
สรุปผลงาน 
คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรยีบร้อย 

ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ 
___________________ 

 

  สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  
ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่๑) ประจ าปีพุทธศกัราช 255
๗  
เมื่อวนัพุธที่ ๘ ตุลาคม 255๗ และสมยัประชุมสามญั สมยัที่ 4 (ครัง้ที่ ๑) ประจ าปีพุทธศกัราช 2558       
เมือ่วนัพุธที ่7 ตุลาคม 2558  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. นายสมบูรณ์    ม่วงกล ่า   กรรมการและเลขานุการ 
   ต่อมาเมื่ออายุของคณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานครสิน้สุดลง เมื่อวนัที ่    
7 ตุลาคม 2559 สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่๑) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559  
เมือ่วนัพุธที ่5 ตุลาคม 2559 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร  จ านวน  ๕  คน  ดงันี้ 
   ๑. พลต ารวจตร ีประสพโชค พรอ้มมลู   ประธานกรรมการ 

2. พลเอก คนินทร  วงศาโรจน์  รองประธานกรรมการ 
3. พลต ารวจโท พลบรูณ์  ช านาญกูล   กรรมการ 

  4. พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ งว่นบรรจง กรรมการ 
๕. นายสมบูรณ์    ม่วงกล ่า   กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑. นางสาวมณีรัตน ์  ศรีกำเหนิด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

  ๒. นางนิตยา    ชำนาญด ี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 

คณะกรรมการฯ ได้ต้ังคณะอนุกรรมการ จำนวน ๓ คณะ ประกอบด้วย 
1.  คณะอนุกรรมการดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน 6 กลุ่มเขต ประกอบดว้ย 



           1.1 คณะอนุกรรมการดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ  
    มหีน้าที่รบัทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่รบัผดิชอบ เสนอแนวทาง
หรือร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ของเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้หน่วยงานภาครัฐ 
รฐัวสิาหกจิ ภาคเอกชน และประชาชน ดว้ยความรวดเรว็ รวมทัง้เสนอแนะ สนบัสนุน เพือ่เสรมิสรา้งการ
พฒันาในพื้นที ่เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ มคีุณภาพชวีติที่ดขีึน้  เสนอแนะ 
สนบัสนุน             การใหบ้รกิารทีด่แีก่ประชาชน ตลอดจนด าเนินการต่างๆ เพือ่ตอบสนองนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร  
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กระทรวงมหาดไทย และรฐับาล ในพืน้ทีก่ลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ไดแ้ก่ เขตดอนเมอืง เขตหลกัสี ่เขตจตุจกัร     
เขตบางซื่อ เขตสายไหม เขตบางเขน และเขตลาดพรา้ว โดยม ีนายไพฑูรย์  ขมัภรตัน์  เป็นประธานอนุ
กรรมการฯ   
                          1.2 คณะอนุกรรมการดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง  
         มหีน้าทีร่บัทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในพืน้ที่รบัผดิชอบ เสนอแนวทาง
หรือร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ของเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้หน่วยงานภาครัฐ 
รฐัวสิาหกจิ ภาคเอกชน และประชาชน ดว้ยความรวดเรว็ รวมทัง้เสนอแนะ สนบัสนุน เพือ่เสรมิสรา้งการ
พฒันาในพื้นที ่เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ มคีุณภาพชวีติที่ดขีึน้  เสนอแนะ 
สนบัสนุน             การใหบ้รกิารทีด่แีก่ประชาชน ตลอดจนด าเนินการต่างๆ เพือ่ตอบสนองนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย และรฐับาล ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ไดแ้ก่ เขตวงัทองหลาง 
เขตหว้ยขวาง เขตดนิแดง  เขตพญาไท เขตราชเทว ีเขตดุสติ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย และ
เขตสมัพนัธวงศ ์ โดยม ีพลต ารวจโท พลบรูณ์  ช านาญกลู  เป็นประธานอนุกรรมการฯ   
                            1.3 คณะอนุกรรมการดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน กลุม่เขตกรุงเทพตะวนัออก 
        มหีน้าที่รบัทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่รบัผดิชอบ เสนอแนวทาง
หรอืร่วมแกไ้ขปัญหาต่างๆ กบัเจา้หน้าทีข่องเขตและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ 
ภาคเอกชน และประชาชน ด้วยความรวดเรว็ รวมทัง้เสนอแนะ สนับสนุน เพื่อเสรมิสร้างการพฒันาใน
พื้นที่ เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ มคีุณภาพชวีติที่ดขีึน้  เสนอแนะ สนับสนุน                
การให้บรกิารที่ดแีก่ประชาชน ตลอดจนด าเนินการต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
กระทรวงมหาดไทย และรฐับาล ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตมนีบุรี เขต
หนองจอก  เขตคลองสามวา เขตสะพานสงู เขตบงึกุ่ม เขตคนันายาว เขตลาดกระบงั และเขตประเวศ  โดย
มพีลเอก คนินทร  วงศาโรจน์  เป็นประธานอนุกรรมการฯ   
                            1.4 คณะอนุกรรมการดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน กลุม่เขตกรุงเทพใต ้ 
    มหีน้าทีร่บัทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในพืน้ที่รบัผดิชอบ เสนอแนวทาง
หรือร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ของเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้หน่วยงานภาครัฐ 
รฐัวสิาหกจิ ภาคเอกชน และประชาชน ดว้ยความรวดเรว็ รวมทัง้เสนอแนะ สนบัสนุน เพือ่เสรมิสรา้งการ
พฒันาในพื้นที ่เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ มคีุณภาพชวีติที่ดขีึน้  เสนอแนะ 
สนับสนุน                การใหบ้รกิารทีด่แีก่ประชาชน ตลอดจนด าเนินการต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบาย



ของกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย และรฐับาล ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ได้แก่ เขตปทุมวนั เขต
บางรกั เขตสาทร เขตยานนาวา เขตบางคอแหลม เขตคลองเตย เขตวฒันา เขตพระโขนง เขตบางนา และ
เขตสวนหลวง โดยมพีลต ารวจตร ีประสพโชค  พรอ้มมลู  เป็นประธานอนุกรรมการฯ  
                            1.5 คณะอนุกรรมการดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน กลุม่เขตกรุงธนเหนือ 
    มหีน้าทีร่บัทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในพืน้ที่รบัผดิชอบ เสนอแนวทาง
หรือร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ของเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้หน่วยงานภาครัฐ 
รฐัวสิาหกจิ ภาคเอกชน และประชาชน ดว้ยความรวดเรว็ รวมทัง้เสนอแนะ สนบัสนุน เพือ่เสรมิสรา้งการ
พฒันาในพื้นที ่เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ มคีุณภาพชวีติที่ดขีึน้  เสนอแนะ 
สนับสนุน                การใหบ้รกิารทีด่แีก่ประชาชน ตลอดจนด าเนินการต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย และรฐับาล ในพืน้ทีก่ลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ไดแ้ก่ เขตบางพลดั 
เขตตลิง่ชนั เขตทววีฒันา  
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เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ และเขตบางกอกน้อย  โดยมีพลต ารวจตร ี
ประสพโชค  พรอ้มมลู  เป็นประธานอนุกรรมการฯ   
                            1.6 คณะอนุกรรมการดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน กลุม่เขตกรุงธนใต ้
        มหีน้าทีร่บัทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในพืน้ที่รบัผดิชอบ เสนอแนวทาง
หรือร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ของเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้หน่วยงานภาครัฐ 
รฐัวสิาหกจิ ภาคเอกชน และประชาชน ดว้ยความรวดเรว็ รวมทัง้เสนอแนะ สนบัสนุน เพือ่เสรมิสรา้งการ
พฒันาในพื้นที ่เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ มคีุณภาพชวีติที่ดขีึน้  เสนอแนะ 
สนับสนุน                การใหบ้รกิารทีด่แีก่ประชาชน ตลอดจนด าเนินการต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย และรฐับาล ในพืน้ทีก่ลุ่มเขตกรุงธนใต ้ไดแ้ก่ เขตบางแค เขต
ภาษีเจรญิ เขตหนองแขม  เขตบางขุนเทยีน เขตบางบอน เขตราษฎรบ์ูรณะ และเขตทุ่งครุ  โดยมนีาย
สมบรูณ์  ม่วงกล ่า  เป็นประธาน-     อนุกรรมการฯ   
   2. คณะอนุกรรมการดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
           มีหน้าที่ศึกษา ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลการด าเนินการของกรุงเทพมหานคร
เ กี ่ย ว ก บั 
การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในเขตกรุงเทพมหานคร จดัท าขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง
แกไ้ขและพฒันามาตรการและแนวทางการปฏบิตังิานทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตักิาร น าเสนอ
คณะกรรมการฯ เพื่อด าเนินการต่อไป รวมทัง้การตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีน ร้องทุกข์ ของประชาชน 
ตามทีป่ระธานสภา-กรุงเทพมหานครหรอืประธานคณะกรรมการฯ มอบหมาย และประมวลเรื่องเสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ      เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตลอดจนภารกิจอื่นตามที่คณะ
กรรมการฯ มอบหมาย โดยม ี        พลต ารวจโท พลบรูณ์  ช านาญกูล  เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
 



   3. คณะอนุกรรมการด้านการจดัระเบยีบสงัคมและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของเมอืง  
            มหีน้าทีศ่กึษา ตรวจสอบ รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการดา้นการจดัระเบยีบ
สงัคมและความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของเมอืงในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ทางเท้า ที่สาธารณะ ป้าย
โฆษณา การบุกรุกคคูลอง จกัรยานยนตร์บัจา้ง สถานบรกิาร สถานประกอบการทีก่่อใหเ้กดิเหตุเดอืดรอ้น 
ร าคาญ เป็นต้น รวมทัง้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ตามที่ประธานสภา
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ห รื อ ป ร ะ ธ า น - 
คณะกรรมการฯ มอบหมาย และประมวลเรือ่งเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อด าเนินการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
ต่อไป ตลอดจนภารกจิอื่นตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย  โดยม ีพลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ ง่วนบรรจง  
เป็นประธาน-อนุกรรมการฯ 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมการฯ  
   คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ รับทราบข้อมูล ติดตาม 
ความคืบหน้าในการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย           
ในประเด็นดังนี ้
    ๑. รบัทราบข้อมูลเก่ียวกบัสถานการณ์ภยัแล้งของกรงุเทพมหานครและหารือ
เก่ียวกบัเร่ืองการติดตัง้ประปาหวัแดงในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร   
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 1.1 การเตรยีมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ในปี 2559 ประกอบดว้ย  
  
 1. แผนปฏบิตักิารป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ของกรงุเทพมหานคร ประจ าปี 2559
  
  2. ค าสัง่จดัตัง้ศนูยอ์ านวยการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
  3. ประสานการประปานครหลวงขอรบัการสนบัสนุนน ้าประปาโดยไม่คดิมลูคา่ เพือ่
แจกจ่ายใหแ้กป่ระชาชนทีป่ระสบความเดอืดรอ้นดา้นน ้าดืม่น ้าใช ้ 
  4. เตรยีมจดัการประชุมคณะกรรมการอ านวยการศนูยอ์ านวยการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแลง้ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร เพือ่มอบหมายภารกจิใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 1.2 ผลกระทบจากสถานการณ์ภยัแลง้ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
ไดแ้ก่ 
  1. ปัญหาขาดน ้าอุปโภคบรโิภค พืน้ทีเ่สีย่งอยูใ่นฝัง่ตะวนัออก จ านวน 6 เขต 
ประกอบดว้ย เขตมนีบุร ีเขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตลาดกระบงั  
ไดป้ระสานกบัทางการประปาฯ ไวแ้ลว้เพือ่ขอรบัน ้าฟรไีปแจกจา่ยใหก้บัประชาชนในพืน้ทีท่ีม่กีารรอ้ง



ขอมา 
  2. ปัญหาน ้าทะเลหนุนสงูท าใหน้ ้าเคม็เขา้พืน้ทีก่ารเกษตรและปศุสตัวเ์สยีหาย พืน้ที่
เสีย่งอยูใ่นพืน้ทีฝั่ง่ธนบุร ีจ านวน 10 เขต ประกอบดว้ย เขตตลิง่ชนั เขตทุง่ครุ เขตบางขนุเทยีน เขต
ราษฎรบ์รูณะ เขตจอมทอง เขตบางบอน เขตทววีฒันา เขตภาษเีจรญิ เขตบางแค และเขตหนองแขม 
  3. ปัญหาถนนทรุดตวั 
  4. ปัญหาไฟไหมห้ญา้ 
  ส าหรบัการตดิตัง้หวัจา่ยน ้าดบัเพลงิหรอืประปาหวัแดงในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครนัน้ 
กรุงเทพมหานครและการประปาฯ ไดร้ว่มลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื (MOU) ในการตดิตัง้
หวัจา่ยน ้าดบัเพลงิ ตามโครงการชุมชนปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร เมือ่ปี 2556 โดยรว่มกนัตดิตัง้
หวัจา่ยน ้าดบัเพลงิในชุมชนหรอืบรเิวณทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิอคัคภียัในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ซึง่
ก าหนดเป้าหมาย 
ในการตดิตัง้หวัจา่ยน ้าดบัเพลงิ จ านวน 2,000 จุด แบ่งเป็น 2 ระยะ  คอื ระยะที ่1 จ านวน 750 
จุด และระยะที ่2 จ านวน 1,250 จุด โดยคดิราคาค่าตดิตัง้ตามขนาดหวัจา่ยน ้าดบัเพลงิต่อจุด ส าหรบั
คา่ใชจ้่าย     
ในการตดิตัง้หวัจา่ยน ้าดบัเพลงิ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 100 มลิลเิมตร ราคาคา่งานจุดละ 27,000 บาท 
ออกคา่ใชจ้่ายฝ่ายละ 13,500 บาท และคา่ใชจ้่ายในการตดิตัง้หวัจา่ยน ้าดบัเพลงิ ขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 150 มลิลเิมตร ราคาคา่งานจุดละ 40,000 บาท ออกคา่ใชจ้่ายฝ่ายละ 20,000 บาท 
โดยไดด้ าเนินการตดิตัง้หวัจ่ายน ้าดบัเพลงิและเบกิจ่ายค่าตดิตัง้ใหก้บัการประปาฯ ทัง้สิน้ จ านวน 
1,757 จุด ดงันี้ 
  - ระยะที ่1 ไดด้ าเนินการตดิตัง้หวัจา่ยน ้าดบัเพลงิและเบกิจ่ายค่าตดิตัง้ จ านวน 735 
จุด ใหก้ารประปาฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 
 - ระยะที ่2 ไดด้ าเนินการตดิตัง้หวัจา่ยน ้าดบัเพลงิและเบกิจ่ายค่าตดิตัง้ จ านวน 
1,022 จุด ใหก้ารประปาฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
  2. หารือเก่ียวกับการบูรณาการ การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเพลิงไหม้
อาคารสงู และการเกิดภยัพิบติัต่าง ๆ ในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 
   สบืเนื่องจากการเกดิเหตุเพลงิไหมอ้าคารทีถ่นนนราธวิาสฯ 18 เขตยานนาวา ประกอบ
กบักรณีแผ่นดนิไหวตกึถล่มทีไ่ตห้วนั คณะกรรมการฯ จงึไดเ้ชญิหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุม
เพื่อหารอืเกี่ยวกบัการบูรณาการ การพฒันา และการแก้ไขปัญหาเพลงิไหมอ้าคารสูง และการเกดิภยั
พบิตัติ่าง ๆ      ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยได้รบัการชี้แจงจากส านักการโยธาเกี่ยวกบักฎหมาย 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ  
      - 5 - 
 
และกฎกระทรวง ข้อบังคับ  ระเบียบ เรื่องของอาคารจะแบ่งเป็นอาคารที่สร้างก่อนปี 2535                
ก่อนกฎกระทรวงยงัไม่บงัคบัใช ้อาคารทีข่ออนุญาตตอ้งมบีนัไดหนีไฟ ส่วนอื่นไม่ไดก้ล่าวถงึ แต่หลงัปี 
2535 จะมกีฎกระทรวง ซึ่งออกตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ กล่าวว่าอาคารจากนี้ไปจะมบีนัไดหนีไฟ 



มีระบบป้องกนัต่าง ๆ อยู่ในอาคารตัวเองให้ได้ก่อนจากการเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งอย่างน้อย 1 ชัว่โมง
จะตอ้งดแูลตวัเองได ้และมรีะบบสบูน ้าในอาคารเชือ่มต่อกบัระบบอาคาร สว่นอาคารทีจ่ะตอ้งตรวจสอบ
แมส้รา้งก่อนปี 2535 ม ี9 ประเภท โดยมขีอ้ยกเวน้อยู่ใน 2 ส่วน อาคารชุดพกัอาศยัทีม่พีืน้ทีม่ากกว่า 
5,000 ตารางเมตร       ตามกฎหมายผ่อนผนั 5 ปี ซึง่ปี 2553 อาคารเหล่านี้ตอ้งยื่นขอตรวจสอบอาคาร 
ส าหรบัอาคารพื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ผ่อนผนัเป็น 7 ปี ซึ่งจะต้องมายื่นให้ไปตรวจสอบปี 
2555 ขณะนี้มอีาคารเขา้ข่าย       ที่ส านักผงัเมอืงรวบรวมได้ 11,300 หลงั ที่เขา้ข่ายยื่นตรวจสอบ
อาคาร กระบวนการตรวจสอบเป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารยื่นขอตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว ้ใบอนุญาตมอีายุ 1 ปี เจา้ของอาคารจะตอ้งไปจา้งวศิวกร สถาปนิก หรอืนิตบิุคคล ซึง่ไปขึน้
ทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบอาคารตามทีก่รมโยธาธกิารก าหนด ขณะนี้มผีูต้รวจสอบอาคารหากเป็นบุคคล
คอื วศิวกร สถาปนิก ม ี2,470 คน นิตบิุคคล ม ี235 ราย ขณะนี้ส านักการโยธาด าเนินการในส่วนทีไ่ด้
ร่วมกบัวศิวกรรมสถานฯ จดัร่วมอบรมสมัมนาว่าอาคารประเภทใดตอ้งยื่นขอตรวจสอบอาคาร หากยื่น
จะมวีธิกีารด าเนินการอย่างไร ท างานเชงิรุกคอืประชาสมัพนัธ์ใหม้ากขึน้ เพื่อใหเ้จา้ของอาคารเขา้ใจว่า
เขาจะต้องด าเนินการใดบา้ง สิง่ทีต่อ้งพฒันาคอืผูท้ีม่หีน้าทีต่รวจสอบว่าอาคารหลงันี้เป็นอย่างไรเพื่อให้
เกดิความปลอดภยั เมื่อด าเนินการแล้วยื่นเรื่องมา กทม. มหีน้าที่ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเห็นว่าผู้
ตรวจสอบอาคารไดด้ าเนินการตามกฎกระทรวงทีก่ าหนดไวว้่าตอ้งท าอะไร กทม. กม็หีน้าทีอ่อก ร.1 ให้
เจ้าของอาคารมอีายุ 1 ปี ในการตรวจสอบสิง่ที่เป็นองค์ประกอบการตรวจสอบอาคาร 4 อย่าง คอื 1) ความ
มัน่คงแขง็แรงของอาคาร 2) ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร 3) ตรวจสอบสมรรถนะของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 4) ตรวจสอบการบรหิารจดัการ เมื่อเจา้ของอาคารไดร้บัใบ ร.1 สิง่ทีส่ าคญัจะตอ้งสรา้ง
จติส านึกให้เจ้าของอาคารว่าจะต้องดูแลคนที่ใชส้อยอาคารนี้อย่างไร และขณะนี้กองควบคุมอาคารที่
ท างานเชงิรุกไปสุ่มตรวจอาคารทีเ่หน็ว่าส าคญัมปีระชาชนเขา้ไปใชจ้ านวนมาก ประมาณ 15 อาคาร/
เดอืน          ในเขตต่าง ๆ ขณะนี้  ส านักการโยธาร่วมกบัสมาคมผูต้รวจสอบท างานร่วมกนัในเชงิรุก
ใหม้ากขึน้ แต่เมือ่   เกดิเพลงิไหมส้ านกังานเขตและส านกัการโยธากจ็ะเรง่เขา้ไปตรวจสอบความมัน่คง
แขง็แรงของอาคารหลงัเกดิเพลงิไหม ้ร่วมกบัวศิวกรรมสถานฯ สมาคมผูต้รวจสอบ ส านกังานเขต กรม
โยธาธกิาร เขา้ไปตรวจสอบ     โดยใชต้าตรวจสอบ เหน็ว่าโครงสรา้งส่วนใหญ่ไม่ไดร้บัความเสยีหาย
จากการเกดิเพลงิไหม ้เพยีงแต่พืน้บางชัน้ซึง่ไดร้บัความรอ้นอยา่งรุนแรงกะเทาะ แต่พจิารณาแลว้เหลก็
ไม่บดิงอ ในเชงิวศิวกรรมเหน็ว่าเหลก็ตรงนี้    ยงัรบัน ้าหนกัได ้ไดเ้ปิดแถลงขา่วรว่มกนัแลว้วา่อาคารนี้
ปลอดภัย เพื่อให้ส านักงานเขตกับเจ้าของอาคารเชื่อมัน่ว่าอาคารหลังนี้ยังปลอดภัย หากมีการ
ซ่อมแซมอาคารใหม้ัน่คงแขง็แรงสามารถกลบัไปเหมอืนเดมิ    แต่หากคดิว่าอาคารหลงันี้ไม่แขง็แรงก็
จะสัง่หา้มไมใ่หใ้ครเขา้ไปในอาคารคอืมาตรฐานการดแูลความปลอดภยัในเบือ้งตน้  
 

3. รบัทราบผลและแผนการด าเนินการตามนโยบายจดัระเบียบทางเท้าและท่ี
สาธารณะของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะบริเวณปากคลองตลาด ตลาดโบ๊เบ๊ และคลองถม 
รวมทัง้บริเวณอ่ืน 
  3.1 ปัจจุบันด าเนินการจัดระเบียบแล้ว จ านวน 39 จุด ในพื้นที่ เขต 21 เขต 
ประกอบดว้ย 



เขตพระนคร จ านวน 8 จุด เขตป้อมปราบศตัรพู่าย จ านวน 2 จุด เขตสมัพนัธวงศ ์จ านวน 2 จุด (รวม
กบัเขตพระนคร 1 จุด) เขตดุสติ จ านวน 1 จุด เขตราชเทว ีจ านวน 3 จุด เขตดนิแดง จ านวน 2 จุด เขต
ปทุมวนั 
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จ านวน 4 จุด เขตวฒันา จ านวน 3 จุด (สุขุมวิทตลอดสาย 1 จุด) เขตบางรกั จ านวน 2 จุด  เขต
คลองเตย จ านวน 1 จุด (สุขุมวทิตลอดสาย 1 จุด) เขตพระโขนง จ านวน 1 จุด (สุขุมวทิตลอดสาย 1 
จุด) เขตบางนา 
จ านวน 2 จุด (สุขุมวทิตลอดสาย 1 จุด) เขตจตุจกัร จ านวน 2 จุด เขตบางกะปิ จ านวน 1 จุด เขตมนี
บุร ีจ านวน 1 จุด เขตประเวศ จ านวน 1 จุด เขตคลองสาน จ านวน 3 จุด เขตธนบุร ีจ านวน 1 จุด เขต
บางกอกน้อย จ านวน 1 จุด เขตบางขนุเทยีน จ านวน 1 จุด และเขตบางพลดั จ านวน 1 จุด 
    3.2 ลกัษณะการจดัระเบยีบผู้คา้หาบเร่ - แผงลอย เพื่อคนืทางเท้าให้แก่ประชาชน แบ่งได้
เป็นดงันี้ 
        1) ลกัษณะที่ 1 หา้มท าการค้าตลอด 24 ชัว่โมง จ านวน 23 จุด ผูค้า้ 8,870 ราย   
ในพื้นที่เขต 14 เขต ประกอบด้วย เขตพระนคร จ านวน 6 จุด เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย จ านวน 1 จุด      
เขตสมัพนัธวงศ ์จ านวน 2 จุด (รวมกบัเขตพระนคร 1 จุด) เขตดุสติ จ านวน 1 จุด เขตราชเทว ีจ านวน 1 
จุด 
เขตดนิแดง จ านวน 2 จุด เขตปทุมวนั จ านวน 1 จุด เขตจตุจกัร จ านวน 2 จุด เขตมนีบุร ีจ านวน 1 จุด 
เขตประเวศ จ านวน 1 จุด เขตคลองสาน จ านวน 3 จุด เขตธนบุร ีจ านวน 1 จุด เขตบางกอกน้อย 
จ านวน 1 จุด เขตบางพลดั จ านวน 1 จุด 
   2) ลกัษณะที ่2 จดัระเบยีบและท าการคา้เวลาเดมิ จ านวน 8 จุด ผูค้า้ 2,860 ราย 
ในพืน้ทีเ่ขต 7 เขต ประกอบดว้ย เขตพระนคร จ านวน 1 จุด เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย จ านวน 1 จุดเขตราช
เทว ีจ านวน 1 จุด เขตปทุมวนั จ านวน 2 จุด เขตวฒันา จ านวน 1 จุด เขตบางนา จ านวน 1 จุด เขตบาง
ขนุเทยีน จ านวน 1 จุด 
       3) ลกัษณะที่ 3 ปรบัเปลี่ยนเวลาท าการค้า จ านวน 8 จุด ผู้ค้า 3,146 ราย ในพื้นที่
เขต 9 เขต ประกอบดว้ย เขตพระนคร จ านวน 1 จุด เขตราชเทว ี จ านวน 1 จุด เขตปทุมวนั จ านวน 1 
จุด     เขตวฒันา จ านวน 2 จุด (สุขุมวทิตลอดสาย 1 จุด) เขตบางรกั จ านวน 2 จุด  เขตคลองเตย 
จ านวน 1 จุด (สุขมุวทิตลอดสาย 1 จุด) เขตพระโขนง จ านวน 1 จุด (สุขมุวทิตลอดสาย 1 จุด) เขตบาง
นา จ านวน 1 จุด (สขุมุวทิตลอดสาย 1 จุด) เขตบางกะปิ จ านวน 1 จุด  
 3.3 แผนการจดัระเบยีบผูค้า้บรเิวณปากคลองตลาด ประกอบดว้ยพืน้ทีด่งันี้ 
                        1) ทางเท้าถนนจกัรเพชรทัง้สองฝัง่ จากสามเหลี่ยมทางลงสะพานพุทธถึงสะพาน
เจรญิรชัถนนอษัฎางค ์
      2) ทางเทา้ถนนสะพานพุทธตัง้แต่โคง้ทางเทา้ตลาดยอดพมิานดา้นสะพานพุทธถึง    
โคง้ผานิต ถนนจกัรเพชร 
                        3) ทางเทา้ถนนตรเีพชรฝัง่โรงเรยีนสวนกุหลาบตัง้แต่ทางเทา้วทิยาลยัเพาะช่างถงึ
สามเหลีย่มทางลงสะพานพุทธ 



จ านวนผูค้า้ทีด่ าเนินการจดัระเบยีบผูค้า้หาบเร่ - แผงลอยในจุดผ่อนผนัและนอกจุดผอ่นผนั รวม 1,163 
ราย  

โดยในเวลากลางวัน ผู้ค้าในจุดผ่อนผัน 230 ราย นอกจุดผ่อนผัน 246 ราย เวลากลางคืน                    
ในจุดผ่อนผนั 128 ราย กลางคนื 559 ราย ไดม้กีารประชุมกบัผู้คา้บรเิวณนี้และมขีอ้สรุปคอืหลงัวนัที ่    
21 มีนาคม 2559 ต้องย้ายให้หมด โดยผู้ค้าได้ยื่นความประสงค์ต้องการมีที่ ค้าขายแหล่งรวมของ
ดอกไม ้  ซึง่ท่านวลัลภ สวุรรณด ีไดไ้ปตดิต่อตลาดของกระทรวงมหาดไทย เขตตลิง่ชนั แต่ผูค้า้กย็งัไม่
อยากไป อกีทัง้มสีถานทีร่องรบัผูค้า้ ซึง่ราคาเช่ายตุธิรรม ไม่สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูค้า้รวม 1,260 แผง 
ได้แก่ ตลาดยอดพิมาน มีแผงรองรับผู้ค้าได้  789 แผง ตลาดปากคลองตลาด (องค์การตลาด
กระทรวงมหาดไทยใหส้มัปทานแก่บรษิทั ปากคลองตลาด 2552) มแีผงรองรบัผูค้า้ได ้321 แผง ตลาด
ส่งเสรมิเกษตรไทย มแีผงรองรบัผูค้า้ได้ 150 แผง ตลาดทัง้ 3 แห่ง ตัง้อยู่บรเิวณปากคลองตลาด ไม่
ห่างจากทีท่ าการคา้เดมิของผูค้า้ทีจ่ดัระเบยีบ 
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กรณีทีป่ระตูน ้าไดม้กีารจดัหาทีร่องรบัผูค้า้บางสว่น ไดม้กีารหารอืกบั ป.ประตูน ้าซึง่ยนิดเีปิดทางเขา้ที่
พกั    
ซึง่มทีีใ่หผู้ค้า้ขายฟรโีดยไปจดัแบ่งแผง คดิวา่ผูค้า้สามารถเขา้ไปในทีจ่ดัสรรใหม่ไดท้ัง้หมด ขณะนี้ถนน
เพชรบุรมีกีารยกเลกิผูค้า้แพงลอยนอกจุดผอ่นผนัแลว้ ต่อไปแถวถนนเพชรบุรแีละราชปรารภจะยกเลกิ
ทัง้หมด จากนัน้จะไปด าเนินการแถวบางล าภู ใต้สะพานพระปกเกล้า เขตพระนคร และสยามแสควร ์         
จะมกีารก าหนดจุดไปเรือ่ย ๆ ทีม่กีารรอ้งเรยีนและมปัีญหา 
   3.4 การจดัระเบยีบผูค้า้หาบเร ่- แผงลอย บรเิวณโบ๊เบ๊ - มหานคร 

     1) สภาพปัญหาทีต่อ้งมกีารจดัระเบยีบ 
                            ตลาดโบ๊เบ๊ - มหานคร เป็นศูนย์กลางการคา้เสือ้ผา้ส าเรจ็รูปขนาดใหญ่ มผีูค้้า
กว่า 1,200 ราย และในแต่ละวนัมผีู้มาจบัจ่ายสนิค้าเป็นจ านวนมาก การค้าทัง้กลางวนัและกลางคนื 
สง่ผลใหเ้กดิปัญหาการจราจรตดิขดั มกีารน าสนิคา้ตัง้วางจ าหน่ายบนทางเทา้ รุกล ้าลงบนผวิการจราจร 
ผูค้า้ตัง้วาง       บนทางเทา้ ประชาชนไม่สามารถใชท้างเทา้ในการสญัจร ตอ้งลงมาเดนิบนถนน มกีาร
จอดรถยนต์ รถเขน็ขนส่งสนิคา้กดีขวางการจราจรในเวลาเร่งด่วน ผูค้า้ไม่ดูแลรกัษาความสะอาด ทิ้ง
ขยะมูลฝอยบนถนนและ    ในคลอง ปัญหาเสยีงดงัจากการตดิตัง้แผงคา้ทีเ่ป็นโครงเหลก็ และปัญหา
การแสวงหาผลประโยชน์ยดึพื้น   ทางเท้าที่สาธารณะ มกีารเซ้ง แผง เช่าแผงคา้มผีู้เกี่ยวขอ้งหลาย
ฝ่าย 
                         2) การจดัระเบยีบพืน้ทีต่ ัง้วางท าการคา้ 
                             มกีารก าหนดพืน้ทีท่ าการคา้ รอบระยะเวลาท าการคา้และขนาดแผงคา้ ดงันี้ 
                             - รอบกลางวนั ท าการค้าระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ระยะทางตัง้แต่      
ป้ายรถโดยสารประจ าทางตรงขา้มโรงแรมปริน๊ซ์พาเลซถงึสะพานสอง จดัแผงคา้แถวเดยีวชดิดา้นรมิ
คลอง-ผดุงกรุงเกษมขนาดแผงค้า กวา้ง 1.50 เมตร ลกึ 2.00 เมตร ใช้ผ้าใบสเีขยีว โดยเวน้ทางเท้า
ดา้นรมิถนน-กรุงเกษมใหป้ระชาชนใชส้ญัจร จ านวน 226 แผง 



                             - รอบกลางคนื จดัแผงคา้สองแถวรมิคลองผดุงกรุงเกษมและชดิด้านรมิถนน -      
กรุงเกษม ขนาดแผงคา้กวา้ง 1.50 เมตร ลกึ 2.00 เมตร ใชผ้า้ใบสชีมพ ูโดยเวน้พืน้ทีต่รงกลางระหว่าง
แผงคา้เป็นทางเดนิใหก้บัประชาชนใชส้ญัจร แบ่งเป็นสองกรณีตามประเภทสนิคา้ ไดแ้ก ่
        1. ผู้คา้เสื้อผ้าท าการค้าระหว่างเวลา 23.00 น. ถงึ 05.00 น. ของวนัรุ่งขึ้น
ระยะทางตัง้แต่ป้ายรถโดยสารประจ าทางตรงขา้มโรงแรมปริน๊ซพ์าเลซถงึเชงิสะพานลอยแยกกษตัรยิศ์กึ   
จ านวนแผงคา้ 660 แผง 
                2. ผู้ค้าผลไม้ท าการค้าระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 04.00 น. ของวนัรุ่งขึ้น 
ระยะทางตัง้แต่ทา่น ้าตรงขา้มกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยถ์งึป้อมต ารวจเชงิสะพาน
ขา้มคลองผดุงกรุงเกษมตดิกบัสะพานขาวฝัง่ตรงขา้มกระทรวงพฒันาสงัคมฯ 

3.5 การจดัระเบยีบผูค้า้บรเิวณตลาดคลองถมพืน้ทีเ่ขตป้อมปราบศตัรพูา่ย  
                        1) สภาพปัญหา 
                            1.1 ตลาดคลองถม เป็นย่านการคา้เก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งขาย
สนิคา้ทัง้ใหม่ มอืสอง และของเก่า อุปกรณ์รถยนต์ ประดบัยนต์ เครื่องใชไ้ฟฟ้า รวมไปถงึ ของจปิาถะ 
ทุกชนิด 
                            1.2 ผู้ค้าตลาดคลองถม มีจ านวนประมาณ 3,000 ราย  ได้รวมตัวค้าขาย           
มาติดต่อกนัหลาย 10 ปี โดยท าการค้าในทุกวนัเสาร์ - อาทิตย์ ในถนน 9 สาย ได้แก่ ถนนหลวง 
ถนนวรจกัร ถนนเจรญิกรุง ถนนเสอืป่า ถนนพลบัพลาไชย ถนนมหาจกัร ถนนเจา้ค ารถ ถนนยมราชสุขุม 
ถนนศรธีรรมาธริาช และซอยธนาคารกรุงเทพ 
      - 8 - 
 
                            1.3 ผูค้า้ปิดถนนทางเขา้ - ออกท าการคา้ขาย เชน่ ถนนมหาจกัร ถนนเจา้ค ารพ 
ถนนศรีธรรมาธิราช ยมราชสุขุม ตัง้แต่เวลา 16.00 น. ของวันเสาร์ต่อเนื่ องถึงเวลา 18.00 น.            
ของวนัอาทิตย์ โดยไม่ได้รบัอนุญาตหรอืมกีารประกาศปิดการจราจรของเจ้าพนักงานจราจร ส่งผล
กระทบสะสมเป็นวงกว้าง อาทิ ถนนวรจกัร ที่จะเดินทางไปสะพานพระปกเกล้า ถนนหลวง ถนน
พระราม 4       ถนนเจรญิกรุง มปัีญหาการจราจรตดิขดัต่อเนื่องถงึแยกกษัตรยิ์ศกึต่อเนื่องแยกราช
ประสงค์ รวมทัง้ลดิรอนสทิธปิิดทางเขา้-ออก บ้านเรอืน บรษิทั หา้ง รา้น ที่ตัง้อยู่ในย่านคลองถม จน
ก่อใหเ้กดิความไม่สงบขึน้   การคา้ขายของผูค้้า กดีขวาง หรอืเป็นอุปสรรค ต่อการปฏบิตัหิน้าที่ของ
พนกังานดบัเพลงิ และเจา้หน้าที ่   ดา้นสาธารณภยัในกรณีเกดิอคัคภียั หรอืภยัพบิตัอิื่นๆ 
                            1.4 การคา้ขายของผูค้า้ กดีขวางทางเขา้ - ออก ของแพทย-์พยาบาล เจา้หน้าที ่
ผูป่้วย และญาตใินการเขา้ - ออกโรงพยาบาลกลาง ทัง้ในกรณีปกต ิและกรณีฉุกเฉิน 
 1.5 เป็นแหล่งที่มกีารจ าหน่ายสนิค้า หรอืของผดิกฎหมายจ านวนมาก เช่น 
เทปผี CD เถื่อน สนิค้าหนีภาษี สินค้าก็อบป้ี ละเมิดลิขสิทธิ ์ตลอดจนสินค้าที่มีการลกัขโมย หรอื
โจรกรรมมา ฯลฯ 
  1.6 ปัญหาดา้นความมัน่คงของชาต ิผูค้า้จ านวนหนึ่ง เป็นคนต่างดา้ว หลบหนี   
เขา้เมอืง โดยการจา้งวานของเจา้ของรา้น 



  1.7 ปัญหาอาชญากรรม ลกัขโมยทรพัย์สินของประชาชนของโรงพยาบาล 
สถานที-่ราชการ 
  1.8 ปัญหาไม่เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย สกปรก รกรุงรงั ผูค้า้ขายแล้วทิ้งขยะไว ้    
รวมแลว้ประมาณวนัละ 16 ตนั 
  1.9 มกีลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์ เขา้มาเกี่ยวขอ้ง คอยยุยงหนุนหลงั สรา้ง
ความ-ปัน่ป่วนต่อตา้น ต่อรอง เพือ่มใิหก้รุงเทพมหานครเขา้มาด าเนินการจดัระเบยีบ 
        2) ขอ้มลูผูค้า้ตลาดคลองถม 
            ผูค้า้ทีท่ าการคา้บรเิวณตลาดคลองถมจะมผีูค้า้ทีท่ าการคา้อยู่ภายในและรอบ
นอกตลาด โดยท าการคา้ในถนนต่าง ๆ ดงันี้ 
    2.1 ผูค้า้ท าการคา้บรเิวณนอกจุดผอ่นผนั ประกอบดว้ย 
    1. ถนนหลวง ตัง้แต่ ห้าแยกพลับพลาไชย ถึงแยกวรจักร จ านวนผู้ค้า
ประมาณ 354 ราย เวลาท าการคา้ 16.00 น. ของวนัเสาร ์ถงึ 18.00 น. ของวนัอาทติย ์
                             2. ถนนวรจกัร ตัง้แต่ แยกวรจกัรถงึแยกเอสเอบจี านวนผูค้า้ประมาณ 267 ราย    
เวลาท าการคา้ 16.00น. ของวนัเสารถ์งึ 18.00 น.ของวนัอาทติย ์
                             3. ถนนเจรญิกรุง ตัง้แต่แยกเอสเอบถีงึแยกเสอืป่า จ านวนผูค้้าประมาณ  253 
ราย ท าการคา้ วนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์เวลา 08.00 น. ถงึ 16.00 น. และเวลาท าการคา้ 16.00 น. ของวนั
เสาร ์ถงึ 18.00 น. ของวนัอาทติย ์
                             4. ถนนเสอืป่าตัง้แต่แยกเสอืป่าถงึแยกโรงพยาบาลกลางจ านวนผูค้า้ประมาณ    
767 ราย วนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์เวลา 08.00 น. ถงึ 16.00 น. และเวลาท าการคา้ 16.00 น. ของวนัเสารถ์งึ 
18.00 น. ของวนัอาทติย ์
                             5. ถนนพลบัพลาไชยตัง้แต่มูลนิธป่ิอเต็กตึ้งถึงห้าแยกพลบัพลาไชย จ านวน
ผูค้า้ประมาณ 59 ราย เวลาท าการคา้ 16.00 น. ของวนัเสารถ์งึ 18.00 น.ของวนัอาทติย ์ 
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                             6. ถนนมหาจกัรตัง้แต่ถนนหลวงถงึถนนเจรญิกรุง จ านวนผูค้้าประมาณ  406 
ราย เวลาท าการคา้ 08.00 น. ถงึ 18.00 น. ของวนัอาทติย ์
                             7. ถนนยมราชสุขุม ตัง้แต่ ถนนพลบัพลาไชยถึงถนนมหาจกัร จ านวนผู้ค้า
ประมาณ 489 ราย เวลาท าการคา้ 16.00 น. ของวนัเสาร ์ถงึ 18.00 น. ของวนัอาทติย ์
                             8. ถนนศรีธรรมาธิราช ตัง้แต่ ถนนเจริญกรุง ถึงถนนเจ้าค ารพ จ านวนผู้ค้า
ประมาณ 317 ราย เวลาท าการคา้ 16.00 น. ของวนัเสาร ์ถงึ 18.00 น. ของวนัอาทติย ์
                             9. ถนนเจา้ค ารพ ตัง้แต่ ถนนวรจกัร ถงึถนนเสอืป่าจ านวนผูค้า้ประมาณ  505 
ราย เวลาท าการคา้ 16.00 น. ของวนัเสาร ์ถงึ 18.00 น. ของวนัอาทติย ์
                             10. ซอยธนาคารกรุงเทพ (ตัง้แต่ถนนเสอืป่า ถึงถนนพลบัพลาไชย) จ านวน
ผู้ค้าประมาณ 100 ราย เวลาท าการค้า 16.00 น. ของวนัเสาร์ ถึง 10.00 น. ของวนัอาทิตย์  รวม
จ านวนผูค้า้ทีท่ าการคา้นอกจุดผ่อนผนั ทัง้สิน้ 3,517 ราย 



   2.2 ผูค้า้ท าการคา้ในจุดผ่อนผนั จ านวน 7 จุด ประกอบดว้ย 
                             1. ถนนเจ้าค ารพ จุดเริม่ต้น หน้าอาคารเลขที่ 393 จุดสิ้นสุด บรเิวณทางเข้า
อาคาร-แฟลตคลองถม จ านวน 11 ราย 
                             2. ถนนมหาจกัร จุดเริม่ต้น หน้าธนาคารกรุงไทย จุดสิ้นสุด บรเิวณทางเข้า
ส านกั-การแพทย ์จ านวน 11 ราย 
                             3. ถนนวรจกัร จุดเริม่ต้น หน้าเคเอฟซี (KFC) จุดสิ้นสุดหน้าอาคารเลขที่ 66     
ถนนเจรญิกรุง จ านวน 12 ราย 
                             4. ตรอกเนาวรตัน์ จุดเริม่ตน้ หน้าเซเว่นอเีลฟเว่น จุดสิน้สุด ฝัง่ตรงขา้มอาคาร
เลขที ่183 จ านวน 7 ราย 
                             5. ถนนเจรญิกรุง จุดเริม่ตน้ หน้าอาคารเลขที ่311 จุดสิน้สุดในซอยศรธีรรมาธริาช 
หน้าอาคารเลขที ่20 - 22 จ านวน 12 ราย 
                             6. ถนนเสอืป่า จุดเริม่ต้น หน้าอาคารเลขที่ 306/1 จุดสิ้นสุด หน้าธนาคารออมสนิ 
จ านวน 6 ราย 
                             7. ถนนเสอืป่า จุดเริม่ตน้ ปากซอยธนาคารกรุงเทพ จุดสิน้สดุ หน้าอาคารเลขที ่
108 จ านวน 8 ราย  รวมจุดผ่อนผนั 7 จุด จ านวนผู้คา้ 67 ราย มผีู้คา้ที่จะต้องจดัระเบยีบทัง้สิ้น 3,584 
ราย 
    2.3  มาตรการช่วยเหลอืเยยีวยาผูค้า้ทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
   กรุ ง เทพมหานครได้ต รวจสอบตลาดทั ้ง ใน สังกัดส านั ก งานตลาด
กรุงเทพมหานคร ตลาดเอกชน เพื่อเตรยีมไวเ้ป็นสถานทีร่องรบัใหผู้ค้า้คลองถม โดยกรุงเทพมหานครได้
ประสานของความร่วมมอืใหเ้จา้ของตลาดเกบ็ค่าเช่าในราคาถูก หรอืงดเวน้ค่าเช่าในช่วงแรกทีเ่ขา้ไปท า
การคา้ ตลาดทีเ่ตรยีมไวร้องรบัผูค้า้ มดีงันี้ 
         1. ตลาดธนบุร ี(สนามหลวง 2) เขตทววีฒันา ส านักการตลาด กทม. จ านวน 324 
แผง 
    2. ตลาดมทิไนทป่ิ์นเกลา้ เขตบางพลดั จ านวน 200 แผง 
    3. ตลาดน ้ามหานคร เขตลาดกระบงั จ านวน 1,300 แผง 
    4. ตลาดสายใตใ้หม่ เซน็เตอร ์เขตตลิง่ชนั จ านวน 3,000 แผง 
    5. ตลาดงามวงศว์าน นนทบุร ีจ านวน 3,000 แผง 
    6. ศูนยก์ารคา้โซโห เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย จ านวน 300 แผง 
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    7. ศนูยก์ารคา้ คลองถม คอรเ์นอร ์เขตสมัพนัธวงศ ์จ านวน 120 แผง 
    8. ตลาดทา่ดนิแดง เขตคลองสาน จ านวน 1,000 แผง 
    9. ตลาดส าเพง็ 2 ถนนกลัปพฤกษ์ เขตบางแค จ านวน 1,000 แผง 
    10. ตลาดหลงัพาตา้ ป่ินเกลา้ เขตบางพลดั จ านวน 200 แผง 
    11. ตลาดนดัสายใตเ้ก่า เขตบางกอกน้อย จ านวน 2,000 แผง   



รวมสถานทีร่องรบัทัง้ 11 ตลาด จ านวน 12,444 แผง โดยกรุงเทพมหานครไดย้า้ยผูค้า้ไปสายใต้ใหม่     
ผูค้า้พอใจ ส าหรบัผูค้า้คลองถม - สะพานเหลก็เดมิมกีารฟ้องรอ้งใหผู้ค้า้ออกจากพื้นที่แต่ผูค้า้ไม่ยอม
ออก     มกีารสร้างโครงเหล็กเพื่อการค้ามากมาย ขณะนี้ ได้เข้าไปด าเนินการไล่รื้อระยะแรกจะมีผู้
ต่อต้าน ปัจจุบนัยุตเิพราะได้หาพื้นที่ให้ผู้ค้า คอื เมกกะพลาซ่าและบรเิวณด้านขา้งไม่ไกลจากที่เดมิ 
สว่นถนนลาดพรา้ว          จะด าเนินการจดัระเบยีบต่อไป 
 
  4. ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารจดัการส่ิงปลูก
สร้างรกุล า้ล าน ้าสาธารณะ กรณีคลองลาดพร้าว   

4.1 ความคบืหน้าในการด าเนินโครงการก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล. และประตรูะบายน ้า 
คลองลาดพรา้วฯ 
  โครงการก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล. และประตรูะบายน ้า คลองลาดพรา้วฯ ทัง้โครงการมี
ความยาวประมาณ 45 กโิลเมตร (กม.) โดยแบ่งเป็น 2 โซนหลกั ไดแ้ก่ 
 - ชว่งทีไ่ม่มปัีญหาชุมชนรุกล ้า รวมความยาวประมาณ 8 กม. สว่นใหญ่อยูต่อนล่าง แถว
บรเิวณ 
อุโมงคพ์ระราม 9 หลวงแพง่ ล า - รางกระบอื  คลองพลบัพลา คลองชวดใหญ่ ซึง่ขณะนี้อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการก่อสรา้ง 
  - ชว่งทีม่ปัีญหาชุมชนรุกล า้ ขณะนี้ก าลงัด าเนินการก่อสรา้งอยูท่ีชุ่มชนศาลเจา้พอ่
สมบรูณ์และชุมชนเชงิสะพานไม ้2 ซึง่มเีป้าหมายตามแผนงานประมาณ 8 % ผูร้บัจา้งด าเนินการได้
ราว 4 % 
โดยในชว่งทีม่ปัีญหาชุมชนรุกล ้าจะมปัีญหาอุปสรรคเรือ่งการล าเรยีงเสาเขม็ สว่นชว่งทีไ่ม่มปัีญหา
ชุมชนรกุล า้บางจุดมปัีญหาอุปสรรคในเรือ่งระบบสาธารณูปโภคตามแนวรมิคลอง ซึง่ไดม้กีาร
ประสานงานในการรือ้ยา้ยเรยีบรอ้ยแลว้ 
   4.2 ความคบืหน้าในการในการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัชุมชนรมิคลองลาดพรา้ว 
  สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนไดว้างแผนในการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัชุมชนรมิคลอง
ลาดพรา้วไว ้
ทัง้หมด 53 ชุมชน จ านวน 6,900 ครวัเรอืน เมือ่หกัชุมชนทีก่่อสรา้งเสรจ็แลว้ 3 ชุมชน จ านวน 481 
ครวัเรอืน จะเหลอืทีต่อ้งด าเนินการในปี 2560 50 ชุมชน จ านวน 6,419 ครวัเรอืน โดยมคีวามคบืหน้าในการ
ด าเนินการอยู่ 6 ชุมชน ไดแ้ก ่
   - ชุมชนศาลเจา้พอ่สมบรูณ์ในพืน้ทีเ่ขตสายไหม ซึง่มคีวามคบืหน้าในการด าเนินการ
ประมาณ 60 - 70 %   
   - ชุมชนเชงิสะพานไม ้2 ในพืน้ทีเ่ขตหลกัสี ่มคีวามคบืหน้าในการด าเนินการมากทีส่ดุ 
   - ชุมชนรุน่ใหม่พฒันาในพืน้ทีเ่ขตบางเขน มกีารรือ้ยา้ยแลว้บางสว่น และเริม่ด าเนินการ
ก่อสรา้ง จ านวน 10 กวา่หลงัคาเรอืน  
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   - ชุมชนวงัหนิในพืน้ทีเ่ขตจตุจกัร เป็นชุมชนทีม่ปัีญหามากทีส่ดุ เนื่องจากเดมิมี
ผูเ้ขา้ร่วม-โครงการฯ ประมาณ 80 % แต่เมือ่มกีลุ่มคนทีไ่ม่เหน็ดว้ยและไม่ยนิยอมไดน้ าเรือ่งไปฟ้องรอ้ง
ต่อศาลปกครอง โดยอยูใ่นชัน้การไต่สวนของศาลปกครองจงึสง่ผลใหก้ระแสมวลชนไหลกลบัไปจนเหลอื
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ  
ประมาณ 50 %  ซึง่เป็นจุดอ่อนในการด าเนินการของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพราะไม่มมีาตรการที่
เดด็ขาดเพยีงพอ 
  - ชุมชนหลงัสมาคม รร. ไทย - ญีปุ่่ น ในพืน้ทีเ่ขตบางซื่อ มปัีญหาอยูจ่ านวน 11 หลงัคา
เรอืน ซึง่เป็นบา้นเชา่ทัง้หมด  
  - ชุมชนทีอ่ยูบ่รเิวณหลงัโรงพยาบาลภูมพิล ในพืน้ทีเ่ขตดอนเมอืง ซึง่ตอ้งยา้ยออกไป
ซือ้ทีด่นิใหม่ เนื่องจากมพีืน้ทีไ่ม่เพยีงพอต่อการก่อสรา้งบา้น  

ปัจจุบนัมปัีญหาในเชงิระบบอยู ่4 ประการ คอื  
- ความพรอ้มของประชาชน เนื่องจากระบวนการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัตามโครงการฯ มี

ระยะเวลาในการด าเนินการคอ่นขา้งน้อย จงึสง่ผลกระทบต่อเรือ่งการออมและความสามารถในการ
จ่ายเงนิของประชาชน ซึง่สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนกพ็ยายามตดัเงือ่นไขเพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ถงึ
กระบวนการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัได ้
  - การก่อสรา้งบา้นในพืน้ทีเ่ดมิท าใหม้ขีอ้จ ากดัเรือ่งทีพ่กัชัว่คราวซึง่หาไดค้อ่นขา้งยาก  
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัจ านวนเงนิชว่ยเหลอืทีป่ระชาชนไดร้บัเดอืนละ 3,000.- เป็นระยะเวลา 6 เดอืน 
ประกอบกบัมกีลุ่มทีเ่สยีผลประโยชน์และไมเ่หน็ดว้ยกบัการด าเนินโครงการฯ เพิม่จ านวนมากขึน้จาก
ตวัเลข 
ทีป่ระเมนิไวเ้ดมิ 1,900 ราย เป็น  2,800 ราย  
   - ปัญหาขอ้กฎหมายทีใ่ชใ้นการด าเนินโครงการฯ ยงัไม่เสรจ็เรยีบรอ้ย ในขณะทีต่อ้ง
เรง่ด าเนินโครงการฯ ตามนโยบายรฐับาล จงึสง่ผลใหทุ้กหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมขีอ้จ ากดัและความอดึ
อดัในการ-ปฏบิตังิาน เนื่องจากนโยบายและขอ้กฎหมายรวมทัง้ความตอ้งการและสภาพปัญหาไมไ่ป
ดว้ยกนั  
   - เมือ่มกีรณีการฟ้องรอ้งต่อศาลปกครองเกดิขึน้จงึสง่ผลใหห้น่วยงานทีม่หีน้าทีป่ฏบิตั ิ
เกดิความสบัสนระหวา่งนโยบายและกลยทุธใ์นการปฏบิตั ิซึง่กไ็ม่มผีูว้นิิจฉยั/ชีข้าดไดว้า่ เชงิระบบตอ้ง
ด าเนินการอย่างใดก่อน 
   โดยเมือ่ประเมนิความยากงา่ยในการด าเนินการแลว้ สรุปไดว้า่ จากจ านวนทัง้หมด 
6,419 ครวัเรอืน สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนมคีวามสามารถในการด าเนินการไดเ้พยีง 45 ชุมชน 
3,900 ครวัเรอืน 
ทีเ่หลอืตอ้งใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใชม้าตรการอื่นทีเ่หมาะสมในการด าเนินการต่อไปเพือ่ไม่ใหส้่งผล
กระทบต่อแผนการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัและแผนการก่อสรา้งเขือ่น โดยสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนมุ่ง
ด าเนินการในพืน้ที ่
ทีส่ามารถด าเนินการไดก้่อน คอื ประชาชนมคีวามพรอ้ม พืน้ทีม่คีวามต่อเนื่อง มกีารเชา่ทีด่นิกบั



กรมธนารกัษ์ และออกมาตรา 44 แลว้ ซึง่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะไดพ้จิารณาหามาตรการในการ
ด าเนินการทีเ่หมาะสมต่อไป  
เพือ่ใหก้ารด าเนินโครงการฯ มคีวามคบืหน้ามากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้โดยมาตรการทีก่ าลงัจะ
พจิารณาน ามาด าเนินการ ไดแ้ก่ มาตรการในการด าเนินการกบับา้นเชา่ มาตรการในการด าเนินการกบั
แกนน าทีเ่ป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั การท างานมวลชน/ชุมชนสมัพนัธซ์ ้าในพืน้ทีส่แีดง (ชุมชนกา้วหน้า 
ชุมชนรว่มมติรแรงศรทัธา ชุมชนรุน่ใหม่พฒันา ชุมชนเพิม่สนิถมยา และชุมชนวงัหนิ) รวมทัง้การท า
กจิกรรมในพืน้ทีร่ว่มกบัชุมชนทีเ่หน็ดว้ยเพือ่ใหม้คีวามเคลื่อนไหวเกดิขึน้อยูอ่ย่างต่อเนื่องและ
ประชาชนเหน็ความคบืหน้าในการด าเนินโครงการฯ  
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  คณะกรรมการฯ ไดเ้สนอแนะใหส้ านกัการระบายน ้ามกีารประสานกบัทุกหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งและพยายามเรง่รดัใหก้ารด าเนินการก่อสรา้งเขือ่นแลว้เสรจ็เป็นรปูธรรมชดัเจน โดยเรว็ 
เพือ่หน่วยงานทีต่อ้งท างานต่อเนื่อง เชน่ สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ส านกังานเขต ฯลฯ จะได้
สามารถท างานไดง้า่ยขึน้ รวมทัง้สามารถน าไปประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบไดถ้งึความคบืหน้าใน
การด าเนินโครงการฯ และฝ่ายตรงขา้มจะไดไ้ม่สามารถน าไปใชก้ล่าวอา้งวา่ การด าเนินโครงการฯ ไม่มี
ความคบืหน้า/ไม่สามารถด าเนินโครงการฯ ได ้ 
 
   5. รบัทราบความคืบหน้าในการด าเนินโครงการพฒันาริมฝัง่แม่น ้าเจ้าพระยา      
             - ขอบเขตการศกึษาและออกแบบโครงการฯ แบ่งการด าเนินงานออกเป็น  
     1. ศกึษาจดัท าแผนแมบ่ทและวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ (IEE) เพือ่
พฒันา 
รมิฝัง่แม่น ้าเจา้พระยาทัง้สองฝัง่ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง 57 กโิลเมตร ตัง้แต่สะพาน
พระราม 7 ถงึสดุเขตกรุงเทพมหานคร (เขตบางนา) 
     2. ส ารวจออกแบบรายละเอยีดในสว่นของพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนินโครงการ ตัง้แต่สะพาน
พระราม 7 ถงึสะพานสมเดจ็พระป่ินเกลา้ ระยะทางฝัง่ละ 7 กโิลเมตร รวมสองฝัง่เป็นระยะทาง 14 กโิลเมตร 
ซึง่คณะปรกึษาฯ จะตอ้งก าหนดรปูแบบโครงการฯ โดยค านึงถงึชวีติในปัจจุบนัของชุมชน ศกึษา
ผลกระทบทางชลศาสตรแ์ละอุทกวทิยา รวมถงึศกึษาผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม (EIA)  
    3. ประชาสมัพนัธแ์ละการมสีว่นรว่มของประชาชน โดยสรา้งการรบัรูใ้หป้ระชาชนผูม้ี
สว่นได-้สว่นเสยี มสีว่นรว่มใหข้อ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ ต่อโครงการ รวมถงึจดั
ประชุมสมัมนารบัฟัง-ความคดิเหน็ ประชมุกลุ่มย่อย และสมัภาษณ์เชงิลกึเพือ่รบัทราบปัญหารวมถงึ
ความตอ้งการจากกลุ่มชุมชน ผูน้ าชุมชน และผูม้บีทบาทต่อโครงการฯ โดยตรง  
   ขณะนี้ผลการศกึษาแลว้เสรจ็ ทีป่รกึษาโครงการฯ ไดจ้ดัท าสง่ผลการศกึษา รปูแบบ
และรายละเอยีดใหส้ านกัการโยธา เมือ่วนัที ่26 กนัยายน 2559 อยูร่ะหวา่งส านกัการโยธาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งรา่งผลการศกึษา รปูแบบไดห้ารอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ โดยมกีรมเจา้ทา่ การรถไฟฯ กรมทาง



หลวงชนบท  คณะกรรมการเกาะรตันโกสนิทร ์ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการน าเสนอพจิารณาเรือ่งรายงาน EIA 
ซึง่ม ี3 จุดส าคญั คอื บรเิวณพระราชวงัสโุขทยั ทา่วาสกุร ีพระราชวงัเทเวศร ์เสนอรปูแบบรายละเอยีด
ไปยงัรฐัมนตรวีา่การ-กระทรวงมหาดไทยแลว้ รอการปรบัรปูแบบครัง้สดุทา้ย ทัง้นี้เมื่อสรุปรปูแบบกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดข้อ้ยุตแิลว้ จะน าเสนอรปูแบบการก่อสรา้งโครงการฯ พืน้ทีฝั่ง่ธนบุรกี่อน คาดวา่
เดอืนธนัวาคม 2559 สามารถสรุปเสนอไปยงักระทรวงมหาดไทย เพือ่น าเสนอพลเอก ประวติร วงษ์
สวุรรณ รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตร-ี 
วา่การกระทรวงมหาดไทย แลว้เสนอคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบเรือ่งงบประมาณและการก่อสรา้ง
ต่อไป  
สว่นพืน้ทีฝั่ง่พระนครจะรอผลการหารอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหค้รบถว้นรอบคอบ และสรุปน าเสนอ
เขา้คณะรฐัมนตรอีกีครัง้ 

4. การดแูลชว่ยเหลอื/การเยยีวยาผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบกบัการด าเนินโครงการฯ ในระยะ 
น ารอ่ง (สะพานพระราม 7 ถงึสะพานสมเดจ็พระป่ินเกลา้) รวมระยะทาง 14 กโิลเมตร อยูร่ะหวา่งการ
พจิารณา-อนุมตัเิงนิชว่ยเหลอืจากคณะรฐัมนตร ีคาดวา่จะไดร้บัเงนิคา่ชดเชยไม่ต ่ากวา่หลงัคาเรอืนละ 
30,000 บาท  
ซึง่จากการทีค่ณะทีป่รกึษาโครงการฯ ไดม้กีารหารอืกบัชุมชนทีอ่ยูร่มิแมน่ ้าทัง้สองฝัง่ทีไ่ดร้บัผลกระทบ
แลว้สว่นใหญ่ไดข้อ้สรุปค่อนขา้งชดัเจนและอยูร่ะหวา่งการเจรจาบางสว่น 
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   - ภาพรวมการศกึษาโครงการฯ  

โครงการพฒันารมิฝัง่แม่น ้าเจา้พระยาในพืน้ทีฝั่ง่พระนครม ี3 เขต คอื เขตพระนคร 
บางซื่อ และดุสติ สว่นฝัง่ธนบุรมี ี1 เขต คอื เขตบางพลดั ภาพรวมการศกึษาโครงการฯ งานออกแบบ
รายละเอยีดและศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มในขัน้รายละเอยีด (สะพานพระราม 7 - สะพานสมเดจ็พระ
ป่ินเกลา้) ระยะทาง 14 กโิลเมตร จดัท าแผนแมบ่ทและศกึษาผลกระทบแลว้ แบ่งการด าเนินการเป็น 3 
ระยะ ดงันี้ 
   ระยะด าเนินการที ่1 จ านวน 6 แผนงาน ไดแ้ก่ แผนจดัท าทางเดนิรมิแมน่ ้า (River 
Walks) แผนปรบัปรุงภมูทิศัน์เขือ่น (Green Walks) แผนพฒันาท่าเรอื (Piers) แผนพฒันาศาลาทา่น ้า 
(Salas) แผนพฒันาพืน้ทีบ่รกิารสาธารณะ (Public Services) แผนพฒันาเสน้ทางการเขา้ถงึพืน้ที ่
(River Linkages)  
  ระยะด าเนินงานที ่2 จ านวน 6 แผนงาน ไดแ้ก่ แผนปรบัปรุงพืน้ทีแ่นวคคูลอง
ประวตัศิาสตร ์(Historical Canal) แผนพฒันาพืน้ทีชุ่มชน (Community Areas) แผนอนุรกัษ์และพฒันา
พืน้ทีศ่าสนสถาน (Religious Areas) แผนพฒันาพืน้ทีน่นัทนาการและสวนสาธารณะ (Recreation 
Nodes) แผนพฒันาจุดหมายตารมิแมน่ ้าเจา้พระยา (River Landmarks) แผนพฒันาสะพานคนเดนิ 
(Pedestrain Bridge)  



โดยมแีนวคดิจดัท าพพิธิภณัฑเ์รอืพระราชพธิทีา่วาสกุร ีทางเดนิ-ทางจกัรยานบรเิวณสวนสนัตชิยั
ปราการ และฟ้ืนฟูบรเิวณปากคลองผดุงกรุงเกษมใหม้คีวามสวยงาม  

 
 6. พิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการหมู่บา้นไพฑูรยนิ์เวศน์ เร่ือง ขอให้
ทบทวนเพื่อระงบัการก่อสร้างบา้นมัน่คง ริมคลองเปรมประชากรฯ 
 คณะกรรมการฯ ได้พจิารณาหนังสอืของคณะกรรมการหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศน์ ลงวนัที ่      
20 มถิุนายน 2559 เรื่อง ขอใหร้ะงบัการก่อสรา้งบ้านมัน่คง รมิคลองเปรมประชากร ในที่ดนิกรมธนา
รกัษ์ ตดิกบัแนวรัว้หลงัหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศน์ โดยชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์ไม่เหน็ด้วยกบัการสรา้งบ้าน
มัน่คง โดยเหน็วา่ทีด่นิราชพสัดุรมิคลองรมิคลองเปรมประชากรดา้นตดิต่อทางด่วนเป็นแนวคูข่นานยาว
ไปถงึถนนรชัดาภเิษก  มสีภาพภูมศิาสตรก์ายภาพทีเ่หมาะสมจะปรบัเป็นถนนซอยมากกว่า และหาก
พื้นที่เกนิไปจากมาตรฐานของถนนซอยก็ควรปรบัภูมทิศัน์ให้เป็นสวนสาธารณะ และชุมชนหมู่บ้าน
ไพฑรูยเ์หน็ว่าทีด่งักล่าวหากกลายเป็น   ทีอ่ยู่อาศยัของหมู่บา้นมัน่คง จะท าให้เกดิอาคารทีแ่ออดัไม่ต่าง
จากชุมชนทีอ่ยู่ตรงขา้มคลองเปรมประชากรอกีฝัง่ ท าใหเ้กดิสิง่แวดลอ้มทีอ่ดึอดัไม่พงึปรารถนาไปบดบงั
บา้นเรอืนของประชาชนทีอ่ยู่อาศยัเดมิ และท าลายภูมทิศัน์ทีค่วรจะสวยงามร่มรื่นรมิคลองไปอย่างถาวร
และน่าเสยีดาย โดยเฉพาะอย่างยิง่จะกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมทางกายและใจ ซ ้าเตมิหมู่บา้น ซึ่งอยู่
อย่างสงบสุขมาก่อน ซึ่งไม่เคยมปัีญหาเรื่องลกัเลก็ขโมยน้อย ลกั ชงิ วิง่ราว ปลน้ ย่องเบา หรอืเป็นที่
ซ่องสุมคา้ยาเสพตดิแต่อย่างใด 
 คณะกรรมการได้เชญิหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง คอื ส านักงานเขตจตุจกัร สถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์กรมธนารกัษ์ กระทรวงการคลงั ชุมชน
หมู่บา้นไพฑูรยน์ิเวศน์ ชุมชนกรุงเทพพฒันา เขา้ร่วมหารอืและลงพืน้ทีเ่พื่อหาแนวทางในการใหท้ัง้ 2 
ชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันได้ โครงการบ้านมัน่คงชุมชนกรุงเทพพัฒนา ตัง้อยู่แนวรมิคลองเปรม
ประชากร อยู่ในทีด่นิราชพสัดุ กรมธนารกัษ์ เป็นชุมชนทีไ่ม่ไดต้ัง้ตามระเบยีบกรุงเทพมหานคร และได้
ด าเนินการโครงการบ้านมัน่คง ปรบัปรุงสร้างบ้านในที่ดินเดิม โดยเช่าที่กรมธนารกัษ์ในนามของ
สหกรณ์เคหะสถานบา้นมัน่คงคลองเปรมประชากรจ ากดั มสีมาชกิจ านวน 74 หลงัคาเรอืน การก่อสรา้ง
บา้นแบ่งเป็น ๓ ระยะ ระยะที ่๑ จ านวน ๑๐ หลงัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ระยะที ่๒ จ านวน ๑๗ หลงั สรา้ง
แล้วจ านวน ๕ หลงั รอด าเนินการก่อสรา้งอกีจ านวน ๑๒ หลงั เนื่องจากรอให้ถนนก่อสรา้งแล้วเสรจ็ 
ระยะที ่๓ สรา้งจ านวน ๖๐ หลงั ยงัไม่ด าเนินการ  
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ชุมชนกรุงเทพพฒันาไดส้รา้งบา้นมัน่คงในทีด่นิของกรมธนารกัษ์ ซึง่ไม่ไดก้่อสรา้งบา้นรุกล ้าเขา้ไปใน
ส่วนของหมู่บา้นไพฑูรยน์ิเวศน์ หรอืส่วนกลางสาธารณะแต่อย่างใด ชุมชนหมู่บา้นไพฑูรยน์ิเวศน์เคย
ขอปรบัปรุงภมูทิศัน์และถนนเสน้ทางลดั แต่ไมไ่ดร้บังบประมาณในการจดัท า อาคารของบา้นมัน่คงเป็น
แบบกึง่ถาวร ลกัษณะเป็นบา้นแถว มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
 กรมธนารกัษ์ไดม้บีนัทกึความร่วมมอืกบัชุมชนกรุงเทพพฒันาท าโครงการบา้นมัน่คงใน
ที่ราชพสัดุ ซึ่งเป็นชุมชนที่พฒันาที่อยู่อาศยัในที่ดินเดิม ภายหลงัส านักงานเขตมีโครงการท าถนน 
กรมธนารกัษ์จะใหเ้ชา่ในนามของสหกรณ์ออมทรพัย ์ซึง่เป็นนิตบิุคคลไม่ใหเ้ชา่เป็นรายบุคคล ทีด่นิของ



กรมธนารกัษ์ส่วนใหญ่จะใชเ้ป็นพื้นที่สาธารณะ แต่ปัจจุบนัมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเดอืดรอ้นของ
ประชาชนและการพฒันาทีอ่ยู่ 
อาศยัในเมอืงในการจดัระเบยีบต้องท าใหป้ระชาชนอยู่ได ้มถีนน มกีารปรบัปรุงภูมทิศั น์กรมธนารกัษ์
และชุมชนมสีว่นร่วมในการดแูลรกัษาความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และจะช่วยกนัเฝ้าระวงัมใิหม้ผีูบุ้กรุก
เขา้มาอาศยัเพิม่เตมิ 
 จากการร่วมหารอืกนัทุกฝ่าย สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนฯ ได้มกีารปรบัผงัโครงการ
สรา้งบา้นมัน่คงระยะที ่๒ จาก ๑๗ หลงั ใหค้งเหลอื ๑๖ หลงั โดยไม่กระทบกบัทีข่องผูร้อ้ง ในสว่นของ
กรมธนารกัษ์กไ็ม่ขดัขอ้ง เพราะปรบัแล้วยงัไม่รุกล ้าเขา้ไปในแนวเขตถนนที่กรมธนารกัษ์อนุญาตให้
ส านกังานเขตจตุจกัรสรา้งถนน และหากเหลอื ๑๖ หลงั จะตอ้งมพีืน้ทีบ่างสว่นสง่คนืกรมธนารกัษ์ สว่น
นี้กรมธนารกัษ์จะพจิารณา 
ว่าจะมอบให้กรุงเทพมหานครเป็นที่สาธารณะ ปรบัภูมทิศัน์ให้สวยงาม หรอืผูร้อ้ง คอืชุมชนหมู่บ้าน
ไพฑรูยน์ิเวศน์อาจจะขอใชป้ระโยชน์เป็นทางเขา้ออก ตอ้งมาพจิารณาอกีครัง้ 
 ส านักงานเขตจตุจกัรได้ก าหนดแผนด าเนินการปรบัปรุงสภาพพื้นที่หลงัจากโครงการ
บ้านมัน่คงด าเนินการแล้วจะขออนุญาตจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อปรบัปรุงภูมิทศัน์
บรเิวณใตท้างด่วน และบรเิวณเลยีบคลองเปรมประชากร ซึง่เป็นทีด่นิของกรมธนารกัษ์ จะขออนุญาต
ใชท้ีด่นิเพือ่ปรบัปรุงภมูทิศัน์เชน่กนั 
  คณะกรรมการฯ พจิารณาแลว้เหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน คอื 
สรา้งบ้านมัน่คงตามแบบ หลงัมกีารปรบัแบบแก้ไข โดยเหลอืจ านวน ๑๖ หลงั เพื่อไม่ใหก้ระทบกบัผู้
รอ้งของชุมชนหมู่บา้นไพฑรูยน์ิเวศน์ และเสนอว่า ส านกังานเขตจตุจกัรควรเขยีนโครงการพรอ้มทัง้ขอ
งบประมาณเพื่อปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณใต้ทางด่วนของการทางพเิศษแห่งประเทศไทย และพืน้ทีท่ีจ่ะ
ขออนุญาตใชท้ีด่นิจากกรมธนารกัษ์ เพือ่ปรบัปรุงภูมทิศัน์ โดยเขยีนโครงการเป็นภาพรวม โดยประเมนิ
งบประมาณเป็นส่วนๆ หากส่วนใดที่จะพฒันาได้ก็ให้พฒันาไปก่อน ซึ่งคณะกรรมการฯ เหน็ว่า การ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวขา้งตน้     เป็นทางออกทีด่ทีีส่ดุเพือ่ใหทุ้กฝ่ายไดอ้ยู่รว่มกนั        
          
   7. พิจารณาข้อร้องทุกขร์้องเรียนตามท่ีประธานสภากรงุเทพมหานครมอบหมาย  
       7.1 ข้าราชการส านักงานเขตสายไหมร้องเรียนพฤติกรรมความไม่เป็นกลาง
ท า ง ก า ร เ มื อ ง 
            ของผูอ้ านวยการเขตสายไหม 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความ
สงบ-เรียบร้อย พิจารณาหนังสือข้าราชการส านักงานเขตสายไหม ลงวนัที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่
รอ้งเรยีนพฤตกิรรมความไม่เป็นกลางทางการเมอืงของผูอ้ านวยการเขตสายไหม และขอใหต้รวจสอบ
พฤตกิรรมของผูอ้ านวยการเขตฯ เนื่องจากวางตวัไม่เป็นกลางทางการเมอืง ท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารูส้กึ
อดึอดัต่อการท าหน้าที ่ 
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   โดยคณะกรรมการฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่าเป็นเรื่องการไม่ปฏบิตัติามมาตรฐาน         
ท างจรยิ ธรรม และเป็นการประพฤต ทิี ่ไม ่เหมาะสม  จ งึ เห น็ ควรส ่ง เรื ่อ งให ผู้ ว้ ่า ราชการ
กรุงเทพมหานครพจิาณาด าเนินการต่อไป 

  7.2 หนังสือร้องเรียนกรณีชาวบ้านได้รบัความเดือดร้อนจากการแอบลกัลอบถมท่ี
ล า ร า ง  
         ในเขตประเวศ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความ
สงบ-เรยีบรอ้ย ประจ าสภากรุงเทพมหานคร พจิารณาหนงัสอืรอ้งเรยีนของชาวบา้นผูเ้ดอืดรอ้น ลงวนัที ่         
28 เมษายน 2558 เนื่ องจากชาวบ้านหลายหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนมากจากการที่
คณะกรรมการ- 
ชุมชนกระทุม่เสอืปลาไดแ้อบลกัลอบถมทีล่ ารางบรเิวณซอยอ่อนนุช 65 แยก 2 เพือ่ท าเป็นถนนหรอื         
ทีจ่อดรถและเมือ่ฝนตกไม่มทีางระบายน ้า จงึท าใหเ้กดิน ้าทว่มบา้นเรอืนประชาชน 

  โดยคณ ะกรรมการการปกครองและรักษ าความสงบ เรียบร้อยได้มอบ ให้
คณะอนุกรรมการด้านการจดัระเบยีบสงัคมและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของเมอืง พจิารณาเรื่อง
ร้องเรยีนดงักล่าวแล้วรายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการฯ ทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้
พจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนโดยได ้ เขา้ร่วมประชุมกบัส านักงานเขตประเวศ พรอ้มทัง้ลงพืน้ทีเ่พือ่รบัทราบ
ขอ้เท็จจรงิและรายละเอียดเกี่ยวกบัความเดือดร้อนดงักล่าวแล้ว ปรากฏว่าสภาพปัญหาของชุมชน
กระทุ่มเสอืปลาเป็นชุมชนแออดั มถีนน-       ในชุมชนยาว 780 เมตร ดา้นตดิซอยอ่อนนุช 65 มคีวาม
กวา้งประมาณ 4 เมตร ดา้นปลายล ารางกวา้ง 
ประมาณ 15 เมตร และไดม้กีารถมล ารางสาธารณะท าเป็นทางสญัจรของประชาชน ท าใหส้ภาพล าราง
หายไปบางส่วน และไดม้ปีระชาชนไดน้ าวสัดุมาถมล ารางเพื่อท าเป็นทีจ่อดรถของตนและใชป้ระโยชน์
อื่น    จงึเกดิปัญหาและมกีารรอ้งเรยีน ส านกังานเขตประเวศไดด้ าเนินการกบักรณีเมือ่เกดิขอ้ร้องเรยีน
ดงันี้ 
  1. ไดอ้อกค าสัง่รือ้ถอนอาคารและสิง่ปลกูสรา้งออกไปจากทีส่าธารณประโยชน์ 
  2. มหีนังสอืถงึสถานีต ารวจนครบาลประเวศ เรื่องมอบหมายใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรอ้งทุกข์
แจง้ความด าเนินคด ี
  3. เจา้หน้าทีไ่ดแ้จง้ความลงบนัทกึประจ าวนั ลงวนัที ่12 มนีาคม 2557  
  4. ด าเนินการปิดป้ายประกาศเตอืนหา้มบุกรุก 
  5. ขอความร่วมมอืส านกังานทีด่นิประมาณราคาคา่รงัวดัสอบเขตล าราง 
รวมทัง้ส านกังานเขตประเวศมแีนวทางในการแกไ้ขปัญหาคอื 
  1. ขอรงัวดัสอบเขตล ารางสาธารณะเพือ่ใหท้ราบแนวเขตล ารางทีช่ดัเจน 
  2. ขดุลอกล ารางเพือ่ใหแ้กไ้ขปัญหาการระบายน ้า 
  3. การแก้ปัญหาให้ชุมชนมีทางเข้า - ออก โดยแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายและ
พจิารณาว่าที่ดนิดงักล่าวมสีภาพเป็นล ารางหากจะเพกิถอนสภาพจะต้องออกกฎหมายเป็นพระราช



กฤษฎกีา แต่หากจะเปลีย่นสภาพการใชป้ระโยชน์เปลีย่นจากล ารางเป็นถนน จะมแีนวทางปฏบิตัขิอง
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดนิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิส าหรบั
พ ล เ มื อ ง ใ ช้ ร่ ว ม กั น จ า ก ก า ร ใ ช้ 
เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอกีอย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543 โดยหน่วยงานจะรวบรวมขอ้มลูหลกัฐาน
ต่างๆ สอบปากค าประชาชนที่อยู่ในบรเิวณนัน้ และให้เหตุผลความจ าเป็นว่าต้องการเปลี่ยนสภาพ
เ พ ร า ะ เ ห ตุ ใ ด  
เสนอกระทรวงมหาดไทยและปรบัปรุงถนนให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป โดยคณะอนุกรรมการฯ              
ไดม้ขีอ้เสนอแนะส านกังานเขตประเวศ ดงันี้ 
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  1. ความผดิทางดา้นกฎหมาย ส านกังานเขตจะตอ้งพจิารณาวา่จะตอ้งด าเนินคดใีดบา้ง 
และตอ้งด าเนินการใหค้ดสีิน้สุดและรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเป็นระยะ มฉิะนัน้ส านกังานเขตอาจ
มคีวามผดิเรือ่งละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่
  2. การท าความเขา้ใจกบัชุมชนเพือ่แกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของชุมชนตอ้งเป็นการ
แกไ้ขปัญหาอย่างถาวร โดยส านกังานเขตตอ้งพจิารณาตามความเหมาะสมว่าจะขอเปลีย่นแปลงสภาพ
พื้นที่ไป     ในแนวทางใด และเสนอต่อกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาด าเนินการควบคู่กับการ
ด าเนินคดตีามขอ้ 1 

คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าส านักงานเขตประเวศได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว ทัง้ดา้นกฎหมายและการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นใหชุ้มชนแลว้ 

   
  7.3 หนังสือขอให้ช่วยเหลือเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายรกัษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านักงานเขตจตจุกัร 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความ
สงบ-เรยีบรอ้ย พจิารณาหนงัสอืของคนงานทีร่อความหวงั เรือ่ง ขอใหช้ว่ยเหลอืเกีย่วกบัการท างานของ
ฝ่ า ย รั ก ษ า - 
ความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตจตุจกัร เนื่องจากผูร้อ้งเกดิความเดอืดรอ้นจากพฤตกิรรม
และ  การปฏบิตัหิน้าที่ของนายวงศ์วรศิ  เปาอนิทร ์ต าแหน่งเจา้หน้าทีง่านรกัษาความสะอาดช านาญ
งาน            ที่น าคนงานไปก่อสรา้งบ้านส่วนตวั มกีารบงัคบั ข่มขู่ และโยกย้ายคนงานโดยไม่เป็น
ธรรม  
    โดยคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายคณะอนุกรรมการด้านการจดัระเบยีบสงัคมและ    
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของเมอืง พจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนดงักล่าวเสนอใหค้ณะกรรมการฯ พจิารณา      
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาและอดีต
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า 
ของขา้ราชการลูกจา้งในฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตจตุจกัร เพื่อสอบถาม
ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว ผู้เกี่ยวข้องทัง้หมดได้ให้ข้อเท็จจริง



สอดคล้อง     ไปในแนวทางที่น่าเชื่อถือได้ว่าพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นตามกรณีที่ร้องเรยีนมานัน้มมีูล ซึ่ง
คณะกรรมการฯ พิจาณาแล้วเห็นว่า ควรส่งเรื่องให้ผู้บรหิารกรุงเทพมหานครพิจารณาด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและแกไ้ขปัญหาตามอ านาจหน้าทีต่่อไปตามทีค่ณะอนุกรรมการฯ เสนอ  

 

  7.4 หนังสือร้องเรียนกรณีขบวนการทุจริต-ฮัว้ประมูล 

   ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความ
สงบ-เรยีบรอ้ย พจิารณาหนังสอืของนายธรีภทัร งามสะอาด เรื่อง รอ้งเรยีนขบวนการทุจรติ-ฮัว้ประมลู 
ลงวนัที่ 10, 17 สงิหาคม 2558 และลงวนัที่ 4 มกราคม 2559 เนื่องจากผูร้อ้งพบว่าการจดัซื้อต้นไมแ้ละ
วสัดุปลูกของฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เกอืบทุกส านักงานเขตในกรุงเทพมหานครเกิด
ข บ ว น ก า ร ทุ จ ริ ต - 
ฮัว้ประมูล โดยไม่เกรงกลวักฎหมาย มกีารรบัจ่ายผลประโยชน์ และท าใหภ้าพพจน์ของขา้ราชการและ
กรุงเทพ-มหานครเสยีหายมาก โดยขอใหก้รุงเทพมหานครพจิารณาปรบัปรุงแก้ไขระเบยีบปฏบิตัเิพื่อให้
เกดิความเป็นธรรม  
      โดยคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยได้มอบหมาย
คณะอนุกรรมการด้านการจดัระเบียบสงัคมและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของเมอืง พจิารณาเรื่อง
รอ้งเรยีนดงักล่าวเสนอให้คณะกรรมการฯ พจิารณา ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้มกีารประชุมร่วมกบั
หน่วยงาน           ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาตามหนังสือร้องเรียนแล้ว
พจิารณาเหน็วา่ 
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    1. ส านักการคลงัควรวางแนวทางการปฏบิตัติามขอ้บญัญตัฯิ เรื่อง การพสัดุฯ เฉพาะ
ส่ ว น ที ่
ยงัไม่ชดัเจนตามประเภทของการจดัซื้อจดัจ้าง เช่น การส่งตวัอย่าง การรอ้งเรยีน การประกาศ การ
ก า ห น ด 
คุณสมบตัขิองผูข้ายการจดัซือ้แบบรวมหรอืแยกรายการ ฯลฯ 
    2. ส านักงานสวนสาธารณะควรมกีารก าหนดแนวปฏบิตัใินการจดัซื้อจดัจา้งตน้ไมแ้ละ 
วสัดุปลูกทีเ่กี่ยวขอ้งใหเ้หมาะสมและเป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัง้ 50 เขต รวมทัง้ควรก าหนดราคากลาง
ของต้นไม้ให้เหมาะสมเป็นปัจจุบนั และปรบัเปลี่ยนตามกลไกตลาดอยู่เสมอ เพื่อเสนอให้ผู้บรหิาร
กรุงเทพมหานครพิจารณาสัง่การให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป หาก
หน่วยงานใด   ไม่ปฏบิตัติามตอ้งรบัผดิชอบกรณีทีเ่กดิความเสยีหายขึน้ทางแพง่และอาญา  
 
         7.5 หนังสือร้องเรียนเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของกรงุเทพมหานคร 
   ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความ
สงบ-เรยีบรอ้ย พจิารณาหนังสอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูร้อ้งมี
ความเหน็ว่าจากการทีก่รุงเทพมหานครไดม้กีารปรบัระบบบรหิารงานบุคคลจากระบบ-จ าแนกต าแหน่ง



แบบเดิม (ระบบซี) มาเป็นระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ที่เรยีกว่า ระบบแท่ง ได้เกิดปัญหาขึ้นอย่าง
มากมาย แต่ที่ผ่านมาองค์กรหลกัด้านการบรหิารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครได้แสดงให้เห็นถึง
ความลม้เหลวโดยสิน้เชงิในการแกไ้ขปัญหา 
  คณะกรรมการฯ ไดม้อบหมายคณะอนุกรรมการดา้นการจดัระเบยีบสงัคมและ          
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของเมอืง พจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนดงักล่าวเสนอใหค้ณะกรรมการฯ 
พจิารณา   ซึง่คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องร้องเรยีนและมีการประชุมร่วมกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อ            ขอรบัทราบขอ้เทจ็จรงิตามกรณีรอ้งเรยีนแล้ว พจิารณาเหน็ว่า การบรหิารงาน
บุคคลของกรุงเทพมหานคร     มปัีญหาที่ยุ่งเหยงิและยดืเยื้อมาตัง้แต่การปรบัเขา้สู่ระบบใหม่ ตาม
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 รวมทัง้มี
ปัญหาสะสมขึ้นเรื่อยๆ หากไม่แก้ไขระบบจะส่งผลเสยีต่อการบรหิารราชการกรุงเทพมหานครอย่าง
รุนแรงในอนาคต เพื่อแก้ไขปัญหาดา้น       การบรหิารทรพัยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร จงึเหน็
ควรเสนอใหผู้บ้รหิารกรุงเทพมหานครพจิารณาด าเนินการ ดงันี้ 
  1. กรณีจ าเป็นเรง่ด่วน 
       1.1 ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารเพื่อเลื่อนขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามญัไป
แ ต่ ง ตั ้ ง 
ใหด้ ารงต าแหน่งระดบัช านาญการพเิศษ (หวัหน้าฝ่าย) ขึน้ไปทุกต าแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามระบบคุณธรรม
ต า ม ที ่
ไดบ้ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2554 มาตรา 41 (3) 
       1.2 เพือ่มใิหส้ง่ผลกระทบต่อผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพขององคก์ร ต าแหน่งทีว่า่ง
ล ง 
โดยเฉพาะต าแหน่งระดบัช านาญการพเิศษ (หวัหน้าฝ่าย) ทีถ่อืเป็นต าแหน่งหลกัในการปฏบิตังิาน ซึง่ที่
ผ่ า น ม า 
มอีตัราวา่งกวา่ 300 อตัรา หรอืทีจ่ะวา่งลงในอนาคต สมควรจะไดม้กีารพจิารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารที่จะสามารถแต่งตัง้ขา้ราชการให้ไปด ารงต าแหน่งได้โดยเรว็ที่สุด ด้วยการสอบขอ้เขยีนและ
สมัภาษณ์ รวมทัง้ควรดูผลงานตลอดจนพฤตกิรรมในการปฏบิตัริาชการประกอบดว้ย ผลการสอบใหข้ึน้
บญัชไีว ้2 ปี   เมื่อมตี าแหน่งว่างลงสามารถบรรจุทดแทนจากบญัชสีอบนี้ไดท้นัทไีม่ต้องคดัเลอืกใหม่ 
วธิกีารดงักล่าวนอกจากจะช่วยใหก้ารบรรจุแต่งตัง้เป็นไปดว้ยความรวดเรว็แลว้ ยงัจะแกไ้ขปัญหาเรื่อง
การรอ้งเรยีน ฟ้องรอ้งทีม่อีย่างมากมายในปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างด ี     
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  2. กรณี เพื่ อสร้างความ เข้มแข็งแก่กรุงเทพมหานคร ควรให้มีการปรับปรุง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ - 
ระเบยีบขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ประกอบดว้ย 
        
       2.1 ก าหนดใหป้ระธาน ก.ก. มาจากผูท้รงคุณวุฒ ิเพื่อใหเ้กดิการตรวจสอบถ่วงดุล



ระหว่าง ก.ก. ซึ่งเป็นผู้ก าหนดหลกัเกณฑ์ กบัผู้มอี านาจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ์ที่ ก.ก. ก าหนด อนัจะท าให้การบรหิารทรพัยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมและ             ไดร้บัการยอมรบัจากผูเ้กีย่วขอ้งยิง่ขึน้ 
       2.2 แก้ไขอ านาจการบรรจุแต่งตัง้ในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ       
ปลัดกรุงเทพมหานครตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 โดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมี
อ านาจสัง่บรรจุเฉพาะ     
การบรรจุและแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งปลดักรุงเทพมหานคร ส่วนการบรรจุและแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง
หวัหน้าหน่วยงานระดบัส านักต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัทรงคุณวุฒหิรอืต าแหน่งอื่นที ่ก.ก. ก าหนด        
ในระดบัเทยีบเท่า ใหป้ลดักรุงเทพมหานครเป็นผูม้อี านาจสัง่บรรจุโดยความเหน็ชอบของผูว้่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร และการบรรจุ และแต่ งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอื่นๆ ให้ เป็นอ านาจของปลัด
กรุงเทพมหานครทัง้หมด ยกเวน้กรณีทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 52 (4) ใหค้งเดมิ 
           2.3 ก าหนดให้การบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าส านักงาน ก.ก. ต้อง
เ ป็ น ไ ป 
โดยค าแนะน าหรอืความเหน็ชอบของประธาน ก.ก. ทัง้นี้เพื่อใหป้ระธาน ก.ก. มอี านาจในการพจิารณา
ส ร ร ห า 
ผูท้ีจ่ะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ช่วยใหก้ารด าเนินงานในหน้าทีข่อง ก.ก. ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 29 แห่ง
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 เป็นไป
อย่าง-               มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลอยา่งแทจ้รงิ  
   ซึง่คณะกรรมการฯ พจิาณาแลว้เหน็ว่า ควรด าเนินการตามทีค่ณะอนุกรรมการฯ โดย 
เสนอรายงานผลการพิจารณาหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพ - 
มหานคร พรอ้มขอ้เสนอแนะใหผู้ว้่าราชการกรุงเทพมหานครพจิารณาต่อไป รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์ให้
ขา้ราชการทราบถงึสรุปผลการพจิารณาหนงัสอืรอ้งเรยีนฯ พรอ้มขอ้เสนอแนะ 
 
  7.6 เรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตในการก่อสร้างอาคารในเขตลาดกระบงั  

   ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความ
ส ง บ - 
เรยีบร้อย ประจ าสภากรุงเทพมหานคร พิจารณาหนังสอืร้องเรยีนของผู้ใช้ชื่อว่า นายอุเทน สกุลขอ
เ จ ริ ญ  
ลงวนัที ่25 มกราคม 2559 เรือ่ง การทุจรติในการก่อสรา้งอาคารในเขตลาดกระบงั       

    คณะกรรมการการปกครองและรกัษ าความสงบ เรยีบ รอ้ยได ม้อบหมาย
ค ณ ะ อ น ุก ร ร ม ก า ร - 
ดา้นการจดัระเบยีบสงัคมและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของเมอืง พจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนดงักล่าว
เ ส น อ ใ ห ้
คณะกรรมการฯ พจิารณา ซึง่คณะอนุกรรมการฯ ไดพ้จิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนแลว้ สรุปประเดน็ไดด้งันี้ 



   1. ขอ้เทจ็จรงิจากการรอ้งเรยีน 
       1.1 ตามหนังสอืรอ้งเรยีนของผูใ้ชช้ื่อว่า นายอุเทน สกุลขอเจรญิ ผูร้อ้งเหน็ว่า ตามที ่   
นายสนิ นิตธิาดากุล ผูต้รวจราชการสงู เมือ่ครัง้ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการเขตลาดกระบงั ไดป้ล่อยใหม้ี
การก่อสรา้งอาคารผดิแบบเป็นจ านวนมาก และมกีารเรยีกรบัผลประโยชน์จากการสรา้งอาคารผดิแบบ 
จงึขอให ้
ด าเนินการตรวจสอบการท างานของนายสนิฯ ว่าด าเนินการถูกตอ้งตามระเบียบปฏบิตัหิรอืไม่ ซึ่งจาก
การสบืคน้ขอ้มลูทางทะเบยีนไม่ปรากฏชือ่ผูร้อ้งในสารบบทะเบยีนราษฎร 
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      1.2 คณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัเรื่อง
ร้องเรยีน ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตลาดกระบัง หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 
หวัหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นายตรวจอาคาร หัวหน้างานคดีฝ่ายเทศกิจ ส านักงานเขต
ล า ด ก ร ะ บั ง  แ ล ะ น า ย สิ น  นิ ติ ธ า ด า กุ ล 
ผูถู้กรอ้งเรยีน พบว่า อาคารทีร่อ้งเรยีนมกีารก่อสรา้งทีผ่ดิกฎหมายดา้นการควบคุมอาคารและกฎหมาย     
ด้านการผงัเมอืงจรงิ โดยนายสนิ  นิตธิาดากุล  มไิด้มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าผดิตามที่รอ้งเรยีน 
นายสนิฯ ไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของผูอ้ านวยการเขต ในการก ากบัดูแลและสัง่การใหฝ่้ายโยธา
ด าเนินการ      ตามอ านาจหน้าที่แล้ว การด าเนินการควบคุมอาคารเป็นหน้าที่ของฝ่ายโยธา 
ผูอ้ านวยการเขตมหีน้าทีค่วบคุมก ากบัดแูล  

     1.3 คณะอนุกรรมการฯ ได้ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตลาดกระบงั โดยประชุมร่วมกบั       
คณะผูบ้รหิารเขตลาดกระบงัและตรวจดอูาคารผดิกฎหมายทีม่กีารรอ้งเรยีน พบว่า มกีารก่อสรา้งอาคาร       
ผดิกฎหมาย ในเขตลาดกระบงัจ านวนมาก ซึง่แบ่งอาคารทีก่่อสรา้งผดิกฎหมายไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คอื 
                   1) อาคารทีก่่อสรา้งผดิกฎหมายดา้นการผงัเมอืง 
           2) อาคารทีก่่อสรา้งผดิกฎหมายดา้นการควบคุมอาคาร 
           3) อาคารทีก่่อสรา้งบุกรุกทีส่าธารณะ 
โดยฝ่ายโยธาส านักงานเขตลาดกระบังได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นขั ้นตอนแล้ว นอกจากนี้
ส านกังานเขตฯ  ไดแ้ต่งตัง้คณะท างานตรวจสอบอาคารผดิกฎหมาย ตามกฎหมายผงัเมอืงและกฎหมาย
อาคาร รวมทัง้คณะท างานตรวจสอบสถานประกอบการผิดกฎหมาย ตามกฎหมายผังเมืองและ
กฎหมายสาธารณสุข        ซึง่ก าหนดใหร้ายงานความคบืหน้าทุก 10 วนั 
   2. ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 60
ประกอบมตคิณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานครฯ ไดก้ าหนดอ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั
ของ  ผู้อ านวยการเขตซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอ านวยการระดบัสูงไว้ ดงันี้ “บรหิารงานในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงานระดับต ่ากว่าส านัก...มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัด
ระบบงาน อ านวยการ สัง่ราชการ มอบหมาย ก าชบั แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสนิใจ 
แก้ปัญหา เกี่ยวกบังานของหน่ายงาน          ที่รบัผดิชอบ และปฏบิตังิานอื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ4 ดา้น คอื ดา้นแผนงาน ดา้นบรหิารงาน ดา้นบรหิารทรพัยากรบุคคล และ
ดา้นบรหิารงบประมาณ 



   3. การด าเนินการของนายสนิ นิติธาดากุล ระหว่างการปฏิบตัิหน้าที่ผู้อ านวยการเขต-
ลาดกระบงั นายสนิ นิตธิาดากุล  ไปด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการเขตลาดกระบงั เมื่อวนัที่ 22 สงิหาคม 
2557 จนถงึวนัที ่25 ธนัวาคม 2558 รวมเป็นระยะเวลา 16 เดอืน 3 วนั พบขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นการกระท า
ซึง่         อยูใ่นอ านาจหน้าทีโ่ดยตรง ไดแ้ก่  
       3.1 ได้มีการลงนามอนุญาตก่อสร้างอาคารหลายราย มีจ านวน 2 ราย ที่ได้รบั
อนุญาตก่อสรา้งแล้ว ต่อมาภายหลงัได้ก่อสรา้งผดิกฎหมายด้านการควบคุมอาคารและกฎหมายด้าน
การผงัเมอืง          ตามรายงานอาคารทีก่่อสรา้งผดิพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารและพระราชบญัญตัิ
ผงัเมอืงของส านกังานเขต-ลาดกระบงั (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) ในการก่อสรา้งอาคาร
แต่ละหลงัใหแ้ลว้เสรจ็จนสามารถเขา้ไปประกอบกจิการไดน้ัน้ตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ 1 ปี - 1 ๑/๒ ปี ดงันัน้
ห้วงเวลาที่ได้มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการเขตฯ ของนายสนิฯ จึงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะปรากฏ
ความผดิเมือ่ใด อยา่งใดนัน้ไม่ชดัเจน  
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       3.2 ได้มกีารประชุมหวัหน้าฝ่ายต่างๆ และก าชบัให้ปฏิบตัติามอ านาจหน้าที่เรื่ อง
อาคาร โดยเฉพาะฝ่ายโยธาใหม้กีารตรวจสอบทุก 15 วนั 
      3.3 นายสาธติ พุกพลิา ไดร้อ้งเรยีนไปยงัส านกังาน ปปช. วา่ มกีารก่อสรา้งอาคารผดิ
แบบ ส านกัการโยธาไดส้ง่เรือ่งใหส้ านกังานเขตลาดกระบงัด าเนินการ ส านกังานเขตฯ ไดอ้อกค าสัง่และ
ด าเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมาย จ านวน 12 ราย ลว้นเป็นอาคารทีก่่อสรา้งก่อนนายสนิฯ มาด ารง
ต าแหน่ง   ผูอ้ านวยการเขตฯ ทัง้สิน้   
       3 .4  ก รณี ที่ น า ย อุ เท น  ส กุ ล ข อ เจ ริญ  ร้ อ ง เรีย น ต่ อ ศู น ย์ ด า ร ง ธ ร รม 
กระทรวงมหาดไทย      ขอให้ตรวจสอบการปฏบิตัิหน้าที่ของนายเชาวฤทธิ ์ทรงนวรตัน์ อดตีผูช้่วย
ผูอ้ านวยการเขตลาดกระบงั เนื่องจากไดอ้นุญาตใหม้กีารก่อสรา้งอาคารผดิไปจากแบบทีไ่ดร้บัอนุญาต 
นายสนิฯ ไดม้กีารสัง่การให ้หวัหน้า 
ฝ่ายโยธาเขตลาดกระบังตรวจสอบอาคารทัง้หมด หากพบว่าผิดแบบหรือก่อสร้างไม่ถูกต้องให้
ด าเนินคดแีละรายงานใหท้ราบ  
       3.5 ในระหว่างที่นายสินฯ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการเขตลาดกระบังได้มีการ
ด าเนินคดกีบัผู้กระท าผดิกฎหมายด้านการควบคุมอาคารจ านวนหลายราย เช่น นายโกมล อึ้งอร่าม  
นายฐชยพงค์      อึ้งอร่าม  นางพชัรนิทร์ กิตติจ าเรญิ  นางอมัพร ศรเิกียรติผล  นางสาวธญัรศัม ์
อภิสิทธิอ์มรกุล  และ    นางสาวณัฐสินี ลาภชีวะสิทธิฉัตร  นางสาวกิตติร์ว ีลาภชีวะสิทธิฉัตร และ
นางสาวภทัรานิษฐ ์ลาภชวีะสทิธฉิตัร  
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ในชัน้นี้ คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบยังไม่ปรากฏ
พยานหลกัฐานเพยีงพอว่า นายสนิ นิตธิาดากุล กระท าความผดิตามทีร่อ้งเรยีน โดยเหน็ว่า นายสนิฯ 
ไดป้ฏบิตัหิน้าทีข่องผูอ้ านวยการเขตฯ ตามสมควรแลว้  
   4. สาเหตุและสภาพของปัญหาเกีย่วกบัการก่อสรา้งอาคารในพืน้ทีเ่ขตลาดกระบงั 



       4.1 สภาพปัจจุบนัพื้นที่เขตลาดกระบงัมพีื้นที่ประมาณ 123 ตารางกโิลเมตรเศษ           
ซึ่งนับเป็นเขตที่มพีื้นที่กวา้งมาก ผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดโซนนิ่งในพื้นที่
เกอืบ    ทุกเฉดส ีการประกอบอาชพีของประชาชนมคีวามหลากหลาย เมื่อสนามบนิสุวรรณภูมไิดเ้ปิด
ด าเนินการตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 ความเจรญิเตบิโตของพืน้ทีโ่ดยรอบสนามบนิสุวรรณภมูเิป็นไปแบบกา้ว
กระโดดและ    ไรท้ศิทาง มลูค่าทีด่นิสงูขึน้หลายเท่าตวั นกัลงทุนและผูป้ระกอบการไดเ้ขา้มามบีทบาท
ในการด าเนินธุรกจิต่างๆ เพือ่รองรบักบัประชาชนผูเ้กีย่วขอ้งกบัสนามบนิ เนื่องจากกฎหมายผงัเมอืงได้
ก าหนดโซนนิ่งบงัคบั    ในการก่อสรา้งอาคารประเภทต่างๆ เอาไว ้ประกอบกบักฎหมายควบคุมอาคาร
กไ็ด้มกีารก าหนดขนาดและรูปทรงของอาคารประเภทต่างๆ ไวด้ว้ยเช่นกนั ซึ่งไม่สอดคล้องกบัความ
เจรญิเตบิโตของพืน้ทีโ่ดยรอบสนามบนิ ท าใหน้กัลงทุนและผูป้ระกอบการต่างๆ พยายามเลีย่งกฎหมาย
โดยท าการก่อสรา้งอาคารทีไ่ดร้บัอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ผดิไปจากแบบแปลนทีไ่ดร้บัอนุญาต 
โดยเฉพาะอาคารประเภทพกัอาศยัรวม (อพารท์เมนท)์ ทีก่่อสรา้งขึน้มาเพื่อเปิดใหป้ระชาชนไดม้าเช่า
พกัอาศยัเป็นรายเดอืน  
       4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเจา้หน้าทีฝ่่ายโยธา ไดแ้ก่        
   1) ปัญหาสภาพพื้นที่จรงิไม่เหมาะสมกบัการก าหนดพื้นที่ผงัเมอืง เช่น กรณี
ถนน-ลาดกระบงับางส่วนเป็นพืน้ทีเ่ขยีวลาย (พืน้ทีอ่นุรกัษ์ชนบท) ตามสภาพพืน้ทีจ่รงิเป็นทีอ่ยู่อาศยั
หนาแน่น    ซึง่ไม่มกีารท าเกษตรกรรมแลว้ ฯลฯ  
              2) กฎหมายดา้นการผงัเมอืง เรื่อง การก าหนดพื้นที่ใชส้อยรวมของอาคารใช้
สอย ไดไ้ม่เกนิ 1,000 ตารางเมตร กล่าวคอื ประชาชนที่ครอบครองที่ดนิไม่ว่าจะจ านวนน้อยหรอืมากก็
สรา้งอาคาร              
ในทีด่นิแปลงนัน้ๆ ไดไ้ม่เกนิ 1,000 ตารางเมตร เท่านัน้ ท าใหเ้กดิการก่อสรา้งอาคารเลีย่งกฎหมายและ
เป็นเหตุ    
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ใหเ้กดิการกระท าผดิกฎหมาย  

              3) การก าหนดความสูงของอาคารในพื้นที่วงรอบสนามบนิ จ านวน 3 วงรอบ          
โดยวงรอบในสุดก าหนดความสูงของอาคารไม่เกนิ 12 เมตร แต่อาคารของส่วนราชการสรา้งสูงเกนิ 12 
เมตร ได้    ท าให้เกิดการเปรียบเทียบและไม่เป็นธรรมกับประชาชนผู้ครอบครองที่ดินในบริเวณ
ใกลเ้คยีง 
            4) ปัญหาเกีย่วกบัการตรวจอาคารของเจา้หน้าทีฝ่่ายโยธา 
        - การตรวจอาคารผดิกฎหมาย ขณะเขา้ท าการตรวจไม่ไดร้บัความร่วมมอื
จาก เจ้าของอาคารหรือมีการได้รบัการร้องขอจากผู้ใหญ่ต่างๆ และผู้มีบารมีในพื้นที่ ท าให้การ
ปฏบิตังิานเป็นไปไดด้ว้ยความยากล าบาก   
                - อาคารทีเ่ขา้ตรวจสอบบางรายไม่ตดิเลขทีบ่า้น ไม่พบเจา้ของอาคาร บาง
ราย-เปลีย่นแปลงกรรมสทิธิ ์บางรายไมใ่หค้วามรว่มมอืในการสอบถามขอ้เทจ็จรงิ ซึง่ตอ้งใชเ้วลาในการ
ตรวจสอบขอ้มลูต่างๆ          
             5) ปัญหาเกีย่วกบัตวัเจา้หน้าทีฝ่่ายโยธา 



        - การด าเนินการกบัเจา้ของอาคารที่กระท าผดิกฎหมายไม่มคีวามต่อเนื่อง 
เช่น            มกีารโยกยา้ยหรอืเปลีย่นแปลงหน้าทีใ่นการปฏบิตังิาน มกีารส่งมอบงานและเอกสารไม่
ครบถว้น ฯลฯ 
                - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดองค์ความรู้และไม่เข้าใจขัน้ตอนวิธีปฏิบัต ิ
รวมทัง้บางคนปฏบิตังิานอยู่ในพืน้ทีม่าเป็นระยะเวลานานจงึมคีวามคุน้เคยกบัผูป้ระกอบการ ซึง่อาจท า
ใหเ้กดิ    ความเกรงใจและอะลุม้อล่วยต่อกนั  
                 - เจา้หน้าทีม่ปีรมิาณงานมากตามขนาดพื้นทีแ่ต่มอีตัราก าลงัไม่เพยีงพอกบั    
ขนาดพื้นที่ ที่ต้องรบัผดิชอบและก ากบัดูแล จงึส่งผลให้เจ้าหน้าที่  1 คน ต้องท าหน้าที่หลายหน้าที่ใน
คราวเดยีวกนั 
             6) ความขดัแยง้ของกลุ่มผลประโยชน์ในพืน้ทีเ่ขตลาดกระบงั 
  5. ขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ  
       5.1 ในเบื้องต้นผู้บรหิารกรุงเทพมหานครควรก าชบัเจ้าหน้าที่ให้มคีวามเข้มงวด              
ไม่ปล่อยปละละเลย ให้ค าแนะน ากับผู้ประกอบการเรื่องการก่อสร้างอาคารให้ เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติ-   ควบคุมอาคารฯ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ต้องด าเนินคดกีบัผู้ที่ฝ่าฝืนโดย
เครง่ครดั 
       5.2 ควรมีการพิจารณาปรบัปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารให้ม ี         
ความทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ กบัการเปลีย่นแปลงของพืน้ที ่
       5.3 เขตลาดกระบงัมพีืน้ทีก่วา้งขวางถงึ 123 ตารางกโิลเมตร ประชากร 170,000 คน    
ไม่รวมประชากรแฝง จึงเป็นความยากล าบากที่ เจ้าหน้าที่จะดูแลพื้นที่ได้ทัว่ถึง เห็นควรให้
กรุงเทพมหานครพจิารณาแบ่งเขตปกครองใหมห่รอืทบทวนอตัราก าลงัของเจา้หน้าทีใ่หเ้หมาะสมต่อไป 
   อนึ่งส านักงานเขตต่างๆ น่าจะมปัีญหาในทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัพระราชบญัญัตคิวบคุม
อาคารฯ พระราชบญัญตัผิงัเมอืงฯ และกฎหมายอื่นๆ ในลกัษณะเช่นเดยีวกบัส านกังานเขตลาดกระบงั 
จงึเห็นควรที่ผู้บรหิารกรุงเทพมหานครจะพจิารณาในภาพรวมของกรุงเทพมหานครต่อไป ซึ่งคณะ
กรรมการฯ พจิาณาแลว้   เหน็ว่า ควรด าเนินการตามทีค่ณะอนุกรรมการฯ เสนอ 
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     7.7 เรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตปทุมวนั ละเว้นการ
ป ฏิ บั ติ - 
         หน้าท่ีโดยมิชอบ  
 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษา - 
ความสงบเรยีบรอ้ย ประจ าสภากรุงเทพมหานคร พจิารณากรณีทีน่ายวบิูลย ์ฉันทฉตัรกนก ไดม้หีนงัสอื
รอ้งเรยีนถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบยีน ส านักงานเขตปทุมวนั      



(นางสาวชาลสิา ชูเชดิไชย และนายกติติคม กองแกว้) ละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ กล่าวคอื เมื่อ
วนัที ่   8 กุมภาพนัธ์ 2559 ผูร้อ้งไดไ้ปยื่นเรื่องขอท าบตัรประจ าตวัประชาชน แต่ไดร้บัการปฏเิสธจาก
เจา้หน้าที่ทัง้สองคนว่า “ควิเตม็” และแนะน าว่าใหไ้ปยื่นค าขอที่หน่วยงานอื่นทัง้ๆ ที่ยงัไม่หมดเวลาท า
การ แต่ต่อมาผูร้อ้งไดข้ึน้ไปพบผูช้่วยผูอ้ านวยการเขตจงึไดป้ระสานกบัฝ่ายทะเบยีน และไดม้กีารจดัท า
บตัรประจ าตวัประชาชน  
ใหเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ แต่ผูร้อ้งเรยีนเหน็วา่เจา้หน้าทีฝ่่ายทะเบยีนทัง้สองคนใชว้าจาไม่สุภาพและ                
ไม่มจีติบรกิาร จงึรอ้งเรยีนขอใหต้รวจสอบการท างานของเจา้หน้าทีท่ ัง้สองนี้อย่างตรงไปตรงมา  
    โดยคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยได้มอบหมาย
คณะอนุกรรมการด้านการจดัระเบยีบสงัคมและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของเมอืง พจิารณาเรื่อง
รอ้งเรยีนดงักล่าวเสนอใหค้ณะกรรมการฯ พจิารณา ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดเ้ชญิหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
เขา้ร่วมประชุมเมื่อวนัที ่21 มถิุนายน 2559 เพื่อขอรบัทราบขอ้เทจ็จรงิและแนวทางการปฏบิตั ิโดยได้
ขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 
                    1. ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตปทุมวนั (นางสาวสุวรรณนี ภู่สุวรรณ์) และหวัหน้าฝ่าย
ทะเบยีน     (นางศรรีตัน์ เศรษฐ)ี ไดใ้หข้อ้มลูว่า ในวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2559 (วนัตรุษจนี) หวัหน้ากลุ่ม
งานทะเบียน-         บัตรประจ าตัวประชาชนได้ลาพกัผ่อน นางสาวชาลิสา ชูเชิดไชย ต าแหน่งเจ้า
พนักงานปกครองปฏิบตัิการ ซึ่งปฏิบตัิ-หน้าที่ในกลุ่มงานทะเบยีนราษฎร์ ได้รบัมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน โดยมีนายกิตติคม กองแก้ว ซึ่งเป็นลูกจ้างโครงการฯ เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
เบือ้งตน้และออกบตัรควิ และในวนัดงักล่าวมผีูม้าขอรบับรกิารเป็นจ านวนมาก เมือ่นายวบิูลยผ์ูร้อ้งไดม้า
ขอรบับรกิารในเวลา 15.15 น. บตัรควิอยู่ในล าดบัที ่111 และเนื่องจากยงัมีผูถ้อืบตัรควิอยู่ก่อนหน้าอกี
จ านวน 10 ราย เจา้หน้าทีจ่งึไดแ้นะน าใหม้าตดิต่อขอรบับรกิารในวนัถดัไป หรอืไปขอรบับรกิาร ณ จุด
บรกิารด่วนมหานครซึ่งเปิดให้บรกิารถงึเวลา 19.00 น. อย่างไรก็ตาม ผู้รอ้งได้เขา้รอ้งเรยีนต่อผู้ช่วย
ผูอ้ านวยการเขต โดยเลขาผูช้่วยผูอ้ านวยการเขตไดป้ระสานกบัผูร้กัษาการหวัหน้าฝ่ายจดัท าบตัร และ
ได้จดัท าบตัรประจ าตวัประชาชนให้กบัผู้รอ้งเสรจ็เรยีบรอ้ยเมื่อเวลา 16.15 น.  ซึ่งทางส านักงานเขต
ปทุมวนัไดร้ายงานชีแ้จงใหป้ลดักรุงเทพมหานครและแจง้ใหผู้ร้อ้งทราบแลว้ ทัง้นี้      ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ
เขตไดพ้บผูร้อ้งและชีแ้จงเพือ่ท าความเขา้ใจในเรือ่งดงักล่าวแลว้  
  2. ผู้แทนส านักงานปกครองและทะเบียน (นายสุขสาตร์ วงษ์สจัจานันท์) ต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการส่วนบรหิารการทะเบยีน ได้ให้ขอ้มูลว่า กรุงเทพมหานครมนีโยบายที่จะใหส้ านักงานเขต
ใหบ้รกิารทางทะเบยีน โดยเฉพาะทะเบยีนบตัรประจ าตวัประชาชนใหเ้ป็นไปดว้ยความรวดเรว็ เรยีบรอ้ย 
และเป็นธรรม โดยไดจ้ดัระบบ “บตัรควิ” เพื่อจดัล าดบัผูม้าตดิต่อก่อนหลงั แต่ดว้ยศกัยภาพการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละส านักงานเขตไม่เท่ากัน ส านักงานเขตใดที่อยู่ใกล้ชุมชนหรอืศูนย์กลางการ
คมนาคมจะมผีูม้าตดิต่อขอรบับรกิารจ านวนมากกว่า แต่จ านวนเจา้หน้าทีแ่ละผูใ้หบ้รกิารของทุกเขตจะมี
จ านวนเท่ากัน วสัดุอุปกรณ์การจดัท าบัตรประจ าตัวประชาชนบางเขตเป็นรุ่นเก่า ไม่ทันสมยั และ
ให้บรกิารไม่ได้ จงึท าให้เกิดปัญหาในการบรกิารต่อวนัไม่ได้ทัว่ถึงหรอืครบถ้วนภายในเวลาราชการ 
โดยเฉพาะในวนัส าคญัๆ เชน่ วนัแรงงาน วนัตรุษจนี ฯลฯ      สว่นการจดัและการออกบตัรควินัน้จะตอ้ง
ออกบตัรควิใหจ้นถงึเวลา 16.00 น. ผูร้บับรกิารคนสุดทา้ยสามารถรบับรกิารไดแ้มจ้ะล่วงเลยเวลาไปแลว้ 
เพราะไดจ้ดัเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานล่วงเวลาไวบ้รกิารวนัละ 2 คน  
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  คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรียบร้อยโดยคณะอนุกรรมการ-               
ดา้นการจดัระเบยีบสงัคมและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของเมอืง ไดป้ระชุมพจิารณาแลว้เหน็วา่ 
  1. ปัจจุบนันี้การจดัท าบตัรประจ าตวัประชาชนผู้ขอรบับรกิารสามารถยื่นค าร้องขอ
จั ด ท า  
ณ ส านกังานเขต ทีว่า่การอ าเภอ หรอืส านกัทะเบยีนใดกไ็ด ้โดยไม่มขีอ้จ ากดัในเรื่องภูมลิ าเนาวา่จะตอ้ง
อ ยู ่ 
ณ ที่ใด ดงันัน้การให้บรกิารท าบัตรฯประจ าตัวประชาชนในส านักงานเขตของกรุงเทพมหานครทุก
ส านักงานเขต   จงึมมีากน้อยไม่เท่ากนั แต่กรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางการคา้ เศรษฐกจิ และสงัคม 
จงึมปีระชาชนเป็นจ านวนมากทีม่าขอรบับรกิาร ส านักงานเขตทีอ่ยู่ในย่านธุรกจิหรอืการคมนาคมไปมา
สะดวกจะตอ้งใหบ้รกิารมากกวา่เขตชานเมอืง โดยเฉพาะวนัหยุดส าคญัของภาคเอกชน เช่น วนัแรงงาน 
วนัตรุษจนี ฯลฯ แต่ละส านกังานเขตจะตอ้งจดัเจา้หน้าทีไ่วใ้หพ้รอ้มทีจ่ะใหบ้รกิาร การจดัระบบควิจงึเป็น
วิธีจดัล าดับผู้มาติดต่อก่อนหลังที่ถูกต้องเป็นธรรม อย่างไรก็ดีการให้บริการประชาชนแต่ละรายจะ
ใหบ้รกิารแลว้เสรจ็ภายในเวลา 5 - 
10 นาที แล้วแต่ความพร้อมของผู้มาติดต่อราชการ ดงันัน้การออกบตัรควิจงึต้องออกให้จนถึงเวลา 
16.00 น. และให้บริการผู้มีบัตรคิวต่อไปจนเสร็จสิ้นทุกๆ ราย เพราะได้มีการจดัเจ้าหน้าที่ท างาน
ล่วงเวลาไวแ้ลว้ 
  2. ในกรณีที่เป็นเหตุร้องเรยีนขึ้นนัน้เห็นว่ายงัไม่เขา้ข่ายละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ แต่
เ ข้ า ใ จ ว่ า 
ผูร้อ้งไม่พอใจเจา้หน้าที่ที่พูดจาตดับท ปฏเิสธที่จะใหบ้รกิาร ไม่ได้ชี้แจงให้ผูร้อ้งได้ทราบและท าความ
เขา้ใจ        ด้วยอธัยาศยัไมตรทีี่ด ีแมจ้ะได้รบัการบรกิารจดัท าบตัรประจ าตวัประชาชนเรยีบรอ้ยแล้ว
ดว้ยการประสานงาน 
ของเจา้หน้าทีเ่ขตคนอื่นๆ ในภายหลงั แต่ผูร้อ้งกย็งัตดิใจเอาความไม่ลดหย่อนผ่อนเบา นับเป็นจุดอ่อน
หรอืจุดบกพร่องของเจา้หน้าทีท่ีค่วรใส่ใจใหบ้รกิารประชาชนดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส เตม็ใจใหบ้รกิาร 
แม้จะมอีุปสรรคหรอืข้อขดัข้องประการใด ซึ่งผู้รบับรกิารน่าจะเข้าใจและกลบัไปด้วยความพึงพอใจ 
สมควรทีผู่บ้งัคบับญัชาหรอืผูเ้กีย่วขอ้งจะไดก้ าชบัการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิาร
โดยตรง       เพื่อท าให้ประชาชนได้รบับริการด้วยความพึงพอใจและประทับใจด้วย ดังนัน้กรณี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน (นางสาวชาลิสาและนายกิตติคม) เห็นควรให้ผู้บังคับบัญชาก าชับวิธีการ
ปฏบิตังิานในเรือ่งการบรกิารเสยีใหม่ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ป้องกนัมใิหเ้กดิกรณีเชน่นี้ขึน้อกี 
  3. คณะอนุกรรมการฯ เหน็วา่ งานบรกิารประชาชนโดยเฉพาะฝ่ายทะเบยีนของส านกังาน
เขตเป็นด่านแรกทีจ่ะชี้ใหเ้หน็ถงึขอ้บกพร่องหรอืความพงึพอใจและประทบัใจของประชาชนผูม้าตดิต่อ 
นอกจากนัน้ ยงัเป็นงานที่ละเอยีดอ่อนเจา้หน้าที่ต้องมคีวามอดทนอดกลัน้และพรอ้มใหบ้รกิารในทุกๆ 
ด้าน รวมทัง้วัสดุอุปกรณ์ในการท างาน (เครื่องท าบัตร/อุปกรณ์ท าบัตร) ตลอดจนขวญัก าลงัใจของ
เจา้หน้าทีท่ีอ่าจตอ้งท างานเหลื่อมเวลาเพือ่ใหบ้รกิารไดเ้สรจ็สิน้ในวนัเดยีว ดงันัน้อุปกรณ์การท างานตอ้ง
ทัน สมัย  เจ้ าห น้ าที่    มี ค่ าอ าห ารท าก ารน อก เวล า  (OT) เพื่ อมีก ำลั ง ใจ ใน ก ำรท ำ งำน 



นอกจำกนี้ในวนัส ำคญัที่มีประชาชนมาตดิต่อเป็นจ านวนมาก (วนัแรงงานวนัตรุษจนี) ซึ่งพอจะทราบ
ล่วงหน้าจะต้องระดมเจ้าหน้าที่มาให้บรกิารเพิม่ขึ้น    ไม่ควรให้เจ้าหน้าที่ลาพกัผ่อน (หากไม่จ าเป็น
จรงิๆ) 
  ขอ้เสนอแนะ 
 1. กรณีรอ้งเรยีนนี้เจ้าหน้าที่เขตปทุมวนัมขีอ้บกพร่อง สมควรที่ผู้บงัคบับญัชาเขตฯ        
จะไดม้กีารวา่กล่าวตกัเตอืน 
  2. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรพจิารณาสนับสนุนส านักงานเขตในเรื่องวสัดุอุปกรณ์การ
ท า-       บตัรประจ าตวัประชาชนใหท้นัสมยั ดว้ยความรวดเรว็ วางแนวทางปฏบิตัทิี่รดักุม สรา้งขวญั
ก าลงัใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยให้มีค่าอาหารท าการนอกเวลา (OT) และจดัสรรบุคลากรฝ่าย
ทะเบยีนแต่ละส านกังานเขตใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละปรมิาณงาน เพือ่การบรกิารประชาชนใหพ้งึพอใจ 


