
 สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 

(ระหว่างเดือนตลุาคม – ธนัวาคม ๒๕๕๗) 
 

  สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ในคราวประชมุ
สภากรุงเทพมหานคร  สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่๑ (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2557 เมื่อวนัพธุที ่8 
ตุลาคม ๒๕๕7 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ดงันี้   

๑. พลตร ีสทุธชิยั วงษบ์ุบผา    ประธานกรรมการ       
๒. นายธวชัชยั ฟักองักูร รองประธานกรรมการ   
๓. นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ กรรมการ  
๔. นายฉตัรชยั พรหมเลศิ กรรมการ  
5. พลตร ีโชตภิณ จนัทรอ์ยู ่ กรรมการและเลขานุการ 

  

ผูช่้วยเลขานุการ 
1. นางสุดา ชนิวงษ ์ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 

   กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
 
  

ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวปนติา สดุสาคร นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
   กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
   ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 

    คณะกรรมการไดต้ัง้คณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณา ศกึษา ตดิตามและใหข้อ้เสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขปัญหาดา้นการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมซึง่อยูใ่นอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร เชน่ 
โครงสรา้ง การสง่เสรมิอาชพี การจดัสวสัดกิารและการสงเคราะหผ์ูม้รีายไดน้้อย เดก็ สตรแีละคนชรา การ
สงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีคนพกิาร ผูส้งูอายุ กองทุนต่าง ๆ ศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน หอ้งสมดุประชาชนและ
พพิธิภณัฑช์ุมชน โดยไดต้ัง้คณะอนุกรรมการฯ จ านวน 5 คณะดงันี้ 
   1. คณะอนุกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ชุดที ่1 ซึง่ม ีพลตร ีสทุธชิยั วงษ์บบุผา  
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ขตบางเขน ลาดพรา้ว หว้ยขวาง วงัทองหลาง สายไหม วฒันา สวน
หลวง  
บางกะปิ พระโขนง และบางนา 
   2. คณะอนุกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ชุดที ่2 ซึง่ม ีนายธวชัชยั ฟักองักรู  
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ขตบางพลดั บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ จอมทอง ตลิง่ชนั ทววีฒันา  
หนองแขม บางแค บางบอน และภาษเีจรญิ 
   3. คณะอนุกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ชุดที ่3 ซึง่ม ีนายฉตัรชยั พรหมเลศิ  
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ขตจตุจกัร บางซื่อ ดุสติ พระนคร ธนบุร ีคลองสาน บางคอแหลม  
ราษฎรบ์รูณะ ทุง่ครุ และบางขนุเทยีน  



   4. คณะอนุกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ชุดที ่4 ซึง่ม ีนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์  
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ขตดอนเมอืง หลกัสี ่บงึกุม่ คลองสามวา หนองจอก มนีบุร ีลาดกระบงั 
ประเวศ สะพานสงู และคนันายาว 
   5. คณะอนุกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ชุดที ่5 ซึง่ม ีพลตร ีโชตภิณ จนัทรอ์ยู ่ 
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ขตพญาไท ดนิแดง ราชเทว ีป้อมปราบศตัรพูา่ย ปทมุวนั สมัพนัธวงศ ์
บางรกั สาทร ยานนาวา และคลองเตย 
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ผลการด าเนินงาน 
1. รบัทราบข้อมลูการด าเนินงานด้านการพฒันาชมุชน 
 คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัพฒันาสงัคม ส านกัการคลงั 
ส านกังบประมาณกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขต และประธานชุมชนเขตต่าง ๆ ท าใหท้ราบวา่ปัญหาอุปสรรค
ส าคญัในการด าเนินงานดา้นการพฒันาชุมชนมดีงันี้ 
 1.1 ส านักพฒันาสงัคม อุปสรรคในการด าเนินงานของส านกัพฒันาสงัคมคอืงบประมาณทีข่อรบัการ
อุดหนุนจากรฐับาลเพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุละผูพ้กิารรฐับาลจะจดัสรรใหบ้างสว่นประมาณรอ้ยละ 
40 - 50 ในขณะทีท่อ้งถิน่อืน่หรอืต่างจงัหวดัไดร้บัการจดัสรรทัง้หมด ท าใหก้รุงเทพมหานครตอ้งสมทบ
งบประมาณเขา้ไปอกีท าใหไ้ปตดัทอนงบประมาณในการพฒันาดา้นอื่น ๆ 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. ใหส้ ารวจจ านวนผูส้งูอายทุี ่กทม.ตอ้งจา่ยเบีย้ยงัชพีใหซ้ึง่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทกุปี และรายงานขอ้มลู
ใหร้ฐับาลทราบ 
 2. ใหส้ านกัพฒันาสงัคมเพิม่การประชาสมัพนัธ ์เพือ่ใหป้ระชาชนทราบขอ้มลูกจิกรรมโครงการทีจ่ะ
ด าเนินการ 
 1.2 ส านักงานเขตต่าง ๆ อปุสรรคในการด าเนินงานของส านักงานเขตต่าง ๆ ประกอบด้วย 
       1.2.1 ขาดอตัราก าลงั และบางต าแหน่งไม่มบีุคลากรทีป่ฏบิตังิานตรงตามสายงาน เช่น ต าแหน่ง 
นกัสงัคมสงเคราะห ์และนกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีา ตอ้งจา้งอาสาสมคัรและมกีารลาออกบ่อย 
       1.2.2 ไม่มศีนูยร์วมฐานขอ้มลูการใหบ้รกิารสวสัดกิารดา้นต่าง ๆ เชน่ ฐานขอ้มลูผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร 
ท าใหก้ารจ่ายเงนิสวสัดกิารเกดิความซ ้าซอ้น 
     1.2.3 การด าเนินการดา้นพฒันาชุมชนประสบปัญหาดา้นขาดความร่วมมอืจากผูน้ าชุมชนหรอื
ประชาชนในชมุชน เนื่องจากไม่เหน็ความส าคญัของการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มท าใหก้ารพฒันาชุมชนไมป่ระสบ
ผลส าเรจ็เทา่ทีค่วร 
     1.2.4 การจา่ยเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุผูพ้กิารชว่งตน้ปีงบประมาณล่าชา้เนื่องจากไดร้บัโอนงบประมาณ
จากรฐับาลล่าชา้ ประชาชนไม่เขา้ใจกจ็ะมกีารรอ้งเรยีน  
     1.2.5 ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมอืง ประชาชนบางชุมชนเกดิความขดัแยง้กนัสง่ผลต่อการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องเจา้หน้าที ่



     1.2.6 ปัญหาการพฒันาดา้นกายภาพทีใ่ชง้บประมาณของกรุงเทพมหานครตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมให้
ใชท้รพัยส์นิจากเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ บางแห่งมปัีญหาในการตดิตามหาเจา้ของทีด่นิ 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. ควรมสีวสัดกิารดา้นต่างๆ  เชน่ ค่ารกัษาพยาบาล คา่เล่าเรยีนบุตรใหแ้ก่อาสาสมคัรผูป้ฏบิตังิานเพือ่
เป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจ 
 2. ควรมศีนูยร์วบรวมขอ้มลูเป็นระบบเชือ่มโยงแบบออนไลน์ในภาพรวมทัง้หมดเชน่เดยีวกบัขอ้มลูดา้น
ทะเบยีนราษฎร ์เพือ่ใหก้ารตรวจสอบขอ้มลูเป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเรว็และถูกตอ้งและลดปัญหาการรบั
สวสัดกิารซ ้าซอ้น 
 3. ควรสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาขนอยา่งจรงิจงัและต่อเนื่อง และเพิม่การประชาสมัพนัธท์ า
ความเขา้ใจกบัประชาชนใหม้ากขึน้ 
 4. ประสานขอขอ้มลูเจา้ของทีด่นิจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กรมทีด่นิ เป็นตน้ 
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 1.3 ชุมชน ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานด้านการพฒันาชมุชนของชุมชน ประกอบด้วย 
                1.3.1 ชุมชนไม่สามารถเขยีนแผนชุมชนพึง่ตนเองตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไดเ้อง 
                1.3.2 แบบฟอรม์ในการจดัท าแผนชุมชนพึง่ตนเองในปัจจุบนั ซงึออกแบบโดยส านกัพฒันาสงัคม
ไม่เหมาะสมกบัภมูปัิญญาของชุมชน                      
               1.3.3  ไม่ไดร้บัการพจิารณาอนุมตัแิผนชุมชนพึง่ตนเองตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ท าให้
เกดิความทอ้ถอยในการน าเสนอแผนฯ เพือ่จะพฒันาชุมชนของตนเอง 
       1.3.4 การจา่ยเงนิคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัการสนบัสนุนการพฒันาชุมชน ด าเนินการตามระเบยีบ
กรุงเทพมหานครวา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจ่ายเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ การน าสง่เงนิและการตรวจเงนิ พ.ศ. 
2555 และระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัการสนบัสนุนการพฒันาชุมชน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2555  
โดยมขีัน้ตอนการเบกิจ่ายดงันี้  
      1. คณะกรรมการชุมชนใหค้วามเหน็ชอบรายการค่าใชจ้่ายและจ านวนเงนิเพือ่การ
ด าเนินงานของ 
                             คณะกรรมการชุมชน 
      2. คณะกรรมการชุมชนส ารองจ่ายเงนิคา่ใชจ้่ายเพือ่การด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
ตาม 
                             รายการทีเ่หน็ชอบ 
      3. คณะกรรมการชุมชนรวบรวมใบส าคญัการจ่ายเงนิทีไ่ดจ้่ายเงนิล่วงหน้าและน าไปเบกิ
ตาม   
                             อตัราการเบกิจ่ายซึง่ก าหนดไวต้ามจ านวนบา้นทีม่ทีะเบยีนบา้นของแตล่ะชุมชน ดงันี้ 
           - ชุมชนทีม่จี านวนบา้นไม่เกนิ 200 หลงัเบกิจ่ายไดไ้ม่เกนิชุมชนละ 5,000 บาทต่อเดอืน 



           - ชุมชนทีม่จี านวนบา้นตัง้แต่ 201 - 500 หลงั เบกิจ่ายไดไ้ม่เกนิชุมชนละ 7,500 บาทต่อ
เดอืน 
           - ชุมชนทีม่จี านวนบา้นตัง้แต่ 501 หลงัขึน้ไปเบกิจ่ายไดไ้ม่เกนิชุมชนละ 10,000 บาทต่อ
เดอืน    
        ซึง่ปัญหาอุปสรรคส าคญัคอืคณะกรรมการชุมชนตอ้งส ารองจ่ายเงนิคา่ใชจ้่ายเพือ่การด าเนินงาน
ของคณะกรรมการชุมชน หากกรรมการชุมชนไม่มคีวามพรอ้มดา้นการเงนิกจ็ะไดร้บัความเดอืดรอ้น หรอืงดเวน้
การจดักจิกรรมในชุมชน ท าใหเ้ป็นอุปสรรคส าคญัในการทีจ่ะพฒันาชุมชน 
        1.3.5  ไม่ไดร้บัคา่ตอบแทนจากการปฏบิตัหิน้าทีผู่น้ าชุมชน 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. ส านกังานเขตควรก าหนดใหเ้จา้หน้าทีข่องเขตเป็นทีป่รกึษา ก ากบัดแูล และเป็นพีเ่ลีย้งใหแ้กผู่น้ า
ชุมชน 
ในการจดัท าแผนชุมชนพึง่ตนเองตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างใกลช้ดิ 
           2. ใหส้ านกัพฒันาสงัคมออกแบบแบบฟอรม์ในการจดัท าแผนชุมชนพึง่ตนเองใหมใ่หเ้หมาะสม งา่ยต่อ
การท าความเขา้ใจของผูน้ าชุมชน เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูน้ าชุมชนใหม้ากทีส่ดุ เนื่องจากผูน้ า
ชุมชนบางคนอาจจะไม่มคีวามรูใ้นการจดัท าแผนต่าง ๆ แต่เป็นผูท้ีม่คีวามเสยีสละพรอ้มทีจ่ะอุทศิตนท างานเพือ่
สงัคม เพือ่ชุมชนของตนเอง  
  3. คณะกรรมการพจิารณาอนุมตัแิผนชุมชนพึง่ตนเองตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงควรพจิารณา
ดว้ยความเป็นธรรม 
           4. เสนอใหฝ่้ายบรหิารกรุงเทพมหานครแกไ้ขระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเบกิจ่ายค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการ
สนบัสนุนการพฒันาชุมชน โดยก าหนดมาตรการวา่ใหชุ้มชนสามารถยมืเงนิทดรองใชใ้นราชการได ้และเมือ่
ไดร้บัเงนิไปแลว้ตอ้งด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 1 เดอืนและถา้หากชุมชนเบกิจา่ยไม่ครบตามทีร่ะเบยีบฯ 
ก าหนดใหย้กยอด 
ไปเบกิจ่ายในเดอืนอื่นได ้ในปีงบประมาณเดยีวกนั เพือ่ใหเ้กดิความคล่องตวัในการปฏบิตังิานเนื่องจากเหน็วา่
กรรมการชุมชนเป็นผูท้ีม่คีวามเสยีสละ อุทศิตนเพือ่สว่นรวมแลว้ไมค่วรจะตอ้งมาแบกรบัภาระเรือ่งเงนิอกี 
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 5. อยูร่ะหวา่งการพจิารณาศกึษารายละเอยีดของคณะกรรมการฯ วา่จะสามารถจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้ก่
กรรมการชุมชนไดห้รอืไม่ 
 
2. การพฒันาด้านท่ีอยู่อาศยัชุมชนริมคลองในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 
 คณะกรรมการฯ ไดล้งพืน้ทีร่ว่มกบัส านกังานเขตเพือ่ตรวจเยีย่มชุมชนรมิคลองในพืน้ทีเ่ขตดอนเมอืง
และ 
หลกัสี ่พบวา่มบีา้นเรอืนประชาชนรุกล ้าคลองเปรมประชากรทัง้สองฝัง่ซึง่เป็นการขดัขวางการระบายน ้า 
นอกจากนี้ยงัมปัีญหาขยะและน ้าเน่าเสยี คณะกรรมการฯ มแีนวคดิทีจ่ะพฒันาคลองโดยยกบา้นเรอืนประชาชน
ขึน้จากคลองและจดัระเบยีบชุมชนรมิคลองในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร จงึไดล้งพืน้ทีเ่พือ่ศกึษาแบบอย่างการ



พฒันาชุมชนรมิคลองทีชุ่มชนบางบวั เขตบางเขน ซึง่ไดม้กีารจดัตัง้โครงการบา้นมัน่คงไดป้ระสบผลส าเรจ็ 
พรอ้มกบัไดเ้ชญิหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งคอืสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนซึง่เป็นผูด้ าเนินการโครงการบา้นมัน่คง
รว่มใหข้อ้มลูดว้ย โดยการด าเนินกจิกรรมในการแกไ้ขปัญหาเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยัของชุมชนรมิคลองมขี ัน้ตอนดงันี้ 
 1. เปิดเวทที าความเขา้ใจ จนชาวบา้นเขา้ใจแลว้แตล่ะชมุชนเลอืกคณะกรรมการกลุ่มออมทรพัยเ์พือ่ที่
อยูอ่าศยัของแต่ลุชุมชน 
 2. ก าหนดกตกิาหาคณะท างานและออมทรพัย ์โดยหากตอ้งเช่าทีด่นิเพือ่สรา้งทีอ่ยูอ่าศยัตามโครงการ
บา้นมัน่คง สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนจะใหเ้งนิชว่ยเหลอืประชาชนรอ้ยละ 27 และมเีงนิเพิม่เตมิใหอ้กีจ านวน
หนึ่งเป็นการสรา้งแรงจงูใจในการพฒันาและเป็นการแบ่งเบาภาระ สว่นเงนิทีเ่หลอืประชาชนจะตอ้งใชเ้งนิออม
และสนิเชือ่  
 3. การตัง้กลุ่มยอ่ยและส ารวจขอ้มลู เมือ่มกีารออมเงนิกนัจนเหน็ไดว้า่มคีวามเขม้แขง็ภายในกลุม่แลว้มี
การแบ่งกลุ่มยอ่ยเพือ่ดแูลชว่ยเหลอืกนัเชือ่มโยงกลุ่มใหญ่ละไดร้บัรูปั้ญหาและความตอ้งการของชาวบา้น มกีาร
แบ่งงานกนัท า ร่วมกนัส ารวจขอ้มลูรายครวัเรอืน ขอ้มลูพืน้ฐานต่าง ๆ เป็นการส ารวนแบบมสีว่นรว่มของ
ชาวบา้นท าใหไ้ดข้อ้มลูตามความเป็นจรงิ เชน่ เรือ่งหนี้สนิ และเปิดเวทชีาวบา้น 
 4. การจดัสทิธทิีอ่ยูอ่าศยั จดัเวทแีสดงสทิธใินแต่ละกลุ่มยอ่ย 
 หลงัจากนัน้คณะกรรมการฯ  ไดป้ระชุมรว่มกบัผูแ้ทนจากสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน กระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ท าใหท้ราบวา่กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยม์ี
นโยบายในการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัชุมชนรมิคลองในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทีร่ฐับาลมนีโยบายท าฟลดัเวยใ์นคลอง
ระบายน ้าหลกั 10 คลอง ไดแ้ก่ คลองเปรมประชากร คลองบางเขน คลองลาดพรา้ว คลองสอง คลองสามวา 
คลองลาดบวัขาว คลอง 
พระยาราชมนตร ีคลองบางซื่อ คลองประเวศบุรรีมย ์และคลองพระโขนง  โดยกระทรวงพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษยม์มีาตรการในการด าเนนิการดงันี้  
 1. สรา้งบา้นมัน่คงเชน่เดยีวกบัทีค่ลองบางบวั  เขตบางเขน 
 2. หาทีด่นิใหเ้ชา่สรา้งทีอ่ยูอ่าศยัในราคาถูก 
 3. การเคหะแห่งชาตสิรา้งแฟลตใหป้ระชาชนเช่าชือ้ 
 4. หากประชาชนไม่ใหค้วามรว่มมอืในการพฒันากจ็ะด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 ขณะน้ีชุมชนพรหมสมัฤทธิแ์ละชุมชนรว่มพฒันา ซึง่ตัง้อยูร่มิคลองเปรมประชากร เขตดอนเมอืง 
ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร ไดเ้ขา้รว่มโครงการโดยชุมชนพรหมสมัฤทธิไ์ดต้ัง้สหกรณ์ออมทรพัยแ์ละตัง้
คณะท างานแลว้สว่นชุมชนรว่มพฒันาไดเ้ริม่เขา้สูก่ระบวนการแลว้ และคณะกรรมการฯ จะยืน่ญตัตเิขา้สูก่าร
พจิารณาของสภากรุงเทพมหานคร  
เพือ่ใหผู้บ้รหิารกรุงเทพมหานครก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพือ่พฒันาทีอ่ยูอ่าศยัชุมชนรมิคลองใหช้ดัเจน
และสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลเพือ่ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการในทศิทางเดยีวกนั  
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 ข้อเสนะแนะของคณะกรรมการฯ 



 ควรน าเสนอเรือ่งการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัรมิคลองในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครใหเ้ป็นวาระแหง่ชาต ิเพือ่ใหม้ี
งบประมาณและการพฒันาอย่างต่อเนื่อง  
 
3. พิจารณาเร่ืองร้องเรียน 
 คณะกรรมการฯ ไดร้บัมอบหมายจากประธานสภากรุงเทพมหานครใหพ้จิารณาเรือ่งรอ้งเรยีน ผูร้อ้ง
เป็นประธานชุมชนแห่งหนึ่งในพืน้ทีเ่ขตตลิง่ชนั ซึง่ไดข้อใหป้ฏริปูระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยชุมชนและ
กรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ในประเดน็การทีไ่ม่มสีวสัดกิารหรอืค่าตอบแทนการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ
ชุมชน และการทีจ่ะจดัตัง้ชมุชน ซึง่ตามระเบยีบฯ ก าหนดวา่ “จ านวนบา้นทีป่ระชาชนมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้น 
ไม่น้อยกวา่หนึ่งรอ้ยหลงั” ซึง่ผูร้อ้งเหน็วา่เป็นการกดีกนัชุมชนขนาดเลก็ คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบั
ส านกัพฒันาสงัคม และส านกังานเขตตลิง่ชนั แลว้มขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 1. ในการจดัตัง้ชุมชนควรแบ่งชุมชนออกเป็น  2 ประเภท 
     - เชงิปรมิาณ คอื มจี านวน 100 หลงัคาเรอืนขึน้ไป 
     - เชงิคุณภาพ คอื มจี านวน 50 หลงัคาเรอืนขึน้ไปแต่มกีารท ากจิกรรมร่วมกนัมาก่อนและมคีวาม
เขม้แขง็ มผีลงานชดัเจนไดร้บัรางวลัจากการรวมตวักนัท ากจิกรรมดา้นใดดา้นหนึ่ง 
 2. กรุงเทพมหานครควรก าหนดแนวทางในการบรหิารจดัการชุมชนแต่ละประเภทแตกต่างกนัตาม
ลกัษณะของชมุชนและลกัษณะทางกายภาพ 
           3. กรุงเทพมหานครควรแกไ้ขระเบยีบวา่ดว้ยชุมชนและกรรมการชุมชนฯ โดยก าหนดความสมัพนัธ์
ระหวา่งส านกังานเขตและชมุชนพรอ้มทัง้แนวทางในการบรหิารจดัการชุมชนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนเป็นชุมชนตาม
ระเบยีบของกรุงเทพมหานครไวด้ว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะกรรมการฯ ประชมุร่วมกบัส านักงานเขตบางเขน 
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน และคณะกรรมการชุมชนบางบวั เขตบางเขน 

เพื่อรบัทราบรายละเอียดการจดัตัง้โครงการบ้านมัน่คง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการฯ ลงพืน้ท่ีเพ่ือเย่ียมชมการด าเนินงานของ 

ชุมชนหมู่บา้นรุ่งสว่างวิลเลจ เขตบางเขน 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


