
 สรปุผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 

ตัง้แต่เดือนมกราคม – ธนัวาคม 2559 
 

  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. พลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู ่ กรรมการและเลขานุการ 

  

  ต่อมาสภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมในคราว
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัสามญั  สมยัที ่4 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เมือ่วนัพุธที ่5 ตลุาคม 
2559 แทนคณะเดมิซึง่จะครบวาระการปฏบิตัหิน้าทีใ่นวนัที ่7 ตุลาคม 2559 ประกอบดว้ยสมาชกิสภา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ดงันี้ 

๑. พลตร ีสทุธชิยั วงษบ์ุบผา    ประธานกรรมการ       
๒. นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ รองประธานกรรมการ   
๓. นายเชนทร ์ วพิฒัน์บวรวงศ ์ กรรมการ  
๔. นายฉตัรชยั พรหมเลศิ กรรมการ  
5. พลโท 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 2 คณะดงันี้ 



   1. คณะอนุกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ชุดที ่1 ซึง่ม ีนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์  
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ขตดอนเมอืง บงึกุ่ม คลองสามวา หนองจอก มนีบุร ีลาดกระบงั ประเวศ 
สะพานสงู และคนันายาว 
   5. คณะอนุกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ชุดที ่2 ซึง่ม ีนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ 
เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ขตหลกัสี ่

- 2 - 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. 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 
 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 เชน่การ
ลงทะเบยีนผูส้งูอาย ุผูพ้กิารและเดก็แรกเกดิ ประกอบกบัไดร้บัการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานจาก
กรุงเทพมหานครจ านวนจ ากดั ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน 

2. การโอนเงนิอุดหนุนจากรฐับาลใหก้รุงเทพมหานครชว่งตน้ปีงบประมาณมคีวามล่าชา้ ท าใหก้าร
เบกิจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุละผูพ้กิารล่าชา้ ผูส้งูอายไุม่เขา้ใจท าใหเ้กดิการรอ้งเรยีนบ่อยครัง้ 
 3. การโอนเงนิอุดหนุนจากรฐับาลเพือ่ด าเนินโครงการดา้นยาเสพตดิจะไดร้บัโอนช่วงปลายปี
งบประมาณ  
จงึไม่สามารถด าเนินการไดบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้



 4. คณะกรรมการชุมชนไม่เขา้ใจระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน ท าใหก้ารสง่เอกสารเบกิจ่ายล่าชา้ 
 5. วสัดุหรอือุปกรณ์กฬีาของลานกฬีาช ารุดเสยีหายและไมม่งีบประมาณในการซ่อมแซม 
 6. ขาดงบประมาณในการพฒันาบุคลากรอาสาสมคัรผูด้แูลเดก็ทีจ่ะตอ้งพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยั
เรยีนในชมุชนใหไ้ดต้ามมาตรฐานเดก็เลก็ระดบัชาตชิุมชนรอรบัความชว่ยเหลอืจากหน่วยงานภาครฐัโดยไม่
ชว่ยเหลอืตนเองก่อน 
 ด้านการประสานงาน 
  1. บางส านกังานเขตขาดการประสานงานทีด่รีะหวา่งฝ่ายทะเบยีนและฝ่ายพฒันาชมุชนฯ ในการ
ตรวจสอบขอ้มลูการยา้ยทีอ่ยูแ่ละการเสยีชวีติของผูส้งูอาย ุ 
 2. การจ่ายเงนิเบีย้ผูส้งูอายซุ ้าซอ้น เนื่องจากฝ่ายพฒันาชุมชนฯ ไม่ทราบขอ้มลูการแจง้ยา้ยทีอ่ยูแ่ละ
การเสยีชวีติของผูส้งูอาย ุ 
 3. ขาดการบรูณาการการท างานร่วมกบัหน่วยงานอื่น ท าใหก้ารชว่ยเหลอืประชาชนมกีารซ ้าซอ้นและ
ไม่ทัว่ถงึ  
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 ด้านอ่ืน ๆ  
 1. กรรมการชุมชนไม่มเีวลาเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าที ่เนื่องจากไดร้บัมอบหมายบทบาทหน้าทีห่ลาย
ดา้น เชน่ เป็นกรรมการกองทุน อาสาสมคัรสาธารณสขุ อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัและยาเสพตดิ เป็นตน้ 
 2. ไม่ไดร้บัความร่วมมอืจากประชาชน เนื่องจากผูน้ าชุมชนและประชาชนยงัไม่เหน็ถงึความส าคญัของ
การมสีว่นรว่ม ประกอบกบับางชุมชนเป็นชุมชนอพยพ ท าใหก้ารพฒันาชุมชนไมป่ระสบผลส าเรจ็เทา่ทีค่วร 
 3. ประชากรแฝงซึง่อาศยัอยูใ่นชุมชนไมม่คีวามรกัความผกูพนัในชุมชนทีต่นเองอาศยัอยู ่ไม่ใหค้วาม
รว่มมอืในการพฒันาชุมชน 
 4. ความเจรญิของเมอืงและการเปลีย่นแปลงของสงัคมทีร่วดเรว็ท าใหเ้กดิอุปสรรคต่อการพฒันาชุมชน 
 5. ประชาชนในชุมชนขาดความสนใจในการเล่นกฬีาอยา่งจรงิจงั ท าใหก้ารจดัการแขง่ขนัจะตอ้งมเีงนิ
รางวลัจงึเกดิความสนใจ 
 6. หน่วยงานทีจ่ดังาน กจิกรรมและขอใหส้ง่มวลชนเขา้รว่มกจิกรรมไม่สนบัสนุนถา้จา้งเหมา
ยานพาหนะรบัสง่มวลชน 
 7. ขอ้กฎหมายและกระบวนการท างานทีไ่ม่เอือ้ระบบการท างานในภาคประชาชน เชน่ คณะกรรมการ
ชุมชนไม่มอี านาจทางกฎหมายเหมอืนกบัก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
 8. คณะกรรมการชุมชนมคีวามเขา้ใจวา่เงนิสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเป็น
คา่ตอบแทนของตวัเอง 
 9. ปัญหาดา้นกายภาพชุมชน ทางเขา้-ออก ชุมชนแคบไม่สะดวกในการสญัจรหรอืกรณีเกดิเหตุเพลงิ
ไหม ้ 
รถเขา้ - ออกไม่ไดเ้นื่องจากพืน้ทีบ่างชุมชนเป็นพืน้ทีใ่หเ้ชา่และเจา้ของไมต่่อสญัญาเชา่ 



 10. ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม ขยะมลูฝอยในชุมชน คนในชุมชนขาดจติส านึกโดยเฉพาะประชากรแฝงที่
เขา้มาอาศยัในชุมชน (บา้นเชา่) 
 11. ความคดิต่างของกรรมการชุมชนจงึมกีารลาออกหรอืบางครัง้ทอ้แทห้มดหวงัในการท างาน 
 12. ชุมชนขาดศกัยภาพในการพึง่ตนเองเนื่องจากคุน้เคยกบัการไดร้บัการชว่ยเหลอืทีเ่กนิพอ 
 13. ชุมชนมคีวามหลากหลายประเภท การด าเนินกจิกรรมรปูแบบเดยีวกนัอาจจะไม่สอดคลอ้งกบั
ชุมชน 
 14. ชุมชนปรบัตวัไมท่นักบัเทคโนโลย ีขาดการเรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาตวัเองใหท้นักบัสงัคม 

ด้านการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพผูส้งูอายแุละผูพิ้การ 
 1. การตรวจสอบการเสยีชวีติของผูส้งูอายใุนแต่ละเดอืนกรณียา้ยทะเบยีนบา้นไปอยูพ่ืน้ทีอ่ื่น ไม่สมารถ
ตรวจสอบไดเ้ป็นรายบุคคล เนื่องจากผูส้งูอายมุจี านวนมากและมขีอ้จ ากดัในการเขา้ถงึทะเบยีนราษฎร ์อาจท า
ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในการระงบัการจ่ายเงนิผูส้งูอายทุีเ่สยีชวีติ 
 2. การจ่ายเงนิซ ้าซอ้นส าหรบัผูส้งูอายทุีย่า้ยทะเบยีนบา้นไปอยูพ่ืน้ทีอ่ื่นประกอบกบัขอ้มลูระบบ
คอมพวิเตอรไ์ม่สมารถเชือ่มโยงกนัไดด้งันัน้ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบควรวางระบบเชือ่มโยงขอ้มลู ปรบัปรุงระบบ
ใหด้ขีึน้ ควรจะมโีปรแกรมส าเรจ็รปูในการจดัเกบ็และคน้หาขอ้มลู 
 3. ช่วงตน้ปีงบประมาณไดร้บังบประมาณเงนิอุดหนุนล่าชา้ท าใหจ้่ายเงนิเบีย้ยงัชพีประจ าเดอืนตุลาคม
ล่าชา้ ผูส้งูอายไุม่เขา้ใจกจ็ะมารอ้งเรยีน 
 4. ไมไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณในสว่นของวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน เชน่ กระดาษ หมกึพมิพ ์ 
คา่สง่ไปรษณยีแ์จง้ขา่วสาร 
 5. ผูส้งูอายแุละผูพ้กิารไดร้บัการประชาสมัพนัธก์ารลงทะเบยีนไมท่ัว่ถงึดงันัน้ควรเพิม่การ
ประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพอ์ย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชว่งใกลเ้วลาทีจ่ะตอ้งมกีาร
ลงทะเบยีนในเดอืนพฤศจกิายน 
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 6. กรณีผูส้งูอายมุาลงทะเบยีนเพือ่รบัเบีย้ยงัชพีในปีทีผ่า่นมาเพือ่จะรบัเงนิเบีย้ยงัชพีในปีนี้ เขตกจ็ะให้
ผูส้งูอายเุปิดบญัชเีงนิฝากแลว้น าเลขทีบ่ญัชมีาใหเ้ขต เมือ่ถงึเวลาจ่ายเบีย้ยงัชพี เขตกจ็ะน าเงนิเขา้บญัชเีงนิ
ฝากใหแ้ต่กน็ าเขา้บญัชไีม่ไดเ้นื่องจากหากไม่มกีารเคลือ่นไหวในบญัช ี1 ปี ธนาคารกจ็ะปิดบญัช ีเมือ่ถงึเวลา
แลว้ผูส้งูอายไุม่ไดร้บัเงนิกจ็ะมารอ้งเรยีน 
 7. กรณีรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผา่นบญัชเีงนิฝากของบุตรหลานและบุตรหลานไมใ่หเ้งนิดงักล่าว ผูส้งูอายกุน็ึก
วา่ทางเขตไมจ่่ายใหก้จ็ะมารอ้งเรยีน 
 8. กรณีมคี าสัง่ไม่ใหเ้รยีกเอกสารเพิม่เตมิจากประชาชน เชน่ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนา
ทะเบยีนบา้น สง่ผลใหเ้จา้หน้าทีท่ าการตรวจสอบคุณสมบตัเิบือ้งตน้ไดล้่าชา้ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. ควรมกีารปรบัโครงสรา้งบุคลากรของฝ่ายพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคมใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิที่
ไดร้บัมอบหมาย 



 2. ควรมกีารพฒันาระบบฐานขอ้มลูกลางของผูส้งูอายแุละผูพ้กิารใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอเพือ่ใหฝ่้าย
พฒันาชุมชนฯ สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดแ้ละป้องกนัปัญหาการจ่ายเงนิซ ้าซอ้น 
  3. กรณีจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายซุ ้าซอ้นและไม่สามารถเรยีกเกบ็คนืได ้ควรสง่ด าเนินคดเีพือ่
ด าเนินการตามกฎหมาย 
 
2. ติดตามผลการด าเนินงานด้านการพฒันาชุมชนของกลุ่มเขตกรงุเทพเหนือ 
 คณะกรรมการฯ ไดเ้ชญิส านกังานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ประกอบดว้ยเขตจตุจกัร บางซือ่ 
ลาดพรา้ว หลกัสี ่ดอนเมอืง สายไหมและบางเขน เขา้รว่มประชุมเพือ่ตดิตามผลการด าเนินงานดา้นการพฒันา
ชุมชน 
ในปีงบประมาณ 2558 แลว้สรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานไดด้งันี้ 
 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 เชน่การ
ลงทะเบยีนผูส้งูอาย ุผูพ้กิารและเดก็แรกเกดิ ประกอบกบัไดร้บัการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานจาก
กรุงเทพมหานครจ านวนจ ากดั ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 2. พืน้ทีเ่ขตกลุ่มกรุงเทพตะวนัออกมพีืน้ทีเ่ขตปกครองขนาดใหญ่ ยานพาหนะทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน
และงบประมาณค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิมจี านวนจ ากดั ซึง่เป็นอุปสรรคส าคญัในการปฏบิตังิาน 
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 3. การโอนเงนิอุดหนุนจากรฐับาลใหก้รุงเทพมหานครชว่งตน้ปีงบประมาณมคีวามล่าชา้ ท าใหก้าร
เบกิจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุละผูพ้กิารล่าชา้ ผูสู้งอายไุม่เขา้ใจท าใหเ้กดิการรอ้งเรยีนบ่อยครัง้ 
 4. การโอนเงนิอุดหนุนจากรฐับาลเพือ่ด าเนินโครงการดา้นยาเสพตดิจะไดร้บัโอนช่วงปลายปี
งบประมาณ  
จงึไม่สามารถด าเนินการไดบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้



 5. คณะกรรมการชุมชนไม่เขา้ใจระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน ท าใหก้ารสง่เอกสารเบกิจ่ายล่าชา้ 
 6. วสัดุหรอือุปกรณ์กฬีาของลานกฬีาช ารุดเสยีหายและไมม่งีบประมาณในการซ่อมแซม 

7. ขาดงบประมาณในการพฒันาบุคลากรอาสาสมคัรผูด้แูลเดก็ทีจ่ะตอ้งพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยั
เรยีนในชมุชนใหไ้ดต้ามมาตรฐานเดก็เลก็ระดบัชาตชิุมชนรอรบัความชว่ยเหลอืจากหน่วยงานภาครฐัโดยไม่
ชว่ยเหลอืตนเองก่อน 

ด้านการประสานงาน 
  1. บางส านกังานเขตขาดการประสานงานทีด่รีะหวา่งฝ่ายทะเบยีนและฝ่ายพฒันาชมุชนฯ ในการ
ตรวจสอบขอ้มลูการยา้ยทีอ่ยูแ่ละการเสยีชวีติของผูส้งูอาย ุ 
   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. ประชากรแฝงซึง่อาศยัอยูใ่นชุมชนไมม่คีวามรกัความผกูพนัในชุมชนทีต่นเองอาศยัอยู ่ไม่ใหค้วาม
รว่มมอืในการพฒันาชุมชน 
 4. ความเจรญิของเมอืงและการเปลีย่นแปลงของสงัคมทีร่วดเรว็ท าใหเ้กดิอุปสรรคต่อการพฒันาชุมชน 
 5. ประชาชนในชุมชนขาดความสนใจในการเล่นกฬีาอยา่งจรงิจงั ท าใหก้ารจดัการแขง่ขนัจะตอ้งมเีงนิ
รางวลัจงึเกดิความสนใจ 
 6. หน่วยงานทีจ่ดังาน กจิกรรมและขอใหส้ง่มวลชนเขา้รว่มกจิกรรมไม่สนบัสนุนถา้จา้งเหมา
ยานพาหนะรบัสง่มวลชน 
 7. ขอ้กฎหมายและกระบวนการท างานทีไ่ม่เอือ้ระบบการท างานในภาคประชาชน เชน่ คณะกรรมการ
ชุมชนไม่มอี านาจทางกฎหมายเหมอืนกบัก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
 8. คณะกรรมการชุมชนมคีวามเขา้ใจวา่เงนิสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเป็น
คา่ตอบแทนของตวัเอง 
 9. ปัญหาดา้นกายภาพชุมชน ทางเขา้-ออก ชุมชนแคบไม่สะดวกในการสญัจรหรอืกรณีเกดิเหตุเพลงิ
ไหม ้ 
รถเขา้ - ออกไม่ไดเ้นื่องจากพืน้ทีบ่างชุมชนเป็นพืน้ทีใ่หเ้ชา่และเจา้ของไมต่่อสญัญาเชา่ 
 10. ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม ขยะมลูฝอยในชุมชน คนในชุมชนขาดจติส านึกโดยเฉพาะประชากรแฝงที่
เขา้มาอาศยัในชุมชน (บา้นเชา่) 
 11. ความคดิต่างของกรรมการชุมชนจงึมกีารลาออกหรอืบางครัง้ทอ้แทห้มดหวงัในการท างาน 
 12. ชุมชนขาดศกัยภาพในการพึง่ตนเองเนื่องจากคุน้เคยกบัการไดร้บัการชว่ยเหลอืทีเ่กนิพอ 



 13. ชุมชนมคีวามหลากหลายประเภท การด าเนินกจิกรรมรปูแบบเดยีวกนัอาจจะไม่สอดคลอ้งกบั
ชุมชน 
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 14. ชุมชนปรบัตวัไมท่นักบัเทคโนโลย ีขาดการเรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาตวัเองใหท้นักบัสงัคม 

ด้านการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพผูส้งูอายแุละผูพิ้การ 
 1. การตรวจสอบการเสยีชวีติของผูส้งูอายใุนแต่ละเดอืนกรณียา้ยทะเบยีนบา้นไปอยูพ่ืน้ทีอ่ื่น ไม่สมารถ
ตรวจสอบไดเ้ป็นรายบุคคล เนื่องจากผูส้งูอายมุจี านวนมากและมขีอ้จ ากดัในการเขา้ถงึทะเบยีนราษฎร ์อาจท า
ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในการระงบัการจ่ายเงนิผูส้งูอายทุีเ่สยีชวีติ 
 2. การจ่ายเงนิซ ้าซอ้นส าหรบัผูส้งูอายทุีย่า้ยทะเบยีนบา้นไปอยูพ่ืน้ทีอ่ื่นประกอบกบัขอ้มลูระบบ
คอมพวิเตอรไ์ม่สมารถเชือ่มโยงกนัไดด้งันัน้ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบควรวางระบบเชือ่มโยงขอ้มลู ปรบัปรุงระบบ
ใหด้ขีึน้ ควรจะมโีปรแกรมส าเรจ็รปูในการจดัเกบ็และคน้หาขอ้มลู 
 3. ช่วงตน้ปีงบประมาณไดร้บังบประมาณเงนิอุดหนุนล่าชา้ท าใหจ้่ายเงนิเบีย้ยงัชพีประจ าเดอืนตุลาคม
ล่าชา้ ผูส้งูอายไุม่เขา้ใจกจ็ะมารอ้งเรยีน 
 4. ไมไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณในสว่นของวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน เชน่ กระดาษ หมกึพมิพ ์ 
คา่สง่ไปรษณยีแ์จง้ขา่วสาร 
 5. ผูส้งูอายแุละผูพ้กิารไดร้บัการประชาสมัพนัธก์ารลงทะเบยีนไมท่ัว่ถงึดงันัน้ควรเพิม่การ
ประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพอ์ย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่วงใกลเ้วลาทีจ่ะตอ้งมกีาร
ลงทะเบยีนในเดอืนพฤศจกิายน 
 6. กรณีผูส้งูอายมุาลงทะเบยีนเพือ่รบัเบีย้ยงัชพีในปีทีผ่า่นมาเพือ่จะรบัเงนิเบีย้ยงัชพีในปีนี้ เขตกจ็ะให้
ผูส้งูอายเุปิดบญัชเีงนิฝากแลว้น าเลขทีบ่ญัชมีาใหเ้ขต เมือ่ถงึเวลาจ่ายเบีย้ยงัชพี เขตกจ็ะน าเงนิเขา้บญัชีเงนิ
ฝากใหแ้ต่กน็ าเขา้บญัชไีม่ไดเ้นื่องจากหากไม่มกีารเคลือ่นไหวในบญัช ี1 ปี ธนาคารกจ็ะปิดบญัช ีเมือ่ถงึเวลา
แลว้ผูส้งูอายไุม่ไดร้บัเงนิกจ็ะมารอ้งเรยีน 
 7. กรณีรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผา่นบญัชเีงนิฝากของบุตรหลานและบตุรหลานไมใ่หเ้งนิดงักล่าว ผูส้งูอายกุน็ึก
วา่ทางเขตไมจ่่ายใหก้จ็ะมารอ้งเรยีน 
 8. กรณีมคี าสัง่ไม่ใหเ้รยีกเอกสารเพิม่เตมิจากประชาชน เชน่ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนา
ทะเบยีนบา้น สง่ผลใหเ้จา้หน้าทีท่ าการตรวจสอบคุณสมบตัเิบือ้งตน้ไดล้่าชา้ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. ควรมกีารปรบัโครงสรา้งบุคลากรของฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิที่
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 
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3. ผลการด าเนินงานด้านการพฒันาชมุชนของกลุ่มเขตกรงุธนเหนือ 
 คณะกรรมการฯ ไดเ้ชญิส านกังานเขตในกลุ่มเขตธนเหนอื  ประกอบดว้ยเขตธนบุร ี คลองสาน  จอมทอง   
บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย  บางพลดั  ตลิง่ชนัและเขตทววีฒันา  เขา้รว่มประชุมเพือ่ตดิตามผลการด าเนินงาน
ดา้นการพฒันาชุมชนในปีงบประมาณ 2558 และแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 255 แลว้สรุปปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานไดด้งันี้ 
 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 เชน่การ
ลงทะเบยีนผูส้งูอาย ุผูพ้กิารและเดก็แรกเกดิ ประกอบกบัไดร้บัการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานจาก
กรุงเทพมหานครจ านวนจ ากดั ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน 

2. การโอนเงนิอุดหนุนจากรฐับาลใหก้รุงเทพมหานครชว่งตน้ปีงบประมาณมคีวามล่าชา้ ท าใหก้าร
เบกิจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุละผูพ้กิารล่าชา้ ผูส้งูอายไุม่เขา้ใจท าใหเ้กดิการรอ้งเรยีนบ่อยครัง้ 
 3. การโอนเงนิอุดหนุนจากรฐับาลเพือ่ด าเนินโครงการดา้นยาเสพตดิจะไดร้บัโอนช่วงปลายปี
งบประมาณ  
จงึไม่สามารถด าเนินการไดบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้



 4. คณะกรรมการชุมชนไม่เขา้ใจระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน ท าใหก้ารสง่เอกสารเบกิจ่ายล่าชา้ 
 5. วสัดุหรอือุปกรณ์กฬีาของลานกฬีาช ารุดเสยีหายและไมม่งีบประมาณในการซ่อมแซม 
 6. ขาดงบประมาณในการพฒันาบุคลากรอาสาสมคัรผูด้แูลเดก็ทีจ่ะตอ้งพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยั
เรยีนในชุมชนใหไ้ดต้ามมาตรฐานเดก็เลก็ระดบัชาตชิุมชนรอรบัความชว่ยเหลอืจากหน่วยงานภาครฐัโดยไม่
ชว่ยเหลอืตนเองก่อน 
 ด้านการประสานงาน 
  1. บางส านกังานเขตขาดการประสานงานทีด่รีะหวา่งฝ่ายทะเบยีนและฝ่ายพฒันาชมุชนฯ ในการ
ตรวจสอบขอ้มลูการยา้ยทีอ่ยูแ่ละการเสยีชวีติของผูส้งูอาย ุ 
   2. การจ่ายเงนิเบีย้ผูส้งูอายซุ ้าซอ้น เนื่องจากฝ่ายพฒันาชุมชนฯ ไม่ทราบขอ้มลูการแจง้ยา้ยทีอ่ยูแ่ละ
การเสยีชวีติของผูส้งูอาย ุ 
 3. ขาดการบรูณาการการท างานร่วมกบัหน่วยงานอื่น ท าใหก้ารชว่ยเหลอืประชาชนมกีารซ ้าซอ้นและ
ไม่ทัว่ถงึ  
 ด้านอ่ืน ๆ  
 1. กรรมการชุมชนไม่มเีวลาเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าที ่เนื่องจากไดร้บัมอบหมายบทบาทหน้าทีห่ลาย
ดา้น เชน่ เป็นกรรมการกองทุน อาสาสมคัรสาธารณสุข อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัและยาเสพตดิ เป็นตน้ 
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 2. ไม่ไดร้บัความร่วมมอืจากประชาชน เนื่องจากผูน้ าชุมชนและประชาชนยงัไม่เหน็ถงึความส าคญัของ
การมสีว่นรว่ม ประกอบกบับางชุมชนเป็นชุมชนอพยพ ท าใหก้ารพฒันาชุมชนไมป่ระสบผลส าเรจ็เทา่ทีค่วร 
 3. ประชากรแฝงซึง่อาศยัอยูใ่นชุมชนไมม่คีวามรกัความผกูพนัในชุมชนทีต่นเองอาศยัอยู ่ไม่ใหค้วาม
รว่มมอืในการพฒันาชุมชน 
 4. ความเจรญิของเมอืงและการเปลีย่นแปลงของสงัคมทีร่วดเรว็ท าใหเ้กดิอุปสรรคต่อการพฒันาชุมชน 
 5. ประชาชนในชุมชนขาดความสนใจในการเล่นกฬีาอยา่งจรงิจงั ท าใหก้ารจดัการแขง่ขนัจะตอ้งมเีงนิ
รางวลัจงึเกดิความสนใจ 
 6. หน่วยงานทีจ่ดังาน กจิกรรมและขอใหส้ง่มวลชนเขา้รว่มกจิกรรมไม่สนบัสนุนถา้จา้งเหมา
ยานพาหนะรบัสง่มวลชน 
 7. ขอ้กฎหมายและกระบวนการท างานทีไ่ม่เอือ้ระบบการท างานในภาคประชาชน เชน่ คณะกรรมการ
ชุมชนไม่มอี านาจทางกฎหมายเหมอืนกบัก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
 8. คณะกรรมการชุมชนมคีวามเขา้ใจวา่เงนิสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเป็น
คา่ตอบแทนของตวัเอง 
 9. ปัญหาดา้นกายภาพชุมชน ทางเขา้-ออก ชุมชนแคบไม่สะดวกในการสญัจรหรอืกรณีเกดิเหตุเพลงิ
ไหม ้ 
รถเขา้-ออกไม่ไดเ้นื่องจากพืน้ทีบ่างชุมชนเป็นพืน้ทีใ่หเ้ชา่และเจา้ของไม่ต่อสญัญาเชา่ 
 10. ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม ขยะมลูฝอยในชุมชน คนในชุมชนขาดจติส านึกโดยเฉพาะประชากรแฝงที่
เขา้มาอาศยัในชุมชน (บา้นเชา่) 



 11. ความคดิต่างของกรรมการชุมชนจงึมกีารลาออกหรอืบางครัง้ทอ้แทห้มดหวงัในการท างาน 
 12. ชุมชนขาดศกัยภาพในการพึง่ตนเองเนื่องจากคุน้เคยกบัการไดร้บัการชว่ยเหลอืทีเ่กนิพอ 
 13. ชุมชนมคีวามหลากหลายประเภท การด าเนินกจิกรรมรปูแบบเดยีวกนัอาจจะไม่สอดคลอ้งกบั
ชุมชน 
 14. ชุมชนปรบัตวัไมท่นักบัเทคโนโลย ีขาดการเรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาตวัเองใหท้นักบัสงัคม 
 15. พืน้ทีเ่กษตรกรรมประสบปัญหาน ้าเคม็ในฤดแูลง้เนื่องจากน ้าทะเลหนุน 

ด้านการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพผูส้งูอายแุละผูพิ้การ 
 1. การตรวจสอบการเสยีชวีติของผูส้งูอายใุนแต่ละเดอืนกรณียา้ยทะเบยีนบา้นไปอยูพ่ืน้ทีอ่ื่น ไม่สมารถ
ตรวจสอบไดเ้ป็นรายบุคคล เนื่องจากผูส้งูอายมุจี านวนมากและมขีอ้จ ากดัในการเขา้ถงึทะเบยีนราษฎร ์อาจท า
ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในการระงบัการจ่ายเงนิผูส้งูอายทุีเ่สยีชวีติ 
 2. การจ่ายเงนิซ ้าซอ้นส าหรบัผูส้งูอายทุีย่า้ยทะเบยีนบา้นไปอยูพ่ืน้ทีอ่ื่นประกอบกบัขอ้มลูระบบ
คอมพวิเตอรไ์ม่สมารถเชือ่มโยงกนัไดด้งันัน้ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบควรวางระบบเชือ่มโยงขอ้มลู ปรบัปรุงระบบ
ใหด้ขีึน้ ควรจะมโีปรแกรมส าเรจ็รปูในการจดัเกบ็และคน้หาขอ้มลู 
 3. ช่วงตน้ปีงบประมาณไดร้บังบประมาณเงนิอุดหนุนล่าชา้ท าใหจ้่ายเงนิเบีย้ยงัชพีประจ าเดอืนตุลาคม
ล่าชา้ ผูส้งูอายไุม่เขา้ใจกจ็ะมารอ้งเรยีน 
 4. ไมไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณในสว่นของวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน เชน่ กระดาษ หมกึพมิพ ์ 
คา่สง่ไปรษณยีแ์จง้ขา่วสาร 
 5. ผูส้งูอายแุละผูพ้กิารไดร้บัการประชาสมัพนัธก์ารลงทะเบยีนไมท่ัว่ถงึดงันัน้ควรเพิม่การ
ประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพอ์ย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชว่งใกลเ้วลาทีจ่ะตอ้งมกีาร
ลงทะเบยีนในเดอืนพฤศจกิายน 
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 6. กรณีผูส้งูอายมุาลงทะเบยีนเพือ่รบัเบีย้ยงัชพีในปีทีผ่า่นมาเพือ่จะรบัเงนิเบีย้ยงัชพีในปีนี้ เขตกจ็ะให้
ผูส้งูอายเุปิดบญัชเีงนิฝากแลว้น าเลขทีบ่ญัชมีาใหเ้ขต เมือ่ถงึเวลาจ่ายเบีย้ยงัชพี เขตกจ็ะน าเงนิเขา้บญัชเีงนิ
ฝากใหแ้ต่ก ็
น าเขา้บญัชไีม่ไดเ้นื่องจากหากไม่มกีารเคลื่อนไหวในบญัช ี1 ปี ธนาคารกจ็ะปิดบญัช ีเมือ่ถงึเวลาแลว้ผูส้งูอายุ
ไม่ไดร้บัเงนิกจ็ะมารอ้งเรยีน 
 7. กรณีรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผา่นบญัชเีงนิฝากของบุตรหลานและบตุรหลานไมใ่หเ้งนิดงักล่าว ผูส้งูอายกุน็ึก
วา่ทางเขตไมจ่่ายใหก้จ็ะมารอ้งเรยีน 
 8. กรณีมคี าสัง่ไม่ใหเ้รยีกเอกสารเพิม่เตมิจากประชาชน เชน่ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนา
ทะเบยีนบา้น สง่ผลใหเ้จา้หน้าทีท่ าการตรวจสอบคุณสมบตัเิบือ้งตน้ไดล้่าชา้ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 



 1. ควรมกีารปรบัโครงสรา้งบุคลากรของฝ่ายพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคมใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิที่
ไดร้บัมอบหมาย 
 2. ควรมกีารพฒันาระบบฐานขอ้มลูกลางของผูส้งูอายแุละผูพ้กิารใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอเพือ่ใหฝ่้าย
พฒันาชุมชนฯ สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดแ้ละป้องกนัปัญหาการจ่ายเงนิซ ้าซอ้น 
 3. เขตพระนครเป็นพืน้ทีท่ีม่สีถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์สถานทีท่อ่งเทีย่วหลายแห่ง แต่มยีงั
ปัญหาคนเร่รอ่น ความสะอาด ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และการคา้ประเวณีทีใ่กลก้บัสถานทีส่ าคญั ดงันัน้
ควรมกีารพฒันาปรบัปรุงบใหเ้ป็นเขตพเิศษเพือ่ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาเหล่านัน้อย่างยัง่ยนื 
 4. กรณีจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายซุ ้าซอ้นและไม่สามารถเรยีกเกบ็คนืได ้ควรสง่ด าเนินคดเีพือ่
ด าเนินการตามกฎหมาย 
 
4. ผลการด าเนินงานด้านการพฒันาชมุชนของกลุ่มเขตกรงุธนใต้ 
 คณะกรรมการฯ ไดเ้ชญิส านกังานเขตในกลุ่มเขตกรุงธนใต ้ประกอบดว้ยเขตภาษเีจรญิ  บางแค  หนอง
แขม  บางขนุเทยีน  บางบอน  ราษฏรบ์รูณะและทุ่งครุ เขา้ร่วมประชุมเพือ่ตดิตามผลการด าเนนิงานดา้นการ
พฒันาชุมชนในปีงบประมาณ 2558 แลว้สรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานไดด้งันี้ 
  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 เชน่การ
ลงทะเบยีนผูส้งูอาย ุผูพ้กิารและเดก็แรกเกดิ ประกอบกบัไดร้บัการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานจาก
กรุงเทพมหานครจ านวนจ ากดั ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน 
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 2. การโอนเงนิอุดหนุนจากรฐับาลใหก้รุงเทพมหานครชว่งตน้ปีงบประมาณมคีวามล่าชา้ ท าใหก้าร
เบกิจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุละผูพ้กิารล่าชา้ ผูส้งูอายไุม่เขา้ใจท าใหเ้กดิการรอ้งเรยีนบ่อยครัง้ 
 3. การโอนเงนิอุดหนุนจากรฐับาลเพือ่ด าเนินโครงการดา้นยาเสพตดิจะไดร้บัโอนช่วงปลายปี
งบประมาณ  
จงึไม่สามารถด าเนินการไดบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้



 4. คณะกรรมการชุมชนไม่เขา้ใจระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน ท าใหก้ารสง่เอกสารเบกิจ่ายล่าชา้ 
 5. วสัดุหรอือุปกรณ์กฬีาของลานกฬีาช ารุดเสยีหายและไมม่งีบประมาณในการซ่อมแซม 

6. ขาดงบประมาณในการพฒันาบุคลากรอาสาสมคัรผูด้แูลเดก็ทีจ่ะตอ้งพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยั
เรยีนในชุมชนใหไ้ดต้ามมาตรฐานเดก็เลก็ระดบัชาตชิุมชนรอรบัความชว่ยเหลอืจากหน่วยงานภาครฐัโดยไม่
ชว่ยเหลอืตนเองก่อน 

ด้านการประสานงาน 
  1. บางส านกังานเขตขาดการประสานงานทีด่รีะหวา่งฝ่ายทะเบยีนและฝ่ายพฒันาชมุชนฯ ในการ
ตรวจสอบขอ้มลูการยา้ยทีอ่ยูแ่ละการเสยีชวีติของผูส้งูอาย ุ 
 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. ประชากรแฝงซึง่อาศยัอยูใ่นชุมชนไมม่คีวามรกัความผกูพนัในชุมชนทีต่นเองอาศยัอยู ่ไม่ใหค้วาม
รว่มมอืในการพฒันาชุมชน 
 4. ความเจรญิของเมอืงและการเปลีย่นแปลงของสงัคมทีร่วดเรว็ท าใหเ้กดิอุปสรรคต่อการพฒันาชุมชน 
 5. ประชาชนในชุมชนขาดความสนใจในการเล่นกฬีาอยา่งจรงิจงั ท าใหก้ารจดัการแขง่ขนัจะตอ้งมเีงนิ
รางวลัจงึเกดิความสนใจ 
 6. หน่วยงานทีจ่ดังาน กจิกรรมและขอใหส้ง่มวลชนเขา้รว่มกจิกรรมไม่สนบัสนุนถา้จา้งเหมา
ยานพาหนะรบัสง่มวลชน 
 7. ขอ้กฎหมายและกระบวนการท างานทีไ่ม่เอือ้ระบบการท างานในภาคประชาชน เชน่ คณะกรรมการ
ชุมชนไม่มอี านาจทางกฎหมายเหมอืนกบัก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
 8. คณะกรรมการชุมชนมคีวามเขา้ใจวา่เงนิสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเป็น
คา่ตอบแทนของตวัเอง 
 9. ปัญหาดา้นกายภาพชุมชน ทางเขา้-ออก ชุมชนแคบไม่สะดวกในการสญัจรหรอืกรณีเกดิเหตุเพลงิ
ไหม ้ 
รถเขา้-ออกไม่ไดเ้นื่องจากพืน้ทีบ่างชุมชนเป็นพืน้ทีใ่หเ้ชา่และเจา้ของไม่ต่อสญัญาเชา่ 
 10. ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม ขยะมลูฝอยในชุมชน คนในชุมชนขาดจติส านึกโดยเฉพาะประชากรแฝงที่
เขา้มาอาศยัในชุมชน (บา้นเชา่) 
 11. ความคดิต่างของกรรมการชุมชนจงึมกีารลาออกหรอืบางครัง้ทอ้แทห้มดหวงัในการท างาน 
 12. ชุมชนขาดศกัยภาพในการพึง่ตนเองเนื่องจากคุน้เคยกบัการไดร้บัการชว่ยเหลอืทีเ่กนิพอ 



 13. ชุมชนมคีวามหลากหลายประเภท การด าเนินกจิกรรมรปูแบบเดยีวกนัอาจจะไม่สอดคลอ้งกบั
ชุมชน 
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 14. ชุมชนปรบัตวัไมท่นักบัเทคโนโลย ีขาดการเรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาตวัเองใหท้นักบัสงัคม 
 15. พืน้ทีเ่กษตรกรรมประสบปัญหาน ้าเคม็ในฤดแูลง้เนื่องจากน ้าทะเลหนุน 

ด้านการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพผูส้งูอายแุละผูพิ้การ 
 1. การตรวจสอบการเสยีชวีติของผูส้งูอายใุนแต่ละเดอืนกรณียา้ยทะเบยีนบา้นไปอยูพ่ืน้ทีอ่ื่น ไม่สมารถ
ตรวจสอบไดเ้ป็นรายบุคคล เนื่องจากผูส้งูอายมุจี านวนมากและมขีอ้จ ากดัในการเขา้ถงึทะเบยีนราษฎร ์อาจท า
ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในการระงบัการจ่ายเงนิผูส้งูอายทุีเ่สยีชวีติ 
 2. การจ่ายเงนิซ ้าซอ้นส าหรบัผูส้งูอายทุีย่า้ยทะเบยีนบา้นไปอยูพ่ืน้ทีอ่ื่นประกอบกบัขอ้มลูระบบ
คอมพวิเตอรไ์ม่สมารถเชือ่มโยงกนัไดด้งันัน้ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบควรวางระบบเชือ่มโยงขอ้มลู ปรบัปรุงระบบ
ใหด้ขีึน้ ควรจะมโีปรแกรมส าเรจ็รปูในการจดัเกบ็และคน้หาขอ้มลู 
 3. ช่วงตน้ปีงบประมาณไดร้บังบประมาณเงนิอุดหนุนล่าชา้ท าใหจ้่ายเงนิเบีย้ยงัชพีประจ าเดอืนตุลาคม
ล่าชา้ ผูส้งูอายไุม่เขา้ใจกจ็ะมารอ้งเรยีน 
 4. ไมไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณในสว่นของวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน เชน่ กระดาษ หมกึพมิพ ์ 
คา่สง่ไปรษณยีแ์จง้ขา่วสาร 
 5. ผูส้งูอายแุละผูพ้กิารไดร้บัการประชาสมัพนัธก์ารลงทะเบยีนไมท่ัว่ถงึดงันัน้ควรเพิม่การ
ประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพอ์ย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชว่งใกลเ้วลาทีจ่ะตอ้งมกีาร
ลงทะเบยีนในเดอืนพฤศจกิายน 
 6. กรณีผูส้งูอายมุาลงทะเบยีนเพือ่รบัเบีย้ยงัชพีในปีทีผ่า่นมาเพือ่จะรบัเงนิเบีย้ยงัชพีในปีนี้ เขตกจ็ะให้
ผูส้งูอายเุปิดบญัชเีงนิฝากแลว้น าเลขทีบ่ญัชมีาใหเ้ขต เมือ่ถงึเวลาจ่ายเบีย้ยงัชพี เขตกจ็ะน าเงนิเขา้บญัชเีงนิ
ฝากใหแ้ต่กน็ าเขา้บญัชไีม่ไดเ้นื่องจากหากไม่มกีารเคลื่อนไหวในบญัช ี1 ปี ธนาคารกจ็ะปิดบญัช ีเมือ่ถงึเวลา
แลว้ผูส้งูอายไุม่ไดร้บัเงนิกจ็ะมารอ้งเรยีน 
 7. กรณีรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผา่นบญัชเีงนิฝากของบุตรหลานและบตุรหลานไมใ่หเ้งนิดงักล่าว ผูส้งูอายกุน็ึก
วา่ทางเขตไมจ่่ายใหก้จ็ะมารอ้งเรยีน 
 8. กรณีมคี าสัง่ไม่ใหเ้รยีกเอกสารเพิม่เตมิจากประชาชน เชน่ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนา
ทะเบยีนบา้น สง่ผลใหเ้จา้หน้าทีท่ าการตรวจสอบคุณสมบตัเิบือ้งตน้ไดล้่าชา้ 
    ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. ควรมกีารปรบัโครงสรา้งบุคลากรของฝ่ายพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคมใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิที่
ไดร้บัมอบหมาย 
 2. ควรมกีารพฒันาระบบฐานขอ้มลูกลางของผูส้งูอายแุละผูพ้กิารใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอเพือ่ใหฝ่้าย
พฒันาชุมชนฯ สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดแ้ละป้องกนัปัญหาการจ่ายเงนิซ ้าซอ้น 
  3. กรณีจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายซุ ้าซอ้นและไม่สามารถเรยีกเกบ็คนืได ้ควรสง่ด าเนินคดเีพือ่
ด าเนินการตามกฎหมาย 
 



5. ติดตามแนวทางการด าเนินงานโครงการชุมชนสขุภาวะ 
 คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัพฒันาสงัคมเพือ่ตดิตามแนว
ทางการด าเนินงานโครงการชุมชนสุขภาวะ สรุปสาระไดด้งันี้ 
 “ชุมชนสขุภาวะของกรุงเทพมหานคร” หมายถงึ ชุมชนทีค่นในชุมชนมภีาวะความสมดุลของกาย จติใจ
และปัญญา ซึง่สง่ผลใหป้รบัตวัเทา่ทนัการเปลีย่นแปลง สามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างต่อเนื่อง อนัจะเป็นภูมคิุม้กนัให้
พึง่ตนเองไดต้ลอดจนมสีว่นร่วมในการพฒันาชุมชนไปสูค่วามเขม้แขง็อย่างยัง่ยนื 
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 องคป์ระกอบของมติสิขุภาวะ 
 มติทิางกาย ไดแ้ก่ สุขภาพด ีสภาพแวดลอ้มด ีประชาชนมอีายุยนืยาว 
 มติทิางใจ ไดแ้ก่ จติใจเบกิบาน มคีวามสขุ มคีวามเขม้แขง็ มัน่คงทางจติใจ 
 มติทิางสงัคม ไดแ้ก่ ชุมชน สงัคมมคีวามปลอดภยั พึง่พาตนเองได ้มคีวามสามคัคปีรองดอง ชว่ยเหลอื
เกือ้กลูกนั 
 กระบวนการด าเนินงานเพือ่สง่เสรมิความเขม้แขง็ของชมุชน การบรรลุเป้าหมายของชุมชนสุขภาวะ 
เกดิจากความเขม้แขง็ของชมุชนเป็นรากฐานในการพฒันาใหเ้กดิความสุขในทุกองคป์ระกอบอย่างยัง่ยนื โดยใช้
หลกัการพฒันาชุมชนแบบมสีว่นรว่ม (Participation) ใหป้ระชาชนเป็นศนูยก์ลางในการคดิและด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาดว้ยตวัเอง โดยมภีาครฐัใหก้ารสนบัสนุน ภาคเอกชนใหก้ารชว่ยเหลอื ซึง่จะท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาได้
ตรงตามความตอ้งการของประชาชนในชุมชน เป็นการพฒันาชุมชนใหเ้กดิความเขม้แขง็สามารถพึง่พาตนเอง 
(Self – reliance) ก่อใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ ีประชาชนมคีวามสขุ 
 กลุ่มเป้าหมายของชุมชนสขุภาวะ คอื ชมุชนทีจ่ดัตัง้ตามระเบยีบกรงุเทพมหานครวา่ดว้ยชุมชนและ
กรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี้ 
 กลุ่ม A ชุมชนตน้แบบ 50 ชมุชน ทีส่มคัรและไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้ร่วมโครงการ เมือ่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ซึง่เป็นชุมชนทีม่คีวามพรอ้มเพือ่จะพฒันาเป็นชุมชนสขุภาวะ ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณเพือ่ใชใ้น
การด าเนินงานชุมชนละไมเ่กนิ 300,000 บาท โดยส านกัพฒันาสงัคมเป็นผูจ้ดัอบรม สมัมนาใหค้วามรูแ้ละ
พจิารณาโครงการ/กจิกรรมของชุมชน 
 กลุ่ม B ชุมชน 100 ชุมชน ทีไ่ดร้บัการประเมนิวา่เป็นชมุชนทีม่คีวามพรอ้มปานกลางเพือ่จะพฒันาเป็น
ชุมชนสขุภาวะ ปีงบประมาณ 2558 ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณเพือ่ใชใ้นการด าเนินงานชุมชนละไมเ่กนิ 
200,000 บาท 
โดยส านกัพฒันาสงัคมเป็นผูจ้ดัอบรม สมัมนาใหค้วามรูแ้ละพจิารณาโครงการ/กจิกรรมของชุมชน 
 กลุ่ม C ชุมชนอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัการประเมนิวา่เป็นชุมชนทีม่คีวามพรอ้มน้อยเพือ่จะพฒันาเป็นชุมชนสขุ
ภาวะ ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณเพือ่ใชใ้นการด าเนินงานชุมชนละไม่เกนิ 100,000 บาท โดยส านกังานเขต
เป็นผูจ้ดัอบรม สมัมนาใหค้วามรูแ้ละพจิารณาโครงการ/กจิกรรมของชุมชน 
    ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 



 1. ส านกัพฒันาสงัคมซึง่เป็นมอือาชพีในการด าเนินงานดา้นการพฒันาสงัคมเป็นผูจ้ดัการอบรม สมัมนา
ใหค้วามรูแ้ละพจิารณาโครงการ/กจิกรรมของชุมชน กลุ่ม A และกลุ่ม B ซึง่เป็นชุมชนทีม่คีวามพรอ้มมากกวา่
ชุมชนกลุ่ม C 
 2. โครงการชุมชนสขุภาวะควรจะมคีวามต่อเนื่องและมรีะยะเวลาในการด าเนินโครงการมากพอสมควร
เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งแทจ้รงิ 
 3. ในการพจิารณาจดัสรรงบประมาณโครงการควรมกีารก าหนดแผนการใชจ้่ายงบประมาณเพือ่ความ
ชดัเจนและโปรง่ใส และไมน่ างบประมาณโครงการไปใชเ้พือ่การอื่น เชน่ การประชาสมัพนัธเ์นื่องจากอาจจะเกดิ
การซ ้าซอ้นกบังบประชาสมัพนัธข์องกรงุเทพมหานครในภาพรวมทีต่ัง้ไวท้ีก่องประชาสมัพนัธ ์
 คณะกรรมการฯ ไดเ้สนอญตัตเิกีย่วกบัการด าเนินโครงการชุมชนสขุภาวะในประเดน็แผนการด าเนิน
โครงการ รายละเอยีดการใชง้บประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ควรมกีารก าหนดมาตรการในการ
ด าเนินโครงการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในก าหนดเวลา (ปีงบประมาณ) และบรรลุตามวตัถุประสงค ์ซึง่ญตัตดิงักล่าว
ไดร้บัการบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสภาสามญั สมยัที ่2 (ครัง้ที ่1) 
ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เมือ่วนัพุธที ่20 เมษายน 2559 ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบในญตัตดิงักลา่วและยนืยนัมติ
ทีป่ระชุมไปยงัฝ่ายบรหิารกรุงเทพมหานคร เพือ่สัง่การหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนนิการต่อไป 
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6. ติดตามการเตรียมการน าระบบการเช่ือมโยงข้อมลูทะเบียนประวติัราษฎรจากฐานข้อมลูทะเบียน
กลาง  
    กรมการปกครองด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(online) มาใช้กบักรงุเทพมหานคร 
 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัยทุธศาสตรแ์ละประเมนิผล ส านกังานปกครองและทะเบยีน  
และส านกัพฒันาสงัคม เพือ่ตดิตามการเตรยีมการน าระบบการเชือ่มโยงขอ้มลูทะเบยีนประวตัริาษฎรจาก
ฐานขอ้มลูทะเบยีนกลาง กรมการปกครองดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(online) มาใชก้บักรุงเทพมหานคร สรุป
สาระไดด้งันี้ 
 เมือ่เดอืนมนีาคม 2559 กรุงเทพมหานครไดท้ าบนัทกึขอ้ตกลงรว่มกบักรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 
 ฉบบัที ่1 : บนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยการขอใชป้ระโยชน์ขอ้มลูทะเบยีนประวตัริาษฎรจากฐานขอ้มลู
ทะเบยีนกลางดว้ยระบบคอมพวิเตอรโ์ดยวธิเีชือ่มโยงขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส ์(online) ของส านกัทะเบยีนกลาง 
กรมการปกครอง และการใชข้อ้มลูแผนทีใ่นระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์(GIS) ของกรุงเทพมหานคร โดยมี
สาระส าคญัดงันี้ 
   1. ส านกัทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง อนุญาตใหก้รงุเทพมหานครใชป้ระโยชน์ขอ้มลูทะเบยีนประวตัิ
ราษฎรจากฐานขอ้มลูทะเบยีนกลาง ดว้ยระบบคอมพวิเตอรโ์ดยเชือ่มโยงขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส ์(online) โดย
เจา้หน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร หรอืเจา้ของรายการประวตัหิรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี ขอใหท้ าการตรวจสอบ ซึง่ขอ้มลู
ดงักล่าวกรุงเทพมหานครน ามาใชป้ระโยชน์เพือ่ 
       - เพิม่ประสทิธภิาพการจดัเกบ็รายได ้



     - ระบบสารสนเทศดา้นการแพทยแ์ละอนามยั 
     - บรกิารดา้นสงเคราะหแ์ละสวสัดกิารสงัคม 
     - การเบกิจ่ายเงนิบ าเหน็จบ านาญ 
      - ผงัเมอืง 
     - ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์(GIS) 
 2. กรุงเทพมหานคร โดยส านกัผงัเมอืง อนุญาตใหส้ านกัทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง มสีทิธิใ์ชแ้ผน
ทีฐ่านเชงิรหสัมาตราสว่น 1 : 4,000 เพือ่เชือ่มโยงขอ้มลูรายการบา้นกบัแผนทีฐ่านเชงิรหสัของส านกัผงัเมอืง 
 ฉบบัที ่2 : ขอ้ตกลงวา่ดว้ยการขอใชโ้ปรแกรมส าหรบัอ่านขอ้มลูจากบตัรประจ าตวัประชาชนระหวา่ง
กรมการปกครองกบักรุงเทพมหานคร โดยมสีาระส าคญัดงันี้ 
 ส านกัทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง อนุญาตใหก้รุงเทพมหานครใชป้ระโยชน์โปรแกรมส าหรบัอ่าน
ขอ้มลูจากบตัรประจ าตวัประชาชน โดยเจา้หน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร หรอืเจา้ของรายการประวตั ิหรอืผูม้สีว่น
ไดเ้สยี ขอใหท้ าการตรวจสอบ หน่วยงาน กทม. ตามบนัทกึขอ้ตกลง ไดแ้ก่ 
 1. ส านกัยทุธศาสตรแ์ละประเมนิผล 
 2. ส านกัการแพทย ์
 3. ส านกัการคลงั 
 4. ส านกัผงัเมอืง 
 5. ส านกัอนามยั 
 6. ส านกัพฒันาสงัคม 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 กรุงเทพมหานครควรเร่งรดัด าเนินการน าระบบมาใชโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่น ามาใชใ้นการตรวจสอบขอ้มลู
ผูส้งูอายทุีก่ทม.จะตอ้งจา่ยเบีย้ยงัชพีเพือ่แกปั้ญหาการจ่ายเงนิซ ้าซอ้น 
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 คณะกรรมการฯ ไดเ้สนอญตัตเิขา้สูก่ารพจิารณาของสภากรุงเทพมหานครเพือ่เรง่รดัใหม้กีาร
ด าเนินการตามขอ้ตกลง โดยญตัตดิงักล่าวไดร้บัการบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมยัประชุมสมยัสามญั สมยัที ่2 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เมือ่วนัพุธที ่4 พฤษภาคม 2559 ที่
ประชุมมมีตเิหน็ชอบในญตัตดิงักล่าวและยนืยนัมตทิีป่ระชุมไปยงัฝ่ายบรหิารกรงุเทพมหานคร เพือ่สัง่การ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนนิการต่อไป 
 
7. ติดตามผลการด าเนินงานของศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร จตจุกัร 2 (มีนบรีุ) 
 คณะกรรมการฯ ไดล้งพืน้ทีต่รวจเยีย่มศนูยฝึ์กอาชพีกรงุเทพมหานคร จตุจกัร 2 (มนีบุร)ี เพือ่ตดิตาม
ผลการด าเนินงานของศนูยฯ์ สรุปสาระไดด้งันี้ 



 ศนูยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร จตุจกัร 2 (มนีบุร)ี ตัง้อยูท่ีต่ลาดนดัจตุจกัร 2 มนีบุร ีเปิดท าการตัง้แต่
เดอืนพฤษภาคม 2543 โดยชว่งแรกกางเตน็ทเ์ปิดท าการเรยีนฝึกอาชพีก่อน ต่อมาในปี 2545 ไดร้บังบประมาณ
ในการก่อสรา้งอาคาร 4 ชัน้ ปลกูสรา้งในบรเิวณตลาดนดัจตุจกัร 2 (มนีบุร)ี เปิดท าการฝึกอบรมวชิาชพีดงันี้ 
 1. หลกัสตูรวนัจนัทร ์– วนัศุกร ์จ านวน 80 ชัว่โมง 18 วชิา 
 2. หลกัสตูรวนัจนัทร ์– วนัศุกร ์จ านวน 160 ชัว่โมง 6 วชิา 
 3. หลกัสตูรวนัเสาร ์– วนัอาทติย ์จ านวน 80 ชัว่โมง 19 วชิา 
 4. หลกัสตูรวนัเสาร ์– วนัอาทติย ์จ านวน 160 ชัว่โมง 7 วชิา 
 ศนูยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร จตุจกัร 2 (มนีบุร)ี ไดร้บัความสนใจจากประชาชนมาก มผีูส้นใจสมคัร
เรยีนเตม็จ านวนทุกหลกัสตูร และผูท้ีเ่รยีนจบแลว้สามารถน าความรูไ้ปประกอบอาชพีได ้แต่ในการด าเนินงาน
ของศนูยฯ์  
มปัีญหาอุปสรรคทีท่ าใหก้ารด าเนินงานไมป่ระสบผลส าเรจ็เทา่ทีค่วรไดแ้ก่ อาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานทีใ่นการ
ฝึกอบรมไมเ่พยีงพอ มสีภาพเก่าและทรดุโทรมโดยเฉพาะหอ้งน ้า ซึง่มทีัง้หมด 12 หอ้ง แต่สามารถใชก้ารได้
เพยีง 6 หอ้งเท่านัน้ ซึง่ไม่เพยีงพอทีจ่ะรองรบัผูท้ีม่าฝึกอบรมแต่ละรุน่ ท าใหม้กีารจดัการเรยีนการสอนทีบ่รเิวณ
ระเบยีงส าหรบั 
บางวชิา เมือ่ฝนตกหรอืแดดรอ้นกจ็ะสง่ผลกระทบต่อการเรยีนการสอน 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. กรุงเทพมหานครควรจดัสรรงบประมาณเพือ่ปรบัปรุงอาคารสถานทีใ่หเ้พยีงพอต่อปรมิาณผูส้นใจมา
ฝึกอาชพี 
 2. ส านกังานเขตมนีบุรคีวรแกไ้ขปัญหากรณีหอ้งน ้าช ารุดซึง่มคีวามเร่งด่วนก่อน เพือ่อ านวยความ
สะดวกใหแ้กผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
 
8. ติดตามความคืบหน้าการปรบัปรงุสะพานทางเดินชมธรรมชาติป่าชายเลน เขตบางขนุเทียน 
 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกังานเขตบางขนุเทยีนเพือ่ตดิตามความคบืหน้าการปรบัปรุง
สะพานทางเดนิชมธรรมชาตป่ิาชายเลน เขตบางขนุเทยีน สรุปสาระไดด้งันี้ 
 ปรมิาณงานการปรบัปรุงเสน้ทางศกึษาและชมธรรมชาตป่ิาชายเลนชายทะเลบางขนุเทยีน 
ประกอบดว้ย 
 1. รือ้ถอนสะพานทางเดนิไมเ้ดมิทีช่ ารุดพรอ้มขนยา้ย พืน้ทีป่ระมาณ 2,550 ตารางเมตร 
 2. สรา้งสะพานทางเดมิ ค.ส.ล. กวา้ง 2.50 เมตร พรอ้มจุดพกัและศกึษาธรรมชาต ิ
 3. สรา้งสะพานทางเดนิ ค.ส.ล. กวา้ง 2.50 เมตร ยาวประมาณ 240 เมตร 
 4. สรา้งจุดชมววิชายทะเลกรุงเทพ ขนาด 9 x 21 เมตร พืน้ทีป่ระมาณ 189 ตารางเมตร 
 5. ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงคแ์ละอาคารจุดพกั จ านวน 9 แห่ง 
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 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิการ 



 การขนสง่วสัดคุอ่นขา้งล าบากเนื่องจากน ้าลงในเวลากลางวนั จนไมส่ามารถล่องโป๊ะขนวสัดุได ้ท าให้
เกดิความล่าชา้ เดอืนมนีาคม – เดอืนพฤษภาคม ปรมิาณน ้าน้อยขนวสัดุไดว้นัละครัง้ เดอืนสงิหากคม – เดอืน
ตุลาคม ขนวสัดุไดม้ากขึน้ เดอืนพฤศจกิายน – เดอืนธนัวาคม  ปรมิาณน ้ามากเกนิไปขนวสัดุไดย้าก ประกอบ
กบัผูร้บัจา้งไม่มปีระสบการณ์ดา้นการก่อสรา้งจงึท างานไดล้่าชา้กวา่แผน 
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 ขอใหส้ านกังานเขตบางขนุเทยีนควบคุมงานอย่างใกลช้ดิ 
 
9. ติดตามความคืบหน้าการจดัตัง้ธนาคารเมลด็พนัธุข้์าว เขตคลองสามวา 
 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกังานเขตคลองสามวาเพือ่ตดิตามความคบืหน้าการจดัตัง้
ธนาคารเมลด็พนัธุข์า้ว เขตคลองสามวา สรุปสาระไดด้งันี้ 
 ส านกังานเขตคลองสามวา ไดร้บัจดัสรรงบประมาณรายการคา่ใชจ้่ายโครงการธนาคารเมลด็พนัธุข์า้ว
ชุมชนเขตคลองสามวา กจิกรรมศนูยผ์ลติเมลด็พนัธุด์เีขตคลองสามวา เป็นเงนิทัง้สิน้ 450,000 บาท เป็น
คา่ใชจ้่ายในการจดัซือ้วสัดุทางการเกษตร จ านวน 7 รายการ ดงันี้ 
 1. เมลด็พนัธุข์า้วพนัธุด์ ี2 สายพนัธุ ์
     1.1 พนัธุห์อมมะล ิ105  จ านวน 1 ตนั 
     1.2 พนัธุป์ทุมธานี 1  จ านวน 4.5 ตนั 
 2. กระสอบบรรจุเมลด็พนัธุข์า้ว จ านวน 3,000 ใบ 
 3. ดา้ยเยบ็กระสอบ  จ านวน 50 กโิลกรมั 
 4. ถาดเพาะกลา้ขา้วโยน  จ านวน 950 ถาด 
 5. เครือ่งคดัแยกเมลด็พนัธุข์า้ว จ านวน 2 เครือ่ง 
 6. เครือ่งจกัรเยบ็ปากถุงอตัโนมตั ิ พรอ้มแทน่แบบรางเลื่อน จ านวน 1 เครือ่ง 
 7. เครือ่งสขีา้วตัง้โต๊ะ  จ านวน 1 เครือ่ง 
 โดยไดด้ าเนินการจดัซือ้จดัจา้งวสัดุทางการเกษตรทัง้ 7 รายการแลว้ และไดจ้ดัพธิสีง่มอบวสัดทุางการ
เกษตรดงักล่าวใหก้บักลุ่มเกษตรกรเพือ่น าไปด าเนินการตามโครงการ และไดเ้สนอรายงานใหป้ลดั
กรุงเทพมหานครทราบถงึขัน้ตอนการปฏบิตังิานเรยีบรอ้ยแลว้ 
 การด าเนินการในปัจจุบนัไดใ้หส้มาชกิ จ านวน 12 คน รบัเมลด็พนัธุข์า้วไปเพาะปลกูในแปลงนาเพือ่
ขยายจ านวน รอการเกบ็เกีย่วแลว้น าผลผลติสง่คนืกลุม่ในจ านวนหรอืยอดเงนิทีค่ดิเป็นมลูคา่เทา่กบัทีร่บัไป 
สว่นทีเ่หลอืจ าหน่ายในนามกลุ่มในราคาทีส่งูกวา่ทอ้งตลาดทัว่ไป หากเป็นขา้วทีคุ่ณภาพไมผ่า่นการตรวจสอบ
คุณภาพเมลด็พนัธุจ์ะน ามาแปรรปูเป็นขา้วสารคุณภาพดจี าหน่ายต่อไป 
 การบรหิารผลประกอบการ ผลผลติทีส่ง่คนืกลุ่มในรปูขา้วเปลอืกจ านวนหรอืยอดเงนิทีค่ดิเป็นมลูค่า
เทา่กบัทีร่บัไปนัน้ ทางกลุม่น าไปจ าหน่ายแลว้น าเงนิทีไ่ดไ้ปจดัซือ้เมลด็พนัธุข์า้วจากกรมการขา้ว เพือ่น ามา
ปลกูขยายต่อในรอบการผลติถดัไป และน าไปซือ้วสัดุสิน้เปลอืงทีต่อ้งใชใ้นการท าโครงการต่อไป 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. ใหส้ านกังานเขตคลองสามวาท าขอ้ตกลงการซือ้ขายเมลด็พนัธุข์า้วเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ความ
โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 2. ใหส้ านกังานเขตคลองสามวาพจิารณาเรือ่งการจดัตัง้โรงเรอืนจดัเกบ็เมลด็พนัธุข์า้วใหไ้ดม้าตรฐาน 
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10. ติดตามผลการด าเนินการรือ้ย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ  
 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบักองจดักรรมสทิธิ ์ส านกัการโยธา และส านกังานเขตพระนครเพือ่
ตดิตาม 
ผลการด าเนินการรือ้ยา้ยชุมชนป้อมมหากาฬ สรุปสาระไดด้งันี้ 
 ในสมยัทีก่่อตัง้กรุงรตันโกสนิทรไ์ดม้กีารก่อสรา้งป้อมไว ้14 แหง่รอบกรุงรตันโกสนิทร ์ต่อมาในรชัสมยั
ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลที ่5) เป็นชว่งทีม่กีารก่อสรา้งถนนหนทางและระบบ
สาธารณูปโภคหลายแห่ง เนื่องจากในขณะนัน้เมอืงไดข้ยายออกไปมาก ประกอบกบัก าแพงเมอืงและป้อมบาง
แห่งเกดิช ารุดทรุดโทรมจนไม่สามารถบรูณะและซ่อมแซมได ้ป้อมและก าแพงบางสว่นจงึถูกรือ้ถอนออกไปจน
ปัจจุบนัคงเหลอือยูเ่พยีง 2 แหง่ คอื ป้อมพระสเุมรุและป้อมมหากาฬ 
 พ.ศ. 2502 รฐับาลสมยัของจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์มนีโยบายทีจ่ะปรบัปรุงบา้นเมอืงใหส้ะอาดเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ย จงึไดม้คี าสัง่ใหเ้ทศบาลจดัการซ่อมแซมป้อมทีเ่หลอือยู ่2 แหง่  
 พ.ศ. 2503 รฐับาลสมยัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์ไดม้อบหมายใหเ้ทศบาลนครหลวงด าเนินการจดัซือ้
ทีด่นิเพือ่ปรบัปรุงทีด่นิบรเิวณหลงัป้อมมหากาฬเป็นสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานครจงึไดต้ัง้คณะกรรมการเพือ่
เจรจาจดัซือ้ทีด่นิจากเขา้ของทีด่นิและทรพัยส์นิดา้นหลงัป้อมมหากาฬ ซึง่มทีีด่นิจ านวน 21 แปลง บา้น 28 หลงั 
และไดด้ าเนินการจดัซือ้ทีด่นิได ้1  แปลง 
 พ.ศ. 2507 กรุงเทพมหานครจดัซือ้ทีด่นิเพิม่อกี 2 แปลง 
 พ.ศ. 2513 เกดิอคัคภียัทีป้่อมมหากาฬดา้นทศิใตต้ดิคลองหลองวดัราชนดัดาราม จงึท าใหช้าวบา้น
อพยพออกไปจากชุมชนจ านวนหนึ่ง และมชีาวบา้นกลุ่มใหม่เขา้มาปลกูสรา้งบา้น โดยในระยะแรกปลกูแบบ
ชัว่คราวใชส้งักะสปีลกูบา้นเรอืน 
 พ.ศ. 2516 กรุงเทพมหานครจดัซือ้ทีด่นิเพิม่อกี 7 แปลง กระทรวงการคลงัยกทีใ่หอ้กี 1 แปลง รวมเป็น  
11 แปลง 
 พ.ศ. 2521 รฐับาลไดก้ าหนดใหก้รุงรตันโกสนิทรเ์ป็นพืน้ทีอ่นุรกัษ์ ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ
คณะกรรมการโครงการกรุงรตันโกสนิทรห์รอืคณะกรรมการอนุรกัษ์และพฒันากรุงรตันโกสนิทรแ์ละเมอืงเก่าใน
ปัจจุบนั โดยส านกันโยบายและแผนสิง่แวดลอ้มไดจ้ดัท าแผนแมบ่ทเพือ่เป็นกรอบในการด าเนินงานอนุรกัษ์และ
พฒันากรุงรตันโกสนิทร ์และใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรบัแผนแม่บทเพือ่การพฒันากรุงรตันโกสนิทรไ์ป
ด าเนินการต่อไป (ซึง่รวมถงึการปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณป้อมมหากาฬดว้ย) 
 พ.ศ. 2535 มพีระราชกฤษฎกีาเวนคนืทีด่นิบรเิวณป้อมมหากาฬ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่จดัท า
สวนสาธารณะและอนุรกัษ์โบราณสถาน กรุงเทพมหานครไดด้ าเนินการจดักรรมสทิธิ ์และสามารถเจรจากบั
เจา้ของทรพัยส์นิได ้ 
โดยเจา้ของทีด่นิทีเ่หลอืจ านวน 10 แปลงไดโ้อนกรรมสทิธิเ์ป็นของกรุงเทพมหานครแลว้ทัง้หมด สว่นสิง่ปลกู
สรา้งม ี102 หลงั ไดม้าท าความตกลงและรบัเงนิ 75 เปอรเ์ซน็ต ์ไปจากกรุงเทพมหานครครบทกุราย โดยมี
เงือ่นไขวา่จะรบัเงนิสว่นทีเ่หลอื 25 เปอรเ์ซน็ต ์เมือ่ท าการรือ้ถอนอาคารแลว้ 



 พ.ศ. 2538 การเคหะแห่งชาตเิสนอใหชุ้มชนไปอยูบ่นทีด่นิผนืใหม่ทีม่นีบุร ีมชีาวบา้นจ านวน 44 ราย  
ยืน่ความจ านงทีจ่ะยา้ยไป แต่เมือ่ไปดพูบว่าทีด่นิดงักล่าวยงัไม่มกีารพฒันาระบบสาธารณูปโภค จงึมบีางสว่น
ยา้ยกลบัมาอยูท่ีเ่ดมิ หลงัจากนัน้จะมตีวัแทนชุมชนยืน่หนงัสอืต่อกรุงเทพมหานครเพือ่ขอชะลอการรือ้ยา้ย
เรือ่ยมา 
 พ.ศ. 2546 กรุงเทพมหานครออกประกาศแจง้ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองโรงเรอืนสิง่ปลกูสรา้ง
ด าเนินการรือ้ถอนโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งและขนยา้ยทรพัยส์นิออกจากชุมชน แต่ชาวบา้นไม่ยนิยอมจงึไดย้ืน่
ฟ้องต่อศาลปกครอง 
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 พ.ศ. 2547 ศาลปกครองสงูสดุชีข้าดวา่กรุงเทพมหานครมสีทิธริือ้ถอนชุมชนไดเ้นื่องจากมกีารตกลงซือ้
ขายกนัไวแ้ลว้ ซึง่เป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาจ่ายเงนิคา่ทดแทนทีไ่ดร้บัทราบและตกลงเขา้เป็นคูส่ญัญาดว้ย
แลว้ รวมทัง้ชมุชนทีฟ้่องคดบีางรายเป็นเพยีงผูเ้ชา่ผูอ้าศยั มไิดเ้ป็นผูม้สีทิธริบัเงินคา่ทดแทนเวนคนืตามกฎหมาย 
จงึไม่มอี านาจฟ้อง 
 พ.ศ. 2548 มกีารลงนามขอ้ตกลงรว่ม 3 ฝ่าย ในการพฒันาพืน้ทีชุ่มชนป้อมมหากาฬ ลงนามโดยผูว้า่
ราชการ-กรุงเทพมหานคร (นายอภริกัษ์ โกษะโยธนิ) รศ.ดร.ววิฒัน์ชยั อตัถาวร (อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ศลิปากร) และ 
นายธวชัชยั วรมหาคุณ (ตวัแทนชุมชนป้อมมหากาฬ) ซึง่เนื้อหาโดยสรุป คอื นายอภริกัษ์ฯ ตกลงวา่จะใหค้วาม
รว่มมอืในการใหชุ้มชนสามารถอยูใ่นป้อมมหามหากาฬต่อไปได ้และกรุงเทพมหานครไดว้า่จา้งสถาบนัวจิยั 
(กรมศลิปากร)  
ใหท้ าการศกึษาวจิยัวา่ชุมชนสามารถอยูใ่นป้อมมหากาฬไดห้รอืไม่ โดยสถาบนัฯ เสนอผลการศกึษาจดัท าเป็น
แผนแม่บทชมุชนบา้นไมโ้บราณ โดยเสนอวา่ชุมชนสามารถอยูร่ว่มกบัสวนสาธารณะได ้
 พ.ศ. 2549 กรุงเทพมหานครท าหนงัสอืหารอืส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วา่ขอ้เสนอของ
สถาบนัวจิยั กรมศลิปากร ตามแผนแม่บทชุมชนบา้นไมโ้บราณจะท าไดห้รอืไม่ เพยีงใด 
 พ.ศ. 2550 คณะกรรมการกฤษฎกีามหีนงัสอืแจง้วา่ กรุงเทพมหานครไมส่ามารถเปลีย่นแปลง
วตัถุประสงคด์งักล่าวของพระราชกฤษฎกีาเดมิได ้กรุงเทพมหานครตอ้งด าเนินโครงการจดัท าสวนสาธารณะให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีาเวนคนื 
 พ.ศ. 2552 กรุงเทพมหานครนดัประชุมหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้สัง่การของนายกรฐัมนตร ีโดยที่
ประชุมมมีตใิหก้รุงเทพมหานครด าเนินการดงันี้ 
 ขอ้ 1 ด าเนินการรือ้ถอนขนยา้ยสิง่ปลกูสรา้งภายในชุมชนและจดัท าสวนสาธารณะเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการเวนคนืและกฎหมายรฐัธรรมนูญ 
 ขอ้ 2 ในการด าเนินการตามขอ้ 1 กรุงเทพมหานครจะตอ้งด าเนินการเยยีวยาชุมชนตามสมควรเทา่ที่
สามารถด าเนินการได ้โดยจดัหาแห่งทีอ่ยูใ่หม่ หาแหล่งงาน ฝึกอาชพี และสถานศกึษาใหบุ้ตรหลานของผูอ้ยู่
อาศยัในชุมชน 



 ส านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิไดใ้หค้วามเหน็กรณีการเวนคนืบรเิวณป้อมมหากาฬวา่ เมือ่เริม่มกีาร
เวนคนืทีด่นิของประชาชนแลว้ ตอ้งเร่งด าเนินการต่อเนื่องใหแ้ลว้เสรจ็ หากไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้ตอ้ง
ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบหรอือาจพจิารณาใหม้กีารคนืทีด่นิใหแ้ก่เจา้ของเดมิ นอกจากนี้ผูว้า่ราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตัง้คณะท างานเจรจาไกล่เกลีย่เพือ่รือ้ยา้ยชุมชนภายในป้อมมหากาฬ  
 พ.ศ. 2556 วนัที ่5 สงิหาคม ผูต้รวจการแผน่ดนิขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่รดัการด าเนินการรือ้ยา้ย
ชุมชนป้อมมหากาฬและแจง้ผลการด าเนินการใหท้ราบ 
 พ.ศ. 2558 วนัที ่15 ตลุาคม ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครเหน็ชอบใหด้ าเนินการรือ้ยา้ยชุมชน 
ป้อมมหากาฬสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 
 พ.ศ. 2559 วนัที ่28 เมษายน และวนัทีท่ี ่15 สงิหาคม กรุงเทพมหานครไดปิ้ดประกาศรือ้ยา้ยชุมชน 
ป้อมมหากาฬ ทัง้นี้จากการตรวจสอบพบวา่มเีจา้ของอาคาร จ านวน 44 หลงัคาเรอืน ขณะนี้ไดร้บัเงนิชว่ยเหลอื
เยยีวยาและโอนกรรมสทิธิใ์นตวัอาคารใหเ้ป็นของกรุงเทพมหานครแลว้ เหลอืผูอ้าศยัอกีเพยีง 12 ราย ทีไ่ดร้บั
เงนิไป 75 เปอรเ์ซน็ต ์แตย่งัไม่ยอมรือ้ถอน กรุงเทพมหานครจงึตอ้งด าเนินการไปตามกฎหมาย จ าเป็นตอ้งรือ้
ยา้ยชุมชนนัน้ออกไปจากพืน้ทีด่งักล่าว และกรุงเทพมหานครมหีลกัฐานการโอนทีด่นิทัง้ 21 แปลงจากชาวบา้น
ทีอ่ยูอ่าศยัตัง้แต่อดตีใหก้รงุเทพมหานครทัง้หมดแลว้ และเกอืบทุกหลงัคาเรอืนไดร้บัเงนิคา่ชดเชยไปแลว้ ดงันัน้
ผูอ้าศยัจะตอ้งยา้ยออกไปจากบรเิวณนัน้ โดยวนัที ่3 กนัยายน 2559 กรุงเทพมหานครก าหนดเขา้รือ้ยา้ยชุมชน
ทีโ่อนกรรมสทิธิใ์หก้รุงเทพมหานครและพรอ้มจะรือ้ยา้ยออกไป มฉิะนัน้กรุงเทพมหานครอาจจะตอ้งถูก
ด าเนินคดฐีานละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา 157 ได ้
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   ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 กรุงเทพมหานครควรเร่งรดัด าเนินการรือ้ยา้ยชุมชนป้อมหากาฬใหแ้ลว้เสรจ็เพือ่จะไดน้ าทีด่นิแปลง
ดงักล่าวมาปรบัปรุงเป็นสวนสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนกรุงเทพมหานครต่อไป 
 
11. ติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนฝึกอาชีพกรงุเทพมหานคร 
 คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัพฒันาสงัคม ผูอ้ านวยการ
โรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ครัง้ เพือ่ตดิตามผลการด าเนินงานของโรงเรยีนฝึกอาชพี
กรุงเทพมหานครทัง้ 10 โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร ดนิแดง 1 (เขตดนิแดง) โรงเรยีน
ฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร ดนิแดง 2 (เขตดนิแดง) โรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร อาทร สงัขะวฒันะ (เขต
ทุง่ครุ)  
โรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร บ่อนไก่ (เขตปทุมวนั) โรงเรยีนฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร บางรกั (เขตบาง
รกั)  โรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร คลองเตย (เขตคลองเตย) โรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร หลวง
พอ่ทวศีกัดิฯ์ 
(เขตหนองแขม) โรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร มว้น บ ารุงศลิป์  (เขตลาดพรา้ว)  โรงเรยีนฝึกอาชพี
กรุงเทพมหานคร หนองจอก (เขตหนองจอก) และโรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร กาญจนสงิหาสน์อุปถมัภ ์  



(เขตตลิง่ชนั) ซึง่สรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานครโดยแบ่งเป็นดา้น
ต่าง ๆ ดงันี้  
 ด้านบุคลากร 
 1. ค่าตอบแทนวทิยากรน้อยกวา่หน่วยงานราชการอื่น รวมถงึเอกชนดว้ย ท าให ้ไม่ดงึดดูใจ ไมส่ามารถ
จา้งวทิยากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นได ้วทิยากรทีม่อียูใ่นปัจจุบนับางสาขาวชิาเป็นผูท้ีม่จีติอาสา 
และบางสาขาวชิาขาดแคลน 
 
 2. บุคลากรไม่เพยีงพอและบุคลากรทีม่อียูต่อ้งท างานหลายหน้าที ่ท าใหเ้กดิความเหนื่อยลา้และทอ้แท ้
 3. ขาดครสูอนภาษาต่างประเทศทีส่ าคญั เชน่ ภาษาจนี ภาษาญีปุ่่ น ปัจจุบนับางแห่งมคีรจูติอาสา แต่
ไม่เพยีงพอ 
 4. ผูอ้ านวยการโรงเรยีนไม่มคีวามเจรญิกา้วหน้าในวชิาชพี ท าใหข้าดขวญัก าลงัใจ ทอ้แท ้และไมม่ี
ความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะท าการพฒันาโรงเรยีนและพฒันาหลกัสตูร 
 5. บุคลากรบางสว่นเป็นลกูจา้ง ไมม่คีวามมัน่คงในอาชพี มกีารลาออกบ่อยเมือ่ไดง้านท าทีม่คีวาม
มัน่คงกวา่  ท าใหเ้สยีเวลาในการสรรหามาทดแทน 
 6. โรงเรยีนฝึกอาชพีไม่มกีารจา้งยามรกัษาการณ์ ครตูอ้งอยูเ่วรรกัษาการณ์เอง ท าใหม้ภีาระความ
รบัผดิชอบมากเกนิไปเกดิความเหนื่อยลา้ และทอ้ถอย 
 7. กรณีมกีารเกษยีณอายรุาชการหรอืโยกยา้ย มกีารบรรจุแต่งตัง้บุคลากรไมต่่อเนื่อง  ท าใหก้ารจดัการ
เรยีนการสอนไม่ต่อเนื่อง หรอืหากมกีารจดัการเรยีนการสอนกจ็ะตอ้งบรหิารจดัการบุคลากรทีม่อียูซ่ึง่บางครัง้ไม่
มคีวามเชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ ๆ ท าใหคุ้ณภาพการเรยีนการสอนไม่ดเีทา่ทีค่วร และเป็นการเพิม่ภาระความ
รบัผดิชอบแกบุ่คลากรทีม่อียู่ 
 ด้านงบประมาณ 
 1. งบประมาณไม่เพยีงพอ ไม่สามารถเปิดสอนสาขาทีม่คีุณภาพมากกวา่ได ้ปัจจุบนัเปิดสอนวชิาชพี
พืน้ฐาน จะขยายใหส้งูขึน้ทนักบัเทคโนโลยทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็กไ็ม่สามารถเปิดสอนได ้เนื่องจาก
ไดร้บังบประมาณเพยีงครึง่เดยีวของงบประมาณทีข่อจดัสรร 
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 2. เครือ่งมอื ครุภณัฑท์ีใ่ชใ้นการฝึกอาชพีไม่ทนัยคุสมยัและไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน  
เนื่องจากระเบยีบเกีย่วกบัการจดัซือ้ครุภณัฑใ์หจ้ดัซือ้ไดเ้ฉพาะครุภณัฑท์ดแทนการจ าหน่ายเทา่นัน้ ท าให้
ผูเ้รยีนไม่สนใจทีจ่ะ 
เขา้เรยีน  อกีทัง้ผูเ้รยีนบางคนสมคัรเขา้เรยีนเพราะตอ้งการมาต่อยอดพฒันาใหม้คีวามรูเ้พิม่ขึน้ และคาดหวงัวา่
จะมเีครือ่งมอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสอนทีท่นัสมยั เมือ่เขา้เรยีนแลว้พบวา่เครือ่งมอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสอนไมท่นั
ยคุสมยั 
ท าใหผู้เ้รยีนลาออกระหวา่งเรยีน 
 3. ตอ้งการใหก้รุงเทพมหานครจดัสรรงบประมาณในการจดัซือ้ครุภณัฑท์ีใ่ชใ้นการสอนทีท่นัสมยั ทนั
กบัเทคโนโลยทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เช่น ชดุฝึกเครือ่งยนตด์เีซลคอมมอนเรล ชุดฝึก



เครือ่งปรบัอากาศรถยนต ์ ชุดฝึกระบบไฟฟ้ารถยนต ์ชุดฝึกเครือ่งยนตห์วัตดัเบนซนิหวัฉีด ชุดฝึกเครือ่งยนต์
แก๊สโซลนีพรอ้มเกยีรอ์ตัโนมตั ิชุดฝึกระบบเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น เป็นตน้ 
 ด้านหลกัสูตร 
 1. หลกัสตูรไมพ่อกบัความตอ้งการของผูฝึ้กอาชพี 
 2. บางวชิาไมส่ามารถเปิดสอนไดเ้นื่องจากมผีูส้มคัรเรยีนน้อย 
 3. หลกัสตูรไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ เชน่ เครือ่งเรอืนไม ้ขาดวทิยากรในการสอน 
เนื่องจากคา่ตอบแทนน้อยท าใหไ้ม่มผีูส้นใจ 
 4. หลกัสตูรบางสาขาวชิาขาดการรบัรองมาตรฐานวชิาชพี เชน่ วชิาอาหาร วชิาเกีย่วกบัการฝีมอื 
  ด้านอาคารสถานท่ี 
 1. อาคารและหอ้งเรยีนมจี านวนน้อยกวา่ผูเ้รยีน เป็นเหตุใหไ้ม่อาจรบัผูเ้รยีนไดต้ามเป้าหมาย 
 2. โรงเรยีนควรจะมสีถานทีต่ัง้เป็นของตนเอง โรงเรยีนฝึกอาชพีบางแหง่ตัง้อยูใ่นที่ดนิเอกชนหรอืวดั 
ท าให ้
ไม่สามารถน างบประมาณไปปรบัปรุงอาคารสถานทีไ่ด ้

 3. โรงเรยีนฝึกอาชพีบางแห่งเชา่ทีด่นิเอกชนด าเนินการ ท าใหต้อ้งเสยีคา่เชา่จ านวนมากไม่คุม้คา่ของ
การบรหิารจดัการ และไมม่คีวามมัน่คง 
 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
  1. โรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานครควรจดัท าแผนการเรยีนการสอนและหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั             
แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ ฉบบัที ่12 (ปี 2560 - 2564) 
 2. หากโรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานครมจีุดเดน่ในหลกัสตูรใดควรพฒันาสง่เสรมิใหม้คีวามเป็นเลศิ
ในหลกัสตูรนัน้ ๆ เชน่ หลกัสตูรชา่งยนต ์หลกัสตูรการตดัเยบ็ผา้ยดื เป็นตน้ 
 3. กรุงเทพมหานครควรจดัหาสถานทีต่ัง้ของโรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานครเป็นของตนเอง 
เนื่องจากโรงเรยีนฯ บางแห่ง เชา่หรอืตัง้อยูใ่นทีด่นิเอกชนหรอืวดั 
 4. การจดัซือ้ครุภณัฑท์ีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนควรจดัซือ้ใหท้นัยคุสมยั ทนักบัเทคโนโลยทีี่มกีาร
เปลีย่นแปลง และตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 
 
   
 
 
 
 
 

คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 
ประชมุร่วมกบัส านักงานเขตทัง้ 6 กลุ่มเขต 

เพื่อติดตามผลการด าเนินงานด้านการพฒันาชุมชน 



 

 
 

 
คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 

ประชมุร่วมกบัส านักงานเขตทัง้ 6 กลุ่มเขต 



เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานด้านการพฒันาชมุชน 
 

 
 
 

 
 
 



คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 
ประชมุร่วมกบัส านักพฒันาสงัคม 

เพื่อติดตามแนวทางการด าเนินงานโครงการชุมชนสขุภาวะ 
 

 
 
 

 
 
 



 

คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคมประชุมร่วมกบั 
ส านักยทุธศาสตรแ์ละประเมินผล ส านักงานปกครองและทะเบียน และส านัก
พฒันาสงัคม เพื่อติดตามการเตรียมการน าระบบการเช่ือมโยงข้อมลูทะเบียน

ประวติัราษฎรจากฐานข้อมลูทะเบียนกลาง กรมการปกครองด้วยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์(online) 

มาใช้กบักรงุเทพมหานคร 
 

 
 
 



 
 

คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 
ลงพืน้ท่ีศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร จตจุกัร 2 (มีนบุรี) 

เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและปัญหาอปุสรรค 
 

 
 
 



 
 
 

คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 
ลงพืน้ท่ีศนูยฝึ์กอาชีพกรงุเทพมหานคร จตจุกัร 2 (มีนบุรี) 

เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและปัญหาอปุสรรค 
 

 
 



 

 
 
 
 

คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 
ประชมุร่วมกบัส านักพฒันาสงัคมและโรงเรียนฝึกอาชีพกรงุเทพมหานคร 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนฝึกอาชีพกรงุเทพมหานคร 

 



 
 
 

 
 

คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม 
ประชมุร่วมกบัส านักพฒันาสงัคมและโรงเรียนฝึกอาชีพกรงุเทพมหานคร 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนฝึกอาชีพกรงุเทพมหานคร 



 

 
 
 
 

 


