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สรุปผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2558
-------------------------------------สภากรุงเทพมหานครได้ตงั ้ คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ ที่ 1) ประจาพุทธศักราช 2557 เมือ่ วันพุธที่ 8 ตุลาคม
2557 ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จานวน 5 คน ดังนี้
๑. พลตรี โชติภณ
จันทร์อยู่
ประธานกรรมการ
๒. นายสมบูรณ์
ม่วงกล่า
รองประธานกรรมการ
๓. นายนิรนั ดร์
ประดิษฐกุล
กรรมการ
๔. นายสงขลา
วิชยั ขัทคะ
กรรมการ
5. นายไพฑูรย์
ขัมภรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
1. นางณัฐรดี

ซุ่ยยัง

นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการพิเศษ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
สานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร
2. นางสาวทิพวรรณ
สุทธิ
นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
สานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร
ต่อมานายสงขลา วิชยั ขัทคะ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ทาให้ตาแหน่ งใน
คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานครว่างลง ดังนัน้ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ ที่ 2) ประจาปี พทุ ธศักราช 2558 เมือ่ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ทีป่ ระชุมจึงมีมติตงั ้
นายกิตติ
บุศยพลากร เป็ นกรรมการแทนในตาแหน่งทีว่ า่ ง และในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 (ครัง้ ที่ 1) ประจาปี พทุ ธศักราช 2558 เมือ่ วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 ทีป่ ระชุมมีมติตงั ้ นาง
วรรณวิไล พรหมลักขโณ เป็ นกรรมการแทน นายกิตติ บุศยพลากร
สรุปผลงานของคณะกรรมการฯ
1. คณะกรรมการกิ จการสภากรุงเทพมหานคร มีมติ ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่
3

7
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 เห็นชอบให้ตงั ้ คณะอนุกรรมการเพื่อพิ จารณายกร่างประมวล
จริ ยธรรม
ของสมาชิ กสภากรุงเทพมหานคร เพื่อทาหน้ าที่พิจารณาศึกษาการยกร่างประมวลจริ ยธรรมของ
สมาชิ ก
สภากรุงเทพมหานคร
คณะอนุ กรรมการฯ ได้ยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจรรยาบรรณของสมาชิก สภา
กรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบร้อยและรายงานต่อคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานครแล้ว
คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานครจึงเสนอญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้ คณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาเพือ่ ตราข้อบังคับ
ว่าด้วยประมวลจรรยาบรรณของสมาชิก สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ขณะนี้อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณา
ของคณะกรรมการวิสามัญฯ
2. การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศด้านบทบาทของสภาในการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
งบประมาณ
ของเมือง ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2558
สภากรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์กบั สภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมือ่ วันที่ 26
พฤศจิกายน 2550 ตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ์ ได้มกี ารแลกเปลีย่ นความร่วมมือระหว่างกันอย่าง
ต่อเนื่อง เมือ่ สภากรุงโซลได้จดั การประชุมนานาชาติ ครัง้ ที่ 1 (The First Seoul Metropolitan Council
International Conference) ในหัวข้อ “บทบาทหน้าทีข่ องสภาท้องถิน่ ในการทาให้การคลังมีเสถียรภาพและ
อยูใ่ นสุขภาวะทีด่ ี ” (Role of Local Government Councils in Consolidating Financial Health) เนื่องด้วย
ตระหนักถึงความสาคัญของสถานภาพทางด้านการคลังท้องถิน่ ทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาท้องถิน่ และประเทศ โดย
เชิญสภาท้องถิน่ ของเมืองหลวงของประเทศต่าง ๆ ซึง่ รวมถึงสภากรุงเทพมหานคร ผูเ้ ชีย่ วชาญ ประชาชน
ของกรุงโซล เข้าร่วมการประชุมเพือ่ ใช้เวลาอันมีคา่ ในการประชุมมาแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละแบ่งปั น
ประสบการณ์ระหว่างกันในด้านการทาให้การคลังของท้องถิน่ มีเสถียรภาพและสุขภาวะทีด่ ี
สภากรุงเทพมหานครในฐานะสภาบ้านพีเ่ มืองน้องกับสภากรุงโซล ได้พจิ ารณาถึงประโยชน์ท่ี
จะได้รบั จากการเข้าร่วมประชุม ประกอบกับการส่งเสริมและคงไว้ซง่ึ ความสัมพันธ์อนั ดี จึงได้ตอบรับการเข้า
ร่วมประชุมดังกล่าว ซึง่ ประธานสภากรุงเทพมหานครได้พจิ ารณาเห็นชอบให้ประธานคณะกรรมการการ
เศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณเป็ นตัวแทนของสภากรุงเทพมหานครนาเสนอในที่
ประชุมในประเด็น “Local Fiscal Health Case of Bangkok” (งบประมาณทีม่ เี สถียรภาพและสุขภาวะทีด่ ี
กรณีของกรุงเทพมหานคร) และมอบให้รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนทีห่ นึ่ง เป็ นหัวหน้าคณะผูแ้ ทน
ของสภากรุงเทพมหานคร จานวน 8 คน ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากคณะกรรมการการ
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เศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร และ
เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง เข้าร่วมประชุมนานาชาติสภากรุงโซล ครัง้ ทีห่ นึ่ง ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558
การประชุมได้มผี เู้ ชีย่ วชาญสองท่าน เป็ นองค์ปาฐกถานา (Keynote Speech) คือ ศาสตราจารย์
ดร. Ulrich Karpen ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยฮัมบูรก์ เยอรมันนี และรองประธานสมาคมนิตบิ ญ
ั ญัติ
ระหว่างประเทศ และ นาง Martha Choe อดีตสมาชิสภาเมืองซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา โดยมีสภาเมืองหลวง
ของ 5 ประเทศนาเสนอถึงกรณีการทาให้การคลังของท้องถิ่นมีเสถียรภาพและสุขภาวะที่ดี คือ สภา
กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย สภากรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย เทศบาลกรุงอังการา
สาธารณรัฐตุรกี สภาประชาชนกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสภากรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดงั นี้
1.1 เป็ นประโยชน์ต่อสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้มโี อกาส
แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นการดาเนินการของสภานิตบิ ญ
ั ญัตทิ อ้ งถิน่ ในการจัดทางบประมาณท้องถิน่ ให้มี
เสถียรภาพ โดยแบ่งปั นประสบการณ์จากการนาเสนอในทีป่ ระชุมของนักวิชาการ ผูเ้ ชีย่ วชาญและสภา
ท้องถิน่ ทีเ่ ข้าร่วมการประชุม เช่น
- หลักความเป็ นอิสระของท้องถิน่ เป็ นหน้าทีข่ องผูบ้ ญ
ั ญัตกิ ฎหมายทีจ่ ะต้องกาหนดกรอบ
สาหรับความเป็ นอิสระให้กบั รัฐบาลท้องถิน่ และให้อานาจแก่รฐั บาลท้องถิน่ ซึง่ รวมถึงทรัพยากรทางการคลัง
เพือ่ จัดการกับปั ญหาของประชาชนงบประมาณสมัยใหม่คอื “งบประมาณแบบเปิ ด” ทีใ่ ห้ขอ้ มูลด้วยภาษาที่
เข้าใจง่ายและให้เห็นภาพกิจกรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ซง่ึ จะกลายเป็ น “งบประมาณของ
ประชาชน” ทีป่ ระชาชนเข้าไปมีสว่ นร่วมในการพิจารณางบประมาณของท้องถิน่ ในระดับต่าง ๆ ได้
- รัฐบาลท้องถิน่ คือผูน้ าของเศรษฐกิจโลก เมืองคือผูข้ บั เคลื่อนเศรษฐกิจโลก ตามสถิตใิ นปี
2557 เศรษฐกิจของเมืองใหญ่จานวน 300 เมืองทัวโลก
่
คิดเป็ นประชากรเกือบ 20 % ทีข่ บั เคลือ่ นเศรษฐกิจ
ของโลก การเติบโตของ GDP สูงกว่าของประเทศ และในอีก 10 ปี ข้างหน้า GDP ของ 600 เมืองใหญ่จะมี
มูลค่า ประมาณ 64 พันล้านเหรียญสหรัฐ = 60 %
- การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนและความโปร่งใสทางด้านงบประมาณของ
กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยกฎหมายทีม่ ชี อ่ื ว่า “Glass Account Law” (กฎหมายการบัญชีท่ี
โปร่งใสดุจแก้ว) กฎหมายฉบับนี้ทาให้การใช้จ่ายเงินมีความโปร่งใสและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยกาหนดให้หน่วยงานการเงินการคลังของภาครัฐทัง้ หมดจะต้องโพสต์รายการค่าใช้จ่ายและรายรับลงบน
เว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของ “Glass Account” ตามกรอบเวลาทีก่ ฎหมายระบุ
- กรณีตวั อย่างของเทศบาลกรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี ในการพัฒนาพืน้ ทีเ่ มืองให้มมี ลู ค่า
โดยไม่กระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิน่
- การเรียนรูจ้ ากการนาเสนอของผูแ้ ทนจากสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ทีน่ าเสนอว่า
ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลส่วนท้องถิน่ ควรต้องมีความเป็ นอิสระ โดยใช้เงินทีร่ ฐั บาลท้องถิน่ หามาได้เอง รัฐบาล
ท้องถิน่ ควรมีเสถียรภาพทางการเงินเนื่องจากความต้องการของประชาชนจะต้องตอบสนองต่อความ
ต้องการทางด้านการบริหาร
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- การแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากการศึกษาดูงาน ณ ศาลาว่าการกรุงโซลแห่งใหม่ท่ี ออกแบบ
ภายใต้แนวคิด “ประเพณี ประชาชน และอนาคต” เริม่ ต้นการก่อสร้างเมือ่ ปี พ.ศ. 2551 แล้วเสร็จเมือ่ พ.ศ.
2555
ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี 5 เดือน ศาลาว่าการแห่งใหม่น้กี ่อสร้างสาหรับเป็ นสานักงานบริหารกรุงโซลและเปิ ด
เป็ นพืน้ ทีใ่ ช้สอยให้กบั ประชาชนทัวไปด้
่ วยส่วนทีส่ าคัญภายในอาคาร บริเวณชัน้ 1 จัดเป็ นสวนแนวตัง้ ปลูก
ไม้เลือ้ ย
พลูด่าง และพืชชนิดอื่นอีก 12 ชนิด บนพืน้ ที่ 1,516 ตารางเมตร ซึง่ ได้รบั การบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ค ในปี
พ.ศ. 2556 ว่าเป็ นสวนแนวตัง้ ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของโลก บริเวณใต้ดนิ ชัน้ ที่ 1 จัดเป็ นห้องโถงของประชาชน
(Citizens Hall) เป็ นสถานทีภ่ ายในศาลาว่าการกรุงโซลทีจ่ ดั ไว้ให้ประชาชนเพือ่ ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ
1.2 เป็ นการส่งเสริมภาพลักษณ์อนั ดีของสภากรุงเทพมหานครในเวทีระหว่างประเทศ
รวมทัง้ ยังได้ใช้โอกาสนี้ชแ้ี จงในเวทีระหว่างประเทศให้ทราบถึงสถานการณ์ภายในประเทศไทยทีม่ คี วามสงบ
เรียบร้อยและอยูใ่ นระหว่างการสร้างความปรองดองภายในชาติและปฏิรปู ประเทศเพือ่ ให้ต่างชาติได้มคี วาม
เข้าใจประเทศไทยได้อย่างถูกต้องซึง่ ช่วยสร้างภาพลักษณ์อนั ดีให้กบั ประเทศไทยช่องทางหนึ่ง
1.3 เป็ นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครและประชาชนมีประเด็นของการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้านการจัดทางบประมาณท้องถิน่ ให้มเี สถียรภาพทีเ่ ป็ นองค์ความรูท้ ส่ี ามารถนาไปใช้พฒ
ั นาให้เป็ น
ประโยชน์สาหรับฝ่ ายบริหารได้หลายประการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั จาก
การประชุมในครัง้ นี้ไปปรับใช้กบั การปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นนิตบิ ญ
ั ญัติ ซึง่ จะส่งผลประโยชน์ไปถึงประชาชน
กรุงเทพมหานคร
3. การต้อนรับคณะสภามหานครอิ นชอน สาธารณรัฐเกาหลี ตามโครงการสภาบ้านพี่เมือง
น้ อง ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2558
สภากรุงเทพมหานครได้ให้การต้อนรับนายโน คยอง ซู (Mr. No Kyung - Soo)
ประธานสภามหานครอินชอน พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานครอินชอนและเจ้าหน้าที่ จานวน 13 คน นาคณะ
เข้าเยีย่ มคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานครจัดกาหนดการศึกษาดูงานด้านการ
จัดการท่องเทีย่ ว ณ กองการท่องเทีย่ ว กรุงเทพมหานคร เนื่องจากคณะต้องการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
เรียนรูเ้ กีย่ วกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว โดยนาเยีย่ มชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ าคัญ เช่น พิพธิ ภัณฑ์
เรือราชพิธี และศึกษาดูงานการจัดการด้านการท่องเทีย่ วทางน้าของกรุงเทพมหานคร ณ ตลาดน้าตลิง่ ชัน
และการศึกษาดูงานด้านระบบการขนส่งของกรุงเทพมหานคร
4. การต้อนรับคณะผูแ้ ทนจากสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ตามโครงการสภาบ้านพี่
เมืองน้ อง ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2558
สภากรุงเทพมหานครได้ให้การต้อนรับนายชเว วุงซิค ( Mr. Choi Wung Shik) ประธาน
คณะกรรมการบริหารแห่งสภากรุงโซล พร้อมด้วยสมาชิกสภากรุงโซลและเจ้าหน้าทีจ่ านวน 11 คน ศึกษาดู
งานด้านการท่องเทีย่ วของประเทศไทย โดยนาคณะเข้าเยีย่ มคารวะนายพงศธร เกษสาลี รองผูว้ า่ การด้าน
ตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย รวมทัง้ เยีย่ มชมและศึกษาดูงานโครงการ
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พระราชดาริดา้ นการจัดการและอนุรกั ษ์ป่าไม้ ณ โครงการพัฒนาพืน้ ทีห่ ว้ ยลานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ณ บริเวณป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
5. การจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร วันที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร และห้องรัตนโกสิ นทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
สภากรุงเทพมหานครจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร ซึง่ ครบรอบ 42 ปี นับจากการก่อตัง้
กรุงเทพมหานครตามประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ โดยสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครชุดแรกมีการประชุมสภาและเลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ ๑๖ เมษายน
๒๕๑๖ ประธานสภากรุงเทพมหานครคนแรกคือ พระยามไหสวรรย์ ซึง่ สภากรุงเทพมหานครมีความเห็น ให้
ถือเอาวันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกปี เป็ นวันสภากรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากวันที่ 16 เมษายน 2558 เป็ น
ช่วงวันหยุดติดต่อของเทศกาลสงกรานต์ จึงกาหนดจัดงานวันสภากรุงเทพมหานครในวันที่ 24 เมษายน
2558 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร และห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยเน้น
การจัดงานทีเ่ รียบง่ายแต่ได้สาระประโยชน์สงู สุด จัดกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมสักการะสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 เมษายน
2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 09.30 น. ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็ นประธานในพิธสี กั การะสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์
ประจาศาลาว่าการกทม. ประกอบด้วย พระพุทธนวราชบพิตร ศาลพระภูมิ หลวงปู่มงคลประสาท ศาลเจ้า
พ่อเพ่งนัม้ กิมไซ และพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ณ สานักงานปกครองและทะเบียน
2. กิจกรรมการทาบุญเลีย้ งพระ ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 เมษายน
2558 ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. เพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคลต่อหน่ วยงานและบุคลากร สภา
กรุงเทพมหานครจึงนิมนต์พระสงฆ์ของวัดสุทศั น์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร เข้าร่วมพิธสี งฆ์ในงานวันสภา
กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยนิมนต์พระราชวิจติ รปฏิภาณ กล่าว
สัมโมทนียกถา
3. กิจกรรมการเสวนาในประเด็น “ก้าวใหม่...กรุงเทพฯ” ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ระหว่างเวลา
13.00 - 16.30 น. มีวตั ถุประสงค์เพือ่ นาเสนอวิสยั ทัศน์ของสภากรุงเทพมหานครใน 6 หัวข้อหลักทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนากรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั กลุ่มนักวิชาการ ตัวแทนชุมชน กลุ่ม
สภาเยาวชนและสือ่ มวลชน รวมทัง้ ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี องสภากรุงเทพมหานครต่อประชาชนและ
สาธารณะ ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครเป็ น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษ การบริหารกรุงเทพมหานครประกอบด้วย สภากรุงเทพมหานคร
ทาหน้าทีเ่ ป็ นฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ และผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครเป็ นฝ่ ายบริหาร สภากรุงเทพมหานครจึงเป็ น
ส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ไปสูเ่ ป้ าหมายของการพัฒนาทีเ่ ป็ นความต้องการของประชาชนที่
อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ หรือประชาชนทีม่ าใช้บริการด้านต่างๆ ในกรุงเทพฯ สภากรุงเทพมหานครให้
ความสาคัญกับการปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลักของสภากรุงเทพมหานครนันก็
่ คอื หน้าทีด่ า้ นนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการตราหรือ
ผ่านร่างกฎหมายทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อประชาชน การร่วมกับฝ่ ายบริหารในการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน การควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ ายบริหารผ่านการทางานของคณะกรรมการ
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สามัญคณะต่าง ๆ หรือการยืน่ ญัตติและตัง้ กระทูถ้ าม การปฏิบตั งิ านตามภาระหน้าทีเ่ หล่านี้ของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครจะสมบูรณ์ครบถ้วนได้กต็ ่อเมือ่ มีการเปิ ดช่องทางทุกช่องทางเพือ่ ให้ประชาชนเข้ามามีสว่ น
ร่วมเพือ่ รับฟั งความคิดเห็นจากประชาชนอย่างรอบด้าน จึงเป็ นทีม่ าของการจัดเสวนาในหัวข้อ “ก้าวใหม่...
กรุงเทพฯ” สภากรุงเทพมหานครได้รบั เกียรติจาก ม.ร.ว. สุขมุ พันธุ์ บริพตั ร ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมเสวนานาเสนอเรือ่ งถึงทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร สรุปสาระสาคัญของการเสวนาได้ ดังนี้
3.1 หัวข้อ การศึกษาและเยาวชน ประเด็น “การเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบการศึกษา
และการเสริมสร้างพลังของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูอ้ ภิปราย : นางสาวดวงพร รุจเิ รข สมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครได้มโี น
บายด้านการศึกษาทีจ่ ะให้กรุงเทพมหานครเป็ นมหานครแห่งการเรียนรู้ โดยการปฏิรปู การศึกษานัน้ ทุกภาค
ส่วนต้องให้ความร่วมมือและเข้ามามีสว่ นร่วม จุดเด่นด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีหลายประการ
เช่น โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปิ ดโอกาสให้เด็กพิเศษได้เข้าเรียน มีผลการสอบ O-NET สูงใน
ระดับประเทศ นักเรียนมีความเป็ นเลิศด้านกีฬา มีโรงเรียน 2 ภาษา เพือ่ เตรียมความพร้อมสูอ่ าเซียน แต่
กรุงเทพมหานครยังมีขอ้ จากัดหลายประการทีจ่ ะต้องทบทวน เช่น โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครบาง
โรงเรียนมีสดั ส่วนของจานวนครูต่อจานวนนักเรียนทีไ่ ม่เหมาะสม มีจานวนนักเรียนต่อห้องประมาณ 30 คน
ขาดแคลนครูเฉพาะทาง รูปแบบการสอนเป็ นลักษณะเดียวกันทุกชัน้ เรียน และไม่มกี ารกระจายอานาจใน
การบริหารงาน นักเรียนมีปัญหาด้านสภาพครอบครัว ทาให้สร้างปั ญหาเพิม่ มากยิง่ ขึน้ อีกประการคือครู
ขาดจิตวิญญาณของความเป็ นครู
ทิศทางทีม่ องไปข้างหน้าหรือสิง่ ทีอ่ ยากให้เป็ นนัน้ ทุกคนจะต้องร่วมมือกัน ซึง่
กรุงเทพมหานครต้องการเยาวชนทีม่ คี วามรูแ้ ละความสามารถและทีส่ าคัญต้องมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม เพือ่
เป็ นเครือ่ งวัดความเป็ นมนุษย์และนาไปสูก่ ารแยกแยะสิง่ ทีด่ แี ละไม่ดี ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องให้ความสาคัญ
กับการเรียนการสอนและบุคลากรทางการศึกษา ซึง่ ภาคประชาสังคมต้องให้การสนับสนุนการศึกษาของ
เยาวชนกรุงเทพมหานครให้มากยิง่ ขึน้ ในการสารวจประเมินผลทางการศึกษา ล่าสุดพบว่าประเทศ
ฟิ นแลนด์เป็ นประเทศทีม่ รี ะบบการศึกษาทีด่ ที ส่ี ดุ ในโลกประเทศหนึ่ง เนื่องจากมีปัจจัยด้านการศึกษาที่
แตกต่างจากประเทศไทย ดังนี้
1. การบริหารโรงเรียนทีม่ คี ุณภาพ โดยใช้วธิ กี ารจ้างผูอ้ านวยการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ในเรือ่ งการบริหารมาเป็ นผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยมีกรรมการของโรงเรียนเป็ นผูก้ ากับดูแล เพราะเชือ่ ว่าการที่
จะบริหารโรงเรียนได้ดนี นั ้ ไม่ได้เกีย่ วข้องกับเรือ่ งความสามารถในการสอน
2. ครูเป็ นอาชีพทีไ่ ด้รบั การยอมรับและเป็ นผูท้ ม่ี เี กียรติ ครูจะต้องมีความตัง้ ใจในการทีจ่ ะ
ก้าวเข้าสูอ่ าชีพครู โดยต้องจบการศึกษาในสาขาวิชาทีต่ นเองทาการสอนและต้องจบปริญญาโทด้าน
ศึกษาศาสตร์ ส่วนครูแนะแนวและครูพเิ ศษต้องจบปริญญาโทในด้านนี้โดยตรง
3. การเรียนการสอน โดยหลักสูตรจะต้องมีความยืดหยุ่นตามแต่ละพืน้ ที่ โรงเรียนและครูมี
อิสระในการจัดรูปแบบและเนื้อหาการสอน เด็กในระดับประถมศึกษาจะเรียนไม่เกินวันละ 5 ชัวโมง
่ เพือ่ ให้
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เด็กมีเวลาในการทากิจกรรมทีเ่ ด็กสนใจและถนัด จานวนนักเรียนสูงสุดไม่ควรเกิน 20 คนต่อห้อง เพือ่ ให้
ดูแลนักเรียนได้ทวถึ
ั ่ งและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ไม่มกี ารกาหนดเกรดเฉลีย่ เนื่องจากมองว่าการเรียน
เป็ นการพัฒนา ไม่ได้เป็ นการแข่งขัน ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน
4. การมีสว่ นร่วมของครอบครัว จะให้เด็กมีเวลาอยูก่ บั ครอบครัวมากทีส่ ดุ เนื่องจากเชือ่ ว่า
ครอบครัวสามารถให้ความรู้ ความรัก และขนบธรรมเนียมประเพณีทด่ี ี
เมือ่ ชีใ้ ห้เห็นคุณประโยชน์ของการศึกษาและโทษของการไม่ให้ความสาคัญและสนับสนุนให้
เยาวชนได้รบั การศึกษาแล้ว จากนัน้ จะเชิญภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังเช่นในวันนี้ทไ่ี ด้เชิญทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเสวนา เพือ่ ทีจ่ ะช่วยกันพัฒนาหรือหาแนวทางในการ
มุ่งสูก่ ารเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ ซึง่ หลังจากได้มาเป็ นเจ้าภาพร่วมกันแล้ว อาจผลักดันให้ภาค
ประชาสังคมไปจัดกิจกรรมเกีย่ วกับเรือ่ งการเรียนการสอนและการศึกษาของเยาวชนเอง โดยภาครัฐให้การ
สนับสนุนตามโอกาส เช่น วิทยากร อุปกรณ์ หรือสิง่ อื่น ๆ เพื่อให้ทุกคนรูส้ กึ ว่าตนเป็ นเจ้าของปั ญหาที่
จะต้องร่วมมือเพือ่ แก้ไขในเรือ่ งการศึกษาของเยาวชน
ในเรือ่ งคุณธรรม สถาบันครอบครัวสามารถปลูกฝั งทัศนคติทถ่ี ูกต้องดีงามให้แก่บุตรหลาน
ได้ เช่น เรือ่ งวินยั การตรงต่อเวลา ความเอือ้ เฟื้ อเผือ่ แผ่ การมีจติ สาธารณะ ให้กลายเป็ นจิตสานึกทีต่ อ้ ง
ประพฤติและต้องปฏิบตั ติ ่อไป เท่าทีก่ ล่าวมาคงเป็ นการจุดประกายให้การเสวนากลุ่มสามารถขยายแนวคิด
ได้ หรืออาจคิดไปในทิศทางอื่น แต่จุดมุง่ หมายคือต้องการให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็ นโรงเรียน
ทีม่ เี ยาวชนมีความพร้อมและประสงค์จะเข้ามาศึกษาเล่าเรียน และทีส่ าคัญคือสอดคล้องกับนโยบายของผูว้ า่
ราชการกรุงเทพมหานครทีว่ า่ “กรุงเทพมหานครจะเป็ นมหานครแห่งการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นเลิศในภูมภิ าค
อาเซียน”
ข้อเสนอแนะของผูร้ ่วมเสวนา
- ขอให้ปรับเปลีย่ นหลักสูตรและวิธกี ารสอน เนื่องจากปั จจุบนั มีการเรียนการสอนที่หนัก
เกินไป โดยมีการเรียนการสอนวันละ 8 ชัวโมง
่
- ขอให้มหี อ้ งปฏิบตั กิ ารไอที และเสริมสร้างสิง่ แวดล้อมให้เอือ้ อานวยต่อความอยากเรียน
เนื่องจากปั จจุบนั ห้องเรียนเป็ นห้องสีเ่ หลีย่ มเปรียบเสมือนกรงขัง อาจสร้างห้องเรียนเป็ นลักษณะวงกลม
หรือสามเหลีย่ ม เป็ นต้น
- ขอให้เน้นกิจกรรมมากยิง่ ขึน้ โดยการเพิม่ วิชาเสรีและลดเนื้อหาวิชาการให้น้อยลง
เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน เช่น เด็กทีม่ คี วามถนัดด้านการทาอาหาร ควรจัดการสอน
โดยครึง่ วันเช้าให้เรียนภาควิชาการ ส่วนครึง่ วันบ่ายให้เรียนด้านการทาอาหารหรือฝึกอาชีพ เป็ นต้น
- ขอให้จดั สรรบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาเป็ นครู และจัดสรรครูให้มคี ุณวุฒติ รงตามวิชาทีส่ อน
- ขอให้จดั สรรอัตราส่วนครูสอนภาษาอังกฤษทีเ่ ป็ นชาวต่างชาติเพิม่ ขึน้ เนื่องจากเด็กส่วน
ใหญ่ตอ้ งได้รบั การเสริมสร้างวิชาภาษาอังกฤษ
- ขอให้มหี ลักสูตรภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษบรรจุในวิชาเรียนให้เพิม่
มากขึน้ เช่น ภาษาญีป่ ่ นุ ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน เป็ นต้น เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนมีศกั ยภาพตามความ
ถนัด
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- ขอให้จดั สรรงบประมาณให้เพิม่ เติม เนื่องจากเมือ่ เปรียบเทียบสภาพทางกายภาพของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึน้ พืน้ ฐานแล้ว พบว่ามี
ความแตกต่างค่อนข้างมาก เช่น ความพร้อมในเรือ่ งสนามกีฬา สระว่ายน้า และอุปกรณ์ รวมถึงสิง่ อานวย
ความสะดวกอื่น ๆ เป็ นต้น กรุงเทพมหานครควรปรับปรุงให้สภาพทัดเทียมเพือ่ ให้นกั เรียนได้ใช้ประโยชน์
รวมถึงขอให้ปรับปรุง
โรงอาหารให้มขี นาดและจานวนทีน่ งที
ั ่ เ่ หมาะสม เนื่องจากปั จจุบนั มีสภาพแออัดมาก
- ขอให้มกี ารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบทวิภาคีและเตรียมอาชีพไว้รองรับ
ให้ดว้ ย
- ขอให้พยายามรักษาและสืบทอดไว้ซง่ี ทักษะและความสามารถด้านกีฬาและดนตรีของ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทีส่ ามารถไปแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
- ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างจิตสานึกให้แก่นกั เรียนและเยาวชน
- ผูใ้ หญ่ตอ้ งเปิ ดโอกาสให้เยาวชนมีสว่ นร่วม
3.2 หัวข้อ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ “ปั ญหาและแนวทางการแก้ไขด้านความ
ปลอดภัยและสาธารณภัยของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูอ้ ภิปราย : เรือโท วารินทร์ เดชเจริญ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ประเด็นในเรือ่ งความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ เป็ นประเด็นทีส่ าคัญอย่างไรนัน้ หาก
มองย้อนกลับไปในอดีต เพราะเหตุใดทีม่ นุษย์ซง่ึ เป็ นสัตว์สงั คมจึงต้องมาอยูร่ วมกัน โดยพบว่ามนุษย์เป็ น
สัตว์ทอ่ี ่อนแอ ไม่มเี ขีย้ วเล็บ ผิวหนังบาง ไม่สามารถวิง่ ได้เร็ว และไม่สามารถป้ องกันตนเองได้ ซึง่ วิธกี ารทีจ่ ะ
ทาให้ปลอดภัยมากทีส่ ดุ คือการมาอยูร่ วมกันและช่วยกันป้ องกันภัยต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นภัยพิบตั สิ าธารณะ
หรือภัยทีม่ นุษย์ก่อขึน้
ในฐานะประชาชนหรือชุมชน จะช่วยตัวเองได้อย่างไรในเรือ่ งความปลอดภัย ไม่วา่ จากภัย
อาชญากรรมทัง้ หลายในชุมชน เช่น การลักขโมย การจีป้ ล้น ยาเสพติด หรือภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติ ภัยพิบตั ิ
จากอัคคีภยั เป็ นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ บ่อยทีส่ ดุ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชวี ติ และทรัพย์สนิ มากทีส่ ดุ และใน
ปั จจุบนั มีภยั จากการแตกแยกทางความคิดในสัง คมเพิ่ ม ขึ้น มากอี ก อาจนาไปสูส่ งครามกลางเมือง สิง่
ต่าง ๆ เหล่านี้ทาให้ชวี ติ เราไม่เป็ นสุข กรุงเทพมหานครได้วางระบบความปลอดภัยในเรือ่ งอาชญากรรมไว้
เช่น ติดตัง้ กล้อง CCTV เพิม่ เติมในจุดเสีย่ ง ติดตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่างเพิม่ เติมในจุดเสีย่ ง มีโครงการเทศกิจพา
กลับบ้านสาหรับสุภาพสตรีทม่ี เี หตุจาเป็ นต้องกลับบ้านในยามวิกาล มีโครงการตูเ้ ขียวเทศกิจ มีเจ้าหน้าที่
อปพร. จัดเวรยามอานวยความสะดวกการจราจรและช่วยเจ้าหน้าทีด่ บั เพลิงในการป้ องกันและแก้ไขอุบตั ภิ ยั
ประเด็นคือเราจะร่วมมือกันอย่างไร
ความปลอดภัยเบือ้ งต้นโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานนัน้ ชุมชนจะช่วยตัวเองได้อย่างไร ก่อนทีจ่ ะเรียกตารวจ
เจ้าหน้าทีเ่ ทศกิจ หรือเจ้าหน้าทีด่ บั เพลิง ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกเข้ามา และสิง่ ใดทีเ่ ห็นว่ากรุงเทพมหานคร
หรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ควรให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนบ้าง เป็ นประเด็นทีต่ อ้ งเสวนากัน
ข้อเสนอแนะของผูร้ ่วมเสวนา
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- ขอให้ผบู้ ริหารกรุงเทพมหานครเข้าไปดูแลความปลอดภัยในชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
การดาเนินโครงการของภาครัฐ
- ส่งเสริมการสร้างครอบครัวในชุมชนให้มคี วามอบอุ่นเข้มแข็ง และเสริมสร้างจิตสานึกใน
เรือ่ งการรักและหวงแหนในชุมชนของตนเอง เช่น การแจ้งข่าวหรือเรือ่ งผิดปกติในชุมชนให้แก่อาสาสมัคร
สายข่าว
อปพร. หรือเจ้าหน้าทีร่ ฐั
- เสริมสร้างระบบสาธารณูปโภคทีด่ ใี นชุมชน และให้เพิม่ รถโดยสารในเส้นทางทีเ่ ปลีย่ ว
หรือไม่ปลอดภัย โดยให้มบี ริการตลอด 24 ชัวโมง
่
- ขอให้สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในชุมชน และภาครัฐต้องให้ความสาคัญกับ
งานอาสาสมัครในชุมชน เช่น การอบรมให้ความรู้
- ขอให้เพิม่ จานวนศูนย์ประสานสาหรับอาสาสมัครทุกประเภท เช่น ศูนย์มลู นิธกิ ภู้ ยั
ศูนย์ อปพร. และศูนย์อาสาอื่น ๆ ในชุมชน
- ควรจัดให้มสี ถานีดบั เพลิงย่อยในชุมชน และเพิม่ จานวนประปาหัวแดง รวมถึงจัดสรร
เครือ่ ง
สูบน้าสายดับเพลิงให้แก่ชุมชน เพือ่ เตรียมพร้อมใช้บรรเทาเหตุกรณีเกิดเพลิงไหม้ ในชุมชน ซึง่ ชาวบ้าน
สามารถใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงบรรเทาเหตุได้เองในเบือ้ งต้น
- ขอให้สนับสนุนชุดเครือ่ งแบบ ค่าตอบแทน และสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครต่าง ๆ ใน
ชุมชน เนื่องจากผูท้ เ่ี ข้ามาทางานอาสานัน้ เข้ามาทาด้วยจิตสาธารณะ ซึง่ บางท่านอาจไม่มกี าลังเงินในการ
ซือ้ ชุดปฏิบตั กิ ารหรืออุปกรณ์เบือ้ งต้นในการปฏิบตั งิ านอาสา
- ขอให้สนับสนุนเครือ่ งมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้แก่ สมาชิก อปพร. เช่น
ชุดผจญเพลิง เครือ่ งช่วยหายใจ เป็ นต้น
- ควรให้คณะกรรมการ อปพร. สามารถใช้รถดับเพลิงทีป่ ระจาอยูท่ ส่ี านักงานเขตได้
- ขอให้จดั อบรมการใช้วทิ ยุสอ่ื สาร เพือ่ ให้มคี วามรูใ้ นการใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- ขอให้ทุกภาคส่วนผลักดันให้เกิดสภาพลเมืองหรือสภาอาสา โดยออกเป็ นข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เพือ่ เป็ นกระบอกเสียงของชาวอาสาและผลักดันเรือ่ งต่าง ๆ เข้าสูก่ ารพิจารณาของสภา
กรุงเทพมหานคร
3.3 หัวข้อ การบริหารงานชุมชนและสังคมผูส้ งู อายุ “บทบาทของกรุงเทพมหานครกับการ
สร้างความเข้มแข็งภาคพลเมือง” ผูอ้ ภิปราย : นายธวัชชัย ฟั กอังกูร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ชุมชนถือเป็ นหน่วยสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานคร ไม่วา่ จะเป็ นชุมชน
ขนาดเล็กขนาดใหญ่ ชุมชนทีจ่ ดั ตัง้ ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ฯ หรือชุมชนทีย่ งั ไม่ได้รบั การจัดตัง้ ล้วน
แต่มคี วามสาคัญและควรได้รบั การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากกรุงเทพมหานคร การเสวนาในครัง้ นี้จงึ ได้
ผูแ้ ทนจากชุมชนต่างๆ มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ของชุมชน
ในเรือ่ งของการบริหารชุมชน โครงสร้างชุมชน การจัดตัง้ ชุมชน การปฏิบตั งิ านของกรรมการชุมชน มีปัญหา
อุปสรรคอย่างไร หรือไม่ ควรได้รบั การแก้ไขอย่างไร กรณีชุมชนทีไ่ ม่ได้จดั ตัง้ ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
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ฯ ควรมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร เพือ่ ให้ชุมชนสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
ร่วมกับกรุงเทพมหานครมากขึน้ การจัดทาแผนชุมชนควรมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไรหรือไม่ รวมทัง้ ปั ญหา
ต่างๆ ทีช่ ุมชนต้องการให้กรุงเทพมหานครเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุน
ผูส้ งู อายุเป็ นบุคคลทีค่ วรได้รบั ดูแลเอาใจใส่ และควรได้ ร ับ ความช่ ว ยเหลื อ อานวยความ
สะดวกจากกรุงเทพมหานคร การเสวนาครัง้ นี้จงึ ได้เชิญตัวแทนผูส้ งู อายุจากส่วนต่าง ๆ มาเพือ่ ร่วมแสดง
ความเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เช่น การดูแลผูส้ งู อายุของกรุงเทพมหานคร ไม่วา่ จะเป็ นการ
รักษาพยาบาลผูส้ งู อายุของโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร หรือการดูแล
ผูส้ งู อายุ
โดยอาสาสมัคร ท่านได้รบั ความสะดวกมากน้อยเพียงใด มีสงิ่ ใดทีก่ รุงเทพมหานครควรปรับปรุงบ้าง
กรรมการชุมชนควรมีบทบาทในการดูแลผูส้ งู อายุในชุมชนของตนอย่างไร การจัดตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุมี
ความสาคัญต่อการช่วยเหลือผูส้ งู อายุอย่างไร กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนการจัดตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุใน
ชุมชนและการจัดกิจกรรมของชมรมอย่างไร เพือ่ ให้กรุงเทพมหานครได้นาความเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้
ไปดาเนินการเกีย่ วกับการส่งเสริมให้ความช่วยเหลือและการดูแลผูส้ งู อายุให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
ข้อเสนอแนะของผูร้ ่วมเสวนา
การบริหารงานชุมชน
- ผลักดันให้มกี ารตัง้ สภาชุมชนให้ครอบคลุมพืน้ ทีค่ รบทัง้ 50 เขตโดยเร็ว
- ควรมีการจัดตัง้ กองทุนพัฒนาชุมชนขึน้ โดยกรุงเทพมหานครสนับสนุนงบประมาณตัง้
ต้น
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ทุกชุมชนได้รบั รูอ้ ย่าง
ทัวถึ
่ ง
- เปิ ดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแสดง
ความเห็นเพือ่ ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามนโยบายของกรุงเทพมหานครให้มากขึน้
- กรรมการชุมชนต้องแบ่งบทบาทหน้าทีใ่ ห้ชดั เจน และแบ่งพืน้ ทีก่ ารดูแลตามจานวน
กรรมการชุมชน เพือ่ ให้สามารถดูแลชุมชนได้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
- การบริหารงานของกรรมการชุมชนไม่ควรให้มกี ารเมืองมาครอบงา
- ชุมชนทีม่ ขี นาดใหญ่มากควรมีการแบ่งแยกจัดตัง้ เป็ น 2 ชุมชน เพือ่ ให้กรรมการชุมชน
สามารถดูแลได้อย่างทัวถึ
่ ง
- แก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน ฯ เพือ่ ลดขัน้ ตอนการ
จัดตัง้ ชุมชน และขึน้ ทะเบียนชุมชนทีย่ งั ไม่ได้รบั การจัดตัง้ อย่างถูกต้อง เป็ นธรรมและลดความเหลื่อมล้า
สังคมผูส้ งู อายุ
- โรงพยาบาลผูส้ งู อายุควรเปิ ดให้บริการทุกวัน และควรเพิม่ จานวนโรงพยาบาลผูส้ งู อายุ
เพือ่ ให้รองรับการดูแลผูส้ งู อายุได้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
- โรงพยาบาลทุกแห่งควรเปิ ดช่องทางพิเศษสาหรับผูส้ งู อายุทเ่ี ข้ามารับบริการ เพือ่ เป็ น
การอานวยความสะดวกให้กบั ผูส้ งู อายุ และเพิม่ จานวนเตียงรวมทัง้ บริการรถรับส่งสาหรับผูส้ งู อายุ
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- เพิม่ จานวนผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ และเพิม่ จานวนอุปกรณ์สนับสนุนการดูแลผูส้ งู อายุอย่าง
- สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กบั ผูส้ งู อายุ
- จัดตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุในทุกชุมชนและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทากิจกรรมของชมรม

ผูส้ งู อายุ
- จัดพืน้ ทีส่ าหรับผูส้ งู อายุได้มกี ารทากิจกรรมร่วมกัน
- เพิม่ เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุเป็ น 1,500 – 2,000 บาท
3.4 หัวข้อ ธรรมาภิบาล “กรุงเทพมหานครจะเป็ นองค์กรแห่งความโปร่งใสได้อย่างไร”
ผูอ้ ภิปราย : นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
วันนี้ถา้ จะมองประเทศไทยให้มองทีก่ รุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็ นเรือ่ งเศรษฐกิจ สังคมหรือ
การเมือง กรุงเทพมหานครมีงบประมาณจานวนมากทีต่ อ้ งบริหารจัดการ ซึง่ ได้รบั งบประมาณมากกว่า
เทศบาล อบต. หรือมหานครอื่น ๆ และยังมีประชากรอีกกว่า ๕ ล้านคนทีต่ อ้ งดูแล สิง่ ทีอ่ ยากชีใ้ ห้เห็นว่า
ทาไมวันนี้ประเทศไทยต้องปฏิรปู ก็เพราะปั ญหาสังคม ปั ญหาการคอรัปชัน่ ซึง่ ขณะนี้ทุกภาคส่วนให้
ความสาคัญในเรือ่ งนี้ และกรุงเทพมหานครก็ควรเล็งเห็นความสาคัญในเรือ่ งนี้เช่นกัน จากตัวเลขดัชนีวดั
ภาพลักษณ์การคอรัปชัน่ ประจาปี ๒๕๕๗ โดยองค์กรเพือ่ ความโปร่งใสแห่งประเทศไทยระบุวา่ ในปี
๒๕๕๖ ประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนน อยูใ่ นลาดับที่ ๑๐๒ จาก ๑๗๕ ประเทศทัวโลก
่
และในปี ๒๕๕๗ ได้
๓๘ คะแนน ขยับขึน้ เป็ นลาดับที่ ๘๕ จากตัวเลขแม้วา่ จะถูกจัดลาดับดีขน้ึ ก็ตาม แต่ขอ้ เท็จจริงปั ญหา
คอรัปชันในประเทศไทยกลั
่
บยังไม่ลดลง จากนโยบายของผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครทีก่ าหนดให้
กรุงเทพมหานครเป็ น “มหานครแห่งการเรียนรู”้ ในขณะทีเ่ ด็กยังขาดสุขภาวะทีด่ ี คุณภาพอาหารกลางวัน
ไม่เป็ นไปตามหลักโภชนาการ มี ก ารพัฒ นาเมื อ ง การก่อสร้างอาคารสูง แต่การพัฒนาด้านจิตใจกลับ
ลดลง ซึง่ จากผลสารวจทัศนคติต่อการคอรัปชันในระยะ
่
๒ ปี ทผ่ี า่ นมาพบว่า ประชาชนร้อยละ ๖๘ เห็นว่า
การทุจริตคอรัปชันยอมรั
่
บได้แต่ตอ้ งมีผลงาน ส่วนเด็กและเยาวชนร้อยละ ๗๒ เห็นว่า การทุจริตคอรัปชัน่
ยอมรับได้แต่ตอ้ งมีผลงาน ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่า ค่านิยมของประเทศกาลังจะเปลีย่ นไปจาก “โตไปไม่โกง”
เป็ น
“โตไปค่อยโกง” ทุกวันนี้สงั คมมีความเห็นแก่ตวั มากขึน้ ถึงแม้จะออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วก็ตาม ก็ยงั ไม่สามารถบังคับใช้ตามหลักธรรมาภิ
บาลได้ จึงอยากสะท้อนให้เห็นว่า ปั ญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เพราะการไม่ยดึ หลักธรรมาภิบาล ข้าราชการยังขาด
ความรับผิดชอบ ทางานไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่ใช้หลักนิตธิ รรมอย่างถูกต้อง ไม่มกี ระบวนการการมีสว่ น
ร่วมและยังขาดคุณธรรม
ดังนัน้ เราควรนาหลักธรรมาภิบาลโดยดึงกระบวนการการมีสว่ นร่วมมาใช้ ซึง่ รัฐธรรมนูญ
กาลังจะบัญญัตใิ นเรือ่ งสมัชชา เป็ นการตรวจสอบจากภาคประชาชนในลักษณะ “สภาประชาชน” ทัง้ นี้
กระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนก็ตอ้ งมีความเข้มแข็งเช่นกัน หากภาคประชาชนยังอยูภ่ ายใต้
นักการเมือง ข้าราชการทีท่ จุ ริต กระบวนการการมีสว่ นร่วมดังกล่าวย่อมไม่เกิดผล ไม่คาดหวังว่าผูบ้ ริหาร
ของกรุงเทพมหานครหรือสภากรุงเทพมหานครชุดปั จจุบนั จะสามารถแก้ไขปั ญหาคอรัปชันได้
่ แต่เชือ่ มันว่
่ า
ทัง้ ฝ่ ายบริหารของกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ประชาชนจากทุกภาคส่วน จะร่วมกันสร้างพลัง
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เพือ่ ผลักดันในเรือ่ งความโปร่งใสและการมีสว่ นร่วมเพือ่ การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็ นเมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยั ่งยืน
ข้อเสนอแนะของผูร้ ่วมเสวนา
- ให้ความสาคัญในเรือ่ งการมีสว่ นร่วมของประชาชน เช่น กรุงเทพมหานครควรเปิ ด
ช่องทางให้ภาคส่วนต่างๆ ได้ตรวจสอบ การให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานคร ควรตัง้
ประชาชนเข้าไปมีสว่ นร่วมในคณะกรรมการชุดต่างๆ เพือ่ เปิ ดโอกาสให้มกี ารตรวจสอบ “ควรเน้นการมีสว่ น
ร่วมอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่บอกว่ามีสว่ นร่วม และต้องมีการจัดตัง้ สภาทีม่ ตี วั แทนจากภาคประชาชน
- หน่ วยงานทีเ่ ป็ นกลไกในการตรวจสอบของกรุงเทพมหานครต้องมีความเข้มแข็ง มีการ
ส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั งิ านอย่างเต็มทีแ่ ละเป็ นอิสระ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ
พิทกั ษ์ระบบคุณธรรม โดยอาจให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการเสนอแนวคิดด้านต่าง ๆ
- กระบวนการสรรหาผูน
้ าหรือผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานคร เช่น ผูอ้ านวยการเขต ประชาชน
ควรมีสว่ นร่วม ในการเสนอความเห็นว่าบุคคลใดเหมาะสมทีจ่ ะเป็ นผูบ้ ริหารงานของเขตนัน้ ๆ
- เน้นการทาประชาพิจารณ์และเปิ ดเผยงบการเงินให้ประชาชนทัวไปรั
่ บทราบ มีการบริหาร
ความเสีย่ งแต่ละโครงการ ประชาชนสามารถให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ให้การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ
หรือกิจกรรมเกิดประโยชน์สงู สุด
- เพิม
่ ช่องทางการมีสว่ นร่วมโดยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิรค์ เช่น เกมส์หรือสือ่ การเรียนการ
สอนในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนได้ศกึ ษาแหล่งความรูด้ า้ นธรรมาภิบาลของกรุงเทพมหานคร
รวมทัง้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้
3.5 หัวข้อ สิง่ แวดล้อมและความเป็ นระเบียบเรียบร้อย “กรุงเทพฯ เมืองปลอดสารพิษ”
ผูอ้ ภิปราย : พลตารวจโท ธีระศักดิ ์ ง่วนบรรจง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครเป็ นเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรซึง่ รวมประชากรแฝงทีท่ างานใน
กรุงเทพมหานครประมาณ ๑๐ ล้านคน ปริมาณขยะทีผ่ ลิตแต่ละวันจึงมีปริมาณมาก ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตัน/
วัน ในขณะทีท่ งั ้ ประเทศมีปริมาณขยะประมาณ ๔๐,๐๐๐ ตัน/วัน กล่าวได้วา่ กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะ
ถึงร้อยละ ๒๕ ของทัง้ ประเทศ ต้องใช้งบประมาณเพือ่ การกาจัดขยะประมาณ ๖,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี การ
จัดการขยะของกรุงเทพมหานครใช้วธิ กี ารฝั งกลบอย่างถูกสุขลักษณะ โดยมีศนู ย์กาจัดมูลฝอย ๓ แห่ง ตัง้ อยู่
ทีอ่ ่อนนุช สายไหมและหนองแขม โดยร้อยละ ๑๓ ของปริมาณขยะจะนาไปทาปุ๋ ย นอกจากนี้
กรุงเทพมหานครมีแผนทีจ่ ะแปรรูปขยะให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ า ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขม ซึง่ คาดว่าจะ
แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ รวมทัง้ แผนการก่อสร้างโรงงานกาจัดขยะแบบเชิงกลชีวภาพ เพือ่ รองรับ
การเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต
ปั ญหาอุปสรรคในการจัดการขยะคือ ประชาชนมักทิง้ ภาระให้กบั กรุงเทพมหานคร ไม่ให้
ความร่วมมือในการลดและนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ อีกทัง้ ละเลยในการคัดแยกขยะ ในขณะที่
กรุงเทพมหานครได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์มาโดยตลอด ตัวอย่าง ประเทศสวีเดนซึง่ ประสบความสาเร็จใน
การนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ทีเ่ หลือส่งเตาเผาขยะเพือ่ นาพลังงานความร้อนไปผลิตเป็ นกระแสไฟฟ้ า
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ทัง้ นี้ เพราะประชาชนได้ตระหนักถึงปั ญหาสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจัง สาหรับในส่วนของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ด้านขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครยังมีความเสีย่ งต่ออันตรายและเชือ้ โรคทีม่ าจากขยะ กรุงเทพมหานคร
จึงควรจัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าทีด่ งั กล่าว รวมทัง้ ควรมีสถานพยาบาล
ประจาศูนย์กาจัดมูลฝอยทัง้ ๓ แห่ง
นอกจากนี้ควรเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวและสวนสาธารณะให้มากขึน้ กรุงเทพมหานครจึงกาหนด
นโยบายการปรับพืน้ ทีร่ กร้างว่างเปล่าให้เป็ นสวนสาธารณะ แต่เนื่องจากมูลค่าทีด่ นิ มีราคาสูง จึงเน้นรูปแบบ
สวนแนวตัง้ สวนลอยฟ้ าหรือสวนบนอาคารเพือ่ ช่วยลดมลพิษ เพิม่ ความร่มรืน่ สวยงามให้แก่เมือง โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ง ควรเพิ่ ม การใช้ ประโยชน์จากสวนสาธารณะ การส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทีม่ าใช้บริการสวนสาธารณะรวมกลุ่มหรือจัดตัง้ ชมรมเพือ่ กระตุน้ ให้มกี จิ กรรมนันทนาการต่าง ๆ
ร่วมกันภายในสวนสาธารณะ รวมทัง้ ให้เด็กนักเรียนได้เข้ามาศึกษาระบบนิเวศนอกห้องเรียน เพื่อให้เกิดการ
มีสว่ นร่วมในการใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะอย่างมีคุณค่า
ข้อเสนอแนะของผูร้ ่วมเสวนา
- การคัดแยกขยะและนาขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น กระป๋ องน้าอัดลม และขวดน้า
พลาสติกสามารถนามาประดิษฐ์เป็ นสิง่ ของรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ เสริมรายได้อกี ทางหนึ่ง
- การจัดการเคลื่อนย้ายขยะควรเป็ นไปด้วยความระมัดระวัง ไม่หกเลอะเทอะ เพราะ
พนักงานเก็บขยะก็เป็ นส่วนหนึ่งทีร่ ว่ มดูแลสิง่ แวดล้อม
- ปั จจุบน
ั ยังมีผทู้ ง้ิ ขยะไม่เลือกที่ จึงควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และลงโทษผูฝ้ ่ าฝืน
อย่างจริงจัง
- ปั จจุบน
ั ไฟฟ้ าส่องสว่างไม่เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณจุดเสีย่ ง ทาให้เกิดอันตรายจาก
มิจฉาชีพ คนเร่ร่อน คนเมา หรือประสบอุบตั เิ หตุ จึงควรเพิม่ ไฟฟ้ าส่องสว่างเพือ่ ความปลอดภัยแก่คนงานที่
ต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นช่วงเวลา ๐๕.๐๐ น.
- ควรเพิม
่ สิทธิประโยชน์แก่ลกู จ้างชัวคราวให้
่
ทดั เทียมกับลูกจ้างประจา เนื่องจากลักษณะ
การทางานเหมือนกัน โดยเฉพาะควรดูแลลูกจ้างดังกล่าวเมือ่ เกษียณอายุราชการแล้ว เพือ่ สร้างขวัญกาลังใจ
แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
3.6 หัวข้อ “มุมมอง และการมีสว่ นร่วมของสือ่ มวลชนต่อสภากรุงเทพมหานคร”
ผูอ้ ภิปราย : พลตรี โชติภณ จันทร์อยู่ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดนี้ได้รบั การสรรหาและแต่งตัง้ มาจานวน 30 ท่าน โดยมีรอ้ ย
ตารวจตรี เกรียงศักดิ ์ โลหะชาละ เป็ นประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในฐานะ
ฝ่ าย
นิตบิ ญ
ั ญัติ พร้อมทีจ่ ะเป็ นแรงขับเคลื่อน ผลักดันนโยบายของฝ่ ายบริหาร 6 นโยบายหลัก ให้นาไปสูก่ าร
ปฏิบตั ใิ ห้เกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ รวมทัง้ ยังได้มกี ารติดตามตรวจสอบการทางานของฝ่ ายบริหารอย่าง
ใกล้ชดิ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครแต่ละท่านล้วนเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถและมีประสบการณ์ในการ
ทางานทีเ่ ชีย่ วชาญในแต่ละด้านแตกต่างกันไป ซึง่ จะช่วยทาให้การทางานของสภากรุงเทพมหานครเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมอานาจหน้าทีข่ องกรุงเทพมหานครในทุกด้าน สภากรุงเทพมหานครได้มี
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การแบ่งการทางานออกเป็ นคณะกรรมการต่าง ๆ 11 คณะ ครอบคลุมงานในอานาจหน้าทีท่ งั ้ หมดของ
กรุงเทพมหานครโดยให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครแต่ละท่านได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ รงตามความรู้
ความสามารถและความเหมาะสม นอกจากนี้ยงั ได้มอบหมายให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครดูแลรับผิดชอบ
ประจาเขตต่าง ๆ เพือ่ ร่วมมือกับฝ่ ายบริหารในการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ ที่ ซึง่ ที่
ผ่านมาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ลงพืน้ ทีเ่ ขตอย่างต่อเนื่อง เพือ่ รับฟั ง ปั ญหาของประชาชนในเชิงลึก
เพือ่ นามาพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหา ในส่วนของสือ่ มวลชนถือว่ามีบทบาทสาคัญอย่างมากในการ
ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ นาเสนอเหตุการณ์ขอ้ เท็จจริงตลอดจนความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ บทบาทในการเป็ นเครือ่ งมือตรวจสอบทางการเมือง และบทบาทในการเป็ นพืน้ ทีป่ ระสานความ
เข้าใจ
ทางการเมืองด้วย ในปั จจุบนั หลายองค์กรได้ให้ความสาคัญกับการใช้สอ่ื มวลชนในการประสานความร่วมมือ
กับประชาชนมากขึน้ สภากรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกัน ภายหลังจากทีไ่ ด้เข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีร่ ะยะหนึ่ง
ผลงาน
ต่าง ๆ ของสภากรุงเทพมหานครก็ได้รบั การเผยแพร่ผา่ นสือ่ มวลชนหลายช่องทางอยูเ่ ป็ นระยะ
นอกจากนี้ทผ่ี า่ นมาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็ได้นาข้อมูลข้อเท็จจริงจากการนาเสนอ
ข่าว
ของสือ่ มวลชนผ่านช่องทางต่าง ๆ มาเป็ นประเด็นในการติดตามการทางานของฝ่ ายบริหาร เพือ่ ให้การ
ทางานของกรุงเทพมหานครเป็ นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างตรงจุด การทาหน้าทีข่ องสือ่ มวลชนจึงถือว่าเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างยิง่ ในการขับเคลื่อนการ
ทางานของกรุงเทพมหานคร การเสวนาในครัง้ นี้หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะเป็ นการลดช่องว่างและเพิม่
ความสัมพันธ์ระหว่างสือ่ มวลชนกับกรุงเทพมหานคร โดยผลจากการเสวนาในครัง้ นี้สภากรุงเทพมหานครจะ
นามาทบทวนจุดยืนการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ส่งต่อไปยังฝ่ ายบริหาร อันจะเป็ นการสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างสือ่ มวลชนกับกรุงเทพมหานคร นาไปสูก่ ารทางานเพือ่ แก้ปัญหาและพัฒนา
กรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ข้าร่วมเสวนา
- บทบาทหน้าทีข่ องสภากรุงเทพมหานคร ต้องทาหน้าทีใ่ นการตรวจสอบการทางานของฝ่ าย
บริหาร ไม่ใช่ทาหน้าทีเ่ หมือนฝ่ ายบริหาร หรือให้ฝ่ายบริหารเป็ นผูช้ น้ี า
- บทบาทการทาหน้าทีข
่ องสภากรุงเทพมหานครต้องทาให้มคี วามชัดเจน เป็ นทีป่ ระจักษ์แก่
สายตาของสือ่ มวลชนและประชาชนมากกว่าทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
- การทาหน้าทีข่ องสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ควรมีความใกล้ชดิ กับสือ่ มวลชนให้มากขึน้
การให้ขา่ วเรือ่ งต่างๆ ประเด็นต้องน่าสนใจมีขอ้ มูลเชิงลึกเพิม่ ความน่าสนใจในแต่ละสถานการณ์
- การแถลงข่าวผลงานของสภากรุงเทพมหานคร ในการชีแ้ จงการทางานและการแก้ไข
ปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน ควรมีความกระชับและตรงประเด็น
- ควรเพิม
่ ช่องทางการสือ่ สารกับสือ่ มวลชนให้มากขึน้ เปิ ดโอกาสให้สอ่ื มวลชนได้เข้า
สัมภาษณ์ได้
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- สมาชิกสภากรุงเทพมหานครควรมีการลงพืน้ ทีใ่ ห้มากขึน้ ให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ เพือ่ รับฟั ง
ปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพืน้ ที่ และนามาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
4. การสัมมนาของสมาชิ กสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและลูกจ้างสานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-6 มิ ถนุ ายน 2558 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัด
นครนายก
สภากรุงเทพมหานครเป็ นองค์กรฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องการบริหารกรุงเทพมหานครตาม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีสานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครเป็ นหน่วยงานปฏิบตั หิ น้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับราชการประจาของสภากรุงเทพมหานคร
โครงการสัมมนาศึกษาดูงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและลูกจ้างสานักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร เป็ นโครงการตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2558 การจัดสัมมนา
เป็ นแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก มี
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการรวม 106 คน เป็ นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จานวน 23 คน เลขานุการประธานสภา
กรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานครจานวน 3 คน ข้าราชการและลูกจ้าง จานวน 80 คน
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาการปฏิบตั งิ านระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กับข้าราชการและลูกจ้างของ
สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยการสัมมนาร่วมกันเพือ่ สร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีภายในหน่วยงานและแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นเพือ่ สร้างความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ รวมทัง้
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาอุปสรรคในการทางานร่วมกันมีวาระสาคัญ ดังนี้
1. การสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพือ่ พิจารณาร่างคาสังสภา
่
กรุงเทพมหานคร เรือ่ ง หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนการดาเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร การ
พิจารณากรอบภารกิจของสภากรุงเทพมหานครในการพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2559 รวมทัง้ การรับฟั งความคิดเห็นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใน
เรือ่ งการดาเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร
2. การสัมมนาของข้าราชการและลูกจ้างสานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพของการทางานเป็ นทีม โดยการทากิจกรรม Walk Rally ในหัวข้อความสามัคคีและความ
ร่วมมือ
ในการทางานให้สาเร็จ ดาเนินการโดยวิทยากรจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
3. การสัมมนาร่วมกันระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับข้าราชการและลูกจ้าง
สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ในหัวข้อการดาเนินงานของสานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครเพือ่ สนับสนุนการทางานของสภากรุงเทพมหานคร
สรุปผลการสัมมนา
1. การสัมมนาของสมาชิ กสภากรุงเทพมหานคร
ประเด็นที่ ๑ การพิจารณาร่างคาสังสภากรุ
่
งเทพมหานคร เรือ่ ง หลักเกณฑ์และแนว
ทางการสนับสนุนการดาเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ได้
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ตัง้ คณะอนุกรรมการประสานงานของสภากรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เป็ น
ประธานอนุกรรมการ นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เป็ นรองประธานอนุกรรมการ นายอภิรตั น์ ศิวพรพิทกั ษ์ นางสุ
กัญญา สุวฒ
ั นวงศ์ เป็ นกรรมการ และพลตรี โชติภณ จันทร์อยู่ เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยให้
คณะอนุกรรมการมีหน้าทีใ่ นการประสานงานเกีย่ วกับอานาจหน้าทีข่ องสภากรุงเทพมหานครกับฝ่ ายบริหาร
กรุงเทพมหานคร ประสานงานกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการเสนอชือ่ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เป็ นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินการเกีย่ วกับ
ญัตติและกระทูข้ องสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทีส่ ภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ เพือ่ รายงาน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดาเนินงานของ
สภากรุงเทพมหานครด้วยความเห็นชอบของประธานสภากรุงเทพมหานคร และดาเนินการในกิจการอื่น ๆ
ทีค่ ณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย
คณะอนุกรรมการประสานงานของสภากรุงเทพมหานครได้นาร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของสภากรุงเทพมหานครเสนอทีป่ ระชุม ร่วมกันพิจารณา เมือ่ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้
พิจารณาแล้วมีขอ้ เสนอแนะให้คณะอนุกรรมการประสานงานของสภากรุงเทพมหานครนาร่างดังกล่าวไป
ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครพิจารณาอีกครัง้ เพือ่ นาเสนอให้ประธานสภา
กรุงเทพมหานครพิจารณาลงนามต่อไป
ประเด็นที่ 2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครเรือ่ งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยทีส่ ภากรุงเทพมหานครได้รบั การประสานงานจากฝ่ ายบริหารว่าจะ
เสนอร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงสภากรุงเทพมหานคร ในช่วง
ปลายเดือนมิถุนายน 2558 และสภากรุงเทพมหานครจะจัดส่งร่างข้อบัญญัตดิ งั กล่าวให้สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครได้พจิ ารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 สัปดาห์ โดยประธานสภา
กรุงเทพมหานครจะสังบรรจุ
่
เป็ นระเบียบวาระการประชุมในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 การอภิปรายของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หลังจากผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครแถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอ
ร่างข้อบัญญัตแิ ล้วจะใช้เวลาอภิปรายในวันพุธที่ 15 และวันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม 2558 ทีป่ ระชุมได้
ร่วมกันพิจารณากรอบเวลาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณฯ ทีต่ อ้ งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
45 วัน โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการประสานงานของสภากรุงเทพมหานคร เป็ นผูพ้ จิ ารณาแจ้งกรอบ
เวลาให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทราบ
การตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณางบประมาณ หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างของ
หน่วยงาน และการกาหนดจานวนคณะอนุกรรมการฯ ทีเ่ หมาะสมเห็นชอบตัง้ คณะอนุกรรมการจานวน 16
คณะ คณะอนุกรรมการแต่ละคณะมีจานวน 10 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 1
คน
เป็ นประธานอนุกรรมการ เจ้าหน้าทีจ่ ากสานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 1 คน เป็ นอนุกรรมการ
และผูช้ ว่ ยเลขานุการ เจ้าหน้าทีส่ านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 1 คน เป็ นอนุกรรมการและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ บุคคลทีป่ ระธานอนุกรรมการเสนอ 7 คน เป็ นอนุกรรมการ เห็นชอบตัง้ สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครตามคาสังสภากรุ
่
งเทพมหานครที่ 6/2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เรือ่ ง ตัง้
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คณะทางานศึกษาการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 เป็ นประธานอนุกรรมการ ในกรณี
ทีค่ ณะอนุกรรมการชุดใดมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรับผิดชอบ 2 คน ให้ทาความตกลงว่าใครจะเป็ น
ประธานอนุกรรมการ โดยให้เสนอรายชือ่ คณะอนุกรรมการมาทีค่ ณะอนุกรรมการประสานงานของสภา
กรุงเทพมหานคร และแจ้งสานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ก่อนวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
ประเด็นที่ 3 การรับฟั งความคิดเห็นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเรือ่ งการ
ดาเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสามัญทัง้ 11 คณะ นาเสนอประเด็นปั ญหาในการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการฯ ต่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกิจการสภา
กรุงเทพมหานคร ได้นาประเด็นการเดินทางไปเยือนต่างประเทศตามโครงการสภาบ้านพีเ่ มืองน้องหารือใน
ทีป่ ระชุม ตามมติทป่ี ระชุมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2558 เห็นชอบให้ถอื ปฏิบตั ิ
ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร 0506/ว 54 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 ให้สภา
กรุงเทพมหานครงดการเดินทางไปต่างประเทศ
ทีป่ ระชุมมีมติวา่ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเดินทางไปต่างประเทศตามโครงการสภาบ้านพีเ่ มืองน้องเป็ น
ภารกิจ
ทีจ่ าเป็ นจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักการ ดังนี้ 1. ต้องมีเหตุผลทีจ่ าเป็ นและเหมาะสม และต้องชีแ้ จงผลทีเ่ ป็ น
รูปธรรมของการเดินทางไปเยือนได้ 2. ต้องมีงบประมาณรองรับในการดาเนินโครงการ 3. ต้องเสนอเรือ่ ง
ขออนุมตั ติ ่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
2. การสัมมนาของข้าราชการและลูกจ้างสานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ข้าราชการและลูกจ้างสานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครแบ่งกลุ่มทากิจกรรม Walk Rally ในหัวข้อ
“ความสามัคคีและความร่วมมือในการทางานให้สาเร็จ” ดาเนินการโดยวิทยากรจากโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า
3. การสัมมนาร่วมกันระหว่างสมาชิ กสภากรุงเทพมหานครกับข้าราชการและลูกจ้าง
สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ทีป่ ระชุมได้มกี ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกันในประเด็น
การประสานงานระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับข้าราชการสานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร
แนวทางการดาเนินงานในการสนับสนุนภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร และปั ญหาและอุปสรรคของการ
ดาเนินงาน สรุปดังนี้
ข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิ กสภากรุงเทพมหานคร
- เรือ่ งการปรับโครงสร้างของสานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเสนอให้มปี รับ
โครงสร้างเหมือนกับสภาใหญ่โดยให้มคี วามเป็ นอิสระ หน่วยงานควบคุมการบริหารงานบุคคลแยกต่างหาก
จากสานักงาน ก.ก. ต้องการให้สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีหวั หน้าหน่วยงานทีม่ รี ะดับไม่ต่า
กว่าหัวหน้าสานักงาน ก.ก. และต้องมีอุปกรณ์มเี ทคโนโลยีมารองรับสนับสนุนการทางานของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครทีเ่ พียงพอ
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- เรือ่ งการเชิญประชุมหน่วยงานต่างๆ ของสภากรุงเทพมหานครให้ทาเป็ นหนังสือไปถึง
หน่วยงานให้ชดั เจน การขอเลื่อนการประชุมของหน่วยงานก็ตอ้ งทาเป็ นหนังสือแจ้งให้ชดั เจนด้วย ไม่ใช่
เพียงแจ้งทางโทรศัพท์ และก่อนถึงกาหนดวันประชุมขอให้ผชู้ ว่ ยเลขานุการคณะกรรมการประสาน
หน่วยงานทีเ่ ชิญประชุมอีกครัง้ หนึ่ง
- เรือ่ งบุคลากรของสานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครทีม่ ไี ม่เพียงพอต้องทาหนังสือ
ขออัตรากาลังเพิม่ จากสานักงาน ก.ก. โดยเร็ว การทีบ่ ุคลากรของสานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ต้องทางานทุกอย่างในคน ๆ เดียว หากมีการตัง้ คณะอนุกรรมการเพิม่ ขึน้ งานก็จะเพิม่ ขึน้ เจ้าหน้าทีก่ จ็ ะต้อง
รับงานเพิม่ ขึน้ จะเกิดปั ญหางานออกมาล่าช้า ในส่วนนี้สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ต้อง
จัดทากรอบอัตรากาลังเปรียบเทียบกับปริมาณงานทีต่ อ้ งทาจริง ว่าแต่ละงานต้องมีอตั รากาลังจานวนเท่าไร
เพือ่ นาเสนอต่อประธานสภากรุงเทพมหานครพิจารณาผลักดัน เจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านเป็ นผูช้ ว่ ยเลขานุการ
คณะกรรมการมีไม่เพียงพอควรมีการเพิม่ อัตรากาลังในส่วนนี้ ผูท้ จ่ี ะมาปฏิบตั งิ านในหน้าทีผ่ ชู้ ว่ ยเลขานุการ
คณะกรรมการ ควรเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถทางวิชาการครอบคลุมในงานของคณะกรรมการชุดนัน้ ๆ
- เรือ่ งการส่งเอกสารการประชุมหรือหนังสือเชิญประชุมให้กบั สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ควรจะทาแบบสภาใหญ่ คือจัดให้มตี ใู้ ส่เอกสารเป็ นรังนกกระจอกของสมาชิกแต่ละท่านจะทาให้การส่ง
หนังสือถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็ นไปอย่างเรียบร้อยไม่ยุ่งยาก ลดภาระการทางานของเจ้าหน้าทีใ่ น
การจัดส่งเอกสาร และการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ต้องพิจารณาถึงความสาคัญและความเร่งด่วนด้วย หากมี
การส่งเอกสารทางสือ่ ออนไลน์ เช่น ส่งทางไลน์กจ็ ะสะดวกและรวดเร็วมากขึน้
- เรือ่ งการประหยัดทรัพยากร ควรมีการลดการใช้กระดาษของหน่วยงาน เช่น เอกสาร
ประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานครทีม่ กี ารจัดส่งให้กบั สมาชิกแล้ว ไม่จาเป็ นต้องวางบนโต๊ะในห้อง
ประชุมสภากรุงเทพมหานครอีก ควรกาหนดจุดรวมกระดาษทีไ่ ม่ใช้ไว้ให้ชดั เจนเพือ่ รวบรวมไว้จุดเดียว
- เรือ่ งทีจ่ อดรถของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันหยุดราชการมักจะมีบุคคลอื่นนารถ
มาจอด ทาให้บางครัง้ การเข้ามาทางานในวันหยุดไม่ได้รบั ความสะดวกในการจอดรถและบางครัง้ มีรถวิง่
สวนทางลงตรงช่องทางออกลานจอดรถอาจทาให้เกิดอันตรายได้ ขอให้สานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครประสานแจ้งกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้ดาเนินการในเรือ่ งนี้
- เรือ่ งการใช้หอ้ งประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ควรให้ใช้หอ้ งประชุมร่วมกันได้
ไม่ควรกาหนดแยกห้องประชุมแต่ละคณะ และข้อเสนอจากแบบสารวจความพึงพอใจ เสนอว่าควรมีบอร์ด
แจ้งเรือ่ งการใช้หอ้ งประชุม ว่าคณะกรรมการแต่ละคณะประชุมห้องใดเวลาใด และควรจัดวัสดุอปุ กรณ์
สานักงานให้เพียงพอสาหรับอนุกรรมการทีม่ าประชุม
- เรือ่ งการประชาสัมพันธ์การจัดแถลงข่าวของสภากรุงเทพมหานคร ควรมีการติดตามข่าว
จากสือ่ มวลชนทีอ่ อกมาบิดเบือนข้อเท็จจริง เพือ่ ชีแ้ จงข้อมูลทีถ่ ูกต้องให้กบั สังคม หากมีการเสนอข่าวที่
กระทบกระเทือนต่อสภากรุงเทพมหานครในทางทีท่ าให้เสือ่ มเสีย ควรมีการจัดแถลงข่าวชีแ้ จงโดยเร็ว และ
หากเป็ นการจงใจทาให้เกิดความเสือ่ มเสียก็ตอ้ งดาเนินคดี
- เรือ่ งการปรับปรุงห้องประชุมและซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศควรรีบดาเนินการโดยเร็ว
และควรพิจารณาว่าหากไม่ปพู รมในห้องประชุมจะช่วยลดการสะสมของฝุ่ นละอองและเชือ้ โรคได้
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- เรือ่ งการจ่ายเบีย้ ประชุมกรรมการหรืออนุกรรมการควรจ่ายเป็ นรายครัง้ ทีม่ าประชุม
สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ควรจะประสานกับสานักการคลัง เพือ่ ขอวงเงินสดย่อยไว้ใช้ใน
สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เพือ่ นาเงินส่วนนี้มาไว้จ่ายค่าเบีย้ ประชุม
- เรือ่ งการต้อนรับแขกทีเ่ ดินทางมาศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานครควรมีการจัดของที่
ระลึกไว้เพือ่ มอบให้แขกทีม่ าเยือน
การตอบข้อคิ ดเห็นและเสนอแนะ
- นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรงุเทพมหานคร คนทีส่ อง ชีแ้ จงถึงการปรับ
โครงสร้างของสานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ว่าเป็ นเรือ่ งของอนาคตเพราะต้องมีกระบวนการ
แก้กฎหมาย จะเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใดต้องขึน้ อยูก่ บั รัฐบาล
- เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ได้ชแ้ี จงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. เรือ่ งการปรับโครงสร้างของสานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยูร่ ะหว่าง
การดาเนินการจัดทาโครงสร้างเพือ่ เสนอสานักงาน ก.ก.
2. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการเชิญประชุม จะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึน้ อีก
และการขอเลือ่ นประชุมต้องมีการทาหนังสือขอเลื่อนจากหน่วยงาน
3. เรือ่ งระบบเครือ่ งปรับอากาศของสภากรุงเทพมหานครได้ใช้มาเป็ นระยะเวลานานแล้ว
หากได้รบั การจัดสรรงบประมาณจะดาเนินการเปลีย่ นใหม่โดยเร็ว
4. เรือ่ งการปูพรมในห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีความจาเป็ นเนื่องจากหากไม่ปู
พรมจะมีเสียงรบกวนในการประชุม
5. การส่งหนังสือทางไลน์ ได้มกี ารดาเนินการอยูแ่ ล้วส่วนหนึ่ง แต่หากกรณีเป็ นหนังสือที่
เป็ นทางการก็ตอ้ งดาเนินการส่งตามช่องทางปกติ
6. เรือ่ งการจ่ายค่าเบีย้ ประชุม การยืมเงินมาจ่ายค่าเบีย้ ประชุมตามระเบียบจะยืมเงินมาจ่าย
ได้
ทีล่ ะครัง้ และจะต้องตัง้ ฎีกาชดใช้คนื ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะยืมครัง้ ต่อไปได้ ซึง่ ขัน้ ตอนการยืมเงินแต่ละครัง้
ต้องใช้เวลาดาเนินการล่วงหน้าและไม่ทนั ต่อการประชุมของคณะกรรมการในแต่ละสัปดาห์ได้
7. เรือ่ งทีจ่ อดรถของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขอให้คณะกรรมการกิจการสภา
กรุงเทพมหานครเชิญกองกลางมาชีแ้ จงหลักเกณฑ์และแนวทางการจอดรถในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
รวมถึงการจัดระเบียบการจอดรถในช่องจอดรถของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครจะนาข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั จากการประชุมครัง้ นี้ไปปรับปรุงการทางานของสานักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานครให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ต่อไป
5. สรุปการเดิ นทางเยือนสภากรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ตามโครงการสภาบ้าน
พี่เมืองน้ อง ระหว่างวันที่ 31 สิ งหาคม - 6 กันยายน 2558
ประธานสภากรุงอูลานบาตอร์ได้มหี นังสือถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร ขอเชิญประธาน
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงอูลานบาตอร์อย่างเป็ นทางการ

25
ระหว่างวันที่ 1 - 6 กันยายน 2558 คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานครซึง่ เป็ นคณะกรรมการที่
กากับดูแลการดาเนินงานด้านต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานครได้ พิจารณาถึงประโยชน์ของการ
เดินทางเยือนเพือ่ ส่งเสริมและคงไว้ซง่ึ ความสัมพันธ์อนั ดี จึงเสนอความเห็นต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร
ตอบรับคาเชิญของประธานสภากรุงอูลานบาตอร์ ซึง่ ประธานสภากรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้คณะ
เดินทางประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จานวน 11 คนซึง่ เป็ นผูแ้ ทนจากคณะกรรมการสามัญ
11 คณะ และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
3 คน โดยได้มอบให้รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนทีห่ นึ่ง เป็ นหัวหน้าคณะ เดินทางไปเยือนกรุง
อูลานบาตอร์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2558 ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการเดินทางเยือนสภา
กรุงอูลานบาตอร์ มีดงั นี้
1. ประโยชน์ต่อสภากรุงเทพมหานคร
1.1 การเรียนรูก้ บั สภามหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ในช่วง 7 ชัวโมงของการรอ
่
ต่อเครือ่ ง ณ สนามบินอินชอน เพือ่ เดินทางต่อไปยังประเทศมองโกเลีย คณะเดินทางได้มโี อกาสเข้าเยีย่ ม
คารวะ นาย โน คยอง ซู ประธานสภามหานครอินชอน ซึง่ มีความสัมพันธ์สภาบ้านพีเ่ มืองน้องกับสภา
กรุงเทพมหานคร คณะฯ ได้มโี อกาสได้เข้าสังเกตการณ์การประชุมสภาของนครอินชอน ซึง่ น่าประทับใจใน
การแสดงความจงรักภักดิ ์ดีต่อชาติดว้ ยการแสดงความเคารพร้องเพลงชาติก่อนเริม่ การประชุม และเห็นข้อ
แตกต่างของวิธดี าเนินการประชุมและการเปิ ดพืน้ ทีน่ งที
ั ่ ม่ จี านวนเพียงพอสาหรับให้เยาวชนทีเ่ ป็ นนักเรียน
และประชาชนเข้ารับฟั งการประชุม
1.2 การแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั สภากรุงอูลานบาตอร์ ด้านการบริหารจัดการเมือง การ
ดาเนินงานของรูปแบบสภานิตบิ ญ
ั ญัตทิ อ้ งถิน่ ทีแ่ ตกต่าง การศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาเมือง การจัดการ
ด้านสิง่ แวดล้อม การท่องเทีย่ ว และชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวมองโกเลีย โดยแบ่งปั นประสบการณ์จากการ
สนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น การบรรยายสรุปของผูบ้ ริหาร และการสังเกตการณ์ โดยคณะเดินทางของ
สภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยผูแ้ ทนของคณะกรรมการสามัญ 11 คณะ จึงมีโอกาสได้แลกเปลีย่ น
เรียนรูค้ รอบคลุมในทุกด้าน
ทีค่ ณะกรรมการสามัญแต่ละคณะรับผิดชอบ โดยสรุปทีส่ าคัญ ดังนี้
- การเรียนรูร้ ปู แบบสภานิตบิ ญ
ั ญัตทิ อ้ งถิน่ ทีแ่ ตกต่าง รูปแบบสภานิตบิ ญ
ั ญัตทิ อ้ งถิน่
ของประเทศมองโกเลีย เป็ นโครงสร้างทีฝ่ ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝ่ ายบริหารมีความสัมพันธ์กนั สภาท้องถิน่ มี
สมาชิกมาจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชนและมีผบู้ ริหารมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิน่ ต้อง
รับผิดชอบต่อสภาท้องถิน่ ทัง้ นี้กรุงอูลานบาตอร์ ปกครองโดยสภากรุงอูลานบาตอร์ซง่ึ สมาชิกมาจากการ
เลือกตัง้ อยูใ่ นวาระ 4 ปี
มีสมาชิกจานวน 46 คน ผูว้ า่ ราชการและนายกเทศมนตรีเป็ นคนเดียวกัน ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ มาจากสภา
กรุงอูลานบาตอร์และนายกรัฐมนตรีของประเทศมองโกเลีย มีวาระดารงตาแหน่ง 4 ปี เช่นเดียวกัน ทาหน้าที่
บริหารงานและรายงานต่อสภากรุงอูลานบาตอร์
- การเรียนรูด้ า้ นการบริหารจัดการกรุงอูลานบาตอร์ โดยผูว้ า่ ราชการและนายกเทศมนตรี
เป็ น
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คนเดียวกัน มีการแบ่งอานาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบระหว่างสานักงานผูว้ า่ ราชการและสานักงานนายกเทศมนตรี
โดยสานักงานผูว้ า่ ราชการดูแลรับผิดชอบมากกว่าในด้านของการกาหนดนโยบาย การพัฒนาสังคม และ
ด้านการทหาร ในขณะทีส่ านักงานนายกเทศมนตรีรบั ผิดชอบดูแลในลักษณะของการปฏิบตั ิ เช่นการจัดการ
ด้านสาธารณูปโภค ด้านอาคาร ด้านการค้า และด้านการกาจัดขยะ
- การเรียนรูด้ า้ นการศึกษา ระบบการศึกษาของประเทศมองโกเลียดาเนินตามรูปแบบของ
สหภาพโซเวียต และ กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก จนกระทังสหภาพโซเวี
่
ยตล่มสลายในช่วงต้นทศวรรษ
1990 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษาและวัฒนธรรม (MOSTEC) ได้กาหนดนโยบาย
การศึกษาและวางมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็ นทางการในทุกระดับ การเลื่อนระดับการศึกษาในทุกระดับ
จะต้องผ่านการทดสอบเพือ่ ยกระดับ ในช่วงการสาเร็จการศึกษาของระดับประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย
นักเรียนต้องผ่านการสอบของรัฐ การศึกษาระดับประถมศึกษา ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี (เกรด 1 ถึงเกรด
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี (เกรด 5 ถึงเกรด 8) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (เกรด 9 ถึงเกรด 10) การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education) ส่วนมาก
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี (Undergraduate programs) สถาบันภาคเอกชนสามรถจัด
การศึกษาในประเทศมองโกเลียได้รบั อนุญาตก่อตัง้ โรงเรียนเอกชนโดยต้องผ่านเกณฑ์ทร่ี ฐั บาลกาหนด
- การเรียนรูด้ า้ นการจัดทาแผนพัฒนาเมือง นับแต่ปี พ.ศ. 2497 กรุงอูลานบาตอร์มแี ผน
แม่บทเพือ่ พัฒนาเมืองมาแล้ว 5 แผน แผนที่ 6 ภายใต้ชอ่ื “อูลานบาตอร์ 2020 สาหรับการพัฒนาในปี
2030”ได้รบั การอนุมตั จิ ากสภาแห่งชาติมองโกเลียเมือ่ ปี พ.ศ. 2556 ความท้าทายของการพัฒนากรุง
อูลานบาตอร์เกิดจากจานวนประชากรทีเ่ พิม่ มากขึน้ โดยปราศจากการวางแผน ประเด็นนี้จงึ เป็ นประเด็นที่
สาคัญทีส่ ดุ ในการดาเนินการตามแผนแม่บท 2020 เพือ่ ให้กรุงอูลานบาตอร์มุ่งไปสูเ่ ป้ าหมายการพัฒนาให้
เป็ นเมืองน่าอยูส่ เี ขียวมีธรรมาภิบาล พัฒนากฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม พัฒนาเมืองไปพร้อมกับเมืองบริวาร
และทาให้กรุงอูลานบาตอร์เป็ นจุดหมายของการท่องเทีย่ วและเป็ นเมืองหลวงทีไ่ ด้มาตรฐานระดับโลกในปี
ค.ศ.
- การเรียนรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม คณะฯ ได้เรียนรูก้ ารสร้างพืน้ ทีส่ เี ขียวของเมืองเพิม่ ขึน้ เช่น
การสร้างสวนสาธารณะแห่งชาติ โดยผูบ้ ริหารปั จจุบนั ยอมรับว่าการบริหารกรุงอูลานบาตอร์ในอดีตผิดพลาด
เพราะมุ่งแต่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจนละเลยด้านสิง่ แวดล้อม ในด้านการกาจัดขยะและของเสีย จะถูก
นาไปกาจัดโดยใช้เทคโนโลยีการฝั งกลบ โดยมีองค์กร NGO สนับสนุนระบบการควบคุมจากภายนอกใน
เรือ่ งการบริการสาธารณะ เช่น ความสะอาด การดูแลรักษาและการพัฒนาของถนนสาธารณะ และจัตุรสั
การจัดเก็บและการลาเลียงขยะจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม
- การเรียนรูด้ า้ นการท่องเทีย่ วและชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวมองโกเลีย คณะฯ ได้เดินทาง
ไปทัศนศึกษาแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติของมองโกเลียทีม่ ภี ูมปิ ระเทศเป็ นทุง่ หญ้าและภูเขาทีง่ ดงาม และ
เยีย่ มชมอนุสรณ์สถานเจงกิสข่าน และทัศนศึกษาพืน้ ทีป่ ระวัตศิ าสตร์ของชนเผ่ามองโกเลียจากพิพธิ ภัณฑ์
กลางแจ้งทีจ่ าลองชีวติ ความเป็ นอยูใ่ นศตวรรษที่ 13

27
- การแลกเปลีย่ นด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้มกี ารหารือเบือ้ งต้นในการแลกเปลีย่ น
บุคลากรทางการแพทย์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงอูลานบาตอร์ เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์และ
ถ่ายทอดความรูท้ างวิชาการระหว่างกันซึง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์รว่ มกันของทัง้ สองฝ่ าย
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์อนั ดีของสภากรุงเทพมหานครต่อสภาบ้านพีเ่ มืองน้อง
การเดินทางเยือนกรุงอูลานบาตอร์ นอกจากการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างวิชาการ การ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์และการสังเกตการณ์แล้ว ยังเป็ นการกระชับความสัมพันธ์กบั สภากรุงอูลานบาตอร์
ให้แน่นแฟ้ นยิง่ ขึน้ ด้วยการให้ความร่วมมือตอบรับคาเชิญ และทีส่ าคัญสภากรุงเทพมหานครยังได้ใช้โอกาส
นี้ชแ้ี จงให้ชาวอูลานบาตอร์ได้ทราบถึงสถานการณ์ภายประเทศไทยทีม่ คี วามสงบเรียบร้อยและอยูใ่ นระหว่าง
การสร้างความปรองดองภายในชาติและปฏิรปู ประเทศเพือ่ ให้ต่างชาติได้มคี วามเข้าใจประเทศไทยได้อย่าง
ถูกต้องซึง่ ช่วยสร้างภาพลักษณ์อนั ดีให้กบั ประเทศไทยช่องทางหนึ่ง
3. ประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครและประชาชน
การเดินทางเยือนกรุงอูลานบาตอร์ในครัง้ นี้ มีประเด็นของการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นด้านที่
หลากหลายครอบคลุมภารกิจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสามัญทุกคณะ ทีผ่ แู้ ทนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ผูร้ ว่ มเดินทางสามารถนาไปใช้พฒ
ั นาให้เป็ นประโยชน์และปรับใช้กบั การปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละ
การกากับดูแลฝ่ ายบริหารผ่านอานาจหน้าทีท่ ม่ี อี ยูข่ องสภากรุงเทพมหานคร ซึง่ จะส่งผลประโยชน์ไปถึง
ประชาชนกรุงเทพมหานคร
6. การต้อนรับหน่ วยงานที่เดิ นทางมาศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร (กุมภาพันธ์ –
ธันวาคม 2558)
สภากรุงเทพมหานครเป็ นองค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตทิ ม่ี หี น่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ให้ความสนใจและขอความอนุเคราะห์จดั การศึกษาดูงานด้านการดาเนินงานของสภากรุงเทพมหานครเพือ่
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดยมีหน่วยงานทีเ่ ดินทางมาศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. ผูแ้ ทนนักเรียน ผูแ้ ทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานครและรับฟังโอวาท เนื่ องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร คณะผูแ้ ทน
นักเรียน ผูแ้ ทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน เข้าเยีย่ มคารวะ
ประธานสภากรุงเทพมหานครและรับฟั งโอวาท เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยมี พลตรี โชติภณ จันทร์
อยู่ ประธานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร และเรือโท วารินทร์ เดชเจริญ ประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิ ดเผยรายงานการประชุมลับ ร่วมต้อนรับ
2. สภาตาบลเชิ งทะเล จังหวัดภูเก็ต จานวน 7 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาท
หน้ าที่ของสมาชิ กสภากรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร คณะสมาชิก
สภาตาบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต จานวน 7 คน เข้าศึกษาดูงานเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ซึง่ การดูงานดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิก
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สภาเทศบาล เทศบาลตาบลเชิงทะเล โดยมีพลตรี โชติภณ จันทร์อยู่ ประธานคณะกรรมการกิจการสภา
กรุงเทพมหานคร และนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ
3. คณะสมาชิ กสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานสภา
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 เวลา ๑0.๐๐ – ๑2.0๐ น. คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลฯ ของเทศบาลนครหาดใหญ่ จานวน 24 คน นาโดยนายสมคิด อรัญดร ประธานสภา
เทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าศึกษาดูงานเกีย่ วกับกิจการสภาท้องถิน่ และการพัฒนาด้านการท่องเทีย่ ว เพือ่
นาไปพัฒนากิจการของเทศบาล ซึง่ การดูงานดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านสาหรับคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ ของ
เทศบาลนครหาดใหญ่
4. คณาจารย์ เจ้าหน้ าที่ และนิ สิตระดับปริ ญญาเอก มหาวิ ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิ ทยาลัยศึกษาดูงานการบริ หารงานของสภากรุงเทพมหานคร
วันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสติ ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จานวน 75 คน
เข้าศึกษาดูงานเกีย่ วกับกลยุทธ์การบริหารงานของ สภากรุงเทพมหานคร ซึง่ การศึกษาดูงานดังกล่าวเป็ น
ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา กลยุทธ์การปกครองท้องถิน่ หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5. คณาจารย์ เจ้าหน้ าที่ และนักศึกษาสาขาวิ ชาการปกครองท้องถิ่ น มหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายรับฟังบรรยายสรุปผลการดาเนิ นงานและกิ จกรรมต่าง ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 – 6 คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จานวน 105 คน นา
โดย อาจารย์เนรมิต จิตรรักษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้ารับฟั งบรรยายสรุปผลการดาเนินงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร ซึง่ การศึกษาดูงานดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาดูงาน
เกีย่ วกับ
การจัดการบริหารงานองค์กรและสถานทีส่ าคัญหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
เพิม่ พูนประสบการณ์ให้นกั ศึกษาได้เรียนรูเ้ ทคนิคและวิธกี ารบริหารงานของหน่วยงาน นอกเหนือจากการ
เรียนรูใ้ นภาคทฤษฎี
6. คณะผูแ้ ทนองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสงขลา รับฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน
การบริ หารงานสภากรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 - 4 คณะผูแ้ ทนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลา จานวน 10 คน นาโดยนายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา เข้ารับฟั งบรรยายสรุปและศึกษาดูงานการบริหารงานการประชุมสภา การประชุม
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คณะกรรมการสภากรุงเทพมหานคร งานสวัสดิการสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร งานการส่งเสริมการมีสว่ น
ร่วมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่
7. สมาชิ กสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร จานวน 150 คน เข้าพบประธานสภา
กรุงเทพมหานครเพือ่ นาเสนอผลงานและปั ญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการของสภาเยาวชนในปี 2558
ในวันศุกร์ท่ี 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการกิจการสภา
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมร่วมให้การต้อนรับ

