


รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ 7/๒๕65 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม ๒๕65 
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  

    
ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารยว์ิศณ ุ ทรัพย์สมพล รองผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร    ประธานที่ประชุม 
2.   นายต่อศกัดิ ์ โชตมิงคล ประธานที่ปรกึษาของผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร 
3.   นายศานนท ์ หวังสร้างบุญ รองผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร 
4.   นายขจิต ชัชวานิชย ์ ปลัดกรุงเทพมหานคร 
5.   นางวนัทนีย ์ วัฒนะ รองปลดักรุงเทพมหานคร 
6.  นายชาตร ี วัฒนเขจร รองปลดักรุงเทพมหานคร 
7. นายเฉลมิพล โชตนิุชิต รองปลดักรุงเทพมหานคร 
8. นายณรงค ์ เรืองศร ี รองปลดักรุงเทพมหานคร 
9. นางสธุาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลดักรุงเทพมหานคร 
10. ผู้ชว่ยศาสตราจารยเ์กษรา ธญัลักษณ์ภาคย ์ ที่ปรึกษาของผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร 
11. พลเอก นิพัทธ ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาของผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร 
12. พลตำรวจเอก อดิศร ์ งามจติสุขศร ี ที่ปรึกษาของผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร 
13. นางสาววิลาวัลย ์ ธรรมชาต ิ ที่ปรึกษาของผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร 
14. นายอรรถเศรษฐ ์ เพชรมีศร ี ที่ปรึกษาของผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร 
15. นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาของผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร 
16. นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ ์ ที่ปรึกษาของผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร 
17. นายภิมุข สิมะโรจน ์ เลขานกุารผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
18. นายเอกวรญัญ ู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
    และโฆษกของกรุงเทพมหานคร 
19. นางสาวศนิ  จิวจินดา ผู้ช่วยเลขานุการผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
20. นายสิทธชิัย อรัณยกานนท ์ ผู้ช่วยเลขานุการผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
21. นายณัฐพงศ์             ดิษยบุตร หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. 
22. นายสมชาย เดชากรณ ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผงัและพฒันาเมือง 
23. นางป่านฤด ี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย 
24. นายไทวฒุ ิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา 
25. นายศุภกฤต บุญขนัธ ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ 
26. นายประพาส  เหลืองศิรินภา  ผู้อำนวยการสำนกัการจราจรและขนสง่ 
27. นายสมบูรณ ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว 
28. นายสมศกัดิ ์ มีอุดมศักดิ ์ ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ 
29. นายวงวฒัน ์ ลิ่วลักษณ ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
30. นายสุราษฎร ์ เจริญชัยสกุล ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
31. นางสาวอำภา นรนาถตระกูล ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
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32. นายสุนทร สุนทรชาต ิ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
33. นางกนกรัตน ์ พันธ์นรา ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
34. นางสาววนดิา เจียงไพศาลกุล ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
35. นางจติรลดา ถนอมศักดิ ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
36. นายประเสริฐ ฉวีอนิทร ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
37. นางดรุณ ี โลหติศิร ิ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
38. นายประจิม เปี่ยมเต็ม ผู้ช่วยหวัหน้าสำนักงาน ก.ก. 
39. นางสาวอรัญญา พรไชยะ ผู้ช่วยหวัหน้าสำนักงาน ก.ก. 
40. นางชขูวญั นิลศิร ิ รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
41. นางภาวิณ ี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย 
42. นายเพชรพงษ ์ กำจรกิจการ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 
43. นายมนูศักดิ ์ บินยะฟัล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา 
44. นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศร ี รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา 
45. นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศกึษา 
46. นางสาวศุภร คุ้มวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักการศกึษา 
47. นางสาวน้ำฝน อยู่ด ี รองผู้อำนวยการสำนักการศกึษา 
48. นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกจิ 
49. นายทรงศร กัลยา ณ สนุทร รองผู้อำนวยการสำนักเทศกจิ 
50. นายธนิต ตันบวัคลี ่ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม 
51. นางสาวกาญจนา  ภูพิพัฒน์ผล รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม 
52. นายวิฑูรย ์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมนิผล 
53. นายสุพรพล หนูครองสนิ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมนิผล 
54. นางสาวพันทิพา สุขีกุล รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง 
55. นายไทภัทร ธนสมบัตกิุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง 
56. นายสิงห ์ ลิ้มพิรัตน ์ รองผูอ้ำนวยการสำนกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
57. นางสาวสนุทร ี เสริญสขุสัมฤทธิ ์ รองผูอ้ำนวยการสำนกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
58. นายอาฤทธิ ์ ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักสิง่แวดล้อม 
59. นาวสาววรนุช สวยค้าขา้ว รองผู้อำนวยการสำนักสิง่แวดล้อม 
60. นางวิชชวุรรณ อำไพรัตน ์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
61. นายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
62. พันตำรวจโท อภิฉัตร วิเลิศปรีชาตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
63. นางวาสนา ศิลป์เบญ็จพร รองผู้อำนวยการสำนักการระบายนำ้ 
64. นายสมบัต ิ วรสินวฒันา รองผู้อำนวยการสำนักการระบายนำ้ 
65. นายไพศาล   เหมวัฒนานนัท ์  ผู้ช่วยปลดักรุงเทพมหานคร 
66. นางสาวธนพร แดงจิ๋ว ผู้ช่วยปลดักรงุเทพมหานคร 
67. นางสาวอำไพ สินสถาพรพงศ ์ ผู้ช่วยปลดักรงุเทพมหานคร 
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68. นางสาวปญัชพัฒน ์ หลักด ี ผู้ช่วยปลดักรงุเทพมหานคร 
69. นางสาวอัจฉรา จองสิทธิมหากุล ผู้ช่วยปลดักรงุเทพมหานคร 
70. นางนันทวัน ฉัตรสกุลเพ็ญ ผู้ตรวจราชการสงู 
71. นางศิริพร ปยิะนาวิน ผู้ตรวจราชการสงู 
72. นายวิทยา   เกียรตถิกล   ผู้ตรวจราชการสงู 
73. นายเจน   วราหะ   ผู้ตรวจราชการสงู 
74. นายชูชาต ิ สุวรรณนท ี ผู้ตรวจราชการสงู 
75. นายธนากร สงวนสตัย ์ ผู้ตรวจราชการสงู 
76. นางกนกพรรณ ธีระคำศร ี ผู้ตรวจราชการสงู 
77. นายยินยล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการสงู 
78. นายไกรสรณ ์ ทิพยจันทร ์ ผู้ตรวจราชการสงู 
79. นางสาวจรสัศร ี  รัตตะมาน ผู้ตรวจราชการสงู 
80. นางวาสนา บูรณกติตโิสภณ ผู้ตรวจราชการสงู 
81. นายวสนัต ์ บุญหมื่นไวย ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร 
82. นายธานนิทร ์ เนียมหอม ผู้อำนวยการเขตดุสติ 
83. นายสบโชค ณ ศรโีต แทนผู้อำนวยการเขตดนิแดง 
84. นายสัมฤทธิ ์ สุมาล ี ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
85. นางเบญญา อินทรวงศโ์ชต ิ ผู้อำนวยการเขตพญาไท 
86. นายช ู ห่อเกียรต ิ แทนผู้อำนวยการเขตราชเทว ี
87. นางสาวปณัณ์ฐนติ   ปรางค์ชัยกุล แทนผู้อำนวยการเขตวงัทองหลาง 
88. นางสายทิพย ์ สุคนธม์ณ ี แทนผู้อำนวยการเขตหว้ยขวาง 
89. นางเรณ ู ซื่อสัตย ์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง 
90. นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย 
91. นายสมพร มีหาดทราย แทนผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม 
92. นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา 
93. นางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางรัก 
94. นางมาศวัลย ์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน 
95. นางสาววรุณลักษม ์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง 
96. นายสุนติ ิ บุณยมหาศาล ผู้อำนวยการเขตยานนาวา 
97. นางสาวสุชริา  ศิลานนท ์ ผู้อำนวยการเขตวฒันา 
98. นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร 
99. นายสมบัต ิ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ 
100. นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตจตุจักร 
101. นายนันทพงศ ์ แก้วศร ี ผู้อำนวยการเขตดอนเมอืง  
102. นางสาวพิศมัย เรืองศิลป ์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน 
103. นายโกศล สุนทรพฤกษ ์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ 
104. นางสาวเสาวลักษณ ์ วัยยะนนัท ์ แทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 
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105. นายอนชุิต   พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม 
106. นายธนะสิทธิ ์ เมธพันธ์เมอืง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง 
107. นายพันธ์ศกัดิ ์ เจริญสขุ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา 
108. นายกรณิศ บัวจันทร ์ ผู้อำนวยการเขตคันนายาว 
109. นายนพ ชูสอน ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ 
110. นางสาวนราทิพย์  ผินประดบั ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม 
111. นายวรเศรษฐ ์ วิศาลศกัดิ ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ 
112. นายไพโรจน ์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี 
113. นายสุชัย อมรดารารัตน ์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสงู 
114. นายศักดิช์ัย ศิริวรรณ แทนผู้อำนวยการเขตหนองจอก 
115. นายณฐัพงษ ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง 
116. นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน 
117. นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ ์ ผู้อำนวยการเขตตลิง่ชัน 
118. นายดิชา คงศร ี ผู้อำนวยการเขตทววีัฒนา 
119. ว่าทีร่้อยตรี สรวฒุ ิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตธนบุรี 
120. นางธราพร อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย 
121. นายเกียรตวิิสุทธิ ์ เพ็ชรหมืน่ไวย แทนผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ ่
122. นางเอื้อจติต ์ เปลี่ยนขำ ผู้อำนวยการเขตบางพลดั 
123. นายยุทธนา ป่าไม ้ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจรญิ 
124. นายประสาท โพธิ์ศรมีาตย์ แทนผู้อำนวยการเขตทุ่งคร ุ
125. นายพงษ์จักรินทร ์ ถาวรพงษ ์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน 
126. นายโครงการ เจียมจีรกุล แทนผู้อำนวยการเขตบางแค 
127. นางทวีพร โชตนิุชิต ผู้อำนวยการเขตบางบอน 
128. นายดลจติร ์ เสรีรักษ ์ ผู้อำนวยการเขตราษฎรบ์ูรณะ 
129. นางมณวีรรณ ศรีสวัสดิ ์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม 
130. นายสุพจน ์ หล้าจำศิล ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. 
131. นางวไิล เจรญิชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรงุเทพมหานคร สนป. 
132. นางอลิสา เงินเสง็ ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. 
133. ว่าทีร่้อยตรี นพดล รัตนโชต ิ แทนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี สนป. 
134. นางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการตา่งประเทศ สนป. 
135. นางศริินทรีย ์ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน สนป. 
136.  นายอดศิักดิ ์ ปานดว่น แทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สนป. 
137. นางสาวเยาวลกัษณ ์ พิมพะนิตย ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ ์สนป.  
138. พันเอก สถาพร กีรตโิฆษิต แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กทม. (ฝ่ายทหาร) 
139. พันโท ชรนิทร ์ เจริญลักษณ ์ แทนสัสดีกรุงเทพมหานคร 
140. นางอรพิน สุขสองห้อง แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช 
141. นายเบญจรงค ์ แก้วกัน แทนปศุสัตว์พื้นทีก่รุงเทพมหานคร 
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142. นายอาคม ศรีประภาพงศ ์ เกษตรพ้ืนที่กรงุเทพมหานคร 
143. นางสุภมาส เลขาจารกุล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร

 เลขานกุารทีป่ระชุม 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. นายชัชชาต ิ สิทธิพันธุ ์               ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 
2. นายจักกพันธุ ์ ผิวงาม รองผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช รองผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร 
4. นายชวนิทร ์ ศิรินาค รองปลดักรุงเทพมหานคร 
5. พลอากาศโท อนตุตร จิตตนิันทน ์ ที่ปรึกษาของผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร 
6. นายจิรัฏฐ์  ม้าไว ผู้ช่วยเลขานุการผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
7. นายสุขสันต์              กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 
8. นายแสนยากร อุ่นมีศร ี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตรแ์ละประเมินผล 
9. นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
10. นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพฒันาสงัคม 
11. นายปิยะ พูดคล่อง ผู้อำนวยการสำนักการคลัง 
12. นายวริัตน ์ มนัสสนิทวงศ ์ ผู้อำนวยการสำนักสิง่แวดลอ้ม 
13. นายธนกร ไชยศร ี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
14. นายธรียุทธ ภูมิภักดิ ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
15. นายศรชัย โตวานิชกุล หัวหน้าผูต้รวจราชการกรงุเทพมหานคร 
16. นางวราภรณ ์ เอื้ออารีย ์ รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
17. นางวันพร ศรีเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย 
18. นางดวงพร ปิณจีเสคิกุล รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย 
19. นายเกรียงไกร ตั้งจติรมณศีักดา รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 
20. นางเลิศลักษณ ์ ลีลาเรืองแสง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 
21. นายจิระเดช กรุณกฤตกุล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา 
22. นายประสิทธิ์  อินทโฉม รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา 
23. นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมนิผล 
24. นายชยุต คำดา รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง 
25. นายไวทยา   นวเศรษฐกุล   รองผู้อำนวยการสำนกัการจราจรและขนส่ง 
26. นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
27. นายเจษฎา   จันทรประภา   รองผู้อำนวยการสำนักการระบายนำ้ 
28. นางสาวผุสด ี  พรหมายน   ผู้ช่วยปลดักรงุเทพมหานคร 
29. นางอบุลรตัน ์  จิพยัคฆ ์   เลขานุการสภากรงุเทพมหานคร 
30. นางสาวปิยธิดา สมุทระประภตู ผู้ตรวจราชการสงู 
31. นางเปรมวด ี แก้วศร ี ผู้ตรวจราชการสงู 
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32. นายเรอืงเดช พงษ์จันทรโอ ผู้ตรวจราชการสงู 
33. นางสาวอาทิตยา     โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ 
34. นางชวิรดา พิกุลแย้ม ผู้อำนวยการกองงานผูต้รวจราชการ สนป. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเบญยาณ ี มัสอ ิ หัวหนา้กลุม่งานการประชุม สว่นประสานนโยบาย สผว.กทม.  
2. - 10.  เจ้าหนา้ที่สำนักงานเลขานกุารผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เนื่องจากขณะนีอ้ยู่ในช่วงฤดูฝน ขอให้ทุกสำนักงานเขต 
และสำนักเทศกิจเตรียมความพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและบริการประชาชน โดยให้
จัดเตรียมวิทยุสื่อสารเพ่ือประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 
      

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน ๒๕๖5 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน ๒๕๖5 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเน่ือง 
3.1  เรื่อง  รายงานความคืบหน้าการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคม 

  และสำนักงานเขต 
  รผอ.สพส.(นายธนิตฯ) รายงานความคืบหน้าการจ ้างงานคนพิการ 
เพื่อปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขต ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงาน 
ในสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 6 คน และสำนักงานเขต 50 เขต สำนักงานเขตละ 6 คน  
รวมทั้งสิ้น 306 คน ซึ่งสำนักพัฒนาสังคมได้มีการจัดประชุมขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของกรุงเทพมหานคร และเวียนแจ้งให้
สำนักงานเขตประกาศรับสมัครจ้างงานคนพิการแล้วทั้งสิ้น 43 เขต คงเหลือ 7 เขต ได้แก่ 
เขตคลองสามวา ดินแดง ธนบุรี บางเขน บางแค พญาไท และสาทร 
  ป.กทม. มีข้อสั่งการให้ รองปลัดกรุงเทพมหานครที่กำกับ ควบคุม ดูแลเขต
ดังกล่าว เร่งรัดสำนักงานเขตให้ประกาศรับสมัครจ้างงานคนพิการ ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ มอบ รป.กทม. นำข้อสั่งการของ ป.กทม. ไปพิจารณาดำเนินการ 
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3.2  เรื่อง  การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน 10 ยา่น นำร่อง 
  ผอ.สวท. (นายสมบูรณ์ฯ) รายงานการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน 10 ย่าน 
ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์อัตลักษณ์ของพื้นที่ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ชุมชน ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วม ไม่สร้างความเดือดร้อนในการสัญจร หรือส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจดั้งเดิมในชุมชน และกิจกรรมที่จัดควรส่งเสริมความยั่งยืน สอดคล้องกับวิถีชวีติ
ผู้คนในพ้ืนที่นั้น โดย 10 ย่าน นำร่อง ได้แก่ 
 

ลำดับ ย่าน อัตลกัษณ ์
1 จตุจักร ถนนคนเดนิจตุจกัร Chatuchak Night Walking Street 
2 หัวตะเข ้ ศิลปะ ตลาดเรือนแถวไม้ริมคลองพายเรือ 
3 บางแคภิรมย ์ ผู้คนผสมผสาน ตลาดพม่า Dong Park 
4 บางขนุเทียน แหล่งรวมชุมชน ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค ์หลากหลาย

วัฒนธรรม 
5 ตลาดพล ู เสน่ห์อาหารย่านตลาดพล ู
6 ตรอกดิลกจนัทร ์

(ชุมชนสวนสมเด็จยา่) 
ย่านชุมชนเกา่ที่ตัง้อยู่ริมฝัง่แม่นำ้เจ้าพระยา มคีวาม
หลากหลายทางวฒันธรรม 

7 ตลาดน้ำตลิ่งชนั - ตลาดสอง
คลองวดัตลิ่งชนั 

ท่องเที่ยวตลาดนำ้ 

8 สะพานหนั อาหารอินเดีย พายเรือคายคั Street Art 
9 แปลงนาม เยาวราช Old Fashion Chinatown 

10 ตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 
(ชุมชนสวนหลวง 1) 

อาหารฮาลาล วถิีชุมชนชาวไทยพุทธมุสลิม 

 

 และย่านสร้างสรรค์ อีกจำนวน 5 ย่าน ได้แก่ ย่านเทเวศร์ นางเลิ้ง โบ๊เบ๊ ยศเส 
และตลาดน้อย 
 ทปษ.ผว.กทม. (ผศ.เกษราฯ) ให้ข้อคิดเห็นว่า ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินควร
มีการเก็บข้อมูล ภาพรวมการจัดกิจกรรมว่าแต่ล่ะแห่ง มีร้านค้า ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จำนวนเท่าไร และในแผนการจัดกิจกรรม มีจำนวนร้านค้าซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมใน
แต่ละครั้งเป็นอย่างไรบ้าง เนื่องจากเป็นประโยชน์ในการนำไปช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยและ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 ป.กทม. ให้ข้อเสนอแนะว่า สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ควรจัดเก็บ
สถิติ รวบรวมข้อมูลในการจัดกจิกรรมถนนคนเดิน เช่น จำนวนร้านคา้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
รายได้ของการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง/แห่ง เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัด
กิจกรรม 
 รผว.กทม. (นายศานนท์ฯ) ให้ข้อคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมถนนคนเดินในชว่งฤดฝูน 
ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนเพื่ออำนวยความสะดวก
ประชาชน โดยการจัดกิจกรรมในแต่ละพื้นที่เป็นชุมชนซึ่งเคยมีการจัดกิจกรรมมาก่อนแล้ว
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และมีความพร้อมของพื้นที่ และควรมีการจัดเก็บข้อมูลในมิติด้านต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ มอบ สวท. สนข. นำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา 
  ดำเนินการ 

  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ 

 รผอ.สยป. (นายวิฑูรย์ฯ) รายงานการดำเนินการจัดทำโปรแกรมซึ่งเป็น
การพัฒนาต่อยอดจากโปรแกรมระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
(BMA Digital Plans) เพื่อนำนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปสู่การติดตาม โดยการติดตาม
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
 1. จัดทำแผนปฏิบ ัต ิการ (Action Plan) ตามนโยบายผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยทั้ง 77 หน่วยงานได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อจัดกลุ่ม
ภารกิจโครงการเข้าตามนโยบายและมิติต่าง ๆ และส่งข้อมูลให้สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลรวบรวม 
 2. นำเข้าข้อมูลติดตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสู่การปฏิบัติ  
ซึ่งโปรแกรม BMA Digital Plans ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือการนำเข้าข้อมูลต่าง ๆ เช่น ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลาในการดำเนินการ และงบประมาณ เพ่ือติดตามผลการดำเนินการ 

ทั้งนี ้ ได้กำหนดให้มีการนำเข้าข้อมูลโดยให้ทุกหน่วยงานบันทึกโครงการ 
รายละเอียดการดำเนินการ เป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ และการติดตามโดยหน่วยงาน
จะปรับปรุงสถานะการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน โดยระบุผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ที่กำหนด ภายในเวลา 23.59 น. ของวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน  
การแสดงความก้าวหน้าโดยประชาชนสามารถติดตามสถานะของนโยบายผ่านทาง     
https://gov.bangkok.go.th/ccp/frontend/web/ 
 รป.กทม. (นางวันทนีย์ฯ) ให้ความเห็นว่า โปรแกรม BMA Digital Plans  
เป็นภารกิจของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อติดตามและ
ประเมินผลการทำงานภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเปิดให้ประชาชน
เข้าถึงได้โดยสาธารณะ แต่เนื ่องจากตัวโปรแกรมยังไม่มีความชัดเจน การเปิด ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน นอกจากนี้ ในส่วนของ
การติดตามและประเมินผลการทำงาน เนื่องจากแต่ละนโยบายมีกิจกรรมหลายส่วนที่จะ
ทำให้บรรลุเป้าหมายที่จะต้องวัดผลความก้าวหน้า ดังนั้น สมควรจัดให้มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างความเข้าใจในเป้าหมายของแต่ละนโยบายในหลาย
กิจกรรมเป็นเชิงมิติภารกิจของหน่วยงาน (Function) และหลายกิจกรรมเป็นเชิงมิติพ้ืนที่ 
(Area) ในการวัดผล แม้งานดังกล่าวจะเป็นงานประจำของแต่ละหน่วยงานแต่ถ้ามผีลต่อ
การส่งเสริมนโยบายก็สามารถให้มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายได้  
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 รผว.กทม. (นายศานนท์ฯ) ให้ความเห็นวา่ โปรแกรม BMA Digital Plans 
เป็นโปรแกรมที่ใช้ภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครควรมีรหัสผ่านสำหรับการ
เข้าถึงโปรแกรม 
 ทปษ.ผว.กทม. (ผศ.เกษราฯ) ให้ความเห็นเพ่ือพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
 1. โปรแกรม BMA Digital Plans มีวัตถุประสงค์เพื ่อใช้ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จึงสมควรสงวนสิทธิ์ให้เข้าถึงได้เฉพาะ
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
 2. การติดตามนโยบายจะนำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ทั ้งหมด 
ซึ่งต้องปฏิบัติ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ 216 นโยบาย และยุทธศาสตร์หรือท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ประจำเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยสะดวก 
 3. ควรพิจารณารูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เนื่องจาก
แต่ละนโยบายจะมีความเกี่ยวข้องในหลายโครงการ แต่ละโครงการจะมีร้อยละความสำเร็จ
ของแต่ละโครงการเอง ซึ่งร้อยละความสำเร็จของแต่ละโครงการผู้ที่ระบุควรเป็นสำนัก/
หน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลโครงการนั้น โดยอาจมีร้อยละเป็นผลรวมของโครงการทั้งหมด
สอดคล้องกับหนึ่งนโยบาย เช่น ภายใน 1 นโยบายอาจมี 5 โครงการอัตราร้อยละความ
คืบหน้าของแต่ละโครงการเมื่อรวมแล้วร้อยละความคืบหน้าของแต่ละนโยบายนั้น ยังเป็น
เรื่องที่จะต้องพิจารณากันต่อไป 
 4. การแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่จะเปิดให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงควรเป็นร้อยละความสำเร็จของแต่ละนโยบายในภาพรวม ไม่ควรเป็นความสำเร็จ
ของแต่ละโครงการ  
 ตัวอย่างการขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ 
 ผช.ผอ.เขตหนองจอก (นายศักดิ์ชัยฯ) รายงานผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ อาทิเช่น 
 1. ด้านมิติเดินทางดี นโยบายเทศกิจผู้ช่วยจราจร อำนวยความสะดวก
การจราจรให้แก่ผู้ใช้ถนนในช่วงเวลาเร่งด่วน ร่วมกับตำรวจจราจร 
 2. ด้านมิติเศรษฐกิจดี นโยบายดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่าน  
ทั่วกรุงเทพฯ เช่น จัดกิจกรรมถนนคนเดิน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น 
 3. ด้านมิติสิ ่งแวดล้อมดี นโยบายสภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ ้งขยะถูก
สุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง คัดเลือกและกำหนดจุดทิ้งขยะในถนนสายหลัก ตามโครงการ  
ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา ในถนนนำร่อง 50 เขต 
 ผอ.เขตบางขุนเทียน (นายพงษ์จักรินทร์ฯ) รายงานผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ อาทิเช่น 
 1. ด้านเศรษฐกิจดี/สุขภาพดี นโยบายนำร่องผ้าอนามัยฟรี สำนักงานเขต
บางขุนเทียน จับมือภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ กทม. จัดหาผ้าอนามัยฟรี  
จำนวนกว่า 20,000 ชิ้น ให้กับนักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 16 โรงเรียนในพื้นที่ 
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 2. ด้านปลอดภัยดี นโยบาย กรุงเทพฯ ต้องสว่าง ดำเนินการเปลี่ยนไฟฟ้า
ส่องสว่างในพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องรอประสานการไฟฟ้า 
 3. ด้านสิ่งแวดล้อมดี/สุขภาพดี นโยบายดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ปล่อย
มลพิษ พร้อมตรวจโรงงานที่ก่อมลพิษ หรือปล่อยน้ำเสียกระทำผิดตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข  
และสั่งดำเนินคดีทุกข้อหาความผิดที่ตรวจพบ 
 รป.กทม. (นางวันทนีย์ฯ) มีข้อสั่งการให้ ทุกหน่วยงานส่งสรุปข้อมูลความ
คืบหน้าโครงการสำคัญ หรือมีความเกี่ยวเนื่องตามแผนปฏิบัติการหรือโครงการตามที่
ผู ้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที ่ติดตามความคืบหน้า โดยจัดส่งมายังสำนักงาน
เลขานุการผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร รวบรวมส่งให ้โฆษกกรุงเทพมหานคร 
เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครให้ประชาชนรับทราบ
ต่อไป 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ มอบทุกหน่วยงาน นำข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือทราบ 

5.1  เรื่อง  การจัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาส 
       วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 

              รผอ.สนย. (นายมนูศักดิ์ฯ) รายงานว่า สำนักการโยธาดำเนินการในเรื่อง การประดับ
พระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณเขตพระราชฐานและศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร การประดบั
ธงชาติและธงประจำพระองค์บริเวณถนนราชดำเนินและสถานที่ราชการ การประดับไฟ
บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินนอก และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และการ
ติดตั้งเต็นท์มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเต็นท์บริการประชาชน  

   รผอ.สสล. (นางวรนุชฯ) รายงานว่า สำนักสิ่งแวดล้อมดำเนินการในเรื่อง 
 การประดับตกแต่งเมืองด้วยดอกไม้สด ไม้ดอก และไม้ประดับ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่          
 (1) ลานพระราชวังดุสิต (2) เกาะกลางถนนด้านทิศเหนือ - ใต้ (ปีก) อนุสาวรีย์ 
  ประชาธิปไตย ทั้ง 2 ฝั่ง (3) ต้นไกรบนเกาะสามเหลี่ยมถนนราชดำเนิน (4) ศาลฎีกา  
  ถนนราชดำเนิน (5) สวนจิตรลดา (6) ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ถนนราชดำเนินนอก และ 
  หน้าศาลหลักเม ือง (7) หน้าอาคารน ิทรรศน์ร ัตนโกส ินทร ์ ถนนราชดำเนิน  
  (8) สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ รวมใช้ไม้ดอกไม้ประดับทั้งสิ้น 387,400 ต้น ทั้งนี้ 
  จะมีการตกแต่งเมืองเพิ ่มเติมอีก 3 แห่ง คือ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์  
  ทางเท้าสะพานผ่านฟ้าลีลาศทั้งสองฝั่ง และถนนตรงข้ามโรงแรมรัตนโกสินทร์ 

  รผอ.สนน. (นางวาสนาฯ) รายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลองไผ่สิงโต โดยมีหน่วยงานร่วมกิจกรรม ได้แก่ เขตปทุมวัน 
ตั้งแต่บริเวณถนนวิทยุ-ทางพิเศษเฉลิมมหานคร เขตคลองเตยตั้งแต่ถนนด้วงพิทักษ์- 
ถนนรัชดาภิเษก และดำเนินการขุดลอกคลองโดยสำนักการระบายน้ำ กิจกรรมปลูกต้นไม้  
โดยสำนักสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถานโดยสำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต 
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   ป.กทม. ให้ข้อเสนอแนะว่า สำนักการโยธาควรเร่งจัดส่งหนังสือถึงสำนัก
นายกรัฐมนตรี และรื้อถอนซุ้มตราเฉลิมพระเกียรติที่ติดตั้งในพื้นที่ไม่ถูกต้องลงก่อน   
 

มติที่ประชุม     รับทราบ มอบ สนย. นำข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดำเนินการ 
     

5.2  เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อ 
      (ไวรัสโคโรนา 2019) 

 ผอ.สนอ. (นางป่านฤดีฯ) รายงานสถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด 19) ในปัจจุบันพบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจากผลตรวจ RT-PCR 
และ ATK ในลักษณะทรงตัว ส่วน Cluster ที่พบมักเกิดจากการติดเชื ้อในครอบครัว 
สถานที่ทำงาน การรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น 
 การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประชาชน
ทั่วไป สามารถรับบริการฉีดวัคซีน ได้ตามสถานที่ ดังนี้ (1) ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ อาคาร 
กีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) (2) สถานีกลางบางซื่อ (3) โรงพยาบาล 
ท่ีไปรับบริการ/มีประวัติการรักษา (4) รพ.สังกัด กทม. 11 แห่ง (5) รพ.สังกัดอื่น ๆ 8 แห่ง 
(6) ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ขณะที่ประชาชนกลุ่ม 608 สามารถรับบริการ
เพิ่มเติม ณ หน่วยบริการเชิงรุกในชุมชน (CCRT) ส่วนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ 
เข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่บ้าน 

 ผลการดำเนินงาน BMA Home Isolation Center จำนวนผู้ติดเชื ้อโควิด-19  
เข ้าระบบ BMA HI Center ดังนี ้ เด ือนมีนาคม 1 ,149 ราย เมษายน 525 ราย
พฤษภาคม 169 ราย มิถุนายน 319 ราย และวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 658 ราย 
 รผอ.สนพ. (นายเพชรพงษ์ฯ) รายงานสถานการณ์การรักษาพยาบาลใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 สถานการณ์เตียงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนเตียงทั้งหมด 5,797 เตียง 
อัตราการครองเตียงทั้งหมดร้อยละ 49.83 
 ศักยภาพเตียงสำนักการแพทย์ จำนวน 1,090 เตียง แยกเป็น โรงพยาบาลหลัก 
390 เตียง และโรงพยาบาลสนาม 700 เตียง อัตราครองเตียง 418 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.35  
 แผนการขยายศักยภาพเตียงสำนักการแพทย์ รวมเตียงที่สามารถเพิ่มศักยภาพได้
ทั้งหมด 458 เตียง แยกเป็น 
 1. การเพิ ่มเตียงระยะที ่ 1 การเพิ ่มศักยภาพโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล 
เอราวัณ 3 เพิ่มเตียงจำนวน 142 เตียง 
 2. การเพิ่มเตียงระยะที่ 2 การเปิดศูนย์พักคอยศูนย์พักคอยที่ Stand by สามารถ
เปิดให้บริการโดยต้องมีการปรับปรุงพ้ืนที่และอุปกรณ์ 4 แห่ง จำนวน 316 เตียง ใช้เวลาประมาณ 
1 สัปดาห์ 
 
 



- 12 - 
 
 

                                . 
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
คร้ังที่ 7/๒๕65 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 

 หลักเกณฑ์การให้ยาสำหรับผู้ป่วยโควิด 19  
 

ไม่มีปัจจัย มีปัจจัยเสี่ยง 1 ข้อ มีปัจจัยเสี่ยง ≥ 2 ข้อ 
Favipiravir Molnupiravir หรือ Remdesivir หรือ 

Nirmatrelvir/ritonavir หรอื Favipiravir 
Remdesivir หรือ 

Nirmatrelvir/ritonavir 
หรือ Molnupiravir 

  

 แผนการส่งมอบยาเดือนกรกฎาคม 2565 
 

ชนิด 
Favipiravir 
(ล้านเม็ด) 

Molnupiravir 
(ล้านเม็ด) 

Remdesivir 
(Vial) 

รวม 17 ล้านเม็ด 5 ล้านเม็ด 68,000 Vial 
 

 รผอ.สนศ. (นางชุลีพรฯ) รายงานข้อมูลการติดเชื้อ โควิด 19 ของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 โรงเรียน (ข้อมูล 17 พ.ค. - 19 ก.ค. 65)  
โดยนักเรียนทั้งหมด 253,515 ราย พบติดเชื้อสะสม 2,671 ราย (เฉลี่ยติดเชื้อวันละ 65 
ราย คิดเป็นร้อยละ 0.03) พบการติดเชื้อมากที่สุดในระดับชั้นประถมศกึษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น อนุบาล และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสถานที่รับเชื้อพบภายในบ้าน/ครอบครวั
มากที่สุด 656 ราย 
 มาตรการสร้างความปลอดภัยป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา โดย
หลักการ 6-6-7 ได้แก่ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มข้น  
ซึ่งสำนักการศึกษา สำนักงานเขต และศูนย์บริการสาธารณสุข ได้มีการบูรณาการ 
การทำงานร่วมกัน ทั้งการบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ดูแล และการป้องกันควบคมุโรค
อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีมาตรการตรวจ ATK ร้อยละ 100 หลังวันหยุดราชการ
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเพื่อคัดกรองนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการสุ่มตรวจนักเรียน
ในอัตราร้อยละ 1 ในทุกสัปดาห์ และการสุ่มตรวจเฝ้าระวังกรณีพบการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ภายในชุมชนบริเวณใกลเ้คียงโรงเรียน 
 ป.กทม. ให้ข้อเสนอแนะว่า สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ 
ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม 608 เข้ารับบริการฉีดวัคซีน 
เข็มกระตุ้นตามสถานที่รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งการเปิดบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเพิ่มเติมในวันเสาร์ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ มอบ สนข. สปส. นำข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดำเนินการ 
 

 5.3  เรื่อง  การดำเนินงานรายงานผลการดำเนินกิจกรรม “ผู้ว่าฯ สัญจร”  

 ผอ.เขตคลองเตย (นางสาวปิยธิดาฯ) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมแกไ้ข
ปัญหา ตามข้อสั่งการผูว้่าฯ สัญจร ดงันี ้
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1. ปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังหรือหลดุห้อยไม่เป็นระเบียบ  
  กรณีพบบุคคลติดตั้งพาดสายสื่อสารในพ้ืนที่โดยไม่ไดร้ับอนญุาต มอบฝ่ายเทศกจิ 

บังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 
  กรณีสายตาย (สายที่ห้อยลงมาบนพื้นผิวจราจรและทางเท้า) มอบฝ่าย
เทศกิจ ฝ่ายโยธา ดำเนินการตัดและจัดเก็บสายเมื่อตรวจพบเจอหรือได้รับร้องเรียน 
  กำหนดจุดนำร่องในการจัดระเบียบสายสื่อสาร ถนนพระราม 4 ระยะทาง 
4.6 กิโลเมตร 
 2. ปัญหากลุ่มคนเช็ดกระจกและขายพวงมาลัย บริเวณแยกคลองเตย 
และแยกอโศก  โดยร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ และ สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ 
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล โดยกลุ่มคนดังกล่าวไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือใด ๆ และได้
จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่ 
 3. การจัดหาพื้นที่ให้ผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย ปัจจุบันมีพื้นที่จุดทำการค้า 
จำนวน 6 จุด  ผู้ค้าทั้งหมด จำนวน 96 ราย และมีพื้นที่เสนอเป็นพื้นที่ทำการค้า เพิ่มเติม
อีกจำนวน 3 จุด รวม 122 แผง 
 4. การลงพื้นที ่เพื ่อตรวจสอบสถานประกอบการ สถานบันเทิง  โดย
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย การป้องกันปัญหายาเสพติด และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
 5. สถิติข้อมูล Traffy Fondue ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 19 กรกฎาคม 2565 
พบจำนวนเรื่องทั้งหมด 2,681 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 1,575 เรื่อง โดยประเดน็
ปัญหาพบมากสุดในหมวดอื่น ๆ ถนน ทางเท้า และไฟฟ้า ตามลำดับ 

 ผอ.เขตหนองแขม (นางมณีวรรณฯ) รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ตาม
ข้อสั่งการผู้วา่ฯ สัญจร ดังนี ้ 
 1. สำรวจและจัดทำทะเบียนหาบเร่-แผงลอยและพิจารณาจุดที่สามารถ
เป็นจุดผ่อนผันได้ ปัจจุบันมีพื้นที่ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย จำนวน 10 จุด ซึ่งจัดทำ
ทะเบียนผู้ค้าเรียบร้อยแล้ว ส่วนพื้นที่ที่สามารถเป็นจุดผ่อนผันได้ ได้แก่ บริเวณหน้า
หมู่บ้านหรรษา มีจำนวนผู้ค้ารวม 109 ราย  สามารถทำการค้าได้ในวันอังคาร - อาทิตย์  
 2. จัดหาพื้นที่สีเขียว สถานที่จัดทำ Pocket park เพิ่มเติม ได้แก่ พื้นที่
ว่างปากซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ 5/2 ใต้สะพานข้ามถนนทวีวัฒนา สวนถนนไหล่
ทางถนนเพชรเกษม และวัดศรีนวลธรรมวิมล  
 3. การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในสถานบันเทิง  ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 9 แห่ง ในประเด็นทางเข้า-ออกพื้นที่ ทางหนีไฟ ระบบ
ไฟฟ้า ถังดับเพลิง วัสดุไวไฟ และการทำให้เกิดประกายไฟในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น 
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 4. การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ โดยเห็นควรยกเลิกทางกลับรถบริเวณหน้าวัด
อุดมรังสี ถนนเพชรเกษม และย้ายจุดกลับรถไปยังบริเวณหน้าปากซอยเพชรเกษม 81 
 5. พิจารณาของบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพจัดหาวสัดุ
อุปกรณ์ในลานกีฬา 
 6. แก้ไขท่อระบายน้ำในชุมชนกองขยะหนองแขม โดยประสานสำนัก
การระบายน้ำเข้าแก้ไขปรับปรุงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว 
 7. ปัญหาการจราจรติดขัด บริเวณสี่แยกหนองแขม ถนนมาเจริญ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ 
   เรื่อง  ข้อสั่งการของ ป.กทม.  

 ป.กทม. มีข้อสั่งการให้ สำนักงานเขต พิจารณาดำเนินการ ในเรื่องประเด็น ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบ ดูแล สวนสาธารณะ พ้ืนที่สาธารณะ ความมั่นคงแข็งแรงของ 

ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ รวมถึงระมัดระวัง ป้องกันไฟฟ้ารั่วไหล ในช่วงฤดูฝนซึ่งอาจมีพายุ
ฝนฟ้าคะนองจนอาจเกิดเหตุอันตราย  

    2. กำชับ อบรม การใช้ระบบ Traffy Fondue ให้แก่ บุคลากรและลูกจ้าง 
   กรุงเทพมหานคร เพื่อความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

   3. เร่งดำเนินการปลูกต้นไม้ ตามนโยบาย ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่ 
    สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง  

  

มติที่ประชุม    รับทราบ มอบ สนข. นำข้อสั่งการของ ป.กทม. ไปพิจารณาดำเนินการ 
 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
  (นางสุภมาส เลขาจารกุล) 
 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 
  เลขานกุารทีป่ระชุม 
    ผู้จดรายงานการประชุม 
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