สรุปผลงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8
คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิ การสังคม
สภากรุงเทพมหานครได้ตงั ้ คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในคราวประชุม
สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครัง้ ที่ 1) ประจาปี พทุ ธศักราช 2557 เมื่อวันพุธที่ 8
ตุลาคม ๒๕๕7 ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จานวน 5 คน ดังนี้
๑. พลตรี สุทธิชยั วงษ์บุบผา
ประธานกรรมการ
๒. นายธวัชชัย
ฟั กอังกูร
รองประธานกรรมการ
๓. นายไพฑูรย์
ขัมภรัตน์
กรรมการ
๔. นายฉัตรชัย
พรหมเลิศ
กรรมการ
5. พลตรี โชติภณ จันทร์อยู่
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
1. นางสุดา

2. นางสาวปนิตา

ชินวงษ์

สุดสาคร

นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
สานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการได้ตงั ้ คณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณา ศึกษา ติดตามและให้ขอ้ เสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปั ญหาด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมซึง่ อยูใ่ นอานาจหน้าทีข่ องกรุงเทพมหานคร เช่น
โครงสร้าง การส่งเสริมอาชีพ การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผมู้ รี ายได้น้อย เด็ก สตรีและคนชรา การ
สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพคนพิการ ผูส้ งู อายุ กองทุนต่าง ๆ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียน ห้องสมุดประชาชนและ
พิพธิ ภัณฑ์ชุมชน โดยได้ตงั ้ คณะอนุกรรมการฯ จานวน 5 คณะดังนี้
1. คณะอนุกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชุดที่ 1 ซึง่ มี พลตรี สุทธิชยั วงษ์บบุ ผา
เป็ นประธานอนุกรรมการ รับผิดชอบพืน้ ทีเ่ ขตบางเขน ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง สายไหม วัฒนา สวน
หลวง
บางกะปิ พระโขนง และบางนา
2. คณะอนุกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชุดที่ 2 ซึง่ มี นายธวัชชัย ฟั กอังกูร
เป็ นประธานอนุกรรมการ รับผิดชอบพืน้ ทีเ่ ขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ จอมทอง ตลิง่ ชัน ทวีวฒ
ั นา
หนองแขม บางแค บางบอน และภาษีเจริญ
3. คณะอนุกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชุดที่ 3 ซึง่ มี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
เป็ นประธานอนุกรรมการ รับผิดชอบพืน้ ทีเ่ ขตจตุจกั ร บางซื่อ ดุสติ พระนคร ธนบุรี คลองสาน บางคอแหลม
ราษฎร์บรู ณะ ทุง่ ครุ และบางขุนเทียน

4. คณะอนุกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชุดที่ 4 ซึง่ มี นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์
เป็ นประธานอนุกรรมการ รับผิดชอบพืน้ ทีเ่ ขตดอนเมือง หลักสี่ บึงกุม่ คลองสามวา หนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง
ประเวศ สะพานสูง และคันนายาว
5. คณะอนุกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชุดที่ 5 ซึง่ มี พลตรี โชติภณ จันทร์อยู่
เป็ นประธานอนุกรรมการ รับผิดชอบพืน้ ทีเ่ ขตพญาไท ดินแดง ราชเทวี ป้ อมปราบศัตรูพา่ ย ปทุมวัน สัมพันธวงศ์
บางรัก สาทร ยานนาวา และคลองเตย
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ผลการดาเนินงาน
1. ติ ดตามผลการดาเนิ นงานด้านการพัฒนาชุมชนของสานักงานเขตบางขุนเทียน
คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ประชุมและลงพืน้ ทีร่ ว่ มกับสานักงานเขตบางขุน
เทียนเพือ่ ติดตามผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนชายทะเลของสานักงานเขตบางขุนเทียน สรุปได้ดงั นี้
ชุมชนบริเวณชายทะเลบางขุนเทียน มี 4 ชุมชน ประกอบด้วย
1. ชุมชนแสนตอ
2. ชุมชนศรีกมุ าร
3. ชุมชนเสาธง
4. ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน
สภาพทัวไป
่ มีพน้ื ทีเ่ ป็ นป่ าชายเลน ติดชายฝั ง่ ทะเลอ่าวไทย มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 8,480 ไร่ จานวน
ประชากร 225 ครัวเรือน 236 หลังคาเรือน นับถือศาสนาพุทธ บ้านเรือนส่วนใหญ่ตงั ้ อยูบ่ ริเวณริมคลอง มีบ่อ
สาหรับเลีย้ ง
สัตว์น้า คลองทีส่ าคัญ ได้แก่ คลองพิทยาลงกรณ์ คลองศรีกุมาร คลองเสาธง คลองแสนตอ คลองประมง (โล่ง)
คลองขุนราชพินิจใจ
อาณาเขตของชุมชน
ทิศเหนือ
จรดคลองพิทยาลงกรณ์
ทิศใต้
จรดทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก จรดคลองขุนราชพินิจใจ จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก จรดคลองเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
การประกอบอาชีพ
1. เกษตรกรรมเลีย้ งสัตว์น้า เช่น กุง้ กุลาดา กุง้ แชบ๊วย หอยแครงฯ และรับจ้างทัวไป
่ ประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่มที ด่ี นิ ทากินเป็ นของตนเอง (เช่าทีด่ นิ ทากิน) ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ที่
2. ค้าขาย
การคมนาคม
เส้นทางสัญจรในชุมชน

- ทางรถจักรยานยนต์ เป็ นทาง คสล. และทางเดินไม้เลียบบ่อเลีย้ งสัตว์น้า แต่ครอบคลุมทัง้ ชุมชน เคย
มีประชาชนร้องขอให้ทาถนนเข้าไป ผูบ้ ริหารเห็นว่าหากทาเป็ นถนนระบบนิเวศจะเปลีย่ นไปจึงไม่เห็นด้วย
อาจจะกลายเป็ นทีท่ อ่ งเทีย่ ว รีสอร์ท
- ทางเรือ ใช้คลองพิทยาลงกรณ์ คลองประมง (โล่ง) คลองตัน คลองศรีกุมาร คลองเสาธง และคลอง
แสนตอ
สถานทีส่ าคัญของชุมชนอยูบ่ ริเวณคลองประมง (โล่ง)
- ศาลเจ้าพ่อขุนเจ้าเมืองและศาลเจ้าแม่ศรีนิล
ปัญหาที่เกิ ดขึน้ ในชุมชน
1. การกัดเซาะชายฝั ง่ ทะเล สร้างความเสียหายให้กบั พืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝั ง่ เกิดจากปั ญหาคลื่นลม การ
ทรุดตัวของแผ่นดิน การทาลายป่ ายชายเลน การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
2. การคมนาคม สามารถสัญจรทางเรือเป็ นหลัก และทางรถจักรยานยนต์บางส่วน ต้องการถนนให้
รถยนต์สามารถแล่นเข้าไปได้ และขอทางเท้า คสล. เพิม่ เติมในบางจุด
-33. หอยแครงทีเ่ กษตรกรเลีย้ งไว้ในพืน้ ทีต่ ายเป็ นจานวนมากสร้างความเสียหายให้กบั เกษตรกรนับ 100
ล้านบาท โดยสาเหตุมาจากเชือ้ แบคทีเรียทีป่ นเปื้ อนมากับน้า
4. ไฟฟ้ าแสงสว่างในชุมชนบางพืน้ ทีไ่ ม่ทวถึ
ั ่ ง เนื่องจากบ้านกระจายอยู่ห่างกัน การปั กเสาค่าใช้จ่ายสูง
5. ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนชารุด
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
1. ให้มกี ารปั กไม้ไผ่ทาแนวชะลอคลื่นของกรุงเทพมหานครโดยสานักการระบายน้า และในอนาคต
สานักการระบายน้าจะขอจัดสรรงบประมาณเพือ่ สร้างเป็ นแนวเขือ่ น ป้ องกันการกัดเซาะและเจ้าของทีด่ นิ ทา
แนวป้ องกันการกัดเซาะทีด่ นิ ของตน
2. ขอจัดสรรงบประมาณเพือ่ สร้างทางเดิน คสล. เพิม่ เติมในชุมชน โดยการของบประมาณจากโครงการ
SML ให้ชุมชนเป็ นผูด้ าเนินการเอง และใช้งบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
ซ่อมแซมบางส่วน
3. ประสานกรมประมงและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมาแก้ไขปั ญหา ให้คาแนะนา และหาแนวทางช่วยเหลือ
เกษตรกร
4. ประสานการไฟฟ้ านครหลวงเพือ่ ดาเนินการสารวจและติดตัง้
5. ให้สานักงานเขตบางขุนเทียนขอจัดสรรงบประมาณเพือ่ ซ่อมปรับปรุงทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชาย
เลน ซึง่ เป็ นสะพานไม้โดยให้ปรับปรุงเป็ นสะพานทางเดิน คสล. เพือ่ ความคงทนถาวร ไม่ตอ้ งเสียงบประมาณใน
การซ่อมแซมปรับปรุงบ่อยครัง้ คณะกรรมการฯ ได้ยน่ื ญัตติขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงสะพานทางเดินชม
ธรรมชาติ
ป่ าชายเลนบางขุนเทียนให้มคี วามคงทนถาวร และญัตติดงั กล่าวเข้าสูก่ ารพิจารณาของสภากรุงเทพมหานครใน
คราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ ที่ 3 เมือ่ วันพุธที่ 22 เมษายน 2558
สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบและยืนยันมติทป่ี ระชุมให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดาเนินการต่อไป และใน

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานครได้มกี ารจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ป่ าชายเลนแล้ว
2. ติ ดตามผลการดาเนิ นงานด้านการพัฒนาชุมชนของชุมชนที่ทาการเกษตร สานักงานเขตคลองสาม
วา
คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ประชุมและลงพืน้ ทีร่ ว่ มกับสานักงานเขตคลอง
สามวาเพือ่ ติดตามผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนของชุมชนทีท่ าการเกษตรของสานักงานเขตคลองสามวา
สรุปได้ดงั นี้
เขตคลองสามวามีพน้ื ทีป่ ระมาณ 110.686 ตารางกิโลเมตร สภาพพืน้ ทีโ่ ดยรวมเป็ นพืน้ ทีเ่ กษตร เป็ น
เขตทีอ่ ยูบ่ ริเวณฝั ง่ ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึง่ มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับอาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ทิศใต้ตดิ ต่อกับเขตมีนบุรี ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตหนองจอก ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตสายไหม
บางเขน และ
คันนายาว เขตคลองสามวาแบ่งออกเป็ น 5 แขวง ได้แก่ แขวงสามวาตะวันตก แขวงสามวาตะวันออก แขวงบาง
ชัน แขวงทรายกองดิน และแขวงทรายกองดินใต้ มีประชากรทัง้ หมด 178,117 คน มีจานวนชุมชน 81 ชุมชน
มีหมูบ่ า้ นจัดสรร 140 หมูบ่ า้ น โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี 18 แห่ง ถนนสายสาคัญมีจานวน 6 สาย ได้แก่
ถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนเลียบคลองสองและถนนคูบ้ อน ถนนหทัยราษฎร์ ถนนไมตรีจติ ถนนนิมติ ใหม่ และถนน
ประชาร่วมใจ ซึง่ ถนนทัง้ 6 สายอยูใ่ นความดูแลของสานักการโยธา ซึง่ จะมีประชาชนร้องเรียนมาทีส่ านักงาน
เขตให้ไปซ่อมแซมถนน ทางสานักงานเขตก็ตอ้ งประสานไปยังสานักการโยธาเพือ่ มาดาเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม สถานีตารวจมี 4 สถานี สถานทีส่ าคัญทางศาสนาประกอบด้วย วัด 11 แห่ง มัสยิด 9 แห่ง สานักสงฆ์
5 แห่ง มีสถานพยาบาลจานวน 1 แห่งคือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 และในอนาคตจะมีโรงพยาบาล 1 แห่ง
ขณะนี้อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
ซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณถนนไมตรีจติ
-4ข้อมูลด้านการเกษตร
สานักงานเขตคลองสามวามีศนู ย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจาแขวง มี 3 ศูนย์
ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจาแขวงสามวาตะวันออก ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจาแขวงสามวาตะวันตก และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจาแขวง
ทรายกองดิน
พืน้ ทีก่ ารเกษตรมีทงั ้ หมด 22,371 ไร่ โดยแยกประเภทได้ดงั นี้
- ทานา 18,484 ไร่ มีเกษตรกร 685 ราย สายพันธุข์ า้ วทีป่ ลูก ได้แก่ หอมมะลิ 105 ปทุมธานี 1 กข 31
กข 41 กข 47 กข 49 กข 51 สุพรรณบุรี 1 พิษณุโลก 2 และข้าวไรซ์เบอร์ร่ี
- ประมง 2,073 ไร่ มีเกษตรกร 484 ราย สายพันธุท์ เ่ี ลีย้ ง ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลา
ตะเพียน ปลายีส่ ก และกุง้ ขาวแวนาไมล์

- ไร่หญ้า 693.75 ไร่ มีเกษตรกร 119 ราย สายพันธุท์ ป่ี ลูก ได้แก่ หญ้ามาเลเซีย หญ้านวลน้อย
หญ้าเบอร์มวิ ด้า และหญ้าญีป่ ่ นุ
- ไม้ผล 421 ไร่ มีเกษตรกร 140 ราย
- ผัก 27 ไร่ มีเกษตรกร 36 ราย
ปัญหาในการดาเนิ นงานด้านการพัฒนาชุมชน
1.ชุมชนชานเมืองในพืน้ ทีเ่ ขตคลองสามวาปั จจุบนั ประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัยในชุมชนจะมีพฤติกรรมเหมือน
คนในชุมชนเมือง ต่างคนต่างอยู่ ขาดความร่วมมือร่วมใจกัน
2. ชุมชนเกษตรกรรมจะประสบปั ญหาขาดช่องทางในการจาหน่ายพืชผลทางการเกษตร
3. การขาดเครือ่ งมือส่วนกลางให้กบั เกษตรกร เช่น เครือ่ งอัดฟาง ทาให้เกษตรกรเผาหญ้าและฟางข้าว
ส่งผลให้เกิดปั ญหาสิง่ แวดล้อมตามมาและประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงได้รบั ความเดือดร้อน
4. ปั ญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุข์ า้ ว
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
1. ปั ญหาการขาดความร่วมมือร่วมใจกัน สานักงานเขตต้องมีการรณรงค์และสร้างจิตสานึกให้ประชาชน
รักและหวงแหนชุมชนถิน่ ทีอ่ ยูข่ องตนเองและร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
2. กรุงเทพมหานครควรจัดหาช่องทางการจาหน่ายพืชผลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร
3. กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนเครือ่ งมือส่วนกลางให้กบั เกษตรกร เช่น เครือ่ งอัดฟาง โดยกระจาย
ให้แก่ศนู ย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้ครบทุกศูนย์เพือ่ เกษตรกรจะได้ใช้บริการอัดฟางแล้ว
นาไปขายเพิม่ รายได้อกี ทางหนึ่ง และยังเป็ นการลดปั ญหาไฟไหม้หญ้า เผาฟาง และลดปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อม
ได้อกี ด้วย
4. สาหรับปั ญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุข์ า้ ว คณะกรรมการฯ ได้ยน่ื ญัตติขอให้กรุงเทพมหานคร
ส่งเสริมสนับสนุนให้มโี ครงการธนาคารเมล็ดพันธุข์ า้ วชุมชนเขตคลองสามวา และญัตติดงั กล่าวเข้าสูก่ าร
พิจารณาของสภากรุงเทพมหานครในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครัง้ ที่ 5)
ประจาปี พทุ ธศักราช 2558 เมือ่ วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบ และยืนยันมติ
ทีป่ ระชุมให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดาเนินการต่อไป และในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานครได้มกี าร
จัดสรรงบประมาณเพือ่ ดาเนินการจัดตัง้ ธนาคารเมล็ดพันธุข์ า้ วชุมชนเขตคลองสามวาแล้ว

-53. พิ จารณากรณี ร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพและการให้บริ การของศูนย์กีฬารามอิ นทรา
คณะกรรมการฯ ได้รบั การ้องเรียนจากประชาชนว่าศูนย์กฬี ารามอินทราปิ ดให้บริการในช่วงวันหยุด
เทศกาลสาคัญ เช่น ช่วงปี ใหม่และสงกรานต์ เครือ่ งออกกาลังกายชารุด จึงได้ประชุมร่วมกับสานักวัฒนธรรม
กีฬาและการท่องเทีย่ วสรุปได้ดงั นี้

การก่อสร้างอาคารศูนย์กฬี ารามอินทราจะส่งมอบอาคารพร้อมอุปกรณ์ออกกาลังกาย ซึง่ ผูร้ บั เหมาไม่มี
ความรูเ้ รือ่ งเครือ่ งออกกาลังกาย เพียงแต่ไปซือ้ เครือ่ งออกกาลังกายให้ตรงตามสเปคทีห่ น่วยงานกาหนดไว้วา่
จะต้องมีอะไรบ้าง และการรับประกันจะไปอยูท่ บ่ี ริษทั ทีร่ บั เหมาก่อสร้างอาคาร ปั ญหาทีท่ าให้เครือ่ งออกกาลัง
กายชารุดเนื่องจากปั จจุบนั ประชาชนให้ความสนใจต่อการออกกาลังกายเป็ นจานวนมาก วันละประมาณ 200
คน ทาให้เครือ่ งออกกาลังกายไม่ได้พกั เครือ่ ง ทางศูนย์กฬี าฯ มีระเบียบในการใช้บริการและมีเจ้าหน้าทีค่ วบคุม
และให้คาแนะนา แต่ผมู้ าใช้บริการไม่สนใจเพราะถือว่าเป็ นของสาธารณะ อย่างเช่น การใช้บริการห้องฟิ ตเนส
ศูนย์ฯ มีระเบียบให้สวมกางเกงขายาว เสือ้ มีแขน มีผา้ เช็ดหน้า เพราะเวลาออกกาลังกายจะมีเหงือ่ ออก เสือ้ ผ้า
ทีส่ วมใส่จะได้ชว่ ยซับไม่ให้เหงือ่ ไหลไปเปี ยกแผงวงจรควบคุมหรือทาให้อุปกรณ์เป็ นสนิม แต่ผมู้ าใช้บริการก็ไม่
ปฏิบตั ติ าม หรืออุปกรณ์ออกกาลังกายบางประเภทไม่เหมาะสมกับสรีระของเด็ก ผูป้ กครองก็ให้เด็กเล่น เป็ นต้น
ปั ญหาทีไ่ ม่สามารถซ่อมเครือ่ งออกกาลังกายได้หรือซ่อมช้าบ้าง เนื่องจากอุปกรณ์ตกรุน่ ไปแล้ว ไม่มอี ะไหล่
บางอย่างซือ้ มาจากต่างประเทศก็จะต้องสังซื
่ อ้ อุปกรณ์จากต่างประเทศ กรุงเทพมหานครมีงบประมาณในการ
ก่อสร้างและซือ้ แต่ไม่ได้ตงั ้ งบประมาณสาหรับการซ่อมบารุงไว้ สาหรับอัตราค่าบริการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้
มาใช้บริการ 40 บาทต่อปี ซึง่ ถูกมากเมือ่ เทียบกับฟิ ตเนสของเอกชน จึงทาให้มผี มู้ าใช้บริการเป็ นจานวนมาก
และส่งผลให้อปุ กรณ์ต่าง ๆ ชารุดเสียหายเร็ว และผูม้ าใช้บริการก็ไม่ได้ชว่ ยกันดูแลอุปกรณ์ออกกาลังกายเพราะ
คิดว่าเป็ นของสาธารณะ
สาหรับการเปิ ดให้บริการนัน้ โดยปกติศนู ย์กฬี าฯ จะเปิ ดให้บริการทุกวัน โดยในวันจันทร์ – วันศุกร์
เปิ ดเวลา 10.00 – 21.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิ ดเวลา 13.00 – 21.00 น. ซึง่ ใน 1
ปี จะปิ ดทาการเฉพาะวันหยุดช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เพราะผูบ้ ริหารเห็นว่าช่วงเทศกาล
สงกรานต์เป็ นเทศกาลทีเ่ กีย่ วข้องกับสถาบันครอบครัว จึงปิ ดให้บริการเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านได้เดินทาง
กลับภูมลิ าเนาไปเยีย่ มครอบครัว ส่วนวันหยุดเทศกาลปี ใหม่เป็ นประกาศของสานักวัฒนธรรมฯ ในการสังปิ
่ ด
หรือเปิ ดให้บริการ เนื่องจากก่อนจะถึงช่วงเทศกาลปี ใหม่จะมีผไู้ ปใช้บริการของศูนย์ฯ น้อยมาก ทางสานักฯ จึง
พิจารณาให้ปิดเพราะว่าการเปิ ด
ให้บริการจะเน้นถึงความคุม้ ค่าด้วย ประกอบกับเพือ่ เป็ นการให้สนาม เครือ่ งออกกาลังกาย และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ได้หยุดพักบ้าง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
เพือ่ ให้เกิดความรัก ความหวงแหน และความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของร่วมกัน ควรส่งเสริมให้ผมู้ ารับบริการศูนย์
กีฬาฯ รวมตัวกันเพือ่ ช่วยกันดูแลบารุงรักษาอุปกรณ์เครือ่ งออกกาลังกายต่าง ๆ กันเอง
4. กรณี ร้องเรียนเกี่ยวกับการที่มีประชาชนบุกรุกเข้าไปปลูกบ้านอยู่อาศัยในสวนกีฬารามอิ นทรา
คณะกรรมการฯ ได้รบั การร้องเรียนจากประชาชนว่ามีประชาชนบุกรุกเข้าไปปลูกบ้านอยูอ่ าศัยในสวน
กีฬารามอินทรา จึงได้ประชุมร่วมกับสานักสิง่ แวดล้อม สรุปได้ดงั นี้
สวนกีฬารามอินทราเดิมเป็ นสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอย อยูใ่ นความรับผิดชอบของสานักรักษาความ
สะอาด
มีพน้ื ที่ 42 ไร่ เป็ นทีด่ นิ ของกรุงเทพมหานคร มีผบู้ ุกรุกดัง้ เดิมสร้างเพิงพักอาศัยประกอบอาชีพเก็บของเก่าขาย
และยังคงอยูจ่ นถึงปั จจุบนั เดิมมีผอู้ าศัยประมาณ 29 ครัวเรือน ต่อมาได้มกี ารพัฒนาบริเวณดังกล่าวเป็ น

สวนสาธารณะและมีสวนกีฬาให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจและออกกาลังกาย มีการตัง้ คณะทางาน
พิจารณาดาเนินการกับ
-6ผูบ้ ุกรุก โดยมีผอู้ านวยการเขตบางเขนเป็ นประธาน ได้มกี ารผลักดันผูบ้ ุกรุกและปลูกต้นไม้รุกคืบไปเรือ่ ย ๆ
ปั จจุบนั เหลือผูบ้ ุกรุกจานวน 12 ครัวเรือน ไม่มผี บู้ ุกรุกรายใหม่ เนื่องจากมีบญ
ั ชีรายชือ่ ผูบ้ ุกรุกแต่ละหลังคา
เรือนว่ามีใครบ้าง ในยามวิกาลจะอนุญาตเฉพาะผูม้ รี ายชือ่ เข้าออกเท่านัน้ ผูท้ ไ่ี ม่มรี ายชือ่ ตามบัญชีจะไม่อนุญาต
ให้เข้าไป ในช่วงเวลา 05.00 – 07.00 น. และ 16.00 – 19.00 น. ซึง่ เป็ นช่วงเวลาทีม่ ปี ระชาชนมาออกกาลังกาย
จานวนมาก
สานักสิง่ แวดล้อมได้สงการให้
ั่
เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยเข้าไปประจาในพืน้ ทีด่ งั กล่าวและไม่อนุญาตให้ผบู้ ุก
รุกมีการเข้าออก เนื่องจากจะเป็ นการตัดเส้นทางเดินวิง่ ออกกาลังกายของประชาชน สาหรับแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาทีจ่ ะดาเนินการต่อไปคือจะดาเนินโครงการจัดทาศูนย์การเรียนรูก้ ารเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว ปลูกต้นไม้รุกเข้าไป
เรือ่ ย ๆ เพือ่ ใช้ประโยชน์พน้ื ทีด่ งั กล่าวให้มากขึน้ และขอความร่วมมือจากผูบ้ ุกรุกทีย่ า้ ยออกไปแล้วมาพูดโน้ม
น้าวให้ผบู้ ุกรุกทีย่ งั เหลืออยูท่ ราบว่าเมือ่ ย้ายออกไปแล้วเขาจะมีทอ่ี ยูอ่ าศัยทีม่ นคงและมี
ั่
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
อย่างไร เนื่องจากผูบ้ ุกรุกเหล่านี้มที อ่ี ยูอ่ าศัยเป็ นหลักแหล่งแต่ไม่ยอมรือ้ ย้ายออกไปเพราะต้องการค่ารือ้ ถอน
แต่กรุงเทพมหานครจ่ายให้ไม่ได้เพราะว่าเป็ นการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย ทีผ่ า่ นมาเวลาจะดาเนินการไล่รอ้ื ผูบ้ ุกรุก
เหล่านี้จะหาแนวร่วมโดยการร้องเรียนสือ่ มวลชนหรือองค์กร NGO เรียกร้องความเห็นใจว่าตนถูกรังแกทาให้มี
การวิพากษ์วจิ ารณ์ดา้ นลบว่ากรุงเทพมหานครรังแกคนทีไ่ ม่มที างเลือกหรือผูด้ อ้ ยโอกาส
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
1. กรุงเทพมหานครควรมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการดาเนินการไล่รอ้ื ผูบ้ ุกรุกทีส่ าธารณะ
โดยตรง และในการดาเนินการดังกล่าวควรนากรรมการชุมชนเข้ามาเป็ นแนวร่วมรับผิดชอบ เพือ่ เป็ นการ
แสดงออกถึงความเป็ นเจ้าของพืน้ ทีแ่ ละต้องการทีจ่ ะพัฒนาพืน้ ทีถ่ นิ่ ทีอ่ ยูข่ องตนให้ดขี น้ึ
2. กรุงเทพมหานครสามารถแจ้งให้ผบู้ ุกรุกรือ้ ถอนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และปิ ดประกาศห้ามบุก
รุก หากไม่รอ้ื ถอนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดสามารถแจ้งความดาเนินคดีทางกฎหมายได้ และในระหว่างนัน้ ก็
ใช้วธิ ที างการปกครองประนีประนอมควบคูก่ นั ไป หากสามารถแก้ไขด้วยวิธที างการปกครองก็สามารถถอนเรือ่ ง
ทางกฎหมายได้
5. กรณี ร้องเรียนเกี่ยวกับการคัดค้านการก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์วิทยุในชุมชนสะพานหัน
บริ เวณริ มคลองโอ่งอ่าง เขตสัมพันธวงศ์
คณะกรรมการฯ ได้รบั มอบหมายจากประธานสภากรุงเทพมหานครให้พจิ ารณากรณีรอ้ งเรียนเกีย่ วกับ
การคัดค้านการก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์วทิ ยุในชุมชนสะพานหัน บริเวณริมคลองโอ่งอ่าง เขตสัมพันธวงศ์ จึง
ได้ประชุมร่วมกับสานักงานเขตสัมพันธวงศ์ สรุปได้ดงั นี้
พืน้ ทีท่ ม่ี กี ารร้องเรียนตัง้ อยูบ่ ริเวณริมคลองโอ่งอ่าง ซึง่ เชือ่ มต่อกับแม่น้าเจ้าพระยา เป็ นคลองทีแ่ บ่งเขต
ระหว่างเขตพระนครกับสัมพันธวงศ์ เมือ่ ปี 2524 รัฐบาลได้มนี โยบายให้สร้างตลาดริมคลองโอ่งอ่างและโอนให้
สานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ดูแลรับผิดชอบเก็บค่าเช่า โดยมีแผงค้าตัง้ อยูร่ มิ คลองและอยูบ่ นสะพานคร่อม

คลองรวมทัง้ หมด 929 แผง และเมือ่ ปี 2540 ได้มมี ติคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกตลาดริมคลองโอ่งอ่าง สานักงาน
ตลาดก็ยกเลิกการจัดเก็บค่าเช่า แต่ผคู้ า้ ไม่ยอมย้ายออกและได้คา้ ขายในบริเวณดังกล่าวจนถึงปั จจุบนั
สานักงานตลาดได้มกี ารฟ้ องขับไล่และมีคาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้ขบั ไล่แล้ว บริเวณทีม่ กี ารร้องเรียนเป็ นอาคาร
ดัง้ เดิมทีป่ ลูกสร้างในพืน้ ทีส่ าธารณะทัง้ หมด และทีม่ กี ารร้องเรียนเนื่องจากประธานชุมชนมีแนวคิดทีจ่ ะก่อสร้าง
เป็ นศูนย์วทิ ยุในชุมชนบริเวณพืน้ ทีว่ า่ งหน้าบ้านผูร้ อ้ งซึง่ เป็ นพืน้ ทีส่ าธารณะริมคลอง ผูร้ อ้ งได้นาเก้าอีม้ า้ หินมา
ตัง้ ไว้เป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อน ปั จจุบนั ยังไม่มกี ารก่อสร้างใด ๆ และจะไม่มกี ารก่อสร้างห้องเก็บของในบริเวณ
ดังกล่าวแน่นอน เพราะสานักงานเขตไม่อนุญาตให้มี
-7การก่อสร้างเนื่องจากเป็ นทีส่ าธารณะทีป่ ระชาชนใช้สอยร่วมกัน เขตฯ ได้ลงพืน้ ทีเ่ ชิญผูร้ อ้ งเรียนและประธาน
ชุมชนมาหารือร่วมกัน ซึง่ ทัง้ สองฝ่ ายทราบแล้วว่าสานักงานเขตไม่อนุญาตให้มกี ารก่อสร้างใด ๆ ในบริเวณ
ดังกล่าวแล้ว
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
กรณีรอ้ งเรียนเมือ่ ได้ขอ้ ยุตแิ ล้ว สานักงานเขตควรดาเนินการปรับปรุงพืน้ ทีด่ งั กล่าวโดยการปั กป้ ายว่า
เป็ นพืน้ ทีส่ าธารณะหรือปรับปรุงเป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนให้ประชาชนทัวไปสามารถใช้
่
พน้ื ทีด่ งั กล่าวได้ และเพือ่ มิให้
ผูร้ อ้ งเข้าใจว่าเป็ นพืน้ ทีข่ องตนเอง
6. ติ ดตามผลการดาเนิ นงานด้านการพัฒนาชุมชนของกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
คณะกรรมการฯ ได้เชิญสานักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วยเขตคลองสามวา คัน
นายาว บางกะปิ บึงกุ่ม ประเวศ มีนบุร ี ลาดกระบัง สะพานสูง และหนองจอก เข้าร่วมประชุมเพือ่ ติดตามผลการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนในปี งบประมาณ 2558 และแผนการดาเนินงานในปี งบประมาณ 2559 สรุป
สาระสาคัญได้ดงั นี้
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนิ นงานด้านการพัฒนาชุมชน
ด้านบุคลากร
1. ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้รบั มอบหมายภารกิจค่อนข้างทัง้ ภารกิจประจา ภารกิจตาม
นโยบายของผูบ้ ริหาร และภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การรับลงทะเบียนและจ่ายเบีย้ ยังชีพให้ผสู้ งู อายุ
ผูพ้ กิ าร โครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด การดูแลหอพัก เป็ นต้น
2. ภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายใหม่ เช่น การดูแลหอพัก เจ้าหน้าทีต่ อ้ งใช้เวลาในการเรียนรูท้ าความเข้าใจ
ในกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
3. อัตรากาลังของเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมไม่เพียงพอ
4. บุคลากรขาดความชานาญ มีความรูค้ วามสามารถไม่ตรงกับภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เช่น งานด้าน
สังคมสงเคราะห์ ด้านการการกีฬาและการท่องเทีย่ ว ต้องใช้บุคลากรทีม่ คี วามชานาญเฉพาะด้าน แต่โครงสร้าง
อัตรากาลังบุคลากรของฝ่ ายพัฒนาชุมชนฯ ไม่มตี าแหน่งทีม่ คี วามชานาญเฉพาะด้านนัน้ ๆ เช่น นักสังคม
สงเคราะห์ นักพัฒนาการท่องเทีย่ ว นักวิชาด้านพลศึกษา

ด้านงบประมาณ
1. งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามนโยบายของรัฐบาลไม่มงี บประมาณสาหรับการดาเนินงาน ประกอบกับ
ได้รบั การจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานจากกรุงเทพมหานครจานวนจากัด ทาให้เป็ นอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน
2. พืน้ ทีเ่ ขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออกมีพน้ื ทีเ่ ขตปกครองขนาดใหญ่ ยานพาหนะทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
และงบประมาณค่าน้ามันเชือ้ เพลิงมีจานวนจากัด ซึง่ เป็ นอุปสรรคสาคัญในการปฏิบตั งิ าน
3. การโอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้กรุงเทพมหานครช่วงต้นปี งบประมาณมีความล่าช้า ทาให้การ
เบิกจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ ารล่าช้า ผูส้ งู อายุไม่เข้าใจทาให้เกิดการร้องเรียนบ่อยครัง้
4. การโอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพือ่ ดาเนินโครงการด้านยาเสพติดจะได้รบั โอนช่วงปลายปี
งบประมาณ
จึงไม่สามารถดาเนินการได้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
5. คณะกรรมการชุมชนไม่เข้าใจระเบียบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน ทาให้การส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า
6. วัสดุหรืออุปกรณ์กฬี าของลานกีฬาชารุดเสียหายและไม่มงี บประมาณในการซ่อมแซม
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1. บางสานักงานเขตขาดการประสานงานทีด่ รี ะหว่างฝ่ ายทะเบียนและฝ่ ายพัฒนาชุมชนฯ ในการ
ตรวจสอบข้อมูลการย้ายทีอ่ ยูแ่ ละการเสียชีวติ ของผูส้ งู อายุ
2. การจ่ายเงินเบีย้ ผูส้ งู อายุซ้าซ้อน เนื่องจากฝ่ ายพัฒนาชุมชนฯ ไม่ทราบข้อมูลการแจ้งย้ายทีอ่ ยูแ่ ละ
การเสียชีวติ ของผูส้ งู อายุ
3. ขาดการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น ทาให้การช่วยเหลือประชาชนมีการซ้าซ้อนและ
ไม่ทวถึ
ั่ ง
ด้านอื่น ๆ
1. กรรมการชุมชนไม่มเี วลาเพียงพอในการปฏิบตั หิ น้าที่ เนื่องจากได้รบั มอบหมายบทบาทหน้าทีห่ ลาย
ด้าน เช่น เป็ นกรรมการกองทุน อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครเฝ้ าระวังภัยและยาเสพติด เป็ นต้น
2. ไม่ได้รบั ความร่วมมือจากประชาชน เนื่องจากผูน้ าชุมชนและประชาชนยังไม่เห็นถึงความสาคัญของ
การมีสว่ นร่วม ประกอบกับบางชุมชนเป็ นชุมชนอพยพ ทาให้การพัฒนาชุมชนไม่ประสบผลสาเร็จเท่าทีค่ วร
3. ประชากรแฝงซึง่ อาศัยอยูใ่ นชุมชนไม่มคี วามรักความผูกพันในชุมชนทีต่ นเองอาศัยอยู่ ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
4. ความเจริญของเมืองและการเปลีย่ นแปลงของสังคมทีร่ วดเร็วทาให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชน
5. ประชาชนในชุมชนขาดความสนใจในการเล่นกีฬาอย่างจริงจัง ทาให้การจัดการแข่งขันจะต้องมีเงิน
รางวัลจึงเกิดความสนใจ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
1. ควรมีการปรับโครงสร้างบุคลากรของฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับภารกิจที่
ได้รบั มอบหมาย
2. ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ ารให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอเพือ่ ให้ฝ่าย
พัฒนาชุมชนฯ สามารถเรียกดูขอ้ มูลได้และป้ องกันปั ญหาการจ่ายเงินซ้าซ้อน
3. กรุงเทพมหานครควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซือ้ ยานพาหนะและน้ามันเชือ้ เพลิงเพือ่ ใช้ในการ
ปฏิบตั ริ าชการตามความเหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีข่ องแต่ละเขต เช่น เขตหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง ซึง่ มี
พืน้ ทีเ่ ขตปกครองขนาดใหญ่ ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซือ้ ยานพาหนะและน้ามันเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้
การบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทัวถึ
่ ง
4. กรณีจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุซ้าซ้อนและไม่สามารถเรียกเก็บคืนได้ ควรส่งดาเนินคดีเพือ่
ดาเนินการตามกฎหมาย
7. ติ ดตามผลการดาเนิ นงานด้านการพัฒนาชุมชนของกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง
คณะกรรมการฯ ได้เชิญสานักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ประกอบด้วยเขตดินแดง ดุสติ ป้ อมปราบ
ศัตรูพา่ ย พญาไท พระนคร ราชเทวี วังทองหลาง สัมพันธวงศ์ และห้วยขวาง เข้าร่วมประชุมเพือ่ ติดตามผลการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนในปี งบประมาณ 2558 และแผนการดาเนินงานในปี งบประมาณ 2559 สรุป
สาระสาคัญได้ดงั นี้
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนิ นงานด้านการพัฒนาชุมชน
ด้านบุคลากร
1. ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้รบั มอบหมายภารกิจค่อนข้างทัง้ ภารกิจประจา ภารกิจตาม
นโยบายของผูบ้ ริหาร และภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การรับลงทะเบียนและจ่ายเบีย้ ยังชีพให้ผสู้ งู อายุ
ผูพ้ กิ าร โครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด การดูแลหอพัก เป็ นต้น
-92. ภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายใหม่ เช่น การดูแลหอพัก เจ้าหน้าทีต่ อ้ งใช้เวลาในการเรียนรูท้ าความเข้าใจ
ในกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
3. อัตรากาลังของเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมไม่เพียงพอ
4. บุคลากรขาดความชานาญ มีความรูค้ วามสามารถไม่ตรงกับภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เช่น งานด้าน
สังคมสงเคราะห์ ด้านการการกีฬาและการท่องเทีย่ ว ต้องใช้บุคลากรทีม่ คี วามชานาญเฉพาะด้าน แต่โครงสร้าง
อัตรากาลังบุคลากรของฝ่ ายพัฒนาชุมชนฯ ไม่มตี าแหน่งทีม่ คี วามชานาญเฉพาะด้านนัน้ ๆ เช่น นักสังคม
สงเคราะห์
นักพัฒนาการท่องเทีย่ ว นักวิชาด้านพลศึกษา
ด้านงบประมาณ
1. งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามนโยบายของรัฐบาลไม่มงี บประมาณสาหรับการดาเนินงาน ประกอบกับ
ได้รบั การจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานจากกรุงเทพมหานครจานวนจากัด ทาให้เป็ นอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน

2. การโอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้กรุงเทพมหานครช่วงต้นปี งบประมาณมีความล่าช้า ทาให้การ
เบิกจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ ารล่าช้า ผูส้ งู อายุไม่เข้าใจทาให้เกิดการร้องเรียนบ่อยครัง้
3. การโอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพือ่ ดาเนินโครงการด้านยาเสพติดจะได้รบั โอนช่วงปลายปี
งบประมาณ
จึงไม่สามารถดาเนินการได้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
4. คณะกรรมการชุมชนไม่เข้าใจระเบียบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน ทาให้การส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า
5. วัสดุหรืออุปกรณ์กฬี าของลานกีฬาชารุดเสียหายและไม่มงี บประมาณในการซ่อมแซม
ด้านการประสานงาน
1. บางสานักงานเขตขาดการประสานงานทีด่ รี ะหว่างฝ่ ายทะเบียนและฝ่ ายพัฒนาชุมชนฯ ในการ
ตรวจสอบข้อมูลการย้ายทีอ่ ยูแ่ ละการเสียชีวติ ของผูส้ งู อายุ
2. การจ่ายเงินเบีย้ ผูส้ งู อายุซ้าซ้อน เนื่องจากฝ่ ายพัฒนาชุมชนฯ ไม่ทราบข้อมูลการแจ้งย้ายทีอ่ ยูแ่ ละ
การเสียชีวติ ของผูส้ งู อายุ
3. ขาดการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น ทาให้การช่วยเหลือประชาชนมีการซ้าซ้อนและ
ไม่ทวถึ
ั่ ง
ด้านอื่น ๆ
1. กรรมการชุมชนไม่มเี วลาเพียงพอในการปฏิบตั หิ น้าที่ เนื่องจากได้รบั มอบหมายบทบาทหน้าทีห่ ลาย
ด้าน เช่น เป็ นกรรมการกองทุน อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครเฝ้ าระวังภัยและยาเสพติด เป็ นต้น
2. สถานการณ์ทางการเมืองบางครัง้ ทาให้การดาเนินโครงการพัฒนาชุมชนไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
3. ไม่ได้รบั ความร่วมมือจากประชาชน เนื่องจากผูน้ าชุมชนและประชาชนยังไม่เห็นถึงความสาคัญของ
การมีสว่ นร่วม ประกอบกับบางชุมชนเป็ นชุมชนอพยพ ทาให้การพัฒนาชุมชนไม่ประสบผลสาเร็จเท่าทีค่ วร
4. ประชากรแฝงซึง่ อาศัยอยูใ่ นชุมชนไม่มคี วามรักความผูกพันในชุมชนทีต่ นเองอาศัยอยู่ ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
5. ประชาชนในชุมชนขาดความสนใจในการเล่นกีฬาอย่างจริงจัง ทาให้การจัดการแข่งขันจะต้องมีเงิน
รางวัลจึงเกิดความสนใจ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
1. ควรมีการปรับโครงสร้างบุคลากรของฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับภารกิจที่
ได้รบั มอบหมาย
- 10 2. ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ ารให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอเพือ่ ให้ฝ่าย
พัฒนาชุมชนฯ สามารถเรียกดูขอ้ มูลได้และป้ องกันปั ญหาการจ่ายเงินซ้าซ้อน

3. เขตพระนครเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี สี ถานทีส่ าคัญทางประวัตศิ าสตร์ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วหลายแห่ง แต่มยี งั
ปั ญหาคนเร่รอ่ น ความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย และการค้าประเวณีทใ่ี กล้กบั สถานทีส่ าคัญ ดังนัน้
ควรมีการพัฒนาปรับปรุงบให้เป็ นเขตพิเศษเพือ่ ให้สามารถแก้ไขปั ญหาเหล่านัน้ อย่างยังยื
่ น
4. กรณีจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุซ้าซ้อนและไม่สามารถเรียกเก็บคืนได้ ควรส่งดาเนินคดีเพือ่
ดาเนินการตามกฎหมาย
8. ติ ดตามผลการดาเนิ นงานด้านการพัฒนาชุมชนของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้
คณะกรรมการฯ ได้เชิญสานักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วยเขตคลองเตย บางคอแหลม
บางนา บางรัก ปทุมวัน พระโขนง ยานนาวา วัฒนา สาทร และสวนหลวง เข้าร่วมประชุมเพือ่ ติดตามผลการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนในปี งบประมาณ 2558 และแผนการดาเนินงานในปี งบประมาณ 2559 สรุป
สาระสาคัญได้ดงั นี้
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนิ นงานด้านการพัฒนาชุมชน
ด้านบุคลากร
1. ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้รบั มอบหมายภารกิจค่อนข้างทัง้ ภารกิจประจา ภารกิจตาม
นโยบายของผูบ้ ริหาร และภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การรับลงทะเบียนและจ่ายเบีย้ ยังชีพให้ผสู้ งู อายุ
ผูพ้ กิ าร โครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด การดูแลหอพัก เป็ นต้น
2. ภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายใหม่ เช่น การดูแลหอพัก เจ้าหน้าทีต่ อ้ งใช้เวลาในการเรียนรูท้ าความเข้าใจ
ในกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
3. อัตรากาลังของเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมไม่เพียงพอ
4. บุคลากรขาดความชานาญ มีความรูค้ วามสามารถไม่ตรงกับภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เช่น งานด้าน
สังคมสงเคราะห์ ด้านการการกีฬาและการท่องเทีย่ ว ต้องใช้บุคลากรทีม่ คี วามชานาญเฉพาะด้าน แต่โครงสร้าง
อัตรากาลังบุคลากรของฝ่ ายพัฒนาชุมชนฯ ไม่มตี าแหน่งทีม่ คี วามชานาญเฉพาะด้านนัน้ ๆ เช่น นักสังคม
สงเคราะห์ นักพัฒนาการท่องเทีย่ ว นักวิชาด้านพลศึกษา
ด้านงบประมาณ
1. งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามนโยบายของรัฐบาลไม่มงี บประมาณสาหรับการดาเนินงาน ประกอบกับ
ได้รบั การจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานจากกรุงเทพมหานครจานวนจากัด ทาให้เป็ นอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน
2. การโอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้กรุงเทพมหานครช่วงต้นปี งบประมาณมีความล่าช้า ทาให้การ
เบิกจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ ารล่าช้า ผูส้ งู อายุไม่เข้าใจทาให้เกิดการร้องเรียนบ่อยครัง้
3. การโอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพือ่ ดาเนินโครงการด้านยาเสพติดจะได้รบั โอนช่วงปลายปี
งบประมาณ
จึงไม่สามารถดาเนินการได้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
4. คณะกรรมการชุมชนไม่เข้าใจระเบียบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน ทาให้การส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า
5. วัสดุหรืออุปกรณ์กฬี าของลานกีฬาชารุดเสียหายและไม่มงี บประมาณในการซ่อมแซม
ด้านการประสานงาน

1. บางสานักงานเขตขาดการประสานงานทีด่ รี ะหว่างฝ่ ายทะเบียนและฝ่ ายพัฒนาชุมชนฯ ในการ
ตรวจสอบข้อมูลการย้ายทีอ่ ยูแ่ ละการเสียชีวติ ของผูส้ งู อายุ
- 11 2. การจ่ายเงินเบีย้ ผูส้ งู อายุซ้าซ้อน เนื่องจากฝ่ ายพัฒนาชุมชนฯ ไม่ทราบข้อมูลการแจ้งย้ายทีอ่ ยูแ่ ละ
การเสียชีวติ ของผูส้ งู อายุ
3. ขาดการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น ทาให้การช่วยเหลือประชาชนมีการซ้าซ้อนและ
ไม่ทวถึ
ั่ ง
ด้านอื่น ๆ
1. กรรมการชุมชนไม่มเี วลาเพียงพอในการปฏิบตั หิ น้าที่ เนื่องจากได้รบั มอบหมายบทบาทหน้าทีห่ ลาย
ด้าน เช่น เป็ นกรรมการกองทุน อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครเฝ้ าระวังภัยและยาเสพติด เป็ นต้น
2. ไม่ได้รบั ความร่วมมือจากประชาชน เนื่องจากผูน้ าชุมชนและประชาชนยังไม่เห็นถึงความสาคัญของ
การมีสว่ นร่วม ประกอบกับบางชุมชนเป็ นชุมชนอพยพ ทาให้การพัฒนาชุมชนไม่ประสบผลสาเร็จเท่าทีค่ วร
3. ประชากรแฝงซึง่ อาศัยอยูใ่ นชุมชนไม่มคี วามรักความผูกพันในชุมชนทีต่ นเองอาศัยอยู่ ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
4. การจัดกิจกรรม/โครงการ บางโครงการไม่มงี บประมาณสนับสนุนทาให้การจัดกิจกรรมไม่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าทีค่ วร เช่น โครงการสีลมถนนคนเดิน
5. การจัดกิจกรรม/โครงการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครอาจส่งผลกระทบด้านการจราจรและมี
ประชาชนร้องเรียนมาก เช่น การปิ ดถนนสีลมเพือ่ จัดโครงการสีลมถนนคนเดิน เป็ นต้น
6. ประชาชนในชุมชนขาดความสนใจในการเล่นกีฬาอย่างจริงจัง ทาให้การจัดการแข่งขันจะต้องมีเงิน
รางวัลจึงเกิดความสนใจ
7. ระบบสาธารณูปโภคในชุมชนมีการชารุดบ่อยครัง้ เช่น ฝาบ่อพักท่อระบายน้า เสาป้ ายในชุมชน
ถนนชารุดเป็ นหลุมเป็ นบ่อ ปั ญหาความสะอาด สภาพแวดล้อมในชุมชน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
1. ควรมีการปรับโครงสร้างบุคลากรของฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับภารกิจที่
ได้รบั มอบหมาย
2. ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ ารให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอเพือ่ ให้ฝ่าย
พัฒนาชุมชนฯ สามารถเรียกดูขอ้ มูลได้และป้ องกันปั ญหาการจ่ายเงินซ้าซ้อน
3. กรณีจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุซ้าซ้อนและไม่สามารถเรียกเก็บคืนได้ ควรส่งดาเนินคดีเพือ่
ดาเนินการตามกฎหมาย

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมลงพื้นที่
เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมลงพื้นที่
เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ประชุมร่วมกับหน่ วยงานของกรุงเทพมหานครเพื่อรับทราบปัญหาด้านการพัฒนา
ชุมชน

คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ประชุมร่วมกับหน่ วยงานของกรุงเทพมหานครเพื่อรับทราบปัญหาด้านการพัฒนา
ชุมชน

