สรุปผลงาน
คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2558

___________________________
สภากรุงเทพมหานครได้ตงั ้ คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครัง้ ที่ 1) ประจาปี พทุ ธศักราช ๒๕๕7 เมือ่ วันพุธที่ 8
ตุลาคม 2557 ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จานวน 5 คน ดังนี้
๑. นายนิรนั ดร์
ประดิษฐกุล
ประธานกรรมการ
๒. พลตารวจโท พลบูรณ์ ชานาญกูล
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวเฟื่ องฟ้ า
เทียนประภา
กรรมการ
สิทธิ ์
๔. นายภาส
ภาสสัทธา
กรรมการ
๕. นายอภิรตั น์
ศิวพรพิทกั ษ์
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
๑. นางสาวมะลิ

2. นางสาวชลิดา

ศรีกรการ

อ่อนน้อม

นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการ
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
สานักงานเลขานุการสภา

กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการฯ ได้ตงั ้ คณะอนุกรรมการ เพือ่ พิจารณาศึกษาปั ญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาใน
ด้านการโยธาและผังเมืองในพืน้ ทีต่ ่างๆ ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการการโยธาและผังเมือง ชุดที่ ๑ รับผิดชอบในพืน้ ทีก่ ลุ่มกรุงเทพเหนือ และ
ตามทีค่ ณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมีนางสาวเฟื่ องฟ้ า เทียนประภาสิทธิ ์ เป็ นประธานอนุกรรมการ
2. คณะอนุกรรมการการโยธาและผังเมือง ชุดที่ 2 รับผิดชอบในพืน้ ทีก่ ลุ่มกรุงเทพใต้และตามที่
คณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมีนายภาส ภาสสัทธา เป็ นประธานอนุกรรมการ
3. คณะอนุกรรมการการโยธาและผังเมือง ชุดที่ 3 รับผิดชอบในพืน้ ทีก่ ลุ่มกรุงเทพกลางและ
ตามที่
คณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมีพลตารวจโท พลบูรณ์ ชานาญกูล เป็ นประธาน
อนุกรรมการ
4. คณะอนุกรรมการการโยธาและผังเมือง ชุดที่ 4 รับผิดชอบในพืน้ ทีก่ ลุ่มกรุงธนเหนือและ
ตามที่
คณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมีนายนิรนั ดร์ ประดิษฐกุล เป็ นประธานอนุกรรมการ

-๒5. คณะอนุกรรมการการโยธาและผังเมือง ชุดที่ 5 รับผิดชอบในพืน้ ทีก่ ลุ่มกรุงเทพตะวันออก
และตามทีค่ ณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมีนายอภิรตั น์ ศิวพรพิทกั ษ์ เป็ นประธานอนุกรรมการ

ผลดาเนินการ
1. เรื่อง การปรับปรุงภูมิทศั น์ ถนนอุทยาน
ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครได้มหี นังสือ ที่ กท 8608/6140 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557
ขอความเห็นชอบดาเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครโครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ถนนอุทยาน และ
ประธาน
สภากรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองพิจารณา
เสนอ เพือ่ ประกอบการ
นาเสนอทีป่ ระชุมสภากรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองได้เชิญผูอ้ านวยการเขตทวีวฒ
ั นามาชี้แจงรายละเอียด
นายธวัชชัย อรรถนิตย์ ผูอ้ านวยการเขตได้รายงานว่า ถนนอุทยานเดิมใช้ช่อื ว่าถนนอักษะ เป็ นโครงการหนึ่ง
ของการพัฒนาบริเวณโดยรอบพุทธมณฑล เป็ นถนนเชือ่ มระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3 กับถนนพุทธมณฑล
สาย 4 กรุงเทพมหานครโดยสานักการโยธาได้ดาเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ.2539 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2541
ในวงเงิน 908,625,275 บาท เป็ นงบประมาณของกรุงเทพมหานครร้อยละ 40 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลร้อยละ
60 เขตทางกว้าง 90 เมตร ความยาว 3,861 เมตร อยูใ่ นกรุงเทพมหานคร 3,561 เมตร และอยูใ่ นเขต
จังหวัดนครปฐม 300 เมตร ประกอบด้วย 10 ช่องจราจร ซึง่ สภากรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้ดาเนินกิจการ
นอกเขตกรุงเทพมหานครในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครัง้ ที่ 6) ประจาปี
พุทธศักราช 2537 เมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2537 สานักการโยธารับผิดชอบในการดูแลรักษาถนน สานักงานเขต
ทวีวฒ
ั นารับผิดชอบดูแลเรือ่ งการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ต่อมาใน พ.ศ.2554 พืน้ ทีเ่ ขตทวีวฒ
ั นาเกิดอุทกภัยเป็ นเวลานานทาให้ถนนอุทยานได้รบั ความ
เสียหาย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (นายสุไหง แสวงสุข) ได้เสนอญัตติเรือ่ งขอให้กรุงเทพมหานครเร่งฟื้ นฟู
ต้นไม้
ถนนอุทยานเนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากน้าท่วม ซึง่ สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความ
เห็นชอบในคราวประชุม
สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ ที่ 4) ประจาปี พุทธศักราช 2555 เมื่อวันที่ 25
มกราคม 2555 และปลัดกรุงเทพมหานครได้สงการให้
ั่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการ
สานักสิ่ง แวดล้อมได้ห ารือ ร่ว มกันกับสานักงานเขตทวีว ฒ
ั นาและได้มีหนังสือ ด่ว นมาก
ที่ กท 1106/3781 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 แจ้งให้สานักงานเขตทวีวฒ
ั นาเร่งดาเนินการสารวจออกแบบ
ฟื้ นฟู สานักงานเขตทวีวฒ
ั นาได้มหี นังสือที่ กท 8603/5466 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ถึงสานักการโยธา
แจ้งความประสงค์จะทาการปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณถนนอุทยาน และสานักการโยธาได้มหี นังสือที่ กท 0904/อ.3425

-๓ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 แจ้งว่าไม่ขดั ข้องทีจ่ ะให้สานักงานเขตทวีวฒ
ั นาใช้พน้ื ทีบ่ ริเวณถนนอุทยานเพือ่
ปรับปรุง
ภูมทิ ศั น์ แต่ตอ้ งไม่กระทบทางกายภาพของทางเท้าและผิวจราจร
ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี) รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครปฏิบตั ิ
ราชการแทนผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร) ในขณะนัน้ เห็นชอบในหลักการให้สานักงานเขตทวีวฒ
ั นาดาเนิน
โครงการปรับปรุงฟื้ นฟูภูมทิ ศั น์ถนนอุทยาน จานวน 40,725,000 บาท โดยแยกเป็ นค่าจ้างทีป่ รึกษาออกแบบ
ปรับปรุงฟื้ นฟูภูมทิ ศั น์ถนนอุทยาน จานวน 725,000 บาท ค่าจ้างดาเนินการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ จานวน
40,000,000 บาท สานักงาน
เขตทวีวฒ
ั นาได้จา้ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์บริการ
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เป็ นทีป่ รึกษาออกแบบฯ และได้ดาเนินการแล้วเสร็จเมือ่ ปลายปี พ.ศ.2556
โดยได้มกี ารประมาณราคาค่าก่อสร้าง เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 รวมเป็ นงบประมาณ จานวน 40 ล้านบาท และ
ในการปรับปรุงดังกล่าวได้อยูใ่ นพืน้ ทีต่ าบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 300 เมตร ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายมานิต เตชอภิโชค รองปลัด
กรุงเทพมหานคร
ปฏิบตั ริ าชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้มหี นังสือถึงนายกเทศมนตรี ตาบลศาลายา เพือ่ ขอความ
ยินยอม

ในการเข้าดาเนินการในพืน้ ทีต่ าบลศาลายา และเทศบาลตาบลศาลายาได้มหี นังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ นฐ 53407/267
ลงวันที่ 2 เมษายน 2557 ยินยอมให้กรุงเทพมหานครจัดทาโครงการฟื้ นฟูภูมทิ ศั น์ถนนอุทยาน ระยะทาง 300
เมตร ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีข่ องเทศบาลตาบลศาลายาได้
ข้อกฎหมาย พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 93
กาหนดว่า กรุงเทพมหานครอาจดาเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครได้เมือ่
(1) การนัน้ จาเป็ นต้องกระทาและเป็ นการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกิจการทีด่ าเนินการตามอานาจ
หน้าทีท่ ม่ี อี ยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครหรือเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ
(2) ได้รบั ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ
(3) ได้รบั ความยินยอมจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด ราชการส่วนท้องถิน่ หรือส่วนราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วแต่กรณี
ข้อพิจารณา
1. จากการวิเคราะห์สภาพพืน้ ทีต่ น้ ไม้ใหญ่และต้นหญ้าได้แห้งตายเกือบทัง้ หมดตลอดถนน
อุทยาน
หากได้รบั การปรับปรุงฟื้ นฟูสามารถจะใช้เป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนของประชาชนทัวไปและประทั
่
บใจแก่ผสู้ ญ
ั จรไปมา
2. กรุงเทพมหานครรับผิดชอบดูแลถนนอุทยานตัง้ แต่ปี พ.ศ.2541
3. ถนนอุทยานเป็ นเครือข่ายเชือ่ มโยงกับพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครฝั ง่ ตะวันตก ช่วยระบาย
การจราจรถนนบรมราชชนนีและถนนเพชรเกษม เป็ นเส้นทางหลักทีใ่ ช้สญ
ั จรเข้า - ออก เขตทวีวฒ
ั นา

-๔4. ถนนอุทยานอยูใ่ กล้เคียงกับศาสนาสถานพุทธมณฑล ซึง่ เป็ นสถานทีส่ าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
เป็ นทีส่ กั การะบูชาของพระพุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างชาติ ซึง่ มีผสู้ ญ
ั จรไปมาจานวนมาก
5. กรุงเทพมหานครเคยได้รบั ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครให้ดาเนินกิจการนอกเขต
กรุงเทพมหานครแล้วในหลายโครงการ เช่น การปรับปรุงก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ข้าม
คลองศรีสาราญ บริเวณถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั ง่ เหนือ เขตหนองแขม เมือ่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองได้เชิญสานักงานเขตทวีวฒ
ั นามาให้ขอ้ มูล
เพิม่ เติมประกอบเอกสารและคณะกรรมการฯ ได้ลงตรวจพืน้ ทีถ่ นนอุทยาน เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2558 เห็นว่า
เพือ่ ให้
ถนนอุทยานกลับมามีความร่มรืน่ สวยงามดังเดิมและเป็ นการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว จึงสมควรเห็นชอบให้สานักงานเขต
ทวีวฒ
ั นา ดาเนินการปรับปรุงฟื้ นฟูภูมทิ ศั น์ ถนนอุทยาน ภายในวงเงิน 40 ล้านบาท ตามทีจ่ ุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเสนอ แต่อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
มาตรา 93 กรณีดงั กล่าวนี้ จะต้องได้ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครก่อน จึงเห็นสมควรบรรจุเป็ น
ระเบียบวาระการประชุมเพือ่ ให้สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบต่อไป
2. เรื่อง การร้องทุกข์ในหมู่บา้ นซอยพหลโยธิ น 19/1
คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองได้รบั การร้องทุกข์จากประชาชนในหมูบ่ า้ นซอย
พหลโยธิน
19/1 ว่า ได้มบี ุคคลนาอิฐ หิน มาถมในทีด่ นิ แปลงใหญ่ซง่ึ ถูกธนาคารยึดเพือ่ หาผลประโยชน์ ทาให้
หมูบ่ า้ นได้รบั ผลกระทบเมือ่ ฝนตกหนัก น้าในท่อระบายไม่ทนั ทางเดินน้าไหลออกไม่สะดวก ทาให้น้า
ท่วมถนนและไหลเข้าบ้าน ได้รบั ความเดือดร้อนอย่างมาก คณะกรรมการฯ ได้มหี นังสือสอบถาม
ข้อเท็จจริงจากสานักงานเขตจตุจกั ร และได้ไปประชุมร่วมกับสานักงานเขตเพือ่ หาแนวทางแก้ไขปั ญหา
และตรวจสอบสถานทีเ่ มือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
ทีด่ นิ ซอยพหลโยธิน 19/1 ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์เป็ นเอกชน 2 ราย คือทีด่ นิ แปลงทางภายใน
หมูบ่ า้ นเป็ นของพลตารวจตรีอุดม รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ ์ และท่านผูห้ ญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ได้ทา
สัญญา
ยินยอมให้กรุงเทพมหานครและประชาชนทัวไปใช้
่
สอยตลอดไปตัง้ แต่วนั ที่ 6 ตุลาคม 2547 และทางเข้าออก

หมูบ่ า้ นประมาณ 215 เมตร เป็ นของ บริษทั ยูนิเวสท์แลนด์ จากัด (มหาชน) เป็ นทรัพย์สนิ มีคดี
ล้มละลาย
อยูใ่ นกระบวนการบังคับคดี กรุงเทพมหานครได้นางบประมาณไปปรับปรุงแล้ว 3 ครัง้ ในปี พ.ศ. 2550
จานวน 5,246,000 บาท พ.ศ. 2553 จานวน 1,221,275 บาท พ.ศ. 2556 จานวน 5,200,000 บาท
สานักงานเขตยืนยันว่าระบบระบายน้าปั จจุบนั สามารถระบายน้าภายในหมูบ่ า้ นได้เป็ นอย่างดี มีความ
เหมาะสม
สมบูรณ์แล้ว ผิวจราจร 36.430 เมตร เป็ นระดับถนนทีส่ านักการโยธากาหนด กรณีการเกิดน้าท่วมถนน

-๕เนื่องจากเอกชนได้ทาเศษวัสดุก่อสร้างไปถมทีด่ นิ แปลงของบริษทั ยูนิเวสท์แลนด์ จากัด (มหาชน) ซึง่ มี
ขนาด
50 ไร่ แต่ไม่มรี ะบบระบายน้า เท่อเป็ นทีจ่ อดรถทัวร์ รถตู้ สานักงานเขตไม่สามารถดาเนินคดีในเรือ่ งการ
ถมดินได้เนื่องจากเจ้าของทีด่ นิ ไม่ได้ดาเนินการเองและหาตัวผูร้ บั ผิดชอบไม่ได้แต่ได้แจ้งความดาเนินคดี
ในเรือ่ ง
เหตุเดือดร้อนราคาญจากฝุ่ นละออง เศษวัสดุ เศษขยะ และออกคาสังเจ้
่ าพนักงานท้องถิน่ ให้ปรับปรุง
แก้ไขแล้ว
ซึง่ กรุงเทพมหานครไม่สามารถเข้าไปปรับปรุงได้เนื่องจากเข้าของกรรมสิทธ์ไม่ได้แสดงเจตนาให้
กรุงเทพมหานคร
หรือให้เป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินหรือทาสัญญายินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สนิ
คณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่าประเด็นการถมดินเป็ นความรับผิดชอบ
โดยตรงของเจ้าของทีด่ นิ สานักงานเขตจตุจกั ร ควรประสานงานกับเจ้าของทีด่ นิ ให้แก้ไขปั ญหาเพือ่ ไม่ให้
ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อน ส่วนประเด็นการเข้าไปปรับปรุงในทีด่ นิ เอกชนควรดาเนินการจดทะเบียน
ให้เป็ นทีส่ าธารณะเพือ่ แก้ไขปั ญหาในอนาคตให้กบั ประชาชน
3. การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานกรุงนนท์
ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครได้ขอความเห็นชอบดาเนินกิจการนอกเขต
กรุงเทพมหานคร
ในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานกรุงนนท์ ในวงเงิน 20 ล้านบาท ซึง่ เป็ นสะพานข้ามคลองมหา
สวัสดิ ์บริเวณซอยสวนผัก 32 เชือ่ มต่อระหว่างเขตตลิง่ ชันกับเทศบาลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่ง
พืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบกึง่ กลางคลอง สร้างเมือ่ ปี 2516 แต่ไม่ทราบว่าหน่วยงานใดเป็ นผูก้ ่อสร้าง และ
ปั จจุบนั ไม่ทราบว่า
อยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงานใด เปิ ดใช้งานเมือ่ ปี 2518 สะพานกรุงนนท์ใช้เป็ นเส้นทางลัดในการ
สัญจร ระบายการจราจรได้เป็ นอย่างดีในถนนกาญจนาภิเษก ถนนราชพฤกษ์ ถนนบรมราชชนนี ถนน
เลียบทางรถไฟ ถนนสวนผัก ถนนชัยพฤกษ์ และถนนปลายบาง จึงมีรถวิง่ ผ่านในแต่ละวันจานวนมาก
ในปี 2556 ได้ตรวจพบว่าสะพานมีสภาพชารุดทรุดโทรม เสาตอม่อของสะพานชารุด
คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองได้รว่ มประชุมกับผูแ้ ทนสานักงานเขตตลิง่ ชันและ
ผูแ้ ทน
สานักการโยธา เพือ่ รับทราบข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานกรุงนนท์ ทราบว่า
สานักงานเขตตลิง่ ชันได้ประสานงานให้สานักการโยธาดาเนินการออกแบบ และประมาณราคากลางของสะพาน
ให้ เนื่องจากเป็ นสะพานฯ ทีม่ โี ครงสร้างพิเศษ และคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
การโยธา
และผังเมือง ชุดที่ 4 (โดยมีนายนิรนั ดร์ ประดิษฐกุล เป็ นประธานอนุกรรมการ) ติดตามความคืบหน้าของ
การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานกรุงนนท์ และลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ตรวจดูสภาพสะพานฯ เมือ่ วันที่ 21
พฤษภาคม 2558 สรุปความคืบหน้า ดังนี้
1. ในเบือ้ งต้นสานักการโยธาได้ดาเนินการซ่อมแซมสะพานกรุงนนท์โดยเฉพาะเสา
ตอม่อแล้ว

-๖เมือ่ เดือนสิงหาคม 2557 ในวงเงิน 379,125 บาท แต่อย่างไรก็ตามยังมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องปรับปรุง
ซ่อมแซมให้แข็งแรงเพือ่ ใช้งานได้ถาวรต่อไป
2. สานักงานเขตตลิง่ ชันอยูร่ ะหว่างประสานงานสานักการโยธาดาเนินการออกแบบและ
ประมาณราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานฯ ต่อไป

3. ได้จดั ทาป้ ายประชาสัมพันธ์ ห้ามรถบรรทุกผ่านสะพานกรุงนนท์
4. ได้มหี นังสือประสานสถานีตารวจนครบาลตลิง่ ชัน จัดเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวก
ด้านการจราจรบริเวณดังกล่าว
5. เทศบาลตาบลปลายบางได้มหี นังสือแจ้งว่าสภาเทศบาลตาบลปลายบางได้มมี ติใน
การประชุม เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบและยินดีให้กรุงเทพมหานครเข้าดาเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานกรุงนนท์ต่อไป
4. เรื่อง ร้องเรียนเจ้าพนักงานเขตบึงกุ่มปลอมแปลงเอกสารราชการเพื่อช่วยเหลือผูก้ ระทาผิด
กฎหมาย
นายอรรคภัทร จามิกรณ์ ได้มหี นังสือลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ร้องเรียนเจ้าพนักงานเขต
บึงกุ่ม ปลอมแปลงเอกสารเพือ่ ช่วยเหลือผูก้ ระทาผิดกฎหมาย และประธานสภากรุงเทพมหานครได้
มอบหมายให้คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองเพือ่ โปรดพิจารณาดาเนินการ
คณะกรรมการฯ ได้มกี ารประชุมเพือ่ พิจารณาเรือ่ งดังกล่าวและมีมติให้มหี นังสือสอบถาม
ข้อเท็จจริงจากสานักงานเขตบึงกุ่มกรณีการออกหนังสือที่ กท 6703/2153 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 ตามทีผ่ รู้ อ้ ง
กล่าวอ้าง สานักงานเขตบึงกุ่มได้มหี นังสือที่ กท 6703/919 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ชีแ้ จงข้อเท็จจริงสรุปได้
ดังนี้
1. นายอรรคภัทร จามิกรณ์ มีหนังสือลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างผิด
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อาคารเลขที่ 70/232, 89/24 และอาคารเลขที่ 89/17 ซอยนวมินทร์ 81
ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
2. สานักงานเขตบึงกุ่มมีหนังสือที่ กท 6703/2153 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 ชีแ้ จง
ข้อเท็จจริงให้นายอรรคภัทร จามิกรณ์ ทราบ โดยจัดส่งทางไปรษณียต์ อบรับ ระหว่างนัน้ ได้ทาหนังสือรายงาน
ข้อเท็จจริงให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ โดยได้ตรวจสอบรายละเอียดพบว่า มีการระบุตาแหน่ง และเลขที่
อาคาร
ซึง่ ผิดพลาดไปจากข้อเท็จจริง ในเบือ้ งต้นได้แจ้งนายอรรคภัทร จามิกรณ์ ทราบด้วยวาจา และได้แก้ไขเลขที่
อาคาร
ในหนังสือให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง โดยใช้เลขหนังสือเดิมและจัดส่งทางไปรษณียต์ อบรับ ให้นายอรรคภัทร จามิ
กรณ์
อีก 1 ฉบับ เนื่องจากเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็ นความเข้าใจผิด ซึง่ นายอรรคภัทร จามิกรณ์ ได้รบั ทราบ และได้รบั

-๗หนังสือฉบับแก้ไข ดังกล่าวไว้แล้ว มิได้มกี ารปลอมแปลงเอกสารแต่อย่างใด ซึ่งสานักงานเขตบึงกุ่มได้มี
หนังสือที่
กท 6703/2154 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 รายงานปลัดกรุงเทพมหานครทราบ โดยได้แนบหนังสือชีแ้ จง
นายอรรคภัทร จามิกรณ์ ฉบับแก้ไขแล้ว
3. สานักงานเขตบึงกุ่มได้เข้าดาเนินการตรวจสอบอาคารทีก่ ่อสร้าง ซึง่ ได้รบั อนุญาตตาม
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ ขบก.200/2552 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552 (บ้านเลขที่ 89/24) ข้างบ้าน
นางนิตา้ แพโทร ตามทีร่ อ้ งเรียน พบว่า มีการก่อสร้างผิดไปจากแบบทีไ่ ด้รบั อนุญาต โดยมีการก่อสร้างอาคาร
จากเดิม 2 ชัน้ เป็ น 3 ชัน้ จึงได้ดาเนินคดีตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารทัง้ ทางอาญา และทางแพ่ง ต่อมา
นายศิระ พจน์อนันต์ เจ้าของอาคารทีถ่ ูกร้องเรียนได้ย่นื ขอดัดแปลงอาคาร และได้ รบั อนุ ญาตให้ดดั แปลงอาคาร
ตามใบอนุ ญาตเลขที่ ขบก.83/2556 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 เป็ นอาคาร 3 ชัน้ เพือ่ ใช้อยูอ่ าศัย
4. จากการตรวจสอบอาคารทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ทาการดัดแปลง พบว่า นายศิระ พจน์อนันต์
ได้ดดั แปลงอาคาร ผิดไปจากแบบทีไ่ ด้รบั อนุญาต ตามใบอนุญาตเลขที่ ขบก.83/2556 ลงวันที่ 29 มีนาคม
2556 สานักงานเขตบึงกุ่มจึงได้ออกคาสังให้
่ ระงับการก่อสร้าง (ค.3) ตามหนังสือที่ กท 6703/6074 ลงวันที่
15 ตุลาคม 2557 คาสังห้
่ ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารฯ (ค.4) ตามหนังสือที่ กท 6703/6075

ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 และคาสังให้
่ ดาเนินการแก้ไข และให้ยน่ื คาขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารฯ
(ค.10) ตามหนังสือที่ กท 6703/6076 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ซึง่ นายศิระ พจน์อนันต์ มีหนังสือลงวันที่
13 พฤศจิกายน 2557 แจ้งขออุทธรณ์คาสังเจ้
่ าพนักงานท้องถิน่ สานักงานเขตบึงกุ่ม จึ งได้มหี นังสือที่
กท 6703/7075 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 แจ้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง พิจารณาดาเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไปแล้ว ขณะนี้ยงั ไม่ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์
คณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่าการทีส่ านักงานเขตบึงกุม่ ได้ตรวจสอบพบว่า
การระบุตาแหน่งและเลขทีอ่ าคารได้ผดิ พลาดไปจากข้อเท็จจริง ในเบือ้ งต้นได้แจ้งให้ผรู้ อ้ งเรียนรับทราบด้วยวาจา
และได้แก้ไขเลขทีอ่ าคารในหนังสือให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง โดยใช้เลขทีห่ นังสือฉบับเดิมและจัดส่งให้ผรู้ อ้ งเรียน
ทราบทางไปรษณียต์ อบรับ สานักงานเขตบึงกุ่มได้มหี นังสือที่ กท 6703/2154 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554
รายงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบแล้ว การดาเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็ นอานาจหน้าทีข่ องสานักงานเขต
ทีจ่ ะดาเนินการ และผูบ้ งั คับบัญชาได้ควบคุมกากับดูแลเรียบร้อยแล้ว ส่วนการปลอมแปลงเอกสารหรือไม่นนั ้
คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองไม่มอี านาจในการพิจารณา
5. เรื่อง ขออนุญาตเสนอความคิ ดเห็นเรื่องการแก้ไขปัญหาการจราจรอีกครัง้
นายเธียรชัย ชมภูพวง ได้มหี นังสือลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ขออนุญาตเสนอความคิดเห็น
เรือ่ ง การแก้ไขปั ญหาการจราจรอีกครัง้ และประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
การโยธาและผังเมืองเพือ่ โปรดพิจารณาดาเนินการ

-๘คณะกรรมการฯ ได้นดั ประชุมเพือ่ พิจารณาเรือ่ งดังกล่าวจากเอกสารทีน่ ายเทียรชัย ชมพู
พวง
ได้แนบมาและทราบว่า นายเทียรชัย ชมพูพวงได้เคยเสนอแนวความคิดเรือ่ งการแก้ไขปั ญหาการจราจร
ด้วยการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางกลับรถ โดยเน้นทีบ่ ริเวณถนนเอกชัยในพืน้ ทีข่ องเขตบางบอน แต่
สานักการโยธาไม่ได้ชแ้ี จงการปรับปรุงแก้ไขในจุดทีน่ ายเทียรชัย ชมภูพวง เสนอ และคณะกรรมการฯ มี
ความเห็นว่าควรมีหนังสือถึงสานักการโยธาเพือ่ พิจารณาดาเนินการชีแ้ จงนายเทียรชัย ชมภูพวง ให้ตรง
ประเด็นทีไ่ ด้เคยเสนอความคิดเห็นไว้
สานักการโยธาได้มหี นังสือที่ กท 0905/อ.449 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 รายงานว่า
สานักการโยธาได้ตรวจสอบในเบือ้ งต้นแล้ว ถนนเอกชัยบริเวณทีผ่ รู้ อ้ งเสนอแนวคิดให้ก่อสร้างสะพานข้าม
ทางกลับรถ กายภาพของถนนมีเขตทางกว้างประมาณ 30 เมตร ขนาด 6 ช่องจราจร (ไป-กลับ ทิศทางละ
3 ช่องจราจร)
พร้อมเกาะกลางและทางเท้าทัง้ 2 ฝั ง่ โดยเชือ่ มต่อกับถนนสายหลักและสายรอง เช่น ถนนกาญจนา
ภิเษก
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ถนนบางบอน 1 เป็ นต้น ซึง่ ขณะนี้สานักการโยธาอยูร่ ะหว่างประสานงาน
กับสานัก
การจราจรและขนส่งในการสารวจเก็บข้อมูล ปริมาณการจราจรบริเวณทีผ่ รู้ อ้ งเสนอมา และจะได้นา
ข้อเสนอแนวคิดการก่อสร้างสะพานข้ามทางกลับรถของผูร้ อ้ งมาประกอบการพิจารณาแก้ไขปั ญหา
การจราจรใน
ถนนเอกชัยดังกล่าวต่อไป และได้โทรศัพท์แจ้งนายเทียรชัย ชมภูพวง ทราบแล้ว เมือ่ วันที่ 8 มกราคม
2558
.
คณะกรรมการฯ ได้รบั ทราบรายงานการชีแ้ จงของสานักการโยธาแล้ว และเห็นสมควรมี
หนังสือแจ้งให้นายเทียรชัย ชมภูพวง ทราบ

6. เรื่อง การก่อสร้างคอนโดมิ เนี ยม ถนนพระราม 3
คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองได้รบั มอบหมายจากประธานสภา
กรุงเทพมหานคร
ให้พจิ ารณากรณีประชาชนผูเ้ ดือดร้อนร้องเรียนการก่อสร้างคอนโดมิเนียมถนนพระราม 3 ใกล้วดั ปริวาส
เขตยานนาวา ทาการก่อสร้างทัง้ คืนมีการขนดิน ทราย และทาตกหล่นอยูบ่ นถนน เกิดฝุ่ นเป็ นจานวนมาก
คณะกรรมการฯได้มหี นังสือสอบถามข้อเท็จจริงและการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก
สานักงานเขตยานนาวา โดยได้รบั รายงานดังนี้

-๙สานักงานเขตยานนาวาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีการก่อสร้างคอนโด ยู
ดีไลท์
ใกล้วดั ปริวาส ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา โดยผูร้ บั เหมาก่อสร้างได้ดาเนินการขุด
เจาะพืน้
เพือ่ ลงเสาเข็ม มีการใช้รถบรรทุกขนดินจากการขุดหลุมออกจากบริเวณสถานทีก่ ่อสร้าง มีเศษดินตก
หล่นจาก
รถบรรทุกและเศษดินติดล้อรถบรรทุกตกหล่นบนผิวการจราจร เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายเทศกิจได้ดาเนินการตาม
อานาจ
หน้าที่ โดยเรียกผูร้ บั ผิดชอบมาเปรียบเทียบปรับข้อหากระทาเศษวัสดุตกหล่นบนผิวจราจรตามมาตรา
13 แห่ง
พระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 จานวน 2
ครัง้
ครัง้ ละ 5,000 บาท เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2558 และเมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และแจ้งให้
นายสุชน ดาวรัตนหงษ์ วิศวกรผูค้ วบคุมงานแก้ไขปั ญหา ให้ทาความสะอาดผิวจราจรทีม่ เี ศษดินตกหล่น
จัดคนงานกวาดและฉีดน้าล้าง ฉีดน้าพรมพืน้ ป้ องกันฝุ่ นฟุ้งกระจายและให้จดั ทาทีล่ า้ งล้อรถบรรทุกก่อน
ออก
จากบริเวณทีก่ ่อสร้าง ผูร้ บั ผิดชอบได้ทาบ่อล้างล้อชัวคราวและจะจั
่
ดทาบ่อล้างล้อถาวรโดยเร็วเมือ่ นาวัสดุ
อุปกรณ์ออกบริเวณทีจ่ ะทาบ่อถาวร เนื่องจากสถานทีจ่ ากัดทัง้ นี้ เจ้าหน้าทีเ่ ทศกิจได้เข้าไปตรวจสอบ
แก้ไข
ปั ญหาอย่างต่อเนื่องทุกวันมาโดยลาดับพร้อมทัง้ ได้กาชับและดูแลให้มกี ารดาเนินการป้ องกันเพือ่ มิให้เกิด
ปั ญหา
ทาให้ประชาชนเดือดร้อน ซึง่ ในขณะนี้ปัญหาความเดือดร้อนได้รบั การแก้ไขจนอยูใ่ นสภาวะปกติ
คณะกรรมการฯ ได้รบั ทราบการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วและได้
มอบ
ให้คณะอนุกรรมการการโยธาและผังเมือง ชุดที่ 2 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิม่ เติมเพือ่ รายงานประธานสภา
กรุงเทพมหานครทราบต่อไป
7. เรื่อง ชาวชุมชนไทยร่มเย็นร้องเรียนกรณี ได้รบั ความเดือดร้อนราคาญจากการก่อสร้าง
บ้านจัดสรรท้ายซอยคู้บอน 25
คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองได้รบั การร้องเรียนจากชาวชุมชนไทยร่มเย็น ซอย
คูบ้ อน
25 เขตคันนายาว ว่าได้รบั ความเดือดร้อนจากการทีร่ ถบรรทุกขนาด 6-10 ล้อ บรรทุกวัสดุก่อสร้างเข้า
ออก
บริเวณแยก 6 และแยก 8 ทุกวันเพือ่ ดาเนินการก่อสร้างบ้านจัดสรรบริเวณท้ายซอยคูบ้ อน 25 ซึง่ อยูใ่ น
พืน้
ทีร่ บั ผิดชอบของเขตบางเขน ทาให้ถนนเสียหาย ยุบตัว เกิดหลุม และรอยร้าวโดยขอความอนุเคราะห์
ผูบ้ ริหาร

- ๑๐ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทบทวนและระงับการก่อสร้างเพือ่ คลีคลายปั ญหาความเดือดร้อนในประเด็นต่าง
ๆ
ดังนี้
1. ซอยแคบไม่เหมาะสมต่อการเข้าออกของรถขนาดใหญ่
2. ให้หาเส้นทางอื่นทีไ่ ม่กระทบประชาชน
3. กายภาพไม่เหมาะสมในการก่อสร้างหมูบ่ า้ นเพราะอยูล่ กึ
4. รถบรรทุกสร้างปั ญหาด้านจราจรติดขัด

คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองได้เชิญสานักงานเขตคันนายาวและสานักงานเขต
บางเขน
ประชุมเพือ่ รายงานข้อเท็จจริงหารือแนวทางการแก้ไขปั ญหา และตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณทีม่ กี าร
ร้องเรียน
เมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องได้รายงานผลการดาเนินการสรุปได้ดงั นี้
1. สานักงานเขตบางเขน ได้รบั การร้องเรียนเรือ่ งการถมดินและบุกรุกคลองสาธารณะ
บริเวณ
ท้ายซอยคูบ้ อน 25 แยก 8 ได้ดาเนินการแก้ไขปั ญหาโดยการเชิญสานักงานเขตคันนายาว บริษทั
พฤกษา
เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) บริษทั ก.นาชัย จากัด ร่วมประชุมเมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และที่
ประชุม
มีมติให้บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ดาเนินการโดยใช้รถบรรทุกดินขนาด 6 ล้อในการ
ถมดิน
ให้ทาความสะอาดรถหลังจากถมดินแล้วเสร็จในแต่ละครัง้ พร้อมจัดพนักงานคอยทาความสะอาดถนน
และ
ช่วยการจราจร แต่เนื่องจากได้ตรวจสอบพบว่ายังไม่มกี ารอนุญาตให้ถมดิน จึงดาเนินการเปรียบเทียบ
ปรับเป็ น
เงิน 10,000 บาท
2. สานักงานเขตคันนายาวได้ลงพืน้ ทีแ่ ละประชุมร่วมกันประชาชนผูไ้ ด้รบั ความ
เดือดร้อน
จากการทีบ่ ริษทั เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ดาเนินโครงการ “ THE CONNECT 38” จานวน 2 ครัง้
เมือ่
วันที่ 22 มิถุนายน 2558 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 โดยประชาชนได้เสนอปั ญหาต่าง ๆ ดังนี้
1. พนักงานขับรถของบริษทั ถมดิน และรถขนส่งวัสดุไม่มมี ารยาท ไม่ยอมหลีกทางหรือ
หลบ
ให้รถของชาวบ้าน ขอให้มกี ารอบรมพนักงานขับรถ

- ๑๑ 2. ขอให้บริษทั หาจุดทาทางเชือ่ มและพิจารณาแก้ไขปั ญหาการจราจรในระยะยาวเพือ่
ระบาย
รถออกจากชุมชน
3. กรณีน้าหนักรถบรรทุกทาให้ถนนชารุด
4. กรณีบา้ นเรือนชารุดจะมีวธิ เี รียกร้องค่าเสียหายอย่างไร
5. โครงการนี้สามารถเกิดขึน้ ได้หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากถนนมีความแคบ สานักงาน
เขต
คันนายาวได้ดาเนินการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ดังนี้
1. แจ้งบริษทั ให้จดั รถขนส่งวัสดุเข้า-ออก ในวันจันทร์-วันศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 08.00-17.30 น. จัดเจ้าหน้าที่ รภป. ดูแลการจราจร 3 นาย จัดคนงาน
กวาดทาความสะอาดถนนตลอดเวลาขนถ่ายวัสดุ จัดการซ่อมแซมถนนส่วนทีช่ ารุดทันทีทเ่ี กิดความ
เสียหาย
2. อนุญาตให้รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 6 ล้อ และน้าหนักบรรทุกไม่เกิน 8 ตัน ใช้เส้นทาง
ในชุมชน
3. กรณีการเรียกค่าเสียหาย ให้เจ้าของบ้านทีช่ ารุดประสานประธานชุมชนและ
เจ้าหน้าทีข่ อง
บริษทั ประจาหน้างานตรวจสอบอาคารเบือ้ งต้น ถ่ายรูปและให้บริษทั เป็ นผูซ้ ่อมแซมกรณีขอเป็ นเงินค่า
ซ่อมแซม
ต้องมีการประเมินค่าซ่อมเสนอก่อน
4. มอบแผนทีก่ ารสารวจเส้นทางลัดให้บริษทั พิจารณา 3 เส้นทาง คือ ออกทางซอยคู้
บอน
21 และ 23 หรือซอยคูบ้ อน 27
5. อนุญาตให้ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองหกขุดกว้าง 12.00 เมตร เรียกเก็บเงิน
ค่าบารุงรักษาสะพานไว้รอ้ ยละ 50 ของค่าก่อสร้างเป็ นเงิน 1,185,750 บาทและอนุญาตให้ใช้ทางซอย
คูบ้ อน 25 โดยเรียกเก็บเงินค่าประกันความเสียหายไว้เป็ นเงิน 1,193,000 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่าสานักงานเขตคันนายาวและสานักงาน
เขต
บางเขนควรกากับ ดูแลบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ให้ดาเนินการแก้ไขปั ญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชนให้เป็ นไปตามข้อตกลงร่วมกัน ดาเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนทีช่ ารุดเสียหายหรือจ่ายเงิน
ค่าชดเชยความเสียหายโดยเร็วก่อนทีโ่ ครงการจะดาเนินการแล้วเสร็จและให้คงสภาพลารางคลองหกขุด
เป็ น
ทางระบายน้าไว้ตามเดิม

8. เรื่อง ร้องเรียนกรณี การตอกเสาเข็มคอนโดสร้างใหม่ ในซอยองครักษ์ 5
ซอยสามเสน 28 บางกระบือ เขตดุสิต

- ๑๒ คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองได้รบั มอบหมายจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
ให้
พิจารณากรณีคุณสมลักษณ์ สงวนษรี ร้องเรียนการตอกเสาเข็มคอนโดสร้างใหม่ ในซอยองครักษ์ 5
ซอยสามเสน 28 บางกระบือ เขตดุสติ ทาให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงกับการก่อสร้างได้รบั ความ
เดือดร้อน
จากการตอกเสาเข็ม ทาให้เกิดความสันสะเทื
่
อน บ้านหลายหลังสันคลอน
่
มีน้าโคลนกระเด็นสกปรก
คณะกรรมการฯ ได้มหี นังสือสอบถามข้อเท็จจริง และแนวทางการแก้ไขปั ญหาจากสานักงานเขตดุสติ
สรุปได้วา่
กรณีการร้องเรียนดังกล่าวเป็ นการก่อสร้างอาคารชนิดตึก 5 ชัน้ เพือ่ พักอาศัย ได้รบั
อนุญาตตามใบอนุญาตที่ ด9/2558 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 มีนางกฤติกา เลิศเกียรติพานิชย์
เป็ นเจ้าของอาคาร ได้มกี ารเข้าตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง เจาะเสาเข็ม ได้ประสานเจ้าของอาคารให้
ก่อสร้าง และระมัดระวังในเรือ่ งเสียง ฝุ่ นละออง และเก็บเศษดิน วัสดุตกหล่นเพือ่ มิให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ราคาญ
แก่ผพู้ กั อาศัยข้างเคียงแล้ว ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างฐานราก เสาเข็มเจาะแล้วเสร็จ และจะได้
ติดตาม
ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เพือ่ มิให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญต่อผูพ้ กั อาศัยบริเวณข้างเคียง
ต่อไป
คณะกรรมการฯได้พจิ ารณาแล้ว มีความเห็นว่าสานักงานเขตดุสติ ได้ดาเนินการแก้ไข
ปั ญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว และเห็นสมควรมีหนังสือแจ้งผูร้ อ้ งเรียนทราบต่อไป
9. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ศึกษาญัตติ ร่างข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง กาหนดบริ เวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารบางชนิ ดหรือบางประเภทใน
พืน้ ที่บางส่วนในท้องที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อและแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
ก่อนรับหลักการ
ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครได้มหี นังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ กท 1706/2427 ลงวันที่ 22
ตุลาคม 2558 ได้เสนอร่างข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพืน้ ทีบ่ างส่วนในท้องทีแ่ ขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ และแขวงถนนนครไชย
ศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... เพือ่ ขอรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ประธานสภา
กรุงเทพมหานครได้บรรจุเป็ นวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานครในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครัง้ ที่ 4) ประจาปี พทุ ธศักราช 2558 เมือ่ วันพุธที่ 28
ตุลาคม 2558 และทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการ
การโยธาและผังเมืองศึกษาญัตติ
ดังกล่าวก่อนให้ความเห็นชอบ โดยกาหนดระยะเวลาในการพิจารณา 60 วัน
ความเป็ นมา

- ๑๓ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทถ่ี นนสามเสนตัดกับถนน
ทหาร บริเวณสีแ่ ยกเกียกกาย เขตดุสติ ซึง่ บริเวณพืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็ นย่านทีอ่ ยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก เป็ น
พืน้ ทีร่ มิ แม่น้าเจ้าพระยา ซึง่ มีศกั ยภาพ ในการพัฒนาเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทอาคารสูง และอาคารขนาด
ใหญ่เพิม่ ขึน้ ในอนาคต ตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2556 ดังนัน้ เพื่อป้ องกัน ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย และภูมทิ ศั น์ของเมือง
ตลอดจนสิง่ ปลูกสร้างทีอ่ าจจะเกิดขึน้ บริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภา สมควรกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
อาคารทีม่ คี วามสูงอันจะบดบังความสง่างามของอาคารรัฐสภา

1. รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง กาหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพืน้ ทีบ่ างส่วนใน
ท้องทีเ่ ขตบางซื่อ เขตดุสติ และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2554
2. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับใช้ภายในหนึ่งปี นับแต่
วันที่ 29 มกราคม 2554 – 28 มกราคม 2555 ในระยะเวลาดังกล่าวที่ผ่านมาประกอบกับใน
ปั จจุบนั
ไม่ปรากฏว่า กรุงเทพมหานครได้มกี ารออกข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครเพือ่ รองรับ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างไร
ข้อกฎหมาย
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ น
การใช้อาคารบางชนิ ดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่ว นในท้อ งที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต และเขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 19 มกราคม 2554 โดยมีผลบังคับใช้ภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีป่ ระกาศ
มีผลบังคับใช้
2. พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 13 กาหนดว่า ในกรณีทส่ี มควร
ห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใดใน
บริเวณหนึ่งบริเวณใด แต่ยงั ไม่มกี ฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ ้องถิน่ กาหนดการตามมาตรา 8 (10)
ให้รฐั มนตรีโดยคาแนะนาของอธิบ ดีก รมโยธาธิก ารหรือ เจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่น แล้ว แต่ ก รณี มี
อานาจประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษา ห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในบริเวณนัน้ เป็ นการชัวคราวได้
่
และให้ดาเนินการออก
กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีป่ ระกาศนัน้ มีผลใช้บงั คับ
ถ้าไม่มกี ารออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ให้
ประกาศดังกล่าวเป็ นอันยกเลิก
ข้อพิ จารณาและแนวทางดาเนิ นการ
1. คณะกรรมการฯ ได้เชิญสานักผังเมือง สานักการโยธา สานักงานเขตดุสติ ประชุมและ
ลงพืน้ ทีส่ ารวจบริเวณโดยรอบการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ทงั ้ ทางบกและทางน้า เมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน

- ๑๔ 2558 ปรากฏว่าในระยะจากริมฝั ง่ แม่น้าเจ้าพระยา ไม่มกี ารก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ได้สอบถาม
สานักผังเมืองถึงเหตุผลในการกาหนดพื้นที่บงั คับใช้ไม่เท่ากับพื้นที่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
และได้รบั การชีแ้ จงว่าได้คานึงถึงผลกระทบและความเห็นของประชาชน โดยได้สารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ขตดุสติ บางซื่อ และบางพลัด เมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2556 ด้วยการทอด
แบบสอบถามประชาชนจานวน 466 ราย ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการออกข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เพือ่ ควบคุมความสูงของอาคาร มิให้บดบังภูมทิ ศั น์ของรัฐสภา และลดความหนาแน่น
ของอาคารในบริเวณโดยรอบรัฐสภา
ในส่วนของสานักการโยธาได้มโี ครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณ
สีแ่ ยกเกียกกาย ตัวสะพานตรงกลางข้ามแม่น้าสูง 13 เมตร ความสูงของตัวสะพานจากพืน้ ถนน 7.50
เมตร (จากพืน้ ดินไม่รวมแบริเออร์และแผ่นกันเสียง) ระยะห่างจากโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาประมาณ
70 - 100 เมตร รูปแบบของสะพานมีขนาดไม่บดบังทัศนียภาพของอาคารรัฐสภา
2. คณะกรรมการฯ ได้เชิญนิตกิ รของสานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมาให้
ข้อมูลกรณีการสิน้ สภาพการบังคับใช้ของประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าเป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 มาตรา 13 และการกาหนดความสูงของสะพานข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยา ได้รบั การยกเว้นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นผ่อนผัน หรือกาหนดเงื่อนไขในการ
ปฏิบตั ิต ามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

3. คณะกรรมการฯ ได้ขอสาเนาแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในการออก
ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครจากสานักผังเมือง และสานักผังเมืองได้มหี นังสือ ที่ กท 1706/2571 ลงวันที่
13 พฤศจิกายน 2558 ชีแ้ จงว่า เจ้าหน้าทีท่ ด่ี าเนินการสารวจความคิดเห็นของประชาชนจานวน 466 ชุด
ได้นาผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนไปสังเคราะห์เป็ นผลการสารวจไว้ โดยสรุปได้ดงั นี้
- จานวนแบบสอบถาม 466 ชุด ประกอบด้วยพืน้ ทีเ่ ขตบางซื่อ 223 ราย (47.85%)
พืน้ ทีเ่ ขตดุสติ 149 ราย (31.98%) และพืน้ ทีเ่ ขตบางพลัด 94 ราย (20.17%)
- สิทธิในการครอบครองทีด่ นิ เจ้าของทีด่ นิ 215 ราย (43.14%) เช่ารายเดือนจาก
สานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยแ์ ละวัดจันทร์สโมสร 154 ราย (33.05%) เช่าระยะยาวรายปี จาก
สานักงานทรัพย์สนิ ฯ และโรงพยาบาลสงฆ์ 59 ราย (12.66%) และเป็ นผูอ้ าศัย 38 ราย (8.15%)
- ทราบว่าจะมีการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 393 ราย (84.33%) และไม่ทราบ
73 ราย (15.67%)
- ไม่ทราบว่าบริเวณทีอ่ ยูใ่ นปั จจุบนั เคยมีประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ 297 ราย
(63.73%) และทราบว่าเคยมีประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ 169 ราย (36.27%)
- เห็นด้วยกับการทีก่ รุงเทพมหานครจะออกข้อบัญญัตฯิ เพือ่ รักษาสภาพแวดล้อม
และ
ภูมทิ ศั น์บริเวณโดยรอบ 427 ราย (91.67%) ไม่เห็นด้วย 39 ราย (8.37%)
- เห็นด้วยกับการออกข้อบัญญัตฯิ ควบคุมความสูงของอาคารมิให้บดบังภูมทิ ศั น์ของ
รัฐสภา และลดความหนาแน่นของอาคารในบริเวณโดยรอบรัฐสภา 424 ราย (90.99%) ไม่เห็นด้วย 42
ราย (9.01%)

- ๑๕ - เห็นด้วยกับการส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาพืน้ ทีใ่ นแนวราบแทนการสร้างอาคารสูง 425
ราย (91.20%) ไม่เห็นด้วย 41 ราย (8.80%)
ส่วนแบบสอบถามได้ดาเนินการสะสางเอกสารไปพร้อมกับกิจกรรมเพือ่ พัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน (5ส) ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้ว ไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ตามต้องการ
4. คณะกรรมการฯ ได้เชิญสานักผังเมืองมาให้รายละเอียดเพิม่ เติมอีกครัง้ หนึ่ง เมือ่ วันที่
27 พฤศจิกายน 2558 ในประเด็นการออกข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครล่าช้า นางสุภาวดี ขุนพรหม
ผูอ้ านวยการกองควบคุมทางผังเมือง ได้รายงานว่ากระทรวงมหาดไทยได้มหี นังสือที่ มท 0710/2883
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554 ขอให้กรุงเทพมหานครดาเนินการออกข้อบัญญัตใิ ช้บงั คับต่อจากประกาศ
กระทรวงมหาดไทย สานักการโยธาได้มหี นังสือที่ กท 0907/01950 ลงวันที่ 27 เมษายน 2554 เสนอ
ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชาตินัย เนาวภูต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบตั ริ าชการแทนปลัด
กรุงเทพมหานคร) ว่าประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้าง ทัง้ ในส่วนเอกชน
กระทบกับการจากัดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล รวมถึงผลกระทบต่อประชาชนหรือ
ผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้มกี ารพัฒนาพืน้ ทีไ่ ปก่อนหน้านี้ ทาให้เสียโอกาสและเกิดความไม่เป็ นธรรม อีกทัง้
พืน้ ทีบ่ ริเวณดังกล่าวมีพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความปลอดภัยในราชการทหารพุทธศักราช 2478 และ
ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบาง
ชนิด บางประเภทริมฝั ง่ แม่น้าเจ้าพระยาทัง้ สองฝั ง่ ฯลฯ พ.ศ. 2542 จึงควรพิจารณาให้รอบคอบ แต่หากมี
เหตุผลความจาเป็ นจะต้องออกข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร ควรมีการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียด
ประกาศกระทรวงมหาดไทยให้มคี วามยืดหยุ่นและมีผลกระทบต่อส่วนรวมน้อยทีส่ ดุ ทัง้ ไม่ทาให้เสีย
ทัศนียภาพของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

สานักผังเมืองได้เชิญหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องประชุมการพิจารณาความเหมาะสมในการ
ออกข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร บริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่
ประชุม
มีมติให้มกี ารออกข้อบัญญัตเิ พือ่ ให้มกี ารบังคับใช้แทนประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ใน
เรือ่ งการกาหนดบริเวณ
ในข้อบัญญัตคิ วรมีการทบทวนและกาหนดขอบเขตให้เหมาะสมและไม่รดิ รอนสิทธิของประชาชนมาก
เกินไป และคณะผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานครได้มมี ติเมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 ให้ตงั ้ คณะทางานพิจารณา
ความเหมาะสมของร่างข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร และให้พจิ ารณาถึงการจัดทาประชาพิจารณ์ และ
คณะผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานครได้มมี ติเมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบในหลักการตามร่างข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรือ่ ง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพืน้ ที่
บางส่วนในท้องทีแ่ ขวง
บางซื่อ เขตบางซื่อ และแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้สอบถามถึงประเด็นกฎหมายอื่นว่า มีการบังคับในบริเวณ
นี้หรือไม่ ได้รบั การชีแ้ จงว่ามีขอ้ บัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมฝั ง่ แม่น้าเจ้าพระยาทัง้ สองฝั ง่ ฯลฯ พ.ศ. 2542 กาหนดให้ภายใน

- ๑๖ ระยะไม่เกิน 15 เมตร จากริมฝั ง่ แม่น้าเจ้าพระยาให้ก่อสร้างอาคารสูงไม่เกิน 8 เมตร และระยะเกิน 15
เมตรขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 45 เมตร ก่อสร้างอาคารสูงไม่เกิน 16 เมตร และกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 บังคับในทีด่ นิ ประเภท ย.8 และ พ.3
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง พบว่า กระทรวงมหาดไทยได้มี
ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือ
บางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสติ และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ลง
วันที่ 19 มกราคม 2554 โดยมีผลบังคับใช้ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ประกาศมีผลบังคับใช้ เมือ่ สิน้
สภาพการบังคับใช้แล้ว ไม่มขี อ้ บัญญัตทิ อ้ งถิน่ บังคับใช้ ผูป้ ระกอบการสามารถขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
สูงหรืออาคารขนาดใหญ่ ไ ด้ แ ละเมื่อ วัน ที่ 22 ธัน วาคม 2558 คณะกรรมการฯ ทราบอย่ า งไม่ เ ป็ น
ทางการว่ า กระทรวงมหาดไทยได้มหี นังสือที่ มท 0706/18481 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เรียน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรือ่ ง ร่างกฎกระทรวงกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพืน้ ทีบ่ างส่วนในท้องทีเ่ ขตบางซื่อ เขตดุสติ และเขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... เพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณา ซึง่ ต่อมาสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มี
หนังสือที่ นร 0503/37378
ลงวันที่ 21 ตุ ลาคม 2558 เรียน รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทย ว่าตามทีไ่ ด้เสนอร่างกฎกระทรวงกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ น
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพืน้ ทีบ่ างส่วน
ในท้องทีเ่ ขตบางซื่อ เขตดุสติ และเขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... เพือ่ ดาเนินการนัน้ ส่วนราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้องได้เสนอ
ความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดว้ ยแล้ว คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม
2558 อนุมตั หิ ลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้สง่ สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองจึงเห็นสมควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตนิ ้ี และ
ตัง้
คณะกรรมการวิสามัญเพือ่ พิจารณาร่างข้อบัญญัตนิ ้ี โดยเห็นสมควรนาผลการศึกษาเบือ้ งต้นประกอบการ
พิจารณาด้วย

อนึ่ง ก่อนรับหลัก การ ปรากกฎว่าร่างข้อบัญญัติเบื้องต้น หลักการและเหตุผลใน
ร่างข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารบางชนิดหรือบาง

- ๑๗ ประเภท ในพืน้ ทีบ่ างส่วนในท้องที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ และแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
ทีเ่ สนอมานัน้ มีพน้ื ทีค่ รอบคลุมเฉพาะแขวงบางซื่อ เขตบาง
ซื่อ และแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงเขตบางพลัด ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยทีเ่ คยประกาศไว้ จึงเห็นสมควรให้ฝ่ายบริหาร
ไปปรับปรุงบันทึกหลักการ
และเหตุผลในเรือ่ งดังกล่าว ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงมหาดไทยต่อไป
คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการฯ ต่อสภา
กรุงเทพมหานคร
ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ ที่ 1) ประจาปี พทุ ธศักราช 2559
เมือ่ วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 และทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารถอนร่างข้อบัญญัตฯิ กลับไป
พิจารณาใหม่

คณะกรรมการฯ ได้ลงพืน้ ทีพ่ ร้อมด้วยผูแ้ ทนสานักการโยธา ผูแ้ ทนสานักงานเขตหนองแขม และผูแ้ ทน
เทศบาลตาบลสวนหลวง เพือ่ ตรวจดูสภาพสะพานข้ามคลองศรีสาราญ

- ๑๘ -

คณะกรรมการฯ ได้ลงพืน้ ทีพ่ ร้อมด้วยผูอ้ านวยการเขตทวีวฒ
ั นา เพือ่ ตรวจดูสภาพถนนอักษะ

- ๑๙ -

- ๒๐ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารสานักผังเมืองและผูบ้ ริหารสานักการศึกษา เพือ่ รับทราบข้อมูล
ภารกิจด้านผังเมือง และด้านการศึกษา

- ๒๑ คณะกรรมการฯ ประชุมและได้ลงพืน้ ทีพ่ ร้อมด้วยอานวยการเขตจตุจกั ร เพือ่ ตรวจดูสภาพถนนซอยต่าง ๆ

