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สรุปผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร 
ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2558 

               -------------------------------------- 
 
 สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่1) ประจ าพุทธศกัราช 2557 เมือ่วนัพุธที ่8 ตุลาคม 
2557 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ดงันี้ 

๑. พลตร ีโชตภิณ จนัทรอ์ยู ่   ประธานกรรมการ       
๒. นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า รองประธานกรรมการ   
๓. นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกลุ กรรมการ  
๔. นายสงขลา วชิยัขทัคะ กรรมการ  
5. นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ กรรมการและเลขานุการ 

 

ผูช้ว่ยเลขานุการ 
1. นางณฐัรด ี ซุ่ยยงั นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ  

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวทพิวรรณ สทุธ ิ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

 ต่อมานายสงขลา  วชิยัขทัคะ  ถงึแก่กรรมเมื่อวนัที่ 6 กรกฎาคม 2558 ท าให้ต าแหน่งใน
คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานครวา่งลง ดงันัน้ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุม
สามญั สมยัที ่3 (ครัง้ที ่2) ประจ าปีพทุธศกัราช 2558 เมือ่วนัพุธที ่8 กรกฎาคม 2558 ทีป่ระชุมจงึมมีตติัง้
นายกติต ิ 
บุศยพลากร เป็นกรรมการแทนในต าแหน่งทีว่า่ง และในคราวประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุม
สามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2558 เมือ่วนัพุธที ่7 ตุลาคม 2558 ทีป่ระชุมมมีตติัง้นาง
วรรณวไิล  พรหมลกัขโณ เป็นกรรมการแทน นายกติต ิ บุศยพลากร 
 

สรปุผลงานของคณะกรรมการฯ  
 1. คณะกรรมการกิจการสภากรงุเทพมหานคร  มีมติในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ท่ี 
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เม่ือวนัศกุรท่ี์ 31 ตลุาคม 2557 เหน็ชอบให้ตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณายกร่างประมวล
จริยธรรม 
ของสมาชิกสภากรงุเทพมหานคร เพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณาศึกษาการยกร่างประมวลจริยธรรมของ
สมาชิก 
สภากรงุเทพมหานคร   
 คณะอนุกรรมการฯ ได้ยกร่างขอ้บงัคบัว่าด้วยประมวลจรรยาบรรณของสมาชกิสภา
กรุงเทพมหานคร เสรจ็เรยีบรอ้ยและรายงานต่อคณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานครแลว้ 
คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานครจงึเสนอญตัตขิอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ
วสิามญัศกึษาเพือ่ตราขอ้บงัคบั 
ว่าด้วยประมวลจรรยาบรรณของสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่3 ครัง้ที ่2 เมือ่วนัพุธที ่8 กรกฎาคม 2558 ขณะนี้อยูร่ะหวา่ง
การพจิารณา 
ของคณะกรรมการวสิามญัฯ 
 2. การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศด้านบทบาทของสภาในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
งบประมาณ 
ของเมือง ณ กรงุโซล สาธารณรฐัเกาหลี ระหว่างวนัท่ี 8 - 12 กมุภาพนัธ ์2558  
 สภากรุงเทพมหานครไดส้ถาปนาความสมัพนัธก์บัสภากรุงโซล สาธารณรฐัเกาหล ีเมือ่วนัที ่26 
พฤศจกิายน 2550 ตลอดระยะเวลาของความสมัพนัธ ์ไดม้กีารแลกเปลีย่นความรว่มมอืระหวา่งกนัอย่าง
ต่อเนื่อง เมือ่สภากรุงโซลไดจ้ดัการประชุมนานาชาต ิครัง้ที ่1 (The First Seoul Metropolitan Council 
International Conference) ในหวัขอ้ “บทบาทหน้าทีข่องสภาทอ้งถิน่ในการท าใหก้ารคลงัมเีสถยีรภาพและ
อยูใ่นสขุภาวะทีด่ ี” (Role of Local Government Councils in Consolidating Financial Health) เนื่องดว้ย
ตระหนกัถงึความส าคญัของสถานภาพทางดา้นการคลงัทอ้งถิน่ทีม่ผีลต่อการพฒันาทอ้งถิน่และประเทศ โดย
เชญิสภาทอ้งถิน่ของเมอืงหลวงของประเทศต่าง ๆ ซึง่รวมถงึสภากรุงเทพมหานคร ผูเ้ชีย่วชาญ ประชาชน
ของกรุงโซล  เขา้ร่วมการประชุมเพือ่ใชเ้วลาอนัมคีา่ในการประชุมมาแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละแบ่งปัน
ประสบการณ์ระหวา่งกนัในดา้นการท าใหก้ารคลงัของทอ้งถิน่มเีสถยีรภาพและสขุภาวะทีด่ ี
 สภากรุงเทพมหานครในฐานะสภาบา้นพีเ่มอืงน้องกบัสภากรุงโซล ไดพ้จิารณาถงึประโยชน์ที่
จะไดร้บัจากการเขา้ร่วมประชุม ประกอบกบัการสง่เสรมิและคงไวซ้ึง่ความสมัพนัธอ์นัด ีจงึไดต้อบรบัการเขา้
รว่มประชุมดงักล่าว ซึง่ประธานสภากรุงเทพมหานครไดพ้จิารณาเหน็ชอบใหป้ระธานคณะกรรมการการ
เศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณเป็นตวัแทนของสภากรุงเทพมหานครน าเสนอในที่
ประชุมในประเดน็ “Local Fiscal Health Case of Bangkok” (งบประมาณทีม่เีสถยีรภาพและสขุภาวะทีด่ี
กรณีของกรุงเทพมหานคร) และมอบใหร้องประธานสภากรุงเทพมหานคร คนทีห่นึ่ง เป็นหวัหน้าคณะผูแ้ทน
ของสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 8 คน ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานครจากคณะกรรมการการ
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เศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร และ
เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง เขา้รว่มประชุมนานาชาตสิภากรุงโซล ครัง้ทีห่นึ่ง ระหวา่งวนัที ่9-11 กุมภาพนัธ ์2558 

การประชุมไดม้ผีูเ้ชีย่วชาญสองท่าน เป็นองคป์าฐกถาน า (Keynote Speech) คอื ศาสตราจารย ์
ดร. Ulrich Karpen ศาสตราจารยใ์นมหาวทิยาลยัฮมับรูก์ เยอรมนันี และรองประธานสมาคมนิตบิญัญตัิ
ระหวา่งประเทศ และ นาง Martha Choe อดตีสมาชสิภาเมอืงซแีอตเทลิ สหรฐัอเมรกิา โดยมสีภาเมอืงหลวง
ของ 5 ประเทศน าเสนอถึงกรณีการท าให้การคลงัของท้องถิ่นมเีสถียรภาพและสุขภาวะที่ดี คอื สภา
กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจกัรไทย สภากรุงอูลานบาตอร ์ประเทศมองโกเลยี เทศบาลกรุงองัการา 
สาธารณรฐัตุรก ีสภาประชาชนกรุงฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสภากรุงโซล สาธารณรฐั
เกาหล ีประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการเขา้ร่วมประชุม สรุปไดด้งันี้ 

1.1 เป็นประโยชน์ต่อสภากรุงเทพมหานคร สมาชกิสภากรุงเทพมหานครไดม้โีอกาส
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการด าเนินการของสภานิตบิญัญตัทิอ้งถิน่ในการจดัท างบประมาณทอ้งถิน่ใหม้ี
เสถยีรภาพ โดยแบ่งปันประสบการณ์จากการน าเสนอในทีป่ระชุมของนกัวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญและสภา
ทอ้งถิน่ทีเ่ขา้รว่มการประชุม เชน่ 

- หลกัความเป็นอสิระของทอ้งถิน่ เป็นหน้าทีข่องผูบ้ญัญตักิฎหมายทีจ่ะตอ้งก าหนดกรอบ
ส าหรบัความเป็นอสิระใหก้บัรฐับาลทอ้งถิน่และใหอ้ านาจแก่รฐับาลทอ้งถิน่ ซึง่รวมถงึทรพัยากรทางการคลงั
เพือ่จดัการกบัปัญหาของประชาชนงบประมาณสมยัใหม่คอื “งบประมาณแบบเปิด” ทีใ่หข้อ้มลูดว้ยภาษาที่
เขา้ใจงา่ยและใหเ้หน็ภาพกจิกรรม และประชาชนสามารถเขา้ถงึไดซ้ึง่จะกลายเป็น “งบประมาณของ
ประชาชน” ทีป่ระชาชนเขา้ไปมสีว่นรว่มในการพจิารณางบประมาณของทอ้งถิน่ในระดบัต่าง ๆ ได ้

- รฐับาลทอ้งถิน่คอืผูน้ าของเศรษฐกจิโลก  เมอืงคอืผูข้บัเคลื่อนเศรษฐกจิโลก ตามสถติใินปี 
2557 เศรษฐกจิของเมอืงใหญ่จ านวน 300 เมอืงทัว่โลก คดิเป็นประชากรเกอืบ 20 % ทีข่บัเคลือ่นเศรษฐกจิ
ของโลก การเตบิโตของ GDP สงูกวา่ของประเทศ และในอกี 10 ปี ขา้งหน้า GDP ของ 600 เมอืงใหญ่จะมี
มลูคา่ ประมาณ 64 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั = 60 % 

- การใหบ้รกิารสาธารณะแกป่ระชาชนและความโปรง่ใสทางดา้นงบประมาณของ                           
กรุงอลูานบาตอร ์ประเทศมองโกเลยี โดยกฎหมายทีม่ชีือ่วา่ “Glass Account Law” (กฎหมายการบญัชทีี่
โปรง่ใสดุจแกว้) กฎหมายฉบบันี้ท าใหก้ารใชจ้่ายเงนิมคีวามโปรง่ใสและประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้
โดยก าหนดใหห้น่วยงานการเงนิการคลงัของภาครฐัทัง้หมดจะตอ้งโพสตร์ายการคา่ใชจ้่ายและรายรบัลงบน
เวบ็ไซตอ์ย่างเป็นทางการของ “Glass Account” ตามกรอบเวลาทีก่ฎหมายระบุ 

- กรณตีวัอยา่งของเทศบาลกรุงองัการา สาธารณรฐัตุรก ีในการพฒันาพืน้ทีเ่มอืงใหม้มีลูคา่
โดยไมก่ระทบต่อการใชจ้่ายงบประมาณของทอ้งถิน่ 

- การเรยีนรูจ้ากการน าเสนอของผูแ้ทนจากสภากรุงโซล สาธารณรฐัเกาหล ีทีน่ าเสนอวา่ 
คา่ใชจ้่ายของรฐับาลสว่นทอ้งถิน่ควรตอ้งมคีวามเป็นอสิระ โดยใชเ้งนิทีร่ฐับาลทอ้งถิน่หามาไดเ้อง รฐับาล
ทอ้งถิน่ควรมเีสถยีรภาพทางการเงนิเนื่องจากความตอ้งการของประชาชนจะตอ้งตอบสนองต่อความ
ตอ้งการทางดา้นการบรหิาร   
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- การแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากการศกึษาดงูาน ณ ศาลาวา่การกรุงโซลแหง่ใหม่ที ่ออกแบบ
ภายใตแ้นวคดิ “ประเพณี ประชาชน และอนาคต” เริม่ตน้การก่อสรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2551 แลว้เสรจ็เมือ่ พ.ศ. 
2555 
ใชเ้วลาก่อสรา้ง 4 ปี 5 เดอืน ศาลาวา่การแห่งใหมน่ี้ก่อสรา้งส าหรบัเป็นส านกังานบรหิารกรุงโซลและเปิด
เป็นพืน้ทีใ่ชส้อยใหก้บัประชาชนทัว่ไปดว้ยสว่นทีส่ าคญัภายในอาคาร บรเิวณชัน้ 1 จดัเป็นสวนแนวตัง้ ปลกู
ไมเ้ลือ้ย  
พลดู่าง และพชืชนิดอื่นอกี 12 ชนิด บนพืน้ที ่1,516 ตารางเมตร ซึง่ไดร้บัการบนัทกึไวใ้นกนิเนสบุ๊ค ในปี 
พ.ศ. 2556 วา่เป็นสวนแนวตัง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของโลก บรเิวณใตด้นิชัน้ที ่1 จดัเป็นหอ้งโถงของประชาชน 
(Citizens Hall) เป็นสถานทีภ่ายในศาลาวา่การกรุงโซลทีจ่ดัไวใ้หป้ระชาชนเพือ่ใชป้ระโยชน์ต่าง ๆ 

1.2 เป็นการสง่เสรมิภาพลกัษณ์อนัดขีองสภากรุงเทพมหานครในเวทรีะหวา่งประเทศ 
รวมทัง้ยงัไดใ้ชโ้อกาสนี้ชีแ้จงในเวทรีะหวา่งประเทศใหท้ราบถงึสถานการณ์ภายในประเทศไทยทีม่คีวามสงบ
เรยีบรอ้ยและอยูใ่นระหวา่งการสรา้งความปรองดองภายในชาตแิละปฏริปูประเทศเพือ่ใหต้่างชาตไิดม้คีวาม
เขา้ใจประเทศไทยไดอ้ย่างถูกตอ้งซึง่ชว่ยสรา้งภาพลกัษณ์อนัดใีหก้บัประเทศไทยชอ่งทางหนึ่ง 

1.3 เป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครและประชาชนมปีระเดน็ของการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ดา้นการจดัท างบประมาณทอ้งถิน่ใหม้เีสถยีรภาพทีเ่ป็นองคค์วามรูท้ีส่ามารถน าไปใชพ้ฒันาใหเ้ป็น
ประโยชน์ส าหรบัฝ่ายบรหิารไดห้ลายประการและสมาชกิสภากรุงเทพมหานครสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัจาก
การประชุมในครัง้นี้ไปปรบัใชก้บัการปฏบิตัหิน้าทีด่า้นนิตบิญัญตั ิซึง่จะสง่ผลประโยชน์ไปถงึประชาชน
กรุงเทพมหานคร 
 3. การต้อนรบัคณะสภามหานครอินชอน สาธารณรฐัเกาหลี ตามโครงการสภาบา้นพ่ีเมือง
น้อง ระหว่างวนัท่ี 25 - 29 มีนาคม 2558 
 สภากรุงเทพมหานครไดใ้หก้ารตอ้นรบันายโน คยอง ซู (Mr. No Kyung - Soo) 
ประธานสภามหานครอนิชอน พรอ้มดว้ยคณะสมาชกิสภานครอนิชอนและเจา้หน้าที ่จ านวน 13 คน น าคณะ
เขา้เยีย่มคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานครจดัก าหนดการศกึษาดงูานดา้นการ
จดัการทอ่งเทีย่ว ณ กองการทอ่งเทีย่ว กรุงเทพมหานคร เนื่องจากคณะตอ้งการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และ
เรยีนรูเ้กีย่วกบันโยบายการสง่เสรมิการท่องเทีย่ว โดยน าเยีย่มชมสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคญั เชน่ พพิธิภณัฑ์
เรอืราชพธิ ีและศกึษาดงูานการจดัการดา้นการท่องเทีย่วทางน ้าของกรุงเทพมหานคร ณ ตลาดน ้าตลิง่ชนั 
และการศกึษาดงูานดา้นระบบการขนสง่ของกรุงเทพมหานคร  
 4.  การต้อนรบัคณะผูแ้ทนจากสภากรงุโซล สาธารณรฐัเกาหลี ตามโครงการสภาบ้านพ่ี
เมืองน้อง ระหว่างวนัท่ี 18 - 22 พฤษภาคม 2558 
                   สภากรุงเทพมหานครไดใ้หก้ารตอ้นรบันายชเว วุงซคิ ( Mr. Choi Wung Shik) ประธาน
คณะกรรมการบรหิารแหง่สภากรุงโซล พรอ้มดว้ยสมาชกิสภากรุงโซลและเจา้หน้าทีจ่ านวน 11 คน ศกึษาดู
งานดา้นการทอ่งเทีย่วของประเทศไทย โดยน าคณะเขา้เยีย่มคารวะนายพงศธร เกษส าล ีรองผูว้า่การดา้น
ตลาดเอเชยีและแปซฟิิกใต ้การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย รวมทัง้เยีย่มชมและศกึษาดงูานโครงการ
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พระราชด ารดิา้นการจดัการและอนุรกัษ์ป่าไม ้ณ โครงการพฒันาพืน้ทีห่ว้ยลานอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
ณ บรเิวณป่าสงวนแหง่ชาตป่ิาแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่  
 5. การจดังานวนัสภากรงุเทพมหานคร วนัท่ี 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสภา
กรงุเทพมหานคร และห้องรตันโกสินทร ์ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร 
 สภากรุงเทพมหานครจดังานวนัสภากรงุเทพมหานคร ซึง่ครบรอบ 42 ปี นบัจากการก่อตัง้
กรุงเทพมหานครตามประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๓๓๕ ลงวนัที ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๑๕ โดยสมาชกิสภา
กรุงเทพมหานครชุดแรกมกีารประชุมสภาและเลอืกประธานสภากรงุเทพมหานคร เมือ่วนัที ่๑๖ เมษายน 
๒๕๑๖ ประธานสภากรุงเทพมหานครคนแรกคอื พระยามไหสวรรย ์ซึง่สภากรุงเทพมหานครมคีวามเหน็ ให้
ถอืเอาวนัที ่๑๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวนัสภากรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากวนัที ่16 เมษายน 2558 เป็น
ชว่งวนัหยุดตดิต่อของเทศกาลสงกรานต ์ จงึก าหนดจดังานวนัสภากรุงเทพมหานครในวนัที ่24 เมษายน 
2558 ณ หอ้งประชุมสภากรุงเทพมหานคร และหอ้งรตันโกสนิทร ์ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร โดยเน้น
การจดังานทีเ่รยีบงา่ยแต่ไดส้าระประโยชน์สงูสุด จดักจิกรรมหลกั 3 กจิกรรม ดงันี้ 

1. กจิกรรมสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิภ์ายในศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร ในวนัที ่24 เมษายน 
2558 ระหวา่งเวลา 09.00 - 09.30 น. ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพธิสีกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
ประจ าศาลาวา่การกทม. ประกอบดว้ย พระพทุธนวราชบพติร ศาลพระภูม ิหลวงปู่ มงคลประสาท ศาลเจา้
พอ่เพง่นัม้กมิไซ และพระบรมรปูรชักาลที ่5 ณ ส านกังานปกครองและทะเบยีน 

2. กจิกรรมการท าบุญเลีย้งพระ ณ หอ้งประชุมสภากรุงเทพมหานคร ในวนัที ่24 เมษายน 
2558 ระหวา่งเวลา 09.30 - 12.00 น. เพือ่ความเป็นสริมิงคลต่อหน่วยงานและบุคลากร สภา
กรุงเทพมหานครจงึนิมนตพ์ระสงฆข์องวดัสุทศัน์เทพวรารามราชวรมหาวหิาร เขา้ร่วมพธิสีงฆใ์นงานวนัสภา
กรุงเทพมหานคร ณ หอ้งประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยนิมนตพ์ระราชวจิติรปฏภิาณ กล่าว
สมัโมทนียกถา  

3. กจิกรรมการเสวนาในประเดน็ “กา้วใหม.่..กรุงเทพฯ” ณ หอ้งรตันโกสนิทร ์ระหวา่งเวลา 
13.00 - 16.30 น. มวีตัถุประสงคเ์พือ่น าเสนอวสิยัทศัน์ของสภากรุงเทพมหานครใน 6 หวัขอ้หลกัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการพฒันากรุงเทพมหานครในดา้นต่าง ๆ เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บักลุ่มนกัวชิาการ ตวัแทนชุมชน กลุ่ม
สภาเยาวชนและสือ่มวลชน รวมทัง้สง่เสรมิการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองสภากรงุเทพมหานครต่อประชาชนและ
สาธารณะ ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครเป็น
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษ การบรหิารกรุงเทพมหานครประกอบดว้ย สภากรุงเทพมหานคร 
ท าหน้าทีเ่ป็นฝ่ายนิตบิญัญตั ิและผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบรหิาร สภากรุงเทพมหานครจงึเป็น
สว่นส าคญัในการขบัเคลื่อนกรุงเทพฯ ไปสูเ่ป้าหมายของการพฒันาทีเ่ป็นความตอ้งการของประชาชนที่
อาศยัอยูใ่นกรงุเทพฯ หรอืประชาชนทีม่าใชบ้รกิารดา้นต่างๆ ในกรุงเทพฯ สภากรุงเทพมหานครให้
ความส าคญักบัการปฏบิตัหิน้าทีห่ลกัของสภากรุงเทพมหานครนัน่กค็อืหน้าทีด่า้นนิตบิญัญตัใินการตราหรอื
ผา่นร่างกฎหมายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชน การร่วมกบัฝ่ายบรหิารในการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้น
ของประชาชน การควบคุมตรวจสอบการบรหิารงานของฝ่ายบรหิารผา่นการท างานของคณะกรรมการ
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สามญัคณะต่าง ๆ หรอืการยืน่ญตัตแิละตัง้กระทูถ้าม การปฏบิตังิานตามภาระหน้าทีเ่หล่านี้ของสมาชกิสภา
กรุงเทพมหานครจะสมบูรณ์ครบถว้นไดก้ต็่อเมือ่มกีารเปิดช่องทางทุกชอ่งทางเพือ่ใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่น
รว่มเพือ่รบัฟังความคดิเหน็จากประชาชนอย่างรอบดา้น จงึเป็นทีม่าของการจดัเสวนาในหวัขอ้ “กา้วใหม.่..
กรุงเทพฯ”  สภากรุงเทพมหานครไดร้บัเกยีรตจิาก ม.ร.ว. สขุมุพนัธุ ์บรพิตัร ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร
เขา้ร่วมเสวนาน าเสนอเรือ่งถงึทศิทางการพฒันากรุงเทพมหานคร สรุปสาระส าคญัของการเสวนาได ้ดงันี้ 

3.1 หวัขอ้ การศกึษาและเยาวชน ประเดน็ “การเพิม่ประสทิธภิาพของระบบการศกึษา  
และการเสรมิสรา้งพลงัของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูอ้ภปิราย : นางสาวดวงพร รุจเิรข สมาชกิ 
สภากรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครเป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดม้โีน
บายดา้นการศกึษาทีจ่ะใหก้รุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรยีนรู ้โดยการปฏริปูการศกึษานัน้ทุกภาค
สว่นตอ้งใหค้วามรว่มมอืและเขา้มามสีว่นร่วม จุดเด่นดา้นการศกึษาของกรุงเทพมหานครมหีลายประการ 
เชน่ โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครเปิดโอกาสใหเ้ดก็พเิศษไดเ้ขา้เรยีน มผีลการสอบ O-NET สงูใน
ระดบัประเทศ นกัเรยีนมคีวามเป็นเลศิดา้นกฬีา มโีรงเรยีน 2 ภาษา เพือ่เตรยีมความพรอ้มสูอ่าเซยีน แต่
กรุงเทพมหานครยงัมขีอ้จ ากดัหลายประการทีจ่ะตอ้งทบทวน เชน่ โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครบาง
โรงเรยีนมสีดัสว่นของจ านวนครตู่อจ านวนนกัเรยีนทีไ่ม่เหมาะสม มจี านวนนกัเรยีนต่อหอ้งประมาณ 30 คน 
ขาดแคลนครเูฉพาะทาง รปูแบบการสอนเป็นลกัษณะเดยีวกนัทุกชัน้เรยีน และไมม่กีารกระจายอ านาจใน
การบรหิารงาน นกัเรยีนมปัีญหาดา้นสภาพครอบครวั ท าใหส้รา้งปัญหาเพิม่มากยิง่ขึน้ อกีประการคอืครู
ขาดจติวญิญาณของความเป็นคร ู 

ทศิทางทีม่องไปขา้งหน้าหรอืสิง่ทีอ่ยากใหเ้ป็นนัน้ ทุกคนจะตอ้งร่วมมอืกนั ซึง่
กรุงเทพมหานครตอ้งการเยาวชนทีม่คีวามรูแ้ละความสามารถและทีส่ าคญัตอ้งมคีณุธรรมและจรยิธรรม เพือ่
เป็นเครือ่งวดัความเป็นมนุษยแ์ละน าไปสูก่ารแยกแยะสิง่ทีด่แีละไมด่ ี ดงันัน้ จงึจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญั
กบัการเรยีนการสอนและบุคลากรทางการศกึษา ซึง่ภาคประชาสงัคมตอ้งใหก้ารสนบัสนุนการศกึษาของ
เยาวชนกรุงเทพมหานครใหม้ากยิง่ขึน้ ในการส ารวจประเมนิผลทางการศกึษา ล่าสดุพบวา่ประเทศ
ฟินแลนดเ์ป็นประเทศทีม่รีะบบการศกึษาทีด่ทีีส่ดุในโลกประเทศหนึ่ง เนื่องจากมปัีจจยัดา้นการศกึษาที่
แตกต่างจากประเทศไทย ดงันี้ 

1. การบรหิารโรงเรยีนทีม่คีุณภาพ โดยใชว้ธิกีารจา้งผูอ้ านวยการทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
ในเรือ่งการบรหิารมาเป็นผูบ้รหิารโรงเรยีน โดยมกีรรมการของโรงเรยีนเป็นผูก้ ากบัดแูล เพราะเชือ่วา่การที่
จะบรหิารโรงเรยีนไดด้นีัน้ ไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัเรือ่งความสามารถในการสอน 

2. ครเูป็นอาชพีทีไ่ดร้บัการยอมรบัและเป็นผูท้ีม่เีกยีรต ิครจูะตอ้งมคีวามตัง้ใจในการทีจ่ะ
กา้วเขา้สูอ่าชพีคร ูโดยตอ้งจบการศกึษาในสาขาวชิาทีต่นเองท าการสอนและตอ้งจบปรญิญาโทดา้น
ศกึษาศาสตร ์สว่นครแูนะแนวและครพูเิศษตอ้งจบปรญิญาโทในดา้นนี้โดยตรง  

3. การเรยีนการสอน โดยหลกัสตูรจะตอ้งมคีวามยดืหยุ่นตามแต่ละพืน้ที ่โรงเรยีนและครมูี
อสิระในการจดัรปูแบบและเน้ือหาการสอน เดก็ในระดบัประถมศกึษาจะเรยีนไม่เกนิวนัละ 5 ชัว่โมง เพือ่ให้
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เดก็มเีวลาในการท ากจิกรรมทีเ่ดก็สนใจและถนดั จ านวนนกัเรยีนสงูสดุไม่ควรเกนิ 20 คนต่อหอ้ง เพือ่ให้
ดแูลนกัเรยีนไดท้ัว่ถงึและสง่เสรมิพฒันาการของเดก็ ไม่มกีารก าหนดเกรดเฉลีย่ เนื่องจากมองวา่การเรยีน
เป็นการพฒันา ไม่ไดเ้ป็นการแขง่ขนั ทุกคนมโีอกาสเทา่เทยีมกนั 

4. การมสีว่นรว่มของครอบครวั จะใหเ้ดก็มเีวลาอยูก่บัครอบครวัมากทีส่ดุ เนื่องจากเชือ่วา่
ครอบครวัสามารถใหค้วามรู ้ความรกั และขนบธรรมเนียมประเพณีทีด่ ี

เมือ่ชีใ้หเ้หน็คณุประโยชน์ของการศกึษาและโทษของการไมใ่หค้วามส าคญัและสนบัสนุนให้
เยาวชนไดร้บัการศกึษาแลว้ จากนัน้จะเชญิภาคประชาสงัคมเขา้มาร่วมในการจดักจิกรรมกบัหน่วยงาน
ภาครฐั ดงัเชน่ในวนันี้ทีไ่ดเ้ชญิทุกภาคสว่นเขา้มารว่มเสวนา เพือ่ทีจ่ะชว่ยกนัพฒันาหรอืหาแนวทางในการ
มุ่งสูก่ารเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ ซึง่หลงัจากไดม้าเป็นเจา้ภาพร่วมกนัแลว้ อาจผลกัดนัใหภ้าค
ประชาสงัคมไปจดักจิกรรมเกีย่วกบัเรือ่งการเรยีนการสอนและการศกึษาของเยาวชนเอง โดยภาครฐัใหก้าร
สนบัสนุนตามโอกาส เชน่ วทิยากร อุปกรณ์ หรอืสิง่อื่น ๆ เพื่อใหทุ้กคนรูส้กึวา่ตนเป็นเจา้ของปัญหาที่
จะตอ้งร่วมมอืเพือ่แกไ้ขในเรือ่งการศกึษาของเยาวชน  

ในเรือ่งคุณธรรม สถาบนัครอบครวัสามารถปลกูฝังทศันคตทิีถู่กตอ้งดงีามใหแ้ก่บุตรหลาน
ได ้เชน่ เรือ่งวนิยั การตรงต่อเวลา ความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่การมจีติสาธารณะ ใหก้ลายเป็นจติส านึกทีต่อ้ง
ประพฤตแิละตอ้งปฏบิตัติ่อไป เทา่ทีก่ล่าวมาคงเป็นการจุดประกายใหก้ารเสวนากลุ่มสามารถขยายแนวคดิ
ได ้หรอือาจคดิไปในทศิทางอื่น แต่จุดมุง่หมายคอืตอ้งการใหโ้รงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครเป็นโรงเรยีน
ทีม่เียาวชนมคีวามพรอ้มและประสงคจ์ะเขา้มาศกึษาเล่าเรยีน และทีส่ าคญัคอืสอดคลอ้งกบันโยบายของผูว้า่
ราชการกรุงเทพมหานครทีว่า่ “กรุงเทพมหานครจะเป็นมหานครแห่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นเลศิในภูมภิาค
อาเซยีน” 
                  ข้อเสนอแนะของผูร่้วมเสวนา  

- ขอใหป้รบัเปลีย่นหลกัสตูรและวธิกีารสอน เนื่องจากปัจจุบนัมกีารเรยีนการสอนที่หนกั
เกนิไป โดยมกีารเรยีนการสอนวนัละ 8 ชัว่โมง 

- ขอใหม้หีอ้งปฏบิตักิารไอท ีและเสรมิสรา้งสิง่แวดลอ้มใหเ้อือ้อ านวยต่อความอยากเรยีน 
เนื่องจากปัจจุบนัหอ้งเรยีนเป็นหอ้งสีเ่หลีย่มเปรยีบเสมอืนกรงขงั อาจสรา้งหอ้งเรยีนเป็นลกัษณะวงกลม 
หรอืสามเหลีย่ม เป็นตน้ 

- ขอใหเ้น้นกจิกรรมมากยิง่ขึน้ โดยการเพิม่วชิาเสรแีละลดเนื้อหาวชิาการใหน้้อยลง 
เนื่องจากเดก็แต่ละคนมคีวามถนดัไม่เหมอืนกนั เชน่ เดก็ทีม่คีวามถนดัดา้นการท าอาหาร ควรจดัการสอน
โดยครึง่วนัเชา้ใหเ้รยีนภาควชิาการ สว่นครึง่วนับ่ายใหเ้รยีนดา้นการท าอาหารหรอืฝึกอาชพี เป็นตน้ 

- ขอใหจ้ดัสรรบุคลากรทีม่คีณุภาพมาเป็นคร ูและจดัสรรครใูหม้คีุณวุฒติรงตามวชิาทีส่อน 
- ขอใหจ้ดัสรรอตัราสว่นครสูอนภาษาองักฤษทีเ่ป็นชาวต่างชาตเิพิม่ขึน้ เนื่องจากเดก็สว่น

ใหญ่ตอ้งไดร้บัการเสรมิสรา้งวชิาภาษาองักฤษ 
- ขอใหม้หีลกัสตูรภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษบรรจุในวชิาเรยีนใหเ้พิม่

มากขึน้ เชน่ ภาษาญีปุ่่ น ภาษาเกาหล ีภาษาสเปน เป็นตน้ เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมศีกัยภาพตามความ
ถนดั 
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- ขอใหจ้ดัสรรงบประมาณใหเ้พิม่เตมิ เนื่องจากเมือ่เปรยีบเทยีบสภาพทางกายภาพของ
โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครกบัโรงเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขึน้พืน้ฐานแลว้ พบวา่มี
ความแตกต่างคอ่นขา้งมาก เชน่ ความพรอ้มในเรือ่งสนามกฬีา สระวา่ยน ้า และอปุกรณ์ รวมถงึสิง่อ านวย
ความสะดวกอื่น ๆ เป็นตน้ กรุงเทพมหานครควรปรบัปรุงใหส้ภาพทดัเทยีมเพือ่ใหน้กัเรยีนไดใ้ชป้ระโยชน์ 
รวมถงึขอใหป้รบัปรุง  
โรงอาหารใหม้ขีนาดและจ านวนทีน่ัง่ทีเ่หมาะสม เนื่องจากปัจจุบนัมสีภาพแออดัมาก 

- ขอใหม้กีารจดัการศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในรปูแบบทวภิาคแีละเตรยีมอาชพีไวร้องรบั             
ใหด้ว้ย 

- ขอใหพ้ยายามรกัษาและสบืทอดไวซ้ีง่ทกัษะและความสามารถดา้นกฬีาและดนตรขีอง
นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครทีส่ามารถไปแขง่ขนัไดใ้นระดบันานาชาต ิ

- สง่เสรมิการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม และเสรมิสรา้งจติส านึกใหแ้ก่นกัเรยีนและเยาวชน 
- ผูใ้หญ่ตอ้งเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนมสีว่นร่วม  
3.2 หวัขอ้ ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ “ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขดา้นความ

ปลอดภยัและสาธารณภยัของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูอ้ภปิราย : เรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ  
สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

ประเดน็ในเรือ่งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิเป็นประเดน็ทีส่ าคญัอย่างไรนัน้ หาก
มองยอ้นกลบัไปในอดตี เพราะเหตุใดทีม่นุษยซ์ึง่เป็นสตัวส์งัคมจงึตอ้งมาอยูร่วมกนั โดยพบวา่มนุษยเ์ป็น
สตัวท์ีอ่่อนแอ ไม่มเีขีย้วเลบ็ ผวิหนงับาง ไมส่ามารถวิง่ไดเ้รว็ และไมส่ามารถป้องกนัตนเองได ้ซึง่วธิกีารทีจ่ะ
ท าใหป้ลอดภยัมากทีส่ดุคอืการมาอยูร่วมกนัและชว่ยกนัป้องกนัภยัต่างๆ ไม่วา่จะเป็นภยัพบิตัสิาธารณะ
หรอืภยัทีม่นุษยก์่อขึน้  

ในฐานะประชาชนหรอืชุมชน จะชว่ยตวัเองไดอ้ย่างไรในเรือ่งความปลอดภยั ไม่วา่จากภยั
อาชญากรรมทัง้หลายในชมุชน เชน่ การลกัขโมย การจีป้ลน้ ยาเสพตดิ หรอืภยัพบิตัจิากธรรมชาต ิภยัพบิตัิ
จากอคัคภียัเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้บ่อยทีส่ดุและก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ชวีติและทรพัยส์นิมากทีส่ดุ และใน
ปัจจุบนัมภียัจากการแตกแยกทางความคดิในสังคมเพิ่มขึ้นมากอีก อาจน าไปสูส่งครามกลางเมอืง สิง่
ต่าง ๆ เหล่านี้ท าใหช้วีติเราไมเ่ป็นสขุ กรุงเทพมหานครไดว้างระบบความปลอดภยัในเรือ่งอาชญากรรมไว ้
เชน่ ตดิตัง้กลอ้ง CCTV เพิม่เตมิในจุดเสีย่ง ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งเพิม่เตมิในจุดเสีย่ง มโีครงการเทศกจิพา
กลบับา้นส าหรบัสภุาพสตรทีีม่เีหตุจ าเป็นตอ้งกลบับา้นในยามวกิาล มโีครงการตูเ้ขยีวเทศกจิ มเีจา้หน้าที ่
อปพร. จดัเวรยามอ านวยความสะดวกการจราจรและชว่ยเจา้หน้าทีด่บัเพลงิในการป้องกนัและแกไ้ขอุบตัภิยั
ประเดน็คอืเราจะร่วมมอืกนัอย่างไร   
ความปลอดภยัเบือ้งตน้โดยใชชุ้มชนเป็นฐานนัน้ ชุมชนจะชว่ยตวัเองไดอ้ย่างไร ก่อนทีจ่ะเรยีกต ารวจ 
เจา้หน้าทีเ่ทศกจิ หรอืเจา้หน้าทีด่บัเพลงิ ซึง่เป็นบุคคลภายนอกเขา้มา และสิง่ใดทีเ่หน็วา่กรุงเทพมหานคร
หรอืหน่วยงาน 
อื่น ๆ ควรใหค้วามชว่ยเหลอืหรอืสนบัสนุนบา้ง เป็นประเดน็ทีต่อ้งเสวนากนั  

ข้อเสนอแนะของผูร่้วมเสวนา  
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- ขอใหผู้บ้รหิารกรุงเทพมหานครเขา้ไปดแูลความปลอดภยัในชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
การด าเนินโครงการของภาครฐั 

- สง่เสรมิการสรา้งครอบครวัในชุมชนใหม้คีวามอบอุ่นเขม้แขง็ และเสรมิสรา้งจติส านึกใน
เรือ่งการรกัและหวงแหนในชุมชนของตนเอง เชน่ การแจง้ขา่วหรอืเรือ่งผดิปกตใินชุมชนใหแ้กอ่าสาสมคัร
สายขา่ว  
อปพร. หรอืเจา้หน้าทีร่ฐั 

- เสรมิสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีด่ใีนชุมชน และใหเ้พิม่รถโดยสารในเสน้ทางทีเ่ปลีย่ว
หรอืไม่ปลอดภยั โดยใหม้บีรกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

- ขอใหส้นบัสนุนและสง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยในชุมชน และภาครฐัตอ้งใหค้วามส าคญักบั
งานอาสาสมคัรในชุมชน เชน่ การอบรมใหค้วามรู ้ 

- ขอใหเ้พิม่จ านวนศนูยป์ระสานส าหรบัอาสาสมคัรทุกประเภท เชน่ ศนูยม์ลูนิธกิูภ้ยั             
ศนูย ์อปพร. และศนูยอ์าสาอื่น ๆ ในชุมชน 

- ควรจดัใหม้สีถานีดบัเพลงิยอ่ยในชุมชน และเพิม่จ านวนประปาหวัแดง รวมถงึจดัสรร
เครือ่ง 
สบูน ้าสายดบัเพลงิใหแ้ก่ชุมชน เพือ่เตรยีมพรอ้มใชบ้รรเทาเหตุกรณเีกดิเพลงิไหม ้ในชุมชน ซึง่ชาวบา้น
สามารถใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิบรรเทาเหตุไดเ้องในเบือ้งตน้ 

- ขอใหส้นบัสนุนชุดเครือ่งแบบ คา่ตอบแทน และสวสัดกิารใหแ้ก่อาสาสมคัรต่าง ๆ ใน
ชุมชน เนื่องจากผูท้ีเ่ขา้มาท างานอาสานัน้ เขา้มาท าดว้ยจติสาธารณะ ซึง่บางทา่นอาจไม่มกี าลงัเงนิในการ
ซือ้ชุดปฏบิตักิารหรอือุปกรณ์เบือ้งตน้ในการปฏบิตังิานอาสา 

- ขอใหส้นบัสนุนเครือ่งมอืและอุปกรณ์ป้องกนัภยัสว่นบุคคลใหแ้ก่ สมาชกิ อปพร. เช่น             
ชุดผจญเพลงิ เครือ่งช่วยหายใจ เป็นตน้ 

- ควรใหค้ณะกรรมการ อปพร. สามารถใชร้ถดบัเพลงิทีป่ระจ าอยูท่ีส่ านกังานเขตได ้

- ขอใหจ้ดัอบรมการใชว้ทิยสุือ่สาร เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการใชใ้หถู้กตอ้งตามกฎหมาย 

- ขอใหทุ้กภาคสว่นผลกัดนัใหเ้กดิสภาพลเมอืงหรอืสภาอาสา โดยออกเป็นขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานคร เพือ่เป็นกระบอกเสยีงของชาวอาสาและผลกัดนัเรือ่งต่าง ๆ เขา้สูก่ารพจิารณาของสภา
กรุงเทพมหานคร 

3.3 หวัขอ้ การบรหิารงานชุมชนและสงัคมผูส้งูอายุ “บทบาทของกรงุเทพมหานครกบัการ 
สรา้งความเขม้แขง็ภาคพลเมอืง” ผูอ้ภปิราย : นายธวชัชยั ฟักองักูร สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

ชุมชนถอืเป็นหน่วยส าคญัในการขบัเคลื่อนการพฒันากรุงเทพมหานคร ไม่วา่จะเป็นชุมชน 
ขนาดเลก็ขนาดใหญ่ ชุมชนทีจ่ดัตัง้ตามระเบยีบกรุงเทพมหานคร ฯ หรอืชุมชนทีย่งัไม่ไดร้บัการจดัตัง้ ลว้น
แต่มคีวามส าคญัและควรไดร้บัการสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ จากกรุงเทพมหานคร การเสวนาในครัง้นี้จงึได้
ผูแ้ทนจากชุมชนต่างๆ มารว่มกนัแสดงความคดิเหน็ และเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน
ในเรือ่งของการบรหิารชุมชน โครงสรา้งชุมชน การจดัตัง้ชุมชน การปฏบิตังิานของกรรมการชุมชน มปัีญหา
อุปสรรคอยา่งไร หรอืไม่ ควรไดร้บัการแกไ้ขอยา่งไร กรณีชุมชนทีไ่ม่ไดจ้ดัตัง้ตามระเบยีบกรุงเทพมหานคร 
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ฯ ควรมแีนวทางการบรหิารจดัการอยา่งไร เพือ่ใหชุ้มชนสามารถเขา้มามสีว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
รว่มกบักรุงเทพมหานครมากขึน้ การจดัท าแผนชุมชนควรมกีารแกไ้ขปรบัปรุงอย่างไรหรอืไม่ รวมทัง้ปัญหา
ต่างๆ ทีชุ่มชนตอ้งการใหก้รุงเทพมหานครเขา้ไปชว่ยเหลอืสนบัสนุน 

ผูส้งูอายเุป็นบุคคลทีค่วรไดร้บัดแูลเอาใจใส ่และควรได้รับความช่วยเหลืออ านวยความ
สะดวกจากกรุงเทพมหานคร การเสวนาครัง้นี้จงึไดเ้ชญิตวัแทนผูส้งูอายุจากสว่นต่าง ๆ มาเพือ่ร่วมแสดง
ความเหน็ และขอ้เสนอแนะในประเดน็ต่าง ๆ เชน่ การดแูลผูส้งูอายขุองกรุงเทพมหานคร ไมว่า่จะเป็นการ
รกัษาพยาบาลผูส้งูอายขุองโรงพยาบาลและศนูยบ์รกิารสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร หรอืการดแูล
ผูส้งูอายุ 
โดยอาสาสมคัร ทา่นไดร้บัความสะดวกมากน้อยเพยีงใด มสีิง่ใดทีก่รุงเทพมหานครควรปรบัปรุงบา้ง 
กรรมการชุมชนควรมบีทบาทในการดแูลผูส้งูอายใุนชุมชนของตนอยา่งไร การจดัตัง้ชมรมผูส้งูอายมุี
ความส าคญัต่อการชว่ยเหลอืผูส้งูอายอุย่างไร กรุงเทพมหานครควรสนบัสนุนการจดัตัง้ชมรมผูส้งูอายใุน
ชุมชนและการจดักจิกรรมของชมรมอย่างไร เพือ่ใหก้รุงเทพมหานครไดน้ าความเหน็และขอ้เสนอแนะทีไ่ด้
ไปด าเนินการเกีย่วกบัการสง่เสรมิใหค้วามชว่ยเหลอืและการดแูลผูส้งูอายใุหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 

ข้อเสนอแนะของผูร่้วมเสวนา 

การบรหิารงานชุมชน 
- ผลกัดนัใหม้กีารตัง้สภาชุมชนใหค้รอบคลุมพืน้ทีค่รบทัง้ 50 เขตโดยเรว็ 
- ควรมกีารจดัตัง้กองทุนพฒันาชุมชนขึน้ โดยกรุงเทพมหานครสนบัสนุนงบประมาณตัง้
ตน้ 

-  ประชาสมัพนัธเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหทุ้กชุมชนไดร้บัรูอ้ย่าง
ทัว่ถงึ 

-  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนในชุมชนเขา้มามบีทบาทในการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมแสดง
ความเหน็เพือ่ขบัเคลื่อนการพฒันาชุมชนตามนโยบายของกรุงเทพมหานครใหม้ากขึน้ 

- กรรมการชุมชนตอ้งแบ่งบทบาทหน้าทีใ่หช้ดัเจน และแบ่งพืน้ทีก่ารดแูลตามจ านวน
กรรมการชุมชน เพือ่ใหส้ามารถดแูลชุมชนไดค้รอบคลุมทุกพืน้ที ่

- การบรหิารงานของกรรมการชุมชนไม่ควรใหม้กีารเมอืงมาครอบง า 
     - ชุมชนทีม่ขีนาดใหญ่มากควรมกีารแบ่งแยกจดัตัง้เป็น 2 ชุมชน เพือ่ใหก้รรมการชุมชน
สามารถดแูลไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

- แกไ้ขระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยชมุชนและกรรมการชุมชน ฯ เพือ่ลดขัน้ตอนการ
จดัตัง้ชุมชน และขึน้ทะเบยีนชุมชนทีย่งัไม่ไดร้บัการจดัตัง้อย่างถูกตอ้ง เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้า 

สงัคมผูส้งูอายุ 
- โรงพยาบาลผูส้งูอายคุวรเปิดใหบ้รกิารทุกวนั และควรเพิม่จ านวนโรงพยาบาลผูส้งูอาย ุ

เพือ่ใหร้องรบัการดแูลผูส้งูอายไุดค้รอบคลุมทุกพืน้ที ่
- โรงพยาบาลทุกแห่งควรเปิดช่องทางพเิศษส าหรบัผูส้งูอายทุีเ่ขา้มารบับรกิาร เพือ่เป็น

การอ านวยความสะดวกใหก้บัผูส้งูอาย ุและเพิม่จ านวนเตยีงรวมทัง้บรกิารรถรบัสง่ส าหรบัผูส้งูอายุ 
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- เพิม่จ านวนผูด้แูลผูส้งูอาย ุและเพิม่จ านวนอุปกรณ์สนบัสนุนการดแูลผูส้งูอายอุย่าง
เพยีงพอ      - สนบัสนุนและสง่เสรมิการสรา้งอาชพีใหก้บัผูส้งูอายุ 

- จดัตัง้ชมรมผูส้งูอายใุนทุกชุมชนและจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการท ากจิกรรมของชมรม
ผูส้งูอายุ 

- จดัพืน้ทีส่ าหรบัผูส้งูอายไุดม้กีารท ากจิกรรมรว่มกนั  
- เพิม่เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายเุป็น 1,500 – 2,000 บาท 

3.4 หวัขอ้ ธรรมาภบิาล “กรุงเทพมหานครจะเป็นองคก์รแห่งความโปรง่ใสไดอ้ย่างไร” 
ผูอ้ภปิราย : นายภาส ภาสสทัธา สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

วนันี้ถา้จะมองประเทศไทยใหม้องทีก่รุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งเศรษฐกจิ สงัคมหรอื
การเมอืง กรุงเทพมหานครมงีบประมาณจ านวนมากทีต่อ้งบรหิารจดัการ ซึง่ไดร้บังบประมาณมากกวา่
เทศบาล อบต. หรอืมหานครอื่น ๆ และยงัมปีระชากรอกีกวา่ ๕ ลา้นคนทีต่อ้งดแูล สิง่ทีอ่ยากชีใ้หเ้หน็วา่ 
ท าไมวนันี้ประเทศไทยตอ้งปฏริปู กเ็พราะปัญหาสงัคม ปัญหาการคอรปัชัน่ ซึง่ขณะนี้ทุกภาคสว่นให้
ความส าคญัในเรือ่งนี้ และกรุงเทพมหานครกค็วรเลง็เหน็ความส าคญัในเรือ่งนี้เชน่กนั จากตวัเลขดชันวีดั
ภาพลกัษณ์การคอรปัชัน่ ประจ าปี ๒๕๕๗ โดยองคก์รเพือ่ความโปร่งใสแหง่ประเทศไทยระบุวา่ ในปี 
๒๕๕๖ ประเทศไทยได ้๓๘ คะแนน อยูใ่นล าดบัที ่๑๐๒ จาก ๑๗๕ ประเทศทัว่โลก และในปี ๒๕๕๗ ได ้
๓๘ คะแนน ขยบัขึน้เป็นล าดบัที ่๘๕ จากตวัเลขแมว้า่จะถูกจดัล าดบัดขีึน้กต็าม แต่ขอ้เทจ็จรงิปัญหา
คอรปัชัน่ในประเทศไทยกลบัยงัไม่ลดลง จากนโยบายของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครทีก่ าหนดให้
กรุงเทพมหานครเป็น “มหานครแหง่การเรยีนรู”้  ในขณะทีเ่ดก็ยงัขาดสุขภาวะทีด่ ีคุณภาพอาหารกลางวนั
ไม่เป็นไปตามหลกัโภชนาการ มีการพัฒนาเมือง การก่อสรา้งอาคารสงู แต่การพฒันาดา้นจติใจกลบั
ลดลง ซึง่จากผลส ารวจทศันคตติ่อการคอรปัชัน่ในระยะ ๒ ปีทีผ่า่นมาพบวา่ ประชาชนรอ้ยละ ๖๘ เหน็วา่ 
การทุจรติคอรปัชัน่ยอมรบัไดแ้ต่ตอ้งมผีลงาน สว่นเดก็และเยาวชนรอ้ยละ ๗๒ เหน็วา่ การทุจรติคอรปัชัน่
ยอมรบัไดแ้ต่ตอ้งมผีลงาน ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็วา่ ค่านิยมของประเทศก าลงัจะเปลีย่นไปจาก “โตไปไมโ่กง” 
เป็น  
“โตไปคอ่ยโกง” ทุกวนันี้สงัคมมคีวามเหน็แก่ตวัมากขึน้ ถงึแมจ้ะออกพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖ แลว้กต็าม กย็งัไม่สามารถบงัคบัใชต้ามหลกัธรรมาภิ
บาลได ้จงึอยากสะทอ้นใหเ้หน็วา่ ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้เพราะการไม่ยดึหลกัธรรมาภบิาล ขา้ราชการยงัขาด
ความรบัผดิชอบ ท างานไมเ่ตม็ประสทิธภิาพ ไม่ใชห้ลกันิตธิรรมอยา่งถูกตอ้ง ไม่มกีระบวนการการมสีว่น
รว่มและยงัขาดคุณธรรม 

ดงันัน้ เราควรน าหลกัธรรมาภบิาลโดยดงึกระบวนการการมสีว่นรว่มมาใช ้ซึง่รฐัธรรมนูญ
ก าลงัจะบญัญตัใินเรือ่งสมชัชา เป็นการตรวจสอบจากภาคประชาชนในลกัษณะ “สภาประชาชน” ทัง้นี้
กระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนกต็อ้งมคีวามเขม้แขง็เชน่กนั หากภาคประชาชนยงัอยูภ่ายใต้
นกัการเมอืง ขา้ราชการทีท่จุรติ กระบวนการการมสีว่นรว่มดงักล่าวยอ่มไม่เกดิผล  ไม่คาดหวงัวา่ผูบ้รหิาร
ของกรุงเทพมหานครหรอืสภากรุงเทพมหานครชุดปัจจุบนัจะสามารถแกไ้ขปัญหาคอรปัชัน่ได ้แต่เชือ่มัน่วา่
ทัง้ฝ่ายบรหิารของกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ประชาชนจากทุกภาคสว่น จะรว่มกนัสรา้งพลงั
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เพือ่ผลกัดนัในเรือ่งความโปร่งใสและการมสีว่นรว่มเพือ่การพฒันากรุงเทพมหานครใหเ้ป็นเมอืงน่าอยูอ่ย่าง
ยัง่ยนื 

ข้อเสนอแนะของผูร่้วมเสวนา 
- ใหค้วามส าคญัในเรือ่งการมสีว่นรว่มของประชาชน เชน่ กรุงเทพมหานครควรเปิด

ชอ่งทางใหภ้าคสว่นต่างๆ ไดต้รวจสอบ การใหป้ระชาชนเขา้ร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานคร ควรตัง้
ประชาชนเขา้ไปมสีว่นรว่มในคณะกรรมการชุดต่างๆ เพือ่เปิดโอกาสใหม้กีารตรวจสอบ “ควรเน้นการมสีว่น
รว่มอย่างแทจ้รงิ ไมใ่ช่แคบ่อกวา่มสีว่นรว่ม และตอ้งมกีารจดัตัง้สภาทีม่ตีวัแทนจากภาคประชาชน 

- หน่วยงานทีเ่ป็นกลไกในการตรวจสอบของกรุงเทพมหานครตอ้งมคีวามเขม้แขง็ มกีาร
สง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตังิานอย่างเตม็ทีแ่ละเป็นอสิระ เชน่ คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการ
พทิกัษ์ระบบคณุธรรม โดยอาจใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการเสนอแนวคดิดา้นต่าง ๆ 

- กระบวนการสรรหาผูน้ าหรอืผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร เชน่ ผูอ้ านวยการเขต ประชาชน
ควรมสีว่นรว่ม ในการเสนอความเหน็วา่บุคคลใดเหมาะสมทีจ่ะเป็นผูบ้รหิารงานของเขตนัน้ ๆ 

- เน้นการท าประชาพจิารณ์และเปิดเผยงบการเงนิใหป้ระชาชนทัว่ไปรบัทราบ มกีารบรหิาร
ความเสีย่งแตล่ะโครงการ ประชาชนสามารถใหข้อ้เสนอแนะเพือ่ใหก้ารใชจ้่ายงบประมาณแต่ละโครงการ
หรอืกจิกรรมเกดิประโยชน์สงูสุด 

- เพิม่ชอ่งทางการมสีว่นรว่มโดยผา่นทางโซเชยีลเน็ตเวริค์ เชน่ เกมสห์รอืสือ่การเรยีนการ
สอนในรปูแบบต่าง ๆ เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนไดศ้กึษาแหล่งความรูด้า้นธรรมาภบิาลของกรุงเทพมหานคร 
รวมทัง้สามารถแสดงความคดิเหน็ได ้

3.5 หวัขอ้ สิง่แวดลอ้มและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย “กรุงเทพฯ เมอืงปลอดสารพษิ”  
ผูอ้ภปิราย : พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์งว่นบรรจง สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงขนาดใหญ่ มปีระชากรซึง่รวมประชากรแฝงทีท่ างานใน
กรุงเทพมหานครประมาณ ๑๐ ลา้นคน ปรมิาณขยะทีผ่ลติแต่ละวนัจงึมปีรมิาณมาก ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตนั/
วนั ในขณะทีท่ ัง้ประเทศมปีรมิาณขยะประมาณ ๔๐,๐๐๐ ตนั/วนั กล่าวไดว้า่ กรุงเทพมหานครมปีรมิาณขยะ
ถงึรอ้ยละ ๒๕ ของทัง้ประเทศ ตอ้งใชง้บประมาณเพือ่การก าจดัขยะประมาณ ๖,๐๐๐ ลา้นบาทต่อปี การ
จดัการขยะของกรุงเทพมหานครใชว้ธิกีารฝังกลบอยา่งถูกสขุลกัษณะ โดยมศีนูยก์ าจดัมลูฝอย ๓ แห่ง ตัง้อยู่
ทีอ่่อนนุช สายไหมและหนองแขม โดยรอ้ยละ ๑๓ ของปรมิาณขยะจะน าไปท าปุ๋ ย นอกจากนี้
กรุงเทพมหานครมแีผนทีจ่ะแปรรปูขยะใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้า ณ ศนูยก์ าจดัมลูฝอยหนองแขม ซึง่คาดวา่จะ
แลว้เสรจ็ในเดอืนตุลาคม ๒๕๕๘ รวมทัง้แผนการก่อสรา้งโรงงานก าจดัขยะแบบเชงิกลชวีภาพ เพือ่รองรบั
การเจรญิเตบิโตของเมอืงในอนาคต 

ปัญหาอุปสรรคในการจดัการขยะคอื ประชาชนมกัทิง้ภาระใหก้บักรุงเทพมหานคร ไม่ให้
ความรว่มมอืในการลดและน าขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ อกีทัง้ละเลยในการคดัแยกขยะ ในขณะที่
กรุงเทพมหานครไดร้ณรงคป์ระชาสมัพนัธม์าโดยตลอด ตวัอยา่ง ประเทศสวเีดนซึง่ประสบความส าเรจ็ใน
การน าขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ ทีเ่หลอืสง่เตาเผาขยะเพือ่น าพลงังานความรอ้นไปผลติเป็นกระแสไฟฟ้า 
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ทัง้นี้ เพราะประชาชนไดต้ระหนกัถงึปัญหาสิง่แวดลอ้มอย่างจรงิจงั ส าหรบัในสว่นของเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน
ดา้นขยะมลูฝอยของกรุงเทพมหานครยงัมคีวามเสีย่งต่ออนัตรายและเชือ้โรคทีม่าจากขยะ กรุงเทพมหานคร
จงึควรจดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการดแูลสขุภาพใหแ้ก่เจา้หน้าทีด่งักล่าว รวมทัง้ควรมสีถานพยาบาล
ประจ าศนูยก์ าจดัมลูฝอยทัง้ ๓ แห่ง 

นอกจากนี้ควรเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวและสวนสาธารณะใหม้ากขึน้ กรุงเทพมหานครจงึก าหนด
นโยบายการปรบัพืน้ทีร่กรา้งวา่งเปล่าใหเ้ป็นสวนสาธารณะ แต่เนื่องจากมลูคา่ทีด่นิมรีาคาสงู จงึเน้นรปูแบบ
สวนแนวตัง้ สวนลอยฟ้าหรอืสวนบนอาคารเพือ่ช่วยลดมลพษิ เพิม่ความรม่รืน่สวยงามใหแ้ก่เมอืง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งควรเพิ่มการใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะ การสง่เสรมิสนบัสนุนและประชาสมัพนัธใ์ห้
ประชาชนทีม่าใชบ้รกิารสวนสาธารณะรวมกลุ่มหรอืจดัตัง้ชมรมเพือ่กระตุน้ใหม้กีจิกรรมนนัทนาการต่าง ๆ 
รว่มกนัภายในสวนสาธารณะ รวมทัง้ใหเ้ดก็นกัเรยีนไดเ้ขา้มาศกึษาระบบนิเวศนอกหอ้งเรยีน เพื่อใหเ้กดิการ
มสีว่นรว่มในการใชป้ระโยชน์จากสวนสาธารณะอย่างมคีุณคา่ 

ข้อเสนอแนะของผูร่้วมเสวนา 

- การคดัแยกขยะและน าขยะกลบัมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ เชน่ กระป๋องน ้าอดัลม และขวดน ้า
พลาสตกิสามารถน ามาประดษิฐเ์ป็นสิง่ของรปูแบบต่าง ๆ เพือ่เสรมิรายไดอ้กีทางหนึ่ง 

- การจดัการเคลื่อนยา้ยขยะควรเป็นไปดว้ยความระมดัระวงั ไมห่กเลอะเทอะ เพราะ
พนกังานเกบ็ขยะกเ็ป็นสว่นหนึ่งทีร่ว่มดแูลสิง่แวดลอ้ม 

- ปัจจุบนัยงัมผีูท้ิง้ขยะไมเ่ลอืกที ่จงึควรบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเครง่ครดั และลงโทษผูฝ่้าฝืน
อย่างจรงิจงั 

- ปัจจุบนัไฟฟ้าสอ่งสวา่งไม่เพยีงพอ โดยเฉพาะบรเิวณจุดเสีย่ง ท าใหเ้กดิอนัตรายจาก
มจิฉาชพี คนเร่ร่อน คนเมา หรอืประสบอุบตัเิหตุ จงึควรเพิม่ไฟฟ้าสอ่งสวา่งเพือ่ความปลอดภยัแก่คนงานที่
ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่นชว่งเวลา ๐๕.๐๐ น. 

- ควรเพิม่สทิธปิระโยชน์แกล่กูจา้งชัว่คราวใหท้ดัเทยีมกบัลกูจา้งประจ า เนื่องจากลกัษณะ
การท างานเหมอืนกนั โดยเฉพาะควรดแูลลกูจา้งดงักลา่วเมือ่เกษยีณอายรุาชการแลว้ เพือ่สรา้งขวญัก าลงัใจ
แก่ผูป้ฏบิตังิาน 

3.6 หวัขอ้ “มุมมอง และการมสีว่นรว่มของสือ่มวลชนต่อสภากรุงเทพมหานคร” 
ผูอ้ภปิราย : พลตร ีโชตภิณ จนัทรอ์ยู ่สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

สมาชกิสภากรุงเทพมหานครชุดนี้ไดร้บัการสรรหาและแต่งตัง้มาจ านวน 30 ทา่น โดยมรีอ้ย
ต ารวจตร ีเกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชกิสภากรุงเทพมหานครในฐานะ
ฝ่าย 
นิตบิญัญตั ิพรอ้มทีจ่ะเป็นแรงขบัเคลื่อน ผลกัดนันโยบายของฝ่ายบรหิาร 6 นโยบายหลกั ใหน้ าไปสูก่าร
ปฏบิตัใิหเ้กดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุ รวมทัง้ยงัไดม้กีารตดิตามตรวจสอบการท างานของฝ่ายบรหิารอยา่ง
ใกลช้ดิ สมาชกิสภากรุงเทพมหานครแต่ละทา่นลว้นเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถและมปีระสบการณ์ในการ
ท างานทีเ่ชีย่วชาญในแตล่ะดา้นแตกต่างกนัไป ซึง่จะชว่ยท าใหก้ารท างานของสภากรุงเทพมหานครเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพและครอบคลุมอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานครในทุกดา้น สภากรุงเทพมหานครไดม้ี
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การแบ่งการท างานออกเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ  11 คณะ ครอบคลุมงานในอ านาจหน้าทีท่ ัง้หมดของ
กรุงเทพมหานครโดยใหส้มาชกิสภากรุงเทพมหานครแต่ละท่านไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่รงตามความรู้
ความสามารถและความเหมาะสม นอกจากนี้ยงัไดม้อบหมายใหส้มาชกิสภากรุงเทพมหานครดแูลรบัผดิชอบ
ประจ าเขตต่าง ๆ เพือ่ร่วมมอืกบัฝ่ายบรหิารในการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนในพืน้ที ่ซึง่ที่
ผา่นมาสมาชกิสภากรุงเทพมหานครไดล้งพืน้ทีเ่ขตอยา่งต่อเนื่อง เพือ่รบัฟัง ปัญหาของประชาชนในเชงิลกึ 
เพือ่น ามาพจิารณาหาแนวทางแกปั้ญหา ในสว่นของสือ่มวลชนถอืวา่มบีทบาทส าคญัอย่างมากในการ
ถ่ายทอดขอ้มลูความรู ้น าเสนอเหตุการณ์ขอ้เทจ็จรงิตลอดจนความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ  
ทีเ่กดิขึน้ บทบาทในการเป็นเครือ่งมอืตรวจสอบทางการเมอืง และบทบาทในการเป็นพืน้ทีป่ระสานความ
เขา้ใจ 
ทางการเมอืงดว้ย ในปัจจุบนัหลายองคก์รไดใ้หค้วามส าคญักบัการใชส้ือ่มวลชนในการประสานความรว่มมอื
กบัประชาชนมากขึน้ สภากรุงเทพมหานครกเ็ชน่เดยีวกนั ภายหลงัจากทีไ่ดเ้ขา้มาปฏบิตัหิน้าทีร่ะยะหนึ่ง 
ผลงาน 
ต่าง ๆ ของสภากรุงเทพมหานครกไ็ดร้บัการเผยแพรผ่า่นสือ่มวลชนหลายชอ่งทางอยูเ่ป็นระยะ  

นอกจากนี้ทีผ่า่นมาสมาชกิสภากรุงเทพมหานครกไ็ดน้ าขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิจากการน าเสนอ
ขา่ว 
ของสือ่มวลชนผา่นชอ่งทางต่าง ๆ มาเป็นประเดน็ในการตดิตามการท างานของฝ่ายบรหิาร เพือ่ใหก้าร
ท างานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ สามารถแกปั้ญหาความเดอืดรอ้นของ
ประชาชนไดอ้ยา่งตรงจุด การท าหน้าทีข่องสือ่มวลชนจงึถอืวา่เป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิง่ในการขบัเคลื่อนการ
ท างานของกรุงเทพมหานคร การเสวนาในครัง้นี้หวงัเป็นอย่างยิง่วา่จะเป็นการลดชอ่งวา่งและเพิม่
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสือ่มวลชนกบักรุงเทพมหานคร โดยผลจากการเสวนาในครัง้นี้สภากรุงเทพมหานครจะ
น ามาทบทวนจุดยนืการปฏบิตัหิน้าทีใ่นสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้สง่ต่อไปยงัฝ่ายบรหิาร อนัจะเป็นการสรา้ง
ความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งสือ่มวลชนกบักรงุเทพมหานคร น าไปสูก่ารท างานเพือ่แกปั้ญหาและพฒันา
กรุงเทพมหานครอย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป  

ข้อเสนอแนะของผูเ้ข้าร่วมเสวนา 

- บทบาทหน้าทีข่องสภากรุงเทพมหานคร ตอ้งท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบการท างานของฝ่าย
บรหิาร  ไม่ใชท่ าหน้าทีเ่หมอืนฝ่ายบรหิาร หรอืใหฝ่้ายบรหิารเป็นผูช้ีน้ า 

- บทบาทการท าหน้าทีข่องสภากรุงเทพมหานครตอ้งท าใหม้คีวามชดัเจน เป็นทีป่ระจกัษ์แก่
สายตาของสือ่มวลชนและประชาชนมากกวา่ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

- การท าหน้าทีข่องสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร ควรมคีวามใกลช้ดิกบัสือ่มวลชนใหม้ากขึน้ 
การใหข้า่วเรือ่งต่างๆ ประเดน็ตอ้งน่าสนใจมขีอ้มลูเชงิลกึเพิม่ความน่าสนใจในแต่ละสถานการณ์ 

- การแถลงขา่วผลงานของสภากรุงเทพมหานคร ในการชีแ้จงการท างานและการแกไ้ข
ปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชน ควรมคีวามกระชบัและตรงประเดน็ 

- ควรเพิม่ชอ่งทางการสือ่สารกบัสือ่มวลชนใหม้ากขึน้ เปิดโอกาสใหส้ือ่มวลชนไดเ้ขา้
สมัภาษณ์ได ้
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- สมาชกิสภากรุงเทพมหานครควรมกีารลงพืน้ทีใ่หม้ากขึน้ ใหค้รอบคลุมทุกพืน้ที ่เพือ่รบัฟัง
ปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนในแต่ละพืน้ที ่และน ามาพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

   4. การสมัมนาของสมาชิกสภากรงุเทพมหานคร ข้าราชการและลกูจ้างส านักงาน
เลขานุการสภากรงุเทพมหานคร ระหว่างวนัท่ี 5-6 มิถนุายน 2558 ณ โรงแรมสีดารีสอรท์ จงัหวดั
นครนายก 

สภากรุงเทพมหานครเป็นองคก์รฝ่ายนิตบิญัญตัขิองการบรหิารกรุงเทพมหานครตาม
พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมสี านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานปฏบิตัหิน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัราชการประจ าของสภากรุงเทพมหานคร 
โครงการสมัมนาศกึษาดงูานของสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร ขา้ราชการและลกูจา้งส านกังานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร เป็นโครงการตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2558  การจดัสมัมนา
เป็นแบบพกัคา้ง 2 วนั 1 คนื ระหวา่งวนัที ่5-6 มถิุนายน 2558 ณ โรงแรมสดีารสีอรท์ จงัหวดันครนายก มี
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการรวม 106 คน เป็นสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 23 คน เลขานุการประธานสภา
กรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรงุเทพมหานครจ านวน 3 คน ขา้ราชการและลกูจา้ง จ านวน 80 คน 
มวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาการปฏบิตังิานระหวา่งสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร กบัขา้ราชการและลกูจา้งของ
ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยการสมัมนารว่มกนัเพือ่สรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดภีายในหน่วยงานและแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็เพือ่สรา้งความเขา้ใจในประเดน็ต่าง ๆ รวมทัง้
เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาอุปสรรคในการท างานร่วมกนัมวีาระส าคญั ดงันี้                                                                

1. การสมัมนาของสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร เพือ่พจิารณาร่างค าสัง่สภา
กรุงเทพมหานคร เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการสนบัสนุนการด าเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร การ
พจิารณากรอบภารกจิของสภากรุงเทพมหานครในการพจิารณารา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ                   พ.ศ. 2559 รวมทัง้การรบัฟังความคดิเหน็ของสมาชกิสภากรุงเทพมหานครใน
เรือ่งการด าเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร  

2. การสมัมนาของขา้ราชการและลกูจา้งส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพของการท างานเป็นทมี โดยการท ากจิกรรม Walk Rally ในหวัขอ้ความสามคัคแีละความ
รว่มมอื 
ในการท างานใหส้ าเรจ็ ด าเนินการโดยวทิยากรจากโรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ 

3. การสมัมนารว่มกนัระหวา่งสมาชกิสภากรุงเทพมหานครกบัขา้ราชการและลูกจา้ง
ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ในหวัขอ้การด าเนินงานของส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครเพือ่สนบัสนุนการท างานของสภากรุงเทพมหานคร 

สรปุผลการสมัมนา 
         1. การสมัมนาของสมาชิกสภากรงุเทพมหานคร  

ประเดน็ที ่๑ การพจิารณารา่งค าสัง่สภากรุงเทพมหานคร เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละแนว
ทางการสนบัสนุนการด าเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร  คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร ได้
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ตัง้คณะอนุกรรมการประสานงานของสภากรุงเทพมหานคร  โดยมพีลเอก โกญจนาท  จุณณะภาต เป็น
ประธานอนุกรรมการ นายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ เป็นรองประธานอนุกรรมการ นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ์ นางสุ
กญัญา สวุฒันวงศ ์ เป็นกรรมการ และพลตร ีโชตภิณ จนัทรอ์ยู ่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยให้
คณะอนุกรรมการมหีน้าทีใ่นการประสานงานเกีย่วกบัอ านาจหน้าทีข่องสภากรุงเทพมหานครกบัฝ่ายบรหิาร
กรุงเทพมหานคร ประสานงานกบัสมาชกิสภากรุงเทพมหานครในการเสนอชือ่สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร
เป็นคณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างขอ้บญัญตั ิด าเนินการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินการเกีย่วกบั
ญตัตแิละกระทูข้องสมาชกิสภากรุงเทพมหานครทีส่ภากรุงเทพมหานครใหค้วามเหน็ชอบ เพือ่รายงาน
สมาชกิสภากรุงเทพมหานครและสภากรงุเทพมหานคร ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการด าเนินงานของ
สภากรุงเทพมหานครดว้ยความเหน็ชอบของประธานสภากรุงเทพมหานคร และด าเนินการในกจิการอื่น ๆ 
ทีค่ณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร หรอืประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย  
คณะอนุกรรมการประสานงานของสภากรุงเทพมหานครไดน้ ารา่งหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของสภากรุงเทพมหานครเสนอทีป่ระชุม รว่มกนัพจิารณา เมือ่สมาชกิสภากรุงเทพมหานครได้
พจิารณาแลว้มขีอ้เสนอแนะใหค้ณะอนุกรรมการประสานงานของสภากรุงเทพมหานครน าร่างดงักล่าวไป
ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้เสนอใหส้มาชกิสภากรุงเทพมหานครพจิารณาอกีครัง้ เพือ่น าเสนอใหป้ระธานสภา
กรุงเทพมหานครพจิารณาลงนามต่อไป 

ประเดน็ที ่2 การพจิารณารา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครเรือ่งงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยทีส่ภากรุงเทพมหานครไดร้บัการประสานงานจากฝ่ายบรหิารวา่จะ
เสนอร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถงึสภากรุงเทพมหานคร ในชว่ง
ปลายเดอืนมถิุนายน 2558 และสภากรุงเทพมหานครจะจดัสง่ร่างขอ้บญัญตัดิงักลา่วใหส้มาชกิสภา
กรุงเทพมหานครไดพ้จิารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 สปัดาห ์โดยประธานสภา
กรุงเทพมหานครจะสัง่บรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุมในวนัพธุที ่15 กรกฎาคม 2558  การอภปิรายของ
สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร หลงัจากผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานครแถลงหลกัการและเหตุผลในการเสนอ
รา่งขอ้บญัญตัแิลว้จะใชเ้วลาอภปิรายในวนัพุธที ่15 และวนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 2558 ทีป่ระชุมได้
รว่มกนัพจิารณากรอบเวลาในการพจิารณาร่างขอ้บญัญตังิบประมาณฯ ทีต่อ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 
45 วนั โดยมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการประสานงานของสภากรุงเทพมหานคร เป็นผูพ้จิารณาแจง้กรอบ
เวลาใหส้มาชกิสภากรุงเทพมหานครทราบ   

การตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณางบประมาณ หมวดค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งของ
หน่วยงาน และการก าหนดจ านวนคณะอนุกรรมการฯ ทีเ่หมาะสมเหน็ชอบตัง้คณะอนุกรรมการจ านวน 16 
คณะ คณะอนุกรรมการแต่ละคณะมจี านวน 10 คน ประกอบดว้ย สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 1 
คน  
เป็นประธานอนุกรรมการ เจา้หน้าทีจ่ากส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  1 คน เป็นอนุกรรมการ 
และผูช้ว่ยเลขานุการ เจา้หน้าทีส่ านกังบประมาณกรุงเทพมหานคร  1 คน เป็นอนุกรรมการและ
ผูช้ว่ยเลขานุการ บุคคลทีป่ระธานอนุกรรมการเสนอ  7 คน เป็นอนุกรรมการ เหน็ชอบตัง้สมาชกิสภา
กรุงเทพมหานครตามค าสัง่สภากรุงเทพมหานครที ่6/2558 ลงวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2558  เรือ่ง ตัง้



 
22 

คณะท างานศกึษาการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เป็นประธานอนุกรรมการ ในกรณี
ทีค่ณะอนุกรรมการชุดใดมสีมาชกิสภากรุงเทพมหานครรบัผดิชอบ 2 คน ใหท้ าความตกลงวา่ใครจะเป็น
ประธานอนุกรรมการ โดยใหเ้สนอรายชือ่คณะอนุกรรมการมาทีค่ณะอนุกรรมการประสานงานของสภา
กรุงเทพมหานคร และแจง้ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ก่อนวนัที ่16 กรกฎาคม 2558 

ประเดน็ที ่3 การรบัฟังความคดิเหน็ของสมาชกิสภากรุงเทพมหานครในเรือ่งการ
ด าเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสามญัทัง้ 11 คณะ น าเสนอประเดน็ปัญหาในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ต่อสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกจิการสภา
กรุงเทพมหานคร ไดน้ าประเดน็การเดนิทางไปเยอืนตา่งประเทศตามโครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้องหารอืใน
ทีป่ระชุม ตามมตทิีป่ระชุมสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร เมือ่วนัที ่11 มนีาคม 2558 เหน็ชอบใหถ้อืปฏบิตัิ
ตามหนงัสอืส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีด่วนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 54 ลงวนัที ่5 มนีาคม 2558 ใหส้ภา
กรุงเทพมหานครงดการเดนิทางไปต่างประเทศ  
ทีป่ระชุมมมีตวิา่หากพจิารณาแลว้เหน็วา่การเดนิทางไปต่างประเทศตามโครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้องเป็น
ภารกจิ 
ทีจ่ าเป็นจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัการ ดงันี้ 1. ตอ้งมเีหตุผลทีจ่ าเป็นและเหมาะสม และตอ้งชีแ้จงผลทีเ่ป็น
รปูธรรมของการเดนิทางไปเยอืนได ้ 2. ตอ้งมงีบประมาณรองรบัในการด าเนินโครงการ 3. ตอ้งเสนอเรือ่ง
ขออนุมตัติ่อรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 

2. การสมัมนาของข้าราชการและลกูจา้งส านักงานเลขานุการสภากรงุเทพมหานคร 
ขา้ราชการและลกูจา้งส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครแบ่งกลุ่มท ากจิกรรม Walk Rally ในหวัขอ้ 
“ความสามคัคแีละความร่วมมอืในการท างานใหส้ าเรจ็” ด าเนินการโดยวทิยากรจากโรงเรยีนนายรอ้ย 
พระจุลจอมเกลา้ 

3. การสมัมนาร่วมกนัระหว่างสมาชิกสภากรงุเทพมหานครกบัข้าราชการและลกูจ้าง
ส านักงานเลขานุการสภากรงุเทพมหานคร ทีป่ระชุมไดม้กีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็รว่มกนัในประเดน็
การประสานงานระหวา่งสมาชกิสภากรุงเทพมหานครกบัขา้ราชการส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร  
แนวทางการด าเนินงานในการสนบัสนุนภารกจิของสภากรุงเทพมหานคร และปัญหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินงาน สรุปดงันี้ 

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภากรงุเทพมหานคร 
- เรือ่งการปรบัโครงสรา้งของส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเสนอใหม้ปีรบั

โครงสรา้งเหมอืนกบัสภาใหญ่โดยใหม้คีวามเป็นอสิระ หน่วยงานควบคุมการบรหิารงานบุคคลแยกต่างหาก
จากส านกังาน ก.ก. ตอ้งการใหส้ านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมหีวัหน้าหน่วยงานทีม่รีะดบัไมต่ ่า
กวา่หวัหน้าส านกังาน ก.ก. และตอ้งมอีุปกรณ์มเีทคโนโลยมีารองรบัสนบัสนุนการท างานของสมาชกิสภา
กรุงเทพมหานครทีเ่พยีงพอ 
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- เรือ่งการเชญิประชุมหน่วยงานต่างๆ ของสภากรุงเทพมหานครใหท้ าเป็นหนงัสอืไปถงึ
หน่วยงานใหช้ดัเจน การขอเลื่อนการประชุมของหน่วยงานกต็อ้งท าเป็นหนงัสอืแจง้ใหช้ดัเจนดว้ย ไม่ใช่
เพยีงแจง้ทางโทรศพัท ์และก่อนถงึก าหนดวนัประชุมขอใหผู้ช้ว่ยเลขานุการคณะกรรมการประสาน
หน่วยงานทีเ่ชญิประชุมอกีครัง้หนึ่ง  

- เรือ่งบุคลากรของส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครทีม่ไีม่เพยีงพอตอ้งท าหนงัสอื
ขออตัราก าลงัเพิม่จากส านกังาน ก.ก. โดยเรว็ การทีบุ่คลากรของส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ตอ้งท างานทุกอยา่งในคน ๆ เดยีว หากมกีารตัง้คณะอนุกรรมการเพิม่ขึน้ งานกจ็ะเพิม่ขึน้เจา้หน้าทีก่จ็ะตอ้ง
รบังานเพิม่ขึน้จะเกดิปัญหางานออกมาล่าชา้  ในสว่นนี้ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ตอ้ง
จดัท ากรอบอตัราก าลงัเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณงานทีต่อ้งท าจรงิ วา่แต่ละงานตอ้งมอีตัราก าลงัจ านวนเทา่ไร 
เพือ่น าเสนอต่อประธานสภากรุงเทพมหานครพจิารณาผลกัดนั เจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานเป็นผูช้ว่ยเลขานุการ
คณะกรรมการมไีม่เพยีงพอควรมกีารเพิม่อตัราก าลงัในสว่นนี้  ผูท้ีจ่ะมาปฏบิตังิานในหน้าทีผู่ช้ว่ยเลขานุการ
คณะกรรมการ ควรเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถทางวชิาการครอบคลุมในงานของคณะกรรมการชุดนัน้ ๆ 

- เรือ่งการสง่เอกสารการประชุมหรอืหนงัสอืเชญิประชุมใหก้บัสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร
ควรจะท าแบบสภาใหญ่ คอืจดัใหม้ตีูใ้สเ่อกสารเป็นรงันกกระจอกของสมาชกิแต่ละทา่นจะท าใหก้ารสง่
หนงัสอืถงึสมาชกิสภากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างเรยีบรอ้ยไม่ยุ่งยาก ลดภาระการท างานของเจา้หน้าทีใ่น
การจดัสง่เอกสาร และการจดัสง่เอกสารต่าง ๆ ตอ้งพจิารณาถงึความส าคญัและความเร่งดว่นดว้ย หากมี
การสง่เอกสารทางสือ่ออนไลน์ เชน่ สง่ทางไลน์กจ็ะสะดวกและรวดเรว็มากขึน้ 

 - เรือ่งการประหยดัทรพัยากร ควรมกีารลดการใชก้ระดาษของหน่วยงาน เชน่ เอกสาร
ประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานครทีม่กีารจดัสง่ใหก้บัสมาชกิแลว้ ไม่จ าเป็นตอ้งวางบนโต๊ะในหอ้ง
ประชุมสภากรุงเทพมหานครอกี ควรก าหนดจุดรวมกระดาษทีไ่ม่ใชไ้วใ้หช้ดัเจนเพือ่รวบรวมไวจุ้ดเดยีว 

- เรือ่งทีจ่อดรถของสมาชกิสภากรุงเทพมหานครในวนัหยุดราชการมกัจะมบีุคคลอื่นน ารถ
มาจอด ท าใหบ้างครัง้การเขา้มาท างานในวนัหยุดไมไ่ดร้บัความสะดวกในการจอดรถและบางครัง้มรีถวิง่
สวนทางลงตรงชอ่งทางออกลานจอดรถอาจท าใหเ้กดิอนัตรายได ้ขอใหส้ านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครประสานแจง้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหด้ าเนินการในเรือ่งนี้ 

- เรือ่งการใชห้อ้งประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ควรใหใ้ชห้อ้งประชุมร่วมกนัได ้                
ไม่ควรก าหนดแยกหอ้งประชุมแต่ละคณะ และขอ้เสนอจากแบบส ารวจความพงึพอใจ เสนอวา่ควรมบีอรด์
แจง้เรือ่งการใชห้อ้งประชุม วา่คณะกรรมการแต่ละคณะประชุมหอ้งใดเวลาใด และควรจดัวสัดุอุปกรณ์
ส านกังานใหเ้พยีงพอส าหรบัอนุกรรมการทีม่าประชุม 

- เรือ่งการประชาสมัพนัธก์ารจดัแถลงขา่วของสภากรุงเทพมหานคร ควรมกีารตดิตามขา่ว 
จากสือ่มวลชนทีอ่อกมาบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ เพือ่ชีแ้จงขอ้มลูทีถู่กตอ้งใหก้บัสงัคม  หากมกีารเสนอขา่วที่
กระทบกระเทอืนต่อสภากรุงเทพมหานครในทางทีท่ าใหเ้สือ่มเสยี ควรมกีารจดัแถลงขา่วชีแ้จงโดยเรว็ และ
หากเป็นการจงใจท าใหเ้กดิความเสือ่มเสยีกต็อ้งด าเนินคด ี
                     - เรือ่งการปรบัปรุงหอ้งประชุมและซ่อมแซมเครือ่งปรบัอากาศควรรบีด าเนินการโดยเรว็
และควรพจิารณาวา่หากไมป่พูรมในหอ้งประชุมจะชว่ยลดการสะสมของฝุ่ นละอองและเชือ้โรคได ้
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- เรือ่งการจ่ายเบีย้ประชุมกรรมการหรอือนุกรรมการควรจา่ยเป็นรายครัง้ทีม่าประชุม 
ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ควรจะประสานกบัส านกัการคลงั เพือ่ขอวงเงนิสดยอ่ยไวใ้ชใ้น
ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เพือ่น าเงนิสว่นนี้มาไวจ้่ายคา่เบีย้ประชุม 

- เรือ่งการตอ้นรบัแขกทีเ่ดนิทางมาศกึษาดงูานสภากรุงเทพมหานครควรมกีารจดัของที่
ระลกึไวเ้พือ่มอบใหแ้ขกทีม่าเยอืน 

การตอบข้อคิดเหน็และเสนอแนะ  
- นายกติต ิ บุศยพลากร  รองประธานสภากรงเุทพมหานคร คนทีส่อง ชีแ้จงถงึการปรบั

โครงสรา้งของส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร วา่เป็นเรือ่งของอนาคตเพราะตอ้งมกีระบวนการ
แกก้ฎหมาย จะเป็นไปไดม้ากน้อยเพยีงใดตอ้งขึน้อยูก่บัรฐับาล  

- เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  ไดช้ีแ้จงประเดน็ต่าง ๆ ดงันี้  
1. เรือ่งการปรบัโครงสรา้งของส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยูร่ะหวา่ง

การด าเนินการจดัท าโครงสรา้งเพือ่เสนอส านกังาน ก.ก.  
2. การประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการเชญิประชุม จะไม่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดขึน้อกี 

และการขอเลือ่นประชุมตอ้งมกีารท าหนงัสอืขอเลื่อนจากหน่วยงาน  
3. เรือ่งระบบเครือ่งปรบัอากาศของสภากรุงเทพมหานครไดใ้ชม้าเป็นระยะเวลานานแลว้ 

หากไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจะด าเนินการเปลีย่นใหม่โดยเรว็  
4. เรือ่งการปพูรมในหอ้งประชุมสภากรุงเทพมหานคร มคีวามจ าเป็นเนื่องจากหากไม่ปู

พรมจะมเีสยีงรบกวนในการประชุม  
5. การสง่หนงัสอืทางไลน์ ไดม้กีารด าเนินการอยูแ่ลว้สว่นหนึ่ง แต่หากกรณีเป็นหนงัสอืที่

เป็นทางการกต็อ้งด าเนินการสง่ตามชอ่งทางปกต ิ
6. เรือ่งการจ่ายคา่เบีย้ประชุม การยมืเงนิมาจา่ยคา่เบีย้ประชุมตามระเบยีบจะยมืเงนิมาจา่ย

ได ้
ทีล่ะครัง้และจะตอ้งตัง้ฎกีาชดใชค้นืใหเ้รยีบรอ้ยก่อนจงึจะยมืครัง้ต่อไปได ้ ซึง่ข ัน้ตอนการยมืเงนิแต่ละครัง้
ตอ้งใชเ้วลาด าเนินการล่วงหน้าและไมท่นัต่อการประชุมของคณะกรรมการในแต่ละสปัดาหไ์ด ้ 

7. เรือ่งทีจ่อดรถของสมาชกิสภากรุงเทพมหานครขอใหค้ณะกรรมการกจิการสภา
กรุงเทพมหานครเชญิกองกลางมาชีแ้จงหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการจอดรถในศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 
รวมถงึการจดัระเบยีบการจอดรถในชอ่งจอดรถของสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครจะน าขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บัจากการประชุมครัง้นี้ไปปรบัปรุงการท างานของส านกังาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานครใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป   
 5. สรปุการเดินทางเยือนสภากรงุอลูานบาตอร ์ประเทศมองโกเลีย ตามโครงการสภาบ้าน
พ่ีเมืองน้อง ระหว่างวนัท่ี 31 สิงหาคม - 6 กนัยายน 2558  

ประธานสภากรุงอลูานบาตอรไ์ดม้หีนงัสอืถงึประธานสภากรุงเทพมหานคร ขอเชญิประธาน 
สภากรุงเทพมหานครและสมาชกิสภากรุงเทพมหานครเดนิทางเยอืนกรุงอูลานบาตอรอ์ย่างเป็นทางการ
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ระหวา่งวนัที ่ 1 - 6 กนัยายน 2558  คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานครซึง่เป็นคณะกรรมการที่
ก ากบัดแูลการด าเนินงานดา้นต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานครได ้พจิารณาถงึประโยชน์ของการ
เดนิทางเยอืนเพือ่สง่เสรมิและคงไวซ้ึง่ความสมัพนัธอ์นัด ีจงึเสนอความเหน็ต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร
ตอบรบัค าเชญิของประธานสภากรุงอูลานบาตอร ์ซึง่ประธานสภากรงุเทพมหานครไดเ้หน็ชอบใหค้ณะ
เดนิทางประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 11 คนซึง่เป็นผูแ้ทนจากคณะกรรมการสามญั 
11 คณะ และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง  
3 คน โดยไดม้อบใหร้องประธานสภากรุงเทพมหานคร คนทีห่นึ่ง เป็นหวัหน้าคณะ เดนิทางไปเยอืนกรุง
อูลานบาตอร ์ระหวา่งวนัที ่31 สงิหาคม - 6 กนัยายน 2558  ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการเดนิทางเยอืนสภา 
กรุงอลูานบาตอร ์มดีงันี้ 
  1. ประโยชน์ต่อสภากรุงเทพมหานคร 

 1.1 การเรยีนรูก้บัสภามหานครอนิชอน สาธารณรฐัเกาหล ีในชว่ง 7 ชัว่โมงของการรอ                 
ต่อเครือ่ง ณ สนามบนิอนิชอน เพือ่เดนิทางต่อไปยงัประเทศมองโกเลยี คณะเดนิทางไดม้โีอกาสเขา้เยีย่ม
คารวะ นาย โน คยอง ซู ประธานสภามหานครอนิชอน ซึง่มคีวามสมัพนัธส์ภาบา้นพีเ่มอืงน้องกบัสภา
กรุงเทพมหานคร คณะฯ ไดม้โีอกาสไดเ้ขา้สงัเกตการณ์การประชุมสภาของนครอนิชอน ซึง่น่าประทบัใจใน
การแสดงความจงรกัภกัดิด์ตี่อชาตดิว้ยการแสดงความเคารพรอ้งเพลงชาตก่ิอนเริม่การประชุม และเหน็ขอ้
แตกต่างของวธิดี าเนินการประชุมและการเปิดพืน้ทีน่ัง่ทีม่จี านวนเพยีงพอส าหรบัใหเ้ยาวชนทีเ่ป็นนกัเรยีน
และประชาชนเขา้รบัฟังการประชุม  

1.2 การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัสภากรุงอลูานบาตอร ์ดา้นการบรหิารจดัการเมอืง การ
ด าเนินงานของรปูแบบสภานิตบิญัญตัทิอ้งถิน่ทีแ่ตกต่าง การศกึษา การจดัท าแผนพฒันาเมอืง การจดัการ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม การท่องเทีย่ว และชวีติความเป็นอยูข่องชาวมองโกเลยี โดยแบ่งปันประสบการณ์จากการ
สนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ การบรรยายสรุปของผูบ้รหิาร และการสงัเกตการณ์ โดยคณะเดนิทางของ
สภากรุงเทพมหานครประกอบดว้ยผูแ้ทนของคณะกรรมการสามญั 11 คณะ จงึมโีอกาสไดแ้ลกเปลีย่น
เรยีนรูค้รอบคลุมในทุกดา้น 
ทีค่ณะกรรมการสามญัแต่ละคณะรบัผดิชอบ โดยสรุปทีส่ าคญั ดงันี้ 

- การเรยีนรูร้ปูแบบสภานติบิญัญตัทิอ้งถิน่ทีแ่ตกต่าง รปูแบบสภานติบิญัญตัทิอ้งถิน่
ของประเทศมองโกเลยี เป็นโครงสรา้งทีฝ่่ายนิตบิญัญตัแิละฝ่ายบรหิารมคีวามสมัพนัธก์นั สภาทอ้งถิน่มี
สมาชกิมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนและมผีูบ้รหิารมาจากความเหน็ชอบของสภาทอ้งถิน่ ตอ้ง
รบัผดิชอบต่อสภาทอ้งถิน่ ทัง้นี้กรุงอลูานบาตอร ์ปกครองโดยสภากรุงอูลานบาตอรซ์ึง่สมาชกิมาจากการ
เลอืกตัง้อยูใ่นวาระ 4 ปี  
มสีมาชกิจ านวน 46 คน ผูว้า่ราชการและนายกเทศมนตรเีป็นคนเดยีวกนั ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้มาจากสภา
กรุงอลูานบาตอรแ์ละนายกรฐัมนตรขีองประเทศมองโกเลยี มวีาระด ารงต าแหน่ง 4 ปี เชน่เดยีวกนั ท าหน้าที่
บรหิารงานและรายงานต่อสภากรุงอูลานบาตอร ์

- การเรยีนรูด้า้นการบรหิารจดัการกรุงอูลานบาตอร ์โดยผูว้า่ราชการและนายกเทศมนตรี
เป็น 
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คนเดยีวกนั มกีารแบ่งอ านาจหน้าทีร่บัผดิชอบระหวา่งส านกังานผูว้า่ราชการและส านกังานนายกเทศมนตร ี 
โดยส านกังานผูว้า่ราชการดแูลรบัผดิชอบมากกวา่ในดา้นของการก าหนดนโยบาย การพฒันาสงัคม และ
ดา้นการทหาร ในขณะทีส่ านกังานนายกเทศมนตรรีบัผดิชอบดแูลในลกัษณะของการปฏบิตั ิเชน่การจดัการ
ดา้นสาธารณูปโภค ดา้นอาคาร ดา้นการคา้ และดา้นการก าจดัขยะ 

- การเรยีนรูด้า้นการศกึษา ระบบการศกึษาของประเทศมองโกเลยีด าเนินตามรปูแบบของ
สหภาพโซเวยีต และ กลุ่มประเทศยโุรปตะวนัออก จนกระทัง่สหภาพโซเวยีตล่มสลายในชว่งตน้ทศวรรษ 
1990 กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการศกึษาและวฒันธรรม (MOSTEC) ไดก้ าหนดนโยบาย
การศกึษาและวางมาตรฐานการศกึษาอยา่งเป็นทางการในทุกระดบั การเลื่อนระดบัการศกึษาในทุกระดบั
จะตอ้งผ่านการทดสอบเพือ่ยกระดบั ในชว่งการส าเรจ็การศกึษาของระดบัประถม มธัยมตน้ และมธัยมปลาย 
นกัเรยีนตอ้งผ่านการสอบของรฐั การศกึษาระดบัประถมศกึษา ระยะเวลาการศกึษา 4 ปี (เกรด 1 ถงึเกรด 
4) ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ระยะเวลาการศกึษา 4 ปี (เกรด 5 ถงึเกรด 8)  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
ระยะเวลาการศกึษา 2 ปี (เกรด 9 ถงึเกรด 10)  การศกึษาระดบัอุดมศกึษา (Higher Education) สว่นมาก
จดัการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตร ี(Undergraduate programs) สถาบนัภาคเอกชนสามรถจดั
การศกึษาในประเทศมองโกเลยีไดร้บัอนุญาตก่อตัง้โรงเรยีนเอกชนโดยตอ้งผ่านเกณฑท์ีร่ฐับาลก าหนด   

- การเรยีนรูด้า้นการจดัท าแผนพฒันาเมอืง นบัแต่ปี พ.ศ. 2497 กรุงอลูานบาตอรม์แีผน
แม่บทเพือ่พฒันาเมอืงมาแลว้ 5 แผน แผนที ่6 ภายใตช้ือ่“อลูานบาตอร ์2020 ส าหรบัการพฒันาในปี 
2030”ไดร้บัการอนุมตัจิากสภาแห่งชาตมิองโกเลยีเมือ่ปี พ.ศ. 2556 ความทา้ทายของการพฒันากรุง
อูลานบาตอรเ์กดิจากจ านวนประชากรทีเ่พิม่มากขึน้โดยปราศจากการวางแผน ประเดน็นี้จงึเป็นประเดน็ที่
ส าคญัทีส่ดุในการด าเนินการตามแผนแม่บท 2020 เพือ่ใหก้รุงอลูานบาตอรม์ุ่งไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาให้
เป็นเมอืงน่าอยูส่เีขยีวมธีรรมาภบิาล พฒันากฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม พฒันาเมอืงไปพรอ้มกบัเมอืงบรวิาร 
และท าใหก้รุงอูลานบาตอรเ์ป็นจุดหมายของการท่องเทีย่วและเป็นเมอืงหลวงทีไ่ดม้าตรฐานระดบัโลกในปี 
ค.ศ.  

- การเรยีนรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม คณะฯ ไดเ้รยีนรูก้ารสรา้งพืน้ทีส่เีขยีวของเมอืงเพิม่ขึน้ เชน่ 
การสรา้งสวนสาธารณะแหง่ชาต ิโดยผูบ้รหิารปัจจุบนัยอมรบัวา่การบรหิารกรุงอูลานบาตอรใ์นอดตีผดิพลาด
เพราะมุ่งแต่การพฒันาดา้นเศรษฐกจิจนละเลยดา้นสิง่แวดลอ้ม ในดา้นการก าจดัขยะและของเสยี จะถูก
น าไปก าจดัโดยใชเ้ทคโนโลยกีารฝังกลบ โดยมอีงคก์ร NGO สนบัสนุนระบบการควบคุมจากภายนอกใน
เรือ่งการบรกิารสาธารณะ เชน่ ความสะอาด การดแูลรกัษาและการพฒันาของถนนสาธารณะ และจตัุรสั  
การจดัเกบ็และการล าเลยีงขยะจากครวัเรอืนและโรงงานอุตสาหกรรม  

- การเรยีนรูด้า้นการท่องเทีย่วและชวีติความเป็นอยูข่องชาวมองโกเลยี  คณะฯ ไดเ้ดนิทาง
ไปทศันศกึษาแหล่งทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตขิองมองโกเลยีทีม่ภีูมปิระเทศเป็นทุง่หญา้และภเูขาทีง่ดงาม และ
เยีย่มชมอนุสรณ์สถานเจงกสิขา่น และทศันศกึษาพืน้ทีป่ระวตัศิาสตรข์องชนเผา่มองโกเลยีจากพพิธิภณัฑ์
กลางแจง้ทีจ่ าลองชวีติความเป็นอยูใ่นศตวรรษที ่13 
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- การแลกเปลีย่นดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ไดม้กีารหารอืเบือ้งตน้ในการแลกเปลีย่น
บุคลากรทางการแพทยร์ะหวา่งกรุงเทพมหานครกบักรุงอูลานบาตอร ์เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์และ
ถ่ายทอดความรูท้างวชิาการระหวา่งกนัซึง่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์รว่มกนัของทัง้สองฝ่าย 
  2. สง่เสรมิภาพลกัษณ์อนัดขีองสภากรุงเทพมหานครต่อสภาบา้นพีเ่มอืงน้อง  

การเดนิทางเยอืนกรุงอูลานบาตอร ์นอกจากการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการ การ
แลกเปลีย่นประสบการณ์และการสงัเกตการณ์แลว้ ยงัเป็นการกระชบัความสมัพนัธก์บัสภากรุงอูลานบาตอร์
ใหแ้น่นแฟ้นยิง่ขึน้ดว้ยการใหค้วามรว่มมอืตอบรบัค าเชญิ และทีส่ าคญัสภากรุงเทพมหานครยงัไดใ้ชโ้อกาส
นี้ชีแ้จงใหช้าวอลูานบาตอรไ์ดท้ราบถงึสถานการณ์ภายประเทศไทยทีม่คีวามสงบเรยีบรอ้ยและอยูใ่นระหวา่ง
การสรา้งความปรองดองภายในชาตแิละปฏริปูประเทศเพือ่ใหต้่างชาตไิดม้คีวามเขา้ใจประเทศไทยไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งซึง่ชว่ยสรา้งภาพลกัษณ์อนัดใีหก้บัประเทศไทยช่องทางหนึ่ง  
  3. ประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครและประชาชน 

การเดนิทางเยอืนกรุงอูลานบาตอรใ์นครัง้นี้ มปีระเดน็ของการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นดา้นที่
หลากหลายครอบคลุมภารกจิหน้าทีข่องคณะกรรมการสามญัทุกคณะ ทีผู่แ้ทนสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร
ผูร้ว่มเดนิทางสามารถน าไปใชพ้ฒันาใหเ้ป็นประโยชน์และปรบัใชก้บัการปฏบิตัหิน้าทีด่า้นนิตบิญัญตัแิละ
การก ากบัดแูลฝ่ายบรหิารผา่นอ านาจหน้าทีท่ีม่อียูข่องสภากรุงเทพมหานคร ซึง่จะสง่ผลประโยชน์ไปถงึ
ประชาชนกรุงเทพมหานคร 
 6. การต้อนรบัหน่วยงานท่ีเดินทางมาศึกษาดงูานสภากรงุเทพมหานคร (กมุภาพนัธ ์– 
ธนัวาคม 2558) 

สภากรุงเทพมหานครเป็นองคก์รนิตบิญัญตัทิีม่หีน่วยงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ใหค้วามสนใจและขอความอนุเคราะหจ์ดัการศกึษาดงูานดา้นการด าเนินงานของสภากรุงเทพมหานครเพือ่
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ โดยมหีน่วยงานทีเ่ดนิทางมาศกึษาดงูานสภากรุงเทพมหานคร ดงันี้ 

1. ผูแ้ทนนักเรียน ผูแ้ทนข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษากรงุเทพมหานคร                
เข้าเย่ียมคารวะประธานสภากรงุเทพมหานครและรบัฟังโอวาท เน่ืองในโอกาสวนัเดก็แห่งชาติ  

วนัที ่9 มกราคม 2558  เวลา 11.00 น. ณ หอ้งประชุมสภากรุงเทพมหานคร คณะผูแ้ทน
นกัเรยีน ผูแ้ทนขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษากรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เขา้เยีย่มคารวะ 
ประธานสภากรุงเทพมหานครและรบัฟังโอวาท เนื่องในโอกาสวนัเดก็แห่งชาต ิโดยม ีพลตร ีโชตภิณ  จนัทร์
อยู ่ประธานคณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร และเรอืโท วารนิทร ์ เดชเจรญิ ประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพจิารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลบั รว่มตอ้นรบั  
  2. สภาต าบลเชิงทะเล จงัหวดัภเูกต็ จ านวน 7 คน เข้าศึกษาดงูานเก่ียวกบับทบาท
หน้าท่ีของสมาชิกสภากรงุเทพมหานคร 

วนัที ่15 มกราคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งประชุมสภากรุงเทพมหานคร คณะสมาชกิ 
สภาต าบลเชงิทะเล จงัหวดัภูเกต็ จ านวน 7 คน เขา้ศกึษาดงูานเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องสมาชกิสภา
กรุงเทพมหานคร ซึง่การดงูานดงักล่าวเป็นสว่นหนึ่งของโครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาดงูานของสมาชกิ
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สภาเทศบาล เทศบาลต าบลเชงิทะเล โดยมพีลตร ีโชตภิณ จนัทรอ์ยู่ ประธานคณะกรรมการกจิการสภา
กรุงเทพมหานคร และนายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยธุยา สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร ใหก้ารตอ้นรบั
  
  3. คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ศึกษาดงูานสภา
กรงุเทพมหานคร 

วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์๒๕๕8 เวลา ๑0.๐๐ – ๑2.0๐ น. คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล 
พนกังานเทศบาลฯ ของเทศบาลนครหาดใหญ่ จ านวน 24 คน น าโดยนายสมคดิ อรญัดร ประธานสภา
เทศบาลนครหาดใหญ่ เขา้ศกึษาดงูานเกีย่วกบักจิการสภาทอ้งถิน่และการพฒันาดา้นการท่องเทีย่ว เพือ่
น าไปพฒันากจิการของเทศบาล ซึง่การดงูานดงักล่าวเป็นสว่นหนึ่งของโครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูาน
เพือ่เพิม่ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานส าหรบัคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาลฯ ของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
  4. คณาจารย ์เจ้าหน้าท่ี และนิสิตระดบัปริญญาเอก มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลยัศึกษาดงูานการบริหารงานของสภากรงุเทพมหานคร  
  วนัที ่13 มนีาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
คณาจารย ์เจา้หน้าที ่และนิสติระดบัปรญิญาเอก มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั จ านวน 75 คน  
เขา้ศกึษาดงูานเกีย่วกบักลยุทธก์ารบรหิารงานของ สภากรุงเทพมหานคร ซึง่การศกึษาดงูานดงักล่าวเป็น
สว่นหนึ่งของการเรยีนการสอนรายวชิา กลยทุธก์ารปกครองทอ้งถิน่ หลกัสตูรพทุธศาสตรด์ุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ 
  5. คณาจารย ์เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงรายรบัฟังบรรยายสรปุผลการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของสภากรงุเทพมหานคร  
  วนัที ่6 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอ้งประชุม 3 – 6 คณาจารย ์
เจา้หน้าที ่และนกัศกึษาสาขาวชิาการปกครองทอ้งถิน่ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย จ านวน 105 คน น า
โดย อาจารยเ์นรมติ จติรรกัษา รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา เขา้รบัฟังบรรยายสรุปผลการด าเนินงาน
และกจิกรรมต่าง ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร ซึง่การศกึษาดงูานดงักล่าวเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาดงูาน
เกีย่วกบั 
การจดัการบรหิารงานองคก์รและสถานทีส่ าคญัหน่วยงานภาครฐัและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพือ่
เพิม่พนูประสบการณ์ใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูเ้ทคนิคและวธิกีารบรหิารงานของหน่วยงาน นอกเหนือจากการ
เรยีนรูใ้นภาคทฤษฎ ี    
  6. คณะผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา รบัฟังบรรยายสรปุและศึกษาดงูาน
การบริหารงานสภากรงุเทพมหานคร 
  วนัที ่22 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอ้งประชุม 3 - 4 คณะผูแ้ทนองคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัสงขลา จ านวน 10 คน น าโดยนายมติร แกว้ประดษิฐ ์ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดัสงขลา เขา้รบัฟังบรรยายสรุปและศกึษาดงูานการบรหิารงานการประชุมสภา การประชุม
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คณะกรรมการสภากรุงเทพมหานคร งานสวสัดกิารสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร งานการสง่เสรมิการมสีว่น
รว่มและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตัหิน้าที ่ 
  7. สมาชิกสภาเยาวชนกรงุเทพมหานคร จ านวน 150 คน เข้าพบประธานสภา
กรงุเทพมหานครเพือ่น าเสนอผลงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการของสภาเยาวชนในปี 2558 
ในวนัศุกรท์ี ่18 กนัยายน 2558 ณ หอ้งประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมคีณะกรรมการกจิการสภา
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรมร่วมใหก้ารตอ้นรบั 
 
   


