
 สรปุผลงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 
คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 

 

  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. ติดตามผลการด าเนินงานด้านการพฒันาชุมชนของส านักงานเขตบางขนุเทียน 
 คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมไดป้ระชุมและลงพืน้ทีร่ว่มกบัส านกังานเขตบางขนุ
เทยีนเพือ่ตดิตามผลการด าเนินงานดา้นการพฒันาชุมชนชายทะเลของส านกังานเขตบางขนุเทยีน สรุปไดด้งันี้ 
 ชมุชนบรเิวณชายทะเลบางขนุเทยีน ม ี4 ชุมชน ประกอบดว้ย  
 1. ชุมชนแสนตอ 
 2. ชุมชนศรกีมุาร  
 3. ชุมชนเสาธง 
 4. ชุมชนชายทะเลบางขนุเทยีน 
 สภาพทัว่ไป มพีืน้ทีเ่ป็นป่าชายเลน ตดิชายฝัง่ทะเลอ่าวไทย มพีืน้ทีป่ระมาณ 8,480 ไร่ จ านวน
ประชากร 225 ครวัเรอืน 236 หลงัคาเรอืน นบัถอืศาสนาพุทธ บา้นเรอืนสว่นใหญ่ตัง้อยูบ่รเิวณรมิคลอง มบี่อ
ส าหรบัเลีย้ง 
สตัวน์ ้า คลองทีส่ าคญั ไดแ้ก่ คลองพทิยาลงกรณ์ คลองศรกีุมาร คลองเสาธง คลองแสนตอ คลองประมง (โล่ง)  
คลองขนุราชพนิิจใจ 
 อาณาเขตของชุมชน 
 ทศิเหนือ   จรดคลองพทิยาลงกรณ์ 
 ทศิใต ้  จรดทะเลอ่าวไทย 
 ทศิตะวนัออก จรดคลองขนุราชพนิิจใจ จงัหวดัสมุทรปราการ 
 ทศิตะวนัตก จรดคลองเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 
 การประกอบอาชีพ 
 1. เกษตรกรรมเลีย้งสตัวน์ ้า เชน่ กุง้กุลาด า กุง้แชบ๊วย หอยแครงฯ และรบัจา้งทัว่ไป ประชาชนสว่น
ใหญ่ไม่มทีีด่นิท ากนิเป็นของตนเอง (เชา่ทีด่นิท ากนิ) ประมาณ 60 เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ที ่
 2. คา้ขาย  
 การคมนาคม 
 เสน้ทางสญัจรในชุมชน 



 - ทางรถจกัรยานยนต ์เป็นทาง คสล. และทางเดนิไมเ้ลยีบบ่อเลีย้งสตัวน์ ้า แต่ครอบคลุมทัง้ชุมชน เคย
มปีระชาชนรอ้งขอใหท้ าถนนเขา้ไป ผูบ้รหิารเหน็วา่หากท าเป็นถนนระบบนิเวศจะเปลีย่นไปจงึไม่เหน็ดว้ย 
อาจจะกลายเป็นทีท่อ่งเทีย่ว รสีอรท์ 
 - ทางเรอื ใชค้ลองพทิยาลงกรณ์ คลองประมง (โล่ง) คลองตนั คลองศรกีุมาร คลองเสาธง และคลอง
แสนตอ 
 สถานทีส่ าคญัของชุมชนอยูบ่รเิวณคลองประมง (โล่ง)  
 - ศาลเจา้พอ่ขนุเจา้เมอืงและศาลเจา้แม่ศรนีิล 
 ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชุมชน 
 1. การกดัเซาะชายฝัง่ทะเล สรา้งความเสยีหายใหก้บัพืน้ทีบ่รเิวณชายฝัง่ เกดิจากปัญหาคลื่นลม การ
ทรุดตวัของแผน่ดนิ การท าลายป่ายชายเลน การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ  
 2. การคมนาคม สามารถสญัจรทางเรอืเป็นหลกั และทางรถจกัรยานยนตบ์างสว่น ตอ้งการถนนให้
รถยนตส์ามารถแล่นเขา้ไปได ้และขอทางเทา้ คสล. เพิม่เตมิในบางจุด 
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 3. หอยแครงทีเ่กษตรกรเลีย้งไวใ้นพืน้ทีต่ายเป็นจ านวนมากสรา้งความเสยีหายใหก้บัเกษตรกรนบั 100  
ลา้นบาท โดยสาเหตุมาจากเชือ้แบคทเีรยีทีป่นเป้ือนมากบัน ้า 
 4. ไฟฟ้าแสงสวา่งในชุมชนบางพืน้ทีไ่ม่ทัว่ถงึ เนื่องจากบา้นกระจายอยู่ห่างกนั การปักเสาคา่ใชจ้่ายสงู 
 5. ทางเดนิศกึษาธรรมชาตป่ิาชายเลนช ารุด 
 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. ใหม้กีารปักไมไ้ผท่ าแนวชะลอคลื่นของกรุงเทพมหานครโดยส านกัการระบายน ้า และในอนาคต
ส านกัการระบายน ้าจะขอจดัสรรงบประมาณเพือ่สรา้งเป็นแนวเขือ่น ป้องกนัการกดัเซาะและเจา้ของทีด่นิท า
แนวป้องกนัการกดัเซาะทีด่นิของตน 
 2. ขอจดัสรรงบประมาณเพือ่สรา้งทางเดนิ คสล. เพิม่เตมิในชุมชน โดยการของบประมาณจากโครงการ 
SML ใหชุ้มชนเป็นผูด้ าเนนิการเอง และใชง้บประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
ซ่อมแซมบางสว่น 
 3. ประสานกรมประมงและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมาแกไ้ขปัญหา ใหค้ าแนะน า และหาแนวทางชว่ยเหลอื
เกษตรกร 
 4. ประสานการไฟฟ้านครหลวงเพือ่ด าเนนิการส ารวจและตดิตัง้ 
 5. ใหส้ านกังานเขตบางขนุเทยีนขอจดัสรรงบประมาณเพือ่ซ่อมปรบัปรุงทางเดนิศกึษาธรรมชาตป่ิาชาย
เลน ซึง่เป็นสะพานไมโ้ดยใหป้รบัปรุงเป็นสะพานทางเดนิ คสล. เพือ่ความคงทนถาวร ไมต่อ้งเสยีงบประมาณใน
การซ่อมแซมปรบัปรุงบ่อยครัง้ คณะกรรมการฯ ไดย้ืน่ญตัตขิอใหก้รงุเทพมหานครปรบัปรุงสะพานทางเดนิชม
ธรรมชาต ิ
ป่าชายเลนบางขนุเทยีนใหม้คีวามคงทนถาวร และญตัตดิงักล่าวเขา้สูก่ารพจิารณาของสภากรุงเทพมหานครใน
คราวประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่2 ครัง้ที ่3 เมือ่วนัพธุที ่22 เมษายน 2558  
สภากรุงเทพมหานครมมีตเิหน็ชอบและยนืยนัมตทิีป่ระชุมใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป และใน



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานครไดม้กีารจดัสรรงบประมาณในการปรบัปรุงทางเดนิศกึษาธรรมชาต ิ
ป่าชายเลนแลว้  
 
2. ติดตามผลการด าเนินงานด้านการพฒันาชุมชนของชุมชนท่ีท าการเกษตร ส านักงานเขตคลองสาม
วา 
 คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมไดป้ระชุมและลงพืน้ทีร่ว่มกบัส านกังานเขตคลอง
สามวาเพือ่ตดิตามผลการด าเนินงานดา้นการพฒันาชุมชนของชุมชนทีท่ าการเกษตรของส านกังานเขตคลองสามวา 
สรุปไดด้งันี้ 
 เขตคลองสามวามพีืน้ทีป่ระมาณ 110.686 ตารางกโิลเมตร สภาพพืน้ทีโ่ดยรวมเป็นพืน้ทีเ่กษตร เป็น
เขตทีอ่ยูบ่รเิวณฝัง่ตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร ซึง่มอีาณาเขตทศิเหนือตดิต่อกบัอ าเภอล าลกูกา จงัหวดั
ปทุมธานี ทศิใตต้ดิต่อกบัเขตมนีบุร ีทศิตะวนัออกตดิต่อกบัเขตหนองจอก ทศิตะวนัตกตดิต่อกบัเขตสายไหม 
บางเขน และ 
คนันายาว เขตคลองสามวาแบ่งออกเป็น 5 แขวง ไดแ้ก ่แขวงสามวาตะวนัตก แขวงสามวาตะวนัออก แขวงบาง
ชนั แขวงทรายกองดนิ และแขวงทรายกองดนิใต ้มปีระชากรทัง้หมด 178,117 คน มจี านวนชุมชน 81 ชุมชน 
มหีมูบ่า้นจดัสรร 140 หมูบ่า้น โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครม ี18 แหง่ ถนนสายส าคญัมจี านวน 6 สาย ไดแ้ก่ 
ถนนพระยาสเุรนทร ์ถนนเลยีบคลองสองและถนนคูบ้อน ถนนหทยัราษฎร ์ถนนไมตรจีติ ถนนนมิติใหม่ และถนน 
ประชารว่มใจ ซึง่ถนนทัง้ 6 สายอยูใ่นความดแูลของส านกัการโยธา ซึง่จะมปีระชาชนรอ้งเรยีนมาทีส่ านกังาน
เขตใหไ้ปซ่อมแซมถนน ทางส านกังานเขตกต็อ้งประสานไปยงัส านกัการโยธาเพือ่มาด าเนินการปรบัปรุง
ซ่อมแซม สถานีต ารวจม ี4 สถานี สถานทีส่ าคญัทางศาสนาประกอบดว้ย วดั 11 แห่ง มสัยดิ 9 แห่ง ส านกัสงฆ ์
5 แห่ง มสีถานพยาบาลจ านวน 1 แห่งคอื ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 64 และในอนาคตจะมโีรงพยาบาล 1 แห่ง 
ขณะนี้อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง  
ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณถนนไมตรจีติ 
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 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส านกังานเขตคลองสามวามศีนูยบ์รกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรประจ าแขวง ม ี3 ศนูย ์
ไดแ้ก่ ศนูยบ์รกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรประจ าแขวงสามวาตะวนัออก  ศนูยบ์รกิารและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ทางการเกษตรประจ าแขวงสามวาตะวนัตก และศนูยบ์รกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรประจ าแขวง 
ทรายกองดนิ 
 พืน้ทีก่ารเกษตรมทีัง้หมด 22,371 ไร ่โดยแยกประเภทไดด้งันี้ 
 - ท านา 18,484 ไร ่มเีกษตรกร 685 ราย สายพนัธุข์า้วทีป่ลกู ไดแ้ก่ หอมมะล ิ105 ปทุมธานี 1 กข 31 
กข 41 กข 47 กข 49 กข 51 สพุรรณบุร ี1 พษิณุโลก 2 และขา้วไรซเ์บอรร์ี ่ 
 - ประมง 2,073 ไร ่มเีกษตรกร 484 ราย สายพนัธุท์ีเ่ลีย้ง ไดแ้ก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลา
ตะเพยีน ปลายีส่ก และกุง้ขาวแวนาไมล ์ 



 - ไรห่ญา้ 693.75 ไร่ มเีกษตรกร 119 ราย สายพนัธุท์ีป่ลกู ไดแ้ก่ หญา้มาเลเซยี หญา้นวลน้อย  
หญา้เบอรม์วิดา้ และหญา้ญีปุ่่ น 
 - ไมผ้ล 421 ไร ่มเีกษตรกร 140 ราย 
 - ผกั 27 ไร่ มเีกษตรกร 36 ราย  
 ปัญหาในการด าเนินงานด้านการพฒันาชุมชน 
 1.ชุมชนชานเมอืงในพืน้ทีเ่ขตคลองสามวาปัจจุบนัประชาชนทีอ่ยูอ่าศยัในชุมชนจะมพีฤตกิรรมเหมอืน
คนในชุมชนเมอืง ต่างคนต่างอยู ่ขาดความร่วมมอืร่วมใจกนั 
 2. ชุมชนเกษตรกรรมจะประสบปัญหาขาดช่องทางในการจ าหน่ายพชืผลทางการเกษตร  
 3. การขาดเครือ่งมอืสว่นกลางใหก้บัเกษตรกร เชน่ เครือ่งอดัฟาง ท าใหเ้กษตรกรเผาหญา้และฟางขา้ว 
สง่ผลใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้มตามมาและประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงไดร้บัความเดอืดรอ้น 
 4. ปัญหาการขาดแคลนเมลด็พนัธุข์า้ว 
 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. ปัญหาการขาดความรว่มมอืร่วมใจกนั ส านกังานเขตตอ้งมกีารรณรงคแ์ละสรา้งจติส านึกใหป้ระชาชน
รกัและหวงแหนชุมชนถิน่ทีอ่ยูข่องตนเองและรว่มกนัพฒันาชุมชนใหน่้าอยู่ 
 2. กรุงเทพมหานครควรจดัหาชอ่งทางการจ าหน่ายพชืผลทางการเกษตรใหแ้กเ่กษตรกร 
 3. กรุงเทพมหานครควรสนบัสนุนเครือ่งมอืสว่นกลางใหก้บัเกษตรกร เชน่ เครือ่งอดัฟาง โดยกระจาย
ใหแ้ก่ศนูยบ์รกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรใหค้รบทุกศนูยเ์พือ่เกษตรกรจะไดใ้ชบ้รกิารอดัฟางแลว้
น าไปขายเพิม่รายไดอ้กีทางหนึ่ง และยงัเป็นการลดปัญหาไฟไหมห้ญา้ เผาฟาง และลดปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม
ไดอ้กีดว้ย  
 4. ส าหรบัปัญหาการขาดแคลนเมลด็พนัธุข์า้ว คณะกรรมการฯ ไดย้ืน่ญตัตขิอใหก้รุงเทพมหานคร
สง่เสรมิสนบัสนุนใหม้โีครงการธนาคารเมลด็พนัธุข์า้วชุมชนเขตคลองสามวา และญตัตดิงักล่าวเขา้สูก่าร
พจิารณาของสภากรุงเทพมหานครในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่2 (ครัง้ที ่5) 
ประจ าปีพทุธศกัราช 2558 เมือ่วนัพุธที ่6 พฤษภาคม 2558 สภากรงุเทพมหานครมมีตเิหน็ชอบ และยนืยนัมติ
ทีป่ระชุมใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานครไดม้กีาร
จดัสรรงบประมาณเพือ่ด าเนินการจดัตัง้ธนาคารเมลด็พนัธุข์า้วชุมชนเขตคลองสามวาแลว้  
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3. พิจารณากรณีร้องเรียนเก่ียวกบัสภาพและการให้บริการของศนูยกี์ฬารามอินทรา 
  คณะกรรมการฯ ไดร้บัการอ้งเรยีนจากประชาชนวา่ศนูยก์ฬีารามอนิทราปิดใหบ้รกิารในชว่งวนัหยุด
เทศกาลส าคญั เชน่ ชว่งปีใหม่และสงกรานต ์เครือ่งออกก าลงักายช ารุด จงึไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัวฒันธรรม 
กฬีาและการทอ่งเทีย่วสรุปไดด้งันี้ 



 การก่อสรา้งอาคารศนูยก์ฬีารามอนิทราจะสง่มอบอาคารพรอ้มอุปกรณ์ออกก าลงักาย ซึง่ผูร้บัเหมาไม่มี
ความรูเ้รือ่งเครือ่งออกก าลงักาย เพยีงแต่ไปซือ้เครือ่งออกก าลงักายใหต้รงตามสเปคทีห่น่วยงานก าหนดไวว้า่
จะตอ้งมอีะไรบา้ง และการรบัประกนัจะไปอยูท่ีบ่รษิทัทีร่บัเหมาก่อสรา้งอาคาร ปัญหาทีท่ าใหเ้ครือ่งออกก าลงั
กายช ารุดเนื่องจากปัจจุบนัประชาชนใหค้วามสนใจต่อการออกก าลงักายเป็นจ านวนมาก วนัละประมาณ 200 
คน ท าใหเ้ครือ่งออกก าลงักายไมไ่ดพ้กัเครือ่ง ทางศนูยก์ฬีาฯ มรีะเบยีบในการใชบ้รกิารและมเีจา้หน้าทีค่วบคมุ
และใหค้ าแนะน า แต่ผูม้าใชบ้รกิารไม่สนใจเพราะถอืว่าเป็นของสาธารณะ อยา่งเชน่ การใชบ้รกิารหอ้งฟิตเนส 
ศนูยฯ์ มรีะเบยีบใหส้วมกางเกงขายาว เสือ้มแีขน มผีา้เชด็หน้า เพราะเวลาออกก าลงักายจะมเีหงือ่ออก เสือ้ผา้
ทีส่วมใสจ่ะไดช้ว่ยซบัไมใ่หเ้หงือ่ไหลไปเปียกแผงวงจรควบคุมหรอืท าใหอุ้ปกรณ์เป็นสนิม แต่ผูม้าใชบ้รกิารกไ็ม่
ปฏบิตัติาม หรอือุปกรณ์ออกก าลงักายบางประเภทไมเ่หมาะสมกบัสรรีะของเดก็ ผูป้กครองกใ็หเ้ดก็เล่น เป็นตน้ 
ปัญหาทีไ่ม่สามารถซ่อมเครือ่งออกก าลงักายไดห้รอืซ่อมชา้บา้ง เนื่องจากอุปกรณ์ตกรุน่ไปแลว้ ไมม่อีะไหล่ 
บางอย่างซือ้มาจากต่างประเทศกจ็ะตอ้งสัง่ซือ้อุปกรณ์จากต่างประเทศ กรุงเทพมหานครมงีบประมาณในการ
ก่อสรา้งและซือ้ แต่ไมไ่ดต้ัง้งบประมาณส าหรบัการซ่อมบ ารุงไว ้ส าหรบัอตัราคา่บรกิารเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผู้
มาใชบ้รกิาร 40 บาทต่อปี ซึง่ถูกมากเมือ่เทยีบกบัฟิตเนสของเอกชน จงึท าใหม้ผีูม้าใชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก 
และสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ต่าง ๆ ช ารุดเสยีหายเรว็ และผูม้าใชบ้รกิารกไ็ม่ไดช้ว่ยกนัดแูลอุปกรณ์ออกก าลงักายเพราะ
คดิวา่เป็นของสาธารณะ 
 ส าหรบัการเปิดใหบ้รกิารนัน้ โดยปกตศินูยก์ฬีาฯ จะเปิดใหบ้รกิารทุกวนั โดยในวนัจนัทร ์– วนัศุกร ์
เปิดเวลา 10.00 – 21.00 น. วนัเสาร ์– วนัอาทติยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ เปิดเวลา 13.00 – 21.00 น. ซึง่ใน 1 
ปีจะปิดท าการเฉพาะวนัหยดุช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต ์เพราะผูบ้รหิารเหน็วา่ชว่งเทศกาล
สงกรานตเ์ป็นเทศกาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัครอบครวั จงึปิดใหบ้รกิารเพือ่ใหเ้จา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานไดเ้ดนิทาง
กลบัภมูลิ าเนาไปเยีย่มครอบครวั สว่นวนัหยุดเทศกาลปีใหม่เป็นประกาศของส านกัวฒันธรรมฯ ในการสัง่ปิด
หรอืเปิดใหบ้รกิาร เนื่องจากก่อนจะถงึชว่งเทศกาลปีใหม่จะมผีูไ้ปใชบ้รกิารของศนูยฯ์ น้อยมาก ทางส านกัฯ จงึ
พจิารณาใหปิ้ดเพราะวา่การเปิด 
ใหบ้รกิารจะเน้นถงึความคุม้ค่าดว้ย ประกอบกบัเพือ่เป็นการใหส้นาม เครือ่งออกก าลงักาย และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ไดห้ยุดพกับา้ง 
 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 เพือ่ใหเ้กดิความรกั ความหวงแหน และความรูส้กึเป็นเจา้ของร่วมกนั ควรสง่เสรมิใหผู้ม้ารบับรกิารศนูย์
กฬีาฯ รวมตวักนัเพือ่ช่วยกนัดแูลบ ารุงรกัษาอุปกรณ์เครือ่งออกก าลงักายต่าง ๆ กนัเอง  
  
4. กรณีร้องเรียนเก่ียวกบัการท่ีมีประชาชนบกุรกุเข้าไปปลกูบา้นอยู่อาศยัในสวนกีฬารามอินทรา 
 คณะกรรมการฯ ไดร้บัการรอ้งเรยีนจากประชาชนวา่มปีระชาชนบกุรุกเขา้ไปปลกูบา้นอยูอ่าศยัในสวน
กฬีารามอนิทรา จงึไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัสิง่แวดลอ้ม สรุปไดด้งันี้ 
 สวนกฬีารามอนิทราเดมิเป็นสถานทีก่ าจดัขยะมลูฝอย อยูใ่นความรบัผดิชอบของส านกัรกัษาความ
สะอาด  
มพีืน้ที ่42 ไร่ เป็นทีด่นิของกรุงเทพมหานคร มผีูบุ้กรกุดัง้เดมิสรา้งเพงิพกัอาศยัประกอบอาชพีเกบ็ของเก่าขาย 
และยงัคงอยูจ่นถงึปัจจุบนั เดมิมผีูอ้าศยัประมาณ 29 ครวัเรอืน ต่อมาได้มกีารพฒันาบรเิวณดงักล่าวเป็น



สวนสาธารณะและมสีวนกฬีาใหป้ระชาชนไดม้าพกัผอ่นหยอ่นใจและออกก าลงักาย มกีารตัง้คณะท างาน
พจิารณาด าเนินการกบั 
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ผูบุ้กรุก โดยมผีูอ้ านวยการเขตบางเขนเป็นประธาน ไดม้กีารผลกัดนัผูบุ้กรุกและปลกูตน้ไมรุ้กคบืไปเรือ่ย ๆ 
ปัจจุบนัเหลอืผูบุ้กรุกจ านวน 12 ครวัเรอืน ไม่มผีูบุ้กรุกรายใหม่ เนื่องจากมบีญัชรีายชือ่ผูบุ้กรกุแต่ละหลงัคา
เรอืนวา่มใีครบา้ง ในยามวกิาลจะอนุญาตเฉพาะผูม้รีายชือ่เขา้ออกเทา่นัน้ ผูท้ีไ่มม่รีายชือ่ตามบญัชจีะไม่อนุญาต
ใหเ้ขา้ไป ในชว่งเวลา 05.00 – 07.00 น. และ 16.00 – 19.00 น. ซึง่เป็นชว่งเวลาทีม่ปีระชาชนมาออกก าลงักาย
จ านวนมาก  
ส านกัสิง่แวดลอ้มไดส้ัง่การใหเ้จา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัเขา้ไปประจ าในพืน้ทีด่งักล่าวและไม่อนุญาตใหผู้บุ้ก
รุกมกีารเขา้ออก เนื่องจากจะเป็นการตดัเสน้ทางเดนิวิง่ออกก าลงักายของประชาชน ส าหรบัแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาทีจ่ะด าเนินการต่อไปคอืจะด าเนินโครงการจดัท าศนูยก์ารเรยีนรูก้ารเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว ปลูกตน้ไมรุ้กเขา้ไป
เรือ่ย ๆ เพือ่ใชป้ระโยชน์พืน้ทีด่งักล่าวใหม้ากขึน้ และขอความรว่มมอืจากผูบุ้กรุกทีย่า้ยออกไปแลว้มาพดูโน้ม
น้าวใหผู้บุ้กรกุทีย่งัเหลอือยูท่ราบวา่เมือ่ยา้ยออกไปแลว้เขาจะมทีีอ่ยูอ่าศยัทีม่ ัน่คงและมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้
อย่างไร เนื่องจากผูบุ้กรุกเหล่านี้มทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นหลกัแหล่งแต่ไมย่อมรือ้ยา้ยออกไปเพราะตอ้งการคา่รือ้ถอน 
แต่กรุงเทพมหานครจ่ายใหไ้ม่ไดเ้พราะวา่เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย ทีผ่า่นมาเวลาจะด าเนนิการไล่รือ้ผูบุ้กรุก
เหล่านี้จะหาแนวรว่มโดยการรอ้งเรยีนสือ่มวลชนหรอืองคก์ร NGO เรยีกรอ้งความเหน็ใจวา่ตนถูกรงัแกท าใหม้ี
การวพิากษว์จิารณ์ดา้นลบวา่กรุงเทพมหานครรงัแกคนทีไ่ม่มทีางเลอืกหรอืผูด้อ้ยโอกาส 
 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. กรุงเทพมหานครควรมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการด าเนนิการไล่รือ้ผูบุ้กรุกทีส่าธารณะ
โดยตรง และในการด าเนินการดงักล่าวควรน ากรรมการชุมชนเขา้มาเป็นแนวรว่มรบัผดิชอบ เพือ่เป็นการ
แสดงออกถงึความเป็นเจา้ของพืน้ทีแ่ละตอ้งการทีจ่ะพฒันาพืน้ทีถ่ิน่ทีอ่ยูข่องตนใหด้ขีึน้ 
 2. กรุงเทพมหานครสามารถแจง้ใหผู้บุ้กรุกรือ้ถอนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และปิดประกาศหา้มบุก
รุก หากไม่รือ้ถอนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดสามารถแจง้ความด าเนินคดทีางกฎหมายได ้และในระหวา่งนัน้ก็
ใชว้ธิทีางการปกครองประนีประนอมควบคูก่นัไป หากสามารถแกไ้ขดว้ยวธิทีางการปกครองกส็ามารถถอนเรือ่ง
ทางกฎหมายได ้
 
5. กรณีร้องเรียนเก่ียวกบัการคดัค้านการก่อสร้างห้องเกบ็ของศนูยวิ์ทยใุนชุมชนสะพานหนั  
    บริเวณริมคลองโอ่งอ่าง เขตสมัพนัธวงศ ์
 คณะกรรมการฯ ไดร้บัมอบหมายจากประธานสภากรุงเทพมหานครใหพ้จิารณากรณีรอ้งเรยีนเกีย่วกบั
การคดัคา้นการก่อสรา้งหอ้งเกบ็ของศนูยว์ทิยใุนชุมชนสะพานหนั บรเิวณรมิคลองโอ่งอ่าง เขตสมัพนัธวงศ ์จงึ
ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกังานเขตสมัพนัธวงศ ์สรุปไดด้งันี้ 
 พืน้ทีท่ีม่กีารรอ้งเรยีนตัง้อยูบ่รเิวณรมิคลองโอ่งอ่าง ซึง่เชือ่มต่อกบัแม่น ้าเจา้พระยา เป็นคลองทีแ่บ่งเขต
ระหวา่งเขตพระนครกบัสมัพนัธวงศ ์เมือ่ปี 2524 รฐับาลไดม้นีโยบายใหส้รา้งตลาดรมิคลองโอ่งอ่างและโอนให้
ส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร ดแูลรบัผดิชอบเกบ็ค่าเช่า โดยมแีผงคา้ตัง้อยูร่มิคลองและอยูบ่นสะพานครอ่ม



คลองรวมทัง้หมด 929 แผง และเมือ่ปี 2540 ไดม้มีตคิณะรฐัมนตรใีหย้กเลกิตลาดรมิคลองโอ่งอ่าง ส านกังาน
ตลาดกย็กเลกิการจดัเกบ็คา่เชา่ แต่ผูค้า้ไม่ยอมยา้ยออกและไดค้า้ขายในบรเิวณดงักล่าวจนถงึปัจจุบนั 
ส านกังานตลาดไดม้กีารฟ้องขบัไล่และมคี าพพิากษาถงึทีส่ดุใหข้บัไล่แลว้ บรเิวณทีม่กีารรอ้งเรยีนเป็นอาคาร
ดัง้เดมิทีป่ลกูสรา้งในพืน้ทีส่าธารณะทัง้หมด และทีม่กีารรอ้งเรยีนเนื่องจากประธานชุมชนมแีนวคดิทีจ่ะก่อสรา้ง
เป็นศนูยว์ทิยใุนชุมชนบรเิวณพืน้ทีว่า่งหน้าบา้นผูร้อ้งซึง่เป็นพืน้ทีส่าธารณะรมิคลอง ผูร้อ้งไดน้ าเกา้อีม้า้หนิมา
ตัง้ไวเ้ป็นสถานทีพ่กัผอ่น ปัจจุบนัยงัไม่มกีารก่อสรา้งใด ๆ และจะไมม่กีารก่อสรา้งหอ้งเกบ็ของในบรเิวณ
ดงักล่าวแน่นอน เพราะส านกังานเขตไม่อนุญาตใหม้ ี
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การก่อสรา้งเนื่องจากเป็นทีส่าธารณะทีป่ระชาชนใชส้อยร่วมกนั เขตฯ ไดล้งพืน้ทีเ่ชญิผูร้อ้งเรยีนและประธาน
ชุมชนมาหารอืร่วมกนั ซึง่ทัง้สองฝ่ายทราบแลว้วา่ส านกังานเขตไมอ่นุญาตใหม้กีารก่อสรา้งใด ๆ ในบรเิวณ
ดงักล่าวแลว้ 
 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 กรณีรอ้งเรยีนเมือ่ไดข้อ้ยุตแิลว้ ส านกังานเขตควรด าเนนิการปรบัปรุงพืน้ทีด่งักล่าวโดยการปักป้ายวา่
เป็นพืน้ทีส่าธารณะหรอืปรบัปรุงเป็นสถานทีพ่กัผอ่นใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถใชพ้ืน้ทีด่งักล่าวได ้และเพือ่มใิห้
ผูร้อ้งเขา้ใจวา่เป็นพืน้ทีข่องตนเอง 
 
6. ติดตามผลการด าเนินงานด้านการพฒันาชุมชนของกลุ่มเขตกรงุเทพตะวนัออก 
 คณะกรรมการฯ ไดเ้ชญิส านกังานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก ประกอบดว้ยเขตคลองสามวา คนั
นายาว บางกะปิ บงึกุ่ม ประเวศ มนีบุร ีลาดกระบงั สะพานสงู และหนองจอก เขา้ร่วมประชุมเพือ่ตดิตามผลการ
ด าเนินงานดา้นการพฒันาชุมชนในปีงบประมาณ 2558 และแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 สรุป
สาระส าคญัไดด้งันี้ 
 ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานด้านการพฒันาชมุชน 
 ด้านบุคลากร 
 1. ฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมไดร้บัมอบหมายภารกจิคอ่นขา้งทัง้ภารกจิประจ า ภารกจิตาม
นโยบายของผูบ้รหิาร และภารกจิตามนโยบายของรฐับาล เชน่ การรบัลงทะเบยีนและจา่ยเบีย้ยงัชพีใหผู้ส้งูอาย ุ 
ผูพ้กิาร โครงการเงนิอุดหนุนเพือ่การเลีย้งดเูดก็แรกเกดิ การดแูลหอพกั เป็นตน้ 
 2. ภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายใหม่ เช่น การดแูลหอพกั เจา้หน้าทีต่อ้งใชเ้วลาในการเรยีนรูท้ าความเขา้ใจ
ในกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
 3. อตัราก าลงัของเจา้หน้าทีฝ่่ายพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคมไม่เพยีงพอ  
 4. บุคลากรขาดความช านาญ มคีวามรูค้วามสามารถไม่ตรงกบัภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย เชน่ งานดา้น
สงัคมสงเคราะห ์ดา้นการการกฬีาและการทอ่งเทีย่ว ตอ้งใชบุ้คลากรทีม่คีวามช านาญเฉพาะดา้น แต่โครงสรา้ง
อตัราก าลงับุคลากรของฝ่ายพฒันาชุมชนฯ ไม่มตี าแหน่งทีม่คีวามช านาญเฉพาะดา้นนัน้ ๆ เชน่ นกัสงัคม
สงเคราะห ์นกัพฒันาการทอ่งเทีย่ว นกัวชิาดา้นพลศกึษา 



 ด้านงบประมาณ 
 1. งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามนโยบายของรฐับาลไม่มงีบประมาณส าหรบัการด าเนินงาน ประกอบกบั
ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานจากกรุงเทพมหานครจ านวนจ ากดั ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 
 2. พืน้ทีเ่ขตกลุ่มกรุงเทพตะวนัออกมพีืน้ทีเ่ขตปกครองขนาดใหญ่ ยานพาหนะทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน
และงบประมาณค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิมจี านวนจ ากดั ซึง่เป็นอุปสรรคส าคญัในการปฏบิตังิาน 
 3. การโอนเงนิอุดหนุนจากรฐับาลใหก้รุงเทพมหานครชว่งตน้ปีงบประมาณมคีวามล่าชา้ ท าใหก้าร
เบกิจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุละผูพ้กิารล่าชา้ ผูส้งูอายไุม่เขา้ใจท าใหเ้กดิการรอ้งเรยีนบ่อยครัง้ 
 4. การโอนเงนิอุดหนุนจากรฐับาลเพือ่ด าเนินโครงการดา้นยาเสพตดิจะไดร้บัโอนช่วงปลายปี
งบประมาณ  
จงึไม่สามารถด าเนินการไดบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
 5. คณะกรรมการชุมชนไม่เขา้ใจระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน ท าใหก้ารสง่เอกสารเบกิจ่ายล่าชา้ 
 6. วสัดุหรอือุปกรณ์กฬีาของลานกฬีาช ารุดเสยีหายและไมม่งีบประมาณในการซ่อมแซม 
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 ด้านการประสานงาน 
  1. บางส านกังานเขตขาดการประสานงานทีด่รีะหวา่งฝ่ายทะเบยีนและฝ่ายพฒันาชมุชนฯ ในการ
ตรวจสอบขอ้มลูการยา้ยทีอ่ยูแ่ละการเสยีชวีติของผูส้งูอาย ุ 
   2. การจ่ายเงนิเบีย้ผูส้งูอายซุ ้าซอ้น เนื่องจากฝ่ายพฒันาชุมชนฯ ไมท่ราบขอ้มลูการแจง้ยา้ยทีอ่ยูแ่ละ
การเสยีชวีติของผูส้งูอาย ุ 
 3. ขาดการบรูณาการการท างานร่วมกบัหน่วยงานอื่น ท าใหก้ารชว่ยเหลอืประชาชนมกีารซ ้าซอ้นและ
ไม่ทัว่ถงึ  
 ด้านอ่ืน ๆ  
 1. กรรมการชุมชนไม่มเีวลาเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าที ่เนื่องจากไดร้บัมอบหมายบทบาทหน้าทีห่ลาย
ดา้น เชน่ เป็นกรรมการกองทุน อาสาสมคัรสาธารณสขุ อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัและยาเสพตดิ เป็นตน้ 
 2. ไม่ไดร้บัความร่วมมอืจากประชาชน เนื่องจากผูน้ าชุมชนและประชาชนยงัไม่เหน็ถงึความส าคญัของ
การมสีว่นรว่ม ประกอบกบับางชุมชนเป็นชุมชนอพยพ ท าใหก้ารพฒันาชุมชนไมป่ระสบผลส าเรจ็เทา่ทีค่วร 
 3. ประชากรแฝงซึง่อาศยัอยูใ่นชุมชนไมม่คีวามรกัความผกูพนัในชุมชนทีต่นเองอาศยัอยู่ ไม่ใหค้วาม
รว่มมอืในการพฒันาชุมชน 
 4. ความเจรญิของเมอืงและการเปลีย่นแปลงของสงัคมทีร่วดเรว็ท าใหเ้กดิอุปสรรคต่อการพฒันาชุมชน 
 5. ประชาชนในชุมชนขาดความสนใจในการเล่นกฬีาอยา่งจรงิจงั ท าใหก้ารจดัการแขง่ขนัจะตอ้งมเีงนิ
รางวลัจงึเกดิความสนใจ 
 



 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. ควรมกีารปรบัโครงสรา้งบุคลากรของฝ่ายพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคมใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิที่
ไดร้บัมอบหมาย 
 2. ควรมกีารพฒันาระบบฐานขอ้มลูกลางของผูส้งูอายแุละผูพ้กิารใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอเพือ่ใหฝ่้าย
พฒันาชุมชนฯ สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดแ้ละป้องกนัปัญหาการจ่ายเงนิซ ้าซอ้น 
 3. กรุงเทพมหานครควรจดัสรรงบประมาณในการจดัซือ้ยานพาหนะและน ้ามนัเชือ้เพลงิเพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิตัริาชการตามความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีข่องแต่ละเขต เชน่ เขตหนองจอก มนีบุร ีลาดกระบงั ซึง่มี
พืน้ทีเ่ขตปกครองขนาดใหญ่ ควรจดัสรรงบประมาณในการจดัซือ้ยานพาหนะและน ้ามนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ เพือ่ให้
การบรกิารประชาชนไดอ้ย่างรวดเรว็และทัว่ถงึ 
 4. กรณีจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายซุ ้าซอ้นและไม่สามารถเรยีกเกบ็คนืได ้ควรสง่ด าเนินคดเีพือ่
ด าเนินการตามกฎหมาย 
  
7. ติดตามผลการด าเนินงานด้านการพฒันาชุมชนของกลุ่มเขตกรงุเทพกลาง 
 คณะกรรมการฯ ไดเ้ชญิส านกังานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ประกอบดว้ยเขตดนิแดง ดุสติ ป้อมปราบ
ศตัรพูา่ย พญาไท พระนคร ราชเทว ีวงัทองหลาง สมัพนัธวงศ ์และหว้ยขวาง เขา้รว่มประชุมเพือ่ตดิตามผลการ
ด าเนินงานดา้นการพฒันาชุมชนในปีงบประมาณ 2558 และแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 สรุป
สาระส าคญัไดด้งันี้ 
 ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานด้านการพฒันาชมุชน 
 ด้านบุคลากร 
  1. ฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมไดร้บัมอบหมายภารกจิคอ่นขา้งทัง้ภารกจิประจ า ภารกจิตาม
นโยบายของผูบ้รหิาร และภารกจิตามนโยบายของรฐับาล เชน่ การรบัลงทะเบยีนและจา่ยเบีย้ยงัชพีใหผู้ส้งูอาย ุ 
ผูพ้กิาร โครงการเงนิอุดหนุนเพือ่การเลีย้งดเูดก็แรกเกดิ การดแูลหอพกั เป็นตน้ 
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 2. ภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายใหม่ เช่น การดแูลหอพกั เจา้หน้าทีต่อ้งใชเ้วลาในการเรยีนรูท้ าความเขา้ใจ
ในกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
 3. อตัราก าลงัของเจา้หน้าทีฝ่่ายพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคมไม่เพยีงพอ  
 4. บุคลากรขาดความช านาญ มคีวามรูค้วามสามารถไม่ตรงกบัภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย เชน่ งานดา้น
สงัคมสงเคราะห ์ดา้นการการกฬีาและการทอ่งเทีย่ว ตอ้งใชบุ้คลากรทีม่คีวามช านาญเฉพาะดา้น แต่โครงสรา้ง
อตัราก าลงับุคลากรของฝ่ายพฒันาชุมชนฯ ไม่มตี าแหน่งทีม่คีวามช านาญเฉพาะดา้นนัน้ ๆ เชน่ นกัสงัคม
สงเคราะห ์ 
นกัพฒันาการทอ่งเทีย่ว นกัวชิาดา้นพลศกึษา 
 ด้านงบประมาณ 
 1. งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามนโยบายของรฐับาลไม่มงีบประมาณส าหรบัการด าเนินงาน ประกอบกบั
ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานจากกรุงเทพมหานครจ านวนจ ากดั ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 



 2. การโอนเงนิอุดหนุนจากรฐับาลใหก้รุงเทพมหานครชว่งตน้ปีงบประมาณมคีวามล่าชา้ ท าใหก้าร
เบกิจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุละผูพ้กิารล่าชา้ ผูส้งูอายไุม่เขา้ใจท าใหเ้กดิการรอ้งเรยีนบ่อยครัง้ 
 3. การโอนเงนิอุดหนุนจากรฐับาลเพือ่ด าเนินโครงการดา้นยาเสพตดิจะไดร้บัโอนช่วงปลายปี
งบประมาณ  
จงึไม่สามารถด าเนินการไดบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
 4. คณะกรรมการชุมชนไม่เขา้ใจระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน ท าใหก้ารสง่เอกสารเบกิจ่ายล่าชา้ 
 5. วสัดุหรอือุปกรณ์กฬีาของลานกฬีาช ารุดเสยีหายและไมม่งีบประมาณในการซ่อมแซม 
 ด้านการประสานงาน 
  1. บางส านกังานเขตขาดการประสานงานทีด่รีะหวา่งฝ่ายทะเบยีนและฝ่ายพฒันาชมุชนฯ ในการ
ตรวจสอบขอ้มลูการยา้ยทีอ่ยูแ่ละการเสยีชวีติของผูส้งูอายุ  
   2. การจ่ายเงนิเบีย้ผูส้งูอายซุ ้าซอ้น เนื่องจากฝ่ายพฒันาชุมชนฯ ไม่ทราบขอ้มลูการแจง้ยา้ยทีอ่ยูแ่ละ
การเสยีชวีติของผูส้งูอาย ุ 
 3. ขาดการบรูณาการการท างานร่วมกบัหน่วยงานอื่น ท าใหก้ารชว่ยเหลอืประชาชนมกีารซ ้าซอ้นและ
ไม่ทัว่ถงึ  
 ด้านอ่ืน ๆ  
 1. กรรมการชุมชนไม่มเีวลาเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าที ่เนื่องจากไดร้บัมอบหมายบทบาทหน้าทีห่ลาย
ดา้น เชน่ เป็นกรรมการกองทุน อาสาสมคัรสาธารณสขุ อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัและยาเสพตดิ เป็นตน้ 
 2. สถานการณ์ทางการเมอืงบางครัง้ท าใหก้ารด าเนินโครงการพฒันาชุมชนไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย  
 3. ไม่ไดร้บัความร่วมมอืจากประชาชน เนื่องจากผูน้ าชุมชนและประชาชนยงัไม่เหน็ถงึความส าคญัของ
การมสีว่นรว่ม ประกอบกบับางชุมชนเป็นชุมชนอพยพ ท าใหก้ารพฒันาชุมชนไมป่ระสบผลส าเรจ็เทา่ทีค่วร 
 4. ประชากรแฝงซึง่อาศยัอยูใ่นชุมชนไมม่คีวามรกัความผกูพนัในชุมชนทีต่นเองอาศยัอยู่ ไม่ใหค้วาม
รว่มมอืในการพฒันาชุมชน 
 5. ประชาชนในชุมชนขาดความสนใจในการเล่นกฬีาอยา่งจรงิจงั ท าใหก้ารจดัการแขง่ขนัจะตอ้งมเีงนิ
รางวลัจงึเกดิความสนใจ 
  
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. ควรมกีารปรบัโครงสรา้งบุคลากรของฝ่ายพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคมใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิที่
ไดร้บัมอบหมาย 
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 2. ควรมกีารพฒันาระบบฐานขอ้มลูกลางของผูส้งูอายแุละผูพ้กิารใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอเพือ่ใหฝ่้าย
พฒันาชุมชนฯ สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดแ้ละป้องกนัปัญหาการจ่ายเงนิซ ้าซอ้น 



 3. เขตพระนครเป็นพืน้ทีท่ีม่สีถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์สถานทีท่อ่งเทีย่วหลายแห่ง แต่มยีงั
ปัญหาคนเร่รอ่น ความสะอาด ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และการคา้ประเวณีทีใ่กลก้บัสถานทีส่ าคญั ดงันัน้
ควรมกีารพฒันาปรบัปรุงบใหเ้ป็นเขตพเิศษเพือ่ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาเหล่านัน้อย่างยัง่ยนื 
 4. กรณีจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายซุ ้าซอ้นและไม่สามารถเรยีกเกบ็คนืได ้ควรสง่ด าเนินคดเีพือ่
ด าเนินการตามกฎหมาย 
 
8. ติดตามผลการด าเนินงานด้านการพฒันาชุมชนของกลุ่มเขตกรงุเทพใต้ 
 คณะกรรมการฯ ไดเ้ชญิส านกังานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพใต ้ประกอบดว้ยเขตคลองเตย บางคอแหลม 
บางนา บางรกั ปทุมวนั พระโขนง ยานนาวา วฒันา สาทร และสวนหลวง เขา้รว่มประชุมเพือ่ตดิตามผลการ
ด าเนินงานดา้นการพฒันาชุมชนในปีงบประมาณ 2558 และแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 สรุป
สาระส าคญัไดด้งันี้ 
  ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานด้านการพฒันาชมุชน 
 ด้านบุคลากร 
  1. ฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมไดร้บัมอบหมายภารกจิคอ่นขา้งทัง้ภารกจิประจ า ภารกจิตาม
นโยบายของผูบ้รหิาร และภารกจิตามนโยบายของรฐับาล เชน่ การรบัลงทะเบยีนและจา่ยเบีย้ยงัชพีใหผู้ส้งูอาย ุ 
ผูพ้กิาร โครงการเงนิอุดหนุนเพือ่การเลีย้งดเูดก็แรกเกดิ การดแูลหอพกั เป็นตน้ 
 2. ภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายใหม่ เช่น การดแูลหอพกั เจา้หน้าทีต่อ้งใชเ้วลาในการเรยีนรูท้ าความเขา้ใจ
ในกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
 3. อตัราก าลงัของเจา้หน้าทีฝ่่ายพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคมไม่เพยีงพอ  
 4. บุคลากรขาดความช านาญ มคีวามรูค้วามสามารถไม่ตรงกบัภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย เชน่ งานดา้น
สงัคมสงเคราะห ์ดา้นการการกฬีาและการทอ่งเทีย่ว ตอ้งใชบุ้คลากรทีม่คีวามช านาญเฉพาะดา้น แต่โครงสรา้ง
อตัราก าลงับุคลากรของฝ่ายพฒันาชุมชนฯ ไม่มตี าแหน่งทีม่คีวามช านาญเฉพาะดา้นนัน้ ๆ เชน่ นกัสงัคม
สงเคราะห ์นกัพฒันาการทอ่งเทีย่ว นกัวชิาดา้นพลศกึษา 
 ด้านงบประมาณ 
 1. งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามนโยบายของรฐับาลไม่มงีบประมาณส าหรบัการด าเนินงาน ประกอบกบั
ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานจากกรุงเทพมหานครจ านวนจ ากดั ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 
 2. การโอนเงนิอุดหนุนจากรฐับาลใหก้รุงเทพมหานครชว่งตน้ปีงบประมาณมคีวามล่าชา้ ท าใหก้าร
เบกิจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุละผูพ้กิารล่าชา้ ผูส้งูอายไุม่เขา้ใจท าใหเ้กดิการรอ้งเรยีนบ่อยครัง้ 
 3. การโอนเงนิอุดหนุนจากรฐับาลเพือ่ด าเนินโครงการดา้นยาเสพตดิจะไดร้บัโอนช่วงปลายปี
งบประมาณ  
จงึไม่สามารถด าเนินการไดบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
 4. คณะกรรมการชุมชนไม่เขา้ใจระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน ท าใหก้ารสง่เอกสารเบกิจ่ายล่าชา้ 
 5. วสัดุหรอือุปกรณ์กฬีาของลานกฬีาช ารุดเสยีหายและไมม่งีบประมาณในการซ่อมแซม 
 ด้านการประสานงาน 



  1. บางส านกังานเขตขาดการประสานงานทีด่รีะหวา่งฝ่ายทะเบยีนและฝ่ายพฒันาชมุชนฯ ในการ
ตรวจสอบขอ้มลูการยา้ยทีอ่ยูแ่ละการเสยีชวีติของผูส้งูอาย ุ 
 

- 11 - 
 
   2. การจ่ายเงนิเบีย้ผูส้งูอายซุ ้าซอ้น เนื่องจากฝ่ายพฒันาชุมชนฯ ไม่ทราบขอ้มลูการแจง้ยา้ยทีอ่ยูแ่ละ
การเสยีชวีติของผูส้งูอาย ุ 
 3. ขาดการบรูณาการการท างานร่วมกบัหน่วยงานอื่น ท าใหก้ารชว่ยเหลอืประชาชนมกีารซ ้าซอ้นและ
ไม่ทัว่ถงึ  
 ด้านอ่ืน ๆ  
 1. กรรมการชุมชนไม่มเีวลาเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าที ่เนื่องจากไดร้บัมอบหมายบทบาทหน้าทีห่ลาย
ดา้น เชน่ เป็นกรรมการกองทุน อาสาสมคัรสาธารณสขุ อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัและยาเสพตดิ เป็นตน้ 
 2. ไม่ไดร้บัความร่วมมอืจากประชาชน เนื่องจากผูน้ าชุมชนและประชาชนยงัไม่เหน็ถงึความส าคญัของ
การมสีว่นรว่ม ประกอบกบับางชุมชนเป็นชุมชนอพยพ ท าใหก้ารพฒันาชุมชนไมป่ระสบผลส าเรจ็เทา่ทีค่วร 
 3. ประชากรแฝงซึง่อาศยัอยูใ่นชุมชนไมม่คีวามรกัความผกูพนัในชุมชนทีต่นเองอาศยัอยู่ ไม่ใหค้วาม
รว่มมอืในการพฒันาชุมชน 
 4. การจดักจิกรรม/โครงการ บางโครงการไม่มงีบประมาณสนบัสนุนท าใหก้ารจดักจิกรรมไม่มี
ประสทิธภิาพประสทิธผิลเทา่ทีค่วร เช่น โครงการสลีมถนนคนเดนิ  
 5. การจดักจิกรรม/โครงการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครอาจสง่ผลกระทบดา้นการจราจรและมี
ประชาชนรอ้งเรยีนมาก เชน่ การปิดถนนสลีมเพือ่จดัโครงการสลีมถนนคนเดนิ เป็นตน้ 
 6. ประชาชนในชุมชนขาดความสนใจในการเล่นกฬีาอยา่งจรงิจงั ท าใหก้ารจดัการแขง่ขนัจะตอ้งมเีงนิ
รางวลัจงึเกดิความสนใจ 
 7. ระบบสาธารณูปโภคในชุมชนมกีารช ารุดบ่อยครัง้ เชน่ ฝาบ่อพกัทอ่ระบายน ้า เสาป้ายในชุมชน 
ถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ปัญหาความสะอาด สภาพแวดลอ้มในชุมชน 
  
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. ควรมกีารปรบัโครงสรา้งบุคลากรของฝ่ายพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคมใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิที่
ไดร้บัมอบหมาย 
 2. ควรมกีารพฒันาระบบฐานขอ้มลูกลางของผูส้งูอายแุละผูพ้กิารใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอเพือ่ใหฝ่้าย
พฒันาชุมชนฯ สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดแ้ละป้องกนัปัญหาการจ่ายเงนิซ ้าซอ้น 
  3. กรณีจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายซุ ้าซอ้นและไม่สามารถเรยีกเกบ็คนืได ้ควรสง่ด าเนินคดเีพือ่
ด าเนินการตามกฎหมาย 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคมลงพื้นท่ี 
เพื่อรบัทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 
 

 
 
 



 
คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคมลงพื้นท่ี 
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