
 
สรุปผลงาน 

คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรยีบร้อย 
ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๘ 

___________________ 
 
  สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
ในคราวประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่๑) ประจ าปีพทุธศกัราช 255๗  
เมือ่วนัพุธที ่๘ ตุลาคม 255๗ ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร  จ านวน  ๕  คน  ดงันี้ 
   ๑. พลต ารวจตร ีประสพโชค พรอ้มมลู   ประธานกรรมการ 

2. พลต ารวจโท พลบรูณ์  ช านาญกูล   รองประธานกรรมการ 
  3. นายค ารณ   โกมลศุภกจิ กรรมการ 
  4. นายเชนทร ์   วพิฒัน์บวรวงศ ์ กรรมการ 

๕. เรอืโท วารนิทร ์  เดชเจรญิ กรรมการและเลขานุการ 
   ต่อมา เรอืโท วารนิทร ์ เดชเจรญิ ไดข้อลาออก ท าใหต้ าแหน่งในคณะกรรมการการ
ปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยวา่งลง ดงันัน้ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุม
สามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่๑) ประจ าปีพทุธศกัราช 2558 เมือ่วนัพุธที ่7 ตุลาคม 255๗ ทีป่ระชุมจงึไดม้มีติ
ตัง้ นายสมบรูณ์ 
ม่วงกล ่า เป็นกรรมการแทนในต าแหน่งทีว่า่ง  
 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑. นางสาวมณีรัตน์  ศรีกำเหนิด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรงุเทพมหานคร 

  ๒. นางนิตยา    ชำนาญด ี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน ๓ คณะ ประกอบด้วย 
   1. คณะอนุกรรมการความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิและการมสีว่นรว่มของ
ประชาชน  
               มหีน้าทีศ่กึษา ตรวจสอบ รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการของ
กรุงเทพมหานคร  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 



จดัท า-ขอ้เสนอแนะ มาตรการทัง้เชงินโยบายและเชงิปฏบิตั ิเพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันาการด าเนินการ
ในดา้นนี้ 
ของกรุงเทพมหานครใหด้ยีิง่ขึน้ ต่อคณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยเพือ่
ด าเนินการต่อไป รวมทัง้การตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทุกข ์ของประชาชน ตามทีป่ระธานสภา
กรุงเทพมหานครหรอืประธานคณะกรรมการฯ มอบหมาย และประมวลเรือ่งเสนอต่อคณะกรรมการฯ 
เพือ่ด าเนินการในสว่น 
ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป ตลอดจนภารกจิอื่นตามทีค่ณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยม ีพลต ารวจตร ีประสพโชค   
พรอ้มมลู  เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
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   2. คณะอนุกรรมการดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
           มหีน้าทีศ่กึษา ตรวจสอบ รวบรวมขอ้มลูการด าเนินการของกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกบั 
การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในเขตกรุงเทพมหานคร จดัท าขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ข
และพฒันามาตรการและแนวทางการปฏบิตังิานทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตักิาร น าเสนอ
คณะกรรมการฯ เพือ่ด าเนินการต่อไป รวมทัง้การตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทุกข ์ของประชาชน 
ตามทีป่ระธานสภากรุงเทพ- 
มหานครหรอืประธานคณะกรรมการฯ มอบหมาย และประมวลเรือ่งเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ด าเนินการ 
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป ตลอดจนภารกจิอื่นตามทีค่ณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยม ีพลต ารวจโท พลบรูณ์  
ช านาญกูล  เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
    3. คณะอนุกรรมการดา้นการจดัระเบยีบสงัคมและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของเมอืง  
            มหีน้าทีศ่กึษา ตรวจสอบ รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการดา้นการจดัระเบยีบ
สงัคม 
และความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของเมอืงในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ทางเทา้ ทีส่าธารณะ ป้ายโฆษณา  
การบุกรุกคคูลอง จกัรยานยนตร์บัจา้ง สถานบรกิาร สถานประกอบการทีก่่อใหเ้กดิเหตุเดอืดรอ้น ร าคาญ เป็น
ตน้ รวมทัง้การตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทุกข ์ของประชาชน ตามทีป่ระธานสภากรงุเทพมหานครหรอื
ประธาน- 
คณะกรรมการฯ มอบหมาย และประมวลเรือ่งเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ด าเนินการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
ตลอดจนภารกจิอื่นตามทีค่ณะกรรมการฯ มอบหมาย  โดยม ีนายเชนทร ์ วพิฒัน์บวรวงศ ์เป็นประธานอนุ
กรรมการฯ 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมการฯ  
   คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ รับทราบข้อมูล ติดตาม 
ความคืบหน้าในการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ในประเด็นดังนี้ 



    ๑. ย่ืนญตัติขอให้กรงุเทพมหานครเร่งรดัด าเนินการเตรียมความพร้อมรบัผลกระทบค า
ตดัสิน 
ของอนุญาโตตลาการระหว่างประเทศ กรณีรถและเรือดบัเพลิง ซึง่สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้
คณะกรรมการ 
วสิามญัพจิารณาญตัตดิงักล่าว ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่2 (ครัง้ที ่2)  
ประจ าปีพทุธศกัราช 2558 เมือ่วนัพุธที ่๘ เมษายน 2558 โดยคณะกรรมการวสิามญัฯ ได้ต้ังคณะอนุกรรมการ 
จำนวน ๓ คณะ ประกอบด้วย 
       1.1 คณะอนุกรรมการศกึษาโครงสรา้ง อตัราก าลงั และระบบงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั 
กรุงเทพมหานคร 
       1.2 คณะอนุกรรมการวางแผน จดัระบบการซ่อมและบ ารุงรกัษาเครือ่งมอือุปกรณ์การ
ป้องกนั-และบรรเทาสาธารณภยั 
      1.3 คณะอนุกรรมการศกึษาเกีย่วกบัอุปกรณ์และเครื่องมอืในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั 
ของส านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักรุงเทพมหานคร 
 
  2. รับทราบการด าเนินงานของส านักพฒันาสงัคม  
       - ภารกจิดา้นการสรา้งอาชพีใหป้ระชาชนมคีวามเป็นอยูอ่ย่างยัง่ยนืตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง จะเน้นเพือ่ใหป้ระชาชนพึง่ตนเองได ้ประกอบดว้ย 
        1) การสง่เสรมิอาชพีและพฒันาผลติภณัฑ ์ 
                           2) สง่เสรมิเกษตรกรรม  
        3) ศกึษาอาชพี    
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   - ภารกจิดา้นการสง่เสรมิการท างานดา้นพฒันาสงัคมดว้ยกระบวนการมสีว่นรว่มจาก 
ทุกภาคสว่น เพือ่ใหชุ้มชนทีจ่ดทะเบยีนในกรุงเทพมหานครทัง้หมด 2,057 ชุมชน มคีวามเขม้แขง็ ประกอบดว้ย 
        1) การสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพชุมชน  
        2) พฒันาเศรษฐกจิชุมชน  
  - แนวทางและขัน้ตอนการจดัท าแผนแมบ่ทชุมชนพึง่ตนเองตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
  โครงการแผนชุมชนพึง่ตนเองตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
        1) ขัน้ตอนการท าแผนชุมชนของชุมชน 
   1.1) คดัเลอืกแกนน าชุมชนและอบรมเป็นวทิยากรกระบวนการ  
   1.2) จดัเวทเีรยีนรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจ เพือ่ประชุมชีแ้จงกบัประชาชนในชุมชน 
   1.3) ส ารวจขอ้มลู คน้หาปัญหา คดิสาเหตุแห่งปัญหา หาแนวทางแกไ้ขปัญหา  



   1.4) จดัท ากจิกรรม/โครงการ/แผนงาน หรอืเรยีกวา่ “การยกรา่งแผนชุมชน” ทีส่ามารถ
แกไ้ขปัญหาตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ภายในชุมชนในแต่ละดา้น  
   1.5) จดัท าเวทปีระชาพจิารณ์ เพือ่ชีแ้จง น าเสนอแผนชุมชนทีจ่ดัท าขึน้ให้
สมาชกิ 
ในชุมชนไดร้ว่มกนัพจิารณาและลงมตใิหค้วามเหน็ชอบ  
   1.6) เสนอแผนชุมชนใหค้ณะกรรมการอ านวยการจดัท าแผนชุมชนระดบัเขต
พจิารณาความเป็นไปไดแ้ละเหมาะสม โดยพจิารณาโครงการทีใ่ชง้บประมาณไม่เกนิ 200,000 บาท  
   1.7) ส านักงานเขตเสนอแผนต่อส านักพฒันาสงัคม เพื่อใหต้รวจสอบความ
ถูกตอ้งของโครงการและเอกสารประกอบโครงการ  
   1.8) อนุมตัแิผนและน าสูก่ารปฏบิตั ิโดยส านกัพฒันาสงัคมสง่โครงการไปส านกั-
งบประมาณกรุงเทพมหานครเพือ่ขอจดัสรรงบประมาณ  เมือ่ส านกังบประมาณฯ ตรวจสอบแลว้ด าเนินการ 
โอนงบประมาณใหแ้ก่ส านกังานเขต  
   1.9) ตดิตามและประเมนิผลกจิกรรม ชุมชนรายงานผลการด าเนินงานให ้
ส านกังานเขตทราบเพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งและรายงานส านกัพฒันาสงัคม 
          2) ผลการด าเนินงาน ตัง้แต่ปี 2548 - 2557 สามารถด าเนินการอบรมสมัมนา 
ใหค้วามรูใ้นการจดัท าแผนชุมชนพึง่ตนเองฯ ใหก้บัผูน้ าชุมชนไดท้ัง้หมด 1,488 ชุมชน 
 
    3. รบัทราบการให้บริการด้านปกครองและทะเบียนของกรงุเทพมหานคร  
      ส านกังานปกครองและทะเบยีนมอี านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการศกึษา ปรบัปรุง ก ากบั ตดิตาม 
ประเมนิผล สนบัสนุน  ตรวจสอบ ประสานงาน และด าเนินการเกีย่วกบัการทะเบยีนปกครอง การทะเบยีน
ราษฎร การทะเบยีนทัว่ไป การปกครองทอ้งที ่การวางแผน การประสานงานและอ านวยการเลอืกตัง้และการ
ท าประชามต ิงานความมัน่คงภายใน งานราชการสว่นภูมภิาค และหน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดร้บัมอบหมาย 
โดยแบ่งสว่นราชการออกเป็น  
 - สว่นการปกครองและเลอืกตัง้ มอี านาจหน้าทีด่า้นการปกครอง การเลอืกตัง้ 
       - สว่นบรหิารการทะเบยีน มอี านาจหน้าทีเ่กีย่วกบังานตรวจการงานทะเบยีน งาน
วชิาการและคด ีงานสง่เสรมิและสนบัสนุนงานบรกิารดา้นทะเบยีน   
 - สว่นความมัน่คงภายในและราชการสว่นภูมภิาค มอี านาจหน้าทีเ่กีย่วกบังานความมัน่คง-
ภายใน เป็นส านกังานผูอ้ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในกรุงเทพมหานคร (ผอ.รมน.กทม.) งานทะเบยีน 
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เพือ่ความมัน่คงและรวบรวมสถติเิกีย่วกบัทะเบยีนมูลนิธ ิสมาคม มสัยดิ ศาลเจ้า ทะเบยีนครอบครวั 
ทะเบยีน-พนิัยกรรม ทะเบยีนนิตกิรรม ทะเบยีนสตัว ์งานราชการสว่นภมูภิาค  
 โครงการพฒันาปรบัปรุงการใหบ้รกิารส านกังานเขตเป็นศนูยบ์รกิารของกรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Service Center) : นโยบายการปรบัปรุงใหบ้รกิารของส านกังานเขตเริม่ด าเนินการเมือ่ปี พ.ศ. 
2549  
โดยคณะกรรมการการปรบัปรุงการใหบ้รหิารของส านกังานเขตมมีตใิห ้ เปลีย่นรปูแบบจากศนูยบ์รกิาร



แบบจุดเดยีว-เบด็เสรจ็ เป็นศนูยบ์รกิารกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) และรวมงานบรกิารของ 
8 ฝ่าย มาไว ้ 
ณ ทีเ่ดยีวกนั ไดแ้ก่ ฝ่ายทะเบยีน ฝ่ายรายได ้ฝ่ายโยธา ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสิง่แวดลอ้มฯ ฝ่ายการคลงั ฝ่ายเทศกจิ 
และ 
ฝ่ายพฒันาชุมชนฯ ซึง่ด าเนนิการปรบัปรุงศนูยบ์รกิารกรงุเทพมหานครและเปิดใหบ้รกิารแลว้ จ านวน 15 
ส านกังานเขต อยูร่ะหวา่งด าเนินการปรบัปรุง 5 ส านกังานเขต  
  โครงการขยายการบรกิารดา้นงานทะเบยีนโดยเพิม่จุดบรกิารด่วนมหานคร (Bangkok  
Express Service) : ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขมุพนัธุ ์บรพิตัร) มอบ 6 นโยบาย และ 10 
มาตรการ-เร่งด่วน “รว่มสรา้งกรุงเทพ โดยมาตรการเร่งด่วนที ่7 ไดก้ าหนดให ้“เพิม่จุดบรกิารงานทะเบยีน
ราษฎรในหา้งสรรพสนิคา้” ส านักงานปกครองและทะเบยีนไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัผดิชอบการ
ด าเนินการตามมาตรการเร่งด่วนรว่มกบัส านกังานเขตโดยการเปิดจุดบรกิารด่วนมหานคร (Bangkok Express 
Service) ให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดบรกิารแลว้ 6 แห่ง ไดแ้ก ่ศาลาวา่การ
กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร  สถานีรถไฟฟ้าสยาม เขตปทุมวนั  สถานีรถไฟฟ้าหมอชติ เขตจตุจกัร สถานี
รถไฟฟ้าพรอ้มพงษ์ เขตคลองเตย  ศนูยก์ารคา้พาราไดซ ์พารค์ เขตประเวศ  และหา้งสรรพสนิคา้ซคีอนบาง
แค เขตภาษเีจรญิ โดยเปิดให้บรกิาร 
ทุกวนั ไม่เวน้วนัหยุดราชการ ตัง้แต่เวลา 10.00-19.00 น.(ยกเวน้จุดบรกิารฯ ทีศ่าลาวา่การ
กรุงเทพมหานครเปิดใหบ้รกิารเฉพาะในวนัและเวลาราชการ) และอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 5 แห่ง ไดแ้ก่ 
หา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์เขตคนันายาว  สถานีรถไฟฟ้าวงเวยีนใหญ่ เขตคลองสาน  สถานีรถไฟฟ้าอุดม
สขุ เขตบางนา  หา้งสรรพสนิคา้ตัง้ฮัว่เสง็ เขตบางพลดั  และหา้งสรรสนิคา้เดอะมอลลบ์างแค เขตบางแค 
 โครงการใหบ้รกิารทะเบยีนบตัรประจ าตวัประชาชน ณ รถบรกิารทะเบยีนเคลื่อนที ่
(Bangkok Mobile Service) :  เปิดบรกิารเป็นครัง้แรก เมื่อวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2551 ปัจจุบนัมรีถบรกิาร
ทะเบยีนคลื่อนที ่รวม 3 คนั 
 
   4. รบัทราบการด าเนินการตามยทุธศาสตรก์ารพฒันารปูแบบการบริหารจดัการการ
แก้ไข 
ปัญหายาเสพติดในระดบัพืน้ท่ีแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงส านักงานเขตลาดพร้าวเป็นเขตน าร่องของ
กรงุเทพมหานคร     ความเป็นมา 
  มตคิณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ครัง้ที ่1/57 วนัที ่6 พฤศจกิายน 
2557 เหน็ชอบแผนปฏบิตักิารป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ ปี 2558 และเหน็ชอบใหข้บัเคลื่อน
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตรใ์นจงัหวดั/เขตน าร่อง ยุทธศาสตรท์ี ่8 การบรหิารจดัการแบบบรูณาการ 
เป้าหมาย 
เพือ่ใหม้รีะบบบรหิารจดัการ อ านวยการทีเ่ป็นเอกภาพน านโยบายไปสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ยา่งแทจ้รงิ และพฒันา- 
รปูแบบการบรหิารจดัการในระดบัพืน้ทีแ่บบมสีว่นรว่ม ศพส.เขตลาดพรา้ว/ราชเทวถีูกก าหนดเป็นเขตน ารอ่ง  
ปี 2556 มกีารจดัท าแผนปฏบิตักิาร ประจ าปี 2557 วตัถุประสงคใ์นการเป็นเขตน าร่อง คอื มกีารจดัการ
ตวัเองดา้นปัญหา มกีารวางแผนอยา่งเป็นระบบ บรูณาการไดทุ้กดา้นและมงีบประมาณระยะยาวด าเนินการ
ควบคุม 



เพือ่ลดปัญหายาเสพตดิลง เป็นตวัแบบการท างานใหจ้งัหวดัหรอืเขตอื่น ซึง่พจิารณาจากมติขิองปัญหาที่
ซบัซอ้น กลไกการด าเนินงาน และผูบ้รหิารเขม้แขง็ โดยม ี10 พืน้ทีจ่งัหวดั/เขตน ารอ่งป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิแบบบรูณาการ ซึง่พืน้ทีก่รุงเทพมหานครเขตลาดพรา้วเป็นเขตน าร่อง 
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  แนวทางการด าเนินงาน 
      1. แผนและงบประมาณจงัหวดัน าร่องยดึสถานการณ์ปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีเ่ป็นตวั
ตัง้ (ขนาดปัญหา ระดบัความรุนแรง ประเดน็ปัญหาฯ) ซึง่ส านกังานเขตลาดพรา้วไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็น
เขตน ารอ่งของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมกีารบรหิารจดัการ/บรหิารงานทีเ่ขม้แขง็ และทุกภาคสว่น
สามารถบรูณาการรว่มกนัในการแกไ้ขปัญหาและท างานไดเ้ป็นอย่างด ี
 2. ส านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ กรุงเทพมหานคร 
จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่จดัท าแผนแบบบรูณาการเขตน าร่อง (ลาดพรา้ว) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  
ตามยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ พ.ศ. 2558 - 2562 ในวนัที ่26 - 27 กุมภาพนัธ ์
2558 โดยมผีูเ้ขา้ร่วมประชมุจ านวน 80 คน ซึง่มวีตัถุประสงค ์คอื 
         1) เพือ่ระดมความคดิและประสบการณ์จากบุคคลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมาก าหนด  
เป็นแผนยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ระยะ 6 เดอืนหลงั 
(เมษายน - กนัยายน 2558 ) และแผนยทุธศาสตรก์ารป้องกนัฯ ระยะ 5 ปี  
         2) เพือ่ประเมนิสถานการณ์ยาเสพตดิของพืน้ทีเ่ขตน าร่องลดลงเมือ่เทยีบกบั
สถานการณ์ 
ก่อนและหลงัการจดัท าแผนฯ 5 ปี ของพืน้ทีจ่งัหวดัน าร่อง 
         3) เพือ่แกไ้ขปัญหาและหาแนวทางการควบคุมปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีเ่ขตน าร่อง 
ใหเ้ป็นบทเรยีนขยายองคค์วามรูใ้หก้บัพืน้ทีเ่ขตอื่นในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
    โดยแผนยทุธศาสตรก์ารป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย 
   แผนยทุธศาสตรท์ี ่1  การป้องกนักลุ่มผูม้โีอกาสเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ 
ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ ์ไดแ้ก่ สรา้งภูมคิุม้กนัยาเสพตดิ สรา้งเครอืขา่ยการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่น
ในการสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน และสรา้งอาชพีเสรมิในชุมชน 
   แผนยทุธศาสตรท์ี ่2  การควบคุมตวัยาและปราบปรามผูค้า้ยาเสพตดิ 
ประกอบดว้ย 
6 กลยทุธ ์ไดแ้ก ่ควบคุมปัญหายาเสพตดิในชุมชนและแหล่งพกัอาศยั บงัคบัใชก้ฎหมายกบัสถาน
ประกอบการ 
ควบคุมและจดัการพืน้ทีเ่สีย่งมใิหเ้ป็นแหล่งระบาดยาเสพตดิ เสรมิแนวสกดักัน้ยาเสพตดิเขา้สูพ่ืน้ทีเ่ขต
ลาดพรา้ว 
ปฏบิตักิารท าลายเครอืขา่ยการคา้ยาเสพตดิในพืน้ทีเ่ขตลาดพรา้ว และพฒันาระบบตอบสนองขอ้
รอ้งเรยีนของประชาชน 



   แผนยทุธศาสตรท์ี ่3  การแกไ้ขปัญหาผูเ้สพผูต้ดิยาเสพตดิ 
   แผนยทุธศาสตรท์ี ่4  ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 
   แผนยทุธศาสตรท์ี ่5  การบ าบดัฟ้ืนฟูและเสรมิสรา้งผูเ้กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิให้
กลบัสูส่งัคมอยา่งมัน่คงและมศีกัดิศ์ร ีประกอบดว้ย 4 กลยทุธ ์ไดแ้ก่ การป้องกนักลุ่มเสีย่ง การบ าบดั 
(กลุ่มเสพ)  
การเสรมิสรา้งผูผ้า่นการบ าบดั การจดัตัง้ Walk In Center (WIC) และการขบัเคลือ่นงานกจิกรรมในแผน
ระยะ 6 เดอืน ซึง่ก าหนดไวท้ัง้หมด 10 โครงการ 
    แผนยทุธศาสตรท์ี ่6  การสรา้งสภาพแวดลอ้มเพือ่ป้องกนัปัญหายาเสพตดิ 
ประกอบดว้ย  
3 กลยทุธ ์ไดแ้ก ่การป้องกนัเชงิรุก การป้องกนัควบคมุพืน้ทีเ่สีย่ง และเพิม่พืน้ทีเ่ชงิบวก 
 แผนยทุธศาสตรท์ี ่7  การมสีว่นรว่มของภาคประชาชน 
  แผนยทุธศาสตรท์ี ่8  การบรหิารจดัการอยา่งบรูณาการ ประกอบดว้ย 6 กลยทุธ ์
ไดแ้ก่ สรา้งกลไกอ านวยการ ประสานงานพเิศษ เพือ่ขบัเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
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ตดิตาม ประเมนิผล การด าเนินงานตามยทุธศาสตรว์ตัถุประสงคอ์ย่างต่อเนื่อง พฒันาระบบขอ้มลูการขา่ว
เชงิลกึและสรา้งเครอืขา่ยขอ้มลูเพือ่สนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิและมกีารใชข้อ้มลู
รว่มกนัขยายและพฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยเฝ้าระวงัและการแจง้เตอืนสถานการณ์และสภาพปัญหายาเสพ
ตดิอยา่งต่อเนื่อง 
สง่เสรมิใหอ้งคก์ารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้และพฒันาระบบงานประชาสมัพนัธ ์
 
 5. รบัทราบภารกิจของศนูยร์บัแจง้ทุกข ์(ศนูย ์1555) 
    ศนูยร์บัแจง้ทกุข ์(ศนูย ์1555) กองกลาง ส านกัปลดักรงุเทพมหานคร มภีารกจิในการ
ใหบ้รกิารประชาชนทีม่ปัีญหาความเดอืดรอ้นต่าง ๆ โดยผา่นทางหมายเลขโทรศพัท ์1555 ซึง่ใหเ้อกชน
ด าเนินการโดยใชว้ธิเีอาทซ์อรส์ (Outsource) เพือ่ชว่ยขบัเคลื่อนนโยบายผูบ้รหิารใหส้มัฤทธิผ์ลอกีทางหน่ึง 
มคีูส่ายโทรศพัท ์120 คูส่าย พนกังานทัง้สิน้ 65 คน หมุนเวยีนใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง และมเีจา้หน้าที่
ของกรุงเทพมหานครคอยก ากบัดแูล จ านวน 22 คน มขี ัน้ตอนการปฏบิตังิานของศนูยร์บัแจง้ทกุข ์คอื 
   1. ใหศ้นูยร์บัแจง้ทุกขร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกขจ์ากประชาชนทางหมายเลขโทรศพัท ์
1555 ตลอด 24 ชัว่โมง โดยใหด้ าเนินการ  
              1) บนัทกึขอ้มลูการรอ้งเรยีนลงในระบบรบัเรือ่งราวรอ้งทุกขข์องกรุงเทพมหานคร  
เพือ่แจง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการ 
          2) กรณีเรือ่งเร่งดว่นฉุกเฉินใหด้ าเนนิการแจง้หน่วยบรกิารเร่งด่วน (BEST) ที่
รบัผดิชอบ โดยผ่านศูนยว์ทิยกุรุงเทพมหานคร (ศนูยอ์มัรนิทร)์ ในทนัท ีและประสานแจง้เรือ่งดงักล่าวให้
หวัหน้าหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งทราบผา่นระบบขอ้ความสัน้ (SMS) อกีทางหนึ่ง 

              3) สรุปรายงานผลการด าเนินการจากการโทรศพัทต์ดิตามเรือ่งจากผูร้อ้ง กรณ-ี 



ทีห่น่วยงานตอบด าเนนิการเสรจ็สิน้ผา่นระบบรบัเรือ่งราวรอ้งทุกขข์องกรงุเทพมหานครแต่ผูร้อ้งแจง้วา่ยงัไม่
ด าเนินการเสนอหวัหน้าผูต้รวจราชการกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกเป็นรายเขตตรวจราชการกรงุเทพมหานคร 
ทุกวนัที ่1 และวนัที ่15 ของเดอืน 
  2. เมือ่หน่วยงานไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกขใ์หด้ าเนนิการ ดงันี้ 
    1) ตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกขจ์ากระบบรบัเรือ่งราวรอ้งทุกขข์องกรุงเทพ-
มหานครทุกวนั อยา่งน้อยวนัละ 2 ครัง้ คอื เวลา 09.00 น. และเวลา 14.00 น. 
          2) เมือ่ไดร้บัเรือ่งใหด้ าเนินการทนัท ีกรณีทีต่อ้งประสานขอความรว่มมอืกบั
หน่วยงานอื่นใหป้ระสานในทนัทแีละตดิตามผลเพือ่ใหปั้ญหาไดร้บัการแกไ้ขจนกวา่จะแลว้เสรจ็ 
         3) รายงานผลการด าเนินการเบือ้งตน้ในระบบรบัเรือ่งราวรอ้งทุกขข์อง
กรุงเทพมหานคร ภายใน 3 วนัท าการ นบัถดัจากวนัทีห่น่วยงานตอบรบัเรือ่งและแจง้ผูร้อ้งทราบกรณีมชีือ่
ทีอ่ยูช่ดัเจน 
         4) กรณีเรือ่งราวรอ้งทุกขใ์ดทีม่ปัีญหาไม่สามารถด าเนินการแลว้เสรจ็ใหร้ะบุดว้ยวา่ 
ขณะนี้อยูใ่นขัน้ตอนใด พรอ้มทัง้บนัทกึรายละเอยีดผลการด าเนินการในระบบรบัเรือ่งราวรอ้งทุกขข์อง
กรุงเทพ-มหานครใหส้ามารถตอบและชีแ้จงรายละเอยีดแกผู่ร้อ้งได ้และแจง้ความคบืหน้าใหท้ราบทุกวนัที ่15 
และวนัที ่ 
30 ของเดอืน (เดอืนกุมภาพนัธก์ าหนดเป็นวนัท าการสดุทา้ยของเดอืน) กรณีดงักล่าวถา้ตรงกบั
วนัหยุดราชการ 
ใหร้ายงานผลการด าเนินการในวนัแรกของการเปิดท าการ จนกวา่การด าเนินการจะแลว้เสรจ็ 

         5) กรณีเป็นเรือ่งสง่ผดิหน่วยงาน เพือ่ใหเ้กดิความรวดเรว็ใหป้ระสานหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงพรอ้มแจง้ศนูยฯ์ ทราบ และตอบกลบัทางระบบรบัเรือ่งราวรอ้งทุกขข์องกรุงเทพมหานคร 
โดยใหร้ะบุดว้ยวา่เป็นความรบัผดิชอบของหน่วยงานใด ภายใน 3 วนัท าการ นบัถดัจากวนัทีห่น่วยงาน
ตอบรบัเรือ่ง 
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 3. กรณีเรือ่งเรง่ด่วนทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของหน่วยบรกิารเร่งดว่น (BEST) ในพืน้ที่
ใดเมือ่ไดร้บัแจง้เหตุใหด้ าเนินการ ดงันี้ 
               1) ใหเ้ขา้ด าเนนิการแกไ้ขภายใน 1 ชัว่โมง นบัตัง้แต่เวลาทีไ่ดร้บัแจง้เรือ่ง 
           2) เมือ่เขา้ถงึจุดทีไ่ดร้บัแจง้เหตุ/ด าเนินการเสรจ็สิน้ ใหว้ทิยแุจง้ศนูยว์ทิยกุรุงเทพ- 
มหานคร (ศนูยอ์มัรนิทร)์ หรอืโทรศพัทแ์จง้ศนูยก์ทม. 1555 
          3) กรณีทีเ่หน็วา่ปัญหาทีไ่ดร้บัแจง้เกนิขดีความสามารถของหน่วยบรกิารเรง่ด่วน 
(BEST) ในระดบัส านกังานเขต ใหด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าในเบือ้งตน้กอ่นเทา่ทีจ่ะด าเนินการ
ได ้และประสานแจง้หน่วยบรกิารเร่งดว่น (BEST) ระดบัส านกัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนนิการ
แกไ้ขต่อไป พรอ้มวทิยแุจง้ศนูยว์ทิยกุรุงเทพมหานคร (ศนูยอ์มัรนิทร)์ และโทรศพัทแ์จง้ศนูยก์ทม. 1555 
เพือ่แจง้ผูร้อ้งต่อไป 

 4. การด าเนินการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนตอ้งใหค้วามคุม้ครอง 
ผูร้อ้งและผูเ้กีย่วขอ้ง อย่าใหต้อ้งรบัภยัหรอืความไม่ชอบธรรมอนัเนื่องมาจากการรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์



 5. ใหห้วัหน้าหน่วยงานควบคุม ก ากบั ดแูล และตดิตามผลการด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาเรือ่งรอ้งเรยีนใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ 
 6. ใหห้วัหน้าผูต้รวจราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายผูต้รวจราชการกรุงเทพมหานคร
รบัผดิชอบการตรวจราชการแต่ละเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ด าเนินการสุม่ตรวจผลการด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาเรือ่งรอ้งเรยีนตามทีก่องกลาง ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร รายงาน แลว้รายงานผลใหป้ลดั
กรุงเทพมหานครและผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครทราบ 
 
     6. ติดตามความคืบหน้าในการบริการจดัการส่ิงปลกูสร้างรกุล า้ล าน ้าสาธารณะ  
กรณีคลองลาดพร้าว 
                 สบืเนื่องจากมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่5 มถิุนายน 2555 ทีเ่หน็ชอบการบรหิาร
จดัการสิง่ปลกูสรา้งรุกล ้าล าน ้าสาธารณะ เพือ่แกไ้ขปัญหาการรุกล ้าพืน้ทีร่บัน ้าและทางระบายน ้า ซึง่ระบุ
ใหก้ระทรวง-มหาดไทยและกรุงเทพมหานครร่วมกนัด าเนินการตามกฎหมายกบัผูบุ้กรุกล าน ้าสาธารณะ 
โดยใหก้ระทรวง-การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์พจิารณาจดัหาทีพ่กัอาศยัถาวรใหก้บัผูบุ้กรุก 
ส าหรบักรุงเทพมหานครไดม้กีารด าเนินการเป็น 3 ระยะ คอื  
       ระยะที ่1 ขัน้เตรยีมการ 
        1. แต่งตัง้คณะท างานแกไ้ขปัญหาการบุกรุกคลองในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ตามค าสัง่
กรุงเทพ-มหานคร ที ่5338/2555 ลงวนัที ่23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 ก าหนดกรอบการด าเนินงาน และ
ควบคุม ก ากบั ดแูล การปฏบิตังิานทุกขัน้ตอนของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหข้บัเคลื่อนอย่างมี
เป้าหมายและแนวทางทีช่ดัเจน บรูณาการภารกจิ อ านาจหน้าที ่ขอ้มลูและแผนปฏบิตังิานย่อยของ
หน่วยงานต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตังิานนี้ รวมถงึเป็นทีป่รกึษาแกไ้ข อุปสรรคขอ้ขดัขอ้งต่าง 
ๆ ในการปฏบิตังิาน 
       2. ส านกัการระบายน ้าก าหนดแผนและระยะเวลาก่อสรา้งตามโครงการก่อสรา้งเขือ่น ค.
ส.ล.และประตรูะบายน ้าคลองลาดพรา้ว คลองบางบวั คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบรเิวณ
เขือ่นเดมิ 
อุโมงคย์กัษ์พระรามเกา้ - รามค าแหง ถงึบรเิวณประตรูะบายน ้าคลองสองสายใต ้ความยาวประมาณ 
22.65 กโิลเมตร โดยขณะนี้ไดต้วัผูร้บัจา้งแลว้คอื บรษิทั รเิวอร ์เอนจเินียริง่ จ ากดั ในวงเงนิ 1,645 ลา้น
บาท  
อยูร่ะหวา่งขออนุมตัจิา้ง โดยเมือ่ลงนามสญัญาแลว้คาดวา่จะใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 42 เดอืน 
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     3. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งร่วมประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบและชีแ้จงท าความ
เขา้ใจ 
ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการก่อสรา้งตามโครงการฯ โดยไดม้กีารลงพืน้ทีป่ระชาสมัพนัธใ์หข้อ้มลูเบือ้งตน้
ผา่นสือ่ประเภทต่าง ๆ เพือ่สรา้งการรบัรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจใหแ้กป่ระชาชนตลอดแนวโครงการ
ก่อสรา้ง 



     4. ส านกัพฒันาสงัคมไดจ้ดัท าโครงการจดัการสิง่ก่อสรา้งรุกล ้าคลองลาดพรา้วและคลอง
สอง  
ซึง่ปลดักรุงเทพมหานครไดอ้นุมตัโิครงการฯ เมือ่วนัที ่29 มถิุนายน 2558 และไดม้อบหมายใหท้ัง้ 8 ส านกังาน
เขต ในพืน้ทีโ่ครงการฯ คอื ส านกังานเขตสายไหม หลกัสี ่บางเขน ดอนเมอืง จตุจกัร ลาดพรา้ว วงั
ทองหลาง และ 
หว้ยขวาง จดัท าโครงการรองรบัการรือ้ยา้ย และก าหนดหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในเรือ่งต่าง ๆ โดยมรีปูแบบ
ในการ-แกไ้ขปัญหา 3 รปูแบบ ไดแ้ก ่
             1) ปรบัปรุงในทีด่นิเดมิโดยสหกรณ์ การขยบัขึน้จากคลองมาจดัระเบยีบชุมชนใหม่ 

         2) ยา้ยสรา้งชุมชนใหม่ในทีด่นิใหม่ใกลเ้คยีงชุมชน ด าเนินการซือ้/เช่าทีด่นิโดย
สหกรณ์ 
              3) ยา้ยไปอยูใ่นโครงการอื่น ๆ ของการเคหะแห่งชาต ิ
      ระยะที ่2 ขัน้รวบรวมขอ้มลู 
     1. ส ารวจและวเิคราะหข์อ้มลูผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการก่อสรา้งตามโครงการก่อสรา้ง- 
เขือ่นฯ และประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผลการส ารวจขอ้มลูบา้นในแนวคลอง 38 เมตร ในทัง้ 8 
ส านกังานเขต มจี านวนรวม 3,517 หลงัคาเรอืน (5,009 ครอบครวั)  

   ระยะที ่3 ขัน้ด าเนินการ 
      1. การจดัหาทีอ่ยูอ่าศยัและขัน้ตอนอพยพ 
             1.1 ส านกังานเขตแต่งตัง้คณะท างานดา้นทีอ่ยูอ่าศยัระดบัเขตและจดัประชุม
คณะท างาน-เพือ่แกไ้ขปัญหาทีอ่ยู่อาศยัในพืน้ทีเ่ขต โดยรว่มกบัหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และ
องคก์รภาคประชาชนทีเ่กีย่วขอ้งโดยมหีน่วยงานบรูณาการในการรือ้ยา้ย ขณะนี้แต่ละส านกังานเขต
รว่มกบัหน่วยงานต่าง ๆ  
ไดด้ าเนินการลงพืน้ทีใ่นชุมชน เพือ่เปิดเวทชีาวบา้นชีแ้จงรายละเอยีดการก่อสรา้งเขือ่นและแนวทางการ
พฒันา 
ทีอ่ยูอ่าศยัของชุมชนรมิคลองบุกรุก ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการก่อสรา้งเขือ่น 
             1.2 ส านกังานเขตจดัท าแผนอพยพชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัแผนการก่อสรา้งเขือ่นฯ  
กบัโครงการจดัการสิง่ก่อสรา้งรุกล ้า คลองลาดพรา้ว คลองสอง ซึง่ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการประสานการ
ด าเนินการกนัระหวา่งส านกัการระบายน ้ากบัส านกังานเขต ส านกัพฒันาสงัคม และสถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชน (พอช.) รวมทัง้แจง้ผลการส ารวจขอ้มลูบา้นและความตอ้งการของประชาชนใหท้ราบเพือ่การจดัหา
ทีอ่ยูอ่าศยัใหต้่อไป 
      ผลการด าเนินงานในการแกไ้ขปัญหาชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
     1. การเคหะแหง่ชาตไิดจ้ดัสง่ขอ้มลูพืน้ทีร่องรบัตามโครงการเคหะแห่งชาตติ่าง ๆ 
และส านกัพฒันาสงัคมไดส้ง่ขอ้มลูใหส้ านกังานเขตทราบแลว้เพือ่เป็นขอ้มลูประชาสมัพนัธใ์หก้บั
ประชาชนผูไ้ดร้บั-ผลกระทบต่อไป 
     2. กรุงเทพมหานคร พอช. ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาดา้นทีอ่ยูอ่าศยั โดย พอช. ได้
ด าเนินการ 
ตามโครงการบา้นมัน่คงใหก้บัชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโครงการก่อสรา้งเขือ่นฯ แลว้ดงันี้ 



                1) เขตจตุจกัร  1. ชุมชนวงัหนิ จ านวน 82 หลงั อยูร่ะหวา่งขอเชา่ทีด่นิกรมธนารกัษ์ 
2. ชุมชนหลงักรมวทิยาศาสตร ์จ านวน 120 หลงั อยูร่ะหวา่งขอเชา่

ทีด่นิ  
      กรมธนารกัษ ์

              2) เขตดอนเมอืง 1. ชุมชนรว่มมติรแรงศรทัธา จ านวน 368 หลงั อยูร่ะหวา่งขอเชา่
ทีด่นิ 
          กรมธนารกัษ ์
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     2. ชุมชนตาลคูพ่ฒันา จ านวน 180 หลงั อยูร่ะหวา่งขอเชา่ทีด่นิ 
       กรมธนารกัษ ์

             3) เขตสายไหม 1. ชุมชนรมิคลองพฒันา จ านวน 83 หลงั อยูร่ะหวา่งซือ้ทีด่นิ
เอกชน 
             4) เขตหว้ยขวาง 1. ชุมชมลาดพรา้ว 45 

2. ชุมชนลาดพรา้ว 80 
3. ชุมชนรมิคลองลาดพรา้วประชาอุทศิ 
4. ชุมชนหลงัสมาคมโรงเรยีนไทย-ญีปุ่่ น 
5. ชุมชนรว่มใจพบิลู 2  
ทัง้ 5 ชุมชนอยูร่ะหวา่งเลอืกรปูแบบการแกไ้ขปัญหา 

            5) เขตบางเขน อยูร่ะหวา่งการชีแ้จงผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ 
             6) เขตลาดพรา้ว อยูร่ะหวา่งการชีแ้จงผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ 
             7) เขตวงัทองหลาง อยูร่ะหวา่งการชีแ้จงผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ 
             8) เขตหลกัสี ่ 1. ชุมชนกา้วหน้า จ านวน 296 หลงั อยูร่ะหว่างขอเชา่ทีด่นิกรมธนา
รกัษ์ 

2. ชุมชนบางบวัรว่มใจพฒันา (เชงิสะพานไม ้2) จ านวน 206 หลงั  
      อยูร่ะหวา่งขอเชา่ทีด่นิกรมธนารกัษ์ และด าเนินการก่อสรา้งชุมชน
ใหม่ 

      ผลการด าเนินงานโครงการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัชุมชนรมิคลองเพือ่รองรบันโยบายรฐับาลใน
การ-แกไ้ขปัญหาการรุกล ้าคคูลอง ตามมาตรการจดัระเบยีบแกไ้ขปัญหาชุมชนแออดัและการก่อสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั
รุกล ้า 
ล าคลองและการระบายน ้า ของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน มดีงันี้ 
     1. การสรา้งและปลุกจติส านึกใหก้บัประชาชนในชุมชนทีรุ่กล ้ารมิคลองและโดยทัว่ไป ไดร้บั
ทราบวา่ประชาชนทีรุ่กล ้ารมิคลองอยู ่จ านวน 13,060 หลงัคาเรอืน มคีวามยนิดทีีจ่ะคนืคลองใหก้บัสาธารณะ 
เพือ่น าไปใช ้
ในการจดัท าระบบระบายน ้าทางสาธารณะ และทางสญัจรอื่น ๆ  



     2. การด าเนินงานโครงการฯ ไม่ไดร้ะบุวา่ใครผดิใครถูก ในขณะเดยีวกนัผูรุ้กล า้มทีางเลอืก 
ทีเ่หมาะสมซึง่สามารถมสีว่นร่วมในการเลอืกและก าหนดได ้
      3. เป็นโอกาสในการจดัระบบการพฒันาชุมชนใหม่โดยมกีารพฒันาอยา่งรอบดา้น เพือ่ให้
ประชาชนทีร่กุล ้ารมิคลองอยูน่ัน้มคีวามมัน่คงในคุณภาพชวีติทุกดา้น 
      4. สง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากคลองทีม่ากกวา่การใชเ้ป็นทางระบายน ้า โดยมหีลกัการ 
เพือ่คนืความสขุใหก้บัคนคลอง คนืสายคลองใหก้บัคนเมอืง ตามทีป่ระชาชนทีรุ่กล า้ก าหนดขึน้ รวมทัง้เพือ่ให้
กรุงเทพมหานครมคีลองสวยน ้าใสต่อไปในอนาคต เชน่ การพฒันาเชือ่มโยงกบัระบบการขนสง่ทางน ้า ทาง
ราง  
หรอือื่นๆ ทีม่จีุดตดัอยูใ่นพืน้ทีโ่ครงการฯ 
     5. การก าหนดความกวา้งของแนวคลองไดพ้จิารณาถงึศกัยภาพในการระบายน ้า 
ประกอบกบั 
การไดร้บัความเดอืดรอ้นของประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ โดยแบ่งเป็น 
              - แนวคลองดา้นเหนือ ชว่งถนนสายไหม-คลองบางเขน ก าหนดใหม้คีวามกวา้งอย่าง
น้อย  
38 เมตร 
             - ชว่งคลองบางเขน-คลองบางซื่อ ก าหนดใหม้คีวามกวา้ง 28 - 38 เมตร 
              - ชว่งคลองบางซื่อ-ถนนประดษิฐมนูธรรม ก าหนดใหม้คีวามกวา้งไม่น้อยกวา่ 25 เมตร 
                 - ชว่งถนนประดษิฐมนูธรรม-สนัเขือ่นเดมิ ก าหนดใหม้คีวามกวา้ง 20 - 35 เมตร   
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      ความคบืหน้าในการด าเนินงาน 
      1. มกีารตัง้คณะกรรมการอ านวยการระดบัชาต ิโดยอยูร่ะหวา่งรอการประชุม   
      2. การจดัเตรยีมแผนงานโครงการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัชุมชนรมิคลองเพือ่รองรบันโยบาย
รฐับาล 
ในการแกไ้ขปัญหาการรุกล ้าคคูลอง ระยะยาว 3 ปี (ปี 2559 - 2561) โดยก าหนดเป้าหมายการด าเนินการ 
ในคลองลาดพรา้วและคลองเปรมประชากร ซึง่มชีุมชนรมิคลองอยูจ่ านวน 11,004 ครวัเรอืน จะใช้
งบประมาณ 
ในการด าเนินการราว 4,600 ลา้นบาท ขณะนี้รอเสนอเขา้สูก่ารพจิารณาของทีป่ระชุมคณะกรรมการ
อ านวยการระดบัชาต ิ
      3. รองนายกรฐัมนตร ี(พลเอก ประวติร วงษ์สวุรรณ) ไดม้กีารจดัตัง้ชุดประสานงาน
ขบัเคลื่อน (อย่างไมเ่ป็นทางการ) เพือ่ไปประสานงานกบัทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชว่ยแกไ้ขปัญหาในการ
ด าเนินงาน 
     4. มกีารส ารวจแนวคลองทีช่ดัเจน 



     5. มกีารประสานกบับรษิทั บรหิารสนิทรพัยก์รุงเทพพาณิชยก์าร จ ากดั กบับรษิทั บรหิาร-
สนิทรพัยส์ขุมุวทิ จ ากดั ซึง่เป็นรฐัวสิาหกจิในกระทรวงการคลงั เพือ่ขอขอ้มลูเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยด์อ้ย
คุณภาพ 
ทีม่อียูป่ระมาณ 100 แปลง สว่นใหญ่อยูใ่นพืน้ทีเ่ขตสายไหมและมนีบุร ีเพือ่รองรบัประชาชนทีต่อ้งการยา้ย
ออกไปอยู่ 
      6. มกีารตัง้คณะท างานแกไ้ขปัญหาทีอ่ยูอ่าศยัระดบัเขต 
     ผลการด าเนินงานคลองลาดพรา้ว 
     1. มกีารประเมนิผลกระทบจากการก าหนดแนวเขต/ระยะความกวา้งของคลอง ตามระยะ 
การก าหนดของส านกัการระบายน ้า คลองลาดพรา้ว มจี านวนชุมชนตลอดสายคลองทัง้สิน้ 43 ชุมชน 7,314 
หลงัคาเรอืน พบวา่ มชีุมชนทีส่ามารถอยูท่ีเ่ดมิโดยการปรบัปรุงขยบัขึน้มาจากคลอง จ านวน 37 ชุมชน 
6,058 หลงัคาเรอืน และมชีมุชนทีจ่ าเป็นตอ้งโยกยา้ยจากคลองไปจดัทีอ่ยูอ่าศยัใหม่จ านวนทัง้สิน้ 6 ชุมชน 
1,256 หลงัคาเรอืน 
     2. มกีารประชุมท าความเขา้ใจในระดบัเขตไปแลว้ รวม 6 เขต ประกอบดว้ย เขตหลกัสี ่ 
เขตจตุจกัร เขตดอนเมอืง เขตสายไหม เขตหว้ยขวาง เขตบางเขน สว่นเขตวงัทองหลางยงัไม่ไดท้ าความ
เขา้ใจ 
     3. มกีารประชุมสรา้งความเขา้ใจในระดบัชุมชนไปแลว้ ไดแ้ก่ เขตหว้ยขวาง จ านวน 7 
ชุมชน เขตจตจุกัร จ านวน 2 ชุมชน (จาก 12 ชุมชน) เขตบางเขน 6 ชุมชน (จาก 7 ชุมชน) เขตหลกัสี ่5 
ชุมชน  
เขตดอนเมอืง 1 ชุมชน เขตสายไหม 9 ชุมชน (จาก 10 ชุมชน) รวมสรา้งความเขา้ใจในระดบัชุมชนไปแลว้  
30 ชุมชน เหลอือกี 13 ชุมชน ทีย่งัไม่ไดส้รา้งความเขา้ใจในระดบัชุมชน 
      4. มกีารจดัตัง้กลุ่มออมทรพัยไ์ปแลว้ ไดแ้ก่ เขตดอนเมอืง 1 ชุมชน เขตบางเขน 6 ชุมชน 
(จาก 7 ชุมชน) เขตจตุจกัร 2 ชุมชน (จาก 12 ชุมชน) เขตสายไหม 7 ชุมชน (จาก 10 ชุมชน) เขตหลกัสี ่ 
5 ชุมชน รวมชุมชนทีม่กีารจดัตัง้กลุ่มออมทรพัยไ์ปแลว้ 21 ชุมชน เหลอือกี 22 ชุมชน ทีย่งัไม่ไดจ้ดัตัง้ 
กลุ่มออมทรพัย ์

        5. มกีารด าเนินการก่อสรา้ง ในเขตหลกัสี ่3 ชุมชน คอื ชุมชนบางบวัเชงิสะพานไม ้2  
ชุมชนกา้วหน้า ชุมชนชายคลองบางบวั และเขตบางเขน 5 ชุมชน คอื ชุมชนสามคัครีว่มใจ ชมุชนรุ่นใหม่
พฒันา ชุมชนรอ้ยกรอง ชุมชนรว่มใจพฒันาเหนือ ชุมชนร่วมใจพฒันาใต ้
      6. มโีครงการเดมิทีด่ าเนินการก่อสรา้งก่อนมโีครงการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัชุมชนรมิคลอง 
เพือ่รองรบันโยบายรฐับาลในการแกไ้ขปัญหาการรุกล ้าคคูลอง จ านวน 2 ชุมชน คอื ชุมชนบางบวักองการ
ภาพและชุมชนสะพานไม ้1 
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     ผลการด าเนินงานคลองเปรมประชากร 



      1. มกีารประเมนิผลการกระทบจากการก าหนดแนวเขต/ระยะความกวา้งของคลองตาม
ระยะ-การก าหนดของส านกัการระบายน ้า คลองเปรมประชากรมจี านวนชุมชนตลอดสายคลองทัง้สิน้ 33 
ชุมชน 4,408 หลงัคาเรอืน ขณะนี้ส านกัการระบายน ้ายงัไม่ไดม้กีารก าหนดแนวคลองทีช่ดัเจน แต่จากการ
เสนอของชุมชนในเบือ้งตน้โดยก าหนดแนวคลองกวา้ง 25 เมตร พบวา่ มชีุมชนทีส่ามารถอยูท่ีเ่ดมิโดยการ
ปรบัปรุงขยบัขึน้มาจากคลอง จ านวน 31 ชุมชน 4,213 หลงัคาเรอืน  และมชีุมชนทีจ่ าเป็นตอ้งโยกยา้ย
จากคลองไปจดัทีอ่ยู-่อาศยัใหม่จ านวนทัง้สิน้ 2 ชุมชน 195 หลงัคาเรอืน 
     2. มกีารประชุมท าความเขา้ใจในระดบัเขตไปแลว้ จ านวน 3 เขต ประกอบดว้ย เขต
หลกัสี ่เขตจตจุกัร และเขตดอนเมอืง 
        3. มกีารประชุมท าความเขา้ใจในระดบัเขตไปแลว้ จ านวน 2 เขต ประกอบดว้ย เขตดอน
เมอืง 14 ชุมชน เขตหลกัสี ่7 ชุมชน (จาก 15 ชุมชน) และมเีขตจตุจกัร 3 ชุมชน (จาก 4 ชุมชน)  
      4. มกีารจดัตัง้กลุ่มออมทรพัยไ์ปแลว้ ไดแ้ก่ เขตดอนเมอืง 10 ชุมชน (จาก 14 ชุมชน)  
เขตหลกัสี ่7 ชุมชน (จาก 15 ชุมชน) รวมชุมชนทีม่กีารจดัตัง้กลุ่มออมทรพัยไ์ปแลว้ 17 ชุมชน เหลอือกี 16 
ชุมชน ทีย่งัไม่ไดจ้ดัตัง้กลุ่มออมทรพัย ์
       5. มกีารด าเนินการก่อสรา้งในเขตหลกัสี ่2 ชุมชน คอื ชุมชนแจง้วฒันะ 5 และชมุชนคนรกั
ถิน่ ในเขตจตจุกัร 1 ชุมชน คอื ชุมชนกรุงเทพพฒันา 
     แผนงานส าคญั 
     1. เร่งการประชุมคณะกรรมการอ านวยการก าหนดนโยบายการบรหิารจดัการ
สิง่ก่อสรา้งรุกล ้าล าน ้าสาธารณะและคณะอนุกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหม้คีวามชดัเจนในการก าหนด
แนวคลอง 
     2. เสนอแผนงานโครงการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัชุมชนรมิคลองเพือ่รองรบันโยบายรฐับาล 
ในการแกไ้ขปัญหาการรุกล ้าคคูลองต่อคณะรฐัมนตร ี
     3. เร่งด าเนินการก่อสรา้งชุมชนทีม่คีวามพรอ้มเรง่ด่วน จ านวน 10 ชุมชน ประกอบดว้ย 
ชุมชนเพิม่สนิรว่มใจ ชุมชนศาลเจา้พอ่สมบุญ 54 ชุมชนรว่มมติรแรงศรทัธา ชุมชนบางบวัรว่มใจพฒันา  
(เชงิสะพานไม ้2) ชุมชนวงัหนิ ชุมชนหลงักรมวทิยาศาสตร ์ชุมชนคนรกัถิน่ ชุมชนแจง้วฒันะ 5 ชุมชนร่วม
พฒันา และชุมชนพรหมสมัฤทธิ ์เพือ่สรา้งรปูธรรมการแกไ้ขปัญหาการรุกล ้าคคูลอง ซึง่ พอช. กไ็ดม้กีาร
ออกแบบวธิกีารก่อสรา้งใหม้คีวามรวดเรว็ขึน้ไว ้3 วธิ ี
     4. ประกาศวาระเรง่ด่วนการพฒันารมิคลองและพฒันาทีอ่ยู่อาศยัชุมชนรมิคลอง 
     5. สือ่สารประชาสมัพนัธส์รา้งการรบัรูใ้หก้บัประชาชนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอย่างรวดเรว็ 
รวมทัง้ 
มกีารจดั Event การด าเนินการใหป้ระชาชนเหน็ 
      6. บนัทกึความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานซึง่ประกอบดว้ย กรมธนารกัษ์ 
กรุงเทพมหานคร และ พอช. 
     7. จดัใหม้หีน่วยงานทีร่บัผดิชอบหรอืชุดเฉพาะกจิในการคลีค่ลายปัญหามวลชนที่
เกีย่วขอ้งกบันกัการเมอืงและผูเ้สยีประโยชน์ ซึง่ประกอบไปดว้ย ฝ่ายความมัง่คง ต ารวจ ทหาร หน่วยงาน
ในพืน้ที ่
     8. เร่งด าเนินการก่อสรา้งเขือ่นตามโครงการฯ ควบคูไ่ปพรอ้มกนั 



     9. ก าหนดมาตรการทีช่ดัเจนและเหมาะสมเมือ่มกีารด าเนินการอยา่งเป็นรปูธรรมแลว้
ยงั 
เกดิปัญหาขึน้ตามมา 
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   7. การพิจารณาข้อร้องทุกขร์้องเรียนตามท่ีประธานสภากรงุเทพมหานครมอบหมาย  
            7.1 เรื่องร้องเรียนการขายของบนทางเท้าในพืน้ท่ีเขตสวนหลวง 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครไดม้อบใหค้ณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบ
เรยีบรอ้ย  
ลงวนัที ่8 มกราคม 2558 พจิารณาหนงัสอืรอ้งเรยีนของผูเ้ดอืดรอ้นกรณีการขายของบนทางเทา้ของรา้นสม้ต า- 
ไก่ยา่งทีต่ ัง้อยูบ่นทางเทา้หน้าปัม๊น ้ามนับางจาก บรเิวณซอยอ่อนนุช 17/1 จะก่อใหเ้กดิประกายไฟเวลาทีย่า่งไก ่
และอาจเกดิอนัตรายได ้ซึง่ผูเ้ดอืดรอ้นรอ้งเรยีนมายงัฝ่ายเทศกจิ ส านกังานเขตสวนหลวง แลว้แต่ยงัไม่มกีาร-
ด าเนินการแต่อย่างใด   
  โดยคณะกรรมการฯ ไดข้อรบัทราบขอ้เทจ็จรงิและรายละเอยีดการด าเนินการของส านกังาน
เขต- 
สวนหลวงเกีย่วกบักรณีรอ้งเรยีนขา้งตน้ ซึง่ส านกังานเขตฯ แจง้วา่ ไดด้ าเนินการผลกัดนัผูค้า้ออกจากบรเิวณ
ดงักล่าวแลว้ รวมทัง้ก าชบัเจา้หน้าทีเ่ทศกจิใหก้วดขนั ประชาสมัพนัธ ์ไม่ใหผู้ค้า้มาตัง้วางจ าหน่ายสนิคา้อกี
ต่อไป 
 
       7.2 เร่ืองขอความอนุเคราะหติ์ดตามการด าเนินการกบัแกนน าตลาดธนบรีุ (ส่วน
เดิม) 
   ประธานสภากรงุเทพมหานครไดม้อบใหค้ณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบ
เรยีบรอ้ย พจิารณาหนงัสอืขอความอนุเคราะหต์ดิตามการด าเนินการกบัแกนน าตลาดธนบุร ี(สว่นเดมิ) ลงวนัที ่17 
พฤศจกิายน 2558 เนื่องจากผูร้อ้งซึง่เป็นผูเ้ชา่แผงคา้โซน 9 ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากการท าการคา้  
   โดยคณะกรรมการฯ ไดร้่วมหารอืกบัส านักงานตลาด กรุงเทพมหานคร พรอ้มลงพืน้ที่ 
เพือ่รบัทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบักรณีดงักล่าว พบวา่บรเิวณโซน 9 และโซน 10 เป็นสว่นทีอ่ยูบ่รเิวณทา้ยตลาด 
ไม่มลีานจอดรถและถนนเป็นทางตนั รถหมุนเวยีนไม่ได ้ท าใหม้ลีูกคา้เขา้มาจบัจ่ายใชส้อยน้อยมากแผงคา้
สว่นใหญ่ตอ้งปิดตวัลง ส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร จงึอนุญาตใหผู้ค้า้ทีย่งัเหลอือยูต่ ัง้แผงคา้บนถนนซึง่
เป็นทางตนั 
ตามเวลาทีก่ าหนด เพือ่ใหพ้อท าการคา้และสามารถจา่ยคา่เชา่แผงคา้ได ้แต่กลบัเป็นสาเหตทุีท่ าใหเ้กดิการ
รอ้งเรยีน  
ดงันัน้คณะกรรมการฯ จงึเสนอแนวทางด าเนินการทีค่าดวา่จะเป็นการแกไ้ขปัญหาอย่างถาวรและเป็นผลดกีบั
ทุกฝ่าย ดงันี้ 
   1. เปลีย่นต าแหน่งคา้ขายของผูค้า้ทีอ่ยูใ่นบรเิวณโซน 9 และโซน 10 ซึง่เป็นโซนทีค่า้ขายไม่ดี



และ 
สว่นใหญ่เป็นแผงคา้วา่ง แลว้ท าการทุบแผงคา้บางสว่นในโซนนี้ออกและสรา้งเป็นลานจอดรถ เพือ่ใหก้าร
หมุนเวยีนของรถผูท้ีม่าซือ้สนิคา้มคีวามคล่องตวัขึน้ รวมทัง้จะชว่ยแกไ้ขปัญหาความซบเซาของแผงคา้บรเิวณนี้
ได ้โดยส านกังาน-ตลาด กรงุเทพมหานคร ด าเนินการหาแผงคา้รองรบัใหก้บัผูค้า้เหล่านี้และเป็นผูป้ระสานเจรจา
กบัเจา้ของแผงคา้ 
ในการด าเนินการดงักล่าว ซึง่หากด าเนินการส าเรจ็คาดว่าปัญหารอ้งเรยีนจะหมดไป 
  2. เปิดประตเูชือ่มกบัทีด่นิของเอกชนทีอ่ยูต่ดิกบัตลาด เพือ่ใหร้ถสามารถหมนุเวยีนไดร้อบ
ตลาด 
และมทีีจ่อดรถเพิม่ ทัง้นี้เพือ่จงูใจใหป้ระชาชนเขา้มาซือ้สนิคา้ในตลาดบรเิวณโซน 9 และโซน 10 เพิม่มากขึน้  
ซึง่ประธานคณะกรรมการฯ ไดห้ารอืเบือ้งตน้กบัเจา้ของทีด่นิ และเจา้ของทีด่นิยอมรบัขอ้เสนอดงักล่าวแลว้  
จงึแนะน าใหส้ านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร ประสานและเจรจากบัเจา้ของทีด่นิในรายละเอยีดต่อไป 
   โดยคณะกรรมการฯ พจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอแนวทางเพือ่แกไ้ขปัญหาดงักล่าวใหผู้ว้า่ราชการ-
กรุงเทพมหานครพจิารณาต่อไป 
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   7.3 หนังสือของลกูจ้างฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขต
ลาดพร้าว  
กรณีขอความเป็นธรรม  

             ประธานสภากรุงเทพมหานครไดม้อบใหค้ณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบ- 
เรยีบรอ้ย พจิารณาหนงัสอืของลกูจา้งฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านกังานเขตลาดพรา้ว ลง
วนัที ่ 
30 พฤศจกิายน 2557 ทีข่อความเป็นธรรมและขอใหต้รวจสอบเรือ่งการเรยีกเกบ็เงนิจากลูกจา้งฝ่ายรกัษา- 
ความสะอาดและสวนสาธารณะ เนื่องจากลกูจา้งไดร้บัความเดอืดรอ้นจากการเอาเปรยีบและเรยีกเกบ็เงนิของ
หวัหน้าฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านกังานเขตลาดพรา้ว  
   คณะกรรมการฯ ไดม้อบหมายคณะอนุกรรมการดา้นการจดัระเบยีบสงัคมและความเป็น
ระเบยีบ-เรยีบรอ้ยของเมอืง ด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการฯ 
พจิารณา  
ซึง่คณะอนุกรรมการฯ ไดด้ าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจากเอกสารและไดเ้ชญิผูเ้กีย่วขอ้งมาสอบถามขอ้มลู 
รวมทัง้มกีารสบืหาขอ้มลูในทางลบั และคณะอนุกรรมการฯ พจิารณาเหน็วา่ กรณีตามทีร่อ้งเรยีนมานัน้ไม่
น่าเชือ่ถอืประกอบกบัผูร้อ้งไมล่งชือ่ถอืเป็นบตัรสนเทห ์แต่คณะอนุกรรมการฯ กไ็ม่ไดล้ะเลยจงึไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัแิก่ผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่เป็นการป้องปรามไม่ใหม้กีรณีตามทีร่อ้งเรยีนมาเกดิขึน้



อกี  รวมทัง้เพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกคนทีเ่ขา้ร่วมประชุมไดต้ระหนกัเรือ่งการท างานใหถู้กตอ้งตามระเบยีบ   
   โดยคณะกรรมการฯ พจิาณาแลว้เหน็ควรยตุเิรือ่งการขอความเป็นธรรมดงักล่าวตามที่
คณะอนุกรรมการฯ เสนอ  
  
   7.4 หนังสือของลกูจ้างฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตหนอง
จอก ร้องเรียนกรณีไม่ได้รบัความเป็นธรรมในการบรรจแุต่งตัง้และการมอบหมายงานไม่ตรงต าแหน่ง 
รวมทัง้ 
กรณีขอความเป็นธรรม 

   ประธานสภากรุงเทพมหานครไดม้อบใหค้ณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบ
เรยีบรอ้ย พจิารณาหนงัสอืของลกูจา้งฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านกังานเขตหนองจอก ลง
เดอืนพฤศจกิายน 2557 จ านวน ๒ ฉบบั คอื  
   1. นายสมนึก เป๊ะสมนั ต าแหน่ง คนสวน หมวดสวนสาธารณะและบ ารุงรกัษาตน้ไม ้ฝ่ายรกัษา- 
ความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านกังานเขตหนองจอก รอ้งเรยีนกรณีไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมในการบรรจุ
แต่งตัง้ 
และการมอบหมายงานไม่ตรงกบัต าแหน่ง ใน ๒ ประเดน็ ดงันี้ 
      1) กรณีไม่ไดร้บัความเป็นธรรมในการบรรจุเป็นลกูจา้งประจ า เนื่องจากในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ผูร้อ้งไดร้บัการเสนอชือ่เป็นตวัส ารองเพือ่บรรจุเป็นลกูจา้งประจ า ซึง่ในการปฏบิตัทิีผ่า่นมาผูท้ีไ่ดร้บั 
การเสนอชือ่เป็นตวัส ารองเพือ่บรรจุเป็นลกูจา้งประจ าปีนี้ หากไม่ไดร้บัการบรรจุกจ็ะไดร้บัการเสนอชือ่และบรรจุ 
เป็นลกูจา้งประจ าในปีถดัไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นายสมนึก แป๊ะสมนั  ไดร้บัการเสนอชื่อเพือ่บรรจ ุ
เป็นลกูจา้งประจ า แต่ปรากฏวา่ไม่ไดร้บัการบรรจุโดยไม่ทราบเหตุผลและหลกัเกณฑก์ารพจิารณา 
      2) การมอบหมายงานของลกูจา้งไม่ตรงต าแหน่ง เชน่ ต าแหน่ง คนสวน ไดร้บัมอบหมายให ้
ท าหน้าทีเ่ป็นพนกังานขบัรถยนต ์ต าแหน่ง คนกวาด ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีเ่ป็นพนกังานเกบ็
คา่ธรรมเนียมขยะ 
   2. คนงานรกัษาเขตหนองจอกขอความเป็นธรรม เนื่องจากไดร้บัความเดอืดรอ้นโดนเอาเปรยีบ  
มกีารจา้งกนัท างานในวนัหยุดโดยเซน็ชือ่แทนกนั และรูส้กึไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากผูเ้ป็นหวัหน้า จงึขอให้ 
มกีารตรวจสอบ   
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   คณะกรรมการฯ ไดม้อบหมายคณะอนุกรรมการดา้นการจดัระเบยีบสงัคมและความเป็น
ระเบยีบ-เรยีบรอ้ยของเมอืง ด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการฯ 
พจิารณา  
ซึง่คณะอนุกรรมการฯ ไดด้ าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจากเอกสารรายงานผลการตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนของ
ส านกังานเขตหนองจอก รวมทัง้ไดเ้ชญิผูร้อ้งและผูเ้กีย่วขอ้งมาสอบถามขอ้มลู และคณะอนุกรรมการฯ พจิารณา
เหน็วา่  
   1. กรณีไม่ไดร้บัความเป็นธรรมในการบรรจุแต่งตัง้และการมอบหมายงานไม่ตรงกบัต าแหน่ง 



                        1) ส านกังานเขตหนองจอกไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนในการบรรจุลกูจา้งชัว่คราวเป็น
ลกูจา้งประจ าเป็นไปตามระเบยีบของกรุงเทพมหานครแลว้ แต่ผูร้อ้งขาดความเขา้ใจในเรือ่งนี้โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ความเขา้ใจวา่  
เมือ่เคยไดร้บัการเสนอชือ่เป็นตวัส ารองในปีงบประมาณทีผ่า่นมาแลว้ไมไ่ดบ้รรจุเป็นลกูจา้งประจ า ควรจะตอ้ง
ไดร้บั-การบรรจุฯ ในปีงบประมาณถดัไป  จงึสมควรทีผู่บ้งัคบับญัชาจะไดท้ าความเขา้ใจกบัผูท้ีม่คีุณสมบตัอิยูใ่น
เกณฑ ์
การไดร้บับรรจุว่า มหีลกัเกณฑ ์วธิกีาร ในการพจิารณาตวับุคคลจากเรือ่งใดบา้ง สทิธแิละคุณสมบตัติ่างๆ  
ทีจ่ะไดร้บัการคดัเลอืกและจะพจิารณาเป็นปีต่อปี ไม่มรีะบบส ารอง  นอกจากนี้ส านกังานเขตฯ ควรมเีครือ่งมอื 
ทีเ่หมาะสมในการบนัทกึผลการปฏบิตังิานและความอุทศิเวลาใหก้บังานของเจา้หน้าทีไ่วเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  
เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาคดัเลอืกลูกจา้งชัว่คราวเป็นลกูจา้งประจ า  
       2) ผูอ้ านวยการเขตหนองจอกไดม้กีารมอบหมายงานโดยชอบแลว้ เพราะผูอ้ านวยการเขต 
มอี านาจมอบหมายงานอื่นนอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นต าแหน่ง เพือ่ใหก้ารปฏบิตัริาชการเกดิประโยชน์สงูสุด 
กบัหน่วยงาน ทัง้นี้ตอ้งพจิารณาถงึความเหมาะสมและกรณีทีจ่ าเป็นซึง่กรณีน้ีมเีหตุผลและความจ าเป็น  
   ๒. กรณีขอความเป็นธรรม เนื่องจากไดร้บัความเดอืดรอ้นโดนเอาเปรยีบ มกีารจา้งกนั
ท างาน 
ในวนัหยุดโดยเซน็ชือ่แทนกนันัน้  ตรวจสอบแลว้เนื่องจากผูร้อ้งไมล่งชือ่ถอืเป็นบตัรสนเทหแ์ละจากการสอบถาม
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏวา่มหีลกัฐานการจา้งกนัท างานและเซน็ชือ่แทนกนัในฝ่ายรกัษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านกังานเขตหนองจอก  อยา่งไรกต็ามผูบ้งัคบับญัชาควรมกีารเน้นย ้ากบัเจา้หน้าทีว่า่ การ
เซน็ชือ่แทนกนันัน้เป็นความผดิทางอาญา เพือ่ป้องกนัไม่ใหม้กีรณีตามทีร่อ้งเรยีนเกดิขึน้ 
       โดยคณะกรรมการฯ พจิาณาแลว้เหน็ควรยตุเิรือ่งรอ้งเรยีนและการขอความเป็นธรรม
ดงักล่าว 
ตามทีค่ณะอนุกรรมการฯ เสนอ  
 
   7.5 หนังสือขอให้ด าเนินการกบัอาคารท่ีก่อสร้างรกุล า้ท่ีสาธารณะในซอยสีลม ๒๐  
   ประธานสภากรุงเทพมหานครไดม้อบใหค้ณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบ
เรยีบรอ้ย ประจ าสภากรุงเทพมหานคร พจิารณาหนงัสอืรอ้งเรยีนของคุณลลีาวด ีชยัชดิ ลงวนัที ่8 เมษายน 255
๘ 
ทีข่อใหด้ าเนนิการกบัอาคารทีก่่อสรา้งรุกล ้าทีส่าธารณะในซอยสลีม ๒๐ เขตบางรกั และเจา้ของอาคารจดัใหม้ี
ผูค้า้  
5 - 10 ราย วางแผงคา้บรเิวณหน้าอาคารทีก่่อสรา้งรุกล ้าและเกบ็เงนิจากผูค้า้ ท าใหป้ระชาชนไดร้บัความ
เดอืดรอ้นมาก ตอ้งเดนิบนพืน้ถนน เคยมผีูไ้ดร้บัอุบตัเิหตุจากรถบาดเจบ็หลายรายแลว้  
   คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายคณะอนุกรรมการดา้นการจดัระเบยีบสงัคมและความเป็น
ระเบยีบ-เรยีบรอ้ยของเมอืง พจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนดงักล่าวและรายงานผลการพจิารณาใหค้ณะกรรมการฯ ทราบ 
ซึง่คณะอนุกรรมการฯ ไดม้กีารประชุมและลงไปตรวจดพูืน้ทีจ่รงิรว่มกบัทางส านักงานเขตบางรกัเพื่อสอบถาม
ขอ้เทจ็จรงิและรายละเอยีดเกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรยีนดงักล่าวแล้ว ปรากฏขอ้เทจ็จรงิวา่ อาคารเลขที ่17/12 ดา้น
ถนนสลีม 20  



มกีารก่อสรา้งผดิแบบทีไ่ดร้บัอนุญาตและมกีรณีทีส่งสยัวา่จะก่อสรา้งรุกล ้าทีส่าธารณะ ซึง่ส านกังานเขตฯ ไดม้ี
การ-ด าเนินการและด าเนินคดตีามกระบวนการขัน้ตอนของกฎหมายแลว้และอยู่ระหว่างรอเจา้พนักงานทีด่นิ
รงัวดัสอบเขต  สว่นอาคารเลขที ่17/12 ดา้นถนนสลีม 22 ท าการก่อสรา้งดดัแปลงอาคารโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ซึง่
มบีางสว่น 
ทีส่ามารถอนุญาตใหก้่อสรา้งได ้แต่ส านกังานเขตฯ ไดม้กีารด าเนินคดตีามกระบวนการขัน้ตอนของกฎหมายแลว้
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เช่นเดยีวกนั โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดพ้จิารณาเสนอแนะส านกังานเขตฯ ในการตดิตามใหม้กีารด าเนินคด ี
ใหส้ิน้สดุในทกุกรณี อนึ่งจากการตรวจสอบฐานขอ้มลูประชาชนของผูร้อ้งโดยส านกังานเขตบางรกัเพือ่แจง้ 
ผลการด าเนินการตามค ารอ้งใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบไมป่รากฏรายชือ่ลลีาวด ีชยัชดิ (ผูร้อ้ง) ในฐานขอ้มลูการ
ทะเบยีน-ราษฎรแต่อยา่งใด   
   คณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบรายงานของคณะอนุกรรมการฯ และพจิาณาแลว้เหน็ควรยตุ ิ
เรือ่งรอ้งเรยีนดงักล่าวตามทีค่ณะอนุกรรมการฯ เสนอ 
 

   7.6 หนังสือร้องเรียนกรณีการบรรจแุละแต่งตัง้ข้าราชการไม่ค านึงถึงระบบ
คณุธรรม 
และไม่มีความเป็นธรรมกบัข้าราชการกรงุเทพมหานคร  
   ประธานสภากรุงเทพมหานครไดม้อบใหค้ณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบ-
เรยีบรอ้ย พจิารณาหนงัสอืจากขา้ราชการฯ กลุ่มเขตและส านกั ลงวนัที ่27 เมษายน 2558 เนื่องจากเหน็
วา่การบรรจุและแต่งตัง้ขา้ราชการไม่ค านึงถงึระบบคุณธรรมและไม่มคีวามเป็นธรรมกบัขา้ราชการ
กรุงเทพมหานคร  
   คณะกรรมการฯ ได้เชญิหวัหน้าส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 
ผูอ้ านวยการกองการเจา้หน้าที ่ผูอ้ านวยการกองอตัราก าลงั เขา้ร่วมประชุม เพือ่ชีแ้จงและใหข้อ้มลูดงันี้ 
   1. ตามค าสัง่กรุงเทพมหานคร ที ่1091/2558 เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2558 แต่งตัง้
ขา้ราชการ 75 ราย เป็นการยา้ยขา้ราชการจากต าแหน่ง ช านาญการพเิศษ ไปเป็นอ านวยการตน้ ซึง่
หน่วยงานชีแ้จงวา่ไดด้ าเนินการแต่งตัง้ขา้ราชการโดยยดึหลกัความถูกตอ้งและหลกักฎหมาย คอื ตาม
พระราชบญัญตั-ิระเบยีบขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และ
หนงัสอืส านกังาน ก.พ.  
ที ่นร 0708/ว9 ลงวนัที ่12 พฤษภาคม 2535 เรือ่ง การยา้ยขา้ราชการพลเรอืนโดยพจิารณาถงึเหตุผล- 
ความจ าเป็น คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง ความรู ้ประสบการณ์ ความสามารถ ความรบัผดิชอบ ความ
ประพฤต ิ
และคุณลกัษณะอื่น ๆ ของขา้ราชการทีจ่ะยา้ยใหเ้หมาะสมกบัความจ าเป็นในการปฏบิตังิานในต าแหน่งที่
จะยา้ยไปด ารงต าแหน่งเหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และลกัษณะงานของต าแหน่งเหมาะสมกบัการ
ปฏบิตังิานของแต่ละสว่นราชการ เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ 
   2. การแต่งตัง้ขา้ราชการในครัง้นี้ ไม่มกีารรอ้งเรยีนไปยงัคณะกรรมการพทิกัษ์ระบบ
คุณธรรมภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนดแต่อย่างใด ดงันัน้ค าสัง่แต่งตัง้ขา้ราชการในครัง้นี้ถอืวา่เป็นไปโดย



ชอบแลว้ 
   คณะกรรมการฯ พจิารณาแลว้เหน็วา่ การด าเนินการบรรจุและแต่งตัง้ขา้ราชการในครัง้นี้  
ไม่มกีารรอ้งเรยีนไปยงัคณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคุณธรรมภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนดแต่อยา่งใด 
ประกอบกบัหนงัสอืรอ้งเรยีนฉบบันี้ไม่ลงชือ่ผูร้อ้งถอืวา่เป็นบตัรสนเทห์ คณะกรรมการฯ จงึเหน็ควรยตุเิรือ่ง
รอ้งเรยีนดงักล่าว 
 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
   1. ส านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัควรพจิารณาเรือ่งการพฒันารถดบัเพลงิตน้แบบที่
เป็น 
สายพนัธุไ์ทยขึน้มาเชน่เดยีวกบัทีก่องทพับกไดม้กีารด าเนินการแลว้ ทัง้นี้เพือ่เป็นการประหยดังบประมาณใน
การน าเขา้และสนบัสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
   2. ส านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัควรเสนอใหม้อีาสาสมคัรทีจ่ะมาช่วยงานดา้น 
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัโดยเฉพาะ เพือ่แกไ้ขปัญหาขอ้จ ากดัในการขยายกรอบอตัราก าลงั
ดา้นบุคลากรและควรมกีารเสนอขอปรบัโครงสรา้งต าแหน่งใหม้คีวามเหมาะสม รวมทัง้ควรให้
ความส าคญักบัเรือ่ง 
อุปกรณ์พืน้ฐานทีจ่ าเป็นตอ้งม ีไดแ้ก่ ชุดส าหรบัใหเ้จา้หน้าทีใ่สป่ฏบิตังิานเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยั 
มากกวา่ 
การจดัซือ้เครื่องมอือุปกรณ์ไฮเทคทีม่รีาคาคอ่นขา้งแพง ทัง้นี้เพือ่เป็นการสรา้งขวญัก าลงัใจแก่บุคลากร  
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  3. ส านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัควรมกีารพจิารณาใชจุ้ดเฝ้าระวงัในชว่งเทศกาล
ต่างๆ เพือ่พฒันาเป็นสถานีดบัเพลงิยอ่ย โดยจดัหาพืน้ทีข่องส านกังานเขต สถานทีร่าชการ โรงเรยีน 
สถานศกึษา วดั  
หรอืเอกชนทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงแลว้ก่อสรา้งเป็นสถานีดบัเพลงิยอ่ย เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรบักระจายรถดบัเพลงิ
และ 
อุปกรณ์ใหเ้ขา้ไปอยูใ่กลชุ้มชนมากทีส่ดุ รวมทัง้เป็นการจดัเตรยีมสถานทีไ่วส้ าหรบัจอดรถดบัเพลงิทีต่อ้ง
รบัมาจากบรษิทั สไตเออรฯ์ ดว้ย 
  4. ส านกัป้องกนัและบรรเทาเหตุและสาธารณภยัควรมกีารจดัท าแผนเผชญิแผนการกูภ้ยั 
กรณีเกดิเหตอุคัคภียั อาคารถล่ม หรอืแผ่นดนิไหวไว ้โดยบรูณาการในการน าทรพัยส์นิ บุคลากร และ
อุปกรณ์ 
ทีม่อียูแ่ลว้ ทัง้ของหน่วยงานภาครฐัและเอกชนมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด รวมทัง้ควรมกีารฝึกซอ้มแผนให้
มากขึน้และตอ่เนื่องโดยเฉพาะการฝึกซอ้มยอ่ยในแต่ละพืน้ที ่ซึง่ควรเป็นการฝึกซอ้มแผนแบบบรูณาการของ
หน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทุกหน่วยงาน  

  5. ทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 



ควรมกีารประสานและด าเนนิการในลกัษณะการบรูณาการความรว่มมอืร่วมกนัในทุกๆ ดา้น ทัง้นี้เพือ่ใหก้าร
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิมปีระสทิธภิาพและเกดิความคล่องตวั     
   6. ควรมกีารดงึศกัยภาพของระบบไอททีีทุ่กหน่วยงานของกรุงเทพมหานครมอียู่มาใช้
ประโยชน์ร่วมกนั ซึ่งนอกจากจะสามารถลดจ านวนบุคลากรลงไดแ้ลว้ยงัเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาเรื่อง
อตัราก าลงับุคลากรของกรุงเทพมหานครทีจ่ะเกนิ 40 เปอรเ์ซน็ต ์ไดอ้กีดว้ย 
 
 
 
 
 


