
 

สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรียบร้อย 

ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
___________________ 

 

  สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  
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. นางสาวมณีรัตน์  ศรีกำเหนิด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

  ๒. นางนิตยา    ชำนาญด ี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 

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

           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 กระทรวงมหาดไทย และรฐับาล ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ได้แก่ เขตดอนเมอืง 
เขตหลกัสี่ เขตจตุจกัร     เขตบางซื่อ เขตสายไหม เขตบางเขน และเขตลาดพร้าว โดยม ีนายไพฑูรย ์ 
ขมัภรตัน์  เป็นประธานอนุกรรมการฯ   
                          1.2 คณะอนุกรรมการดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง  
       มหีน้าที่รบัทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่รบัผดิชอบ 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   
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                            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
พฒันาในพื้นที่ 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
พฒันาในพื้นที่ เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ มคีุณภาพชวีติที่ดขีึน้  เสนอแนะ 
สนับสนุน                การใหบ้รกิารทีด่แีก่ประชาชน ตลอดจนด าเนินการต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย และรฐับาล ในพืน้ทีก่ลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ไดแ้ก่ เขตบางพลดั 
เขตตลิง่ชนั เขตทววีฒันา เขตธนบุร ีเขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ และเขตบางกอกน้อย  
โดยมพีลต 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   
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   2. คณะอนุกรรมการดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
           มีหน้าที่ศึกษา ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลการด าเนินการของกรุงเทพมหานคร
เ กี ่ย ว ก บั 
การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในเขตกรุงเทพมหานคร จดัท าขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง
แกไ้ขและพฒันามาตรการและแนวทางการปฏบิตังิานทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตักิาร น าเสนอ
คณะกรรมการฯ เพื่อด าเนินการต่อไป รวมทัง้การตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียน 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 
 

ผลการดำเนนิงาน 
   คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ รับทราบข้อมูล ติดตาม 
ความคืบหน้าในการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย           
ในประเด็นดังนี ้



    ๑. รบัทราบความคืบหน้าในการด าเนินการเตรียมความพร้อมรบัผลกระทบค าตดัสินของ 
 อนุญาโตตลุาการระหว่างประเทศกรณีรถและเรือดบัเพลิง  
       1.1 การขอให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่ได้รบัการยกเว้นไม่ใช้บงัคบัตาม
พระราชบญัญตัคิวบคุมยทุธภณัฑ ์พ.ศ. 2530 มาตรา 6 (2) 
   ส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดม้หีนังสอืที ่กท 1801/401 ลงวนัที ่6 มนีาคม 
2560 เรยีน ปลดักรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาน าเรยีนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามใน
หนังสือเรียน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาลงนามในหนังสือถึงรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม  เพื่อแจง้ความประสงค์ เหตุผลความจ าเป็น และขอใหก้ระทรวงกลาโหมพจิารณา
ออกกฎกระทรวงและใหยุ้ทธภณัฑ์ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นส่วนราชการ ได้รบัยกเวน้ไม่ใชบ้งัคบั
ตามพระราชบญัญตัคิวบคุมยทุธภณัฑ ์พ.ศ. 2530 มาตรา 6 (2) 
       1.2 การสรา้งสถานีดบัเพลงิเพิม่เตมิ 
   - พืน้ทีก่องปฏบิตักิารดบัเพลงิ 1 
     1) สถานีดับเพลิงย่อยบางโพงพาง บริเวณถนนพระราม 3 ใต้สะพาน
พระราม 9 เขตบางคอแหลม ตดิแมน่ ้าเจา้พระยา โดยปรบัปรุงใหเ้ป็นสถานีดบัเพลงิหลกั 
      2) โรงควบคุมคุณภาพน ้าชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา ตดิแม่น ้าเจา้พระยา เพือ่
เพิม่สถานีดบัเพลงิทางน ้า  
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   - พืน้ทีก่องปฏบิตักิารดบัเพลงิ 2 
       1) บรเิวณสถานีดบัเพลงิยอ่ยร่มเกลา้ 
     2) ส านกังานเขตบางนา   
   - พืน้ทีก่องปฏบิตักิารดบัเพลงิ 3 
      1) พืน้ทีข่า้งวดัไผ่เขยีว เขตดอนเมอืง ซึง่ไดร้บับรจิาคจากนายสมจติร ์น้อย
ไม ้
     2) พืน้ทีส่ านกังานเขตลาดพรา้ว 
   - พืน้ทีก่องปฏบิตักิารดบัเพลงิ 4 
      1) พื้นที่สถานีดับเพลิงย่อยบางบอน ถนนเอกชัย พื้นที่ของส านักงาน
ทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์

    2) พืน้ทีบ่รเิวณตลิง่ชนั 
      1.3 การก่อสรา้งสถานีดบัเพลงิราษฎรบ์รูณะและสถานีดบัเพลงิร่มเกลา้ 
   - การก่อสร้างสถานีดับเพลิงราษฎร์บูรณะ งบประมาณ 24 ล้านบาท           
ส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดม้หีนังสอืที ่กท 1802/267 ลงวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2560 เรียน
ปลดักรุงเทพมหานคร เพื่อพจิารณาน าเรยีนผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุมตับิอกเลกิสญัญาจ้าง
เหมาก่อสรา้งอาคารสถานีดบัเพลงิราษฎรบ์รูณะกบับรษิทั บุษบนั จ ากดั 



    - การก่อสรา้งสถานีดบัเพลงิร่มเกลา้ งบประมาณ 25 ลา้นบาท ไดด้ าเนินการ 
บอกเลกิสญัญาจ้างแล้ว ส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัได้มหีนังสอืที่ กท 1802/133 ลงวนัที ่     
23 มกราคม 2560 เรยีน ผู้อ านวยการส านักการโยธา เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ปรบัปรุงรูปแบบ 
รายการ และประมาณราคาโครงการก่อสรา้งอาคารสถานีดบัเพลงิร่มเกลา้ 
          1.4 การจดัสรรเรอืดบัเพลงิใหม่ จ านวน 30 ล า 
   - แผนระยะสัน้ : ส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอยู่ระหว่างด าเนินการ
จ าหน่ายเรอืดบัเพลงิเก่า จ านวน 21 ล า  
   - แผนระยะกลาง : น าเรอืดบัเพลงิใหม่ จ านวน 30 ล า มาทดแทนเรอืดบัเพลงิ
เก่า โดยน ามาจอดไวท้ีส่ถานีดบัเพลงิบวรมงคล จ านวน 8 ล า สถานีดบัเพลงิบางขนุนนท ์จ านวน 2 ล า 
และสถานีดบัเพลงิสามเสน จ านวน 20 ล า โดยจอดในน ้า จ านวน 6 ล า และจอดไวบ้นบก จ านวน 14 
ล า รวมทัง้ด าเนินการประสานส านักการโยธาเกีย่วกบัรปูแบบและการออกแบบทีจ่อด และงบประมาณ
ในการก่อสรา้ง 
   - แผนระยะยาว : จะด าเนินการจดัหาสถานที่เพื่อก่อสร้างสถานีดับเพลิง
เพิม่เตมิและเสนอของบประมาณการก่อสรา้งสถานีดบัเพลงิต่อไป 
          1.5 โครงการจา้งเหมาซ่อมและบ ารุงรกัษารถดบัเพลงิและกูภ้ยั จ านวน 493 คนั 
            ผูร้บัจา้งท างานเสรจ็แลว้ตามสญัญา จ านวน 63 คนั คงเหลอื จ านวน 430 คนั    
ทีย่งัไม่ไดเ้ปลีย่นยาง ซึง่ส านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดด้ าเนินการ ดงันี้ 
            - รถยนตช์ ารุดเสือ่มสภาพเหน็ควรขอจ าหน่าย จ านวน 151 คนั 
            - รถยนต์ที่สามารถใชง้านได้และเหน็ควรใหส้ านักการคลงัเปลี่ยนยาง จ านวน   
279 คนั รวมทัง้เสนอของบประมาณเพือ่ด าเนินการซ่อมบ ารุง 
  โดยกรรมการในคณะกรรมการฯ ได้ยื่นญตัตขิอใหก้รุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ
วสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของกรุงเทพมหานคร ในคราว
ประชุม                 สภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่3 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพุทธศกัราช 
2560 เมือ่วนัพุธที ่           5 กรกฎาคม 2560  
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   2. รบัทราบข้อมูลเก่ียวกบัสถานะการติดตัง้กล้องวงจรปิดในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร    
รวมทัง้หารือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัการป้องกนัและเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิด
เหตุระเบิดขึ้น  ในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานครอีก  
   กรุงเทพมหานครโดยส านักการจราจรและขนส่งรบัผดิชอบตดิตัง้กล้องโทรทศัน์วงจร
ปิด (CCTV) เพื่อการบรหิารจดัการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตัง้แต่ปี 2536 จ านวน 88 กล้อง 
ต่อมา    ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกดิเหตุระเบดิเมื่อวนัที่ 31 ธนัวาคม 2549 หน่วยงานความมัน่คง
และผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครได้เลง็เหน็ความส าคญั  โดยให้เริม่ตดิตัง้ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด 
(CCTV) ในพื้นที่    เขตพระนครและเขตดุสติ ในบรเิวณสถานที่ส าคญั รอบสนามหลวง บรเิวณทาง
แยก สะพานคนเดนิขา้มถนน ซอยอนัตราย และจุดเปลีย่นถ่ายการเดนิทาง เพื่อใชดู้แลความปลอดภยั



ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและขยายสูพ่ืน้ทีอ่ื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ซึง่กรุงเทพมหานครมนีโยบาย
ด าเนินการตดิตัง้กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมพื้นที่ส าคญั ๆ จุดเสี่ยงชุมนุมชน และ
ใหก้ระจายทัว่พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร     วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร ติ ด ตั ้ ง
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
   1. เพือ่เพิม่ความปลอดภยัแก่ชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 
   2. เพือ่เฝ้าระวงัและตรวจสอบการบนัทกึภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ และแจง้เตอืนเพือ่ป้อง
ปรามการเกดิอาชญากรรม วนิาศกรรม และเป็นหลกัฐานส าคญัประกอบการด าเนินคด ี
   3. เพือ่ใชใ้นการสัง่การและแกไ้ขปัญหาจราจร  
   ปัจจุบนักรุงเทพมหานครมกีล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ของส านักการจราจรและ
ขนส่ง ที่ติดตัง้แล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ จ านวน 53,249 กล้อง โดยระบบกล้องฯ แบ่งตาม
ประเภทการใชง้านตามจุดประสงคห์ลกัไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 
  1. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) เพือ่ความปลอดภยั ไดแ้ก่  

   1) กล้องที่เชื่อมโยงเข้าสู่ ศูนย์ควบคุมศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 
ส านักงานเขต 50 เขต จ านวน 14,845 กล้อง โดยส่งสญัญาณภาพไปยงัสถานีต ารวจ 88 แห่ง และ     
กองบงัคบัการต ารวจนครบาลทัง้ 9 แห่ง   

   2) กล้องที่ยงัไม่ได้เชื่อมโยงเข้าสู่ศูนย์ควบคุมฯ (Stand Alone) จ ำนวน 38,404 
กลอ้ง บนัทกึภาพเหตุการณ์ไวท้ีจุ่ดตดิตัง้ 

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อการจราจร จ านวน 754 กล้อง และมีการ
เชือ่มโยงสญัญาณภาพไปยงัศนูยค์วบคุมและสัง่การจราจร (บก. 02) กองบงัคบัการต ารวจจราจร โดยมี
ระบบรายงานสภาพการจราจรเป็นการแสดงขอ้มลูจราจรครอบคลุมพืน้ทีร่ชัดาภเิษกชัน้ใน จ านวน 31 
ทางแยก 60 เสน้ทาง โดยใชก้ลอ้งฯ จ านวน 280 กลอ้ง เพือ่ตรวจวดัและรายงานสภาพการจราจรผ่าน
ทางเวบ็ไซด์ : www.bmatraffic.com หรอื Apps และ Android : BMATRAFFIC ซึ่งประชาชนสามารถ
รั บ ท ร า บ ข้ อ มู ล แ บ บ  R e a l  T i m e 
เพือ่ใชใ้นกำรวำงแผนกำรเดนิทำงและหลกีเลีย่งจุดทีก่ำรจรำจรหนำแน่น  
            การด าเนินการตามงบประมาณประจ าปี 2560  
  1. โครงการจดัหาพรอ้มปรบัปรุงจอแสดงผลดา้นซ้ายและขวาประจ าศูนยค์วบคุมและ     
สัง่การจราจร (บก. 02) : ด าเนินการจดัหาและติดตัง้จอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 15 
จอภาพ โดยน ามาต่อกนัเป็นจอภาพขนาดใหญ่ประมาณ 2 X 10 เมตร   
  2. โครงการจดัหาพรอ้มตดิตัง้กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ 
บรเิวณโดยรอบโครงการแกม้ลงิตามแนวพระราชด ารบิงึหนองบอน 
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  การตรวจสอบ ดแูล บ ารุงรกัษากลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
   1. ในพืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบสนามหลวงและถนนราชด าเนิน : กลอ้งทีเ่ชือ่มโยงสญัญาณ
ภาพเขา้ศนูยค์วบคุมฯ จะมกีารตรวจสอบทุกวนั และกลอ้ง Stand Alone มกีารวนรอบตรวจสอบกลอ้ง



ทุกๆ 7 วนั 
   2. ในพืน้ทีอ่ื่นทัว่ไป : กลอ้งทีเ่ชือ่มโยงสญัญาณภาพเขา้ศนูยค์วบคุมฯ จะมกีารตรวจสอบ
ทุกวนั และกลอ้ง Stand Alone มกีารวนรอบตรวจสอบกลอ้งทุกๆ 15 วนั 
   3. จดัให้มเีจ้าหน้าที่ประจ าที่ศูนย์ควบคุมศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชงิช้า) 
และ 
ศนูยบ์รหิารจดัการกลอ้งฯ 12 ศนูย ์ตลอด 24 ชัว่โมง 
   4. ในพืน้ทีส่นามหลวงและแนวถนนราชด าเนินอยูร่ะหวา่งด าเนินการปรบัเปลีย่น
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) เป็นความละเอยีด 5 ลา้นพกิเซล 
   5. รว่มมอืกบักองอ านวยการรว่มรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยบรเิวณโดยรอบ
พระบรมมหาราชวงัในการเขา้ไปวเิคราะหจ์ุดเสีย่งในพืน้ทีร่่วมกนั และไดม้กีารเสนอให้
กรุงเทพมหานครเพิม่เตมิกลอ้งฯ ในพืน้ที ่เพื่อลดช่องว่างของกลุ่มผู้ไม่หวงัดีในการก่อเหตุ ซึ่ง
กรุงเทพมหานครจะน าแนวทางการเพิม่เติมกล้องฯ        ทีก่องอ านวยการร่วมรกัษาความสงบ
เรยีบรอ้ยฯ ส ารวจวเิคราะหส์นบัสนุนการท างานต่อไป  
   6. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สัง่การให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตทุกเขต 
ได้แก่ เจา้หน้าทีร่กัษาความสะอาดและเจา้หน้าทีเ่ทศกจิ ช่วยสงัเกตสถานะการท างานของ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Stand Alone ซึ่งมหีลอดไฟแสดงสถานะการท างานแสดงอยู่
ที่หน้าตู้ควบคุม เพื่อจะได้ส่งเจา้หน้าทีเ่ขา้ไปตรวจสอบและแกไ้ขโดยทนัทกี่อนถงึรอบประจ าในการ
ตรวจสอบบ ารุงรกัษา 
 
  3. ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบาย
น้ำ คลองลาดพร้าว คลองบางบัว  คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิม อุโมงค์ยักษ์
พระรามเก้า - รามคำแหงไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต ้

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำ คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน 
คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิม อุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า - รามคำแหงไปทางประตูระบายน้ำ
คลองสองสายใต้ 

เป้าหมาย : เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหานำ้ท่วมและการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ 
งบประมาณ :  1,645 ลา้นบาท  
ผูร้บัจา้ง : บรษิทั รเิวอร ์เอนจเินียริง่ จ ากดั   

   สญัญาเลขที ่: สนน. 31/2559  
   เริม่สญัญา : วนัที ่15 มกราคม 2559  

สิน้สดุสญัญา : วนัที ่27 มถิุนายน 2562 
ระยะเวลาก่อสรา้ง : 1,260 วนั 
ปรมิาณงาน : 
1. ก่อสรา้งเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยดึด้านหลงั) ตามแบบเลขที่  RB.151605 - 04 ความ

ย า ว 
ประมาณ 5,300 เมตร  



   2. ก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล. (สมอยดึดา้นหลงั) ตามแบบเลขที ่ RB.181806 - 05 ความยาว
ประมาณ 40,000 เมตร 
   3. ตดิตัง้ราวเหลก็กนัตก ตามแบบเลขที ่R.15/1 ความยาวประมาณ 45,300  เมตร  
   4. ตดิตัง้บนัไดเหลก็หน้าเขือ่น ตามแบบเลขที ่S.4  จ านวน 906 แห่ง  
   5. ก่อสรา้งประตรูะบายน ้า ตามแบบเลขที ่WG.020458 - 01 จ านวน 1 แห่ง 
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  ความกา้วหน้าของโครงการฯ : 
   1. แนวก่อสรา้งสว่นทีไ่ม่มปัีญหาชุมชนรุกล ้าแนวเขตคลอง  
      1.1 แนวก่อสรา้งสว่นทีไ่มม่ปัีญหาอุปสรรค ความยาวประมาณ 8 กโิลเมตร  

   1.2 แนวก่อสรา้งสว่นทีอ่ยูร่ะหวา่งตรวจสอบแนวเขตทีด่นิ ความยาวประมาณ 5 
กโิลเมตร   
   รวมเสาเขม็ทีด่ าเนินการได ้9,990 ตน้ รวมความยาวประมาณ 7,677 เมตร  
   ปัญหาอุปสรรค  
   1) ขอ้จ ากดัดา้นการล าเลยีงวสัดุก่อสรา้งเขา้พืน้ทีง่านก่อสรา้ง 
   2) อยูร่ะหวา่งการเจรจาเพือ่รือ้ถอนรัว้/โครงสรา้งของอาคารสว่นทีรุ่กล ้าแนวเขต

คลอง 
2. แนวก่อสร้างส่วนที่มีชุมชนรุกล ้าแนวเขตคลอง จ านวน 50 ชุมชน ความยาว

ประมาณ32 กโิลเมตร สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) รือ้ยา้ยได้บางส่วนและส่งมอบให้ส านักการ
ระบายน ้าแลว้ ดงันี้   
          2.1 ชุมชนศาลเจา้พอ่สมบุญ ความยาวชุมชนประมาณ 240 เมตร ด าเนินการได ้207  
เมตร 
         2.2 ชุมชนสะพานไม ้2 ความยาวชุมชนประมาณ 921 เมตร ด าเนินการได ้427.50  
เมตร  
          2.3 ชุมชนหลงัสมาคมโรงเรยีนไทยญีปุ่่ น ความยาวชุมชนประมาณ 467 เมตร 
ด าเนินการได ้76.5 เมตร 
          2.4 ชุมชนวงัหนิ ความยาวชุมชนประมาณ 400 เมตร ด าเนินการได ้58.50 เมตร                                                                    
          2.5 ชุมชนร่วมใจพฒันากลาง ความยาวชุมชนประมาณ 573 เมตร ด าเนินการได ้
208.50 เมตร 
          2.6 ชุมชน กสบ.หมู ่5 ความยาวชุมชนประมาณ 704 เมตร ด าเนินการได ้264 
เมตร  
         2.7 ชุมชนพฒันาหมู ่2 ความยาวชุมชนประมาณ 404 เมตร ด าเนินการได ้384 
เมตร 
         2.8 ชุมชนพฒันาหมู ่1 ความยาวชุมชนประมาณ 827 เมตร ด าเนินการได ้403.50 
เมตร 
         2.9 ชุมชนประชานุกลู ความยาวชุมชนประมาณ 574 เมตร ด าเนินการได ้576 เมตร                                                  



         2.10 ชุมชนเพิม่สนิรวมใจ ความยาวชุมชนประมาณ 416 เมตร ด าเนนิการได ้409.50 
เมตร   
         2.11 ชุมชนเพิม่สนิถมยา ความยาวชุมชนประมาณ 535 เมตร ด าเนนิการได ้520.50 
เมตร                                                
         2.12 ชุมชนหลงั ว.ค. จนัทรเ์กษม ความยาวชุมชนประมาณ 611 เมตร ด าเนินการ
ได ้595.50 เมตร                             
          2.13 ชุมชนวดับางบวั ความยาวชุมชนประมาณ 432 เมตร ด าเนินการได ้9 เมตร 
         2.14 ชุมชนรมิคลองฯ ประชาอุทศิ ช่วงที่ 1 ความยาวชุมชนประมาณ 140 
เมตร ด าเนินการได ้136.50 เมตร                             
         2.15 ชุมชนรมิคลองฯ ประชาอุทศิ ช่วงที่ 2 ความยาวชุมชนประมาณ 200 เมตร 
ด าเนินการได ้240 เมตร                             
         2.16 ชุมชนเลยีบคลอง 2 โซน 1 ความยาวชุมชนประมาณ 1,320 เมตร ด าเนินการ
ได ้156 เมตร                             
         2.17 ชุมชนเลยีบคลอง 2 โซน 3 ความยาวชุมชนประมาณ 1,430 เมตร ด าเนินการ
ได ้253.50 เมตร                                    
        2.18 ชุมชนรุน่ใหม่พฒันา ความยาวชุมชนประมาณ 881 เมตร ด าเนนิการได ้154.50 
เมตร                                                
         2.19 ชุมชนหลงักรมวทิยฯ์ ความยาวชุมชนประมาณ 530 เมตร ด าเนินการได ้153  
เมตร                                                     
         2.20 ชุมชนพหลโยธนิ 32 ความยาวชุมชนประมาณ 430 เมตร ด าเนินการได ้313.50 เมตร                                              
               รวมเสาเขม็ทีด่ าเนินการได ้ทัง้ 20 ชุมชน 7,283 ตน้ ความยาวประมาณ 5,550 
เมตร 
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รวมเสาเขม็ทีด่ าเนินการไดท้ัง้โครงการ 17,273 ตน้ ความยาวประมาณ 13,227 เมตร ผลงานรวมทัง้
โครงการ ตามแผน (42 เดอืน) 55 % ผลงานทีท่ าได ้22.76 % ล่าชา้ 32.24 % 
   ปัญหาอุปสรรค 

- ส านกัการระบายน ้าตอ้งรอการสง่มอบพืน้ทีจ่ากสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) 
 
    4. พิจารณาข้อร้องทุกข์ร้องเรียนตามท่ีประธานสภากรุงเทพมหานคร
ม อ บ ห ม า ย  
         4.1 หนังสือร้องเรียนของนายธีรภัทร งามสอาด เพ่ือให้สอบสวนเอาผิด
ล ง โ ท ษ 
ข้าราชการ กรณีมีข้าราชการกระท าความผิดเรียกรบัผลประโยชน์ 



 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบใหค้ณะกรรมการการปกครองและรกัษาความ
สงบ-เรยีบร้อย พิจารณาหนังสอืร้องเรยีนของนายธรีภทัร งามสอาด  ลงวนัที่ 16 ธนัวาคม 2559 ที่
รอ้งเรยีนเพือ่ใหส้อบสวนเอาผดิลงโทษขา้ราชการ กรณีมขีา้ราชการกระท าความผดิเรยีกรบัผลประโยชน์                
ในการสอบราคาจ้างท าม้านัง่สนามกลางแจ้ง จ านวน 100 ตัว ของฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ส านกังานเขตหลกัสี ่โดยคณะกรรมการฯ ไดม้อบใหค้ณะอนุกรรมการดา้นการจดัระเบยีบ
สังคมและ        ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเสนอ  ซึ่ง
คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องร้องเรยีนและมกีารประชุมร่วมกบัผู้เกี่ยวขอ้ง ประกอบด้วย ผู้ร้อง 
ผูอ้ านวยการเขตหลกัสี ่                ผูช้่วยอ านวยการเขตหลกัสี ่และเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการ
สอบราคาจา้งท ามา้นัง่สนามกลางแจง้ฯ เพื่อสอบถามขอ้เทจ็จรงิและรายละเอยีดเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีน
ดงักล่าวแล้ว ฟังขอ้เท็จจรงิได้ว่า เมื่อผู้ร้อง     ได้จดัส่งสิง่ของ (ม้านัง่สนาม) ให้ส านักงานเขตหลกัสี ่
ตามหลกัฐานใบส่งของ เล่มที ่1 เลขที ่19 ลงวนัที ่    20 พฤศจกิายน 2559 แลว้ ฝ่ายรกัษาความสะอาด
และสวนสาธารณะได้ท าบนัทกึแจ้งคณะกรรมการตรวจรบัก าหนดวนัที่ 23 พฤศจกิายน 2559 เป็นวนั
ตรวจรบั แต่เนื่องจากม้านัง่สนามบางส่วนยงัมสีภาพไม่เรยีบรอ้ย คณะกรรมการตรวจรบัจงึได้แจ้งด้วย
วาจาต่อนายธรีภทัร งามสอาด อยู่หลายครัง้เพื่อใหท้ าการแก้ไขจนเมื่อ      ผลการตรวจสอบเป็นทีพ่อใจ 
คณะกรรมการตรวจรบัจงึไดท้ าการตรวจรบัตามบนัทกึใบตรวจรบัพสัดุ เลขที ่9 - 60 ลงวนัที ่29 พฤศจกิายน 
2559 จากนัน้เจา้หน้าทีธุ่รการ ฝ่ายรกัษาความสะอาดฯ โดยนางจติชยา เกตุชาต ิ     ไดแ้จง้ดว้ยวาจาต่อ
นายธรีภทัร งามสอาด ใหน้ าใบแจง้หนี้ฉบบัใหม่ (ฉบบัภายหลงัจากวนัทีค่ณะกรรมการ-ตรวจรบั) น าส่ง
ใหส้ านกังานเขตฯ อกีครัง้ เพือ่จกัไดใ้ชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการเบกิจ่ายตามระเบยีบต่อไป แต่จากการ
ขาดการตดิตามอนัควรเป็นเหตุใหน้ายธรีภทัร งามสอาด เพิง่น าใบแจง้หนี้มาสง่ใหส้ านกังานเขตฯ เมื่อวนั
ศุกร์ที่ 30 ธนัวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยนางจติชยา เกตุชาต ิตรวจและรวบรวมเอกสารหลกัฐาน
ครบถ้วนแล้ว จึงได้จดัท าใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณตามใบขอเบิกที่ 1246/60 ลงวนัที ่         
11 มกราคม 2560 ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัไดร้บัใบแจง้หนี้ฉบบัใหม่ ตามระเบยีบกรุงเทพมหานคร    
ว่าด้วยการรบัเงนิ การเบกิจ่ายเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ การน าส่งเงนิ และการตรวจเงนิ พ.ศ. 2555 ขอ้ 22         
ที่ก าหนดให้ "การซื้อพสัดุ การจ้างท าของ หรอืการเช่า เมื่อถงึก าหนดที่จะต้องช าระเงนิ  ใหห้น่วยงาน
เจา้ของงบประมาณท าใบขอเบกิโดยเรว็ อย่างชา้ตอ้งไม่เกนิเจด็วนัท าการ นับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ใหช้ าระ
หนี้..."       ฝ่ายการคลงั ส านักงานเขตหลกัสี ่ได้จดัท าฎกีาเบกิเงนิรายจ่ายตามงบประมาณตามเลขที่
ฎกีา 1052/60     ลงวนัที ่12 มกราคม 2560 ผูช้่วยผูอ้ านวยการเขตหลกัสี ่(นายปกครอง พลเมอืง) ปฏบิตัิ
ราชการแทนผู้อ านวยการเขตหลกัสี ่อนุมตัฎิีกาในวนัที่ 19 มกราคม 2560 และนายธรีภทัร งามสอาด 
ได้รบัเงนิจ านวน 774,000 บาท ครบถ้วนตามหลกัฐานใบเสรจ็รบัเงนิ เล่มที่ 1 เลขที่ 14 ในวนัที่ 19 
มกราคม 2560เรยีบรอ้ยแลว้ 
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   อนึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตบางประการเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนนี้ กล่าวคอื              
เมื่อคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับสิ่งของ (ม้านัง่สนาม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัง้แต่วันที่ 29 
พฤศจกิายน 2559 ซึง่ทุกฝ่ายรบัรูร้ว่มกนัถงึวนัเสรจ็สมบูรณ์ในการตรวจรบั แต่ข ัน้ตอนการเบกิจ่ายเงนิ



เสรจ็สิน้ลง     เมื่อวนัที่ 19 มกราคม 2560 ซึ่งใชเ้วลาถงึ 52 วนั นับจากวนัที่คณะกรรมการตรวจรบั แม้
เจา้หน้าทีจ่ะอา้งวา่ ไดป้ฏบิตัติามระเบยีบกรุงเทพมหานครแลว้กต็าม แต่ดเูหมอืนจะเนิ่นนานจนอาจเป็น
เหตุใหผู้ร้อ้ง          (นายธรีภทัร งามสอาด) เขา้ใจไปไดว้า่ เจา้หน้าทีแ่ละผูบ้รหิารเขตหลกัสีก่ลัน่แกลง้ 
ถ่วงเวลา จนคดิเลยไปว่า อาจถ่วงเวลาเพื่อหวงัผลประโยชน์ตอบแทนจากการซื้อขายครัง้นี้ จงึต้อง
รอ้งเรยีนมาตามหนงัสอืลงวนัที ่     16 ธนัวาคม 2559 
   คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติให้กรุงเทพมหานครกำชับผู้บริหารสำนักงานเขต- 
หลักสี่ ปรับปรุงงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงานเขตฯ ให้มีความละเอียดรอบคอบเพิ่มขึ้นเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด รวมทั้งให้พึงระมัดระวังการชี้แจงทำความเข้าใจกับ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้างเพื่อให้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ควรกระทำการใดใดอันอาจเป็นเหตุให้ผู้อื่น        
เกิดความเข้าใจไปได้ว่า มีเจตนาต้องการเรียกรับผลประโยชน์ ตลอดจนให้มีการติดตามงานด้วยความรวดเร็ว
กว่าที่เคยปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป และเพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันเห็นควร
ให้กรุงเทพมหานครแจ้งกำชับทุกสำนักงานเขตให้ถือปฏิบัติตามข้อแนะนำของคณะอนุกรรมการฯ ต่อไปด้วย  
ซึ่งคณะกรรมการฯ พจิาณาแล้วเหน็ว่า ควรส่งเรื่องให้ผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครพจิารณาด าเนินการ
ตามทีค่ณะอนุกรรมการฯ เสนอ  
 
 4.2 หนังสือร้องเรียนของนายเอกพล เรืองกิจจานุวฒัน์ กรณีขอให้ตรวจสอบ         
การปฏิบติัหน้าท่ีโดยทุจริตของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายโยธา ส านักงานเขตคลองเตย  
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความ
สงบ-เรยีบรอ้ย ประจ าสภากรุงเทพมหานคร พจิารณาหนงัสอืรอ้งเรยีนของนายเอกพล เรอืงกจิจานุวฒัน์ 
กรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายมณฑลทัศน์ แก้วพงศ์มงคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา 
ส านักงานเขตคลองเตย สบืเนื่องจากผู้รอ้งซึง่เป็นผูป้ระกอบการก่อสรา้งไดม้อบใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งไป
ยื่นแบบขออนุญาตก่อสรา้งอาคารตกึ 5 ชัน้ ซอยสุขุมวทิ 14 เขตคลองเตย และไดร้บัแจง้ว่านายมณฑล
ทศัน์ฯ มพีฤตกิรรมทุจรติ        ในการปฏบิตังิาน โดยใชต้ าแหน่งหน้าทีใ่นการหาผลประโยชน์ จงึขอให้
ด าเนินการตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าที่ของนายมณฑลทศัน์ฯ ตามหนังสอืที่อา้งถงึ โดยคณะกรรมการฯ 
ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้าน       การจดัระเบยีบสงัคมและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของ
เมือง พิจารณาเรื่องร้องเรยีนดงักล่าวเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้
พจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนโดยเชญิผู้อ านวยการเขตคลองเตย หวัหน้าฝ่ายโยธา ส านักงานเขตคลองเตย 
เขา้ร่วมประชุมและไดร้บัทราบว่า ส านักงานเขตคลองเตย           ไดต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้ นายเอก
พลฯ ได้ยนืยนัโดยมหีนังสอืว่าเรื่องร้องเรยีนดงักล่าวไม่เป็นความจรงิ   ตนเองไม่ได้เป็นผู้ยื่นหนังสอื
ร้องเรยีน และนายมณฑลทศัน์ฯ มไิด้เรยีกร้องเงนิตามที่หนังสอืร้องเรยีนกล่าวอ้าง แต่ได้แนะน า
การด า เน ินการให ้ถ ูกต ้อง ซึ ่งส าน ักงาน เขตคลองเตยได ้ออกใบอนุญาตให ้ เรยีบร ้อยแล ้ว 
ผู้รบัเหมาก่อสร้างทีถู่กกล่าวอา้ง คอื นายจนัดา ภาระสอน กไ็ดม้หีนงัสอืแจง้ส านกังานเขตฯ วา่ถูกแอบ
อา้ง พรอ้มทัง้ไปแจง้ความไวแ้ลว้กบัสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ คณะอนุกรรมการฯ พจิารณาแลว้เหน็
ว่าเรื่องรอ้งเรยีนดงักล่าวไม่เป็นความจรงิเหน็ควรยุตเิรื่อง ซึ่งคณะกรรมการฯ พจิารณาแล้วเหน็ควรยุติ
เรือ่งตามทีค่ณะอนุกรรมการฯ เสนอ 
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   4.3 หนังสือร้องเรียนของนางสาวชลธาร นฤนาทเวทิน ผู้ค้าบริเวณสีลม ซ่ึง
ได้รบั  ความเดือดร้อนจากการจดัระเบียบผูค้้าหาบเร่ แผงลอย 
    ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความ
สงบ-เรยีบร้อย ประจ าสภากรุงเทพมหานคร พจิารณาหนังสอืของนางสาวชลธาร นฤนาทเวทิน เพื่อ
ขอเขา้พบประธานสภากรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นผูค้า้บรเิวณถนนสลีมซึง่ไดร้บัความเดอืดรอ้นไม่มี
ที่ท ากินจากการที่กรุงเทพมหานครด าเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้
ประชาชน โดยคณะกรรมการฯไดม้อบหมายใหค้ณะอนุกรรมการดา้นการจดัระเบยีบสงัคมและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของเมือง พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ซึ่ง
คณะอนุกรรมการฯ ไดเ้ชญิผูร้อ้ง คอื นางสาวชลธาร นฤนาทเวทนิ และส านักงานเขตบางรกัมาชี้แจงให้
ขอ้เทจ็จรงิถงึเรื่องรอ้งเรยีนและการด าเนินการของส านักงานเขตบางรกั โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดท้ า
ความเขา้ใจกบัผู้รอ้งถึงเหตุผลในการด าเนินการของกรุงเทพมหานคร เรื่องการจดัระเบยีบผู้ค้าหาบเร ่
แผงลอยเพื่อคนืทางเท้าใหป้ระชาชน ซึ่งเป็นการด าเนินการทัว่ทัง้พื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต ซึ่งผู้
รอ้งมคีวามเขา้ใจแต่มคีวามเดอืดรอ้นเรือ่งทีค่า้ขายท ากินตอ้งการขอใหก้รุงเทพมหานครช่วยเหลอื คณะ
อนุกรรมการฯ ได้แนะน าใหส้ านักงานเขตบางรกัหาทางเยยีวยาช่วยเหลอืเพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้น
ของผูร้อ้ง ซึง่ส านกังานเขตบางรกัไดม้หีนงัสอืแจง้วา่ไดเ้ยยีวยาชว่ยเหลอืผูร้อ้งใหม้ทีีค่า้ขายท ากนิแลว้ ผู้
รอ้งมไิดต้ดิใจมารอ้งเรยีนอกี คณะอนุกรรมการฯ เหน็ว่าเมื่อผูร้อ้งมทีีค่า้ขาย  ท ากนิแลว้ความเดอืดรอ้น
ของผู้รอ้งย่อมหมดไป จงึเหน็ควรยุตเิรื่อง ซึ่งคณะกรรมการฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่า    ควรด าเนินการ
ตามทีค่ณะอนุกรรมการฯ เสนอ 
 
 


