สุดแล้ว  
                3. นายอิทธินันท์ สิริทิพย์พาวรรณ  ได้มีหนังสือลงวันที่ 27 กันยายน 2564 แจ้งสำนักงานเขต 
ทุ่งครุว่าดำเนินการรื้อถอนอาคารบางส่วนแล้วแต่อาคารด้านทิศเหนือ (ด้านที่ติดกับบริษัท ทรัพย์โชติ แอสเสท 
จำกัด)  ของตนเองถูกรุกล้ำจากบริษัท ทรัพย์โชติ แอสเสท จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างกรณีพิพาท เรื่องรุกล้ำแนว
เขตที่ดิน จึงขอชะลอการดำเนินการรื้อถอนไว้ก่อน    

           คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้ว โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
เห็นว่ากรณีการรื้อถอนอาคารที่สร้างผิดกฎหมายเรื่องนี้ ศาลได้มีคำพิพากษาว่า นายอิทธินันท์ สิริทิพย์
พาวรรณ ได้ก่อสร้างอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าพนักงานท้องถิ่น และคดีถึงที่สุดใน
ชั้นศาลอุทธรณ์ และได้กำชับให้สำนักงานเขตทุ่งครุดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานท้องถิ่น  
โดยเร่งรัดให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารที่สร้างผิดกฎหมาย เพ่ือให้เป็นไปคำพิพากษาของศาล และขอให้
สำนักงานเขตได้มีการวางแผน การประมาณราคาและเสนอของบประมาณการรื ้อถอนรองรับไว้ด้วย  และ
คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการพิจารณานำเรียนประธานสภากรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบแล้ว เพื่อมอบ
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานญัตติและกระทู้) ดำเนินการต่อไป 
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คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน กรณี  การทรุดตัว
ของพื้นผิวจราจรของโครงการสร้างสะพานและการทรุดตัวของพื้นผิวจราจร เม่ือวันที่ 11 มิถุนายน 2564 

ณ  บริเวณเชิงสะพานไทย-เบลเยี่ยม ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
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คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองชอ่งนนทรี ช่วง 2 
เม่ือวันที่ 14  ตุลาคม 2564  ณ บริเวณการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี   

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
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คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ร่วมกับสำนักการโยธา 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ  ห้องประชุม 3 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
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คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ร่วมกับสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 

เมื่อวันที่  22 กันยายน 2564 ณ  ห้องประชุม 5 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
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คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง 
ประจำปี  พ.ศ.  2564 
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สรุปผลงาน 
คณะกรรมการการสาธารณสขุ 

ประจำปี พ.ศ. 2564 
 

                สภากรุงเทพมหานครได้ต ั ้งคณะกรรมการการสาธารณสุขในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ประกอบด้วย
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน  ๕  คน  ดังนี้ 
       ๑. นายพรเทพ    ศิริวนารังสรรค์  ประธานกรรมการ 
                2. นางสุกัญญา   สุวัฒนวงศ์  รองประธานกรรมการ 
                3. นายกิตติ   บุศยพลากร    กรรมการ 
       4. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต  กรรมการ 
                5. พลตรี สุทธิชัย  วงษ์บุบผา   กรรมการและเลขานุการ 
 

      ผู้ช่วยเลขานุการ 
                1. นางสาวจุฑามาศ  พลสูงเนิน  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

               2. นางสาวชลิดา  อ่อนน้อม  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

      คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการฯ 2 คณะ ดังนี้ 

                 1. คณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรค มีหน้าที่พิจารณา ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะใน 
การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการป้องกันควบคุมโรค  
แล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ โดยมี นายพรเทพ  ศิร ิวนารังสรรค์  เป็นประธาน 
อนุกรรมการฯ 

        2. คณะอนุกรรมการการอนามัยเด็ก มีหน้าที่พิจารณา ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
ตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร 
แล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ โดยมี นายพรเทพ  ศิร ิวนารังสรรค์  เป็นประธาน 
อนุกรรมการฯ 

ผลการดำเนินงาน 

               คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือ รับทราบข้อมูลและความคืบหน้า  
ในภารกิจที่เก่ียวข้องกับงานด้านสาธารณสุข รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน แยกได้เป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

                ส่วนที่ 1 เรื่องใหม่ 

                ส่วนที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 

               ส่วนที่ 3 การดำเนินงานด้านนิติบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข 
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 ส่วนที่ 4 การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ 

                ส่วนที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ส่วนที่ 1  เรื่องใหม่ 

            1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

      1.1 การขึ้นทะเบียนและการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2564                 
                      สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ดำเนินการ  
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 และความเห็นชอบคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ กรุงเทพมหานคร ได้ขับเคลื่อนการตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริ การปฐมภูมิให้มี 
ความเพียงพอในการเข้าถึงหน่วยบริการปฐมภูมิของประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานครที่มีบริบทแตกต่าง 
จากพ้ืนที่ภูมิภาค คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการ ดังนี้ 

   1. จัดทำคู่มือการขึ้นทะเบียนและการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

   2. ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 

   3. ร ับสมัครข ึ ้นทะเบียนหน่วยบร ิการปฐมภูม ิและเคร ือข ่ายหน่วยบร ิการปฐมภ ูมิ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 

   4. ตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิกรุงเทพมหานคร 

   5. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิกรุงเทพมหานคร พิจารณาและให้ความเห็น 
ผลการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิฯ 

   6. ประกาศรายชื่อหน่วยบริการที่ผ่านการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิฯ 

   7. อบรมแพทย์ หลักสูตร Basic course of Family Medicine for Primary Care Doctor  
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ ประจำปี 2564  

   8. แบ่งพื้นที่การบริการให้แก่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ขึ้นทะเบียน 

   9. แจ้งรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิตามประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

   จากการดำเนินงาน พบว่า มีโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ
คลินิกเอกชนขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 188 แห่ง และจัดอบรมหลักสูตร Basic course of Family Medicine 
for Primary Care Doctor เพื ่อพัฒนาความรู ้ด ้านเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ ประจำปี 2564  
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เมื่อวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลราชวิถี โดยความร่วมมือของสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และเขตตรวจราชการที่ 13 มีแพทย์เข้ารับการอบรม จำนวน 87 คน  
จากภาครัฐ 32 คน ภาคเอกชน 55 คน 

                       ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

   1. ควรประเมินผลหน่วยบริการปฐมภูมิที ่ขึ ้นทะเบียนไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

    2. เร่งรัดการจัดอบรมพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิทั้ง 188 แห่ง  
ในเรื่องการระบาดวิทยา การมีส่วนร่วมของชุมชน การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นต้น เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

  3. หน่วยบริการปฐมภูมิควรจัดบริการให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง
สามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบ Application line 

    1.2 การจัดสรรประชาชนให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินการ
คลินิกหมอครอบครัวในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ได้ประกาศข้ึนทะเบียนคลินิกชุมชนอบอุ่นเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 193 แห่ง (ข้อมูล 
ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564) และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ  
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 178 แห่ง มีหน่วยบริการปฐมภูมิ  
ที่ขึ ้นทะเบียนเป็นคลินิกหมอครอบครัวกับกระทรวงสาธารณสุข แสดงความจำนงที ่จะดำเนินงานคลินิก  
หมอครอบครัวกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 165 แห่ง 

  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดประชุมเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้ง 6 กลุ่มเขต 
จำนวน 4 ครั้ง เพื่อแบ่งพื้นที่และจัดสรรประชากรให้รับผิดชอบดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวและงานสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันโรค จำนวน 165 แห่ง จำนวนประชากรที่ได้รับการจัดสรร 5,767,125 คน สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวและงานสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค (P&P) ให้หน่วยบริการปฐมภูมิ เมื ่อวันที ่ 6 พฤษภาคม 2564 จำนวน 165 แห่ง เป็น เงิน 
91,505,500 บาท 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

  การพิจารณาดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบการจ่ายค่าตอบแทน ในระยะต่อไป
ควรพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร 

    1.3 เวชศาสตร์เขตเมืองในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
                     เวชศาสตร์เขตเมือง คือ ศาสตร์ว่าด้วยการจัดการปัญหาที่เป็นปัญหาเฉพาะและมีความโดดเด่น 
ที่เกิดขึ้นในเมือง ควบคู่ไปกับสภาพทางสังคมในบริบทเฉพาะของเมือง ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากลักษณะเฉพาะ 
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ของเมือง โดยให้ความสำคัญกับองค์ประกอบทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ควบคู่ไปกับการดูแบสุขภาพประชาชน  
ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ บริบทประกอบด้วย องค์ประกอบของประชากรที่มีความหลากหลาย  
ด้านการใช้ชีว ิตและวัฒนธรรม การใช้ชีว ิตแบบเร่งรีบบนระบบสุขภาพที ่ซับซ้อน ท่ามกลางภาวะที ่เป็นพิษ 
ของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เทคโนโลยีและสังคมที่ก่อปัญหาสุขภาพและการอยู่ร่วมกันของคนในเมือง 

  ปัญหาท้าทายของระบบสุขภาพในเขตเมือง 

  1. ความซ้ำซ้อนระหว่างผู้ให้บริการทั้งภาครัฐ เอกชนและส่วนอื่นๆ 

  2. ขาดความเชื่อมโยงและบูรณาการในบริการสุขภาพ 

  3. หน่วยบริการสุขภาพในเขตเมืองไม่ครอบคลุม ทำให้ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงได้ 

  4. มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลมากกว่าการป้องกันโรค 

  ปัญหาท้าทายของระบบสุขภาพเขตเมือง ที่พบมาก ได้แก่ ผู้ป่วยกลุ่ม NCD ที่เพิ่มมากขึ้นและ
ผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นกับบริบทครอบครัวที่เปลี่ยนไป จะเห็นได้จากอัตราการเสียชีวิตของประชากรไทย ต่อ 100,000 
คน ดังนี้ โรคมะเร็ง 4.2.5 โรคหัวใจ 175.3 โรคหลอดเลือดสมอง 110.9 โรคปอดอักเสบ 110.3 โรคไต 
83.0 โรคเบาหวาน 71.3 โรคตับ 39.2 โรคถุงลมโป่งพอง 35.1 โรคอัมพาต 25.9 และอุบัติเหตุจากการ
ขนส่ง 15.2 สำหรับ 5 อันดับโรคแรกที่ทำให้คนกรุงเทพมหานครเสียชีวิต ได้แก่ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง 
ระบบหายใจล้มเหลว ไตวายเรื้อรัง อัมพาต 

  แนวทางพัฒนาสุขภาพเขตเมือง 

  1. พัฒนาระบบสุขภาพเขตเมืองโดยเน้นบริการแบบเวชศาสตร์ครอบครัวให้เข้าถึงทุกกลุ่ม 

  2. พัฒนาอัตรากำลังคนรองรับ เน้นการทำงานเป็นทีมโดยใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัว อาจมี 
ความแตกต่างของภาครัฐและเอกชน 

  3. การจัดการกับการเงินการคลังให้เหมาะสม 

  4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริการสุขภาพเขตเมือง 

  5. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนระบบบริการเขตเมือง 

  6. การทำงานอย่างมีส่วนร่วม โดยประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

  ควรจัดทำแนวทางการดำเนินงานและแผนพัฒนาระบบบุคลากร การจัดกรอบกำลัง และ
ระบบการส่งต่อ เพ่ือสนับสนุนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ 

              1.4 การพัฒนาบุคลากรในหน่วยบริการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

          การพัฒนาบุคลากรในหน่วยบริการระบบสุขภาพปฐมภูมิด้วยหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) กรมอนามัยได้พัฒนาหลักสูตรนี้มาแล้ว 3 ปี ในระยะเวลา 2 ปีแรก นำ modem มาพัฒนา 
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เป็นหลักสูตร โดยทำทั้ง 5 กลุ่มวัย ด้วยกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางปัญญา และทักษะทางสังคม  
เป็นการปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจและความสามารถของปัจเจกบุคคลที่จะเข้าถึง เข้าใจ และ 
ใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม นำไปสู่สุขภาวะที่ดี ผลลัพธ์คือเกิดการตัดสินใจด้านสุขภาพ 
ที่ดีขึ้น ลดพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ เพิ่มพลังอำนาจด้านสุขภาพของแต่ละบุคคล (Empowerment) สถานะ
สุขภาพดีขึ้นและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ประชาชนจะอายุยืนยาวพร้อมสุขภาพที่ยอดเยี่ยมต้องมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง (Self-management) และอยู่ในสังคมรอบรู้ (Literacy society) 
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน คือความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literacy) 

 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy แบ่งเป็น 3 ระดับ 

 Function health literacy บ่งถึงความรู้และทักษะของคนในการเข้าถึงข้อมูล ทำความเข้าใจ 
และใช้ข้อมูลสุขภาพเพ่ือดำรงชีวิตประจำวันพ้ืนฐาน 

 Interactive health literacy การที ่สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวที ่ประสบ 
พบเจอและสามารถสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนได้ 

 Critical health literacy มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่พบและเข้ าใจ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องจนสามารถวางแผนจัดการควบคุม ป้องกันหรือแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ 

 การพัฒนาหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ กรมอนามัยจัดทำหลักสูตรสำหรับ 5 กลุ่มวัย 
ประกอบด้วย 1. หลักสูตรสร้างความรอบรู้สร้างลูกคุณภาพ 2. หลักสูตรมิติใหม่โรงเรียนรอบรู้ด้ านสุขภาพ  
3. หลักสูตรสถานประกอบการรอบรู้ด้านสุขภาพ 4. หลักสูตรการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุรอบรู้สุขภาพ 5. หลักสูตร
ผู้ประกอบการรอบรู้สุขาภิบาลอาหาร 6. หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วย NCDs 

 โครงสร้างหลักสูตรความรู้ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 

 กิจกรรมที่ 1 ชวนคุย ช่วยกันคิด (Motivation) เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้ารับการอบรมเกิดแรงจูงใจ  

 กิจกรรมที่ 2 เข้าใจ Health Literacy และกระบวนการ V-Shape 

 การดำเนินงาน Health Literacy ในภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
การกระตุ้น เน้นกระบวนการทำงานในชุมชน การปรับปรุงการดำเนินงาน การออกแบบการให้บริการให้ได้คุณภาพ
มากขึ้น 

          ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

          สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครควรจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้หน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

    1.5 การจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของผู้ประกันตนในสถานประกอบการ  
 ปัญหาสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่าได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก สาเหตุของ

ปัญหาสุขภาพที่สำคัญพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลอย่างชัดเจน และสัมพันธ์กับบริบททางสังคม 
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เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม หยั่งรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนต่างๆ และมีความซับซ้อนเป็นพลวัต  
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ กรรมพันธุ์ การศึกษา ความเชื่อ พฤติกรรม อาชีพ ถิ่นที่อยู่ 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เช่น การเจริญเติบโตของเมือง ความรุนแรงในสังคม 
ค่านิยมที่มุ่งบริโภค การใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายมากขึ้นในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม หรือปัจจัยด้านระบบ
สาธารณสุข เช่น การกระจายทรัพยากรสาธารณสุขไม่ทัดเทียมกันในภูมิภาค การใช้ยาเกินความจำเป็น ภาวะดื้อ
ยาปฏิชีวนะ ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีของบุคคลและองค์กรที่มีทรัพยากร ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ เพื่อบริหารจัดการปัญหาได้ครอบคลุมรอบด้านและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การเพิ่มความสามารถของบุคคลในการควบคุม ดูแลปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสุขภาพเพื่อช่วยให้สุขภาพของตนเอง 
ดีขึ้น 

          มุมมองความคิด ทัศนคติ มีความสำคัญมากในการปฏิบัติงาน ตราบใดที่ยังคิดว่าหน่วยงานตน 
องค์กรตนหรือตนเองสำคัญที่สุด ก็จะมองข้ามการทำงานแบบบูรณาการทั้งๆ ที่ปัญหาสุขภาพไม่อาจใช้มุมมอง 
ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพียงมิติเดียวเข้าแก้ไข แต่เป็นเรื ่องที่ทุกภาคส่วนทุกระดับต้อง “ร่วมกันคิด 
ช่วยกันทำ” ในการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของ
ประชาชน 
                     การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการ 

 สิทธิประโยชน์ กรณีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคสำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 
(มาตรา 33 และ มาตรา 39) 

 สิทธิการตรวจสุขภาพฟรี ครอบคลุมผู้ประกันตน จำนวน 13 ล้านคน   เดิม กำหนดให้เข้ารับ 
การตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลตามสิทธิเท่านั้น ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ผู้ประกันตนเข้ารับบริการ 
ในสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด “นโยบายเพิ่มการเข้าถึงการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ  
ทั่วประเทศ” เน้นนโยบายบูรณาการเบ็ดเสร็จ เพ่ือขับเคลื่อนลงในพ้ืนที่จังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่าย 9 หน่วยงาน 

 ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology : IT) เพื่อบันทึก
รายงานผลข้อมูลสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ วางแผนให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งต่อการรักษา 

 แนวปฏิบัติการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ 

 “สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด”  

 1. สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ให้บริการเชิงรุก  
โดยไม่ต้องยื่นสมัครขอขึ้นทะเบียน 

 2. สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่เป็นเครือข่ายของสำนักงานประกันสังคม 
ต้องยื่นใบสมัครขอขึ้นทะเบียน 

 3. สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของเอกชนอื่น ซึ่งได้รับอนุญาตและดำเนินการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลต้องสมัครและทำบันทึกข้อตกลง 

 โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก  

 - การให้บริการตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกให้กับผู้ประกันตน 
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 - การให้ความรู้ด้านสุขภาพเพ่ือให้ผู้ประกันตนมีความรู้และตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

 - การให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ 

 กิจกรรมประกอบด้วย 

 1. จัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น หรือตรวจสุขภาพตามรายการประกาศคณะกรรมการ
การแพทย ์

 2. บรรยายให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ตามแนวทางและนโยบายของสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ เช่น 

 - การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในระบบประกันสังคม 

 - โรคติดต่อตามฤดูกาลและโรคติดต่อ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 

 - การลดความเสี่ยงต่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 

 - โครงการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ของผู้ประกันตน 

                     ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

                       การบูรณาการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพในสถานประกอบการ สามารถดำเนินการ 
ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) โรงพยาบาลคู่สัญญาหลักจัดบริการปฐมภูมิให้กับผู้ประกันตน 2) โรงพยาบาลคู่สัญญาหลัก 
ทำสัญญากับหน่วยบริการปฐมภูมิที่ข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน โดยบูรณาการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพ
กับผู้ประกันตนให้ผู้ประกันตนมีแพทย์ประจำตัว และ 3) ให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนส่งเสริม ป้องกัน รักษา และ
ฟื ้นฟูสุขภาพกับหน่วยบริการปฐมภูมิที ่ร ัฐจัดให้ พร้อมกับสำนักงานประกันสังคมจะต้องจัดเงินส่วนหนึ่ง 
เป็นค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมเติมให้โรงพยาบาลคู่สัญญาหลัก  

    1.6 บทบาทหน่วยบริการปฐมภูมิในการดำเนินการ Home Isolation ในสภาวการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  หลักการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยวิธีการ Home Isolation & Community 

Isolation สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นลักษณะบริการแบบผู้ป่วยนอก ภาพรวม 

การนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่ Home Isolation พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 53,505 ราย มีหน่วยบริการที่เข้าร่วม

ดำเนินการ Home Isolation จำนวน 232 แห่ง (โรงพยาบาลรัฐ 16 แห่ง, โรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง, 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง, คลินิกชุมชนอบอุ่น 137 แห่ง, โรงพยาบาล non UC 4 แห่ง, หน่วยงานของ
รัฐ 1 แห่ง) 

  การดูแลรักษาในที ่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู ้ป่วยในโรงพยาบาล (Home 
Isolation) หมายถึง การให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ กรณีที ่ผู ้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู ้ป่วย 
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และแพทย์ผู ้ดูแลรักษาในหน่วยบริการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ผู้ป่วยรายนั้น

สามารถแยกกักตัวในที่พักได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย โดยได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยและเจ้าของสถานที่ 
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และรวมถึงกรณีที่ผู้ป่วยรักษาในหน่วยบริการ และกลับมาแยกกักตัวในที่พักต่อจนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ แนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

  ขอบแขตบริการและเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่าย 

  1. เป็นการให้บริการแก่ผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วย
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และแพทย์ผู้ดูแลรักษาพิจารณาแล้วว่าผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การดูแลรักษาในที่พักระหว่าง

รอเข้าร ับการรักษาแบบผู ้ป ่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาการแยกกักในชุมชน 

Community Isolation) ลักษณะบริการผู้ป่วยนอก 

  2. เป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีศักยภาพ 
และมีแพทย์ร่วมในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 

  3. หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส  
โควิด 19 ต้องใช้ระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการเข้ารับบริการ โดยขอ Authentication Code ด้วยบัตร 

Smart card หรือ ตามแนวทางดำเนินการที่ สปสช. กำหนด 

  4. สปสช. จะสนับสนุนโดยประสานติดตามอาการผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่เข้าเกณฑ์

ให้บริการดูแลรักษาใน Home Isolation  และ Community Isolation เพื ่อเป็นการติดตามประเมินว่ามีการ
ให้บริการกับประชาชน 

  5. สำหรับการเข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

  6. กรณีท่ีหน่วยบริการได้รับการจ่ายหรือการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายใดรายหนึ่งจากงบประมาณ
ของรัฐ หรือจากหน่วยงานภาครัฐอื่นแล้ว ต้องไม่นำข้อมูลมาเบิกซ้ำซ้อนกับ สปสช. อีก 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

                      สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุขควรร่วมจัดทำคู่มือ แนวทางเพื่อรองรับ
การแพร่ระบาดระลอกใหม่ 

      2. การจัดบริการสุขภาพและระบบการส่งต่อ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่
กรุงเทพมหานคร                 
                    การจัดบริการสุขภาพและระบบการส่งต่อ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื ้นที่  
กรุงเทพมหานคร ซึ่งระบบบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นการดำเนินงานของหน่วยบริการประจำ 
(โรงพยาบาล คลินิกเอกชน) หรือหน่วยบริการปฐมภูมิ หากมีความจำเป็นส่งตัวรักษาต่อไปยังโรงพยาบาลรับ-ส่ง 
ในเครือข่ายประจำที่เกินความสามารถก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ระดับตติยภูมินอกเครือข่ายประจำ 
สำหรับรูปแบบระบบบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพื้นที่กรุงเทพมหานครแบบใหม่ ให้ความสำคัญ
กับโรงพยาบาลประจำกลุ่มเขต โดยวางรูปแบบบริการหน่วยบริการประจำ (ศูนย์บริการสาธารณสุข) ส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลระดับเขต หรือโรงพยาบาลประจำกลุ่มเขตพ้ืนที่ ซึ่งหน้าที่โรงพยาบาลรับ-ส่งต่อประจำ มีดังนี้ 
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 1. เป็นหน่วยบริการรับ-ส่งต่อระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ (รวมถึงกรณีโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 
ขั้นสูงที่ทำหน้าที่โรงพยาบาลรับ-ส่งต่อ              

 2. ควบคุมมาตรฐาน หน่วยบริการประจำตามแนวทางคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care 
Cluster (PCC)) 

 3. บริหารจัดการเตียงสำหรับประชาชนที่ดูแลต่อจากหน่วยบริการประจำ 
 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จากระบบ 

e-claim มีโรงพยาบาล จำนวน 27 แห่ง จำนวน 13,673 เตียง เฉลี่ยอัตราครองเตียงโดยระบบหลักประกัน
สุขภาพกรุงเทพมหานคร หน่วยบริการที่อัตราครองเตียงสูงกว่าอัตราเฉลี่ย คือ สำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง  
(ครองเตียงมากกว่าร้อยละ 40 คือ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
โรงพยาบาลตากสิน) และเอกชน 7 แห่ง (ครองเตียงมากกว่าร้อยละ 40 คือ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา โรงพยาบาลนวมินทร์ และโรงพยาบาลประชาพัฒน์) 

 ความต้องการจำนวนเตียงเพื ่อรองรับระบบหลักประกันสุขภาพ พื ้นที ่กรุงเทพมหานคร  
ปี 2564 - 2567 กรุงเทพมหานครมีประชากร 3,727,444 คน มีความต้องการใช้เตียง 3,727 เตียง หากรวม
โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ สังกัดอ่ืน และเอกชน จำนวน 2,317 แห่ง ยังมีความต้องการใช้ 1,245 เตียง 
ในปี 2564 มีเตียงของโรงพยาบาลทุติยภูมิ และตติยภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพ จำนวน 29 แห่ง  
13,903 เตียง กลุ่มเขตที่มีการขาดเตียงมาก ได้แก่ กรุงธนใต้ 543 เตียง กรุงเทพตะวันออก 393 เตียง กรุงเทพเหนือ 
306 เตียง ตามลำดับ  

 

                     ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

                       หากมีการยกเลิกสัญญาโรงพยาบาลเอกชนเหมือนคลินิกเอกชน อาจมีผลกระทบต่อการให้บริการ
ประชาชน กรุงเทพมหานครควรเตรียมการวางแผนรองรับสถานการณ์หากมีการยกเลิกสัญญาโรงพยาบาล
เอกชน 

      3. การจัดบริการผู้ป่วยที่บ้านแบบ Respiratory home care 
                    Respiratory care หรือ Respiratory therapy คือ การบำบัดทางระบบหายใจ วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและรักษาประคับประคองภาวะหายใจล้มเหลวเป็นหน้าที่ของทั้งแพทย์ พยาบาล และนักบำบัด

ระบบหายใจที่ต้องดูแลร่วมกัน บทบาทของแพทย์จะเป็นวิธีการรักษาเพื่อให้ทางเดินหายใจโล่ง  บทบาทของ

พยาบาลจะเป็นการดูแลต่อเนื่องร่วมกับนักบำบัดระบบหายใจ 

 ปัจจุบันพบผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านจำนวนมากขึ้น การใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน 

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวและไม่สามารถหย่าจากเครื่องช่วยหายใจได้ การเลือกใช้

เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน นอกจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยแล้วยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการอยู่

โรงพยาบาล เป้าหมายของการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวเรื้อรังที่ไม่สามารถหย่าจากเครื่องช่วยหายใจ

ได้ คือ การกลับไปใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน การใช้เครื่องช่วย

หายใจที่บ้านเป็นการสนับสนุนให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และ 

ความผาสุกของจิตใจ และยังเป็นการพัฒนาระบบคุณภาพการดูแลภายหลังออกจากโรงพยาบาล แนวทางการดูแล

ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านให้ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและญาติ
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ผู้ดูแลก่อนกลับบ้าน การประสานงานระหว่างสถานบริการในเครือข่าย การติดตามเยี่ยม บันทึกอาการ พร้อมให้การ

ช่วยเหลือในการจัดการการดูแล ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านของโรงพยาบาล  

การจัดตั้งทีมดูแล การคัดกรองผู้ป่วยที่ไม่สามารถหย่าจากเครื่องช่วยหายใจได้ การประสานความร่วมมือระหว่าง 

สหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนระบบการติดตามเยี่ยมและประเมินผลถือว่ามีความสำคัญ 

 การเตรียมความพร้อมของญาติที่จะรับผู้ป่วยไปดูแลที่บ้าน 

  - ด้านสถานที่อยู่ หมายถึง บ้านที่เหมาะสม 

 - ด้านสภาพแวดล้อมที่ดี 

  - ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นใช้ให้พร้อม ซึ่งหากมีค่าใช้จ่ายเพียงพอ ก็จะสามารถ  

ลดความเดือดร้อนลงได ้

 กรอบการจัดทำระบบ Intermediate Care การดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน 

 - มีทีมงานในการดูแล ช่วยเหลือ ติดตามอาการป่วยอย่างต่อเนื่อง 

  - มีระบบการส่งต่อกลับมายังโรงพยาบาล เมื่อผู้ป่วยมีอาการวิกฤตเกิดขึ้น 

 - มีทีมงานสอน แนะนำเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์แพทย์อย่างถูกวิธี 

และคอยให้การช่วยเหลือ แนะนำตลอดเวลา เมื่อญาติขอคำแนะนำ 

 - มีทีมสังคมสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน และเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ หรือ

สถานที่ที่จะให้ผู้ป่วยไปอยู่ (กรณีไม่มีที่พักอาศัย) 

 - การส ่งกล ับบ้าน จะมีการประสานงาน ศูนย ์ส ่งต ่อเพื ่อการพยาบาลต่อเน ื ่องที ่บ ้าน

กรุงเทพมหานคร (BMA Home Ward Referral center)  

 - มีทีมงานติดตามเยี่ยมบ้าน หรือติดตามผลผ่านระบบโซเซียลมีเดีย มีการพูดคุยกับญาติ หรือ

คนไข้ จนกว่าคนไข้จะสามารถใช้ชีวิตปกติที่บ้านได้ ช่วงแรกจะติดตามตลอดต่อเนื่อง เมื่อมีอาการดีขึ้น จะค่อยลด

ระยะเวลาติดตามห่างออกไปเรื่อยๆ จนอาการดีขึ้นก็จะจำหน่ายออกจากการเยี่ยมบ้าน 

                    ปัญหาที่โรงพยาบาลพบและต้องการแก้ไข คนไข้ที่รักษาอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานานเกินไป  

ซึ่งจำเป็นต้องจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพ่ือให้มาฟ้ืนฟูอาการป่วยที่บ้าน แต่คนไข้ยังจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ 

อุปกรณ์แพทย์ตลอดเวลา 

 แนวทางแก้ไข จัดทำโครงการให้ยืมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ นำไปใช้ที่บ้าน เมื่อผู้ป่วย

หายแล้วก็ให้นำกลับมาคืน เพ่ือให้ผู้ป่วยรายต่อไปได้ใช้งาน 
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 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ต้องการช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับไปรักษา

อาการป่วยที่บ้าน อยู่กับญาติอย่างมีความสุข และเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล และมีเตียงว่างที่จะรับ

ผู้ป่วยรายใหม่ต่อไป 

 ข้อสังเกต ระบบของกรุงเทพมหานครจัดวางและทำแผนงานไว้ดีมาก เพียงแต่อาจจะเพ่ิม 

ในบางเรื่อง เช่น ระบบการใช้เครื่องช่วยหายใจ 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 1.  การจ ัดบร ิการผ ู ้ป ่ วยท ี ่บ ้ านแบบ (Respiratory home care) จะเป ็นประโยชน์  
หากดำเนินการร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ และศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยลดการใช้เตียงในโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น ลดการเดินทางของญาติและครอบครัว  
ที่จะต้องมาเยี่ยมและดูแลที่โรงพยาบาล และเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดขีองผู้ป่วยและครอบครัว 

                    2. การจัดบริการผู้ป่วยที่บ้านแบบ (Respiratory home care) จำเป็นต้องมีวิทยากรผู้ที ่จะ 
ให้ความรู้ ทำการอบรม ฝึกสอนแก่ญาติหรือคนไข้ได้ ต้องจัดทำเป็นหลักสูตรระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  

การอบรมบุคคลและกำหนดหลักสูตรอบรมจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของการดูแลคนไข้ในแต่ละระยะ  

โดยวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลผู้ป่วยที่เจ็บป่วยไม่มาก มีอาการป่วยปานกลาง หรือมีอาการป่วยหนักระยะสุดท้ายได้ 

     4. ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
                    ความร่วมมือดำเนินการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระหว่างกรุงเทพมหานครกับสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นั้น มีแนวคิด วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
ทำให้คุณภาพชีวิต สังคมของเด็กเล็กดีขึ้น แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง เป็นการแก้ไขปัญหาสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง 
ในการทำงานของ สสส.  

 รูปแบบและวิธีการทำงานในการสนับสนุนการดูแลเด็กอายุ 0  - 3 ปี โดยต้องได้รับความ
ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ดังนี้ 

 1. มีการใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น นำมาสนับสนุนและค้นหาต้นทุนทางสงัคม 
และสนับสนุนชุมชนให้พัฒนาระบบด้วยตนเอง 

 2. ใช้หลักวิชาการควบคู่กับการปฏิบัติการของชุมชนในการทำงาน ใช้ชุดกิจกรรมในการดูแลเด็กเล็ก  
0 - 3 ปี โดยชุมชนท้องถิ่น มีกิจกรรมย่อยต่างๆ 

 3. สนับสนุนงบประมาณผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ดำเนินการร่วมกับผู้นำ 
แกนนำ โรงเรียน และชุมชนในการดูแลเด็กปฐมวัย 

 4. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เป็นต้น ซึ่งการดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภารกิจ
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ถ่ายโอนภารกิจมาให้ท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร  
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จะประสานไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะประสานไปยัง 
ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ก (ศพด.) ครอบครัว รพ.สต. กลุ่มองค์กรชุมชนในการพัฒนา
ระบบการดูแลเด็กปฐมวัย โดยชุมชนท้องถิ่น ผ่าน 5 กลุ่มสำคัญ เป็น Key  actors ในการทำงานพัฒนา
ระบบดูแลเด็กปฐมวัย โดย อปท. ชุมชน ท้องถิ่น ดังนี้ 

     1. พัฒนาระบบและนำใช้ข้อมูลเพ่ือติดตาม ดูแลและช่วยเหลือเด็ก 

      2. แผนพัฒนาและข้อบัญญัติท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณ 

      3. ธรรมนูญสุขภาพและนโยบาย 

     4. จัดการสภาวะแวดล้อม เสริมสร้างลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น ป้องกันจุดเสี่ยง จุดอันตราย 

     5. พัฒนาทีมช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเด็กด้อยโอกาส ยากลำบาก อุบัติเหตุบาดเจ็บ 

     6. สร้างนวัตกรรม ในการเฝ้าระวังและช่วยเหลือเด็ก 

     7. ประสานความร่วมมือช่วยเหลือและจัดสวัสดิการเด็กทุกมิติ 

 การออกแบบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์ที ่ได้มาตรฐาน ต้องดำเนินการโดยได้รับ 
ความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการ ดังนี้ 

 1. การพัฒนาศักยภาพ 

 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม 

 3. การพัฒนาระบบบริการ 

 4. การจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือ 

 5. การพัฒนาและนำเข้าใช้ข้อมูล 

 6. การพัฒนากฎกติการะเบียบแนวปฏิบัติ 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ควรรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้องนำไปพิจารณาเพ่ือพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครต่อไป 

 
ส่วนที่ 2  เรื่องสืบเนื่อง 

            การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

             ประเทศไทยได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื ่อง  โดยเริ ่มตรวจคัดกรองอุณหภูมิ  
ผู้เดินทางที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 หลังจากที่ประเทศจีนประกาศ  
แจ้งเตือนว่าพบการระบาดของโรคปอดอักเสบไม่ทราบเชื้อสาเหตุในเมืองอู่ฮั ่น มณฑลหูเป่ย์  ช่วงปลายเดือน
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ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทำให้สามารถตรวจจับผู้ป่วยชาวจีนรายแรกที่นำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่
วันที่ 8 มกราคม 2563 หลังจากนั้นพบผู้ป่วย วันที่ 30 มกราคม 2563 ประเทศไทยได้มีรายงานผู้ป่วยชาวไทย
รายแรก อาชีพขับรถแท็กซี่ ซึ่งไม่เคยมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ แต่มีประวัติขับรถแท็กซี่ให้บริการกับผู้ป่วย
ชาวจีน กลางเดือนมีนาคม 2563 พบกลุ่มคนไทยป่วยจำนวนมากใน 2 เหตุการณ์ ได้แก่ การแพร่ระบาด  
ในสถานบันเทิง และการแพร่ระบาดในสนามมวย 3 แห่ง ทั้งสองเหตุการณ์ทำให้เกิดการระบาดไปสู่คนใกล้ชิด 
ทั้งในครอบครัว สถานที่ทำงาน และสถานศึกษาอีกจำนวนมาก และแพร่กระจายไปในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ
จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงมีประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2558 และออกประกาศที่สำคัญเพื ่อการป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ การปิดพรมแดนระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะท่าอากาศยาน การชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด การจำกัดเวลาเข้าออกเคหะสถาน และการปิดสถานที่
ต่างๆ ทำให้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศลดลงไปเรื่อยๆ และเริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ 

            การระบาดในระลอกที่ 2 ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 – 15 เมษายน 2564 ซึ่งเกิดจากแรงงาน 
คนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเมียนมาตรวจพบเชื้อ แรงงานเมียนมาที่ทำงานในตลาดกลางกุ ้ง จังหวัด
สมุทรสาคร และแพร่ระบาดมายังพ่อค้า แม่ค้าในตลาด และเชื่อมโยงไปตลาดไทย และอีกหลายจังหวัดที ่มี  
ผู้เดินทางมายังจังหวัดสมุทรสาครและได้รับเชื้อกลับไป ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มมากขึ้น เริ่มจากกรุงเทพมหานคร 
นครปฐม สมุทรปราการ ระยอง และจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 35 จังหวัด สถานการณ์โดยรวมเมื่อเริ่มเกิดเหตุการณ์  
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 พบผู้ป่วยยืนยัน จาก 4,246 ราย เสียชีวิต 60 ราย จนกระทั่งมีผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น 
35,900 ราย เสียชีวิต 97 ราย 

            การระบาดในระลอกที่ 3 ช่วงวันที่ 15 เมษายน 2564 – ปัจจุบัน เริ ่มมีการแพร่ระบาดจากกลุ่ม 
วัยทำงานไปเที่ยวสถานบันเทิง ผับ บาร์ ในย่านทองหล่อ กรุงเทพฯ และกระจายไปหลายจังหวัด นอกจากนี้  
ในปัจจุบันรูปแบบของการระบาดในระลอกใหม่ เริ่มเปลี่ยนแปลงจากการระบาดเป็นกลุ่มก้อน มาเป็นการติดเชื้อ
ภายในครอบครัวหรือผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งส่วนใหญ่ เกิดจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ ดังนั้น รูปแบบการ
ควบคุมโรค ต้องมีความรวดเร็ว สามารถควบคุมการแพร่เชื้อแบบกลุ่มก้อน หรือในฝูงชนแออัด มีมาตรการที่จะ
สามารถตรวจจับการแพร่ระบาดในกลุ่มก้อนใหม่ รวมถึงมีความเข้มข้นของมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม  
เพ่ือจำกัดการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงเล็กที่สุด 

            คณะกรรมการฯ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ และรับทราบผล 
การดำเนินงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ จำนวน 42 ครั้ง  ดังนี้ 

           1) แนวทางการดำเนินงานคัดกรอง เฝ้าระวัง และสอบสวนโรคติดเชื ้อไวรัสโค โรนา 2019 

(COVID-19) 

               ตามคำนิยมผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (patients under investigation : PUI) เมื่อเข้ารับการตรวจ
หรือค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ผลตรวจ Swab ด้วยวิธี RT-PCR (Polymerase chain reaction) 

ให้ผลบวก แนวทางการจัดการผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานที่รัฐจัดให้การคัดกรองผู้ป่วยเข้า
รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว ปลอดภัยตามอาการ และความรุนแรงของโรค  
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                      คำนิยาม  

 1. ผู้ป่วยสีเขียว มี 2 กลุ่ม คือ  

     1.1 จากการทำ Active Case finding ในกลุ่มผู้สัมผัสที่ได้รับการตรวจ RT-PCR แล้วพบเชื้อ 
SARS-Co-V2 ซึ ่งสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองจะทำการคัดกรองผ ู ้ป ่วยตามอาการแล้วแจ ้งเข ้าระบบ 

ตามความรุนแรงของผู้ป่วย 

    ๑.๒ จากระบบบริการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่สบายดี ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย 

เช่น มีประวัติไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับ
รส ถ่ายเหลว ตาแดง ผื่นขึ้น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็น
โรครุนแรง โรคร่วมสำคัญ 

 2. ผู้ป่วยสีเหลือง คือ 

     - ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง เริ่มมีอาการหายใจเร็ว หายใจเหนื่อย 

     - มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือโรคร่วมสำคัญ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ อายุ
มากกว่า 60 ปี โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) รวมโรคปอดเรื้อรังอ่ืนๆ โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคหัวใจและหลอดเลือด  
รวมโรคหัวใจแต่กำเนิด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ ภาวะอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 90 
กิโลกรัม) ตับแข็ง ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และ lymphocyte น้อยกว่า 1,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร 

 3.  ผู้ป่วยสีแดง คือ ผู้ป่วยที่มีอาการหอบ เหนื่อยเวลาเดิน หายใจลำบาก พบปอดอักเสบ ผู้ป่วย
ยืนยันปอดบวมที่มี hypoxia (resting O2 saturation < 96 %) หรือ มีภาวะลดลงของออกซิเจน SpO2  ≥ 3 % 

ของค่าที่วัดได้ครั้งแรกขณะออกแรง (exercise-induced hypoxemia) หรือ ภาพรังสีทรวงอกมี progression 

ของ pulmonary infiltrates 

 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มีการปรับเกณฑ์การเฝ้าระวัง เพื่อตรวจจับการระบาด 

ในประชากรเสี่ยงและสถานที่เสี่ยงได้ทันเวลา การติดตามแนวโน้มของการเกิดโรคในประชากรเสี่ยงและสถานที่
เสี่ยงสามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการเปิดกิจการ หรือผ่อนคลายมาตรการในระยะถัดไป และสามารถใช้เป็น
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อลดการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศในอนาคต ดังนี้ 1) การเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วย
หรือมีอาการเข้าได้กับนิยามผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (patients under investigation : PUI) 2) การตรวจ 
คัดกรองในประชากรเสี่ยงในจุดคัดกรองและด่านเข้าออกระหว่างประเทศ (Screening) การเฝ้าระวังในผู้เดินทาง 
เข้าประเทศ และอยู่ในสถานกักกันที่ราชการกำหนด (quarantine facilities) และกลุ่มประชากรเปราะบาง  และ 
3) การเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง (Sentinel Surveillance) ได้แก่ 3.1) ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในด้วย 
Community acquired pneumonia และผู้เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก ARI ในทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัด 
ที่มีการระบาดรุนแรง (กรุงเทพมหานคร และสมุทรสาคร) 3.2) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
ในสังกัด สถานพยาบาลของรัฐที ่ไม่เข้าเกณฑ์ PUI 3.3) เจ้าหน้าที ่สถานกักกันตามราชการกำหนด (State 
Quarantine (SQ)), (Alternative State Quarantine (ASQ)) และ (Local Quarantine (LQ))  3.4) เจ ้าหน ้าที่ 
ด่านเข้าออกระหว่างประเทศทุกช่องทาง 3.5) การเฝ้าระวังเฉพาะพ้ืนที่ในชุมชนใน 11 Setting ได้แก่ (1) ตลาดสด 
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ตลาดนัด ตลาดค้าส่งที่มีความเสี่ยงสูง (2) สถานบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ สนามมวย สนามไก่ชน บ่อน (3) สถานที่ 
ขนส่ง ขนส่งสาธารณะทั้งทางบก น้ำ อากาศ (4) สถานที่ต่ออายุบัตรแรงงานต่างด้าว ชุมชนแรงงานต่างด้าว 
ชุมชนแออัด (5) หน่ายราชการด่านหน้า (6) โรงงาน สถานประกอบการ  (7) ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร 
ร้านสะดวกซื้อ (8) สถานที่ดูแลผู้สูงวัย ผู้ป่วยติดเตียง (9) โรงเรียน สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก (10) ศาสนสถานหรือ
สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสตร์  และ (11) ธนาคาร บริษัท สำนักงาน  

 ผู้ป่วยที ่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (patients under investigation : PUI) วันที่ 6 กันยายน 
2564 

 กรณีที่ 1 การเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5  
องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส 
ถ่ายเหลว ตาแดง ผื่นขึ้น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก 

 กรณีท่ี 2 การเฝ้าระวังในผู้สงสัยติดเชื้อ/ผู้ป่วย 

    กรณีที่ 2.1 ผู้สงสัยติดเชื้อที่มีอาการ ได้แก่ อาการอย่างน้อยหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้ 
ให้ประวัติว่ามีไข้/วัดอุณหภูมิกายได้ตั ้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น  
ลิ้นไม่รับรส ถ่ายเหลว ตาแดง ผื่นขึ้น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก 

    กรณีท่ี 2.2 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ 

 กรณีที่ 3 การเฝ้าระวังในบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการ
ดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ถ่ายเหลว ตาแดง ผื่นขึ้น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ
หายใจลำบาก 

 กรณีท่ี 4 การเฝ้าระวังผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน ผู้มีอาการติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน (cluster) ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในสถานที่เดียวกัน  

 กรณีท่ี 5 การเฝ้าระวังในทารกแรกเกิดอายุ 0 ถึง 28 วัน 

                    ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 1. จัดทำแผนเพื่อเฝ้าระวังและค้นหาในประชากรกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี ่ยง (Sentinel 
Surveillance) 

                     2. ควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง โดยเตรียมความพร้อมในการสอบสวนและควบคุมโรค  
ทั้งทีมสอบสวนโรค ทรัพยากร ระบบการประสานงาน และระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

                     3. จัดทำแผนค้นหา คัดกรองเชื ้อไวรัสโควิด 19 ในกลุ ่มแรงงานต่างด้าวที ่ล ักลอบเข ้ามา 

อย่างผิดกฎหมาย 

                     4. จัดทำแผนเฝ้าระวัง โดยการสุ ่มตรวจหาเชื ้อไวร ัสโควิด 19 กลุ ่มแรงงานต่างด ้าวใน 

สถานประกอบการ แคมป์ก่อสร้าง และตลาด 
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                    5. ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในเรื่องการดูแล

สุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเน้นการสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) 

 6. แจ้งมาตรการให้สถานประกอบการ/นายจ้างคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าว และเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 

 7. ควรส่งเสริมและจัดทำมาตรการให้เจ้าของตลาด และผู้ประกอบการดูแลรักษาความสะอาด
อย่างเคร่งครัด 

 8. ดำเนินการเชิงรุกในการให้ข้อมูลในเรื่องการป้องกันและการควบคุมโรค และข้อมูลด้านสุขภาพ 
ที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่ยังไม่มีอาการหรือความเสี่ยง 

 9. ควรสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชนในการดูแลป้องกันตนเอง เช่น แนวทางการป้องกัน
ดูแลตนเอง แนวทางการเฝ้าระวังและดูแลผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 

รวมถึงสื่อสารวิธีการแจ้งหากพบผู้ป่วย หรือผู้มีอาการสงสัยให้ประชาชนแจ้งเจ้าหน้ าที่ในพื้นที่ทราบโดยเร็ว  
ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ไลน์ หรือช่องทางอ่ืนๆ 

 10. จัดทำแผนการค้นหาผู ้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) เพื ่อแยกผู ้ป่วยออกจาก 
คนไม่ป่วยให้ได้เร็ว 

  11. การใช้ชุดตรวจ Antigen test kit  (ATK) จะมีประโยชน์สูงสุด เมื่อตรวจผู้ที่มีประวัติเสี่ยง
สัมผัสโรคและมีอาการ ส่วนการตรวจคัดกรองอาจใช้ในกรณีอยู ่ในสถานที่เสี ่ยงติดเชื ้อสูง เช่น พื ้นที ่ปิด 
ร้านอาหาร ร้านตัดผม ชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่น ตลาดนัด โรงงาน หรือลูกจ้างในสถานที่นั้นมีการติดเชื้อ
และมีโอกาสแพร่เชื ้อสูง เช่น ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร คนทำงานภาคบริการ และคนทำงานที่สัมผัสผู้คน 
จำนวนมาก โดยการตรวจต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ถ้าเสี่ยงมากตรวจ 2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จะลดปัญหาผลลบปลอม 
ในคนเสี่ยงสูง หรือหากยังเป็นผลลบติดต่อกันหลายครั้งและไม่มีอาการ ก็จะมั่นใจได้มากขึ้นว่าเป็นผลลบจริง 

  12. ควรมีการกำกับติดตามมาตรการในแคมป์ก่อสร้างอย่างต่อเนื่องดูแลเรื่องการหมุนเวียน
แรงงาน ในแรงงานใหม่ควรตรวจสอบเรื่องการได้รับวัคซีนและมีการตรวจคัดกรองในคนงานใหม่ 

              2)  แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในสถานการณ์การระบาดปี พ.ศ. 2564  

                   การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว 

แม้ว ่าจะใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคหลายมาตรการ เช่น คัดกรองและเฝ้าระวังโรค กักตัวผู ้มีความเสี ่ยง  
รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า งดจัดกิจกรรมที่รวมกลุ ่มคนจำนวนมาก  
ทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิวสัมผัสร่วม เป็นต้น แต่สิ่งที่เป็นความหวังของรัฐบาลและประชาชนในขณะนี้  
คือ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือเรียกสั้นๆ ว่า วัคซีนโควิด 19 นั้น ประเทศไทยได้มีการเตรียม 

ความพร้อมที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีนดังกล่าว เพื ่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการใช้ว ัคซีนที ่มี  

ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้มากที่สุดเท่าที่ศักยภาพของประเทศจะดำเนินการได้ 
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 ขณะนี้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หลายชนิดได้รับการพัฒนาและผลิตสำเร็จ 

ว ัคซีนบางชนิดได้ร ับอนุญาตทะเบียนแบบฉุกเฉิน (Emergency Use Authority : EUA) จากประเทศ 
ของบริษัทผู้ผลิตเองและจากประเทศที่นำวัคซีนไปให้และวัคซีนบางชนิดอาจจะยังไม่ได้รับอนุญาตทะเบียน  
แต่รัฐบาลบางประเทศก็นำไปใช้ก่อน สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขคำนึงถึงความปลอดภัยและ
ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ประชาชน ดังนั้น วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทุกชนิดที่นำมาใช้ในประเทศ

จะต้องผ่านการพิจารณาและยอมรับจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ คณะอนุกรรมการ
อำนวยการบริหารจัดการให้วัคซีนฯ และคณะทำงานหลายคณะ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
จากหลายสาขาและภาคส่วน ที ่สำคัญจะต้องผ่านการพิจารณาอนุญาตขึ ้นทะเบียนแบบพิเศษ เรียกว่า 
“Conditional approval for emergency use authorization” จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโควิด 19 เพื ่อสร้างความมั ่นใจให้แก่ประชาชนทุกคนที่สมัครใจ 

รับวัคซีน 

 วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่จัดหาเป็นของประชาชนในประเทศ การที่จะให้

ประชาชนได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคที่มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการเกิดโรคหรือการเกิดโรค  
ที่รุนแรง ส่วนสำคัญเกิดจากการปฏิบัติงานของเหล่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสังกัด ซึ่งต้อง
ระดมแรงกายแรงใจกับภาระงานที่หนักและเวลาที่มีจำกัด สิ่งหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้การดำเนินงานสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเด ียวกัน คือ “แนวทางการให้บร ิการวัคซ ีนป้องกันโรคติดเช ื ้อไวร ัสโควิด 19   

ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย” ซึ่งกรมควบคุมโรคได้จัดทำขึ้น  

  กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนร่วมกับกรุงเทพมหานครในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 

โควิด 19 ปูพรมในพื้นที่ที่มีการระบาดให้ได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด และพร้อมที่จะสนับสนุนวัคซีนที่จะ  

เข้ามาล็อตใหญ่ในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อฉีดในกรุงเทพมหานครให้ได้ตามเป้าหมาย 70 เปอร์เซ็นต์ หรือ
ประมาณ 5 ล้านคน ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน โดยจะฉีดประมาณเดือนละ 2.5 ล้านคน ซึ่งได้ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบูรณาการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 กรุงเทพมหานคร และต้องอาศัยความร่วมมือ 

อย่างมากจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อควบคุมการระบาด และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยจะเริ่มฉีด  
ในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป พร้อมกับการฉีดต่างจังหวัดควบคู่กันไป ให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุด 

 เนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นวัคซีนชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีการให้บริการ 

ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมาก่อน ดังนั้น หน่วยบริการและบุคลากรผู้ให้วัคซีนทุกระดับ จึงควรมีการ
เตรียมความพร้อมก่อนการให้บริการ ควบคุมมาตรฐานการให้บริการ และบริหารจัดการภายหลังได้รับวัคซีน 
ตามมาตรฐานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างเคร่งครัด มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. การเตรียมพร้อมก่อนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกอบด้วย 

     1.1 การจัดเตรียมสถานที่ให้บริการ 

           เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และ

เตรียมความพร้อมตอบโต้กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน จึงกำหนดให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
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ไวรัสโควิด 19 ในหน่วยบริการระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไปที่มีแพทย์ประจำเท่านั้น ไม่รวมหน่วยบริการ  

ปฐมภูมิ (PCU) และคลินิกหมอครอบครัว (PCC) 

     1.2 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

           โรงพยาบาลจำเป็นต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการฉีดวัคซีน ภายใต้ระบบลูกโซ่ความเย็น 
และเอกสารต่างๆ ให้พร้อมต่อการดำเนินงาน ได้แก่ อุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน อุปกรณ์กู้ชีพ  เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 2. การให้บริการตามมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

     2.1 การตรวจสอบความพร้อมก่อนให้บริการ 

           ก่อนฉีดวัคซีน หน่วยบริการต้องตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์การฉีดและ
ระบบลูกโซ่ความเย็น 

    2.2 ซักประวัติ คัดกรอง และให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

   2.2.1 ก่อนฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย 

            เจ้าหน้าที่ควรมีการซักประวัติและคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงตรวจสอบข้อห้าม
และข้อควรระวังในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 

   2.2.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและวัคซีน 

            ก่อนการให้วัคซีน เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรค
และวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในเรื่องประโยชน์และความปลอดภัยของวัคซีน อาการข้างเคียงที่อาจ

เกิดขึ้นภายหลังได้รับวัคซีน รวมถึงแนวทางปฏิบัติตนแก่ผู้มารับวัคซีน 

     2.3 การฉีดวัคซีน 

           ตามขนาดและตำแหน่งที่กำหนด ด้วยวิธี Sterile technique  

     2.4 หลังการให้บริการ 

           จัดทำทะเบียนการให้บริการและบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล HDC (43 แฟ้ม) ตรวจสอบ
และติดตามกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้มารับวัคซีนตามนัด 

 การเฝ้าระวังติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โควิด 19 

 เนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นวัคซีนใหม่ที่พัฒนาและผลิตขึ้นอย่างเร่งด่วน 

เพื่อใช้ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 แก่ประชาชน ซึ่งแม้ว่าหลายประเทศจะได้เริ่มให้บริการวัคซีนนี้

อย่างกว้างขวาง โดยพบว่า เป็นวัคซีนที่ปลอดภัยและประกันความม่ันใจของประชาชนต่อวัคซีนและงานบริการ
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สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดระบบเฝ้าระวังติดตามอาการภายหลังได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ไว้ 3 ระบบ ได้แก่ 

 1. ระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (Existing AEFI Surveillance) เป็นการเฝ้าระวังอาการภายหลัง
ได้รับวัคซีนตามปกติ ดำเนินการเช่นเดียวกับวัคซีนชนิดอื่น  

 2. ระบบติดตามความปลอดภัยเชิงรุกสำหรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (Active 

Surveillance for COVID-19 Vaccine) เป็นการเฝ้าระวังเฉพาะกิจที่มุ่งเน้นให้ได้ข้อมูลความปลอดภัยของวัคซีน

จากการใช้จริงของประเทศที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรที่ได้รับวัคซีนอย่างกว้างขวางและติดตามผลจากการ  
ใช้วัคซีนดังกล่าว เพื่อติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19   

อย่างเข้มข้นและครบถ้วน 

  3. การเฝ้าระวังกลุ่มอาการที่อาจเกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 

(Adverse Event of Special Interest AES) เพื่อเสริมระบบการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการ
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงได้ดำเนินการเฝ้าระวังกลุ่มอาการที่อาจเกี่ยวข้อง แบบเฉพาะ

พื้นที่ (Sentinel surveillance) ในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่มี

การระบาดของโรค และได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 

                    ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

  1. เตรียมความพร้อมจุดให้บริการวัคซีนทั้งในและนอกสถานพยาบาลตามมาตรฐานงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค โดยกำหนดช่องทางการลงทะเบียนและการเข้ารับวัคซีนตามที่รัฐบาลกำหนด หรือผ่านระบบที่พัฒนา 
ขึ้นให้เหมาะสม  

                    2. ควรประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณภาพของวัคซีนและ
ผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชน เนื่องจากวัคซีนนี้เป็นวัคซีนใหม่ 
จึงทำให้ประชาชนเกิดความกังวลในด้านความปลอดภัย 
                     3. ควรประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงขั้นตอนการเข้าถึงวัคซีนที่ชัดเจน เพื่อลดความสับสนให้กับ
ประชาชน 

 4. ควรติดตามผลข้างเคียงจากการได้ร ับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื ้อไวรัสโควิด 19  

อย่างใกล้ชิด  

                   3) แนวทางการเตรียมเปิดการเรียนการสอน และแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับโรงเรียน สถานศึกษา 

     ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 สถานศึกษาควรจัดการเรียน 

การสอนให้ครบหลักสูตรตามความเหมาะสม เช่น กรณีมาเรียนที่สถานศึกษา เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเนื้อหา
ซับซ้อน และภาคปฏิบัติที่ต้องใช้อุปกรณ์และมีครูดูแล กรณีเรียนอยู่บ้าน เน้นเนื้อหาที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง และปฏิบัติงานตามที่ครูมอบหมาย เช่น เรียนรู้จากแบบเรียน ในความรู้  DLTV สื่อการสอนทางไกลผ่าน
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โทรทัศน์ หรือ Online กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูชี้แจง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้กับผู้ปกครอง และนักเรียน อาจเรียนรู้จากการช่วยผู้ปกครอง ทำงานบ้านหรือประกอบ
อาชีพเท่าที่ทำได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อาจให้นักเรียนดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย  
ที่บ้านแล้วบันทึกการปฏิบัติส่งครู และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ บางภาระงานให้นักเรียนปฏิบัติที่บ้าน เป็นต้น 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน์ 
อาจปรับวิธีการจัดกิจกรรมหรือบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้ การเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น การ
เรียนด้วยระบบการสอนทางไกล ผ่านโทรทัศน์ (On Air) หรือช่องทางการเรียนอื่นๆ เช่น Online การศึกษาจาก
แบบเรียนหรือใบความรู้ สามารถนำมานับเวลาเรียนได้ 

      การเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียนตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in 
School 

     1. ด้านกายภาพ 

         1.1 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 

        1.2 การเตรียมพ้ืนที่อาคารเรียน/อาคารบริการ 

         1.3 การจัดพ้ืนที่ Covid Free Zone 

    2. ด้านการมีส่วนร่วม 

        2.1 การประชุมคณะกรรมการครู/ผู้ปกครองในการเปิดโรงเรียนแบบไป-กลับ 

        2.2 โรงเรียนเสนอแผนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 

        2.3 สำนักงานเขตแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน 

        2.4 เสนอต้นสังกัดเพ่ือเห็นชอบ 

         2.5 เสนอสำนักอนามัยพิจารณาอนุญาต 

    3. ประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ 

         3.1 โรงเรียนประเมินความพร้อมผ่านระบบประเมินตนเองของสถานศึกษา (Thai Stop Covid) 

        3.2 ดูแลการเดินทางไป-กลับ 

        3.3 จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) 

        3.4 จัดจุดคัดกรอง (Screening Zone) 

        3.5 แผนการประเมินความพร้อม 

        3.6 รับการประเมินโดยทีมบูรณาการ 

         3.8 การฉีดวัคซีนครูและนักเรียน  
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     นักเรียน จำนวนทั้งหมด 37,466 คน 

     - ฉีดวัคซีนแล้ว 30,540 คน (81.51 เปอร์เซ็นต์) 

     - ไม่ได้ฉีดวัคซีน  6,926 คน (18.49 เปอร์เซ็นต์) 

     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข็มที่ 1 วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 
2564 เข็มที่ 2 วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2564 

      นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข็มที่ 1 วันที่ 4  ตุลาคม 2564 
เข็มที่ 2 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 

      ครู จำนวนทั้งหมด 14,493 คน 

      - ฉีดวัคซีนแล้ว 14,013 คน (96.69 เปอร์เซ็นต์) 

      - ไม่ได้ฉีดวัคซีน 480 คน (3.31 เปอร์เซ็นต์) 

      ผู้เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งหมด 8,069 คน 

      - ฉีดวัคซีนแล้ว 7,586 คน (94.01 เปอร์เซ็นต์) 

      - ไม่ได้ฉีดวัคซีน 483 คน (5.99 เปอร์เซ็นต์) 

      4. ด้านการดำเนินการระหว่างภาคการศึกษา 

         4.1 รูปแบบ 5 ON 

    - ON Line ผ่านช่องทางออนไลน์ 

    - ON AIR การเรียนรู้ผ่าน DLTV ทาง Digital TV 

    - ON HAND การจัดส่งหนังสือแบบเรียนและสื่อการเรียนรู้ถึงบ้าน 

    - ON SITE การจัดกลุ่มขนาดเล็กเรียนที่โรงเรียน 

    - ON School มีกลุ่มไลน์ (Group Line) แต่ละห้องเรียนหรือรายวิชา 

         4.2 ตรวจ ATK วันแรก 100 เปอร์เซ็นต์ สุ่มตรวจร้อยละ 10 – 20 เปอร์เซ็นต์ (2 ครั้ง/
สัปดาห์) 

         4.3 งดกิจกรรมรวมกลุ่ม หากจำเป็นใช้แบบ Small Bubble 

         4.4 ต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) ต่อเนื่องทุกวัน 

         4.5 สถานประกอบกิจการรอบสถานศึกษาในระยะ 10 เมตรต้องผ่านการประเมิน 
TSC+COVID free setting 

         4.6 เขียนบันทึก Timeline 
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         4.7 ปฏิบัติตามมาตรการ 6 : 6 : 7 

     - 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) เว้นระยะห่าง สวมหน้าหาก ล้างมือ คัดกรอง 
วัดไข้ ลดการแออัด และทำความสะอาด 

     - 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)  ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหาร
ปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนไทยชนะ สำรวจตรวจสอบ และกักกันตัวเอง 

    - 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (โรงเรียนไป-กลับ) รองรับเปิดเรียน 
อย่างปลอดภัย ได้แก่ 1) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop Service Plus และรายงาน
การติดตามประเมินผล 2) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble (เน้นกลุ่มเล็ก) 3) จัดระบบให้บริการ
อาหารตามหลักสุขาภิบาลและหลักโภชนาการ 4) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
5) จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุและซักซ้อมอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ติดเชื้อ 6) ควบคุมดูแลการ
เดินทางไปกลับของนักเรียน เช่น รถส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ และ 7) จัดให้มี School Pass สำหรับ
นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการตรวน ATK ภายใน 7 วัน หรือประวัติการรับวัคซีน 

  การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ 

   1. ชุดตรวจ ATK (สำนักอนามัย สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

   2. ชุดตรวจ ATK สำหรับนักเรียน 

       - เสนอโครงการของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

       - ขอสนับสนุนจากสำนักอนามัย 

   3. หน้ากากอนามัยให้นักเรียนคนละ 5 ชิ้น 

   4. น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ 

   5. เครื่อง Thermoscan คัดกรองอุณหภูมิ 

    แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  

     ระดับการแพร่ระบาด 

     - ในชุมชน ไม่มีผู้ติดเชื้อ / ในสถานศึกษา ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน 

        มาตรการป้องกัน 

        ครู/นักเรียน   - ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ    

            ให้ใช้ในการชะลอการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด  
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                                                                 19 (DMHT)  

 - ประเมิน Thai Save Thai (TST) เป็นประจำ 

        สถานศึกษา  - เปิดเรียน On Site 

               - ปฏิบัติตามแนวทาง Thai Save Thai (TST) 

- เน้นเฝ้าระวังสังเกตอาการ กลุ่มเปราะบาง กรณีโรงเรียน   

  ประจำ เด็กพิเศษ กลุ่มเสี่ยง 

     - ในสถานศึกษา ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน 

       มาตรการป้องกัน 

       ครู/นักเรียน    - ปฏิบัติเข้มตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุข 

            แนะนำให้ใช้ในการชะลอการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

                                                                         โควิด 19 (DMHT)  

               - ประเมิน Thai Save Thai (TST) เป็นประจำ 

          - กรณีเป็นผู้มีความเสี่ยง เช่น อาศัย ในพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อ 

     ควรตรวจหา เชื้อเป็นระยะ ตามสถานการณ์ 

      สถานศึกษา   - เปิดเรียน On Site ปฏิบัติตามมาตรการ Thai Save    

                                                                Thai TSC Plus (44 ขอ้) 

              - ติดตามรายงานผลประเมิน Thai Save Thai (TST) 

              - เข้มเฝ้าระวังตรวจคัดกรอง กลุ่มเปราะบางกรณีโรงเรียน 

          ประจำ เด็กพิเศษ กลุ่มเสี่ยง 

     - ในชุมชน มีผู้ติดเชื้อประปราย (1 - 5 ราย) / ในสถานศึกษา พบผู้ติด
เชื้อยืนยัน 1 ห้องเรียน ตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป 

     มาตรการป้องกัน 

     ครู/นักเรียน     - ปฏิบัติเข้ม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการ 

          เสริม (SSET-CQ) 

               - ประเมิน Thai Save Thai (TST) ทุกคนในห้องเรียน 

          และผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกวัน รวมทั้งรายงานผล 
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               - กรณีเสี่ยงสูง (High Risk Contact) : งดเรียน On Site  

          กักตัวที่บ้าน 14 วัน ตรวจหาเชื้อตามแนวทาง 

               - กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ (Low Risk Contact) : มาเรียน 

                            On Site สังเกต อาการตนเอง 

     สถานศึกษา     - ห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ ปิดเรียนเป็นเวลา 3 วัน  

          เพ่ือทำความสะอาด 

               - ห้องเรียนอ่ืน เปิดเรียน On Site ตามปกติ งดกิจกรรม 

          ที่มีการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะระหว่างห้องเรียน 

               - ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TSC Plus 

               - เปิดประตู หน้าต่างห้องเรียน ให้อากาศ ถ่ายเทสะดวก  

          กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ 

               - เปิดประตู หน้าต่างระบายอากาศช่วงเวลาพักเท่ียง  

          หรือช่วงเวลาไม่มีเรียน  

     - ในชุมชน มีผู้ติดเชื้อประปราย (1 – 5 ราย) / ในสถานศึกษา พบผู้ติดเชื้อ
ยืนยันมากกว่า 1 ห้องเรียน 

     มาตรการป้องกัน 

     ครู/นักเรียน    - ประเมิน Thai Save Thai (TST)  ทุกคน ทุกห้องเรียนที่ม ี

          ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกวัน รายงานผล 

              - กรณีเสี่ยงสูง ส่งตรวจคัดกรองหา RT-PCR พบผลบวก  

  ถ้ามีอาการป่วยร่วมด้วย ต้องส่งต่อรับการรักษาโรงพยาบาล   

  หลัก (Hospital) ถ้าไม่มีอาการป่วยร่วมด้วย เข้ารับรักษา   

  โรงพยาบาลสนาม (Hospitel) หรือห้องแยกกักตัว 

  ในโรงเรียน (School Isolation) เพ่ือสังเกตอาการ 

     สถานศึกษา    - ห้องเรียนหลายห้องที่พบผู้ติดเชื้อปิดเรียน เป็นเวลา 3 วัน 

                            เพ่ือทำความสะอาด งดกิจกรรมที่มีการร่วมกลุ่มกัน 

         ทุกกิจกรรม หรือปิดเรียน ตามอำนาจพิจารณาของ 
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         คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 

               - มีห้องแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) 

               - ปฏิบัติตามมาตรการตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย 3T1V 

                   (TSC Plus, TST, TK, Vaccine) 

     - ในชุมชน มีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในชุมชน / ในสถานศึกษา 
พิจารณาใช้แนวทางร่วมกับกรณีพบการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

     มาตรการป้องกัน 

     ครู/นักเรียน   - ปฏิบัติการเข้มตามมาตรการยกระดับป้องกัน Universal 

                            Prevention (UP) ทั้งท่ีบ้าน และโรงเรียน หลีกเลี่ยงการ 

          ไปที่ชุมชน 

               - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสำหรับ ครู/นักเรียนอย่างเข้มข้น 

                            ตามระดับการแพร่ระบาดในสถานศึกษา อาทิ ไม่พบผู้ติดเชื้อ 

                   ยืนยันหรือพบผู้ติดเชื้อ ยืนยัน 1 ห้องเรียน หรือพบติดเชื้อ 

          ยืนยัน มากกว่า 1 ห้องเรียน 

     สถานศึกษา    - พิจารณาการเปิดเรียน On Site โดยปฏิบัติตามาตรการ 

                  ทุกมิติอย่างเข้มข้น กรณีไม่มีความเชื่อมโยงกับ cluster  

           ในชุมชน อาจไม่ต้องปิดเรียน หรือจัดการเรียนตามการ  

           พิจารณาของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ 

              - พิจารณาการปิดเรียนโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ 

                            กรุงเทพมหานคร ตามข้อมูลหลักฐานและความจำเป็น 

     - ในชุมชน มีการระบาดแพร่กระจายเป็นวงกว้างในชุมชน / ในสถานศึกษา 
พิจารณาใช้แนวทางร่วมกับ กรณีพบการติดเชื้อในโรงเรียน 

     มาตรการป้องกัน 

     ครู/นักเรียน     - ปฏิบัติเข้มตามมาตรการยกระดับ ป้องกัน Universal  

           Prevention (UP) อย่างเคร่งครัด 

               - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสำหรับครู/นักเรียนอย่างเคร่งครัด 
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                            ตามระดับการแพร่ระบาดในสถานศึกษา อาทิ ไม่พบ 

          ผู้ติดเชื้อยืนยันหรือพบผู้ติดเชื้อ ยืนยันมากกว่า 1 ห้องเรียน  

      สถานศึกษา    - พิจารณาการเปิดเรียน On Site โดยปฏิบัติตามมาตรการ 

          ทุกมิติอย่างเคร่งครัด 

               - พิจารณาการปิดเรียน โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ 

                             กรุงเทพมหานครตามข้อมูลหลักฐานและความจำเป็น 

               - กรณีโรงเรียนไป-กลับ ตาม 7 มาตรการเข้มเตรียมพร้อม 

          เปิดเรียนเน้น Seal Route 

               - สุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นระยะ 

   ขั้นตอนการดำเนินงานคัดกรองและส่งต่อนักเรียนและบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา 
ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

   คัดกรองสุขภาพนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเข้าสถานศึกษา 

     - วัดอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก 

     - ให้นักเรียนล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ 

     - ตรวจการใส่หน้ากากหรือหน้ากากอนามัยทุกคน 

     - กรณีบุคคลภายนอก กรอกข้อมูลประวัติเสี่ยง 

       - ไม่มีไข ้(อุณหภูมิน้อยกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) หรือไม่มีอาการ 

                   ทางเดินหายใจ เข้าเรียนตามปกติ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน 

       - มีไข ้(อุณหภูมิมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมีอาการทางเดินหายใจ 

      - แยกนักเรียนไว้ที่ห้องจัดเตรียมไว้ (School Isolation) 

      - บันทึกรายชื่อและอาการป่วย 

      - ประเมินความเสี่ยง 

      - แจ้งผู้ปกครอง 

       - ไม่เข้าเกณฑ์ PUI  แจ้งผู้ปกครองเพ่ือพาไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาล 

       - เข้าเกณฑ์ PUI  
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        - แยกนักเรียนไว้ที่ห้องจัดเตรียมไว้ 

        - บันทึกรายชื่อและอาการป่วย 

        - แจ้งผู้ป่วยครอบมารับไปพบแพทย์ 

        - แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินสถานการณ์สอบสวนโรค 

        - เก็บตัวอย่าง 

       - ผลตรวจพบเชื้อ รักษาในโรงพยาบาล 

       - ผลตรวจไม่พบเชื้อ กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน  ในกลุ่มเสี่ยงสูง กักตัว
อยู่บ้านจนหายป่วย ในกลุ่มเสี่ยงต่ำ ผู้รับผิดชอบติดตามอาการนักเรียนและรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้เกี่ยวข้อง 

   แนวทางการรายงานการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ 

   สำนักการศึกษาขอความร่วมมือสำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัดรายงาน การสั ่งปิด
สถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ กรณีการใช้อำนาจการสั่งปิดสถานศึกษาตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ. 2541 ข้อ 5 (1) และ ข้อ 5 (2) ดังนี้ 

   1. เมื่อมีการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ ให้ผ่ายการศึกษาส่งแบบรายงาน
การสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแบบฟอร์มให้
สำนักการศึกษาทราบ ผ่านทาง E-mail : Edu2.capacity@gmail.com หรือทางโทรสาร 0 2437 6680 

ทันทีท่ีสั่งปิดหรือภายใน 24 ชั่วโมง 

   2. ให้สำนักงานเขตมีหนังสือรายงานการสั่งปิดสถานศึกษาในพื้นที่พร้อมเหตุผลประกอบ  
ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นทราบโดยด่วน 

                     ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

                     1. การเปิดเรียนในรูปแบบการจัดกลุ่มขนาดเล็กเรียนที่โรงเรียน (On site) ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกับเด็กควรจะได้รับวัคซีนครบทุกคน 

  2. ผลข้างเคียงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็กผู้ชาย มีโอกาสเกิด 6 ต่อ 100,000 คน 
และหายได้เอง  ดังนั้น ควรประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง และให้งดออกกำลังกายอย่างหนัก
หรือทำกิจกรรมอย่างหนักเป็นเวลา 1 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีน 

 3. ควบคุมดูแลการเดินทางไปกลับของนักเรียน 

                4) แนวทางการเตรียมเปิดการเรียนการสอน และแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกัน  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

mailto:Edu2.capacity@gmail.com
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  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นสถานที่รับดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้และการศึกษา 
สำหรับเด็กมีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี จึงเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากและมีการทำกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างเด็กและครูผู้ดูแล จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมาพบว่า 

เด ็กมักต ิดเช ื ้อมาจากบุคคลในครอบครัวและบุคลากรของสถานพัฒนาเด ็กปฐมวัย จากนั ้นนำเชื้อ  
มาแพร่กระจายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จากการใช้สิ่งของหรือมีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ของเล่น อุปกรณ์ 
ลูกบิดประตู ห้องน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่มีความเสี่ ยงต่อการรับเชื้อโรค เช่น การรับประทาน
อาหาร การทำกิจกรรมเป็นกลุ่มหรือการร่วมกันอยู่ในอาคารปิด เป็นต้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออก
มาตรการด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งครอบครัวและ
เด็ก บุคลากรและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ได้ด้วยการใช้ชีวิต และยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพ่ือให้ประกอบกิจการได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน 
ด้วยหลักการ COVID Free Setting และ Universal Prevention โดยผู้ประกอบกิจการลงทะเบียนประเมิน
ตนเองในแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Double Plus และมี Certificate ทุก 14 วัน และปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ดังนี้ 

 1. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) 

     1.1 แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

           (1) ประเมินความพร้อมก่อนเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในระบบ Thai Stop COVID 
Double Plus และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

           (2) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลัง
การเรียนการสอน รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 

           (3) ให้มีจุดบริการการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และ
ให้ผู้ดูแลเด็กหรือครูพ่ีเลี้ยงพาเด็กไปล้างมือให้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร 

     1.2 แนวปฏิบัติด้านการเว้นระยะห่าง 

           (1) ให้เว้นระยะนั่ง ยืน ที่นอนหรือเตียง ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 

           (2) จัดให้มีระบบคิว มีพ้ืนที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณ
จุดรับและส่งเด็กเล็ก ก่อนเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

           (3) ให้มีอัตราส่วนผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง 1 คน ต่อเด็กเล็ก 5 คน (Small Bubble) 
เพื่อการจัดกิจกรรมให้เด็ก ให้ควบคุมจำนวนบุคลากรและเด็กมิให้แออัดและรวมกลุ่ม หรือลดเวลาในการทำ
กิจกรรมเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักเลียงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

   (4) ควรงดการรับและส่งเด็กเล็กจากที่บ้านแบบรวมกลุ่ม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการ
แพร่เชื้อบนรถรับส่งเด็ก 
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     1.3 แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ 

           (1) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา (หากไม่มีทาง
ระบายอากาศ ควรมีเครื่องฟอกอากาศกำจัดเชื้อไวรัส ตามมาตรฐานทางการแพทย์และอุตสาหกรรม) 

           (2) เครื่องปรับอากาศ ให้ทำความสะอาด และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ 

     1.4 มาตรการอื่นๆ ให้ปฏิบัติตาม “คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 “ฉบับ มิถุนายน 2563 และ “หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้าน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค “ฉบับ มิถุนายน 2563 

 2. แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ (COVID-FREE Personal) 

      2.1 การเฝ้าระวังและป้องกันโรค 

           (1) บุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยประเมินความเสี่ยงของตนเองเป็นประจำ  
ทุกวันผ่าน Thai Save Thai หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูงให้งดปฏิบัติงาน หากมีอาการติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ (มีอุณหภูมิกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูกหายใจไม่สะดวก 
อาจมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสีย) หรือมีความสี่ยงให้หยุดการมาปฏิบัติงานที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
ปรึกษาแพทย์ เพ่ือทำการตรวจรักษาจนหายเป็นปกติ 

            (2) กรณีท่ีป่วยยืนยัน ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เมื่อรักษาครบตามกระบวนการและ 

ไม่มีอาการแล้ว ให้กลับมาปฏิบัติงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้นมา
แสดงเป็นหลักฐาน 

   (3) ปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด มุ่งลดการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อยึดหลัก (D-M-H-T-T) และ Universal 

Prevention ให้ปฏิบัติในมาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด 

   (4) บุคลากร งดรับประทานอาหารร่วมกัน และงดทำงานร่วมหรือข้ามห้องพัก 

      2.2 การมีภูมิคุ้มกัน 

   บุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องได้รับการฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์ 100 
เปอร์เซ็นต์ ของบุคลากรทั้งหมด (อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร) 

      2.3 การตรวจคัดกรองเชื้อ 

   (1) บุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องได้รับการตรวจ Antigen Test Kit 
(ATK) ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ของบุคลากรทั ้งหมด (อยู ่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร) ก่อนเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไม่เกิน 7 วัน 

   (2) บุคลากรที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) หากไม่ได้  
รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยการตรวจแบบ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
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   (3) บุคลากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม (สีแดงและสีส้ม)  
หากไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยการตรวจแบบ ATK ทุก 2 สัปดาห์ 

   (4) กรณีบุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีอาการติดเชื ้อทางเดินหายใจ  
(มีอุณหภูมิกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูก หายใจไม่สะดวก อาจมีปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ ท้องเสีย) หรือมีความเสี่ยงให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

         ก) กรณีมีอาการ 

    - หยุดการมาปฏิบัติงานที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

    - ให้ปรึกษาแพทย์เพ่ือทำการตรวจรักษาจนหายเป็นปกติ 

         ข) กรณีที่มีความเสี่ยงการสัมผัสบุคคลในครอบครัวหรืออาศัยอยู่ร่วมบ้านกับ
ผู้ป่วยยืนยัน ทั้งท่ีมีและไม่มีอาการ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

    - ให้ปรึกษาแพทย์เพื ่อทำการตรวจรักษา ตามมาตรฐานทางการแพทย์ 
(คำแนะนำเบื้องต้น กรณีที่ไม่ใส่เครื่องป้องกันหรืออาศัยอยู่ร่วมบ้าน ให้งดปฏิบัติงาน 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ
และตรวจหาเชื้อแบบ ATK จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

     ครั้งที่ 1 คือ วันที่ทราบเรื่องว่าสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 

     ครั้งที่ 2 นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ 7 วัน 

     ครั้งที่ 3 นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ 14 วัน 

   (5) ทุกรณีที่ผล ATK เป็นบวกให้รีบแจ้งให้ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทราบ
ทันที และรีบเข้ากระบวนการรักษา ตามแนวทางของพ้ืนที่ที่พักอาศัยอยู ่

   (6) กรณีท่ีป่วยยืนยัน ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เมื่อรักษาครบตามกระบวนการและ

ไม่มีอาการแล้ว ให้กลับมาปฏิบัติงานที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้น  
มาแสดงเป็นหลักฐาน 

   (7) บุคลากร งดรับประทานร่วมกัน และงดทำงานร่วมหรือข้ามห้องพัก 

      2.4 มาตรฐานอื่นๆ ให้ปฏิบัติตาม “คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19” ฉบับ มิถุนายน 2563 และ “หลักสูตรการเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค” ฉบับ มิถุนายน 2563 

 แนวปฏิบัติด้านผู้รับบริการ (COVID-FREE Customer) 
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 3.1 การเฝ้าระวังและป้องกันโรค 

                          (1) สำรวจความต้องการและความจำเป็นของครอบครัวในการให้เด็กมารับบริการ  
ที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรณีบุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลเด็ก ให้เลือกตามความจำเป็นของครอบครัวเป็น
ลำดับแรก) 

       (2) เด็กปฐมวัยหรือสมาชิกทุกคนในครอบครัว ต้องได้รับการตรวจ Antigen Test Kit  
(ATK) ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ (ก่อนเปิดไม่เกิน 7 วัน) อยู ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร) 

       (3) เด็กปฐมวัยและสมาชิกทุกคนในครอบครัว ประเมินความเสี่ยงของตนเองเป็นประจำ 
ทุกวันผ่าน Thai Save Thai ก่อนเข้ารับบริการ และลงทะเบียนเข้า-ออกจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกครั้ง  
หากพบว่ามีความเสี ่ยงปานกลางหรือเสี ่ยงสูงให้งดการเข้ารับบริการ (อาจให้บริการด้วยแอพพลิเคชั ่นอ่ืน 
ที่ทางราชการกำหนด หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน) 

       (4) เด ็กปฐมว ัยและสมาช ิกทุกคนในครอบครัว ปฏิบ ัต ิตามมาตรการส ่วนบ ุคคล 
อย่างเคร่งครัด มุ่งลดการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อโดยยึด Universal Prevention 

 3.2 การมีภูมิคุ้มกัน 

      สมาชิกทุกคนในครอบครัวของเด็กปฐมวัย ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์ 100 
เปอร์เซ็นต์ (อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร) 

                     3.3 การตรวจคัดกรองเชื้อ 

       (1) การตรวจ ATK ของครอบครัวและเด็กปฐมวัย ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

             ก) เด็กปฐมวัยหรือสมาชิกทุกคนในครอบครัว ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด (สีแดงเข้ม) หากไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยการตรวจแบบ ATK 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีอาการ 

    ข) เด็กปฐมวัยหรือสมาชิกทุกคนในครอบครัว ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
พ้ืนที่ควบคุม (สีแดงและสีส้ม) หากไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยการตรวจแบบ 

ATK ทุก 2 สัปดาห์ หรือเมื่อมีอาการ 

        (2) กรณีเด็กที่มีอาการ ติดเชื้อทางเดินหายใจ (มีอุณหภูมิกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 
หรือ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก คัดจมูกหายใจไม่สะดวก อาจมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสีย) หรือมีความเสี่ยง ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

   ก) กรณีเด็กมีอาการ 

      - หยุดการมารับบริการที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

      - ให้ปรึกษาแพทย์เพ่ือทำการตรวจรักษาจนหายเป็นปกติ 



138 
 

            ข) กรณีเด็กที่มีความเสี่ยงการสัมผัสกับบุคคลในครอบครัวหรืออาศัยอยู่ร่วมบ้านกับ
ผู้ป่วยยืนยัน ทั้งที่มีและไม่มีอาการ ให้หยุดการมารับบริการที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและปฏิบัติ ดังนี้ 

      - ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา ตามมาตรฐานทางการแพทย์ คำแนะนำ
เบื้องต้น หาเชื้อด้วยการตรวจแบบ ATK จำนวน 3 ครั้ง โดย 

        ครั้งที่ 1 คือ วันที่ทราบเรื่องว่าสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 

        ครั้งที่ 2 นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้าย ครบ 7 วัน 

        ครั้งที่ 3 นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้าย ครบ 14 วัน 

            ค) ทุกกรณีที่มีผล ATK เป็นบวก ให้รีบแจ้งให้ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทราบทนัที 
และรีบเข้ากระบวนการรักษา ตามแนวทางของพ้ืนที่ที่พักอาศัยอยู่ 

   ง) กรณีที่ป่วยยืนยันด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เมื่อรักษาครบตามกระบวนและไม่มี

อาการแล้ว ให้มารับบริการที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้น มาแสดง 

เป็นหลักฐาน 

 3.4 มาตรการอื่นๆ ให้ปฏิบัติตาม “คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19” ฉบับ มิถุนายน 2563 และ “หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค” ฉบับ มิถุนายน 2563 

 มาตรการแผนเผชิญเหตุสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเมื ่อพบผู้ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

  เมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตั้งแต่ 1 รายขึ้นไปในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ดำเนินการ 

ดังนี้ 

 1. ปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 3 วัน เพื่อประเมินความเสี่ยง วางแผนสอบสวน
ป้องกันการแพร่กระจายโรค โดยแยกผู้สัมผัสใกล้ชิด (High risk Contact) ออกจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เพ่ือกักตัว 14 วัน (อาจพิจารณากักตัว 7 วัน และตรวจ ATK หากผลเป็นลบ ให้กลับเข้ามาในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยได้) และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 กระทรวง

สาธารณสุข 

 2. ทำความสะอาดพื้น อุปกรณ์ ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19  

 3. เมื่อได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินการได้ ต้องปฏิบัติตาม “แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข
เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 กรณีปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ

เข้มงวด มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)  สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” อย่างเคร่งครัด 
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                     ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

                    1. กรณีการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและคนที่อยู่บ้านเดียวกับเด็ก
ควรได้รับวัคซีนครบทุกคน  

   2. ควรจัดทำแผนฟ้ืนฟูพัฒนาการเด็ก เนื่องจากในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
วิด 19  เด็กไม่มีการเข้าสังคม เล่นแต่เกมส์ในโทรศัพท์มือถืออยู่ที่บ้าน ทำให้พัฒนาการช้ากว่ามาตรฐาน ดังนั้น

กรุงเทพมหานครควรจัดทำแผนในการตรวจและฟ้ืนฟูพัฒนาการเด็กด้านต่างๆ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และโภชนาการควบคุมดูแลการเดินทางไปกลับของเด็ก 

               5) แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ “Bangkok 
sandbox” 

                   โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มของสถานการณ์

คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจำนวนในระดับคงที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งและผู้ได้รับการ
รักษาจนหายเป็นปกติมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนและขับเคลื่อนแผนการ
ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ซึ ่งปัจจุบันอัตราการได้รับวัคซีนเพิ ่มขึ้น  
อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศ รัฐบาลจึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีการฟื้นฟูประเทศ  
เพื่อประโยชน์ด้านการใช้ชีวิตความเป็นอยู่และด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชน ในเบื้องต้นจึงเห็นควรให้มีการเปิด
พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นปัจจัยเอื้อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ  
ได้มากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและภาคธุรกิจบริการที่เกี ่ยวเนื่อง ในการนี้รัฐบาลได้เตรียมความพร้อม โดยประสาน  
ความร่วมมือกับประเทศต้นทางและบูรณาการการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน  
ในการกำหนดมาตรการรองรับเพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุก เฉินเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบควบคู่กับการกำหนดมาตรการทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด  
ให้ประชาชนมีความปลอดภัย รวมทั้งสร้างความม่ันใจแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชน อันจะส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินการควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังที่เริ่มปฏิบัติกันในประเทศต่างๆ ที่มีสถานการณ์คล้ายคลึงกัน 

 สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครได้จัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
Standard Operation Procedure (SOP) ดังนี้ 

  มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 

  ระยะที่ 1 Pre-Arrival ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย 

    - สำหรับการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ผู้เดินทางจะต้องยื่นของ Certificate of 
Entry (COE) หรือแพลตฟอร์มที่ทางราชการกำหนด หรือใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทยเช่นเดียวกับ
ทุกคนที่เดินทางมาประเทศไทยในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  
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    - ผู้โดยสารต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศต้นทาง โดยวัคซีนจะต้อง  

ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และต้องส่ง

หลักฐานการฉดีวัคซีนเม่ือลงทะเบียน COE หรือ แพลตฟอร์มที่ทางราชการกำหนด 

   - สำหรับชาวต่างชาติจะต้องมีวีซ่าและกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุม รวมถึง

การรักษาที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามที่ราชการกำหนดที่ครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่เข้ามา  

ในประเทศไทย 

    - การเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงหนังสือรับรองว่า

ปลอดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือ COVID-19 free certificate ที่ออกให้ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึง

ประเทศไทยและใบรับรองการฉีดวัคซีน สำหรับเด็กต้องผ่านการทดสอบโควิด 19 ที่สนามบินหรือสถานที่  

ที่กำหนด 

    - ทุกคนต้องเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด 

    - ผู ้เดินทางต้องเข้ารับการตรวจหาเชื ้อไวรัสโควิด 19 โดยออกค่าใช้จ่ายเอง 

(โดยทั่วไปโรงพยาบาลจะให้บริการตรวจ corona virus และแพ็คเกจของการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 

แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของการทดสอบและสถานที่ตรวจ) 

  ระยะที่ 2 Arrival/During Your Stay เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมืองระหว่าง
พำนักในกรุงเทพมหานคร 

  1. กรณีจังหวัดนำร่องเพ่ือการท่องเที่ยว 

   - ติดตั้งแอปพลิเคชั่นตามที่ราชการกำหนด 

   - เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ณ โรงแรมที่พัก หรือสถานที่ที่กำหนด 

   - เดินทางเข้าที่พักท่ีได้มาตรฐาน SHA+ ด้วยพาหนะที่ได้มาตรฐาน SHA+ 

   - รอผลตรวจในโรงแรมที่พัก หากผลการตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโควิด 19 วันต่อไป

สามารถเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครได้ 

   - ต้องพำนักในกรุงเทพมหานครและเข้าพักในโรงแรมที ่ได ้จองไว้ตามที ่ระบุ  
ใน SHABA ทั้งนี้ สามารถเลือกจองที่พักได้ไม่เกิน 2 โรงแรมในระยะเวลา 7 คืน ตามท่ีได้รับการยืนยันในระบบ 
SHABA 

   - ในกรณีที ่ เข ้าพักในกรุงเทพมหานคน้อยกว่า 7 คืน ต้องเดินทางกลับด้วย
ยานพาหนะ ที่ได้มาตรฐาน SHA+ โดยใช้สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง เท่านั้น เพื่อต่อเที่ยวบินตรง
ออกนอกราชอาณาจักรไทยทันที 



141 
 

   - ตรวจ RT-PCR ตามระยะเวลาที่พำนัก (ในวันที่ 6 - 7) 

 2. กรณีเปิดประเทศ 

   - ติดตั้งแอปพลิเคชั่นตามที่ราชการกำหนด 

   - เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ณ โรงแรมที่พัก หรือสถานที่ที่กำหนด 

   - เดินทางเข้าที่พักท่ีได้มาตรฐาน SHA+ ด้วยพาหนะที่ได้มาตรฐาน SHA+ 

   - รอผลการตรวจในห้องพัก หากผลการตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโควิด 19 วันต่อไป สามารถ

เดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครได้ 

   - เข้าพักท่ีโรงแรมท่ีได้มาตรฐาน SHA plus ตามท่ีได้รับการยืนยันในระบบ SHABA 

  ระยะที่ 3 Before Departure ออกเดินทางออกนอกกรุงเทพมหานครหรือเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรไทย 

    - หลักฐานยืนยันว่าได้พำนักในกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 7 คืน สำหรับการเข้ามา 
ในกรณีจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว (2.1) และ 1 คืนในกรณีเปิดประเทศ (2.2) 

    - หลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส (ใบรับรองการฉีดวัคซีน) 

    - หลักฐานการตรวจแบบ RT-PCR ในประเทศไทยครั้งล่าสุด 

    - ปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุขจากประเทศต้นทาง ปลายทาง หรือ WHO 
กำหนด 

 มาตรฐานขั ้นตอนการปฏิบัติงาน Standard Operation Procedure (SOP) สำหรับ
จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 11 เรื่อง ดังนี้ 

   SOP 1  มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ 

     ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง 

   SOP 2  มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางจากสนามบิน 

     เข้าที่พักโดยไม่แวะพักระหว่างทาง 

   SOP 3  มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางถึงโรงแรม
    ที่พัก หรือโฮมสเตย์ 

   SOP 4  มาตรฐานการท่องเที่ยวทางน้ำและการเดินเรือ 

   SOP 5  มาตรฐานสำหรับมัคคุเทศก์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ 

   SOP 6  มาตรฐานการจัดการของเสียและขยะต่างๆ 
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   SOP 7  มาตรฐานสำหรับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

   SOP 8  มาตรฐานสำหรับการบริการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ 

   SOP 9  มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 

   SOP 10 มาตรฐานการเดินทางท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานคร 

   SOP 11 มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA / SHA+ 

                     ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 1. กรุงเทพมหานครควรติดตามกำกับการดำเนินการตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
Standard Operation Procedure (SOP) ทั้ง 11 SOP อย่างเคร่งครัด 

 2. จัดทำแผนและเร่งรัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้ได้เกินกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อประโยชน์ด้านการ 
ใช้ชีวิตความเป็นอยู่และด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชน 

               6) แนวทางการแยกกักผู ้ป ่วยโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน 

(Community Isolation) 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบัน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 

โดยเฉพาะในสถานประกอบการ แคมป์คนงานหรือชุมชนที่อยู่ร่วมกันหรือในโรงเรียน ในหน่วยงาน ขณะที่  
ในหลายจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร จังหวัดแถบปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ มีปัญหาในด้านการบริหารจัดการ
เตียงผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19  รอรับการรักษาจำนวนมาก 

 ดังนั้น เพื่อสามารถให้การวินิจฉัยเร็ว ลดอาการรุนแรงจากโรคและการเสียชีวิต การจัดบริการ 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยและลดการแพร่ระบาดในชุมชน 

 ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่มีอาการไม่รุนแรงอาจรับการแยกกักตัวที่บ้าน (Home 

Isolation) หรือเข้ารับการแยกกักในชุมชน (Community Isolation) หากมีอาการรุนแรงขึ้นสามารถนำส่ง
โรงพยาบาลต่อไป อย่างไรก็ตามในช่วงปลายสัปดาห์แรก ผู้ป่วยบางรายอาจะมีอาการมากขึ้นได้ ผู้ป่วยควร
สังเกตอาการตนเอง และเข้าไปรับการตรวจประเมิน เพ่ือให้ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมได้ 

 ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่มีอาการน้อยหรืออาการดีขึ้นแล้ว แต่อาจจะยังมีเชื้อไวรัส 

ที่ก่อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่ในสารคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยระยะเวลาหนึ่งหลังจากเริ่มป่วย ดังนั้น 

ผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล จึงจำเป็นต้องแยกตัวเองจากผู้อ่ืนขณะอยู่ที่บ้านเป็นเวลา

อย่างน้อย 14 วัน นับตั้งแต่ที่เริ่มป่วย เพื่อลดการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น หลังจากนั้นแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย
และระมัดระวังสุขอนามัยส่วนบุคคลต่อไปตามมาตรฐานวิถีใหม่ (New normal) 
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 การแยกกักในชุมชน (Community Isolation) 

 - กรณีที่มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในชุมชนจำนวนมาก การจัดระบบบริการด้านการแพทย์

และสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในชุมชน เพื่อการวินิจฉัยเร็ว รักษาให้เร็ว ลดการเสียชีวิต 

และลดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน ครอบคลุมทั้งในส่วนของสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ รวมถึง

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในส่วนบุคคล และส่วนรวม 

 - ปรับบางส่วนในชุมชนให้เป็นศูนย์แยกกักในชุมชน (ศูนย์พักคอย) เพื่อลดการเคลื่อนย้ายเข้า 

– ออกในชุมชนนั้น 

 การจัดตั้ง Community Isolation Center 

 - สามารถใช้กับสถานที่ เช่น หมู่บ้าน วัด โรงเรียน หรือที่พักคนงานก่อสร้างหรือชุมชนที่ยินดี 
                           สมัครใจ 

 - ชุมชนยอมรับ สามารถรับผู้ป่วยในชุมชนได้ 

 - มีสถานที่ที ่สามารถจัดตั้งศูนย์แยกกักในชุมชน (ศูนย์พักคอย) เพื ่อดูแลผู ้ป่วยได้ประมาณ  
                         200 ราย 

 - จัดตั้งศูนย์ติดตามอาการผู้ป่วยได้ 24 ชั่วโมง 

 - สามารถประสานนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลหากผู้ป่วยมีอาการแย่ลง 

 - มีสิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะหรือได้รับการปรับปรุงเพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดออกนอกชุมชน 

 เกณฑ์ในการรับผู้ป่วยยืนยัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแยกกักตัว 

ในชุมชน 

 ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในชุมชนเป็นผู้ป่วยใหม่ หรือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด  

19 ที่รักษาดีขึ้นระยะหนึ่ง ดังนี้ 

 - เป็นผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื่อไวรัสโควิด 19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 

 - ทุกกลุ่มอายุอาจอยู่ร่วมเป็นครอบครัวได้ 

 ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อทุกรายจะได้รับการตรวจประเมินสุขภาพจิตตามแบบฟอร์มการประเมินรายบุคคล 

ของกรมสุขภาพจิตก่อนเข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกัก โดยขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ 

                    ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

                     1. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยกำหนดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิกายและ
รายงานทุกวัน  
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                     2. มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน และมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ สิ่งปฏิกูลและ
สุขาภิบาล 

  3. สถานที่จัดตั ้งศูนย์แยกกักกันตัว (Community Isolation) ไม่ควรอยู ่ในชุมชนแออัด เช่น 

ตลาดสด 

                7) แนวทางการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) 

  จากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ขยายเป็นวงกว้าง 

ในทุกสาขาอาชีพและทุกกลุ่มวัย ซึ่งมีผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ ชุมชน และครอบครัวจำนวนมาก อาจมีข้อกำจัด 

ในการเข้ารับการกักกันตัวหรืออยู่ในระหว่างการรอเตียงเข้ากักกันตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ เพื่อควบคุมป้องกัน

โรค มิให้แพร่กระจายไปสู่ชุมชนและสถานการณ์การระบาดของโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงมี  

ความจำเป็นที่จะต้องมีการกักกันตัวที่บ้าน (Home Isolation)    

 การแยกกักตัวที่บ้านผ่านระบบติดตามดูแลอาการ ทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด 19 

อาการไม่รุนแรงหรือยู่โรงพยาบาลมาแล้วอย่างน้อย 7 – 10 วัน สามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านต่อ โดยต้องผ่าน 
ความยินยอมของแพทย์และความสมัครใจของผู้ป่วย 

  การแยกกักตัวที่บ้านจะช่วยลดความติดขัดของระบบการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  

ที่มีจำนวนมากทำให้ระบบบริการสามารถตอบสนองต่อผู้ที่มีความจำเป็นเฉพาะหน้าได้มากข้ึน 

  ข้อดีของการแยกกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยสีเขียว 

   - ลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อเพ่ิม 

   - การอยู่บ้าน ช่วยลดความเครียด ทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นและสุขภาพจิตที่ดีทำให้ร่างกาย
ฟ้ืนตัวได้เร็วขึ้น 

   - ช่วยให้คนป่วยที่เพิ่งตรวจพบเชื้อได้รับการดูแลรักษาที่เร็วขึ้น แก้ปัญหาเดิมที่เข้าไม่ถึง
บริการ 

  ข้อปฏิบัติของผู้ปว่ยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อแยกกักตัวที่บ้าน 

  - สะอาดเสมอ ล้างมือเป็นประจำอย่างถูกวิธีอย่างน้อย 30 วินาที โดยเฉพาะหลังการไอจามและ
ขับถ่าย 

  - ฆ่าเชื้อเมื่อสัมผัส ผู้ป่วยควรคอยทำความสะอาดของที่มีการสัมผัสร่วมกันหลังมีการหยิบจับ 
เช่น ลูกบิดประตู สวิตซ์ไฟ เพื่อไม่ให้คนอื่นที่มาใช้ต่อ เสี่ยงรับเชื้อ 

  - ระวังการไอจาม หากรู้สึกอยากไอจาม ต้องออกให้ห่างคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร และหันหน้า 
ไปทางตรงข้ามกับคนอื่น หากไอจามขณะสวมหน้ากากไม่ต้องเอามือปิด และไม่ต้องถอดหน้ากาก เพราะเชื้ออาจ
ติดมากับมือ แต่ถ้าไอจามตอนไม่สวมหน้ากากให้ใช้ต้นแขนด้านในปิดปากและจมูก 
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  - สวนหน้ากากเมื่อเจอผู้อื่น หากจำเป็นต้องเจอผู้อื่นให้สวมหน้ากากไว้ตลอด ทิ้งหน้ากาก 
(อนามัย) หรือซักทำความสะอาด (หน้ากากผ้า) หลังใช้ครบ 8 ชั่วโมง หรือเมื่อพบว่าหน้ากากเปียกชื้น มีรอย
สกปรก คนดูแลผู้ป่วยหากจำเป็นต้องเข้ามาหาผู้ป่วยต้องสวมหน้ากากอนามัย 

  - เสื้อผ้าเครื่องนอนต้องสะอาด ซักผ้าปูเตียง ผ้าขนหนูด้วยสบู่หรือผงซักฟอก หากใช้เครื่องซักผ้า
ให้ซักด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าในน้ำอุณหภูมิ 60 – 90 องศาเซลเซียส 

   อาการแบบไหนต้องรีบติดต่อแพทย์ขณะกักตัวท่ีบ้าน 

   - ไข้สูงมากกว่า 38.5 องศาเซลเซียส 

   - ท้องเสีย อาเจียน กินอาหารไม่ได้ 

  - วัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วได้ต่ำกว่า 96 เปอร์เซ็นต์ 

   - หายใจไม่สะดวกติดขัดพูดเป็นประโยคยาวๆ ไม่ได้ 

   - ไอมากขึ้น แน่นหน้าอกต่อเนื่องนอนราบไม่ได้ 

  - มีอาการซึมลง เรียกไม่รู้สึกตัวหรือไม่ตอบสนอง 

  นอกจากนี้ หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติอื่นๆ ให้รีบติดต่อแพทย์เช่นกันหรือมีข้อสงสัยอื ่นๆ  
ให้โทรสอบถามโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยอยู่ในระบบ 

  การจัดการขยะติดเชื้อ ช่วงแยกกักตัวที่บ้าน ขยะติดเชื้อ ได้แก่ ขยะปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย  
สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ภาชนะใส่อาหาร ชุดตรวจโควิด เป็นต้น 

  วิธีจัดการขยะติดเชื้อเพื่อทุกคนปลอดภัย 

  1. เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อทุกวัน ใส่ถุงขยะ 2 ชั้น (ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้ถุงขยะสีแดงสำหรับ
ขยะติดเชื้อ) 

  2. ถุงขยะชั้นแรกเมื่อใส่ขยะติดเชื้อแล้วให้ราดด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ 
น้ำยาฟอกขาว เพ่ือทำลายเชื้อ 

  3. มัดปากถุงให้แน่น แล้วฉีดฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง 

  4. ซ้อนด้วยถุงอีกชั้น รัดให้แน่น ฉีดฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง 

  5. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 

   ข้อปฏิบัติของผู้ดูแลผู้ป่วยท่ีแยกกักตัวที่บ้าน 

  - สวมหน้ากากอย่างถูกวิธีตลอด เมื่อยู่ใกล้ อยู่ห้องเดียวกันหรือเวลานำอาหารไปให้ผู้ป่วย 

  - อย่าจับส่วนด้านหน้าของหน้ากากโดยเด็ดขาด เพราะอาจมีเชื้อ 

  - หากหน้ากากเปื้อนหรือเปียกชื้นรีบเปลี่ยนทันที 
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  - ทิ้งหน้ากากในถุงขยะติดเชื้อ 

  - ระวังการสัมผัสใบหน้าตัวเองและสารคัดหลั่งต่างๆ ของผู้ป่วย เช่น น้ำลาย  น้ำมูก 

  - สวมถุงมือเมื่อต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยและล้างมือทุกครั้งหลังถอดถุงมือ 

  - ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน เช่น จานชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าขนหนู เครื่องนอน 

  แยกกักตัวที่บ้านสิ้นสุดเมื่อไหร่ และข้อปฏิบัติหลังจากหายป่วย 

  เมื่อไหร่สิ้นสุดการแยกกักตัวที่บ้าน ขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์ผู้ดูแล 

  ข้อปฏิบัติหลังหายป่วย 

  - ยังต้องระวังตัวอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั ่นล้างมือ  
เพ่ือป้องกันการติดชื้อซ้ำ 

  - พยายามแยกตัวจากคนอ่ืน เลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกับคนอ่ืน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง จนครบ 1 เดือนนับจากวันที่กักตัว 

  - หากยังไม่ฉีดวัคซีน แนะนำให้ฉีดวัคซีน โดยเว้น 3 - 6 เดือน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ 

                    ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 1. ควรมีการอำนวยความสะดวกในเรื่อง อุปกรณ์ เครื่องมือ ยารักษา อาหาร ต้องพร้อมส่งให้
ประชาชนที่กักกันตัวอยู่ที่บ้านให้รวดเร็วที่สุด  

 2.  ควรจ่ายยา Favipiravir ให้ผู้ป่วยให้เร็วที่สุด และติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 

                     3. ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำร่วมกัน ปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำ หลังใช้ 
ให้ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ทันทีด้วยน้ำยาฟอกผ้าขาว 

 4. เปิดประตู หน้าต่าง เพ่ือให้อากาศถ่ายเท 

ส่วนที่ 3  การดำเนินงานด้านนิติบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข 

            3.1  การดำเนินงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ 

 1. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนจากกรณีการยกเลิกสัญญา 
หน่วยบริการสาธารณสุขและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 

                ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ยื ่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญ
ศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนจากกรณีการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการสาธารณสุข และการเร่งรัดการใช้จ่าย
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ซึ่งสภากรุงเทพมหานคร ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ญัตติดังกล่าว ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่  (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 
2563 เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ไปแล้วนั้น 



147 
 

      คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตั ้งคณะอนุกรรมการฯ โดยมีกรรมการในคณะกรรมการ  
การสาธารณสุข เป็นประธานอนุกรรมการ มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา  
ในการดูแลประชาชนจากกรณีการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการสาธารณสุข และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 5 คณะ 
ดังนี้ 

     1. คณะอนุกรรมการศึกษาเพื ่อแก้ไขปัญหาในการดูแลประชาชนจากกรณีการยกเลิก
สัญญาหน่วยบริการสาธารณสุขและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมี  
นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นประธานอนุกรรมการ 

     2. คณะอนุกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเขต กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก โดยมี นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นประธานอนุกรรมการ 

     3. คณะอนุกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเขต กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง โดยมี พลเอกโกญจนา จุณณะภาต เป็นประธานอนุกรรมการ 

     4. คณะอนุกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเขต กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือและกรุงเทพใต้ โดยมี นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการ 

     5. คณะอนุกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกรุงธนใต้ โดยมี พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา เป็นประธานอนุกรรมการ 

              คณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี ่ยวเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตาม 
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เกิดประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง (อยู่ระหว่างดำเนินการ)   

                   2. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขับเคลื ่อนตามพระราชบัญญัติควบคุม 
การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

     เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้คำแนะนำว่า “เด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือนควรได้กินนมแม่อย่างเดียว และกินนมแม่ควบคู่อาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปี หรือ
นานกว่านั้น” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กอย่างมีคุณภาพ จึงตั้งเป้าหมายในปี 2568 
ให้มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6 เดือนอย่างน้อย ร้อยละ 50 โดยมีผลการสำรวจในปี 2557 – 
2560 ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน น้อยที่สุด คือ ประเทศไทย
ซึ่งอัตราไม่ถึงร้อยละ 25 เนื่องจากวิถีชีวิตของมารดาในเขตเมืองกรุงเทพมหานครไม่เอื้ออำนวยให้มารดาหลัง
คลอดสามารถเลี้ยงดูบุตรได้นาน 6 เดือน จากสถิติอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนย้อนหลัง 3 
ปี ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ พบว่า ปี 2561, 2562 และ 2563 มีจำนวนร้อยละ 24.12, 
25.52 และ 26.90 ตามลำดับ (คิดอัตราส่วนจากจำนวนเด็กที่มารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี) อีกทั้งสถาน
ประกอบการ สถานที่ทำงานที่มีบุคลากรเป็นหญิงหลังคลอดมีการจัดสวัสดิการน้อย เรื่องของการจัดบริการมุม
นมแม่ รวมไปถึงสื่อโฆษณาและการตลาดของอาหารสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็กที่ทำการตลาดโน้มน้าว 
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ชักชวนด้วยการส่งเสริมการตลาด แจกของ ลดราคา ให้กลุ่มมารดาหลังคลอดที่มีอุปสรรคในการให้นมแม่ 
หลังคลอดมาใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยขัดขวางการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถึง 6 เดือน 

         พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
ประกาศใช้บังคับเพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและ 
เด็กเล็กที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
อย่างน้อย 6 เดือน กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย ให้ความสำคัญและมีการ
ดำเนินงานปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีนโยบายและมาตรการสำคัญ 
ที่ใช้ในการดำเนินการคือ  

     1. การปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพ่ือปกป้องสิทธิและสุขภาพของเด็กทุกคนไม่ให้เสียโอกาสในการ
กินนมแม่ ผ่านการควบคุมวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสม 

     2. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยการสื่อสารสร้างความรอบรู้ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 
เพื ่อสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลของผู ้รับให้กว้างขวางขึ ้น อีกทั ้ง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้  
ตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่และการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก เพื่อการดูแล  
ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ 

     3. การสน ับสน ุนการเล ี ้ยงล ูกด ้วยนมแม่ โดยการส ่งเสร ิมการจ ัดต ั ้ งม ุมนมแม่  
ในสถานประกอบกิจการ และการขนส่งน้ำนมแม่ เพื่อให้แม่ที่ต้องกลับไปทำงานหรือมีความจำเป็นต้องอยู่
ห่างไกลลูกยังคงสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนื่อง 

     อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีสภาพปัญหาในประเด็น การประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารสาธารณะ เพื่อให้เกิดกระแสที่เป็นวงกว้างในเรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่ง เสริม
การตลาดฯ แก่ประชาชน ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักและรอบรู้เท่าทันสื่อโฆษณาส่งเสริมการตลาดของ
บริษัทนมผง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังและการแจ้งเรื่องร้องเรียนการละเมิดพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดฯ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ปัญหาการขับเคลื่อนเชิง
นโยบายด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเขตเมือง เช่น การส่งเสริมให้มี
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ให้บริการสุขภาพแม่และเด็กปฏิบัติตามบันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จของการ
เลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ การจัดให้มีมุมนมแม่ในสถานประกอบการ การส่งเสริมให้มีการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่  
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยยังมีน้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการขับเคลื่อน  
การดำเนินงานตามกฎหมาย เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้หญิงหลังคลอดสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย  
6 เดือน จึงเห็นควรให้สภากรุงเทพมหานครตั ้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขับเคลื ่อนตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริม  
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
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      คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทาง 
การขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560  
เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งสภากรุงเทพมหานคร ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าว  
ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันพุธที่ 
27 มกราคม 2564 

    คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการศึกษา ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
กับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ เรียบร้อยแล้ว  

                   3.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการสุขาภิบาลตลาดและสถานที่ต่างๆ ในการป้องกันและ
ควบคุมโรค 

       จากสถานการณ์ปัญหาโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาด  

พบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงจากตลาดบางแคและตลาดในเขตสะพานสูง ซึ่งปัญหาการแพร่ระบาดของโรคจากตลาดสด

และตลาดอ่ืนๆ ในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะตลาดประเภทที่ 2 (ไม่มีอาคารถาวร) ส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่ปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย มีการสร้างหลังคาถาวร การระบายอากาศภายในตลาดไม่เพียงพอ ทำให้การควบคุมการระบาด 
ของโรคทำได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผงค้าถาวร ซึ่งไม่ใช่ตลาดสด เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ ที่มีพาหะจากสัตว์ 
นำโรค เช่น แมลงสาบ หนู รวมถึงโรคติดต่ออันตราย เช่น วัณโรค ประกอบกับ ตลาดบางแห่งไม่ปฏิบัติ 

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล 

อย่างเคร่งครัด ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค  จึงควรให้มีการปรับปรุงพัฒนา
ตลาดในกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ทั ้งตลาดของ
กรุงเทพมหานครและตลาดเอกชน เช่น ให้มีระบบระบายอากาศและสุขาภิบาลตลาดที่ดี เข้มงวดให้ตลาดปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล  

โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยของผู ้ค้า ลูกจ้าง ผู้บริโภคอย่างถูกต้องตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด การเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล ให้มีจุดบริการล้างมือ และแอลกอฮอล์เจลติดตั้งไว้ภายในตลาด  

       คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการ
สุขาภิบาลตลาดและสถานที่ต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งสภากรุงเทพมหานคร ได้ตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าว ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) 
ประจำปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)      

                   4.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและภัยในระดับพื้นที่ 

       สืบเนื่องจากสภากรุงเทพมหานครได้มีการตั ้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการ
ควบคุมและป้องกันโรคในกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการวิสามัญ  
มีข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ ควรจัดให้มี
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้ผู ้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ
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ควบคุมโรคติดต่อขึ้นในทุกอำเภอหรือทุกเขตอย่างน้อยหนึ่งหน่วย เพื่อทำหน้าที่ในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค 
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด เป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
ระดับพ้ืนที่ ประกอบด้วย ประชาชนที่เป็นจิตอาสาที่ได้รับการอบรมจากกรุงเทพมหานครเข้ามาทำหน้าที่ให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดต่อ ตรวจจับภัยจากโรคติดต่อ (2) หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับเขต ประกอบด้วย  
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข ทำหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจจับ แจ้งเตือน 
รายงาน ดูแลรักษาผู้ป่วย และ (3) หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับสูง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม
โรคติดต่อระดับสูงจากระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดต่ออันตราย ฯลฯ 

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น 

ในปัจจุบันมีความรุนแรงอย่างมาก ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็น
แหล่งชุมชนมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างแออัด เกิดการแพร่เชื้อกระจายของเชื้อโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมการ
ป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องให้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับพื้นที่ 
(Community Responder Unit) เพื่อทำหน้าที่ในการเฝ้าระวัง สอบสวนและป้องกันโรคในชุมชน โดยอาศัย
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดตั้ง
อาสาสมัครชุมชน (อสช.) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคในระดับพื้นที่ด้วยการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  

      คณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่อง
การป้องกันและควบคุมโรคระบาดและภัยในระดับพื้นที่ ซึ่งสภากรุงเทพมหานคร ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาญัตติดังกล่าว ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปี
พุทธศักราช 2564 เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

            3.2  พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ 

                   ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  
พ.ศ. .... 

 ตามที่ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบให้คณะกรรมการการสาธารณสุข พิจารณาก่อน  
การประชุมสภากรุงเทพมหานครเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่า ยอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... ซึ ่งผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอสภากรุงเทพมหานครเพื ่อพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ กท 0714/3252 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นั้น 

 คณะกรรมการการสาธารณสุขได้ประชุมครั้งที่ 39/2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564  
เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยได้เชิญผู้แทนกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย เข้าร่วมประชุมด้วย 
คณะกรรมการฯ มีความเห็นสรุปได้ ดังนี้ 

 1. ประเด็กหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง สถานที่
จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... แยกเป็น 

     1.1 สถานที่จำหน่ายอาหาร 
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                              โดยที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร 
พ.ศ. 2561 กำหนดมาตรการในการจัดการสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อให้สถานที่จำหน่าย
อาหารมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งมีผลให้การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะ
ของสถานที ่จำหน่ายอาหาร สุขลักษณะของกรรมวิธ ีการจำหน่าย ทำ ประกอบ ปรุง เก็บรักษาอาหาร 
สุขลักษณะของภาชนะอุปกรณ์ น้ำใช้และของใช้อื่น สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร 
และผู้ให้บริการ รวมทั้งการป้องกันเหตุรำคาญและการป้องกันโรคติดต่อ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545 ไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว สมควร
แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารที่ต้องมี การควบคุม กำกับ
ดูแลภายในเขต กรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล ่าว จึงจำเป็นต ้องตราข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้ 

     1.2 สถานที่สะสมอาหาร 

           โดยที่คณะกรรมการสาธารณสุขได้ออกคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับ
ที่ 2/2548 เรื่อง ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานที่สะสมอาหาร ประเภทร้านมินิมาร์ท และ 
ฉบับที่ 4/2549 เรื่อง ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับสถานที่สะสมอาหารประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต 
เพื ่อเป็นการควบคุมหรือกำกับดูแลการดำเนินกิจการสถานที ่สะสมอาหาร ประกอบกับข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื ่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545 กำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธ ีการ และเงื ่อนไขในการควบคุมสถานที ่สะสมอาหารใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการสุขลักษณะของสถานที่สะสมอาหารที่ต้องมี
การควบคุมกำกับดูแลภายในเขต กรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข และ
สภาพการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

 2. ประเด็นแก้ไขท่ีสำคัญ 

     2.1 แก้ไขบทอาศัยอำนาจ โดยแก้ไขเพิ่มพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2560 

     2.2 ปรับโครงสร้างโดยแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับกฎกระทรวงสุขลักษณะ
ของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2560 จากเดิมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545 จะกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะโดยรวมไม่แยกหมวดหมู่ชัดเจน 

  คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ควรตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ เพ่ือพิจารณารายละเอียดของ
ร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว 

สภากรุงเทพมหานครได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง  
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ  
สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 และตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
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ส่วนที่ 4  การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ 

            คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการฯ 2 คณะ ดังนี้ 

   1. คณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรค  

                คณะกรรมการการสาธารณสุข ประจำสภากรุงเทพมหานคร มีมติในคราวประชุมคณะกรรมการฯ  
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรค  โดย
มี นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและมี
ประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร  
การพาณิชย์ และการสื่อสาร อีกทั้งยังมีประชากรแฝงและประชากรต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  จึงทำให้การ
ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน 
ประกอบด้วย ผู้แทนกรมควบคุมโรค ผู้แทนกรมการแพทย์ ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนสำนักการแพทย์ ผู้แทนสำนัก
อนามัย ผู้แทนสำนักเทศกิจ ผู้แทนสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักการศึกษา ผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม ผู้แทนสำนัก 
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ผู้แทนโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ผู้แทนกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ผู้แทนกลุ่มเขต
กรุงเทพใต ้ผู้แทนกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ  ผู้แทนกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ผู้แทนกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และผู้แทน
กลุ่มเขตกรุงธนใต้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ และให้การดำเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่เกี ่ยวข้องกับมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้ง
สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้เป็นผลสำเร็จ 

                คณะอนุกรรมการฯ ได้ทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปี 
2564 จึงตระหนักถึงความสำคัญ ความเร่งด่วนในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นสำคัญ จึงได้
เชิญหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ได้รับทราบผลการ
ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโควิด 19  
อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกับหน่วยปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
หารือในเรื่องการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางที่ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นผลสำเร็จ  
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่องานด้านการสาธารณสุขและการให้บริการประชาชน โดยได้รายงานผล
การดำเนินการต่อคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว 
       2. คณะอนุกรรมการการอนามัยเด็ก  

             คณะกรรมการการสาธารณสุข ประจำสภากรุงเทพมหานคร มีมติในคราวประชุมคณะกรรมการฯ  
ครั ้งที ่ 28/2564 เมื ่อวันศุกร์ที ่ 2 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการการอนามัยเด็ก โดยมี  
นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ  คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาเรื ่อง  
การลงนามความร่วมมือข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.) ในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ เป็นการให้ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับสำนักงาน 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดำเนินการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กของกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ศูนย์ 

คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่มเกล้า โซน 10 เขตลาดกระบัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตบางกอกน้อย และศูนย์พัฒนาเด็ก
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เล็ก เขตหนองแขม  ให้ได้มาตรฐาน เป็นต้นแบบสำหรับศูนย์เด็กเล็กอื่น เพื่อให้เด็กเล็กคุณภาพชีวิตและสังคม 

ที่ดี แบ่งเบาภาระของผู ้ปกครอง ในการทำงานของ สสส. มีหลักการสนับสนุนการดูแลเด็กอายุ 0 - 3 ปี  

โดย สสส. ให้ความเห็นเรื่องการออกแบบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์ที่ได้มาตรฐานได้ดำเนินการ ดังนี้  

  1. การพัฒนาศักยภาพ  

  2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม  

  3. การพัฒนาระบบบริการ  

  4. การจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือ  

  5. การพัฒนาและนำเข้าใช้ข้อมูล  

  6. การพัฒนากฎ กติกา ระเบียบ แนวปฏิบัติ 
  แนวทางการดำเนินงาน  

  1. ศึกษาข้อมูลสถานการณ์และปัญหา  

  2. พิจารณาเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบท  

  3. พัฒนารูปแบบการดูแลเด็กปฐมวัย  

  4. พัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก คร ูนักวิชาการ และนักปฏิบัติการ 

5. ถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กปฐมวัย  
 แนวทางดำเนินการต่อไป  (Model Development) นำร่องศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  

  ในการดำเนินงานจะประสานงานร่วมมือ ประกอบด้วย 1)  ผู้นำชุมชน 2) ศูนย์พัฒนาเด็ก ครู 
ผู้ดูแลเด็ก 3) กรรมการชุมชน และ 4) กรรมการศูนย์ฯ เงื่อนไขในการดำเนินงานมีดังนี้  

  - สภาพแวดล้อมเป็นศูนย์พัฒนาเด็กภายในชุมชน  

  - การมีส่วนร่วมเป็นการดำเนินการโดยชุมชนเอง  

  - การรับดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก โดยเป็นเด็กภายในชุมชนเอง 
  ข้อมูลเพ่ิมเติม ศูนย์เด็กเล็กของกรุงเทพมหานคร เพ่ือประกอบการพิจารณา 

  สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร              
เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2527 โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมีทั้งหมด 292 ศูนย์ แบ่งเป็นอยู่ในชุมชน 261 ศูนย์ 
อยู่ใน 45 เขต ยกเว้นเขตพระนคร บางรัก บางบอน สัมพันธวงศ์ บางกอกใหญ่ อยู่ในวัดจำนวน ๑๙ ศูนย์  
ซึ่งได้รับโอนภารกิจมาจากกรมการศาสนา ใน 15 เขต ศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ชุมชน แหล่ง
ก่อสร้าง 10 ศูนย์ ใน 10 เขต รับโอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 2 ศูนย์ ใน 2 เขต มีเป้าหมายการอบรมเลี้ยงดู ต้องการพัฒนาให้มีความพร้อมและ
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สามารถเข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษาและเติบโตอย่างมีคุณภาพ ได้พัฒนาในสมรรถนะ 7 ด้าน ดังนี้  
1. ด้านสุขภาพ 2. ด้านอารมณ์ 3. สังคม 4. สติปัญญา 5. ภาษา 6. จริยธรรม 7. ความคิดสร้างสรรค์ 

  ปัญหาอุปสรรค 

  1. อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษาที่หลากหลาย ไม่จบด้านปฐมวัย โดยตรงเป็นข้อจำกัด 
ที่จะพัฒนาศูนย์เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

  2. การปรับปรุงศูนย์ ด้านกายภาพเอกชนเป็นเจ้าของที่ดิน บางแห่งเจ้าของที่ดินจะไม่ยินยอม
ให้ใช้สอยทรัพย์สินต่อไป 

              ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 

  1. การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กจำเป็นต้องมีการปรับแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้อง
และได้มาตรฐานตามที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติกำหนด เช่น ด้านบริหารจัดการ ด้านกระบวนการดูแล
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่น ด้านคุณภาพเด็ก 

  2. เห็นควรที่กรุงเทพมหานครต้องมีการทบทวน การปรับเปลี่ยน การบริหารจัดการให้เหมาะสม 
โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการเด็กเพื่อไปสู่เป้าหมายพัฒนาศูนย์เด็กให้มีคุณภาพ  
ได้มาตรฐานภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

  3. ควรจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กคุณภาพนำร่องในแต่ละเขต และต่อยอดให้ครบถ้วนทั้ง 50 เขต 

ส่วนที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ 

            ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร 

             สภากรุงเทพมหานครได้มีมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) 
ประจำปีพุทธศักราช 2564  เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 มอบให้คณะกรรมการการสาธารณสุข พิจารณาเสนอ
ความเห็นต่อสภากรุงเทพมหานครกรณีผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพัน แล้วรายงาน 
ผลการพิจารณาต่อสภากรุงเทพมหานคร 

            คณะกรรมการฯ ได้รับมอบหมายให้พิจารณาคำของบประมาณของสำนักอนามัย สำนักการแพทย์  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสำนักงานเขตดุสิต โดยได้พิจารณารายละเอียดจากเอกสาร และได้มีการ
ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ของบประมาณแล้ว ได้มีมติในที่ประชุมและนำเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

 การขออนุมัติเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   1. สำนักการแพทย์ 1 รายการ   จำนวนเงิน   1,000,000 บาท 

    มติที่ประชุม  พิจารณาผ่าน 
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   2. สำนักอนามัย 1 รายการ   จำนวนเงิน       10,000,000 บาท 

    มติที่ประชุม  พิจารณาผ่าน 

   3. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 3 รายการ จำนวนเงิน 42,900,000 บาท 

    มติที่ประชุม  พิจารณาผ่านทุกรายการ 

   4. สำนักงานเขตดุสิต 1 รายการ   จำนวนเงิน      307,600 บาท 

    มติที่ประชุม  พิจารณาผ่าน 

            การขออนุมัติเบิกเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

   1. สำนักการแพทย์ 32 รายการ   จำนวนเงิน 96,852,000 บาท 

    มติที่ประชุม  พิจารณาผ่านทุกรายการ 

   2. สำนักอนามัย 1 รายการ   จำนวนเงิน         2,578,000 บาท 

    มติที่ประชุม  พิจารณาผ่าน 

            รายการขออนุมัต ิเบิกเหลื ่อมปี (กรณียังไม่ก ่อหนี ้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

   1. สำนักการแพทย์ 60 รายการ   จำนวนเงิน    194,221,600 บาท 

    มติที่ประชุม  พิจารณาผ่านทุกรายการ 

   2. สำนักอนามัย 2 รายการ   จำนวนเงิน       13,268,000 บาท 

    มติที่ประชุม  พิจารณาผ่านทุกรายการ 

   3. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 3 รายการ จำนวนเงิน 42,900,000 บาท 

    มติที่ประชุม  พิจารณาผ่านทุกรายการ 

   4. สำนักงานเขตดุสิต 1 รายการ   จำนวนเงิน      307,600 บาท 

    มติที่ประชุม  พิจารณาผ่าน 

  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 1.  ในการเสนอขอความเห็นชอบจากสภากร ุงเทพมหานคร กรณีการขอกันเง ินเหล ื ่อมปี  
งบประมาณฯ กรุงเทพมหานคร ควรเร่งดำเนินการ โดยให้หน่วยงานรวบรวมเอกสารให้รวดเร็วกว่านี้ เพื่อให้
สภากรุงเทพมหานครได้มีเวลาในการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ 
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          2. ขอให้สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสำนักงานเขต
ดุสิตเร่งรัดบริหารจัดการรายการที่ขอกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณฯ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา  

 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบสถานการณ์ มาตรการและแนวทาง 

การดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ 

การจัดบริการผู้ป่วยที่บ้านแบบ Respiratory home care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน 

และการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

ประจำปี พ.ศ. 2564 
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คณะอนุกรรมการการอนามัยเด็กได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการเด็ก 

เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กให้มีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

 

 

คณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรคได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อรับทราบผลการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
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สรุปผลงาน 

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 

ประจำปี พ.ศ. 2564 

    
 

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในคราวประชุม  
สภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 
2564และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 
2561 ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 6 คน ดังนี้ 

1. นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานกรรมการ 
๒. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ รองประธานกรรมการ  
3. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต กรรมการ  
4. พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ กรรมการ 
5. นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ กรรมการ 
6. นายภาส ภาสสัทธา กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
1. นางสาวปนิตา สุดสาคร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวทิพย์ชนม์   เต่าทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 
ผลการดำเนินงาน 

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ ่งแวดล้อมได้พิจารณา ศึกษา และติดตามการ
ดำเนินงานของกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

2. ด้านคุณภาพอากาศและปัญหาฝุ่นละออง 

3. ด้านการบริหารจัดการสวนสาธารณะและพ้ืนที่สีเขียว 

4. การพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
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1. ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

1.1 การแก้ไขปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่เขต 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อหารือแนวการแก้ไขปัญหา 
มูลฝอยตกค้างในพ้ืนที่เขตต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอย จำนวน 1,673 คัน โดยสำนักงานเขตจะเป็นผู้กำหนด
เส้นทางรถเก็บขนมูลฝอย 1,800 เส้นทาง กำหนดจุดทิ้ง เวลาทิ้ง เวลาเก็บ และความถี่ในการจัดเก็บเพื่อให้ 
ทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลา และสำนักฯ ได้ตั้งงบประมาณให้กับสำนักงานเขตเพื่อจัดจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอย
ในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง จำนวน 46 เขต 311 ชุมชน 379 คน (ค่าตอบแทน 150 บาทต่อวัน 
ปฏิบัติงานวันเว้นวัน) โดยอาสาสมัครชักลากมูลฝอยจะเป็นคนในชุมชนและเป็นการกระจายได้ให้กับคนใน
ชุมชน  

นโยบายในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตประกาศ กำหนดจุดทิ้ง        
เวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะทั่วไปและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  อาทิ บริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง 
สามารถทิง้มูลฝอย ตั้งแต่เวลา 20.00 – 03.00 น. กำหนดการบริการเก็บขนมูลฝอยให้แล้วเสร็จภายในเวลา 
05.30 น. ชุมชนตรอก ซอย สำนักงานเขตพิจารณาตามความเหมาะสม และกำหนดความถี่ในการบริการเก็บ
ขนมูลฝอย เช่น มูลฝอยทั่วไปจัดเก็บทุกวันหรือสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง ตามลักษณะของสถานที่ มูลฝอยรีไซเคิล
จัดเก็บทุกวันอาทิตย์ มูลฝอยชิ้นใหญ่จัดเก็บทุกวันอาทิตย์ และมูลฝอยอันตรายจัดเก็บทุกวันอาทิตย์ หรือตามที่
สำนักงานเขตประกาศกำหนด ส่วนกิ่งไม้ ขยะก่อสร้าง ประชาชนโทรแจ้งขอรับบริการที่สำนักงานเขตพ้ืนที่ 

ปัญหาการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 

1. บุคลากรไม่เพียงพอ ติดปัญหากรอบอัตรากำลัง ส่งผลกับความถี่ในการเก็บขยะท่ีลดลง 

2. ปัญหาทางกายภาพ เช่น จราจรติดขัด การก่อสร้างรถไฟฟ้า ตรอก ซอกซอยคับแคบ          
รถจอดกีดขวางจุดพักขยะ 

3. รถเก็บขนมูลฝอยไม่เพียงพอ 

4. พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนไม่ทิ้งตามเวลาและสถานที่ที่จัดไว้ 

ข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหา 

1. จัดสรรอัตรากำลังให้เพียงพอ สอดคล้องกับปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้น 

2. จัดสรรเก็บขนมูลฝอยให้เพียงพอ 

3. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น คัดแยกขยะ ทิ้งเป็นที่ เป็นเวลา 

4. การบังคับใช้กฎหมายจริงจัง 

5. จ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย 

ข้อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
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1. ส่งเสริมประชาชน ลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงปัญหาขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม การแยกขยะใช้ประโยชน์เพื่อลดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและแรงจูงใจ
ด้านการเงิน 

2. บังคับใช้กฎหมายการทิ้งขยะเป็นที่ เป็นเวลา ลดการใช้รถเก็บขยะนอกเวลา และการทิ้งขยะ             
ไม่ถูกที ่

3. จัดระบบการเก็บขยะแยกประเภท ครอบคลุมทุกเส้นทางตามวัน เวลากำหนด ขยะ
อันตราย ขยะชิ้นใหญ่ ขยะกิ่งไม้ 

4. ปรับหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตให้เหมาะสมและพิจารณาจ้างเหมาเอกชน
จัดเก็บมูลฝอยในพ้ืนที่ที่เกินกำลังสำนักงานเขต 

5. ส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้บรรจุ
ภัณฑ์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มีระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑ ์

6. พัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนกรุงเทพมหานครและสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ ให้มี
ความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการแยกขยะใช้ประโยชน์เพื่อลดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่าแรงจูงใจด้านการเงิน 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตควรมีการอบรมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะเกี่ยวกับ
ประเภทขยะที่จะต้องจัดเก็บให้ชัดเจนเพื่อเข้าใจถูกต้องตรงกัน 

2. สำนักสิ่งแวดล้อมควรศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครในการเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหามูลฝอย
ตกค้างในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร 

1.2 ความคืบหน้าการพิจารณาแนวทางการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตนำร่อง 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้า
การศึกษาพิจารณาแนวทางการจ้างเหมาเอกชนเก็บมูลฝอยในพ้ืนที่เขตนำร่อง สรุปได้ดังนี้ 

กรุงเทพมหานครจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยให้สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
กำหนดกรอบแนวทางขับเคลื่อนให้เกิดการมอบหมายให้เกิดการมอบหมายให้เอกชนหรือองค์อื ่นเข้ามา
ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยแทน กทม. สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้พิจารณาเสนอโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
เก็บขนมูลฝอยแทนกรุงเทพมหานคร (Outsource) ในพื้นที่เขตนำร่อง โดยได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของสำนักสิ่งแวดล้อม และได้บรรจุอยู่ในคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2565 – 2570) งบประมาณ 2,800 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินโครงการจ้างเหมา
เอกชนดำเนินการเก็บขนมูลฝอยแทนกรุงเทพมหานคร (Outsource) ในพ้ืนที่นำร่อง 2 โซน คือ  

1. พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
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2. พื้นที่ย่านธุรกิจ ประกอบด้วย เขตปทุมวัน เขตราชเทวี และเขตบางรัก   

โดยใช้รถพลังงานไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ให้บริการจัดเก็บมูลฝอย เนื่องจากพ้ืนที่นำร่องทั้ง 2 โซน เป็นพ้ืนที่เขต
ชั้นใน มีปัญหาด้านการจราจรติดขัด ขยะมีปริมาณมากเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ย่านธุรกิจ และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีต่อกรุงเทพมหานครด้านการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ปี 2563 ในพื้นที่
นำร่องท้ัง 2 โซน เดิมเฉลี่ย 1,945.58 บาทต่อตัน หากจ้างเหมาเอกชน Outsource ดำเนินการ 5 ปี กรณีใช้
รถดีเซล ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,216.30 บาทต่อตัน และหากเป็นรถยนต์ EV ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,483 บาทต่อตัน 
ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการดำเนินการเองกับการจ้างเหมา พบว่าค่าใช้จ่ายการจ้างเหมาเอกชน
เฉลี่ยต่อตันต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่กรุงเทพมหานครดำเนินการเอง เนื่องจากจะไม่มีค่าใช้จ่ายด้านสวั สดิการของ
พนักงาน 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

สำนักสิ่งแวดล้อมควรพิจารณากำหนดขอบเขตรายละเอียดเนื้องาน (TOR) ให้ชัดเจน รอบคอบ โดยเน้น
การกำหนดผลงานเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การทำงานของผู้รับจ้างทั้งที่เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้
ประชาชนและราชการได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกำหนดค่าปรับกรณีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของกรุงเทพมหานครในการจ้างบุคลากรเพิ ่มหรือจ้างทดแทนกรณีอัตราที่
เกษียณอายุราชการ 

1.3 ความคืบหน้าโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอย   
อ่อนนุช และศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบความคืบหน้า
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และศูนย์จำกัดมูล
ฝอยหนองแขม สรุปได้ดังนี้ 

โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม คู่สัญญา  
คือ บริษัท ซีแอนด์จี เอนไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ สสล.51/2563 ลง
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 งบประมาณท้ังโครงการประมาณ 4,892,091,000 บาท  

โครงการโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
คู่สัญญาคือ บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี  (แบงค็อก) จำกัด สัญญาเลขท่ี สสล.51/2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 
2562 งบประมาณทั้งโครงการประมาณ 4,892,091,000 บาท อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานเตาเผามูลฝอย 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานกำหนดให้ผู ้รับจ้างต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการพลังงาน ใบอนุญาตก่อสร้าง หรือ อ.1 และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) จึงจะเริ่ม
ดำเนินการก่อสร้างโรงงานได้ ซึ่งในการยื่นขออนุญาตดังกล่าว ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องแสดงหลักฐานการ
ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้า (FiT) หรือมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แนบเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ใน
ปัจจุบันคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยังไม่สามารถดำเนินการออกประกาศหรือระเบียบเกี่ยวกับ
การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชน รูปแบบ  Feed-in Tariff (FiT) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายเล็ก (Small Power Producer : SPP) คือผู ้ผลิตที ่มีพลังงานไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบการไฟฟ้าได้
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มากกว่า 10 เมกกะวัตต์ แต่ ไม่เกิน 50 เมกกะวัตต์ ได้ ซึ่งทำให้คู่สัญญายังไม่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าหรือมี
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจึงเป็นผลให้คู่สัญญายัง ไม่สามารถยื่นขออนุญาตที่เกี่ยวข้องและเริ่มก่อสร้างโครงการได้ 
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไปดำเนินการออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะ
ชุมชนในรูปแบบ FiT สำหรับผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ารายเล็ก โดยจะต้องมีการเสนอให้คณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบก่อนออกประกาศ เนื่องจากกระทรวงพลังงานไม่เคยมีการประกาศกำหนด
โควตาหรือหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT สำหรับผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ารายเล็กมาก่อน 
ทำให้การดำเนินการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยังไม่มีความคืบหน้า 

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการกำจัดมูลฝอยเพ่ือ
ผลิตเป็นไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครทั้ง 2 โครงการแล้ว คู่สัญญาจึงจะสามารถยื่นคำขอขายไฟฟ้าเพ่ือขอรับการ
ตอบรับซื้อไฟฟ้า และดำเนินการตามขั้นตอนโดยส่งรายงานการรับฟังความคิดเห็นและทำความเ ข้าใจกับ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบการจัดทำประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) ซึ่งมี
ลักษณะเป็นการจัดทำรายงานวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นเงื ่อนไขในการขออนุญาตประกอบกิจการ
พลังงาน ให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณา ปัจจุบันที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมรับ
ความคิดเห็นฯ ได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงการจัดทำรายงานการศึกษามาตรการป้องกันต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ESA) โดยตอนนี้ทั้ง 2 โครงการอยู่ระหว่างเตรียมการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจ
กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแบบกลุ่มย่อยไปหลายครั้งใน
ชุมชนและผู้นำท้องถิ่นพ้ืนที่ใกล้เคียงกับศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 2 แห่ง และทั้ง 2 โครงการ  

กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้
เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 2 แห่ง มีดังนี้ 

1. โครงการฯ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช จะมีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ 
ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา  

2. โครงการฯ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนฯ ในวันที ่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์                  
เขตหนองแขม 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. สำนักสิ่งแวดล้อมอาจประสานกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับกระบวนการออกประกาศหรือระเบี ยบ
เกี่ยวกับการจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชน รูปแบบ Feed-in Tariff สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายเล็ก เพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานและประกอบกิจการโรงงานต่าง ๆ โดยแจ้งเหตุผล
ความจำเป็นของกรุงเทพมหานครในด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 

2. ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดย
ระบบเตาเผามูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 2 แห่ง สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยควรกำกับตรวจสอบ
ความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และควร
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บูรณาการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการฯ กรณีมีปัญหาอุปสรรคจะได้ร่วมพิจารณาหาทางแก้ไข 

1.4 แนวทางหรือมาตรการของกรุงเทพมหานครในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก 

คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม             
เพื่อหารือและติดตามการดำเนินการตามคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบแผนการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1               
(ป ีพ.ศ. 2563 – 2565) ในการลดปริมาณขยะพลาสติก รวมถึงการจัดการขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งมีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1) ยกเลิกการใช้พลาสติก 4 ประเภท แบบ 100% ในปี 2565 ให้ลด-เลิกใช้พลาสติกโดยใช้วัสดุ
ทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม แบบ 100% หรือหมายถึงการยกเลิกใช้อย่างสิ้นเชิง ภายในปี 2565         
สำหรับพลาสติก 4 ประเภท คือ ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบบาง กล่องโฟมบรรจุอาหารไม่รวมโฟมที่ใช้กันกระแทก
ในภาคอุตสาหกรรม แก้วพลาสติกบาง และหลอดพลาสติก ยกเว้นการใช้กรณีจำเป็น ได้แก่ การใช้ในเด็ก 
คนชรา ผู้ป่วย เป็นต้น 

2) นำพลาสติกกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยนำพลาสติกกลับไปใช้ใหม่ ไม่น้อยกว่า 50% 
ใน ปี 2565 โดยกำหนดมาตรการลดการเกิดขยะพลาสติก ณ แหล่งกำเนิด ขั้นตอนการบริโภค และหลังการ
บริโภค ส่งเสริมให้ประชาชนลดและคัดแยกขยะ ให้มีการนำขยะพลาสติกมาผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse 
Derived Fuel: RDF) การส่งเสริมให้อุตสาหกรรมบางประเภทต้องใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลพลาสติก  และจัดหา
เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ   

สำหรับมาตรการของกรุงเทพมหานครในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก มีดังนี ้

1. กรุงเทพมหานครประกาศเจตนารมณ์ “กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มุ่งม่ันลดการใช้พลาสติกและโฟม โดยให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติกและโฟม  

2. กำหนดนโยบายการลดและคัดแยกมูลฝอยในหน่วยงานสังกัดกทม. ภายใต้โครงการ”ทำความดี  
ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”และ “โครงการลดพลาสติก ปลอดโฟม สิ่งแวดล้อมปลอดภัย” 

3. ให้หน่วยงานราชการในสังกัดของกทม. ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยโดยให้ถือเป็นนโยบายสำคัญของ
หน่วยงาน เช่น ในการจัดประชุม ให้งดใช้ขวดพลาสติกและภาชนะประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ‘ดการนำโฟมบรรจุ
อาหารเข้าในสำนักงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในสำนักงาน ร้านค้าที่อยู่ในหน่วยงาน 
แนะนำให้ใช้ถุงผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานแทน จัดระบบการแยกทิ้งขยะ 4 ประเภท ได้แก่  
ขยะรีไซเคิล เศษอาหาร ขยะอันตราย และขยะทั่วไป พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้เรื่องภัยของพลาสติกและโฟม
ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักและสำนักงานเขต 

4. สำนักอนามัยและสำนักการแพทย์งดจ่ายถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน  

5. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียนจากถุงนมมาเป็นกล่องนม และ
จัดกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ เช่น ค่ายเยาวชนส่งเสริมการจัดการมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนด้านการจัดการมูลฝอย
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พลาสติกจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการมูลฝอยพลาสติก ตามหลัก 3R สามารถนำ
ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน ครู บุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียน 

6. โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่าง
ยั่งยืน นำร่องสำนักงานเขตคลองเตย ดำเนินการร่วมกับ 7 องค์กรและ 1 ชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย รวมทั้ง
จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ค้า ผู้ประกอบการ และประชาชน และขยายผลโครการความร่วมมือ
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานนำร่อง คือ 
สำนักงานเขตคลองเตย 

7. โครงการ “วน” เพื่อลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รับบริจาคพลาสติกชนิด
อ่อน ถุง และฟิล์มพลาสติกที่ใช้แล้ว นำมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและนำไปผลิตเป็นถุงใช้ซ้ำ (ถุงวน) สำหรับ
พลาสติกทุก 1 กิโลกรัมที่บริจาค และโครงการจะตอบแทนเป็นเงิน 5 บาท เพื่อบริจาคให้กับองค์กรการกุศลหรือ
มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีจุดตั้งถังที่หน่วยงานของกทม. ทั้ง 50 สำนักงานเขต และศาลาว่าการกทม.  (เสา
ชิงช้า) และ อาคารธานีนพรัตน์ (กทม.2) และจะขยายผลโครงการ “วน” ร่วมกับโครงการมือวิเศษ นำร่องใน
สำนักงานเขตพระโขนง ขยายจุดรับพลาสติก จำนวน 4 จุด ในโซนเขตพระโขนง ได้แก่ Prakit Advertising 
ปั๊มบางจาก สุขุมวิท 62 และ M Tower 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. กรุงเทพมหานครควรนำเสนอประเด็นในการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการพิจารณา
เรื่องการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมกับผู้ประกอบการที่ก่อให้เกิดมลภาวะให้กับส่วนรวมตั้งแต่กระบวนการผลิต
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนในสังคม และเป็นการช่วยลดภาระภาครัฐอีกทางหนึ่ง   

2. กรุงเทพมหานครควรกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ใหญ่พร้อมกันทุกหน่วยงานเพื่อกระตุ้นเตือน
เกี่ยวกับการลดการใช้พลาสติกและโฟมในวันสำคัญ เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก เพ่ือเป็นสัญลักษณ์และสร้างความ
ตระหนักถึงความสำคัญ อาจจัดให้มีการแข่งขันระหว่างหน่วยงาน ระหว่างชุมชน หรือโรงเรียน และมอบรางวัล
ในวันสำคัญดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความภูมิใจและเพ่ิมการมีส่วนร่วม 

3. กรุงเทพมหานครอาจจัดกิจกรรมรณรงค์ให้มีการนำขยะพลาสติกมาแลกรับรางวัลที่สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น เปิดให้ประชาชนนำพลาสติกมาแลกรับค่าโดยสารรถไฟฟ้า โดยประสานขอ
ความร่วมมือจาก BTS เป็นต้น  

4. กรุงเทพมหานครอาจประสานขอรับการสนับสนุนด้านเทคนิควิธีการจากเครือข่ายที ่มีความ
เชี ่ยวชาญด้านสิ ่งแวดล้อมหรือคู ่ส ัญญาของกรุงเทพมหานคร และวางแผนเสนอโครงการเพื ่อขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

1.5 แนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร กรณีมีผู้ติดเชื้อ         
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องกักตัวท่ีบ้าน (Home Isolation) 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางจัดการ
ขยะติดเชื้อของกรุงเทพมหานครกรณีผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กักตัวที่บ้าน สรุปได้ดังนี้ 
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ขณะนี้ผู ้ติดเชื ้อรายใหม่ในกรุงเทพมหานครประมาณวันละ 1,500 – 2,000 คน โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลสนาม และสถานที่กักตัวต่าง ๆ ไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น จำเป็นต้องให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่มี
อาการป่วยหรือมีอาการน้อย (ผู้ป่วยสถานะสีเขียว) ที่สามารถกักตัวที่บ้านได้ต ามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้าสู่
ระบบกักตัวที ่บ้าน (Home Isolation) สำหรับกรุงเทพมหานครรับผิดชอบการดูแลระบบสุขาภิบาลและ
สุขอนามัยต้องเตรียมความพร้อมรองรับการดูแลสุขาภิบาลของบ้านเรือนที่มีการกักตัวของผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย ซึ่งจะมีขยะติดเชื้อกระจายในพื้นที่ทุกเขต สำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานเขต
กำหนดแนวทางการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลทำความเข้าใจผู้ป่วยและผู้ดูแลตามบ้านเรือนต่าง ๆ 

           การจัดการขยะติดเชื ้อในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครจ้างเหมา บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่ง
รับผิดชอบเฉพาะโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกต่าง ๆ ไม่รวมบ้านเรือนประชาชนทั่วไป แต่
ในกรณีมีการกักตัวที่บ้านทำให้มีขยะติดเชื้อปะปนกับขยะทั่วไป เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยใน
พื้นที่อาจมีความเสี่ยง สำนักสิ่งแวดล้อมได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับสำนักงานเขตเกี่ยวกับการจัดการขยะติด
เชื้อบ้านเรือนประชาชน โดยอ้างอิงแนวปฏิบัติของกรมอนามัย และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้
ติดเชื้อและผู้กักตัวที่บ้าน ขอความร่วมมือให้แยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป และเทน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนที่
เจ้าหน้าที่รวบรวมขยะมูลฝอยไปดำเนินการ การดูแลผู้ป่วยหรือผู้กักตัวจะเป็นความรับผิดชอบของศูนย์บริการ
สาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ ซึ ่งจะมีการประสานข้อมูลกับสำนักงานเขต ซึ่งเป็น ศบค. ระดับเขตอยู่ตลอด 
เนื ่องจากการจัดเก็บขยะติดเชื ้อในบ้านเรือนประชาชน สำนักงานเขตโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะเป็นหน่วยรับผิดชอบ ซึ่งจะเข้าไปจัดเก็บและรวบรวมอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยจะแยกรถเก็บ
ขนมูลฝอยและเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสำหรับจัดเก็บขยะติดเชื้อโดยเฉพาะไม่ปนกับการจัดเก็บขยะทั่วไป 
จากนั้น จะประสานบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าไปจัดเก็บในจุดที่รวบรวมขยะติดเชื้อเพื่อนำไปกำจัด
ต่อไป 

            แนวทางการจัดการขยะติดเช ื ้อสำหรับผู ้ป ่วยหรือผู ้ก ักตัวจะต้องแยกขยะติดเชื ้อออกจาก             
ขยะทั่วไปและเอาไว้ในบริเวณบ้านไม่นำออกมาวางนอกบ้าน เจ้าหน้าที่ชุดจัดเก็บขยะติดเชื้อโดยเฉพาะจะเข้า
ไปจัดเก็บในบ้าน สำนักงานเขตจะมอบหมาย เขตละ 15 คน จัดอุปกรณ์ป้องกันในขณะปฏิบัติหน้าที่ ฉีดวัคซีน
และทำประกันชีวิตให้เจ้าหน้าที่ทุกคน สำหรับบางจุดที่มีขยะติดเชื้อปริมาณมากหรือเกินกำลังสำนักงานเขต 
สำนักสิ่งแวดล้อมจะประสาน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าไปช่วยดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัดด้วย
วิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม ที่ผ่านมา บริษัท กรุงเทพธนาคม 
จำกัด ได้สนับสนุนการจัดเก็บขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักกัน และโรงแรมสำหรับผู้ติดเชื้อ ซึ่ง
นอกเหนือสัญญาว่าจ้าง สำหรับขยะติดเชื้อส่วนที่เกินจากสัญญาจ้างเหมา บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จะนำไป
เข้าเตาเผารวมกับขยะทั่วไปที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ทั้งนี้ สัญญาจ้าง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 
โครงการใหม่จะปรับเพ่ิมเนื้องานให้บริษัทเข้าไปจัดเก็บขยะติดเชื้อตามบ้านเรือนประชาชนที่เป็นสถานที่กักตัวด้วย 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

         1. กรุงเทพมหานครควรมีหน่วยงานหลักที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและจัดการฐานข้อมูลจำนวน
ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร จัดระบบให้ได้มาตรฐาน ต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน   
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2. สำนักสิ่งแวดล้อมต้องร่วมกับสำนักงานเขตกำหนดแนวทางการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลทำความ
เข้าใจผู้ป่วยและผู้ดูแลตามบ้านเรือนต่าง ๆ และทุกหน่วยงานต้องเน้นการประชาสัมพันธ์แนวทางวิธีการคัดแยก 
การทิ้งขยะติดเชื้อแยกจากขยะทั่วไปให้ถูกสุขลักษณะ 

2. ด้านคุณภาพอากาศและปัญหาฝุ่นละออง 

- สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กและมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติ
การของกรุงเทพมหานครในการป้องกันและแก้ไขกรณีคุณภาพเกินมาตรฐานที่กำหนด 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและผู้เกี ่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูล  
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กและมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และแผนของกรุงเทพมหานคร
ในการป้องกันและแก้ไขกรณีคุณภาพเกินมาตรฐานที่กำหนด สรุปได้ดังนี้ 

กรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ใน
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน ผู้อำนวยการ
สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักอนามัย ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรม
อนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
การจราจร กรมสรรพสามิต กรมธุรกิจพลังงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย กองทัพภาคที่ ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจจราจร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) 
เป็นต้น 

คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร ได้มีการ
ประชุมและจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

1. ควบคุมยานพาหนะ 

1.1 กรุงเทพมหานครร่วมกับกองกรุงเทพมหานครร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการ
ขนส่งทางบกและกรมควบคุมมลพิษ ตรวจวัด ตรวจจับ รถยนต์ที่ปล่อยควันดำบริเวณริมเส้นทางจราจรที่
ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 จุด โดยเรียกรถเข้าตรวจวัด 61,250 คัน 
พบรถปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน 26,536 คัน  

1.2 กรุงเทพมหานครร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตรวจวัดมลพิษรถยนต์สองแถว 206 คัน 
ไม่พบรถปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน  

1.3 กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ติดตามตรวจวัดรถบรรทุกรถโดยสารสาธารณะ
ปล่อยควันดำ 163 คัน พบรถปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน 1 คัน  

1.4 ควบคุมรถราชการในสังกัดโดยตรวจมลพิษรถ ๓,๕๖๕ คัน พบค่าควันดำเกินมาตรฐาน ๒๓ คัน  
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1.5 เข้มงวดให้รถบรรทุกปิด-คลุมผ้าใบเพื่อป้องกันและแก้ไขลดปัญหามลภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 
และเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 55 (ผู้ขับขี่รถทำให้มูลสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือน้ำมันตก 
หล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน) โดยประชาสัมพันธ์ให้ดูแลสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานและ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเป็นการช่วยลดมลพิษในอากาศ และดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 

1.6 ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถให้ช่วยบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีตลอดการใช้งาน  

2. การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบกิจการ  

3. ควบคุมการก่อสร้าง โดยกำกับดูแลผู้รับเหมาฉีดล้างพื้นบริเวณก่อสร้างโดยรอบ และฉีดพ่นละออง
จากบนอาคารสูงลงสู่พื้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน  

4. ควบคุมการเผาในที่โล่ง  

4.1 ประสานขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกประเภท และเข้มงวดตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดการเผาในที่โล่ง 

4.2 ประสานขอความร่วมมือประชาชน สถานประกอบการ และศาลเจ้า ลดหรืองดจุดธูป เทียน 
และการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน  

5. แนะนำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมทั้งแนะนำการเลือกใช้
หน้ากากอนามัยในสถานศึกษา  

6. การป้องกัน ดูแลสุขภาพอนามัยประชาชน โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM2.5 การป้องกัน และการเลือกใช้หน้ากากอนามัยแก่ประชาชน  

7. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพอากาศและอ่ืน ๆ  

7.1 ตรวจวัดและประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพอากาศทุกวัน 

7.2 ล้างพ้ืนถนน ทางเท้า และผิวจราจรในพ้ืนที่เขต ทั้ง 50 เขต 

7.3 ฉีดพ่นน้ำล้างใบไม้ ต้นไม้ เสมือนฝนชะล้างบริเวณถนนและสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
ทั้ง 39 แห่ง ในเวลา 22.00 น. ของทุกวัน  

ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศได้อย่าง
เบ็ดเสร็จ เนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเบ็ดเสร็จในการบังคับใช้กฎหมาย       
เพ่ือควบคุมมลพิษทางอากาศ ทำให้การออกนโยบายและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ
จากแหล่งกำเนิดล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. กรุงเทพมหานครควรทบทวนตรวจสอบการใช้อำนาจตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตาม 
พ.ร.บ.สาธารณสุขในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการป้องปรามและควบคุมสถานประกอบการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
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ที่เป็นต้นเหตุหรือแหล่งกำเนิดของปัญหามลพิษในพื้นที่ หรืออาจพิจารณายกร่างข้อบัญญัติหรือระเบียบเพิ่มเติม
เพ่ือบังคับใช้ตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งหารือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดใกล้เคียงเพ่ือบูรณาการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 

2. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครควรเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการใช้
ยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น รถยนต์ระบบไฟฟ้า เป็นต้น 

3. ในพื้นที่ที่มีปัญหาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 รุนแรง กรุงเทพมหานครจะต้องควบคุมไม่ให้มี
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองอย่างจริงจัง รวมถึงการเสริมกำลังจราจรอาสาในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อลดปัญหา
การจราจรติดขัด 

4. สำนักสิ่งแวดล้อมควรกำหนดแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครทั้ง
แผนระยะสั้น แผนระยะปานกลางแผนระยะยาว รวมถึงการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานให้ชัดเจน  

3. ด้านการบริหารจัดการสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว 

3.1 โครงการพัฒนาบึงพระราม 9 เป็นพื้นที่สวนสาธารณะ 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่         
บึงพระราม 9 ให้เป็นสวนสาธารณะบึงพระราม 9 ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 

บึงพระราม 9 ตั้งอยู่ในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นบึ งรับน้ำติดกับคลอง
ลาดพร้าวทางทิศเหนือและจรดคลองแสนแสบในทิศใต้ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 
พระราชทานพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองลาดพร้าว นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นแก้มลิงช่วยรับน้ำ
ในช่วงที่ฝนตกหนักจากคลองลาดพร้าวให้เข้าสู่ระบบพักน้ำ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกหนัก โดยมี
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื ่อประสานงานโครงการอันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมชลประทาน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกรุงเทพมหานคร 
ในส่วนของกรุงเทพมหานครประกอบด้วย สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักสิ ่งแวดล้อม และ
สำนักงานเขตห้วยขวาง 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงพระราม 9 จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งในด้านประมง (พันธุ์
ปลาน้ำจืดของไทย) ด้านการบําบัดน้ำเสียและด้านการป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครเพื่อเทิดพระเกียรติ 
โดยจะมีอาคารแสดงพันธุ์ปลามาจัดแสดง บริเวณโดยรอบบึงมีพืชพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด การพัฒนาเบื้องต้น
สำนักสิ่งแวดล้อมได้ปรับสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพภายในบึงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลูกต้นไม้เพ่ิมให้
สวยงาม ในระยะยาวมีแผนจะพัฒนาเป็นสวนน้ำสาธารณะ สวนพันธุ์ไม้ แหล่งพักผ่อนและออกกำลังกาย มีกีฬา
ทางน้ำ และกิจกรรมในถนนรอบบึง โดยมีการดำเนินการเป็นระยะ นอกจากนี้ พื้นที่ด้านข้างมีแผนจัดทำเป็น
สวนป่าในเมือง  ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมจะได้ประสานสำนักการระบายน้ำขอพ้ืนที่บริเวณที่เป็นที่จอดรถเพ่ือจัดทำ
เป็นสวนป่าต่อไป โดยอาจดำเนินการคู่ขนานกับการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณบ่อที่ 3 คาดว่าจะสามารถปลูกไม้ยืนต้น
เพิ่มได้อีกประมาณ 300 ต้น กรณีปัญหาผู้บุกรุกริมคลองในบริเวณบ่อที่ 2 และ 3 สำนักการระบายน้ำได้
ประสานสำนักงานเขตชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในชุมชน และประสานประธานชุมชนบึงพระราม 9 



170 
 

แจ้งให้ผู้บุกรุกรื้อย้ายออกจากพ้ืนที่แล้ว ปัจจุบันพร้อมให้ประชาชนเข้าไปพักผ่อน เนื่องจากสำนักการระบายน้ำ
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ บึงพระราม 9 การพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมต้องหารือกับ
สำนักการระบายน้ำในเรื่องการโอนพ้ืนที่ให้สำนักสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบจัดทำสวนสาธารณะเพ่ือของบประมาณ
ดำเนินการต่อไป 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. กรุงเทพมหานครควรตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินที่อยู่ในโครงการและจัดทำข้อตกลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินกับเจ้าของที่ดินให้ชัดเจนก่อนดำเนินโครงการ และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
พ้ืนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครในเบื้องต้นก่อน 

2. กรุงเทพมหานครควรหารือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในดำเนินโครงการพัฒนาบึงพระราม 9             
ทั้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่น  

3.2 ความคืบหน้าโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะเบญจกิติ  

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อรับทราบความคืบหน้าโครงการจัดสร้าง
สวนสาธารณะเบญจกิติ ระยะที่ 2 – 3 สรุปได้ดังนี้ 

การจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2 – 3 ซึ่งกรมธนารักษ์ได้มีบันทึกข้อตกลงร่วมกับกองทัพบกใน
การดำเนินการพัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียว เนื้อที่ประมาณ 259 ไร่ ใช้งบประมาณ
ของโรงงานยาสูบ ประมาณ 652 ล้านบาท โดยต่อจากสวนน้ำเบญจกิติ เนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ที่แล้วเสร็จ 
ตามแนวคิดป่าและน้ำ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งได้แบ่งเนื้องานเป็น 2 ช่วง คือ 

ช่วงที่ 1 เป็นการดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 เพ่ือให้มี
ช่วงเวลาสำหรับเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 

ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จะเป็นการดำเนินการในส่วนงาน
สวนที่เหลือ งานปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นอาคารกีฬาและอาคารพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งพื้นที่จอดรถรองรับได้
ประมาณ 500 คัน เพ่ือให้การก่อสร้างสวนป่าแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ และสามารถจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได ้ 

ทั้งนี้ สวนป่าเบญจกิติระยะที่ 1 เนื้อที่ 61 ไร่ ที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร
ดูแลและบริหารจัดการ คาดว่าเมื่อระยะที่ 2 – 3 ก่อสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้กรุงเทพมหานครดูแลต่อไป 
นโยบายของกรุงเทพมหานครในเบื้องต้น มีแผนจะการพัฒนาทางเดิน sky walk ทางเดิน-วิ่ง เชื่อมต่อระหว่าง
สวนเบญจกิติและสวนลุมพินี ภายในสวนจะให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติและปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น
เพิ่มเติม และพื้นที่ส่วนนันทนาการและกีฬา โดยกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรมการศึกษาการดูแล
สวนป่าเบญจกิติเพื่อศึกษาและพิจารณาในเรื่องงบประมาณและรูปแบบการดูแลพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยสวนน้ำ
และสวนป่า 
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สำหรับเส้นทางคนเดิน – ทางจักรยานเชื่อระหว่างสวนสาธารณะสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ (สะพาน
เขียว) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นเส้นทางคนเดิน – ทางจักรยานยกระดับ โครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก เริ่มต้นจากแยกสารสินซึ่งคร่อมบนคลองไผ่สิงโต ข้ามทางด่วนเฉลิมมหานคร  (ท่าเรือ – ดินแดง) ข้าม
ถนนดวงพิทักษ์ (ข้างโรงงานยาสูบ) และสิ้นสุดบริเวณสวนเบญจกิติ ทางเดิน – ทางจักรยานมีความกว้าง 3 – 
7.59 เมตร ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร สำนักการโยธาได้รับนโยบายให้ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทาง
จักรยานเชื่อมระหว่างสวนลุมพินี – สวนเบญจกิติ โดยร่วมมือกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง Urban Design 
and Development Center (UddC) งบประมาณ 260 ล้านบาท โดยจะมีการปรับปรุงเพิ ่มความกว้าง
สะพานช่วงแยกสารสินให้เป็นลานกิจกรรม รวมทั้งเพิ่มระยะทางจากเดิมช่วงเลียบคลองไผ่สิงโตจากสวนเบญจ
กิติไปสู่ถนนรัชดาภิเษก 300 เมตร รวมเป็น 1.6 กิโลเมตร ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัย และบน
สะพานจะสร้างจุดสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับตลาดเส้นทาง และต้นไม้ใหญ่ที่ให้ความร่มรื่นตาม เส้นทาง
โครงการ มีจุดนั่งพักผ่อน ชมวิว และ จุดแลนด์มาร์ค คือ บริเวณแยกถนนสารสิน จุดข้ามทางด่วนเฉลิมมหา
นคร และจุดสะพานลอยข้ามถนนรัชดาภิเษก ด้านล่างของตัวสะพานได้ปรับปรุงพ้ืนที่เดิมรกร้างไม่เป็นระเบียบ 
ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นที่โล่งเพื่อเป็นลานกิจกรรมของชุมชน และค้าขายอย่างเป็นระเบียบ นำ
สายไฟฟ้าลงดิน พร้อมกับปรับสภาพน้ำในลำคลองให้สะอาด ไม่ส่งกลิ่นเหม็น 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. กรุงเทพมหานครและกรมธนารักษ์ควรทำบันทึกข้อตกลงในการมอบหมายให้รับผิดชอบบริหาร
จัดการและดูแลสวนสาธารณะให้ชัดเจน อีกทั้งสวนป่าเบญจกิติระยะที่ 2 – 3 มีพื้นที่มาก งบประมาณในการ
ดูแลบำรุงร ักษาอาจมีปัญหาในอนาคต อาจตั ้งคณะกรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ
สวนสาธารณะ โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาช่วยดูแล หรือตั้งกองทุนหรือมูลนิธิดูแล
สวนสาธารณะ 

2. สำนักสิ่งแวดล้อมควรศึกษาและนำระบบหมุนเวียนน้ำในสระน้ำมาใช้ในการบำบัดน้ำในสระ โดย              
ขุดสระน้ำให้มีระดับความสูงลดหลั่นกันเพ่ือให้เกิดระบบหมุนเวียนของกระแสน้ำตามหลักธรรมชาติ 

3. สำนักสิ ่งแวดล้อมตรวจสอบงบประมาณที ่ต ้องใช ้ในการดูแลรักษาสวนป่าเบญจกิต ิ และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนและสาธารณชนรับทราบเพื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียว 

4. ในการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางคนเดิน-ทางจักรยาน (สะพานเขียว) กรุงเทพมหานครควรปรับปรุง
แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองไผ่สิงโตด้วย   

3.3 โครงการปรับปรุงสวนลุมพินีในโอกาสครบรอบ 100 ปี 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้า
โครงการปรับปรุงสวนลุมพินีในโอกาสครบรอบ 100 ปี สรุปได้ดังนี้ 

ในโอกาสสวนลุมพินีจะมีอายุครบ 100 ปี ใน พ.ศ. 2568 กรุงเทพมหานครในฐานะผู ้ด ูแล
สวนสาธารณะกรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นการสืบสานเจตนารมณ์ของการพระราชทานคือ การยกระดับคุณภาพ
ของสวนสาธารณะ ให้คงไว้ซึ่งคุณภาพและเพ่ิมเติมในส่วนของภาพลักษณ์ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ไม่ทิ้ง
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เจตนารมณ์เดิมที ่ต้องรักษาไว้ซึ ่งพื ้นที ่สีเขียวทุกคน จึงมีนโยบายการปรับปรุ งพัฒนาสวนลุมพินีให้เป็น
สวนสาธารณะกลางเมืองของคนกรุงเทพมหานครแบบเต็มศักยภาพโดยการบำบัดสวนด้วยธรรมชาติและระบบ
นิเวศที ่ควรจะเป็น โดยการปรับปรุงครั ้งนี ้ได้แบ่งเป็นพื ้นที ่ (Zone) เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็น
สวนสาธารณะครบทุกมิติที่ยกระดับอัตลักษณ์ของเมือง 5 ด้านคือ 

1. ด้านคุณค่าเมืองประวัติศาสตร์ (History) 

2. ด้านคุณภาพทางวัฒนธรรม ศิลปะ การแสดง และแหล่งเร ียนรู ้ร ูปแบบต่าง ๆ ( Cultural 
Integration) 

3. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับเมืองเพื่อตอบรับสภาวะโลกร้อน (Climate Action 
Park) สร้างระบบนิเวศเมืองที่เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าในเมือง และการเป็นสวนสาธารณะ
เพ่ือช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นเมือง ความท้าทายทางสิ่งแวดล้อม ปัญหาฝุ่น PM2.5 และปัญหาพ้ืนที่รับน้ำในเมือง 

4. ด้านการสร้างพื้นที่กิจกรรมที่ทันสมัยและหลากหลายเข้ากับยุคสมัย (Modern Recreation) สร้าง
กิจกรรมตอบโจทย์ Lifestyle ของคนในยุคใหม่ การตอบโจทย์การออกกำลังกายในคนพิการ ทุกเพศทุกวัย 

5. ด้านการตอบโจทย์ตามรูปแบบมาตรฐานของการออกแบบหรือ Universal Design ในการ
ให้บริการในทุกส่วนของสวนลุมพินี (Inclusive design For All) สวนลุมพินีมีระบบสาธารณูปโภคที่เสื่อมโทรม 
ชำรุดในเชิงระบบ การใช้งานการเข้าถึงทางลาด ต้องมีการออกแบบปรับปรุงตามรูปแบบมาตรฐานของการ
ออกแบบ Universal design ในการให้บริการในทุกส่วนของสวมลุมพินี เช่น ทางเดิน ทางวิ่ง ทางจักรยาน 
ห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน ที่ฝากของ การแก้ไขปัญหาที่จอดรถ 

โดยการดำเนินการได้แบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ งานด้านภูมิสถาปัตยกรรมของการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
จะแบ่งเป็นพื้นที่ตามเป้าหมาย และงานด้านสถาปัตยกรรมของอาคารจอดรถ 600 คัน 

สวนลุมพินีมีปัญหาทางกายภาพไม่สามารถใช้การซ่อมแซมประจำปีตามปกติได้ เนื่องจากความทรุด
โทรมเป็นปัญหาจากระบบโครงสร้างที่กระทบต่อพื้นที่ทั้งหมด จำเป็นต้องพัฒนาทั้งโครงสร้างเพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง อีกท้ังรูปแบบสวนสาธารณะอายุกว่า 100 ปีที่ไม่ตอบสนองการใช้งานในปัจจุบัน 
จึงจำเป็น ต้องปรับใหม่ในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ปัญหาระบบสาธารณูปโภคที่เสื่อมสภาพ (รูปแบบทางเดิน ทางวิ่ง ระบบน้ำเน่า น้ำเสีย) ระบบ
ระบายน้ำไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ มีการท่วมขังบนถนนในช่วงฤดูฝน ทำให้ผู้คนไม่สามารถใช้งาน
ถนนได้ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคไม่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบันได้  

2. การขาดแคลนที่จอดรถ เนื่องจากพื้นที่มีอย่างจำกัด ที่จอดรถแนวราบที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งส่วนมาก
คน ที่จอดรถภายในสวนไม่ใช่ผู้มาใช้บริการแต่เป็นพนักงานจากอาคารพาณิชย์และสำนักงานบริเวณใกล้เคียง 
จึงไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ให้บริการที่แท้จริง 

3. ปัญหาการจับจองพื้นที่ของชมรมต่าง ๆ ภายในสวนลุมพินีซึ่งมีกว่า 100 ชมรม เช่น ไทเก๊ก แอโรบิก 
วิ่ง เพาะกาย และอ่ืน ๆ ควรได้รับการจัดระเบียบและจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสม 
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4. การใช้งานของผู้คนในปัจจุบัน พื้นที่กิจกรรมในปัจจุบันระจายตัวอยู่ตามถนนจุดต่าง ๆ ซึ่งกีดขวาง
กิจกรรมอื ่น ๆ ไม่มีพื ้นที ่โล่งเพื ่อใช้งานในการทำกิจกรรมที ่เพียงพอ อีกทั ้งยังไม่มีบริการพื ้นฐานของ
สวนสาธารณะ ทำให้เกิดความลำบากแก่ผู้ที่มาออกกำลังกาย 

5. การขาดการจัดพื้นที่ใช้งาน Zoning ทำให้การใช้สวนลุมพินีและการใช้ของผู้ใช้บริการประจำ
ขัดแย้ง สวนลุมพินีไม่มีการวางผังเพื่อรับมือกับการจัดพ้ืนที่งานขนาดใหญ่ จึงควรที่จะจัดการวางผังพ้ืนที่การจัด
กิจกรรมขนาดใหญ่ให้เป็นสัดส่วน 

6. ความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์เครื่องเล่นที่มีอายุการใช้ที่เกินมาตรฐาน ชำรุด เนื่องจากเป็นเหล็ก
และหนัง ผนวกกับการตั้งอยู่ภายนอกอาคาร รวมถึง Street Furniture ต่าง ๆ ในสวนควรได้รับการปรับปรุง
ให้เหมาะสม  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

กรุงเทพมหานครควรหารือสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการย้ายอาคารของสมาคมฯ          
ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่สวนลุมพินีออกจากพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่สวนลุมพินีเพ่ือ
เป็นสวนสาธารณะของประชาชน  

3.4 แนวทางการใช้พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครเป็นธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
และภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการ
สร้างธนาคารกักน้ำในพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในกรุงเทพมหานคร 
สรุปได้ดังนี้ 

สำนักสิ่งแวดล้อมมีสวนสาธารณะหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบรวม ๔๑ แห่ง โดยเป็นสวนสาธารณะที่
เป็นบึงรับน้ำหรือแก้มลิงเดิมจำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ 

๑. สวนสาธารณะศูนย์กีฬาบึงหนองบอน เขตประเวศ พ้ืนที่ ๖๔๔ ไร่เศษ 

๒. สวนวารีย์ภิรมย์ (บึงสะแกงามสามเดือนและบึงมะขามเทศ) เขตคลองสามวา พ้ืนที่ ๑๒๑ ไร่เศษ  

ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการสร้าง Water Bank ในพ้ืนที่สวนสาธารณะและสวนป่าที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อมแล้ว จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ 

๑. Water Bank ภายในสวนเบญจกิติ เป็นการปรับปรุงสระน้ำเดิมภายในสวนให้เป็น Water Bank 
สำหรับเก็บน้ำ ความจุ ๑๓๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยก่อสร้างผนังเขื่อนใหม่รอบสระพร้อมประตูระบายน้ำ ๒ ชุด 

๒. Water Bank ภายในสวนป่ารัชวิภา เป็นบ่อเก็บน้ำใต้ดิน ความจุ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้านบน
เป็นลานกีฬาและพ้ืนที่ออกกำลังกาย 

สำนักการระบายน้ำได้ประสานสำนักสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมในการ
ก่อสร้าง Water Bank ภายในพ้ืนที่สวนสาธารณะอีก ๓ แห่ง ได้แก่ 
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๑. สวนจตุจักรบริเวณใต้ลานจอดรถประตู ๑ 

๒. สวนสันติภาพ บริเวณใต้ลานทางเข้าสวนด้านหน้าติดถนนราชวิถี 

๓. อุทยานเบญจสิริ บริเวณลานด้านหน้า ติดถนนสุขุมวิท 

แต่ประเด็นปัญหาหลังจากท่ีมีการก่อสร้าง Water Bank ภายในสวนเบญจกิติคือ การก่อสร้างหรือการออกแบบ
ระบบกักเก็บน้ำของสำนักการระบายน้ำยังไม่มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานสวนสาธารณะเท่าที่คว ร ทำให้
โครงสร้างบางอย่างไปกระทบกับสภาพภูมิสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์เดิมที่เป็นสระน้ำและลานริมน้ำหายไป 
สำนักสิ่งแวดล้อมจึงต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนนี้ หากเป็นไปได้ควรดำเนินการในคราวเดียวกันทั้งการก่อสร้าง 
Water Bank และการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ เพ่ือความคุ้มค่าของงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
และจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน เนื่องจากการก่อสร้าง Water Bank ใช้
ระยะเวลาดำเนินการนาน ส่งผลกระทบกับประชาชนที่ใช้บริการสวนสาธารณะ จึงเห็นว่าสำนักการระบายน้ำควร
จะเพ่ิมเนื้องานภูมิสถาปัตยกรรมและงานออกแบบการก่อสร้างไปในคราวเดียวกัน 

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่าปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีระบบระบายน้ำที่รวมน้ำฝนและน้ำเสียอยู่ใน
ท่อเดียวกัน ซึ่งหลักการที่ถูกต้องควรแยกท่อระบายน้ำฝนหรือน้ำดีออกจากท่อระบายน้ำเสียจากบ้านเรือน การ
ออกใบอนุญาตการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม และอาคารชุดต่าง ๆ ควรกำหนดให้มีการแยกท่อ
ระบายน้ำดีและน้ำเสียแยกจากกัน และจะต้องมี Water Bank เพ่ือกักเก็บน้ำดีไว้ใช้งานด้วย  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. การจัดทำธนาคารเก็บกักน้ำหรือ Water Bank และระบบระบายน้ำที ่แยกน้ำดีและน้ำเสีย 
ผู้บริหารควรเห็นความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานครเพื่อให้การแก้ไขปัญหามีความ
ยั่งยืน จำเป็นต้องแก้ไขข้อกฎหมายเพื่อให้ไปเป็นตามกฎหมายควบคุมอาคาร  โดยจะต้องมีการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่าง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
เป็นต้น 

2. สำนักงานสวนสาธารณะควรสำรวจพื้นที่ในภายในสาธารณะขนาดใหญ่ที่สามารถดำเนินการให้
เป็น Water Bank หรือว่ามีโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะในพื้นที่สามารถพิจารณาสร้างให้เป็น
แก้มลิงหรือ Water Bank ไปในคราวเดียวกัน เพ่ือมิให้กระทบต่อศักยภาพของสวนสาธารณะ 

3.5 ติดตามความคืบหน้าโครงการ Green Bangkok ของสำนักสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ Green Bangkok 2030 ซึ่ง
กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายที่เพ่ิมอัตราส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรให้ได้ 10 ตารางเมตร/คน ภายใน           
ปี พ.ศ. 2573 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงพื้นที่สวนสาธารณะสีเขียวที่ประชาชนสามารถเดินถึงได้ในระยะ 400 
เมตร หรือเดินถึงสวนภายใน 5 – 10 นาที กรุงเทพมหานครได้พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของ
หน่วยงานรัฐเอกชน และภาคประชาชนซึ่งได้มอบให้กรุงเทพมหานครพัฒนาเป็นพื ้นที ่สาธารณะเพื ่อให้
ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตรวจเยี่ยมสวนสาธารณะในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ซึ่งเปิดให้บริการกับ
ประชาชนแล้ว จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 
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1. สวนสาธารณะบริเวณโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษกตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย 2 พื้นที่ 
35 ไร่ โดยสำนักการโยธาได้ปรับปรุงพื้นที่ด้านล่างเป็นสวนสาธารณะ มีทางเดิน -วิ่งรอบสวน กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 1 กิโลเมตร ศาลาริมแม่จำนวน 2 หลัง ลานกิจกรรม ลานแอโรบิก บ่อน้ำจำนวน 3 บ่อ พื้นที่รวม
ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน ลู่วิ่งใต้แนวถนนด้านบนกว้าง 3 เมตร ทางเชื่อมสวน 2 ฝั่ง และลานจอดรถรองรับรถได้
ประมาณ 96 คัน โดยสำนักการโยธาเปิดบริการให้ประชาชนเข้าไปใช้พ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว และจะส่งมอบให้
สำนักสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อไป  

2. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา เขตทวีวัฒนา ตามโครงการ Green Bangkok 
2030  กรุงเทพมหานครได้ร ับมอบที ่ดินจาก คุณวิช ัย กาญจนเสวี เพื ่อใช ้ประโยชน์ในการก่อสร้าง
สวนสาธารณะ ระยะเวลา 18 ปี ที่ดินบริเวณดังกล่าวมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 98 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา สำหรับ
ลักษณะกายภาพ สภาพที่ดินเป็นที่ลุ่ม มีบึงน้ำแอ่งใหญ่อยู่บริเวณด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก ใช้เป็นพื้นที่
เกษตรกรรม (สวนกล้วย) และทิศตะวันตกติดกับคลองสาธารณะประโยชน์ (คลองขุด) ซึ ่งผ ู ้บร ิหาร
กรุงเทพมหานครได้มอบนโยบาย ในการจัดทำสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการออกแบบสวน
ดังกล่าว ให้เป็นสวนสาธารณะแบบผสมผสานกับสวนเกษตร เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ออกกำลั งกาย พักผ่อน
หย่อนใจ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในเมือง โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 
1 ดำเนินการบนพื้นที่ 15 ไร่ จัดทำพ้ืนที่การเกษตรในรูปแบบ โคกหนองนา ประกอบไปด้วย แปลงนา สวนผัก
เพื ่อการเรียนรู ้ แปลงไม้ดอก และพื้นที ่จอดรถ ปัจจุบันได้ เปิดให้ประชาชนเข้าเยี ่ยมชม ส่วนระยะที่ 2 
ดำเนินการบนพื้นที่ 83 ไร่เศษ จัดทำสวนสาธารณะพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ทางเดิน -วิ่ง
ออกกำลังกาย ทางจักรยาน ห้องสุขา โดยจะเก็บรักษาพื้นที่เดิมซึ่งเป็นแนวร่องสวนกล้วยไว้เพื่ออนุรักษ์ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งปลูกพืชสมุนไพร ผักสวนครัว และพืชในท้องถิ่นเพ่ิมเติมด้วย 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. สวนสาธารณะบริเวณโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษกตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย 2  เป็น
สวนสาธารณะแบบเปิดไม่มีการล้อมรั้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบควรกวดขันมิให้มีการจับจองพื้นที่เพื่อการค้าขาย        
หรือมีการใช้ประโยชน์เพื่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ และควรติดตั้ง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อรองรับผู้ที่มาใช้บริการ โดยคำนึงถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตให้มีความแข็งแรง 
ทนทาน เหมาะกับสภาพพื้นที่ รวมถึงห้องน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบน้ำภายในสวนสาธารณะ อีกท้ัง
สวนดังกล่าวห่างไกลจากแหล่งน้ำและยังไม่มีระบบน้ำประปา ควรใช้ประโยชน์บ่อน้ำเป็นแก้มลิงเพื่อนำน้ำมาใช้
ประโยชน์ภายในสวนสาธารณะในช่วงฤดูแล้ง 

2. สำนักสิ่งแวดล้อมควรพิจารณาศักยภาพพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา เขตทวี
วัฒนา ในการพัฒนาเป็นแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยไม่ขัดกับข้อกำหนดในการใช้พื้นที่ที่เจ้าของ
ที่ดินกำหนดและควรประชาสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้และ
นำไปใช้เพ่ือพัฒนา ต่อยอดเป็นรายได้เสริมต่อไป 
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3. สำนักสิ่งแวดล้อมควรเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ของตนเอง โดยสนับสนุนพันธุ์
ไม้เศรษฐกิจหรือไม้ยืนต้นที่สามารถรับประทานหรือใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนให้กับประชาชนหรือเครือข่ายที่สนใจ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ของตนเอง  

4. การพิจารณาเรื่องร้องเรียน 

4.1 เรื่องร้องเรียน กรณี บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด ได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มคนทิ้งขยะและเศษ
วัสดุ รุกล้ำเข้ามาในที่ดินของบริษัท  

คณะกรรมการฯ ได้รับมอบหมายจากประธานสภากรุงเทพมหานครให้พิจารณาเรื่องร้องเรียนการทิ้ง
ขยะและเศษวัสดุรุกล้ำที่ดินของบริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด และได้เชิญผู้บริหารเขตลาดพร้าวและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงข้อมูลและการดำเนินการของหน่วยงานในกรณีดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 

สำนักงานเขตลาดพร้าวตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพื้นที่เกิดเหตุอยู่ในบริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
ช่วงแยกตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจ และพบว่ามีการทิ้งขยะและเศษวัสดุในที ่ดินรกร้างว่างเปล่า จำนวน            
2 แปลง ดังนี้ 

แปลงที่ 1 เป็นพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรรมสิทธิ์ในที่ดินได้จากการเวนคืนตาม 
พ.ร.ก.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
เขตคลองเตย และเขตพระโขนง กทม. พ.ศ. 2533 วัตถุประสงค์การเวนคืนเพ่ือก่อสร้างทางพิเศษรามอินทรา 
- อาจณรงค์ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ทำสัญญากับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอใช้ประโยชน์ที่ดินบางส่วน
เพ่ือปลูกต้นไม้ ปลูกไม้ประดับ เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 – 29 ตุลาคม 2562 ระยะเวลา 
5 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างต่อสัญญากับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสัญญาขอใช้ที่ดินเพื่อจัดทำทาง
จักรยาน เริ่มต้นสัญญา 5 ตุลาคม 2559 – 4 ตุลาคม 2564 จากการตรวจสอบภายในที่ดินของการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย มีขยะวางกองเป็นจำนวนมากในพื้นที ่ประมาณ 300 ตารางวา สำหรับพื ้นที ่ที่
กรุงเทพมหานครขอใช้จากการพิเศษแห่งประเทศไทย ไม่พบขยะ แต่มีต้นไม้และไม้ประดับได้รับความเสียหาย
บางส่วน 

แปลงที่ 2 เป็นพื้นที่ของบริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด (ผู้ร้อง) จากการตรวจสอบมีขยะวางกองในพ้ืนที่
ประมาณ 200 ตารางวา สำนักงานเขตลาดพร้าวได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า นายวรพล บำรุงศิลป์ เป็น
ผู ้ดำเนินการนำขยะและเศษวัสดุมาถมที่ โดยแสดงเอกสารเป็นผู ้รับมอบอำนาจและรับจ้างจากเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินเดิมให้เป็นตัวแทนเพ่ือฟ้องร้องการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองกลาง กรณีมิได้
ใช้ประโยชน์ที่ดินตามวัตถุประสงค์การเวนคืนที่ดิน ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยจดทะเบียนโอนที่ดินเฉพาะส่วนที่มิได้ใช้ประโยชน์กับการเวนคืนให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเดิม 
ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 
แต่นายวรพลได้กล่าวอ้างถึงคำพิพากษาของศาลปกครองกลางว่า ผู้ว่าจ้าง (เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเดิม) เป็น
ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินบริเวณเกิดเหตุ นายวรพลจึงได้ติดตั้งป้ายประกาศแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน นำรถยนต์
บรรทุกขยะและเศษวัสดุเข้าไปทิ้งในที่ดินของการทางพิเศษฯ และรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของบริษัท เกียรติสหมิตร 
จำกัด 
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กรณีดังกล่าว สำนักงานเขตลาดพร้าวได้มีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตลาดพร้าวได้จัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดพร้าวที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเดิม และประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง
สถานที่เกิดเหตุ จำนวน 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการ
ประชุมดังกล่าว เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเดิมแจ้งว่าได้ว่าจ้าง นายวรพล บำรุงศิลป์ ให้เป็นผู้แทนเพ่ือฟ้องร้องขอ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แต่ไม่ให้ว่าจ้างให้นำขยะเข้าไปทิ้งในที่ดินดังกล่าว 
และมีมติให้สำนักงานเขตลาดพร้าวร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดหาวัสดุวางปิดกั้นเส้นทางเข้า-ออก 
เพ่ือป้องกันการลักลอบนำขยะเข้าไปทิ้งบริเวณพ้ืนที่เกิดเหตุ 

2. สำนักงานเขตลาดพร้าวได้มีหนังสือถึงผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อส่งคำสั่งให้แก้ไข
และระงับเหตุรำคาญ โดยให้ทางการพิเศษแห่งประเทศไทยจัดหามาตรการป้องกันมิให้กลุ่มบุคคลนำขยะหรือ
เศษวัสดุอื่น ๆ มาทิ้งในพื้นที่ที่อยู่ในความครอบครองเพื่อป้องกันมิให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือฝุ่นละออง สร้างความ
เดือดร้อนรำคาญแก่ผู ้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งว่าได้
ดำเนินการมาตรการป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ โดยการผลักดัน วางกำแพงคอนกรีตและนำท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
เทคอนกรีตทับวางเป็นแนวปิดกั้นไม่ให้มีการเข้า-ออกพื้นที่ และปิดประกาศห้ามบุกรุกพื้นที่ ซึ่งผู้บุกรุกได้นำ
เครื่องจักรกลหนักเข้าทำลาย  รื้อถอนสิ่งปิดกั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย พร้อมทั ้งได้อ ุทธรณ์คำสั ่งเจ้าพนักงานท้องถิ ่น ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ปัจจุบันเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการของพนักงานสอบสวน  

3. สำนักงานเขตลาดพร้าวมีหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด เพ่ือส่งคำสั่งให้
แก้ไขและระงับเหตุรำคาญ โดยให้ทางบริษัทจัดหามาตรการป้องกันมิให้กลุ่มบุคคลนำขยะหรือเศษวัสดุอื่น ๆ         
มาทิ้งในพื้นที่ครอบครอง เพื่อป้องกันมิให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือฝุ่นละออง สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พัก
อาศัยบริเวณใกล้เคียง ซึ่งบริษัทโดยผู้รับมอบอำนาจได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจ
นครบาล โชคชัย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ขอให้ดำเนินคดีกับนายวรพล บำรุงศิลป์ ในฐานความผิดบุกรุก
ในเวลากลางคืน ทำให้เสียทรัพย์ และสถานีนครบาลโชคชัยมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินคดีนายวรพล ใน
ความผิดดังกล่าวโดยผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา 

4. สำนักงานเขตลาดพร้าวมีหนังสือถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยเพื่อขอให้ดำเนินคดี
กับนายวรพล บำรุงศิลป์ ตามพระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543 และมีหนังสือขอทราบผลการ
ดำเนินคดี ซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการของพนักงานสอบสวน 

5. สำนักงานเขตลาดพร้าวมีหนังสือถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยเพื่อขอให้ดำเนินคดี
กับนางสาวเอื้องดาว ขุนวัด กรณีขับขี่รถบรรทุกส่วนบุคคลบนทางเท้าหรือทางจักรยานบริเวณถนนประดิษฐ์
มนูธรรม ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
และขอทราบ ผลดำเนินคดี ปัจจุบันเรื ่องอยู่ระหว่างดำเนินการของพนักงานสอบสวน และสำนักงานเขต
ลาดพร้าวได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการให้กรรมการผู้จัดการบริษัท เกียรติสห
มิตร จำกัด รับทราบแล้ว  
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ทั้งนี้ สำนักงานเขตลาดพร้าวได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยมีการประชุมกับผู้ เกี่ยวข้องเพื่อระงับเหตุ
เดือดร้อนดังกล่าวและร่วมพิจารณาแนวทางการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามความ
คืบหน้ามาโดยตลอด ปัจจุบันไม่มีการนำขยะหรือวัสดุไปทิ้งเพื่อถมดินพื้นที่ดังกล่าว จากข้อมูลที่สำนักงานเขต
ลาดพร้าวชี้แจง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีและกระบวนการพิจารณาทางยุติธรรม สำนักงานเขตลาดพร้าว
ได้แจ้งผลการดำเนินการและการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบแล้ว คณะกรรมการฯ เห็นว่าสำนักงานเขตลาดพร้าวได้
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรยุติเรื่อง 

 4.2 เรื่องร้องเรียนในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบกลิ่นเหม็น
จากถุงขยะที่ถูกนำมาวางกองไว้ในบริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมเพ่ือขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อร้องเรียน
ในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบกลิ่นเหม็นจากถุงขยะมูลฝอยสีแดงที่ถูกนำมา
วางกองไว้ในบริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ชี ้แจงข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า สำนัก
สิ่งแวดล้อมได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบแล้วขยะมูลฝอยดังกล่าวเป็นมูลฝอยจากสถานที่กักตัวตามบ้านเรือนหรือชุมชน ซึ่ง
เป็นส่วนที่รอการกำจัดโดยเตาเผามูลฝอยชุมชน เนื่องจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ
เฉลี่ย 120 ตันต่อวัน บางส่วนนำไปกำจัดในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขมซึ่ง
สามารถรองรับได้เฉลี่ย 70 ตันต่อวัน ส่วนที่เหลืออีก 50 ตันต่อวัน จะต้องนำไปกำจัดในเตาเผามูลฝอยชุมชนที่
ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ที่ผ่านมาสามารถกำจัดได้หมด แต่เหตุที่มีถุงขยะมูลฝอยติดเชื้อวางกองในบริเวณ
ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมดังกล่าว เนื่องจากเตาเผามูลฝอยชุมชนในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมถึงกำหนดปิด
เตาเผาบางส่วนเพื่อทำการซ่อมบำรุงประจำปีตามสัญญา ทำให้มีมูลฝอยติดเชื้อที่รอกำจัด แต่เจ้าหน้าที่ได้ฉีดพ่น
สารฆ่าเชื้อที่ถุงขยะและบริเวณพื้นที่โดยรอบเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคตามแนวทางการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อที่กรมอนามัยเสนอแนะแล้ว ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดปิดปรับปรุงเตาเผามูลฝอยแล้ว สำนักสิ่งแวดล้อมจะ
เร่งรัดให้คู่สัญญานำขยะมูลฝอยดังกล่าวเข้าระบบกำจัดด้วยเตาเผาต่อไป โดยคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะให้
สำนักสิ่งแวดล้อมเร่งรัดให้คู่สัญญานำขยะมูลฝอยดังกล่าวเข้าระบบกำจัดด้วยเตาเผาโดยเร็ว และวางแผนการ
กำจัดมูลฝอยโดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยเน้นการแปรรูปมูลฝอยเป็น
พลังงานหรือนำมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น การนำไปหมักทำปุ๋ย และการกำจัดโดยใช้เตาเผาผลิตพลังงานไฟฟ้า 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครที่กำหนดเป้าหมาย ลดสัดส่วนการฝังกลบมูลฝอยจากเดิม ร้อยละ 
80 ให้เหลือร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2566 
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คณะกรรมการการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม      
เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  
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คณะกรรมการการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาขยะประเภทต่าง ๆ 
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คณะกรรมการการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อ
หารือ    แนวทางการบริหารจัดการสวนสาธารณะและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

คณะกรรมการการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสภาพพ้ืนที่เพ่ือติดตามความ
คืบหน้าการก่อสร้างอุทยานเบญจกิติ ระยะที่ 2 –  
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คณะกรรมการการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่เพื่อติดตามความ
คืบหน้าการก่อสร้างอุทยานเบญจกิติ ระยะที่ 2 – 3 และแผนการปรับปรุงสะพานเขียว 
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คณะกรรมการการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่เพื่อรับ                               
แผนการปรับปรุงสะพานเขียว 
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คณะกรรมการการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตลาดพร้าวเพื่อ
รับทราบผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนกรณีการทิ้งขยะเศษวัสดุในที่ดินเอกชน 

 

 
 

คณะกรรมการการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมลงพ้ืนที่ 

พร้อมผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและผู้บริหารเขตทวีวัฒนา  

ณ สวนสาธารณะบริเวณโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 
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คณะกรรมการการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมลงพ้ืนที่พร้อมผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและ                        
ผู้บริหารเขตทวีวัฒนา ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา เขตทวีวัฒนา 
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สรุปผลงาน 
คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ 

ประจำปี พ.ศ. 2564 
   
  สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ  
ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันพธุที่ 
27 มกราคม 2564 ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 6 คน ดังนี้ 
  1. นายเชนทร์  วิพัฒน์บวรวงศ์  ประธานกรรมการ 
  2. นายธวัชชัย  ฟักอังกูร   รองประธานกรรมการ 
  3. นายคำรณ  โกมลศุภกิจ  กรรมการ  
  4. นายภาส  ภาสสัทธา  กรรมการ 
  5. นายวิชาญ  ธรรมสุจริต  กรรมการ 
  6. นางสุกัญญา  สุวัฒนวงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
  1. นางเพ็ญวรรณ พิชญานนท์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
        กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 

    สำนักงานเลขานุการ 
สภากรุงเทพมหานคร 

  2. นางสาวปัทมา  สุรวัตร   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
        กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
        สำนักงานเลขานุการ 

สภากรุงเทพมหานคร  
   

  คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย 
  1. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ ชุดที่ 1 
เพ่ือทำหน้าที่พิจารณา ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักการแพทย์ สำนัก
อนามัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลาง และสำนักงาน เขตในกลุ่มกรุงเทพ
ตะวันออก โดยมีนางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
  2. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ ชุดที่ 2 
เพ่ือทำหน้าที่พิจารณา ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักการจราจรและขนส่ง  สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
สำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพใต้  

3. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ ชุดที่ 3 
เพ่ือทำหน้าที่พิจารณา ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักสิ่งแวดล้อม  หน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตในกลุ่ม 
กรุงเทพเหนือ โดยมีนายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
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4. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ ชุดที่ 4 
เพ่ือทำหน้าที่พิจารณา ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และสำนักงานเขต 
ในกลุ่มกรุงธนใต้ โดยมีนายภาส ภาสสัทธา เป็นประธานอนุกรรมการฯ  

5. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ ชุดที่ 5 
เพ่ือทำหน้าที่พิจารณา ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักการศึกษา และสำนักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือ โดยมีนายธวัชชัย ฟักอังกูร 
เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
 

                                     ผลการดำเนินงาน 
 

 1. ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับด้านการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร 
การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนและแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ตาม พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
 2. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
  2.1 ความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย หรือยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ  
  2.2 ความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
  2.3 ความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 2.4 ความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณท่ีกันเงินเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิก
เหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีกันเงินมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน 
 3. พิจารณาเรื่องที่ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมายให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเสนอ
ความเห็นก่อนจัดเข้าวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
  3.1 ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั ้งจ่ายเป็นรายการและหน่วยรับ
งบประมาณอ่ืน 
  3.2 ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. .... 
  3.3 ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  พ.ศ. .... 
  3.4 ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3.5 ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เข้างบกลาง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

3.6 ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
  3.7 รายงานประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
  3.8 ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  3.9 ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ. .... 
  3.10 การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร 
  3.11 ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. ....  
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 4. ติดตามการดำเนินการผลการตรวจสอบรายงานการเงินของกรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 

1. ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับด้านการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร 
การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนและแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
  คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ ได้มีการติดตามเรื่องการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างของสำนักการคลัง และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ทั้งเรื่องแนวทางการปฏิบัติ
และลงพื้นที่จริง พบว่ามีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากยังไม่มีระบบงานที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลฐานภาษีและ
ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องทั้งหมดของกระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน
สามารถดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  1. สำนักการคลังควรตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดความต้องการของข้อมูลล่วงหน้าก่อนว่า
ต้องการข้อมูลในลักษณะใดบ้าง เพ่ือให้การพัฒนาระบบงานดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น และตรงกับความต้องการ
ตั้งแต่การนำข้อมูลเข้าการประเมินผลไปจนถึงรูปแบบของการรายงาน 
  2. ควรตั้งผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจชัดเจนมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำ TOR และ
การกำหนดห้วงเวลาของการพัฒนาระบบงาน พิจารณาระบบงานที่มีความสำคัญที่สุดก่อน โดยไม่จำเป็นต้อง
เรียงลำดับ เช่น เรื่องของระบบการคำนวณ ขั้นตอนการสำรวจ ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีฐานข้อมูลเดิม
อยู่แล้วซึ่งสามารถนำมาเป็นข้อมูลเริ่มต้นในการดำเนินการได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความพร้อมในปีต่อไป และ
สามารถนำระบบไปใช้งานได้ทันท ี
  3. แบ่งประเภทของปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต พิจารณา
ถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของประเภทปัญหานั้น แล้วของบประมาณไปพร้อมกันในภาพรวม เพราะเป็น
เรื ่องที ่เกี ่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้รับอนุมัติงบประมาณในคราวเดียวกัน 
 

 2. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ     
  2.1  ความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย หรือยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ  
  คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของสำนักงานเขตเพื่อติดตามความคืบหน้า
ในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย หรือยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ พร้อม
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานแล้วได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  1. ในการเรียกค่าปรับกรณีที่งานไม่เสร็จตามสัญญา ควรให้มีการวิเคราะห์ว่าเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด - 19 ) หรือไม่ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ยกเว้นหรือไม่ 
อย่างไร   

2. ในการดำเนินการใดๆ ที่เก่ียวเนื่องกับหน่วยงานภายนอก เช่น การไฟฟ้านครหลวง ควร 
ต้องมีการประสานให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หรือบางกรณีหน่วยงานสามารถจ้าง  
ผู้รับจ้างดำเนินการได้โดยไม่ต้องรอการไฟฟ้าฯก็ให้ดำเนินการเอง เช่น เรื่องการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
  3. กรณีการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ดาดท้องคลอง ลำกระโดง เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วต้องดูแล
รักษาไม่ให้เกิดความตื้นเขินโดยอาจขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว 
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  2.2 ความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  
  คณะกรรมการฯ ได้มีติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของ 5 สำนัก และ 7 สำนักงานเขต โดยได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
  1. งบประมาณค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องในทุกกระบวนการของการ
ดำเนินงาน เช่น ผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจรับงานจ้าง ควรเข้มงวดในการดำเนินงาน เพ่ือให้เนื้องานเป็นไปตาม
แบบรูปรายการ สามารถตรวจรับงานได้ภายในกำหนดเวลา และไม่กระทบกับเงื ่อนเวลาที ่กำหนดไว้ตาม
ข้อบัญญัติฯ  
 2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ควรมีการปรับภารกิจให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
รวมถึงเรื่องของการเตรียมสถานที่ให้พร้อมเพ่ือรับรับภารกิจ ซึ่งหากสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
ปีงบประมาณนี้ได้ก็ให้ดำเนินการ ส่วนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  
กรุงเทพมหานคร เห็นว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับนักท่องเที่ยว หรือปัจจัยแวดล้อมภายนอกก็ให้พิจารณา  
การดำเนินการให้ชัดเจน และปรับกิจกรรมให้เหมาะสม  
  3. การจัดทำสื ่อประชาสัมพันธ์ทั ้งด้านกีฬา และด้านการท่องเที ่ยวควรมีการกำหนด
กลุ ่มเป้าหมายและทบทวนกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื ่องจากเป็นโครงการที ่จัดทำก่อนจะมี
สถานการณ์ โควิด-19 
  4. ควรมีการค้นหาอัตตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางบก 
และทางน้ำโดยจัดเส้นทางการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้เองสะดวก  
  5. สำนักและสำนักงานเขตควรประสานกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ในการนำภารกิจและ
กิจกรรมของหน่วยงานไปเป็นฐานในการทำประชาสัมพันธ์งานของกรุงเทพมหานครด้วย 
  6. ควรหาแนวทางให้สภาเด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานครเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสาน 
รักษาต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวในท้องถิ่น นอกจากนั้นควรบูรณาการเรื่องของ OTOP เข้ามาเชื่อมโยงกับเรื่อง
ของการท่องเที่ยวด้วย  
 7. การจัดทำ TOR การประชาสัมพันธ์ ควรมีการกำหนดช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ  
ให้เหมาะสม เพ่ือให้มีผู้ติดตามข่าวสารจากกรุงเทพมหานครได้ในวงกว้างเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า   
 8. รายการงบประมาณที่จะขอจ่ายขาดเงินสะสมเป็นรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพ่ือ  
แก้ไขปัญหาความเดือนร้อน การใช้งบประมาณมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลา ดังนั้น  ต้องมีการพิจารณา 
วางแผนในการดำเนินการในทุกขั้นตอนให้รอบคอบและรัดกุมมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรค 
ในการดำเนินการไว้อย่างเหมาะสม ซึ่งปรากฏว่าจากการติดตามในปัจจุบันมีบางโครงการไม่สามารถดำเนินการ 
ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาดังกล่าว ทำให้งบประมาณที่ได้รับไปต้องตกเข้าไปเป็นเงินสะสม ทำให้เป็นภาระใน 
การบริหารจัดการงบประมาณของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร 
 9. สำนักท่ีมีภารกิจงานใกล้เคียงกัน ควรมีการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน   
  10.งบประมาณรายการใดที ่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ 
2564 นี้ ควรมีการพิจารณาทบทวนว่าจะดำเนินการหรือไม่  
 11. ในสถานการณ์การระบาดของโควิด - 19 โครงการที่ได้รับงบประมาณการจ่ายขาด 
เงินสะสมควรปรับแนวทางในการดำเนินงานว่าจะดำเนินการอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 12. ให้หน่วยงานถือปฏิบัติการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัด 
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 13. เงินงบประมาณ ของงาน/โครงการต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ควรรายงาน 
ให้สภากรุงเทพมหานครทราบด้วย 
 14. โครงการปรับปรุงต่าง ๆ ผู้บริหารของหน่วยงานควรทำงานในเชิงรุก ลงไปดูหน้างาน  
เพ่ือให้งานมีความเรียบร้อย หรือหากมีปัญหาจะได้รับทราบข้อมูล และสั่งการให้แก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
ซึ่งเป็นการลดปัญหาการร้องเรียนจากประชาชนได้อีกทางหนึ่ง หรือจะสร้างเครือข่ายเพื่อรับแจ้งข้อมูล  
อีกช่องทางหนึ่งก็ได ้
 15. หน่วยงานอาจเพ่ิมช่องทางการรับแจ้งปัญหาทางแอพพิเคชั่น เพ่ือประเมินปัญหา 
ในเบื้องต้น และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทันสมัย รวดเร็วและสร้าง 
ความประทับใจให้ประชาชน 
 16. ควรมีมาตรการในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของลานกีฬาให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
และคุ้มค่ามากที่สุด 
 17. กรณีปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากหน่วยงานสาธารณูปโภค สำนักงานเขตควรมีการประชุม 
ร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภค เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาในการดำเนินงานของทั้ง 2 ฝ่าย   
 18. การก่อสร้างสะพานในพื้นท่ี ควรทำสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครไว้ที่บริเวณสะพาน 
รวมทั้งวันในการก่อสร้าง ทั้งนี้ เพ่ือแสดงว่าได้ดำเนินการโดยหน่วยงานใดและเพ่ือความสะดวกในการพิจารณา 
งบประมาณในการปรับปรุง/ซ่อมแซมปีต่อๆ ไป 
 19. การก่อสร้างสะพานควรมีป้ายจำกัดความสูงและน้ำหนักของรถบรรทุกที่สามารถผ่านได้ 
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการชำรุดของสะพาน     
 2.3 ความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะกรรมการฯ ได้มีติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ 5 สำนัก และ 11 สำนักงานเขต โดยได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
 1. การเบิกจ่ายงบลงทุนที่ได้มีการตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 ไว้ร้อยละ 40 นั้น 
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 บางหน่วยงานมีการเบิกจ่ายไปเพียงร้อยละ 6.37 ซ่ึงต่ำกว่าเป้าหมายมาก 
 2. การเปลี่ยนแปลง TOR ในระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง เพ่ือให้เป็นไปตาม ว.89 ลงวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ได้กำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหลาย
กรณี เช่น การจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกร การจัดซื้อจัดจ้างกับองค์กรของ
มูลนิธิเพื่อคนพิการ หรือองค์การสงเคราะห์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ หรือการจัดซื้อจัดจ้างกับ
ผู ้ประกอบการ รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดซื ้อพัสดุที ่ได้รับการรับรอง และออกแบบ
เครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในไทย  และการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลาย
โครงการได้ดำเนินการแล้ว ทำให้หน่วยงานต้องปรับแก้และเริ่มต้นใหม่ 
  3. โครงการกำจัดมูลฝอยด้านวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
วงเงินโครงการ 5,789,639,670 บาท และศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม วงเงินโครงการ 5,687,439,670 บาท 
ผู้รับจ้างยังไม่สามารถก่อสร้างโรงงานได้ สัญญาจ้างกำจัดมูลฝอย ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
กำหนดให้ก่อนดำเนินการก่อสร้างบริษัทจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน  ใบอนุญาตก่อสร้าง 
(อ.1) และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ซึ่งในการยื่นขออนุญาตดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานการ
ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้า (FIT) หรือมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ประกอบการพิจารณา 
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  ในปัจจุบันคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยังไม่ออกประกาศหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดหาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed – in Tariff (FIT) สำหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถเริ่มงานก่อสร้างได้  ความเสียหายจาก
โครงการที่ล่าช้าทำให้กรุงเทพมหานครต้องปรับแผนการจัดการขยะใหม่ การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
  4. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ทำให้ปริมาณมูลฝอยทั่วไปลดลง  
แต่มูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่โรงงานเตาเผามูลฝอยติดเชื้อจะรับได้หมด ต้องไปกำจัดที่โรงงานเตาเผามูล
ฝอยทั่วไปที่มีอยู่ ดังนั้น ควรมีมาตรการป้องกันอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานดังกล่าวด้วย และควร
ส่งเสริมลักษณะนิสัยการคัดแยกขยะ เพราะพบว่าขยะครัวเรือนยังรวมอยู่ในถุงเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นแหล่งแพร่
เชื้อโรคได้  
 5. ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามแผนได้ผู้บริหาร 
ของสำนักงานเขตควรมีการบริหารงานอย่างเข้มงวด และกระจายการมอบหมายหน้าที่ ให้เจ้าหน้าทีด่ำเนินการ 
อย่างชัดเจน เนื่องจากมีผลกระทบต่องบประมาณในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร 
  6. ควรมีการบูรณาการร่วมระหว่างสำนักงานเขตที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงในเรื่องของการส่งเสริม 
และพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

7. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว โดยภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
นอกจากจะตั้งในหมวดที่ควรจะตั้งแล้วยังไปตั้งไว้ในงบกลาง และยังมีรายการค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล  
ซึ่งไม่ควรจะเป็น เพราะว่าอาจจะเป็นการหลบเลี่ยงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 35 ในการจ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างที่นำมาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใดนั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกำหนดสูงกว่าร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้ 
  8. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ มีงบประมาณคงเหลือเป็นจำนวนมาก หน่วยงานควรดู
จากบัญชีถือจ่ายและอัตราว่าง จะได้นำเงินไปดำเนินโครงการตามภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง 
นอกจากนี้หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว สำหรับเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 
2564 เบิกจ่ายจากเงินยืมสะสมไปทดรองจ่ายซึ่งยังไม่ได้เบิกงบประมาณไปชดใช้ ทำให้มีเงินเหลือจ่ายอยู่ที่
หน่วยงาน ส่งผลต่อร้อยละและความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม   

2.4 ความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณที่กันเงินเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีกันเงินมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน 

คณะกรรมการฯ ได้มีติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่กันเงินเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีกันเงินมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ ผูกพันของ 
1 สำนัก และ 10 สำนักงานเขต โดยได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  1. รายการปรับปรุง และการก่อสร้าง บางรายการต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เนื่องจากมี
อุปสรรคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้
ตามสัญญา มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อและต้องกักตัวเป็นจำนวนมาก และมาตรการต่างๆ ของภาครั ฐ เช่น การปิด
แคมป์คนงาน การลดการทำงานลดการขนส่ง ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
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  2. จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด – 19 มีมาตรการและข้อจำกัดในเรื่องของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรม /โครงการในบางกิจกรรม /โครงการได้ กรุงเทพมหานครควรปรับเปลี่ยน
การพิจารณางบประมาณให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 3. การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เจ้าหน้าที่ควรเร่งดำเนินการในช่วงที่มีการปิด
ภาคเรียน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้มีผลต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเปิดภาคเรียนเพราะจะมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน
 4. กรณีผู้รับจ้างไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ให้หน่วยงานมีหนังสือติดตามไว้เป็นหลักฐาน 
รวมถึงกรณีที่มีการประชุมร่วมกันก็ต้องมีรายงานการประชุมเก็บไว้ 
 5. กำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดเรื่องการควบคุมและการตรวจรับงาน เพ่ือให้การดำเนินโครงการนั้นๆ 
สำเร็จลุล่วงไปตามแผนที่กำหนด 
 6. กรณีพ้ืนที่ที่ประชาชนมอบให้ใช้ประโยชน์ ขอให้มีการสอบถามความประสงค์แก่ทายาทอีก
ครั้ง แล้วดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากบางกรณีพบว่าทายาทมีการเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์ 
จากเดิมท่ีเจ้าของเคยมีความประสงค์ไว้  
 

 3. พิจารณาเรื่องที่ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมายให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเสนอ 
ความเห็นก่อนจัดเข้าวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้  

3.1 ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการและหน่วยรับ 
งบประมาณอ่ืน 

ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบ 
การโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั ้งจ่ายเป็นรายการและหน่วยรับงบประมาณอื่น ซึ ่ งผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานครเสนอต่อประธานสภากรุงเทพมหานครเพื ่อพิจารณาเสนอ สภากรุงเทพมหานคร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหนังสือขอความเห็นชอบดังกล่าว รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง สำนักการศึกษา สำนักการโยธา และสำนักการวางผังและ
พัฒนาเมือง มีความเห็นสรุปได้ดังนี้ 
  1. งานที่เกี่ยวข้องกับการขอโอนเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีการพิจารณา  
ในรายละเอียดให้รอบคอบ เพื ่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2. หน่วยงานที่รับโอนจะต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่จะดำเนินการ 
และสามารถดำเนินการให้เสร็จภายในเวลาปีงบประมาณ และกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับโอน 
  3. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาก่อนเสนอสภาฯ
ให้ความเห็นชอบ   
  3.2 ร ่างข้อบัญญัติกร ุงเทพมหานคร เร ื ่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  พ.ศ. .... 

ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการฯ  ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. .... ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอต่อประธานสภากรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาเสนอ
สภากรุงเทพมหานครพิจารณา 
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  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า กรุงเทพมหานครเสนอ 
ร่างข้อบัญญัติฉบับนี้โดยขอจ่ายขาดจากเงินสะสมของกรุงเทพมหานครจำนวน 12,190,419,438 บาท เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการโยธาและระบบจราจร ด้านการศึกษา   
ด้านการระบายน้ำบำบัดน้ำเสียและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ด้านการสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งมี
จำนวนรายการที่ขอตั้งงบประมาณจำนวนมาก และบางรายการมีวงเงินงบประมาณสูง รวมทั้งการขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามข้อบัญญัติดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลาย
ฉบับ และหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ด้วย เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยเรื่องเงินสะสม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร  
  ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาครอบคลุมในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรต้องนำสาระสำคัญของกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ มาประกอบการพิจารณาในรายละเอียดของรายการ 
ให้ครบถ้วน  
  3.3 ร ่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร ื ่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. ....  

ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เกี่ยวกับการชำระค่าจ้างเดินรถและซ่อม
บำรุงของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 1 และส่วนต่อขยาย 2 ซึ่งสำนักงบประมาณฯ ได้ตั้ง
งบประมาณเป็นจำนวนไม่เกิน 9,246,748,339 บาท เป็นรายจ่ายพิเศษจ่ายขาด เงินสะสมจ่ายขาดของ
กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการตามขั้นตอนของข้อบัญญัติ เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 17  
  คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมร่วมกับสำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
และสำนักการจราจรและขนส่งแล้ว ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ให้นำข้อ 12 แห่ง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
มาเป็นแนวทางในการพิจารณาคือ กรณีท่ีกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นจะต้องจ่ายขาดเงินสะสม ให้กระทำได้
ในกรณีที่เป็นกิจการที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกรุงเทพมหานคร และที่มีความจำเป็นหรือเร่งด่ วนเกี่ยวกับ
การบริการชุมชนและสังคม หรือเป็นกิจการซึ่งแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง หรือเป็นกิจการที่
เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กรุงเทพมหานคร และต้องเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร หรือตามที่กฎหมาย
กำหนด และให้คำนึงถึงฐานะเงินสะสมของกรุงเทพมหานครด้วย โดยให้ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เสนอสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ในการพิจารณาร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนเดิมขึ้นใหม่จะกระทำมิได้ แต่
อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดรายจ่ายได้  

เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว กรุงเทพมหานครต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย 
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินปีงบประมาณถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ตกเป็น
เงินสะสม  
  2. การทดลองใช้รถไฟฟ้า ควรมีแนวทางการกำหนดเวลาที่ชัดเจน เช่น ภายในระยะเวลา  
3 เดือน หรือให้บริการฟรีจำนวน 4 สถานี สถานีที่เหลือคิดค่าบริการตามระยะทาง เป็นแบบการทดลองระยะ
สั้น ๆ ไม่ควรนานเกินไปจนทำให้เกิดภาระของมูลหนี้ 
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  3. กรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 1 ใน TOR ข้อ 6 กำหนดเพิ่มเติมไว้ว่า 
หากรายรับไม่เพียงพอกรุงเทพมหานครจะจ่ายคืนเงินส่วนที่ขาดให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซ่ึงในปีงบประมาณถัดไป 
การกำหนด TOR ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานคร 
  3.4 ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอต่อ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเสนอสภากรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจากข้อกฎหมาย และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ 
สำนักการคลัง สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักการโยธาแล้ว มีความเห็นสรุปได้ดังนี้ 
  1. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีรายการหลากหลาย 
การคำนวณ ฐานการคิดยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน หลักการคิดและวิธีการคำนวณอัตราค่าบริการไม่เป็นไปตาม
แนวทางเดียวกัน บางรายการใช้ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) บางรายการใช้ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) บางรายการ
ใช้กรอบเวลาหรือการใช้จำนวนคนเป็นกรอบในการพิจารณา 
  2. ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ที่หน่วยต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร มีระเบียบเฉพาะหน่วย เช่น 
สำนักการแพทย์ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ฯลฯ 
อาจมีค่าบริการที่ยังหลงเหลืออยู่ ไม่ได้รวมอยู่ในร่างข้อบัญญัตินี้ เพ่ือป้องกันการสับสนของผู้ที่ปฏิบัติ สมควรให้
อยู่ในข้อบัญญัติเดียวกัน 
  3. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรรับหลักการ และตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ตามกฎหมายต่อไป   
  3.5 ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เข้างบกลาง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
  ประธานสภากรุงเทพมหานคร ได้มอบให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเรื ่องที ่ผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ได้เสนอขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
เข้างบกลาง จำนวนเงิน 570,112,115 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 
และข้อมูลที่ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
สำนักการโยธา และสำนักการระบายน้ำแล้ว โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้  
  1. สำนักงบประมาณฯ ควรวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และผลกระทบให้มากขึ ้น เช่น 
โครงการล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค ทำให้ต้องใช้เวลาดำเนินการรื้อย้ายก่อนการก่อสร้าง มี
เหตุทำให้ดำเนินการในปีงบประมาณไม่ทัน หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลพับไป หรือปัญหาของงานอื่นๆ เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร 
  2. การพิจารณาเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้างบกลาง 
รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบายที่ได้รับมอบจาก
รัฐบาล รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการเงินสำรองสำหรับภาระหนี้ผูกพันที่ค้างจ่าย
ตามกฎหมาย เป็นการใช้จ่ายที่แตกต่างกัน 
  3. งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างที่ตั้งไว้ กฎหมายบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น กำหนดต้องไม่เกินร้อยละ 40  ของงบประมาณในภาพรวม สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
ควรรายงานให้ทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน 
  4. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ควรแจ้งเหตุผลของเงินที่โอนมา 
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  5. เงินที่โอนเข้างบกลาง ควรแจ้งว่าเป็นเงินเหลือจ่ายแบบใด เช่น เป็นรายการ/โครงการ  
ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเหลือจ่ายจึงโอนเข้างบกลาง หรือรายการ/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เลย 
และโอนเข้างบกลาง 
  3.6 ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการของสำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 
  ประธานสภากรุงเทพมหานคร ได้มอบให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบ
ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการที่สภากรุงเทพมหานคร ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ 
ให้ดำเนินการโครงการไปแล้ว ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจำนวน 4 โครงการ และรายงานให้  
สภากรุงเทพมหานครทราบ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้   
  1. หน่วยงานที่ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการจะต้องมีหลักประกันว่าจะดำเนินโครงการได้
ภายในกำหนด 
  2. ระบบการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ควรพิจารณาถึงความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานของความ
เจริญด้านเทคโนโลยี เพราะการขอขยายระยะเวลาออกไปอาจะได้ระบบที่ล้าสมัย  
  3. ต้องระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อไปอีก 
  3.7 รายงานประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ประธานสภากรุงเทพมหานคร มอบให้คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานประจำปี 2563 
ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และเสนอความเห็นก่อนจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร  
  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแล้ว  มี
ความเห็นสรุปได้ ดังนี้ 

1. ผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา 
    มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 15 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร ปริญญาโท 

2 หลักสูตร และอนุปริญญา 2 หลักสูตร โดยมุ่ งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
และอัตลักษณ์ “จิตสาธารณะ” เน้นการบูรณาการกิจกรรม เพ่ือพัฒนานักศึกษากับพันธกิจต่างๆ ทั้งการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
      จากการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มีความเห็นว่าบางหลักสูตร มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับน้อยและปานกลาง มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาถึงสาเหตุและนำมาพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป เช่น 

1.1  ผลการประเมินของวิทยาลัยพัฒนามหานคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  
การบริหารจัดการเมือง ได้คะแนน 1.71 อยู่ในระดับน้อย 
      1.2 ผลการประเมินของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้คะแนน 2.73 อยู่ในระดับปานกลาง 
      1.3 ผลการประเมินของวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้คะแนน 2.61 อยู่ในระดับปานกลาง 
      1.4 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ 
วิทยาลัย และระดับสถาบัน ผลการประเมินมีคะแนนแตกต่างกันมาก ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 349 
คะแนน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 133 คะแนน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 100 คะแนน 
วิทยาลัยพัฒนามหานคร 100 คะแนน วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 146.5 คะแนน ระดับมหาวิทยาลัย 144 คะแนน 
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  2. ผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ 
      มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเมืองและรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หลายโครงการ 
  3. คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าโครงสร้างของมหาวิทยาลัยฯ มีความจำเป็นจะต้องจัดตั้ง 
คณะเภสัชศาสตร์เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ หรือไม่ 
  3.8 ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
  ประธานสภากรุงเทพมหานคร มอบให้คณะกรรมการฯ พิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของ
ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเสนอสภากรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณา  
  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวด 2 ลักษณะของงบประมาณ ข้อ 10 กำหนดให้งบประมาณประจำปีที่เสนอต่อ
สภากรุงเทพมหานครอย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบรวม 11 รายการ ซึ่งเอกสารประกอบดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ในการพิจารณารายละเอียดการขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ จึงเชิญสำนัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร และสำนักการคลังเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาว่าร่างข้อบัญญัติฯ ที่เสนอต่อสภาฯ 
มีเอกสารประกอบครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ และสรุปความเห็นต่อประธานสภา
กรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป   
  3.9 ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ. .... 
  ประธานสภากรุงเทพมหานคร มอบให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนการประชุมสภา
กรุงเทพมหานครเกี ่ยวกับร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง การทรัพย์สิน พ.ศ. .... ซึ ่งผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานครเสนอสภากรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวร่วมกับผู้อำนวยการสำนักการคลัง
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นสรุปได้ดังนี้ 
   1. ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการทรัพย์สินแยกไว้เป็น 2 ส่วนดังนี้ 
   1.1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง การทรัพย์สิน พ.ศ. 2538 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
   1.2 ระเบ ียบกร ุงเทพมหานครว ่าด ้วยการทร ัพย ์ส ินของการพาณิชย ์ของ
กรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอำนาจตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. 
2545 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 และข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 
   ซึ่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทรัพย์สินที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติและระเบียบข้างต้น ยังม ี 
ความแตกต่างกัน แต่เนื่องจากเป็นเรื่องทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร จึงควรรวมเป็นข้อบัญญัติเดียวกัน แต่
อาจแยกออกเป็นหมวดทรัพย์สินการพาณิชย์กับทรัพย์สินอื่นออกจากกัน 
  2. ในร่างข้อบัญญัติฯ ที่เสนอให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณานั้น ตามหลักการและเหตุผล 
ที่ระบุไว้เป็นการปรับปรุงเพื่อให้การบริหารทรัพย์สิน ดูแล และการควบคุมรักษาทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร 
สอดคล้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการบริหาร
ทรัพย์สินของหน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
  คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในสาระสำคัญที่กำหนดไว้มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง
ดังนี้ 
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   2.1 ชื่อเรื่องของร่างข้อบัญญัติ “เรื่องการทรัพย์สิน” ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
เช่น การบริหารจัดการทรัพย์สิน เพ่ือให้ครอบคลุมภารกิจที่เก่ียวข้อง 
   2.2 ตามข้อ 7 กำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการว่าด้วยการทรัพย์สินของ
กรุงเทพมหานครยังไม่เหมาะสม อาจมีปัญหาในการปฏิบัติ เช่น ข้อ 7 (1) และ (2) 
   2.3 ตามข้อ 8 - ข้อ 12 ได้กำหนดวิธีการปฏิบัติไว้เพียงบางภารกิจ เช่น การรับ
ทรัพย์สิน การให้เช่าทรัพย์สิน การโอนกรรมสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดูแล บำรุงรักษา 
การใช้ การจัดหาประโยชน์ และการให้สิทธิอื่นใด ทำให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครไม่มีแนวทางปฏิบัติที่
เป็นมาตรฐานอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งหากพิจารณาจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่บังคับใช้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนจะกำหนดแนวทางการปฏิบัติเรื่องการเช่า การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินไว้อย่าง
ละเอียด รัดกุม 
   2.4 ตามข้อ 11 (2) วรรคสอง ได้กำหนดวิธีการเกี่ยวกับการให้เช่าทรัพย์สิน  
ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคานั้น อาจใช้คำไม่ถูกต้องเนื่องจากการประกวดราคาใช้สำหรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
  3. จากความเห็นตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ซึ่งมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องเป็นจำนวนมาก สมควรจะ
ได้มีการปรับปรุงร่างข้อบัญญัติฉบับที่เสนอมานี้เสียใหม่ให้เหมาะสมก่อนที่จะเสนอสภากรุงเทพมหานคร
พิจารณา 

3.10 การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร 

ประธานสภากรุงเทพมหานคร มอบให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนการประชุมสภา  
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิก
เหลื ่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีกันเงินไม่มีหนี ้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร ซึ ่งผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานครเสนอสภากรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณารายงานรายการที่ขออนุมัติเบิกเหลื่อมปี (กรณียังไม่ก่อหนี้
ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานต่าง ๆ  และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจาก
เรื่องการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร มีรายการและงบประมาณจำนวนมาก ทั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 
2564 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 จึงต้องใช้
ความรอบคอบในการพิจารณา จึงเห็นควรมอบให้คณะกรรมการสามัญ ประจำสภากรุงเทพมหานครที่ดูแล
รับผิดชอบหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้มีการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานอยู่แล้วพิจารณาเรื่องการขอกันเงิน
ในครั้งนี้และรายงานผลการดำเนินงานต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งสภากรุงเทพมหานครก็ได้มีมติ
เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยในส่วนของคณะกรรมการการเศรษฐกิจฯ ได้พิจารณารายการ
กันเงินเหลื ่อมปีฯ ของหน่วยงานที ่ไม่ได้มีความเกี ่ยวข้องกับคณะกรรมการสามัญใดๆ คือ สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร และสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร 
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  3.11 ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... 
ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 

การจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. .... ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอสภากรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนการจัดระเบียบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร  
  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า การดำเนินการ
ดังกล่าว เป็นการปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ พ.ศ. 2536   
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
ซึ่งบัญญัติให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอำนาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ในเรื่องการจัดระเบียบ 
การจอดรถและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ จึงเห็นควรรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ
ดังกล่าว 
 

 4. ติดตามการดำเนินการผลการตรวจสอบรายงานการเงินของกรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของสำนักการคลัง และสำนักงาน
กฎหมายและคดีแล้ว มีความเห็นสรุปได้ดังนี้ 
  4.1 สัญญาการให้กู้ยืมเงินต่อระหว่างกระทรวงการคลังกับกรุงเทพมหานครเก่ียวเนื่องกับการ
รับโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 
  4.2 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องคดีและคดีที่กรุงเทพมหานครฟ้องร้องบุคคลภายนอก
ให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร 
   
                       ติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
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หารือเร่ืองแนวทางในการติดตามเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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       ติดตามความคืบหนา้ในการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพเหนือ  
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                  ติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

                                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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              ติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต ้

 

                      

 

ศึกษาเร่ืองการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
พ.ศ. 2562 
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สรุปผลงาน 

คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 

ประจำปี พ.ศ. 2564 

    

 

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในคราวประชุม  
สภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 
2564และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 
2561 ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน ดังนี้ 

1. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ประธานกรรมการ 
๒. พลโท โชติภณ จันทร์อยู ่ รองประธานกรรมการ  
3. นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ ์ กรรมการ  
4. นายกิตติ บุศษพลากร กรรมการ 
5. พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
1. นางสาวทิพย์ชนม์ เต่าทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวคฤห์อนงค์ สิริวิภาวี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 

ผลการดำเนินงาน 

     คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ รับทราบข้อมูล ติดตามความ
คืบหน้าในการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งพิจารณา
ข้อร้องทุกข์ร้องเรียนตามที่ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย ในประเด็นดังนี ้

1. มาตรการในการตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งแนวทางการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมอาคาร  

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานผลการศึกษารูปแบบการทุจริต เรื่องรูปแบบการทุจริต กรณี 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร            
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและจดหมายเปิดผนึกจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 
(ประเทศเทศไทย) ถึงผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกร้องให้กรุงเทพมหานครปฏิร ูประบบการยื่น             
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ขอใบอนุญาตก่อสร้างบ้านและอาคาร ซึ ่งได้มีข้อเสนอแนวทางปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงระบบงานการยื่น                
ขอใบอนุญาตสร้างบ้านและอาคาร รวมทั้งพฤติกรรมของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการฯ ได้หารือกับสำนักการโยธาเกี่ยวกับแนวทางการกำกับควบคุมการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่และพัฒนาการให้บริการประชาชนตามกฎหมายควบคุมอาคาร และติดตามในเรื่องดังกล่าว โดย
สรุปกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

1. กรุงเทพมหานครได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือ รื ้อถอนอาคารในเขตกรุงเทพมหานครว่ามีขั ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ตลอดจน
รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ ซึ่งได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ อีก
ทั้งในการรับคำขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคำขอ
จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

2. ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้นำหลักการขออนุญาตหรือการยื่นแจ้งฯ ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อ
ถอนอาคาร โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) มาใช้ในการยื่นขอรับใบอนุญาต ซึ่งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต
หรือยื่นแจ้งฯ ตามมาตรา 39 ทวิ สามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถตรวจสอบถึงสถานของการพิจารณาอนมุัติ 
อนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของหน่วยงานได้ 

3. กรุงเทพมหานครได้กำหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ           
รื้อถอนอาคารไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน   

4. กรุงเทพมหานคร สภาสถาปนิก และสภาวิศวกร ได้มีการประสานแนวทางการทำงานร่วมกัน
ในเรื่องการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ทั้งทางหนังสือและรูปแบบคณะกรรมการต่าง ๆ  

5. สำนักงานเขตและสำนักการโยธาได้มีการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 
และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ทั้งนี้ ได้จัดทำคู่มือ
ขั ้นตอนการปฏิบัติการดำเนินการเกี ่ยวกับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เพื ่อให้คำสั่ง             
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นไปโดยชอบและมีผลบังคับตามกฎหมาย 

6. สำนักการโยธาได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคาร (One Stop Service) เพื่อพิจารณาให้เห็นในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เป็นไปตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎกระทรวง และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องร่วม
เป็นคณะกรรมการด้วย 

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ประธานสภากรุงเทพมหานครรับทราบและแจ้งให้
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการดำเนินการของสำนักงานเขต
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. ความคืบหน้าการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีดับเพลิงสามเสนและปัญหาอุปสรรค 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตามความคืบหน้าโครงการ
ก่อสร้างสถานีดับเพลิงสามเสน สรุปได้ดังนี้ 
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โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงสามเสนเป็นการพัฒนาพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสนให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการด้านการบรรเทาสาธารณภัย (กู้ภัย) และการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (กู้ชีพ) ทั้งทางบกและ
ทางน้ำ วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ เป็นเงิน 917,468,750 บาท (โครงการต่อเนื่อง) ระยะเวลาดำเนินการ  
5 ปี (ปี 2563-2567) ที่ดินทั้งหมด 7 ไร่ 2 งาน เป็นทรัพย์สินของกรมธนารักษ์มอบให้สำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใช้ประโยชน์ กรุงเทพมหานครได้มีบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในเรื่อง
การพัฒนาจัดการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขอใช้พื ้นที ่สำหรับเป็นห้องปฏิบัติการของ             
คณะวิทยาศาสตร์จัดการสาธารณภัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ จ้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังออกแบบ ในขั้นตอนการออกแบบได้ประสาน
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งความต้องการการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือประกอบการดำเนินการ เมื่อ
การออกแบบแล้วเสร็จและนำเสนอเพื่อประกอบการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี พบว่าในขั้นตอน
การออกแบบอาจขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างใกล้ชิด จึงทำให้แบบแปลนมี
รายละเอียดที่อาจเป็นปัญหาในการใช้ประโยชน์พื้นที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เ ช่น การ
ก่อสร้างทางเดิน sky walk ซึ่งเดิมมหาวิทยาลัยฯ ขอใช้พื้นที่ มีการขยายทางเดิมเพิ่มเติมโดยสร้างเชื่อมต่อ
อาคารอธิการบดีกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลฯ อาจมีผลกระทบเรื่องการเข้า -ออกของรถดับพลิงใน
อนาคต การรื้อถอนและก่อสร้างอาคารใหม่ การปรับปรุงโรงจอดเรือ และอ่ืน ๆ อาจมีปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเรื่องความคล่องตัวและประสิทธิภาพการออกปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉิน รวมทั้ง    
ไม่สอดคล้องกับแผนของกรุงเทพมหานครที่จะพัฒนางานของสถานีสามเสนให้เป็นศูนย์ ปฏิบัติการด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย (กู้ภัย) และการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (กู้ชีพ) ทั้งทางบกและทางน้ำในอนาคต 
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งสำนักการโยธาเพื่อทักท้วงและขอให้ชะลอโครงการฯ เนื่องจาก
แบบแปลนในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง สำนักการโยธาจึงจัดประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักการโยธา และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อพิจารณาปรับแก้ไขแบบแปลน
ให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแบบแปลนตาม          
ข้อทักท้วงของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแก้ไขแบบแปลนให้เหมาะสม 

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ สำนักป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัยสำนักการโยธา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง และหน่วยงานอื่น ประชุมร่วมกันเพื่อติดตามความคืบหน้าหรือหารือเกี่ยวกับการออกแบบและ           
การใช้พื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสนเป็นระยะ กรณีพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจะได้ร่วมกันพิจารณา
แนวทาง แก้ไขให้ได้ข้อยุติร่วมกัน 

3. การดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปัญหาอุปสรรคกรณีเหตุ เพลิงไหม้อาคารในหมู่บ้านกฤษ
ดานคร 31 เขตทวีวัฒนา 

จากเหตุการณ์ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้นหมู่บ้านกฤษดานคร 31 เขตทวีวัฒนา และอาคารทรุดตัวใน
ระหว่างการตรวจสอบพื้นที ่หลังเพลิงสงบเหตุการณ์นี ้มีผู ้บาดเจ็บ 6 ราย และมีผู ้เสียชีวิต 5 ราย คณะ
กรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานหลัก สำนักงานเขต
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ทวีวัฒนาและสำนักการโยธาซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุน เพื่อรับทราบข้อเท็จจริง ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน เป็นการศึกษาและถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 

หน่วยปฏิบัติการดับเพลิง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งและจัดกำลังสถานี
ดับเพลิงทวีวัฒนาและสถานีดับเพลิงตลิ่งชันระงับเหตุ แต่รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าหมู่บ้านได้เพราะอุปสรรคที่
กั้นเหล็กหน้าหมู่บ้าน จำกัดความสูง 2.18 เมตร ต้องใช้เส้นทางอื่น เมื่อถึงที่เกิดเหตุได้รับแจ้งว่ามีประชาชน
บาดเจ็บและมีผู้ติดค้างภายใน สามารถช่วยเหลือผู้ติดค้างได้ทั้งหมด 7 ราย เมื่อสอบถามพบว่าคงเหลือ 1 ราย 
และได้พยายามค้นหาผู ้ติดค้างในอาคารต่อมาพบว่าเสียชีวิต หลังจากสามารถควบคุมเพลิงได้ในช่วงที่
ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคารเริ่มไม่มั่นคงและมีสัญญาณอาคารแตกร้าว ผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้แจ้งประกาศ
เสียงตามสายและวิทยุสื่อสาร แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกจากอาคารได้ทัน อาคารทรุดตัวในขณะที่มีเจ้าหน้าที่
พร้อมอปพร. ติดค้างในอาคารไม่ต่ำกว่า 10 คน ได้เร่งรัดชุดปฏิบัติการและทีมกู้ภัย พร้อมทั้งรถเครนปฏิบัติงาน
ในการทยอยนำศพผู้เสียชีวิตออกจากที่เกิดเหตุ เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บ 6 ราย และผู้เสียชีวิต 5 ราย 
(เจ้าหน้าที่ อปพร.เขตทวีวัฒนาและเทศบาลนนทบุรี จำนวน 4 ราย และผู้ประสบภัย 1 ราย) เมื่อวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคและถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 

1. การเข้าถึงที่เกิดเหตุล่าช้า หน้าหมู่บ้านมีเหล็กกั้นจำกัดความสูงทำให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางเข้าซอย
อื่นและซอยในหมู่บ้านซับซ้อน รถดับเพลิงและรถดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าบันไดไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ได้เพราะ
พ้ืนที่แคบ  

2. การสั ่งการและสื ่อสารไม่ทันเหตุการณ์ วิทยุสื ่อสารของกรุงเทพมหานครใช้ ระบบวิทยุ
คมนาคมระบบทรังก์ (Trunked Radio) แต่อาสาสมัครส่วนใหญ่จะใช้ระบบวิทยุความถี่ VHF ซึ่งเป็นคนละยา่น
ความถี่ ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างปฏิบัติงานไม่สะดวก  

3. รถกู้ภัยมูลนิธิที่กีดขวางการเข้าออกพ้ืนที่ รถดับเพลิง รถอุปกรณ์ เครื่องจักรต่าง ๆ ไม่สามารถ
เข้าพ้ืนที่ได้สะดวก  

4. อปพร. ไม่มีองค์ความรู้ ขาดประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 

5. มีกลุ่มอาสาสมัครกู้ภัยซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก ขาดการรวมศูนย์              
สั่งการ ทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน 

6. ในที่เกิดเหตุไม่มีระบบแจ้งเตือน ระบบดักจับควันหรือเปลวไว และไม่ได้ติดตั้งถังดับเพลิง
ภายในอาคาร มีเพียงลูกบอลดับเพลิงซึ่งมีขีดจำกัดในการใช้งาน 

7. ภายในอาคารจัดเก็บแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื ้อซึ่งเป็นเชื ้อเพลิงไว้จำนวนมาก และมี
อุปกรณ์ ดำน้ำซึ่งทำให้เกิดควันและมีระบบปั๊มลมซึ่งทำงานตลอดเวลา ทำให้เพลิงไหม้ลุกลามรวดเร็ว 

เมื่อวิเคราะห์และถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. กรุงเทพมหานครควรส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันเพลิงไหม้ภายในที่พัก

อาศัย เช่น การติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟ การติดตั้งถังดับเพลิง และการลดความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้
ภายในที่พักอาศัย และวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองและการเอาตัวรอดจากอัคคีภัยหรืออุบัติภัยต่าง ๆ  
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2. ในกรณีที่เป็นเหตุเพลิงไหม้ควรให้บุคลากรของหน่วยงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์โดยเฉพาะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และสั่งการได้
ทันท่วงทีเกิดประสิทธิภาพ 

3. วิทยุสื่อสารของกรุงเทพมหานครซึ่งมีการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบวิทยุคมนาคมระบบทรังก์
แทนระบบวิทยุความถี่ VHF เดิม ทำให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารในระหว่างเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหา 

4. แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบการสื่อสารภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านระบบ
วิทยุคมนาคมระบบทรังก์และเครือข่ายวิทยุสื่อสาร  

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ และ
สำนักการจราจรและขนส่ง เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารในระบบ Digital Trunked Radio 
System ของกรุงเทพมหานครและแนวทางแก้ไข สรุปได้ดังนี้ 

กสทช. ได ้จ ัดสรรคล ื ่นความถ ี ่ ระบบ Digital Trunked Radio ให ้กร ุ ง เทพมหานครโดย
กรุงเทพมหานครต้องคืนคลื่นความถี่ระบบ VHF/FM ที่ใช้งานอยู่ให้กสทช. ต่อมาสำนักการจราจรและขนส่งได้
ติดตั้งเครื่องวิทยุลูกข่ายระบบวิทยุสื ่อสารเคลื่อนที่ ระบบ Digital Trunked Radio ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้แก่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขต โดยใช้คลื่น
ความถี่ ระบบ Digital Trunked Radio เป็นคลื่นความถี่หลัก และใช้ระบบ VHF/FM  เป็นคลื่นความถี่สำรอง 
ซึ่งพบว่าการใช้ระบบ Digital Trunked Radio ในการปฏิบัติงานมีปัญหาเครือข่ายไม่เสถียร สัญญาณล่มบ่อยครั้ง 
ภายในอาคารหรือมุมอับจะไม่มีสัญญาณ ขณะเข้าปฏิบัติงานด้านกู้ภัย การระงับเหตุอัคคีภัย หากจุดเกิดเหตุไม่มี
สัญญาณจะไม่สามารถติดต่อกับศูนย์วิทยุพระรามและไม่สามารถรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบได้ รวมทั้ง การใช้งานวิทยุสื่อสารระบบ Digital Trunked Radio เป็นระบบการติดต่อสื่อสารระบบปิด
เฉพาะกลุ่มของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่งานด้านความปลอดภัยสาธารณะ 
(Public safety) หรืองานเครือข่ายสาธารณะ (public network) จะต้องบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
อาสาสมัคร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งยังใช้ระบบ VHF/FM จะมีอุปสรรคทำให้การติดต่อสื่อสารเกิด
ความล่าช้า อาสาสมัคร มูลนิธิ หรือเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่นจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารได้ทันที อาจก่อให้
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ และราคาอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ Digital Trunked Radio มีราคาสูงมาก หาก
จะจัดซื้อเครื่องเพิ่มให้กับเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครจะมีปัญหาในเรื่องของราคาและใบอนุญาต ซึ่งต่างจาก
ระบบ VHF/FM ใช้วิทยุสื่อสารที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป ราคาไม่สูง  

สำนักเทศกิจได้ขอจัดสรรคลื่นความถี่ ระบบ VHF/FM จาก กสทช. จำนวน 10 คลื่น
ความถี่ แบ่งเป็น คลื่นหลักของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้อยู่เดิม จำนวน 4 คลื่นความถี่ 
คลื่นหลักที่สำนักเทศกิจใช้ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 คลื่นความถี่ และกาติดต่อสื่อสาร
แบบ Semi-Duplex ของสำนักเทศกิจ โดยสำนักเทศกิจพิจารณาในเรื่องข้อกฎหมายและดำ เนินการ
จัดทำประกาศกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับประกาศ กสทช.  

เนื่องจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำเป็นต้องใช้การติดต่อสื่อสารแบบ Semi-
Duplex ร่วมกับสำนักเทศกิจ เพราะคลื่นความถี่ระบบหลัก 4 คลื่นความถี่ใช้ในการปฏิบัติงานปกติมีข้อจำกัด
ไม่ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การขอใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อสื่อสารแบบ Semi-Duplex เพ่ิมเติม 
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ใช้เพื่อติดตั้งระบบทวนสัญญาณให้ครอบคลุมกรุงเทพมหานคร  ซึ่งสำนักเทศกิจจะต้องเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและคลื่นความถี่ของกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา  โดย
จะต้องมีการพัฒนาระบบของกรุงเทพมหานครในภาพรวม 

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าหากมีความจำเป็นกรุงเทพมหานครควรให้ใช้ทั้ง 2 ระบบ โดย
พัฒนาระบบหรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ให้ผสมผสานได้ ทั้งระบบ UHF ระบบ VHF/FM และระบบ Digital 
Trunked Radio เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย และพิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบหลักเพื่อกำหนดการ
สื่อสารของกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนัก
เทศกิจควรพิจารณาหาแนวทางในการบูรณาการเครือข่ายการสื่อสารร่วมกัน  

5. การบูรณาการข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม
หรือกิจการที่มีสารเคมีอันตรายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และการควบคุมดูแลความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม  

สืบเนื ่องจากเหตุสาธารณภัยโรงงาน หมิงตี ้ เคมิคอล จำกัด ในอำเภอ บางพลี จ ังหวัด
สมุทรปราการ ส่งผลกระทบกับประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบ กรุงเทพมหานครได้รับการประสานจากกรมควบคุม
มลพิษ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือในปฏิบัติการระงับ
เหตุดังกล่าว   ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ดังกล่าวหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหา
ด้านข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่เกิดเหตุ เช่น แผนผังอาคาร ประเภทและจำนวนสารเคมีที่จัดเก็บและ
สะสมในอาคาร แผนความปลอดภัยของสถานประการ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในพื้นที่และ
ใกล้เคียง เป็นต้น และในหลายพื้นที ่เขตของกรุงเทพมหานครมีโรงงานอุตสาหกรรมสารเคมีหรือสถาน
ประกอบการที่มีความเสี่ยง เช่น โรงงานสารเคมี โรงกลั่นน้ำมัน สถานีน้ำมันเชื้อเพลิงต่าง ๆ กรณีเกิดอุบัติภัย
หรือสาธารณภัยลักษณะดังกล่าวจะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ประกอบกับ
กรุงเทพมหานครได้รับโอนภารกิจตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการควบคุมตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

คณะกรรมการฯ ได้ศ ึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัยของ
กรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในหลายเหตุการณ์ พบว่าการป้องกันเหตุสาธารณภัยในสถานประกอบการที ่มี
สารเคมี มีประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้ 

1. การมอบหมายผู้บัญชาการเหตุการณ์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ควรมอบหมายผู้บัญชาการเหตุการณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างเต็มที่ ซึ่งในการระงับเหตุสาธารณภัยที่มีความรุนแรงและซับซ้อนต้อง
อาศัยความรู้ทางเทคนิคและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

2. ความพร้อมและศักยภาพของบุคลากรในการเผชิญเหตุการณ์ ผู้บัญชาการเหตุการณ์และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระงับเหตุและกู้ภัยต้องมีความพร้อมในการเผชิญเหตุการณ์ โดยมีข้อมูลที่ถูกต้อง
ครอบคลุมเพื่อให้วางแผนระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แผนผังอาคาร แบบแปลนอาคาร ทางหนีไฟ 
ห้องหรือจุดเก็บกักสารเคมี ท่อเดินสายเคมีในสถานประกอบการ กรณีโรงงานสารเคมีจำเป็นต้องทราบข้อมูล
การประกอบกิจการ ประเภทสารเคมี ปริมาณสารเคมีที่จัดเก็บ และระบบการดูแลความปลอดภัยของโรงงาน
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
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3. ข้อมูลต่าง ๆ ได้มีการจัดเก็บในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร แต่มีการ
บันทึกและใช้งานแยกส่วนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เช่น สำนักงานเขต สำนักอนามัย สำนักการโยธา 
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น การจัดระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลมาที่ส่วนกลาง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจ 
จะทำให้ภารกิจของหน่วยงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด   

4. เป้าหมายด้านมหานครปลอดภัยตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยังมีเนื้อหาไม่ครอบคลุม
ด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการโรงงานสารเคมี ทำให้ขาดการกำหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนงานที่
ชัดเจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักอนามัย สำนักการโยธา สำนักงาน
เขต หรือหน่วยงานต่าง ๆ ควรบูรณาการข้อมูลและแผนปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. การตรวจสอบความปลอดภัยในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการหรือการต่ออายุ
ใบอนุญาตแต่ละปี จะมีคณะทำงานร่วมระหว่างสำนักการโยธา สถานีดับเพลิง เจ้าหน้าที ่ของฝ่ายโยธา 
สำนักงานเขตหรือสำนักการโยธา ตรวจสอบความปลอดภัยร่วมกัน ซึ่งควรกำหนดแผนการตรวจให้สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอ
ต่อใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ อาจต้องปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมและ
คล่องตัวมากข้ึน 

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลสถานประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมและการควบคุมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบควบคุมความปลอดภัยควร
พิจารณาแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.1) คำขอต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ (แบบ อภ.3) และแบบฟอร์มอื่น ๆ ให้มีข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุมและสอดคล้องกับข้อมูลที่
จำเป็นต้องใช้ในการระงับเหตุและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการตรวจสอบและควบคุมความมั่นคงปลอดภัย
ของอาคาร 

2. กรุงเทพมหานครควรกวดขันให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยอาคารอย่างจริงจัง โดยให้
ครอบคลุมการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต
ประจำปี โดยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าไปตรวจสอบในคราวเดียวกัน 

3. กร ุงเทพมหานครควรพิจารณาแนวทางการมอบหมายผ ู ้บ ัญชาการเหตุการณ ์ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 หรือกฎหมายอื่นที่เกี ่ยวข้องให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของผู้ที่จะต้องทำหน้าที่บัญชาการเหตุการณ์ 

4. กรุงเทพมหานครควรเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นของโรงงานอุตสาหกรรม (ประเภท 3) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการระงับ
เหตุหรือบรรเทาสาธารณภัย 

5. กรุงเทพมหานครควรให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยจากผลกระทบของสารเคมี 
โดยระบุในแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร และมอบอำนาจหน้าที่การปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการใน
การกำกับติดตามการดำเนินการของหน่วยงานเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยสถานประกอบการ โรงงาน
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อุตสาหกรรมและสารเคมีในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานได้มีการกำหนดแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย และมีวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

6. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 

6.1 เรื่องร้องเรียน กรณีสหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร ขอความเป็นธรรม
ให้กับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณถนนพระราม 2 ซอย 69 เขตบางขุนเทียน   

สหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร ได้ส่งหนังสือร้องเรียนถึงประธานคณะกรรมการ
การปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย กรณีขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับพื้นที่จุดผ่อนผันเพื่อทำการค้า
บริเวณพระราม 2 ซอย 69 เขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นจุดผ่อนผันเดิมของกรุงเทพมหานครที่กองบัญชาการตำรวจ
นครบาลแจ้งขอให้ยกเลิกให้เป็นจุดผ่อนผันเมื่อปี 2558 และได้รับความเห็นชอบเป็นจุดผ่อนผันนำร่อง มีจำนวน 
45 แผงค้า โดยผู้ที่ร้องเรียนเป็นกลุ่มผู้ค้าดั้งเดิมในพื้นที่จุดผ่อนผันดังกล่าวมาก่อนและได้ลงทะเบียนแจ้งความ
ประสงค์จำหน่ายสินค้าในพื้นที่เดิม สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์              
แต่เนื่องจากมีผู้มาลงทะเบียนเกินจำนวนแผงค้า จึงต้องทำการคัดเลือกโดยวิธีการจับสลากให้เหลือ จำนวน  
45 คน ในส่วนของผู้ร้องเรียนไม่เข้าร่วมจับฉลากเพราะเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการคัดเลือกตาม
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือ
จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 กลุ่มผู้ร้องได้ฟ้องศาลปครองกลาง เนื่องจากเห็นว่าตน
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ขอให้ศาลปกครองกลางคุ้มครอง โดยขอให้ยกเลิกการคัดเลือกเป็นผู้ค้าด้วยวิธีการจับ
สลาก ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาแล้วว่าสำนักงานเขตบางขุนเทียนดำเนินการเป็นไปตามประกาศของ
กรุงเทพมหานครถูกต้องแล้วในการให้สิทธิประชาชนทั่วไปได้มีสิทธิ ์ทำการค้าด้วย ถือว่าผู้ร้องไม่ใช่เป็น
ผู้เสียหาย ไม่ใช่เป็นผู้ได้รับผลกระทบ ศาลปกครองกลางจึงยกคำร้อง ซึ่งผู้ร้องได้ขออุทธรณ์และบรรเทาทุกข์ที่
ศาลปกครองสูงสุด โดยขอให้ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกของสำนักงานเขต อยู่ระหว่างพิจารณาของ 
ศาลปกครองสูงสุด 

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานเขตบางขุนเทียนนำประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพ้ืนที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้า ในที่สาธารณะตามประกาศของ
กรุงเทพ- มหานครเข้าหารือในที ่ประชุมคณะกรรมการหาบเร่แผงลอยระดับเขต เพื่อสรุปประเด็นเสนอ
คณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป และขอให้สำนักงานเทศกิจ
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ตามประกาศกรุงเทพมหานครดังกล่าว เพื ่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน            
ทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ และเหตุผลความจำเป็นของแต่ละพ้ืนที่ จะเป็นการช่วยลดภาระให้กับประชาชน รวมทั้ง
ตรวจสอบจุดผ่อนผันและกวดขันจัดระเบียบอย่างจริงจัง ประสานเร่งรัดการพิจารณาจุดผ่อนผันในพื ้นที่
กรุงเทพมหานครของกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 

 

6.2 เรื่องร้องเรียน กรณีสำนักงานเขตคันนายาวสร้างรางและท่อระบายน้ำรุกล้ำในที่ดิน       
ส่วนบุคคล (บริเวณซอยคู้บอน 9) 

ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบ
เรียบร้อย พิจารณาหนังสือของผู้ร้องเรียนกรณีสำนักงานเขตคันนายาว สร้างรางและท่อระบายน้ำรุกล้ำในที่ดิน
ส่วนบุคคล (บริเวณซอยคู้บอน 9) ผู้ร้องได้ให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม ทำการรังวัดสอบ
เขตที่ดินเพื่อสอบทานแนวเขตที่ดินแล้ว ปรากฏว่าการก่อสร้างรุกล้ำในที่ดินของผู้ร้องจริง ซึ่งผู ้ร้องได้แจ้งให้
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สำนักงานเขตคันนายาวขนย้ายรางและท่อระบายน้ำออกจากที่ดินดังกล่าวแล้ว แต่สำนักงานเขตคันนายาวยังไม่
ดำเนินการ  

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตคันนายาวและเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบเพ่ือ
รับทราบข้อเท็จจริงและการดำเนินการของสำนักงานเขต สรุปได้ว่า ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ผู้ร้องได้
แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม ดำเนินการสอบเขตโฉนดที่ดิน ซึ่งสำนักงานเขตคั นนา
ยาวได้ไประวังแนวเขตและได้คัดค้านแนวเขตท่ีบริเวณขอบบ่อพัก ซึ่งสำนักงานเขตคันนายาวได้ทำการสอบสวน
ไกล่เกลี่ยกับเจ้าของที่ดินที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม ซึ่งผู้ร้องแจ้งให้สำนักงานเขตคันนายาว
ตรวจสอบข้อมูลการปรับปรุงถนนเพ่ือประกอบการไกล่เกลี่ยดังกล่าว สำนักงานเขตคันนายาวได้ตรวจสอบแล้ว 
ถนนดังกล่าวได้มีการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์มาเป็นเวลานาน และได้ตรวจสอบสภาพถนนพร้อมบันทึก
ถ้อยคำ (ปค.14) ผู้พักอาศัยและใช้เส้นทางซอยคู้บอน 9 เป็นทางสัญจรเข้า-ออก และท่ีผ่านมาสำนักงานเขตไม่
เคยมีโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าว พบว่าได้มีการก่อสร้างสาธารณูปโภครุกล้ำในที่ดินของ
เอกชนจริง ซึ่งสำนักงานเขตจะได้มีบันทึกข้อพิพาทหรือไกล่เกลี่ยกับเจ้าของที่ดินเพื่อหาทางออก โดยจะขอ
เจรจาให้เจ้าของที่ดินยินยอมยกเป็นสาธารณะ แต่เจ้าของที่ดินไม่ยินยอม สำนักงานเขตได้เจรจาขอแบ่งหั ก
ที่ดินเพ่ือยกเป็นสาธารณะ ซึ่งเจ้าของที่ดินยินยอม สำหรับเจ้าของที่ดินรายนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือยกที่เป็น
สาธารณะหรืออาจศึกษาแนวทางการขอจัดซื้อด้วยวิธีปรองดองเพ่ือชดเชยและเยียวยาเจ้าของที่ดิน  

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานเขตคันนายาวพิจารณาแนวทางไกล่เกลี่ยในกรณี
ดังกล่าว อาจเจรจากับผู้ร้องเพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยการจัดซื้อด้วยวิธีปรองดองในบริเวณที่ก่อสร้าง
รุกล้ำดังกล่าวจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งสำนักงานเขตคันนายาวได้เชิญผู้ร้องร่วมประชุมเพื่อไกล่เกลี่ยและหารือ         
แนวทางแก้ไขปัญหา  สรุปว่าการคัดค้านที่สำนักงานที่ดินของผู้ร้องได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและไม่สามารถ
เจรจาจัดซื้อที่ดินด้วยวิธีปรองดองได้ สำนักงานเขตได้แจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ทั้งนี้ ผู้ร้องแจ้งว่าจะไปยื่นคำร้องต่อ
ศาลปกครองเพ่ือให้เยียวยาความเสียหายต่อผู้ร้องต่อไป  

 

6.3 เรื่องร้องเรียน กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินเอกชนและเขตถนนสาธารณะ 
บริเวณซอยสุวิทวงศ์ 47 (ซอยวัดราษฎร์บำรุงหรือ ซอยธรรมรัฐ) พื้นที่เขตหนองจอก 

ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี            
ข้อพิพาทเก่ียวกับแนวเขตที่ดินเอกชนและเขตถนนสาธารณา บริเวณซอยสุวิทวงศ์ 47 (ซอยวัดราษฎร์บำรุงหรือ
ซอยธรรมรัฐ) พื้นที่เขตหนองจอก ซึ่งผู้ร้องแจ้งว่าสำนักงานเขตหนองจอกคัดค้านแนวเขตถนนสาธารณะในการ     
รังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินของผู้ร้อง ซึ่งผู้ร้องได้ขอกันแนวเขตถนนสาธารณะ ความกว้าง 6 เมตร แต่สำนักงาน
เขต หนองจอกแจ้งแนวเขตถนนสาธารณะ ความกว้าง 20 เมตร  คณะกรรมการฯ ได้ประชุมกับผู ้ช่วย
ผู้อำนวยการเขตหนองจอก หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการ
ของหน่วยงานและได้ติดตามผลการดำเนินการโดยสรุปดังนี้ 

สำนักงานเขตหนองจอกได้ระวางชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่สาธารณะ ปรากฎว่า โฉนด
ที่ดินเลขที ่ด ังกล่าวบางส่วนมีสภาพเป็นถนนสาธารณประโยชน์ และได้ตรวจสอบแล้วกำหนดเข ตทาง
สาธารณประโยชน์โดยสภาพ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 13.4 (2) ความกว้างประมาณ 
20 เมตร ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีการติดตั้งสาธารณูปโภค การไฟฟ้า การประปา เป็นระยะเวลามากกว่า 10 
ปี อยู ่ในบริเวณแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ โดยไม่มีการคัดค้างหรือสงวนสิทธิ ์ส่วนบุ คคลในบริเวณที่
ดำเนินการสาธารณูปโภคต่าง ๆ สำนักงานเขตหนองจอกได้ตรวจสอบหลักฐานการอุทิศที ่ด ินให้เป็น
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สาธารณประโยชน์ จำนวน 15 ราย ยกเว้นโฉนดที่ดินของผู้ร้อง โดยกำหนดให้มีความกว้าง 20 เมตร และ
บันทึกถ้อยคำเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวให้ถ้อยคำใน
ความเดียวกันว่าชาวบ้านได้ร่วมกันอุทิศที่ดินและช่วยกันขุดดินทำถนนมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ซึ่งที่ผ่าน
มามีการใช้สอยถนนดังกล่าวเป็นทางสัญจรโดยไม่มีการหวงห้ามและปิดกั้นแต่อย่างใด ตามหลักฐานระวางแผน
ที ่ของสำนักงานที ่ด ินกร ุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก ปรากฏว ่าม ีการแบ่งห ักเป ็นแนวเขตถนน
สาธารณประโยชน์ของแปลงที่ดินข้างเคียงติดกับแนวเขตที่ดินของโฉนดที่ดินของผู้ร้อง โดยมีความกว้าง
ประมาณ 20 เมตร เป็นระยะทางรวม 1,000 เมตร และเขตที่ดินด้านทิศเหนือของโฉนดที่ดินดังกล่าวได้มี
การกำหนดจุดปักหลักเขตที่ดินเป็นแนวเขตถนนสาธารณประโยชน์ มีความกว้างประมาณ 20 เมตร อยู่เดิมแล้ว 
สำนักงานเขตหนองจอกได้บันทึกถ้อยคำ (แบบ ท.ด. 16) ให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก แจ้งขอคัดค้านกรณีกำหนดเขตถนนสาธารณประโยชน์ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การดำเนินการของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก เพ่ือดำเนินการตามข้ันตอนปฏิบัติ 

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานเขตหนองจอกพิจารณาดำเนินการให้รอบคอบ             
ในการค ัดค ้านแนวเขตถนนสาธารณะซ ึ ่ งไม ่สอดคล ้องก ับเอกสารหล ักฐานการอ ุท ิศท ี ่ด ินให ้ เป็น
สาธารณประโยชน์ของที่ดินของผู้ร้อง เพราะผู้ร้องไม่ได้ให้ความยินยอมให้หักที่ดินเป็นทางสาธารณะกว้าง            
20 เมตร อาจต้องพิจารณากระบวนการไกล่เกลี่ย ซึ่งสำนักงานเขตหนองจอกได้แจ้งผู้ร้องทราบแล้วว่าประชุม          
เพื่อไกล่เกลี่ยและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ
ต่อไป  

6.4 กรณีชมรมอนุรักษ์พญาไทขอให้สำนักงานเขตพญาไทตรวจสอบการติดตั ้งเสา
สัญญาณค่ายโทรศัพท์มือถือบริเวณดาดฟ้าของอาคารในซอยเจริญพร 2 เขตพญาไท  

คณะกรรมการฯ ได้รับทราบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีชมรมอนุรักษ์พญาไทขอให้สำนักงานเขต
พญาไทตรวจสอบการติดตั้งเสาสัญญาณค่ายโทรศัพท์มือถือบริเวณดาดฟ้าของอาคารในซอยเจริญพร 2 จึงได้
เชิญสำนักงานเขตพญาไทซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นท่ี สรุปได้ดังนี้ 

สำนักงานเขตพญาไทได้รับเรื่องร้องทุกข์ผ่านโทรศัพท์ว่ามีการติดตั้งเสาส่งสัญญาณในเขต
ชุมชน  ควรจะมีการแจ้งหรือประกาศให้ชุมชนได้รับทราบก่อนดำเนินการ และขอให้ส่านักงานเขตตรวจสอบ
ใบอนุญาตก่อสร้าง และผ่านการรับรองโครงสร้างหรือไม่ ซึ่งสำนักงานเขตได้ตรวจสอบแล้วพบว่า การติดตั้ง
เสาส่งสัญญาณ โทรศัพท์มือถือบริเวณดาดฟ้าอาคารเลขที่ 23/12 ซอยพหลโยธิน 11 (ปากซอยเจริญพร 2) 
โดยวัดความสูงดาดดาดฟ้าถึงยอดสูงสุดของเสา สูงประมาณ 9.10 เมตร จึงพิจารณาได้ว่าเสาดังกล่าวไม่เข้า
ข่ายเป็นโครงสร้างสำหรับใช้ในการรับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์ที่มีความสูงจากระดับฐานของโครงสร้างนั้นตั้งแต่ 
10 เมตรขึ้นไป และมีน้ำหนักรวมตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป ตามที่กฎกระทรวงกำหนด สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน
เป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 จึงไม่เข้าข่ายเป็นอาคารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สำนักงานเขตได้ประสานผู้ดำเนินการติดตั้งเพ่ือขอรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมแล้ว 
โดยผู้ดำเนินการชี้แจงว่าได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อนุญาตให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ติดตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม ณ อาคารดังกล่าว ตามใบอนุญาตฉบับที่ 60364120114 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ 
สำนักงานเขตพญาไทจะแจ้งผลการดำเนินการให้ชมรมอนุรักษ์พญาไทรับทราบต่อไป 
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คณะกรรมการฯ ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งาน
ระบบการสื่อสารภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านระบบวิทยุคมนาคมระบบทรังก์

และเครือข่ายวิทยุสื่อสาร 
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คณะกรรมการฯ ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรบัทราบข้อเท็จจริงกรณีสหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่
แผงลอยกรุงเทพมหานครขอความเป็นธรรมให้กับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณ 

ถนนพระราม 2 ซอย 69 เขตบางขุนเทียน   
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คณะกรรมการฯ ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่รับทราบการดำเนินการของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องและปัญหาอุปสรรคกรณีเหตุเพลิงไหม้อาคารในหมู่บ้านกฤษดานคร 31 

เขตทวีวัฒนา 
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คณะกรรมการฯ ประชุมกับสำนักงานเขตพญาไทเพื่อรับทราบผลการดำเนินการกรณีชมรมอนุรักษ์พญาไท
ขอให้สำนักงานเขตตรวจสอบการติดตั้งเสาสัญญาณค่ายโทรศัพท์มือถือ 

บริเวณดาดฟ้าอาคารในซอยเจริญพร 2 
 

           
 

คณะกรรมการฯ ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลใน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจการ 

ที่มีสารเคมีอันตรายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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สรุปผลงาน 
คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 ประจำปี พ.ศ. 2564 
 

สภากร ุงเทพมหานครมีมต ิต ั ้งคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสว ัสด ิการส ังคม                              
ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 
เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 6 คน ดังนี้ 

 
๑. พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา    ประธานกรรมการ       
๒. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ รองประธานกรรมการ   
3. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล กรรมการ 
4. พลตำรวจโท พลบูรณ์ ชำนาญกูล กรรมการ  
5. นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการ  
6. พลโท โชติภณ จันทร์อยู่ กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

1. นางสาวสาธิตา โพธิ์เจริญกิจ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
   กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
   สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวมณีรัตน์ ศรีกำเหนิด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
   กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
   สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

3. นางสาวสุวรรณา ยิ้มละมัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
   กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
   สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 

  คณะกรรมการได้ตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ เพื่อพิจารณา ศึกษา ติดตามและให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในด้านการพัฒนาชุมชน สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ                     
เด็ก เยาวชน สตรี ผู ้สูงอายุ ผู ้พิการและผู ้ด้อยโอกาส เช่น การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั ่นคง                                
ในชีวิตประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การส่งเสริมสถาบันครอบครัว การส่งเสริมอาชีพ 
เป็นต้น รวมทั ้งศึกษาปัญหา เพื ่อหาแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ซึ ่งต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกัน                        
หลายภาคส่วน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งอนุกรรมการฯ จำนวน 2 คณะดังนี้ 
  1. คณะอน ุ ก ร รมการการพ ัฒนาช ุ มชนและสว ั สด ิ ก า รส ั ง คม  ช ุ ดท ี ่  1  ซ ึ ่ งมี                                        
นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เป็นประธานอนุกรรมการ รับผิดชอบพ้ืนที่เขตดอนเมือง  
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  2.  คณะอน ุ ก ร รมการการพ ัฒนาช ุ มชนและสว ั สด ิ ก า รส ั งคม  ช ุ ดท ี ่  2  ซ ึ ่ ง มี                                           
นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เป็นประธานอนุกรรมการ รับผิดชอบพ้ืนที่เขตหลักสี่ 
 

ผลการดำเนินงาน 
1. รับทราบความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารชั้นเรียนและออกแบบโรงอาหารของโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานครเขตประเวศ 
 

  สภาวะเศรษฐก ิจของประเทศไทยที ่ม ีความถดถอยการเต ิบโตทางเศรษฐก ิจ ลดลง                          
เกิดการว่างงานและการเลิกจ้างงานมีจำนวนมากขึ้น ทำให้ประชาชนตกงานและไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว การ
ฝึกอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของทางเลือกในการมีอาชีพและรายได้ ดังนั้น โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร                    
จึงได้มีการส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพและสนับสนุนในการให้ประชาชนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพไป
ประกอบอาชีพมีรายได้และเลี้ยงครอบครัวอยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ 

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ประชุมร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม 
และโรงเร ียนฝึกอาช ีพกร ุ ง เทพมหานคร เพื ่ อต ิดตามผลการดำเนินงานของโรงเร ียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) เนื่องจากโรงเรียนฯ ได้มีการย้ายโรงเรียนไปแห่งใหม่ในพ้ืนที่เขตประเวศ 
  เดิมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) ตั้งอยู่เลขที่ 99/3 ซอยปลูกจิต 3 ถนนพระราม 4    
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครซึ่งเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งขณะนี้
โรงเรียนฝึกอาชีพฯ ได้ยกเลิกสัญญาการเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินฯ ดังกล่าวแล้ว และได้ย้ายไป                      
ตั ้งโรงเรียนฝึกอาชีพฯ แห่งใหม่ ในพื ้นที ่เขตประเวศ เนื ่องจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)                      
มีแผนการก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงข่ายถนนจากทางพิเศษเฉลิมมหานครไปยังถนนวิทยุเพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรถนนพระราม 4  ซึ่งมีสภาพการจราจรที่หนาแน่น และก่อให้เกิดปัญหาจราจรถึงขั้นวิกฤตโดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) จะเริ่มรื้อถอนในเดือนพฤษภาคม 2563 
และได้ย้ายไปตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพฯ แห่งใหม่ ในพื้นที่เขตประเวศ ซึ่ งมีพื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา                   
อยู่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีบริษัท วัน แบงค์ค็อก จำกัด รับผิดชอบ
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงข่ายถนนจากทางพิเศษเฉลิมมหานครฯ ให้ความอนุเคราะห์การขนย้าย
ทรัพย์สินและจะดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงเรียนฝึกอาชีพฯ แห่งใหม่ให้กับโรงเรียนฝึกอาชีพฯ  
  โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)มีจำนวนข้าราชการและบุคลากร 26 คน                 
และมีสถิตินักเรียนที่สมัครเรียนจำนวนปีละ 3,000 คน  โดยโรงเรียนฝึกอาชีพฯ เปิดการเรียนการสอน 
จำนวน 3 รอบต่อภาคเรียน 

โรงเรียนฝึกอาชีพฯ (บ่อนไก่) มีวิชาที่โดดเด่น 3 วิชา ได้แก่ วิชาจัดดอกไม้  วิชาอาหาร 
และวิชาช่างไฟฟ้าซึ่งทำให้มีผู้สนใจเข้ามาเรียนและนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เป็นอย่างดี 
  

โครงการก่อสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศ 
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) เขตปทุมวัน มีแผนย้ายออกจากพื้นที ่                   

เพื ่อไปตั ้งโรงเรียนฝึกอาชีพฯ แห่งใหม่ ในพื ้นที ่ เขตประเวศและจะประกาศปิดการเรียนการสอน                        



223 
 

ในภาคเรียนที่  3 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และได้ให้ครูและวิทยากรในสังกัด
โรงเรียนฯ  ไปช่วยราชการโรงเรียนฝึกอาชีพฯ ในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม จำนวน7 โรงเรียน จำนวน 15 คน                         
เพ่ือเป็นช่วยเหลือครูและวิทยากรให้มีรายได้ระหว่างปิดการเรียนการสอน  
  โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) ตั้งอยู่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนอง
บอน  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 11,359.33  ตารางเมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 10 เดือน                                
โดยมีบริษัท วัน แบงค็อก จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งการก่อสร้างโรงเรียนฯ โครงการก่อสร้างเสร็จ                  
เมื่อเดือนมกราคม 2564 และโรงเรียนฝึกอาชีพฯ จะการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคม 2564  

การก่อสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ)ประกอบด้วย 
1. อาคาร 1 มี 4 ชั้น เป็นอาคารเรียน 
2. อาคาร 2 มี 3 ชั้น เป็นอาคารบ้านพักครูมี 26 ห้อง 

  3. อาคาร 3 เป็นอาคารชั้นเดียว และบริเวณด้านหน้าอาคารจะจัดแสดงผลิตภัณฑ์
ของโรงเรียนฝึกอาชีพฯ(นครพันธ์) 
  4. มีลิฟท์ 1 ตัว 
  5. สามารถจอดรถได้ประมาณ 100 คัน 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ได้แก่ 
  - การประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่การเรียนการสอนของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครใน
พ้ืนทีเ่ขตประเวศ  ยังไม่สามารถดำเนนิการได้ล่วงหน้า  เนื่องจากระหว่างการก่อสรา้งโรงเรียนไม่มีเจ้าหนา้ที่ของ
โรงเรียนฯ ประจำอยู่ 
 

  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1. พื้นที่โดยรอบของโรงเรียนฝึกอาชีพฯ มีพื้นที่ กว้างและว่างจำนวนมาก สามารถปลูก
ต้นไม้รอบโรงเรียนฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นได้และยังเป็นจุดพักผ่อนได้  ประกอบกับพื้นที่
กรุงเทพมหานครมีการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าฯ หลายเส้นทาง และสำนักงานเขตได้มีการขุดล้อมต้ นไม้ใหญ่
ออกไปจากเส้นทางก่อสร้างจำนวนหลายต้น ขอให้ทางโรงเรียนฝึกอาชีพฯ ได้ประสานงานกับสำนักงานเขต 
เพื ่อขอต้นไม้มาปลูกในพื้นที ่ของโรงเรียนฯ เพื ่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและยังเป็นการบูรณาการร่วมกัน ของ
กรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง 
  2. ขอให้โรงเรียนฝึกอาชีพฯ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ  เช่น 
 2.1 ระบบการจัดการขยะของโรงเรียนฝึกอาชีพฯ ให้เป็นรูปแบบสากล  เพื่อเป็นตัวอย่าง
ให้กับโรงเรียนฯ อ่ืนหรือส่วนราชการอ่ืนได้ 
 

 2.2 ระบบไฟส่องสว่าง ขอให้เน้นการประหยัดพลังงานและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนฯ  
ไดใ้นคราวเดียวกัน 

 2.3 ควรมีการวางแผนการเรียนการสอน ทั้งหลักสูตรและวิทยากรผู้สอนไว้ล่วงหน้า 
เพ่ือให้พร้อมในการเปิดการเรียนการสอน 
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 2.4 มีชื่อโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตประเวศมีทั้งชื่อภาษาอังกฤษควบคู่
ภาษาไทย 

 2.5 ว ันพ ิธ ี เป ิดโรงเร ียนฝ ึกอาช ีพฯ ขอให ้ใช ้ร ูปแบบการปล ูกต ้นไม ้ตามแผน
กรุงเทพมหานครด้านมหานครสีเขียว ซ่ึงเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 2.6 ขอให้มีการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การ
รักษา 

ความปลอดภัยของโรงเรียนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.  ควรมีการจัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของ
โรงเรียนฝึกอาชีพฯ  สำหรับเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่รอบๆ ได้ทราบ เพื่อสร้างความสนใจให้ผู้สนใจ
เรียนต่อไป 
 

ประชุมและลงพื้นที่  
เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารชั้นเรียนและออกแบบโรงอาหาร 

ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศ 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 
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2. รับทราบข้อมูลและความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินโครงการสวนเกษตรดาดฟ้าและพื้นที่เกษตรชุมชน             
ในพื้นที่เขตหลักสี่ 
 

  คณะกรรมการการพัฒนาชุมและสวัสดิการสังคมได้ประชุมร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่                         
เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่เขต
หลักสี่ 

สำนักงานเขตหลักสี่ ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กร ุงเทพมหานคร ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย ู ่หัว                  
รัชกาลที่ 9 โดยเมื่อปี พ.ศ.2545 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะมีแนวคิดจะนำพื้นที่รกร้างมา
จัดทำเป็นสวนเกษตร  เริ ่มแรกใช้พื้นที่ด้านหลังของสำนักงานเขตหลักสี่ เป็นครั้งแรกในการทำ  โดย
เป้าหมายเพียงปลูกผักพืชสวนครัวไว้รับประทานเอง แต่ต่อมาเจ้าของที่ดินได้ขอคืนจากสำนักงานเขตไป  
ทำให้สำนักงานเขตหลักสี่จำเป็นต้องมองหาพื้นที่แห่งใหม่ เพื่อรองรับแปลงผักที่กำลังเติบโตงอกงามอยู่ใน
ขณะนั้น มีเพียงพื้นที่ดาดฟ้าของสำนักงานเขตหลักสี่ที่มีพื้นที่ว่างและโล่ง ซึ่งมีขนาด 440 ตารางเมตร                    
เดิมบริเวณนี ้  เป็นที ่ เก็บอุปกรณ์ของสำนักงานเขตหลักสี ่ที ่ชำรุดและเสื ่อมสภาพ จึงได้ขออนุญาต
ผู ้อำนวยการเขตเพื ่อใช้พื ้นที ่ดังกล่าวในการปลูกพืชดังกล่าว เนื ่องจากผู ้อำนวยการเขตเล็งเห็นว่า                         
จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตที่มีรายได้น้อยสามารถปลูกพืชผักไว้รับประทาน                     
และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน นอกจากนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำหรับการพักผ่อนทำให้พื้นที่ดังกล่าว               
จึงกลายเป็นพื้นที่การเกษตรบนดาดฟ้าของสำนักงานเขตหลักสี่สืบมา  ซึ่งปัจจุบันได้ขยายการปลูกพืช
สมุนไพร และการจัดระบบการปลูกพืชผักมากขึ้น จนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตร
อินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่ ทำให้ประชาชนทั่วไปหรือที่สนใจเข้ามาศึกษา ทั้งคนไทยและ
คนต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลของการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จำกัดให้
เกิดประโยชน์หลายรางวัล ได้แก่ 

1. เหรียญที่ระลึกวันอาหารโลก (The world Food Day Year 2007 medals) 
2. โล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลนวัตกรรมท้องถิ่นไทยครั้งที่ 1” จากนายกรัฐมนตรี 

  3. ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์พืชผักโลกแห่งภูมิภาคตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 
  ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ของเขตหลักสี่ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) ด้านมหานครแห่งการเรียนรู้ และมหานครสีเขียว                       
โดยปัจจุบันได้ขยายพื้นที่จอดรถ ขนาดพื้นที่ 336 ตารางเมตร ซึ่งเป็นลานปูนซีเมนต์ของสำนักงานเขตหลักสี่                 
เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นแปลงผักสาธิต เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ                 
การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกุ้งและการปลูกข้าว เป็นต้น นอกจากนี้ สำนักงานเขตหลักสี่ยังมีแนวคิดจะพัฒนาและ
ส่งเสริมการเกษตรเพิ่ม โดยใช้พื้นที่ชั้น 4 อาคารสำนักงานเขตอีกแห่ง ในการเป็นแหล่งเรียนรู้การ เพาะเห็ด
นางฟ้า และยังมีการส่งเสริมและแนะนำการปลูกพืชสวนครัวให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้
ขยายวงกว้างมากข้ึน 
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สำนักงานเขตหลักสี่ได้มีการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ  ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน
เขตเพ่ือให้ผู้สนใจได้มาเรียนรู้ โดยจำกัดการเข้าไม่เกิน 60 คนต่อครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้สนใจที่เข้ามาเรียนรู้จะ
นำไปปลูกผักที่ครัวเรือนของตน เพื่อไว้รับประทาน และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
  สำนักงานเขตหลักสี่ได้ออกหน่วยสาธิตและการแนะนำการทำสวนเกษตรพอเพียงนอก
พื ้ นท ี ่ หลายแห่ง ทำให้บร ิเวณพื ้นที ่ ใกล ้เค ียงได ้ม ีการทำสวนเกษตรชุมชน สวนเกษตรคร ัวเร ือน                                   
ซึ ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและยังได้ทานผักที ่ปลอดสารพิษนอกจากการทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ                     
เมื ่อพืชผลได้ออกผล ทางสำนักงานเขตหลักสี ่ได้มีการเก็บและนำไปจำหน่ายให้กับบุคลากรในราคาถูก                   
และนำรายได้ส่วนนี้นำไปซื้อเมล็ดพันธุ์ เพื่อเพาะปลูกในรอบต่อไป นอกจากนี้ยังเน้นการอบรมสาธิตมากกว่ า 
การทำกำไรพืชพันธุ์ 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1. ขอให้สำนักงานเขตคำนึงพื้นอาคารเป็นสำคัญ เพราะแปลงผักดาดฟ้าต้องรดน้ำผักและน้ำ
อาจจะซึมเข้าพ้ืนอาคาร ทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวอาคารและเกิดอันตรายในอนาคตได้ 
  2. คณะกรรมการฯ จะเสนอญัตติต่อสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือขอให้ฝ่ายบริหารมีนโยบาย              
ให้ทุกสำนักงานเขตใช้พื ้นที ่ว ่างให้เกิดประโยชน์และคุ ้มค่าในการใช้พื ้นที ่   โดยการ ทำสวนเกษตร                            
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้สำนักงานเขตหลักสี่เป็นเขตนำร่อง 
  3. ขอให้สำนักงานเขตหลักสี่จัดทำคู่มือการเกษตรแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อให้                   
มีการพัฒนาและต่อยอดทางการเกษตรต่อไป 
 

ประชุมและลงพื้นที่  
เพื่อรับทราบข้อมูลและความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินโครงการสวนเกษตรดาดฟ้า 

และพื้นที่เกษตรชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี ่
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 
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3. หารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของสวนกล้วยไม้และการล่องเรือชมสวนจำปีซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตหนอง
แขม เพื่อพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร 
 

การอนุรักษ์ด้านการเกษตร เช่น สวนจำปี สวนกล้วยไม้ก็จะเชื ่อมโยงถึงการท่องเที ่ยว                        
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวก็จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เพราะเกษตรกรจะ               
ขายผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูปได้เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสร้างรายได้ได้ดีกว่าการตัดดอกขายเพียงอย่างเดียว
เนื่องจากในบางช่วงมีราคาถูกมาก และจะทำให้เกษตรกรมีกำลังใจมากขึ้นด้วย สำหรับจำปีมีพื้นที่ปลูกอยู่ราว 
600 ไร่ ผลิตดอกจำปีสู่ตลาดในประเทศได้ประมาณ 200 กว่าล้านดอกต่อปี ส่วนกล้วยไม้มีพื้นที่ปลูกอยู่ราว 
300 ไร่ ปัจจุบันขายได้เพียงช่อละ 0.25 บาท จากที่ในช่วงก่อนสถานการณ์โควิดสามารถขายได้ช่อละ 3 - 4 บาท 
จึงคิดว่าจะทำอย่างไรให้สามารถดึงนักท่องเที ่ยวเข้าไปชมสวน/ซื ้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกกล้วยไม้                         
โดยสำหรับปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่เขตหนองแขมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ ยวของกรุงเทพมหานคร 
สรุปได้ดังนี้  

1. ขาดป้ายบอกเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที ่ยวที ่มีอยู ่ในปัจจุบัน  เขตหนองแขมมีพื ้นที ่กว้าง                     
แหล่งท่องเที ่ยวกระจายตัวอยู ่ตามแหล่งต่างๆ ในพื้นที ่เขตฯ แต่ยังขาดป้ายบอกเส้นทางไปยังที ่ตั ้งของ                       
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง ทำให้นักท่องเที่ยวเข้าไม่ถึงแหล่งท่องเที่ยว 
   2. การสัญจรทางเรือในคลองภาษีเจริญยังเปิดเส้นทางมาไม่ถึงท่าเรือวัดหนองแขมปัจจุบันใน
คลองภาษีเจริญมีการเดินเรือของบริษัทกรุงเทพธนาคมจากปากคลองภาษีเจริญและมาสิ ้นสุดที ่ท่าเรือ                   
เพชรเกษม 69 ตรงจุดสิ ้นสุดเขตบางแค แต่ยังไม่ได้ขยายเส้นทางเดินเรือ  ต่อมาในพื้นที ่เขตหนองแขม                         
ซึ่งระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และมีการสร้างท่าเรือ 4 ท่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ระบบล้อ ราง เรือ                   
ไม่สามารถเชื่อมโยง เข้าไปถึงแหล่งปลายทางได้ ทั้งท่ีประชาชนที่อยู่ปลายทางอยากให้เข้ามาถึง เนื่องจากบริเวณ
ถนนเพชรเกษม 81 ถนนเพชรเกษมเลียบคลองภาษีเจริญฝั ่งเหนือ - ใต้ มีปัญหาการจราจรติดขัดมาก 
ประชาชนจึงอยากจะลงเรือ เพ่ือมาต่อรถไฟฟ้าฯ 
   3. ราคาผลผลิตการเกษตรของดอกจำปีและกล้วยไม้ ค่อนข้างต่ำ : ในพื ้นที ่เขตหนองแขม                   
มีการปลูกจำปีประมาณ 600 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกจำปีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแต่ละวันจะมีผลผลิตดอกจำปีสด                  
ออกสู่ตลาดทุกวัน แต่บางฤดูผลผลิตมีราคาเพียง 100 ดอก/5 บาท สำหรับสวนกล้วยไม้มีอยู่ประมาณ 300 ไร่                       
โดยบางฤดูจำหน่ายได้เพียงช่อละ 0.25 บาท  
  4. แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตหนองแขมยังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร : ด้วยบริบท                    
ทางสังคมแต่เดิมนั้นเขตหนองแขมจะมีพื้นที่การเกษตรค่อนข้างมากจึงมีลักษณะเป็นสังคมเกษตร ซึ่งทำให้                    
ไม่ค่อยมีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ห้างสรรพสินค้า ย่านการค้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาใน
พื้นที่ได้ จึงทำให้เขตหนองแขมยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร แม้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร                  
ที่ยังบริสุทธิ์อยู่ 

5. การขาดงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวในพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยว                            
เขตหนองแขมในปัจจุบันเกิดจากการบูรณาการการทำงานร่วมกันของเครือข่ายประชาสังคม เพื่อส่งเสริม                        
การท่องเที่ยวเขตหนองแขม โดยสำนักงานเขตฯ ร่วมกับหน่วยงานต่าง  ๆอาทิ กต.ตร.สน. หนองแขม สำนักวัฒนธรรมฯ 
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สถาบันการศึกษาทั้งในและนอกพื้นที่โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ จากทางราชการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่                       
แต่ประการใด ตัวอย่างเช่น จากการบูรณะอาคารของสถานีตำรวจนครบาล (สน.) หนองแขมหลังเก่าที่ปล่อยทิ้ง
ร้างไว้ ทำให้พบหลักฐานที่สันนิษฐานได้ว่าอาจมีประวัติศาสตร์เกี่ยวเนื่องกับการเสด็จประพาสต้นของ ร. 5                             
เมื่อ พ.ศ. 2447 โดยในการบูรณะใช้งบประมาณราว 4 ล้านบาท จากการทอดผ้าป่าและภาคประชาชนร่วมกัน                     
ซึ่งปัจจุบันเป็นจุดรับนักท่องเที่ยวได้ จึงคิดว่าจะทำอย่างไรเพ่ือช่วยกันอนุรักษ์สวนจำปี 600 ไร่ และสวนกล้วยไม้ 
300 ไร่ ไว ้ เพราะเกรงว่าในอนาคตจะกลายเป็นหมู ่บ ้านจัดสรร ทั ้งนี ้ เพื ่อให้เป็นพื ้นที ่ส ีเข ียวของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนและ Absorb มลพิษของเมือง  
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. สำหรับจำปีอาจมีการสร้างวลี/Concept เพ่ือให้ความสำคัญกับจำปี เช่น เป็นเครื่องสำอาง 
เป็นมาลัย ใช้เป็นยา หรือ Create Value ให้กับต้นจำปีจากรากถึงใบว่ามีคุณประโยชน์/มีความสำคัญต่อคน
อย่างไรหรือการวิจัยว่าจำปีมีประโยชน์อย่างไรที่นักท่องเที่ยวต้องซื้อกลับไป 
  2. สวนกล้วยไม้ 300 ไร่ มีความสวยงามมาก ควรมีการสร้าง Story ดื่มกาแฟแลกล้วยไม้                  
เพิ่มขึ้นมาได้หรือไม่ โดยอาจก่อสร้างเป็นห้องกระจกติดแอร์สำหรับให้นักท่องเที่ยวเข้าไปนั่งดื ่ม กาแฟและ                     
ชมความงามของสวนกล้วยไม้ ควรเชิญบุคคลสำคัญเข้าร่วมพิธีเปิด เช่น ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร                           
และเชิญ Youtuber ไปถ่ายทำ ซึ่งคิดว่าทางสำนักวัฒนธรรมฯ มี Concept อยู่แล้ว ถ้าได้มีการสนับสนุน                       
แนวทางต่างๆ และจัดทำเป็นแผนงานงบประมาณที่มีเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ชัดเจนก็น่าจะได้รับการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ  
  3. นอกจากนี้อาจมีการสร้าง Story ของสำนักดาบพระเจ้าตากสินเพิ่มขึ้นมา รวมทั้งรวบรวม
ข้อมูลเกี ่ยวกับโปรแกรมการแสดงดนตรีและการแสดงเชิงวัฒนธรรมทั้งหมดไว้ด้วย  เพื ่อรองรับสำหรับ
นักท่องเที่ยวที่ชอบฟังดนตรี/ดูการแสดง 
 

ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของสวนกล้วยไม้และการล่องเรือชมสวนจำปี 
ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เขตหนองแขมเพื่อพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 
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4. พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน            
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

ตามที่ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบให้คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมพิจารณาก่อนการประชุมสภากรุงเทพมหานครเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่าย
เกี ่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ซึ ่งผู ้ว ่า ราชการกรุงเทพมหานครเสนอสภา
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น คณะกรรมการฯ จึงเชิญสำนักพัฒนาสังคมและเจ้าหน้าที่ที่
เกี ่ยวข้อง เพื่อขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่..)                 
พ.ศ. .... 
 

ด้วยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน                      
พ.ศ.2536 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมกำหนดรายการค่าใช ้จ ่ายเกี ่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาช ุมชน                               
จำนวน 10 ประเภท ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการชุมชมซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วม                        
ของสมาชิกชุมชนทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม และระดมทรัพยากร ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรม ศีลธรรม และประเพณีอันดีงาม ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร                          
ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชนกรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร                  
เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  กรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นควรนำร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อ ง ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอต่อสภากรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา                            
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ                  
การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หลักการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน เหตุผลโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ ่มเติมข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งมีหน้าที่               
ในการพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม และระดม
ทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรม ศีลธรรม และประเพณีอันดีงาม 
ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน สมควรกำหนดให้ค่าเบี ้ยประชุมค่าชุด
ปฏิบัติงานและเครื่องแบบของคณะกรรมการชุมชนเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
เพ่ิมเติม จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน               
การพัฒนาชุมชน 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราเป็น
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
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  ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...." 
  ข้อ 2  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา       
เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (11) และ (12) ของข้อ 5 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร                 
เรื ่องค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536 ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539  
   “(11) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุมชน” 
   “(12) ค่าชุดปฏิบัติงานและเครื่องแบบของคณะกรรมการชุมชน” 
  ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ                     
การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  ข้อ 6 หลักเกณฑ์ วิธีการ รูปแบบ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน                  
ตามข้อ 5 ให้เป็นไปตามระเบียบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด” 

 การประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564                    
ม ีข ้อส ั ่งการให ้สำน ักพ ัฒนาส ังคมและสำนักการคลังร ่วมกันพิจารณาข ้อกฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ                            
กรณีคณะกรรมการชุมชนขอรับเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเครื่องแบบการปฏิบัติงาน 
 

 กรณีกรรมการชุมชนขอรับเงินเดือน 
1. เจตนารมณ์ของระเบ ียบกร ุงเทพมหานครว ่าด ้วยช ุมชนและกรรมการช ุมชน                     

พ.ศ. 2564ต้องการให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนและชุมชนที่มีจิตอาสาร่วมกัน เพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลาง 

2. หากมีการจ่ายเงินเดือนให้แก่กรรมการชุมชน เช่น 500 บาท x 17,000 คน เป็นเงิน 
8,500,000 บาท/เดือน (102,000,000 บาท/ปี) อาจจะส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีภาระเรื่องงบประมาณ               
มากขึ้น 

3. ในการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน สำนักพัฒนาสังคม ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 3)                    
พ.ศ. 2564 โดยเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการชุมชน (เบี้ยประชุม) จาก 400 บาท เป็น 1,000 บาท เบิกได้
เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง (ประธานและเลขานุการกรรมการชุมชน) 

4. สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน 
การปฏิบัติหน้าที่ของประธานชุมชนและกรรมการชุมชน เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมต่อไป 

  สำนักการคลังยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน                 
การพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้เพิ่ม  

 (11) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุมชน 
 (12) ค่าชุดปฏิบัติงานและเครื่องแบบของคณะกรรมการชุมชน 

 



233 
 

 สำนักพัฒนาสังคมจัดทำร่างข้อบัญญัติกร ุงเทพมหานคร เร ื ่อง ค่าใช ้จ ่ายเกี ่ยวกับ                       
การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสำนักการคลังเสนอเพ่ือนำเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกลุ่มภารกิจด้านงบประมาณ การศึกษา และการพัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน 2564 เพื่อนำเข้าพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าว สำนักงานกฎหมายและคดี พิจารณาแล้วเห็นควรนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความ
เห็นชอบและลงนาม ในหนังสือ ถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือนำร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเข้าพิจารณาใน
การประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

 

 รูปแบบ “ชุดปฏิบัติงานและเครื่องแบบของคณะกรรมการชุมชน” ด้านหน้าลักษณะเสื้อ 
ดังนี้ 

1. เสื้อแจ็คเก็ตสีดำ แขนยาว คอปก 
2. ซิปหน้า 
3. มีกระเป๋าด้านข้างลำตัว ทั้ง 2 ข้าง (ซ้าย/ขาว) 

 ด้านหลังการปักตราสัญลักษณ์และข้อความ 
1. ด้านหน้าที่อกซ้ายตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร 
2. ด้านหน้าที่หน้าอกซ้าย ชื่อชุมชน 
3. ด้านหลังคำว่า “กรรมการชุมชน” และชื่อสำนักงานเขต 

 “หลักเกณฑ์การได้รับเสื้อเครื่องแบบและโอกาสในการสวมใส่ พ.ศ. ....” 
 1. หลักเกณฑ์การได้รับเสื้อเครื่องแบบกรรมการชุมชน 

1.1   กรรมการชุมชนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเสื้อเครื่องแบบกรรมการชุมชน 
1.2 เมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการชุมชนสามารถสวมใส่เสื้อเครื่องแบบกรรมการ

ชุมชนที่มีตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานครได้แต่ควรพิจารณาการสวมใส่ให้เหมาะสมกับสถานะ โอกาส และ
ความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมหรือเกิดความแตกแยกในชุมชน 

1.3 เสื้อเครื่องแบบกรรมการชุมชน 1 ตัว มีระยะเวลาการใช้งานเป็นเวลา 1 วาระ
ของการดำรงตำแหน่งกรรมการชุมชน 

  1.4   กรณีกรรมการชุมชนลาออกจากตำแหน่ง และได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรง
ตำแหน่งในคณะกรรมการชุมชนซึ่งยังไม่ครบวาระ กรรมการชุมชนที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์               
ได้รับเสื้อเครื่องแบบกรรมการชุมชนชุดใหม่ 
  1.5   กรรมการชุมชนทั้งคณะหรือบางคนที่ได้ร ับเลือกตั ้ง/แต่งตั ้งเข้ามาแทน                    
กรรมการชุมชนคณะเดิมหรือคนเดิม หากมีวาระการดำรงตำแหน่งใหม่ไม่ถึง 1 ปี ไม่มีสิทธิ์ได้รับเสื้อเครื่องแบบ
กรรมการชุมชน  

2. โอกาสในการสวมใส่เสื้อเครื่องแบบกรรมการชุมชน 
2.1 เมื่อมีการประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือนของชุมชนหรือร่วมกับ  

สำนักงานเขต 
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2.2   เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางกรุงเทพมหานครจัดขึ้น โดยไม่ได้กำหนด 
การแต่งกายเม่ือมีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ในชุมชน 

2.3   เมื่อมีการเปิดเวทีชาวบ้าน/เวทีประชาคม 
2.4 เมื่อมีกิจกรรมที่แสดงออกถึงการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและ  

เป็นกิจกรรมที่ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง 
  2.5  เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืน ๆ  จัดขึ้นในฐานะตัวแทนชุมชน/กรรมการชุมชน 

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่ไม่มีระบุไว้ให้เป็นไปตามท่ีปลัดกรุงเทพมหานคร กำหนด 
เป็นคราว ๆ ไป 
 

 ประมาณการค่าใช้จ่าย กรรมการชุมชนทั้ง 50 เขต จำนวน 2,016 ชุมชน  
                   ค่าชุดปฏิบัติงานและเครื่องแบบของคณะกรรมการชุมชน 
                   1. ราคา ตัวละ 500 บาท x 17,000 คน = 8,500,000 บาท 

   2. ราคา ตัวละ 600 บาท x 17,000 คน = 10,200,000 บาท 
 

 ประมาณการค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุมชน  
 กรรมการชุมชน ทั้ง 50 เขต ประมาณ 17,000 คน x 200 บาท เป็นเงิน 3,400,000บาท/
เดือน และเป็นเงิน 40,800,000 บาท/ปี 

  เมื่อร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน                
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ผ่านความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อย
แล้วคณะทำงานพิจารณาร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน                  
พ.ศ. .... จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง/แก้ไขระเบียบฯ ให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติดังกล่าว
ต่อไป 

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ได้แก่ 

- ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามระเบียบฯ อยู่หลายประการ แต่อย่างไรก็คงต้อง
ดำเนินการตามระเบียบฉบับนี้ไปก่อนกรณีชุมชนรูปแบบพิเศษนั้นแม้จะไม่ได้รับการสนับสนุนเงินสนับสนุน  
การพัฒนาชุมชน แต่ชุมชนรูปแบบนี้ก็มีการเก็บเงินส่วนกลางของชุมชนอยู่แล้ว สำหรับประเด็นเรื ่องจำนวน
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กซึ่งสัดส่วน คือ เด็ก 10 คน ต่ออาสาสมัครฯ 1 คน กรณีจำนวนเด็กมากกว่า 10 คน               
ที ่จะสามารถมีอาสาสมัครฯ เพิ ่มได้อ ีก 1 คนนั ้น คิดว ่าถ้ามีจำนวนเด็ก 11 คน ก็น ่าจะเพิ ่ม ได้แล้ว                          
ส่วนอาสาสมัครฯ ที่มีอายุเกิน 65 ปี จะสามารถจ้างงานในตำแหน่งอื่นแทนได้หรือไม่ แต่ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพ่ือว่าบุคคลเหล่านี้จะได้สามารถใช้ความชำนาญและประสบการณ์ในการช่วยอาสาสมัครฯ 
ที่เข้ามาใหม่ดูแลเด็กได้ 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. เนื ่องจากกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เครื่องแบบเหล่านี้                   

ควรจะให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นผู้ผลิตเครื่องแบบ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของ
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กรุงเทพมหานคร และการออกแบบเครื ่องแบบควรเป็นเสื ้อกั ๊กและมีชื ่อภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล                 
โดยจะต้องมีสัญลักษณ์ที ่บ่งบอกความแตกต่างระหว่างเครื ่องแบบของผู ้บริหารกรุงเทพมหานครกับ
คณะกรรมการในแต่ละชุมชน 

2. ค่าชุดปฏิบัติงานสำนักพัฒนาสังคมเป็นผู้ดำเนินการหรือให้แต่ละสำนักงานเขตดำเนินการ 
3. กรณีชุมชนที่จัดตั้งเป็นชุมชนตามระเบียบฯ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ชุมชน ที่ยังไม่ได้

จัดการเลือกตั้งกรรมการชุมชน เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดฯ นั้น น่าจะได้รับการ
แก้ไขในเร็ววันนี้ 

4. ชุมชนรูปแบบพิเศษเท่าที่ทราบเป็นหมู่บ้าน/หมู่บ้านจัดสรรที่มีกรรมการหมู่บ้านและ
สามารถช่วยตัวเองได้อยู่แล้ว คณะกรรมการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงระเบียบฯ ว่าด้วย
ชุมชนและกรรมการชุมชนฯ จึงเสนอให้มีชุมชนรูปแบบพิเศษเพ่ือตอบสนองกรณีนี้ 
 

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 
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5. ขอรับทราบความคืบหน้าในการแก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ
และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน                    
พ.ศ. 2564 รวมทั้งระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาสังคมของกรุงเทพมหานคร 
 

โครงการที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาและ  
ฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของสำนักงานเขต 

ทั้งหมด 50 เขต จำนวน 50,000,000 บาท โดยจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขต เขตละ 1,000,000 
บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่จะเสนอให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา หาก
ดำเนินการเสร็จแล้วสำนักพัฒนาสังคมจะเวียนหนังสือแจ้งสำนักงานเขตให้ดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอน
ของสำนักงานเขต โดยที่ประธานชุมชนจะยื่นคำร้องต่อฝ่ายพัฒนาชุมชนของสำนักงานเขต เพ่ือให้สำนักงานเขต
พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายตามรายการทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งการขออนุมัติเบิกเหลื่อมปี (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) สำนักพัฒนาสังคมอยาก

ให้เสร็จทันภายในช่วงเดือนมีนาคม 2565 
 

ร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ซึ่งได้มีการเสนอร่างระเบียบมาแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์                 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการพัฒนากฎหมายด้านงบประมาณการพัฒนาการศึกษา                   
และการพัฒนาสังคม ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 มีการพิจารณาประเภทค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพ 
ประกอบไปด้วย 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ทุนประกอบอาชีพทั่วไป 
2. ทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 

จากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 
3. เงินช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนและจำเป็น 
4. ค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล (ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่อง ได้แก่  

ค่าพาหนะ ค่าอาหารระหว่างรักษาพยาบาลเท่าท่ีจำเป็น) 
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงอาหารตามความจำเป็น 
คณะกรรมการการพัฒนากฎหมายฯ ได้พิจารณาประเภทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนประกอบอาชีพ 

สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของโรคติดต่ออันตราย
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการการพัฒนากฎหมายต้องพิจารณากฎหมาย                       
อีกประเภทเกี ่ยวกับระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู ้ประสบสาธ ารณภัย (ฉบับที ่ 5)                        
พ.ศ. 2564 ข้อที่ 4 เงินทุนประกอบอาชีพ ครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาท ซึ่งคณะกรรมการการพัฒนา
กฎหมายฯ จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบและวิเคราะห์รายละเอียดก่อน เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความ
ซ้ำซ้อนในการเบิกจ่ายและจะเกิดปัญหาตามมาจึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ นั้นก็คือ สำนักงานกฎหมายและคดี
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ไปดำเนินการพิจารณาและนำผลการพิจารณามาเสนอในคณะกรรมการการพัฒนากฎหมายฯ ซึ่งมติที่ประชุม
เห็นควรให้เบิกจ่ายตามระเบียบใดระเบียบหนึ่งได้เพียงฉบับเดียว 
 

ประชุมเพื่อขอรับทราบความคืบหน้าในการแก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557  

และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564  
รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาสังคมของกรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 

 

 



238 
 

6. ต ิดตามความคืบหน้าและเยี ่ยมชมพื ้นที ่ในการดำเน ินการพัฒนาศูนย์การเร ียนร ู ้การเกษตร                 
(หนองจอก) เขตหนองจอก  
 

  คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนฯ ได้ประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าและเยี่ยมชมพื้นที่                
ในการดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้การเกษตร (หนองจอก)  เขตหนองจอก และได้บูรณาการร่วมกับ                     
ทางสำนักพัฒนาสังคม สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตหนองจอก ในการวางแผนพัฒนาฯ และการบูรณาการปรับปรุงพื ้นที่       
“โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร” (10 ไร่ หนองจอก) มีดังนี้ 
  1. การปักแนวขอบเขตพื้นที่ รังวัดที่ดิน หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องสำนักงานเขตหนองจอก 
ช่วงเวลาดำเนินการเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 
  2. การแผ้วถางพื้นที่ให้โล่ง เคลียร์ผักตบในคลอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการโยธา 
สำนักงานเขตหนองจอก สำนักการระบายน้ำ และสำนักสิ่งแวดล้อม ช่วงเวลาดำเนินการเดือนพฤศจิกายน -    
ธันวาคม 2564 
  3. ทำรั้วกั้นอาณาเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตหนองจอก สำนักการโยธา                  
และสำนักการระบายน้ำ ช่วงเวลาดำเนินการเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 
  4. การทำถนนในโครงการ (ลูกรัง หินคลุก) หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการโยธา                        
และสำนักงานเขตหนองจอก ช่วงเวลาดำเนินการเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565  
  5. การขุดบ่อน้ำ แก้มลิง ขุดคลองไส้ไก่ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตหนองจอก 
สำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำ ช่วงเวลาดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565  
  6. การสร้างที ่พักชั ่วคราว (เถียงนา) หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  ได้แก่ สำนักการโยธาและ                      
สำนักการระบายน้ำ ช่วงเวลาดำเนินการเดือนมกราคม – มีนาคม 2565  
  7. การปลูกต้นไม้ในโครงการ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม (สำนักงาน
สวนสาธารณะ) ช่วงเวลาดำเนินการเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565  
  8. การปรับพ้ืนที่ (ไถนา) การทำนาปลูกข้าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตหนอง
จอก  (ฝ่ายโยธา) และสำนักพัฒนาสังคม ช่วงเวลาดำเนินการเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565  
  9. การประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร 
ช่วงเวลาดำเนินการเดือนตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2565  

10. การเขียนแบบวางผัง ประมาณการค่าใช้จ่าย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบของ                 
สำนักงบประมาณฯ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการโยธาสนับสนุนแบบแปลนของสำนักการวางผัง                       
และพัฒนาเมือง) ช่วงเวลาดำเนินการเดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565  

11. การจัดสรรงบประมาณปี 2566 หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  ได้แก่ สำนักพัฒนาสังคม                   
ขอจัดสรรงบประมาณและสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ                       
เดือนธันวาคม 2564 – มิถุนายน 2565  
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12. การส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วม/การทำแผนการดำเนินงาน/วางแผนการผลิต                    
การเพาะปลูก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขตหนองจอก ช่วงเวลาดำเนินการ
เดือนตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2565  
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. ขอให้สำนักพัฒนาสังคมติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้

และพัฒนาการเกษตรกับสำนักงานเขตหนองจอก และทางสำนักงานเขตหนองจอกว่าใช้งบประมาณในส่วนใด                       
มาปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว 

2. คณะกรรมการฯ ม ีความเห ็นว ่าควรท ี ่จะม ีการจ ัดลำด ับความสำค ัญในจ ัดทำ
ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้ประชาชนทราบและมีการประสานงานกับสำนักงานประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับรูปแบบที่ใช้ประชาสัมพันธ์ว่าเป็นแบบใด อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ควรปรับ
กระบวนการด้านนี้เพื่อให้เกิด    ผลสัมฤทธิ์ที่ดีและสร้างสิ่งจูงใจให้ประชาชนสนใจโครงการ 

3. ควรมีการประสานความร่วมมือกันทั้ง 3 หน่วยงาน เกี่ยวกับผังบริเวณท่ีสำนักการวางผัง
และพัฒนาเมืองมีการกรรมการดำเนินการตามโครงการฯ ฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตก็ สามารถดำเนินการได้               
และต้องมีการปรับแผนในปี 2564 – 2566 เกี่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินการนานเกินไป 

4. การปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเกษตร (หนองจอก) จำเป็นจะต้องดำเนินการไป
ก่อนหากจะรอให้ได้รับงบประมาณเกรงว่าจะเกิดความล่าช้า ควรจะมีขอความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน
ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน โดยเฉพาะสำนักงานเขตจะมีฝ่ายรักษาความสะอาด ทำหน้าที่เก็บ
กวาด รักษาสภาพของพื้นที่ให้คงไว้ และจากที่ได้ลงพื้นที่พบว่าพื้นที่รกมาก สำนักงานเขตควรดูแลภายใต้
โครงการพื้นที่สีเขียวที่สำนักงานเขตได้รับ หากงบประมาณไม่เพียงพอก็สามารถที่จะขอโอนงบประมาณเกี่ยวกับ
โครงการพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมจากสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครจะให้ดำเนินการได้เร็วขึ้น และสำนักพัฒนา
สังคมได้รับงบประมาณก็นำมาพัฒนาต่อเนื่อง  

5. ควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้โครงการโคกหนองนาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเป็นที่รู้จัก                
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ประชุมและลงพื้นที่ 
เพื่อติดตามความคืบหน้าของพ้ืนที่ในการดำเนินการโครงการศูนย์การเรียนรู ้

และพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 
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สรุปผลงาน 
คณะกรรมการการจราจรและการขนส่ง 

ประจำปี พ.ศ.2564 
------------------------------------------------------ 

 สภากรุงเทพมหานครได้ตั ้งคณะกรรมการการจราจรและการขนส่งในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 
ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 8 คน  ดังนี้ 

1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ 
2. พลตำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
3. นายวิชาญ  ธรรมสุจริต รองประธานกรรมการ คนที่สอง 
4. นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา กรรมการ 
5. นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ กรรมการ 
6. พลตำรวจตรี ประสพโชค  พร้อมมูล กรรมการ  
7. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการ 
8. นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

 ผู้ช่วยเลขานุการ 
1. นางสาวปิยนุช    สิทธิศร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

2. นายชัยวุฒ ิ แจ้งจรัส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 
ผลการดำเนินงาน 

 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ แบ่งภารกิจออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและโครงการต่างๆ ของสำนักการจราจรและขนส่ง  
 ด้านที่ 2 การสนับสนุนงานด้านการบริหารและด้านนิติบัญญัติเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของ     
                            กรุงเทพมหานคร 
 ด้านที่ 3 การติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ซึ่งมีรายละเอียดของการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
ด้านที่ 1 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและโครงการต่างๆ ของสำนักการจราจรและขนส่ง  
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร 
 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง เพ่ือติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร ซึ่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งคณะทำงาน โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น
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ประธาน และเป็นผู้กำกับดูแลปัญหาฝุ่นละออง โดยในวันที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานสูง จะกำหนด
มาตรการขั้นต้น ดังนี้ 
         1. กรณีพ้ืนที่ก่อสร้าง จะขอความร่วมมือให้หยุดดำเนินการชั่วคราว หรือให้ดำเนินการเฉพาะ
ในส่วนที่ไม่มีฝุ่นละออง 
         2. กรณีสถานศึกษา ในวันที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานสูงมาก อาจจะประกาศให้
หยุดเรียน  
        3. ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานสะอาด 
จากการใช้เรือไฟฟ้า รถไฟฟ้า และระบบขนส่งมวลชน แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
   1. ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากสภาพการจราจร และเครื่องยนต์ ควรประสานกับกรมการ
ขนส่งทางบกเพื่อดำเนินการตรวจสภาพรถ รวมทั้งการตรวจวัดควันดำ นอกจากนั้น กรณีที่มีรถบรรทุกหิน ดิน 
ทราย วิ่งบนท้องถนน เกิดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย สำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ ของแต่ละเขตควรกำกับ
ดูแลแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 
 2. กรุงเทพมหานคร ควรติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่เขตต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  
 3. กรุงเทพมหานคร ควรสนับสนุน หรือกำหนดนโยบายให้ประชาชนใช้รถในระบบไฟฟ้า 
แทนการใช้เชื้อเพลิงแบบเบนซิน หรือดีเซล รวมทั้งใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือไฟฟ้า แทนการ    
ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 
 

2. ติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว   
 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการจราจรและการขนส่ง เพื ่อติดตามความคืบหน้า
โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว โดยมีการประชุมติดตามในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวม 6 ครั้ง 
และได้รับการรายงานข้อมูลโดยสรุป ดังนี้  
 ความเป็นมาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
       1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เริ่มตั้งแต่ปี 2542 มีการทำสัญญาในสมัยผู้ว่าฯ จำลอง ศรีเมือง 
โดยกำหนดให้ผู้รับสัมปทานมีสิทธิเดินรถ 30 ปี และจะสิ้นสุดสัญญาในปี 2572 แต่เมื่อเดินรถไปถึงปี 2555 
กรุงเทพมหานครก็ขอทำส่วนต่อขยายระยะที่ 1 ซ่ึง BTS มีความเห็นว่า การเดินรถส่วนต่อขยายช่วงสั้น อาจจะ
ไม่คุ้มทุน และเพ่ือให้คุ้มทุนจะขอขยายเวลาสัมปทานเดิมที่จะสิ้นสุดในปี 2572 โดยขยายจากปี 2555 ไปอีก 
30 ปี แต่กรุงเทพมหานครไม่รับเงื่อนไข และยอมจ้างเดินรถในระยะเวลา 30 ปี ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่มีการ
ร้องเรียน ปปช. และขณะนี้เรื่องยังอยู่ที่ ปปช. โดยเกี่ยวข้องกับส่วนต่อขยายที่ 2 หรือเขียวเหนือ -เขียวใต้ ด้วย  
  2. ในปี 2555 กรุงเทพมหานครมอบ KT ดำเนินการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและเครื่องกล หรือ      
ที่เรียกว่า  E&M ซ่ึง KT ได้ว่าจ้าง BTS ดำเนินการจนเกิดภาระหนี้ 2 หมื่นกว่าล้านบาท โดยโครงการนี้ไม่ผ่าน
สภาฯ และไม่เคยของบประมาณจากสภากรุงเทพมหานคร 
  3. ต่อมามีการขยายส่วนต่อขยายที่ 2 หรือเรียกว่าส่วนเขียวเหนือ-เขียวใต้  ซึ่ง BTS มีข้อเสนอว่า 
ถ้าให้ BTS เดินระบบทั้งหมด BTS จะรับภาระหนี้ทั้งหมดเองรวมทั้งหนี้ E&M ยกเว้นหนี้จาก รฟม. ซึ่ง กทม.
ต้องรับผิดชอบเอง โดยมีเงื ่อนไขว่าต้องให้ BTS เดินทั้งระบบต่อไปอีก 30 ปี ตั้งแต่ปี 2573 – 2602        
ซึ่งพบว่า มีปัญหาซ้อนเกิดขึ้นอีก โดยการต่อสัญญา 30 ปี ในการเดินรถตั้งแต่ปี 2555-2585 เรื่องอยู่
ระหว่างการพิจารณาของ ปปช. และยังไม่มีข้อยุติ  
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 การบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว  
 กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว รวมระยะทาง 
68.25 กิโลเมตร รวม 60 สถานี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
 1. เส้นทางหลัก หรือเส้นทางสัมปทาน ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร มี 24 สถานี มูลค่าเงินลงทุน 
55,000 ล้านบาท รูปแบบการลงทุน เอกชนลงทุน 100% เริ่มเปิดให้บริการในปี 2542 โดยบริษัท ระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BTSC) เป็นผู้ได้รับสัมปทาน สัญญาสัมปทาน 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 
ธันวาคม 2542 - 4 ธันวาคม 2572 หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นสัญญาจ้างเดินรถ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 
2572-4 ธันวาคม 2585 ตามรายละเอียดในข้อ 2.  

 2. เส้นทางส่วนต่อขยาย 1 ระยะทาง 12.5 กิโลเมตร เริ่มเปิดให้บริการในปี 2552 (เป็นสัญญา
จ้าง)กรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงทุนโครงการเองทั้งหมด และว่าจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด (KT) ให้เป็น
ผู้บริหารจัดการโครงการ ระยะเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 – 4 ธันวาคม 2585 ประกอบด้วย  
  - สายสุขุมวิท (ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง) ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร มี 5 สถานี มูลค่าเงินลงทุน 6,733 
ล้านบาท รูปแบบการลงทุน กรุงเทพมหานครลงทุน 100%  
  - สายสีลม (ช่วงตากสิน-บางหว้า) ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร มี 6 สถานี มูลค่าเงินลงทุน 9,942 
ล้านบาท รูปแบบการลงทุน กรุงเทพมหานครลงทุน 100% 
 3. เส้นทางส่วนต่อขยาย 2 ระยะทาง 32 กิโลเมตร เริ ่มเปิดให้บริการปี 2560 (เป็นการ
มอบหมาย) เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครรับโอนงานโยธามาจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
และได้มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด (KT) เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ ระยะเวลาสัญญา 26 ปี ตั้งแต่
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559- 4 ธันวาคม 2585 ประกอบด้วย 
 - แบริ่ง-เคหะสมุทรปราการ ระยะทาง 13 กิโลเมตร มี 9 สถานี มูลค่าเงินลงทุน 31 ,465 
ล้านบาท รูปแบบการลงทุน กรุงเทพมหานครลงทุน 100%  
  - หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ระยะทาง 19 กิโลเมตร มี 16 สถานี มูลค่าเงินลงทุน 51,676 
ล้านบาท รูปแบบการลงทุน กรุงเทพมหานครลงทุน 100% 
 หมายเหตุ อ้างอิงตัวเลขค่างานโยธาจากบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการโอนทรัพย์สินและภาระ
ทางการเงินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 (รวมค่ากรรมสิทธ ิ์ที่ดิน ค่าจ้างสำรวจ 
อสังหาริมทรัพย์ ค่าจ้างท่ีปรึกษา ค่าก่อสร้างและค่าภาษีบำรุงท้องที่) 
 

 ผลการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงปี 2563-2564 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
  1. วันที่ 14 ธันวาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือเรียนเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเอกสารประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบผลการเจรจาและเห็นชอบร่างสัญญาร่วม
ทุนเพ่ือพิจารณานำเข้าคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  
  2. วันที่ 26 มีนาคม 2564 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด มีหนังสือแจ้งยอดหนี้ค้างชำระ 
ดังนี้  
  2.1 ค่าเดินรถและซ่อมบำรุง ค้างชำระตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 -กุมภาพันธ์ 2564 
รวมจำนวนเงิน 9,246,748,359 บาท  
  2.2 ค่าใช้จ่ายงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ มียอดค่าใช้จ่ายตามสัญญา (ไม่รวม
ดอกเบ ี ้ย) รวมท ั ้ งส ิ ้น 19,214,469,060.14 บาท และบร ิษ ัทฯ ได ้ตรวจร ับผลงานแล ้ว จำนวน 
15,734,763,252.79 บาท    ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาขอขยายระยะเวลาสัญญาตามที่บริษัท 
BTSC แจ้ง จึงยังไม่ต้องจ่ายในส่วนนี ้ บริษัทฯ จึงขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาชำระหนี้ค่าเดินรถฯ           
เป็นจำนวนเงิน 9,246,748,359 บาท   
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  3. วันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร พิจารณาระเบียบวาระที่ 
6.2 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... (งบชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุง)  ซึ่งมียอดเงินสะสมปลายปีงบประมาณ 2564 จำนวน 
11,171  ล้านบาท และสภากรุงเทพมหานครเห็นว่าการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อชำระหนี้ค่าจ้าง    เดินรถและซ่อม
บำรุง ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสม และจะกระทบฐานะการเงินและการคลังของกรุงเทพมหานคร 
ดังนั้น สภากรุงเทพมหานครมีมติไม่เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 9,246,748,359 บาท และได้
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการ  3 แนวทาง ดังนี้   
 1. การพ ิจารณาให ้ร ั ฐบาลสน ับสน ุนโดยกำหนดส ัดส ่วนการลงท ุน ระหว ่าง
กรุงเทพมหานครและรัฐบาล   
  2. การดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
  3. การส่งโครงการดังกล่าวคืนให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
  4. ว ันท ี ่  22 เมษายน 2564 กร ุงเทพมหานครม ีหน ังส ือเร ียนร ัฐมนตร ีว ่ าการ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อรายงานผลการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 และได้
พิจารณาตามแนวทางและข้อเสนอแนะของสภากรุงเทพมหานคร โดยมีความเห็นว่า  
  1) กรณีการขอให้ร ัฐบาลสนับสนุน ได้มีหนังสือประสานกระทรวงการคลังเพื ่อขอ
สนับสนุนงบประมาณแล้ว  
  2) กรณีการดำเนินการตามคำสั่ง คสช. เห็นว่าเป็นแนวทางที่สามารถลดภาระทาง
การเงินของกรุงเทพมหานครได้ รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน และให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) 
  3) กรณีการส่งคืนโครงการให้ รฟม. เห็นว่าจะทำให้การเดินรถขาดความต่อเนื่องและ
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและอัตราค่าโดยสารจะสูงกว่าตามข้อ 2. ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงเห็นควร
ดำเนินการตามแนวทางข้อ 2. 
  5. วันที ่ 30 เมษายน 2564 กระทรวงคมนาคมมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
รายงานความคืบหน้าการพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้  
  1) กระทรวงคมนาคมได้ขอข้อมูลจากกรุงเทพมหานคร แต่ยังไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน  
   2) กระทรวงคมนาคมได้แต่งตั ้งคณะกรรมการกลั ่นกรองการเสนอความเห็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาฯ โดยมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริง ก่อนดำเนินการให้
รอบคอบและอยู่ระหว่างกำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ 
  3) หากมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ กระทรวงคมนาคมจะได้เร่งรัดจัดทำความเห็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 

  6. วันที ่ 17 พฤษภาคม 2564 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด มีหนังสือรายงานการ
ปรับปรุงยอดหนี้ค้างชำระจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ดังนี้  
  1) ค่าใช้จ่ายงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ ขณะนี้บริษัทฯ ได้ตรวจรับผลงาน
แล้ว  เป็นจำนวน 15,939,524,381.64 บาท  
  2) ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุง ค้างชำระตั้งแต่เดือนเมษายน 2560-มีนาคม 2564 
รวมเป็นหนี้ค้างชำระ 9,789,904,413.19 บาท 
  7. วันที ่ 18 พฤษภาคม 2564 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหนังสือเรียนผู้ว่า -
ราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงาน    
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ความคืบหน้าการพิจารณาเสนอขอความเห็นเพื ่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และสำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบแล้ว บัญชาดังนี้  
  1) ให้กรุงเทพมหานครประสานกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
โดยเร็ว  และประสาน BTS เพ่ือกำกับการให้บริการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ  
  2) ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการพิจารณาจัดทำความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีโดยเร็ว  
  3) ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบและ
ดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
  8. วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กระทรวงคมนาคมได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา ข้อมูล
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตามที่กรุงเทพมหานครได้จัดส่งข้อมูลเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อจะได้
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาเห็นชอบผลการเจรจาและเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี 
  9. วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สำนักการจราจรและขนส่งมีหนังสือประสาน BTSC ขอให้
จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กระทรวงคมนาคมแจ้งโดยเร็ว เพ่ือจะได้รวบรวมส่งให้กระทรวงคมนาคมต่อไป  
   ฐานการคิดคำนวณอัตราค่าโดยสาร  
  1. ในปี 2560 สำนักการจราจรและขนส่ง เคยจ้างที ่ปรึกษาเพื ่อศึกษาเกี ่ยวกับการปรับอัตรา
โครงสร้างค่าโดยสารทั้งระบบ ซึ่งทางที่ปรึกษาได้ทำการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลปฐมภูมิ กับทุติยภูมิ โดยข้อมูล
ปฐมภูมิได้มาจากการทอดแบบสอบถาม  ส่วนทุติยภูมิ เป็นการศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบจากแหล่งอื่น เช่น 
ต่างประเทศ หรือข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาประกอบกัน ซึ่งผลการวิเคราะห์ได้ข้อสรุปว่า ราคาที่ผู้โดยสารสามารถ   
จ่ายได้อยู่ที่ราคา 65 บาท ไม่เกิน 75 บาท  ซึ่งเป็นราคาท่ีถูกที่สุดและไม่เป็นภาระกับประชาชน 
  2. สำหรับอัตราค่าโดยสาร 158 บาท ฐานการคิดจะแยกเป็น 4 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นส่วน
สัมปทาน  ส่วนที่ 2 เป็นส่วนต่อขยายที่ 1 ส่วนที่ 3 เป็นส่วนเขียวเหนือ และส่วนที่ 4 เป็นส่วนเขียวใต้      
เป็นการเดินรถระบบเดียว แต่การเก็บค่าโดยสารจะแยกกันและในส่วนของการเก็บค่าโดยสาร 158 บาท จะมี
ค่าแรกเข้าทั้งหมด 4 ครั้ง เพราะเป็นการทำสัญญาต่างช่วงกัน  
           3. ในส่วนของสัญญาสัมปทาน เป็นช่วงการเดินรถในปี 2542 ซึ่งโครงสร้างค่าโดยสารมีการ 
คิดคำนวณไว้ก่อนโดยคิดจาก MRT standardization ดังนั้นค่าโดยสารที่ BTS กำหนดมาจากที่ปรึกษาเป็น 
ผู้กำหนดว่าควรจะต้องมีค่าแรกเข้า และมีการเก็บตามระยะทาง โดยในขณะนั้นกำหนดที่อัตรา 10-40 บาท 
เป็นการเปิดเดินรถในปี 2542 โดยปกติจะคิดตามระยะทางในอัตรา 3-4 บาท/สถานี แต่หลังจากได้มีการ 
พิจารณาแล้วเห็นว่า การเก็บตามระยะทางจะเป็นภาระกับประชาชนค่อนข้างมาก  ดังนั้น จึงคิดในอัตรา       
เหมาจ่าย 15 บาทตลอดสาย ซึ่งเป็นการคิดตามมาตรฐาน MRT Standardization 
  กรณีท่ีกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นว่าการเก็บอัตราค่าโดยสาร 65 บาทตลอดสายเป็นอัตรา 
ที่แพงเกินไปนั้น MRT กำหนดว่า เขียวเหนือ และเขียวใต้ จะเป็นคนละเครือข่ายกับสายสีเขียวเดิม หรือ 
สัมปทานเดิม จึงเป็นประเด็นที่จะนำมาเทียบเคียงว่า  เมื่อโอนมาให้กรุงเทพมหานครก็เสนอมาเป็น 
เครือข่ายเดียวรวมกับสัมปทานเดิมของกรุงเทพมหานคร ค่าโดยสารตลอดสายเหลือ 65 บาท และเปรียบเทียบ 
ให้เห็นว่า เมื่อรวมเป็นเครือข่ายเดียวกัน ในระยะเวลาปีกว่า ค่าโดยสารคิดเฉลี่ยแล้วจะถูกกว่า แต่จะต้อง 
พิจารณาถึงความคุ้มทุนด้วย  ซึ่งกรณีนี้ ทางที่ปรึกษาได้วิเคราะห์แล้วว่า การเก็บค่าโดยสารในอัตรา 65 
บาท หากเอกชนรับสัมปทาน ก็จะต้องรับภาระหนี้ของปี2562-2572 ทั้งหมดด้วย โดยในการรับสัมปทาน 
เอกชนจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งให้ กทม. เพ่ือจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยให้กับกระทรวงการคลังในช่วง 10 ปีแรก 
ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงกับกระทรวงการคลังว่าเงินต้นจะคืนหลังปี 2572 ดังนั้น ช่วงก่อนปี 2572 จะมีแค่ภาระ 
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ซึ่งทางเอกชนจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งมาให้กรุงเทพมหานคร 
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 การกำหนดอัตราค่าโดยสาร 104 บาท การเดินรถเป็นเครือข่ายเดียวกัน โดยมีค่าแรกเข้าครั้งเดียว 
16 บาท สำหรับปัญหาการบริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งระบบซึ่งเกิดจากการที่กรุงเทพมหานครรับโอน
ส่วนต่อขยาย   ที่ 2 หรือเขียวเหนือ –เขียวใต้มา และเกิดภาระหนี้มากมาย จึงมีการพิจารณาทางเลือกในการ
ชำระหนี้ 3 ทางเลือก ดังนี้  
           1. รอให้ครบสัญญาสัมปทานในปี 2572 และเมื่อสิ้นสุดสัญญาการสัมปทานจึงให้มีการประมูลใหม่  
          2. กรุงเทพมหานครรับมาดำเนินการเอง โดยเมื ่อสิ ้นสุดสัญญาการสัมปทานในปี 2572 แล้ว
ทรัพย์สินทุกอย่างตกเป็นของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น กทม.สามารถจ้าง BTS เดินรถได้โดยรายได้ทั้งหมดเป็น
ของกรุงเทพมหานคร แต่เป็นการจ้าง KT ไปบริหารจัดการ ซึ่งกรณีที่กรุงเทพมหานครดำเนินการเองจะมีความ
เสี่ยงสูงมาก เพราะระหว่างนี้จะต้องชำระหนี้ส่วนต่อขยายที่ 1 และ 2 ด้วย แต่หลังจากปี 2572 จะมีรายได้
เข้ามาและจะสามารถทยอยคืนกระทรวงการคลังได้  โดยส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากดอกเบี้ยในส่วนที่เปิดให้     
เดินรถไปก่อน 
 3. การดำเนินการตามคำสั่ง ม.44  โดยการขยายเวลาการสัมปทาน ซึ่งผู้ที่ได้ประโยชน์คือ BTS 
ในฐานะผู้ลงทุน เพราะได้สัมปทานไปอีก 30 ปี โดยประเด็นสำคัญ คือ 
                 3.1 BTS จะรับผิดชอบเรื่องดอกเบี้ยที่ กทม.ติดค้างจากเรื่องการเดินรถไม่ว่าจะเป็นส่วนต่อขยาย
ที่ 1 หรือส่วนต่อขยายที่ 2 ซึ่ง กทม.ไม่ได้เก็บเงินและเป็นหนี้สะสมมาเรื่อย ๆ เดือนละ 20 ล้านบาท รวมแล้ว
ประมาณ 8,000 กว่าล้านบาท ซึ่ง BTS เสนอว่าจะชดเชยให้ในส่วนที่ BTS จะได้สัมปทานอีก 30 ปี รวมทั้งจะ
จ่ายหนี้ ค่าดอกเบี้ยและรับความเสี่ยงในส่วนที่จะขาดทุนก่อนปี 2572 ซี่งส่วนต่อขยายทุกสายจะขาดทุนทุกสาย 
แต่ถ้า BTS บริหารจะไม่ขาดทุน เพราะเป็นเครือข่ายเดียวกัน 
                3.2 BTS จะดูแลติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล หรือ E&M 

    3.3 กรณีที่ กทม.เป็นหนี้กระทรวงการคลัง BTS จะชำระหนี้ให้ก่อน นอกจากนั้นจะแบ่ง ผล
กำไรจากการเดินรถให้กรุงเทพมหานคร 2 แสนล้าน โดยแบ่งเป็นสัดส่วนการจ่ายคืนในแต่ละปี ดังนั้น หาก 
BTS ได้สัมปทาน ก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องหนี้สิน และกรุงเทพมหานครก็ไม่ต้องรับภาระหนี้อีก 
    คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การที่ กทม. ประกาศเก็บค่าโดยสารในอัตรา 104 บาท เป็นเรื่อง
ที่ยังไม่สมควร และเป็นการเก็บค่าโดยสารที่แพงเกินจริง และเป็นการกำหนดค่าโดยสารคร่อมส่วนที่เป็น
สัมปทานไปด้วย ซึ่งเกินอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เห็นควรรอมติ ครม. ก่อน หรือหากจะ
ประกาศกำหนดอัตราค่าโดยสาร ก็ควรจะประกาศเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครก่อน 
 การกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
 การกำหนดอัตราค่าโดยสาร เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยออกประกาศแจ้ง
อัตราค่าโดยสารไปแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2564 กำหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุดไว้ที่ 104 บาท  ตามเส้นทาง ดังนี้ 

 1. เส้นทางหลัก สายสุขุมวิท (หมอชิต-อ่อนนุช) จำนวน 18 สถานี ระยะทาง 17 กิโลเมตร 
อัตราค่าโดยสาร 44 บาท  

 2. เส้นทางส่วนต่อขยายที่ 1 สายสุขุมวิท (อ่อนนุช-แบริ่ง) จำนวน 5 สถานี ระยะทาง 5.25 
กิโลเมตร และเส้นทางส่วนต่อขยายที่ 2 ช่วงเขียวใต้ (แบริ่ง-เคหะสมุทรปราการ) จำนวน 9 สถานี ระยะทาง 
12.80 กิโลเมตร มีการกำหนดอัตราค่าโดยสารไว้ 30 บาท (อ่อนนุช-เคหะสมุทรปราการ) 

  3. เส้นทางส่วนต่อขยายที่ 2 ช่วงเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) จำนวน 16 สถานี 
ระยะทาง 18.40 กิโลเมตร อัตราค่าโดยสาร 30 บาท  
 กรณีที่ผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศแจ้งการขึ้นราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้นมี
ตัวแทนประชาชนจำนวนหนึ่งยื ่นคำร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอคุ้มครองสิทธิชั ่วคราวเกี่ยวกับค่าโดยสาร
รถไฟฟ้า สำนักการจราจรและขนส่งได้มีการเข้าไปชี้แจงต่อศาลปกครองหลายครั้งเพื่อแจ้งเหตุผล เนื่องจาก
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กรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการเดินรถ และการซ่อมบำรุง ขณะนี้ยังไม่มีผลการวินิจฉัยของ
ศาลปกครอง ประกอบกับมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงลงนามประกาศเลื่อนการจัดเก็บค่าโดยสารออกไปก่อน  
 ในระหว่างที่บริษัท BTS มีหนังสือทวงถามเรื่องหนี้ค้างชำระนั้น องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการ
ขึ้นข้อความบนหน้าเพจ และเชิญชวนให้ประชาชนร่วมให้ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เพื่อยับยั้งการต่ออายุ
สัมปทานรถไฟฟ้านั้น เนื่องจากเห็นว่าอัตราค่าโดยสาร 65 บาทที่อยู่ระหว่างเจรจานั้น ยังมีราคาแพงเกินไป 
สำนักการจราจรและขนส่งจึงได้ชี้แจงว่าอัตราค่าโดยสารที่องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเสนอให้จัดเก็บในอัตรา 15 บาท 
หรือ 25 บาทนั้น  ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากในการเดินรถมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ไม่คุ้มทุนค่าบริหารจัดการ
เดินรถที่ให้บริการ และได้มีหนังสือชี้แจงไปยังสภาองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว แต่หลังจากที่ชี้แจงไปแล้ว     
สภาองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคยังคงยืนยันตามข้อเสนอเดิม  
 
               ความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว แนวเส้นทางส่วนต่อขยายที่ 2 
 สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รายงานความคืบหน้าการจัดเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสี
เขียว แนวเส้นทางส่วนต่อขยายที่ 2 โดยจากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมได้เป็น  3 
ทางเลือก ดังนี้ 
 

ทางเลือก หลักการ วิธีคิดค่าโดยสาร ข้อดี – ข้อเสีย 
 

1. อัตราคงท่ี 15 บาท/เที่ยว 

(เฉพาะส่วนต่อ 2) 
คงที่ 15 บาท ข้อดี  1. ค่าโดยสารถูกที่สดุ 

         2. ผู้โดยสารส่วนต่อขยาย 1 ไม่ได้รับผลกระทบ 
         3. ไม่มีประเด็นค่าแรกเข้า 
ข้อเสีย 1. กทม.ได้รับรายได้น้อยท่ีสุด 

2. ตามจำนวนสถาน ี

15 - 30 บาท/เที่ยว 
(เฉพาะส่วนต่อ 2) 

1-5 สถานี : 15 บาท 

6-10 สถานี :  20 บาท  
11-15 สถานี : 25 บาท  
>15 สถานี : 30 บาท 

ข้อดี    1 .ค่าโดยสารถูกกว่ารถไฟฟ้าเส้นทางอื่นๆ 

           2. ผู้โดยสารส่วนต่อขยาย 1 ไม่ได้รับ  
            ผลกระทบ 
         3. ไม่มีประเด็นค่าแรกเข้า 
ข้อเสีย  1. กทม.มีรายได้น้อย            

3. ตามระยะทาง 

15 - 45 บาท/เที่ยว  
(เฉพาะส่วนต่อ 2) 

15 - 30 บาท/เที่ยว  
(เดินทางข้ามระบบ) 

 
15+3X 

 

ข้อดี     1. ลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรบัผู้ที่เดินทาง 

            ข้ามระบบ 

ข้อเสีย  1. อาจเกิดความสับสนเรื่องค่าโดยสารเมื่อ  
            เดินทางข้ามระบบ 
            2. มีประเด็นค่าแรกเข้า 
หมายเหตุ : X หมายถึง จำนวนสถานีที่ผู้โดยสารใช้
บริการ 
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ที่ปรึกษาประจำสำนักการจราจรและขนส่ง (INHOUSE) ได้ดำเนินการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การคาดการณ์รายได้ คา่จัดการเดินรถ และส่วนต่างท่ี กทม.ต้องสนับสนุนในปี พ.ศ.2565 ของแต่ละ
ทางเลือก ดังนี้ 
 

ทางเลือก หลักการ 

 
ค่า

โดยสาร 
สูงสุด 
(บาท/
เที่ยว) 

คาดการณ์รายได ้ ค่าจัดการเดินรถ ส่วนต่างรายได้-ค่าใช้จ่าย 

ที่ กทม. ต้องสนับสนุน 
ส่วนต่อ
ขยาย 1 

(ล้านบาท/ป)ี 

ส่วนต่อ
ขยาย 2 

(ล้านบาท/ปี) 

ส่วนต่อ
ขยาย 1 

(ล้านบาท/ป)ี 

ส่วนต่อ
ขยาย 2 

(ล้านบาท/ปี) 

ส่วนต่อ
ขยาย 1 

(ล้านบาท/ป)ี 

ส่วนต่อ
ขยาย 2 

(ล้านบาท/
ปี) 

1 อัตราคงท่ี 

15 บาท/เที่ยว 

(เฉพาะส่วนต่อ 2) 

74 1,711 1,499 2,348 5,706 -637 -4,207 

2 ตามจำนวนสถาน ี

15 - 30 บาท/เที่ยว 
(เฉพาะส่วนต่อ 2) 

89 1,645 1,853 2,348 5,706 -703 -3,853 

3 ตามระยะทาง 

15 - 30 บาท/เที่ยว 
15 - 45 บาท/เที่ยว  
(ส่วนต่อ 1+2) 

89 1,652 2,747 2,348 5,706 -696 -2,959 

ที่มา : ที่ปรึกษาประจำ สจส. (INHOUSE) , พฤศจิกายน 2564 
 

 คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ข้อเสียของทางเลือกที่ 1  ที่เก็บค่าโดยสารในอัตราคงที่ 15 บาท/เที่ยว
เฉพาะในส่วนต่อขยายที่ 2 คือประชาชนจะเกิดความเคยชิน ในอนาคตหากเก็บค่าโดยสารเพิ่มขึ้นประชาชน
อาจไม่ยินยอม และการเก็บค่าโดยสารในทางเลือกที่ 1 ก็ไม่สอดคล้องกับระยะทางจริงที่เดินทางอีกด้วย   
 สำหรับการคาดการณ์จำนวนผู้โดยสารนั้น คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ควรประเมินจำนวน
ผู้โดยสารทั้งในสถานการณ์ปกติ และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารจะ
น้อย ซึ่งกรณีนี้ ที ่ปรึกษาประจำสำนักการจราจรและขนส่ง ( INHOUSE) ได้คาดการณ์จำนวนผู้โดยสาร ใน
สถานการณ์ปกติ แต่เนื่องจากมีเวลาน้อย จึงคาดการณ์ได้ในภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งในสถานการณ์ปกติภาพรวมทั้ง
ระบบของผู้โดยสารในปี พ.ศ. 2565 จะมีประมาณ 1 ล้านคน/วัน ซึ่งอาจจะขาดทุนน้อยลง โดยถ้าเป็น
ทางเลือกที่ 3 ที่ปรึกษาฯ ได้วิเคราะห์ว่าส่วนต่อขยาย 1 จะได้กำไร 171 ล้านบาท/ปี ส่วนต่อขยาย 2 จะ
ขาดทุน 2,200 ล้านบาท/ปี  
  การแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินของกรุงเทพมหานครกับบริษัท BTS ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
  ก่อนหน้านี้ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  (BTSC) ได้มีหนังสือทวงถาม
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ให้ชำระค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุง ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
       1. ค่าจ้างตามสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
           2. ค่าจ้างตามสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว  
           ซึ่งสำนักการจราจรและขนส่งได้ชี้แจงรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
         1. บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ได้มีหนังสือลงวันที่ 15 มกราคม 
2564 ถึงบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) เพื่อทวงถามให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ชำระเงินค่าจ้าง  
เดินรถและซ่อมบำรุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ซึ ่งบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด  ได้
ดำเนินการชำระค่าจ้างเดินรถบางส่วน และยังมียอดคงค้างของค่าจ้างเดินรถและดอกเบี้ยตามสัญญาเป็นจำนวน
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เงินที่สูงมาก ดังนั้น จึงขอให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการชำระค่าจ้างเดินรถเป็นบางส่วนเป็นจำนวน
อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของยอดค่าจ้างค้างชำระ เพ่ือไม่ให้เป็นปัญหาต่อการดำเนินงานของบริษัท 
         2. บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด มีหนังสือลงวันที่ 22 มกราคม 2564 ถึงสำนักการจราจรและ
ขนส่ง เรื ่อง ขอให้พิจารณาการชำระเงินค่าเดินรถค้างชำระ และแจ้งข้อมูลค่าเดินรถส่วนที่ขาดประจำปี
งบประมาณ 2561-2564 โครงการบริหารจัดการระบบขนส่งกรุงเทพมหานคร และโครงการรถไฟฟ้าสายสี
เขียว โดยเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ BTSC ได้มีหนังสือทวงถามให้ชำระค่าจ้างเดินรถเป็นบางส่วน อย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
ของยอดค่าจ้างค้างชำระ 8,899,338,642.45 บาท ดังนั้น บริษัท กรุงเทพธนาคม จึงขอให้กรุงเทพมหานคร
พิจารณาหาแนวทางในการชำระเงินดังกล่าว รวมถึงขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายค่าเดินร ถค้าง
ชำระให้แก่บริษัทผู้เดินรถ เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบกับประชาชนผู้ใช้บริการ 
 

 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาระหนี้สิน 
 1. เส้นทางส่วนต่อขยาย 1 

  1.1 ตามสัญญาว่าจ้างของกรุงเทพมหานคร ได้กําหนดให้ KT เป็นผู้สรรหาและทําสัญญา
ว่าจ้างผู้เดินรถ (TOR ข้อ 7.2) รวมทั้งกําหนดให้ KT มีหน้าที่รวบรวมรายรับค่าโดยสารและนําไปจ่ายค่าจ้าง   
ผู้เดินรถ เป็นรายเดือน (TOR ข้อ 6) หากรายรับไม่เพียงพอ กรุงเทพมหานครจะจ่ายคืนเงินส่วนที่ขาดให้ KT ใน
ปีงบประมาณถัดไป 
  1.2 KT ได้ทําสัญญาว่าจ้างให้บริษัท BTSC เป็นผู้เดินรถ ระยะเวลาตั้งแต่พฤษภาคม 2555-
พฤษภาคม 2585 ระยะเวลา 30 ปี ซึ่งภาระหนี้จากค่าเดินรถตั้งแต่ปี 2555 - 2585  เป็นวงเงิน 173,993 ล้าน
บาท 
  1.3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555-เมษายน 2562 กรุงเทพมหานครได้จ่ายเงินสมทบส่วนที่
ขาดให้ KT ตามเงื่อนไขของสัญญาข้อ 1.1 แต่ต่อมาภายหลังที่มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
3/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 กรุงเทพมหานครได้ชะลอจ่ายส่วนที่ขาดให้ KT จึงทําให้ KT ค้างชําระ
ค่าเดินรถให้แก่ BTSC ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 1,794 ล้านบาท และภาระ
หนี้ค่าเดินรถ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564-ธันวาคม 2572 เป็นเงิน 23,548.1 ล้านบาท 
 

   2. เส้นทางส่วนต่อขยาย 2 
  2.1 กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ KT เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ โดยกรุงเทพมหานคร ตก
ลงให้ KT นํารายได้ค่าโดยสารมาชําระค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบการเดินรถ 
ค่าจ้างการให้บริการเดินรถและซ่อมบํารุง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  2.2 KT ได้ทําสัญญากับบริษัท BTSC เพ่ือติดตั้งระบบการเดินรถและบริหารจัดการเดินรถ ดังนี้ 
 1) สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ มูลค่า 19,214.47 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย)  
 2) ส ัญญางานให ้บร ิการเด ินรถและซ ่อมบ ําร ุ ง  ต ั ้ งแต ่ป ี  2560-2585 ม ูลค่า 
161,097.64 ล้านบาท  
      2.3 กรุงเทพมหานคร ได้กําหนดให้เริ่มเปิดให้บริการเดินรถเส้นทางส่วนต่อขยาย 2 ตั้งแต่
เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นมา และทยอยเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นจนครบทั้งเส้นทางในเดือนธันวาคม  2563 
โดยไม่มีการจัดเก็บค่าโดยสาร ส่งผลให้ KT ไม่มีรายรับเพื่อนํามาชําระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามข้อ 2.2 จึง
ทําให้ KT ค้างชําระค่าเดินรถให้แก่ BTSC ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560-กุมภาพันธ์ 2564 คิดเป็นเงิน 7,452.6 
ล้านบาท (ประกอบด้วย : ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จำนวนเงิน 4,990 ล้านบาท และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 
จำนวนเงิน 2,462.6 ล้านบาท) ส่วนภาระหนี้ค่าเดินรถ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564-ธันวาคม 2572 เป็นเงิน 
54,152.8 ล้านบาท 
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            3. สรุปยอดค้างชําระ ตามข้อเท็จจริงในข้อ 1 และข้อ 2 จึงเป็นเหตุให้โครงการมียอดค้างชําระ 
ดังนี้ 
  3.1 ค่าเดินรถส่วนต่อขยาย 1 และส่วนต่อขยาย 2 สรุปยอดค้างชําระเป็นจํานวนเงินรวม 
9,246,748,339.00 บาท แบ่งเป็น  
         1) ส่วนต่อขยาย 1 (ตั ้งแต่พฤษภาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2564) ค้างชําระรวม
1,794,044,765.94 บาท ชำระแล้ว 2,209,743,386.12 บาท 
      2) ส่วนต่อขยาย 2 (เมษายน 2560-กุมภาพันธ์ 2564) ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการค้าง
ชําระ 4,990,070,977.53 บาท และช่วงหมอชิต-คูคต ค้างชําระรวม 2,462,632,595.53 บาท  
  3.2 ค่าใช้จ่ายงานซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ ส่วนต่อขยาย 2 มูลค่าทั้งหมดตาม
สัญญา 19,214,469,060.14 บาท ปัจจุบัน KT ได้ตรวจรับงานแล้ว เป็นมูลค่า 15,734,763,252.79 
บาท โดยมีกําหนดชําระหลังจากสิ้นสุดสัญญาและตรวจรับงานครบสมบูรณ์ แต่ในปัจจุบันทาง BTSC ได้
ขอขยายระยะเวลาสัญญาจากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ออกไปอีก ซึ่ง KT อยู่ระหว่างการพิจารณา 
  รวมชำระแล้ว 2,209,743,38.12 บาท ยังค้างชำระ 9,246,748,339 บาท 
  ทั้งนี้ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ได้มีหนังสือถึงบริษัท กรุงเทพ- 
ธนาคม จำกัด หรือ KT ในฐานะที่เป็นผู้รับสัมปทานบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย 1  
และส่วนต่อขยาย 2 เพ่ือทวงถามยอดหนี้สิน เป็นเงิน 9,246,748,339 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
จัดการเดินรถ ที่ค้างชำระตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่ง KT ได้มีหนังสือลงวันที่ 26  
มีนาคม 2564 ถึงผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง เรื่อง ขอให้ชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุง  
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 1 และส่วนต่อขยาย 2 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 1. กรุงเทพมหานคร ควรเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายที่ 2 ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการโดยไม่ได้เก็บ  
ค่าโดยสารมาร่วม 2 ปีแล้ว ทำให้กรุงเทพมหานครสูญเสียรายได้ ประกอบกับปัจจุบันกรุงเทพมหานครต้อง
สูญเสียค่าจ้างเดินรถ คิดเป็นค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ ๖00 ล้านบาท หรือปีละประมาณ 7,200 ล้านบาท 
หากไม่ดำเนินการเก็บค่าโดยสาร จะส่งผลเสียหายอย่างสูงต่อกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีมูลค่าหนี้เป็นจำนวน
ที่สูงมาก  ส่วนจะเก็บในอัตราใดนั้น หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่แพง อาจใช้วิธีการเก็บค่าโดยสาร     
ในบางช่วงไปพลางก่อนเป็นการชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องเก็บค่าโดยสารตลอดสาย 

 2. อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่กำหนดนั้น มีราคาสูงกว่าอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าของต่างประเทศ 
จึงเห็นควรมีการนำข้อมูลการบริหารจัดการในส่วนต่าง ๆ การกำหนดอัตราค่าโดยสาร รวมทั้งข้อมูลที่มีการ
สนับสนุนระบบการให้บริการรถไฟฟ้าฯ ของต่างประเทศ เช่น มีรัฐบาล ส่วนราชการ หรือองค์กรใดให้การ
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อมาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบในการกำหนดอัตราค่าโดยสาร
รถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลไว้ชี้แจงถึงเหตุผลในการกำหนดอัตราค่าโดยสาร
ของกรุงเทพมหานคร จะได้ชี้แจงต่อทุกภาคส่วนให้เข้าใจได้ชัดเจน  
  3. กรุงเทพมหานครควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที ่ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วนแก่
ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ทราบและเข้าใจอย่างแท้จริง ต้นทุนที่ส่วนราชการให้เอกชนสัมปทาน    
ในการให้บริการราคาเท่าใด ค่าโดยสารจะกำหนดเท่าใด ความคล่องตัวในการให้บริการ ต้นทุนที่ราชการ
ดำเนินการบริหารจัดการเองราคาเท่าใด ค่าโดยสารจะกำหนดเท่าใด ข้อดี ข้อเสีย ควรเปรียบเทียบให้เห็น
ชัดเจน จะได้ไม่นำมาเป็นประเด็นต่อรองในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร  

 4. การให้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว เป็นการให้บริการตามนโยบายของรัฐโดยตรง 
หากต้องการค่าโดยสารที่ราคาไม่แพง รัฐบาลจะต้องมีงบประมาณมาสนับสนุนเพิ่มเติมในการบริหารจัดการ    
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อีกทางหนึ่ง เพราะกรุงเทพมหานครไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะลงทุนดำเนินโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้เพียงลำพัง
ได้ และบางส่วนเป็นการลงทุนนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย แต่ที่กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องรับดำเนินการ
โครงการนี้แต่แรกนั้น เพราะเป็นนโยบายของรัฐ และต้องการที่จะแก้ไขปัญหาจราจรทั้งระบบ  
 5. กรณียังไม่มีข้อสรุปเรื่องการต่ออายุสัมปทาน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องพิจารณาเฉพาะเส้นทาง
ส่วนต่อขยายที่อยู่ในความรับผิดชอบว่าจะกำหนดการจัดเก็บค่าโดยสารเฉพาะในส่วนเส้นทางต่อขยายอย่างไร 
เท่าใด เนื่องจากการเดินรถและการให้บริการนั้น มีค่าใช้จ่ายที่สูง จำเป็นต้องนำรายได้ส่วนนี้มาใช้ในการบริหาร
จัดการเพ่ือจะได้ให้บริการแก่ประชาชนได้ต่อเนื่อง 

 6. ในระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องการสัมปทาน เส้นทางส่วนต่อขยายที่กรุงเทพมหานครดำเนินการ
สร้างและเปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ข้อเท็จจริงกรุงเทพมหานครมีความ 
จำเป็นที่จะต้องเก็บค่าโดยสารเพื่อนำมาใช้จ่ายในการบริหารจัดการเดินรถ จึงควรมีการออกประกาศเรื่องการ
จัดเก็บค่าโดยสารในเส้นทางส่วนต่อขยายที่ 2 ได้แก่ ช่วงเขียวใต้ (แบริ่ง-เคหะสมุทรปราการ) จำนวน 9 สถานี 
ระยะทาง 12.80 กิโลเมตร อาจกำหนดอัตราค่าโดยสารในราคา 25-30 บาท  และช่วงเขียวเหนือ (หมอชิต-
สะพานใหม่-คูคต) จำนวน 16 สถานี ระยะทาง 18.40 กิโลเมตร อาจกำหนดอัตราค่าโดยสารในราคา       
25-30 บาท   
 7. ควรดำเนินการขับเคลื่อนการจัดเก็บค่าโดยสารเฉพาะส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัมปทาน ซึ่งมี
กฎหมายกำหนดให้จัดเก็บได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเดินรถเกิดขึ้นทุกวันเป็นจำนวนเงินมหาศาลแต่ไม่มี
รายได้เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ และเห็นควรมีการนำเสนอสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้ความเห็นชอบ
ในประเด็นของการเดินรถส่วนต่อขยายนั้น มีค่าใช้จ่ายที่สูง กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องมีการจัดเก็บค่าโดยสาร
ในส่วนการให้บริการในเส้นทางส่วน ต่อขยายไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ข้อยุติเรื่องการสัมปทานการเดินรถที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี    
  8. กรณีที่ไม่กำหนดให้มีการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย เพื่อนำเงินรายได้มาเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินรถนั้น ผู้บริหารที่เก่ียวข้องควรมองให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เพราะการเดินรถ 
การบริหารจัดการต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่แล้ว หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปอาจส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการได้ การให้บริการสาธารณะแล้วประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง ประชาชนก็ย่อม
ยินดีในการจ่ายเงิน  
 

3. ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบจราจรศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)  
    พร้อมการเชื่อมต่อระบบการสั่งการจราจร 
 

  คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง เพ่ือติดตามความคืบหน้าโครงการ 
ปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบจราจรศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พร้อมการเชื ่อมต่อระบบการ             
สั่งการจราจรซึ่งได้รับการรายงานข้อมูลว่า สภากรุงเทพมหานครได้อนุมัติงบประมาณโครงการที่ใช้เงินสะสม
จ่ายขาดของกรุงเทพมหานครในงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
ปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบจราจรศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ซึ่งได้ ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564 และรายการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อความปลอดภัยบริเวณ
พื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (บางพลัด บางกอกน้อย ราษฎร์บูรณะ และสวนหลวง) 
ซึ่งได้ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้ง 2 รายการต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. โครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) วงเงิน
โครงการ 138,786,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 200 วัน ของบประมาณปี 2563 จำนวนเงิน 
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138,786,000 บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาภายใน
วันที่ 12 กันยายน 2564 และเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ     
ทำการปรับปรุงศูนย์ควบคุมการจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยวางผังห้องให้เหมาะสมและ
ได้มาตรฐาน ในการเป็น NOC (Network Operation Center) และ Data center รวมทั้งจัดทำ Server และ 
Storage เพื่อรองรับอัตราการเติบโตของเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับการ
ขยายตัวการติดตั้งกล้องในแต่ละปี 
 2. โครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เนื่องจาก 
ปัจจุบันศูนย์ควบคุมระบบจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ซึ่งเป็นส่วนกลาง (Center) ยังขาด
ระบบการ Monitor และการจัดการแบบรวมศูนย์ การออกแบบโครงสร้างเดิมยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีห้องเก็บ
อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน ทำให้ Server Storage กระจายตามสถานที่ต่างๆ เช่น สำนักงานเขต โรงเรียนในสังกัด 
สวนสาธารณะ และสถานีตำรวจ 
 โดยลักษณะเนื้องานเป็นการปรับปรุงห้อง ระบบปรับอากาศภายในห้องศูนย์ ติดตั้งระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ ติดตั้งระบบตรวจจับควันไฟความเร็วสูง ติดตั้งระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ  ติดตั้งระบบ
ตรวจจับการรั่วซึม ติดตั้ง Server และ Storage เพิ่ม  รวมทั้งการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และระบบ Access Control 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 กรุงเทพมหานครควรเร่งรัดติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด  
เนื่องจาก อาจมีปัญหาอุปสรรคทำให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
 

4. ความคืบหน้าการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ 
    สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (บางพลัด บางกอกน้อย ราษฎร์บูรณะ และสวนหลวง) 
 

  คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง เพ่ือติดตามความคืบหน้าการจัดหา 
พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือความปลอดภัยบริเวณพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมชนในพื้นท่ี 
กรุงเทพมหานคร (เขตบางพลัด บางกอกน้อย ราษฎร์บูรณะ และสวนหลวง) ซึ่งเป็นงบประมาณ พ.ศ. 2563  
วงเงินงบประมาณ 165,000,000.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 16  
กุมภาพันธ์  2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยเป็นการติดกล้อง CCTV แบบ 2 Mega Pixels  
จำนวน 1,208 กล้อง ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพ จำนวน 430 ชุด และเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสำนักงานเขต 
ด้วยสายเคเบิลเส้นใยนำแสง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. สำนักงานเขตบางพลัด  จำนวน 22 ชุมชน จุดติดตั้ง   73 จุด  จำนวนกล้อง 228 กล้อง 
    2. สำนักงานเขตบางกอกน้อย จำนวน 20 ชุมชน จุดติดตั้ง 109 จุด จำนวนกล้อง 316 กล้อง 
  3. สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ  จำนวน 22 ชุมชน จุดติดตั้ง 75 จุด จำนวนกล้อง 201 กล้อง 
  4. สำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน 23 ชุมชน จุดติดตั้ง 173 จุด  จำนวนกล้อง 463 กล้อง 
  รวม 1,208 กล้อง ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อระบบกล้อง CCTV เข้ากับศูนย์ควบคุมกลางทั้งหมด 
การรับประกัน 2 ปี หลังจากนั้น กรุงเทพมหานครต้องบำรุงรักษาเอง โดยปกติมีอายุการใช้งานประมาณ 8 ปี 
แต่ประสิทธิภาพของกล้องอาจจะไม่ทันสมัยเนื่องจากเป็นระบบกล้องอนาล็อก ทั้งนี้ ได้กำหนดเงื่อนไขใน TOR 
ว่าจะต้องสำรองกล้อง CCTV ไว้จำนวน 8 % ของสัญญา เพื่อสับเปลี่ยนในกรณีที่กล้องชำรุดหรืออยู่ระหว่าง
การซ่อมบำรุง โดยหากกล้องเกิดการชำรุดจะดำเนินการแก้ไขให้ภายใน 24 ชั่วโมง ส่วนกรณีที่มีปัญหา        
ฝุ่นละอองเกาะติดหน้าเลนส์ทำให้มีปัญหาเรื่องความคมชัดของภาพนั้นโดยปกติจะมีรอบการทำความสะอาด  
ทุก 3 เดือน โดยบริษัทผู้รับจ้างและมีการรายงานมายังสำนักการจราจรและขนส่งทุกครั้ง 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
  1. ควรสำรวจไฟฟ้าแสงสว่างให้มีความพร้อมในการใช้งานเพ่ือป้องกันปัญหาไฟฟ้าไม่สว่างหรือ 
หลอดไฟชำรุดซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบันทึกภาพของกล้องวงจรปิด 
  2. ควรติดเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถรับแจ้งปัญหากรณีพบกล้องชำรุด เพ่ือให้ 
สามารถแก้ไขปัญหาหรือซ่อมแซมได้ทันท่วงที 
  

5. ติดตามความคืบหน้าโครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร  
    เส้นทางตั้งแต่ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง - ท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี 

 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ
เดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง – ท่าเรือ
สำนักงานเขต   มีนบุรี ซ่ึงแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
          1. ต่อเรือไฟฟ้า จำนวน 12 ลำ ๆ ละ 40 ที่นั่ง ลงนามสัญญาวันที่ 27 ตุลาคม 2563 วงเงิน
สัญญา 82,899,999.96 บาท เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - 24 พฤษภาคม 2564 
          2. ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย 8 ท่า สัญญาลงวันที่ 29 มกราคม 2564 
วงเงินสัญญา 23,300,300 บาท เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 - 21 สิงหาคม 2564 
          งานก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย 8 ท่า อยู่ในพื้นที่ 4 เขต ได้แก่ เขตบางกะปิ     
บึงกุ่ม  คันนายาว และมีนบุรี ประกอบด้วย 
             1. ท่าเทียบเรือโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 
             2. ท่าเทียบเรือเสรีไทย 26 
             3. ท่าเทียบเรือคลองระหัส 
             4. ท่าเทียบเรือหมู่บ้านร่มไทย 
             5. ท่าเทียบเรือสุเหร่าแดง 
             6. ท่าเทียบเรือชุมชนหลอแหลใหญ่ 
             7. ท่าเทียบเรือตลาดมีนบุรี 
              8. ท่าเทียบเรือสำนักงานเขตมีนบุรี 
           3. บริหารจัดการเดินเรือ สัญญาโครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยายระยะทาง 10.50 กม. 
งบประมาณ 130 ,000,000 บาท เป็นโครงการต่อเนื่อง (ปี 2563 – 2565) ระยะเวลาดำเนินการ 
1,470 วัน ให้บริการความถี่ 15-30 นาที (ตามช่วงเวลา) เป้าหมายจะลงนามสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม-
มิถุนายน 2564 เพ่ือจะเปิดเดินเรือให้ทันภายในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
         1. ควรกำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกันเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบล้อ ราง เรือ รวมทั้ง
การเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการเดินเรือโดยระบบไฟฟ้าพลังงานสะอาดทั้งหมดเพ่ือลดผลกระทบที่เกิดจากมลภาวะ
ทางเสียง และมลภาวะอากาศ เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองแสนแสบ  

         2. ควรประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องปรับปรุงท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคบริเวณสะพานลอย      
คนเดินข้ามด้านหลังนิด้า (วัดศรีบุญ-เรือง)  เนื่องจากพบว่า อยู่ในระดับต่ำกว่าขอบสะพาน ซึ่งกรณีที่ระดับน้ำสูงขึ้น 
อาจเกิดอันตรายและเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือได้   

 

6. ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน (S6) 
 

  คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ
ปรับปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน (S6) ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายในส่วนของสัญญาสัมปทานเดิมใน 



254 
 

23 สถานี ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร เดิมเป็นลักษณะรางรถไฟรางเดี่ยว โดยจะต้องมีการชะลอขบวนรถ
เพื่อที่จะสับหลีกให้รถไฟฟ้าที่มาจากอีกฝั่งหนึ่งสามารถผ่านไปได้ก่อน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการสับหลีก
ขบวนรถ ดังนั้น การปรับปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อก่อสร้างสถานี
สะพานตากสินให้เป็นสถานีรถไฟทางคู่ ซึ่งรถไฟฟ้าสามารถวิ่งสวนทางกันพร้อมทั้งรับส่งผู้โดยสารขึ้นลงสถานีได้ 
สามารถควบคุมระยะเวลาระหว่างขบวนได้ดียิ่งขึ้น จากเดิมรอรถนาน 4 นาที จะลดเวลาการรอลงเพียง 2 
นาที ทำให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสะพานตากสินอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับอนุญาตให้เข้าปรับปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพาน    
ตากสินจากกรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวางกรอบงบประมาณการปรับปรุงไว้ประมาณ 
1,400 ล้านบาท  
  โครงการปรับปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้าง
ระบบขนส่งทางราง ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดย
กรุงเทพมหานครได้นำเรื ่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการผู ้ชำนายการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (คชก.) และที่ประชุมคชก. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมา คชก. ก็ได้
นำเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ซึ่งได้เห็นชอบเล่มรายงานและรูปแบบการ
แก้ไขสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการนี้อยู่ในประเด็นที่กำลังดำเนินการเจรจา
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริษัท BTS  ที่เป็นผู้รับสัมปทานโดยเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการฯ ประมาณการ
ไว ้ที่ 1,400 ล ้านบาท โดยส่วนหนึ่ งเป ็นต ้นทุนของบริษ ัท BTS โดยตรงจะนำมาคิดเป ็นต ้นทุนกับ
กรุงเทพมหานครไม่ได้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินลงทุนของกรุงเทพมหานคร โดยแนวทางการเจรจาและสัดส่วน
ในการลงทุนคือ บริษัท BTS จะออกเงินลงทุนเป็นสัดส่วนที่มากกว่า และจะออกเงินให้ก่อนแล้วนำมาคิดเป็น
ต้นทุนภายหลัง และกรุงเทพมหานครออกเงินลงทุนเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าและยังไม่ต้องออกเงิน ซึ่งบริษัท BTSC 
ซึ่งต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  การปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน S6 ประกอบด้วยงานรื้อสถานี S6 พร้อมต่อปีกทางวิ่ง
รถไฟฟ้า เพิ่มเป็น 2 ราง เพิ่มทางวิ่งจาก 1 ทาง (Single Track) ให้เป็น 2 ทาง (Double Track) และงาน
ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า S6 ตามรูปแบบการปรับปรุงสถานีใหม่ เพื่อรองรับระบบรางใหม่ที่เพิ่มขึ้น โดยเพ่ิม
ชานชาลาของสถานีรถไฟฟ้าตากสินให้มีชานชาลา 2 ฝั่ง ทั้งฝั่งไปพระนครและฝั่ งไปธนบุรี มีการขยายพื้นที่
สะพานตากสินทั้ง 2 ฝั่ง ทั้งทิศเหนือและทิศใต้ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 40 เดือน การปิด
สถานีจะใช้เวลาประมาณ 27 เดือน แต่รถไฟฟ้ายังคงวิ่งได้ตลอด โดยจะมีมาตรการรองรับคือ การจัดรถ Shuttle 
bus รับ-ส่ง ผู้โดยสารจากสถานีสุรศักดิ์ S5 ไปยังสถานีสะพานตากสิน S6 โดยมีรถให้บริการจำนวน 48 คันต่อ
ชั่วโมง 
 

7. ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit) สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง เพื ่อติดตาม ความคืบหน้า
โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit) สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ ่งโครงการ
ดังกล่าว ได้มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษา ศึกษาโครงการตามพรบ.ร่วมลงทุน (PPP) ซึ่งได้ลงนามสัญญาจ้างเพ่ือ
ศึกษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit) สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส่วนที่ 1 
สัญญาลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 วงเงินจ้าง 21,795,000.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน เริ่มงาน
วันที ่ 11 มิถุนายน 2564 เมื ่อแล้วเสร็จแล้วจะจัด  ส่งให้กรุงเทพมหานครนำเสนอรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบโครงการ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการของโครงการร่วมลงทุน และเมื่อ 
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ครม. อนุมัติในหลักการของโครงการร่วมลงทุนแล้วกรุงเทพมหานครจะต้องดำเนินการตาม พรบ.การร่วม
ลงทุนฯ พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส่วนที่ 2 การคัดเลือกเอกชนต่อไป 
 โครงการดังกล่างได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เพื่อพิจารณา
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยที่ประชุมมีมติให้สำนักการจราจรและขนส่งปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียด 
เรื่อง การยินยอมให้ใช้พื้นที่บริเวณถนนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง  การใช้ทางเท้าบริเวณหน้า
โครงการ Bangkok Mall การคำนวณการประเมินผลกระทบอากาศและเสียง 
  2. ประชุมร่วมกันระหว่าง สจส. ที่ปรึกษาโครงการ และโครงการ Bangkok Mall เรื่องการใช้
พ้ืนที่ทางเท้าบริเวณด้านหน้าโครงการฯ เมื่อวันอังคารที่  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมได้หารือถึงรูปแบบ
ของทางขึ้นลงของสถานีที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นที่ทางเท้า ซึ่งทาง Bangkok Mall ได้รับทราบรูปแบบ
และไม่ขัดข้องในการให้ใช้พื้นที่ทางเท้าบริเวณหน้าโครงการฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร    ของ
ประชาชน 

 3. ประชุมร่วมกันระหว่าง สจส. ที่ปรึกษาโครงการ AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด 
(มหาชน) กรมธนารักษ์ กรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวง เรื่อง การขอใช้พื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการ 
บริเวณถนนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
การใช้พื้นที่ถนนหมายเลข 370 และโครงการของ ทช. และได้มอบให้ สจส. ประสานกรมธนารักษ์เพื่อขอ
ความเห็นชอบในหลักการการขอใช้พื้นที่ตามแบบของกรมธนารักษ์ และมอบที่ ปรึกษาดำเนินการคัดสำเนา
โฉนดที่ดินในแนวเส้นทางเข้าสุวรรณภูมิด้านใต้เพ่ือตรวจสอบกรรมสิทธิ์การใช้พื้นท่ีต่อไป 

 4. ปัจจุบัน บริษัทที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานชี้แจง ครั้งที่ 5 คาดว่าจะส่งรายงาน
ให้ สจส. ได้ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2564 
 แผนการดำเนินการโครงการ คาดว่าใช้เวลาก่อสร้างและทดสอบระบบใช้เวลาประมาณ ๔ ปี 
แล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ประมาณปี ๒๕๗๒ 
 
8. ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา (ช่วงวัชรพล - ทองหล่อ) 
             คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง เพื ่อติดตามความคืบหน้า
โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา (ช่วงวัชรพล - ทองหล่อ) ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้มีการจ้าง   
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทาระยะที่ 1 (ช่วงวัชรพล - ทองหล่อ) 
ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส่วนที่ 1 
งบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงิน 21,800,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน ลงนามสัญญาวันที่ 9 
สิงหาคม 2564 วงเงินจ้าง 1,795,000.-บาท เริ่มงานวันที่ 18 สิงหาคม 2564  
  ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของ
โครงการรถไฟฟ้ารางเดี ่ยว (Monorail) สายสีเทา ช่วงวัชรพล-สะพานพระราม 9 ซึ่งแบ่งแนวเส้นทาง
ออกเป็น 3 ระยะ รวมระยะทางทั้งสิ้น 39.91 ก.ม. ดังนี้ 

1. ระยะที่ 1 ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ ระยะทาง 16.3 กม. จำนวน 15 สถานี 
       2. ระยะที่ 2 ช่วงพระโขนง-พระราม 3 ระยะทาง 12.2 กม. จำนวน 16 สถานี 

3. ระยะที่ 3 ช่วงพระราม 3-ท่าพระ ระยะทาง 11.5 กม. จำนวน 9 สถานี  
   ผลการศึกษาเสนอแนะให้ดำเนินการระยะที่ 1 ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ เป็นโครงการนำร่อง
ก่อน วงเงินลงทุนเบื ้องต้นประมาณ 27,500 ล้านบาท ด้วยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
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เปลี่ยนแปลงไปจาก เมื่อปี 2558 ประกอบกับ กทม. มีแผนพัฒนาโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน (PPP) จึงได้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษาให้ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงผลการศึกษาเมื ่อปี 
2558 เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน อาทิ แนวเส้นทาง สถานี การคาดการณ์ผู้โดยสาร รายได้ และมูลค่าลงทุนพร้อม
ทั้งศึกษาวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ด้วย มีระยะเวลา
ดำเนินการ 200 วัน คาดว่าจะจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา ระยะที่ 1 
ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ แล้วเสร็จปี 2565 เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ในปี 2566 จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการ
คัดเลือกเอกชนร่วมทุน ในปี 2567-2568 ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี (ปี 2569-2572) และเปิดให้บริการ    
ในปี 2573  
  ในส่วนของโครงการใช้รูปแบบรถไฟฟ้าโมโนเรล ขับเคลื่อนด้วยล้อยาง และบังคับทิศทางด้วย
คานรางเดี่ยว (Guideway Beam) รองรับผู้โดยสารได้ 8,000-30,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง ระยะเวลา
การเดินทางไป-กลับ ประมาณ 62 นาที ความเร็วในการให้บริการเฉลี่ย 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สูงสุด 80 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 

9. ความคืบหน้าโครงการนำสายส่ือสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า    
    ใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง  

 

 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ
นำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง 
งบประมาณ ปี 2562 – 2564 สืบเนื่องจากมีมติจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2561 มอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน จากนั้นผู้ว่า-
ราชการกรุงเทพมหานครได้ ลงนามข้อตกลง (MOU) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยมอบหมายให้ บริษัท 
กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการ ในระยะเวลา 50 ปี โดยไม่ใช้เงินลงทุนของกรุงเทพมหานคร ซ่ึง KT จะต้อง
เป็นผู้หาแหล่งเงินทุนดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงดินให้ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร พร้อมๆ กับ
ไฟฟ้านครหลวงซ่ึงมีแผนนำสายไฟฟ้าลงดินเช่นกัน 

 ผลงานส่วนที่ดำเนินการเสร็จแล้ว มี 15 โครงการ รวมระยะทาง 119.98 กิโลเมตร ได้แก่ 
  1. ถนนพหลโยธิน และถนนลาดพร้าว ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร 
   2. ถนนพระราม 4 (ถนนราชดำริ ถึง สถานีย่อยคลองเตย) ระยะทาง 2.3 กิโลเมตร  

3. ถนนจรัญสนิทวงศ์ (เชิงสะพานพระราม 7 ถึง แยกท่าพระ) ระยะทาง 11.4 กิโลเมตร   
4. ถนนวิทยุ (ถนนพระราม 4 ถึง ถนนเพลินจิต) ระยะทาง 2.1 กิโลเมตร  

       5. ถนนนานาเหนือ (ถนนสุขุมวิท ถึง คลองแสนแสบ) และถนนสาธุประดิษฐ์ (ถนนเลียบทาง
ด่วนเฉลิมมหานคร – ซอยสาธุประดิษฐ์ 12) ระยะทาง 1.25 กิโลเมตร  

       6. ถนนประชาราษฎร์สาย 2 (ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ถึงถนนเตชะวณิช) ระยะทาง 1.4 
กิโลเมตร   

  7. ถนนพระราม 3 และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ระยะทางรวม 19.2 กิโลเมตร 
  8. ถนนรัชดาภิเษก ถึงถนนพระราม 9 และถนนรัชดาภิเษก ถึงถนนอโศก และถนน
รัชดาภิเษก ถึงถนนสุขุมวิท ระยะทางรวม 28.48 กิโลเมตร 
  9. ถนนสามเสน (จากถนนนครไชยศรี ถึงถนนลูกหลวง) ถนนประชาธิปก (จากเชิงสะพาน
พระปกเกล้า ถึงวงเวียนใหญ่) ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (จากวงเวียนใหญ่ ถึงถนนรัชดาภิเษก) จำนวน        
3 เส้นทาง ระยะทางรวม 6.2 กิโลเมตร   
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  10. ถนนอรุณอมรินทร์ (จากเชิงสะพานพระราม 8 ถึงถนนประชาธิปก) ถนนบรมราชชนนี         
(จากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงถนนอรุณอมรินทร์) ถนนพรานนก (จากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงถนนอรุณอมรินทร์) 
จำนวน 3 เส้นทาง ระยะทางรวม 8.2 กิโลเมตร    
  11. ถนนลาดพร้าว (จากถนนรัชดาภิเษก ถึงถนนศรีนครินทร์) ถนนศรีนครินทร์  (จากถนน
ลาดพร้าวถึงถนนรามคำแหง) จำนวน 2 เส้นทาง ระยะทางรวม 9.2 กิโลเมตร  
  12. ถนนเพชรบุรี (จากถนนราชปรารภ ถึงทางรถไฟ) ถนนดินแดง (จากถนนราชวิถีถึง
สามเหลี่ยมดินแดง แยกดินแดงถึงคลองสามเสน) จำนวน 2 เส้นทาง ระยะทางรวม 3.6 กิโลเมตร  

  13. ถนนชิดลม (จากถนนเพชรบุรี ถึงถนนเพลินจิต) ถนนสาทร (จากถนนเจริญกรุง ถึง ถนนพระราม 4)  
ถนนเจริญราษฎร์ (จากถนนพระราม 3 ถึงถนนสาทร) จำนวน 3 เส้นทาง ระยะทางรวม 8.1 กิโลเมตร  
  14. ถนนแจ้งวัฒนะ (ฝั่งกรุงเทพมหานคร จากคลองประปา ถึงคลองบางเขน) ระยะทาง 4.1 
กิโลเมตร   
  15. ถนนอังรีดูนังต์ (จากถนนพระราม 1 ถึงถนนพระราม 4) ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร  
  ผลงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีปัญหาอุปสรรค ประกอบด้วย 
    1. ถนนสามเสน (จากถนนทหาร ถึงถนนนครไชยศรี) ถนนทหาร (จากถนนสามเสน ถึงถนน
ประดิพัทธ์) ถนนประชาราษฎร์สาย 1 (จากถนนประชาราษฎร์สาย 2 ถึงถนนทหาร) จำนวน 3 เส้นทาง 
ระยะทางรวม 4.9 กิโลเมตร ระยะทางที่แล้วเสร็จ 1.95 กม. ผลงาน 39.80% ช้ากว่าแผน 33.10%) 

 อยู่ระหว่างระงับงานก่อสร้างเนื่องจากสำนักการโยธามีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
เจ้าพระยา แยกเกียกกาย มีพ้ืนที่ทับซ้อนกับโครงการนำสายลงดินของสำนักจราจรและขนส่ง และก่อสร้างทาง
ยกระดับต่อเนื่องที่ฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร มีการขยายถนนในพื้นท่ี  
   2. ถนนเพชรบุรี (จากถนนพญาไท ถึง ถนนราชปรารภ) ถนนราชปรารภ (จากถนนศรีอยุธยาถึง
สามเหลี่ยมดินแดง) ถนนวิภาวดีรังสิต (จากสามเหลี่ยมดินแดง ถึง สถานีต้นทางวิภาวดี) ถนนดินแดง  (จาก
สามเหลี่ยมดินแดง ถึงแยกดินแดง) ถนนรามคำแหง (จากถนนเพชรบุรี ถึง ถนนศรีนครินทร์) ถนนเพชรบุรี (จาก
ซอยสุขุมวิท 63 เอกมัย  ถึงถนนรามคำแหง) จำนวน 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 10.1 กม. (ระยะทางที่     แล้ว
เสร็จ 5.1 กิโลเมตร ผลงาน 55.98 % ช้ากว่าแผน 44.02 %  เนื่องจากถนนรามคำแหงมีโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงถนนศรีนครินทร์ - ถนนพระราม 9 เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ปัจจุบันประสานงาน
กับ รฟม. สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2564 
  ในปีงบประมาณปี 2564 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการติดตั้ง
ระบบสื่อสารของกรุงเทพมหานครแบบสายใต้ดินบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โดยดำเนินการ 30 เส้นทาง 
ระยะทางรวม 13.5 กิโลเมตร สัญญาลงวันที่ 29 กันยายน 2564 วงเงินโครงการ 46,300,000 บาท ระยะเวลา
ดำเนินการ 200 วัน สิ้นสุดสัญญาวัน 17 เมษายน 2565  ผลการดำเนินงาน  2 %  
 

  ผลการดำเนินการของ KT ในปัจจุบัน 
  ก่อสร้างท่อแล้วเสร็จแล้ว ระยะทาง 7.256 กิโลเมตร ในพื้นที่โครงการนำร่อง คือ ถนนวิทยุ  
(จากถนนเพชรบุรี-แยกเพลินจิต-หน้าซอยร่วมฤดี) ถนนรัชดาภิเษก (จาก MRT ศูนย์วัฒนธรรมประตู 2 ถึงหน้า
ซอยรัชดาภิเษก 7) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (จากถนนสาทรเหนือ/ใต้-ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10) 
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ อนุญาตให้ KT ใช้พื้นที่ก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไปแล้วทั้งหมด จำนวน 16 
เส้นทาง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร สำนักงาน กสทช. อนุมัติสิทธิแห่งทางให้ KT แล้ว 15 เส้นทาง ทั้งนี้
ในปี 2564 มีแผนการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน จำนวน 49 เส้นทาง (ถนนหลักและถนนซอย) ความ
ยาวท่อร้อยสายสื่อสาร 126 กิโลเมตร แต่ยังไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสาย
สื่อสารใต้ดนิได้ ดังนั้น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564  KT จึงได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเพมหานคร เพ่ือขอ
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ทราบการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการในลักษณะของการกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3.5 และค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ (Front End Free) ไม่เกินร้อยละ 0.5 โดย 
KT จะมีการให้เช่าท่อร้อยสายสื่อสาร โดยเช่าเป็นท่อหรือเป็น Core สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ต้องเช่าทั้ง
สาย เพ่ือนำรายได้ส่วนหนึ่งไปใช้หนี้สถาบันการเงิน  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ควรจัดทำตารางแสดงผลตอบแทนรายได้ ระยะเวลาการ
คืนทุน และค่าตอบแทนที่จะคืนให้ให้กับกรุงเทพมหานคร ซึ่ง KT ควรดำเนินการด้วยความรอบคอบและไม่เกิด
ความเสียหายต่อกรุงเทพมหานคร 
 2. กรณีเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคใต้ดินได้ขุดเจาะพ้ืนที่บริเวณทาง
เท้า  และเกาะกลางถนนในการนำพ้ืนที่ใต้ดินไปใช้ประโยชน์ เช่น การวางท่อร้อยสายสื่อสาร ท่อร้อยสายไฟฟ้า 
การวางท่อประปา และอื่น ๆ ทำให้ทางเท้าและเกาะกลางถนนชำรุด เสียหาย ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงควรศึกษาข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ใต้ดินเพ่ือให้
กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บรายได้จากการใช้พ้ืนที่ใต้ดินดังกล่าวได้ 

 

ด้านที่ 2 การสนับสนุนงานด้านการบริหารและด้านนิติบญัญัติเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร 
1. การยื่นญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเรื่องการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวของกรุงเทพมหานคร 

 

 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมหารือในประเด็นการเตรียมยื่นญัตติเปิดอภิปรายทั่วไป เรื่อง การดำเนิน 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวของกรุงเทพมหานคร ต่อสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 3)  
ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเป็นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 37 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  สืบเนื่องจากปรากฏข่าวสารทางสื่อ
ต่างๆ อย่างแพร่หลายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวของกรุงเทพมหานคร ในลักษณะ
เกิดผลกระทบต่อประชาชนในการใช้บริการและประสิทธิภาพในการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
การประกาศอัตราค่าโดยสาร ในอัตรา ๑๐๔ บาท โดยมีกำหนดเริ่มเก็บในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  นั้นมี
ข้อสังเกตว่าการบริหารงานตั้งแต่ในอดีตเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมาย มีความคุ้มค่า โปร่งใส หรือไม่ 
เพียงใด รวมถึงการเข้าไปยอมรับสภาพหนี้และการก่อหนี้ผูกพันอันจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการคลังและ
การจัดบริการสาธารณะประเภทอ่ืนตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ในขณะที่การจัดเก็บภาษีเงินได้ของ
กรุงเทพมหานครลดลง ประกอบกับนับตั้งแต่สภากรุงเทพมหานครได้เห็นชอบในข้อบัญญัติกรุง เทพมหานคร 
เรื่อง การกู้เงินเพื่อใช้ในการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-
คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา สภากรุงเทพมหานครมิได้รับทราบผลการ
ดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการจากฝ่ายบริหาร ทำให้สภากรุงเทพมหานครไม่อาจดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในฐานะสมาชิก สภา-
กรุงเทพมหานคร จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.๒๕๒๘ จึงได้เสนอญัตติเปิดอภิปรายทั่วไป เพ่ือให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดง
ความเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานครดังกล่าว โดยมีประเด็นที่จะอภิปราย ดังต่อไปนี้ 
  1. การจัดเก็บอัตราค่าโดยสารสูงสุดในอัตรา ๑๐๔ บาท จะเริ่มจัดเก็บวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ และกรณีมีผู้ไปร้องศาลปกครองให้ยกเลิกการจัดเก็บ 
  2. รายละเอียด เงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่รับ
โอนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตามที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี อันจะมีผลกระทบต่อ
อัตราค่าโดยสารและฐานะทางการคลังของกรุงเทพมหานคร 
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  3. ประเด็นข้อสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นสถานะกำไร -ขาดทุน โดย
แบ่งออกเป็น ๓ เส้นทาง ได้แก่ ส่วนที่ได้รับสัมปทาน ส่วนต่อขยายที่ใช้วิธีการจ้างเดินรถ และส่วนที่รับโอนจาก 
รฟม. โดยแสดงให้เห็นสถานะในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคตที่จะต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้จนครบจำนวน 
(แผนการชำระหนี้ในแต่ละปี) 

 4. ภายใต้บังคับข้อ ๕ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกู้เงินเพื่อใช้ ในการรับโอน
ทรัพย์สิน และหนี ้ส ินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต -สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ ่ง -
สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรุงเทพมหานครต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายและระเบียบใด ในการก่อหนี้และ
การชำระหนี้ในแต่ละปีงบประมาณ และภาระหนี้ที่เกิดและจะเกิดในอนาคตตามข้อ 3 อยู่ในขีดความสามารถ
ทางการคลัง ภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่มีอยู่ได้มากน้อย เพียงใด 

 5. ประเด็นการดำเนินงานที่ผ่านมา เกี่ยวกับการทำข้อตกลง สัญญา หรือการก่อหนี้ผูกพัน
โดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ตามที่มีข่าวและข้อร้องเรียน 

 6. ประเด็นอื่นๆ ตามที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะได้อภิปรายในวันประชุม 
 

2. โครงการ หรือรายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และปัญหาอุปสรรคใน 
    การดำเนินงาน 
 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อขอรับทราบข้อมูลโครงการ 
หรือรายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 1. โครงการก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
ตามแนวเส้นทางสัมปทาน ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2561-2565) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ลงนาม
สัญญาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 ตุลาคม 2564 วงเงิน 240,900,000 บาท 
ความคืบหน้าในการดำเนินงาน 37 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตามแผน 
            มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเกี่ยวกับการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคตามแนวเส้นทาง
ก่อสร้างกรณีปัญหาการร้องเรียนเกิดจากผู้พิการฟ้องศาลพร้อมเรียกค่าเสียหายเนื่องจากกรุงเทพมหานคร
ดำเนินการล่าช้า  ซึ่งได้อธิบายต่อศาลทราบแล้วถึงสาเหตุของปัญหาอุปสรรคในความล่าช้าว่าเกิดจากสาเหตุใด 
ซึ่งผู้ฟ้องร้องก็รับทราบ และขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการต่อเพื่อให้สามารถใช้งานได้ และปัจจุบันศาล     
ได้ยกคำร้องไปแล้ว 
  โครงการก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครตาม
แนวเส้นทางสัมปทาน เป็นการสร้างในพื้นที่สัมปทาน และในสัญญาเกี ่ยวข้องกับความสะดวกและความ
ปลอดภัยของผู้สูงอายุและผู้พิการซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้รับสัมปทานเป็นผู้รับผิดชอบ และมีการตั้ง    
คณะกรรมการฯ ซึ่งมีข้อสรุป ดังนี้ 
      1. คณะกรรมการฯ ที่จะมาเจรจากับ BTS ได้มีการประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง โดยมีรองปลัด-
กรุงเทพมหานคร (นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์) เป็นประธาน ได้ให้สำนักการจราจรและขนส่งตรวจสอบ และ
รวบรวม  ข้อกฎหมาย และสัญญาสัมปทานว่ามีการกำหนดเงื่อนไขอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุม
คณะกรรมการฯ    
       2. โครงการก่อสร้างลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ กรุงเทพมหานครเคยมีบันทึกข้อตกลง
กับ BTS ในสมัยที่สร้างครั้งแรก 5 สถานี จำนวน 11 ตัว โดยให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบค่าก่อสร้าง 
ส่วน BTS จะรับผิดชอบด้านการบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ทำขึ้นภายหลังจากที่มีการ
ร้องเรียนจากสมาคมคนพิการ 
   กรณีการก่อสร้างลิฟต์ที่สถานีสะพานควาย ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีปัญหาอุปสรรคเนื่องจาก
ติดระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็น ตู้ MDB (Main Distribution Board) ของการไฟฟ้านครหลวง โดยสำนัก-   
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การโยธาเป็นผู้ควบคุมดูแล และจากการประสานกับการไฟฟ้านครหลวงเรื่องการรื้อย้ายตู้ MDB ทราบว่า
สามารถดำเนินการรื้อย้ายอย่างเร็วที่สุดประมาณ 300 วัน ดังนั้น ทาง สจส. และทางที่ปรึกษา จึงได้เลื่อนไป
ยังจุดใกล้เคียงซึ่งพ้นแนวที่เป็นจุดบดบังหน้าบริษัทของผู้ร้องแล้ว และผู้ร้องไม่ได้ติดใจแล้ว 
   โครงการก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นการให้บริการประชาชนโดยมีคนกลุ่ม
หนึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ลิฟท์โดยสาร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 200 ล้านบาท 
ควรมีการเจรจาเพ่ือให้ได้ข้อยุติ และถึงแม้กรุงเทพมหานครต้องจ่ายก่อน แต่ในที่สุด BTS ในฐานะผู้รับสัมปทาน
ก็ต้องจ่ายเพราะจะขัดต่อหลักการและเหตุผล เพราะ BTS มีกำไรมหาศาลอยู่แล้ว และหลังจากสถานการณ์
โควิดคลี่คลายแล้ว จะมีประชาชนมาใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น จึงเห็นว่าควรใช้วิธีการเจรจาดีกว่า      
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
    1. สำนักการจราจรและขนส่งควรมีคณะทำงานที่เป็นผู้ทำงานในหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่
พิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา จะได้มีทีมในการทำงาน  ซึ่งไม่ใช่คณะทำงานจากภายนอก 
และไม่ใช่คณะทำงานเชิงนโยบาย 
  2. หลักเกณฑ์การตั้งชื ่อสถานีรถไฟฟ้า ควรมีความสอดคล้องกับสถานที่ สัมพันธ์กับด้าน
วัฒนธรรม เพื่อสื่อถึงตำนาน เรื่องราว ความเป็นมาในอดีต อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  2. โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2562-
2565) (ระยะเวลาดำเนินการ 840 วัน) ลงนามสัญญาวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 
กันยายน 2565  
          ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 2 ที่มีการ
เดินเรือไฟฟ้า 8 ลำ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  
  3. โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร (จากท่าเรือ 
วัดศรีบุญเรือง ถึงท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี) แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
           3.1 ต่อเรือไฟฟ้า จำนวน 12 ลำ เป็นเรือไฟฟ้า ลำละ 40 ที่นั ่ง ลงนามสัญญาวันที่ 27 
ตุลาคม 2563 วงเงินสัญญา 82,899,999.96 บาท เริ ่มงานตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - 24 
พฤษภาคม 2564 
           ผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า 65%  คาดว่าจะเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564  
ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
           3.2 ก่อสร้างท่าเทียบเรือ สัญญาก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย 8 ท่า สัญญา        
ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 วงเงินสัญญา 23,300,300 บาท เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564-21 
สิงหาคม 2564 
           ผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า 10% เป้าหมายจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 
2564 (จะแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ คือวันที่ 21 สิงหาคม 2564) 
            3.3 บริหารจัดการเดินเรือ สัญญาโครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยายระยะทาง 
10.50 กม. งบประมาณ 130,000,000 บาท (ปี 2563 – 2565)  
            ผลการดำเนินงาน เห็นชอบ TOR วันที่ 15 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการ สืบ
ราคาเพื่อจัดทำราคากลาง เป้าหมายจะลงนามสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564  เพื่อจะเปิด
เดินเรือให้ทันภายในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 
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 4. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณแหล่งชุมชน
และสถานที่สำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2562-2563) ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 
26 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 กันยายน 2563 วงเงิน 94,500,000 บาท  
          ผลการดำเนินงาน สำนักการจราจรและขนส่ง ขออนุญาตฯ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่าง
การพิจารณาขออนุญาตนำเข้าเพ่ือใช้งาน คาดว่าจะดำเนินเรียบร้อยประมาณเดือนกันยายน 2564  
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
             1. ปัญหาการพิจารณาอนุญาตใช้คลื่นความถี่และนำเข้าอุปกรณ์ตรวจวัดความเร็ว (เรดาร์) จาก
สำนักงาน กสทช. ซึ่งปัจจุบันสิ้นสุดสัญญาแล้วแต่ยังไม่สามารถตรวจรับงานได้  โดยเป็นกล้องตรวจจับความเร็ว
และฝ่าไฟแดง ซึ่งจะต้องมีเรดาร์ในการตรวจจับความเร็ว  
             2. เรดาร์เป็นสินค้าจากประเทศอังกฤษ การใช้ย่านความถี่ของเรดาร์จะต้องขออนุญาต กสทช. 
แต่เนื่องจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด กสทช. ไม่มีการประชุมพิจารณาในเรื่องนี้  และแม้จะ
มีการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ เมื่อเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมาแต่ต้อง
เลื่อนการพิจารณาออกไปอีก  
              3. บริษัทผู้นำเข้าเรดาร์ เพิ่งได้รับอนุญาตนำเข้าเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 และจะต้องนำ
ผลิตภัณฑ์นี้ไปแสดงต่อกรมศุลกากร และต้องมีการทดสอบสินค้าโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเพื่อทดสอบ
ความสามารถของระบบเรดาร์ในการใช้งานก่อนที่จะมีการติดตั้งจริง รวมทั้งมีการทดสอบระบบในหน้างานจริง 
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 7 เดือน จึงต้องขยายระยะเวลา คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จประมาณ
กันยายน 2564  
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 การดำเนินโครงการที่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดอาจต้องมีค่าปรับ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย เช่น ภัย
ธรรมชาติ แต่กรณีนี้ล่าช้า 1 ปี ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการ จึงควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล มี
ภาพถ่ายประกอบ มีรายงานการประชุมประกอบ เพื่อความถูกต้องโปร่งใส ไม่เช่นนั้นอาจกลายเป็นการ เอ้ือ
ประโยชน์ได ้
 5. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้าเพื่อเชื่อมระหว่างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
สถานีหมอชิต และรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร พื้นที่ประมาณ 876 ตารางเมตร 
ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน วงเงินงบประมาณ 6,500,000 บาท 
   ผลการดำเนินงาน ปัจจุบันดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างประสานหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินฯ ตามแบบรูปใหม่ที่มีการแก้ไข เนื่องจากบริเวณนี้ หาก
เกิดฝนตกจะมีปัญหาในการสัญจร จึงได้ทำทางเดินเพื่อให้มีการเชื่อมต่อกันแบบ Tower walkway ซึ่งเป็น
ทางเดินมีหลังคาคลุมตลอดแนวเพ่ือให้มีการเชื่อมต่อไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาเวลาฝนตก   
          ปัญหาอุปสรรค 
    เนื่องจากได้รับนโยบายจากผู้บริหารให้ปรับปรุงแก้ไขแบบรูปจากเดิมหลังคา  Metal sheet 
เปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นที่มีความสวยงาม และถูกต้องตามเงื่อนไขของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
ซึ่งต้องใช้เวลาในการออกแบบใหม่ และขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการปรับแก้ข้อบัญญัติใหม่ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

 ควรสนับสนุนให้มีการสร้าง Sky Walk ในพื้นที่ที ่มีประชาชนสัญจรจำนวนมากเนื่องจากเป็น
บริการที่ดีและประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย 
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3. การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
    ของสำนักการจราจรและขนส่ง 

 

  คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง เพ่ือขอรับทราบข้อมูลการจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักการจราจรและการขนส่ง โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
  1. งานการขนส่ง มีจำนวน 3 รายการ ดังนี้ 
  1.1 ค่าจัดทำแผ่นป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง (Bus-Stop) รปูแบบใหม่ 475 ป้าย ในกลุ่มเขต 
กรุงเทพกลาง งบประมาณ  8,767,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน 

  1.2 ค่าจัดทำแผ่นป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง (Bus-Stop) รูปแบบใหม่ 350 ป้าย กลุ่มเขต
กรุงเทพเหนือ งบประมาณ 6,460,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน 

 1.3 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพ่ือเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สถานีหมอชิต 
และ รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร ฝั่งตะวันออก (ลานจอดรถ) พ้ืนทีป่ระมาณ 820 ตร.ม. 
งบประมาณ 15,680,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน 

การจัดทำแผ่นป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง จะช่วยให้ประชาชนที่ใช้ระบบขนส่งมวลชนด้วย 
รถโดยสารประจำทางสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและไม่หลงทาง ซึ่งจะดีกว่าป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง
รูปแบบแบบเดิม  
 

  2. งานวิศวกรรมจราจร มีจำนวน 7 รายการ ดังนี้ 
  2.1 หลักล้มลุกพลาสติกสะทอ้นแสง พืน้ที่พระนครเหนือ 1,000 อัน งบประมาณ 1,922,000 บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน 
  2.2 หลักล้มลุกพลาสติกสะทอ้นแสง พ้ืนที่พระนครใต้ 1,000 อัน งบประมาณ 1,922,000 บาท  

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน 
  2.3 รายการติดตั้งป้ายแขวนเหนือผิวจราจร 2 รายการ พื้นที่ธนบุรี ประกอบด้วย ป้าย

ประเภทแนะนำเส้นทาง ขนาด ๒.๒๕ x ๒.๔๐ เมตร 100 จุด และป้ายชื่อทางแยกและลูกศรแสดงช่องทางจราจร 
ขนาด ๑.๙๕ x ๒.๒๐ เมตร ๒๘ จุด  
   งบประมาณ 13,498,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน 
  2.4 ติดตั ้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางแยกพัฒนาการ 53 เขตบางเขน งบประมาณ 
3,269,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน เป็นการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกใหม่ทั้งหมด  มี
ปริมาณจราจรอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม อีกทั้งมีการร้องขอให้ติดตั้ง และได้ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ที่
เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมแล้ว เพ่ือทำการควบคุมและจัดระเบียบการจราจร เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ
บริเวณทางแยก  รวมถึงการกำหนดให้มีจังหวะแก่คนเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย  สอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี มหานครปลอดภัย 
  2.5 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พ้ืนที่พระนครใต้ 3 ทางแยก งบประมาณ 12,369,000 
บาท  ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน โดยเป็นการปรับปรุงอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรทางแยกเดิม เนื่องจาก
อุปกรณ์เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน มีการขัดข้องบ่อย หรือระบบสัญญาณไฟจราจรไม่สอดคล้องกับปริมาณ
การจราจรหรือกายภาพทางแยกในปัจจุบัน เพ่ือให้มีสภาพดี และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจราจรบริเวณ
ทางแยกมากขึ้น    ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี มหานครปลอดภัย 
   2.6 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม 4 แห่ง งบประมาณ 8,818,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ซึ่งเป็นสัญญาณไฟจราจรประเภทบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถให้คนข้ามถนน
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ตามจังหวะสัญญาณไฟจราจร ซึ่งคนข้ามถนนสามารถรอข้ามถนนร่วมกันเป็นกลุ่มทำให้สามารถข้ามถนน     ใน
คราวเดียวกัน ลดจำนวนครั้งในการหยุดรถให้คนข้ามถนน ลดปัญหาการจราจรติดขัด และคนเดินข้ามถนน
ได้อย่างปลอดภัย โดยการพิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามในตำแหน่งที่มีคนข้ามถนนตามเกณฑ์ที่
กำหนด และสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ได้ให้ความเห็นว่า สมควรติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามบริเวณ
ดังกล่าว  ซึ่งการดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ปี มหานครปลอดภัย 
   2.7 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ในถนนหมายเลข 8  จำนวน 2 ทางแยก งบประมาณ 6,544,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน โดยเป็นการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกใหม่ทั้งหมด มีปริมาณจราจร
อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม อีกทั้งมีการร้องขอให้ติดตั้ง และได้ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ที ่เกี ่ยวข้อง
พิจารณาความเหมาะสมแล้ว เพ่ือทำการควบคุมและจัดระเบียบการจราจร ลดปัญหาอุบัติเหตุบริเวณทางแยก 
รวมถึงการกำหนดให้มีจังหวะ   แก่คนเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี มหานครปลอดภัย 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
  โครงการต่างๆ ที่สำนักการจราจรและขนส่งของบประมาณมา ไม่อยู่ในเงื่อนไข หรือหลักเกณฑก์ารขอ
ใช้เงินสะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๔ ในข้อ ๑๒ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งรายการต่างๆ สามารถใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีดำเนินการได้ 
เนื่องจากไม่ได้มีความจำเป็นและเร่งด่วน หรือหากไม่ดำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายและเดือดร้อนแก่
ประชาชน 

 3. งานเทคโนโลยีจราจร มีจำนวน 6 รายการ ดังนี้ 
   3.1 ติดตั้งระบบสื่อสารของกรุงเทพมหานครแบบสายใต้ดินบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เพ่ิมเติม  
งบประมาณ 112,710,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน เริ่มดำเนินการปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  3.2 ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการเชื่อมโยง
สัญญาณไปยังกองรักษาการณ์ พ้ืนทีเ่ขตปทุมวัน งบประมาณ 49,662,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน 
  3.3 ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบในพ้ืนที่เขตดุสิต งบประมาณ
98,600,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน 
  3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายหลักแบบระบบรวมสัญญาณทาง
แสง (DWDM) ระยะที่ 1 งบประมาณ 290,๕00,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒00 วัน 
  3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพร้อมติดตั ้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV) เฝ้าระวังความ
ปลอดภัย บริเวณโดยรอบรัฐสภา งบประมาณ ๒๖,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน 
  3.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือตรวจจับการฝ่าฝืน
สัญญาณไฟจราจร และเครื่องหมายจราจร บริเวณเส้นทางถนนอโศก งบประมาณ ๗,๘๘๖,000 บาท ระยะเวลา
ดำเนินการ ๒00 วัน 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. สำนักการจราจรและขนส่งจะควรระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนประกอบในการขอใช้ 
งบประมาณเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร เช่น หากไม่ดำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายและเดือดร้อนแก่
ประชาชนอย่างไร  
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 ๒. การดำเนินโครงการต่างๆ ที่มีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องและใช้พื้นที่บริเวณเดียวกันควร
ดำเนินการไปพร้อมกันเพื่อความสะดวกรวดเร็วและแผนงานของสำนักการจราจรและขนส่งต้องสอดคล้องกับ
แผนงานโดยรวมด้วย 
 3. การจัดทำรายการที่ใช้งบประมาณสูง และต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน  อาจไม่สามารถ
ดำเนินการและเบิกจ่ายได้ทันตามแผนการปฏิบัติงาน ซึ ่งการดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อ 12 "กรณีการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินปีงบประมาณถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ตกเป็นเงิน
สะสม" จึงควรเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖๕ 

 ๔. โครงการที่มีปริมาณงานมาก มีความยุ่งยากซับซ้อนและใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ต้อง
ระมัดระวังในการใช้เงินสะสมจ่ายขาด ดังนั้น โครงการในลักษณะนี้จึงควรขอเงินจากงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี เนื่องจากสามารถขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีได้ จะทำให้สามารถดำเนินโครงการสำเร็จได้      
แต่ถ้าใช้เงินสะสมจ่ายขาดจะมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาในการทำงาน 

 

4. ติดตามโครงการที่ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการของสำนักการจราจรและขนส่ง จำนวน ๖ โครงการ 
 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตามโครงการที่ขอขยาย
ระยะเวลาดำเนินโครงการของสำนักการจราจรและขนส่ง จำนวน ๖ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตพระราชฐาน 901 
แลนด์ (นางเลิ้ง) ระยะที่ 1 วงเงินงบประมาณ 169,595,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 510 วัน เป็นการ
ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 569 กล้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตของงาน 
และประมาณราคา ซึ่งคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนสิงหาคม 2564 
  ๒. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตพระราชฐาน 901 
แลนด์ (นางเลิ้ง) ระยะที่ ๒ วงเงินงบประมาณ 18,642,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 510 วัน เพื่อติดตั้ง
กล้อง CCTV  จำนวน 126 กล้อง อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตของงาน และประมาณ
ราคา ซึ่งคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนสิงหาคม 2564 
 ๓. โครงการจัดหารถและบริหารจัดการเดินรถสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือ 
ตัวเองได้ งบประมาณ 136,454,420.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1,170 วัน เป็นการจัดหารถตู้พลังงาน 
ไฟฟ้า จำนวน 30 คัน อยู่ระหว่างแก้ไข TOR และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (ว.89) 
เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีหนังสือมาขอให้ใช้วัสดุภายในประเทศไม่น้อยกว่า 40 % จึง
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง TOR ซึ่งรูปแบบรายการและวัตถุประสงค์ยังเหมือนเดิม โดยเป็นการขยายระยะเวลา
ดำเนินการ จากเดิมระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) ระยะเวลาใหม่ ๔ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๗) จึงเข้าเงื่อนไขการขอ
ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ ๓๓ วรรคสองของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ๔. โครงการให้บริการนำส่งผู ้โดยสารเข้าสู ่ระบบขนส่งทางรางโดยรถเวียน  (Shuttle Bus) 
เส้นทางเคหะชุมชนร่มเกล้า - ARL ลาดกระบัง งบประมาณ ๒๕,๕๕๙,000.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๖๓0 วัน 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไข TOR และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2564 (ว.89)  โดยเป็นการขยาย
ระยะเวลาดำเนินการจากเดิม ๒ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๕) ระยะเวลาใหม่ ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
 ๕. โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางรางโดยรถเวียน (Shuttle Bus) เส้นทาง
ดินแดง- BTS สนามเป้า งบประมาณ ๒๘,๖๒๙,000.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๖๓0 วัน ซึ่งเป็นการจัดหารถ
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พลังงานสะอาดลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ คัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไข TOR และดำเนินการให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (ว.89) โดยเป็นการขยายระยะเวลาดำเนินการ จากเดิม ๒ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๕) 
ระยะเวลาใหม่ ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
 ๖. โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร งบประมาณ  
๑๓0,000,000.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๔๗0 วัน เป็นการจัดการเดินเรือโดยสาร เส้นทางตั้งแต่
ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง – ท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี ให้บริการความถี่ 15 - 30 นาที (ตามช่วงเวลา) ปัจจุบันอยู่
ระหว่างแก้ไข TOR และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (ว.89) โดยเป็นการขยายระยะเวลา
ดำเนินการ ระยะเวลาเดิม ๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๕) ระยะเวลาใหม่ ๖ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๘) สถานะในปัจจุบันคือ      
เรือไฟฟ้าประกอบเสร็จแล้วและส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้างท่าเรือคาดว่าอีก 2 เดือนน่าจะแล้วเสร็จ 
 

5. พิจารณาโครงการที่ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีใน   
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  
 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อติดตามโครงการที่ขอกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณียังไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ
เพ่ิมเติมบริเวณสวนหลวง ร.9 งบประมาณ 29,769,000 บาท ได้ยื่นเสนอราคาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 
ได้ผู้รับจ้างแล้ว โดยอนุมัติจ้าง บริษัท วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็มส์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 
คาดว่าลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 
  2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหารถและบริหารจัดการเดินรถ สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่
สามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้ จำนวนเงิน 42,885,680 บาท เนื่องจากปัจจุบันบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 
เป็นผู้ให้บริการด้วยรถโดยสารที่ใช้น้ำมันดีเซล ซึ่ง กทม. มีแผนงานที่จะพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้ใช้พลังงาน
สะอาด ทั้งรถโดยสารและเรือโดยสาร จึงต้องหาตัวผู้รับจ้างให้เรียบร้อยภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 3. ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางรางโดยรถเวียน (Shuttle 
bus) เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า-ARL ลาดกระบัง จำนวนเงิน 13,277,285 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง   
ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและราคากลางใหม่ คาดว่าก่อหนี้ได้ภายในเดือนตุลาคม 2564 

 4. ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสาร เข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle bus) 
เส้นทางดินแดง - BTS สนามเป้า จำนวนเงิน 14,593,000บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบร่างขอบเขต
ของงานและราคากลางใหม่ คาดว่าก่อหนี้ได้ภายในเดือนตุลาคม 2564 

  5. ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือในคลองแสนแสบ ส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร จำนวนเงิน 
1,000,000 บาท การดำเนินงาน อยู่ระหว่างขอยกเลิกการประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ยื่น
เสนอราคาเพียงรายเดียว คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในกลางเดือนมกราคม 2565 
  6. ติดตั้งระบบสื่อสารของกรุงเทพมหานครแบบสายใต้ดิน บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ จำนวนเงิน 
46,300,000 บาท เป็นงบเพิ่มเติม ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว โดยขออนุมัติจ้าง บริษัทมัลติอินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง 
จำกัด วงเงิน 45,700,000.- บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 คาดว่าลงนามสัญญาวันที่ 28 กันยายน 
2564  ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน และคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2565 
 7. ปรับปรุงและติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างประเทศไทย
และประเทศญี ่ปุ ่น โดย Japan International Cooperation Agency : JICA เพื ่อแก้ไขปัญหาการจราจรใน
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กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน 3,861,000 บาท ได้อนุมัติตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ และราคา
กลางเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายใน
วันที่      15 พฤศจิกายน 2564 และครบกำหนดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน 
          โครงการนี้ได้รับอนุมัติจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที ่ 27 สิงหาคม 2564 ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร  ที่ กท 
1904/1084 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

 1. การขอกันเงินเหลื่อมปี หน่วยงานควรปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 37 อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งควรระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอกันเงินเหลื่อมปี
ทุกโครงการ และดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ  

     2. การดำเนินโครงการใด ๆ ที่คาดว่าจะมีปัญหาในการหาตัวผู้รับจ้าง ควรกำหนด Time line       
ในการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากบางโครงการอาจมีอุปสรรคซึ่งอาจจะ
ไมส่ามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด 

 

6. ติดตามข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการที่ยังดำเนินการ        
    ไม่แล้วเสร็จ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนนิงาน 
  คณะกรรมการฯ  ได้ประชุมร่วมกับสำนักการจราจรและการขนส่ง เพื่อติดตามข้อมูลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 147 รายการ/โครงการ เป็นเงิน 801,995,573.67 บาท        
มีรายละเอียดดังนี้ 
2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 86 รายการ เป็นเงิน  658,360,393.62 บาท  
ส่วนใหญเ่ป็นค่าบำรุงรักษา ซึ่งสัญญาส่วนใหญ่จะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2564  

        2) อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 51 รายการ เป็นเงิน 22,381,652.10  บาท    
        3) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,861,000 บาท  
        4) รายการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและมีปัญหาอุปสรรค จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน  

17,392,527.95 บาท 
 สำหรับรายการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและมีปัญหาอุปสรรค จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 

117,392,527.95 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. โครงการจัดหารถและบริหารจัดการเดินรถสำหรับผู ้พิการ ผู ้สูงอายุและผู ้ที ่ไม่สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้ ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 - 2567) งบประมาณ 136,454,420 บาท 
โครงการนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอจ้าง โดยรวมยังไม่มีปัญหาอุปสรรค 

 2. โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางรางโดยรถเวียน (Shuttle bus) เส้นทาง
ชุมชนเคหะร่มเกล้า - ARL ลาดกระบัง ระยะเวลาดำเนินการ 630 วัน งบประมาณ 25,559,000. - บาท 
โครงการนี้ยกเลิกการประมูล e-Bidding เนื่องจากมีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง 1 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ
ประกาศ E-bidding ครั้งที่ 2 

 3. โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle bus) เส้นทาง 
ดินแดง - BTS สนามเป้า ระยะเวลาดำเนินการ 630 วัน งบประมาณ 28,629,000.- บาท โครงการนี้ ยกเลิก
การประมูล e-Bidding เนื่องจากมีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง 1 ราย ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศ e-
Bidding ครั้งที่ 2 
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 4. โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร ระยะเวลา
ดำเนินการ 3 กุมภาพันธ์ 2564 - 21 สิงหาคม 2564 งบประมาณ 23,300,300 บาท โครงการนี้ได้
ยกเลิกการประมูล E-bidding เนื่องจากมีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง 1 ราย ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศ 
E-bidding ครั้งที่ 2 

 5. โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
ของการไฟฟ้านครหลวง กลุ ่มที ่ 10 จำนวน 6 เส้นทาง ระยะเวลาดำเนินการ 570 วัน งบประมาณ  
53,714,000.-  บาทประกอบด้วย  
              1. ถนนเพชรบุรี (ช่วงถนนพญาไท ถึงถนนราชปรารภ) ระยะทาง 1.1 กม.  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
              2. ถนนราชปรารภ (ช่วงถนนศรีอยุธยา ถึงสามเหลี่ยมดินแดง ระยะทาง 0.8 กม. ดำเนินการเสร็จแล้ว 
              3. ถนนดินแดง (ช่วงสามเหลี่ยมดินแดง ถึงแยกดินแดง) ระยะทาง 0.6 กม.ดำเนินการเสร็จแล้ว 
              4. ถนนวิภาวดีรังสิต (ช่วงสามเหลี่ยมดินแดง ถึงสถานีต้นทางวิภาวดี) ระยะทาง  0.8 กม. 
ดำเนินการเสร็จแล้ว 
              5. ถนนเพชรบุรี (ช่วงซอยสุขุมวิท 63 ถึงถนนรามคำแหง) ระยะทาง 1.2 กม. ดำเนินการเสร็จแล้ว 
              6. ถนนรามคำแหง (ช่วงถนนเพชรบุรี ถึงถนนศรีนครินทร์) ระยะทาง 5.9 กม. ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 1.9 กม. อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 กม. ขอต่ออายุสัญญา 24 พฤษภาคม-5 ตุลาคม 2564 (ระยะเวลา 
135 วัน) 
               ปัญหาอุปสรรค  เนื่องจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มีการก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้า สายสีส้มเส้นทางถนนรามคำแหง ตั้งแต่แยกพระราม 9 จนถึงแยกลำสาลี ไม่ อนุญาตให้เข้าพื้นที่
ก่อสร้าง 
  6. โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ
การไฟฟ้านครหลวง กลุ่มที่ 2 จำนวน 3 เส้นทาง ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน งบประมาณ 27,580,000.-  บาท 
ประกอบด้วย 
              1. ถนนสามเสน (ช่วงถนนทหาร ถึงถนนนครไชยศรี) ระยะทาง 1.8 กม. ผลการดำเนินงาน 
แล้วเสร็จ 1 กม. เหลือ 0.8 กม. ต้องดำเนินงานในส่วนที่เหลือพร้อมกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับและ
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 
             2. ถนนทหาร (ช่วงถนนสามเสน ถึงถนนประดิพัทธ์) ระยะทาง 2  กม. ยังไม่ได้ดำเนินการ 
ต้องดำเนินงานพร้อมกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 
             3. ถนนประชาราษฎร์สาย 1 (ช่วงประชาราษฎร์สาย 2 ถึงถนนทหาร) ระยะทาง 1.1 กม. 
แล้วเสร็จ 0.65 กม. เหลือ 0.45 กม. ต้องดำเนินงานในส่วนที่เหลือ พร้อมกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับ
และสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 
              ปัญหาอุปสรรค  สำนักการโยธามีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่เจ้าพระยาและโครงการก่อสร้าง
ทางยกระดับต่อเชื่อมกับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกายจึงมีการปรับปรุงแบบ มีการร่น
ระยะใหม่ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานทหาร คาดว่าสำนักการโยธาจะเข้าดำเนินการได้
ภายในเดือนมีนาคม 2565 
งานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 
  1. โครงการค่าทำเครื่องหมายประกอบคันชะลอความเร็ว พ้ืนที่ธนบุรี ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน 
งบประมาณ 1,442,327 บาท ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ร้อยละ 85 เหลืองานทาสีประมาณ 200 ตรม. 
ผู้รับจ้างได้ขอใช้สิทธิ์ลดค่าปรับจากผลกระทบด้านโควิดแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2564 
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               ปัญหาอุปสรรค การปฏิบัติงานต้องดำเนินการในเวลากลางคืนและการเดินทางขนส่งแรงงานข้าม
จังหวัดมีปัญหาอุปสรรค เนื่องจากมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ระบุให้พื้นที่ กทม. และปริมณฑล เป็นพื้นที่ควบคุม
และเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างเข้มงวด จึงทำให้งานเกิดความล่าช้า 
  2. โครงการติดตั ้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนบริเวณจุดอันตราย (เตือนทางแยก) 50 จุด 
ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน เริ ่มลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 -วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน งบประมาณ 10,720,200 บาท ผลงาน ร้อยละ 97 งานเกินกำหนดสัญญา   
ซึ่งผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งได้อนุมัติยกเว้นค่าปรับ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 
เป็นเหตุสุดวิสัย   
              ปัญหาอุปสรรค  ความล่าช้าจากการดำเนินการบรรจบกระแสไฟฟ้าถาวรของการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) ให้กับสัญญาณไฟกะพริบเตือนทางแยก เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื่อโควิด 19 ทำให้ 
กฟน. ปิดที่ทำการไฟฟ้าเขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าไม่สามารถมาร่วมตัวลงพื้นที่จุดติดตั้งได้ ทำให้เกิดความ
ล่าช้าในเรื่องการตรวจสอบแบบและดำเนินการบรรจบกระแสไฟฟ้าถาวร ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย 
  3. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกพ้ืนที่พระนครเหนือ บริเวณทางแยกถนนเสนานิคม 1 ถึง 
ซอยเสนานิคม 12 เขตจตุจักร งบประมาณ  2,407,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน เริ่มสัญญาเมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2564 – 9 พฤษภาคม 2564  ผลงาน (ร้อยละ) 100 งานเกินกำหนดสัญญา ซึ่งผู้อำนวยการ
สำนักการจราจร-และขนส่ง ได้ขออนุมัติยกเว้นค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็น
เหตุสุดวิสัย 
      ปัญหาอุปสรรค 
       ความล่าช้าจากการดำเนินการบรรจบกระแสไฟฟ้าถาวรของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้กับ
สัญญาณไฟกะพริบเตือนทางแยก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ กฟน. ปิดที่ทำการ
ไฟฟ้าเขตพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งได้ จึงเกิดความล่าช้าในเรื่องการตรวจสอบแบบและดำเนินการ
บรรจบกระแสไฟฟ้าถาวร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย 
 

7. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งได้รับทราบข้อมูลโดยสรุป 
ดังนี้ 
 ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2564 งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 4,132,871,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน  63,438,121.44 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 1.53 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 32 โครงการ จำนวนเงิน 331,224,960 
บาท ประกอบด้วย โครงการต่อเนื่อง 4 โครงการ จำนวนเงิน 247,604,400 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้วทั้ง 4 
โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 1 รายการ เป็นเงิน 10,762,955.23 บาท ยังไม่ก่อหนี ้ 28 รายการ เป็นเงิน 
83,620,560 บาท 
 2. หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 19 รายการ จำนวนเงิน 2,111,835,306 บาท ประกอบด้วย 
โครงการต่อเนื ่อง จำนวน 13 รายการ จำนวน 976,838,306 บาท ก่อหนี ้แล้ว 9 รายการ เป็นเงิน  
926,352,306 บาท  เบิกจ่ายแล้ว 1 รายการ เป็นเงิน 7,573,400 บาท ยังไม่ก่อหนี้ 4 รายการ เป็นเงิน 
50,486,000 บาท 
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 3. หมวดเงินอุดหนุน  3 รายการ จำนวนเงิน 41,968,910 บาท ประกอบด้วย โครงการ
ต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ  จำนวน 2,000,000 บาท ก่อหนี้แล้ว (ยังไม่เบิกจ่าย ) 2 รายการ เป็นเงิน  
2,000,000 บาท (เงินอุดหนุน บก.จร.) 1 รายการ จำนวนเงิน 39,968,910 บาท  

 1. สำนักงานวิศวกรรมจราจร มีรายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
ค่าครุภัณฑ์  9 รายการ  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 16 รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างหาตัว        

ผู้รับจ้าง หมวดรายจ่ายอื่น 1 รายการ เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งหมดสัญญาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 
 2. สำนักงานระบบขนส่ง  จำนวน 9 รายการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
                    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ประกอบด้วย 
                    1. ค่าติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมสำรวจความพึงพอใจของระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต งบประมาณ 17,820,000 บาท เห็นชอบ 
(TOR) เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบราคากลาง 
  2. ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
งบประมาณ 21,000,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่าง กองรายได้ สำนักการคลัง ตรวจสอบและประเมินภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือแจ้งสำนักการจราจรและขนส่งชำระภาษี ตามวันที่ครบกำหนดชำระ 
  3. ค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสาย
สีลม และส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท งบประมาณ 17,500,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่าง กองรายได้ สำนักการ
คลัง ตรวจสอบและประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือแจ้ง สจส.ชำระภาษี ตามวันที่ครบกำหนดชำระ 
  4. ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง -สมุทรปราการ และ
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) งบประมาณ 35,000,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างกอง
รายได้ สำนักการคลัง ตรวจสอบและประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อแจ้ง สจส.ชำระภาษี ตามวันที่ครบ
กำหนดชำระ 
  5. ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง -สมุทรปราการ 
และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (นอกพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร) งบประมาณ 24,000,000 บาท ปัจจุบันอยู่
ระหว่าง หน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบและประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือแจ้ง สจส.ชำระภาษี ตามวันที่ครบ
กำหนดชำระ 
  6. ค่าภาษีที่ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) งบประมาณ 46,135,000บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่าง การจัดทำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการ
ประเมินภาษีฯ ของกองรายได้เพ่ือพิจารณา 
  7. ค่าบำรุงรักษาทางเดินยกระดับ (Sky Walk) จากสถานีอุดมสุข-สถานีบางนา และทางเดิน
ยกระดับ (Sky Walk) เชื่อมต่อทางเดินจากถนนเทิดไทถึงท่าเรือตากสิน-เพชรเกษม งบประมาณ 12,200,000 บาท 
เห็นชอบ (TOR) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบรายชื่อบริการและผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน SMEs เพื่อหาตัวผู้
รับจ้าง 
  8. ค่าไฟฟ้าทางเดินยกระดับ (Sky Walk) จากสถานีอุดมสุข-สถานีบางนา และทางเดินยกระดับ  
(Sky Walk) เชื ่อมต่อทางเดินจากถนนเทอดไทถึงท่าเรือตากสิน-เพชรเกษม งบประมาณ 2,247,000 บาท 
ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายตามรอบประจำเดือนตามที่การไฟฟ้านครหลวงแจ้ง  
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  9. ค่าน้ำประปาทางเดินยกระดับ (Sky Walk) จากสถานีอุดมสุข - สถานีบางนา และทางเดิน
ยกระดับ (Sky Walk) เชื่อมต่อทางเดินจากถนนเทิดไทถึงท่าเรือตากสิน -เพชรเกษม งบประมาณ 27,700 บาท 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายตามรอบประจำเดือน ตามท่ีการประปานครหลวงแจ้ง 
  งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง  
  งบประมาณปี 2565 มี 5 รายการ เห็นชอบ TOR และราคากลาง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
กระบวนการ e – Bidding คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม 2565 มี 6 กลุ่ม โซน แต่
แบ่งเป็น  
5 สัญญา มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ ่มกรุงเทพ
ตะวันออก จำนวน 304 หลัง งบประมาณ 5,160,000.- บาท 
  2. งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพเหนือ 
จำนวน 221 หลังงบประมาณ 3,730,000.- บาท 
  3. งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพกลาง 
จำนวน 269 หลังงบประมาณ 4,600,000.- บาท 
  4. งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพใต้ 
จำนวน  219 หลัง งบประมาณ 3,880,000.- บาท 
  5. บำรุงรักษาและทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงธนเหนือและ
กรุงธนใต้ จำนวน 249 หลัง งบประมาณ  4,277,000.- บาท 
  ทั้ง 5 สัญญา อยู่ระหว่างการ e-Bidding ซึ่งคาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างประมาณต้นเดือนมกราคม 
2565  
 

  งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดท่าเทียบเรือคลองผดุงกรุงเกษม  
  หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
   โครงการบำรุงรักษาและทำความสะอาดท่าเทียบเรือคลองผดุงกรุงเกษม จำนวน 11 ท่า 
งบประมาณ 1,158,000.- บาท ระยะเวลา 12 เดือน ความคืบหน้า เห็นชอบ TOR และราคากลางเรียบร้อย
แล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการ e – Bidding คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม 2565 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  1. โครงการก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งกรุงเทพมหานคร ตาม
แนวเส้นทางสัมปทาน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 - 2565 จำนวนเงิน 256,250,000 บาท ระยะเวลา
ดำเนินการ 450 วัน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 งบประมาณ 199,837,000.00 บาท 
     ผลการดำเนินงาน  สำนักการจราจรและขนส่ง ลงนามจ้าง บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชันแนล 
จำกัด ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 484 วัน ระยะเวลาเกินกว่า
สัญญารวม 34 วัน ความคืบหน้างานติดตั้งลิฟต์ ทั้งหมด 19 ตัว ติดตั้งแล้วเสร็จพร้อม Balance Load จำนวน 
12 ตัว อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน  4 ตัว และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 ตัว  
  หมวดรายจ่ายอื่น (โครงการต่อเนื่อง) 
  1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต งบประมาณ 
510,000,000 บาท ปัจจุบันอยู ่ระหว่าง รฟม. สรุปยอดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินของโครงการให้
กรุงเทพมหานคร พิจารณา เป็นการชำระค่าดอกเบี ้ยเง ินกู ้ในการรับโอนโครงการ ซึ ่งชำระหนี ้ผ ่าน
กระทรวงการคลัง โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งยอดชำระหนี้เป็นรายเดือน  
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  2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ งบประมาณ 502,580,000 
บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ขออนุมัติชำระหนี้ตามที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลังแจ้ง 
จำนวน 213,176,715.65 บาท  
  3. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร งบรายจ่ายอ่ืน 
รายการผูกพัน งบประมาณ 795,859,478.00 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่าง จัดทำข้อมูลเสนอคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ สัญญาจ้างโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาตรวจรับฯ 
  4. โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle bus) 
เส้นทาง ดินแดง - BTS สนามเป้า (B2) งบประมาณ 28,629,000.- บาท ระยะเวลา 630 วัน ความคืบหน้า 
ได้ประกวดราคา e-Bidding ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ยื่นเสนอราคา วันสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม 2564 สำนักงานระบบขนส่ง (สขส.) ยกเลิกการประมูล e-Bidding เนื่องจากมีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง
รายเดียว ดังนั้น จึงประกวดราคา e-Bidding ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง    
คณะกรรมการฯพิจารณาผล e-Bidding ครั้งที่ 2 
  5. โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle bus) 
เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า - ARL ลาดกระบัง (B3) งบประมาณ 25,559,000.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 
630  วัน ประกวดราคา e-Bidding ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ยื่นเสนอราคาวันสุดท้ายเมื่อวันที่ 
30 สิงหาคม 2564 สำนักงานระบบขนส่ง ยกเลิกการประมูล e-Bidding เนื่องจากมีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว 
ดังนั้น จึงประกวดราคา e-Bidding ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง คณะ
กรรมการฯ พิจารณาผล e-Bidding ครั้งที่ 2 

6. โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม (ปี 2562-2565) งบประมาณ  
62,648,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 840 วัน ปัจจุบันอยู่ในช่วงการทดลองเดินเรือโดยให้บริการฟรี และ
อยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องการเก็บค่าโดยสาร คาดว่าจะเริ่มเก็บค่าโดยสารประมาณเดือนมีนาคม 2565 
ซึ่งจะเก็บในอัตรา 10 บาทตลอดสาย โดยกรมเจ้าท่าเป็นผู้พิจารณาเรื่องการกำหนดค่าโดยสาร 
  7. โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร (ปี 2563-
2568) งบประมาณ 34,400,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1,320 วัน ความคืบหน้าของโครงการ 
ยกเลิก e-Bidding ครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว และเห็นชอบขอจ้างเพื่อดำเนินการ e-
Bidding ครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างเผยแพร่ลงเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 3-8 ธันวาคม 2564 จะประกาศประกวดราคา 
e-Bidding วันที่ 9 ธันวาคม 2564 -11 มกราคม 2565 ยื่นเสนอราคาวันที่ 12 มกราคม 2565 
  8. โครงการจัดหารถและบริหารจัดการเดินรถสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ โครงการต่อเนื่อง (ปี 2564-2567) งบประมาณ 11,700,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 
1,050 วัน อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อบัญญัติ และขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการจาก 4 
ปี (2564-2567) เป็น 5 ปี (2564-2568)  
 3. กองระบบเทคโนโลยีจราจร มี 2 โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
ของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มที่ 10 จำนวน 6 เส้นทาง  ระยะทางรวม 10.1 กิโลเมตร ลงนามสัญญาวันที่ 31 
มกราคม 2563 เริ่มสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดสัญญา 23 สิงหาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 
570 วัน วงเงินจ้าง 53,714,000.- บาท  
  2. โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 
ของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มท่ี 2 จำนวน 3 เส้นทาง  ระยะทางรวม 4.9 กิโลเมตร 
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 4. กองนโยบายและแผนงาน มี 1 โครงการ ดังนี้ 
 โครงการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร  ปี 
2564-2565 โดยในปีงบประมาณ 2564 จัดกิจกรรมไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ    โรค
ติดเชื ้อโควิด จึงได้ขยายเวลาออกไป 123 วัน ตามแผนงาน ซึ ่งได้เริ ่มจัดประชุมบ้างแล้ว ในส่วนของ
ปีงบประมาณ 2565 จากเดิมที่ของบประมาณไว้ 20,000,000 บาท ลดลงเหลือ 10,000,000 บาท ซึ่งจะ
ปรับแผนงานลงมา จากระยะเวลา 270 วัน เหลือ180 วัน และปรับลดกิจกรรมบางอย่างออกไป ขณะนี้อยู่
ระหว่างร่างขอบเขตงาน 
                    คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ว่ากรณีเอกชนและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับ
ระบบสาธารณูปโภคใต้ดินได้ ขุดเจาะพ้ืนที่บริเวณทางเท้าเพ่ือนำพ้ืนที่ใต้ดินไปใช้ประโยชน์ เช่น การวางท่อร้อยสาย
สื่อสาร ท่อร้อยสายไฟฟ้า การวางท่อประปา และอ่ืน ๆ ทำให้ทางเท้าและเกาะกลางถนนชำรุดเสียหาย ซึ่งพ้ืนที่
ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครควรศึกษาข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการขอใช้
พ้ืนที่ใต้ดินเพ่ือให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บรายได้จากการใช้พื้นที่ใต้ดินดังกล่าวได้ 
 

ด้านที่ 3 การติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
1. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชน 
    กรุงเทพมหานคร ตามแนวเส้นทางสัมปทาน 
 

  คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ
ก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ตามแนวเส้นทางสัมปทาน 
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ ่มสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕0 วัน โดยผู้รับจ้าง คือบริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
 แผนการดำเนนิงาน 
  1. ตามแนวเส้นทางสัมปทาน จำนวน 24 สถานี ลิฟต์ที่ต้องติดตั้ง 96 ตัว ติดตั้งแล้ว 68 ตัว  
จะติดตั้งเพ่ิม 19 ตัว ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้ง 9 ตัว  
  2. แนวเส้นทางส่วนต่อขยายที่ 1 
      2.1 สายสุขุมวิท (อ่อนนุช-แบริ่ง) จำนวน 5 สถานี ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร ลิฟต์ที่ต้อง
ติดต้ัง 20 ตัว ดำเนินการติดตั้งครบแล้วทั้ง 20 ตัว  
      2.2 สายสีลม ช่วงที ่ 2 (วงเวียนใหญ่-บางหว้า) จำนวน 4 สถานี ระยะทาง 5.30 
กิโลเมตร ลิฟต์ที่ต้องติดตั้ง 24 ตัว ดำเนินการติดตั้งครบแล้วทั้ง 24 ตัว  
 3. แนวเส้นทางส่วนต่อขยายที่ 2 แบ่งเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่  
      3.1 ช่วงเขียวใต้ (แบริ่ง-เคหะสมุทรปราการ) จำนวน 9 สถานี ระยะทาง 12.80 กิโลเมตร 
ลิฟตท์ีต่้องติดตั้ง 36 ตัว ดำเนินการติดตั้งครบแล้วทั้ง 36 ตัว  
      3.2 ช่วงเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) จำนวน 16 สถานี ระยะทาง 18.40 
กิโลเมตร ลิฟต์ที่ต้องติดตั้ง 64 ตัว ดำเนินการติดตั้งครบแล้วทั้ง 64 ตัว  
 ลิฟต์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้ง จำนวน ๙ ตัว ประกอบด้วย 
  ๑. สถานีสะพานตากสิน จำนวน ๔ ตัว จะดำเนินการก่อสร้างไปพร้อมกับการปรับปรุง
สถานี 

  2. สถานีศาลาแดง  จำนวน ๒ ตัว (ชั้นพื้นดิน) เนื่องจากติดระบบสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้าใต้
ดิน) 
  3. สถานีชิดลม จำนวน ๑ ตัว (ชั้นพ้ืนดินฝั่งขาเข้า) เนื่องจากทางเท้าแคบ 



273 
 

   ๔. สถานีเพลินจิต จำนวน ๑ ตัว (ชั้นพ้ืนดินฝั่งขาเข้า) เนื่องจากทางเท้าแคบ 
  ๕. สถานีเซนต์หลุยส์ จำนวน ๑ ตัว (ชั้นพื้นดินฝั่งขาเข้า) อยู่ระหว่างหาพื้นที่ติดตั ้งที่
เหมาะสมซึ่งตามแนวเส้นทางสัมปทานจะเหลือ ๑๖ สถานี ลิฟต์ ๑๙ ตัว ซึ่งผลงาน ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔  
ความก้าวหน้างาน ๙๔.๔๗ % ความล่าช้า ๕.๕๓ % เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และปัญหาอุปสรรคจากการก่อสร้างเอง ซึ่งทางผู้รับจ้างได้ทำเรื่องขอขยายระยะเวลา
ก่อสร้างออกไปอีก ๖0 วัน โดยจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ก็จะสามารถใช้ลิฟต์ได้ทั้งหมด  
  ความคืบหน้าการก่อสร้างแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ  
   กลุ่มที่ ๑ สถานีราชดำริ สถานีสุรศักดิ์ สถานีช่องนนทรี สถานีหมอชิต ผลงานประมาณ ๙๘ %          
ถ้าเชื่อมระบบก็สามารถใช้งานได้แล้ว  
   กลุ่มที่ ๒ สถานีพญาไท สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ สถานีสะพานควาย ผลงานประมาณ ๕๕ - ๖0 %  
    กลุ่มที่ ๓ ผลงานประมาณ ๗๕ – ๙๕ %  
 รายละเอียดเนื้องาน ประกอบด้วย 
  1. สิ่งอำนวยความสะดวกในสนามและสำนักงานสนาม จำนวนเงิน ๔๑,๔๗๑,๒๗๔.๙๕ บาท 
ความคืบหน้า 17.22 % 

 2. งานสำรวจและรื้อย้ายสาธารณูปโภค จำนวนเงิน ๗๑,๖๑๕,๒๒๖ บาท ความคืบหน้า  
๒๙.๗๓ % 

 3. งานฐานรากและโครงสร้าง คสล. จำนวนเงิน ๒0,๒๗๕,๗๘๗.0๔ บาท ความคืบหน้า  
๘.๔๒ % 

 4. งานโครงเหล็กโครงสร้างลิฟต์และทางเดิน จำนวนเงิน ๒๑,๙๖0,๕๑๕.0๑ บาท ความคืบหน้า  
๙.๑๒% 

  5. งานจัดซื้อและติดตั้งลิฟต์ ประกอบด้วย 
        ๕.๑ งานจัดซื้อลิฟต์ จำนวนเงิน ๒๒,๑๗๙,๖๓๑ บาท ความคืบหน้า ๙.๒๑ % 

     5.2 ติดตั้งลิฟต์ จำนวนเงิน ๑๕,๑๖๑,๖๕๑ บาท ความคืบหน้า 6.29 % 
  6. งานสถาปัตยกรรมตกแต่งและระบบไฟฟ้าควบคุม จำนวนเงิน 41,842,151 บาท ความ

คืบหน้า 17.37 % 
  7. งานทดสอบระบบลิฟต์และระบบอ่ืนๆ จำนวนเงิน ๖,๓๙๓,๗๖๔ บาท  ความคืบหน้า ๒.๖๕ % 
  รวมมูลค่างาน  ๒๔0,๙00,000 บาท ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูลถึงวันที่ ๑0 

มิถุนายน ๒๕๖๔  แผนงาน ๗๙.๑๗ % ความก้าวหน้างานจริง ๗0.๙๖ % ช้ากว่าแผน ๘.๒๑ % 
  จากกรณีการก่อสร้างที่ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากมีปัญหาอุปสรรค จึงมีประชาชนกลุ่ม
หนึ่งยื่นฟ้องกรุงเทพมหานคร ซึ่งศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้กรุงเทพมหานครชดใช้ค่าเสียหายจากกรณี  ที่ไม่
สามารถดำเนินการก่อสร้างลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการที่สถานีขนส่งรถไฟฟ้า BTS ให้แก่ผู้
ฟ้องคดีเฉพาะรายที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครอันเป็นท้องที่จังหวัดเดียวกับท้องที่ที่ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้า BTS) ตั้งอยู่ เป็นเงินจำนวนรายละ 5,000 บาท จำนวน 25 ราย พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินค่าเสียหาย นับถัดจากวันฟ้องถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และดอกเบี้ย
ตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่  ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ให้ชำระให้แล้ว
เสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษา ซึ ่งพิจารณาเห็นว่าความล่าช้าดังกล่าวส่วนหนึ่ง  มาจาก
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ กทม. ซึ่งเป็นเรื่องท่ี กทม. สามารถที่จะเร่งรัดให้เป็นไปโดยรวดเร็วขึ้นได้ 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
โครงการก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 

ตามแนวเส้นทางสัมปทาน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามคำพิพากษาของศาลปกครอง   
ถ้าไม่เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองจะต้องแถลงให้ศาลปกครองทราบด้วย 
 
 

ประชุมติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 
ที่เกิดจากปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร 
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ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
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ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบจราจรศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
(เสาชิงช้า)  พร้อมการเชื่อมต่อระบบการสั่งการจราจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตามความคืบหน้าการจดัหาพร้อมตดิตัง้กลอ้งโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) 
เพื่อความปลอดภยับริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

(บางพลัด บางกอกน้อย ราษฎร์บูรณะ และสวนหลวง) 
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ติดตามความคืบหน้าโครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย 

ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร  เส้นทางตั้งแต่ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง – ท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน (S6) 
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ติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit) สายบางนา – ท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา 

(ช่วงวัชรพล - ทองหล่อ) 
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ติดตามความคืบหน้าโครงการนำสายส่ือสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านที่ 2 การสนับสนุนงานด้านการบริหารและด้านนิติบญัญัติเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร  
           มี 6 เรื่อง ดังนี้ 
 

                               ติดตามงบประมาณของสำนักการจราจรและขนส่ง 
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ด้านที่ 3 การติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มี 1 เรื่อง ดังนี้ 
 

ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 
ของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ตามแนวเส้นทางสัมปทาน 
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สรุปผลงาน 
คณะกรรมการการระบายน้ำ  

ประจำปี พ.ศ.  2564 
 สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการระบายน้ำ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 
ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 8 คน ดังนี้ 
 

๑. นายภาส ภาสสัทธา ประธานกรรมการ       
๒. พลตำรวจโท ธีระศักดิ์     ง่วนบรรจง รองประธานกรรมการ   
3. นายฉัตรชัย          พรหมเลิศ กรรมการ  
4. นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา กรรมการ  
5. นายเชนทร์   วิพัฒน์บวรวงศ์ กรรมการ  
6. พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล กรรมการ       
7. พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา กรรมการ   
8. นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.  นายชัยวุฒ ิ แจ้งจรัส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

2.  นางสาวจุฑามาศ พลสูงเนิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 

ผลการดำเนินงาน 

 โดยผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ แบ่งภารกิจออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

 ด้านที่ 1 การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของสำนักและสำนักงานเขตต่าง ๆ 

 ด้านที ่ 2 การสนับสนุนงานด้านการบริหารและด้านนิต ิบ ัญญัติเพื ่อขับเคลื ่อนภารกิจของ
กรุงเทพมหานคร 

 ด้านที่ 3 การติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 

 ซึ่งมีรายละเอียดของการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
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ด้านที่ 1 การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและโครงการต่างๆ ของสำนักและสำนักงานเขตต่างๆ  

1. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 

 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต สำนักงานกฎหมายและคดี
กรมธนารักษ์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้รุกล้ำในคลองลาดพร้าวและปัญหาอุปสรรคใน
การดำเนินโครงการ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว 

 ส่งมอบพ้ืนที่ได้ความยาว 26,008 เมตร ยังไม่ส่งมอบพ้ืนที่ความยาว 14,802 เมตร  ตอกเสาเข็ม
แล้ว 24,030 เมตร จำนวน 32,320 ต้น ผู้รับจ้างบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มต้นสัญญา 
15 กันยายน 2559 ระยะเวลาก่อสร้าง 2,047 วันสิ้นสุดสัญญา 22 สิงหาคม 2564 ได้ผลงานก่อสร้าง 
ร้อยละ 55.50 ผลงานตอกเสาเข็ม ร้อยละ 58.84 ความล่าช้าเนื่องจากการส่งมอบพื้นท่ีล่าช้า ส่งมอบพื้นที่ได้
ช่วงสั้นๆ ไม่ต่อเนื่อง  

ปัญหาอุปสรรค 
1. การส่งมอบพ้ืนที่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากยังมีผู้รุกล้ำที่ไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการ  

โครงการกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่  ซึ่งกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเจรจาทำความ
เข้าใจควบคู่กับการใช้มาตรการด้านกฎหมาย 
                2. ผู้รับจ้างทำงานในพ้ืนที่ที่ส่งมอบแล้วล่าช้า สำนักการระบายน้ำได้มีการติดตามและประชุม
เร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง 
               จำนวนบ้านรุกล้ำคลองลาดพร้าวในพ้ืนที่ 8 เขต รวมจำนวน 6,638 หลัง แยกเป็น 
   - อยู่ในแนวก่อสร้างเขื่อนจำนวน 3,761 หลัง กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ ซึ่งยินยอมรื้อย้าย 
จำนวน 3,270 หลัง (รื้อแล้ว 1,779 หลัง ยังไม่รื้อ 1,491 หลัง) ไม่ยินยอมรื้อย้าย จำนวน 491 หลัง 
    - อยู่นอกแนวก่อสร้างเขื่อนจำนวน 2,877 หลัง กรมธนารักษ์รับผิดชอบ ยินยอมรื้อย้าย 
จำนวน 2,181 หลัง (รื้อแล้ว 726 หลัง ยังไม่รื้อ 1,455 หลัง) ไม่ยินยอมรื้อย้าย 696 หลัง 
   ข้อมูลบ้านรุกล้ำคลองลาดพร้าวในพื้นที่เขต 8 เขต ดังนี้ 

             1. เขตบางเขน จำนวนบ้านรุกล้ำ 1,077 หลังคาเร ือนอยู ่ในแนวเขื ่อน 471 หลังคาเร ือน 
รื้อแล้ว 142 หลังคาเรือน ยังไม่รื้อถอน 216 หลังคาเรือน ไม่ยินยอม 113 หลังคาเรือน อยู่นอกแนวเขื่อน  
606 หลังคาเรือน รื้อแล้ว 144 หลังคาเรือน ยังไม่รื้อถอน 246 หลังคาเรือน ไม่ยินยอม 216 หลังคาเรือน 

             2. เขตลาดพร้าว จำนวนบ้านรุกล้ำ 10 หลังคาเรือน อยู่นอกแนวเขื่อน 10 หลังคาเรือน  
รื้อแล้ว 10 หลังคาเรือน  

    3. เขตสายไหม จำนวนบ้านรุกล้ำ 1,434 หลังคาเรือน อยู่ในแนวเขื่อน 762 หลังคาเรือน 
รื้อแล้ว 756 หลังคาเรือน ยังไม่รื้อถอน 2 หลังคาเรือน ไม่ยินยอม 2 หลังคาเรือน อยู่นอกแนวเขื่อน 
669 หลังคาเรือน รื้อแล้ว 173 หลังคาเรือน ยังไม่รื้อถอน 302หลังคาเรือน ไม่ยินยอม 194 หลังคา
เรือน 
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   4. เขตจตุจักร จำนวนบ้านรุกล้ำ 1,135 หลังคาเรือน อยู่ในแนวเขื่อน 777 หลังคาเรือน รื้อ
แล้ว 322 หลังคาเรือน ยังไม่รื้อถอน 230 หลังคาเรือน ไม่ยินยอม 225 หลังคาเรือน อยู่นอกแนวเขื่อน 358 
หลังคาเรือน รื้อแล้ว 165 หลังคาเรือน ยังไม่รื้อถอน 81 หลังคาเรือน ไม่ยินยอม 112 หลังคาเรือน 

   5. เขตห้วยขวาง จำนวนบ้านรุกล้ำ 1,568 หลังคาเรือน อยู่ในแนวเขื่อน 1,070 หลังคาเรือน  
รื้อแล้ว 125 หลังคาเรือน ยังไม่รื้อถอน 912 หลังคาเรือน ไม่ยินยอม 33 หลังคาเรือน อยู่นอกแนวเขื่อน  
498 หลังคาเรือน รื้อแล้ว 454 หลังคาเรือน ยังไม่รื้อถอน 368 หลังคาเรือน ไม่ยินยอม 44 หลังคาเรือน 

   6. เขตวังทองหลาง จำนวนบ้านรุกล้ำ 124 หลังคาเรือน อยู่ในแนวเขื่อน 124 หลังคาเรือน  
รื้อแล้ว 120 หลังคาเรือน ยังไม่รื้อถอน 3 หลังคาเรือน ไม่ยินยอม 1 หลังคาเรือน  

   7. เขตดอนเมือง จำนวนบ้านรุกล้ำ 351 หลังคาเรือน อยู่ในแนวเขื่อน 159 หลังคาเรือน รื้อ
แล้ว 103 หลังคาเรือน ไม่ยินยอม 56 หลังคาเรือน อยู่นอกแนวเขื่อน 192 หลังคาเรือน รื้อแล้ว 19 หลังคา
เรือน ยังไม่รื้อถอน 58 หลังคาเรือน ไม่ยินยอม 115 หลังคาเรือน 

   8. เขตหลักสี่ จำนวนบ้านรุกล้ำ 942 หลังคาเรือน อยู่ในแนวเขื่อน 388 หลังคาเรือน รื้อแล้ว  
201 หลังคาเรือน ยังไม่รื้อถอน 126 หลังคาเรือน ไม่ยินยอม 61 หลังคาเรือน อยู่นอกแนวเขื่อน 554 หลังคา
เรือน รื้อแล้ว 139 หลังคาเรือน ยังไม่รื้อถอน 400 หลังคาเรือน ไม่ยินยอม 15 หลังคาเรือน 

 ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินการกับผู้รุกล้ำ 

 - การใช้มาตรการทางกฎหมาย (ฟ้องศาล) 

 1. กรมธนารักษ์ใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยแจ้งความร้องทุกข์กับผู้บุกรุกจำนวน 73 ราย ใน
คลองลาดพร้าวและบางซื่อ ในข้อหาตามมาตรา 360  แห่งประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 9,108 ทวิ  
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยในชั้นของเจ้าพนักงานสอบสวน (สถานีตำรวจนครบาล) ได้สอบสวนและสรุป
สำนวนส่งสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว จำนวน 73 ราย ซึ่งสรุปผลทางกฎหมายดังนี้ 

- สำนักงานอัยการสูงสุด (โจทก์) ส่งฟ้องศาลอาญา จำนวน 26 ราย 
- กระทรวงการคลัง (โจทก์) ชนะคดี จำนวน 21 ราย 
- อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี จำนวน 5 ราย 

   2. อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการจำนวน 39 ราย 

   3. ผู้ต้องหาถึงแก่ความตายจำนวน 4 ราย 

   4. ผู้ต้องหาขอประนีประนอมยอมความจำนวน 4 ราย 

 - เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ศาลอาญาพิจารณาแล้วคู่ความ ไม่สามารถไกล่เกลี่ย 
ประนปีระนอมกันได้ จึงกำหนดให้สืบพยาน 26 คดี โดยออกหมายนัดสืบพยาน ได้แก่ กรมธนารักษ์ พอช. 
สำนักการระบายน้ำ และจำเลยทั้ง 26 ราย ในช่วงเวลาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา 

   คำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 มาตรา 108 ทวิ  วรรค
สอง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 360 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย



284 
 

หลายบท ให้ลงโทษฐานทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 360 จำคุก 2 ปรับ 30,000 บาท ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน ปรับ 
20,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม
มาตรา 29 และมาตรา 30 ให้จำเลย คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทนและบริวารของจำเลยออกไปและรื้อถอนอาคาร
สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ออกไปจากที่ดินราชพัสดุ และให้จำเลยจัดทำที่ราชพัสดุดังกล่าวกลับอยู่ในสภาพเดิม 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

       1. การรื้อย้ายจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าให้ครอบคลุมพื้นที่ท่ีต่อเนื่องกันด้วย เพ่ือส่งมอบ
พ้ืนที่ให้ผู้รับจ้างได้ระยะทางที่ยาว เพื่อให้โครงการดำเนินการได้คืบหน้าเร็วขึ้นต้องมีการกำหนดโซนให้ชัดเจน 
วางแผนงานให้ชัดเจน โดยเฉพาะบ้านที่ยินยอมแล้วต้องเร่งรัดดำเนินการรื้อย้าย ส่วนกรณีการดำเนินคดี
กับผู้ไม่ยินยอม ควรดำเนินคดีอาญาควบคู่ไปพร้อมกัน พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

       2. จำเป็นต้องมีการวางแผนดำเนินการ เร่งรัดให้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลอง
ลาดพร้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยพิจารณาดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายด้วยความรอบคอบ เสมอภาคและ
ถูกต้อง และการดูแลรักษาสภาพพ้ืนที่คลองมิให้เกิดกรณีการรุกล้ำขึ้นใหม่ 

 3. การดำเนินคดีกับผู้รุกล้ำคลองลาดพร้าว ถ้าไม่มีคำขอทุเลาการบังคับคดี โดยตามกฎหมาย 
เมื่อมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้รื้อถอนบ้านรุกล้ำแล้ว ถือว่ามีผลที่จะบังคับได้แล้ว ตามหลักกฎหมายการ
อุทธรณ์ไม่มีผลต่อการทุเลาการบังคับคดี ยกเว้นแต่ มีการขอคุ้มครองชั่วคราว ขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาล 
ฉะนั้น ในกรณีนี้สามารถบังคับได้เลย เพราะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ ถ้าปล่อยให้มีการประวิงคดีแล้ว การดำเนิน
โครงการต่างๆ ของรัฐจะมีความล่าช้ามากจนเกิดความล้มเหลวได้ 

                      4. กรมธนารักษ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และสำนักการระบายน้ำ 3 หน่วยงานหลักที่
ต้องทำงานร่วมกัน ควรจะมีการบูรณาการแผนงานที่ชัดเจนและวางตารางเวลาการดำเนินงานให้ชัดเจน เพราะ
มิฉะนั้น ยิ่งเวลานานไปประชาชนจะเกิดความสงสัยว่าภาครัฐจะดำเนินการจริงหรือไม่ จึงเกิดการต่อรองและ
ประวิงเวลาออกไปและทำให้พวกที่ต่อต้านหาแนวร่วมในการต่อต้านโครงการเพิ่มขึ้นไปอีก และประเด็นการ
บังคับใช้กฎหมายก็เป็นเรื ่องสำคัญต้องรวดเร็ว เคร่งครัดและชัดเจน ต้องประชุมหารือร่วมกัน เพื่อให้การ
ดำเนินการตามกฎหมายสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 5. กรณผีู้รุกล้ำไมม่ีความม่ันใจที่จะย้ายออกไป เนื่องจากไมเ่ชื่อมั่นว่าการทำงานของภาครัฐ 
จะจริงจังย้ายออกไปแล้วจะมีที่อยู่หรือไม่ ยกตัวอย่าง กรณีการดำเนินการกับบ้านรุกล้ำบริเวณป้อมมหากาฬ ที่
สามารถรื้อย้ายออกไปได้หมด เพราะมีที่อยู่ชั่วคราวรองรับก่อนที่บ้านใหม่ของ พอช. จะสร้างเสร็จ และมีการ
ดำเนินการอย่างจริงจังจนประสบความสำเร็จ สามารถรื้อย้ายบ้านรุกล้ำออกไปได้ท้ังหมด 

6. สำนักงานกฎหมายและคดี ไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับการดำเนินคดีกับผู้รุกล้ำได้โดยตรง  
แต่ควรมีการติดตามผลการดำเนินการของแต่ละเขตและให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายแก่ผู ้บริห าร
กรุงเทพมหานคร 
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2. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรจากสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ 

 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
เขื่อนคลองเปรมประชากรจากสุดเขตกรุงเทพมหานคร ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ โดยสรุปดังนี้ 

 โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรจากสุดเขตกรุงเทพมหานคร ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์  

                ช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่ถึงบริเวณหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ความยาวประมาณ 581 เมตร 
ประมาณการค่าก่อสร้าง 62 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 224 วัน (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 

 ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนน 
สรงประภา ความยาวรวมประมาณ 5,000 เมตร ประมาณการค่าก่อสร้าง 675 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง  
18 เดือน ดำเนินการปี 2564 – 2565 (ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนธันวาคม 
2564 ความล่าช้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเวลานาน) 

 ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ ความยาวประมาณ 10,000 เมตร ประมาณ
การค่าก่อสร้าง 1,300 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 24 เดือน ดำเนินการปี 2564 – 2565 (ดำเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างคาดว่าได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนธันวาคม 2564 ความล่าช้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเวลานาน) 

 ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ ความยาวประมาณ 10,700 เมตร  
ประมาณการค่าก่อสร้าง 1.406 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2563 – 2565  (ลงนามสัญญาเมื่อวันที่  
3 ธันวาคม 2563) 

 หมายเหตุ 

 1. โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ชว่งที่ 4 ลงนามสัญญา เมื่อวันที ่3 ธันวาคม 2563 
เริ่มต้นสัญญา วันที่ 4 ธันวาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 มกราคม 2566 (ระยะเวลา 780 วัน) โดย
ขณะนี้อยู่ระหว่างทำงานตอกเสาเข็มเข่ือน 

 2. โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 และ ช่วงที่ 3 อยู่ระหว่างข้ันตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 งานก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 1 (จากคลองบ้านใหม่ถึงบริเวณหมู่บ้านแกรนด์คาแนล) 
 งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ (เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562) 

 - ก่อสร้างเข่ือน พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสีย และทางจักรยาน ได้ความยาว 581 เมตร (รวม 2 ฝั่ง) 
 - ไม่มีการรื้อย้ายบ้านรุกล้ำออกจากพ้ืนที่ (มีการรื้อเฉพาะส่วนที่ยื่นกีดขวางแนวก่อสร้าง                    
   จำนวน 11 หลัง) 
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 โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ 
 ความยาวคลองประมาณ 5,350 เมตร คิดเป็นความยาวเขื่อน 10,700 เมตร 
 - พ้ืนที่ก่อสร้างมีบ้านรุกล้ำ จำนวน 13 ชุมชน จำนวนบ้านรุกล้ำ 1,469 หลัง 
 - อยู่ในพ้ืนที่เขตหลักสี่ จำนวน 9 ชุมชน บ้านรุกล้ำ จำนวน 1,175 หลัง รื้อย้ายแล้ว จำนวน 146 หลัง 
 - อยู่ในพื้นท่ีเขตจตุจักร จำนวน 4 ชุมชน (จำนวนบ้านรุกลำ้ 294 หลัง) 
 - ได้รับงบประมาณ ปี 2563 โดยเป็นเงินอุดหนุนรัฐบาล 50 เปอร์เซ็นต์ และงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร 50 เปอร์เซ็นต์ 
 - ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เริ่มต้นสัญญา 4 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 22 มกราคม 2566 ระยะเวลาก่อสร้าง 780 วัน 

 - ก่อสร้างเข่ือน พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสีย และทางเดินหลังเขื่อน ความยาวเขื่อน 10,700 เมตร 
(ความยาวคลองประมาณ 5,350 เมตร) 
 ผลงาน 

 1. ส่งมอบพื้นท่ีได้ความยาวประมาณ 850 เมตร จากพ้ืนที่ทั้งหมด 10,700 เมตร  
 (คิดเป็น 8 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ทั้งโครงการ) 
 2. ตอกเสาเข็ม ได้จำนวน 948 ต้น จากทั้งหมด 15,600 ต้น  
 (คิดเป็น 6.08 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเสาเข็มทั้งโครงการ) 
 3. งานติดตั้งแผงกันดินได้ 938 ช่อง 
 4. งานรางระบายน้ำ ได้ความยาว 535 เมตร 
 5. งานทางเดินหลังเขื่อนได้ความยาว 408 เมตร 
 (คิดเป็นผลงาน 4.82 เปอร์เซ็นต์ แผนงาน 9.86 เปอร์เซ็นต์) 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

 กรณีการจัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้บุกรุกริมคลองเปรมประชากรนั้น ขอให้หน่วยงาน 
ทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาในเชิงบูรณาการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็น
การจัดระเบียบสังคม ลดความขัดแย้ง ทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามต่อไป 

3. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2)  

 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมและลงพ้ืนที่ร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพ่ือติดตามความคืบหน้า  
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2) โดยสรุปได้
ดังนี้  
 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน(ครั้งที่ 2) 

 วัตถุประสงค์ 

       1. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนที่เขตคันนายาว บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางชันและบริเวณใกล้เคียง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 1.56 ตร.กม. 

                 2. แก้ไขปัญหาการจราจรและการขนส่งทางน้ำให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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                 3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ำบริเวณคลองแสนแสบ เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณน้ำ 
ที่มาจากด้านทิศเหนือในช่วงฤดูน้ำหลาก 

                 4. ชว่ยให้การหมุนเวียนถ่ายเทน้ำจากเขตมีนบุรี เขตคันนายาว เขตบางกะปิทำให้สภาพน้ำ 
ในคลองดีขึ้น 

 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ 

                 1. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางชันและบริเวณใกล้เคียงและแก้ไขปัญหา 
การจราจรการขนส่งทางน้ำ ให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
                   2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ำในคลองแสนแสบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำที่มาจากด้าน 
ทิศเหนือในช่วงฤดูน้ำหลาก 
 

 ปริมาณงาน 

1. สร้างประตูเรือสัญจรพร้อมประตูระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง 
2. สร้างเข่ือน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดด้านหลัง) ตามแบบเลขที่ RB.151605 – B1 ความยาว 

ประมาณ 2,480 เมตร 
3. สร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ชนิด Solar Cell) จำนวน 136 ชุด 
4. ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S3 จำนวน 44 แห่ง 
5. สร้างห้องควบคุมประตูระบายน้ำพร้อมที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 แห่ง 

 ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน 

 งบประมาณ   283,800,000 บาท 

 งบประมาณประจำปี 2564 จำนวน  1,000,000 บาท  
 งบประมาณประจำปี 2565 จำนวน  85,600,000 บาท 
 งบประมาณประจำปี 2566 จำนวน  197,200,000 บาท 
 งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
 สถานะโครงการ ลงนามในสัญญาในเดือนสิงหาคม 2564 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

      1. การเดินเรือของบริษัท ครอบครัวขนส่ง จำกัด ใช้เรือที่เป็นพลังงานเครื่องยนต์ แต่การเดินเรือ 
ของกรุงเทพมหานคร ใช้เรือพลังงานไฟฟ้า ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดมลภาวะทางอากาศ กรุงเทพมหานครจึงควร 
หาแนวทางในการบูรณาการการเดินเรือร่วมกันโดยใช้พลังงานสะอาด  

     2. โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ 
ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง - ท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี การดำเนินการในปัจจุบันของสำนักการจราจรและขนส่ง  
ท่าเรือก่อสร้างเสร็จแล้ว เรือไฟฟ้าจัดซื้อแล้วแต่ยังไม่สามารถเดินเรือได้ เนื่องจากติดปัญหาการก่อสร้างประต ู
ระบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชันซึ่งสำนักการจราจรและขนส่งก็มีการ  
ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงการฯและ
งบประมาณได ้
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4. โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณสวนสาธารณะได้สะพานข้ามแยกถนนรัชดาภิเษกตัดถนน
วิภาวดี 

 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำ เพื่อรับทราบโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ
ใต้ดินบริเวณสวนสาธารณะได้สะพานข้ามแยกถนนรัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี โดยสรุปดังนี้ 
                โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณสวนสาธารณะใต้สะพานข้ามแยกถนนรัชดาภิเษกตัด
ถนนวิภาวดีรังสิต เป็นโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณสวนสาธารณะ บ่งบอกถึงการทำงานเชิงรุกดังนี้ 

                1. การระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญทั้งการพัฒนา
ระบบระบายน้ำ เช่น ท่อระบายน้ำ คูคลอง และสถานีสูบน้ำ เพ่ือเร่งระบายน้ำในขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญ
แก้มลิง เพื่อเป็นที่พักน้ำส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาน้ำรอการระบายด้วย การจัดหาแก้มลิงในลักษณะบึงรับน้ำ 
ในกรุงเทพมหานคร เป็นสิ่งที่กระทำได้ยากในปัจจุบัน เนื่องจากพ้ืนที่ได้พัฒนาเป็นเมืองหนาแน่นและมีข้อจำกัด
ในการนำน้ำรอการระบายในผิวจราจรไปเก็บไว้ในบึงตามสวนสาธารณะที่มีอยู่ เนื่องจากคุณภาพน้ำไม่ค่อยดีนัก 
จะส่งผลกับสวนสาธารณะได้ 

                2. จากการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินหรือ Water Bank ที่มีอยู่ เนื่องจากคุณภาพน้ำไม่ค่อยดีนักจะ
ส่งผลกับสวนสาธารณะได้จากการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินหรือ Water Bank เป็นการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและบูรณาการใช้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการบริหารจัดการ
พื้นที่สวนสาธารณะรัชวิภาแห่งนี้ให้สามารถรองรับน้ำจากทางระบายน้ำหลักคลองด่านจากถนนรัชดาภิเษกที่
มักมีปัญหาน้ำระบายไม่ทัน และเกิดปัญหาน้ำรอการระบายอยู่เสมอ น้ำรอการระบายนั้นนำมาเก็บกักไว้ขณะที่
เกิดฝนตกหนักได้ 10,000 ลูกบาศก์เมตร และค่อยระบายออกไปเมื่อสถานการณ์ปกติแล้วเป็นการแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภายนอก ในขณะเดียวกันพื้นที่ภายในจะมีบ่อหน่วงน้ำพลาสติกระดับตื้น เพื่อเก็บน้ำฝน
ไม่ระบายออกไปเป็นภาระต่อระบบระบายน้ำ และนำน้ำฝนนั้นไปใช้งานได้ด้วยการพัฒนา Water Bank ไฟฟ้า
แสงสว่างและกล้องวงจรปิดให้ประชาชนใช้งานเพื่อสันทนาการพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างปลอดภัย  ทั้งนี้ใน
ภาพรวมปัจจุบันกรุงเทพมหานคร      มีแก้มลิงทั้งหมด 33 แห่ง ประกอบด้วยบึงรับน้ำจำนวน 31 แห่ง และ 
Water Bank 2 แห่ง สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ 1.54 ล้านลูกบาศก์เมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ มีแผน
จะดำเนินการอีก 16 แห่ง  

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 1. งานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ตามข้อบัญญัติ 
กรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสมจ่ายขาดฯ หน่วยงานจำเป็นต้องบริหารจัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ 
และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จตามที่กฎหมายกำหนด 
           2. เห็นควรประสานสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้พื้นที่ว่างนำมาจัดทำเป็น
สวนสาธารณะให้เป็นแหล่งพักผ่อนแก่ประชาชนทั่วไป  หรือพื้นที่ใดที่ยังมีพื้นที่ว่างและนำมาใช้ประโยชน์
สาธารณะได้ เห็นควรพิจารณาตามความเหมาะสม เมื่อสำนักงานสวนสาธารณะจัดทำสวนสาธารณะแล้วเสร็จ  
หากพ้ืนที่นั้นอยู่ที่เขตใด ควรส่งมอบให้สำนักงานเขตนั้นดูแลรับผิดชอบต่อไป  
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ด้านที่ 2 การสนับสนุนงานด้านการบริหารและด้านนิติบญัญัติเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร     

1. การติดตามความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครและแนวทางการ
บริหารจัดการรายได้ จากกรณีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ประโยชน์  

 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำ เพื่อพิจารณารายการขอความเห็นชอบ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีของสำนักฯ โดยสรุปได้ดังนี้ 

 สรุปความเป็นมาและความคืบหน้าการดำเนินงานเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 
      1. พ.ศ. 2547 กรุงเทพมหานคร ได้ตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บค่า 

ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2547 แต่ไม่ได้มีประกาศและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
                 2. พ.ศ. 2560 สภากรุงเทพมหานคร มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้พิจารณา 
ดำเนินการแนวทางการบังคับใช้ข้อบัญญัติ 
• สำนักการระบายน้ำแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขข้อบัญญัติฯ และจัดทำร่างแก้ไขข้อบัญญัติ 18 สิงหาคม 2560  
• คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกลุ่มภารกิจด้านการโยธาระบายน้ำมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ 21 กันยายน 

2560 
                 3. พ.ศ. 2562 สภากรุงเทพมหานครให้สำนักการระบายน้ำไปรับฟังความคิดเห็นประชาชน  
สำนักการระบายน้ำไปรับฟังความคิดเห็นประชาชน (มี.ค. - เม.ย. 2562) 
 กรุงเทพมหานครได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2547 ให้มีความเหมาะสม ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนยีมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 136 ตอนพิเศษ 233 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 
 สาระสำคัญข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 
 1. จัดเก็บในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมน้ำ 8 แห่ง ครอบคลุม 21 เขตการปกครอง 
 2. คิดปริมาณการใช้น้ำที่ร้อยละ 80 ของปริมาณการใช้น้ำ 
 3. การแบ่งประเภทของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย แบ่งเป็น 3 ประเภท 
  ประเภทที่ 1 บ้านเรือนที่อยู่อาศัย 
  ประเภทที่ 2 หน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ ศาสนสถาน สถานสาธารณกุศล 
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล โรงเรียนหรือสถานศึกษา อาคารชุด และสถานประกอบการที่ใช้น้ำ 
เฉลี่ย ≤ 2,000 ลบ.ม/เดือน)  
  ประเภทที่ 3 โรงแรม โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และสถานประกอบการที่ใช้น้ำ 
เฉลี่ย > 2,000 ลบ.ม/เดือน 
 แนวทางการดำเนินงานจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร 
 1. แก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2547 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 233 ง เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 
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 2. จัดทำร่างระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง 
    - จัดทำร่างระเบียบและประกาศ : ระบุในข้อบัญญัติ 5 ฉบับ (ดำเนินการจริง 7 ฉบับ) 
  - ขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
  - ประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา 
 3. จัดทำระบบการจัดเก็บ ระบบบริหาร และการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับ 
  - ฐานข้อมูลของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ประสานข้อมูลกับสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง  
การประปานครหลวงและกรมการปกครอง 
  - ระบบออกใบแจ้งหนี้ ระบบการรับชำระ ประสานงานกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
สำนักการคลังและสำนักงานเขต 50 แห่ง 
  - จัดทำโครงการจ้างทำระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 
  - ระบบบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 
  - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับ 
 4. ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 
 คาดว่าจะเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียในปลายปี พ.ศ. 2564 
                 4. พ.ศ. 2563 

1. หนังสือเสนอร่างระเบียบ/ประกาศ ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร นำเรียนผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 

2. คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกลุ่มภารกิจด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ประชุม 3 ครั้ง  
พิจารณาระเบียบ 2 ฉบับ (มิ.ย. - ก.ย. 2563) 

3. โครงการจ้างทำระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่  
5 พฤศจิกายน 2563 

      5. พ.ศ. 2564 
 โครงการจ้างทำระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมตรวจรับ
งาน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 

 โดยหลังจากข้อบัญญัติค่าธรรมเนียมฯ (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 สำนักการระบายน้ำ ได้ตั้งคณะกรรมการกำกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
บำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร มีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (ก.ย. 62 – มี.ค. 2563) ได้ออกประกาศและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องจำนวน 7 ฉบับ ดังต่อไปนี้ 

ประกาศกำหนดเขตพ้ืนที่ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 
ประชุมคณะกรรมการฯ 3 ครั้ง (ต.ค. 62 - ม.ค. 2563) 
 

 มีสาระสำคัญ คือ ประกาศพ้ืนที่บริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร 8 บริเวณครอบคลุม
พ้ืนที่ 21 เขตการปกครอง ได้แก่ เขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก สาทร บางคอแหลม 
ยานนาวา ดินแดง ราชเทวี พญาไท ปทุมวัน บางซื่อ จตุจักร ห้วยขวาง หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ ดุสิต ทุ่ง
ครุ จอมทอง และราษฎร์บูรณะ 
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ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร  
ประชุมคณะกรรมการฯ 2 ครั้ง (พ.ย. 2562 - ม.ค. 2563) 
 มีสาระสำคัญ คือ คิดอัตราค่าธรรมเนียมตามประเภทผู้ใช้น้ำ และให้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นราย
เดือน 
 

แหล่งกำเนิดน้ำเสีย อัตราค่าธรรมเนียม 

แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทท่ี 1 2 บาท/ลูกบาศก์เมตร 

- บ้านเรือนที่พักอาศัยรวมถึงอาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัย ฯ 
- อาคารประเภทอาคารชุด คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ หอพัก รวมทั้ง

อาคารที่อยู่อาศัยรวม 

(ก) ได้รับการยกเว้นใน 
ช่วงแรก 

แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทท่ี 2 4 บาท/ลูกบาศก์เมตร 

1. หน่วยงานของรัฐหรืออาคารที่ทำการของเอกชนหรือองค์กร
ระหว่างประเทศ 
2. มูลนิธิ ศาสนสถาน สถานสาธารณกุศล 
3. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
4. โรงเรียนหรือสถานศึกษา 
5. สถานประกอบการ ที่มีการใช้น้ำเฉลี่ยย้อนหลังหนึ่งปีก่อน
6. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัด  น้ำเสีย ไม่เกิน 2,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนฯ 
7. สถานที่ท่ีใช้ประโยชน์ในลักษณะคล้ายคลึงกันกับ (ก) ถึง 
(ง) 

 

แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทท่ี 3 8 บาท/ลูกบาศก์เมตร 

1. โรงแรม 
2. โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
3. สถานประกอบการ ที่มีการใช้น้ำเฉลี่ยย้อนหลังหนึ่งปี
ก่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เกินกว่า 2,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ฯ 
4. สถานที่ท่ีใช้ประโยชน์ในลักษณะคล้ายคลึงกันกับ (ก) 
ถึง (ข) 
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ประกาศกำหนดสถานที่รับชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร  
ประชุมคณะกรรมการฯ 3 ครั้ง (ก.ย. 2562 - ก.พ. 2563) 

 มีสาระสำคัญ คือ กำหนดสถานที่หรือช่องทางให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียนำ
ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียไปชำระค่าธรรมเนียมแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่พนักงานเจ้าหน้าที่
มอบหมายตามจำนวนเงินที่กรุงเทพมหานครเรียกเก็บ ดังนี้ 

 1. จุดบริการรับชำระเงินของกรุงเทพมหานคร 
  (1) จุดบริการรับชำระเงิน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า 
  (2) จุดบริการรับชำระเงิน ณ สำนักงานเขตทุกเขต 
  (3) ฝ่ายการคลัง สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
 2. จุดบริการรับชำระเงินของธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
 3. ธนาคารที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศวิธีคำนวณปริมาณน้ำที่ใช้ในแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ไม่อาจใช้เครื่องอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำที่ใช้ได ้ 
ประชุมคณะกรรมการฯ 3 ครั้ง (ต.ค. 2562 - ก.พ. 2563) 
 

 มีสาระสำคัญ คือ เจ้าของผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ใช้น้ำบาดาลหรือน้ำจากแหล่งอ่ืนมี
หน้าที่ต้องรายงานปริมาณการใช้น้ำหรือปริมาณน้ำเสีย และแบบคำนวณปริมาณการใช้น้ำตามแบบแนบท้าย
ประกาศ 

 การรายงานปริมาณการใช้น้ำบาดาล 

 1) กรณีผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำบาดาล ให้ใช้ค่าน้ำบาดาล 
ตามปริมาณน้ำบาดาลที่วัดได้จากอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำบาดาลนั้น 
3. ในกรณีที่ไม่อาจรายงานปริมาณการใช้น้ำบาดาลได้ เช่น ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำ  
หรือด้วยเหตุอื่นใด ให้ใช้ค่าน้ำบาดาลตามปริมาณน้ำบาดาลสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล 

 

 การรายงานปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งอ่ืนๆ 

 1) กรณีท่ีติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำใช้ ให้ใช้ค่าปริมาณน้ำใช้ที่วัดได้จากอุปกรณ์นั้นๆ 
 2) กรณีท่ีไม่มีอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำใช้ ให้คำนวณปริมาณการใช้น้ำตามสูตรวิธีคำนวณปริมาณน้ำ 
ที่ใช้ในแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ไม่อาจใช้เครื่องอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำที่ใช้ได้ ที่แนบท้ายประกาศ 
 

ประกาศแนวทางการติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ใช้น้ำประปา  
เพ่ิมเติมจากความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ 

 มีสาระสำคัญ คือ แหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีปริมาณการใช้น้ำประปาและปริมาณน้ำเสียไม่สัมพันธ์กัน 
เช่นอุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวด เครื่องดื่ม เป็นต้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียสามารถติดตั้ง
อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำเสีย โดยให้ใช้ค่าปริมาณ น้ำเสียที่วัดได้จากอุปกรณ์วัดปริมาณน้ ำเสียนั้น และรายงาน
ปริมาณน้ำเสียตามแบบรายงานแนบท้ายประกาศ 
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ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 
สำหรับแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย  
                 สามารถบำบัดน้ำเสียจนได้น้ำทิ้ง ประชุมคณะกรรมการฯ 3 ครั้ง (ต.ค. 2562 - ม.ค. 2563) 
(ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ เรียบร้อยแล้ว) มีสาระสำคัญ คือ  
                 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่อยู่ในพ้ืนที่บริการฯ หากมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด สามารถยื่นคำร้อง ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย โดยแนบรายงานผล
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากหน่วยตรวจวิเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน 2 เดือนย้อนหลัง นับจากเดือนที่
ยื่นคำร้อง และเม่ือได้รับการพิจารณายกเว้น ค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
น้ำเสียต้องส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำทุกเดือน และหากผู้ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเง่ือนไข ต้องชำระค่าธรรมเนียมฯ ตั้งแต่เดือนที่ผิดเงื่อนไขเป็นต้นไป 

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอรับบริการบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำเสียลง
สู่ระบบรวบรวมน้ำเสีย และการระงับการให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
ประชุมคณะกรรมการฯ 5 ครั้ง (ต.ค. 2562 - ก.พ. 2563) 
 

 (ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ เรียบร้อยแล้ว) มีสาระสำคัญ คือ เจ้าของ
หรือผู ้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียที ่อยู ่ในพื ้นที ่บริการฯ และปฏิบัติตามเงื ่อนไขการให้บริการของ
กรุงเทพมหานคร สามารถยื่นคำขออนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำเสียเข้ากับระบบรวบรวมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร
ได้ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียในอัตราที่กฎหมายกำหนด และหากผู้ได้รับการต่อเชื่อมแล้วไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอรับบริการฯ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาระงับการให้บริการบำบัดน้ำเสีย 

 หลังจากคณะกรรมการกำกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร 
พิจารณาแล้วเสร็จทั้ง 7 ฉบับ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ เมื่อ
วันที่ 29 เม.ย. 2563 คณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ มีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (18 มิ.ย. - 29 ก.ย. 
2563) หลังจากนั้นในเดือน ก.พ. 2564 สำนักงานกฎหมายและคดี แจ้งผลการพิจารณาระเบียบ 2 ฉบับและ
ส่งประกาศ 5 ฉบับ คืนเมื ่อวันที ่ 22 ก.พ. 2564 ซึ ่งสำนักการระบายน้ำกำลังทำบันทึกนำเรียนปลัด
กรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาทั้ง 7 ฉบับต่อไป เสนอในเดือนมีนาคมถ้า 
ผู้ว่าฯ ลงนามแล้วนั่นหมายความว่าในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ซึ่งมีเง่ือนไขว่าเมื่อไรที่ผู้ว่าฯ ประกาศพ้ืนที่บริการอีก 60 วันจึงจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย และ
เวลาจะสอดรับกับที่ผู้รับจ้างจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียและออกแบบระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
โดยสรุปคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียได้ในเดือนสิงหาคม 2564  
 การดำเนินการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ 

ปี น้ำเสียเข้าระบบ  
(ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

นำกลับไปใช้ประโยชน์  
(ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

คิดเป็นร้อยละ 

พ.ศ. 2561 844,434 54,515 6.46 
พ.ศ. 2562 809,580 62,415 7.71 
พ.ศ. 2563 899,093 74,000 8.23 
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หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ 

  1. หน่วยงานภายใน 

  - โรงควบคุมคุณภาพน้ำ เพื่อนำไปล้างเครื่องจักร ทำความสะอาดพ้ืน เป็นต้น 
  - สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต เพ่ือรดน้ำต้นไม้ 
  2. หน่วยงานภายนอก เช่น กรมสรรพาวุธทหารบก กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรม
ทหารม้าที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ม1.รอ.) กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน  รับที่ศูนย์การศึกษา
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ วัดบวรนิเวศวิหาร รับที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตน์โกสินทร์ 

หนว่ยงานต่างๆที่รับน้ำที่ผ่านการบำบัดไปใช้ประโยชน์ 
 

หน่วยงานที่รับน้ำ ปริมาณน้ำที่รับ 
(ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

ใช้ในโรงงาน 33,000 

ปรับภูมิทัศน์ 20,000 

สำนักสิ่งแวดล้อม+สำนักงานสวนสาธารณะ 6,500 

สำนักงานเขต 1,400 

วัดบวรฯ 800 

วัดพระราม 9 650 

อ่ืน ๆ (หน่วยงานทหาร/สำนักโยธา/ดับเพลิง/ศูนย์บริการ
สาธารณสุข) 

100 

ปริมาณรวมประมาณ 62,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 

           ปริมาณน้ำที่ผ่านการต่อท่อส่งน้ำ 

            1. งานก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรีไปยังถนนสีลม   
ช่วงถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถึงถนนเจริญกรุง 
            2. งานก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี ไปยังคลองกรวย 
และคูน้ำซอยต้นสน ประมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
             3. ติดตั้งระบบกรองน้ำแบบอัลตร้าฟิลเตรชั่น เพ่ือกรองน้ำที่ผ่านการบำบัด จากระบบบำบัดน้ำเสีย 
ของศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ และนำน้ำที่ผ่านการกรองทำเป็นม่านน้ำตกบริเวณหน้า
อาคาร และนำน้ำที่ผ่านการบำบัดในการปรับภูมิทัศน์ของ สระน้ำภายในสวนวชิรเบญจทัศ สวนจตุจักรและ
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
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                4.  งานก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ไปยังศูนย์เยาวชน
ไทย - ญี่ปุ่น ดินแดง ศูนย์เครื่องมือกล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สวนป่าวิภาวดี สวนป่าบึงมักกะสัน และศูนย์รวม
รถราชเทวี  ประมาณ 4,700 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

รวมทั้งหมดประมาณ 12,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 1. ให้สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานกฎหมายและคดี ไปศึกษาและพิจารณาแนวทาง 
การดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของการนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ว่ามีแนวทางการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียอย่างไร เพื่อเปรียบเทียบเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ท่ีจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานครด้วย 

                 2. แนวทางการบริหารจัดการรายได้กรณีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ประโยชน์  
ซึ่งใช้เพียง 7 % เท่านั้น อีก 93 % ต้องปล่อยทิ้งไป ดังนั้น จะมีแนวทางการบริหารจั ดการน้ำ 93 % ที่ต้อง
ปล่อยทิ้งไปอย่างไรให้เกิดเป็นรายได้หรือประโยชน์กับกรุงเทพมหานคร นอกจากการใช้ประโยชน์ในการเจือจาง
ความสกปรกจากน้ำเน่าเสียในแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้โรงควบคุมคุณภาพน้ำ ซ่ึงสำนักการระบายน้ำต้องคิดต่อยอดไป
ในอนาคตด้วย เนื่องจากในอนาคตถ้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำเดินได้เต็มประสิทธิภาพในหลายโรง ก็จะมีน้ำที่ผ่าน
การบำบัดแล้วในปริมาณมาก ดังนั้น ในอนาคตต้องมีแผนรองรับการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึน 

2. ในกรุงเทพมหานครมีสถานที่ราชการจำนวนมาก เช่น หน่วยงานทหาร หน่วยงานตำรวจ  
หน่วยงานราชการและศูนย์ราชการต่างๆ เป็นต้นจึงควรเชิญชวนและขอความร่วมมือหน่วยราชการดังกล่าว 
นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ได้ 

3. ประเภทของแหล่งกำเนิดน้ำเสียมี 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1. บ้านเรือนที่พักอาศัยฯ  
ประเภทที่ 2 หน่วยงานของรัฐฯ และประเภทที่ 3 โรงแรม/สถานประกอบการฯ สืบเนื่องจากช่วงนี้มีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ดังนั้น ควรจะบังคับใช้กับแหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ 3 ก่อน 

เนื่องจากเป็นประเภทที่มีความเข้มข้นและปริมาณของน้ำเสียมากกว่าประเภทอ่ืน 
 

4. กรุงเทพมหานครใช้งบประมาณเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียจำนวนมาก ดังนั้น ควรนำน้ำที่ผ่าน 
การบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ยกตัวอย่าง เอกชนพร้อมที่จะรับน้ำของกรุงเทพมหานครไปบำบัด
เพ่ิมเติมเพ่ือนำไปขายในชุมชน และสปอร์ตคลับหลายแห่งทีต่้องการน้ำในช่วงหน้าแล้ง 

5. กรุงเทพมหานครควรนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพราะน้ำที่ผ่าน 
การบำบัดถือเป็นทรัพย์สิน ในขณะที่กรุงเทพมหานครนำน้ำประปามาใช้รดน้ำต้นไม้ ซึ่งถือเป็นความสูญเสียที่
เกิดขึ้น 

2. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักการระบายน้ำ  

 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำ เพ่ือพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักการระบายน้ำ โดยมีข้อมูลโดยสรุปดังนี้ 
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 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักการระบายน้ำ 
ทั้งหมดจำนวน 62 รายการ โดยแยกตามหน่วยงานดังนี้ 

1. สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ  
รายการใหม่ จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน    699,500,000.- บาท 
เงินอุดหนุน จำนวน   1     รายการ เป็นเงิน      24,000,000.- บาท 
รวมทั้งสิ้น   723,500,000.- บาท 
- โดยมีข้อมูลโดยสรุป ดังต่อไปนี้ 

  1. งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 2 ตอนคลองเปรมประชากร 
  ระยะเวลาดำเนินการ 200   วัน   งบประมาณ   89,000,000.- บาท 
  งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  ของกรุงเทพมหานคร  
  2. งานก่อสร้างแก้มลิงคลองไผ่สิงโต ช่วงจากอาคารรับน้ำไผ่พิทักษ์ถึงถนนรัชดาภิเษก 
  ระยะเวลาดำเนินการ    200   วัน   งบประมาณ  48,000,000.- บาท  
  งบประมาณประจำปี 2564 (เพ่ิมเติม)  ของกรุงเทพมหานคร 
  3. งานก่อสร้างแก้มลิงวงเวียนบางเขน พื้นที่เขตบางเขน 
  ระยะเวลาดำเนินการ  200   วัน   งบประมาณ   35,000,000.- บาท 
  งบประมาณประจำปี ปี พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม)  ของกรุงเทพมหานคร    
  4. งานปรับปรุงแก้มลิงบึงสีกัน พ้ืนที่เขตหลักสี่ 
  ระยะเวลาดำเนินการ  200   วัน   งบประมาณ   15,000,000.- บาท 
  งบประมาณประจำปี ปี พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม)  ของกรุงเทพมหานคร 

5. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองพระโขนง บริเวณหมู่บ้านเปรมฤทัยจากซอย 1  
ถึงซอย 3 

  ระยะเวลาดำเนินการ   200 วัน   งบประมาณ   20,000,000.- บาท 
  งบประมาณประจำปี 2564 (เพ่ิมเติม)  ของกรุงเทพมหานคร 
  6. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองพระโขนง บริเวณชุมชนริมคลองพระโขนง 
  ระยะเวลาดำเนินการ   200 วัน   งบประมาณ   41,000,000.- บาท 
  งบประมาณประจำปี 2564 (เพ่ิมเติม)  ของกรุงเทพมหานคร 
  7. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองเตย บริเวณชุมชนริมคลองวัดสะพาน 
  ระยะเวลาดำเนินการ   200 วัน   งบประมาณ   15,000,000.- บาท 
  งบประมาณประจำปี 2564 (เพ่ิมเติม)  ของกรุงเทพมหานคร 
  8. งานก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. ริมคลองพระยาราชมนตรี บริเวณชุมชนราชมนตรีร่วมใจ 
  ระยะเวลาดำเนินการ      200   วัน   งบประมาณ       27,500,000.- บาท 
       งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม)  ของกรุงเทพมหานคร 
  9. งานก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. ตระพังแก้ว สวนหลวง ร.9  
  ระยะเวลาดำเนินการ  200   วัน   งบประมาณ   82,000,000.- บาท 
  งบประมาณประจำปี ปี พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม)  ของกรุงเทพมหานคร 
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  10. งานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำในพ้ืนที่เขตหนองจอก 
  ระยะเวลาดำเนินการ  200   วัน   งบประมาณ   50,000,000.- บาท 
  งบประมาณประจำปี ปี พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม)  ของกรุงเทพมหานคร 
  11. งานปรับปรุงแก้มลิงถนนเพชรเกษม บริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์บางแค 
  ระยะเวลาดำเนินการ     200   วัน   งบประมาณ     95,000,000.- บาท 
       งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม)  ของกรุงเทพมหานคร 
  12. งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินหมู่บ้านเศรษฐกิจ 
  ระยะเวลาดำเนินการ     200   วัน   งบประมาณ     182,000,000.- บาท 
       งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม)  ของกรุงเทพมหานคร 
    

   เงินอุดหนุน จำนวน 1 รายการ คือ 
1. งานก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ 
ท่าเรือพายัพ พ้ืนที่เขตดุสิต  

  ระยะเวลาดำเนินการ   200  วัน   งบประมาณ   24,000,000.- บาท 
  งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 งบอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 24,000,000.-  บาท 
 

 2. กองสารสนเทศระบายน้ำ มีจำนวน 1 รายการ คือ 
  1.  ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบประเมินปริมาณฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูล 
  เรดาร์ตรวจอากาศ 
   ระยะเวลาดำเนินการ   180  วัน   งบประมาณ   11,200,000.- บาท 
  งบประมาณเพ่ิมเติมประจำปี พ.ศ. 2564  ของกรุงเทพมหานคร 
 

 3.  สำนักงานระบบควบคุมน้ำ มีจำนวน 4 รายการ ดังนี้ 
  1. ซ่อมระบบควบคุมการเดินเครื่องสูบน้ำ ระดับแรงดันไฟฟ้าปานกลาง (Medium  Voltage  
  System) จำนวน 4 เครื่อง ที่สถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนง 
  ระยะเวลาดำเนินการ   200   วัน   งบประมาณ   22,670,000.- บาท 

2. ซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ 
  ระยะเวลาดำเนินการ    200 วัน   งบประมาณ   40,661,428.- บาท 

3. ซ่อมบำรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้าย่อยที่สถานีสูบน้ำพระโขนงและอุโมงค์
ระบายน้ำ 

คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 
  ระยะเวลาดำเนินการ   200   วัน   งบประมาณ   19,000,000.- บาท 

4. งานปรับปรุงแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณสถานีสูบน้ำพระโขนงฝั่งอาคารสำนักงาน 
  ระยะเวลาดำเนินการ   200   วัน   งบประมาณ   37,600,000.- บาท 
 
 4.  กองระบบท่อระบายน้ำ มีจำนวน 13 รายการ ดังนี้ 

 1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนสวนพลู ชว่งซอยสวนพลู 6 ถึงแยกเทคนิค  
     กรุงเทพ (2 ฝั่ง) 
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  ระยะเวลาดำเนินการ   90 วัน   งบประมาณ  14,400,000.- บาท 
  2. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 71 
  ระยะเวลาดำเนินการ   200 วัน   งบประมาณ  85,000,000.- บาท 
  3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนพัฒนาการ ช่วงแยกพัฒนาการถึงคลองลาว (2 ฝั่ง) 
  ระยะเวลาดำเนินการ   180 วัน   งบประมาณ  40,800,000.- บาท 
  4. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ช่วงจากคลองบางจาก 
  ถึงคลองบางข้ีแก้ง (2 ฝั่ง) 
  ระยะเวลาดำเนินการ   90 วัน   งบประมาณ  14,400,000.- บาท 

5. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนรามคำแหง ช่วงแยกสุวินทวงศ์ถึงแยกราษฎร์อุทิศ 
(2 ฝั่ง) 

  ระยะเวลาดำเนินการ   150   วัน   งบประมาณ  28,800,000.- บาท 
  6. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 55 
  ระยะเวลาดำเนินการ   200   วัน   งบประมาณ  70,000,000.- บาท 
  7. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 40 
  ระยะเวลาดำเนินการ   200   วัน   งบประมาณ  70,000,000.- บาท 
  8. ก่อสร้างระบบระบายน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพ้ืนที่ระหว่างถนนศรีอยุธยาและถนนราชวิถี  
  พ้ืนที่เขตดุสิต 
  ระยะเวลาดำเนินการ   200 วัน   งบประมาณ  155,890,000.- บาท 
  9. ก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบน้ำเสีย บริเวณถนนนครไชยศรีช่วงท่าเรือพายัพ พ้ืนที่เขตดุสิต 
  ระยะเวลาดำเนินการ   200 วัน   งบประมาณ  105,590,000.- บาท 
  10. ก่อสร้างระบบระบายน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยดาวข่างและถนนสุโขทัย  
  พ้ืนที่เขตดุสิต 
  ระยะเวลาดำเนินการ   200 วัน   งบประมาณ  56,250,000.- บาท 

1. ก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพ้ืนที่ระหว่างถนนอำนวยสงครามและ 
ถนนพระรามที่ 5 พ้ืนที่เขตดุสิต   

  ระยะเวลาดำเนินการ   200 วัน   งบประมาณ  65,000,000.- บาท 
2. ก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนอู่ทองใน พ้ืนที่เขตดุสิต 

  ระยะเวลาดำเนินการ   200 วัน   งบประมาณ  125,753,000.- บาท 
3.  ก่อสร้างระบบระบายน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นท่ีระหว่างถนนพระรามที่ 5 และ 
ถนนสวรรคโลก พื้นที่เขตดุสิต 

  ระยะเวลาดำเนินการ   200 วัน งบประมาณ  250,000,000.- บาท 
 

 5.  กองระบบคลอง มีจำนวน 20 รายการ ดังนี้ 
  1. งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองทับช้างบน บริเวณซอยนักกีฬาแหลมทอง 48 
  ระยะเวลาดำเนินการ 120   วัน งบประมาณ   1,120,000.- บาท 
  งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
  ผลการดำเนินงาน   สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา จัดทำแบบ แล้วเสร็จ 
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  2. งานปรับปรุงขยายทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองหน้าโรงเรียนวัดกันตทาราราม 
  ระยะเวลาดำเนินการ     90 วัน   งบประมาณ   358,000.- บาท 
  งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
  3. งานขุดลอกคลองจิก จากถนนรามคำแหงถึงคลองกะจะ 
  ระยะเวลาดำเนินการ    60   วัน งบประมาณ  907,000.- บาท  
  งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
  4. งานขุดลอกคลองบ้านม้า จากคลองแสนแสบถึงคลองประเวศบุรีรมย์ 
  ระยะเวลาดำเนินการ    90   วัน งบประมาณ  4,193,000.- บาท  
  งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
  5. งานขุดลอกคลองลำบึงบ้านม้า จากคลองบ้านม้าถึงคลองจวน 
  ระยะเวลาดำเนินการ    90   วัน งบประมาณ  4,115,000.- บาท  
  งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
  6. งานขุดลอกคลองบางขวด จากถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถึงคลองบางเตย 
  ระยะเวลาดำเนินการ   90   วัน  งบประมาณ  2,018,000.- บาท  
  งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
  7. งานขุดลอกคลองลำเจียก จากคลองขี้เสือใหญ่ ถึงถนนนวมินทร์ 
  ระยะเวลาดำเนินการ    90   วัน งบประมาณ   1,668,000.- บาท  
  งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
  8. งานขุดลอกคลองห้วยขวาง  จากคลองบางซื่อถึงถนนเทียมร่วมมิตร 
  ระยะเวลาดำเนินการ   120 วัน  
  งบประมาณ   งบประมาณประจำปี พ.ศ.2565  จำนวนเงิน 2,460,000 บาท 
  ผลการดำเนินงาน   อยู่ระหว่างการของบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 
  9. ขุดลอกคลองหนองบอน จาก ปตร.คลองหนองบอน ถึงคลองปลัดเปรียง 
   ระยะเวลาดำเนินการ   90   วัน 
  งบประมาณ  งบประมาณประจำปี 2565   5,290,000.- บาท 
  งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

    10 ขุดลอกคลองมะขามเทศ จากคลองจระเข้ขบถึงคลองหนองบอน 
  ระยะเวลาดำเนินการ   90   วัน 
  งบประมาณ  งบประมาณประจำปี 2565   2,030,000.- บาท 
  งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

    11 งานก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองลาดลำภู จากบริเวณถนนพระราม 2  
ถึงบริเวณสวนสมเด็จย่ากรุงเทพมหานคร   

  ระยะเวลาดำเนินการ    270 วัน   งบประมาณ   23,500,000.- บาท 
  งบประมาณของกรุงเทพมหานครปี 2564      

    12 งานก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองราษฎร์บูรณะจากบริเวณถนนราษฎร์บูรณะ ถึงบริเวณ 
วัดประเสริฐสุทธาวาส 
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  ระยะเวลาดำเนินการ   240 วัน   งบประมาณ   16,700,000.-บาท 
  งบประมาณของกรุงเทพมหานครปี 2564      

     13  งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก จากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 ถึงบริเวณมัสยิดดารุลอิบาดะห์ 
(หัวหมากน้อย) 

  ระยะเวลาดำเนินการ   200   วัน งบประมาณ   96,500,000.- บาท 
      งบประมาณของกรุงเทพมหานครปี 2564 

    14 งานก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางจาก จากบริเวณถนนกาญจนาภิเษก ถึงบริเวณ 
คลองยายเทียบ 

  ระยะเวลาดำเนินการ   200 วัน   งบประมาณ   133,500,000.-บาท 
  งบประมาณของกรุงเทพมหานครปี 2564 
                     15 งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางกอกใหญ่จากบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ถึง 

บริเวณคลองบางเชือกหนัง 
  ระยะเวลาดำเนินการ   200 วัน   งบประมาณ   61,500,000.-บาท 
  งบประมาณของกรุงเทพมหานครปี 2564 

    16 งานปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. เดิมคลองผดุงกรุงเกษมช่วงปากคลองเปรมประชากรถึงคูน้ำ 
ข้างทำเนียบรัฐบาล 

  ระยะเวลาดำเนินการ   200 วัน   งบประมาณ   8,400,000.-บาท 
  งบประมาณของกรุงเทพมหานครปี 2564 

17 งานก่อสร้างเขื่อนคูน้ำริมถนนสวรรคโลก จากถนนศรีอยุธยาถึงจุดที่กำหนดให้บริเวณ 
ถนนพิษณุโลก พ้ืนที่เขตดุสิต 

  ระยะเวลาดำเนินการ   200 วัน     งบประมาณ  83,000,000.- บาท       
  งบประมาณของกรุงเทพมหานครปี 2564 

    18 งานก่อสร้างเข่ือนคูน้ำริมถนนพระรามที่ 5 และปรับปรุงเขื่อนคลองเปรมประชากร จาก 
ถนนศรีอยุธยาถึงคลองผดุงกรุงเกษมพร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำ พ้ืนที่เขตดุสิต 

  ระยะเวลาดำเนินการ   200   วัน งบประมาณ  178,000,000.- บาท       
  งบประมาณของกรุงเทพมหานครปี 2564 
                     19 งานปรับปรุงเขื่อนคูน้ำซอยองครักษ์ จากบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4 ถึง 

คลองเปรมประชากร พ้ืนที่เขตดุสิต 
  ระยะเวลาดำเนินการ   200   วัน งบประมาณ  89,000,000.- บาท       
  งบประมาณของกรุงเทพมหานครปี 2564 

20 งานก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากซอยวัดประชาระบือธรรมถึงคลองสามเสน  
พ้ืนที่เขตดุสิต  

  ระยะเวลาดำเนินการ   200   วัน งบประมาณ  200,000,000.- บาท       
  งบประมาณของกรุงเทพมหานครปี 2564 
 6. สำนักงานจัดการคุณภาพนำ้ มีจำนวน 11 รายการ ดังนี้ 
  1. ก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรีไปลงคลองช่องนนทรี 
  ระยะเวลาดำเนินการ    180 วัน งบประมาณ  27,500,000  บาท 
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  งบเพ่ิมเติมปี 2564     
  2. ปรับปรุงบ่อดักน้ำเสียในพ้ืนที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี 
  ระยะเวลาดำเนินการ    180 วัน งบประมาณ  42,000,000  บาท 
  งบเพ่ิมเติมปี 2564   
  3. ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำถนนสวรรคโลก พื้นที่เขตดุสิต 
  ระยะเวลาดำเนินการ    180 วัน งบประมาณ  40,000,000  บาท 
  งบเพ่ิมเติมปี 2564     
  4. ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำช่วงถนนศรีอยุธยา ถึงถนนอู่ทองนอก  
  พ้ืนที่เขตดุสิต 
  ระยะเวลาดำเนินการ    180 วัน งบประมาณ   50,000,000  บาท 
  งบเพ่ิมเติมปี 2564   
  5. ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนพระรามที่ 5 และถนนราชวิถี พ้ืนที่เขตดุสิต 
  ระยะเวลาดำเนินการ    180 วัน งบประมาณ   43,500,000 บาท 
  งบเพ่ิมเติมปี 2564   
  6. ปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียเดิมบริเวณถนนสวรรคโลก พื้นที่เขตดุสิต 
  ระยะเวลาดำเนินการ    180 วัน งบประมาณ     46,000,000 บาท 
  งบเพ่ิมเติมปี 2564    
  7. ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียหลักบริเวณถนนพระรามที่ 5 ถนนราชวิถี ถนนสวรรคโลก และ 
  ถนนศรีอยุธยา พ้ืนที่เขตดุสิต 
  ระยะเวลาดำเนินการ    180 วัน งบประมาณ    65,800,000 บาท 
  งบเพ่ิมเติมปี 2564 
  8. ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณซอยบรมราชชนนี 121 พ้ืนที่เขตทวีวัฒนา 
  ระยะเวลาดำเนินการ    180 วัน งบประมาณ    30,000,000 บาท 
  งบเพ่ิมเติมปี 2564    
  9. ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ช่วงจากถนนพิษณุโลกถึงถนนศรีอยุธยา พ้ืนที่เขตดุสิต 
  ระยะเวลาดำเนินการ    180 วัน งบประมาณ    123,000,000 บาท 
  งบเพ่ิมเติมปี 2564    

     10 เครื่องดูดกลิ่น ขนาด 550 วัตต์ แรงลม 20 - 70 ลบ.ม./นาที แรงดันลม 8 - 30 มิลลิเมตร 
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 1 เครื่อง 

  ระยะเวลาดำเนินการ   180 วัน งบประมาณ   884,500 บาท 
  งบเพ่ิมเติมปี 2564    

     11 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่ม ขนาด 7.50 กิโลวัตต์ ความสามารถในการสูบไม่น้อยกว่า  
1 ลูกบาศก์เมตร/นาที แรงสูบส่งสูงไม่น้อยกว่า 21 เมตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 2 เครื่อง 

  ระยะเวลาดำเนินการ   180 วัน งบประมาณ   738,500 บาท 
งบเพ่ิมเติมปี 2564   
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 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

                1. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้จากเงินสะสมจ่ายขาดของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปรียบเสมือนกับการนำเงินคงคลังมาใช้เพราะฉะนั้น การตั้งโครงการหรือรายการที่จะใช้
งบประมาณดังกล่าว จะต้องพิจารณาเงื่อนไขตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2564  โดยเงื่อนไขการใช้เงินสะสมมีความเข้มงวดมาก ที่สำคัญโดยสรุปก็คือ ต้องเป็นกรณีมีความจำเป็น เป็น
เหตุเร่งด่วนและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ถ้าไม่ได้รับงบประมาณไปดำเนินการจะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชน ดังนั้น ทุกโครงการหรือรายการที่ใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะต้องให้เหตุผลว่า เข้าเงื่อนไข
ดังกล่าว นอกจากนี้การใช้จ่ายเงินสะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานครมีเงื่อนไขว่าจะต้องก่อหนี้และใช้จ่ายให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินปีงบประมาณถัดไป มิฉะนั้นงบประมาณก็จะตกกลับเป็นเงินสะสมทันทีตาม
กฎหมาย ไม่ใช่เพียงการก่อหนี้ผูกพันเหมือนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งถ้าใช้งบประมาณไม่ทันก็สามารถ
ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีได้ แต่การใช้เงินสะสมจ่ายขาดไม่สามารถขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ได้ ดังนั ้น ต้องมั ่นใจว่าทุกโครงการหรือรายการจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน
ปีงบประมาณถัดไป ถ้าไม่สามารถทำได้ ก็ควรถอนออกไป เพ่ือไปขอในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งปัจจุบัน
มีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ระบุว่ากรณีหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการที่ขอ
งบประมาณไปดำเนินการแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากความไม่พร้อมหรือการบริหารงานโครงการมี
ข้อบกพร่องทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อาจจะถือเป็นความบกพร่องที่อาจถูกพิจารณาดำเนินการ
ทางวินัยได ้
 

                 2. การใช้เงินสะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานครที่สำนักการระบายน้ำ เสนอจะต้องพิจารณาว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในการใช้เงินสะสมจ่ายขาด ซึ่งในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ระบุว่าต้องเป็นการดำเนินกิจการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นการ
บริการสาธารณะหรือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือเป็นกิจการที่เพิ่มพูนรายได้ให้กับ
กรุงเทพมหานครและเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครหรือตามกฎหมายกำหนด ซึ่งต้องคำนึงถึงฐานะ
ทางการเงินของกรุงเทพมหานครด้วย โดยสรุปคือ การดำเนินโครงการต่างๆ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 12 
ของข้อบัญญัติดังกล่าว โดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอสภากรุงเทพมหานคร เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การแปรญัตติ
เพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการเดิมขึ้นใหม่จะกระทำมิได้ แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดรายจ่ายได้ 
เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว กรุงเทพมหานครต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกินปีงบประมาณถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ตกเป็นเงินสะสม 
 

                  3. โครงการที ่เสนอมาที ่เป็นลักษณะวงเงินงบประมาณสูงและมีแนวโน้มว่า ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณนี้ ก็จะเป็นปัญหากับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้อง ร ับผ ิดชอบต ่อความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่สภากรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบคือ ต้องคำนึงถึงฐานะเงิน
สะสมของกรุงเทพมหานครโดยจะต้องคงสถานะการคลังของเงินสะสมส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำด้านบุคลากรไว้
ไม่น้อยกว่า 3 เดือนตามระเบียบ ฉะนั้นเงินสะสมที่เป็นเงินคงคลังจะต้องมีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้าน
บาท ก็จะเหลือเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท ประกอบกับจะต้องพิจารณาถึง
สถานการณ์การจัดเก็บรายได้ที่จะเข้ามาด้วย โดยเฉพาะรายได้หลักคือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ลดลงไป
กว่า 10,000 ล้านบาท ดังนั้น เหตุผลนี้ก็เป็นตัวแปรที่ต้องคำนึงถึงฐานะทางการเงินของเงินสะสมว่าจะ
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สามารถใช้จ่ายได้เพียงใด ซึ่งก็มีสำนักใหญ่อีกหลายสำนักที่เสนอของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนมาก 
 

                  4. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ใช้จากเงินสะสมจ่ายขาด 
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกฎหมายมีความเข้มงวดมากทั้งเงื ่อนไขในการของบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ และเงื ่อนไขในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยที่สำนักการระบายน้ำของบประมาณมาทั้งสิ ้น 62 
โครงการหรือรายการ และมี 9 โครงการที่ใช้งบประมาณเกิน 100 ล้านบาท ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการให้
แล้วเสร็จพร้อมการเบิกจ่ายภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 จะดำเนินการทันหรือไม่ เนื่องจากตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสมฯ ไม่มีข้อยกเว้น ถ้าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
เงินที่ยังไม่เบิกจ่ายจะตกกลับไปเป็นเงินสะสมโดยกฎหมายทันที ในการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่การ
ประกวดราคาก็ต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งอาจจะมีการขออุทธรณ์ จึงควรขอในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งบาง
โครงการอาจต้องทำ    การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) 
หรือประชาพิจารณ์ด้วย ดังนั้น ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่จึงมีความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของโครงการ
และเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานด้วย 

5. ให้สำนักการระบายน้ำ พิจารณาดูรายละเอียดโครงการและวงเงินให้ ชัดเจน และใน 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 การแปรญัตติเป็นการพิจารณาตัดเพียง
อย่างเดียวและไม่สามารถนำงบประมาณที่ถูกพิจารณาตัดไปตั้งโครงการใหม่ได้ การคำนวณเชิงเทคนิคจะต้อง
ถูกต้องใช้งบประมาณใกล้เคียงความจริงที่สุด ไม่เช่นนั้นจะเกิดเหตุการณ์ที่โครงการอนุมัติไปแล้วแต่ทำไม่ได้ 
ดังนั้นจะต้องมีความรอบคอบในการคำนวณเชิงเทคนิคด้วย 

3. รายการหรือโครงการที่ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลื่อมปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ของสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขต 

 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขต เพ่ือพิจารณารายการ 
หรือโครงการที่ขออนุมัติเบิกเหลื่อมปี (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้
เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) โดยสรุปได้ดังนี้  
 สรุปรายการหรือโครงการที่ขออนุมัติเบิกเหลื่อมปี (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 ของสำนักการระบายน้ำ 
ดังต่อไปนี้ 

 - รวมทัง้สิ้น 60 รายการ จำนวน 1,446,901,687.00 บาท 
 - ขอยกเลิก 6 รายการ จำนวน 217,874,000.00 บาท 
 - คงเหลือ 54 รายการ จำนวน 1,229,027,687.0 บาท 
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 เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๙ รายการ สรุปได้ดังนี้ 
 

ลำดับ กอง รายการ/โครงการ หมวด
รายจ่าย 

จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

๑ กสน. ค่าจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหลเ่ครือ่ง
เรดาร์ตรวจอากาศ 
กรุงเทพมหานคร 

ค่าตอบแท
นฯ 

๙๗,๕๒๕,000 ขอถอน 
คาดว่าจะลงนาม

สัญญาทัน 
เดือน ก.ย. 64 

   ๒     สพน. โครงการก่อสร้างอุโมงคร์ะบายน้ำคลอง
เปรมประชากร  
จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 

ค่าที่ดินฯ ๕,๗๖0,000      ขอถอน 
ก่อหนี้ผูกพัน

แล้ว 
๓ สพน. โครงการจ้างท่ีปรึกษาควบคุมการ

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบาย
น้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว
ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 

ค่าที่ดินฯ ๔๘0,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๔ สพน. โครงการก่อสร้างอุโมงคร์ะบายน้ำคลอง
ทวีวัฒนาบริเวณคอขวด 

ค่าที่ดินฯ ๑๑,๑๒๑,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๕ สพน. โครงการจ้างท่ีปรึกษาควบคุมการ
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบาย
น้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด 

ค่าที่ดินฯ ๑,000,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

   ๖    สพน. โครงการก่อสร้างอุโมงคร์ะบายน้ำคลอง
แสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสน
แสบและคลองลาดพร้าวถึงบรเิวณซอย
ลาดพร้าว 130 
 

ค่าที่ดินฯ   ๙,๕0๕,๖๔0 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๗ สพน. โครงการจ้างท่ีปรึกษาควบคุมการ
ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบาย
น้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำ
คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึง
บริเวณซอยลาดพร้าว 130 

ค่าที่ดินฯ ๑,๑๑๗,๔00 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๘ สพน. โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย
ช่วงคลองรหัสถึงคลองครุ(ครั้งที่ 2) 

ค่าที่ดินฯ ๑,000,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๙ สพน. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและ
ประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลอง
บางชัน (ครั้งท่ี 2) 

ค่าที่ดินฯ ๑,000,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๑0 สพน. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลอง
หลุมไผ่ - คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2) 

ค่าที่ดินฯ ๑,000,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี
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๑๑ สพน. โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนน
พระราม 6 จากคลองสามเสนลงสูอุ่โมงค์
ใต้คลองบางซื่อ 

ค่าที่ดินฯ ๕,๘๒0,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๑๒ สพน. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนน
พระราม 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้
คลองบางซื่อ 

ค่าที่ดินฯ ๔0,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๑๓ สพน. งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมรมิแม่น้ำ
เจ้าพระยาบริเวณวัดคลองเตยนอก ถึง
บริเวณสำนักงานศุลกากรส่งออกท่าเรือ
กรุงเทพ 

ค่าที่ดินฯ ๗๕,000,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๑๔ สพน. งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมรมิแม่น้ำ
เจ้าพระยา 
ช่วงคลองสาทรถึงซอยเจรญิกรุง 5 

ค่าที่ดินฯ ๙๕,000,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๑๕ สพน. งานปรับปรุงและก่อสร้างแนวป้องกันน้ำ
ท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงถนนบรม
ราชชนนีถึงทางรถไฟสายใต ้

ค่าที่ดินฯ ๔0,000,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๑๖ สคน. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ำคลองเตย 

ค่าที่ดินฯ ๕0,000,000 ขอถอน 
คาดว่าจะลงนาม

สัญญาวันท่ี  
27 ก.ย. 64 

๑๗ กรท. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนว
เส้นทำงรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสนามบิน 
(โครงสร้างใต้ดิน) ช่วงจาก ถนนพระรามที่ 
6 ถึงซอยระนอง 1 

ค่าที่ดินฯ ๓๗๒,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๑๘ กรท. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนว
เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสนามบิน 
(โครงสร้างยกระดับ) ช่วงซอยระนอง 1 ถึง
สนามบินดอนเมือง 

ค่าที่ดินฯ ๑๘๙,000 ขอถอน 
คาดว่าจะลงนาม
สัญญาภายใน 

ก.ย. 64 

๑๙ กรท. ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพระรามที่ 4 
ถนนเกษมราษฎร์ตอนลงคลองหัวลำโพง 

ค่าที่ดินฯ ๓๕,๕00,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๒0 กรท. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 49 ค่าที่ดินฯ ๓๒,๑๓0,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๒๑ กรบ. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรม
ประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขต
กรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหมแ่ละจาก 
หมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา 

ค่าที่ดินฯ ๖,๗๕0,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี



306 
 

๒๒ กรบ. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรม
ประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึง
ถนนแจ้งวัฒนะ 

ค่าที่ดินฯ ๑๓,000,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๒๓ สจน. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย 
(เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง เข้าโรง
ควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง 

ค่าที่ดินฯ ๕๖,๕00,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๒๔ สจน. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย
เพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทย-ุ
คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดิน
แดง 

ค่าที่ดินฯ ๘0,000,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๒๕ สจน. โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรง
ควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงที่ได้รับ
ผลกระทบ จากโครงการรถไฟเช่ือมสาม
สนามบิน 

ค่าที่ดินฯ ๔,0๘0,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๒๖ สจน. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุม
งานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีสัญญาที่ 2  

งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่
ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของ
เขตตลิ่งชันและ เขตบางกอกน้อย) 

ค่าที่ดินฯ ๑,000,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๒๗ สจน. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุม
งานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3  

งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่
ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอก
ใหญ่) 

ค่าที่ดินฯ ๑,000,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๒๘ สคน. โครงการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหาร
จัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสัน
ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 3) 

รายจ่าย
อื่น 

๕๖,000,000 ขอถอน 
คาดว่าจะลงนาม

สัญญาวันท่ี  
2๓ ก.ย. 64 

๒๙ กคจ. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนสำนักงาน
เขต จำนวน 13 รายการ 

งบกลาง 
(๑๒) 

๒๔,๔๖๒,๒๑๙ ขอเบิกเหลื่อมป ี

  รวม ๗0๖,๓๕๒,๒๕๙  
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                 เป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๑ รายการ สรุปได้ดังนี ้

 

ลำดับ กอง รายการ/โครงการ หมวด
รายจ่าย 

จำนวนเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ สคน. ค่าจ้างซ่อมระบบควบคุมการ
เดินเครื่องสูบน้ำระดับ
แรงดันไฟฟ้าปานกลาง 
(Medium Voltage System) 
จำนวน ๔ เครื่อง ท่ีสถานสีูบน้ำ
พระโขนง 

ค่าตอบแทนฯ ๒๒,๖๗0,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๒ สคน. ปรับปรุงตู้เมนไฟฟ้า (MBD) 
๑,๒ สถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ 

ค่าตอบแทนฯ ๔,๗00,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

 

๓ สคน. จ้างเหมาซ่อมเปลีย่นอุปกรณ์
ระบบดับเพลิงที่อุโมงค์ทางลอด
ท่าพระ อุโมงค์ทางลอดบาง
พลัด และอโุมงค์ทางลอด
ถนนจรัญฯ กับถนนบรม 
ราชชนนี 

ค่าตอบแทนฯ ๒,0๕๔,0๘0 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๔ สคน. จ้างเหมาซ่อมเปลีย่นอุปกรณ์
เครื่องเก็บขยะอตัโนมตัิที่สถานี
สูบน้ำคลองบางไส้ไก่ (สะพาน
เจริญนคร ๕) 

ค่าตอบแทนฯ ๒,๙00,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๕ สคน. จ้างเหมาซ่อมเครื่องเก็บขยะ
อัตโนมัตสิายพานลำเลียงขยะ 
และตะแกรงกันขยะหนา้เครื่อง
สูบน้ำ พร้อมทางเดินท่ีสถานีสูบ
น้ำคลองนาซอง 

ค่าตอบแทนฯ ๔,๑๔๕,๑๕0 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๖ สคน. จ้างเหมาซ่อมเปลีย่นชุดท่อดูด 
(Column Pipe) ขนาด 1,400 
มม. พร้อมอุปกรณ์ของเครื่อง
สูบน้ำ หมายเลข 11,13,15 
จำนวน 3 ชุด ที่สถานีสูบน้ำ
คลองสามเสน 

ค่าตอบแทนฯ ๔,๖๓0,๘00 ขอเบิกเหลื่อมป ี
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๗ สคน. จ้างเหมาซ่อมบานประตูระบาย
น้ำพร้อมอุปกรณ์ที่สถานีสบูน้ำ
บึงมักกะสัน (ตอนคลองสามเสน) 
จำนวน ๑ ชุด (๑ ชุด มี ๒ บาน) 

ค่าตอบแทนฯ ๒,๖๑๑,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๘ สคน. จ้างเหมาซ่อมประตูระบายน้ำ
และวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของบึง
รับน้ำบึงกุ่มบางเตย 

ค่าตอบแทนฯ ๒,๓๖๙,๕00 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๙ สคน. จ้างเหมาซ่อมเครื่องเก็บขยะ
อัตโนมัติ หมายเลข 2 ที่สถานี
สูบน้ำคลองบางซื่อ 

ค่าตอบแทนฯ ๒,๔๕0,๗00 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๑0 สคน. จ้างเหมาซ่อมเปลีย่นอุปกรณ์
เครื่องเก็บขยะอตัโนมตัิที่สถานี
สูบน้ำคลองสำเหร่ จำนวน 2 
เครื่อง 

ค่าตอบแทนฯ ๕,๙00,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

11 

 

สคน. 

 

จ้างเหมาเปลี่ยนท่อส่งน้ำประตู
ระบายน้ำทีส่ถานีสูบน้ำคลอง
ซอยรหัส 1 

ค่าตอบแทนฯ 
 

๓,๖๕0,๑๙๘ 
 

ขอเบิกเหลื่อมป ี

๑๒ สคน. ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานไีฟฟ้าย่อย 
ที่สถานีสูบน้ำพระโขนงและ
อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ
และคลองลาดพรา้วลงสู่แม่น้ำ
เจ้าพระยา 
 

ค่าตอบแทนฯ ๑๙,000,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๑๓ สคน. ปรับปรุงแนวเขื่อนป้องกันน้ำ
ท่วมบริเวณสถานสีูบน้ำพระ
โขนง ฝั่งอาคารสำนักงาน 

ค่าที่ดินฯ ๓๗,๖00,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๑๔ กรท. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 71 ค่าที่ดินฯ ๘๕,000,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๑๕ กรท. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
บริเวณถนนพัฒนาการ ช่วงแยก
พัฒนาการถึงคลองลาว (2 ฝั่ง) 

ค่าที่ดินฯ ๔0,๘00,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๑๖ กรท. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
บริเวณถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ 
ช่วงจากคลองบางจากถึงคลอง
บางขี้แก้ง (2 ฝั่ง) 

ค่าที่ดินฯ ๑๔,๔00,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี
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๑๗ กรท. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 55 ค่าที่ดินฯ ๗0,000,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๑๘ กรท. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท ๔0 ค่าที่ดินฯ ๘๑,000,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๑๙ กรท. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
บริเวณถนนสวนพลู ช่วงซอย
สวนพลู 6 ถึงแยกเทคนิค
กรุงเทพ (2 ฝั่ง) 

ค่าที่ดินฯ ๑๔,๔00,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๒0 กรบ. ขุดลอกคลองหนองบอนจาก 
ปตร.หนองบอน ถึงคลอง 
ปลัดเปรียง 

ค่าที่ดินฯ ๕,๒๙0,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๒๑ กรบ. ขุดลอกจิกจากถนนรามคำแหง
ถึงคลองกะจะ 

ค่าที่ดินฯ ๙0๗,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๒๒ กรบ. ขุดลอกคลองบ้านม้าจากคลอง
แสนแสบถึงคลองคลองประเวศ 
บุรีรมย ์

ค่าที่ดินฯ ๔,๑๙๓,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๒๓ กรบ. ขุดลอกบางขวดจากถนน
ประดิษฐ์มนูธรรมถึงคลอง 
บางเตย 

ค่าที่ดินฯ ๒,0๑๘,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๒๔ กรบ. ขุดลอกห้วยขวางจากคลองบาง
ซื่อถึงถนนเทียมร่วมจิตร 

ค่าที่ดินฯ ๒,๔๖0,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๒๕ กรบ. ปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. เดิมคลอง
ผดุงกรุงเกษมช่วงปากคลอง
เปรมประชากรถึงคูน้ำข้าง
ทำเนียบรัฐบาล 

ค่าที่ดินฯ ๘,๔00,000 ขอถอน 
คาดว่าจะก่อหนีไ้ด้ใน

วันท่ี  
      30 ก.ย. 64 

๒๖ สพน. งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคูนาย
กิมสาย 2 ตอนคลองเปรม
ประชากร 

ค่าที่ดินฯ ๘๙,000,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๒๗ สพน. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
ตระพังแก้วสวนหลวง ร.๙ 

ค่าที่ดินฯ ๘๒,000,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๒๘ สพน. งานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำใน
พื้นที่เขตหนองจอก 

ค่าที่ดินฯ ๕0,000,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๒๙ สพน. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำ
ท่วมริมคลองพระโขนง บริเวณ
หมู่บ้านเปรมฤทัย จากซอย 1 
ถึงซอย 3 

ค่าที่ดินฯ ๒0,000,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี
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๓0 สพน. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำ
ท่วมริมคลองพระโขนง บริเวณ
ชุมชนริมคลองพระโขนง 

ค่าที่ดินฯ ๔๑,000,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๓๑ สพน. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำ
ท่วมริมคลองเตย บรเิวณชุมชน
ริมคลองวัดสะพาน 

ค่าที่ดินฯ ๑๕,000,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

  รวม ๗๔0,๕๔๙,๔๒๘  

  

 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ของสำนักงานเขต จำนวน ๑0 รายการ สรุปได้ดังนี้ 

 

ลำดับ หน่วยงาน รายการ/โครงการ หมวด
รายจ่าย 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ สนข.มีนบุร ี ขุดลอกคลองลำพังพวย (มีน
บุรี) ตั้งแต่คลองลำไผ่เหลือง 
(บึงทองหลาง) ถึงคลอง
ตาเสือ แขวงแสนแสบ 

ค่าที่ดินฯ ๓,๒๘0,000 ขอถอน 
คาดว่าจะลงนาม

สัญญาทันใน 
เดือน ก.ย. 64 

๒ สนข.มีนบุร ี ขุดลอกคลองลำตุ๊กตา ตั้งแต่
คลองแยกคลองลำหิน 
ถึงคลองลำต้นไทร แขวงแสน
แสบ 

ค่าที่ดินฯ ๑,๗๙๘,000 ขอถอน 
คาดว่าจะลงนาม

สัญญาทันใน 
เดือน ก.ย. 64 

๓ สนข.มีนบุร ี ขุดลอกคลองแยกคลองลำ
หิน ตั้งแต่คลองลำหินฝั่งใต้  
ถึงคลองลำบึงใหญ่ แขวง
แสนแสบ 

ค่าที่ดินฯ ๓,๗๙๘,000 ขอถอน 
คาดว่าจะลงนาม

สัญญาทันใน 
เดือน ก.ย. 64 

 
๔ สนข.มีนบุร ี ขุดลอกคลองกีบหมู (มีนบรุี) 

ตั้งแต่ลำรางคูคต (มีนบรุี) 
ถึงคลองบางชัน แขวงมีนบุรี 

ค่าที่ดินฯ ๑,๓๖๔,000 ขอถอน 
คาดว่าจะลงนาม

สัญญาทันใน 
เดือน ก.ย. 64 

๕ สนข.ตลิ่งชัน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ลำกระโดงสาธารณะ 
จากถนนบรมราชชนนีถึง 
วัดสมรโกฎิ  

ค่าที่ดินฯ ๒0,๙0๓,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี
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๖ สนข.บางพลัด ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
คลองแยกคลองบางจาก 
ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๕๒ ถึงจุด
ที่กำหนดให้ (ส่วนท่ีเหลือ) 

ค่าที่ดินฯ ๑๒,๙๒๗,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๗ สนข.บางพลัด ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาด
ท้องคลอง) คลองบางพลู 
(จากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึง
ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๗๑) 

ค่าที่ดินฯ ๒0,๘๖๙,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

๘ สนข.จอมทอง ขุดลอกคลองขวาง
ดาวคะนอง จากถนน
พระรามที่ 2  
ถึงคลองดาวคะนอง 

ค่าที่ดินฯ ๒,๙๑๔,000 ขอถอน 
คาดว่าจะลงนาม

สัญญาทันใน 
เดือน ก.ย. 64 

๙ สนข.บางแค ขุดลอกลำกระโดงปลายซอย
เพชรเกษม 51 

ค่าที่ดินฯ ๓๓๘,000 ขอถอน 
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 

 ๑ ก.ย. 64 

๑0 สนข.หลักสี ่ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาด
ท้องคลอง) คลองลาดโตนด 
ช่วงที่๑ 

ค่าที่ดินฯ ๙,00๗,000 ขอเบิกเหลื่อมป ี

 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 งบประมาณท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จะต้องดำเนินการตามข้อ 37 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นอำนาจในการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถกันเงิน
ได้อีกไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณหากพ้นกำหนดดังกล่าวให้เป็นอันพับไป และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หากหน่วยงานดำเนินการล่าช้าจนงบประมาณตกไปจะทำให้เกิดความ
เสียหายต่อทางราชการอาจจะถือเป็นความบกพร่องที่อาจถูกดำเนินการทางวินัยได้  ดังนั้น หน่วยงานที่จะขอ
งบประมาณในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ควรศึกษาข้อมูลของโครงการต่าง ๆ ว่ามีความพร้อมก่อนที่จะขอ
งบประมาณ 

4. ปัญหาและอุปสรรคความล่าช้าของการดำเนินการโครงการต่างๆ ของสำนักการระบายน้ำใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำ เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคความ
ล่าช้าของการดำเนินการโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสรุปดังนี ้

 โครงการต่อเนื่อง จำนวน 25 โครงการ (โครงการเก่า) 

 1. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบ
น้ำและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ) 
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     ปัญหาอุปสรรค 
     - มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำกีดขวางแนวก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
     - มีแนวท่อประปา เสาและสายไฟฟ้ากีดขวางแนวก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. 
 2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและ
คลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 

  ปัญหาอุปสรรค ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เพ่ือแก้ไขการกำหนด
คุณสมบัติ  ผู้ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง 

 3. โครงการจ้างท่ีปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสน
แสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 

     ปัญหาอุปสรรค โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวด
ที่ 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และได้
หารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ข้อสรุปว่าโครงการฯ จะต้องดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  หมวดที่ 3 การจ้างที่ปรึกษา 

 4. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองหลุมไผ่ ตอนคลองลาดพร้าว 

     ปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ DEC238/LP026/63 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563      
แจ้งปัญหาอุปสรรคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประสบปัญหา 

ด้านแรงงาน การขนส่งวัสดุ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ 

 5. โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ 

     ปัญหาอุปสรรค 

     1. ได้รับการอนุญาตให้นำดินออกจากพ้ืนที่ล่าช้า ซึ่งการนำดินออกจากพ้ืนที่จะต้องได้รับ
อนุญาตจากกรมธนารักษ์ก่อน 
     2. การไฟฟ้านครหลวงไม่สามารถติดมาตรวัดกระแสไฟฟ้าได้ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้ปัก
เสาไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในพ้ืนที่ทางเท้าจากสำนักการโยธา 
 6. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำ
เจ้าพระยา 

     ปัญหาอุปสรรค ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างฯ (e-bidding) เนื่องจากมีผู้วิจารณ์ร่างเอกสาร
ประกวดราคาที่เผยแพร่ และคณะกรรมการฯ มีความเห็นให้ปรับปรุงเอกสารประกวดราคาในส่วนของ
ข้อกำหนดเฉพาะงานและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ใหม่ 

 7. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรม
ประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 
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     ปัญหาอุปสรรค โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ   
หมวดที่ 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ     
และได้หารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ข้อสรุปว่า โครงการฯ จะต้องดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา 

 8. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด 

     ปัญหาอุปสรรค ในขั้นตอนการจัดจ้างมีผู้วิจารณ์ TOR และกรมบัญชีกลางได้ออกระเบียบ
เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอเพ่ิมเติม ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคา (ครั้งที่ 1) 

 9. โครงการจ้างท่ีปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวี
วัฒนาบริเวณคอขวด 

     ปัญหาอุปสรรค ในขั้นตอนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างฯ มีผู้วิจารณ์ TOR และ
กรมบัญชีกลางได้ออกระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอเพ่ิมเติม ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคา
โครงการก่อสร้าง (ครั้งที่ 1) และในส่วนโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข TOR ให้สอดคล้องกับ
โครงการก่อสร้างฯ ด้วยจึงเป็นเหตุทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการจัดจ้าง 

 10. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 

       ปัญหาอุปสรรค ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำมีหนังสือแจ้งให้กิจการร่วมค้าฯ ปิดสถานที่
ก่อสร้าง รวมทั้งให้หยุดงานก่อสร้างตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 
34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 

 11. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนอง
บอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 

       ปัญหาอุปสรรค ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำมีหนังสือแจ้งให้กิจการร่วมค้าฯ ปิดสถานที่
ก่อสร้าง รวมทั้งให้หยุดงานก่อสร้างตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 
34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 

 12. โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุน
เทียน 

       ปัญหาอุปสรรค เมื่อเริ่มโครงการมีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางแนวก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 

 13. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางนางจีน 

       ปัญหาอุปสรรค ยกเลิกการประกวดราคา 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว 
ครั้งที่ 2 มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง และมีอุปสรรคสายไฟฟ้า สายสื่อสาร กีดขวาง
งานก่อสร้าง 

 14. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิก 
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       ปัญหาอุปสรรค หาตัวผู้รับจ้างได้เดือนมีนาคม 2563 แต่ไม่มีงบประมาณ เพ่ือทำสัญญา
จ้าง เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 15. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิต 

       ปัญหาอุปสรรค มีอุปสรรคท่อประปา สายไฟฟ้า กีดขวางงานก่อสร้าง 

 16. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย 

       ปัญหาอุปสรรค หาตัวผู้รับจ้างได้เดือนมีนาคม 2563 แต่ไม่มีงบประมาณ เพ่ือทำสัญญา
จ้าง เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 17. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย 

       ปัญหาอุปสรรค การใช้ระบบไฟฟ้าแรงสูงต้องได้รับรายละเอียดราคา และข้อกำหนด
เฉพาะงานจากการไฟฟ้านครหลวง เดือนกรกฎาคม 2562 สำนักการระบายน้ำมีหนังสือประสานรายละเอียด
ราคาและรายละเอียดเฉพาะงาน เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงมีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (work from 
home) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ได้รับรายละเอียดครบถ้วน 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 18. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว จากคลองพญาเวิกถึงคลองลาดพร้าว 

       ปัญหาอุปสรรค 

       - เสาไฟฟ้า สายสื่อสาร ท่อประปา และสิ่งปลูกสร้างบ้านพักอาศัย จำนวน 35 หลัง  
กีดขวางแนวก่อสร้างเขื่อน (อยู่ระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่ดำเนินการรื้อย้าย) 
      - ผู้รับจ้างทำงานได้เฉพาะในส่วนที่ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 19. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลองมหาศรจากบริเวณคลองบางไผ่       
ถึงคลองภาษีเจริญ 

       ปัญหาอุปสรรค ติดอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคกีดขวางแนวการก่อสร้าง 

 20. โครงการก่อสร้างเขื่อน และปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองโอ่งอ่าง และคลองบางลำพู      
จากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ 

       ปัญหาอุปสรรค ติดอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคกีดขวางแนวการก่อสร้าง เสาไฟฟ้าแรงสูง   
แนวต้นไม้ใหญ่ และเป็นงานก่อสร้างซึ่งอยู่พื้นที่ชั้นใน มีปัญหาต่อการขนส่งและกองเก็บวัสดุ 

 21. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะ          
ถึงเทศบาลสงเคราะห์ 

       ปัญหาอุปสรรค มีบ้านรุกล้ำเขตจตุจักร จำนวน 4 ชุมชน เขตหลักสี่ 9 ชุมชน รวม
ประมาณ 1,466 หลัง และสะพานชั่วคราวกีดขวางแนวก่อสร้างเสาและสายไฟ สายสื่อสาร ท่อประปา อยู่ใน
แนวก่อสร้าง 
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 22. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด 

       ปัญหาอุปสรรค  ตรวจรับงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างขอ
ขยายอายุสัญญา 

 23. โครงการจ้างท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบ
บำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 

       ปัญหาอุปสรรค ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินทันภายในปีงบประมาณนี้ เนื่องจากต้องใช้
ระยะเวลา ในการพิจารณางานงวดที่ 6 (ร่างแบบรายละเอียดฯ) และงวดที่ 7 (แบบรายละเอียดฯ) ค่อนข้าง
นาน เพ่ือความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของแบบเพ่ือใช้ในโครงการก่อสร้างอย่างถูกต้องต่อไป 

 24. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุม
คุณภาพน้ำดินแดง 

       ปัญหาอุปสรรค ปี 2561 ได้รับงบประมาณเพ่ือดำเนินการก่อสร้างจากรัฐบาล 
แต่เนื่องจากพ้ืนที่ก่อสร้างมีขนาดใหญ่ (15 ตารางกิโลเมตร) กรุงเทพมหานครจึงได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 
เพ่ือดำเนินการจ้างออกแบบเอง ในปี 2562 ประมูลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 
สำนักการระบายน้ำขออนุมัติยกเว้นการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา กำหนดยื่นข้อเสนอครั้งที่ 2                  
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 

 25. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ - คลอง
ตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง 

      ปัญหาอุปสรรค  

      - มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ก่อสร้าง 

      - ประมูลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว 

      - ประมูลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 

      - สำนักการระบายน้ำขออนุมัติยกเว้นการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา 

 โครงการต่อเนื่อง จำนวน 14 โครงการ (โครงการใหม่) 

 1. โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองรหัสถึงคลองครุ (ครั้งท่ี 2)  

     อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างฯ คาดว่าจะก่อหนี้เดือนสิงหาคม 2564 
ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน สิ้นสุดสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

 2. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ ตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2) 

     อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างฯ คาดว่าจะก่อหนี้เดือนสิงหาคม 2564 
ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน สิ้นสุดสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
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 3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่ - คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2) 

     อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างฯ คาดว่าจะก่อหนี้เดือนสิงหาคม 2564 
ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน สิ้นสุดสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

 4. โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ 

     อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างฯ คาดว่าจะก่อหนี้เดือนสิงหาคม 2564 
ระยะเวลาดำเนินการ 720 วัน สิ้นสุดสัญญาเดือนกรกฎาคม 2566 

 5. โครงการจ้างท่ีปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 
6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ 

     อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 1 
กรกฎาคม 2564  คาดว่าจะก่อหนี้เดือนสิงหาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 720 วัน สิ้นสุดสัญญาเดือน
กรกฎาคม 2566 

 6. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาออก 

     ปัญหาอุปสรรค ล่าช้าเนื่องจากต้องตรวจสอบและขออนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทย  
เพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรคกีดขวางการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โดย 

     - 17 พฤศจิกายน 2563 สำนักการระบายน้ำตรวจสอบพื้นท่ีร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย 
     - 8 ธันวาคม 2563 สำนกัการระบายน้ำ ขออนุญาตการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการ
ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ 
     - 28 มกราคม 2564 การรถไฟแห่งประเทศไทย อนุญาตให้สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการ
ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและมีแก้ไขรายละเอียดเพ่ิมเติมตาม ว.89 
 
 7. โครงการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึกมักกะสันลงสู่แม่น้ำ
เจ้าพระยา (ระยะที่ 3) 

     ปัญหาอุปสรรค แก้ไขรายละเอียดเพ่ิมเติมตาม ว.89 อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด
ราคา (ยื่นข้อเสนอวันที่ 29 มิถุนายน 2564) คาดว่าจะก่อหนี้เดือนสิงหาคม 2564 ระยะเวลาดำเนนิการ 
1,800 วัน สิ้นสุดสัญญาเดือนกันยายน 2569 

 8. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 
(โครงสร้างใต้ดิน) ช่วงจากถนนพระรามที่ 6 ถึงซอยระนอง 1 

     ปัญหาอุปสรรค ทบทวนร่างขอบเขต (TOR) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจาก
คณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐได้แก้ไขประกาศและเอกสารประกวด
ราคาจ้างก่อสร้าง สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง และ
หนังสือคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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 9. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 
(โครงสร้างใต้ดิน) ช่วงจากซอยระนอง 1 ถึงสนามบินดอนเมือง 

     ปัญหาอุปสรรค ทบทวนร่างขอบเขต (TOR) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจาก
คณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐได้แก้ไขประกาศและเอกสารประกวด
ราคาจ้างก่อสร้าง สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง และ
หนังสือคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 10. โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ท่ีได้รับผลกระทบ
จากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน 

       ปัญหาอุปสรรค การสืบราคาวัสดุก่อสร้างและค่ารื้อท้ิงสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้อง 

 11. โครงการจ้างท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย
ธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด บางส่วนของเขตตลิ่ง
ชันและเขตบางกอกน้อย) 

       ปัญหาอุปสรรค มีการแก้ไขขอบเขตของงาน (TOR) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง
กิจการร่วมค้าตามหนังสือของกรมบัญชีกลาง 

 12. โครงการจ้างท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย
ธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) 

       ปัญหาอุปสรรค มีการแก้ไขขอบเขตของงาน (TOR) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง
กิจการร่วมค้าตามหนังสือของกรมบัญชีกลาง 

 13. โครงการจา้งเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำดนิแดง ระยะที่ 4 

       ปัญหาอุปสรรค กระบวนการจัดหาผู้รับจ้างต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบต่างๆ ของทาง
ราชการ ซึ่งต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนประกอบกับ มีระเบียบต่างๆ เวียนแจ้งให้หน่วยงานปฏิบัติ
ตลอด จึงทำให้การจัดหาผู้รับจ้างล่าช้า 

 14. โครงการจา้งเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 4 

       ปัญหาอุปสรรค กระบวนการจัดหาผู้รับจ้างต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบต่างๆ ของทาง
ราชการ ซึ่งต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนประกอบกับ มีระเบียบต่างๆ เวียนแจ้งให้หน่วยงานปฏิบัติ
ตลอด จึงทำให้การจัดหาผู้รับจ้างล่าช้า 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 1. โครงการขนาดใหญ่ของสำนักการระบายน้ำที่ก่อสร้างไม่เสร็จตามกำหนด จะส่งผลกระทบคือ

การให้บริการต่อประชาชนหรือการเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมีความล่าช้า และถ้าเกิดปัญหาน้ำท่วม จะทำให้

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนรวมถึงส่งผลเสียหายทางเศรษฐกิจอีกด้วย ดังนั้น ในโครงการขนาดใหญ่ควรมี



318 
 

คณะกรรมการในการบริหารสัญญา เพ่ือบริหาร กำกับ และควบคุมดูแลรับผิดชอบสัญญาของโครงการต่าง ๆ มี

การประเมินผลงานระหว่างการดำเนินโครงการ แต่ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำ  ใช้การจ้างบริษัทที่ปรึกษา

ดำเนินการแทนจึงละเลยในเรื่องนี้ 

                 2. โครงการก่อสร้างที่มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือบริหารและควบคุมการก่อสร้าง แต่กลับเกิด 
ปัญหาต่าง ๆ ขึ้นในบางโครงการ ดังนั้น สำนักการระบายน้ำควรมีการประเมินว่าการจ้างบริษัทที่ปรึกษามีความ
จำเป็นและคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณหรือไม่ ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาควรมีการแก้ไขปัญหาได้ในเชิงประจักษ์รวมทั้ง
มีสรุปผลรายงานการทำงานเป็นประจำทุกเดือนด้วย 

                  3. ก่อนที่จะดำเนินโครงการต่างๆ ควรตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดจากระบบสาธารณูปโภคทั้ง  
ระบบเพ่ือไม่ให้โครงการเกิดความล่าช้า และไม่เป็นเหตุให้บริษัทผู้รับจ้างต้องขยายสัญญาออกไป 

                  4. กรณีโครงการที่ผู้รับจ้างทิ้งงานทำให้ต้องเสียเวลาในการหาผู้รับจ้างใหม่ และโครงการต้อง 
ล่าช้าทางแก้ไขควรกำชับผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ติดตามควบคุมการทำงานของ 
ผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดเพ่ือจะได้ทราบปัญหาอุปสรรคและหาทางแก้ไขปัญหาได้ทันที 
 

ด้านที่ 3 การติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 

1. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน น้ำเหนือหลาก และน้ำทะเลหนุน  

 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำ เพื่อติดตามตรวจสอบการเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน น้ำเหนือหลาก และน้ำทะเลหนุน ของกรุงเทพมหานคร โดยสรุป
สาระสำคัญได้ดังนี้ 

 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน น้ำเหนือหลาก และน้ำทะเลหนุน 
โดยสำนักการระบายน้ำมีการก่อสร้างเขื่อนเป็นแนวป้องกันริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ คลองมหาสวัสดิ์  
คลองบางกอกน้อย คลองบางเขน จนถึงสุดคลองบางนา เป็นความยาวรวม 78.93 กิโลเมตร จากเดิมเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เขื่อนมีความสูง ๒.๕0 – ๓.00 เมตร โดยระดับน้ำสูงสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วัดได้ที่บริเวณ
ปากคลองตลาดสูง ๒.๕๓ เมตร ทำให้เกิดปัญหาน้ำล้นเข้ามาในพ้ืนที่ ซึ่งปัจจุบันสำนักการระบายน้ำได้เพิ่ม 
ความแข็งแรงและความสูงของเขื่อนเพ่ิมเป็น ๒.๘0 – ๓.๕0 เมตร โดยแนวเขื่อนสูงสุดที่คลองบางเขน
คือ ๓.๕0 เมตร แนวเขื่อนบริเวณปากคลองตลาดสูง ๓.00 เมตร และบริเวณบางนาเขื่อนสูง ๒.๘0 
เมตร ซึ่งสามารถรองรับน้ำที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้ประมาณ ๒ ,๕00 – ๓,000 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที ส่วนระบบการระบายน้ำที่มีการเตรียมการในปัจจุบันคือ สถานีสูบน้ำ ๑๙ 0 แห่ง บ่อสูบน้ำ 
๓๒๙ แห่ง แก้มลิง ๓๑ แห่ง แก้มลิงสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ ๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตร  
 

 - อุโมงค์ระบายน้ำที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ๔ แห่งคือ  
 ๑. อุโมงค์ระบายน้ำประชาราษฎร์สาย ๒ ประสิทธิภาพ ๓0 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
 ๒. อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว ประสิทธิภาพ ๖0 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  
 ๓. อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสัน ประสิทธิภาพ ๔๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที  
 ๔. อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ประสิทธิภาพ ๖0 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  
 ประโยชน์ที่สำคัญคือ ใช้ลดระดับน้ำในคลองสายหลักเพ่ือแก้ปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนที่ 
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 - โครงการบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (Water Bank) ก่อสร้างเสร็จแล้ว ๒ แห่งคือ  
 ๑. Water Bank บริเวณวงเวยีนบางเขน รับน้ำได้ ๑,000 ลูกบาศก์เมตร 
 ๒. Water Bank บริเวณปากซอยสุทธิพร ๒ รับน้ำได้ ๑,000 ลูกบาศก์เมตร 
 ปัจจุบันสามารถแก้ไขน้ำท่วมบริเวณถนนอโศก – ดินแดงได้แล้ว 
 

 - โครงการแก้มลิงเก็บน้ำตามศาสตร์พระราชา ก่อสร้างเสร็จแล้ว ๓ แห่งคือ 
 ๑. งานก่อสร้างแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว ๗๑ 
 ๒. งานก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำเพ่ือเป็นแก้มลิงบึงหมู่บ้านเฟรนด์ชิพ  
 ๓. โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิตติ 
 

 - โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลักระยะที่ 1 จำนวน 10 โครงการ เสร็จแล้ว
จำนวน ๗ โครงการ คือ 
 ๑. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และ
ถนนสวนพลู  
 ๒. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราชและ 
ถนนเจริญกรุง  
 ๓. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี 
 ๔. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) 
 ๕. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา 
 ๖. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)   
 ๗. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนพหลโยธินบริเวณแยก
เกษตรศาสตร์ 
 - โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลักระยะที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ เสร็จแล้ว 
จำนวน ๑ โครงการ คือ 
 ๑. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ 

 โดยจะมีโครงการต่างๆ อีกประมาณ ๓๗ โครงการที่จะเสร็จภายในเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 
2564 ซึ่งจะแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วมจาก ๑๒ จุดเหลือ ๘ จุด และจุดเฝ้าระวังจาก ๔๗ จุดเหลือ ๓๖ จุด  
จากระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น 
 การเตรียมพร้อมรับน้ำเหนือหลากและน้ำทะเลหนุน 

 - ตรวจสอบจุดรั่วซึมของแนวป้องกันน้ำท่วม ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อย และคลอง 
มหาสวัสดิ์ ความยาว 78.93 กิโลเมตร และซ่อมแซมจำนวน 27 จุด ในปี พ.ศ. 2564 
 - เรียงกระสอบทราย ในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันถาวรและบริเวณแนวป้องกันที่มีระดับต่ำ   
ความยาวรวม 2,918 เมตร 
 - ติดตามสถานการณ์น้ำเหนือกับกรมชลประทานและกำหนดเกณฑ์การร่วมบริหารจัดการน้ำ  
ผ่านกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ 
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 - ติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง และส่งเจ้าหน้าที่ตรวจตราทุกชั่วโมงและเตรียมพร้อมให้ 
ความช่วยเหลือประชาชนจุดที่คาดว่าจะมีปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าท่วมพ้ืนที่ 
 - ตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 97 สถานี กำลังสูบรวม  
1,238 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ให้พร้อมทำงานตลอดเวลา 
 

 แนวป้องกันนํ้าท่วมริมแม่นํ้าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ 

 แม่นํ้าเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร รองรับปริมาณนํ้าเหนือหลากได้ประมาณ 2,500 - 
3,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยไม่มีนํ้าล้นตลิ่ง 
 ระดับความสูงแนวป้องกันนํ้าท่วมริมแม่นํ้าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ ์
 - ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา ช่วงสะพานพระราม 7 ถึงสะพานกรุงธนบุรี ความสูง +3.50 เมตร (รทก.) 
 - ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา ช่วงสะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ความสูง +3.25 เมตร (รทก.) 
 - ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา ช่วงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพุทธฯ ความสูง +3.00 เมตร (รทก.) 
 - ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา ช่วงสะพานพุทธฯ ถึงบางนา ความสูง +2.80 เมตร (รทก.) 
 - ริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ ความสูง +3.00 เมตร (รทก.) 
 

 เรียงกระสอบทรายป้องกันน้ำเหนือหลากและน้ำทะเลหนุน 

 เรียงกระสอบทรายริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ในบริเวณท่ีไม่มี
แนวป้องกันถาวร และบริเวณที่แนวป้องกันมีระดับต่ำจำนวน 76 จุด ครอบคลุม 17 เขต 
 -  ความยาว 2,918 เมตร  ความสูง + 2.30 ถึง + 2.40 ม.รทก. 
 -  ปัจจุบันแล้วเสร็จ 100%  ใช้กระสอบไป 92,400 ใบ 
 -  กระสอบบรรจุแล้วคงเหลือ 11,000 ใบ 
 - ความพร้อมกระสอบเปล่า 1,040,000 ใบ 
 
 การเตรียมความพร้อมอ่ืนๆ 

 - Big Bag 200 ใบ, ตะกร้าใส่ทราย 5,150 ใบ, พนังกั้นน้ำฉุกเฉิน 9 เส้น (1 เส้น 15 เมตร) 

 จุดรั่วซึมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 

 - จุดรั่วซึมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำฯ 2 จุด ได้แก่ บริเวณท่าเรือเทเวศร์ และบริเวณศาลเจ้าโรงเกือก  
 - แก้ไขโดยการเรียงกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 
 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

      1. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจประสิทธิภาพการระบายน้ำของ 
กรุงเทพมหานครที่พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบประสิทธิภาพให้เห็นความแตกต่าง ยกตัวอย่างเช่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
กับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ การระบายน้ำดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรและให้สำนักการระบายน้ำเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้องโดยตลอด 
 

                2. ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ที่อาคารสำนักการระบายน้ำ ควรพัฒนา 
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ต่อยอดให้เป็นระบบ Single Command เป็นควบคุมสั่งการเบ็ดเสร็จทั้งระบบ ควบคุมในภาพรวมทั้งระบบ  
ไม่ว่าจะเป็นบ่อสูบน้ำหรือสถานีสูบน้ำตลอดจนอุโมงค์ระบายน้ำให้เห็นจากด้านเหนือลงมา ยกตัวอย่างเช่น  
ตั้งแต่อำเภอบางไทร เขื่อนชัยนาท เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนพระรามหก มีการปล่อยน้ำเท่าไร สามารถตรวจดู 
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครผู้บริหารกรุงเทพมหานครอยู่ที่ศูนย์ควบคุมนี้  
ก็สามารถสังเกตการณ์และสั่งการได้ทั้งหมด 

 3. คลองแนวดิ่งที่รับน้ำจากจังหวัดปทุมธานีแล้วผ่านกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นคลอง  
ลาดพร้าว คลองเปรมประชากร คลองพระยาสุเรนทร์และคลองสามวา ควรต้องมีการเก็บขยะขุดลอกคลอง มี
เครื่องดันน้ำให้น้ำไหลได้ดีแล้วปั๊มออกท่ีแม่น้ำเจ้าพระยา คลองสายหลักถ้าทำให้น้ำไหลได้ดีจะเป็นการระบาย
น้ำที่มีประสิทธิภาพมากและใช้งบประมาณไมสู่งมาก แล้วเม่ือเก็บขยะและขุดลอกคลองแล้ว ก็สามารถปรับปรุง
ให้เป็นคลองสวยน้ำใสได้ 

 4. สำนักการระบายน้ำควรประสานงานกับทั้ง ๕0 สำนักงานเขตว่ามีจุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณใด  
และสำนักฯ ก็ต้องเข้าไปช่วย ในกรณีที่สำนักงานเขตมีกำลังคนไม่เพียงพอร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะ
เร่งด่วน ในระยะยาว ซึ่งในระยะเร่งด่วนหน่วย Best ต้องรีบดำเนินการโดยเรว็อย่ารอจนนำ้ท่วมขังการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยคลองสายรองไม่ควรให้เป็นในลักษณะต่างคนต่างทำ ซึ่งถ้าไม่
ดำเนินการก็จะส่งน้ำไปยังคลองสายหลักและอุโมงค์ระบายน้ำไม่ได้ 

5. แนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีจุดที่ยังไม่มีแนวเขื่อนหรือที่เรียกว่าเป็นแนวฟันหลออยู่หลาย 
จุดซึ่งปัจจุบันยังก่อสร้างเขื่อนไม่ได้ โดยติดปัญหา เช่น คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และ
เมืองเก่าไม่เห็นชอบ หรือมีส่วนรุกล้ำของเอกชน จุดเหล่านี้เป็นจุดอ่อนที่น้ำจะท่วมเข้ามาวิธีการแก้ไขคือ สำนัก
การระบายน้ำทำแนวคันกั้นน้ำชั่วคราวคือ การวางกระสอบทราย ซึ่งเป็นแนวชั่วคราวที่ไม่แข็งแรงและดูไม่
เรียบร้อย จึงควรมีการเร่งรัดการเจรจากับคณะกรรมการฯ ให้ดำเนินการได้ในบางจุด  เช่น บริเวณท่าราชวรดิษฐ์ 
 
 
  6. ในการบริหารจัดการที่ดีต้องคำนึงถึงประโยชน์ก่อนและประหยัดตามมา ซึ่งในการระบายน้ำ 
ที่ดคีวรทำจากจุดเล็กไปหาจุดใหญ่ จากท่อระบายน้ำเล็กไปอุโมงค์ระบายน้ำ จากคูคลองขนาดเล็กไปคลองสาย
หลักขนาดใหญ่ เพราะการระบายน้ำไม่ได้อาศัยจากแรงโน้มถ่วง แต่ใช้ระบบปั๊มสร้างแรงดัน ดังนั้นต้องผลักดัน
น้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ให้ไปถึงปลายน้ำ การระบายน้ำจึงจะมีประสิทธิภาพทั้งระบบ 

 7. ปัจจุบันกรุงเทพมหานครใช้งบประมาณในการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจำนวนมากมาย ดังนั้น 
จะต้องเร่งรัดในการที่จะทำให้อุโมงค์ฯ  มีประสิทธิภาพสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่ และจะต้องแสดงให้
ประชาชนเห็นว่าอุโมงค์ระบายน้ำมีศักยภาพในการแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ 
 

2. แนวทางการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของโครงการบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (Water Bank) เป็นพื้นที่ 
สีเขียว เป็นแก้มลิงแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงน้ำแล้ง 
 

 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำ เพ่ือรับทราบแนวทางการบูรณาการ การใช้ 
ประโยชน์จากพ้ืนที่ของโครงการบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (Water Bank) เป็นพ้ืนที่สีเขียว เป็นแก้มลิงแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงน้ำแล้ง โดยสรุปดังนี้ 
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 โครงการ Water Bank ธนาคารน้ำใต้ดิน ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 1. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ ปากซอยสุทธิพร 2 (บริษัท มานีโสภณ จำกัด) ผลการดำเนินงาน
แล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ 

 2. งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินในที่ดินสาธารณะบริเวณใต้สะพานทางแยกต่างระดับถนนศรี
นครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา (บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)) ผลการดำเนินงาน 80 เปอร์เซ็นต์ 
คาดว่าแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2564 

 3. งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณ สวนสาธารณะใต้สะพานข้ามแยกถนนรัชดาภิเษกตัดถนน
วิภาวดี (บริษัท ทริโอไบรท์ จำกัด) ผลการดำเนินงาน 81 เปอร์เซ็นต์ 

 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข มีแนวสาธารณูปโภคกีดขวางตำแหน่งก่อสร้างท่อเหล็กเหนียว
ขนาด Ø 1.80 เมตร อยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2564 

 โครงการแก้มลิงเก็บน้ำตามศาสตร์พระราชา ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 1. งานก่อสร้างแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 (ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชควิโรจน์ก่อสร้าง) ผลการ
ดำเนินงาน 90 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2564 

 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข มีท่อร้อยสายโทรศัพท์ของ TOT กีดขวางแนวก่อสร้างบริเวณ
ซอยนาคนิวาส 48 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2564 

 2. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำเพ่ือเป็นแก้มลิงบึงหมู่บ้านเฟรนด์ชิพ (บริษัท 

 เดชากร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ 

 3. โครงการก่อสร้างแก้ลิงสวนเบญจกิติ (บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)) ผล
การดำเนินงาน 97 เปอร์เซ็นต์ 

 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  

 - การติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้าล่าช้า เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง ได้รับอนุญาตให้ปักเสาไฟฟ้า
เพ่ิมเติม บริเวณทางเท้าสาธารณะหน้าสวนเบญจกิติ 

 - อยู่ระหว่างหารือกับการไฟฟ้านครหลวงในการติดตั้งหม้อแปลงและมาตรวัดกระแสไฟฟ้าในพ้ืนที่
สวนเบญจกิติ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2564 

 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก ระยะที่ 1 จำนวน 10 โครงการ 

 1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และ
ถนนสวนพลู (ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิโรจน์ก่อสร้าง) ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ 

 2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราชและถนน
เจริญกรุง (บริษัทเรืองฤทัย จำกัด) ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ 
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 3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) (ห้าง
หุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์) ผลการดำเนินงาน 38 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2564 

 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  

 -  การก่อสร้างสถานีสูบน้ำกีดขวางทางเข้า-ออกบ้านเรือนประชาชน ได้รับอนุมัติแก้ไขแบบเพ่ิม – ลด
ปริมาณงานแล้ว  อยู่ระหว่างขยายอายุสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2564 

 4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี 
(บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)) ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ 

 5. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) (บริษัท ตรี
สกุล จำกัด) ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์    

 6. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา 
(บริษัท เรืองฤทัย จำกัด) ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ 

 7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) (บริษัท 
พระราม 2 การโยธา จำกัด) ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ 

 8. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนพหลโยธินบริเวณแยก
เกษตรศาสตร์ (บริษัท รวมนที จำกัด) ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ 

 9. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6 
(บริษัท ริเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)  ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 61 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 
2564 

 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  

 - มีแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร และ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ การประปาฯ มีแผนจะรื้อ
ย้ายแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564 

 - อยู่ระหว่างขยายอายุสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2564 

 10. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 39  
(บริษัท ริเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)  ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 70 เปอร์เซ็นต์  
 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  
 - ติดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า โทรศัพท์ และประปาที่อยู่ใต้ดินและสายอากาศขวางแนวการก่อสร้างบ่อ
รับและบ่อดัน 
 - อยู่ระหว่างขยายอายุสัญญา เนื่องจากรอการแก้ไขแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2564 
 
 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก ระยะท่ี 2 จำนวน 2 โครงการ 
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 1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์ (บริษัท รวมนท์ จำกัด)  
ผลการดำเนินงาน 65 เปอร์เซ็นต์ 
 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข มีแนวท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน แนวท่อประปาและแนวท่อ
ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินกีดขวางตำแหน่งก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2564 
                 2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ (บริษัท ตรีสกุล 
จำกัด) ผลการดำเนินงาน 100 เปอร์เซ็นต์ ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 2 มิถุนายน 2564 
 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพสำหรับพัฒนาเป็น Water Bank ในอนาคตของกรุงเทพมหานคร 
 1. สวนจตุจักร 
 2. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง) 
 3. สวนสันตภิาพ 
 4. สวนเบญจศิร ิ
 สำนักการระบายน้ำจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่
ดังกล่าวรองรับน้ำต่อไป แต่ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ 

 ความคืบหน้า โครงการบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (Water Bank) รัชวิภา กับแนวคิดการพัฒนาแบบ           
Co-Benefits Multifunctional ดำเนินการจัดทำบ่อหน่วงน้ำพลาสติกใต้ดิน (นวัตกรรมประเทศญี่ปุ่น ทำบ่อนำ
ร่องต้นแบบ) ปริมาตร 10,000 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือเป็นแก้มลิงแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

 - รับน้ำรอระบายน้ำจากภายนอก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก ถนนรัชดาภิเษก 

 - เก็บกักน้ำในพ้ืนที่ภายในไม่ระบายออกไปเป็นภาระต่อระบบระบายน้ำในขณะฝนตก เป็นน้ำฝน
สามารถนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ได้ 

 - สร้างการตระหนักรู้แก่ประชาชน ผ่านป้ายให้ความรู้และโมเดลในพ้ืนที่เปิดให้ประชาชนที่สนใจ
สามารถเข้าชมและเรียนรู้ 

 1. จัดทำเป็นบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (แก้มลิง) 
 2. จัดทำสวนสาธารณะ ร่มรื่น Blue & Green Design รักษาพ้ืนที่สีเขียวของเมือง ความสะดวกใน
การปรับปรุง ศาลา ม้านั่ง ห้องน้ำ ลานจอดรถ 
 3. ทำเป็นลานออกกำลังกาย เล่นกีฬา มีอุปกรณ์ มีกิจกรรม สนามบาสเกตบอล วอลเลย์บอล 
ตะกร้อ อุปกรณ์ออกกำลังกาย ลู่เดินวิ่งรอบสวน และลานสเก็ตบอร์ด 
 มีความปลอดภัยในพ้ืนที่ที่ทำกิจกรรมของประชาชน อาทิเช่น  มีไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)  รั้ว  

                แนวทางการบริหารการใช้ประโยชน์พื้นที่ 
  1. สำนักการระบายน้ำ จะเป็นผู้ดูแลระบบบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (Water Bank) 
 2. สำนักการระบายน้ำ จะส่งมอบพ้ืนที่สวนสาธารณะและทรัพย์สินให้แก่สำนักสิ่งแวดล้อมดูแลต่อไป 
 3. สำนักสิ่งแวดล้อมบริหารจัดการและดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
 4. สำนักงานเขตจตุจักรจะดูแลความเรียบร้อยโดยรอบพ้ืนที่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 



325 
 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

 1. ควรเร่งรัดดำเนินโครงการบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (Water Bank) รัชวิภา ให้แล้วเสร็จและเปิดใช้
งานโดยเร็ว หากมีปริมาณฝนตกจำนวนมากจะได้ทดสอบการใช้งานของ Water Bank ว่ามีประสิทธิภาพ
หรือไม่ และเพ่ือเป็นต้นแบบต่อไป 

 2. ควรพิจารณาแนวทางการออกกฎหมายเพ่ือควบคุมให้ที่อยู่อาศัยหรืออาคารขนาดใหญ่ที่มีการ
ใช้น้ำปริมาณมากจัดทำบ่อหน่วงน้ำใต้ดินและบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะ และ
ควรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมของกรุงเทพมหานครรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากน้ำแบบยั่งยืน 

คณะกรรมการการระบายน้ำ ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำ 
เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 
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คณะกรรมการการระบายน้ำลงพ้ืนที่ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต กรมธนารักษ์ และ พอช. 
เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว 
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คณะกรรมการการระบายน้ำประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ 

เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร 
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คณะกรรมการการระบายน้ำประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ 

เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน 
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คณะกรรมการการระบายน้ำประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ 
เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน 

บริเวณสวนสาธารณะได้สะพานข้ามแยกถนนรัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี 
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                                        คณะกรรมการการระบายน้ำ ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำ  
          เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนยีมบำบัดน้ำเสียและแนวทางการ 

          นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ 
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คณะกรรมการการระบายน้ำ ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำ 
ลงพ้ืนที่ตรวจโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนพหลโยธิน 

บริเวณแยกเกษตรศาสตร์ 
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คณะกรรมการการระบายน้ำร่วมกับสำนักการระบายน้ำ  
ลงพ้ืนที่ตรวจการทำงานของอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซ่ือ 

            
 

    
 

 

คณะกรรมการการระบายน้ำร่วมกับสำนักการระบายน้ำ 

ตรวจการทำงานของศูนย์บริหารจัดการน้ำกรุงเทพมหานคร ตามแนวพระราชดำริ 
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คณะกรรมการการระบายน้ำลงพ้ืนที่ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ  
ตรวจแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ 

 
 

 

 

คณะกรรมการการระบายน้ำลงพ้ืนที่ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ 

ตรวจแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณร้านอาหารขนาบน้ำ เขตบางพลัด 
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5. ขอรับทราบความคืบหน้าในการแก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ
และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน                   
พ.ศ. 2564 รวมทั้งระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาสังคมของกรุงเทพมหานคร 

โครงการที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ที่ 
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของสำนักงานเขต ทั้งหมด                   

50 เขต จำนวน 50,000,000 บาท โดยจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขต เขตละ 1,000,000 บาท 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์                  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่จะเสนอให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเ บกษา                 
หากดำเนินการเสร็จแล้วสำนักพัฒนาสังคมจะเวียนหนังสือแจ้งสำนักงานเขตให้ดำเนินการตามแนวทางและ
ขั ้นตอนของสำนักงานเขต โดยที ่ประธานชุมชนจะยื ่นคำร้องต่อฝ่ายพัฒนาชุมชนของสำนักงานเขต                          
เพื่อให้สำนักงานเขตพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายตามรายการทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก                       
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งการขออนุมัติเบิกเหลื่อมปี (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 

สำนักพัฒนาสังคมอยากให้เสร็จทันภายในช่วงเดือนมีนาคม 2565 
 

ร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ซึ่งได้มีการเสนอร่างระเบียบมาแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์                 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการพัฒนากฎหมายด้านงบประมาณการพัฒนาการศึกษา                   
และการพัฒนาสังคม ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 มีการพิจารณาประเภทค่าใช้จ่ายทุนประกอบอาชีพ 
ประกอบไปด้วย 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ทุนประกอบอาชีพทั่วไป 
2. ทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 

จากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 
3. เงินช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนและจำเป็น 
4. ค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล (ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่อง ได้แก่  

ค่าพาหนะ ค่าอาหารระหว่างรักษาพยาบาลเท่าท่ีจำเป็น) 
 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงอาหารตามความจำเป็น 
 

คณะกรรมการการพัฒนากฎหมายฯ ได้พิจารณาประเภทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนประกอบอาชีพ 
สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของโรคติดต่ออันตราย
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการการพัฒนากฎหมายต้องพิจารณากฎหมายอีก
ประเภทเกี่ยวกับระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 
ข้อที่ 4 เงินทุนประกอบอาชีพ ครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาท ซึ่งคณะกรรมการการพัฒนากฎหมายฯ 
จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบและวิเคราะห์รายละเอียดก่อน เนื ่องจากเกรงว่าจะเกิดความซ้ำซ้อน                     
ในการเบิกจ่ายและจะเกิดปัญหาตามมาจึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ นั ้นก็คือ สำนักงานกฎหมายและคดี                   
ไปดำเนินการพิจารณาและนำผลการพิจารณามาเสนอในคณะกรรมการการพัฒนากฎหมายฯ ซึ่งมติที่ประชุม
เห็นควรให้เบิกจ่ายตามระเบียบใดระเบียบหนึ่งได้เพียงฉบับเดียว 
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6. ต ิดตามความคืบหน้าและเยี ่ยมชมพื ้นที ่ในการดำเน ินการพัฒนาศูนย์การเร ียนร ู ้การเกษตร                 
(หนองจอก) เขตหนองจอก  

  คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนฯ ได้ประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าและเยี่ยมชมพื้นที่                
ในการดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้การเกษตร (หนองจอก)  เขตหนองจอก และได้บูรณาการร่วมกับ                     
ทางสำนักพัฒนาสังคม สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตหนองจอก ในการวางแผนพัฒนาฯ และการบูรณาการปรับปรุงพื ้นที่       
“โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร” (10 ไร่ หนองจอก) มีดังนี้ 
  1. การปักแนวขอบเขตพื้นที่ รังวัดที่ดิน หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องสำนักงานเขตหนองจอก 
ช่วงเวลาดำเนินการเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 
  2. การแผ้วถางพ้ืนที่ให้โล่ง เคลียร์ผักตบในคลอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการโยธา 
สำนักงานเขตหนองจอก สำนักการระบายน้ำ และสำนักสิ่งแวดล้อม ช่วงเวลาดำเนินการเดือนพฤศจิกายน -    
ธันวาคม 2564 
  3. ทำรั้วกั้นอาณาเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตหนองจอก สำนักการโยธา                  
และสำนักการระบายน้ำ ช่วงเวลาดำเนินการเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 
  4. การทำถนนในโครงการ (ลูกรัง หินคลุก) หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการโยธา                        
และสำนักงานเขตหนองจอก ช่วงเวลาดำเนินการเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565  
  5. การขุดบ่อน้ำ แก้มลิง ขุดคลองไส้ไก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตหนองจอก 
สำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำ ช่วงเวลาดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565  
  6. การสร้างที ่พักชั ่วคราว (เถียงนา) หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  ได้แก่ สำนักการโยธาและ                      
สำนักการระบายน้ำ ช่วงเวลาดำเนินการเดือนมกราคม – มีนาคม 2565  
  7. การปลูกต้นไม้ในโครงการ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม (สำนักงาน
สวนสาธารณะ) ช่วงเวลาดำเนินการเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565  
  8. การปรับพ้ืนที่ (ไถนา) การทำนาปลูกข้าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตหนอง
จอก  (ฝ่ายโยธา) และสำนักพัฒนาสังคม ช่วงเวลาดำเนินการเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565  
  9. การประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร 
ช่วงเวลาดำเนินการเดือนตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2565  

10. การเขียนแบบวางผัง ประมาณการค่าใช้จ่าย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบของ                 
สำนักงบประมาณฯ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการโยธาสนับสนุนแบบแปลนของสำนักการวางผัง                       
และพัฒนาเมือง) ช่วงเวลาดำเนินการเดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565  

11. การจัดสรรงบประมาณปี 2566 หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ สำนักพัฒนาสังคมขอ
จัดสรรงบประมาณและสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ                        
เดือนธันวาคม 2564 – มิถุนายน 2565  

12. การส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วม/การทำแผนการดำเนินงาน/วางแผนการผลิต                    
การเพาะปลูก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขตหนองจอก ช่วงเวลาดำเนินการ
เดือนตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2565  
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. ขอให้สำนักพัฒนาสังคมติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้
และพัฒนาการเกษตรกับสำนักงานเขตหนองจอก และทางสำนักงานเขตหนองจอกว่าใช้งบประมาณในส่วนใด                       
มาปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว 

2. คณะกรรมการฯ ม ีความเห ็นว ่าควรท ี ่จะม ีการจ ัดลำด ับความสำค ัญในจ ัดทำ
ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้ประชาชนทราบและมีการประสานงานกับสำนักงานประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับรูปแบบที่ใช้ประชาสัมพันธ์ว่าเป็นแบบใด อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ควรปรับ
กระบวนการด้านนี้เพื่อให้เกิด    ผลสัมฤทธิ์ที่ดีและสร้างสิ่งจูงใจให้ประชาชนสนใจโครงการ 

3. ควรมีการประสานความร่วมมือกันทั้ง 3 หน่วยงาน เกี่ยวกับผังบริเวณท่ีสำนักการวางผัง
และพัฒนาเมืองมีการกรรมการดำเนินการตามโครงการฯ ฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตก็ สามารถดำเนินการได้
และต้องมีการปรับแผนในปี 2564 – 2566 เกี่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินการนานเกินไป 

4. การปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเกษตร (หนองจอก) จำเป็นจะต้องดำเนินการไป
ก่อนหากจะรอให้ได้รับงบประมาณเกรงว่าจะเกิดความล่าช้า ควรจะมีขอความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน
ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน โดยเฉพาะสำนักงานเขตจะมีฝ่ายรักษาความสะอาด ทำหน้าที่เก็บ
กวาด รักษาสภาพของพื้นที่ให้คงไว้ และจากที่ได้ลงพื้นที่พบว่าพื้นที่รกมาก สำนักงานเขตควรดูแลภายใต้
โครงการพื้นที่สีเขียวที่สำนักงานเขตได้รับ หากงบประมาณไม่เพียงพอก็สามารถที่จะขอโอนงบประมาณเกี่ยวกับ
โครงการพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมจากสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครจะให้ดำเนินการได้เร็วขึ้น และสำนักพัฒนา
สังคมได้รับงบประมาณก็นำมาพัฒนาต่อเนื่อง  

5. ควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้โครงการโคกหนองนาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเป็นที่รู้จัก                
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สรุปผลงานคณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา  
ประจำปี พ.ศ. 2564 

 
สภากรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา ในคราว
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564  
เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน ดังนี้ 

1. นายสุทธิชัย  ทรรศนสฤษดิ์  ประธานกรรมการ 
  2. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต  รองประธานกรรมการ 
  3. พลเอก คนินทร วงศาโรจน์  กรรมการ 
  4. นางสุกัญญา  สุวัฒนวงศ ์  กรรมการ 

5. นายอัครวัฒน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ  
  1. นางสาวปัทมา  สุรวัตร   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
        กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
        สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
  2. นางเพ็ญวรรณ พิชญานนท์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
        กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
        สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 5 คณะ ดังนี้ 
 

1. คณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา ในพื้นที่เขต
กลุ่มกรุงเทพใต้ โดยมี นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณา 
ตรวจสอบ ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและ
การกีฬา ในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม 
เขตยานนาวา  เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา 

2. คณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา ในพื้นที่เขตกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ โดยมี พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณา 
ตรวจสอบ ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
และการกีฬา ในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ 
เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน 

3. คณะอนุกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา ในพ้ืนที่เขต
กลุ่มกรุงเทพตะวันออก โดยมี พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่
พิจารณา ตรวจสอบ ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวัฒนธรรม       
การท่องเที่ยวและการกีฬา ในพ้ืนที่เขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง 
เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 
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4. คณะอนุกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา ในพ้ืนที่เขตกลุ่ม
กรุงธนเหนือ โดยมี นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการ เพ่ือทำหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ 
ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา ใน
พื้นที่เขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตธนบุรี 
เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตบางพลัด 

5. คณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา ในพื้นที่เขต
กลุ่มกรุงธนใต้ โดยมี นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่
พิจารณา ตรวจสอบ ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและการกีฬา ในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม 
เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ 
 

ผลการดำเนินงาน 
 

1. ติดตามการดำเนินงานของศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกาย พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สรุปได้ดังนี้ 
สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ได้มีหนังสือที่ กห 0314/808 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2542 

ย ินยอมให้กร ุงเทพมหานครใช ้ท ี ่ราชพัสด ุ (องค์การทอผ้า)  ท ี ่อย ู ่ ในความครอบครองของ
กระทรวงกลาโหม จำนวนพื้นที่ 30 ไร่ 80 ตารางวา เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 และได้มีการบันทึกการรับมอบที่ดินเมื ่อวันศุกร์ที ่ 24 
กันยายน 2542 โดยกรุงเทพมหานครได้มีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. วันที่ 8 มกราคม 2543 กรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กสัญจร โดยให้
ศูนย์เยาวชนสวนอ้อยเป็นผู้ดูแลและจัดกิจกรรม 

2. วันที่ 1 พฤษภาคม 2544 เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ศูนย์นันทนาการชุมชน
สวนเกียกกาย 

  3. พ.ศ. 2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์เยาวชนสวนเกียกกาย 
  4. พ.ศ. 2551 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์เยาวชนเกียกกาย 

 5. วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกายตามนโยบายผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) จนถึงปัจจุบัน 
 

 กิจกรรมที่เปิดให้บริการประชาชน ประกอบด้วย ดนตรีไทย/สากล สังคมสงเคราะห์ นาฏศิลป์ 
แจ็สแดนซ์ ไลน์แดนซ์ ศิลปะ ร้องเพลง ภาษาต่างประเทศ แอโรบิคในน้ำ บาสโลป เทเบิลเทนนิส 
บาสเกตบอล ฟุตบอล แบดมินตัน Weight training ว่ายน้ำ เทควันโด ลีลาส แอโรบิค โยคะ เต้าเต๋อซิ่นซี 
ดนตรีไทย ดนตรีสากล เกม หมากกระดาน/สนามเด็กเล่น มุมหนังสือ คหกรรม ฝึกอาชีพ คาราโอเกะ   
ออกกำลังกาย วันและเวลาที่เปิดให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 
และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 18.00 น. วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 06.00 – 20.00 น. (มุมลายคราม
และสนามด้านนอกอาคาร) 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
1. กรณีศูนย์ฯ มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณในการจ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานศูนย์เยาวชน 

และต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอนั้น ควรนำเรื่องนี้หารือกับผู้บริหารขอเพิ่มอัตรา
ค่าบริการกิจกรรมบางประเภทในอัตราที่ไม่สูงมาก หากเทียบกับเอกชนแล้วสถานที่ออกกำลังกายของ
ศูนย์ฯ จะคิดอัตราค่าบริการต่ำ แต่สถานที่และการให้บริการดีกว่าเอกชน หากประชาชนให้ความร่วมมือ
จะเป็นการเพ่ิมศักยภาพของศูนย์ฯ และลดปัญหาการลาออกของอาสาสมัครในระดับหนึ่ง 

2. ควรมีการบูรณาการระหว่างสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักอนามัย และฝ่าย
พัฒนาช ุมชนฯ สำน ักงานเขต ดำเน ินการตามนโยบายสาธารณะในด ้านสม ัชชาส ุขภาพของ
กรุงเทพมหานคร โดยพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นศูนย์กลางการออกกำลังกายในชุมชน 

 

2. พิจารณารายการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับท่ี 1)  
ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
 

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สรุปได้ดังนี้ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดรายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 149,973,860 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 355,874,000 บาท รวม 19 รายการ เป็นเงิน 505,847,860 บาท รายจ่ายอ่ืน 
จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,071,300 บาท รวมทั้งสิ้น 20 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 521,919,160 บาท 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 หลักในการพิจารณา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น  
 ใช้แนวทางตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม ข้อ 12  
   

 3. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับท่ี 2)  
ของสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
  

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สรุปได้ดังนี้ 
สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบ รายการน้ำยาฆ่าเชื้ อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ 

(Natural Disinfectant) ขนาด 20 ลิตร 5,500 ถัง จำนวนเงิน 44,000,000 บาท (สี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) 
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เริ่มดำเนินการเตรียมวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างขอบเขต
งาน/รายละเอียด หนังสือเชิญชวน รายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดหา รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญาและวางแผนการ    
ใช้จ่ายเงิน ในเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน 

คุณสมบัติของน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (Natural Disinfectant) มีส่วนผสมของ 
Bio-surfactant ซึ่งเป็นกรดไขมันจากน้ำมันมะพร้าวทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถซึมเข้าสู่ผิวของเชื้อไวรัส 
และมสี่วนผสม Hydrogen peroxide ในการฆ่าเชื้อโรค สามารถรถเข้าไปฆ่าเชื้อได้ อย่างรวดเร็วภายใน 
1 นาที จุดเด่นที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น คือ ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย มีเอกสารรับรองความ
ปลอดภัย ไม่ระคายเคืองและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ เนื่องจากมีส่วนผสมจากสารสกัดจาก
ธรรมชาต ิ
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
1. ให้ถือปฏิบัติการดำเนินงานให้เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัด 
2. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ต ้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด  
3. การบริหารจัดการ การควบคุมดูแลทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องมีการจัดทำระบบ

บัญชีคุมทรัพย์สินให้ถูกต้อง ข้อมูลที่มีอยู่จริงต้องถูกต้องตรงกันทั้งในทางบัญชีและทางกายภาพ 
เอกสารจะต้องรวบรวมและจัดเก็บไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือรอการตรวจสอบต่อไป 
 

4. รับทราบข้อมูลรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 พร้อม
รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สรุปได้ดังนี้ 
  1. งบประมาณที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้รับจากกรุงเทพมหานคร  

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 หอศิลปฯ ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานคร 
หอศิลปฯ ใช้งบประมาณในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

      1. ใช้เงินสะสมของมูลนิธิหอศิลปฯ 
      2. ใช้รายได้จากการบริหารจัดการพ้ืนที่ เช่น ลานจอดรถ ร้านค้า และบริการอ่ืน ๆ 

    3. ใช้เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น คณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) ในโครงการจรัสแสงสร้างสรรค์ 

    4. ใช้เงินสนับสนุนจากการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยหอศิลปฯ สนับสนุนพื้นที่และทรัพยากร
ที่มี เช่น กิจกรรมเทศกาลศิลปะการแสดง โดยเครือข่ายการละครกรุงเทพ 

2. รายรับ-รายจ่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 
ปีงบประมาณ 2561 รายรับ 41,293,790.58 บาท รายจ่าย 70,923,376.61 บาท 

สรุปมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ -29,629,586.03 บาท 
ปีงบประมาณ 2562 รายรับ 37,028,646.70 บาท รายจ่าย 47,474,090.50 บาท 

สรุปมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ -10,445,443.80 บาท 
ปีงบประมาณ 2563 รายรับ 43,475,260.08 บาท รายจ่าย 59,225,672.58 บาท 

สรุปมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ -15,750,412.50 บาท 
ปีงบประมาณ 2564 รายรับ 32,940,851.46 บาท รายจ่าย 30,750,017.81 บาท 

สรุปมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 2,190,443.65 บาท 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ควรสรุปข้อมูลรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี พร้อม

รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
สภากรุงเทพมหานครได้รับทราบ 

 

5. ขอรับทราบข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อเปิดประเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   
              วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (Bangkok sandbox)  
 

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สรุปได้ดังนี้ 
1. การเปดิประเทศรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัวตามเงื่อนไข เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
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ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงการณ์ยืนยันการเปิดรับนักท่องเที่ยว
โดยไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที ่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำเริ ่มตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยต้องแสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิด -19 แสดง
หลักฐานผลการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทางและตรวจหาเชื้ออีก
ครั้งเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยหลังจากนั้นจึงสามารถเดินทางไปพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ประเทศ
ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำยังสามารถเข้าประเทศไทยได้แต่จำเป็นต้องมีการกักตัวตาม
เงื่อนไขและข้อกำหนด 

2. ความคืบหน้าการดำเนินงานเปิดรับนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (Bangkok Sandbox) 
    2.1 แต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการ 
    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

(คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2011/2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร    
(พลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์) เป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
เป็นเลขานุการ 

    มีหน้าที่กำหนดแนวทางตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
จัดทำแผนเผชิญเหตุและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำมาตรการแผนการตลาดและแผนการ
สื่อสาร จัดทำมาตรการแผนการสร้างความเข้าใจกับคนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 

    คำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการขับเคลื ่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที ่ยวในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร (คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2004/2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564) ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นเลขานุการ มี
หน้าที่วางแผน กำหนดนโยบายเพื่อเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว อำนวยการ สั่งการ ข้อกำหนด ข้อปฏิบัติ
หรือประกาศควบคุม กำกับ ดูแล สนับสนุน การบริหารจัดการการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ละ
สาธารณสุขฯ เห็นชอบแผนเผชิญเหตุและแผนบริหารความเสี่ยงฯ เห็นชอบมาตรการแผนการตลาด 
แผนการตลาด มาตรการสร้างความเข้าใจกับประชาชน 

    2.2 จัดทำ Standard Operation Procedure (SOP) มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 

    ระยะที่ 1 ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย (Pre Arrival)  
    1. สำหรับการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ผู้เดินทางจะต้องยื่นขอ Certificate of Entry 

(COE) หรือแพลตฟอร์มที ่ทางราชการกำหนด หรือใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย
เช่นเดียวกับทุกคนที่เดินทางมาประเทศไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19 

    2. ผู้โดยสารต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศต้นทาง โดยวัคซีนจะต้องขึ้น
ทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และต้อง
ส่งหลักฐานการฉีดวัคซีนเมื่อลงทะเบียน COE หรือแพลตฟอร์มที่ทางราชการกำหนด  

    3. สำหรับชาวต่างชาติจะต้องมีวีซ่าและกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมรวมถึงการ
รักษาที่เกี ่ยวข้องกับ COVID-19 ตามที่ราชการกำหนดที่ครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่เข้ามาใน
ประเทศไทย  

    4. การเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงหนังสือรับรองว่า
ปลอด COVID-19 หรือ COVID-19 free certificate ที่ออกให้ภายใน 72 ชั ่วโมงก่อนเดินทางถึง

https://thaiontours.com/thailand/online-application-for-certificate-of-entry-coe
https://thaiontours.com/thailand/online-application-for-certificate-of-entry-coe
https://thaiontours.com/thailand?lang=en-GB
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ประเทศไทยและใบรับรองการฉีดวัคซีน สำหรับเด็กต้องผ่านการทดสอบ COVID-19 ที่สนามบินหรือ
สถานที่ที่กำหนด 

    5. ทุกคนต้องเปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด                                                               
    6. ผู้เดินทางต้องเข้ารับการตรวจโควิด-19 โดยออกค่าใช้จ่ายเอง (โดยทั่วไปโรงพยาบาลจะ

ให้บริการตรวจ corona virus และแพ็คเกจของการตรวจ COVID-19 แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของ
การทดสอบและสถานที่ตรวจ) 

    ระยะที่ 2 เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมืองระหว่างพำนักในกรุงเทพมหานคร  
(Arrival /During your stay) 

    กรณีจังหวัดนำร่องเพ่ือการท่องเที่ยว 
    1. ติดตั้งแอปพลิเคชั่นตามที่ราชการกำหนด  

              2. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ณ โรงแรมที่พัก หรือสถานที่ที่กำหนด 
    3. เดินทางเข้าที่พักท่ีได้มาตรฐาน SHA+ ด้วยพาหนะที่ได้มาตรฐาน SHA+  
    4. รอผลการตรวจในโรงแรมที่พัก หากผลการตรวจไม่พบเชื้อ Covid-19 วันต่อไปสามารถ 

เดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครได้  
               5. ต้องพำนักในกรุงเทพมหานครและเข้าพักในโรงแรมที่ได้จองไว้ตามที่ระบุใน SHABA 
ทั้งนี้สามารถเลือกจองที่พักได้ไม่เกิน 2 โรงแรมในระยะเวลา 7 คืน ตามที่ได้รับการยืนยันในระบบ SHABA 
               6. ในกรณีที่เข้าพักในกรุงเทพมหานคร น้อยกว่า 7 คืน ต้องเดินทางกลับด้วยยานพาหนะ
ที่ได้มาตรฐาน SHA+ โดยใช้สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง เท่านั้น เพ่ือต่อเที่ยวบินตรงออก
นอกราชอาณาจักรไทยทันที 

     7. ตรวจ RT-PCR ตามระยะเวลาที่พำนัก (ในวันที่ 6-7)  
     กรณีเปิดประเทศ 

       1. ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ราชการกำหนด 
       2. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ณ โรงแรมที่พัก หรือสถานที่ที่กำหนด 
       3. เดินทางเข้าที่พักท่ีได้มาตรฐาน SHA+ ด้วยพาหนะที่ได้มาตรฐาน SHA+  

     4. รอผลการตรวจในห้องพัก หากผลการตรวจไม่พบเชื้อ Covid-19 วันต่อไปสามารถ
เดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครได้  
            5. เข้าพักท่ีโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA plus ตามท่ีได้ที่รับการยืนยันในระบบ SHABA 

     ระยะที่ 3 ก่อนออกเดินทางออกนอกกรุงเทพมหานคร หรือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย 
(Before Departure) 
                1. หลักฐานยืนยันว่าได้พำนักในกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 7 คืน สำหรับการเข้ามาใน
กรณีจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว (2.1) และ 1 คืน ในกรณีเปิดประเทศ (2.2) 

      2. หลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส (ใบรับรองการฉีดวัคซีน) 
      3. หลักฐานการตรวจแบบ RT-PCR ในประเทศไทยครั้งล่าสุด 
      4. ปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุขจากประเทศต้นทาง ปลายทาง หรือ WHO กำหนด  
   2.3 สถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 3,307 

แห่งและสถานประกอบการที่มีความประสงค์เข้ารับการประเมินมาตรฐาน SHA+ จำนวน 352 แห่ง 
   2.4 จัดตั้ง Command Center 

1.  แนวทางการประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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6. เพิ่มประสิทธิภาพการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา ในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก  
และในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงธนเหนือ  
 

คณะอนุกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารของสำนักงานเขต สรุปได้ดังนี้ 
    -กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตคลองสามวา คันนายาว บางกะปิ บึงกุ่ม ประเวศ 

มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง และหนองจอก  
    -กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตคลองสาน ธนบุรี จอมทอง บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ 

บางพลัด ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา  
การวัฒนธรรม สำนักงานเขตได้รับงบประมาณ จำนวน 1 รายการ คือ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี จำนวนเงิน 500,000 บาท  

เพ่ือใช้ในการดำเนินกิจกรรม 
 การท่องเที่ยว สำนักงานเขตต้องเขียนโครงการมาเพื่อขอตั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรม
ตามความจำเป็นและความเหมาะสม 

การกีฬา สำนักงานเขตได้รับงบประมาณ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
1. รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา รายละเอียดประกอบด้วย 
    1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา  
    2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ ๕  
    3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและดําเนินงานของสโมสรกีฬา จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
    4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กับลานกีฬา ลาน ๆ ละ 2,000 บาท            
    ลานกีฬา โดยแบ่งตามประเภทลานกีฬา ดังนี้ ลานกีฬาประเภท A มีเนื้อที่มากกวา ๑ ไร ่ลานกีฬา 

ประเภท B มีเนื้อที่ ๒๐๐ ตารางวา – ๑ ไร่ ลานกีฬาประเภท C มีเนื้อที่จํากัด ไม่ต่ำกว่า ๕๐ ตารางวา 
2. รายการค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย รายละเอียดประกอบด้วย 
การจ้างและแต่งตั้งผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาและนันทนาการ ชมรมละ 1 คน   

วันละ 1 ชั่วโมง ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 500 บาท  
ปัญหาอุปสรรค 
การวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ประชาชนในชุมชนไม่สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ดังเช่นที่ผ่านมา  
การกีฬา 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้  
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
การวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว  
กำหนดรูปแบบการท่องเที ่ยว บนพื้นฐานของความปลอดภัยและความยั ่งยืน (SAFF and 

SUSTAIN Future) โดยมีกรอบแนวทาง ดังนี้ 
 1. เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety 
and Security) และการสร้างความมั่นใจในระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง ทั้งด้านสุขภาพและสุขอนามัย 
(Health and Hygiene) รวมทั้งสามารถรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดได้ดี เช่น จัดหาสิ่งอำนวย
ความสะดวกและปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวครบทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
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ให้บริการนักท่องเที่ยวแบบ New Narmal แหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด อาทิ มาตรการ DMHTA 
 D : Distancing การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 
 M : Mask wearing จัดหาหน้ากากอนามัยให้เพียงพอ 
 H : Hand washing มีจุดล้างมือที่เพียงพอและแนะนำให้ล้างมือบ่อย ๆ 
 T : Temperature, Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเป็นประจำ 
 A : Application ติดตั้งและใช้ Application เช่น หมอชนะ ไทยชนะ และ “ไทยเซฟไทย” 
 2. รักษาสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและ
เพิ่มการให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน  หรือ Sustainable Development Goals 
เพ่ือให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ต่อเนื่องยาวนาน สามารถตอบสนองต่อความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้มีความน่าสนใจ 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู โดยใช้การบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 3. แผนการส่งเสริมการท่องเที ่ยวกรุงเทพมหานคร มุ่งให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
กรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ได้แก่ 
     1) จัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวภายในกลุ ่มเขตและระหว่างกลุ ่มเขต เชื ่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่และพื้นที่เขตที่ใกล้เคียง เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip, วันเดียว
เที่ยว 3 เขต, ท่องเที่ยววิถีคลองสายประวัติศาสตร์ หรือ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น เพ่ือประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของกรุงเทพมหานคร ต่อยอดการบริการด้านการท่องเที่ยว  
     2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน เร่งสร้างรายได้จากการเพ่ิมการใช้จ่ายและเน้นกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะเจาะจงที่
มีคุณภาพและศักยภาพในการใช้จ่าย  
     3) ส่งเสริมสินค้าชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอขายสินค้าที่มีมูลค่าผ่าน
เอกลักษณ์และเรื่องราวของสินค้าทางการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ในวิถีชุมชน สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มหรือกลุ่ม  
     4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์  

    5) การค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การเสิร์ชหาจาก Google ต้องหาง่าย สะดวก รวดเร็ว 
6) กระตุ ้นให้เกิดการเดินทางที ่สามารถสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวในมุมมองใหม่     

และแตกต่าง  
การกีฬา 
1. ส่งเสริมรูปแบบการกีฬา บนพ้ืนฐานของความปลอดภัย โดยสถานที่ให้บริการ ต้องปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด  
2. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาในพื้นที ่ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาชน โดย

กรุงเทพมหานครอาจจะสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามอำนาจหน้าที ่ของ
กรุงเทพมหานคร 

3. ทุกเขตต้องจัดทำทะเบียนผู้ใช้บริการลานกีฬา เพื่อที่จะได้นำมาพิจารณาการใช้งบประมาณ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. ลานกีฬา ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนมาก ขอให้เขตทำการศึกษา วิเคราะห์ว่า ลานกีฬาใดควรยุบ 
โดยให้คำนึงถึงเรื่องการเข้าใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ กรณีลานกีฬาที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียน จะมีข้อจำกัด
ในเรื่องเวลาในการเข้าไปใช้ประโยชน์ของประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นควรเน้นเรื่องการพัฒนาลาน
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กีฬาที่มีอยู่ให้มีคุณภาพมากกว่าการให้ความสำคัญเรื่องจำนวน สำหรับเรื่องอาสาสมัครลานกีฬาใน
ลานที่ได้มีการยุบไป ก็สามารถบริหารจัดการให้มาทำหน้าที่ในลานกีฬาที่ยังเปิดบริการอยู่ โดยอาจจะ
ให้ทำหน้าที่ในการแนะนำการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ตามที่ตนเองถนัดกับประชาชนผู้มาใช้บริการ 

5. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้ถือปฏิบัติการดำเนินงานให้เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 อย่างเคร่งครัด 

6. การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์กีฬาต้องมีการจัดทำระบบบัญชีคุมทรัพย์สินให้ถูกต้อง 
ข้อมูลที่มีอยู่จริงต้องถูกต้องตรงกันทั้งในทางบัญชีและทางกายภาพ เอกสารจะต้องรวบรวมและจัดเก็บ
ไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือรอการตรวจสอบต่อไป 

            
 

  คณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา  
ติดตามการดำเนินงานของศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกาย พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
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คณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา 
พิจารณารายการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับท่ี 1) 

ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
                

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับท่ี 2) 

ของสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
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คณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา ประชุมเพื่อขอรับทราบข้อมูล 
การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อเปิดประเทศในพื้นกรุงเทพมหานคร วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

(Bangkok sandbox) 
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คณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา ในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพ
ตะวันออก ประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและ 

การกีฬา ในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว 
เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 
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คณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา ในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 
ประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา     

ในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตจอมทอง เขตคลองสาน เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา 
เขตธนบุรี เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตบางพลัด 
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สภากรุงเทพมหานคร 
อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง  
181 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
https://bmc.go.th 

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
173 ถนนดินสอ เขตพระนคร กทม. 10200 
โทร 02 224 3038 
http://www.bangkok.go.th/sbmc 
 

SECRETARIAT OF BANGKOK METROPOLTAN COUNCIL 
Bangkok City Hall 
173 Dinso Road, Pranakorn District, Bangkok 10200 
Tel. 66-2224-3038 
http://www.bangkok.go.th/sbmc 
 
BANGKOK METROPOLITAN COUNCIL 
Irawatpattana Building, Bangkok City Hall, Din Daeng 
181 Mit Maitri Road, Din Daeng District, Bangkok 10400 
https://bmc.go.th 
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