
 

สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรียบร้อย 

ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖1 
___________________ 

 

  สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  
ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที่สี ่(ครัง้ที ่๑) ประจ าปีพุทธศกัราช 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 

  ต่อมาเมื่ออายุของคณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานครครบวาระ 2 ปี เมื่อ
วนัที่     7 ตุลาคม 2561 สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบ
เ รี ย บ ร้ อ ย 
ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที่สี ่(ครัง้ที ่2) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561  
เมือ่วนัพุธที ่10 ตุลาคม 2561 และสมยัประชุมวสิามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 
เมือ่วนัพุธที ่12 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร  จ านวน  7  คน  ดงันี้ 
   ๑. รอ้ยต ารวจตร ีเกรยีงศกัดิ ์  โลหะชาละ       ประธานกรรมการ 

2. นายสมบูรณ์    ม่วงกล ่า  รองประธานกรรมการ 
3. นายกติต ิ   บุศยพลากร กรรมการ 

  4. พลเอก โกญจนาท  จุณณะภาต กรรมการ 
   5. นายสทุธชิยั   ทรรศนสฤษดิ ์ กรรมการ 
   6. พลโท โชตภิณ  จนัทรอ์ยู ่ กรรมการ 

๗. พลต ารวจตร ีประสพโชค พรอ้มมลู    กรรมการและเลขานุการ 
 

   ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
  คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือ รับทราบข้อมูล ติดตาม 
ความคืบหน้าในการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ในประเด็นดังนี้ 
   1. ตดิตามความคบืหน้าในการด าเนินโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำ  
คลองลาดพร้าว คลองบางบัว  คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิม อุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า - 
รามคำแหง  ไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ 



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

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

   สญัญาเลขที ่: สนน. 31/2559  
   เริม่สญัญา : วนัที ่15 มกราคม 2559  
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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 
  ความกา้วหน้าของโครงการฯ (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561) : 
   1. แนวก่อสรา้งสว่นทีไ่ม่มปัีญหาชุมชนรุกล ้าแนวเขตคลอง  
      1.1 แนวก่อสรา้งสว่นทีไ่มม่ปัีญหาอุปสรรค ความยาวประมาณ 8 กโิลเมตร  

   1.2 แนวก่อสรา้งสว่นทีอ่ยูร่ะหวา่งตรวจสอบแนวเขตทีด่นิ ความยาวประมาณ 5 
กโิลเมตร   
   รวมเสาเขม็ทีด่ าเนินการได ้13,153 ตน้ รวมความยาวประมาณ 9,990 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 923 เมตร ด าเนินการได ้435  เมตร  
          2.3 ชุมชนหลงัสมาคมโรงเรยีนไทยญีปุ่่ น ความยาวชุมชนประมาณ 467 เมตร 
ด าเนินการได ้76.50 เมตร 
          2.4 ชุมชนวงัหนิ ความยาวชุมชนประมาณ 400 เมตร ด าเนินการได ้58.50 เมตร                                                                    
          2.5 ชุมชนร่วมใจพฒันากลาง ความยาวชุมชนประมาณ 573 เมตร ด าเนินการได้ 288 
เมตร 
          2.6 ชุมชน กสบ.หมู ่5 ความยาวชุมชนประมาณ 704 เมตร ด าเนินการได ้688.50 เมตร  
         2.7 ชุมชนพฒันาหมู ่2 ความยาวชุมชนประมาณ 404 เมตร ด าเนินการได ้384 
เมตร 
         2.8 ชุมชนพฒันาหมู ่1 ความยาวชุมชนประมาณ 827 เมตร ด าเนินการได ้799.50 
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 ้517.50 
เมตร                                                
         2.12 ชุมชนหลงั ว.ค. จนัทรเ์กษม ความยาวชุมชนประมาณ 611 เมตร ด าเนินการได้ 597 
เมตร                             
          2.13 ชุมชนวดับางบวั ความยาวชุมชนประมาณ 432 เมตร ด าเนินการได ้78 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 ้235.50 เมตร                             
         2.16 ชุมชนเลยีบคลอง 2 โซน 1 ความยาวชุมชนประมาณ 1,320 เมตร ด าเนินการได้ 486 
เมตร     
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         2.17 ชุมชนเลยีบคลอง 2 โซน 2 ความยาวชุมชนประมาณ 950 เมตร ด าเนินการได ้
529.50 เมตร                             

   2.18 ชุมชนเลยีบคลอง 2 โซน 3 ความยาวชุมชนประมาณ 1,430 เมตร ด าเนินการ
ได ้

3,362 เมตร                                    
        2.19 ชุมชนรุน่ใหม่พฒันา ความยาวชุมชนประมาณ 881 เมตร ด าเนนิการได ้304.50 
เมตร                                                
         2.20 ชุมชนหลงักรมวทิยฯ์ ความยาวชุมชนประมาณ 530 เมตร ด าเนินการได ้153  
เมตร                                                     



         2.21 ชุมชนรว่มมติรแรงศรทัธา ความยาวชุมชนประมาณ 1,850 เมตร ด าเนินการได ้381 
เมตร    
         2.22 ชุมชนเสนานิคม ความยาวชุมชนประมาณ 251 เมตร ด าเนินการได ้240 
เมตร                                              
         2.23 ชุมชนลาดพรา้ว 80 ความยาวชุมชนประมาณ 300 เมตร ด าเนินการได ้60 
เมตร                                              
               รวมเสาเขม็ทีด่ าเนินการได ้ทัง้ 23 ชุมชน 11,893 ตน้ ความยาวประมาณ 9,003 
เมตร 
  ปัญหาอุปสรรค 

- ส านักการระบายน ้าตอ้งรอการส่งมอบพืน้ทีจ่ากสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.)    
รวมเสาเขม็ที่ด าเนินการได้ทัง้โครงการ 25,050 ต้น ความยาวประมาณ 18,993 เมตร ผลงานรวมทัง้
โครงการ ตามแผน (42 เดอืน) 85 % ผลงานทีท่ าได ้33.84 % ล่าชา้ 53.36 % 
 
  2. พิจารณาข้อร้องทุกขร์้องเรียนตามท่ีประธานสภากรงุเทพมหานครมอบหมาย 
        2.1 หนังสือขอความเป็นธรรมให้แก่นายศึกษา ศรียาภยั 
  นายศกึษา ศรยีาภยั ไดม้หีนังสอืรอ้งเรยีน ลงวนัที ่6 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอความเป็นธรรม   
ต่อประธานคณะกรรมการการปกครองและความสงบเรียบร้อย ประจ าสภากรุงเทพมหานคร กรณี
กรุงเทพมหานคร มคี าสัง่ไล่ออกจากราชการตัง้แต่ปี 2548 และนายศกึษาฯ ไม่เห็นชอบด้วย อ้างว่าได้
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามระเบยีบกฎหมาย และไดส้ง่เรือ่งขอความเป็นธรรมใหพ้จิารณายกเลกิค าสัง่ดงักล่าวไป
ยงัผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร    เมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2560 นัน้ คณะกรรมการฯ ไดเ้คยมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการด้านการจัดระเบียบสังคมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ซึ่งคณะ
กรรมการฯ เคยตัง้ให้พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการฯ พิ จารณา ซึ่ง
คณะอนุกรรมการฯ ได้พจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนแล้วตามขอ้เท็จจรงิจากเอกสารที่ส่งมา เรื่องนี้มคีวาม
เป็นมาตัง้แต่ปี 2544 มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ คณะกรรมการสอบสวนทางวนิัย 
น าเสนอ อกก.สามัญประจ าส านักกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
จนกระทัง่มีการออกค าสัง่ไล่ออกจากราชการดงักล่าว ตัง้แต่วนัที่ 14 กรกฎาคม 2548 รวมทัง้ส่ง
ด าเนินคดีอาญาซึ่งอยู่ในชัน้ศาลฎีกาอยู่ขณะนี้ อีกทัง้มีเรื่องฟ้องไปยงัศาลปกครองจนถึง   ชัน้ศาล
ปกครองสงูสุดเช่นเดยีวกนั (ยงัไม่ทราบผลคดทีัง้ 2 ศาล) โดยผูร้อ้งกไ็ดท้ าหนงัสอืรอ้งเรยีนต่อ     ปลดั
กรุงเทพมหานครอกี เมื่อวนัที ่7 เมษายน 2558 และวนัที ่17 เมษายน 2558 ซึ่งครัง้หลงัสุด        ได้
ท าหนงัสอืรอ้งเรยีนต่อผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครและประธานคณะกรรมการฯ โดยคณะอนุกรรมการ
ฯ สรุปได้ว่ามกีารด าเนินการเป็นไปตามระเบยีบขัน้ตอนของทางราชการในด าเนินการทางวนิัยและ
อาญา ซึ่งผู้ร้องได้ร้องต่อศาลปกครองและมกีารร้องเรยีนถึงปลดักรุงเทพมหานครและ         ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครแลว้ดงักล่าว เหน็สมควรส่งเรื่องใหฝ่้ายบรหิารกรุงเทพมหานครรบัทราบและ
พจิารณาต่อไป คณะกรรมการฯ พจิาณาแลว้เหน็ควรยตุเิรือ่งนี้โดยด าเนินการตามทีค่ณะอนุกรรมการฯ 
เสนอ 
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       2.2 หนังสือขอความเป็นธรรมและขอให้ทบทวนนโยบายการจดัระเบียบหาบเร่
แผงลอย 
ในเขตกรงุเทพมหานคร 
   ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความ
สงบ-เรยีบรอ้ย พจิารณาหนงัสอืรวม 3 ฉบบั ดงันี้ 
   1. หนงัสอืของนางพลูทรพัย ์สวนเมอืง ตุลาพนัธุ ์และนายเรวตัร ชอบธรรม ลงวนัที ่4 
มถิุนายน 2561 เรือ่ง ขอใหท้บทวนนโยบายการจดัระเบยีบหาบเร่แผงลอย ในเขตกรุงเทพมหานคร   
            2. หนงัสอืของนายเรวตัร ชอบธรรม ลงวนัที ่25 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอความเป็น
ธรรมและความเหน็ใจจากนโยบายการจดัระเบยีบสงัคม 
        3. หนังสือของกลุ่มแม่ค้าหน้าวดัหัวล าโพง และนายเรวตัร ชอบธรรม ลงวันที่ 1 
สงิหาคม 2561 เรื่อง ขอความเหน็ใจและชะลอการหา้มคา้ขายหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครเป็น
การชัว่คราว 
  คณะกรรมการการฯ ได้พจิารณาหนังสอืดงักล่าว โดยเชญิผู้อ านวยการส านักเทศกิจ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริง  และได้รบัทราบว่า
กรุงเทพมหานครไดม้กีารประกาศยกเลกิจุดผอ่นผนัตามนโยบายการจดัระเบยีบหาบเร ่- แผงลอย เพือ่
เป็นการคนืทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเรยีบร้อยแล้วทัง้สิ้น 488 จุด ผู้ค้าจ านวน 
11,805 ราย (จากจุดผ่อนผนัทัง้หมด 638 จุด ผู้ค้าจ านวน 20,171 ราย) และมจีุดผ่อนผนัที่ยงัไม่ได้
ยกเลกิรวม 195 จุด ผูค้า้จ านวน 8,366 ราย ซึง่ส านักงานเขตทีร่บัผดิชอบอยู่ระหว่างจดัท าแผนในการ
ด าเนินการยกเลกิใหแ้ลว้เสรจ็ภายในก าหนดระยะเวลาขยายแผนปฏบิตักิารฯ ทีป่ลดักรุงเทพมหานคร 
ไดอ้นุมตัแิลว้คอื เดอืนธนัวาคม 2562   ซึง่คณะกรรมการฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่านโยบายดงักล่าวเป็น
นโยบายภาครฐัทีมุ่่งหมายใหเ้กดิระเบยีบและความสวยงามของเมอืงซึ่งเป็นนโยบายทีถู่กตอ้งแลว้ โดย
ส านักเทศกจิควรก าชบัใหส้ านักงานเขตที่รบัผดิชอบเร่งด าเนินการยกเลกิจุดผ่อนผนัใหแ้ลว้เสรจ็โดย
ความเท่าเทยีมกนั และมกีารกวดขนัไม่ใหผู้ค้า้กลบัมาขาย   ในจุดผ่อนผนัทีไ่ดย้กเลกิไปแลว้อกี รวมทัง้
ขอใหส้่งแผนงานการยกเลกิจุดผ่อนผนั 195 จุด ใหค้ณะกรรมการฯ ต่อไป โดยเหน็ควรส่งเรื่องใหฝ่้าย
บรหิารกรุงเทพมหานครรบัทราบและพจิารณาต่อไป 
 
       2.3 หนังสือขอความเป็นธรรมในการปิดประกาศค าสัง่รื้อถอนส่ิงปลูก
สร้างรุกล า้ 
ล ากระโดงสาธารณะ โดยการเลือกปฏิบติัของเจ้าพนักงานเขตบางซ่ือ 
   ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความ
สงบ-เรยีบรอ้ย พจิารณาหนังสอืของนายกติตพิล ฤกษ์ม่วง  พรณรงคฯ์ และวฒันา ศรกีจิจา ลงวนัที ่2 
กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอความเป็นธรรมในการปิดประกาศค าสัง่รื้อถอนสิง่ปลูกสร้างรุกล ้าล ากระโดง



สาธารณะ         โดยการเลอืกปฏิบตัขิองเจ้าพนักงานเขตบางซื่อ เนื่องจากมบี้านที่ปลูกในลกัษณะ
เดยีวกบัผู้รอ้งหลายสบิหลงัคาเรอืนไม่ได้ปิดค าสัง่ จงึขอความเป็นธรรม คณะกรรมการฯ ได้พจิารณา
หนงัสอืรอ้งเรยีนดงักล่าวโดยเชญิผูอ้ านวยการเขตบางซื่อและเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อ
สอบถามรายละเอยีดขอ้เท็จจรงิและไดร้บัทราบวา่ ส านกังานเขตบางซื่อไดม้กีารส ารวจและด าเนินการกบั
สิง่ปลูกสรา้งรุกล ้าล ากระโดงสาธารณะทัง้หมด และมกีารด าเนินการใหก้ารรุกล ้าดงักล่าวสิน้สุดลงทุกราย 
โดยในรายของผูร้อ้งเรยีนอยู่ระหว่างด าเนินการตามขัน้ตอนทางปกครอง คอื เสนอขอความเหน็ชอบใหร้ือ้
ถอนสิง่ปลูกสรา้งรุกล ้าทีส่าธารณะจาก ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึง่คณะกรรมการฯ พจิารณาแลว้
เห็นว่าการด าเนินการของส านักงานเขตบางซื่อถูกต้องตามขัน้ตอนของระเบยีบและกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งแลว้ โดยเหน็ควรสง่เรื่องใหฝ่้ายบรหิารกรุงเทพมหานครรบัทราบและพจิารณาต่อไป 

 
- 5 - 

 
       2.4 หนังสือขอให้ตรวจสอบ บริษทั เคไอ ลาดกระบงั จ ากดั เสียงดงัและ
สัน่สะเทือน 
   ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความ
สงบ-เรยีบรอ้ย พจิารณาหนังสอืของผู้ใชช้ื่อว่า “ผูไ้ด้รบัผลกระทบ” ลงวนัที่ 4 กรกฎาคม 2561  เรื่อง 
ขอใหต้รวจสอบ บรษิทั เคไอ ลาดกระบงั จ ากดั เสยีงดงัและสัน่สะเทอืน เนื่องจากบา้นผูร้อ้งอยู่ตดิกบั 
บรษิทั เคไอ ลาดกระบงั จ ากดั ผูร้อ้งและครอบครวัไดร้บัผลกระทบจากการสัน่สะเทอืนเวลาเครื่องจกัร
ท างาน เวลา    เดนิเครื่องจกัรของบรษิัทฯ จงึขอให้ตรวจสอบ คณะกรรมการฯ ได้พจิารณาหนังสอื
ดงักล่าว โดยเชญิผู้อ านวยการเขตลาดกระบงัและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อสอบถาม
รายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิได้รบัทราบว่า บรษิทั เคไอ ลาดกระบงั จ ากดั ได้ด าเนินการมาตรการป้องกนั
เหตุเดอืดรอ้นร าคาญในเรือ่งเสยีงและความสัน่สะเทอืน และมกีารเฝ้าระวงัมกีารตรวจวดัระดบัเสยีงและ
ความสัน่สะเทอืนมาโดยตลอด  ซึง่จากการตรวจสอบบา้นเลขทีต่ามทีแ่จง้ไวใ้นหนงัสอืรอ้งเรยีนปรากฏวา่
ไม่พบขอ้มูลรายการในทะเบยีนราษฎร์ ส านักงานเขตฯ จงึได้ทอดแบบสอบถามความคดิเห็นของ
ประชาชนที่พกัอาศยัใกล้เคยีงจ านวน 16 แห่ง รวม 19 คน โดยผลจากการวเิคร าะห์ผู ้ตอบ
แบบสอบถามไม่ได้รบัความเดอืดร้อนหรอืได้รบัผลกระทบจากการประกอบการของบรษิ ัทฯ 
รวมทัง้ส านักงานเขตฯ ได้ประสานขอความร่วมมอืจากส านักอนามยักรมควบคุมมลพษิ และกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเขา้มาด าเนินการตรวจสอบ ตรวจวดัระดบัเสยีงและความสัน่สะเทอืนดว้ย 
ซึง่เมื่อส านกังานเขตฯ ไดร้บัผลการตรวจสอบจากทัง้ 3 หน่วยงาน จะไดจ้ดัสง่ใหค้ณะกรรมการฯ ต่อไป 
โดยคณะกรรมการฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่าส านักงานเขตลาดกระบงัด าเนินการโดยชอบแล้ว เหน็ควรยุติ
เรือ่งและเหน็ควรสง่เรือ่งใหฝ่้ายบรหิารกรุงเทพมหานครรบัทราบและพจิารณาต่อไป  
 
       2.5 หนังสือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบเวลาท างานและหาวิธีป้องกนัการโกงเวลา
ท างาน 
   ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความ
สงบ-เรยีบรอ้ย พจิารณาหนังสอืรอ้งเรยีนของนายวบิูลย์ ฉันทฉัตรกนก ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม 2561 



เรื่อง ขอให้ตรวจสอบเวลาท างานและหาวธิป้ีองกนัการโกงเวลาท างาน โดยผู้ร้องแจ้งว่าได้ไปติดต่อ
ราชการทีฝ่่ายปกครองและฝ่ายโยธา ส านกังานเขตปทุมวนั แต่ละฝ่ายตดิป้ายว่า “ใหบ้รกิาร ไม่พกัเทีย่ง” 
แต่ไม่ไดป้ฏบิตังิานจรงิตามทีต่ดิป้ายไว ้และปฏบิตังิานเกนิเวลา 13.00 น. ขอใหต้รวจสอบเวลาท างาน
ของเจา้หน้าที่ รวมทัง้กวดขนัและหาวธิป้ีองกนัการโกงเวลาท างานด้วย คณะกรรมการฯ ได้พจิารณา
หนังสอืรอ้งเรยีนดงักล่าว     โดยเชญิผูอ้ านวยการเขตปทุมวนัและเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุม
เพือ่สอบถามรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิและไดร้บัทราบขอ้มลู ดงันี้  

- ในวนัที่ 28 เมษายน 2561 ผู้ร้องมาติดต่อที่ฝ่ายปกครอง เวลา 12.30 - 13.10 น.    
มเีจา้หน้าทีอ่ยูป่ฏบิตัหิน้าที ่แต่วนัดงักล่าวเป็นวนัเสารซ์ึง่เป็นวนัหยุดราชการ 
  - ในวนัที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู้ร้องมาติดต่อที่ฝ่ายโยธา เวลา 12.30 - 13.10 น. 
มีเจ้าหน้าที่อยู่ปฏบิตัหิน้าที ่คอื นายประวทิยฯ์ นายวษิณุฯ และนายชชัรนิทรฯ์ โดยอยู่ปฏบิตัหิน้าที่
ตัง้แต่เวลา 12.00 - 13.00 น. 

- ในวนัที่ 15 มถิุนายน 2561 ผูร้อ้งมาตดิต่อที่ฝ่ายปกครอง เวลา 12.30 - 13.10 น. 
มีข้าราชการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ คือ นายสมเพียรฯ และสิบเอกสุริยาฯ ตัง้แต่เวลา 12.00 - 13.00 
น.โดยได้ให้บรกิารรบัหนังสอืของผูร้อ้ง และมกีารลงบนัทกึรบัหนังสอืในระบบงานสารบรรณเมื่อเวลา 
12.42 น.ซึ่งคณะกรรมการฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่าส านักงานเขตปทุมวนัไม่มคีวามบกพร่องในการปฏบิตัิ
หน้าทีแ่ต่ประการใด โดยเหน็ควรสง่เรือ่งใหฝ่้ายบรหิารกรุงเทพมหานครรบัทราบและพจิารณาต่อไป  
 

 


