
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการโยธาและผงัเมือง 

(ตลุาคม 2557 – กนัยายน 2558)  

___________________________ 
 

      สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงในคราวประชมุสภา
กรุงเทพมหานคร  สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่๑ (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช  ๒๕๕7 เมือ่วนัพธุที ่8 
ตุลาคม 2557 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน  5 คน ดงันี้ 

๑. นายนิรนัดร ์  ประดษิฐกุล ประธานกรรมการ 
๒. พลต ารวจโท พลบรูณ์ ช านาญกูล รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทยีนประภา

สทิธิ ์
กรรมการ 

๔. นายภาส ภาสสทัธา กรรมการ 
๕. นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ ์ กรรมการและเลขานุการ     

 
ผูช้ว่ยเลขานุการ 
     ๑. นางสาวมะล ิ           ศรกีรการ     นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
             กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั   
             ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
     ๒. นายชยัวุฒ ิ      แจง้จรสั     นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
             กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
              ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 
             (ตัง้แต่วนัที ่8 – 27 ตุลาคม 2557) 
     3. นางสาวชลดิา     อ่อนน้อม     นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
             กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
              ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 
                (ตัง้แต่วนัที ่28 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบนั) 
 
คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการ เพือ่พจิารณาศกึษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาใน
ดา้นการโยธาและผงัเมอืงในพืน้ทีต่่างๆ ดงันี้ 
     ๑. คณะอนุกรรมการการโยธาและผงัเมอืง ชุดที ่๑ รบัผดิชอบในพืน้ทีก่ลุ่มกรุงเทพเหนือ และ
ตามทีค่ณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมนีางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทยีนประภาสทิธิ ์ เป็นประธานอนุกรรมการ  
     2. คณะอนุกรรมการการโยธาและผงัเมอืง ชุดที ่2 รบัผดิชอบในพืน้ทีก่ลุ่มกรุงเทพใตแ้ละตามที ่            
คณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมนีายภาส  ภาสสทัธา  เป็นประธานอนุกรรมการ  
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     3. คณะอนุกรรมการการโยธาและผงัเมอืง ชุดที ่3 รบัผดิชอบในพืน้ทีก่ลุ่มกรุงเทพกลางและ
ตามที ่            คณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมพีลต ารวจโท พลบูรณ์ ช านาญกลู  เป็นประธาน
อนุกรรมการ  
           4. คณะอนุกรรมการการโยธาและผงัเมอืง ชดุที ่4 รบัผดิชอบในพืน้ทีก่ลุ่มกรุงธนเหนอืและ
ตามที ่            คณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมนีายนิรนัดร ์ ประดษิฐกลุ  เป็นประธานอนุกรรมการ  
 
 
 
 
 
           5. คณะอนุกรรมการการโยธาและผงัเมอืง ชดุที ่5 รบัผดิชอบในพืน้ทีก่ลุ่มกรุงเทพตะวนัออก
และตามทีค่ณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมนีายอภริตัน์  ศวิพรพทิกัษ์  เป็นประธานอนุกรรมการ  
 

ผลด าเนินการ  
 

1. รบัทราบภารกิจและปัญหาอปุสรรคของส านักการโยธา 
 

    คณะกรรมการฯ ไดไ้ปตรวจเยีย่มส านกัการโยธา เมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2557 เพือ่
รบัทราบภารกจิ ปัญหาอุปสรรค ใหค้ าแนะน าขอ้ราชการ และเป็นก าลงัใจในการท างานของเจา้หน้าที ่สรุป
ไดด้งันี้ 

ส านกัการโยธามหีน้าทีร่บัผดิชอบในการพฒันาโครงขา่ยถนน  โครงสรา้งพืน้ฐานตัง้แต่การ
วางแผนงานโยธา การออกแบบ การจดักรรมสทิธิท์ีด่นิ การควบคุมการก่อสรา้ง การตรวจวเิคราะหว์สัดุ
ก่อสรา้ง การบ ารุงรกัษาถนนและสะพาน การควบคุมอาคาร การดแูลรกัษาทีส่าธารณะ และการส ารวจและ
จดัท าแผนทีท่ีด่นิ 

กรอบอตัราก าลงั  
ขา้ราชการ จ านวน 934 อตัรา วา่ง จ านวน 84 อตัรา ลกูจา้งประจ า จ านวน 1,448  อตัรา 

วา่ง จ านวน 232 อตัรา และลกูจา้งชัว่คราว จ านวน 359 อตัรา ว่าง จ านวน 153 อตัรา  
ภารกจิความรบัผดิชอบ มดีงันี้ 
1. ถนนสายหลกั ถนนสายรอง จ านวน 413 สาย ความยาว 1,225 กโิลเมตร แยกเป็นพืน้ที่

ถนน 19,860 ลา้นตารางเมตร และพืน้ทีท่างเทา้ 6,271 ลา้นตารางเมตร 
2. สะพานโครงสรา้งพเิศษ มดีงันี้ 
 - สะพานขา้มแม่น ้าเจา้พระยา 1 แห่ง 
 - สะพานขา้มคลอง 1,036 แห่ง 
 - สะพานลอยคนเดนิขา้ม 678 แห่ง 
 - สะพานขา้มทางแยก 55 แห่ง 
 - อุโมงคร์ถลอด 9 แห่ง 
 - อุโมงคค์นเดนิลอด 3 แห่ง 
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 - ทางยกระดบั 2 แห่ง 
3. โครงการตามพระราชด าร ิมดีงันี้ 
 - โครงการก่อสรา้งขยายผวิจราจรของถนนสทุธาวาสและสะพานขา้มถนนจรญัสนิท

วงศ ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการคมนาคมเชือ่มต่อโครงการสถาบนัการแพทยส์ยามนิทราธริาชและ
โรงพยาบาลศริริาช  เขา้กบัพืน้ทีฝั่ง่ตะวนัตกและชุมชนรมิทางรถไฟ พรอ้มแบ่งเบาปรมิาณการจราจรบนถนน
อรุณอมรนิทร ์ถนนพรานนก และถนนอสิรภาพ  งบประมาณ  350,000,000 บาท  เป็นงบเงนิอุดหนุนรฐับาล
รอ้ยละ 100 ระยะเวลาก่อสรา้ง 540 วนั  

 - โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรนิทร ์พรอ้มทางขึน้-ลง และทางยกระดบัขา้ม
แยก    ศริริาช เป็นโครงการทีร่บัสนองพระราชด าร ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพถนนอรุณอมรนิทรใ์หม้สีภาพ
การจราจรคลอ่งตวัขึน้ สามารถรองรบัปรมิาณการจราจรทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต ลดการตดิขดับรเิวณทาง
แยกและทางเขา้-ออก โรงพยาบาลศริริาช เพือ่เพิม่ความสะดวกใหป้ระชาชนทีเ่ขา้มาตดิต่อโรงพยาบาลศริิ
ราช ลดปรมิาณมลพษิและความรอ้นอนัเกดิจากการตดิขดัของการจราจร เพือ่ท าใหป้ระชาชนและผูป่้วยมี
คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้  งบประมาณของโครงการ 1,270,000,000 บาท  เป็นงบเงนิอดุหนุนรฐับาลรอ้ยละ 100 
ระยะเวลาก่อสรา้ง 630 วนั  

 
 
4. โครงการตามนโยบายของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 โครงการ มดีงันี้ 
    4.1 “มหานครแห่งความปลอดภยั” 
 - โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งในพืน้ทีเ่สีย่งภยั จ านวน 20,000 ดวง 
 - การตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่งพลงังานแสงอาทติยน์ าร่องเสน้ทางรมิคลอง จ านวน                                  

10 เสน้ทาง 
 - การตรวจสอบป้ายอาคารทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ  
    4.2 “มหานครสเีขยีว”  
 - น าสายไฟฟ้าลงดนิ จ านวน  3 เสน้ทาง และยา้ยสายสือ่สารลงดนิในเขตเกาะ

รตันโกสนิทร ์คอื ถนนสนามไชย ถนนขา้วสาร และถนนหน้าพระลาน  
    4.3  “มหานครแห่งความสุข” 
 - โครงการก่อสรา้งทางลอดใตท้างรถไฟ จ านวน 5 แห่ง  
 - การปรบัปรุงถนนจุดตดัทางแยก ตรอก ซอย ทางลดั จ านวน 100 สาย 
 - โครงการก่อสรา้งทางลอดใตแ้ยกศรนีครนิทร ์ 
 - โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าเจา้พระยาบรเิวณแยกเกยีกกาย  
 - การสรา้งทางลาดส าหรบัผูพ้กิาร 
 - ปรบัปรุงทางเทา้ทางลาดส าหรบัผูพ้กิารและผูส้งูอายทุีใ่ชว้ลีแชร ์
5. โครงการขนาดใหญ่ จ านวน 17 โครงการ มดีงันี้   
 - โครงการถนนพหลโยธนิ – ถนนรตันโกสนิทรส์มโภชน์ 
 - โครงการขยายถนนซอยกลว้ยไม ้ (รามอนิทรา 14) 
 - โครงการปรบัปรุงถนนราชวงศช์ว่งจากถนนเยาวราชถงึถนนทรงวาด 
 - โครงการก่อสรา้งถนนเชือ่มถนนรชัดาภเิษกกบัถนนลาดพรา้ว-วงัหนิ 
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 - โครงการปรบัปรุงถนนสขุาภบิาล 2 ชว่งจากถนนอ่อนนุช ถงึถนนวงแหวนรอบ

นอก 
 - โครงการก่อสรา้งทางต่างระดบัถนนพฒันาการ-อ่อนนุช 
 - โครงการก่อสรา้งถนนต่อขยายแนวถนนพฒันาการไปสวนหลวง ร.9 จากถนน

สขุมุวทิ 77 ถงึถนนสขุมุวทิ 103 
 - โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงถนนศรนีครนิทร ์จากบรเิวณแยกถนนพฒันาการถงึ

ถนนสขุมุวทิ 103 
- โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 28 (ตอนที ่3) ช่วงจาก 

วงเวยีนถงึจุดทีป่รบัปรุงแลว้ 
 - โครงการต่อเชือ่มถนนจรญัสนิทวงศก์บัถนนกาญจนาภเิษก จากถนนจรญัสนทิ

วงศ ์ 
ถงึคลองลดัวดัใหม่  

- โครงการต่อเชือ่มถนนจรญัสนิทวงศก์บัถนนกาญจนาภเิษก จากคลองลดัวดัใหม่
ถงึ     

ถนนกาญจนาภเิษก 
- โครงการก่อสรา้งสะพานต่างระดบัถนนจรญัสนิทวงศ-์กาญจนาภเิษกตดัถนนกาญจนา

ภเิษก 
 - โครงการก่อสรา้งทางลอดถนนตากสนิกบัถนนรชัดาภเิษก 
 - โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงซอยประชาอุทศิ 90 ชว่งจากถนนประชาอุทศิถงึคลองเกา้

หอ้ง 
 - โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงถนนทววีฒันา ช่วงจากถนนอุทยานถงึถนนเพชรเกษม 
 - โครงการก่อสรา้งทางลอดถนนศรอียธุยา-ถนนพระรามที ่6 
 - โครงการก่อสรา้งถนนศรนีครนิทร-์รม่เกลา้ (7 ช่วง)  
 
 
 
6. โครงการก่อสรา้งศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 ดนิแดง มดีงันี้  

       6.1 โครงการก่อสรา้งอาคารศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 (ดนิแดง) ระยะที ่4 อยู่
ระหวา่งประมาณราคากลาง 

- ชว่งที ่1 ก่อสรา้งอาคาร Podium สงู 6 ชัน้ ใตด้นิ 1 ชัน้ พรอ้มอาคาร Tower 2  
และ 3 สงู 30 ชัน้ 

- ชว่งที ่2 ก่อสรา้งอาคารจอดรถใตด้นิ 4 ชัน้ ดา้นหน้าศาลาวา่การ
กรุงเทพมหานคร 2  

 - ชว่งที ่3 ก่อสรา้งลานคนเมอืงและงานภมูสิถาปัตยกรรม ดา้นหน้าศาลาวา่การ
กรุงเทพมหานคร 2  

    6.2 โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาวา่การ
กรุงเทพมหานคร 2 (ดนิแดง) ระยะที ่3 อยูร่ะหวา่งขอความเหน็ชอบราคากลาง  
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    6.3 โครงการตดิตัง้ระบบความปลอดภยัและระบบควบคุมอาคารอตัโนมตัศิาลาวา่การ

กรุงเทพมหานคร 2 ดนิแดง (ระยะที ่2) อยูร่ะหวา่งขอความเหน็ชอบรา่ง TOR และลงเวบ็ไซต ์
    6.4 โครงการตดิตัง้ระบบความปลอดภยัและระบบควบคุมอาคารอตัโนมตัอิาคารศาลาว่า

การกรุงเทพมหานคร 2 ดนิแดง (ระยะที ่3) อยูร่ะหวา่งขอความเหน็ชอบรา่ง TOR  และลงเวบ็ไซต ์
    6.5 โครงการปรบัปรุงอาคารส านกัการโยธาและส านกัการระบายน ้า  อยูร่ะหวา่งจดัท า

รายการก่อสรา้ง    
    6.6 โครงการก่อสรา้งอาคารสนบัสนุนส านกัการโยธาและหน่วยงานบรเิวณศาลาวา่การ

กรุงเทพมหานคร 2 ชะลอโครงการ 
    6.7 โครงการก่อสรา้งระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภยัศาลาวา่การ

กรุงเทพมหานคร 2 ดนิแดง (ระยะที ่1) อยูร่ะหวา่งขอความเหน็ชอบรา่ง TOR และลงเวบ็ไซต ์ 
    6.8 โครงการก่อสรา้งตกแต่งภายในอาคาร Tower 1 ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 ดนิแดง 

สว่นผูบ้รหิาร ฝ่ายการเมอืง และส านกังานสนบัสนุน  อยูร่ะหวา่งขอความเหน็ชอบรา่ง TOR และลงเวบ็ไซต ์
    6.9 โครงการก่อสรา้งตกแต่งภายในอาคาร Tower 1 ศาลาวา่การกรงุเทพมหานคร 2 ดนิ

แดง สว่นส านกังานทัว่ไปและองคป์ระกอบเสรมิ  อยูร่ะหวา่งขอความเหน็ชอบรา่ง TOR และลงเวบ็ไซต ์
    6.10 โครงการก่อสรา้งตกแต่งภายในอาคาร Tower 1 ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2                  

ดนิแดง สว่นผูบ้รหิารฝ่ายขา้ราชการประจ า สว่นรบัรองสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร และส านกังาน
สนบัสนุน                  อยู่ระหวา่งขอความเหน็ชอบรา่ง TOR และลงเวบ็ไซต ์

    6.11 โครงการก่อสรา้งตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาวา่
การกรุงเทพมหานคร 2 ดนิแดง ระยะที ่3 อยูร่ะหวา่งตดัลดเน้ืองานและปรบัปรุงรปูแบบทางวศิวกรรมใหม ่

7. โครงการก่อสรา้งถนนตามแนวผงัเมอืง ช.2 จากถนนเกษตร-นวมนิทร ์ถงึถนนสขุมุวทิ 
103 เป็นถนนกวา้งทัว่ไป 8 ชอ่งจราจร (ทศิทางละ 4 ชอ่งจราจร) เขตทางกวา้งรวม 60 เมตร มทีางเทา้
กวา้งขา้งละ 8 เมตร เกาะกลางกวา้ง 15 เมตร ส ารองไวส้ าหรบัโครงการในอนาคต เช่น ทางดว่น รถไฟราง
เดีย่ว (Monorail) รถเมลด์่วนพเิศษ (Bus Rapid Transit) หรอืคลองระบายน ้า อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค 
1. โครงการก่อสรา้งอาคารศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 ดนิแดง เป็นโครงการขนาดใหญ่             

มรีายละเอยีดการออกแบบ การตกแต่งภายใน และการต่อเชือ่มกบัอาคารต่างๆ ทียุ่ง่ยากซบัซอ้น ตอ้ง
ทบทวนรปูแบบและเนื้องานใหมห่ลายครัง้ 

2. งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรไม่เพยีงพอและไมต่่อเนื่อง 
 
 
 
 
3. ขาดบุคลากรทีม่คีวามช านาญและไมม่เีทคโนโลยทีีส่นบัสนุนการท างาน 
4. งานการจดักรรมสทิธิท์ีด่นิ งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรไมเ่พยีงพอและไมต่่อเนื่อง 
5. การรือ้ยา้ยสาธารณูปโภค การประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะใชเ้วลาด าเนินการ

นาน   
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
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1. ปัญหางบประมาณทีไ่ม่เพยีงพอ หรอืไมต่่อเนื่อง  ควรน าเสนอใหผู้บ้รหิารรบัทราบ เพือ่

อาจจะน างบประมาณสว่นอืน่มาใชด้ าเนินการไปพลางกอ่น โดยใหเ้รยีงล าดบัความจ าเป็นเรง่ด่วนของแตล่ะ
โครงการ  

2. ควรมกีารวางแผนการบรหิารจดัการดา้นงบประมาณใหส้อดคลอ้ง เป็นไปในทศิทาง
เดยีวกบังบประมาณทีไ่ดร้บั โครงการใดทีย่งัไม่จ าเป็นเรง่ด่วนควรชะลอโครงการไวก้่อน  

3. ควรเรง่รดัด าเนินโครงการทีไ่ดร้บังบประมาณในปี 2558 รวมทัง้งบประมาณทีก่นัเงนิไว้
เบกิเหลื่อมปีทุกโครงการ ใหเ้ป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนดไว ้สามารถเบกิจ่ายไดท้นัภายในปีงบประมาณ 
2558  

4. ผูบ้รหิารส านกัการโยธาควรก ากบัดแูล ก าชบั ตรวจสอบ และควบคมุการด าเนินงาน
ต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอย่างรอบคอบ  

5. ส านกัการโยธาควรด าเนนิการก ากบัดแูล แกปั้ญหา และใหค้วามชว่ยเหลอืส านกังานเขต
ทีม่ปัีญหาเรือ่งศกัยภาพของเจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานดา้นการโยธา  

            
2. รบัทราบภารกิจและปัญหาอปุสรรคของส านักผงัเมือง 

 
คณะกรรมการฯ ไดไ้ปตรวจเยีย่มส านกัผงัเมอืง เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2557 เพือ่

รบัทราบภารกจิ ปัญหาอุปสรรค  ใหค้ าแนะน าขอ้ราชการ  และเป็นก าลงัใจในการท างานของเจา้หน้าที ่สรุป
ไดด้งันี้ 

ส านกัผงัเมอืงมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัการวางและจดัท าผงัเมอืงในเขต
กรุงเทพมหานคร    โดยการศกึษา ส ารวจ วเิคราะห ์ เพือ่วางผงัและจดัท าผงัเมอืงรวม  ผงัเมอืงเฉพาะ  ผงั
ปรบัปรุงเขตเพลงิไหม ้ 
ผงัอนุรกัษ์และด าเนินการจดัรปูทีด่นิและปรบัปรุงฟ้ืนฟูเมอืง  การศกึษาพจิารณาก าหนดมาตรการทางผงั
เมอืง                   การตดิตามประเมนิผลการใชม้าตรการและทีม่กีฎหมายควบคมุ รวมทัง้เป็นศนูยข์อ้มลู
ขา่วสาร  และสารสนเทศ            ทางผงัเมอืง โดยมภีารกจิ ดงันี้ 

1. วางและจดัท าผงัเมอืงรวม ผงัเมอืงเฉพาะ ผงัปรบัปรุงเขตไฟไหม ้แผนและผงัพฒันา
พืน้ทีร่ะดบัต่างๆ รวมถงึมาตรการทางผงัเมอืง 

2. อนุรกัษ์ ปรบัปรุง ฟ้ืนฟูเมอืงและวางผงัจดัรปูทีด่นิ โดยมกีารอนุรกัษ์ลายปนูปัน้รว่มกบั
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

3. ตดิตาม และประเมนิผลการใชม้าตรการและกฎหมายทางผงัเมอืง 
4. ตรวจสอบเพือ่ควบคุมการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและอาคารในบรเิวณทีม่กีฎหมายควบคุม 
5. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศทางภูมศิาสตรเ์พือ่การพฒันาเมอืงและเป็นแหล่งของแผนที ่
6. ศกึษา วจิยัดา้นผงัเมอืง รวมถงึประเมนิผลผงัประเภทต่างๆ 
7. สง่เสรมิกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนในการบรหิารและพฒันาเมอืงใหม้คีวามน่า

อยูอ่ย่างยัง่ยนื 
กรอบอตัราก าลงั 
ขา้ราชการ จ านวน  226 อตัรา วา่ง จ านวน  20 อตัรา ลกูจา้งประจ า จ านวน  31 อตัรา  

วา่ง จ านวน  6  อตัรา และลกูจา้งชัว่คราว จ านวน  7  อตัรา ไม่มอีตัราวา่ง 
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ปัญหาอุปสรรค 
1. ประชาชนยงัมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัผงัเมอืงค่อนขา้งน้อย  ท าใหไ้ม่ทราบถงึภารกจิ

ของส านกัผงัเมอืง 
2. การบงัคบัใชก้ฎหมายไดไ้ม่เตม็ที ่ เนื่องจาก 
    - รฐับาลมกีารเปลีย่นแปลงแผนการด าเนินงานอยูเ่สมอ 
    - การเลีย่งกฎหมาย การฉวยโอกาส การอาศยัชอ่งวา่งของกฎหมาย 
3. การบงัคบัใชก้ฎหมายทีไ่ม่สอดคลอ้งกนัระหวา่งผงัเมอืงกรุงเทพมหานครกบัผงัเมอืงของ

เขตปรมิณฑล  เนื่องจากผงัเมอืงรวมของกรุงเทพมหานครมกีารบงัคบัใชแ้ละมขีอ้ปฏบิตัทิีเ่ขม้งวดกวา่ผงั
เมอืงของเขตปรมิณฑล  ท าใหโ้ครงการบา้นจดัสรร หรอืโรงงานอุตสาหกรรมจะหลกีเลีย่งโดยขยายตวัเขา้ไป
ในบรเิวณพืน้ทีร่อยต่อระหวา่งกรุงเทพมหานครกบัปรมิณฑลเพิม่ขึน้ เมอืงเตบิโตอยา่งไรทศิทางจนเกดิ
ผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครในภายหลงั 

4. ความไมส่อดคลอ้งของแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
5. ความไมต่่อเนื่องของระบบสาธารณูปโภค 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. ควรเพิม่พืน้ทีส่วนสาธารณะใหเ้ป็นไปตามแผนการวางผงัเมอืง  
2. การวางผงัเมอืงของกรุงเทพมหานครควรใหค้วามส าคญักบัการขยายตวัของพืน้ที่

โดยรอบ กทม. และปรมิณฑล ใหเ้ป็นไปอย่างสอดคลอ้งและรองรบัระบบขนสง่มวลชน เชน่ ระบบรถไฟฟ้า  
3. ควรน าเสนอผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครใหถ้่ายโอนภารกจิและอตัราก าลงัของกองควบคุม

อาคาร ส านกัการโยธา มาสงักดักบัส านกัผงัเมอืง เพือ่ใหเ้กดิการท างานทีส่อดคลอ้งกนั 
 

3. การปรบัปรงุก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ (ค.ส.ล.) ข้ามคลองศรีส าราญ  
บริเวณถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝัง่เหนือ เขตหนองแขม 

 
ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร (พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง รองผูว้า่ราชการ

กรุงเทพมหานคร รกัษาราชการแทนผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร) ไดม้หีนงัสอืที ่กท 0904/5061 ลงวนัที ่
20 ตุลาคม 2557 ขอความเหน็ชอบปรบัปรุงก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ (ค.ส.ล.) ขา้มคลองศรี
ส าราญ บรเิวณถนนเลยีบคลองภาษเีจรญิฝัง่เหนือ เขตหนองแขม และประธานสภากรุงเทพมหานครได้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง พจิารณาเสนอเพือ่ประกอบการน าเสนอทีป่ระชุมสภา
กรุงเทพมหานคร  

คณะกรรมการฯ ไดเ้ชญิส านกัการโยธามาใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ  นายสรุพล  อนวชัพงศพ์นัธ ์
ผูอ้ านวยการส านกังานก่อสรา้งและบรูณะ ผูแ้ทนส านกัการโยธา ไดร้ายงานวา่ส านกังานเขตหนองแขมไดม้ี
หนงัสอืที ่กท 6103/6273 ลงวนัที ่17 กนัยายน 2556 ประสานส านกัการโยธาเพือ่โปรดพจิารณา  เนื่องจาก
บรเิวณถนนเลยีบคลองภาษเีจรญิฝัง่เหนือ จากซอยเพชรเกษม 81 ถงึคลองศรสี าราญ  ส านกัการโยธาได้
ปรบัปรุงผวิจราจรเป็น 4 ชอ่งจราจร แต่บรเิวณสะพานขา้มคลองเป็น 2 ชอ่งจราจร ท าใหบ้รเิวณดงักล่าวมี
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ลกัษณะเป็นคอขวดประกอบกบัสะพานมสีภาพช ารุดไมป่ลอดภยัแก่การสญัจร หากด าเนินการปรบัปรุงจะท า
ใหเ้ป็นเสน้ทางลดัเชือ่ม ถนนเลยีบคลองภาษเีจรญิฝัง่เหนือออกสูถ่นนสวนหลวงรว่มใจของจงัหวดั
สมุทรสาคร และจากการประสานงานกบัเทศบาลต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมุทรสาคร 
ปรากฏวา่ยงัไม่มงีบประมาณในการปรบัปรุง 

 
 
 
 
 

สะพานดงักลา่ว ส านกัการโยธาไดพ้จิารณาแลว้ เหน็วา่มคีวามจ าเป็นตอ้งสรา้งสะพานใหม่ทดแทนจะไดม้ี
ความมัน่คงแขง็แรง มอีายุการใชง้านยาวนาน และมขีนาดสอดคลอ้งกบัถนน โดยสะพานทีจ่ะปรบัปรุงใหม่
เป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4 ชอ่งจราจร ผวิจราจรกวา้ง 12.60 เมตร ยาว 12 เมตร  โดยไดจ้ดัท าแบบ รายการ 
และประมาณการ  
ตามราคามาตรฐานวสัดุของกระทรวงพาณิชย ์ เมือ่วนัที ่6 สงิหาคม 2557  เป็นเงนิทัง้สิน้ 5,932,000 บาท 
ก าหนดแลว้เสรจ็ภายใน 180 วนั  แต่ยงัไม่ไดต้ัง้งบประมาณเพือ่การนี้ไว ้ 

ส านกัการโยธาไดม้หีนงัสอืที ่กท 0904/2412 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2557 ถงึนายกเทศมนตร ี
ต าบลสวนหลวง เพือ่ขออนุญาตใชพ้ืน้ทีแ่ละเหน็ชอบรปูแบบการปรบัปรุงสะพาน ซึง่เป็นแนวเขตตดิต่อ
ระหวา่งกรุงเทพมหานครกบัจงัหวดัสมุทรสาคร  ส านกังานเทศบาลต าบลสวนหลวงไดม้หีนงัสอืที ่สค 
52703/1210  
ลงวนัที ่26 มถิุนายน 2557 อนุญาตใหก้รุงเทพมหานครใชพ้ืน้ทีแ่ละเหน็ชอบรปูแบบการปรบัปรุงสะพาน
ขา้ม 
คลองศรสี าราญตามแบบทีก่รุงเทพมหานครเสนอ และเทศบาลต าบลสวนหลวงไดใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่สะพาน 
ขา้มคลองศรสี าราญนี้เดมิอยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมโยธาธกิารและกรมทางหลวงตามล าดบั และไดม้ี
การถ่ายโอนภารกจิการซ่อมบ ารุงทางหลวงชนบทใหแ้ก่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสวนหลวง เมือ่
ปีงบประมาณ 2546 

ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 93               
ก าหนดวา่ กรุงเทพมหานครอาจด าเนินกจิการนอกเขตกรุงเทพมหานครไดเ้มือ่  

(1) การนัน้จ าเป็นตอ้งกระท าและเป็นการทีเ่กีย่วเนื่องกบักจิการทีด่ าเนินการตามอ านาจ 
หน้าทีท่ีม่อียูใ่นเขตกรุงเทพมหานครหรอืเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ 

(2) ไดร้บัความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ 
(3) ไดร้บัความยนิยอมจากผูว้า่ราชการจงัหวดั ราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืสว่นราชการ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้แต่กรณ ี
คณะกรรมการฯ ไดไ้ปตรวจสอบพืน้ทีบ่รเิวณสะพานฯ  เพือ่ดสูภาพจรงิ  เมือ่วนัที ่30 

ตุลาคม 2557  จากการวเิคราะหส์ภาพพืน้ที ่ การจราจรจะคบัคัง่มากในชว่งเชา้และเยน็  เนื่องจากมหีมูบ่า้น
จดัสรร                  เป็นเสน้ทางลดั เป็นถนนสายหลกัในการเดนิทางเขา้กรุงเทพมหานคร  และในอนาคต
จะมรีถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิบรเิวณถนนเพชรเกษม จะท าใหก้ารจราจรตดิขดัเพิม่ขึน้ การก่อสรา้งไม่มปัีญหา
การเวนคนืทีด่นิ  เนื่องจากเป็น            ทีส่าธารณะ และตวัสะพานจะก่อสรา้งเป็น 4 ช่องจราจรเทา่กบัถนน
ทีไ่ดด้ าเนินการก่อสรา้งไปก่อนหน้านี้แลว้ 



 - ๙ - 
 

ข้อเสนอแนะ และผลการพิจารณา  
คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็วา่ เพือ่เป็นการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นในการสญัจรไปมา

ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และเป็นการบรรเทาความคบัคัง่ของการจราจรบรเิวณนัน้ เหน็ควร
สนบัสนุนการด าเนินการ  ไดร้ายงานเรือ่งดงักล่าวใหป้ระธานสภากรงุเทพมหานครทราบ  เมือ่วนัที ่4 
พฤศจกิายน 2557  

ต่อมาประธานสภากรุงเทพมหานครไดบ้รรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร  

สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่5 ) ประจ าปีพทุธศกัราช 2557  เมือ่วนัทีพ่ธุที ่5 พฤศจกิายน 2557             
โดยคณะกรรมการฯ และผูบ้รหิารไดช้ีแ้จงรายละเอยีดเพือ่ประกอบการพจิารณาต่อทีป่ระชุมสภาฯ แลว้                  

ผลการพจิารณา สภากรุงเทพมหานครไดม้มีตใิหค้วามเหน็ชอบใหก้รุงเทพมหานครด าเนิน
กจิการ 

นอกเขตกรุงเทพมหานครในการปรบัปรุงก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ (ค.ส.ล.) ขา้มคลองศรสี าราญ 
บรเิวณถนนเลยีบคลองภาษเีจรญิฝัง่เหนือ เขตหนองแขม เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2557 
 
 
 
 
 
 

 
4. เร่ือง การปรบัปรงุภมิูทศัน์ถนนอทุยาน 

 
    ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนงัสอื ที ่กท 8608/6140 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2557             

ขอความเหน็ชอบด าเนินกจิการนอกเขตกรุงเทพมหานครโครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์ถนนอุทยาน และ
ประธาน                    สภากรุงเทพมหานครไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงพจิารณา
เสนอ  เพือ่ประกอบการ                  น าเสนอทีป่ระชุมสภากรุงเทพมหานคร  

คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดเ้ชญิผูอ้ านวยการเขตทววีฒันามาชี้แจงรายละเอยีด                   
นายธวชัชยั อรรถนิตย์ ผูอ้ านวยการเขตไดร้ายงานว่า ถนนอุทยานเดมิใช้ชื่อว่าถนนอกัษะ เป็นโครงการหนึ่ง 
ของการพฒันาบรเิวณโดยรอบพุทธมณฑล เป็นถนนเชือ่มระหวา่งถนนพุทธมณฑลสาย 3 กบัถนนพุทธมณฑล 
สาย 4 กรุงเทพมหานครโดยส านกัการโยธาไดด้ าเนินการก่อสรา้งในปี พ.ศ.2539 แลว้เสรจ็ในปี พ.ศ.2541  
ในวงเงนิ 908,625,275 บาท เป็นงบประมาณของกรุงเทพมหานครรอ้ยละ 40 เงนิอุดหนุนจากรฐับาลรอ้ยละ 
 60 เขตทางกวา้ง 90 เมตร ความยาว 3,861 เมตร อยูใ่นกรุงเทพมหานคร 3,561 เมตร และอยูใ่นเขต                       
จงัหวดันครปฐม 300 เมตร ประกอบดว้ย 10 ช่องจราจร ซึง่สภากรุงเทพมหานครไดเ้หน็ชอบใหด้ าเนินกจิการ                    
นอกเขตกรุงเทพมหานครในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่2 (ครัง้ที ่6) ประจ าปี
พทุธศกัราช 2537 เมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2537 ส านกัการโยธารบัผดิชอบในการดแูลรกัษาถนน ส านกังานเขต                   
ทววีฒันารบัผดิชอบดแูลเรือ่งการรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 



 - ๑๐ - 
  ต่อมาใน พ.ศ.2554 พืน้ทีเ่ขตทววีฒันาเกดิอุทกภยัเป็นเวลานานท าใหถ้นนอุทยานไดร้บัความ                       
เสยีหาย สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร (นายสไุหง แสวงสขุ) ไดเ้สนอญตัตเิรือ่งขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ฟ้ืนฟู
ตน้ไม ้                 ถนนอุทยานเนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากน ้าทว่ม ซึง่สภากรุงเทพมหานครไดใ้หค้วาม
เหน็ชอบในคราวประชุม 
สภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่4) ประจ าปีพุทธศกัราช 2555  เมื่อวนัที ่25  
มกราคม 2555  และปลดักรุงเทพมหานครไดส้ัง่การใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการ 
  ส านักสิ่งแวดล้อมได้หารือร่วมกนักบัส านักงานเขตทวีวฒันาและได้มีหนังสือด่วนมาก                                 
ที ่กท 1106/3781 ลงวนัที ่19 กรกฎาคม 2555 แจง้ใหส้ านกังานเขตทววีฒันาเร่งด าเนินการส ารวจออกแบบ      
ฟ้ืนฟู ส านักงานเขตทววีฒันาได้มหีนังสอืที ่กท 8603/5466 ลงวนัที ่11 กรกฎาคม 2555 ถงึส านักการโยธา 
แจง้ความประสงคจ์ะท าการปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณถนนอุทยาน และส านกัการโยธาไดม้หีนงัสอืที ่กท 0904/อ.3425  
ลงวนัที ่25 กรกฎาคม 2555 แจง้วา่ไม่ขดัขอ้งทีจ่ะใหส้ านกังานเขตทววีฒันาใชพ้ืน้ทีบ่รเิวณถนนอทุยานเพือ่
ปรบัปรุง 
ภูมทิศัน์ แตต่อ้งไมก่ระทบทางกายภาพของทางเทา้และผวิจราจร 
  ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร (นายวลัลภ สวุรรณด)ี รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครปฏบิตัิ
ราชการแทนผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร) ในขณะนัน้เหน็ชอบในหลกัการใหส้ านกังานเขตทววีฒันาด าเนนิ
โครงการปรบัปรุงฟ้ืนฟูภูมทิศัน์ถนนอทุยาน จ านวน 40,725,000 บาท โดยแยกเป็นคา่จา้งทีป่รกึษาออกแบบ
ปรบัปรุงฟ้ืนฟูภูมทิศัน์ถนนอุทยาน จ านวน 725,000 บาท คา่จา้งด าเนินการปรบัปรุงภูมทิศัน์ จ านวน 
40,000,000 บาท ส านกังาน                           เขตทววีฒันาไดจ้า้งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ศนูยบ์รกิาร
วชิาการแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) เป็นทีป่รกึษาออกแบบฯ และไดด้ าเนินการแลว้เสรจ็เมือ่ปลายปี พ.ศ.2556 
โดยไดม้กีารประมาณราคาคา่ก่อสรา้ง เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2556 รวมเป็นงบประมาณ จ านวน 40 ลา้นบาท และ
ในการปรบัปรงุดงักล่าวไดอ้ยูใ่นพืน้ทีต่ าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม ระยะทาง 300 เมตร ปลดักรุงเทพมหานคร (นายมานิต เตชอภโิชค รองปลดั
กรุงเทพมหานคร 
ปฏบิตัริาชการแทนปลดักรงุเทพมหานคร) ไดม้หีนงัสอืถงึนายกเทศมนตร ีต าบลศาลายา เพือ่ขอความยนิยอม                              
ในการเขา้ด าเนินการในพืน้ทีต่ าบลศาลายา และเทศบาลต าบลศาลายาไดม้หีนงัสอืด่วนทีส่ดุ ที ่นฐ 53407/267                   
ลงวนัที ่2 เมษายน 2557 ยนิยอมใหก้รุงเทพมหานครจดัท าโครงการฟ้ืนฟูภูมทิศัน์ถนนอุทยาน ระยะทาง 300 
เมตร ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีข่องเทศบาลต าบลศาลายาได ้
 
 
 
                    ขอ้กฎหมาย  พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 93               
ก าหนดวา่ กรุงเทพมหานครอาจด าเนินกจิการนอกเขตกรุงเทพมหานครไดเ้มือ่  

    (1) การนัน้จ าเป็นตอ้งกระท าและเป็นการทีเ่กีย่วเนื่องกบักจิการทีด่ าเนินการตามอ านาจ 
หน้าทีท่ีม่อียูใ่นเขตกรุงเทพมหานครหรอืเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ 

(2) ไดร้บัความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ 
(3) ไดร้บัความยนิยอมจากผูว้า่ราชการจงัหวดั ราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืสว่นราชการ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้แต่กรณ ี
ขอ้พจิารณา  



 - ๑๑ - 
1. จากการวเิคราะหส์ภาพพืน้ทีต่น้ไมใ้หญ่และตน้หญา้ไดแ้หง้ตายเกอืบทัง้หมดตลอดถนน

อุทยาน 
หากไดร้บัการปรบัปรุงฟ้ืนฟูสามารถจะใชเ้ป็นสถานทีพ่กัผอ่นของประชาชนทัว่ไปและประทบัใจแก่ผูส้ญัจรไปมา 
  2. กรุงเทพมหานครรบัผดิชอบดแูลถนนอุทยานตัง้แตปี่ พ.ศ.2541 
  3. ถนนอุทยานเป็นเครอืขา่ยเชือ่มโยงกบัพืน้ทีก่รุงเทพมหานครฝัง่ตะวนัตก ชว่ยระบาย
การจราจรถนนบรมราชชนนีและถนนเพชรเกษม เป็นเสน้ทางหลกัทีใ่ชส้ญัจรเขา้ - ออก เขตทววีฒันา 
  4. ถนนอุทยานอยูใ่กลเ้คยีงกบัศาสนาสถานพุทธมณฑล ซึง่เป็นสถานทีส่ าคญัทาง
พระพทุธศาสนา  
เป็นทีส่กัการะบชูาของพระพทุธศาสนิกชนชาวไทยและต่างชาต ิซึง่มผีูส้ญัจรไปมาจ านวนมาก 
  5. กรุงเทพมหานครเคยไดร้บัความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานครใหด้ าเนินกจิการนอกเขต
กรุงเทพมหานครแลว้ในหลายโครงการ  เชน่ การปรบัปรุงก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ (ค.ส.ล.)  ขา้ม                   
คลองศรสี าราญ บรเิวณถนนเลยีบคลองภาษเีจรญิฝัง่เหนือ เขตหนองแขม เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2557 
  ขอ้เสนอแนะ  คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดเ้ชญิส านกังานเขตทววีฒันามาใหข้อ้มลู
เพิม่เตมิประกอบเอกสารและคณะกรรมการฯ ไดล้งตรวจพืน้ทีถ่นนอุทยาน เมือ่วนัที ่20 มกราคม 2558  เหน็วา่
เพือ่ให ้
ถนนอุทยานกลบัมามคีวามรม่รืน่ สวยงามดงัเดมิและเป็นการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว จงึสมควรเหน็ชอบใหส้ านกังานเขต 
ทววีฒันา  ด าเนินการปรบัปรุงฟ้ืนฟูภูมทิศัน์ถนนอุทยาน ภายในวงเงนิ 40 ลา้นบาท   ตามทีจุ่ฬาลงกรณ์- 
มหาวทิยาลยัเสนอ แต่อยา่งไรกต็ามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 มาตรา 93 กรณีดงักล่าวนี้ จะตอ้งไดค้วามเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานครก่อน จงึเหน็สมควรบรรจุเป็น 
ระเบยีบวาระการประชุมเพือ่ใหส้ภากรุงเทพมหานครใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
 

5. เร่ือง การร้องทุกขใ์นหมู่บา้นซอยพหลโยธิน 19/1 
 
                     คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดร้บัการรอ้งทุกขจ์ากประชาชนในหมูบ่า้นซอย

พหลโยธนิ  
19/1 วา่ ไดม้บีุคคลน าอฐิ หนิ มาถมในทีด่นิแปลงใหญ่ซึง่ถูกธนาคารยดึเพือ่หาผลประโยชน์ ท าให้
หมูบ่า้นไดร้บัผลกระทบเมือ่ฝนตกหนกั น ้าในทอ่ระบายไม่ทนั ทางเดนิน ้าไหลออกไม่สะดวก ท าใหน้ ้า
ทว่มถนนและไหลเขา้บา้น ไดร้บัความเดอืดรอ้นอย่างมาก คณะกรรมการฯ ไดม้หีนงัสอืสอบถาม
ขอ้เทจ็จรงิจากส านกังานเขตจตุจกัร และไดไ้ปประชุมรว่มกบัส านกังานเขตเพือ่หาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
และตรวจสอบสถานทีเ่มือ่วนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2558 โดยมรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 
                     ทีด่นิซอยพหลโยธนิ 19/1 ผูถ้อืกรรมสทิธิเ์ป็นเอกชน 2 ราย คอืทีด่นิแปลงทางภายใน 
หมูบ่า้นเป็นของพลต ารวจตรอุีดม รตันกุลเสรเีรงิฤทธิ ์และทา่นผูห้ญงิทศันาวลยั ศรสงคราม  ไดท้ า

สญัญา 
ยนิยอมใหก้รุงเทพมหานครและประชาชนทัว่ไปใชส้อยตลอดไปตัง้แต่วนัที ่6 ตลุาคม 2547 และทางเขา้-

ออก 
หมูบ่า้นประมาณ 215 เมตร เป็นของ บรษิทั ยนูิเวสทแ์ลนด ์จ ากดั (มหาชน)  เป็นทรพัยส์นิมคีดี

ลม้ละลาย 
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อยูใ่นกระบวนการบงัคบัคด ีกรุงเทพมหานครไดน้ างบประมาณไปปรบัปรุงแลว้ 3 ครัง้ ในปี พ.ศ. 2550  
จ านวน 5,246,000 บาท พ.ศ. 2553 จ านวน 1,221,275 บาท พ.ศ. 2556 จ านวน 5,200,000 บาท  
ส านกังานเขตยนืยนัวา่ระบบระบายน ้าปัจจุบนัสามารถระบายน ้าภายในหมูบ่า้นไดเ้ป็นอย่างด ีมคีวาม

เหมาะสม  
สมบรูณ์แลว้ ผวิจราจร 36.430 เมตร  เป็นระดบัถนนทีส่ านกัการโยธาก าหนด กรณีการเกดิน ้าทว่มถนน  
เนื่องจากเอกชนไดท้ าเศษวสัดุก่อสรา้งไปถมทีด่นิแปลงของบรษิทั ยนูิเวสทแ์ลนด ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่มี

ขนาด  
50 ไร ่แต่ไมม่รีะบบระบายน ้า เทอ่เป็นทีจ่อดรถทวัร ์รถตู ้ส านกังานเขตไม่สามารถด าเนินคดใีนเรือ่งการ 
ถมดนิไดเ้นื่องจากเจา้ของทีด่นิไม่ไดด้ าเนินการเองและหาตวัผูร้บัผดิชอบไม่ไดแ้ต่ไดแ้จง้ความด าเนินคดี

ในเรือ่ง 
เหตุเดอืดรอ้นร าคาญจากฝุ่นละออง เศษวสัดุ เศษขยะ และออกค าสัง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ใหป้รบัปรุง

แกไ้ขแลว้  
ซึง่กรุงเทพมหานครไม่สามารถเขา้ไปปรบัปรุงไดเ้นื่องจากเขา้ของกรรมสทิธไ์ม่ไดแ้สดงเจตนาให้

กรุงเทพมหานคร 
หรอืใหเ้ป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิหรอืท าสญัญายนิยอมใหใ้ชส้อยทรพัยส์นิ 
                     คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาแลว้มคีวามเหน็วา่ประเดน็การถมดนิเป็นความรบัผดิชอบ 
โดยตรงของเจา้ของทีด่นิ ส านกังานเขตจตุจกัร ควรประสานงานกบัเจา้ของทีด่นิใหแ้กไ้ขปัญหาเพือ่ไม่ให ้
ประชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้น สว่นประเดน็การเขา้ไปปรบัปรุงในทีด่นิเอกชนควรด าเนินการจดทะเบยีน 
ใหเ้ป็นทีส่าธารณะเพือ่แกไ้ขปัญหาในอนาคตใหก้บัประชาชน 
 

6. เร่ืองขอความเป็นธรรมกรณีได้รบัความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ 
The Signature by Urbano 

 
คณะกรรมการฯ ไดร้บัมอบหมายจากประธานสภากรุงเทพมหานครใหพ้จิารณากรณี

นางสาววรวรรณี พงษ์ชาญชวลติ ขอความเป็นธรรมวา่ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากการก่อสรา้งอาคาร 32 ชัน้ 
ของโครงการ The Signature by Urbano ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  บรเิวณสถานี
รถไฟฟ้า BTS สะพานควาย เขตพญาไท  คณะกรรมการฯ ไดม้หีนงัสอืสอบถามขอ้เทจ็จรงิและผลการ
ด าเนินการของส านกังานเขตพญาไทเกีย่วกบักรณดีงักล่าว สรุปไดด้งันี้ 

1. วนัที ่12 พฤศจกิายน 2557 เลขานุการผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตพญา
ไท กองควบคมุอาคาร ตวัแทนเจา้ของอาคาร และกลุ่มผูร้อ้งทุกข ์ไดเ้ขา้ร่วมการตรวจสถานทีก่อ่สรา้งอาคาร
โครงการ The Signature by Urbano บรเิวณถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  มบีรษิทั 
พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) เป็นเจา้ของอาคาร  และมขีอ้สรุปร่วมกนัใหจ้ดัประชุมเพือ่หาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของกลุ่มผูร้อ้งทุกข ์ 
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2. วนัที ่14 พฤศจกิายน 2557 ไดม้กีารประชุมรว่มกนั โดยมสี านกังานเขตพญาไท กองควบคุม

อาคาร ตวัแทนเจา้ของโครงการ และกลุม่ผูร้อ้งทุกข ์จ านวน 13 ราย ไดข้อ้สรุปร่วมกนัดงันี้  
    2.1 เหน็ชอบใหโ้ครงการด าเนินงานทีก่่อใหเ้กดิเสยีงดงัรบกวน  ตัง้แต่เวลา 08.00 น.                      

ถงึเวลา 17.00 น. หากมคีวามจ าเป็นตอ้งด าเนินการเกนิเวลาจะตอ้งแจง้ผ่านตวัแทนหรอืผูไ้ดร้บัความ
เดอืดรอ้นโดยตรงใหท้ราบล่วงหน้าก่อนเวลา 17.00 น. ทัง้นี้การด าเนินงานเกนิเวลาดงักล่าวตอ้งอยูใ่น
ระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด และจะตอ้งตดิตัง้เครือ่งตรวจวดัระดบัเสยีง 

    2.2 เหน็ชอบใหโ้ครงการหยดุด าเนินการรือ้ถอนเขม็พดื และกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิการ
สัน่สะเทอืนไวก้่อน โดยจะตอ้งน าเสนอวธิกีารหรอืวธิป้ีองกนัการสัน่สะเทอืนต่อส านกังานเขตพญาไทก่อน
ด าเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 
    2.3 เหน็ชอบใหโ้ครงการเขา้ด าเนินการตรวจสอบอาคารทีไ่ดร้บัความเสยีหายอกีครัง้ 

ตัง้แตว่นัที ่17 พฤศจกิายน 2557 เป็นตน้ไป และน าเสนอวธิกีารซ่อมแซมต่อผูไ้ดร้บัความเสยีหายจนเป็นที่
พอใจทัง้สองฝ่าย ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนั โดยจะก าหนดวนัและระยะเวลาในการซ่อมแซมใหผู้ไ้ดร้บัความ
เสยีหายทราบ ก่อนเขา้ด าเนินการซ่อมแซมต่อไป 

    2.4 ใหต้วัแทนเจา้ของโครงการและกลุ่มผูร้อ้งทุกขท์ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นตกลง  เจรจา           
ไกล่เกลีย่ คา่ชดเชยความเสยีหายจากการก่อสรา้งอาคารกนัเอง 

3. ส านกังานเขตพญาไทไดม้หีนงัสอืแจง้เจา้ของอาคาร  ผูร้อ้งทุกข ์ ปลดักรุงเทพมหานคร                
และส านกัการโยธา  

4. ส านกังานเขตพญาไท ไดม้หีนงัสอืเรยีนปลดักรุงเทพมหานคร เพือ่โปรดทราบแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชน  

5. บรษิทั 218 คอนสตรคัชัน่ จ ากดั ซึง่เป็นผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการดงักล่าว ไดม้หีนงัสอื
แจง้ผลการด าเนินการแกไ้ขตามขอ้สรุปรว่มกนั เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2557  

6. ส านกังานเขตพญาไทพจิารณาเหน็วา่ประชาชนยงัคงไดร้บัความเดอืดรอ้นและความ
เสยีหายจากการก่อสรา้งและเจา้ของอาคารไม่ไดป้ฏบิตัติามมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม อนั
เป็นเงือ่นไข             ทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่ก าหนดไวใ้นใบอนุญาต  จงึมคี าสัง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ ที ่กท 
4703/0211 ลงวนัที ่3  
ธนัวาคม 2557 (แบบ ค.5)  ใหบ้รษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  ระงบัการก่อสรา้ง ค าสัง่ที ่กท 
4703/0215 ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2557 (แบบ ค.6) ใหบ้รษิทั พฤกษาฯ  หา้มใชอ้าคารหรอืยนิยอมใหบุ้คคล 
ใชอ้าคารทีอ่าจเป็นภยนัตราย และค าสัง่ที ่กท 4703/0218 ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2557 (แบบ ค.12) ใหบ้รษิทั 
พฤกษาฯ ใหด้ าเนินการแกไ้ข เปลีย่นแปลงใหถู้กตอ้ง  

7. ส านกังานเขตพญาไท มคี าสัง่เจา้พนกังานท้้องถิน่ ที ่กท 4703/0213 ลงวนัที ่3 
ธนัวาคม 2557 (แบบ ค.5) ค าสัง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ ที ่กท 4703/0214 ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2557 (แบบ 
ค.5)  ใหผู้ค้วบคุมงานระงบัการก่อสรา้ง  ค าสัง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ ที ่กท 4703/0216 ลงวนัที ่3 
ธนัวาคม 2557 (แบบ ค.6) และค าสัง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ ที ่กท 4703/0217 ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2557 
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(แบบ ค.6) ใหผู้ค้วบคุมงานหา้มใชอ้าคารหรอืยนิยอมใหบุ้คคลใชอ้าคารทีอ่าจเป็นภยนัตราย  ซึง่ปัจจุบนั
นี้โครงการก่อสรา้งดงักล่าว ไดร้ะงบัการก่อสรา้ง ไมม่บีุคคลใชอ้าคารหรอืเขา้ไปในอาคารทีก่ าลงัก่อสรา้ง 
และเจา้ของอาคารอยูร่ะหวา่งการด าเนินการแกไ้ขตามค าสัง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาแลว้ มคีวามเหน็วา่ ส านกังานเขตพญาไทไดด้ าเนินการแกไ้ข
ปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนตามขัน้ตอนและวธิกีารทางกฎหมายแลว้  แต่อยา่งไรกต็ามควรมกีาร
ตดิตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามอ านาจหน้าทีด่ว้ยความรอบคอบ และถอืหลกัเกณฑต์ามกฎหมาย
เป็นหลกั 
 

7. การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานกรุงนนท ์

 

  ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดข้อความเหน็ชอบด าเนนิกจิการนอกเขต
กรุงเทพมหานคร   
ในการก่อสรา้งปรบัปรุงซ่อมแซมสะพานกรุงนนท ์ ในวงเงนิ 20 ลา้นบาท  ซึง่เป็นสะพานขา้มคลองมหา
สวสัดิบ์รเิวณซอยสวนผกั 32 เชือ่มต่อระหวา่งเขตตลิง่ชนักบัเทศบาลปลายบาง จงัหวดันนทบรุ ี โดยแบ่ง
พืน้ทีค่วามรบัผดิชอบกึง่กลางคลอง สรา้งเมือ่ปี 2516 แต่ไมท่ราบวา่หน่วยงานใดเป็นผูก้่อสรา้ง และ
ปัจจุบนัไม่ทราบวา่ 
 
 
 
 
 
อยูใ่นความรบัผดิชอบของหน่วยงานใด เปิดใชง้านเมือ่ปี 2518 สะพานกรุงนนทใ์ชเ้ป็นเสน้ทางลดัในการ
สญัจร ระบายการจราจรไดเ้ป็นอย่างดใีนถนนกาญจนาภเิษก ถนนราชพฤกษ์ ถนนบรมราชชนนี ถนน
เลยีบทางรถไฟ ถนนสวนผกั ถนนชยัพฤกษ์ และถนนปลายบาง จงึมรีถวิง่ผ่านในแต่ละวนัจ านวนมาก  
ในปี 2556 ไดต้รวจพบวา่สะพานมสีภาพช ารุดทรุดโทรม เสาตอมอ่ของสะพานช ารุด  

คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดร้ว่มประชุมกบัผูแ้ทนส านกังานเขตตลิง่ชนัและ
ผูแ้ทน 

ส านกัการโยธา เพือ่รบัทราบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งปรบัปรุงซ่อมแซมสะพานกรุงนนท ์ทราบวา่
ส านกังานเขตตลิง่ชนัไดป้ระสานงานใหส้ านกัการโยธาด าเนินการออกแบบ และประมาณราคากลางของสะพาน
ให ้ เนื่องจากเป็นสะพานฯ ทีม่โีครงสรา้งพเิศษ  และคณะกรรมการฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะอนุกรรมการ
การโยธา 
และผงัเมอืง ชุดที ่4 (โดยมนีายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล เป็นประธานอนุกรรมการ) ตดิตามความคบืหน้าของ
การก่อสรา้งปรบัปรุงซ่อมแซมสะพานกรุงนนท ์และลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจดสูภาพสะพานฯ เมือ่วนัที ่21 
พฤษภาคม 2558 สรุปความคบืหน้า ดงันี้     

1. ในเบือ้งตน้ส านกัการโยธาไดด้ าเนินการซ่อมแซมสะพานกรุงนนทโ์ดยเฉพาะเสา
ตอม่อแลว้   



 - ๑๕ - 
 เมือ่เดอืนสงิหาคม 2557 ในวงเงนิ 379,125 บาท แต่อยา่งไรกต็ามยงัมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัปรุง
ซ่อมแซมใหแ้ขง็แรงเพือ่ใชง้านไดถ้าวรตอ่ไป  
  2. ส านกังานเขตตลิง่ชนัอยูร่ะหวา่งประสานงานส านกัการโยธาด าเนินการออกแบบและ
ประมาณราคาก่อสรา้งปรบัปรุงซ่อมแซมสะพานฯ ต่อไป 
  3. ไดจ้ดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์หา้มรถบรรทุกผา่นสะพานกรุงนนท ์
  4. ไดม้หีนงัสอืประสานสถานีต ารวจนครบาลตลิง่ชนั จดัเจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวก
ดา้นการจราจรบรเิวณดงักลา่ว 
  5. เทศบาลต าบลปลายบางไดม้หีนงัสอืแจง้วา่สภาเทศบาลต าบลปลายบางไดม้มีตใิน
การประชุม เมือ่วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2558 เหน็ชอบและยนิดใีหก้รุงเทพมหานครเขา้ด าเนินการก่อสรา้ง
ปรบัปรุงซ่อมแซมสะพานกรุงนนทต์่อไป 
 
 
8. เร่ือง ร้องเรียนเจ้าพนักงานเขตบงึกุ่มปลอมแปลงเอกสารราชการเพ่ือช่วยเหลือผูก้ระท าผิด

กฎหมาย 
 
นายอรรคภทัร จามกิรณ์  ไดม้หีนงัสอืลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2557 รอ้งเรยีนเจา้พนกังานเขต                      

บงึกุ่ม ปลอมแปลงเอกสารเพือ่ช่วยเหลอืผูก้ระท าผดิกฎหมาย  และประธานสภากรุงเทพมหานครได้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงเพือ่โปรดพจิารณาด าเนินการ 

คณะกรรมการฯ ไดม้กีารประชุมเพือ่พจิารณาเรือ่งดงักล่าวและมมีตใิหม้หีนงัสอืสอบถาม
ขอ้เทจ็จรงิจากส านกังานเขตบงึกุ่มกรณีการออกหนงัสอืที ่กท 6703/2153 ลงวนัที ่21 มนีาคม 2554 ตามทีผู่ร้อ้ง
กล่าวอา้ง ส านกังานเขตบงึกุ่มไดม้หีนงัสอืที ่กท 6703/919 ลงวนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2558 ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิสรุปได้
ดงันี้ 

1. นายอรรคภทัร จามกิรณ์ มหีนงัสอืลงวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2554 รอ้งเรยีนวา่มกีารก่อสรา้งผดิ 
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อาคารเลขที ่70/232, 89/24 และอาคารเลขที ่89/17 ซอยนวมนิทร ์81 
ถนนนวมนิทร ์แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 

2. ส านกังานเขตบงึกุ่มมหีนงัสอืที ่ กท 6703/2153  ลงวนัที ่21 มนีาคม 2554  ชีแ้จง 
ขอ้เทจ็จรงิใหน้ายอรรคภทัร จามกิรณ์ ทราบ โดยจดัสง่ทางไปรษณยีต์อบรบั ระหวา่งนัน้ไดท้ าหนงัสอืรายงาน 
ขอ้เทจ็จรงิใหป้ลดักรุงเทพมหานครทราบ โดยไดต้รวจสอบรายละเอยีดพบวา่ มกีารระบตุ าแหน่ง และเลขที่
อาคาร  
ซึง่ผดิพลาดไปจากขอ้เทจ็จรงิ ในเบือ้งตน้ไดแ้จง้นายอรรคภทัร จามกิรณ์ ทราบดว้ยวาจา และไดแ้กไ้ขเลขที่
อาคาร 



 - ๑๖ - 
ในหนงัสอืใหถู้กตอ้งตามขอ้เทจ็จรงิ โดยใชเ้ลขหนงัสอืเดมิและจดัสง่ทางไปรษณียต์อบรบั ใหน้ายอรรคภทัร จามิ
กรณ์  
อกี 1 ฉบบั เนื่องจากเหน็วา่ เรื่องดงักล่าวเป็นความเขา้ใจผดิ ซึง่นายอรรคภทัร จามกิรณ์ ไดร้บัทราบ  และไดร้บั 
หนงัสอืฉบบัแกไ้ข ดงักล่าวไวแ้ลว้ มไิด้มกีารปลอมแปลงเอกสารแต่อย่างใด ซึ่งส านักงานเขตบงึกุ่มไดม้ี
หนังสอืที่  
กท 6703/2154 ลงวนัที ่21 มนีาคม 2554 รายงานปลดักรุงเทพมหานครทราบ โดยไดแ้นบหนังสอืชีแ้จง  
นายอรรคภทัร จามกิรณ์ ฉบบัแกไ้ขแลว้ 

3. ส านกังานเขตบงึกุ่มไดเ้ขา้ด าเนินการตรวจสอบอาคารทีก่่อสรา้ง ซึง่ไดร้บัอนุญาตตาม 
ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารเลขที ่ขบก.200/2552 ลงวนัที ่18 กนัยายน 2552 (บา้นเลขที ่89/24) ขา้งบา้น  
นางนิตา้ แพโทร ตามทีร่อ้งเรยีน พบวา่ มกีารก่อสรา้งผดิไปจากแบบทีไ่ดร้บัอนุญาต โดยมกีารก่อสรา้งอาคาร 
จากเดมิ 2 ชัน้ เป็น 3 ชัน้ จงึไดด้ าเนินคดตีามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารทัง้ทางอาญา และทางแพง่ ต่อมา 
นายศริะ พจน์อนนัต ์เจา้ของอาคารทีถู่กรอ้งเรยีนไดย้ื่นขอดดัแปลงอาคาร และได้รบัอนุญาตใหด้ดัแปลงอาคาร  
ตามใบอนุญาตเลขที ่ขบก.83/2556 ลงวนัที ่29 มนีาคม 2556 เป็นอาคาร 3 ชัน้ เพือ่ใชอ้ยูอ่าศยั  

4. จากการตรวจสอบอาคารทีไ่ดร้บัอนุญาตใหท้ าการดดัแปลง พบวา่ นายศริะ พจน์อนนัต ์ 
ไดด้ดัแปลงอาคาร ผดิไปจากแบบทีไ่ดร้บัอนุญาต ตามใบอนุญาตเลขที ่ขบก.83/2556 ลงวนัที ่29 มนีาคม  
2556 ส านกังานเขตบงึกุ่มจงึไดอ้อกค าสัง่ใหร้ะงบัการกอ่สรา้ง (ค.3) ตามหนงัสอืที ่กท 6703/6074 ลงวนัที ่ 
15 ตุลาคม 2557  ค าสัง่หา้มใชห้รอืเขา้ไปในสว่นใดๆ ของอาคารฯ (ค.4)  ตามหนงัสอืที ่กท 6703/6075  
ลงวนัที ่15 ตุลาคม 2557 และค าสัง่ใหด้ าเนินการแกไ้ข และใหย้ืน่ค าขอรบัใบอนุญาตก่อสรา้ง ดดัแปลงอาคารฯ  
(ค.10) ตามหนงัสอืที ่กท 6703/6076 ลงวนัที ่15 ตุลาคม 2557 ซึง่นายศริะ พจน์อนนัต ์มหีนงัสอืลงวนัที ่ 
13  พฤศจกิายน 2557  แจ้งขออุทธรณ์ค าสัง่เจา้พนักงานทอ้งถิน่ ส านักงานเขตบงึกุ่ม จงึได้มหีนังสอืที่  
กท 6703/7075 ลงวนัที ่26 พฤศจกิายน 2557 แจง้คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ กรมโยธาธกิารและ 
ผงัเมอืง พจิารณาด าเนินการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งต่อไปแลว้ ขณะนี้ยงัไม่ทราบผลการพจิารณาอุทธรณ์ 

คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาแลว้มคีวามเหน็วา่การทีส่ านกังานเขตบงึกุม่ ไดต้รวจสอบพบวา่ 
การระบุต าแหน่งและเลขทีอ่าคารไดผ้ดิพลาดไปจากขอ้เทจ็จรงิ ในเบือ้งตน้ไดแ้จง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนรบัทราบดว้ยวาจา 
และไดแ้กไ้ขเลขทีอ่าคารในหนงัสอืใหถู้กตอ้งตามขอ้เทจ็จรงิ โดยใชเ้ลขทีห่นงัสอืฉบบัเดมิและจดัสง่ใหผู้ร้อ้งเรยีน 
ทราบทางไปรษณียต์อบรบั ส านักงานเขตบงึกุ่มไดม้หีนังสอืที ่กท 6703/2154 ลงวนัที ่21 มีนาคม 2554 
รายงานใหป้ลดักรุงเทพมหานครทราบแลว้ การด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้เป็นอ านาจหน้าทีข่องส านกังานเขต 
ทีจ่ะด าเนินการ  และผูบ้งัคบับญัชาไดค้วบคุมก ากบัดแูลเรยีบรอ้ยแลว้ สว่นการปลอมแปลงเอกสารหรอืไม่นัน้  
คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไมม่อี านาจในการพจิารณา 

 

9. เรื่อง ขออนุญาตเสนอความคิดเหน็เร่ืองการแก้ไขปัญหาการจราจรอีกครัง้  
 
นายเธยีรชยั ชมภูพวง ไดม้หีนงัสอืลงวนัที ่29 ตลุาคม 2557 ขออนุญาตเสนอความคดิเหน็             

เรือ่ง การแกไ้ขปัญหาการจราจรอกีครัง้ และประธานสภากรุงเทพมหานครไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ
การโยธาและผงัเมอืงเพือ่โปรดพจิารณาด าเนินการ 

 
 



 - ๑๗ - 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ไดน้ดัประชุมเพือ่พจิารณาเรือ่งดงักล่าวจากเอกสารทีน่ายเทยีรชยั ชมพู
พวง 

ไดแ้นบมาและทราบวา่ นายเทยีรชยั ชมพพูวงไดเ้คยเสนอแนวความคดิเรือ่งการแกไ้ขปัญหาการจราจร
ดว้ยการก่อสรา้งสะพานลอยขา้มทางกลบัรถ โดยเน้นทีบ่รเิวณถนนเอกชยัในพืน้ทีข่องเขตบางบอน  แต่
ส านกัการโยธาไม่ไดช้ีแ้จงการปรบัปรุงแกไ้ขในจุดทีน่ายเทยีรชยั ชมภูพวง เสนอ และคณะกรรมการฯ มี
ความเหน็วา่ควรมหีนงัสอืถงึส านกัการโยธาเพือ่พจิารณาด าเนินการชีแ้จงนายเทยีรชยั ชมภูพวง ใหต้รง
ประเดน็ทีไ่ดเ้คยเสนอความคดิเหน็ไว ้
  ส านกัการโยธาไดม้หีนงัสอืที ่กท 0905/อ.449 ลงวนัที ่18 มนีาคม 2558 รายงานวา่ 
ส านกัการโยธาไดต้รวจสอบในเบือ้งตน้แลว้ ถนนเอกชยับรเิวณทีผู่ร้อ้งเสนอแนวคดิใหก้่อสรา้งสะพานขา้ม
ทางกลบัรถ กายภาพของถนนมเีขตทางกวา้งประมาณ 30 เมตร ขนาด 6 ช่องจราจร (ไป-กลบั ทศิทางละ 
3 ชอ่งจราจร) 
พรอ้มเกาะกลางและทางเทา้ทัง้ 2 ฝัง่ โดยเชือ่มต่อกบัถนนสายหลกัและสายรอง เชน่ ถนนกาญจนา
ภเิษก  
ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล ถนนบางบอน 1 เป็นตน้ ซึง่ขณะนี้ส านกัการโยธาอยูร่ะหวา่งประสานงาน
กบัส านกั 
การจราจรและขนสง่ในการส ารวจเกบ็ขอ้มลู ปรมิาณการจราจรบรเิวณทีผู่ร้อ้งเสนอมา และจะไดน้ า
ขอ้เสนอแนวคดิการก่อสรา้งสะพานขา้มทางกลบัรถของผูร้อ้งมาประกอบการพจิารณาแกไ้ขปัญหา
การจราจรใน 
ถนนเอกชยัดงักล่าวต่อไป และไดโ้ทรศพัทแ์จง้นายเทยีรชยั ชมภูพวง ทราบแลว้ เมือ่วนัที ่8 มกราคม 
2558  
.  คณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบรายงานการชีแ้จงของส านกัการโยธาแลว้ และเหน็สมควรมี
หนงัสอืแจง้ใหน้ายเทยีรชยั ชมภูพวง ทราบ 

 
10. เร่ือง การก่อสร้างคอนโดมิเนียม ถนนพระราม 3 

 
                       คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดร้บัมอบหมายจากประธานสภา

กรุงเทพมหานคร 
ใหพ้จิารณากรณีประชาชนผูเ้ดอืดรอ้นรอ้งเรยีนการก่อสรา้งคอนโดมเินียมถนนพระราม 3 ใกลว้ดัปรวิาส  
เขตยานนาวา ท าการก่อสรา้งทัง้คนืมกีารขนดนิ ทราย และท าตกหล่นอยูบ่นถนน เกดิฝุ่ นเป็นจ านวนมาก  
คณะกรรมการฯไดม้หีนงัสอืสอบถามขอ้เทจ็จรงิและการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนจาก 
ส านกังานเขตยานนาวา โดยไดร้บัรายงานดงันี้ 
                       ส านกังานเขตยานนาวาไดต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้ พบวา่มกีารก่อสรา้งคอนโด ย ู

ดไีลท ์ 
ใกลว้ดัปรวิาส ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา โดยผูร้บัเหมาก่อสรา้งไดด้ าเนินการขดุ

เจาะพืน้ 



 - ๑๘ - 
เพือ่ลงเสาเขม็ มกีารใชร้ถบรรทุกขนดนิจากการขดุหลุมออกจากบรเิวณสถานทีก่่อสรา้ง มเีศษดนิตก

หล่นจาก 
รถบรรทุกและเศษดนิตดิลอ้รถบรรทุกตกหล่นบนผวิการจราจร เจา้หน้าทีฝ่่ายเทศกจิไดด้ าเนินการตาม

อ านาจ 
หน้าที ่โดยเรยีกผูร้บัผดิชอบมาเปรยีบเทยีบปรบัขอ้หากระท าเศษวสัดุตกหล่นบนผวิจราจรตามมาตรา 

13 แห่ง 
พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535 จ านวน 2 

ครัง้  
ครัง้ละ 5,000 บาท  เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2558 และเมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2558  และแจง้ให ้
นายสชุน ดาวรตันหงษ์ วศิวกรผูค้วบคุมงานแกไ้ขปัญหา ใหท้ าความสะอาดผวิจราจรทีม่เีศษดนิตกหล่น  
จดัคนงานกวาดและฉีดน ้าลา้ง ฉีดน ้าพรมพืน้ป้องกนัฝุ่ นฟุ้งกระจายและใหจ้ดัท าทีล่า้งลอ้รถบรรทุกก่อน

ออก 
จากบรเิวณทีก่่อสรา้ง ผูร้บัผดิชอบไดท้ าบ่อลา้งลอ้ชัว่คราวและจะจดัท าบ่อลา้งลอ้ถาวรโดยเรว็เมือ่น าวสัดุ 
อุปกรณ์ออกบรเิวณทีจ่ะท าบ่อถาวร เนื่องจากสถานทีจ่ ากดัทัง้นี้ เจา้หน้าทีเ่ทศกจิไดเ้ขา้ไปตรวจสอบ

แกไ้ข 
ปัญหาอยา่งตอ่เนื่องทุกวนัมาโดยล าดบัพรอ้มทัง้ไดก้ าชบัและดแูลใหม้กีารด าเนินการป้องกนัเพือ่มใิหเ้กดิ

ปัญหา 
ท าใหป้ระชาชนเดอืดรอ้น ซึง่ในขณะนี้ปัญหาความเดอืดรอ้นไดร้บัการแกไ้ขจนอยูใ่นสภาวะปกต ิ
 
 
 
 
 
 
                      คณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนแลว้และได้

มอบ 
ใหค้ณะอนุกรรมการการโยธาและผงัเมอืง ชุดที ่2 ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิเพือ่รายงานประธานสภา 
กรุงเทพมหานครทราบต่อไป 
 
 

11. เร่ือง ชาวชุมชนไทยร่มเยน็ร้องเรียนกรณีได้รบัความเดือดร้อนร าคาญจากการก่อสร้าง 
บา้นจดัสรรท้ายซอยคู้บอน 25 

 
                      คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดร้บัการรอ้งเรยีนจากชาวชุมชนไทยรม่เยน็ ซอย

คูบ้อน  
25 เขตคนันายาว วา่ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากการทีร่ถบรรทุกขนาด 6-10 ลอ้ บรรทุกวสัดุก่อสรา้งเขา้

ออก 
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บรเิวณแยก 6 และแยก 8 ทกุวนัเพือ่ด าเนนิการก่อสรา้งบา้นจดัสรรบรเิวณทา้ยซอยคูบ้อน 25 ซึง่อยูใ่น

พืน้ 
ทีร่บัผดิชอบของเขตบางเขน ท าใหถ้นนเสยีหาย ยุบตวั เกดิหลุม  และรอยรา้วโดยขอความอนุเคราะห์

ผูบ้รหิาร 
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทบทวนและระงบัการก่อสรา้งเพือ่คลคีลายปัญหาความเดอืดรอ้นในประเดน็ต่าง 

ๆ  
ดงันี้ 
                      1. ซอยแคบไมเ่หมาะสมต่อการเขา้ออกของรถขนาดใหญ่ 
                      2. ใหห้าเสน้ทางอื่นทีไ่ม่กระทบประชาชน 
                      3. กายภาพไม่เหมาะสมในการก่อสรา้งหมูบ่า้นเพราะอยูล่กึ 
                      4.  รถบรรทุกสรา้งปัญหาดา้นจราจรตดิขดั 
                      คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดเ้ชญิส านกังานเขตคนันายาวและส านกังานเขต

บางเขน 
ประชุมเพือ่รายงานขอ้เทจ็จรงิหารอืแนวทางการแกไ้ขปัญหา และตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิบรเิวณทีม่กีาร

รอ้งเรยีน 
เมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม 2558 หน่วยทีเ่กีย่วขอ้งไดร้ายงานผลการด าเนินการสรุปไดด้งันี้ 
                      1. ส านกังานเขตบางเขน ไดร้บัการรอ้งเรยีนเรือ่งการถมดนิและบุกรุกคลองสาธารณะ

บรเิวณ 
ทา้ยซอยคูบ้อน 25 แยก 8 ไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาโดยการเชญิส านกังานเขตคนันายาว บรษิทั 

พฤกษา  
เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ก.น าชยั จ ากดั ร่วมประชุมเมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2558 และที่

ประชุม 
มมีตใิหบ้รษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ด าเนินการโดยใชร้ถบรรทุกดนิขนาด 6 ลอ้ในการ

ถมดนิ  
ใหท้ าความสะอาดรถหลงัจากถมดนิแลว้เสรจ็ในแต่ละครัง้ พรอ้มจดัพนกังานคอยท าความสะอาดถนน

และ 
ชว่ยการจราจร แต่เนื่องจากไดต้รวจสอบพบวา่ยงัไมม่กีารอนุญาตใหถ้มดนิ จงึด าเนินการเปรยีบเทยีบ

ปรบัเป็น 
เงนิ 10,000 บาท 
                     2. ส านกังานเขตคนันายาวไดล้งพืน้ทีแ่ละประชุมรว่มกนัประชาชนผูไ้ดร้บัความ

เดอืดรอ้น 
จากการทีบ่รษิทั เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ด าเนินโครงการ “ THE CONNECT 38” จ านวน 2 ครัง้ 

เมือ่ 
วนัที ่22 มถิุนายน 2558 และวนัที ่6 กรกฎาคม 2558 โดยประชาชนไดเ้สนอปัญหาต่าง ๆ ดงันี้ 
                     1. พนกังานขบัรถของบรษิทัถมดนิ และรถขนสง่วสัดุไม่มมีารยาท ไมย่อมหลกีทางหรอื

หลบ 
ใหร้ถของชาวบา้น ขอใหม้กีารอบรมพนกังานขบัรถ 
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                     2. ขอใหบ้รษิทัหาจุดท าทางเชือ่มและพจิารณาแกไ้ขปัญหาการจราจรในระยะยาวเพือ่

ระบาย 
รถออกจากชุมชน 
                     3. กรณีน ้าหนกัรถบรรทุกท าใหถ้นนช ารุด 
                     4. กรณีบา้นเรอืนช ารุดจะมวีธิเีรยีกรอ้งคา่เสยีหายอยา่งไร 
 
 
 
 
 
                     5. โครงการนี้สามารถเกดิขึน้ไดห้รอืไม่ อย่างไร เนื่องจากถนนมคีวามแคบ ส านกังาน

เขต 
คนันายาวไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ดงันี้ 
                     1. แจง้บรษิทัใหจ้ดัรถขนสง่วสัดุเขา้-ออก ในวนัจนัทร-์วนัศุกร ์หยดุวนัเสาร-์อาทติย ์และ 
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ระหวา่งเวลา 08.00-17.30 น. จดัเจา้หน้าที ่รภป. ดแูลการจราจร 3 นาย จดัคนงาน 
กวาดท าความสะอาดถนนตลอดเวลาขนถ่ายวสัดุ จดัการซ่อมแซมถนนสว่นทีช่ ารดุทนัททีีเ่กดิความ

เสยีหาย 
                     2. อนุญาตใหร้ถบรรทุกขนาดไม่เกนิ 6 ลอ้ และน ้าหนกับรรทุกไม่เกนิ 8 ตนั ใชเ้สน้ทาง 
ในชุมชน 
                     3. กรณีการเรยีกคา่เสยีหาย ใหเ้จา้ของบา้นทีช่ ารดุประสานประธานชุมชนและ

เจา้หน้าทีข่อง 
บรษิทัประจ าหน้างานตรวจสอบอาคารเบือ้งตน้ ถ่ายรปูและใหบ้รษิทัเป็นผูซ้่อมแซมกรณีขอเป็นเงนิคา่

ซ่อมแซม  
ตอ้งมกีารประเมนิคา่ซ่อมเสนอก่อน 
                     4. มอบแผนทีก่ารส ารวจเสน้ทางลดัใหบ้รษิทัพจิารณา 3 เสน้ทาง คอื ออกทางซอยคู้

บอน  
21 และ 23 หรอืซอยคูบ้อน 27 
                     5. อนุญาตใหก้่อสรา้งสะพาน ค.ส.ล. ขา้มคลองหกขดุกวา้ง 12.00 เมตร เรยีกเกบ็เงนิ 
คา่บ ารุงรกัษาสะพานไวร้อ้ยละ 50 ของคา่ก่อสรา้งเป็นเงนิ 1,185,750 บาทและอนุญาตใหใ้ชท้างซอย 
คูบ้อน 25 โดยเรยีกเกบ็เงนิคา่ประกนัความเสยีหายไวเ้ป็นเงนิ 1,193,000 บาท  
                     คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาแลว้มคีวามเหน็วา่ส านกังานเขตคนันายาวและส านกังาน

เขต 
บางเขนควรก ากบั ดแูลบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ใหด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาความ

เดอืดรอ้น 
ของประชาชนใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงรว่มกนั  ด าเนินการซ่อมแซมบา้นเรอืนทีช่ ารุดเสยีหายหรอืจ่ายเงนิ 
คา่ชดเชยความเสยีหายโดยเรว็ก่อนทีโ่ครงการจะด าเนินการแลว้เสรจ็และใหค้งสภาพล ารางคลองหกขดุ

เป็น 
ทางระบายน ้าไวต้ามเดมิ 
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12. เร่ือง ร้องเรียนกรณีการตอกเสาเขม็คอนโดสร้างใหม่ ในซอยองครกัษ์ 5  
ซอยสามเสน 28 บางกระบอื เขตดสิุต 

   
                     คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดร้บัมอบหมายจากประธานสภากรุงเทพมหานคร

ให ้
พจิารณากรณีคุณสมลกัษณ์  สงวนษร ี รอ้งเรยีนการตอกเสาเขม็คอนโดสรา้งใหม่  ในซอยองครกัษ์  5 
ซอยสามเสน 28 บางกระบอื เขตดุสติ ท าใหป้ระชาชนในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัการกอ่สรา้งไดร้บัความ

เดอืดรอ้น 
จากการตอกเสาเขม็  ท าใหเ้กดิความสัน่สะเทอืน  บา้นหลายหลงัสัน่คลอน  มนี ้าโคลนกระเดน็สกปรก  
คณะกรรมการฯ ไดม้หีนงัสอืสอบถามขอ้เทจ็จรงิ และแนวทางการแกไ้ขปัญหาจากส านกังานเขตดุสติ 

สรุปไดว้า่ 
                     กรณีการรอ้งเรยีนดงักล่าวเป็นการก่อสรา้งอาคารชนิดตกึ 5 ชัน้ เพือ่พกัอาศยั ไดร้บั 
อนุญาตตามใบอนุญาตที ่ ด9/2558  ลงวนัที ่ 23  เมษายน  2558  มนีางกฤตกิา  เลศิเกยีรตพิานิชย ์ 
เป็นเจา้ของอาคาร ไดม้กีารเขา้ตรวจสอบระหวา่งการก่อสรา้ง เจาะเสาเขม็ ไดป้ระสานเจา้ของอาคารให ้
ก่อสรา้ง และระมดัระวงัในเรือ่งเสยีง ฝุ่ นละออง และเกบ็เศษดนิ วสัดุตกหล่นเพือ่มใิหเ้กดิเหตุเดอืดรอ้น

ร าคาญ 
แก่ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงแลว้ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งฐานราก เสาเขม็เจาะแลว้เสรจ็ และจะได้

ตดิตาม 
ตรวจสอบการก่อสรา้งอาคารดงักล่าว เพือ่มใิหเ้กดิเหตเุดอืดรอ้นร าคาญต่อผูพ้กัอาศยับรเิวณขา้งเคยีง

ต่อไป 
                     คณะกรรมการฯไดพ้จิารณาแลว้ มคีวามเหน็วา่ส านกังานเขตดุสติไดด้ าเนินการแก้ไข

ปัญหา 
ความเดอืดรอ้นของประชาชนตามอ านาจหน้าทีแ่ลว้ และเหน็สมควรมหีนงัสอืแจง้ผูร้อ้งเรยีนทราบต่อไป 
 
        
 
 
 

คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง ไดล้งพืน้ทีพ่รอ้มดว้ยผูแ้ทนส านกัการโยธา 
ผูแ้ทนส านกังานเขตหนองแขม และผูแ้ทนเทศบาลต าบลสวนหลวง 

เพือ่ตรวจดสูภาพสะพานขา้มคลองศรสี าราญ 
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คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง ไดป้ระชมุรว่มกบัผูอ้ านวยการส านกัการโยธา  
เพือ่ตดิตามงานดา้นการโยธา 

 

 
 
 

คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง ไดป้ระชมุรว่มกบัผูอ้ านวยการเขตวงัทองหลาง  
เพือ่ตดิตามความคบืหน้าการก่อสรา้งอาคารส านกังานเขตวงัทองหลาง 
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คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง ไดป้ระชมุพจิารณางานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงประชุมรว่มกบัผูแ้ทนเขตตลิง่ชนั เพือ่หารอืการปรบัปรุงซ่อมแซม

สะพานกรุงนนท ์ขา้มคลองมหาสวสัดิ ์เขตตลิง่ชนั กบัเทศบาลปลายบาง จงัหวดันนทบุร ี 
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คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงประชุมรว่มกบัผูบ้รหิารเขตปทมุวนั เพือ่รบัทราบขอ้เทจ็จรงิกรณีการ

ก่อสรา้งโรงแรมดเิอทสั บางกอก ในซอยร่วมฤด ีเขตปทมุวนั 

 


