
สรปุผลงาน 

คณะกรรมการกิจการสภากรงุเทพมหานคร 
 ประจ าปี พ.ศ. 2560 

 

สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร 
ในคราวประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 

2559 เมือ่วนัพุธที ่5 ตุลาคม 2559 ประกอบกบัในคราวประชมุสภากรุงเทพมหานคร 
สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่4) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เมือ่วนัพุธที ่26 ตุลาคม 2559

  ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ดงันี้ 

๑.  พลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู ่   ประธานกรรมการ       
๒.  นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า รองประธานกรรมการ   
๓.  นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกลุ กรรมการ  
๔. รอ้ยต ารวจตร ี

เกรยีงศกัดิ ์
โลหะชาละ   กรรมการ  

5.  นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูช่้วยเลขานุการ 

1.  นางณฐัรด ี ซุ่ยยงั นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ  
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั  

ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
2.  นางสาวทพิวรรณ สทุธ ิ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั  
ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

   

ผลการด าเนินงาน 

1. ภารกิจด้านในประเทศ 

  1.1 การต้อนรบัหน่วยงานท่ีเดินทางมาศึกษาดงูานสภากรงุเทพมหานคร 
1.1.1 คณะองคก์ารบริหารส่วนต าบลสวายจีก จงัหวดับรีุรมัย ์เข้าศึกษาดงูานเก่ียวกบั 

การด าเนินงานกิจการสภากรงุเทพมหานคร  
คณะองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสวายจกี จงัหวดับุรรีมัย ์จ านวน 75 คน 

เขา้ศกึษาดงูานเกีย่วกบัการด าเนินงานกจิการสภากรุงเทพมหานคร ในวนัที ่9 มกราคม 2560 โดยม ี

ร.ต.ต. เกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวตอ้นรบั พลโท โชตภิณ  จนัทรอ์ยู ่
ประธานคณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร และสมาชกิสภากรุงเทพมหานครร่วมใหก้ารตอ้นรบั  
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 1.1.2 คณะองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขม้ิน จงัหวดับรีุรมัย ์

ศึกษาดงูานสภากรงุเทพมหานคร  
  คณะองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกขมิน้ จงัหวดับุรรีมัย ์จ านวน 50 คน 

ศกึษาดงูานของสภากรุงเทพมหานคร ในวนัที ่22 พฤษภาคม 2560 โดยม ีร.ต.ต. เกรยีงศกัดิ ์
โลหะชาละ ประธานสภากรงุเทพมหานคร 
กล่าวตอ้นรบัและบรรยายความเป็นมาของสภากรุงเทพมหานครทีม่าจากการคดัสรรของ 
คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิพลโท โชตภิณ  จนัทรอ์ยู ่
ประธานคณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร 
บรรยายเกีย่วกบัการบรหิารราชการของกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร 

 1.1.3 คณะผูบ้ริหารระดบัสงูด้านการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานคร) รุ่นท่ี 5 

วิทยาลยัพฒันามหานคร มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช ศึกษาดงูานสภากรงุเทพมหานคร เรื่อง 
นโยบายและภารกิจของสภากรงุเทพมหานคร 

 คณะผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการบรหิารงานพฒันาเมอืง (มหานคร) รุน่ที ่5 วทิยาลยัพฒันามหานคร 
มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช จ านวน 76 คน และเจา้หน้าที ่จ านวน 4 คน 

ศกึษาดงูานสภากรุงเทพมหานคร เรือ่ง นโยบายและภารกจิของสภากรุงเทพมหานคร ในวนัที ่4 

กรกฎาคม 2560 โดยม ีร.ต.ต. เกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
กล่าวตอ้นรบัและบรรยายสรุปภารกจิของสภากรุงเทพมหานคร 
พรอ้มดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานครร่วมใหก้ารตอ้นรบัและเสวนาเรือ่งนโยบายและภารกจิของสภากรุ
งเทพมหานคร 

 1.1.4 คณะเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศึกษาดงูานสภากรงุเทพมหานคร 
เรื่องกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบังานด้านสภากรงุเทพมหานคร 

เทคนิคการประชุมสภาและทิศทางการพฒันาเมืองตามนโยบายของท้องถ่ิน 

 คณะเทศบาลเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ จ านวน 23 คน ศกึษาดงูานสภากรุงเทพมหานคร  
ในวนัที ่21 กรกฎาคม 2560 โดยม ีร.ต.ต. เกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
กล่าวตอ้นรบัและบรรยายสรุปภารกจิของสภากรุงเทพมหานคร 
พรอ้มดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานครร่วมใหก้ารตอ้นรบั 
และบรรยายเกีย่วกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นสภากรุงเทพมหานคร 
เทคนิคการประชุมสภาและทศิทาง 
การพฒันาเมอืงตามนโยบายของทอ้งถิน่ของสภากรุงเทพมหานคร 

 

1.2 การจดักิจกรรมส าคญัของสภากรงุเทพมหานคร 
 1.2.1 
การสมัมนาร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัปริมณฑลท่ีเป็นพืน้ท่ีรอยต่อ 
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กบักรงุเทพมหานคร หวัข้อ 

การบรูณาการความร่วมมือระหว่างกรงุเทพมหานครกบัจงัหวดัปริมณฑล 

เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอรพ์อรท์ 

ศนูยก์ารค้าเซียรร์งัสิต จงัหวดัปทุมธานี 

  โดยนายนิรตัน์ พงษ์สทิธถิาวร รองผูว้า่ราชการจงัหวดัปทุมธานี 
จงัหวดัปทุมธานีโดยความรว่มมอืกบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 65 
แห่งมกีารพฒันาจงัหวดัปทุมธานีแบบองคร์วม เพือ่รองรบัการพฒันาเมอืงหลวงในอนาคต เชน่ 
ปัญหาการจราจร ปัญหาน ้าทว่ม จงัหวดัปทุมธานีและกรุงเทพมหานครเปรยีบเสมอืนเมอืงพีเ่มอืงน้อง 
มกีารประสานความร่วมมอืกนัเพือ่แกไ้ขปัญหาใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุกบัประชาชน  
จงัหวดัปทุมธานีมกีารพฒันาในทุก ๆ ดา้น มโีรงงานอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
มสีถานีรถไฟฟ้าบรเิวณคคูต และเป็นพืน้ทีร่องรบัน ้าก่อนผา่นเขา้สูก่รุงเทพมหานคร 
ปทุมธานีมคีวามตื่นตวัพรอ้มรบัการพฒันา 
หากไดม้กีารกระชบัความสมัพนัธก์บักรงุเทพมหานครใหแ้น่นแฟ้นยิง่ขึน้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากกรุงเทพมหานครจะชว่ยสนบัสนุนจงัหวดัปทุมธานีในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

รว่มกนั กจ็ะท าใหท้ัง้ 2 เมอืง เป็นเมอืงน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื การเสวนาโดยสรุป ดงันี้ 
  1. ทศิทางการพฒันาการบรหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศไทย  
  โดยนายธวชัชยั ฟักองักูร สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
การสมัมนาในวนันี้ไดเ้หน็ภาพกรุงเทพมหานคร จงัหวดัปทุมธาน ีองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ไดห้ารอืแลกเปลีย่นความคดิเหน็รว่มกนั 
อนัจะน าไปสูก่ารประสานความรว่มมอืกนัยิง่ขึน้ต่อไป ถงึแมปั้จจุบนัจะมกีารกระจายอ านาจเพิม่ขึน้  
แต่การด าเนินการยงัตอ้งอยูภ่ายในกรอบพืน้ทีข่องตนเองเทา่นัน้ จงึเกดิปัญหาการพฒันาพืน้ทีร่อยต่อ 

ทีไ่ม่สามารถน างบประมาณไปใชแ้กไ้ขปัญหานอกเขตพืน้ทีไ่ด ้
หากยงัยดึแนวเขตเป็นหลกักจ็ะไม่สามารถแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
ขณะนี้สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) 
ก าลงัพจิารณาแกไ้ขกฎหมายทอ้งถิน่ทัง้ระบบและทุกเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อประชาชน 
โดยเฉพาะเรือ่งการด าเนินการในพืน้ทีร่อยต่อ ซึง่จะใหม้คีวามยดืหยุ่นมากขึน้ 
การด าเนินงานนอกเขตพืน้ทีน่ัน้ กรุงเทพมหานครอาจสนบัสนุนงบประมาณใหจ้งัหวดัไปด าเนินการ 
หรอือาจจดัสรรงบประมาณฝ่ายละครึง่ ซึง่ขึน้อยูก่บัขอ้เทจ็จรงิของแต่ละเรือ่ง 
รวมทัง้กรณีฉุกเฉินและเมือ่เกดิภยัพบิตัทิีส่ง่ผลต่อความเดอืดรอ้นและความไม่ปลอดภยัของประชาชน 

ขอฝากใหก้ าหนดแผนรองรบัเป็น 2 ระยะ คอื ขณะทีก่ฎหมายยงัไม่มผีลบงัคบัใช ้
และเมือ่กฎหมายบงัคบัใชแ้ลว้ จะมแีนวทางด าเนินการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งไร นอกจากนี้ 
กระทรวงมหาดไทยอาจตัง้งบประมาณอุดหนุนใหส้ าหรบัโครงการทีเ่ป็นการแสวงหาความร่วมมอืกนั เชน่ 



- 4 - 
 

การบรหิารจดัการน ้า ขยะ และการขนสง่ โดยก าหนดผูร้บัผดิชอบชดัเจน 
และหน่วยงานใดเสนอโครงการมาเป็นล าดบัแรกกจ็ะไดร้บัการพจิารณาจดัสรรงบประมาณ 

  2. แนวทางและแผนพฒันากรุงเทพมหานครรว่มกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่  
    โดยนายจกักพนัธุ ์ ผวิงาม รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลประกอบดว้ย จงัหวดันครปฐม จงัหวดันนทบุร ีจงัหวดัสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรสาคร และจงัหวดัปทุมธานทีัง้ 6 เขตปกครอง มปีระชากรรวมกนัประมาณ 15 ลา้นคน 

มกีารเดนิทางในชว่งเวลาท างานประมาณ 10 ลา้นคน ซึง่ทัง้ 6 เขตปกครอง มปีระชากรรวมกนัถงึ 1 

ใน 5 ของประชากรทัง้ประเทศ 
กรุงเทพมหานครจะมจี านวนประชากรมากแต่ยงัใหบ้รกิารประชาชนทัว่ไปโดยไม่จ ากดัวา่ตอ้งเป็นผูอ้าศยั
ในกรุงเทพมหานครตอ้งยอมรบัวา่กรุงเทพมหานครมกีารพฒันาเมอืงแบบกระจดักระจาย 
มรีปูแบบทีไ่มช่ดัเจน มกีารขยายตวัของจ านวนประชากร 
การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานจงึเกดิผลกระทบต่อจงัหวดัขา้งเคยีง เชน่ รถไฟฟ้าสายสเีขยีว  
กรุงเทพมหานครมแีผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ประกอบดว้ย 

ยทุธศาสตร ์7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความปลอดภยั  2) ดา้นความสะดวกสบาย 3) 

ดา้นการสง่เสรมิใหป้ระชาชนมคีวามเทา่เทยีมกนัในการด ารงชวีติ 4) ดา้นการเจรญิ เตบิโตอยา่งมบีรบิท  

5) ดา้นการพฒันาใหเ้ป็นเมอืงประชาธปิไตยและมหีลกัธรรมาภบิาล 6) ดา้นเศรษฐกจิและการเรยีนรู ้ 
และ 7) ดา้นการบรหิารจดัการ เชือ่วา่จงัหวดัรอยต่อกม็แีผนด าเนินการเชน่เดยีวกนั 
แต่อาจเขยีนแตกต่างกนัถา้มกีารประสานความร่วมมอืกนัแลกเปลีย่นองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ซึง่กนั
และกนักจ็ะเกดิประโยชน์   

 3. แนวทางและแผนการพฒันาทอ้งถิน่ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัปทุมธานี  
  โดยนายชาญ  พวงเพช็ร ์นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัปทุมธานี 
ปัจจุบนัจงัหวดัปทุมธานีประกอบดว้ย 7 อ าเภอ 60 ต าบล 65 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 9 

เทศบาลเมอืง 37 เทศบาลต าบล และ 1 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

มกีารท างานแบบบรูณาการอย่างเฉียบพลนั โดยมยีทุธศาสตรเ์ดยีวกนั ยกระดบัเป็น “ปทุมธานีโมเดล” 

จากประสบการณ์การประสานความร่วมมอืแกไ้ขปัญหาน ้าทว่มปี 2554 
ในการแกไ้ขปัญหาอาจมองกนัคนละมมุ กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงใหญ่ 

มงีบประมาณจ านวนมากเมือ่เทยีบกบัจงัหวดัปทุมธานี แต่จงัหวดัปทุมธานีตอ้งแบกรบัปัญหาต่างๆ 
ไม่วา่จะเป็นปัญหาขยะมลูฝอยและมลพษิต่างๆ 
ในขณะทีไ่ม่สามารถเกบ็ภาษมีลูคา่เพิม่เพือ่น ามาเป็นงบประมาณในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ได ้
จงัหวดัปทุมธานีมแีหล่งน ้าเพือ่น าไปใชผ้ลติเป็นน ้าประปาใหค้นกรุงเทพมหานคร เพือ่ใชใ้นการอุปโภค 

บรโิภค ขอฝากวา่ทัง้ขา้ราชการและนกัการเมอืงทอ้งถิน่ควรไดม้กีารหารอืร่วมกนั และผสาน 
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“กทม.โมเดล” กบั “ปทุมธานีโมเดล” 
ในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัใหเ้กดิผลส าเรจ็และเกดิประโยชน์ต่อประชาชนในทีส่ดุ 

  4. บทบาทของสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการสนบัสนุนการพฒันาทอ้งถิน่และเมอืง  
  โดยนายชยัวฒัน์  อนิทรเ์ลศิ ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัปทุมธานี 
บทบาทของสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัจะมสีมาชกิสภาเป็นผูท้ีม่บีทบาทส าคญั 
โดยการรบัฟังปัญหาจากประชาคม หมูบ่า้น ต าบล และอ าเภอ เพือ่ทีจ่ะไดท้ราบปัญหาต่าง ๆ 
ของจงัหวดัปทุมธานี 
และน าปัญหาเหล่านัน้มาปรกึษาหารอืกบันายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัปทุมธานีโดยตรง 
การบรหิารงานมงีบประมาณจ ากดัภายในวงเงนิ 1,500 ลา้นบาท บรหิารจดัการไดท้ัว่ทัง้จงัหวดั 
โดยเน้นในดา้นการศกึษา มกีารจดัสรรงบประมาณใหโ้รงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาและประถมศกึษา 
และมกีารรบัโอนโรงเรยีนมาสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัฯ 2 แห่ง ส าหรบัปัญหาทีต่อ้งแกไ้ขรว่มกนั 
ดงันี้ 
   1) ปัญหาเรือ่งน ้าอยากใหเ้รง่ผลกัดนัน ้าลงสูท่ะเลใหเ้รว็ทีส่ดุ 

เพือ่ช่วยใหค้นปทุมธานีไมต่อ้งอยูก่บัน ้านานเกนิไป กรณีเหตุการณ์น ้าทว่มปี 2554 

พืน้ทีป่ทุมธานีโดนน ้าทว่มขงัประมาณ 2 เดอืน 

  2) ปัญหาการจราจร 
มพีีน้่องชาวกรุงเทพมหานครไดม้าพกัอาศยัในพืน้ทีป่ทุมธานีค่อนขา้งมาก 
โดยเขา้ไปท างานในกรุงเทพมหานครรถสว่นใหญ่เป็นรถทีจ่ดทะเบยีนในกรุงเทพมหานครไดแ้กปั้ญหาโด
ยใหเ้จา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัฯ 

ท าการประชาสมัพนัธแ์ละรณรงคใ์หช้าวปทุมธานีจดทะเบยีนรถและเสยีภาษใีนจงัหวดัปทุมธานี 
เพือ่ใหม้งีบประมาณมาบรหิารจดัการภายในพืน้ทีต่่อไป 

  3) 
ปัญหาน ้าประปาโดยการประปาสว่นภมูภิาคยงัไม่ครอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้หมดของจงัหวดัปทุมธานี 
ซึง่มกีารคดิค่าน ้ายนูิตละประมาณ 12 บาท แต่การประปานครหลวงคดิค่าน ้ายนูิตละประมาณ 8 บาท 
จงึขอฝากใหก้รุงเทพมหานครหากสามารถด าเนินการได ้

ขอใหข้ยายเขตประปานครหลวงใหค้รอบคลุมพืน้ทีป่ทุมธานีดว้ย 
เนื่องจากน ้าทีน่ าสง่ผลติใหก้ารประปานครหลวงเป็นน ้าทีม่าจากพืน้ทีป่ทุมธานี 
  4) ปัญหาท่ออุดตนั องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัปทุมธานี มรีถดดูโคลนเลนจ านวน 2 คนั 
หากกรุงเทพมหานครมรีถดดูโคลนเลนทีไ่ม่ไดใ้ชง้านแลว้และมสีภาพใชก้ารได ้
จะขอใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัปทุมธานี เพือ่ช่วยระบายน ้าก่อนทีจ่ะเขา้สูก่รุงเทพมหานคร   
  5. แนวทางการบรูณาการแผนพฒันากรุงเทพมหานครกบัแผนพฒันาเขตพืน้ทีป่รมิณฑล  
  โดยเรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
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ในการจดัการสมัมนาในวนันี้เพือ่สรา้งความรูจ้กัและคุน้เคยระหวา่งกนั 
รวมถงึบทบาทและอ านาจหน้าทีข่องทัง้สองฝ่ายในภาพกวา้ง ดงันัน้  

เหน็วา่สิง่ทีท่ าใหค้วามรว่มมอืมคีวามยัง่ยนืไดน้ัน้ ตอ้งอาศยัเครือ่งมอื คอืแผนขององคก์ร 
ซึง่เนื้อหาสาระของแผนพฒันาพืน้ทีข่องกรุงเทพมหานคร 
คงไม่แตกต่างกบัแผนพฒันาพืน้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีป่ทุมธานี เชน่ ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
การศกึษา การจราจร สงัคม และความปลอดภยั เป็นตน้ 

  กรุงเทพมหานครมอีงคก์รในการบรหิารจดัการ 2 ระดบั ดงันี้ 
   1) ระดบัพืน้ที ่โดยมสี านกังานเขตเป็นตวัหลกั 
ซึง่กฎหมายใหม่ทีก่ าลงัจะออกมาจะมกีารกระจายอ านาจใหส้ านกังานเขตมากขึน้ 
โดยงบประมาณและบุคลากรจะเพิม่ขึน้ รวมถงึความรบัผดิชอบทีจ่ะตดัสนิใจ 
ในเรือ่งต่าง ๆ ในพืน้ทีเ่ขตไดม้ากยิง่ขึน้ 
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารเขตและพจิารณางบประมาณในรปูแบบประชาคมเ
ขต โดยพยายามหลกีเลีย่งการมสีว่นรว่มทางการเมอืงใหน้้อยลง 
โดยเน้นการมสีว่นรว่มทางการเมอืงในระดบักรุงเทพมหานครแทน 
ซึง่ส านกังานเขตทีม่พีืน้ทีต่ดิต่อกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีป่ทุมธานี 
จะตอ้งเป็นตวัหลกัในการใหค้วามรว่มมอื 

   2) ระดบักรุงเทพมหานคร 
โดยมหีน่วยงานระดบัส านกัเป็นตวัหลกัซึง่เป็นหน่วยงานทีท่ าภารกจิดา้น Function เชน่ 
ส านกัการระบายน ้าดแูลเรือ่งการป้องกนัน ้าทว่ม  ส านกัอนามยัดแูลการป้องกนัโรคระบาด  
ซึง่ความรว่มมอืในดา้นสาธารณสุขเป็นเรือ่งส าคญั เป็นตน้ ควรเกบ็ไวพ้จิารณาภายหลงั 
โดยควรเริม่ตน้ความรว่มมอืจากหน่วยงานระดบัส านกัทีม่ปีระเดน็ปัญหาร่วมกนักบัองคก์รปกครองสว่นท้
องถิน่ในพืน้ทีป่ทุมธาน ี

ทีส่ามารถแกไ้ขปัญหาร่วมกนัได ้

  6. 
ความรว่มมอืเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ระหวา่งหน่วยงานของกรุงเทพมหานครกบัหน่วยงานองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  

  โดยนายสมพงษ์  เวยีงแกว้ ผูอ้ านวยการส านกัการระบายน ้า 
จากประสบการณ์ในการท างานป้องกนัน ้าทว่ม เริม่ตัง้แต่ปี 2538 ซึง่ไดเ้กดิน ้าทว่มใหญ่ 
โดยไดเ้ป็นสว่นหนึ่งในการแกไ้ขปัญหาในพืน้ทีร่อยต่อระหวา่งกรุงเทพมหานครกบัปทุมธานี เชน่ 

ดอนเมอืง ล าลกูกา ลาดกระบงั หนองจอก เป็นตน้ ซึง่ในการปฏบิตังิานขณะนัน้ 
ไม่ไดม้กีารพดูคุยกนัระหวา่งเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตัขิองกรุงเทพมหานครกบัองคก์รปกครองทอ้งถิน่ทีเ่ป็นเจา้
ของพืน้ทีแ่ต่อยา่งใด แนวทางการบรหิารจดัการน ้าและแกไ้ขปัญหาน ้าทว่ม 
มเีพยีงการพดูคุยกนัเฉพาะผูบ้รหิารระดบัสงู ท าใหก้ารปฏบิตังิานมปัีญหาบรเิวณประตรูะบายน ้า  
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การร่วมมอืกนัในอนาคตในการป้องกนัน ้าทว่ม 
ควรมศีนูยป์ระสานงานกบัหน่วยงานเจา้ของพืน้ทีร่อยต่อกบักรุงเทพมหานคร 
โดยก าหนดโครงสรา้งและผูร้บัผดิชอบในแต่ละหน้าทีใ่หช้ดัเจน รวมถงึการแจง้เตอืน 
โดยเฉพาะเป็นศนูยใ์นการแจง้เตอืนขอ้มลู  
ซึง่หน่วยงานทีม่พีืน้ทีร่อยต่อกบักรุงเทพมหานครสามารถน าขอ้มลูไปใชต้่อได ้
การตัง้ไลน์กลุ่มจะชว่ยท าใหเ้กดิความรวดเรว็ในการแจง้ขอ้มลูทีส่ าคญัท าใหผู้บ้รหิารทุกระดบัไดร้บัทราบ
ขอ้มลูรวดเรว็มากแผนงานเตรยีมความพรอ้มเป็นสิง่ทีส่ าคญั 
เพือ่ก าหนดสิง่ทีต่อ้งด าเนินการพืน้ทีท่ีต่อ้งด าเนินการ และก าหนดแลว้เสรจ็ 
 7. ทศิทางการพฒันาพืน้ทีร่อยต่อของจงัหวดัปทุมธานกีบักรุงเทพมหานคร  
  โดยนายธรีวุฒ ิ กลิน่กุสุม นายกเทศมนตรนีครรงัสติ 
การพฒันาพืน้ทีร่อยต่อของจงัหวดัปทุมธานี 
กบักรุงเทพมหานครเป็นเรือ่งทีต่อ้งมกีารน าขอ้มลู เทคโนโลย ี
และทรพัยากรทีม่อียูม่าเชือ่มโยงกนัและน ามาบรหิารจดัการรว่มกนัในรปูแบบของความรว่มมอืของทัง้สอ
งฝ่าย กรุงเทพมหานครมกีารจดัท าขอ้มลูและเทคโนโลยใีนหลาย ๆ ดา้นทีม่คีวามกา้วหน้า 
ซึง่จงัหวดัปทุมธานีสามารถไปศกึษาเรยีนรูก้ารด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร 
และขอเชือ่มโยงขอ้มลูมาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาพืน้ทีข่องจงัหวดัปทุมธานี ดงันี้ 
   ๑) การบรหิารจดัการป้องกนัและแกปั้ญหาน ้าทว่ม ถนนวภิาวดรีงัสติ ถนนพหลโยธนิ 

ถนนรงัสติ-นครนายก หรอืถนนรงัสติ - ปทุมธานี อยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมทางหลวงทัง้หมด 
เมือ่เกดิน ้าทว่มขงับนถนนเหล่านี้ ประชาชนกจ็ะต าหนกิรุงเทพมหานครกบัทอ้งถิน่ทีร่บัผดิชอบพืน้ที ่
ปัญหาหลกั ๆ ทีม่เีหมอืนกนั 

คอืขอ้จ ากดัทางกฎหมาย ปัจจุบนัในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครไดม้กีารเพกิถอนเขตชลประทานแลว้ 
ท าใหก้รุงเทพมหานครสามารถด าเนินการจดัสรรทีอ่ยูอ่าศยัในโครงการบา้นมัน่คงบรเิวณรมิคลองได้ 
แต่ในพืน้ที ่
เขตจงัหวดัปทุมธานียงัท าไม่ได ้

   ๒) ระบบโปรแกรมดกูลอ้งวงจรปิดของกรุงเทพมหานคร 
ซึง่เทศบาลนครรงัสติมจีอออนไลน์อยู่  
๑๒ เครือ่ง เพือ่รองรบัการเชือ่มต่อระบบกลอ้งวงจรปิดกบักรุงเทพมหานคร 
ในปัจจุบนันี้ยงัไม่สามารถเชือ่มต่ออุปกรณ์กนัไดเ้นื่องจากนโยบายไม่ตรงกนั 

   ๓) ระบบเรดารต์รวจสอบปรมิาณน ้าฝนของกรุงเทพมหานครซึง่อยูใ่นรศัมขีองเรดารป์ระมาณ 
๑๐๐ กโิลเมตรจากจุดศนูยก์ลาง 
ครอบคลุมพืน้ทีจ่งัหวดัปทุมธานีและปรมิณฑลไดซ้ึง่เป็นประโยชน์มากหากไดน้ ามาใช ้เพือ่ใหทุ้ก อปท. 
ในพืน้ทีป่รมิณฑลและสว่นกลางไดย้นือยูบ่นฐานขอ้มลูเดยีวกนั จะท าใหง้า่ยต่อการแกปั้ญหาไดท้ัง้ระบบ 

   ๔) การคมนาคม 
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โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีวทีก่่อสรา้งมาถงึล าลกูกาถอืเป็นการพฒันาพืน้ทีร่อยต่อของกรุงเทพมหานคร
กบัจงัหวดัปทมุธานี ซึง่ตอ้งมกีารร่วมมอืกนัต่อไปในอนาคต 

   ๕) งานดา้นเทศกจิ กรุงเทพมหานครถอืวา่เป็นแม่บทในเรือ่งนี้เนื่องจากพระราชบญัญตัริกัษา 
ความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง (ฉบบัที ่๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดแ้กไ้ขบทนิยาม 

ของค าวา่ “เจา้พนกังานทอ้งถิน่” และค าวา่ “พนกังานเจา้หน้าที”่ 
ทีไ่ดต้ดัเรือ่งอ านาจในการแต่งตัง้พนกังานเจา้หน้าทีแ่ละเจา้พนกังานทอ้งถิน่ออกไป 

   ๖) งานดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสขุ 
การรบัสง่ผูป่้วยฉุกเฉินตอ้งมกีารบรหิารจดัการรว่มกนัและแลกเปลีย่นองคค์วามรูร้ว่มกนั 

เพือ่ประสทิธภิาพในการบรกิารประชาชน ทัง้พืน้ทีจ่งัหวดัปทุมธานแีละกรุงเทพมหานคร 
ซึง่ตอ้งร่วมกนัพจิารณาวา่เรือ่งใดสามารถด าเนินการไดเ้ลย 
เรือ่งใดทีจ่ะตอ้งมกีารผลกัดนัใหม้กีารแกไ้ขกฎหมาย 

  8. การสนบัสนุนความรว่มมอืการพฒันาทอ้งถิน่ระหวา่งจงัหวดัปทุมธานีกบักรุงเทพมหานคร 
  โดยนายวรรณชยั อทิธมิณีสริ ิรองประธานสภาเทศบาลนครรงัสติ 
หลกัการของการพฒันาทอ้งถิน่ คอื การยดึประชาชนเป็นจุดศนูยก์ลาง 
ค านึงถงึประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ ใหค้วามส าคญักบัการอยูด่กีนิด ี

คุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน การจะใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ มหีลกัส าคญั 
คอื 

   ๑) การสรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของใหก้บัประชาชน 

   ๒) การสรา้งความศรทัธา น่าเชือ่ถอื ดว้ยการบรหิารงานอย่างโปร่งใส 
น าหลกัธรรมาภบิาลมาใช ้
ในการบรหิารงานของทอ้งถิน่ 

   ๓) การสรา้งภาคเีครอืขา่ยพฒันาจากภาคเอกชนและชมุชน ใหม้าร่วมพฒันาทอ้งถิน่ 
โดยท าใหภ้าคเอกชนและชมุชนมคีวามรูส้กึวา่เป็นสว่นหนึ่งของทอ้งถิน่ 

   ๔) การตัง้ชมรมและอาสาสมคัรในดา้นต่าง ๆ เพือ่ใหชุ้มชนดแูลกนัเองไดใ้นเบือ้งตน้ 

   ๕) การสรา้งเวทปีระชาสงัคม 
นอกจากจะใหค้วามรูแ้ลว้ยงัจะเป็นเวทรีบัฟังความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากประชาชนและชมุชน 
โดยเปิดโอกาสใหฝ่้ายเสยีงขา้งน้อยไดเ้ขา้มามโีอกาสแสดงความคดิเหน็จะไดรู้ปั้ญหาทีแ่ทจ้รงิของแต่ละชุ
มชน 

   ๖) การเป็นผูป้ระสาน ทัง้ระหวา่งหน่วยงานภาครฐักบัทอ้งถิน่ 
ระหวา่งทอ้งถิน่กบัทอ้งถิน่ดว้ยกนัและระหวา่งทอ้งถิน่กบัประชาชน 

 1.2.2 การสมัมนาเน่ืองในวนัสภากรงุเทพมหานคร วนัท่ี 18 เมษายน 2560 ณ 

โรงแรมรามา 
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การเ์ดนส ์เขตหลกัส่ี หวัข้อ 

“ก้าวไปด้วยกนักบัสภากรงุเทพมหานครเพื่อการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนกรงุเทพมหานครอย่
างมัน่คงและยัง่ยืน” สรปุดงัน้ี 

 ทศิทางการพฒันาองคก์รและพฒันาชุมชนของกรุงเทพมหานคร  
  โดยนายธวชัชยั  ฟักองักูร สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พทุธศกัราช 2560 หมวด 5 หน้าทีข่องรฐั มาตรา 51 – 63  

1. การศกึษาไมไ่ดก้ าหนดไวเ้ฉพาะการศกึษาของเดก็ก่อนวยัเรยีนและการศกึษาภาคบงัคบั 

12 ปี เทา่นัน้หากประชาชนตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูเ้รือ่งใด 
เป็นหน้าทีข่องรฐัทีจ่ะตอ้งจดัการเรยีนและสนบัสนุนคา่ใชจ้่าย 
และการจดัการศกึษาตอ้งมคีุณภาพและไดม้าตรฐานสากล กรุงเทพมหานครมงีบประมาณดา้นการศกึษา 
ไม่ต ่ากวา่ 15,000 ลา้นบาท  
กรุงเทพมหานครควรจะตัง้คณะกรรมการศกึษาเฉพาะเรือ่งการศกึษาเนื่องจากเกีย่วขอ้งกบัส านกัการศกึ
ษา ส านกัพฒันาสงัคม และส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว 
ถงึจะไดภ้าพรวมวา่เป็นการศกึษาของเดก็และการศกึษาของประชาชนตลอดชวีติ 

  2. การจดับรกิารสาธารณสขุ ตอ้งมปีระสทิธภิาพและทัว่ถงึ 
เสรมิสรา้งใหป้ระชาชนมคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการสง่เสรมิสุขภาพและการป้องกนัโรค 
สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาภมูปัิญญาดา้นแพทยแ์ผนไทยใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
และยงัไดก้ าหนดไวว้า่รฐัตอ้งพฒันาการบรกิารสาธารณสุขใหม้คีุณภาพและมมีาตรฐานสงูขึน้อยา่งต่อเนื่อ
ง นโยบายของรฐัในเรือ่งนี้เกีย่วขอ้งกบัองคก์รปกครองทอ้งถิน่ 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 
รฐัตอ้งจดัหรอืด าเนินการใหม้สีาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติของประชาชนอยา่งทัว่ถึ
ง สิง่ทีก่รุงเทพมหานครจะตอ้งรบีด าเนินการคอื 
การก าหนดมาตรฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติของประชาชนเอาไวเ้ป็นแนวทางในเบือ้งตน้ 
และเสนอวา่กรุงเทพมหานครควรน าขอ้ความทีว่า่ 
“สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติของประชาชน” ใสไ่วใ้นงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
และไปก าหนดแนวทางวา่ สามารถท าอะไรไดบ้า้ง 
และกระจายไปใหส้ านกังานเขตเพือ่ใหค้วามคล่องตวัและครอบคลุมค าวา่สาธารณูปโภคทีจ่ าเป็นขัน้พืน้ฐ
านอย่างทัว่ถงึในทุกพืน้ทีเ่ขต  

  4. ศลิปวฒันธรรมภูมปัิญญาทอ้งถิน่ เป็นเรือ่งของการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู 
สง่เสรมิภูมปัิญญาทอ้งถิน่และศลิปวฒันธรรม 
รวมทัง้สง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชนและชุมชนไดม้สีว่นรว่มในการด าเนินการ 
ซึง่สว่นนี้เป็นเรือ่งทีแ่ต่ละเขตจะตอ้งจดัใหม้พีืน้ทีส่าธารณะส าหรบัประชาชนไดจ้ดักจิกรรม 
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5. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รฐัตอ้งอนุรกัษ์ คุม้ครอง บ ารุงรกัษาฟ้ืนฟู 
บรหิารจดัการ 
และใชห้รอืจดัใหม้กีารใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิประโยชน์อย่างสมดุลแ
ละยัง่ยนื โดยตอ้งใหป้ระชาชน 

และชุมชนในทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นรว่มด าเนินการและไดร้บัประโยชน์จากการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

6. การบรหิารจดัการ จะตอ้งมกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนิยัทางการเงนิ การคลงั ต่อไปนี้ 
 - จะตอ้งมกีฎหมายทีเ่กีย่วกบัวนิยัเรือ่งการใชง้บประมาณ วนิยัเรือ่งรายได ้

วนิยัเรือ่งรายจ่าย  
และวนิยัเรือ่งการก่อหนี้ต่างๆ 

  - การบรหิารงานบุคคล 
ไดก้ าหนดไวว้า่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานบุคคลจะตอ้งป้องกนัการแทรกแซงเกีย่วกบัการปฏิ
บตัหิน้าทีข่องขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ โดยเฉพาะเรือ่งการแต่งตัง้โยกยา้ย 

  - 
การมสีว่นรว่มของภาคประชาชนไดก้ าหนดไวว้า่ในการด าเนินกจิการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จะต้
องใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วม  

  นอกเหนือจากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 

ยงัมกีฎหมายส าคญัอกี 2 ฉบบัทีก่รุงเทพมหานครตอ้งด าเนินการ คอื 

 1. กฎหมายวา่ดว้ยแผนและขัน้ตอนการปฏริปูประเทศ 

  2. กฎหมายวา่ดว้ยยทุธศาสตรช์าต ิ
โดยพลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ตัง้แตว่นัแรกทีเ่ขา้รบัต าแหน่ง 

ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครนบัถงึวนันี้กค็รบ 6 เดอืน ผา่นไปไดอ้ย่างราบรืน่ 
เพราะไดม้กีารประสานความร่วมมอืกบัสภากรุงเทพมหานครในทุกดา้น 
ท าใหก้ารบรหิารงานของกรุงเทพมหานคร เดนิหน้าไปไดอ้ย่างไม่มปัีญหาอุปสรรคตามนโยบายทีไ่ดใ้หไ้ว ้
เพือ่พฒันากรุงเทพมหานคร และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร 
ขอใหภ้าคประชาชนและขา้ราชการมัน่ใจวา่ระหวา่งทีด่ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร 
จะท าหน้าทีอ่ย่างสจุรติ โปร่งใส และท าอยา่งเตม็ที ่  

 แผนพฒันากรุงเทพมหานครเพือ่สรา้งสุขใหแ้ก่ประชาชน  
  โดยนายจกักพนัธุ ์  ผวิงาม รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
ปัจจุบนัมกีารประกาศใชร้ฐัธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ และอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการตรากฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ 

จ านวน 10 ฉบบั โดยก าหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 19 เดอืน 
รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารราชการกรุงเทพมหานครกอ็ยูร่ะหวา่งการพจิารณาแกไ้ขเชน่กั

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgzPP2sbLTAhXDsJQKHUsVCusQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.baanjomyut.com%2Flibrary%2Flaw%2F146.html&usg=AFQjCNGjpZtQYPNHOXwbu2TwAfbC1OArdg
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น  

  แผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) 
เป็นเครือ่งมอืใหผู้ป้ฏบิตัใิชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงาน 

เพือ่ขบัเคลื่อนการพฒันากรุงเทพมหานครสูเ่ป้าหมาย แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดงันี้ 
  1. ระยะที ่1 ระหวา่ง พ.ศ. 2556 - 2560 กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงแห่งความปลอดภยั 
และเมอืงแห่งประชาธปิไตย 

   2. ระยะที ่2 ระหวา่ง พ.ศ. 2561 - 2565 กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงทีส่ะดวกสบาย 
ประหยดั  

เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และเป็นมหานครของทุกเพศ ทุกวยั 

  3. ระยะที ่3 ระหวา่ง พ.ศ. 2566 - 2570 
กรุงเทพมหานครจะรวมกบัเมอืงรอบนอกหรอืเมอืงปรมิณฑล 
จากเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางกจ็ะกระจายตวัออกไปยงัเมอืงรอบ ๆ มกีารเชือ่มโยงเขา้หากนัเป็นโครงขา่ย 
มรีะบบขนสง่มวลชนทีป่ระหยดัและมปีระสทิธภิาพ 
และจ ากดัการขยายตวัของเมอืงจากศนูยก์ลางโดยแผข่ยายไปยงัเมอืงบรวิาร 
  4. ระยะที ่4 ระหวา่ง พ.ศ. 2571 - 2575 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเอเชยี 
เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การศกึษา และการลงทุน เป็นตน้ 

นอกจากนี้ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดก้ าหนดนโยบาย “ผลกัดนัทนัใจ แกไ้ขทนัท”ี 

ประกอบดว้ย 1 ภารกจิพเิศษ 5 นโยบายทนัใจ 19 ภารกจิผลกัดนัทนัท ี
ทีพ่รอ้มด าเนินการอยา่งเป็นรปูธรรม โดยขอยก 

ตวัอยา่งภารกจิทีก่รุงเทพมหานครไดด้ าเนินการ ดงันี้ 
   1. เปิดใชง้านทางลอดถนนตากสนิ 

ตามโครงการก่อสรา้งทางลอดถนนตากสนิกบัถนนรชัดาภเิษก (แยกมไหศวรรย)์ เมือ่วนัที ่10 มนีาคม 

2560 
   2. 
เตรยีมความพรอ้มป้องกนัแกไ้ขปัญหาน ้าทว่มขงัในชว่งฤดฝูนโดยกรุงเทพมหานครจะบรหิารจดัการวสัดุ
อุปกรณ์ทีม่อียูข่ณะนี้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

มกีารประสานการท างานร่วมกนัระหวา่งส านกัการระบายน ้าและส านกังานเขต 
โดยเตรยีมการระบายน ้าในชว่งฤดฝูนในเดอืนพฤษภาคมทีจ่ะมาถงึ 
   แผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) 
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีและนโยบายของฝ่ายบรหิารจะเป็นกรอบแนวทางใหห้น่วยงานน าไปสูก่ารปฏิ
บตั ิทัง้นี้ การด าเนินงานต่างๆ 
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จะเกดิผลอย่างเป็นรปูธรรมไดย้อ่มตอ้งมรีะบบการตดิตามและประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิาพ 
เพือ่ประโยชน์สงูสุดของกรุงเทพมหานครและสรา้งความสขุใหแ้ก่ประชาชนอยา่งแทจ้รงิ 

  บทบาทของสภากรุงเทพมหานครในการพฒันาบรกิารสาธารณสุข  
  โดยนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
   1. คณะกรรมการการสาธารณสุข ไดพ้จิารณาศกึษาเรือ่งต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นการสาธารณสขุของกรุงเทพมหานคร เชน่ ปัญหาโรคระบาด 
ปัญหาการดแูลผูส้งูอายุ และปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ 

   2. 
ตัง้คณะกรรมการวสิามญัเพือ่ศกึษาปรบัปรุงงานดา้นการสาธารณสขุของกรุงเทพมหานครใหส้อดคลอ้งกั
บพระราชบญัญตัดิา้นการสาธารณสุข 

   3. เสนอญตัตขิอใหก้รุงเทพมหานครตดิตัง้เครือ่งกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(AED) 
ในสถานทีท่ีเ่หมาะสม 
ญตัตขิอใหก้รงุเทพมหานครแกไ้ขปัญหาการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกและโรคพษิสนุขับา้ในพืน้ทีก่รุงเ
ทพมหานครและญตัตขิอใหก้รุงเทพมหานครจดัใหม้ถีนนสายอาหารสะอาดทุกส านกังานเขต เป็นตน้ 

   4. ลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจเยีย่มและดสูภาพขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ เชน่ การดแูลผูป่้วยตดิเตยีง 
ซึง่ผูบ้รหิารชุดปัจจุบนัใหค้วามส าคญัในเรือ่งดงักล่าวนี้ 
โดยไดม้กีารหารอืและประสานการท างานกนัอย่างต่อเนื่อง 
   5. 
พจิารณาใหข้อ้เสนอแนะในประเดน็การแกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รองรบัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจั
กรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นการสาธารณสขุของกรุงเทพมหานคร ดงันี้ 
   มาตรา 55 บญัญตัวิา่ 
“รฐัตอ้งด าเนินการใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารสาธารณสขุทีม่ปีระสทิธภิาพอยา่งทัว่ถงึ 
เสรมิสรา้งใหป้ระชาชนมคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการสง่เสรมิสุขภาพและการป้องกนัโรค 
สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาภมูปัิญญาดา้นแพทยแ์ผนไทยใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด   
   บรกิารสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ตอ้งครอบคลุมการสง่เสรมิสุขภาพ การควบคุมและป้องกนัโรค  
การรกัษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสขุภาพดว้ย 

   รฐัตอ้งพฒันาการบรกิารสาธารณสขุใหม้คีุณภาพและมมีาตรฐานสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง” 
   ขณะนี้กระทรวงสาธารณสขุก าลงัด าเนินการยกร่างพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
และกรุงเทพมหานครควรเรง่รดัด าเนินการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งเช่นกนั 

แนวคดิการพฒันาชุมชนเพือ่ความสุขของสงัคมอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื  

   โดยนางจุไรรตัน์ เครอืพมิาย เลขาธกิารชุมชนเกาะกลางเขตคลองเตย 
นโยบายจากกรุงเทพมหานครนัน้ 
มองวา่พวกเราไม่แตกต่างกบันกัการเมอืงเนื่องจากพวกเราเอาใจท างานเพือ่ชุมชน 
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เพราะวา่ชุมชนคอืบา้นของเรา หากเราดแูลพีน้่องประชาชนในบา้นไดไ้ม่ด ี
ต่อไปชาวบา้นกไ็ม่เลอืกพวกเราเขา้มาท างานอกี 

โดยจ านวนคณะกรรมการชุมชนนัน้มาจากขนาดพืน้ทีข่องแต่ละชุมชน 
ซึง่ทา่นผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดก้ล่าวไวว้า่ คนเดยีวอยา่ใสห่มวกหลายใบ 
แต่ในขอ้เทจ็จรงิแลว้ในชุมชนนัน้ หาคนท างานไดย้ากมาก เนื่องจากคนในชุมชนคอ่นขา้งหลากหลาย 
ไม่ไดม้แีต่คนดัง้เดมิในพืน้ที ่ดงัเชน่พืน้ทีค่ลองเตย ทกุคนจะมองถงึสิง่ทีเ่ป็นลบ เป็นสลมั 

แต่ปัจจุบนัอยากใหม้องพืน้ทีค่ลองเตยในมุมมองใหม่ 
เนื่องจากไดม้กีารเปลีย่นวธิกีารคดิและการท างานใหมแ่ลว้ โดยใชน้โยบายประชารฐั 
ภาคประชาชนบวกภาครฐัทีท่ างานร่วมกนั ท าใหก้ารขบัเคลื่อนงาน ในพืน้ทีไ่ดด้ขีึน้จากอดตี 
ซึง่มคีวามหา่งเหนิระหวา่งประชาชนกบัภาครฐั 
เนื่องจากจะมเีฉพาะนกัพฒันาสงัคมจากส านกังานเขตและจากส านกัพฒันาสงัคมทีท่ างานร่วมกบัชุมชน 

แต่นโยบายใหญ่ ๆ นัน้ เพิง่ทราบวา่กรุงเทพมหานครมแีผน 
ทีด่ ีแต่ประชาชนไม่ไดร้บัทราบหากไม่ทราบจากสือ่  
 ความยัง่ยนืของชุมชนคอืการท างานอยา่งต่อเนื่องและสม ่าเสมอเมือ่ท าเรือ่งนี้จบตอ้งหยบิขึน้มาท า
ใหม ่ตอ้งท าทัง้ชวีติ เนื่องจากชุมชนเป็นบา้นของเราทีต่อ้งอยูอ่าศยัตลอดชวีติ 
และกรุงเทพมหานครเปรยีบเสมอืนเป็นรัว้หรอืขอบเขตก าบงัใหก้บัชุมชน 

เมือ่หน่วยงานภาครฐัด าเนินการเรือ่งประชารฐั ซึง่กค็อืภาครฐัจบัมอืกบัภาคประชาชนท างานร่วมกนั 
ความสขุของคนในชุมชนกจ็ะเกดิขึน้ ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนกจ็ะลดน้อยลง 
หากมกีารด าเนินการดงัทีไ่ดน้ าเสนอไป 

1.2.3 
การสมัมนาร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัปริมณฑลท่ีเป็นพืน้ท่ีรอยต่อกบักรงุเท
พมหานคร หวัข้อ 

การบรูณาการความร่วมมือระหว่างกรงุเทพมหานครกบัจงัหวดัปริมณฑลเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่
ยืน วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด ์สไตลิช คอนเวนชัน่ จงัหวดันนทบรีุ 

การสมัมนาโดยสรุป ดงันี้ 
   1) นโยบายในการพฒันา จงัหวดันนทบรุ ี 
  โดยนายนิสติ จนัทรส์มวงศ ์ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุร ีจงัหวดันนทบุรแีละกรุงเทพมหานคร  
มพีืน้ทีต่ดิต่อกนัและมคีวามสมัพนัธก์นั ปัญหาของกรุงเทพมหานครเหมอืนกบัปัญหาของจงัหวดันนทบุร ี 
เชน่ น ้าทว่ม น ้าเสยีสง่ผลต่อเนื่องถงึพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุรดีว้ย 

โดยเฉพาะแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
ไดก้ าหนดใหจ้งัหวดันนทบรุเีป็นเมอืงบรวิารของกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ 
จงึตอ้งท างานร่วมกนัและมกีารประสานงานกนัแลกเปลีย่นกนัมากขึน้ เพือ่ทีจ่ะรว่มกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
โดยมนีายกองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ท าหน้าทีโ่ดยตรงเนื่องจากมพีืน้ทีต่ดิกบักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก ่
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เทศบาลนครนนทบุร ีและเทศบาลนครปากเกรด็ นโยบายในการพฒันาจงัหวดันนทบุรอีย่างไร 
ซึง่ค าตอบคอืพฒันาจงัหวดันนทบุรแีบบกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากมกีารขยายตวัและเตบิโตตามกรงุเทพมหานคร โดยไดก้ าหนดนโยบาย “นนทบุร ี4.0 : 

สะอาด สะดวก สบาย และปลอดภยั” โดยนโยบายนี้มาจากการแสดงความคดิเหน็ของประชาชน 

ซึง่รวบรวมจากเฟซบุ๊กทีม่สีมาชกิประมาณ 60,000 คน ดงันี้ 
  1. “สะอาด”  

  1.1 เรือ่งขยะ 
ไดข้อความรว่มมอืกบันายกองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ในจงัหวดันนทบุรทีุกแห่ง 
ในเรือ่งระบบคดัแยกขยะ โดยจงัหวดันนทบุรมีขียะประมาณ 1,600 ตนั 

ซึง่น้อยมากเมือ่เทยีบกบักรุงเทพมหานคร โดยจะมกีารสรา้งโรงก าจดัขยะ มลูคา่ 4,000 ลา้นบาท 

ทีอ่ าเภอไทรน้อยด าเนินการดว้ยระบบ PPP 

 1.2 เรือ่งน ้าเสยี 
โดยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันนทบุรไีดจ้ดัท าโครงการเพือ่ศกึษาการบ าบดัน ้าเสยีครอบคลุมพืน้ทีภ่าค
ตะวนัตกของจงัหวดันนทบรุเีพือ่รองรบัการขยายตวัของหมูบ่า้นจดัสรร 
  1.3 เรือ่งป้ายผดิกฎหมาย 
โดยเป็นการน านโยบายการจดัเกบ็ป้ายผดิกฎหมายทีป่ฏบิตัใินกรุงเทพมหานครมาใชใ้นพืน้ทีจ่งัหวดันน
ทบุรเีนื่องจากมเีจา้หน้าทีจ่ากสว่นราชการต่าง ๆ มาช่วยด าเนินการ เชน่ กรมทางหลวงชนบท 
แขวงการทาง การไฟฟ้า องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

  1.4 ปัญหาผกัตบชวา ซึง่มคีอ่นขา้งมากในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุรจี านวนประมาณ 

129,000 ตนั โดยสามารถจดัเกบ็ไดร้อ้ยละ 89 จงัหวดันนทบุรมีคีลองจ านวน 421 สายคลอง 
โดยมปัีญหาน ้าเสือ่มโทรม 221 สายคลอง 
  2. “สะดวก”  

  2.1 การจราจร ซึง่มบีางพืน้ทีท่ีเ่ชือ่มโยงกบักรุงเทพมหานครโดยปัญหารถตดิม ี3 จุด คอื 

  - บรเิวณหน้าหา้งเซน็ทรลัเวสตเ์กทโดยการใหห้า้งจดัท า hub station 
ในพืน้ทีด่า้นหน้าหา้ง ส าหรบัรถโดยสารเพือ่หลกีเลีย่งปัญหารถตูแ้ละรถสองแถวจอดแช่หน้าหา้ง 
โดยจ าลองแบบมาจากนครเกยีวโต 

  - 
บรเิวณแยกแครายซึง่แกไ้ขโดยการทุบเกาะกลางถนนทิง้ทัง้หมดและยา้ยสะพานลอยทีม่เีสาตรงกลางออ
กทัง้หมด สามารถเพิม่ผวิจราจรไดอ้กี 2 ชอ่งจราจร โดยจดัท าเป็น reverse lens (2 และ 3 

ชอ่งทางสลบักนัในชว่งเชา้และเยน็ตามปรมิาณการจราจร) ซึง่สามารถแกไ้ขปัญหาการจราจรไดร้อ้ยละ 
50 โดยมรีถสญัจรผ่านประมาณวนัละ 300,000 คนั 

แต่ตอ้งมงีานทีเ่ชือ่มโยงกบักรุงเทพมหานครคอืการตดิสญัญาณไฟจราจร (2 และ 3 
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ชอ่งทางจราจรสลบักนั) ซึง่ตอ้งตดิมาตัง้แต่ฝัง่กรุงเทพมหานคร 
  - บรเิวณถนนแจง้วฒันะ จ านวน 19 จุด ในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุรดี าเนินการแกไ้ข เชน่ 
การยา้ย 
ทีจ่อดรถตูเ้ขา้ไปในพืน้ทีเ่มอืงทองธานี เป็นตน้ 

  2.2 Government Center ในหา้งเซน็ทรลัเวสตเ์กท โดยน าสว่นราชการ 14 

หน่วยงาน จาก 6 กระทรวง เพือ่บรกิารประชาชนในเรือ่งต่าง ๆ เชน่ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ไปรษณีย ์
ประกนัสงัคม การขนสง่ การคุม้ครองแรงงาน การท าบตัรประชาชน เป็นตน้ มกีารใชร้ะบบอตัโนมตั ิ

Queue Mobile โดยจะมรีะบบแจง้เตอืนเมือ่ใกลถ้งึควิผา่นโทรศพัทม์อืถอื 

  2.3 การจดัท าทีจ่อดรถในคอนโด 
ซึง่เป็นการน านโยบายของกรุงเทพมหานครน ามาปรบัใชใ้นจงัหวดันนทบุร ี
โดยก าหนดเกณฑม์าตรฐานทีจ่อดรถเทา่กบัทีก่รุงเทพมหานครก าหนด 

   2.4 การพฒันาอารยสถาปัตยบ์รเิวณสถานีรถไฟฟ้า 13 สถานีในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุร ี 
สว่นอกี  

3 สถาน ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่กค็วรไดร้บัการพฒันาจากกรุงเทพมหานครเชน่กนั 

   2.5 การรอ้งเรยีนผา่นระบบ QR code 
โดยเป็นการพฒันาระบบเพือ่ใหก้ารรอ้งเรยีนสามารถ 
ท าไดง้า่ยขึน้ 

   3. “สบาย”  

   3.1 โครงการลดก๊าซเรอืนกระจก ซึง่กรงุเทพมหานครเป็นเมอืงแรกทีไ่ดด้ าเนินโครงการนี้  
โดยจงัหวดันนทบุรมีกีารด าเนินโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกเพือ่ช่วยลดโลกรอ้น 

   3.2 บรษิทัประชารฐัรกัสามคัค ีโดยเป็นการน าภาคเอกชนต่าง ๆ มาร่วมท างานดว้ยกนั 

ในการท ากจิกรรมฝึกอบรมและพฒันาต่าง ๆ รวมถงึการจดังาน job fair เป็นประจ า 
โดยมเีป้าหมายคอืจงัหวดันนทบุรตีอ้งมอีตัราการวา่งงานต ่ากวา่อตัราเฉลีย่ของทัง้ประเทศ 

   3.3 “บา้นจดัสรร คอนโด 4.0” เป็นการน าตน้แบบนโยบายมาจากกรุงเทพมหานคร 
โดยขอความร่วมมอืจากนายกองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ทุกทา่น ใหด้ าเนินการคอื 

    - ตดิตัง้ CCTV ทัง้ภายในและภายนอกโครงการ  
  - การบ าบดัน ้าเสยี 
โดยขอใหก้ าหนดปรมิาณน ้าเสยีทีส่ามารถบ าบดัไดใ้นจ านวนทีร่องรบัการขยายตวัของการใชน้ ้าในอนาค
ต  

  - ขอใหต้ดิหลอด LED ทัง้ภายในและภายนอกบา้น 
เพือ่ช่วยลดโลกรอ้นและเป็นการประหยดัเงนิคา่ไฟฟ้าดว้ย 

และไดม้กีารเจรจากบับา้นจดัสรรและคอนโดหรทูีม่มีลูคา่สงู 50 – 100 ลา้นบาท 
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เพือ่ใหต้ดิตัง้ระบบโซล่ารเ์ซลล ์

   - ตอ้งมรีะบบคดัแยกขยะ 
เพือ่ลดปรมิาณขยะและรองรบัเตาเผาขยะทีก่ าลงัด าเนินการก่อสรา้งโดยใหส้มาชกิหมูบ่า้นเขน็ขยะมารว
มไวท้ีจุ่ดพกัขยะ ซึง่เป็นรปูแบบของการท างานร่วมกนั 

  4. “ปลอดภยั” 

  4.1 การดบัเพลงิในอาคารสงู โดยศกึษาจากกรุงเทพมหานครซึง่เป็น Best Practice 
และจดัท าโครงการอาคารสงูปลอดภยั ประชาชนอุ่นใจ ส ารวจอาคารเก่า 
โดยใหอ้าคารเหล่านัน้ด าเนินการเรือ่งการดบัเพลงิในอาคารสงูใหถู้กตอ้ง 
  4.2 CCTV ระบบประชารฐั โดยขอความอนุเคราะหจ์ากสภาอุตสาหกรรมใหต้ดิตัง้ 
CCTV หน้าโรงงาน ขอความรว่มมอืใหห้มูบ่า้นจดัสรร ปัม้น ้ามนั รา้นสะดวกซือ้ ใหต้ดิตัง้ CCTV 
ผา่นเงือ่นไขในการออกใบอนุญาตในลกัษณะการขอความรว่มมอื 

  4.3 การระบายน ้า 
โดยไดร้บังบประมาณมาเพือ่ด าเนินการแกไ้ขและปรบัปรุงจุดอ่อนน ้าทว่ม 15 จุด 

  2) ทศิทางการพฒันาการบรหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศไทย  
  โดยนายธวชัชยั ฟักองักูร 
สมาชกิสภากรุงเทพมหานครและสมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ 
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่นัน้ จะมรีะยะเวลาไล่เลีย่กบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
เนื่องจากมกีารก าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ไดแ้ก่ 
    1. กฎหมายพรรคการเมอืง 
   2. กฎหมายคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
   3. กฎหมายเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
   4. กฎหมายการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา 
  หากกฎหมาย 4 ฉบบัขา้งตน้ มผีลใชบ้งัคบัตามกฎหมายเมือ่ใดจะตอ้งมกีารเลอืกตัง้ภายใน 

150 วนั 
ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัการเสนอกฎหมายทีเ่หลอื การเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่ มกีฎหมายส าคญัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ดงันี้ 
  1. กฎหมายเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ ทีต่อ้งมกีารปรบัปรุงแกไ้ขเรือ่งคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้ม 
รวมถงึวาระการด ารงต าแหน่ง เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัระดบัชาต ิ

  2. กฎหมาย อบต. อบจ. กทม. เมอืงพทัยา ซึง่ตอ้งแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนการเลอืกตัง้ 
ขณะนี้ผา่นการพจิารณาของสภาขบัเคลื่อนการปฏริปูแลว้   
  ความรว่มมอืระหวา่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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โดยในการแกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วกบักรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่น ๆ ไดเ้ปลีย่นหลกัการและแนวคดิ 
ดงันี้ 
    แนวคดิ : แนวเขตอยูน่ิ่ง ปัญหาไมอ่ยูน่ิ่ง 
โดยไมย่ดึถอืเขตแดนเป็นหลกัโดยยดึปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเป็นหลกั 

หากปัญหาเกดิขึน้นอกเขต และจ าเป็นตอ้งร่วมมอืกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ 
โดยกฎหมายใหม่จะแกไ้ขใหส้ามารถด าเนินการได ้

  แนวทาง : - ตอ้งออกไปแกไ้ขปัญหานอกพืน้ทีไ่ด ้เชน่ 
กรุงเทพมหานครมศีกัยภาพในเรือ่งใดมากกวา่นนทบรุ ีกส็ามารถถ่ายเทศกัยภาพไปชว่ยได ้
และหากจงัหวดันนทบุรมีศีกัยภาพในเรือ่งใด กส็ามารถถ่ายเทศกัยภาพมาชว่ยกรุงเทพมหานครได ้

   - ตอ้งร่วมมอืกนัท างานในพืน้ทีร่ว่มกนัได ้

   - ความรว่มมอืตอ้งท าไดอ้ย่างกวา้งขวาง ทัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดว้ยกนัเอง 
หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รภาคเอกชน ท าใหก้ารบรกิารสาธารณะมคีวามคล่องตวัมากขึน้ 

   - ขอ้ตกลงรว่มกนั มคีณะกรรมการรว่มกนั  

  3) แนวทางและแผนพฒันากรุงเทพมหานครรว่มกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
  โดยนายจกักพนัธุ ์  ผวิงาม รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 แนวทางและแผนพฒันาร่วมกนัระหวา่งจงัหวดันนทบุรแีละกรุงเทพมหานครควรตอ้งมสีิง่เหล่านี้ 
คอื 

 1. แนวทางทีจ่งัหวดันนทบรุแีละกรุงเทพมหานคร จะตอ้งน าไปท าต่อไป 

  2. วธิกีารโดยไมใ่ชก่ารวางแผนพฒันากรุงเทพมหานคร 
และไมใ่ชก่ารวางแผนพฒันาจงัหวดันนทบุร ี 
แต่เป็นการวางแผนพฒันาร่วมกนั 

 3. ความรว่มมอืทีจ่ะเกดิขึน้ ควรจะมรีปูแบบอยา่งไร 
โดยปัจจุบนักรุงเทพมหานครมแีผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ตัง้แต่ปี 2556 – 2575 

โดยก าหนดแผนเป็น 4 ระยะ ดงันี้ 
ระยะทีห่นึ่ง ตัง้แต่ 2556 – 2560 

ระยะทีส่อง ตัง้แต่ 2561 – 2565 

ระยะทีส่าม ตัง้แต่ 2566 – 2570 

ระยะทีส่ี ่ตัง้แต่ 2571 – 2575 

   โดยระยะทีห่นึ่ง สอง และสี ่เป็นเรือ่งของกรุงเทพมหานคร  สว่นระยะทีส่าม ตัง้แต่ 2566 – 

2570 มกีารเขยีนไวว้า่ “จากเมอืงศูนยก์ลางเดีย่ว เป็นเมอืงหลาย ๆ 
เมอืงกระจายตวัออกไปทัง้ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและเมอืงรอบกรุงเทพมหานคร 
ทุกเมอืงเชือ่มโยงโดยระบบขนสง่มวลชนทีม่ปีระสทิธิิภาพ 
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และประหยดั ใจกลางเมอืงจะถูกจ ากดัการขยายตวั” 
กรุงเทพมหานครไดท้ าอะไรเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์กบัจงัหวดัทีอ่ยูร่อบกรุงเทพมหานครบา้งหลายกจิกรรม
หรอืโครงการทีก่รุงเทพมหานครขอความร่วมมอืหรอืกรุงเทพมหานครด าเนินการเองจะตอ้งมกีารสอบถา
มไปยงัจงัหวดันัน้ และขออนุมตัจิากสภากรุงเทพมหานครดว้ย 

โดยมลีกัษณะทีก่รุงเทพมหานครด าเนินโครงการเพยีงฝ่ายเดยีว เชน่ 

ส านกังานเขตทววีฒันาปรบัปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ 48 
หรอืโครงการทีด่ าเนินการโดยจงัหวดันนทบุรฝ่ีายเดยีว เชน่ ในพืน้ทีเ่ขตตลิง่ชนั 

โครงการปรบัปรุงสะพานกรุงนนท ์และในพืน้ทีเ่ขตทววีฒันาโครงการก่อสรา้งสะพานขา้มคลองมหาสวสัดิ ์
เป็นตน้ 

โดยสรุป 
จงัหวดันนทบรุมีศีกัยภาพไมแ่ตกต่างกบักรุงเทพมหานครแต่ความร่วมมอืทีจ่ะเกดิขึน้นัน้คอือะไร 
คงไม่ใชค่วามรว่มมอืทีอ่ยากจะท ากท็ า แต่ตามแผนพฒันาฯ อกี 15 ปี 
หากกรุงเทพมหานครคดิวา่จะหยุดตวัเองแลว้ เพือ่ไปพฒันาเขตรอบขา้ง 
ในขณะเดยีวกนัจงัหวดันนทบุรกีม็แีนวคดิวา่จะมาพฒันาร่วมกนั  
ซึง่ประโยชน์จะเกดิขึน้แน่นอน และในวนันี้สิง่ทีคุ่ยกนัไวก้จ็ะมเีป้าประสงคท์ีช่ดัเจน   

  4) แนวทางและแผนการพฒันาทอ้งถิน่ในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุร ี 
  โดยพนัต ารวจเอก ธงชยั เยน็ประเสรฐิ นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันนทบุร ี
การพฒันาทอ้งถิน่ 

ในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุรกีบักรุงเทพหานคร ตอ้งมคีวามรว่มมอืกนัในหลาย ๆ ดา้น 
น าไปสูก่ารพฒันาทอ้งถิน่ 
ทีย่ ัง่ยนื ดงันี้ 
   1. 
เรือ่งการจดัสรรภาษแีละคา่ธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เลือ่นใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ยานพาหนะ
ทีว่ ิง่อยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุรสีว่นใหญ่จะเป็นทะเบยีนกรุงเทพมหานคร 
ภาษแีละคา่ธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เลื่อนสว่นใหญ่กจ็ะถูกจดัสรรไปใหก้รุงเทพมหานคร 
   2. การเสยีภาษขีองบรษิทั หา้งรา้นขนาดใหญ่ ทีม่าตัง้ส านกังานสาขาในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุร ี
กฎหมายสรรพากรใหส้ามารถไปเสยีภาษรีวมทีส่ านกังานใหญ่ได ้
ซึง่ส านกังานใหญ่กต็ัง้อยูท่ีก่รุงเทพมหานคร ภาษกีจ็ะตกไดก้บักรุงเทพมหานครไปทัง้หมด 

   3. ปัญหาน ้าทว่ม ปัจจุบนัมบีา้นจดัสรรเกดิขึน้จ านวนมาก ท าใหม้กีารถมทีด่นิอย่างน้อย 

1.50 - 2.00 เมตร เป็นเหตุใหแ้กม้ลงิทีจ่ะคอยรองรบัน ้าเมือ่เกดิน ้าหลากไม่ม ี
อกีทัง้มกีารสรา้งถนนหลายสายทีไ่ปขวางทางเดนิของน ้า ท าใหเ้กดิปัญหาน ้าทว่มทีรุ่นแรงและยาวนาน 
เพราะฉะนัน้เรือ่งนี้ตอ้งร่วมกนัหาแนวทางป้องกนัและแกปั้ญหา 
โดยกรุงเทพมหานครและจงัหวดัปรมิณฑล ควรตัง้คณะกรรมการมาท างานร่วมกนั 
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เพือ่ก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ 
เสนอไปยงัรฐับาลเพือ่พจิารณาจดัสรรงบประมาณด าเนินการ 
  4. เรือ่งการศกึษา 
งบประมาณของจงัหวดันนทบุรจีะลงไปทีด่า้นการศกึษาเป็นหลกัโรงเรยีนสงักดั  

อบจ.นนทบุร ีม ี34 โรง เป็นโรงเรยีนมธัยม 1 โรง โรงเรยีนประถม 33 โรง 
โดยใหค้รใูชภ้าษาองักฤษสอนเดก็ตัง้แตช่ัน้อนุบาล ยกเวน้วชิาภาษาไทย โดยไดว้างแผนไวว้า่ 
นกัเรยีนทีจ่บ ป. 6 จะได ้2 ภาษา พอขึน้ ม. 1  

กใ็หเ้รยีนภาษาที ่3 

  5) บทบาทของสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการสนบัสนุนการพฒันาทอ้งถิน่และเมอืง  
  โดยนายจ าลอง  ข าสา ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันนทบุร ี
การจดัเกบ็ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เลื่อน ขนสง่จงัหวดันนทบุรจีดัเกบ็ไดปี้ละประมาณ 600 

ลา้นบาท แต่จดัสรรใหก้บั อบจ.นนทบุร ีเพยีง 210 ลา้นบาท 

ทีเ่หลอืตอ้งสง่ใหก้รุงเทพมหานครปีละประมาณ 400 ลา้นบาท  

ในจงัหวดันนทบุรมีพีืน้ทีฝั่งกลบขยะมลูฝอยประมาณ 470 ไร ่
ซึง่ในปัจจุบนัมบีรษิทัเอกชนมาลงทุนน าขยะ 
ทีฝั่งกลบแลว้ไปอดัแท่งเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้า โดยมโีรงผลติกระแสไฟฟ้า 2 โรง 
และการก าจดัขยะตดิเชือ้ไดร้บังบประมาณจากกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจ านวน 350 
ลา้นบาท ขณะนี้อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง 
โรงก าจดัขยะตดิเชือ้ 

  6) 
แนวทางการบรูณาการความรว่มมอืดา้นการสาธารณสุขทอ้งถิน่ระหวา่งกรุงเทพมหานครกบัจงัหวดันนท
บุร ี 
  โดยนายพรเทพ  ศริวินารงัสรรค ์ สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
งานดา้นการสาธารณสขุทีท่อ้งถิน่ 

ควรใหค้วามส าคญั ม ี3 เรื่อง คอื 

   1. การควบคุมโรค พระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 
ก าหนดใหม้คีณะกรรมการโรคตดิต่อจงัหวดั 
และคณะกรรมการโรคตดิตอ่กรุงเทพมหานครโดยใหไ้ปจดัตัง้หน่วยปฏบิตักิารควบคุมโรคตดิต่อขึน้ 
ในทุกอ าเภอของจงัหวดั และในทุกเขตของกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ 
แต่ไมไ่ดก้ าหนดใหม้กีารจดัตัง้หน่วยปฏบิตักิารควบคมุโรคตดิต่อไปถงึระดบัชุมชน 
ซึง่ในขณะนี้สภากรุงเทพมหานครไดม้กีารผลกัดนัใหม้กีารจดัตัง้หน่วยปฏบิตักิารควบคุมโรคตดิต่อระดบั
พืน้ทีข่ ึน้ดว้ย เพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูโรคตดิต่อในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างละเอยีด 
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และสามารถควบคุมโรคตดิต่อไดอ้ย่างทนัทว่งท ี

   2. การสง่เสรมิสุขภาพ 

  - การดแูลเดก็ก่อนวยัเรยีน ศนูยเ์ดก็เลก็ตอ้งจดัการด าเนินการใหม้มีาตรฐาน 
เพือ่เป็นการสง่เสรมิสุขภาพและเสรมิสรา้งพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ใหก้บัเดก็ก่อนวยัเรยีน 

  - การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภก์่อนวยัอนัควรของวยัรุน่ 

  - การดแูลผูส้งูอายุ รปูแบบการดแูลผูส้งูอายุ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงันี้ 
   (1) 
รปูแบบการดแูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะตดิสงัคมโดยด าเนินกจิกรรมเพือ่ใหผู้ส้งูอายไุดร้บับรกิารดา้นการสาธาร
ณสุขและดา้นนนัทนาการใหค้รบวงจร โดยมกีจิกรรม 1. สขุกาย (เคลื่อนไหวรา่งกาย) 2. 

สขุใจ/สขุอารมณ์ (ดา้นจติใจ) 3. สขุสงัคม และ 4. สขุปัญญา 
   (2) รปูแบบการดแูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะตดิบา้น คอื 
เคลื่อนไหวไดบ้า้งแต่อาจมปัีญหาการกนิหรอืการขบัถ่าย และอาจมหีรอืไม่มภีาวะสบัสนทางสมอง 
   (3) รปูแบบการดแูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะตดิเตยีง คอื เคลือ่นไหวเองไม่ได ้
และอาจมปัีญหาการกนิหรอืการขบัถ่าย หรอือยูใ่นระยะสดุทา้ยของชวีติ 

ใหค้ าแนะน าแก่ญาตแิละผูด้แูลโดยผูช้ว่ยเหลอืดแูลผูส้งูอายุ (Care giver) หรอือาสาสมคัรจติอาสา 
  3. การรกัษาพยาบาล รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 55 
ก าหนดใหร้ฐัตอ้งด าเนินการใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารสาธารณสุขทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างทัว่ถงึ 
โดยครอบคลมุถงึการสง่เสรมิสุขภาพ การควบคุม การป้องกนัโรค การรกัษาพยาบาล 

และการฟ้ืนฟูสขุภาพดว้ย นอกจากนี้ในมาตรา 258 ช (4) และ (5) 
ก าหนดใหม้กีารปรบัระบบหลกัประกนัสขุภาพใหป้ระชาชนไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการบรหิารจดัการและ
การเขา้ถงึบรกิารทีม่คีุณภาพและสะดวกทดัเทยีมกนั 

และใหม้รีะบบการแพทยป์ฐมภูมทิีม่แีพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัดแูลประชาชนในสดัสว่นทีเ่หมาะสม 

  7) 
ความรว่มมอืเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ระหวา่งหน่วยงานของกรุงเทพมหานครกบัหน่วยงานองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  
  โดยนายสมพงษ์  เวยีงแกว้ ผูอ้ านวยการส านกัการระบายน ้า
 ปัจจุบนัการขยายตวัของเมอืงท าใหเ้กดิการพฒันาพืน้ทีแ่บบไรร้อยต่อมกีารลงทนุการขยายเมอืง
ออกไปปรมิณฑล มกีารก่อสรา้งทางดว่น ถนนวงแหวน และรถไฟฟ้า เมือ่เกดิปัญหาต่างๆ ขึน้ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งรว่มมอืกนัแกไ้ข มกีารป้องกนัและพฒันาร่วมกนั 

หากทุกหน่วยงานบรูณาการความรว่มมอืและมุง่สูผ่ลสมัฤทธิ ์(Outcome) 
กจ็ะเกดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ยกตวัอยา่งการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัแบบไรร้อยต่อ ไดแ้ก ่
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  - การระบายน ้า เชน่ คลองสว่ย ซึง่รบัน ้าจากเมอืงทองธานีเพือ่ระบายออกสูค่ลองประปา 
ผา่นบรเิวณแจง้วฒันะ งามวงศว์าน ประชาชืน่ ออกสูค่ลองบางเขน 

  - การบ าบดัน ้าเสยีและการก่อสรา้งเขือ่น 
หากไดร้บัจดัสรรงบประมาณไม่พรอ้มกนัหรอืไม่สอดคลอ้งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
กจ็ะไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม 

  ดงันัน้ การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ตอ้งอาศยัความรว่มมอื (Collaboration) 
ทุกฝ่ายท างานรว่มกนัโดยมเีป้าหมายเดยีวกนัเพือ่การพฒันาเมอืงทีน่่าอยู่ อย่างยัง่ยนื 

  8) ทศิทางการพฒันาพืน้ทีร่อยต่อของจงัหวดันนทบุรกีบักรุงเทพมหานคร  
  โดยนายวชิยั บรรดาศกัดิ ์ นายกเทศมนตรนีครปากเกรด็ ในชว่งปี 2535 สขุาภบิาลปากเกรด็ 

ไดร้บัการยกฐานะจากสุขาภบิาลปากเกรด็เป็นเทศบาลต าบลปากเกรด็ ต่อมาในปี 2539 

เทศบาลต าบลปากเกรด็ ไดร้บัการเปลีย่นแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมอืงปากเกรด็และในปี 2543 
เทศบาลเมอืงปากเกรด็เปลีย่นแปลงฐานะเป็นเทศบาลนครปากเกรด็ ปัญหาการระบายน ้า นบัจากปี 

2535 - 2560 เทศบาลนครปากเกรด็เป็นเมอืงทีม่กีารเจรญิเตบิโตรวดเรว็ 
การบรหิารจดัการจงึไม่ทนัต่อความเจรญิเตบิโตดงักล่าว 
จงึไดก้ าหนดนโยบายทีเ่น้นในเรือ่งของการรกัษาสิง่แวดลอ้ม การคมนาคม การก่อสรา้งถนน 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ก าหนดใหก้ารก่อสรา้งถนนตอ้งเป็น คสล. พรอ้มวางทอ่ระบายน ้า 
เทศบาลนครปากเกรด็ตดิกบัพืน้ทีเ่ขตหลกัสีแ่ละเขตดอนเมอืง 
หากมกีารท าขอ้ตกลงรว่มกนักจ็ะเกดิประโยชน์อย่างยิง่ 
โดยเฉพาะเรือ่งการระบายน ้าเพือ่ไม่ใหเ้กดิปัญหา 
ในพืน้ทีท่ ัง้จงัหวดันนทบุรแีละกรุงเทพมหานคร ปัญหาการจราจรคบัคัง่ในถนนแจง้วฒันะ 
เนื่องจากบรเิวณดงักล่าวเป็นทีต่ัง้ของศนูยร์าชการ และหน่วยงานต่าง ๆ หลายแห่ง รวมทัง้ถนนศรสีมาน 

ซึง่ถนนทัง้ 2 สายนี้  
มรีถสญัจรไปมาจ านวนมาก จงึควรพจิารณาขยายถนนเลยีบคลองประปาเพือ่ระบายการจราจร 
หรอืการท า 
ทางลดั ทางเชือ่ม เพือ่ลดปัญหาการจราจรตดิขดั 
ใหป้ระชาชนทัง้จงัหวดันนทบุรแีละกรุงเทพมหานครไดร้บัความสะดวกยิง่ขึน้ 

ผูเ้ขา้สมัมนารว่มแสดงความคดิเหน็ ดงันี้ 
  นายพรเทพ  ศริวินารงัสรรค ์ สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
  - กรุงเทพมหานครยงัไม่มอี านาจหน้าทีเ่กีย่วกบังานดา้นการสาธารณสุขบางประการ เชน่ 
เรือ่งอาหารและยา สารเสพตดิ การสาธารณสุข การควบคุมโรค ศนูยเ์ดก็เลก็ เป็นตน้ 
ซึง่จะไดย้ืน่ญตัตติ่อสภากรุงเทพมหานครเพือ่ผลกัดนัใหก้รุงเทพมหานครพจิารณาแกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่ว
ขอ้งเพือ่รองรบักบัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ต่อไป 
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  - 
ปัจจุบนักรุงเทพมหานครยงัไม่มกีารจดัตัง้ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจงึขอเสนอใหก้รุงเทพมหานครตัง้
ส านกังานสาธารณสขุประจ าเขต หรอืส านกังานสาธารณสขุประจ ากลุ่มเขต 

  - ปัญหาการสง่ต่อผูป่้วยระหวา่งพืน้ทีร่อยต่อ และปัญหาการเบกิตน้สงักดั 
ซึง่ประชาชนยงัเกดิความสบัสน 
เหน็วา่เป็นเรือ่งเร่งดว่นทีค่วรมกีารท าขอ้ตกลงรว่มกนัในเรือ่งทีด่ าเนินการในพืน้ทีร่อยต่อหรอืในลกัษณะ
แดนชนแดน ควรหารอืในเรือ่งระบบการจดัการ การสัง่การ และการอ านวยการ เป็นตน้ 

นายสนุทร สนุทรชาต ิรองผูอ้ านวยการส านกัอนามยั 

ส านกัอนามยัรบัผดิชอบดแูลเรือ่งสุขภาพอนามยั 

ของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เมือ่ 4 ปีทีแ่ลว้ ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
ไดแ้ต่งตัง้คณะท างานขึน้คณะหนึ่ง ประกอบดว้ยฝ่ายสาธารณสุขของเทศบาล องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

และองคก์ารบรหิารสว่นต าบล มกีารประชุมรว่มกนั 3 ครัง้ ไดแ้ลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ 
ซึง่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ จงึเหน็ควรใหม้กีารจดัตัง้คณะท างานในลกัษณะดงักล่าวนี้ขึน้ 

ประกอบดว้ยฝ่ายขา้ราชการประจ าเพือ่ประสานการท างานใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

  1.2.4 การสมัมนาเพ่ือพฒันาองคก์ารของสมาชิกสภากรงุเทพมหานคร 
ข้าราชการและลกูจ้าง 
ของส านักงานเลขานุการสภากรงุเทพมหานคร ระหว่างวนัท่ี 28 – 29 มิถนุายน 2560 ณ 

โรงแรมดาษดา เดอะฟลาวเวอร ์เอสเซ้นส ์รีสอรท์ เขาใหญ่ จงัหวดัปราจีนบรีุ 
   การสมัมนาในหวัขอ้ “แนวทางการพจิารณางบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561” 

การพจิารณารา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครจะตอ้งเสนอร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายฯ ต่อสภาฯ 

ก่อนวนัเริม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยา่งน้อย 90 วนั (ตามขอ้ 13 

แห่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง วธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2529)  
 ประเดน็ทีส่มาชกิสภากรุงเทพมหานครพจิารณาร่วมกนัเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 

มรีายละเอยีดสรุป 
ไดด้งันี้ 

1. 
การตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีพ่จิารณาในรายละเอยีดของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประ
มาณ พ.ศ. 2561 ทุกหมวดรายจา่ยของหน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 2. ตัง้คณะอนุกรรมการทัง้หมด 16 
คณะเชน่เดยีวกบัปีงบประมาณทีผ่า่นมาคอืจะมกีารเปลีย่นแปลงสมาชกิสภาฯ 
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ทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีใ่นแต่ละคณะ โดยมรีายชือ่คณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณางบประมาณประจ าปี 2561 
ของหน่วยงาน  

3. ตัง้ประธานอนุกรรมการแต่ละคณะ คณะอนุกรรมการแต่ละคณะไม่ควรเกนิ 12 คน 
เพือ่ความเหมาะสม ซึง่จะมเีจา้หน้าทีข่องส านกังานเลขานุการสภาฯ 

และส านกังบประมาณกรุงเทพมหานครรว่มเป็นอนุกรรมการดว้ย จ านวน 2 คน 
ซึง่หน่วยงานทีเ่จา้หน้าทีน่ัน้สงักดัจะเป็นผูจ้ดัให ้ 

 4. คุณสมบตัขิองอนุกรรมการ ใหม้คีุณสมบตัเิชน่เดยีวกบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา 
โดยใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของสมาชกิสภาฯ ทีเ่สนอตัง้ ซึง่ในเรือ่งคุณสมบตัขิองอนุกรรมการนี้ มสีมาชกิสภาฯ 

ไดใ้หข้อ้สงัเกตเพิม่เตมิวา่ 
ไม่ควรเป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ในดา้นการเมอืงและการบรหิารไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มเกีย่วกบังบปร
ะมาณประจ าปี พ.ศ. 2561      

5. 
ก าหนดวธิรีายงานผลการพจิารณาของคณะอนุกรรมการเชน่เดยีวกบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา 
โดยใหห้วัหน้าหน่วยงานทีเ่สนอของบประมาณน าเสนอภาพรวมทีไ่ดเ้สนอขอจดัสรรงบประมาณวา่จะไป
ด าเนินการ 
ในเรือ่งใดโดยสรุปก่อน แลว้จงึใหค้ณะอนุกรรมการรายงานผลการพจิารณา  
 6. 
พจิารณารายละเอยีดเอกสารทีข่อใหฝ่้ายบรหิารจดัสง่เพือ่ประกอบการพจิารณาร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมห
านคร เรือ่ง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โดยทีป่ระชุมเหน็ชอบใหค้ณะกรรมการวสิามญัฯ 

เป็นผูพ้จิารณาขอเอกสารเมือ่เปิดประชุมคณะกรรมการวสิามญัฯ แลว้  
7. พจิารณาก าหนดการปฏบิตังิานของคณะกรรมการวสิามญัฯ 

โดยสว่นใหญ่เหน็ชอบก าหนดการปฏบิตังิานของคณะกรรมการวสิามญัฯ หลงัเลกิประชุมสภาฯ ในวนัที ่
20 กรกฎาคม 2560 และหยดุประชุม 10 วนัท าการเพือ่ใหค้ณะอนุกรรมการปฏบิตัหิน้าที ่
แลว้จงึเปิดประชุมคณะกรรมการวสิามญัฯ เพือ่พจิารณางบประมาณของทุกหน่วยงาน 

พรอ้มใหค้ณะอนุกรรมการเขา้รายงานผลการพจิารณา ทุกวนัจนัทร ์- ศุกร ์เวลา 10.00 - 19.00 น.  

ณ หอ้งประชุม 4 - 6 ซึง่จะใชเ้วลาประชุมประมาณ 13 ครัง้ และคณะกรรมการวสิามญัฯ 

จะรายงานผลการพจิารณาต่อสภาฯ ในวาระทีส่อง และวาระทีส่าม ในวนัพุธที ่30 สงิหาคม 2560 

8. เรือ่งการหารอืร่วมระหวา่งวปิฝ่ายสภาฯ และฝ่ายบรหิาร ในบางกรณีขอใหเ้ชญิเจา้ของเรือ่ง 
คณะกรรมการวสิามญัทีเ่กีย่วขอ้ง ไปใหข้อ้มลูรายละเอยีดดว้ย หากจะมกีารท าขอ้ตกลงใด ๆ 
ขอใหเ้ป็นมต ิ
ของสภาฯ  
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9. ก าหนดการปฏบิตังิานของคณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณางบประมาณของหน่วยงานฯ  
แต่ละคณะขอใหแ้จง้ใหส้มาชกิสภาฯ 
ทราบเพือ่เปิดโอกาสใหส้มาชกิทีส่นใจเขา้รว่มประชุมแสดงขอ้คดิเหน็ดว้ย 

      1.2.5 การสมัมนาระหว่างสมาชิกสภากรงุเทพมหานครและผูบ้ริหารกรงุเทพมหานคร 
หวัข้อ “สภากรงุเทพมหานครกบัการก้าวสู่ไทยแลนด ์4.0” วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 ณ 

ห้องรตันโกสินทร ์ศาลาวา่การกรงุเทพมหานคร และระหว่างวนัท่ี 18 – 19 พฤศจิกายน 

2560 ณ โรงแรมทีซิกซไ์ฟว ์ 

เมืองพทัยา จงัหวดัชลบรีุ   

 โดยดร.สวุทิย ์เมษนิทรยี ์รฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร ีบรรยายเรือ่ง 
“กรุงเทพมหานครกบัการขบัเคลื่อนนโยบายไทยแลนด ์4.0”  

 Thailand 4.0 ในบรบิทของกรุงเทพมหานคร 
ถา้โลกไม่มกีารเปลีย่นแปลงประเทศไทยกค็งไม่จ าเป็นตอ้งปรบั 
ไม่จ าเป็นตอ้งคดิหานโยบายเพือ่การขบัเคลื่อนประเทศไทยไปขา้งหน้าไปสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนืผา่น 

Thailand 4.0 แต่เนื่องจากในศตวรรษนี้ โลกมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมาก 
กรุงเทพมหานครจะมวีธิกีารด าเนินการอยา่งไร ท าใหก้ฎเกณฑต์่าง ๆ 
ทีใ่ชอ้ยูใ่นอดตีกลายเป็นขอ้ยกเวน้และขอ้ยกเวน้ต่าง ๆ กลายเป็นกฎเกณฑใ์หม่ เพราะฉะนัน้ 
กรุงเทพมหานครทัง้ในสว่นของสภากรุงเทพมหานครและผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครจะตอ้งคดิทบทวน
วา่กฎระเบยีบต่าง ๆ ทีม่อียูน่ัน้ตอบโจทยโ์ลกในศตวรรษที ่21 หรอืไม ่ 

ในอดตีการบรหิารราชการของกรุงเทพมหานครชือ่วา่ ตอ้งเลอืกระหวา่งของ 3 สิง่ สิง่แรกคอื 
ท าอย่างไรใหบ้รกิารประชาชนมคีุณภาพ สิง่ทีส่องคอื ท าอย่างไรใหบ้รกิารประชาชนไดเ้รว็ขึน้ 

สิง่ทีส่ามคอื ท าอย่างไรใหก้ารบรกิารประชาชนมตีน้ทนุทีถู่กลง ณ วนันี้เทคโนโลยใีนศตวรรษที ่21 นัน้ 

เราสามารถท าไดท้ัง้สามสิง่ในเวลาเดยีวกนั ในการบรกิารประชาชนในยคุ Thailand 4.0 นี่คอืสิง่ต่าง 
ๆ ของการเปลีย่นแปลงทีไ่ม่ใชเ่กดิขึน้เฉพาะในระบบการบรหิารราชการแผ่นดนิอยา่งเดยีว 
แต่ลงมาสูก่ารบรหิารราชการแผน่ดนิของกรุงเทพมหานคร 
ทีจ่ะขบัเคลื่อนประเทศไทยไปสู ่Thailand 4.0 กด็ว้ยหลายกระแสของโลก 

ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบักรุงเทพมหานคร คอื กระแสทีเ่ราเรยีก Urbanization คอื 
กระแสทีค่นมาอยูใ่นเมอืงมากขึน้ ส าหรบัประชากรในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
จากขอ้มลูทีไ่ดท้ราบมามคีนจดทะเบยีน ประมาณ 5 ลา้นคน ไม่ไดจ้ดทะเบยีนประมาณ 5 ลา้นคน 

และยงัมคีนทีเ่ขา้ออก ในฐานะของผูท้ีอ่ยูอ่าศยัพืน้ทีป่รมิณฑลอกีประมาณ 2 - 3 ลา้นคน 
ซึง่จะเหน็วา่เป็นจ านวนประชากรมหาศาล ถา้กรุงเทพมหานครบรหิารจดัการด ีๆ กจ็ะกลายเป็น 

Smart City, Global City,Livable City แต่ถา้บรหิารจดัการไมด่สีิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ คอื 

จะกลายเป็น Mega Slum ขึน้มาทนัท ีเพราะฉะนัน้นี่คอืโจทยส์ าคญัภายใต ้Thailand 4.0 
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วา่กรุงเทพมหานครจะตอ้งเป็นเมอืงตน้แบบใหก้บัเมอืงใหญ่ ๆ ในอนาคต ณ วนันี้กระแส 

Communization เขา้มาแลว้ อกีทัง้ยงัมกีระแส Individualization 
คอืความเป็นปัจเจกต่างคนต่างอยูม่ากขึน้ คนในเมอืงมคีวามเครยีด มคีวามเหน็แก่ตวัมากขึน้ 
เพราะฉะนัน้ในเรือ่งนี้เราไม่ไดด้แูต่มติทิางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีวตอ้งมองในมติขิองการทีจ่ะท าอย่างไ
รใหค้นในกรุงเทพมหานครอยูร่ว่มกนัอย่างปกตสิขุ หากปล่อยใหต้่างคนต่างอยู ่ปัญหาต่าง ๆ มากมาย 
แต่ถา้เราสามารถน้อมน าเอาสิง่ที ่
ในหลวงทรงด าเนินการมาโดยตลอดในเรือ่งของการเปลีย่นจติอตัตาเป็นจติอาสาขึน้มากจ็ะเกดิพลงัต่าง 
ๆ มากมาย ส าหรบัอุปสรรคท าใหไ้ม่สามารถไปถงึ Thailand 4.0 ได ้ส าคญัทีส่ดุล าดบัแรก คอื 

ระบบราชการ คณะกรรมการขบัเคลื่อนปฏริปูเพือ่ไปสู ่Thailand 4.0 จงึใหค้วามส าคญักบั 2 เรือ่ง 
คอื 1) ปฏริปูระบบราชการ 2) ปฏริปูคน เพราะวา่แนวคดิ หลกัคดิของคนไทยเริม่ไม่ถูกตอ้ง 
เหน็แก่ประโยชน์สว่นตนมากกวา่ประโยชน์สว่นรวม เพราะฉะนัน้ภายใตป้ฏริปูระบบราชการ 
สิง่แรกทีเ่ป็นหวัใจส าคญัคอื เรือ่งของ Regulatory report คอืการปลดลอ็คกฎระเบยีบต่าง ๆ 
กฎระเบยีบทีไ่ม่ทนัสมยักน็ ามาปรบัแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั สว่นทีส่อง คอื 

Undistrative reform เรือ่งของการบรหิารราชการแผน่ดนิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ Pain point 
ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในภาคประชาชน นายกรฐัมนตรใีหค้วามส าคญัในเรือ่งนี้มาก บอกวา่ถา้ประชาชน 

ซึง่เป็นผูเ้สยีภาษยีงัม ีPain point เยอะอยู ่รฐักอ็ยูไ่ม่ได ้
ท านองเดยีวกนักรุงเทพมหานครมเีรือ่งทีต่อ้งบรกิารประชาชนในมติติ่าง ๆ หลายดา้น 

การบรหิารราชการของกรุงเทพมหานคร มถีงึ 16 ส านกั ซึง่ใหญ่กวา่หลายกระทรวง 
ถงึเวลาแลว้ทีจ่ะตอ้งมาดวูา่การใหบ้รกิารของทัง้ 16 ส านกัม ีPain point 
ในมมุมองของภาคประชาชนผูใ้ชบ้รกิารมจีุดเจบ็ปวดอะไร 
แลว้เราจะมาปลดลอ็คเพือ่ยกระดบัการบรกิารของแต่ละส านกั 

ใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ไดอ้ย่างไร สว่นทีส่าม คอื Sandbox การกลา้ทดลอง ทดสอบการจดัการใหม ่
ๆ  
สิง่ทีเ่ป็นปัญหาในอดตีคอื 

ผูบ้รหิารทีม่าจากการเลอืกตัง้ของกรุงเทพมหานครกบัผูบ้รหิารทีม่าจากการเลอืกตัง้ 
ของรฐับาลอาจจะเป็นคนละขัว้การเมอืงกนั ท าใหน้โยบายต่าง ๆ ไม่สอดรบักนั 

แต่สิง่ทีส่ าคญัในตอนนี้คอื กรุงเทพมหานครควรจะมาท า Sandbox 
กบัรฐับาลดวูา่อะไรบา้งทีจ่ะใหร้ฐับาลปลดลอ็ค 
เพือ่จะท าใหก้ารท างานของกรุงเทพมหานครมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
ยกระดบัคุณภาพของการใหบ้รกิารประชาชนไดส้งูขึน้  
เชน่ กรณีทีเ่กดิน ้าทว่มกรุงเทพมหานครจะตอ้งตกเป็นจ าเลยตลอด ทัง้ ๆ 
เรือ่งของการระบายน ้ายงัมกีระทรวง ทบวง กรม ทีต่อ้งเขา้มาเกีย่วขอ้งอกี 
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ซึง่ตามหลกัแลว้กรุงเทพมหานครจะม ี Autonomy ความเบด็เสรจ็เดด็ขาดในการบรหิารจดัการ 
แต่ความเป็นจรงิในปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นอย่างนัน้ 

ซึง่เหน็วา่เป็นโอกาสส าคญัทีจ่ะชว่ยกนัระดมสมองร่วมกนัคดิในการสมัมนา เพือ่ท า Sandbox 
กบัภาครฐัใหก้รุงเทพมหานครมอี านาจเบด็เสรจ็ในการบรหิารจดัการแต่กต็อ้งแลกกบั 

Accountsability คอืเรือ่งของความรบัผดิชอบ 

  โลกในอนาคตภายใต ้Thailand 4.0 
ในเชงิในการบรหิารราชการแผน่ดนิจะมกีารเปลีย่นแปลง 
ใน 3 - 4 ทศิทาง ดงันี้          
 ภาครฐัจะมขีอ้จ ากดัมากในการใชง้บประมาณจงึตอ้งใชก้ลไกของประชารฐั 
ในทีน่ี้หมายถงึภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน การบรหิารราชการภายใต ้Thailand 4.0 

จะมุ่งเน้นในการท างานร่วมกนั 3 ภาคสว่นทีเ่รยีกวา่ PPP (Public Private Partnerships) 
กรุงเทพมหานครมบีรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั เป็นสิง่ทีห่ลาย ๆ 
เมอืงพยายามจะมบีรษิทัเหมอืนกบักรุงเทพมหานครในอนาคตจะมจีดหมายฉบบัหนึ่งทีเ่รยีกวา่เป็น 

Social Enterprise 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นเรือ่งทีภ่าคเอกชนอยากจะท างานร่วมกบัภาคประชาชนหรอืไปตอบโจทยเ์ชงิสงัค
มใหก้บัภาคประชาชน เพราะฉะนัน้กรุงเทพมหานครอาจจะตอ้งคดิโมเดลในเรือ่งของ Social 

Enterprise 
ทีจ่ะเชือ่มใหภ้าคเอกชนกบัภาคประชาชนในกรุงเทพมหานครเชือ่มต่อกนัเพือ่ตอบโจทยท์างสงัคมแทนก
รุงเทพมหานคร ซึง่จะชว่ยแบ่งเบาภารกจิทีม่อียู่      

  กรุงเทพมหานครมกีารแบ่งพืน้ทีก่ารปกครอง  เป็น 50 เขต 

เพราะฉะนัน้การบรหิารราชการแผ่นดนิภายใต ้Thailand 4.0 
ในการสมัมนาควรจะตอ้งมาพจิารณาวา่จะท าอย่างไรใหก้ารบรหิารราชการกรุงเทพมหานครมคีวามคล่อง
ตวัมากขึน้ อะไรบา้งทีต่อ้งการใหร้ฐับาลปลดลอ็ค และจะน าการท างานในรปูแบบ PPP ในรปูแบบ 

Social Enterprise มาใชใ้นการบรหิารจดัการมากขึน้ไดอ้ย่างไร กรุงเทพมหานคร 
ในอนาคตตอ้งมเีสน่หใ์นตวัเอง โดยไมใ่ชเ่ป็นแคเ่มอืงใหญ่เพยีงอย่างเดยีว การทีจ่ะเป็น Global City 

ไดจ้ะตอ้งเป็นเมอืงทีเ่ป็น Smart City คอื 
อย่างน้อยในระดบัพืน้ฐานจะตอ้งเป็นเมอืงทีม่คีวามปลอดภยั  มรีะบบสาธารณสขุทีด่ ีมคีวามสะอาด 

มรีะบบการขนสง่ การเดนิทางทีส่ะดวกในตน้ทุนทีต่ ่า สิง่เหล่านี้เป็นพืน้ฐาน 

ของการเป็น Smart City กรุงเทพมหานครจะรองรบัการเตบิโตของประเทศไทยในอนาคตไดอ้ย่างไร 
กรุงเทพมหานครมเีสน่หห์ลายดา้น และมคีวามเป็นมาต่าง ๆ มากมาย 

จะท าอย่างไรทีจ่ะท าใหก้รุงเทพมหานคร นอกเหนือจากการเป็น Global City และ Smart City 

แลว้ ใหก้รุงเทพมหานครเป็น Creative City ทีม่คีวามหลากหลายในตวัของทัง้ 50 เขต 
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ซึง่ในการบรหิารจดัการเมอืงในอนาคตจะตอ้งใช ้3 P คอื Place, People, Product 

กรุงเทพมหานครตอ้งน าเอา 3 P ลงไปในแต่ละเขตทีม่คีวามแตกตา่งกนั และสรา้งใหแ้ต่ละเขตเป็น 

Creative district ขึน้มา ตรงนี้จะเกดิเป็นพลงัมหาศาล 
ซึง่เป็นสว่นส าคญัทีจ่ะใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการถกัทอสิง่ต่าง ๆ 

ถา้เราไม่ผลกัดนัใหก้รุงเทพมหานครขึน้เป็นเมอืงระดบัโลก การขบัเคลื่อน Thailand 4.0 

อย่างน้อยตอ้งม ี5 โครงสรา้งพืน้ฐานประกอบดว้ย 

 1. โครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพ คอื เรือ่งน ้า ป่า พลงังาน สิง่แวดลอ้ม 
ส าหรบักรุงเทพมหานคร คอื เรือ่งของไฟฟ้า น ้าประปา พลงังาน สิง่แวดลอ้ม และขยะ 
จะท าอย่างไรใหเ้มอืงน่าอยู่    

  2. โครงสรา้งพืน้ฐานเชงิเครอืขา่ย 
กรุงเทพมหานครในอนาคตจะตอ้งเป็นเมอืงทีข่บัเคลือ่นเชือ่มต่ออย่างสนิททัง้ภายในและภายนอก 

เป็นสิง่ทีก่รุงเทพมหานครตอ้งลงทุนใหม้ากขึน้ ไม่วา่จะเป็นเครอืขา่ยดจิทิลัหรอืเครอืขา่ยคมนาคม และ 
Logistic ในการขนสง่        3. 
โครงสรา้งพืน้ฐานทางปัญญา คอื เรือ่งการศกึษาและกระบวนการเรยีนรู ้
การวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี       

    4. โครงสรา้งพืน้ฐานทางสงัคม 
เมือ่คนเขา้มาอาศยัในเมอืงมากกจ็ะมคีวามแออดั มทีัง้คนไดโ้อกาส 

และดอ้ยโอกาส เราจะมเีรือ่งของสวสัดกิาร การสรา้งความคุม้กนัทางสงัคม 
การดแูลสขุภาพใหค้นเหล่านัน้ไดอ้ย่างไร        

     
  5. โครงสรา้งพืน้ฐานทางการคลงั เรือ่งงบประมาณเป็นเรือ่งทีส่ าคญัมาก 
เพราะกรุงเทพมหานคร 
เป็นเมอืงทีย่งัตอ้งลงทุนแหง่อนาคต 

และจะท าอย่างไรใหม้กีารจดัสรรงบประมาณทีม่กีารลงทุนอย่างเพยีงพอ
 กล่าวโดยสรุปกรุงเทพมหานครมบีทบาทอย่างยิง่ในการขบัเคลื่อนไปสู ่Thailand 4.0 
กรุงเทพมหานครจะเป็นก าลงัส าคญัทีจ่ะเป็นตน้แบบของเมอืงทีเ่ราตอ้งการ 
แต่ทัง้นี้สิง่ทีต่อ้งการจะเกดิขึน้ไม่ไดถ้า้ไม่มกีารปลดลอ็ค รฐับาลชุดนี้มาเพือ่ปลดลอ็ค 

อะไรกต็ามทีเ่ป็นปัญหาอุปสรรคในการไปสู่ Thailand 4.0 ตอ้งปลดลอ็คใหห้มด 
ในการจดัสมัมนาทีจ่ะเกดิขึน้เป็นโอกาสทีด่ทีีจ่ะไดร้ว่มกนัระดมความคดิ 

ลองคดิใหไ้กลและไปใหถ้งึวา่เราวางวสิยัทศัน์ของกรุงเทพมหานครในอกี 5 ปี หรอื 10 

ปีขา้งหน้าไวอ้ยา่งไร กรุงเทพมหานครจะเดนิตามยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีอย่างไร 
ภายใตย้ทุธศาสตรก์ารเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้นี้ กรุงเทพมหานครจะตอ้งยกเรือ่งการบรหิารจดัการใหม่ 
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ท าอยา่งไรทีจ่ะหลุดพน้จากการท างานแบบระบบราชการมาท างานในเชงิของการหวงัผลสมัฤทธิเ์ป็นส าคั
ญ 

เป้าหมายทีเ่ราท าจะตอ้งชีน้ าไปสูว่สิยัทศัน์ของกรุงเทพมหานครเพือ่ใหส้อดรบักบัวสิยัทศัน์ของประเทศ 
ในสว่นนี้น่าจะมกีารหารอืกนัวา่กฎระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่รามนีัน้จะถูกยกเครือ่งอยา่งไร  
และความสมัพนัธใ์นการท างานร่วมกนัในรปูแบบ M Power and Collaboration กบัรฐับาล 
ภาคเอกชน  
และภาคประชาชนของกรุงเทพมหานครจะเป็นอย่างไร ทัง้หมดนี้ 
คอืสิง่ทีอ่ยากจะเรยีนวา่ถงึเวลาแลว้ทีก่รุงเทพมหานครจะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลง 
เราเหน็ภาพของต่างประเทศมามากมาย แต่จรงิ ๆ แลว้ภายในกรุงเทพมหานครมศีกัยภาพของการเป็น 

Creative City ในระดบัโลกไมว่า่จะเป็นเรือ่งของ Bangkok Art and Culture Center 

ในแต่ละพืน้ทีไ่ม่วา่จะเป็น Discovery หรอืแมก้ระทัง่ตวัสนิคา้หรอื Business ต่าง ๆ ทีจ่ะ 
ตอบโจทยข์องการเป็น Creative City มมีากมายอยูแ่ลว้ และเรือ่งของการเป็น Smart City 
น่าจะเป็นหนึ่ง 
ในวสิยัทศัน์ของกรุงเทพมหานคร โดยเน้นใน 6 มติสิ าคญั ประกอบดว้ย  

 1. Smart Mobility การเดนิทาง    

  2. Smart People คนไทยสูศ่ตวรรษที ่21      

  3. Smart Living การใชช้วีติ      

   4. Smart Economy เศรษฐกจิ     

    5. Smart Environment สิง่แวดลอ้ม   

     6. Smart Government การบรหิารภาครฐั 
 มแีผนของกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สหพนัธน์วตักรรมแหง่ชาตเิหน็วา่กรุงเทพมหานครมศีกัยภาพมากมาย 

ไม่ใชเ่ฉพาะแคเ่รือ่งของ Creative ไมใ่ชเ่ฉพาะการเป็น Smart City  

แต่สามารถทีจ่ะยกระดบัของการเป็น Innovation City ขึน้มา เพือ่ท าให ้Startup 

คนทีม่คีวามคดิความอ่านทีอ่ยากจะท าธุรกจิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกจิที ่Visit Model ในศตวรรษที ่
21 นัน้ถกัทอขึน้มาได ้ตรงนี้เขา้ใจวา่ 
มแีนวคดิของ Innovation District ที ่Homework 
กบักรุงเทพมหานครอยูต่ ัง้แต่ยา่นฝัง่ธนบุรมีาสูย่า่นจุฬาลงกรณ์ ซึง่จะมเีรือ่งของนวตักรรมไล่มาเป็นยา่น 
ๆ ตรงนี้เป็นเสน่หต์่าง ๆ 
ทีอ่ยากใหก้รุงเทพมหานครต่อเชือ่มกนัอย่างสนิทกบัหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนในการทีจ่ะไปตอบ
โจทยม์ติใินเรือ่งของ Innovation City ดว้ย สิง่ส าคญัทีส่ดุคอื 
กรุงเทพมหานครจะเป็นเมอืงทีย่ ัง่ยนืไดอ้ย่างไร ตามนโยบายของนายกรฐัมนตร ี       
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ทีต่อ้งการขบัเคลื่อนประเทศไทยไปสู ่Thailand 4.0 เพือ่ไปสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื 

ในระดบัประเทศไดม้กีารน้อมน าเอาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงหรอืศาสตรพ์ระราชามาเชือ่มต่อกบั 17 

SDG ของ UN ท านองเดยีวกนัในอนาคตถา้มองกรุงเทพมหานครในระบบเศรษฐกจิ 

กรุงเทพมหานครน่าจะม ี3 ระบบเศรษฐกจิ ดงัต่อไปนี้   

  1. เป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยนวตักรรม ความคดิสรา้งสรรค ์มสีิง่ใหม่ ๆ เป็นพลวตัรของมนัเอง 
(Innovation-Driven City)        
  2. เป็นเมอืงทีน่่าอยู่ มสีิง่แวดลอ้มทีด่ ีมกีารถ่ายเทระหวา่งคนกบัสิง่แวดลอ้มอย่างด ี

(Circular City) 3. เป็นเมอืงทีม่คีวามพอเพยีง รูจ้กัเอือ้เฟ้ือแบ่งปัน (Distributive City

 )    ทัง้หมดนี้เป็นสิง่ต่าง ๆ ทีส่ าคญั เพือ่น าไปสูโ่จทยจ์าก 

Thailand 4.0 สูก่รุงเทพมหานคร 4.0 
    การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร หวัขอ้ 

“สภากรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครกบัการกา้วสูไ่ทยแลนด ์4.0” โดยแบ่งกลุ่มยอ่ย จ านวน 7 
กลุ่ม ดงันี้ 
กลุ่มที ่1 หวัขอ้ การบรูณาการรว่มกนัระหวา่งสมาชกิสภากรุงเทพมหานครและฝ่ายบรหิารกรงุเทพมหานคร   
  ในการก าหนดนโยบายกรุงเทพมหานคร เพือ่เขา้สูก่รุงเทพมหานคร 4.0  

กลุ่มที ่2 กลุ่มกรุงเทพกลาง หวัขอ้ แนวทางการปฏบิตัใินการแกไ้ขปัญหาน ้าทว่มกรุงเทพมหานคร 
เพือ่เขา้สู ่
            กรุงเทพมหานคร 4.0 สรุปดงันี้ 

1) สาเหตุหลกัทีท่ าใหน้ ้าทว่มกรุงเทพมหานคร 
 - ฝนตกหนกัในพืน้ที ่
 - ระดบัน ้าในแม่น ้าเจา้พระยาขึน้สงูลน้ตลิง่ เนื่องจากน ้าไหลบ่าจากน ้าเหนือ 

 - น ้าทะเลหนุนสงู 
 - การทรุดตวัของแผน่ดนิ 

 - ระบบระบายน ้าทีย่งัไม่เพยีงพอ 

 - พืน้ทีร่องรบัน ้าไม่เพยีงพอ 

 - สิง่กดีขวางทางน ้า เชน่ บา้นรุกล ้า ขยะ วชัพชื ไขมนั ฯลฯ  

2) แนวทางการพฒันาและแกไ้ขปัญหา 
 มาตรการใชส้ิง่ก่อสรา้ง ระยะสัน้ 

 - ขดุลอกค ูคลอง และลา้งท าความสะอาดท่อระบายน ้า 
 - ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าเพิม่เตมิบรเิวณจุดอ่อนน ้าทว่ม 

 - ก่อสรา้งขยายทอ่ระบายน ้าบรเิวณจุดอ่อนน ้าทว่ม  
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 ระยะยาว  
 - เสรมิแนวป้องกนัน ้าทว่มรมิแมน่ ้า 
 - เพิม่ประสทิธภิาพการระบายน ้าในคลองโดยการสรา้งเขือ่น 

 - จดัหาพืน้ทีแ่กม้ลงิ 
 - ก่อสรา้งอุโมงคข์นาดใหญ่เพิม่เตมิ 

 - ก่อสรา้งสถานีสบูน ้า ประตูระบายน ้า บ่อสบูน ้า 
 มาตรการไม่ใชส้ิง่ก่อสรา้ง  
 - พฒันาระบบพยากรณ์คาดการณ์ใหแ้ม่นย าขึน้ และพฒันาระบบการแจง้เตอืนประชาชน 
ใหช้ดัเจนและทนัเหตุการณ์ 

 - เผยแพรใ่หค้วามรูแ้ก่ประชาชนใหท้ราบระบบการระบายน ้า ตลอดจนสรา้งจติส านึก 
ในการบ ารุงรกัษาแหล่งน ้า 
 - ออกขอ้บงัคบัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพิม่มาตรการทางผงัเมอืง 
 - สรา้งภาคเีครอืขา่ยระหวา่งกรุงเทพมหานครและประชาชนใหเ้ขา้มามสีว่นรว่ม 

 - ประสานการรว่มมอืหน่วยงานทัง้ภายนอก ภายใน 
และจงัหวดัปรมิณฑลเพือ่บรหิารจดัการน ้าอย่างบรูณาการ 
 - ใชม้าตรการทางกฎหมายอยา่งจรงิจงัและออกขอ้บงัคบัทอ้งถิน่แกอ่าคารขนาดใหญ่หรอื 
หมูบ่า้นใหม้พีืน้ทีก่กัหน่วงน ้าฝน  

  3) ปัญหาอุปสรรคและการแกไ้ข 
 ปัญหาอุปสรรค 

 - การบรหิารจดัการน ้ายงัไม่มหีน่วยงานหลกัรบัผดิชอบ 

 - 
การเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิและสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงท าใหปั้ญหาน ้าทว่มเพิม่สงูขึน้ 

 - ไม่ไดร้บัความร่วมมอืจากประชาชนในการดแูลรกัษาทางระบายน ้า เชน่ 
ปลกูสรา้งอาคารรุกล ้าทางน ้าสาธารณะ ทิง้ขยะและเศษวสัดุลงในคลองระบายน ้า 
 - การรือ้ยา้ยอาคารรุกล ้าทางน ้าสาธารณะ ทางปฏบิตัทิ าไดย้ากล าบาก 
เนื่องจากมปัีญหาสงัคม มวลชน การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
รวมทัง้ขัน้ตอนการด าเนินการทางกฎหมายตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 

 - สาธารณูปโภคบางสว่นในกรุงเทพมหานครยงัอยูใ่นการดแูลของหน่วยงานอื่น เชน่ 
ถนนในกรุงเทพมหานครทีด่แูลโดยกรมทางหลวง 
คลองระบายน ้าทีด่แูลโดยกรมชลประทานยงัไม่ไดถ้่ายโอนภารกจิใหก้รุงเทพมหานครดแูล 

 - การพฒันาระบบระบายน ้าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครท าไดย้ากล าบาก 
เนื่องจากพืน้ทีม่รีะบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์สายเคเบิล้ เตม็พืน้ที ่
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ท าใหม้คีวามยุง่ยากและสิน้เปลอืงงบประมาณ 
ในการก่อสรา้ง  
 แนวทางแกไ้ข 

 - จดัตัง้หน่วยงานหลกั มหีน้าทีด่แูลรบัผดิชอบการบรหิารจดัการน ้าทัง้ระบบ 

 - จดัเตรยีมมาตรการรองรบัและการปรบัตวั การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

 - ก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในผงัเมอืงรวม 
เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิอย่างรวดเรว็ 
 - สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ สรา้งภาคเีครอืขา่ยระหวา่งกรุงเทพมหานครกบัประชาชน 
เพือ่ใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการชว่ยกนัดแูลบ ารุงรกัษาทางระบายน ้า 
 - 
ปรบัปรุงกฎหมายเพือ่ลดขัน้ตอนในการด าเนินการกบัผูบุ้กรุกทางน ้าสาธารณะใหม้มีาตรการบงัคบัทีร่วดเ
รว็ยิง่ขึน้และใหม้กีารบงัคบัใชอ้ย่างจรงิจงั 
 - ขอถ่ายโอนภารกจิสาธารณูปโภคทีอ่ยูใ่นพืน้ทีก่รุงเทพมหานครใหก้รุงเทพมหานครดแูล 
เพือ่พฒันาระบบระบายน ้าทีเ่ชือ่มโยงทัง้ระบบทีต่่อเนื่องกนั  

4) แนวทางการพฒันาภารกจิของกรุงเทพมหานครใหก้า้วสูไ่ทยแลนด ์4.0 

 กรุงเทพมหานครไดจ้ดัท าแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) 
ในสว่นแผนงานโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าทว่ม 

ซึง่สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิเป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื Thailand 4.0 ดงันี้ 
 ยทุธศาสตรท์ี ่3 การจดัการน ้าทว่มและอุทกภยั 

 กลยทุธท์ี ่1 
เพิม่ประสทิธภิาพระบบป้องกนัน ้าทว่มอย่างมปีระสทิธภิาพสามารถรองรบัปัญหาอุทกภยัจากน ้าหลากแล
ะน ้าทะเลหนุนสงู (ความสงูระดบัน ้าในแม่น ้าเจา้พระยา +3.00 เมตร ระดบัน ้าทะเลปานกลาง) 
 กลยทุธท์ี ่2 เพิม่ประสทิธภิาพการระบายน ้าฝนออกจากถนนสายหลกัทีม่ปัีญหาน ้าทว่มขงั 
กรณีฝนตกไมเ่กนิ 100 มลิลเิมตรใน 1 ชัว่โมง ใหส้ามารถระบายภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 ชัว่โมงครึง่ 
(210 นาท)ี 

 แผนด าเนินการ พ.ศ. 2560 – 2575   และใชง้บประมาณ  40,000  ลา้นบาท 

   
 นอกจากมาตรการตามยทุธศาสตรก์ารจดัการน ้าทว่มและอุทกภยั 
ซึง่สว่นใหญ่เป็นการใชม้าตรการ 
ใชส้ิง่ก่อสรา้ง ซึง่จะมเีงนิลงทุนสงูและระยะเวลาประสบผลสมัฤทธิน์าน 
กรุงเทพมหานครจงึควรพฒันาและ 
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ใชน้วตักรรมใหม่มารว่มด าเนินการดว้ย ไดแ้ก ่

 1. สรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชน โดยสรา้งภาคเีครอืขา่ย 
ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มในการวางแผน      ใหข้อ้เสนอแนะ 
ขอ้ปัญหาอุปสรรคในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าทว่ม 

 2. 
พฒันาและน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชส้นบัสนุนและชว่ยปฏบิตักิารในการป้องกนัและแกไ้ขปัญห
าน ้าทว่มอย่างรวดเรว็ ถูกตอ้ง แม่นย าขึน้ เชน่ 

  - การพยากรณ์ และการคาดการณ์สภาพอากาศ 

  - 
แจง้เตอืนและรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัปัญหาน ้าทว่มและการแกไ้ขใหป้ระชาชนทราบโดยทนัทแีละอยา่งต่อ
เนื่องทัว่ถงึ 
  - พฒันาระบบการควบคุมการท างานโดยอตัโนมตั ิ
เพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานเป็นระบบและถูกตอ้งขึน้ 

  - พฒันาเครือ่งมอื อุปกรณ์และระบบต่าง ๆ 
และน าอุปกรณ์ทีท่นัสมยัมาใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ เพือ่ประหยดัและลดการใชพ้ลงังาน อาทเิชน่ 
อากาศยานโดรน ฯลฯ 

  - พฒันาบุคลากรและพฒันาวจิยันวตักรรมใหม่ ๆ ในการบ ารุงรกัษาระบบระบายน ้า  
กลุ่มที ่3   กลุ่มกรุงเทพใต ้หวัขอ้ แนวทางการด าเนินงานเกีย่วกบัการเตรยีมการ การดแูล 
การจดัสวสัดกิาร       
             ของผูส้งูวยัของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายวาระแหง่ชาต ิเพือ่เขา้สูก่รุงเทพมหานคร 4.0 

             Increase in elderly population 
 จากรายงานส านกับรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

พบวา่ประชากรสงูอายุ ของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มจี านวน ๙๖๗,๔๘๑ คน คดิเป็นรอ้ยละ 
๑๗.๓๑ ของประชากรทีข่ ึน้ ทะเบยีนในกรุงเทพมหานคร  

นโยบายผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร 
 นโยบายที ่๒ สะดวก (Convenient) เดนิทางสะดวก ใชช้วีติสะดวก ขอ้มลูสะดวก 

ซึง่ก าหนดใหม้ ีภารกจิ “ทางแยกหวัใจ ใสใ่จทุกคน” 
ผลกัดนัพฒันาทางแยกส าคญัรวมกบัภาคเอกชนในพืน้ทีใ่หเ้ป็น  

“ทางแยกสะดวกปลอดภยั” ดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกในการสญัจรใชช้วีติของผูพ้กิาร ผูส้งูวยั 
และประชาชน ตามหลกัสากลตามการออกแบบเพือ่ทุกคน พรอ้มขยายการด าเนินงานสูพ่ืน้ทีอ่ื่น ๆ 

ในอนาคต  
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 นโยบายที ่๔ คุณภาพชวีติด ี(Care) การดแูลคุณภาพชวีติประชาชน สิง่แวดลอ้ม 
และระบบนิเวศน์  

ซึง่มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอายุ คอื “Bangkok Special Care” ดแูลผูส้งูอายเุป็นพเิศษ 
ดว้ยการเพิม่ความสะดวกรวดเรว็และความใสใ่จเป็นพเิศษในการบรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
สนัทนาการ บรกิารทีส่ านกังานเขต การเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะอาชพี การเดนิทางดว้ยรถตู ้
และการเดนิทางดว้ยรถตูส้ าหรบัรถเขน็  

แผนพฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) (๖๔ ดชันี) 
 การด าเนินงานดา้นผูส้งูอายขุองกรุงเทพมหานครยงัไม่ประสบความส าเรจ็เทา่ทีค่วร 
(จ านวนดชัน ี

ทีผ่า่นเกณฑป์ระเมนิ = ๔๖.๗%) กระบวนการทีย่งัตอ้งปรบัปรุง ไดแ้ก ่ 

1. ยงัขาดการแปลงแผนไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม    

2. การขาดการถ่ายทอดและสรา้งความเขา้ใจในแผนฯ ใหแ้ก่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน 
ดา้นผูส้งูอายุ    

3. การขาดการบรูณาการและขาดการท างานเชงิรุก  

Contents 
- การเตรยีมความพรอ้มทุกชว่งวยัเพือ่วยัสงูอายทุีม่คีุณภาพ  

- การสง่เสรมิและพฒันาผูส้งูอายุ 
- ระบบคุม้ครองส าหรบัผูส้งูอายุ  
- การบรหิารจดัการแบบบรูณาการเพือ่พฒันางานดา้นผูส้งูอายุ  
- การสง่เสรมิและการพฒันาการวจิยั ระบบขอ้มลู เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
และการตดิตามประเมนิผล  

การเตรยีมความพรอ้มทุกชว่งวยัเพือ่วยัสงูอายทุีม่คีุณภาพ 

- การใหก้ารศกึษาและเรยีนรูก้่อนวยัผูส้งูอายทุีม่คีุณภาพในทุกมติ ิ 

- การสง่เสรมิและการสรา้งวนิยัการออม 

- 
การปลกูจติส านึกถงึคุณค่าของผูส้งูอายแุละการสง่เสรมิสมัพนัธภาพระหวา่งผูส้งูอายุกบัคนทุกวั
ย  

การสง่เสรมิและพฒันาผูส้งูอายุ 
- สง่เสรมิดา้นการท างานและการหารายไดข้องผูส้งูอายุ  
- การสง่เสรมิสุขภาพและการดแูลตนเองของผูส้งูอายุ  
- 
การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มทางสงัคมโดยผา่นการรวมกลุ่มและการสรา้งความเขม้แขง็ขององคก์ร 

about:blank
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ดา้นผูส้งูอายุ และการพฒันาผูส้งูอายุ 
- การสง่เสรมิและสนบัสนุนผูส้งูอายใุหเ้ขา้ถงึสือ่ทุกประเภทและสนบัสนุนสือ่ใหเ้ขา้ถงึผูส้งูอายุ 

และเสรมิคุณคา่ผูส้งูอายุ  
- 

การสง่เสรมิสนบัสนุนใหผู้ส้งูอายมุทีีอ่ยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมแก่ผูส้งูอายแุละครอบครวั 
ระบบคุม้ครองส าหรบัผูส้งูอายุ 

- การคุม้ครองดา้นรายได ้ 

- การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพและสงัคมอย่างบรูณาการ ครบวงจร และมคีุณภาพ 

- การสง่เสรมิศกัยภาพครอบครวั ผูด้แูล และชุมชน ในการเกือ้หนุนผูส้งูอายุ 
- การพฒันาระบบการคุม้ครองผูส้งูอายุ  

การสง่เสรมิและการพฒันาการวจิยั ระบบขอ้มลู เทคโนโลย ีนวตักรรม และการตดิตามประเมนิผล 

- การสนบัสนุนและการสง่เสรมิการวจิยัและพฒันาองคค์วามรูด้า้นผูส้งูอายุ 
- พฒันาระบบขอ้มลูทางดา้นผูส้งูอายุใหถู้กตอ้งและทนัสมยั 

- จดัใหม้รีะบบตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายุ  
ตวัอยา่งโครงการต่าง ๆ  

 - โรงพยาบาลผูส้งูอายบุางขนุเทยีน 

 - คลนิิกเวชศาสตรผ์ูส้งูอายุ 
 - ศนูยส์ง่ต่อเพือ่การพยาบาลต่อเนื่องทีบ่า้น กรุงเทพมหานคร (BMA Home Ward 

Referral Center) 
 - โปรแกรมสง่ต่อเพือ่การพยาบาลต่อเนื่องทีบ่า้น กรุงเทพมหานคร (BMA Home Ward 

Referral Program) 
 - ศนูยน์นัทนาการ คน 3 วยั  

 - ศนูยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดง 
 - บา้นบางแค 2 

 - Bangkok Health Application 
แนวทางการด าเนินการ 

- รณรงคใ์หป้ระชากรในวยัเดก็ วยัหนุ่มสาว วยัท างาน 
ตระหนกัและเตรยีมการเพือ่ยามสงูอายทุุกมติ ิ

- พฒันาระบบขอ้มลูทางดา้นผูส้งูอายใุหถู้กตอ้งและทนัสมยั 

- ลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิ 
- สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของกลุ่มแกนน า ชมรมผูส้งูอายุ 
- ปรบัปรุงดา้นกายภาพ สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม ระบบบรกิารสาธารณะ  
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- ก าหนดมาตรฐานการบรกิารต่างๆ ทีจ่ดัใหผู้ส้งูอายุ 
- เพิม่บทบาทของหน่วยงานในส านกังานเขตในการท างานดา้นผูส้งูอายเุชงิรุก 

- ลดความเหลื่อมล ้าดา้นการเขา้ถงึเทคโนโลย ีทกัษะดา้นดจิทิลั 

- เตรยีมระบบทีจ่ะรองรบัผูส้งูอายทุีต่อ้งการดแูลระยะยาว 
- พฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายใุนมติสิขุภาพและสงัคม  

กลุ่มที ่4  กลุ่มกรุงเทพเหนือ หวัขอ้ แนวทางการด าเนินการจดัระเบยีบเมอืงกรุงเทพมหานครเพือ่เขา้สู ่
            กรุงเทพมหานคร 4.0 

City for all 
 หลกัการ 4.0  - คุณภาพชวีติทีด่,ี ความสะดวก, เศรษฐกจิ, ทุนทางสงัคม 

 Digital   - smart city 
 Creative    - creative city 
 เมอืง  - พืน้ทีเ่ขตลาดพรา้ว บางซื่อ ดอนเมอืง สายไหม หลกัสี ่จตุจกัร 
    - ความทา้ทาย, ความเตบิโตของเมอืง, พืน้ทีก่ารเกษตรน้อยลง  
วเิคราะหส์ภาพพืน้ที ่Zone กรุงเทพเหนือ  

 - จุดพกันกัทอ่งเทีย่ว   - สถาบนัการศกึษาชัน้น า 
 - สวนสาธารณะขนาดใหญ่ - ศนูยร์าชการ 
 - ยา่นพกัอาศยั   - เมอืงสนามบนิ 

 - ชุมทางย่านเศรษฐกจิใหม ่(HUB) 

 - พืน้ทีก่ารเกษตร ความเป็นชนบท (ชุมชนแออดั ประชากรแฝง ประชากรเพิม่ 
ปัจเจกชนคนเมอืง 
   ผงัเมอืง การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ปรมิาณขยะ น ้าทว่ม น ้าเสยี การจราจร อาชญากรรม)  
สรุปประเดน็เพือ่แกไ้ขปัญหาโดยวางยทุธศาสตรก์ารพฒันาเมอืง 
 1. ออกแบบและวางโครงสรา้งพืน้ฐานเมอืง  
         - จดัผงัเมอืงและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 

 2. วางระบบขนสง่สาธารณะเชือ่มต่อระบบหลกั สรา้งและพฒันา Feeder Line เชือ่มเมอืง  
และมกีารเดนิทางทีห่ลากหลาย สรา้งย่านเดนิดใีนแต่ละจุด      

 3. มรีะบบจดัการสิง่แวดลอ้ม 

           - ขยะ   

 - น ้าเสยี              

 - การระบายน ้า 
 4. มรีะบบความปลอดภยัของเมอืง 
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 5. สงัคมชุมชน 

        - พฒันาเศรษฐกจิชุมชนเพือ่รองรบัการเตบิโตของเมอืง 
        - สรา้ง Public Space ใหค้นมปีฏสิมัพนัธ ์

        - ลดความเหลื่อมล ้าในสงัคม เชน่ สรา้งพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัผูม้รีายไดน้้อย 

กลุ่มที ่5  กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก หวัขอ้ 
แนวทางการด าเนินการพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้มของกรุงเทพมหานคร       
   เพือ่เขา้สูก่รุงเทพมหานคร 4.0 
  การก าหนดจุดทิง้ขยะชิน้ใหญ่ 

 เพือ่เปิดใหบ้รกิารแก่ประชาชนในพืน้ที ่ น าขยะชิน้ใหญ่ เชน่ เศษวสัดุก่อสรา้ง เฟอรน์ิเจอรต์่าง ๆ  
และขยะกิง่ไมใ้บไม ้มาทิง้เพือ่พกัรอการคดัแยกและแปรรปูน ากลบัมาใชป้ระโยชน์     

  ขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มของกลุ่มกรุงเทพตะวนัออก (ขอ้มลูทัว่ไป) 

 1. กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก ม ี๙ เขต พืน้ทีร่วม ๖๙๒.๘๓ ตารางกโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ ๔๕ 
ของกรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มเขตทีม่พีืน้ทีอ่ยูร่อบนอก มพีืน้ทีก่วา้งขวาง 
พืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นพืน้ทีส่เีขยีวตลอดจน  ทีด่นิรกรา้ง วา่งเปล่า ทีว่า่งรมิทาง 
เป็นทีข่องเอกชนและภาครฐัทีย่งัไม่ไดร้บัการพฒันา ประชาชนยงัประกอบอาชพีดา้นการเกษตรกนัอยู่ 
             2. ปัจจุบนัเมอืงขยายตวัทัง้ดา้นเศรษฐกจิและดา้นอื่น ๆ 
มจี านวนประชากรเขา้มาอาศยัจ านวน  

1,๕๖๐,๐๐๐ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๒๘.๘๙ ตามทะเบยีนราษฎร กรุงเทพมหานครมปีระชากรแฝง 
(คดิรอ้ยละ 40 จากจ านวนประชากรทัง้หมด 1,๕๖๐,๐๐๐ x 40%=๖๒๔,๐๐๐ คน) เชน่ 

แรงงานต่างดา้วเขา้มาอยูอ่าศยั/ท างาน มสีถานประกอบการ บรษิทั หา้งสรรพสนิคา้ 
อาคารชุดบา้นเอือ้อาทร หมูบ่า้นจดัสรร เพิม่มากขึน้ 

            3. ปัจจบุนัมปีรมิาณขยะมลูฝอยเฉลีย่ จ านวน 1,89๗.๓๗ ตนั/วนั  คดิเป็นรอ้ยละ ๑๘ 
ของขยะในกรุงเทพมหานคร 
  ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม 

       1. ปัญหาการลกัลอบน าขยะมลูฝอยมาทิง้ทีร่กรา้ง วา่งเปล่า ทีว่า่งรมิทาง 
สาเหตุมาจากไม่มสีถานที ่
ทิง้ขยะใหก้บัประชาชนทีจ่ะน าไปทิง้ไดโ้ดยตรง สถานทีท่ิง้ขยะทีม่อียูเ่ป็นของทางราชการ 
ซึง่ไม่เปิดใหบ้รกิารแก่ประชาชน เนื่องจากถูกจ ากดัดว้ยขอ้กฎหมาย (แต่ขยะบางประเภท เชน่ 
เศษวสัดุก่อสรา้ง อฐิ หนิ ฯลฯ  

เปิดใหป้ระชาชนน าไปทิง้ไดท้ีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยอ่อนนุช) 

        2. ปรมิาณขยะเพิม่มากขึน้อย่างต่อเนื่อง  สาเหตุหลกั คอื การขยายตวัทางเศรษฐกจิ 
และประชาชนไม่ใหค้วามรว่มมอืในการลดและคดัแยกขยะก่อนน ามาทิง้  
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แมจ้ะมกีารประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูใ้นการลดและ  
คดัแยกมลูฝอยและการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์แลว้กต็าม  

        3. ประชาชนขาดจติส านึก มกังา่ย ไม่มรีะเบยีบวนิยั ไม่เกรงกลวักฎหมาย   
  การแกไ้ขปัญหาการลกัลอบทิง้ขยะมลูฝอยทีร่กรา้งและทีว่า่งรมิทางของกลุ่มกรุงเทพตะวนัออก 

       1. ทีร่กรา้ง วา่งเปล่า ทีว่า่งรมิทาง จะเป็นของเอกชน หน่วยงานราชการอื่น เชน่ 
กรมทางหลวงระหวา่งเมอืง การทางพเิศษแห่งประเทศไทย ฯลฯ และของกรุงเทพมหานคร 
        2. 
การด าเนินการแกไ้ขปัญหากลุ่มเขตตะวนัออกไดด้ าเนินการตามนโยบายของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหาน
คร ตามหนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที ่กท 1103/791 ลงวนัที ่13 กนัยายน 2560 เรื่อง 
การดแูลรกัษาความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง ดงันี้ 
         2.1  มกีารจดัเกบ็ขยะมลูฝอยในพืน้ทีใ่หเ้สรจ็ก่อนเวลา 05.30 น. 
โดยมกีารประชาสมัพนัธ ์
นดัหมายเวลาและจุดทิง้ขยะ 
         2.2 
จดัเตรยีมรถเรง่ด่วนจดัเกบ็ขยะทีต่กคา้งทิง้นอกเวลาและจดัเจา้หน้าทีต่รวจพืน้ทีส่ม ่าเสมอ 

         2.3 การเฝ้าระวงั ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการลกัลอบทิง้มลูฝอยในทีว่า่งรมิทาง 
โดยจดัท าค าสัง่บรูณาการมอบหมายภารกจิฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

 - ฝ่ายรกัษาความสะอาดฯ เกบ็ขยะทีน่ ามาลกัลอบทิง้ ท าความสะอาด ปรบัปรุงภมูทิศัน์   

        - ฝ่ายเทศกจิ ตรวจตราพืน้ทีแ่ละจบัปรบัผูก้ระท าผดิ 

        - ฝ่ายรายได ้ตรวจสอบการเสยีภาษขีองเจา้ของทีด่นิทีไ่ม่ท าประโยชน์ 

        - ฝ่ายสิง่แวดลอ้มฯ ตรวจสอบ 
ควบคุมและบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุขฯ และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
หากมกีารน าขยะมาทิง้ตามทีด่นิและมสีภาพเป็นแหลง่เพาะเชือ้โรค  

         - ฝ่ายโยธา ส ารวจ 
ตรวจสอบเจา้ของ/ผูค้รอบครองกรรมสทิธิท์ีด่นิรกรา้งวา่งเปล่าโดยประสานส านกังานทีด่นิกรุงเทพมหาน
ครและฝ่ายรายได ้
  การแกไ้ขปัญหาการลกัลอบน าขยะมลูฝอยมาทิง้ทีว่า่งรมิทางบรเิวณทางคูข่นานกาญจนาภเิษก 
ของส านกังานเขตคลองสามวา  
 ทีว่า่งรมิทางบรเิวณทางคูข่นานกาญจนาภเิษก มพีืน้ทีป่ระมาณ 11.2 ตารางกโิลเมตร 
ครอบคลุมพืน้ทีข่อง 3 เขต คอื เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน 
อยูใ่นความรบัผดิชอบของการทางพเิศษแห่งประเทศไทย และกรมทางหลวงระหวา่งเมอืง 
         ปัญหาทีพ่บ คอื จะมปีระชาชนน าขยะชิน้ใหญ่ประเภทวสัดุก่อสรา้งและเฟอรน์ิเจอร ์เชน่ โต๊ะ ตู ้ 
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เตยีง เศษกิง่ไมใ้บไม ้นอกจากนี้ยงัมวีสัดุเหลอืใชจ้ากสถานประกอบการ เชน่ โฟม ฝ้าเพดาน 
มาลกัลอบทิง้อยูเ่ป็นประจ า  
         การแกไ้ขปัญหา คอื  

        1. ส านกังานเขตคลองสามวา 
ไดแ้กปั้ญหาเบือ้งตน้เป็นการบรรเทาทุกขแ์ก่ประชาชนบรเิวณใกลเ้คยีง 
โดยการน ายานพาหนะและอตัราก าลงัร่วมกบักลุ่มกรุงเทพตะวนัออกและส านกัสิง่แวดลอ้ม 

ไปพฒันาท าความสะอาด จดัเกบ็ขยะ และเกรดปรบัพืน้ทีเ่มือ่วนัที ่๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม 25๖๐ 

ไดป้รมิาณขยะ ๙๗๙.๕๙ ตนั 

 2. 
จดัการประชุมหารอืแนวทางและตัง้คณะท างานเพือ่แกไ้ขอยา่งยัง่ยนืเพือ่ก าหนดแผน/มาตรการและการ
สรา้งวนิยัรว่มกบัเจา้ของพืน้ทีค่อืการทางพเิศษแห่งประเทศไทย 

กรมทางหลวงระหวา่งเมอืงและส านกังานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวนัออก ตลอดจนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
ส านกัสิง่แวดลอ้ม ไดข้อ้สรุป คอื 

           - ส านกังานเขตคลองสามวา ปลกูตน้ผกับุง้ฝรัง่ ตัง้วางกระถางตน้ไมท้ีท่ าจากยางรถยนต ์
ตามทีว่า่งรมิทาง  
           - การทางพเิศษฯ และกรมทางหลวง ด าเนินการลอ้มรัว้และปลูกตน้ไม ้ใหเ้ตม็พืน้ที ่11.2 
ตารางกโิลเมตร โดยเป็นผูร้บัผดิชอบจดัซือ้ตน้ไมแ้ละจะมอบใหส้ านกังานเขต ด าเนินการปลกู 

(อยูร่ะหวา่งด าเนินการ) 
         3. 
ตัง้เตน็ทอ์ านวยการและจดัเจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้งสบัเปลีย่นหมุนเวยีนตรวจตราพืน้ทีแ่ละจบัปรบัผูก้ระท าผิ
ดอยา่งเขม้งวด โดยปี ๒๕๖๐ มสีถติกิารจบัปรบั ๑๔ ราย เป็นเงนิ ๑๙,๐๐๐ บาท 

         4. ใหจ้ดัหาจุดทีท่ิง้ขยะชิน้ใหญ่ 
เพือ่ใหป้ระชาชนน าขยะชิน้ใหญ่ไปทิง้ไดโ้ดยตรงไม่ตอ้งผ่านส านกังานเขต ซึง่ยุง่ยากในทางปฏบิตั ิ

ท าใหเ้กดิความไม่สะดวก (ศนูยก์ าจดัขยะมลูฝอยฯ ของส านกัสิง่แวดลอ้ม 

ไม่อนุญาตใหป้ระชาชนน าขยะไปทิง้ไดโ้ดยตรง เนื่องจากถูกจ ากดัดว้ยขอ้กฎหมาย) 
         ปัจจุบนั ยงัมผีูฝ่้าฝืนกระท าผดิและลกัลอบน าขยะมาทิง้อยู ่ไดแ้กไ้ขปัญหา คอื 
จดัเจา้หน้าทีฝ่่าย 
รกัษาฯ และฝ่ายเทศกจิ ออกตรวจพืน้ทีอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
หากพบการกระท าผดิด าเนินการจบัปรบัและจดัรถ 

ชุดเรง่ด่วนออกจดัเกบ็ขยะทนัท ี 
  การก าหนดจุดทิง้ขยะชิน้ใหญ่  
       เพือ่แกไ้ขปัญหา  
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       1. การลกัลอบทิง้ขยะมลูฝอยตามทีร่กรา้ง วา่งเปล่า ทีว่า่งรมิทางสาธารณะ  
       2. การลกัลอบทิง้ขยะชิน้ใหญ่ลงในแมน่ ้า ล าคลอง 
  แนวทางด าเนนิการ  
      1. จดัหาพืน้ทีก่ าหนดเป็นจุดหลกัใหป้ระชาชนน าขยะชิน้ใหญ่มาทิง้ 
รอการคดัแยกเพือ่น ากลบัไปใชป้ระโยชน์ 

โดยใหด้ าเนินงานตามแนวทางของศูนยเ์รยีนรูก้ารจดัการมลูฝอยเขตหนองจอก (หนองจอกโมเดล)  

      2. การประชาสมัพนัธโ์ดยใช ้Social media 

เป็นชอ่งทางในการสือ่สารขา่ว/ประชาสมัพนัธ/์ 

องคค์วามรูแ้ละสรา้งการมสีว่นรว่ม/เสนอแนะขอ้คดิเหน็/แจง้เบาะแสกรณีพบผูก้ระท าผดิ เชน่ 

          2.1 เพจ (Page) “จุดทิง้ขยะชิน้ใหญ่ กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก”  

          2.2 ไลน์แอด (Line@) “จุดทิง้ขยะชิน้ใหญ่ กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก” 

          2.3 จดัท า Application บน Smart Phone  
  ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

        1. ป้องกนัการลกัลอบน าขยะมาทิง้ ท าใหพ้ืน้ทีไ่ม่สะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
เป็นแหล่งเพาะ 
เชือ้โรค 

        2. ป้องกนัปัญหาน ้าทว่มขงัในพืน้ทีข่องกรุงเทพมหานครจากการทิง้ขยะลงในแม่น ้าล าคลอง             
ซึง่กดีขวางทางระบายน ้า 
        3. ท าใหเ้กดิทศันียภาพทีส่วยงาม สะอาด เป็นทีเ่จรญิตาประชาชนทีผ่า่นไปมา 
ตลอดจนนกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วในพืน้ที ่
  ศนูยเ์รยีนรูก้ารจดัการมลูฝอยเขตหนองจอก (หนองจอกโมเดล)  

 บรเิวณสวนไมม้งคล 76 จงัหวดั  พืน้ที ่5 ไร ่ จดัตัง้ขึน้เพือ่แกปั้ญหาการลกัลอบน าขยะชิน้ใหญ่ 
ไปทิง้ทีร่กรา้ง ทีว่า่งรมิทาง โดยรบัขยะชิน้ใหญ่ เชน่ เศษวสัดุก่อสรา้ง เฟอรน์ิเจอรต์่างๆ ฯลฯ 

ซึง่ประชาชน  
สถานประกอบการ ตลาด ฯลฯ คดัแยกเบือ้งตน้มาทิง้และน ามาพกัไวร้อคดัแยก 
และแปรรปูไปใชป้ระโยชน์ 
ต่อไป แบ่งเป็น 

 ๑. ทีท่ิง้เศษผกัและเปลอืกผลไม ้

 ๒. ทีท่ิง้กิง่ไมใ้บไมแ้ละเศษหญา้ 
 ๓. ทีท่ิง้เศษวสัดุก่อสรา้ง 
 ๔. ทีท่ิง้ของเหลอืใชแ้ละขยะชิน้ใหญ่ 
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กลุ่มที ่6  กลุ่มกรุงธนเหนือ หวัขอ้ แนวทางการด าเนินงานดา้นการพฒันาเศรษฐกจิ 
เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ     

            ของคนกรุงเทพมหานครเพือ่เขา้สูก่รุงเทพมหานคร 4.0 
  หลกัการ 
 1. 
ประชาชนในกรุงเทพมหานครไดร้บัการยกระดบัดา้นเศรษฐกจิและสามารถพึง่พาตนเองไดภ้ายใตเ้ศรษฐ
กจิพอเพยีง ลดความเหลื่อมล ้า (ออกจากกบัดกั)  

 2. การทอ่งเทีย่วจุดแขง็ของกรุงเทพมหานคร  
 3. การพฒันาโลกยคุดจิทิลั  

  กลยทุธก์ารขบัเคลื่อน 2 ระดบั  

 จุลภาค (ระดบัเขต)  

 1. แนวทางการด าเนินงานผ่านกลไกการทอ่งเทีย่ว  
 2. แผนพฒันาเศรษฐกจิเพือ่คุณภาพชวีติ  

 3. จดัท างบประมาณแบบโครงการ  
 4. ก าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายและกลุ่มประชากร ในการพฒันา โดยแยกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก ่ 
การทอ่งเทีย่ว ผลติภณัฑ ์และการบรกิาร  
 5. PPP (PLACE/PEOPLE/PRODUCT)  
 6. กรณีตวัอยา่ง เชน่ ชุมชนบา้นบุ  
 มหภาค (ระดบักรุงเทพมหานคร)  
 แผนแม่บท  

 - Web portal เวบ็ทา่ ดา้นทอ่งเทีย่ว เป็นเวป็ทีร่วบรวมเวบ็ไซตต์่าง ๆ 
โดยจดัหมวดหมูใ่หด้งูา่ย 

 - Startup  
 - การพฒันาผลติภณัฑ ์ 

 - การตลาด  
  การบรหิารจดัการ  
 - การทอ่งเทีย่ว 
 - ผลติภณัฑ ์ 

 - การบรกิาร  
 กลุ่มที ่7    กลุ่มกรุงธนใต ้หวัขอ้ แนวทางการเสรมิสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของคน     

               กรุงเทพมหานคร และการสาธารณภยั เพือ่เขา้สูก่รุงเทพมหานคร 4.0 
  การเสรมิสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
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  1. อาชญากรรม 

  2. อุบตัเิหตุ 
  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

 1. อุทกภยั 

 2. ภยัแลง้ 
 3. แผน่ดนิไหวและอาคารถล่ม 

 4. วาตภยั 

 5. สารเคมแีละวตัถุอนัตราย 

 6. ภยัดา้นความมัน่คง  
  อคัคภียั 

  1. เขา้ถงึสถานทีเ่กดิเหตตุามมาตรฐานสากล (ไม่เกนิ 7 นาท)ี 

  2. 
ใหค้วามรูแ้ละสรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชนในการป้องกนัแกไ้ขและวางแผนดา้นอคัคภียั 

 3. เพิม่ประสทิธภิาพของเจา้หน้าทีป้่องกนัและจดัหาวสัดุอุปกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 

  4. พฒันาระบบเตอืนภยัตามมาตรฐานสากล ระบบ colour code alerts 
โดยใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์  

  5. จดัท าแผนทีเ่สีย่งภยัใหเ้ป็นปัจจุบนัและทนัสมยัโดยใชร้ะบบ ICT 

  CCTV 
 1. เพิม่จ านวนกลอ้ง CCTV ใหค้รอบคลุมถงึพืน้ทีเ่อกชน 

 2. มคีวามคมชดั สามารถย่อขยายไดช้ดัเจน 

 3. สามารถเชือ่มโยงไดทุ้กกลอ้งและทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 4. ประชาชนสามารถตรวจสอบและเขา้ถงึไดด้ว้ยตวัเองโดยใชเ้ครือ่งมอืสือ่สารเชงิรุก เชน่ 

สมารท์โฟน สามารถดงึขอ้มลูจากศูนยข์อ้มลูไดโ้ดยตรง (ไม่เกีย่วกบัขอ้มลูดา้นความมัน่คง) 
หรอืสือ่ต่างๆ  

 

2. ภารกิจด้านต่างประเทศ 

2.1 
การต้อนรบัคณะจากสภาบา้นพ่ีเมืองน้องตามโครงการสภาบ้านพ่ีเมืองน้องของสภากรงุเทพมหา
นคร ดงัน้ี    

 2.1.1 การใหก้ารตอ้นรบัคณะยวุทตูจากเมอืงยาชโิย ประเทศญีปุ่่ น รุน่ที ่28 จ านวน 16 
คน  
ในการเยีย่มคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร 
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เนื่องในโอกาสเดนิทางมาแลกเปลีย่นวฒันธรรมยงัประเทศไทยซึง่เป็นโครงการทีด่ าเนินการโดยส านกักา
รศกึษา ระหวา่งวนัที ่26 – 27 มกราคม 2560 

   2.1.2 การรบัรองคณะผูแ้ทนจากสภากรุงโซล สาธารณรฐัเกาหล ี จ านวน 11 คน 
ในการเดนิทางเยอืนสภากรุงเทพมหานคร 
ซึง่เป็นการแลกเปลีย่นการเยอืนระหวา่งกนัและศกึษาดงูานในหวัขอ้ทีท่ ัง้สองเมอืงไดล้งนามขอ้ตกลงฉนัมิ
ตรและในหวัขอ้ทีส่นใจ ระหวา่งวนัที ่3 – 7 กุมภาพนัธ ์2560   

  2.1.3 ประธานและคณะพนัธมติรเพือ่มติรภาพญีปุ่่ น - ไทย สภาจงัหวดัไอจ ิประเทศญีปุ่่ น 
จ านวน ๒๖ คน เขา้เยีย่มคารวะประธานสภากรุงเทพมหานครและสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
เพือ่สง่เสรมิความสมัพนัธแ์ละหารอืถงึความรว่มมอืในอนาคตระหวา่งสภากรุงเทพมหานครและสภาจงัหวั
ดไอจ ิเมือ่วนัองัคารที ่๑๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ 

  2.1.4 คณะผูแ้ทนจากสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น 
เดนิทางเยอืนสภากรุงเทพมหานคร เยีย่มคารวะประธานสภากรงุเทพมหานคร 
เพือ่หารอืเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี 
ตามขอ้ตกลงความสมัพนัธร์ะหวา่งสภากรุงเทพมหานครและสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ 
และเพือ่ก าหนดทศิทางการแลกเปลีย่นทีจ่ะมตี่อไปในอนาคต เมือ่วนัองัคารที ่21 กุมภาพนัธ ์2560 

   2.1.5 คณะผูแ้ทนสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น น าโดยนายมะซยึกู ินากาโอะ  
ประธานสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ เดนิทางเยอืนสภากรุงเทพมหานครเพือ่กระชบัความสมัพนัธ ์ระหวา่งวนัที ่
9 – 13 พฤษภาคม 2560  

   2.1.6 การรบัรองคณะผูแ้ทนจากสภามหานครอนิชอน สาธารณรฐัเกาหล ี จ านวน 10 คน 
เยอืนสภากรุงเทพมหานคร 
ซึง่เป็นการแลกเปลีย่นการเยอืนระหวา่งกนัและศกึษาดงูานในหวัขอ้ทีท่ ัง้สองเมอืงไดล้งนามขอ้ตกลงฉนัมิ
ตรและในหวัขอ้ทีส่นใจตามโครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้องและขยายความสมัพนัธก์บัสภาเมอืงต่างประเทศ 

ระหวา่งวนัที ่22 – 26 พฤษภาคม 2560 

   2.1.7  คณะผูแ้ทนสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น น าโดยนายโทชโิอะ โยชมิรูะ 
ประธานพรรคประชาธปิไตยในสมาคมผูก้ าหนดนโยบายของสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น เขา้พบ 

นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกลุ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนทีส่อง 
เพือ่หารอืถงึความรว่มมอืระหวา่งสภากรุงเทพมหานครและสภาจงัหวดัฟุกุโอกะในอนาคต 

ในวนัพฤหสับดทีี ่3 สงิหาคม 2560  

   2.1.8 คณะผูแ้ทนสภากรุงจาการต์า สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี จ านวน 7 คน 

เดนิทางเยอืนสภากรุงเทพมหานคร ในวนัองัคารที ่ 7 พฤศจกิายน 2560 
เพือ่สานสมัพนัธร์ะหวา่งสภากรุงเทพมหานครและสภากรุงจาการต์า 
รวมทัง้หารอืความร่วมมอืระหวา่งเมอืง 
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2.2 
การเดินทางเยือนตามโครงการสภาบา้นพ่ีเมืองน้องและขยายความสมัพนัธก์บัสภาเมืองต่างประ
เทศ ดงัน้ี  

 2.2.1 คณะสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร รว่มเดนิทางเยอืนสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ 
ประเทศญีปุ่่ น  

ตามโครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้องฯ ระหวา่งวนัที ่27 – 31 มนีาคม 2560  

 2.2.2 คณะผูแ้ทนสภากรุงเทพมหานคร เดนิทางเยอืนสภาจงัหวดัไอจ ิประเทศญีปุ่่ น 

จ านวน 16 คน น าโดยนายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล รองประธานสภากรงุเทพมหานคร คนทีส่อง 
เพือ่ขยายความสมัพนัธแ์ละหารอืเกีย่วกบัการลงนามขอ้ตกลงฉนัมติรในอนาคต ระหวา่งวนัที ่15 – 19 

มถิุนายน 2560 

   2.2.3 คณะสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 14 คน 
เดนิทางเยอืนสภากรุงอลูานบาตอร ์ประเทศมองโกเลยี 

เพือ่กระชบัความสมัพนัธร์ะหวา่งสภากรุงเทพมหานครกบัสภากรุงอลูานบาตอร ์ระหวา่งวนัที ่19 – 23 

เมษายน 2560 

  2.2.4 คณะผูแ้ทนจากสภากรุงเทพมหานครเดนิทางเยอืนกรุงปักกิง่ 
สาธารณรฐัประชาชนจนี  

เพือ่กระชบัความสมัพนัธ ์เนื่องในโอกาสครบรอบความสมัพนัธ ์2๐ ปี 
ระหวา่งสภากรุงเทพมหานครและสภากรงุปักกิง่ 
และรว่มหารอืเพือ่ก าหนดกรอบความร่วมมอืและพจิารณาการลงนามขอ้ตกลงระหวา่งกนัในอนาคต 

ระหวา่งวนัที ่24 – 25 เมษายน 2560     

  2.2.5 คณะผูแ้ทนจากสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 7 คน 
เดนิทางเยอืนสภาประชาชนกรุงฮานอยสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 
และเดนิทางสานสมัพนัธก์บัสภาทอ้งถิน่ของเมอืงหลวงของประเทศสมาชกิอาเซยีน ไดแ้ก ่
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์และสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี ระหวา่งวนัที ่8 – 21 สงิหาคม ๒๕60 

   2.2.6 คณะสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร เดนิทางเยอืนเทศบาลรากุนดา้ 
ราชอาณาจกัรสวเีดน ตามโครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้องและขยายความสมัพนัธก์บัสภาเมอืงต่างประเทศ 

ระหวา่งวนัที ่3 – 9 กนัยายน 2560  

 

3. การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวโุส (ASEAN Senior Officials Meeting)   

   สภากรุงเทพมหานครจดั “การประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโส (ASEAN Senior Officials 

Meeting)”  
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ตามโครงการความสมัพนัธก์บัสภาเมอืงในประเทศอาเซยีน ระหวา่งวนัที ่20 – 22 กนัยายน 2560  
ณ หอ้งรตันโกสนิทร ์โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ 

โดยมเีจา้หน้าทีอ่าวุโสและผูแ้ทนจากสภาเมอืงประเทศสมาชกิอาเซยีน จ านวน 9 ประเทศ 
เขา้ร่วมการประชุม ไดแ้ก ่สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี สาธารณรฐัสงิคโปร ์
สหพนัธรฐัมาเลเซยี และสาธารณรฐัฟิลปิปินส ์
 การประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโส มวีตัถุประสงคด์งันี้  
 1. 
เพือ่สง่เสรมิพฒันาการและสนบัสนุนการแลกเปลีย่นความรว่มมอืดา้นนิตบิญัญตัริะหวา่งสภากรงุเทพมห
านครและสภาทอ้งถิน่ของประเทศสมาชกิอาเซยีน 

 2. เพือ่หารอืถงึความเป็นไปไดแ้ละรปูแบบการจดัประชุมสภามหานครอาเซยีนในปี พ.ศ. 

2561 (ASEAN City Council Meeting 2018)  
 สรุปสาระส าคญัการประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโส (ASEAN Senior Officials Meeting) 

 ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาหวัขอ้ทีจ่ะใชใ้นการประชุมสภามหานครอาเซยีน ในปี พ.ศ. 2561 

(ASEAN City Council Meeting - ACCM 2018 ) 
ซึง่มกี าหนดจดัการประชุมระหว่างวนัที ่26 – 28 กุมภาพนัธ ์2561 
เพือ่เป็นแนวนโยบายใหก้บัประธานสภาของมหานครอาเซยีนใชเ้พือ่การหารอืความร่วมมอืของอาเซยีนใ
นทีป่ระชุมภายในกรอบดา้นนิตบิญัญตัขิองสภาทอ้งถิน่ หวัขอ้ทีม่กีารเสนอในทีป่ระชุม คอื  

 - การสง่เสรมิการแลกเปลีย่นดา้นธุรกจิระหวา่งเมอืงในประเทศสมาชกิอาเซยีน 
และความทา้ทายของความเป็นเมอืง เชน่ ปัญหาการจราจรตดิขดั และมลพษิ  

  - ดา้นการท่องเทีย่ว ดา้นความเชือ่มโยง 
และการเสรมิพลงัใหก้บัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มของเมอืงในประเทศสมาชกิอาเซยีนเพื่อสรา้งค
วามสะดวกใหก้บัการพฒันาอยา่งยัง่ยนืในภมูภิาค  

 - ประเดน็ปัญหาร่วมทีท่บัซอ้นกนัอยู่ เชน่ ดา้นมลพษิ การจราจรทีต่ดิขดั การทอ่งเทีย่ว 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม  

 ประโยชน์โดยรวมทีก่รุงเทพมหานครไดร้บัจากการประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโส (ASEAN 

Senior Officials Meeting)  
 1. 
การสง่เสรมิและกระชบัความสมัพนัธร์ะหวา่งสภากรุงเทพมหานครและสภาเมอืงหลวงของประเทศสมาชิ
กอาเซยีนยิง่ขึน้ 

 2. การแลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ดา้นนิตบิญัญตัริว่มกนั 
โดยเฉพาะปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละทอ้งถิน่ เชน่ ปัญหาดา้นการจราจร มลภาวะ 
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สิง่แวดลอ้มและสาธารณสขุ เป็นตน้ โดยน าวธิกีารแกปั้ญหาของแต่ละเมอืงมาเสนอต่อฝ่ายบรหิาร 
เพือ่น ามาปรบัใชใ้หเ้หมาะสม อกีทัง้ยงัน าความคดิเหน็ต่าง ๆ 

มาบูรณาการแกปั้ญหาร่วมกนัในระดบัพหุพาค ี
อนัจะน ากรุงเทพมหานครและเมอืงหลวงประเทศสมาชกิอาเซยีนไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนืในมติติ่างๆ 
เพือ่ประโยชน์สขุต่อประชาชนในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารของสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร  
หวัขอ้ “สภากรุงเทพมหานครกบัการกา้วสูไ่ทยแลนด ์4.0”  

วนัที ่17 พฤศจกิายน 2560 ณ หอ้งรตันโกสนิทร ์ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร  
และระหวา่งวนัที ่18 – 19 พฤศจกิายน 2560 ณ โรงแรมทซีกิซไ์ฟว ์เมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ี
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วนัที ่17 พฤศจกิายน 2560 
ณ หอ้งรตันโกสนิทร ์ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 
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วนัที ่17 พฤศจกิายน 2560 
ณ หอ้งรตันโกสนิทร ์ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 
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วนัที ่19 พฤศจกิายน 2560 
ณ โรงแรมทซีกิซไ์ฟว ์เมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ี
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วนัที ่19 พฤศจกิายน 2560 
ณ โรงแรมทซีกิซไ์ฟว ์เมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ี
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วนัที ่19 พฤศจกิายน 2560 
ณ โรงแรมทซีกิซไ์ฟว ์เมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ี
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การตอ้นรบัคณะยวุทตูจากเมอืงยาชโิย ประเทศญีปุ่่ น รุน่ที ่28 
เยีย่มคารวะประธานสภากรงุเทพมหานคร 

เนื่องในโอกาสเดนิทางมาแลกเปลีย่นวฒันธรรมยงัประเทศไทยซึง่เป็นโครงการทีด่ าเนินการโดยส านกักา
รศกึษา ระหวา่งวนัที ่26 – 27 มกราคม 2560 
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การตอ้นรบัคณะผูแ้ทนจากสภากรุงโซล สาธารณรฐัเกาหล ีในการเดนิทางเยอืนสภากรุงเทพมหานคร 
ซึง่เป็นการแลกเปลีย่นการเยอืนระหวา่งกนัและศกึษาดงูานในหวัขอ้ทีท่ ัง้สองเมอืงไดล้งนามขอ้ตกลงฉนัมิ

ตรและในหวัขอ้ทีส่นใจ ระหวา่งวนัที ่3 – 7 กุมภาพนัธ ์2560 
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  ประธานและคณะพนัธมติรเพือ่มติรภาพญีปุ่่ น - ไทย สภาจงัหวดัไอจ ิประเทศญีปุ่่ น  
เขา้เยีย่มคารวะประธานสภากรุงเทพมหานครและสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร  

เพือ่สง่เสรมิความสมัพนัธแ์ละหารอืถงึความรว่มมอืในอนาคตระหวา่งสภากรุงเทพมหานครและสภาจงัหวั
ดไอจ ิ 

เมือ่วนัองัคารที ่๑๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ 
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คณะผูแ้ทนจากสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น เดนิทางเยอืนสภากรุงเทพมหานคร  
เยีย่มคารวะประธานสภากรงุเทพมหานคร เพือ่หารอืเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี  

ตามขอ้ตกลงความสมัพนัธร์ะหวา่งสภากรุงเทพมหานครและสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ และเพือ่ก าหนด 

ทศิทางการแลกเปลีย่นทีจ่ะมตี่อไปในอนาคต เมือ่วนัองัคารที ่21 กุมภาพนัธ ์2560 
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การตอ้นรบัคณะผูแ้ทนจากสภามหานครอนิชอน สาธารณรฐัเกาหล ี เยอืนสภากรุงเทพมหานคร  
ซึง่เป็นการแลกเปลีย่นการเยอืนระหวา่งกนัและศกึษาดงูานในหวัขอ้ทีท่ ัง้สองเมอืงไดล้งนามขอ้ตกลงฉนัมิ
ตรและในหวัขอ้ทีส่นใจตามโครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้องและขยายความสมัพนัธก์บัสภาเมอืงต่างประเทศ  

ระหวา่งวนัที ่22 – 26 พฤษภาคม 2560 
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 คณะผูแ้ทนสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น 

เดนิทางเยอืนสภากรุงเทพมหานครเพือ่กระชบัความสมัพนัธ ์ระหวา่งวนัที ่9 – 13 พฤษภาคม 2560 
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คณะผูแ้ทนสภากรุงจาการต์า สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี เดนิทางเยอืนสภากรุงเทพมหานคร ในวนัองัคารที ่
7 พฤศจกิายน 2560 เพือ่สานสมัพนัธร์ะหวา่งสภากรุงเทพมหานครและสภากรงุจาการต์า 

รวมทัง้หารอืความร่วมมอืระหวา่งเมอืง 
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คณะผูแ้ทนจากสภากรุงเทพมหานครเดนิทางเยอืนกรุงปักกิง่ สาธารณรฐัประชาชนจนี  

เพือ่กระชบัความสมัพนัธ ์เนื่องในโอกาสครบรอบความสมัพนัธ ์2๐ ปี  
ระหวา่งสภากรุงเทพมหานครและสภากรงุปักกิง่ และรว่มหารอืเพือ่ก าหนดกรอบความร่วมมอืและ 
พจิารณาการลงนามขอ้ตกลงระหวา่งกนัในอนาคต ระหวา่งวนัที ่24 – 25 เมษายน 2560 

 
 
 
. 
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คณะผูแ้ทนสภากรุงเทพมหานคร เดนิทางเยอืนสภาจงัหวดัไอจ ิประเทศญีปุ่่ น 

เพือ่ขยายความสมัพนัธแ์ละหารอืเกีย่วกบัการลงนามขอ้ตกลงฉนัมติรในอนาคต ระหวา่งวนัที ่15 – 19 

มถิุนายน 2560 
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คณะสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร รว่มเดนิทางเยอืนสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น  

ตามโครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้องฯ ระหวา่งวนัที ่27 – 31 มนีาคม 2560 
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คณะสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร เดนิทางเยอืนสภากรุงอลูานบาตอร ์ประเทศมองโกเลยี  
เพือ่กระชบัความสมัพนัธร์ะหวา่งสภากรุงเทพมหานครกบัสภากรุงอลูานบาตอร ์ 

ระหวา่งวนัที ่19 – 23 เมษายน 2560 
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  คณะผูแ้ทนจากสภากรุงเทพมหานคร 
เดนิทางเยอืนสภาประชาชนกรุงฮานอยสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 

และเดนิทางสานสมัพนัธก์บัสภาทอ้งถิน่ของเมอืงหลวงของประเทศสมาชกิอาเซยีน ไดแ้ก ่ 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

 สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์และสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี ระหวา่งวนัที ่8 – 21 สงิหาคม ๒๕60 
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  คณะผูแ้ทนจากสภากรุงเทพมหานคร 
เดนิทางเยอืนสภาประชาชนกรุงฮานอยสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 

และเดนิทางสานสมัพนัธก์บัสภาทอ้งถิน่ของเมอืงหลวงของประเทศสมาชกิอาเซยีน ไดแ้ก ่ 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

 สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์และสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี ระหวา่งวนัที ่8 – 21 สงิหาคม ๒๕60 
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  คณะผูแ้ทนจากสภากรุงเทพมหานคร 
เดนิทางเยอืนสภาประชาชนกรุงฮานอยสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 

และเดนิทางสานสมัพนัธก์บัสภาทอ้งถิน่ของเมอืงหลวงของประเทศสมาชกิอาเซยีน ไดแ้ก ่ 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

 สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์และสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี ระหวา่งวนัที ่8 – 21 สงิหาคม ๒๕60 
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คณะสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร เดนิทางเยอืนเทศบาลรากุนดา้ ราชอาณาจกัรสวเีดน  
ตามโครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้องและขยายความสมัพนัธก์บัสภาเมอืงต่างประเทศ  

ระหวา่งวนัที ่3 – 9 กนัยายน 2560 
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โครงการสมัมนาระหวา่งสมาชกิสภากรุงเทพมหานครและผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร 

เรือ่ง สภากรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครกบัการกา้วสูไ่ทยแลนด ์4.0 

วนัที ่17 พฤศจกิายน 2560 
ณ หอ้งรตันโกสนิทร ์ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


