สรุปผลงาน
คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๘
___________________
สภากรุงเทพมหานครได้ตงั ้ คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ ที่ ๑) ประจาปี พทุ ธศักราช 255๗
เมือ่ วันพุธที่ ๘ ตุลาคม 255๗ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จานวน ๕ คน ดังนี้
๑. พลตารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล
ประธานกรรมการ
2. พลตารวจโท พลบูรณ์
ชานาญกูล
รองประธานกรรมการ
3. นายคารณ
โกมลศุภกิจ กรรมการ
4. นายเชนทร์
วิพฒ
ั น์บวรวงศ์ กรรมการ
๕. เรือโท วารินทร์
เดชเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
ต่อมา เรือโท วารินทร์ เดชเจริญ ได้ขอลาออก ทาให้ตาแหน่งในคณะกรรมการการ
ปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยว่างลง ดังนัน้ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 (ครัง้ ที่ ๑) ประจาปี พทุ ธศักราช 2558 เมือ่ วันพุธที่ 7 ตุลาคม 255๗ ทีป่ ระชุมจึงได้มมี ติ
ตัง้ นายสมบูรณ์
ม่วงกล่า เป็ นกรรมการแทนในตาแหน่งทีว่ า่ ง
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางสาวมณีรัตน์

ศรีกำเหนิด

๒. นางนิตยา

ชำนาญดี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน ๓ คณะ ประกอบด้วย
1. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน
มีหน้าทีศ่ กึ ษา ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินการของ
กรุงเทพมหานคร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

จัดทา-ข้อเสนอแนะ มาตรการทัง้ เชิงนโยบายและเชิงปฏิบตั ิ เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดาเนินการ
ในด้านนี้
ของกรุงเทพมหานครให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยเพือ่
ดาเนินการต่อไป รวมทัง้ การตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ตามทีป่ ระธานสภา
กรุงเทพมหานครหรือประธานคณะกรรมการฯ มอบหมาย และประมวลเรือ่ งเสนอต่อคณะกรรมการฯ
เพือ่ ดาเนินการในส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป ตลอดจนภารกิจอื่นตามทีค่ ณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมี พลตารวจตรี ประสพโชค
พร้อมมูล เป็ นประธานอนุกรรมการฯ

-๒2. คณะอนุกรรมการด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
มีหน้าทีศ่ กึ ษา ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลการดาเนินการของกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับ
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในเขตกรุงเทพมหานคร จัดทาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนามาตรการและแนวทางการปฏิบตั งิ านทัง้ ในระดับนโยบายและระดับปฏิบตั กิ าร นาเสนอ
คณะกรรมการฯ เพือ่ ดาเนินการต่อไป รวมทัง้ การตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน
ตามทีป่ ระธานสภากรุงเทพมหานครหรือประธานคณะกรรมการฯ มอบหมาย และประมวลเรือ่ งเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ ดาเนินการ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป ตลอดจนภารกิจอื่นตามทีค่ ณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมี พลตารวจโท พลบูรณ์
ชานาญกูล เป็ นประธานอนุกรรมการฯ
3. คณะอนุกรรมการด้านการจัดระเบียบสังคมและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของเมือง
มีหน้าทีศ่ กึ ษา ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินการด้านการจัดระเบียบ
สังคม
และความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ทางเท้า ทีส่ าธารณะ ป้ ายโฆษณา
การบุกรุกคูคลอง จักรยานยนต์รบั จ้าง สถานบริการ สถานประกอบการทีก่ ่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน ราคาญ เป็ น
ต้น รวมทัง้ การตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ตามทีป่ ระธานสภากรุงเทพมหานครหรือ
ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมาย และประมวลเรือ่ งเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ ดาเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
ตลอดจนภารกิจอื่นตามทีค่ ณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมี นายเชนทร์ วิพฒ
ั น์บวรวงศ์ เป็ นประธานอนุ
กรรมการฯ
สรุปผลงานของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ รับทราบข้อมูล ติดตาม
ความคืบหน้าในการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ในประเด็นดังนี้

๑. ยื่นญัตติ ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดดาเนิ นการเตรียมความพร้อมรับผลกระทบคา
ตัดสิ น
ของอนุญาโตตลาการระหว่างประเทศ กรณี รถและเรือดับเพลิ ง ซึง่ สภากรุงเทพมหานครได้ตงั ้
คณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาญัตติดงั กล่าว ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครัง้ ที่ 2)
ประจาปี พทุ ธศักราช 2558 เมือ่ วันพุธที่ ๘ เมษายน 2558 โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ
จำนวน ๓ คณะ ประกอบด้วย
1.1 คณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้าง อัตรากาลัง และระบบงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
กรุงเทพมหานคร
1.2 คณะอนุกรรมการวางแผน จัดระบบการซ่อมและบารุงรักษาเครือ่ งมืออุปกรณ์การ
ป้ องกัน-และบรรเทาสาธารณภัย
1.3 คณะอนุกรรมการศึกษาเกีย่ วกับอุปกรณ์และเครื่องมือในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
ของสานักป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
2. รับทราบการดาเนิ นงานของสานักพัฒนาสังคม
- ภารกิจด้านการสร้างอาชีพให้ประชาชนมีความเป็ นอยูอ่ ย่างยังยื
่ นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จะเน้นเพือ่ ให้ประชาชนพึง่ ตนเองได้ ประกอบด้วย
1) การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2) ส่งเสริมเกษตรกรรม
3) ศึกษาอาชีพ
-3- ภารกิจด้านการส่งเสริมการทางานด้านพัฒนาสังคมด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วมจาก
ทุกภาคส่วน เพือ่ ให้ชุมชนทีจ่ ดทะเบียนในกรุงเทพมหานครทัง้ หมด 2,057 ชุมชน มีความเข้มแข็ง ประกอบด้วย
1) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน
2) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
- แนวทางและขัน้ ตอนการจัดทาแผนแม่บทชุมชนพึง่ ตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการแผนชุมชนพึง่ ตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) ขัน้ ตอนการทาแผนชุมชนของชุมชน
1.1) คัดเลือกแกนนาชุมชนและอบรมเป็ นวิทยากรกระบวนการ
1.2) จัดเวทีเรียนรูแ้ ละสร้างความเข้าใจ เพือ่ ประชุมชีแ้ จงกับประชาชนในชุมชน
1.3) สารวจข้อมูล ค้นหาปั ญหา คิดสาเหตุแห่งปั ญหา หาแนวทางแก้ไขปั ญหา

1.4) จัดทากิจกรรม/โครงการ/แผนงาน หรือเรียกว่า “การยกร่างแผนชุมชน” ทีส่ ามารถ
แก้ไขปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในชุมชนในแต่ละด้าน
1.5) จัดทาเวทีประชาพิจารณ์ เพือ่ ชีแ้ จง นาเสนอแผนชุมชนทีจ่ ดั ทาขึน้ ให้
สมาชิก
ในชุมชนได้รว่ มกันพิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบ
1.6) เสนอแผนชุมชนให้คณะกรรมการอานวยการจัดทาแผนชุมชนระดับเขต
พิจารณาความเป็ นไปได้และเหมาะสม โดยพิจารณาโครงการทีใ่ ช้งบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท
1.7) สานักงานเขตเสนอแผนต่อสานักพัฒนาสังคม เพื่อให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของโครงการและเอกสารประกอบโครงการ
1.8) อนุมตั แิ ผนและนาสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยสานักพัฒนาสังคมส่งโครงการไปสานักงบประมาณกรุงเทพมหานครเพือ่ ขอจัดสรรงบประมาณ เมือ่ สานักงบประมาณฯ ตรวจสอบแล้วดาเนินการ
โอนงบประมาณให้แก่สานักงานเขต
1.9) ติดตามและประเมินผลกิจกรรม ชุมชนรายงานผลการดาเนินงานให้
สานักงานเขตทราบเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานสานักพัฒนาสังคม
2) ผลการดาเนินงาน ตัง้ แต่ปี 2548 - 2557 สามารถดาเนินการอบรมสัมมนา
ให้ความรูใ้ นการจัดทาแผนชุมชนพึง่ ตนเองฯ ให้กบั ผูน้ าชุมชนได้ทงั ้ หมด 1,488 ชุมชน
3. รับทราบการให้บริ การด้านปกครองและทะเบียนของกรุงเทพมหานคร
สานักงานปกครองและทะเบียนมีอานาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา ปรับปรุง กากับ ติดตาม
ประเมินผล สนับสนุน ตรวจสอบ ประสานงาน และดาเนินการเกีย่ วกับการทะเบียนปกครอง การทะเบียน
ราษฎร การทะเบียนทัวไป
่ การปกครองท้องที่ การวางแผน การประสานงานและอานวยการเลือกตัง้ และการ
ทาประชามติ งานความมันคงภายใน
่
งานราชการส่วนภูมภิ าค และหน้าทีอ่ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องหรือได้รบั มอบหมาย
โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็ น
- ส่วนการปกครองและเลือกตัง้ มีอานาจหน้าทีด่ า้ นการปกครอง การเลือกตัง้
- ส่วนบริหารการทะเบียน มีอานาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับงานตรวจการงานทะเบียน งาน
วิชาการและคดี งานส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการด้านทะเบียน
- ส่วนความมันคงภายในและราชการส่
่
วนภูมภิ าค มีอานาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับงานความมันคง่
ภายใน เป็ นสานักงานผูอ้ านวยการรักษาความมันคงภายในกรุ
่
งเทพมหานคร (ผอ.รมน.กทม.) งานทะเบียน
-4เพือ่ ความมันคงและรวบรวมสถิ
่
ตเิ กีย่ วกับทะเบียนมูลนิธิ สมาคม มัสยิด ศาลเจ้า ทะเบียนครอบครัว
ทะเบียน-พินัยกรรม ทะเบียนนิตกิ รรม ทะเบียนสัตว์ งานราชการส่วนภูมภิ าค
โครงการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการสานักงานเขตเป็ นศูนย์บริการของกรุงเทพมหานคร
(Bangkok Service Center) : นโยบายการปรับปรุงให้บริการของสานักงานเขตเริม่ ดาเนินการเมือ่ ปี พ.ศ.
2549
โดยคณะกรรมการการปรับปรุงการให้บริหารของสานักงานเขตมีมติให้ เปลีย่ นรูปแบบจากศูนย์บริการ

แบบจุดเดียว-เบ็ดเสร็จ เป็ นศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) และรวมงานบริการของ
8 ฝ่ าย มาไว้
ณ ทีเ่ ดียวกัน ได้แก่ ฝ่ ายทะเบียน ฝ่ ายรายได้ ฝ่ ายโยธา ฝ่ ายปกครอง ฝ่ ายสิง่ แวดล้อมฯ ฝ่ ายการคลัง ฝ่ ายเทศกิจ
และ
ฝ่ ายพัฒนาชุมชนฯ ซึง่ ดาเนินการปรับปรุงศูนย์บริการกรุงเทพมหานครและเปิ ดให้บริการแล้ว จานวน 15
สานักงานเขต อยูร่ ะหว่างดาเนินการปรับปรุง 5 สานักงานเขต
โครงการขยายการบริการด้านงานทะเบียนโดยเพิม่ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok
Express Service) : ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ์ บริพตั ร) มอบ 6 นโยบาย และ 10
มาตรการ-เร่งด่วน “ร่วมสร้างกรุงเทพ โดยมาตรการเร่งด่วนที่ 7 ได้กาหนดให้ “เพิม่ จุดบริการงานทะเบียน
ราษฎรในห้างสรรพสินค้า” สานักงานปกครองและทะเบียนได้รบั มอบหมายให้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการ
ดาเนินการตามมาตรการเร่งด่วนร่วมกับสานักงานเขตโดยการเปิ ดจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express
Service) ให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิ ดบริการแล้ว 6 แห่ง ได้แก่ ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร สถานีรถไฟฟ้ าสยาม เขตปทุมวัน สถานีรถไฟฟ้ าหมอชิต เขตจตุจกั ร สถานี
รถไฟฟ้ าพร้อมพงษ์ เขตคลองเตย ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เขตประเวศ และห้างสรรพสินค้าซีคอนบาง
แค เขตภาษีเจริญ โดยเปิ ดให้บริการ
ทุกวัน ไม่เว้น วันหยุดราชการ ตัง้ แต่เวลา 10.00-19.00 น.(ยกเว้นจุดบริการฯ ทีศ่ าลาว่าการ
กรุงเทพมหานครเปิ ดให้บริการเฉพาะในวันและเวลาราชการ) และอยูร่ ะหว่างดาเนินการ 5 แห่ง ได้แก่
ห้างสรรพสินค้าแฟชันไอส์
่ แลนด์ เขตคันนายาว สถานีรถไฟฟ้ าวงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน สถานีรถไฟฟ้ าอุดม
สุข เขตบางนา ห้างสรรพสินค้าตัง้ ฮัวเส็
่ ง เขตบางพลัด และห้างสรรสินค้าเดอะมอลล์บางแค เขตบางแค
โครงการให้บริการทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชน ณ รถบริการทะเบียนเคลื่อนที่
(Bangkok Mobile Service) : เปิ ดบริการเป็ นครัง้ แรก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ปั จจุบนั มีรถบริการ
ทะเบียนคลื่อนที่ รวม 3 คัน
4. รับทราบการดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการบริ หารจัดการการ
แก้ไข
ปัญหายาเสพติ ดในระดับพืน้ ที่แบบมีส่วนร่วม ซึ่งสานักงานเขตลาดพร้าวเป็ นเขตนาร่องของ
กรุงเทพมหานคร
ความเป็ นมา
มติคณะกรรมการการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด ครัง้ ที่ 1/57 วันที่ 6 พฤศจิกายน
2557 เห็นชอบแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ปี 2558 และเห็นชอบให้ขบั เคลื่อน
โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในจังหวัด/เขตนาร่อง ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
เป้ าหมาย
เพือ่ ให้มรี ะบบบริหารจัดการ อานวยการทีเ่ ป็ นเอกภาพนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างแท้จริง และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการในระดับพืน้ ทีแ่ บบมีสว่ นร่วม ศพส.เขตลาดพร้าว/ราชเทวีถูกกาหนดเป็ นเขตนาร่อง
ปี 2556 มีการจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2557 วัตถุประสงค์ในการเป็ นเขตนาร่อง คือ มีการจัดการ
ตัวเองด้านปั ญหา มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ บูรณาการได้ทุกด้านและมีงบประมาณระยะยาวดาเนินการ
ควบคุม

เพือ่ ลดปั ญหายาเสพติดลง เป็ นตัวแบบการทางานให้จงั หวัดหรือเขตอื่น ซึง่ พิจารณาจากมิตขิ องปั ญหาที่
ซับซ้อน กลไกการดาเนินงาน และผูบ้ ริหารเข้มแข็ง โดยมี 10 พืน้ ทีจ่ งั หวัด/เขตนาร่องป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ซึง่ พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวเป็ นเขตนาร่อง
-5แนวทางการดาเนินงาน
1. แผนและงบประมาณจังหวัดนาร่องยึดสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพืน้ ทีเ่ ป็ นตัว
ตัง้ (ขนาดปั ญหา ระดับความรุนแรง ประเด็นปั ญหาฯ) ซึง่ สานักงานเขตลาดพร้าวได้รบั การคัดเลือกให้เป็ น
เขตนาร่องของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการบริหารจัดการ/บริหารงานทีเ่ ข้มแข็ง และทุกภาคส่วน
สามารถบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปั ญหาและทางานได้เป็ นอย่างดี
2. สานักงานคณะกรรมการการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ จัดทาแผนแบบบูรณาการเขตนาร่อง (ลาดพร้าว) ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ตามยุทธศาสตร์การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 ในวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์
2558 โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมจานวน 80 คน ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ คือ
1) เพือ่ ระดมความคิดและประสบการณ์จากบุคคลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมากาหนด
เป็ นแผนยุทธศาสตร์การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ระยะ 6 เดือนหลัง
(เมษายน - กันยายน 2558 ) และแผนยุทธศาสตร์การป้ องกันฯ ระยะ 5 ปี
2) เพือ่ ประเมินสถานการณ์ยาเสพติดของพืน้ ทีเ่ ขตนาร่องลดลงเมือ่ เทียบกับ
สถานการณ์
ก่อนและหลังการจัดทาแผนฯ 5 ปี ของพืน้ ทีจ่ งั หวัดนาร่อง
3) เพือ่ แก้ไขปั ญหาและหาแนวทางการควบคุมปั ญหายาเสพติดในพืน้ ทีเ่ ขตนาร่อง
ให้เป็ นบทเรียนขยายองค์ความรูใ้ ห้กบั พืน้ ทีเ่ ขตอื่นในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
โดยแผนยุทธศาสตร์การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 การป้ องกันกลุ่มผูม้ โี อกาสเข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ สร้างภูมคิ มุ้ กันยาเสพติด สร้างเครือข่ายการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างอาชีพเสริมในชุมชน
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 2 การควบคุมตัวยาและปราบปรามผูค้ า้ ยาเสพติด
ประกอบด้วย
6 กลยุทธ์ ได้แก่ ควบคุมปั ญหายาเสพติดในชุมชนและแหล่งพักอาศัย บังคับใช้กฎหมายกับสถาน
ประกอบการ
ควบคุมและจัดการพืน้ ทีเ่ สีย่ งมิให้เป็ นแหล่งระบาดยาเสพติด เสริมแนวสกัดกัน้ ยาเสพติดเข้าสูพ่ น้ื ทีเ่ ขต
ลาดพร้าว
ปฏิบตั กิ ารทาลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดในพืน้ ทีเ่ ขตลาดพร้าว และพัฒนาระบบตอบสนองข้อ
ร้องเรียนของประชาชน

แผนยุทธศาสตร์ท่ี 3 การแก้ไขปั ญหาผูเ้ สพผูต้ ดิ ยาเสพติด
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบาบัดฟื้ นฟูและเสริมสร้างผูเ้ กีย่ วข้องกับยาเสพติดให้
กลับสูส่ งั คมอย่างมันคงและมี
่
ศกั ดิ ์ศรี ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ การป้ องกันกลุ่มเสีย่ ง การบาบัด
(กลุ่มเสพ)
การเสริมสร้างผูผ้ า่ นการบาบัด การจัดตัง้ Walk In Center (WIC) และการขับเคลือ่ นงานกิจกรรมในแผน
ระยะ 6 เดือน ซึง่ กาหนดไว้ทงั ้ หมด 10 โครงการ
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 6 การสร้างสภาพแวดล้อมเพือ่ ป้ องกันปั ญหายาเสพติด
ประกอบด้วย
3 กลยุทธ์ ได้แก่ การป้ องกันเชิงรุก การป้ องกันควบคุมพืน้ ทีเ่ สีย่ ง และเพิม่ พืน้ ทีเ่ ชิงบวก
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 7 การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์
ได้แก่ สร้างกลไกอานวยการ ประสานงานพิเศษ เพือ่ ขับเคลื่อนการแก้ไขปั ญหาในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
-6ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์วตั ถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบข้อมูลการข่าว
เชิงลึกและสร้างเครือข่ายข้อมูลเพือ่ สนับสนุนการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดและมีการใช้ขอ้ มูล
ร่วมกันขยายและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้ าระวังและการแจ้งเตือนสถานการณ์และสภาพปั ญหายาเสพ
ติดอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้องค์การทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์
5. รับทราบภารกิ จของศูนย์รบั แจ้งทุกข์ (ศูนย์ 1555)
ศูนย์รบั แจ้งทุกข์ (ศูนย์ 1555) กองกลาง สานักปลัดกรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการ
ให้บริการประชาชนทีม่ ปี ั ญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ โดยผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 1555 ซึง่ ให้เอกชน
ดาเนินการโดยใช้วธิ เี อาท์ซอร์ส (Outsource) เพือ่ ช่วยขับเคลื่อนนโยบายผูบ้ ริหารให้สมั ฤทธิ ์ผลอีกทางหนึ่ง
มีคสู่ ายโทรศัพท์ 120 คูส่ าย พนักงานทัง้ สิน้ 65 คน หมุนเวียนให้บริการตลอด 24 ชัวโมง
่ และมีเจ้าหน้าที่
ของกรุงเทพมหานครคอยกากับดูแล จานวน 22 คน มีขนั ้ ตอนการปฏิบตั งิ านของศูนย์รบั แจ้งทุกข์ คือ
1. ให้ศนู ย์รบั แจ้งทุกข์รบั เรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนทางหมายเลขโทรศัพท์
1555 ตลอด 24 ชัวโมง
่ โดยให้ดาเนินการ
1) บันทึกข้อมูลการร้องเรียนลงในระบบรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร
เพือ่ แจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการ
2) กรณีเรือ่ งเร่งด่วนฉุกเฉินให้ดาเนินการแจ้งหน่วยบริการเร่งด่วน (BEST) ที่
รับผิดชอบ โดยผ่านศูนย์วทิ ยุกรุงเทพมหานคร (ศูนย์อมั รินทร์) ในทันที และประสานแจ้งเรือ่ งดังกล่าวให้
หัวหน้าหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องทราบผ่านระบบข้อความสัน้ (SMS) อีกทางหนึ่ง
3) สรุปรายงานผลการดาเนินการจากการโทรศัพท์ตดิ ตามเรือ่ งจากผูร้ อ้ ง กรณี-

ทีห่ น่วยงานตอบดาเนินการเสร็จสิน้ ผ่านระบบรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครแต่ผรู้ อ้ งแจ้งว่ายังไม่
ดาเนินการเสนอหัวหน้าผูต้ รวจราชการกรุงเทพมหานคร โดยจาแนกเป็ นรายเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
ทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของเดือน
2. เมือ่ หน่วยงานได้รบั เรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ดาเนินการ ดังนี้
1) ตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์จากระบบรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ คือ เวลา 09.00 น. และเวลา 14.00 น.
2) เมือ่ ได้รบั เรือ่ งให้ดาเนินการทันที กรณีทต่ี อ้ งประสานขอความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นให้ประสานในทันทีและติดตามผลเพือ่ ให้ปัญหาได้รบั การแก้ไขจนกว่าจะแล้วเสร็จ
3) รายงานผลการดาเนินการเบือ้ งต้นในระบบรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ของ
กรุงเทพมหานคร ภายใน 3 วันทาการ นับถัดจากวันทีห่ น่วยงานตอบรับเรือ่ งและแจ้งผูร้ อ้ งทราบกรณีมชี อ่ื
ทีอ่ ยูช่ ดั เจน
4) กรณีเรือ่ งราวร้องทุกข์ใดทีม่ ปี ั ญหาไม่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จให้ระบุดว้ ยว่า
ขณะนี้อยูใ่ นขัน้ ตอนใด พร้อมทัง้ บันทึกรายละเอียดผลการดาเนินการในระบบรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ของ
กรุงเทพ-มหานครให้สามารถตอบและชีแ้ จงรายละเอียดแก่ผรู้ อ้ งได้ และแจ้งความคืบหน้าให้ทราบทุกวันที่ 15
และวันที่
30 ของเดือน (เดือนกุมภาพันธ์กาหนดเป็ นวันทาการสุดท้ายของเดือน) กรณีดงั กล่าวถ้าตรงกับ
วันหยุดราชการ
ให้รายงานผลการดาเนินการในวันแรกของการเปิ ดทาการ จนกว่าการดาเนินการจะแล้วเสร็จ
5) กรณีเป็ นเรือ่ งส่งผิดหน่วยงาน เพือ่ ให้เกิดความรวดเร็วให้ประสานหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงพร้อมแจ้งศูนย์ฯ ทราบ และตอบกลับทางระบบรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร
โดยให้ระบุดว้ ยว่าเป็ นความรับผิดชอบของหน่วยงานใด ภายใน 3 วันทาการ นับถัดจากวันทีห่ น่วยงาน
ตอบรับเรือ่ ง
-73. กรณีเรือ่ งเร่งด่วนทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยบริการเร่งด่วน (BEST) ในพืน้ ที่
ใดเมือ่ ได้รบั แจ้งเหตุให้ดาเนินการ ดังนี้
1) ให้เข้าดาเนินการแก้ไขภายใน 1 ชัวโมง
่ นับตัง้ แต่เวลาทีไ่ ด้รบั แจ้งเรือ่ ง
2) เมือ่ เข้าถึงจุดทีไ่ ด้รบั แจ้งเหตุ/ดาเนินการเสร็จสิน้ ให้วทิ ยุแจ้งศูนย์วทิ ยุกรุงเทพมหานคร (ศูนย์อมั รินทร์) หรือโทรศัพท์แจ้งศูนย์กทม. 1555
3) กรณีทเ่ี ห็นว่าปั ญหาทีไ่ ด้รบั แจ้งเกินขีดความสามารถของหน่วยบริการเร่งด่วน
(BEST) ในระดับสานักงานเขต ให้ดาเนินการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในเบือ้ งต้นก่อนเท่าทีจ่ ะดาเนินการ
ได้ และประสานแจ้งหน่วยบริการเร่งด่วน (BEST) ระดับสานักหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการ
แก้ไขต่อไป พร้อมวิทยุแจ้งศูนย์วทิ ยุกรุงเทพมหานคร (ศูนย์อมั รินทร์) และโทรศัพท์แจ้งศูนย์กทม. 1555
เพือ่ แจ้งผูร้ อ้ งต่อไป
4. การดาเนินการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องให้ความคุม้ ครอง
ผูร้ อ้ งและผูเ้ กีย่ วข้อง อย่าให้ตอ้ งรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน/ร้องทุกข์

5. ให้หวั หน้าหน่วยงานควบคุม กากับ ดูแล และติดตามผลการดาเนินการแก้ไข
ปั ญหาเรือ่ งร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
6. ให้หวั หน้าผูต้ รวจราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายผูต้ รวจราชการกรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบการตรวจราชการแต่ละเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ดาเนินการสุม่ ตรวจผลการดาเนินการ
แก้ไขปั ญหาเรือ่ งร้องเรียนตามทีก่ องกลาง สานักปลัดกรุงเทพมหานคร รายงาน แล้วรายงานผลให้ปลัด
กรุงเทพมหานครและผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครทราบ
6. ติ ดตามความคืบหน้ าในการบริ การจัดการสิ่ งปลูกสร้างรุกลา้ ลาน้าสาธารณะ
กรณี คลองลาดพร้าว
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 5 มิถุนายน 2555 ทีเ่ ห็นชอบการบริหาร
จัดการสิง่ ปลูกสร้างรุกล้าลาน้าสาธารณะ เพือ่ แก้ไขปั ญหาการรุกล้าพืน้ ทีร่ บั น้าและทางระบายน้า ซึง่ ระบุ
ให้กระทรวง-มหาดไทยและกรุงเทพมหานครร่วมกันดาเนินการตามกฎหมายกับผูบ้ ุกรุกลาน้าสาธารณะ
โดยให้กระทรวง-การพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ พิจารณาจัดหาทีพ่ กั อาศัยถาวรให้กบั ผูบ้ ุกรุก
สาหรับกรุงเทพมหานครได้มกี ารดาเนินการเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ขัน้ เตรียมการ
1. แต่งตัง้ คณะทางานแก้ไขปั ญหาการบุกรุกคลองในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ตามคาสัง่
กรุงเทพ-มหานคร ที่ 5338/2555 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 กาหนดกรอบการดาเนินงาน และ
ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบตั งิ านทุกขัน้ ตอนของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้ขบั เคลื่อนอย่างมี
เป้ าหมายและแนวทางทีช่ ดั เจน บูรณาการภารกิจ อานาจหน้าที่ ข้อมูลและแผนปฏิบตั งิ านย่อยของ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตั งิ านนี้ รวมถึงเป็ นทีป่ รึกษาแก้ไข
อุปสรรคข้อขัดข้องต่าง
ๆ ในการปฏิบตั งิ าน
2. สานักการระบายน้ากาหนดแผนและระยะเวลาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างเขือ่ น ค.
ส.ล.และประตูระบายน้าคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณ
เขือ่ นเดิม
อุโมงค์ยกั ษ์พระรามเก้า - รามคาแหง ถึงบริเวณประตูระบายน้าคลองสองสายใต้ ความยาวประมาณ
22.65 กิโลเมตร โดยขณะนี้ได้ตวั ผูร้ บั จ้างแล้วคือ บริษทั ริเวอร์ เอนจิเนียริง่ จากัด ในวงเงิน 1,645 ล้าน
บาท
อยูร่ ะหว่างขออนุมตั จิ า้ ง โดยเมือ่ ลงนามสัญญาแล้วคาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 42 เดือน
-83. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและชีแ้ จงทาความ
เข้าใจ
ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการก่อสร้างตามโครงการฯ โดยได้มกี ารลงพืน้ ทีป่ ระชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลเบือ้ งต้น
ผ่านสือ่ ประเภทต่าง ๆ เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนตลอดแนวโครงการ
ก่อสร้าง

4. สานักพัฒนาสังคมได้จดั ทาโครงการจัดการสิง่ ก่อสร้างรุกล้าคลองลาดพร้าวและคลอง
สอง
ซึง่ ปลัดกรุงเทพมหานครได้อนุมตั โิ ครงการฯ เมือ่ วันที่ 29 มิถุนายน 2558 และได้มอบหมายให้ทงั ้ 8 สานักงาน
เขต ในพืน้ ทีโ่ ครงการฯ คือ สานักงานเขตสายไหม หลักสี่ บางเขน ดอนเมือง จตุจกั ร ลาดพร้าว วัง
ทองหลาง และ
ห้วยขวาง จัดทาโครงการรองรับการรือ้ ย้าย และกาหนดหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งต่าง ๆ โดยมีรปู แบบ
ในการ-แก้ไขปั ญหา 3 รูปแบบ ได้แก่
1) ปรับปรุงในทีด่ นิ เดิมโดยสหกรณ์ การขยับขึน้ จากคลองมาจัดระเบียบชุมชนใหม่
2) ย้ายสร้างชุมชนใหม่ในทีด่ นิ ใหม่ใกล้เคียงชุมชน ดาเนินการซือ้ /เช่าทีด่ นิ โดย
สหกรณ์
3) ย้ายไปอยูใ่ นโครงการอื่น ๆ ของการเคหะแห่งชาติ
ระยะที่ 2 ขัน้ รวบรวมข้อมูล
1. สารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างเขือ่ นฯ และประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผลการสารวจข้อมูลบ้านในแนวคลอง 38 เมตร ในทัง้ 8
สานักงานเขต มีจานวนรวม 3,517 หลังคาเรือน (5,009 ครอบครัว)
ระยะที่ 3 ขัน้ ดาเนินการ
1. การจัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัยและขัน้ ตอนอพยพ
1.1 สานักงานเขตแต่งตัง้ คณะทางานด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยระดับเขตและจัดประชุม
คณะทางาน-เพือ่ แก้ไขปั ญหาทีอ่ ยู่อาศัยในพืน้ ทีเ่ ขต โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และ
องค์กรภาคประชาชนทีเ่ กีย่ วข้องโดยมีหน่วยงานบูรณาการในการรือ้ ย้าย ขณะนี้แต่ละสานักงานเขต
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
ได้ดาเนินการลงพืน้ ทีใ่ นชุมชน เพือ่ เปิ ดเวทีชาวบ้านชีแ้ จงรายละเอียดการก่อสร้างเขือ่ นและแนวทางการ
พัฒนา
ทีอ่ ยูอ่ าศัยของชุมชนริมคลองบุกรุก ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการก่อสร้างเขือ่ น
1.2 สานักงานเขตจัดทาแผนอพยพชุมชนให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างเขือ่ นฯ
กับโครงการจัดการสิง่ ก่อสร้างรุกล้า คลองลาดพร้าว คลองสอง ซึง่ ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการประสานการ
ดาเนินการกันระหว่างสานักการระบายน้ากับสานักงานเขต สานักพัฒนาสังคม และสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) รวมทัง้ แจ้งผลการสารวจข้อมูลบ้านและความต้องการของประชาชนให้ทราบเพือ่ การจัดหา
ทีอ่ ยูอ่ าศัยให้ต่อไป
ผลการดาเนินงานในการแก้ไขปั ญหาชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
1. การเคหะแห่งชาติได้จดั ส่งข้อมูลพืน้ ทีร่ องรับตามโครงการเคหะแห่งชาติต่าง ๆ
และสานักพัฒนาสังคมได้สง่ ข้อมูลให้สานักงานเขตทราบแล้วเพือ่ เป็ นข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กบั
ประชาชนผูไ้ ด้รบั -ผลกระทบต่อไป
2. กรุงเทพมหานคร พอช. ร่วมกันแก้ไขปั ญหาด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย โดย พอช. ได้
ดาเนินการ
ตามโครงการบ้านมันคงให้
่
กบั ชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขือ่ นฯ แล้วดังนี้

1) เขตจตุจกั ร

1. ชุมชนวังหิน จานวน 82 หลัง อยูร่ ะหว่างขอเช่าทีด่ นิ กรมธนารักษ์
2. ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ จานวน 120 หลัง อยูร่ ะหว่างขอเช่า

ทีด่ นิ
กรมธนารักษ์
2) เขตดอนเมือง 1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จานวน 368 หลัง อยูร่ ะหว่างขอเช่า
ทีด่ นิ
กรมธนารักษ์
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3) เขตสายไหม

2. ชุมชนตาลคูพ่ ฒ
ั นา จานวน 180 หลัง อยูร่ ะหว่างขอเช่าทีด่ นิ
กรมธนารักษ์
1. ชุมชนริมคลองพัฒนา จานวน 83 หลัง อยูร่ ะหว่างซือ้ ทีด่ นิ

เอกชน
4) เขตห้วยขวาง 1. ชุมชมลาดพร้าว 45
2. ชุมชนลาดพร้าว 80
3. ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทศิ
4. ชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทย-ญีป่ ่ นุ
5. ชุมชนร่วมใจพิบลู 2
ทัง้ 5 ชุมชนอยูร่ ะหว่างเลือกรูปแบบการแก้ไขปั ญหา
5) เขตบางเขน อยูร่ ะหว่างการชีแ้ จงผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ
6) เขตลาดพร้าว อยูร่ ะหว่างการชีแ้ จงผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ
7) เขตวังทองหลาง อยูร่ ะหว่างการชีแ้ จงผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ
8) เขตหลักสี่
1. ชุมชนก้าวหน้า จานวน 296 หลัง อยูร่ ะหว่างขอเช่าทีด่ นิ กรมธนา
รักษ์
2. ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม้ 2) จานวน 206 หลัง
อยูร่ ะหว่างขอเช่าทีด่ นิ กรมธนารักษ์ และดาเนินการก่อสร้างชุมชน
ใหม่
ผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยชุมชนริมคลองเพือ่ รองรับนโยบายรัฐบาลใน
การ-แก้ไขปั ญหาการรุกล้าคูคลอง ตามมาตรการจัดระเบียบแก้ไขปั ญหาชุมชนแออัดและการก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย
รุกล้า
ลาคลองและการระบายน้า ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีดงั นี้
1. การสร้างและปลุกจิตสานึกให้กบั ประชาชนในชุมชนทีร่ ุกล้าริมคลองและโดยทัวไป
่ ได้รบั
ทราบว่าประชาชนทีร่ ุกล้าริมคลองอยู่ จานวน 13,060 หลังคาเรือน มีความยินดีทจ่ี ะคืนคลองให้กบั สาธารณะ
เพือ่ นาไปใช้
ในการจัดทาระบบระบายน้าทางสาธารณะ และทางสัญจรอื่น ๆ

2. การดาเนินงานโครงการฯ ไม่ได้ระบุวา่ ใครผิดใครถูก ในขณะเดียวกันผูร้ ุกลา้ มีทางเลือก
ทีเ่ หมาะสมซึง่ สามารถมีสว่ นร่วมในการเลือกและกาหนดได้
3. เป็ นโอกาสในการจัดระบบการพัฒนาชุมชนใหม่โดยมีการพัฒนาอย่างรอบด้าน เพือ่ ให้
ประชาชนทีร่ กุ ล้าริมคลองอยูน่ นั ้ มีความมันคงในคุ
่
ณภาพชีวติ ทุกด้าน
4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากคลองทีม่ ากกว่าการใช้เป็ นทางระบายน้า โดยมีหลักการ
เพือ่ คืนความสุขให้กบั คนคลอง คืนสายคลองให้กบั คนเมือง ตามทีป่ ระชาชนทีร่ ุกลา้ กาหนดขึน้ รวมทัง้ เพือ่ ให้
กรุงเทพมหานครมีคลองสวยน้าใสต่อไปในอนาคต เช่น การพัฒนาเชือ่ มโยงกับระบบการขนส่งทางน้า ทาง
ราง
หรืออื่นๆ ทีม่ จี ุดตัดอยูใ่ นพืน้ ทีโ่ ครงการฯ
5. การกาหนดความกว้างของแนวคลองได้พจิ ารณาถึงศักยภาพในการระบายน้า
ประกอบกับ
การได้รบั ความเดือดร้อนของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ โดยแบ่งเป็ น
- แนวคลองด้านเหนือ ช่วงถนนสายไหม-คลองบางเขน กาหนดให้มคี วามกว้างอย่าง
น้อย
38 เมตร
- ช่วงคลองบางเขน-คลองบางซื่อ กาหนดให้มคี วามกว้าง 28 - 38 เมตร
- ช่วงคลองบางซื่อ-ถนนประดิษฐมนูธรรม กาหนดให้มคี วามกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร
- ช่วงถนนประดิษฐมนูธรรม-สันเขือ่ นเดิม กาหนดให้มคี วามกว้าง 20 - 35 เมตร

- 10 ความคืบหน้าในการดาเนินงาน
1. มีการตัง้ คณะกรรมการอานวยการระดับชาติ โดยอยูร่ ะหว่างรอการประชุม
2. การจัดเตรียมแผนงานโครงการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยชุมชนริมคลองเพือ่ รองรับนโยบาย
รัฐบาล
ในการแก้ไขปั ญหาการรุกล้าคูคลอง ระยะยาว 3 ปี (ปี 2559 - 2561) โดยกาหนดเป้ าหมายการดาเนินการ
ในคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร ซึง่ มีชุมชนริมคลองอยูจ่ านวน 11,004 ครัวเรือน จะใช้
งบประมาณ
ในการดาเนินการราว 4,600 ล้านบาท ขณะนี้รอเสนอเข้าสูก่ ารพิจารณาของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
อานวยการระดับชาติ
3. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ) ได้มกี ารจัดตัง้ ชุดประสานงาน
ขับเคลื่อน (อย่างไม่เป็ นทางการ) เพือ่ ไปประสานงานกับทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและช่วยแก้ไขปั ญหาในการ
ดาเนินงาน
4. มีการสารวจแนวคลองทีช่ ดั เจน

5. มีการประสานกับบริษทั บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์การ จากัด กับบริษทั บริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จากัด ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงการคลัง เพือ่ ขอข้อมูลเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ดอ้ ย
คุณภาพ
ทีม่ อี ยูป่ ระมาณ 100 แปลง ส่วนใหญ่อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตสายไหมและมีนบุรี เพือ่ รองรับประชาชนทีต่ อ้ งการย้าย
ออกไปอยู่
6. มีการตัง้ คณะทางานแก้ไขปั ญหาทีอ่ ยูอ่ าศัยระดับเขต
ผลการดาเนินงานคลองลาดพร้าว
1. มีการประเมินผลกระทบจากการกาหนดแนวเขต/ระยะความกว้างของคลอง ตามระยะ
การกาหนดของสานักการระบายน้า คลองลาดพร้าว มีจานวนชุมชนตลอดสายคลองทัง้ สิน้ 43 ชุมชน 7,314
หลังคาเรือน พบว่า มีชุมชนทีส่ ามารถอยูท่ เ่ี ดิมโดยการปรับปรุงขยับขึน้ มาจากคลอง จานวน 37 ชุมชน
6,058 หลังคาเรือน และมีชมุ ชนทีจ่ าเป็ นต้องโยกย้ายจากคลองไปจัดทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่จานวนทัง้ สิน้ 6 ชุมชน
1,256 หลังคาเรือน
2. มีการประชุมทาความเข้าใจในระดับเขตไปแล้ว รวม 6 เขต ประกอบด้วย เขตหลักสี่
เขตจตุจกั ร เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตห้วยขวาง เขตบางเขน ส่วนเขตวังทองหลางยังไม่ได้ทาความ
เข้าใจ
3. มีการประชุมสร้างความเข้าใจในระดับชุมชนไปแล้ว ได้แก่ เขตห้วยขวาง จานวน 7
ชุมชน เขตจตุจกั ร จานวน 2 ชุมชน (จาก 12 ชุมชน) เขตบางเขน 6 ชุมชน (จาก 7 ชุมชน) เขตหลักสี่ 5
ชุมชน
เขตดอนเมือง 1 ชุมชน เขตสายไหม 9 ชุมชน (จาก 10 ชุมชน) รวมสร้างความเข้าใจในระดับชุมชนไปแล้ว
30 ชุมชน เหลืออีก 13 ชุมชน ทีย่ งั ไม่ได้สร้างความเข้าใจในระดับชุมชน
4. มีการจัดตัง้ กลุ่มออมทรัพย์ไปแล้ว ได้แก่ เขตดอนเมือง 1 ชุมชน เขตบางเขน 6 ชุมชน
(จาก 7 ชุมชน) เขตจตุจกั ร 2 ชุมชน (จาก 12 ชุมชน) เขตสายไหม 7 ชุมชน (จาก 10 ชุมชน) เขตหลักสี่
5 ชุมชน รวมชุมชนทีม่ กี ารจัดตัง้ กลุ่มออมทรัพย์ไปแล้ว 21 ชุมชน เหลืออีก 22 ชุมชน ทีย่ งั ไม่ได้จดั ตัง้
กลุ่มออมทรัพย์
5. มีการดาเนินการก่อสร้าง ในเขตหลักสี่ 3 ชุมชน คือ ชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้ 2
ชุมชนก้าวหน้า ชุมชนชายคลองบางบัว และเขตบางเขน 5 ชุมชน คือ ชุมชนสามัคคีรว่ มใจ ชุมชนรุ่นใหม่
พัฒนา ชุมชนร้อยกรอง ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้
6. มีโครงการเดิมทีด่ าเนินการก่อสร้างก่อนมีโครงการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยชุมชนริมคลอง
เพือ่ รองรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปั ญหาการรุกล้าคูคลอง จานวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนบางบัวกองการ
ภาพและชุมชนสะพานไม้ 1

- 11 ผลการดาเนินงานคลองเปรมประชากร

1. มีการประเมินผลการกระทบจากการกาหนดแนวเขต/ระยะความกว้างของคลองตาม
ระยะ-การกาหนดของสานักการระบายน้า คลองเปรมประชากรมีจานวนชุมชนตลอดสายคลองทัง้ สิน้ 33
ชุมชน 4,408 หลังคาเรือน ขณะนี้สานักการระบายน้ายังไม่ได้มกี ารกาหนดแนวคลองทีช่ ดั เจน แต่จากการ
เสนอของชุมชนในเบือ้ งต้นโดยกาหนดแนวคลองกว้าง 25 เมตร พบว่า มีชุมชนทีส่ ามารถอยูท่ เ่ี ดิมโดยการ
ปรับปรุงขยับขึน้ มาจากคลอง จานวน 31 ชุมชน 4,213 หลังคาเรือน และมีชุมชนทีจ่ าเป็ นต้องโยกย้าย
จากคลองไปจัดทีอ่ ยู-่ อาศัยใหม่จานวนทัง้ สิน้ 2 ชุมชน 195 หลังคาเรือน
2. มีการประชุมทาความเข้าใจในระดับเขตไปแล้ว จานวน 3 เขต ประกอบด้วย เขต
หลักสี่ เขตจตุจกั ร และเขตดอนเมือง
3. มีการประชุมทาความเข้าใจในระดับเขตไปแล้ว จานวน 2 เขต ประกอบด้วย เขตดอน
เมือง 14 ชุมชน เขตหลักสี่ 7 ชุมชน (จาก 15 ชุมชน) และมีเขตจตุจกั ร 3 ชุมชน (จาก 4 ชุมชน)
4. มีการจัดตัง้ กลุ่มออมทรัพย์ไปแล้ว ได้แก่ เขตดอนเมือง 10 ชุมชน (จาก 14 ชุมชน)
เขตหลักสี่ 7 ชุมชน (จาก 15 ชุมชน) รวมชุมชนทีม่ กี ารจัดตัง้ กลุ่มออมทรัพย์ไปแล้ว 17 ชุมชน เหลืออีก 16
ชุมชน ทีย่ งั ไม่ได้จดั ตัง้ กลุ่มออมทรัพย์
5. มีการดาเนินการก่อสร้างในเขตหลักสี่ 2 ชุมชน คือ ชุมชนแจ้งวัฒนะ 5 และชุมชนคนรัก
ถิน่ ในเขตจตุจกั ร 1 ชุมชน คือ ชุมชนกรุงเทพพัฒนา
แผนงานสาคัญ
1. เร่งการประชุมคณะกรรมการอานวยการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการ
สิง่ ก่อสร้างรุกล้าลาน้าสาธารณะและคณะอนุกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มคี วามชัดเจนในการกาหนด
แนวคลอง
2. เสนอแผนงานโครงการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยชุมชนริมคลองเพือ่ รองรับนโยบายรัฐบาล
ในการแก้ไขปั ญหาการรุกล้าคูคลองต่อคณะรัฐมนตรี
3. เร่งดาเนินการก่อสร้างชุมชนทีม่ คี วามพร้อมเร่งด่วน จานวน 10 ชุมชน ประกอบด้วย
ชุมชนเพิม่ สินร่วมใจ ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา
(เชิงสะพานไม้ 2) ชุมชนวังหิน ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ ชุมชนคนรักถิน่ ชุมชนแจ้งวัฒนะ 5 ชุมชนร่วม
พัฒนา และชุมชนพรหมสัมฤทธิ ์ เพือ่ สร้างรูปธรรมการแก้ไขปั ญหาการรุกล้าคูคลอง ซึง่ พอช. ก็ได้มกี าร
ออกแบบวิธกี ารก่อสร้างให้มคี วามรวดเร็วขึน้ ไว้ 3 วิธี
4. ประกาศวาระเร่งด่วนการพัฒนาริมคลองและพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
5. สือ่ สารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรูใ้ ห้กบั ประชาชนผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอย่างรวดเร็ว
รวมทัง้
มีการจัด Event การดาเนินการให้ประชาชนเห็น
6. บันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานซึง่ ประกอบด้วย กรมธนารักษ์
กรุงเทพมหานคร และ พอช.
7. จัดให้มหี น่วยงานทีร่ บั ผิดชอบหรือชุดเฉพาะกิจในการคลีค่ ลายปั ญหามวลชนที่
เกีย่ วข้องกับนักการเมืองและผูเ้ สียประโยชน์ ซึง่ ประกอบไปด้วย ฝ่ ายความมังคง
่ ตารวจ ทหาร หน่วยงาน
ในพืน้ ที่
8. เร่งดาเนินการก่อสร้างเขือ่ นตามโครงการฯ ควบคูไ่ ปพร้อมกัน

9. กาหนดมาตรการทีช่ ดั เจนและเหมาะสมเมือ่ มีการดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรมแล้ว
ยัง
เกิดปั ญหาขึน้ ตามมา

- 12 7. การพิ จารณาข้อร้องทุกข์ร้องเรียนตามที่ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย
7.1 เรื่องร้องเรียนการขายของบนทางเท้าในพืน้ ที่เขตสวนหลวง
ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ลงวันที่ 8 มกราคม 2558 พิจารณาหนังสือร้องเรียนของผูเ้ ดือดร้อนกรณีการขายของบนทางเท้าของร้านส้มตาไก่ยา่ งทีต่ งั ้ อยูบ่ นทางเท้าหน้าปั ม๊ น้ามันบางจาก บริเวณซอยอ่อนนุช 17/1 จะก่อให้เกิดประกายไฟเวลาทีย่ า่ งไก่
และอาจเกิดอันตรายได้ ซึง่ ผูเ้ ดือดร้อนร้องเรียนมายังฝ่ ายเทศกิจ สานักงานเขตสวนหลวง แล้วแต่ยงั ไม่มกี ารดาเนินการแต่อย่างใด
โดยคณะกรรมการฯ ได้ขอรับทราบข้อเท็จจริงและรายละเอียดการดาเนินการของสานักงาน
เขตสวนหลวงเกีย่ วกับกรณีรอ้ งเรียนข้างต้น ซึง่ สานักงานเขตฯ แจ้งว่า ได้ดาเนินการผลักดันผูค้ า้ ออกจากบริเวณ
ดังกล่าวแล้ว รวมทัง้ กาชับเจ้าหน้าทีเ่ ทศกิจให้กวดขัน ประชาสัมพันธ์ ไม่ให้ผคู้ า้ มาตัง้ วางจาหน่ายสินค้าอีก
ต่อไป
7.2 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตามการดาเนิ นการกับแกนนาตลาดธนบุรี (ส่วน
เดิ ม)
ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบ
เรียบร้อย พิจารณาหนังสือขอความอนุเคราะห์ตดิ ตามการดาเนินการกับแกนนาตลาดธนบุรี (ส่วนเดิม) ลงวันที่ 17
พฤศจิกายน 2558 เนื่องจากผูร้ อ้ งซึง่ เป็ นผูเ้ ช่าแผงค้าโซน 9 ได้รบั ความเดือดร้อนจากการทาการค้า
โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมหารือกับสานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร พร้อมลงพืน้ ที่
เพือ่ รับทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับกรณีดงั กล่าว พบว่าบริเวณโซน 9 และโซน 10 เป็ นส่วนทีอ่ ยูบ่ ริเวณท้ายตลาด
ไม่มลี านจอดรถและถนนเป็ นทางตัน รถหมุนเวียนไม่ได้ ทาให้มลี ูกค้าเข้ามาจับจ่ายใช้สอยน้อยมากแผงค้า
ส่วนใหญ่ตอ้ งปิ ดตัวลง สานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร จึงอนุญาตให้ผคู้ า้ ทีย่ งั เหลืออยูต่ งั ้ แผงค้าบนถนนซึง่
เป็ นทางตัน
ตามเวลาทีก่ าหนด เพือ่ ให้พอทาการค้าและสามารถจ่ายค่าเช่าแผงค้าได้ แต่กลับเป็ นสาเหตุทท่ี าให้เกิดการ
ร้องเรียน
ดังนัน้ คณะกรรมการฯ จึงเสนอแนวทางดาเนินการทีค่ าดว่าจะเป็ นการแก้ไขปั ญหาอย่างถาวรและเป็ นผลดีกบั
ทุกฝ่ าย ดังนี้
1. เปลีย่ นตาแหน่งค้าขายของผูค้ า้ ทีอ่ ยูใ่ นบริเวณโซน 9 และโซน 10 ซึง่ เป็ นโซนทีค่ า้ ขายไม่ดี

และ
ส่วนใหญ่เป็ นแผงค้าว่าง แล้วทาการทุบแผงค้าบางส่วนในโซนนี้ออกและสร้างเป็ นลานจอดรถ เพือ่ ให้การ
หมุนเวียนของรถผูท้ ม่ี าซือ้ สินค้ามีความคล่องตัวขึน้ รวมทัง้ จะช่วยแก้ไขปั ญหาความซบเซาของแผงค้าบริเวณนี้
ได้ โดยสานักงาน-ตลาด กรุงเทพมหานคร ดาเนินการหาแผงค้ารองรับให้กบั ผูค้ า้ เหล่านี้และเป็ นผูป้ ระสานเจรจา
กับเจ้าของแผงค้า
ในการดาเนินการดังกล่าว ซึง่ หากดาเนินการสาเร็จคาดว่าปั ญหาร้องเรียนจะหมดไป
2. เปิ ดประตูเชือ่ มกับทีด่ นิ ของเอกชนทีอ่ ยูต่ ดิ กับตลาด เพือ่ ให้รถสามารถหมุนเวียนได้รอบ
ตลาด
และมีทจ่ี อดรถเพิม่ ทัง้ นี้เพือ่ จูงใจให้ประชาชนเข้ามาซือ้ สินค้าในตลาดบริเวณโซน 9 และโซน 10 เพิม่ มากขึน้
ซึง่ ประธานคณะกรรมการฯ ได้หารือเบือ้ งต้นกับเจ้าของทีด่ นิ และเจ้าของทีด่ นิ ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวแล้ว
จึงแนะนาให้สานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ประสานและเจรจากับเจ้าของทีด่ นิ ในรายละเอียดต่อไป
โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแนวทางเพือ่ แก้ไขปั ญหาดังกล่าวให้ผวู้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป

- 13 7.3 หนังสือของลูกจ้างฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขต
ลาดพร้าว
กรณี ขอความเป็ นธรรม
ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย พิจารณาหนังสือของลูกจ้างฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตลาดพร้าว ลง
วันที่
30 พฤศจิกายน 2557 ทีข่ อความเป็ นธรรมและขอให้ตรวจสอบเรือ่ งการเรียกเก็บเงินจากลูกจ้างฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เนื่องจากลูกจ้างได้รบั ความเดือดร้อนจากการเอาเปรียบและเรียกเก็บเงินของ
หัวหน้าฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตลาดพร้าว
คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายคณะอนุกรรมการด้านการจัดระเบียบสังคมและความเป็ น
ระเบียบ-เรียบร้อยของเมือง ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการฯ
พิจารณา
ซึง่ คณะอนุกรรมการฯ ได้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเอกสารและได้เชิญผูเ้ กีย่ วข้องมาสอบถามข้อมูล
รวมทัง้ มีการสืบหาข้อมูลในทางลับ และคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า กรณีตามทีร่ อ้ งเรียนมานัน้ ไม่
น่าเชือ่ ถือประกอบกับผูร้ อ้ งไม่ลงชือ่ ถือเป็ นบัตรสนเทห์ แต่คณะอนุกรรมการฯ ก็ไม่ได้ละเลยจึงได้ให้
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางปฏิบตั แิ ก่ผเู้ กีย่ วข้องเพือ่ เป็ นการป้ องปรามไม่ให้มกี รณีตามทีร่ อ้ งเรียนมาเกิดขึน้

อีก รวมทัง้ เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกคนทีเ่ ข้าร่วมประชุมได้ตระหนักเรือ่ งการทางานให้ถูกต้องตามระเบียบ
โดยคณะกรรมการฯ พิจาณาแล้วเห็นควรยุตเิ รือ่ งการขอความเป็ นธรรมดังกล่าวตามที่
คณะอนุกรรมการฯ เสนอ
7.4 หนังสือของลูกจ้างฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตหนอง
จอก ร้องเรียนกรณี ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมในการบรรจุแต่งตัง้ และการมอบหมายงานไม่ตรงตาแหน่ ง
รวมทัง้
กรณี ขอความเป็ นธรรม
ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบ
เรียบร้อย พิจารณาหนังสือของลูกจ้างฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตหนองจอก ลง
เดือนพฤศจิกายน 2557 จานวน ๒ ฉบับ คือ
1. นายสมนึก เป๊ ะสมัน ตาแหน่ง คนสวน หมวดสวนสาธารณะและบารุงรักษาต้นไม้ ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สานักงานเขตหนองจอก ร้องเรียนกรณีไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมในการบรรจุ
แต่งตัง้
และการมอบหมายงานไม่ตรงกับตาแหน่ง ใน ๒ ประเด็น ดังนี้
1) กรณีไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมในการบรรจุเป็ นลูกจ้างประจา เนื่องจากในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2556 ผูร้ อ้ งได้รบั การเสนอชือ่ เป็ นตัวสารองเพือ่ บรรจุเป็ นลูกจ้างประจา ซึง่ ในการปฏิบตั ทิ ผ่ี า่ นมาผูท้ ไ่ี ด้รบั
การเสนอชือ่ เป็ นตัวสารองเพือ่ บรรจุเป็ นลูกจ้างประจาปี น้ี หากไม่ได้รบั การบรรจุกจ็ ะได้รบั การเสนอชือ่ และบรรจุ
เป็ นลูกจ้างประจาในปี ถดั ไป โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 นายสมนึก แป๊ ะสมัน ได้รบั การเสนอชื่อเพือ่ บรรจุ
เป็ นลูกจ้างประจา แต่ปรากฏว่าไม่ได้รบั การบรรจุโดยไม่ทราบเหตุผลและหลักเกณฑ์การพิจารณา
2) การมอบหมายงานของลูกจ้างไม่ตรงตาแหน่ง เช่น ตาแหน่ง คนสวน ได้รบั มอบหมายให้
ทาหน้าทีเ่ ป็ นพนักงานขับรถยนต์ ตาแหน่ง คนกวาด ได้รบั มอบหมายให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นพนักงานเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะ
2. คนงานรักษาเขตหนองจอกขอความเป็ นธรรม เนื่องจากได้รบั ความเดือดร้อนโดนเอาเปรียบ
มีการจ้างกันทางานในวันหยุดโดยเซ็นชือ่ แทนกัน และรูส้ กึ ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมจากผูเ้ ป็ นหัวหน้า จึงขอให้
มีการตรวจสอบ
- 14 คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายคณะอนุกรรมการด้านการจัดระเบียบสังคมและความเป็ น
ระเบียบ-เรียบร้อยของเมือง ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการฯ
พิจารณา
ซึง่ คณะอนุกรรมการฯ ได้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเอกสารรายงานผลการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนของ
สานักงานเขตหนองจอก รวมทัง้ ได้เชิญผูร้ อ้ งและผูเ้ กีย่ วข้องมาสอบถามข้อมูล และคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
เห็นว่า
1. กรณีไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมในการบรรจุแต่งตัง้ และการมอบหมายงานไม่ตรงกับตาแหน่ง

1) สานักงานเขตหนองจอกได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนในการบรรจุลกู จ้างชัวคราวเป็
่
น
ลูกจ้างประจาเป็ นไปตามระเบียบของกรุงเทพมหานครแล้ว แต่ผรู้ อ้ งขาดความเข้าใจในเรือ่ งนี้โดยเฉพาะอย่างยิง่
ความเข้าใจว่า
เมือ่ เคยได้รบั การเสนอชือ่ เป็ นตัวสารองในปี งบประมาณทีผ่ า่ นมาแล้วไม่ได้บรรจุเป็ นลูกจ้างประจา ควรจะต้อง
ได้รบั -การบรรจุฯ ในปี งบประมาณถัดไป จึงสมควรทีผ่ บู้ งั คับบัญชาจะได้ทาความเข้าใจกับผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตอิ ยูใ่ น
เกณฑ์
การได้รบั บรรจุว่า มีหลักเกณฑ์ วิธกี าร ในการพิจารณาตัวบุคคลจากเรือ่ งใดบ้าง สิทธิและคุณสมบัตติ ่างๆ
ทีจ่ ะได้รบั การคัดเลือกและจะพิจารณาเป็ นปี ต่อปี ไม่มรี ะบบสารอง นอกจากนี้สานักงานเขตฯ ควรมีเครือ่ งมือ
ทีเ่ หมาะสมในการบันทึกผลการปฏิบตั งิ านและความอุทศิ เวลาให้กบั งานของเจ้าหน้าทีไ่ ว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชัวคราวเป็
่
นลูกจ้างประจา
2) ผูอ้ านวยการเขตหนองจอกได้มกี ารมอบหมายงานโดยชอบแล้ว เพราะผูอ้ านวยการเขต
มีอานาจมอบหมายงานอื่นนอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ในตาแหน่ง เพือ่ ให้การปฏิบตั ริ าชการเกิดประโยชน์สงู สุด
กับหน่วยงาน ทัง้ นี้ตอ้ งพิจารณาถึงความเหมาะสมและกรณีทจ่ี าเป็ นซึง่ กรณีน้มี เี หตุผลและความจาเป็ น
๒. กรณีขอความเป็ นธรรม เนื่องจากได้รบั ความเดือดร้อนโดนเอาเปรียบ มีการจ้างกัน
ทางาน
ในวันหยุดโดยเซ็นชือ่ แทนกันนัน้ ตรวจสอบแล้วเนื่องจากผูร้ อ้ งไม่ลงชือ่ ถือเป็ นบัตรสนเทห์และจากการสอบถาม
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานการจ้างกันทางานและเซ็นชือ่ แทนกันในฝ่ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ สานักงานเขตหนองจอก อย่างไรก็ตามผูบ้ งั คับบัญชาควรมีการเน้นย้ากับเจ้าหน้าทีว่ า่ การ
เซ็นชือ่ แทนกันนัน้ เป็ นความผิดทางอาญา เพือ่ ป้ องกันไม่ให้มกี รณีตามทีร่ อ้ งเรียนเกิดขึน้
โดยคณะกรรมการฯ พิจาณาแล้วเห็นควรยุตเิ รือ่ งร้องเรียนและการขอความเป็ นธรรม
ดังกล่าว
ตามทีค่ ณะอนุกรรมการฯ เสนอ
7.5 หนังสือขอให้ดาเนิ นการกับอาคารที่ก่อสร้างรุกลา้ ที่สาธารณะในซอยสีลม ๒๐
ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบ
เรียบร้อย ประจาสภากรุงเทพมหานคร พิจารณาหนังสือร้องเรียนของคุณลีลาวดี ชัยชิด ลงวันที่ 8 เมษายน 255
๘
ทีข่ อให้ดาเนินการกับอาคารทีก่ ่อสร้างรุกล้าทีส่ าธารณะในซอยสีลม ๒๐ เขตบางรัก และเจ้าของอาคารจัดให้มี
ผูค้ า้
5 - 10 ราย วางแผงค้าบริเวณหน้าอาคารทีก่ ่อสร้างรุกล้าและเก็บเงินจากผูค้ า้ ทาให้ประชาชนได้รบั ความ
เดือดร้อนมาก ต้องเดินบนพืน้ ถนน เคยมีผไู้ ด้รบั อุบตั เิ หตุจากรถบาดเจ็บหลายรายแล้ว
คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายคณะอนุ กรรมการด้านการจัดระเบียบสังคมและความเป็ น
ระเบียบ-เรียบร้อยของเมือง พิจารณาเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวและรายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการฯ ทราบ
ซึง่ คณะอนุกรรมการฯ ได้มกี ารประชุมและลงไปตรวจดูพน้ื ทีจ่ ริงร่วมกับทางสานักงานเขตบางรักเพื่อสอบถาม
ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า อาคารเลขที่ 17/12 ด้าน
ถนนสีลม 20

มีการก่อสร้างผิดแบบทีไ่ ด้รบั อนุญาตและมีกรณีทส่ี งสัยว่าจะก่อสร้างรุกล้าทีส่ าธารณะ ซึง่ สานักงานเขตฯ ได้มี
การ-ดาเนินการและดาเนินคดีตามกระบวนการขัน้ ตอนของกฎหมายแล้วและอยู่ระหว่างรอเจ้าพนักงานทีด่ นิ
รังวัดสอบเขต ส่วนอาคารเลขที่ 17/12 ด้านถนนสีลม 22 ทาการก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รบั อนุญาต ซึง่
มีบางส่วน
ทีส่ ามารถอนุญาตให้ก่อสร้างได้ แต่สานักงานเขตฯ ได้มกี ารดาเนินคดีตามกระบวนการขัน้ ตอนของกฎหมายแล้ว
- 15 เช่นเดียวกัน โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้พจิ ารณาเสนอแนะสานักงานเขตฯ ในการติดตามให้มกี ารดาเนินคดี
ให้สน้ิ สุดในทุกกรณี อนึ่งจากการตรวจสอบฐานข้อมูลประชาชนของผูร้ อ้ งโดยสานักงานเขตบางรักเพือ่ แจ้ง
ผลการดาเนินการตามคาร้องให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบไม่ปรากฏรายชือ่ ลีลาวดี ชัยชิด (ผูร้ อ้ ง) ในฐานข้อมูลการ
ทะเบียน-ราษฎรแต่อย่างใด
คณะกรรมการฯ ได้รบั ทราบรายงานของคณะอนุกรรมการฯ และพิจาณาแล้วเห็นควรยุติ
เรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวตามทีค่ ณะอนุกรรมการฯ เสนอ
7.6 หนังสือร้องเรียนกรณี การบรรจุและแต่งตัง้ ข้าราชการไม่คานึ งถึงระบบ
คุณธรรม
และไม่มีความเป็ นธรรมกับข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย พิจารณาหนังสือจากข้าราชการฯ กลุ่มเขตและสานัก ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 เนื่องจากเห็น
ว่าการบรรจุและแต่งตัง้ ข้าราชการไม่คานึงถึงระบบคุณธรรมและไม่มคี วามเป็ นธรรมกับข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการฯ ได้เชิญ หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผูอ้ านวยการกองอัตรากาลัง เข้าร่วมประชุม เพือ่ ชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลดังนี้
1. ตามคาสังกรุ
่ งเทพมหานคร ที่ 1091/2558 เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2558 แต่งตัง้
ข้าราชการ 75 ราย เป็ นการย้ายข้าราชการจากตาแหน่ง ชานาญการพิเศษ ไปเป็ นอานวยการต้น ซึง่
หน่วยงานชีแ้ จงว่าได้ดาเนินการแต่งตัง้ ข้าราชการโดยยึดหลักความถูกต้องและหลักกฎหมาย คือ ตาม
พระราชบัญญัต-ิ ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และ
หนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร 0708/ว9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 เรือ่ ง การย้ายข้าราชการพลเรือนโดยพิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็ น คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความ
ประพฤติ
และคุณลักษณะอื่น ๆ ของข้าราชการทีจ่ ะย้ายให้เหมาะสมกับความจาเป็ นในการปฏิบตั งิ านในตาแหน่งที่
จะย้ายไปดารงตาแหน่งเหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และลักษณะงานของตาแหน่งเหมาะสมกับการ
ปฏิบตั งิ านของแต่ละส่วนราชการ เพือ่ ประโยชน์ของทางราชการ
2. การแต่งตัง้ ข้าราชการในครัง้ นี้ ไม่มกี ารร้องเรียนไปยังคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบ
คุณธรรมภายในเวลาทีก่ ฎหมายกาหนดแต่อย่างใด ดังนัน้ คาสังแต่
่ งตัง้ ข้าราชการในครัง้ นี้ถอื ว่าเป็ นไปโดย

ชอบแล้ว
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การดาเนินการบรรจุและแต่งตัง้ ข้าราชการในครัง้ นี้
ไม่มกี ารร้องเรียนไปยังคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมภายในเวลาทีก่ ฎหมายกาหนดแต่อย่างใด
ประกอบกับหนังสือร้องเรียนฉบับนี้ไม่ลงชือ่ ผูร้ อ้ งถือว่าเป็ นบัตรสนเทห์ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรยุตเิ รือ่ ง
ร้องเรียนดังกล่าว
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
1. สานักป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรพิจารณาเรือ่ งการพัฒนารถดับเพลิงต้นแบบที่
เป็ น
สายพันธุไ์ ทยขึน้ มาเช่นเดียวกับทีก่ องทัพบกได้มกี ารดาเนินการแล้ว ทัง้ นี้เพือ่ เป็ นการประหยัดงบประมาณใน
การนาเข้าและสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ
2. สานักป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรเสนอให้มอี าสาสมัครทีจ่ ะมาช่วยงานด้าน
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะ เพือ่ แก้ไขปั ญหาข้อจากัดในการขยายกรอบอัตรากาลัง
ด้านบุคลากรและควรมีการเสนอขอปรับโครงสร้างตาแหน่งให้มคี วามเหมาะสม รวมทัง้ ควรให้
ความสาคัญกับเรือ่ ง
อุปกรณ์พน้ื ฐานทีจ่ าเป็ นต้องมี ได้แก่ ชุดสาหรับให้เจ้าหน้าทีใ่ ส่ปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย
มากกว่า
การจัดซือ้ เครื่องมืออุปกรณ์ไฮเทคทีม่ รี าคาค่อนข้างแพง ทัง้ นี้เพือ่ เป็ นการสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากร
- 16 3. สานักป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรมีการพิจารณาใช้จุดเฝ้ าระวังในช่วงเทศกาล
ต่างๆ เพือ่ พัฒนาเป็ นสถานีดบั เพลิงย่อย โดยจัดหาพืน้ ทีข่ องสานักงานเขต สถานทีร่ าชการ โรงเรียน
สถานศึกษา วัด
หรือเอกชนทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงแล้วก่อสร้างเป็ นสถานีดบั เพลิงย่อย เพือ่ ใช้เป็ นสถานทีส่ าหรับกระจายรถดับเพลิง
และ
อุปกรณ์ให้เข้าไปอยูใ่ กล้ชุมชนมากทีส่ ดุ รวมทัง้ เป็ นการจัดเตรียมสถานทีไ่ ว้สาหรับจอดรถดับเพลิงทีต่ อ้ ง
รับมาจากบริษทั สไตเออร์ฯ ด้วย
4. สานักป้ องกันและบรรเทาเหตุและสาธารณภัยควรมีการจัดทาแผนเผชิญแผนการกูภ้ ยั
กรณีเกิดเหตุอคั คีภยั อาคารถล่ม หรือแผ่นดินไหวไว้ โดยบูรณาการในการนาทรัพย์สนิ บุคลากร และ
อุปกรณ์
ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ทัง้ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด รวมทัง้ ควรมีการฝึกซ้อมแผนให้
มากขึน้ และต่อเนื่องโดยเฉพาะการฝึกซ้อมย่อยในแต่ละพืน้ ที่ ซึง่ ควรเป็ นการฝึกซ้อมแผนแบบบูรณาการของ
หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดทุกหน่วยงาน
5. ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร

ควรมีการประสานและดาเนินการในลักษณะการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันในทุกๆ ด้าน ทัง้ นี้เพือ่ ให้การ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
6. ควรมีการดึงศักยภาพของระบบไอทีทท่ี ุกหน่ วยงานของกรุงเทพมหานครมีอยู่มาใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะสามารถลดจานวนบุคลากรลงได้แล้วยังเป็ นการช่วยแก้ไขปั ญหาเรื่อง
อัตรากาลังบุคลากรของกรุงเทพมหานครทีจ่ ะเกิน 40 เปอร์เซ็นต์ ได้อกี ด้วย

