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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า

สรุปผลงานของคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ประธานกรรมการ

พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง  
รองประธานกรรมการ

นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์
กรรมการ

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์
กรรมการ

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 
กรรมการ

นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์  
กรรมการและเลขานุการ

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา   
กรรมการ

พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล 
กรรมการ

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล
กรรมการ
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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า ประชุมร่วมกับส�านักการระบายน�้า เพื่อพิจารณางานการลอกท่อ
ระบายน�้าทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า ประชุมร่วมกับ
ส�านกัการระบายน�า้ เพือ่ตดิตามความคบืหน้าโครงการก่อสร้างอโุมงค์
ระบายน�้าจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา
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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า ประชุมร่วมกับส�านักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตามโครงการประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส�านักการจราจรและขนส่งที่ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ

คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับส�านักการระบายน�้า เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว
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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า ประชุมร่วมกับส�านักการระบายน�้า เพ่ือติดตามโครงการ ประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส�านักการระบายน�้าที่ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ
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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�า้ ประชมุร่วมกบัส�านกัการจราจรและ 
ขนส่ง เพื่อติดตามความคืบหน้าการด�าเนินโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว

คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�า้ ประชุมร่วมกบัส�านกัการจราจรและ 
ขนส่ง เพื่อพิจารณาการขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีของส�านัก
การจราจรและขนส่ง
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สรุปผลงาน
คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สภากรงุเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�า้ ในคราวประชมุสภากรงุเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุม

วิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๙ คน ดังนี้

๑. นายฉัตรชัย          พรหมเลิศ ประธานกรรมการ      

๒. พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์     ง่วนบรรจง รองประธานกรรมการ  

๓. นายชยาวุธ   ศิริยุทธ์วัฒนา กรรมการ 

๔. นายเชนทร์    วิพัฒน์บวรวงศ์ กรรมการ 

๕. พลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล กรรมการ      

๖. นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ กรรมการ  

๗. นายไพฑูรย์  ขัมภรัตน์ กรรมการ 

๘. นายนิรันดร์  ประดิษฐกุล กรรมการ 

๙. นายอภิรัตน์  ศิวพรพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. นายชัยวุฒิ   แจ้งจรัส นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒. นางสาวปนิตา  สุดสาคร นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

 

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ จ�านวน ๑ คณะ คือ

• คณะอนุกรรมการด้านการระบายน�้าและการบ�าบัดน�้าเสีย เพื่อพิจารณา ศึกษา ตรวจสอบ รับทราบปัญหา 

อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในงานด้านการระบายน�้าของกรุงเทพมหานคร โดยมีนายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา เป็น 

ประธานอนุกรรมการ



276 • รายงานกจิการของสภากรงุเทพมหานคร ประจ�าป ี๒๕๖๓

ผลการด�าเนินงาน
โดยผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ แบ่งภารกิจออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ การติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของส�านักและส�านักงานเขตต่าง ๆ

ด้านที่ ๒ การสนับสนุนงานด้านการบริหารและด้านนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

ด้านที่ ๓ การติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ซึ่งมีรายละเอียดของการด�าเนินงาน ดังต่อไปนี้

ด้านที่ ๑ การติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานและโครงการต่างๆ ของส�านัก
และส�านักงานเขตต่างๆ 
๑. งานการลอกท่อระบายน�้าทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับส�านักการระบายน�้า เพื่อติดตามความคืบหน้างานการลอกท่อระบายน�า้ทั้งหมด 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนที่จะถึงฤดูฝน โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 โครงการท�าความสะอาดท่อระบายน�้า ของส�านักการระบายน�้า ประจ�าวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ มีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้

๑. รายงานผลการล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�้าของกรุงเทพมหานคร (ส�านักและเขต)

  • ความยาวท่อระบายน�้าทั้งหมด จ�านวน ๖,๕๑๑,๑๕๘ เมตร (ถนน/ซอย ๗,๐๖๘ สาย)

  • แผนงานล้างท�าความสะอาดปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๓,๑๓๑,๓๐๔ เมตร (๕๕.๗๐%) (ถนน/ซอย ๓,๖๕๕ สาย)

   ๑) ใช้แรงงานลูกจ้าง จ�านวน ๑,๒๔๒,๒๐๐ เมตร (๑,๖๘๕ สาย)

   ๒) จ้างเหมาเอกชน จ�านวน ๑,๘๘๙,๑๐๔ เมตร (๑,๙๗๐ สาย)

  • ผลงานล้างท�าความสะอาดปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๑,๖๒๔,๘๖๒ เมตร (๕๑.๘๙%)

   ๑) ใช้แรงงานลูกจ้าง จ�านวน ๘๑๒,๑๔๙ เมตร (๖๕.๓๘%) (๑,๑๓๘ สาย)

   ๒) จ้างเหมาเอกชน จ�านวน ๘๑๒,๗๑๓ เมตร (๔๓.๐๒%) (๙๓๗ สาย) 

   โดยก�าหนดแผนงานแล้วเสร็จปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. รายงานผลการขุดลอกคูคลองและผลงานเปิดทางน�้าไหล

ก. ผลงานขุดลอกคูคลองโดยการจ้างเหมา

  • ส�านักงานเขต ๕๐ เขต จ�านวน ๗๑ คลอง เป้าหมาย ๖๗,๒๐๗ เมตร ท�าได้ ๓๘,๒๒๑ เมตร คิดเป็น ๕๗%

  • ส�านักการระบายน�้า จ�านวน ๙ คลอง เป้าหมาย ๒๓,๗๙๕ เมตร (ลงนามสัญญาแล้ว ๗ คลอง)

  • รวมจ�านวน ๘๐ คลอง เป้าหมาย ๙๑,๐๐๒ เมตร ท�าได้ ๓๘,๒๒๑ เมตร คิดเป็น ๔๒%

ข.  ผลงานการเปิดทางน�้าไหล 

  • ส�านักงานเขต ๕๐ เขต เป้าหมาย ๑,๒๗๓,๕๓๘ เมตร ท�าได้ ๘๙๑,๑๕๒ เมตร คิดเป็น ๗๐%

  • ส�านักการระบายน�้า เป้าหมาย ๒๑๔,๒๗๐ เมตร ท�าได้ ๘๕,๗๐๙ เมตร คิดเป็น ๔๐% 

  • รวมเป้าหมาย ๑,๔๘๗,๘๐๘ เมตร ท�าได้ ๘๙๐,๗๓๐ เมตร คิดเป็น ๖๖%

๓. กรณีการจ้างกรมราชทัณฑ์ด�าเนินการล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�้าของกรุงเทพมหานคร ขอชี้แจงให ้

คณะกรรมการฯ ทราบว่า เดิมส�านักการระบายน�้าท�าบันทึกข้อตกลงกับกรมราชทัณฑ์ให้สามารถรับงานจ้างบริการล้าง

ท�าความสะอาดท่อระบายน�้ากับกรุงเทพมหานครได้ แต่เน่ืองจากมีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ บงัคบัใช้  ส�านกัการระบายน�า้จงึไม่สามารถด�าเนนิการจัดจ้างกรมราชทณัฑ์ได้ ซึง่ในช่วงเวลาทีผ่่านมาส�านกั

การระบายน�้าได้ด�าเนินการจ้างเอกชนเพื่อล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�้าแทนการจ้างกรมราชทัณฑ์ และในข้อเท็จจริง
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ปรากฏว่าเป็นการจ้างในราคาต�า่กว่าราคากลางมาก ประกอบกบัปัจจุบนัได้มกีารประกาศใช้กฎกระทรวงก�าหนดพสัดแุละ 

วธิกีารจดัซ้ือจดัจ้างพัสดทุีร่ฐัต้องการส่งเสรมิหรอืสนบัสนนุ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่๒๙ มกราคม 

๒๕๖๓ ก�าหนดให้กรมราชทัณฑ์สามารถรับงานจ้างบริการที่ใช้ฝีมือแรงงานของผู้ถูกคุมขังได้ โดยหน่วยงานของรัฐจัดซื้อ 

จดัจ้างตามข้อ ๖ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หรอืหากหน่วยงานของรฐัไม่ประสงค์จะจัดซือ้จดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง หน่วยงาน 

ของรฐัจะใช้วธิปีระกาศเชิญชวนทัว่ไปหรอืวธิคีดัเลอืกก็ได้ จงึเป็นประเดน็ทีข่อน�าเรยีนต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ทราบความ

เป็นมาและพิจารณาว่าในการท่ีส�านักการระบายน�้าจะด�าเนินการจ้างกรมราชทัณฑ์ล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�้าของ

กรุงเทพมหานครนัน้ ควรทีจ่ะด�าเนนิการจ้างในราคาเดยีวกบัการจ้างเอกชนในปีท่ีผ่านมาหรอืไม่เพือ่ประโยชน์กบัทางราชการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑. คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็ว่า การจ้างกรมราชทณัฑ์ด�าเนนิการล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�า้ ทีผ่่านมาพบ

ว่ามปีระสิทธภิาพด ีควรสนบัสนนุด�าเนนิการจ้างอย่างต่อเนือ่ง แต่เนือ่งจากในปีทีผ่่านมามกีารจ้างเอกชนด�าเนนิการและได้

ราคาที่ต�่า คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่าควรด�าเนินการจ้างในราคาที่เป็นประโยชน์กับทางราชการหรือให้ด�าเนินการ

ต่อรองราคาลงมาเท่ากบัหรอืต�า่กว่าราคาดงักล่าว โดยมอบให้ส�านกัการระบายน�า้ประสานงานกบักรมราชทณัฑ์ให้ทราบถงึ

ข้อเทจ็จริงดงักล่าวโดยเรว็ เพือ่เร่งรดัการจ้างล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�า้ของกรุงเทพมหานครให้ทนัฤดฝูนทีจ่ะมาถงึ  

ซึ่งอาจจะต้องปรับแผนงานของส�านักการระบายน�้าจากส้ินสุดเดือนพฤษภาคมเป็นส้ินสุดภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 

ได้ต่อไป

๒. นอกจากแผนงานล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�า้ แผนงานขุดลอกคคูลอง จดัเกบ็วชัพชืเปิดทางน�า้ไหลประจ�าปี  

และแผนงานจ้างกรมราชทัณฑ์ล้างท่อระบายน�้าเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า เน่ืองจากสภาพ

เศรษฐกิจในปัจจุบันมีการจ้างแรงงานลดน้อยลง จึงขอให้ส�านักการระบายน�้า และส�านักงานเขต พิจารณาด�าเนินการขอ

จัดสรรงบประมาณเงินสะสมจ่ายขาด เพื่อด�าเนินการจ้างล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�้าและด�าเนินการขุดลอกคูคลอง

หรือเปิดทางน�้าไหลจัดเก็บวัชพืชส่วนท่ีเหลือ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมและเป็นการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น  

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศด้วยต่อไป

๓. ที่ผ่านมาพบว่าการด�าเนินงานของส�านักการระบายน�้าและส�านักงานเขต ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ทราบว่าจะมกีารล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�า้ การขดุลอกคคูลองต่างๆ จงึขอให้เพิม่มาตรการด้านการประชาสมัพนัธ์

ให้ชัดเจนและให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึง 

๒. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับส�านักการระบายน�้า เพื่อติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินการโครงการก่อสร้าง

อุโมงค์ระบายน�้าจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

สถานะโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา รายงาน ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ ด�าเนินการไปแล้ว ๑,๖๔๑ วัน คงเหลือ ๕๘๕ วัน โดยสรุปมีความคืบหน้าการก่อสร้างในแต่ละสถานที่ ดังต่อไปนี้

๑. อาคารรับน�้าบึงหนองบอน ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๕๕.๔๐ %

๒. อาคารรับน�้าคลองหนองบอน ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๕๓.๓๐ %

๓. อาคารรับน�้าคลองเคล็ด ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๔๒.๕๓ %

๔. อาคารรับน�้าคลองหลอด กม. ๓ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๕๐.๓๒ %

  ๔.๑ ปล่องรับน�้าซอยอุดมสุข ๕๖ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๙๕.๕๐ %

  ๔.๒ งาน Pipe Jacking ซอยอุดมสุข ๕๖ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๗.๒๕ %
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๕. อาคารรับน�้าคลองหลอด กม. ๒ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๖๓.๒๒ %

  ๕.๑ ปล่องรับน�้าซอยอุดมสุข ๔๒ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๙๕.๕๐ %

  ๕.๒ งาน Pipe Jacking ซอยอุดมสุข ๔๒ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๕๑.๖๐ %

๖. อาคารรับน�้าถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๕๔.๗๐ %

๗. อาคารรับน�้าถนนสุขุมวิท ๖๖/๑ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๔๐.๔๒ %

๘. สถานีสูบน�้าอุโมงค์บางอ้อ

  ๘.๑ สถานีสูบด้าน Inlet Shaft ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๔๐.๓๒ %

  ๘.๒ สถานีสูบด้าน Outlet Shaft ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๒๐.๕๓ %

๙. อาคารทิ้งน�้า ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๗๕.๕๐ %

๑๐. โรงงานผลิตชิ้นส่วนอุโมงค์ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๗๖.๒๓ %

๑๑. งานขุดเจาะอุโมงค์ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ๔๒.๙๒ %

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. โครงการก่อสร้างอโุมงค์ระบายน�า้จากบงึหนองบอนลงสู่แม่น�า้เจ้าพระยา มปัีญหาการรกุล�า้ทีย่งัไม่ได้จดัการให้

เรียบร้อย แต่ได้ของบประมาณไปด�าเนินการ ซึ่งควรจะต้องมีการพิจารณาก่อนอย่างรอบคอบรัดกุม ถ้าเร่งรัดการก่อสร้าง

แล้วยังไม่เสร็จตามเวลาที่สัญญาระบุ ก็จะต้องมีปัญหาเรื่องการขอขยายเวลาสัญญาออกไปอีก ดังน้ันในการด�าเนินงาน

โครงการอื่นๆ ต่อไปจะต้องวางแผนให้เรียบร้อยและรัดกุม เพื่อป้องกันปัญหาไว้ก่อนทุกด้าน และต้องทบทวนรูปแบบการ

ก่อสร้างอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการของบประมาณ

๒. ในระหว่างการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�า้ ก็ต้องเตรยีมความพร้อมในเส้นทางล�าเลยีงน�า้ไปยงัอุโมงค์ด้วย การปรับปรงุ  

ขดุลอกคคูลองควรอยูใ่นแผนงานทีห่ารอืร่วมกนั ควรท�างานกนัอย่างเป็นเอกภาพ วางแผนให้ชดัเจน ทันททีีอ่โุมงค์ระบายน�า้ 

ก่อสร้างเสรจ็เครอืข่ายการท�างานของคลองต่างๆ กต้็องสมบรูณ์ด้วย ไม่ให้เกดิปัญหาอปุสรรคในเรือ่งนี ้เรือ่งการรกุล�า้กต้็อง 

แก้ไขปัญหาแต่เนิ่นๆ ซึ่งสภาฯ ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ ส่วนส�านักการระบายน�้าก็ต้องบูรณาการแผนงาน 

ให้ดีที่สุดด้วย 

๓. ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จากการด�าเนินโครงการควรชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอุปสรรค 

ข้อจ�ากดัของโครงการด้วย เนือ่งจากลกัษณะของพืน้ท่ีในแต่ละโครงการของกรงุเทพมหานครมีความแตกต่างกนั เพือ่ความ

เข้าใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินโครงการ เช่น ปัญหาการจราจร เป็นต้น

๓. โครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส�านักการจราจรและขนส่งที่ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส�านักฯ ที่ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยสรุปได้ดังนี้

๑. ก่อสรา้งลฟิตส์�าหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิารของระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพมหานครตามแนวเส้นทางสมัปทาน 

  หมวด : ค่าที่ดิน

  โครงการ : ก่อสร้างลิฟต์ส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ตามแนว 

เส้นทางสัมปทาน

 งบประมาณ : ๒๕๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท

 ระยะเวลา : ๕ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 เป้าหมาย : ลฟิต์ส�าหรบัผูส้งูอายแุละคนพกิารของระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพมหานคร ตามแนวเส้นทางสัมปทาน
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ผลการด�าเนินงานระหว่างวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๓ – วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ รายงานถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

• ระยะเวลาด�าเนินการ ๔๕๐ วัน (เริ่มด�าเนินการ วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๓)

• ด�าเนินการไปแล้ว ๘๙ วัน คงเหลือเวลา ๓๖๑ วัน

สรุปความก้าวหน้างานโครงการลิฟต์ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

  งาน  ความก้าวหน้า

   ตามแผนงาน ท�าได้จริง เร็ว / ล่าช้า

๑.  สิ่งอ�านวยความสะดวกในสนาม และส�านักงานสนาม        ๑๗.๕๐% ๒๔.๖๔% +๗.๑๔%

๒. งานส�ารวจและรื้อย้ายสาธารณูปโภค ๑๕.๓๐% ๑๖.๗๙% +๑.๔๙%

๓. งานฐานรากและโครงสร้าง ค.ส.ล. - - -

๔. งานโครงเหล็กโครงสร้างลิฟต์และทางเดิน - - 

๕. งานจัดซื้อ (ไม่รวมงานติดตั้ง) ๒๕% ๓๕% +๑๐.๐๐%

๖. งานสถาปัตยกรรมตกแต่งและระบบไฟฟ้าควบคุม - - -

๗. งานทดสอบระบบลิฟต์และระบบอื่นๆ - - -

  % รวมความก้าวหน้าทั้งโครงการ ๙.๙๓% ๑๒.๔๔% +๒.๕๙%

๒.  โครงการพัฒนาการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม

  หมวด : รายจ่ายอื่น

  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม

  งบประมาณ : ๑๑๑,๙๘๕,๐๐๐ บาท

  ระยะเวลา : ๔ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๕)  

  เป้าหมาย :  • เรือไฟฟ้า ๗ ล�า

        • ความถี่ ๑๕ - ๓๐ นาที (ตามช่วงเวลา)

  วงเงินตามสัญญา : ๑๐๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท

  ระยะเวลา :  ๘๔๐ วัน 

  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ - ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕

  ขอบเขตงาน

  ๑. จัดหาเรือไฟฟ้าจ�านวน ๗ ล�า (ระยะเวลา ๑๘๐ วัน)

  ๒. ผู้บริหารจัดการระบบจะต้องจัดการเดินเรือให้เป็นระบบตามเงื่อนไข

  ๓. ระยะเวลาด�าเนินโครงการ ๘๔๐ วัน

  แผนการด�าเนินโครงการ

  •  ช่วงที่ ๑ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน (๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ - ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓) เดินเรือ ๒ ล�า (ดีเซล ๑ + ไฟฟ้า ๑)  

    จัดหาเรือไฟฟ้า ๗ ล�า

  •  ช่วงที่ ๒ ระยะเวลา ๖๖๐ วัน (๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓ - ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕) เดินเรือไฟฟ้า ๘ ล�า

   เส้นทางเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษม ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร จ�านวน ๑๑ ท่าเรือ
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ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ

  ปัญหาอุปสรรค   แนวทางแก้ไข

๑.  สภาพอากาศ (ช่วงมีฝนตกหนัก) ระดับน�้าในคลอง •  ประสานส�านกัการระบายน�า้ ควบคมุระดบัน�า้ให้สอดคล้อง

 มีระดับต�่า ไม่สามารถเดินเรือได้  กับช่วงเวลาให้บริการเดินเรือ

๒. สภาพอากาศ (ช่วงมีฝนตกหนัก) บดบังทัศนวิสัย • ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ใช้บริการทราบ กรณีไม่สามารถ 

 ในการเดินเรือ   เดินเรือได้

๓.  โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยายระยะทาง ๑๐.๕๐ กิโลเมตร

  หมวด : รายจ่ายอื่น

  ชื่อโครงการ : โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบ ส่วนต่อขยายระยะทาง ๑๐.๕๐ กิโลเมตร

  งบประมาณ : ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  ระยะเวลา : ๓๐ เดือน (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

  เป้าหมาย : ให้บริการเดินเรือตั้งแต่วัดศรีบุญเรืองถึงส�านักงานเขตมีนบุรี

  หมายเหตุ : ๑. อยู่ระหว่างจัดท�าขอบเขตงานคาดว่า จะลงนามสัญญาจ้างได้ภายใน ม.ค. ๒๕๖๔

       ๒. อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาด�าเนินการโครงการเป็น ๕ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)

  คาดว่า จะลงนามสัญญาได้ภายใน ธันวาคม ๒๕๖๓

  หมวด : รายจ่ายอื่น

  ชื่อโครงการ : ซื้อเรือไฟฟ้า ๑๒ ล�า

  งบประมาณ : ๙๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ได้รับงบกลางปี ๖๒)

  ระยะเวลา : ๒๐๐ วัน

  เป้าหมาย : ได้รับเรือไฟฟ้าจ�านวน ๑๒ ล�า

  หมายเหตุ : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บริษัท มาริอาร์ท จ�ากัด วงเงินสัญญา ๘๒,๘๙๙,๙๙๙.๙๖ บาท 

  อยู่ระหว่างจัดท�าร่างสัญญาคาดว่า จะลงนามสัญญาภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

  หมวด : ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ๘ ท่า

  งบประมาณ : ๒๖,๙๙๕,๐๐๐ บาท (ได้รับงบกลางปี ๖๓) ระยะเวลา : ๒๐๐ วัน

  เป้าหมาย : มีท่าเทียบเรือที่แข็งแรงปลอดภัยจ�านวน ๘ ท่า ส�าหรับการจัดการเดินเรือในคลองแสนแสบ 

        ส่วนต่อขยาย

  หมายเหตุ : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางคาดว่า จะลงนามสัญญาจ้างได้ภายในพฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔.  โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท�าแผนพัฒนาระบบการจัดการจราจร

  งบประมาณ : ๓๙,๘๖๐,๐๐๐.- บาท

  ระยะเวลาด�าเนินการ ๔๒๐ วัน

  ผลการด�าเนินงาน

  • ลงนามในสัญญา ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓

  • ผู้รับจ้าง บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

  ปัญหา/อุปสรรค : ไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างได้ตามแผนที่ก�าหนดเนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว  



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓ • 281

๕.  โครงการน�าสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้า 

   นครหลวง บริเวณถนนพระราม ๓ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์

  • ระยะทาง ๑๙.๒ กิโลเมตร

  • สัญญาเลขที่ ๒๒-๔๙-๖๒ ลงนามสัญญาวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒

  • เริ่มสัญญา ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๓

  • ระยะเวลาด�าเนินการ ๕๑๐ วัน 

  • วงเงินจ้าง ๑๐๕,๗๐๐,๐๐๐.- บาท

  • ผลงาน : ๖๐ % อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา 

๖.  โครงการน�าสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้า 

   นครหลวง บริเวณถนนรัชดาภิเษก – ถนนพระราม ๙ และบริเวณถนนรัชดาภิเษก - ถนนอโศก 

  • ระยะทาง ๒๒.๕ กิโลเมตร

  • สัญญาเลขที่ ๒๒-๒๗-๖๓ ลงนามสัญญาวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒

  • เริ่มสัญญา ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔

  • ระยะเวลาด�าเนินการ ๔๕๐ วัน 

  • วงเงินจ้าง ๖๗,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

  • ผลงาน : ๖๕ % อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา

๗.  โครงการติดตั้งระบบเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณแหล่งชุมชนและสถานที่ส�าคัญ  

   จ�านวนกล้องที่ติดตั้ง ๘๑ กล้อง

  • สัญญาเลขที่ ๒๒-๒๘-๖๓ ลงนามสัญญาวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒

  • เริ่มสัญญา ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๓

  • ระยะเวลาด�าเนินการ ๒๗๐ วัน 

  • วงเงินจ้าง ๙๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

  • ผลงาน : ๙๐ % อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา

  ติดตั้งระบบส�าหรับจ�ากัดอัตราความเร็วของยานพาหนะไม่เกิน  ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้แก่

  • ระบบตรวจจับภาพส�าหรับ ๑ เลน

  • ระบบตรวจจับภาพส�าหรับ ๒ เลน

  • ระบบตรวจจับความเร็ว

  • ระบบการประมวลผล

  • ระบบตรวจจับฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดปุ่มกด ในงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แบ่งออก 

    เป็น ๔ กลุ่มลักษณะ ดังนี้

   ๑. ลักษณะที่ ๑ กลุ่มโครงการน�าสายสื่อสารลงดิน 

   ๒. ลักษณะที่ ๒ กลุ่มโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขต ๖ กลุ่มโซน 

   ๓. ลักษณะที่ ๓ กลุ่มโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในจุดส�าคัญ

   ๔. ลักษณะที่ ๔ กลุ่มโครงการระบบโครงข่ายสื่อสาร 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. โครงการก่อสร้างลิฟต์ส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครตามแนวเส้นทาง

สมัปทาน ทีต้่องด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายในก�าหนดเวลาตามค�าพพิากษาของศาลปกครอง ถ้าไม่เป็นไปตามค�าพพิากษา

ของศาลปกครองจะต้องแถลงความคืบหน้าการด�าเนินการให้ศาลปกครองทราบด้วย

๒. ควรประชาสมัพันธ์โครงการพฒันาการเดนิเรอืในคลองผดงุกรงุเกษมให้ประชาชนทราบด้วยการประชาสมัพนัธ์

โครงการต่างๆ ทีม่ปีระโยชน์ต่อประชาชนของกรงุเทพมหานครยงัน้อยเกนิไป จงึควรมกีารประชาสมัพนัธ์เชงิรกุให้ประชาชน

ทราบโดยทั่วถึงล่วงหน้า

๓. โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย มีปัญหาอุปสรรคหลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น การสร้างเขื่อน

บริเวณคลองบางชัน มีปัญหาผู้รับจ้างท้ิงงาน ดังน้ัน ควรมีการหารือปัญหานี้กับส�านักการระบายน�้า ถ้าการสร้างเขื่อน 

ยงัไม่เสร็จอาจไม่สามารถเดนิเรอืได้ เนือ่งจากจะเกิดคลืน่รบกวนประชาชนทีอ่าศัยอยูบ่รเิวณคลองบางชนั ซึง่ตามข้อบญัญตั ิ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๗ ระบุไว้ว่า “ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณยังมิได้ก่อหนี้ 

ผูกพัน แต่มีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ให้ขอความเห็นชอบจากสภา

กรุงเทพมหานครกันเงินได้อีกไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ หากพ้นก�าหนดดังกล่าวให้เป็นอันพับไป” ดังนั้น ถ้าโครงการนี้ไม่

สามารถก่อหนี้ผูกพันได้อาจต้องถูกยกเลิกโครงการตามข้อบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าว

๔. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว 
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านกัการระบายน�า้ ส�านกังานเขต กรมธนารกัษ์ และสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน 

(องค์การมหาชน) หรือ พอช. เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว โดยสรุปได้ดังนี้

จากวิกฤตน�้าท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี ๒๕๕๔ รัฐบาลจึงมีแผนการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่

ริมคลองในคลองสายหลักของกรุงเทพฯ และก่อสร้างเขื่อนระบายน�้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้า-ป้องกันน�้าท่วม  

เริม่ด�าเนนิการในคลองลาดพร้าวเป็นแห่งแรกในปี ๒๕๕๙ โดยให้สถาบันพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) หรอื พอช. 

จดัท�าแผนการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัชมุชนรมิคลองทีต้่องรือ้ย้ายออกจากแนวคลองและแนวเขือ่นในพืน้ที ่๕๐ ชมุชน ๗ เขต คือ 

เขตสายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน จตุจักร ห้วยขวาง และวังทองหลาง รวม ๗,๐๖๙ ครัวเรือน 

การด�าเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว

๑. กลุ่มเป้าหมาย

  มีกลุ่มเป้าหมายการด�าเนินการ ๕๐ ชุมชน ๗,๐๖๙ ครัวเรือน แบ่งพื้นที่ด�าเนินงานที่มีชุมชนต้องพัฒนาที่อยู่

อาศัยเป็น ๕ พื้นที่ ๗ เขต คือ พื้นที่ ๑ เขตสายไหม ๑,๔๕๔ ครัวเรือน พื้นที่ ๒ เขตหลักสี่และดอนเมือง ๑,๓๕๖ ครัวเรือน 

พื้นที่ ๓ เขตบางเขน ๑,๔๖๙ ครัวเรือน พื้นที่ ๔ เขตจตุจักร ๑,๒๘๓ ครัวเรือน และพื้นที่ ๕ เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 

๑,๕๐๗ ครัวเรือน     

๒.  ผลการด�าเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

  ๒.๑  กลุ่มทีด่�าเนนิการได้แล้ว ๓๕ ชมุชน ๓,๔๒๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๔๘.๓๙  ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมด 

จ�าแนกเป็น

     • บ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓,๐๐๗ ครัวเรือน

     • บ้านอยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้าน ๘๘ ครัวเรือน

     • พื้นที่รื้อย้ายแล้วพร้อมก่อสร้างบ้าน ๓๒๖ ครัวเรือน

  ๒.๒ กลุม่ทีย่งัไม่เข้าร่วม (ไม่ร้ือบ้านเดมิ) และเป็นอปุสรรคกบัการด�าเนนิโครงการ ประมาณ ๑,๔๐๐ ครัวเรอืน  

คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๑ ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด กลุ่มนี้มีการกระจายตัวอยู่ในหลายชุมชน ในกรณีที่มีไม่มากชุมชนจะ
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สามารถวางแผนรื้อย้ายและสร้างบ้านได้เป็นเฟส แต่ในชุมชนที่มีจ�านวนมากหรือมีแกนน�าหลักคัดค้านโครงการ จะไม่

สามารถด�าเนินโครงการได้

  ๒.๓  กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ (ไม่สามารถก่อสร้างบ้านใหม่ได้ เน่ืองจากติดบ้านเดิมของกลุ่มท่ีไม่เข้าร่วม) 

ประมาณ ๒,๒๔๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

๓.  ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน

  ๓.๑ มีกลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมโครงการที่ไม่ยินยอมรื้อบ้านกระจายตัวอยู่เกือบทุกชุมชนประมาณ ๑,๔๐๐  

ครัวเรือน ท�าให้บางชุมชนไม่สามารถด�าเนินการได้ หรือบางชุมชนต้องด�าเนินการเป็นเฟส ๆ หรือตามพื้นที่ที่สามารถ 

รื้อย้ายได้จริง ไม่สามารถก่อสร้างได้พร้อมกันทั้งชุมชน

  ๓.๒  มนีกักฎหมายนอกพืน้ทีห่รอืในบางกรณเีป็นนกัการเมอืงท้องถิน่ให้ข้อมลูทีบ่ดิเบอืนหรอืชกัจงูให้ประชาชน

คัดค้านโครงการ

  ๓.๓  การด�าเนินตามกฎหมายกับผู้ไม่ยอมรื้อบ้านใช้ระยะเวลานาน ทั้งกรณีท่ีมีการด�าเนินคดีทางอาญาโดย

กรมธนารักษ์ และการใช้ค�าสั่งทางปกครองของส�านักงานเขต (ปว.๔๔ และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร) ท�าให้โครงการในชุมชน 

ไม่สามารถสร้างได้ตามแผนและผงั รวมถงึไม่สามารถน�าไปใช้เป็นกรณตีวัอย่างเพือ่สร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องให้กบัผูต่้อต้าน 

ไม่เข้าร่วมโครงการได้ทันเวลา

  ๓.๔  บางชุมชนหยดุด�าเนนิการตามแผนงานเพราะขาดความไม่มัน่ใจในความชดัเจนของแผนการก่อสร้างเขือ่น

ของส�านักการระบายน�้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งหยุดด�าเนินการตอกเสาเข็มตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๒

  ๓.๕  คณะกรรมการ/อนกุรรมการ/คณะท�างานซึง่เป็นกลไกร่วมในการก�ากบัตดิตามการก่อสร้างเขือ่นและการ

พฒันาทีอ่ยูอ่าศยั หรือคลีค่ลายปัญหาข้อตดิขดัยตุลิงหลงัจากเริม่รฐับาลชุดใหม่ ท�าให้ไม่มกีลไกก�ากบัตดิตามทีจ่ะช่วยเร่งรดั

การด�าเนินการ

๔.  แนวทางการแก้ไขปัญหา

  ๔.๑ การสื่อสารต่อสาธารณะเรื่องผลการด�าเนินคดีต่อผู้คัดค้านของกรมธนารักษ์ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง

ให้กับประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังเข้าใจผิดจากข้อมูลที่ถูกบิดเบือนว่าสามารถอยู่อาศัยต่อไปได้หรือสามารถ 

เรียกร้องค่าชดเชยจากโครงการได้ เป็นต้น

  ๔.๒ การเร่งด�าเนินการก่อสร้างเขื่อนริมคลองของส�านักการระบายน�้า กรุงเทพมหานคร โดยเร่งด�าเนินการ

ในส่วนที่ส�านักการระบายน�้าส่งมอบให้กับผู้รับเหมาแล้ว และส�านักการระบายน�้าวางแผนร่วมกับ พอช. ในการเปิดพื้นที่

ก่อสร้างใหม่ เพื่อจะได้สามารถวางแผนรื้อย้ายและก่อสร้างบ้านไปพร้อมกับการก่อสร้างเขื่อน และท�าให้ประชาชนเกิด

ความเชื่อมั่นในโครงการ

     ทั้งนี้ ส�านักการระบายน�้าได้แจ้งว่าจะเริ่มด�าเนินการก่อสร้างเขื่อนภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓  

ทั้งในพื้นที่เดิมและเปิดพื้นที่ก่อสร้างใหม่ โดยเริ่มจากชุมชนลาดพร้าวประชาอุทิศ และชุมชนริมคลองบางซ่ือรัชดา  

เขตห้วยขวาง หลังจากนั้นจึงจะเร่งรัดผู้รับเหมาเข้าท�างานในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

  ๔.๓  นายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการส่ิงก่อสร้างรุกล�้าล�าน�้าสาธารณะ เมื่อวันที่ 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการท�างาน โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 

เป็นประธานกรรมการ

     กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ท�าหน้าที่สนับสนุนการให้เช่าที่ดินราชพัสดุในระยะยาว เพื่อให้เกิด 

ความมั่นคงในการอยู่อาศัยของชุมชนแออัดในอัตราค่าเช่าราคาถูก โดยเน้นการผ่อนปรนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อเอื้อต่อการปรับปรุงก่อสร้างและพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชน จากการส�ารวจพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย

ร่วมกันสถาบันพัฒนาองค์การชุมชน (พอช.) และส�านักงานเขต มี ๕๐ ชุมชน ๗ เขต คือ เขตสายไหม ดอนเมือง หลักสี่ 
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บางเขน จตุจักร ห้วยขวาง และวังทองหลาง รวม ๗,๐๖๙ ครัวเรือน และมีชุมชนที่ไม่สามารถอยู่ในพื้นที่เดิมได้ จ�านวน 

๙ ชุมชน ๑,๐๐๒ ครัวเรือน ชุมชนที่เช่าอยู่ในพื้นที่เดิม จ�านวน ๔๑ ชุมชน ๕,๐๐๐ กว่าครัวเรือน ขณะนี้กรมธนารักษ์ได้

ด�าเนินการจัดให้เช่าพื้นที่ทั้งหมด ๓๘ ชุมชน ๔,๖๙๕ ครัวเรือน และมีชุมชนที่ยังไม่สามารถจัดให้เช่าพื้นที่ได้ ๓ ชุมชน คือ 

ชุมชนเพิ่มสินถมยา ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ และชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง เขตบางเขน 

ส�าหรับผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการหรือผู้ท่ีไม่ยอมรื้อถอน กรมธนารักษ์ได้ด�าเนินการทางกฎหมายร้องทุกข์กล่าวโทษ 

ตามมาตรา ๓๖๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙, ๑๐๘ ทวิ 

โดยในชั้นของเจ้าพนักงานสอบสวน ได้สอบสวนและสรุปส�านวนส่งส�านักงานอัยการสูงสุดแล้วจ�านวน ๗๓ ราย 

ซึ่งสรุปผลทางกฎหมาย ดังนี้ 

๑.  ส�านักงานอัยการสูงสุด (โจทก์) ส่งฟ้องศาลอาญา จ�านวน ๒๖ ราย 

    ๑.๑  กระทรวงการคลัง (โจทก์) ชนะคดี จ�านวน ๑๐ ราย

    ๑.๒  อยู่ระหว่างการขึ้นพิจารณาคดี จ�านวน ๑๖ ราย

๒.  อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ จ�านวน ๓๙ ราย

๓.  ผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย จ�านวน ๔ ราย

๔. ผู้ต้องหาขอประนีประนอมยอมความ จ�านวน ๔ ราย

  • เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศาลอาญาพิจาณาแล้วคู่ความไม่สามารถไกล่เกล่ีย ประนีประนอมกันได้  

จึงก�าหนดให้สืบพยาน ๒๖ คดี โดยออกหมายนัดสืบพยาน ได้แก่ กรมธนารักษ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)  

ส�านักการระบายน�้า และจ�าเลยทั้ง ๒๖ ราย ในช่วงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นมา  

 เขต บ้าน อยู่ใน ยินยอม ไม่ รื้อแล้ว ยังไม่รื้อ อยู่นอก ยินยอม ไม่ รื้อแล้ว ยังไม่ 
  รุกล�้า แนว  ยินยอม   แนว  ยินยอม  รื้อ 

บางเขน ๑,๐๗๗ ๔๗๑ ๓๘๘ ๑๑๓ ๑๔๒ ๒๑๖ ๖๐๖ ๓๙๐ ๒๑๖ ๑๔๔ ๒๔๖

ลาดพร้าว ๑๐ ๑๐ ๑๐ - ๑๐ - - - - - -

สายไหม ๑,๔๓๔ ๗๖๒ ๗๖๐ ๒ ๗๕๖ ๒ ๖๖๙ ๔๗๕ ๑๙๔ ๑๗๓ ๓๐๒

จตุจักร ๑,๑๓๕ ๗๗๗ ๕๕๒ ๒๒๕ ๓๒๒ ๒๓๐ ๓๕๘ ๒๔๖ ๑๑๒ ๑๖๔ ๘๑

ห้วยขวาง ๑,๕๖๘ ๑,๐๗๐ ๑,๐๓๗ ๓๓ ๑๒๕ ๙๑๒ ๔๙๘ ๔๕๔ ๔๔ ๘๖ ๓๖๘

วงัทองหลาง ๑๒๔ ๑๒๔ ๑๒๓ ๑ ๑๒๐ ๓ - - - - -

ดอนเมือง ๓๕๑ ๑๕๙ ๑๐๓ ๕๖ ๑๐๓ ๐ ๑๙๒ ๗๗ ๑๑๕ ๑๙ ๕๘

หลักสี่ ๙๔๒ ๓๘๘ ๓๒๗ ๖๑ ๒๐๑ ๑๒๖ ๕๕๔ ๕๓๙ ๑๕ ๑๓๙ ๔๐๐

 รวม ๖,๖๓๘ ๓,๗๖๑ ๓,๓๐๐ ๔๙๑ ๑,๗๗๙ ๑,๔๘๙ ๒,๘๗๗ ๒,๑๘๑ ๖๙๖ ๗๒๖ ๑,๔๕๕

ข้อมูลบ้านรุกล�้าคลองลาดพร้าว
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โครงการก่อสร้างเขือ่นคลองลาดพร้าว ผูร้บัจ้าง บรษิทั รเิวอร์ เอนจเินยีริง่ จ�ากดั เริม่ต้นสญัญา ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙  

ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๘๘๕ วัน สิ้นสุดสัญญา ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ผลการด�าเนินงานตามแผนงาน ๙๓.๕ เปอร์เซ็นต์  

ผลงานที่ท�าได้ ๔๗.๕ เปอร์เซ็นต์

ผลงานเฉพาะตอกเสาเข็ม 

 พื้นที่ก่อสร้าง ความยาว ตอกเสาเข็มแล้ว จ�านวนเสาเข็มทั้งหมด ตอกเสาเข็มแล้ว
  (เมตร) (เมตร) (ต้น) (ต้น)

 ส่งมอบพื้นที่แล้ว ๒๔,๖๔๐ ๒๓,๓๕๐ ๓๒,๗๐๐ ๓๑,๐๔๔ 

 ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ๒๐,๖๖๐ - ๒๗,๓๐๐ ประมาณ ๙๕%

 รวม ๔๕,๓๐๐  ๖๐,๐๐๐ (ของพื้นที่ส่งมอบแล้ว)

ปัญหาอุปสรรค

๑. การส่งมอบพื้นที่ไม่ต่อเนื่อง ซ่ึงเกิดจากยังมีผู้รุกล�้าไม่ให้ความร่วมมือในการด�าเนินการโครงการกระจายตัว

อยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเจรจาท�าความเข้าใจ ควบคู่กับการใช้มาตรการ 

ด้านกฎหมาย

๒.  ผู้รับจ้างท�างานล่าช้า ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีการติดตามและประชุมเร่งรัดการท�างานของผู้รับจ้างทุกสัปดาห์ 

พื้นที่อยู่ระหว่างการท�างานก่อสร้าง

๑. พื้นที่เขตสายไหม ด�าเนินงานติดตั้งแผงกันดิน งานทางเดินหลังเขื่อน และติดตั้งราวกันตกแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่

ระหว่างด�าเนินงานขุดลอกคลอง (บริเวณสะพานดวงมณี) 

๒. พื้นที่เขตดอนเมือง 

  • หลังรั้ว ทอ. : งานติดตั้งแผงกันดิน งานทางเดินหลังเขื่อนแล้วเสร็จ

  • ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา : อยู่ระหว่างด�าเนินการติดตั้งแผงกันดินและทางเดินหลังเขื่อน 

๓.  บริเวณหลังตลาดสะพาน ๒ เขตวังทองหลาง อยู่ระหว่างด�าเนินการติดตั้งแผงกันดินและงานทางเดินหลังเขื่อน

๔.  ชุมชนสะพานไม้ ๑ เขตหลักสี่ อยู่ระหว่างด�าเนินการติดตั้งแผงกันดินและงานทางเดินหลังเขื่อน 

๕.  คลองชวดใหญ่ เขตห้วยขวาง อยู่ระหว่างด�าเนินการติดตั้งแผงกันดินและงานทางเดินหลังเขื่อน

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

โครงการก่อสร้างเข่ือนคลองลาดพร้าว การด�าเนินงานมีความล่าช้ามาก เนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่สามารถ 

ส่งมอบพื้นที่ให้กับบริษัทผู้รับจ้างได้เพราะยังมีบ้านเรือนที่รุกล�้าทั้งในแนวเขื่อนและนอกแนวเขื่อน 

โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรื้อย้ายบ้านเรือนที่รุกล�้าคือส�านักงานเขตได้มีการเจรจาท�าความเข้าใจและ

ด�าเนินการตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ แล้วก็ตาม ซึ่งผู้บุกรุกเหล่านี้ได้รุกล�้าพื้นที่สาธารณะอย่างชัดเจน ดังนั้น

กรุงเทพมหานครควรใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง โดยแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้บุกรุก ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๐ และประมวลกฎหมายทีด่นิ มาตรา ๙, ๑๐๘ ทว ิถ้าหากไม่ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจรงิจงั  

จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินโครงการของรัฐไม่บรรลุผลส�าเร็จ เน่ืองจากการด�าเนินคดีทางแพ่งขั้นตอนการพิจารณา 

ค่อนข้างยืดเยื้อและอ�านาจในการต่อรองน้อยมาก รวมถึงน�าเสนอข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานแก่คณะท�างาน

ขับเคลื่อนเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป
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๕. โครงการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส�านักการระบายน�้าที่ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักการระบายน�้า เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส�านักฯ ที่ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยสรุปได้ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน�้าท่วมริมแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณซอยราษฎร์บูรณะ ๓ จ�านวน ๑๒,๓๑๕,๐๒๖ 

บาท ผลงานที่ท�าได้ ๑๐๐% แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (อยู่ระหว่างขอเบิกเงินค่างานงวดที่ ๒ (สุดท้าย))

๒.  โครงการก่อสร้างเข่ือนก้ันน�้าเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ด�าเนินการโดย 

บริษัท เดชากร เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด งบประมาณทั้งสิ้น ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) จ�านวน 

๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลงานที่ท�าได้ ๐% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง)

๓. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด จ�านวน ๑๖๖,๘๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ

ทั้งสิ้น ๒,๒๒๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท  (งบ กทม. ๕๐% งบอุดหนุน ๕๐%) ระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) 

  ขณะนี้อยู่ระหว่างขายแบบระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

  ก�าหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ก�าหนดเปิดซองวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

๔.  โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด 

จ�านวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบ กทม. ๕๐% งบอุดหนุน ๕๐%) ระยะเวลา ๖ ปี 

(๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) อยู่ระหว่างพิจารณาขอแก้ไขรายละเอียดและชื่อของโครงการ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับแนวทางการ

จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.  โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ จ�านวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ผลงานที่ท�าได้ ๗๙.๗๐% 

  ปัญหาอุปสรรค 

  • ติดปัญหาความล่าช้าในการจัดหาและส่งเครื่องสูบน�้า เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๖. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา จ�านวน ๑,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  สถานะโครงการ อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันได้ผลงาน ๖๖.๘๓๗ % จากแผนงาน ๖๒.๒๐๙%  

เร็วกว่าแผนงาน ๔.๖๒๘% คาดว่าจะแล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๗. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น�้า

เจ้าพระยา จ�านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  สถานะโครงการ อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันได้ผลงาน ๖๖.๘๓๗ % จากแผนงาน ๖๒.๒๐๙ %  

เร็วกว่าแผนงาน ๔.๖๒๘ %

๘. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน�้าคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว 

ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว ๑๓๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๐๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบ กทม. ๕๐% งบอุดหนุน ๕๐%) ระยะเวลา  

๔ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๖)

  สถานะโครงการ อยูร่ะหว่างด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างตามระเบยีบฯ ประกาศเชญิชวน (ขายแบบ) ๒๘ ก.ย. – ๒๘ 

ต.ค. ๒๕๖๓ (e-bidding) ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓ คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

๙.  โครงการจ้างทีป่รกึษาควบคมุการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอโุมงค์ระบายน�า้คลองแสนแสบจากอโุมงค์ระบายน�า้ 

คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว ๑๓๐ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบ กทม. ๕๐ % 

งบอุดหนุน ๕๐ %) ระยะเวลา ๖ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาภายใน

เดือนมกราคม ๒๕๖๔
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๑๐. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา งบประมาณ 

๙,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบ กทม. ๓๐ % งบอุดหนุน ๗๐ %) ระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) อยู่ระหว่างขั้นตอน

การด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๑. โครงการจ้างควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว 

ลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบ กทม. ๓๐ % งบอุดหนุน ๗๐ %) ระยะเวลา ๘ ปี (๒๕๖๓ - 

๒๕๗๐) อยูร่ะหว่างพจิารณาขอแก้ไขรายละเอยีดและชือ่ของโครงการฯ เนือ่งจากไม่สอดคล้องกบัแนวทางการจดัจ้างตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ส�านักการระบายน�้าควรเร่งด�าเนินโครงการต่าง ๆ เนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ

ฉบับใหม่ ได้ก�าหนดว่าโครงการท่ียังไม่ก่อหน้ีผูกพัน สามารถกันเงินได้อีกไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ หากพ้นก�าหนด 

ดงักล่าวให้เป็นอนัพับไป และสอดคล้องกบัพระราชบญัญตัวิินยัการเงนิการคลังของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ หากหน่วยงานด�าเนนิการ 

ล่าช้าจนงบประมาณตกไปจะท�าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอาจจะถือเป็นความบกพร่องที่อาจถูกด�าเนินการ

ทางวินัยได้ ประกอบกับปีที่ผ่านมาส�านักการระบายน�้ามีการขออนุมัติใช้เงินยืมสะสมจ่ายขาด เพื่อด�าเนินโครงการ  

ซึ่งการขอใช้เงินยืมสะสมจ่ายขาดจะมีวิธีการงบประมาณที่เคร่งครัดมากกว่างบประมาณปกติ ซ่ึงจะต้องเบิกจ่ายให ้

แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือถ้าด�าเนินการไม่ทันต้องเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป ซ่ึงจะไม่ใช่แค่ 

การก่อหนี้ผูกพันเหมือนกับงบประมาณปกติ 

๖. ความคืบหน้าการด�าเนินโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว 
คณะกรรมการฯ ได้ประชมุร่วมกบัส�านกัการจราจรและขนส่ง เพือ่ตดิตามความคืบหน้าการด�าเนนิโครงการรถไฟฟ้า

ส่วนต่อขยายสายสีเขียว โดยสรุปได้ดังนี้ 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวมีสถานีทั้งหมด ๖๑ สถานี ระยะทางรวม ๖๗.๔๕ กิโลเมตร 

แนวเส้นทางหลัก แบ่งเป็น ๒ เส้นทาง ได้แก่

• สายสุขุมวิท (หมอชิต – อ่อนนุช) ๑๘ สถานี ระยะทาง ๑๗.๐๐ กิโลเมตร

• สายสีลม (สนามกีฬาแห่งชาติ – สะพานตากสิน) ๗ สถานี ระยะทาง ๖.๕๐ กิโลเมตร

แนวเส้นทางส่วนต่อขยายที่ ๑ แบ่งเป็น ๓ เส้นทาง ได้แก่

• สายสีลม ช่วงที่ ๑ (สะพานตากสิน – วงเวียนใหญ่) ๒ สถานี ระยะทาง ๒.๒๐ กิโลเมตร 

• สายสุขุมวิท (อ่อนนุช – แบริ่ง) ๕ สถานี ระยะทาง ๕.๒๕ กิโลเมตร

• สายสีลม ช่วงที่ ๒ (วงเวียนใหญ่ – บางหว้า) ๔ สถานี ระยะทาง ๕.๓๐ กิโลเมตร

แนวเส้นทางส่วนต่อขยายที่ ๒ แบ่งเป็น ๒ เส้นทาง ได้แก่

• ช่วงเขียวใต้ (แบริ่ง – เคหะฯ) ๙ สถานี ระยะทาง ๑๒.๘๐ กิโลเมตร

• ช่วงเขียวเหนือ (หมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต) ๑๖ สถานี ระยะทาง ๑๘.๔๐ กิโลเมตร 

แผนการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสถานีที่เหลือของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต (N๙ – N๒๔) ระยะทาง ๑๙ กิโลเมตร จ�านวน ๑๖ สถานี มี Park & Ride ๒ แห่ง

มูลค่าโครงการ

• งานโยธาและงานระบบราง ๓๙,๗๓๐ ล้านบาท

• งานติดตั้งระบบเดินรถ ๘,๙๑๒ ล้านบาท
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แผนการเปิดให้บริการ

ระยะที่ ๑ เปิดให้บริการสถานีห้าแยกลาดพร้าว (N๙) เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ระยะที่ ๒ เปิดให้บริการสถานีพหลโยธิน ๒๔ ถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (N๑๐ – N๑๓) เมื่อวันที่ ๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๒

ระยะที่ ๓ ก�าหนดเปิดให้บริการสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N๑๓ – N๑๗) 

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

ระยะที่ ๔ ก�าหนดเปิดให้บริการเต็มเส้นทางเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

ส�าหรับการเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงที่ ๒ ยังไม่มีการเก็บค่าโดยสาร

อัตราค่าโดยสารในปัจจุบัน 

แนวเส้นทางสายหลัก (ส่วนสัมปทาน) ระยะทาง ๒๓.๕ กิโลเมตร อัตราค่าโดยสาร ๑๖ - ๔๔ บาท ซึ่งเป็นไปตาม

โครงสร้างของค่าโดยสารในสัญญาสัมปทานเดิม ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอ�านาจในการพิจารณาประกาศ

ส่วนต่อขยายช่วงที่ ๑ 

• ส่วนต่อขยายสายสีลม ช่วงสะพานตากสิน – สถานีวงเวียนใหญ่

• ส่วนต่อขยายสายสีลม ช่วงสถานีวงเวียนใหญ่ – สถานีบางหว้า

• ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ช่วงสถานีอ่อนนุช – สถานีแบริ่ง

อัตราค่าโดยสาร ๑๕ บาทตลอดเส้นทาง ถ้าประชาชนโดยสารรถไฟฟ้าในส่วนสัมปทานกับส่วนต่อขยายช่วงที่ ๑ 

รวมแล้วจะเสียค่าโดยสาร ๕๙ บาท

ส่วนต่อขยายช่วงที่ ๒

• ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ

• ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

ส�าหรับส่วนต่อขยายช่วงท่ี ๒ ยังไม่มีการเก็บค่าโดยสาร เนื่องจากอยู่ระหว่างพิจารณาน�าเสนอทางเลือกการ 

เก็บค่าโดยสารต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าถ้าเก็บค่าโดยสารตามข้อเท็จจริงหรือตามแนวทางที่ 

กรงุเทพมหานครศึกษาไว้จะส่งผลกระทบต่อประชาชนมาก เพราะว่าทกุช่วงไม่ว่าจะส่วนสมัปทาน ส่วนต่อขยาย ๑ และ ๒  

จะต้องมีค่าแรกเข้าทุกช่วง ท�าให้ราคาค่าโดยสารสูงสุดอยู่ที่ประมาณ ๑๕๘ บาท ดังนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ได้สัง่การให้มกีารทบทวนอตัราโครงสร้างค่าโดยสารเพ่ือพจิารณางดเว้นค่าแรกเข้าโดยให้เกบ็ค่าแรกเข้าเพยีงครัง้เดยีว และ

ประกอบกับช่วงเวลานั้นอยู่ระหว่างการด�าเนินการตามค�าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยก�าหนดให้มี

คณะกรรมการขึน้มาเพือ่เจราจาเรือ่งการแก้ไขสญัญาสมัปทาน รวมทัง้อตัราโครงสร้างค่าโดยสารด้วย ซึง่น่าจะเป็นไปตาม 

ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้นโยบายไว้ คือตลอดเส้นทางตั้งแต่ส่วนสัมปทาน ส่วนต่อขยาย ๑ และ ๒ ค่าโดยสาร 

ไม่เกิน ๖๕ บาท 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ส�านักการจราจรและขนส่งควรเร่งด�าเนินการเก่ียวกับกระบวนการก�าหนดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

ส่วนต่อขยายช่วงที ่๒ เพือ่ให้สามารถจดัเก็บค่าโดยสารได้รวดเรว็ขึน้ ปัจจบุนัยงัไม่มกีารเกบ็ค่าโดยสาร โดยเปิดให้บรกิารฟรี  

ถึงแม้ว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์แต่ก็เป็นการได้ประโยชน์โดยที่กรุงเทพมหานครจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย 

ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นในการพิจารณาด�าเนินการควรค�านึงถึงความมั่นคงขององค์กรอย่างกรุงเทพมหานครด้วย
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ด้านที่ ๒ การสนับสนุนงานด้านการบริหารและด้านนิติบัญญัติเพ่ือขับเคลื่อน
ภารกิจของกรุงเทพมหานคร    
๑. การขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีของส�านักการจราจรและขนส่ง

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักการจราจรและขนส่ง เพื่อพิจารณารายการขอความเห็นชอบขยายเวลา

เบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีของส�านักฯ โดยสรุปได้ดังนี้

๑.๑ พิจารณารายการขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีข้อมูลโดยสรุปดังต่อไปนี้

   ๑. ก่อสร้างลิฟต์ส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ตามแนวเส้นทาง

สัมปทาน

     วงเงินตามสัญญา : ๙,๙๓๗,๐๐๐.-  บาท 

     จ�านวนเงินที่ขอขยาย : ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

     ผู้รับจ้าง : บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จ�ากัด

       บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จ�ากัด

       บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

     วันที่ลงนาม : ๒๒ มิ.ย. ๖๓ วันที่สิ้นสุดสัญญา : ๑๔ ต.ค. ๖๖

     ผลการด�าเนินงาน : ความคืบหน้า ๕.๑ % ตามแผนงาน

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา

   ๒. ก่อสร้างลฟิต์ส�าหรบัผูส้งูอายแุละคนพกิารของระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพมหานคร ตามแนวเส้นทางสัมปทาน

     วงเงินตามสัญญา : ๒๔๐,๙๐๐,๐๐๐.- บาท 

     จ�านวนเงินที่ขอขยาย : ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

     ผู้รับจ้าง : บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด   

     วันที่ลงนาม : ๒๒ ก.ค. ๖๓ วันที่สิ้นสุดสัญญา : ๑๔ ต.ค. ๖๔

     ผลการด�าเนินงาน : อยู่ระหว่างด�าเนินการส�ารวจและประสานหน่วยงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา

     ความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการก่อสร้างลิฟต์ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

     สรุปความก้าวหน้าคือ ตามแผนงาน ๒.๔๗ % ท�าได้จริง ๓.๗๓ % เร็วกว่าแผนงาน ๑.๒๖%

     • เบิกเงินงวดแรกประมาณเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จ�านวน ๓๙,๖๐๐,๙๐๖ บาท
   

   ๓. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม

     ขยายระยะเวลาจากเดิม ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) เป็น ๔ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

     วงเงินตามสัญญา : ๑๐๖,๒๐๐,๐๐๐.-  บาท 

     จ�านวนเงินที่ขอขยาย : ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

     ผู้รับจ้าง : บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด   

     วันที่ลงนาม : ๒๙ พ.ค. ๖๓ วันที่สิ้นสุดสัญญา : ๑๖ ก.ย. ๖๕

     ผลการด�าเนินงาน : อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเอกสารในการส่งมอบงานของ

     ผู้รับจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ใน ต.ค. ๒๕๖๓ 

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา
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   ๔. จัดหาพร้อมติดตั้งระบบเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณแหล่งชุมชนและสถานที่ส�าคัญ

     วงเงินตามสัญญา : ๙๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 

     จ�านวนเงินที่ขอขยาย : ๙๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

     ผู้รับจ้าง : บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ�ากัด   

     วันที่ลงนาม : ๒๕ ธ.ค. ๖๒ วันที่สิ้นสุดสัญญา : ๒๐ ก.ย. ๖๓

     หมายเหตุ วงเงนิโครงการ จ�านวน ๙๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้รบังบประมาณแล้วจ�านวน ๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

คงขาดงบประมาณจ�านวน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

     ผลการด�าเนินงาน : อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา มีผลด�าเนินงานร้อยละ ๘๕.๘๐

     เหตุผลความจ�าเป็น : ด�าเนินงานติดตั้งระบบตรวจวัดความเร็ว (เรดาร์) ไม่ได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่าง 

การพจิารณาอนญุาต จากส�านกังาน กสทช. เนือ่งจากผูร้บัจ้างไม่สามารถเบกิเงนิจากการกนัเงนิในปีงบประมาณ ๒๕ ๖๓ ได้ทนั  

จึงต้องขอกันเงินเต็มจ�านวนตามสัญญาฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

   

   ๕. เรือไฟฟ้า ๑๒ ล�า

     วงเงินตามสัญญา : - บาท ได้รับอนุมัติจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๒

     จ�านวนเงินที่ขอขยาย : ๙๐,๖๐๐,๐๐๐.- บาท

     ระยะเวลาด�าเนินการ ๒๐๐ วัน

     ผลการด�าเนินงาน : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding (๒๐ วัน) 

     เหตุผลความจ�าเป็น : ประกาศประกวดราคา ๑๗ ส.ค. – ๑๖ ก.ย. ๖๓

     ข้อชีแ้จงเพิม่เตมิ : การจดัซือ้เรือไฟฟ้าต้องพจิารณาให้สอดคล้องกบัการก่อสร้างท่าเทยีบเรอื โดยสามารถ

น�าเรือไฟฟ้ามาจดัการเดนิเรอืได้อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ไม่ให้ กทม. ต้องใช้งบประมาณในการดแูลรกัษาเรอืไฟฟ้าก่อนการเดนิเรอื  

ปรับปรุงร่างขอบเขตงาน เพราะมีข้อวิจารณ์ในการลงเผยแพร่ร่าง

   

   ๖. ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจ�าทาง (Bus Stop) รูปแบบใหม่ ๕๐๐ ป้าย

     วงเงินตามสัญญา : ๙,๓๗๐,๐๐๐.-  บาท 

     จ�านวนเงินที่ขอขยาย : ๕,๑๕๓,๕๐๐.- บาท

     ผู้รับจ้าง : บริษัท ไบรท์ อินโนเวชั่น จ�ากัด   

     วันที่ลงนาม : ๒๙ มี.ค. ๖๒ วันที่สิ้นสุดสัญญา : ๒๕ ธ.ค. ๖๒

     ผลการด�าเนินงาน : ส่งงานงวดที่ ๓ และ ๔ แล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเว้นค่าปรับ 

เนื่องจากปัญหาอุปสรรคในการติดตั้ง ค่าปรับวันละ ๙,๓๗๐ บาท เป็นระยะเวลา ๕๘ วัน เป็นเงิน ๕๔๓,๔๖๐ บาท

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างพิจารณาขยายอายุสัญญา

   

   ๗. น�าสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้า

นครหลวง บริเวณถนนพระราม ๓ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์

     วงเงินตามสัญญา : ๑๐๕,๗๐๐,๐๐๐.-  บาท 

     จ�านวนเงินที่ขอขยาย : ๓,๗๖๔,๗๑๖.๐๓.- บาท

     ผู้รับจ้าง : บริษัท MI Consortium   

     วันที่ลงนาม : ๒๘ มิ.ย. ๖๒ วันที่สิ้นสุดสัญญา : ๑๙ พ.ย. ๖๓



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓ • 291

     ผลการด�าเนินงาน : ส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้ว ด�าเนินงานได้ ๖๑.๒๘ % ช้ากว่า แผน ๒๖.๙ % เนื่องจาก

การร้องเรยีนการเข้าพืน้ทีบ่รเิวณหน้าทีพ่กัอาศยั และบรเิวณทีมี่การจราจรคบัคัง่ และ พ.ร.ก ฉกุเฉนิ โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. ได้ 

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา

   

   ๘. ติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ�านวน ๑๒ ศูนย์  

     วงเงินตามสัญญา : ๒๙๕,๖๕๐,๐๐๐.- บาท 

     จ�านวนเงินที่ขอขยาย : ๑๓,๓๐๔,๐๐๐.- บาท

     ผู้รับจ้าง : บริษัท อินจีเนียส เทคโนโลยี จ�ากัด   

     วันที่ลงนาม : ๒๕ เม.ย. ๕๙ วันที่สิ้นสุดสัญญา : ๒๘ ธ.ค. ๕๙

     ผลการด�าเนินงาน : เปิดใช้ศูนย์ฯ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๙ เริ่มบ�ารุงรักษาฯ วันที่ ๑ ม.ค. ๖๒ ฝ่ายนิติการ  

สก. สจส. ก�าลังตรวจสอบรายละเอียดการทบทวนแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) 

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา

   

   ๙. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาพร้อมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยรอบวัดราชบพิธและ

เส้นทางต่อเนื่อง ได้รับอนุมัติงบกลางปี ๒๕๖๒ จ�านวน ๖๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท (กันเงินไม่มีหนี้)

     วงเงินตามสัญญา : ๖๕,๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

     จ�านวนเงินที่ขอขยาย : ๖๕,๑๐๐,๐๐๐.- บาท

     ผู้รับจ้าง : บริษัท อินจีเนียส เทคโนโลยี จ�ากัด   

     วันที่ลงนาม : ๒๒ พ.ค. ๖๓ วันที่สิ้นสุดสัญญา : ๑๙ ก.ย. ๖๓

     ผลการด�าเนินงาน : ปรับปรุงห้องและติดตั้งระบบควบคุมที่ สน. ส�าราญราษฎร์ แล้วเสร็จ ติดตั้งฐานตู้  

ฐานเสา วางท่อ จะแล้วเสร็จวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๓ อยู่ระหว่างติดตั้งเสาประดับลายของกล้อง CCTV รอบวัดราชบพิธ 

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา

๑.๒ พิจารณารายการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมป ี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพัน มีข้อมูลโดยสรุปดังต่อไปนี้

   ๑. โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง ๑๐.๕๐ กิโลเมตร 

     จ�านวนเงิน : ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

     ผลการด�าเนินงาน : อยู่ระหว่างจัดท�าร่างขอบเขตงานและราคากลางคาดว่าจะลงนามสัญญจ้างภายใน

เดือน ธ.ค. ๖๓ จะเริ่มเดินเรือได้ในเดือน มิ.ย. ๖๔

     เหตุผลความจ�าเป็น : การเดินเรือต้องมีท่าเทียบเรือที่จะใช้ในการขึ้น - ลง และต้องรู้จ�านวนท่าเทียบเรือ 

เพื่อน�ามาใช้ประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนของจ�านวนบุคลากรและค่าซ่อมบ�ารุงเรือ 

   

   ๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท�าแผนการจราจรเป็นพื้นที่ 

     ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

     วงเงินโครงการ : ๓๙,๘๖๗,๐๐๐ บาท

     ระยะเวลาด�าเนินการ : ๔๒๐ วัน
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     จ�านวนเงิน : ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

     ผลการด�าเนินการ :

     • ยื่นซองเสนอราคาครั้งที่ ๒ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

     • อนุมัติจ้าง วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

     • ลงนามสัญญา วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

     เหตุผลความจ�าเป็น : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางตรวจราชการในกรุงเทพมหานคร  

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ วุฒิสภาได้ติดตามผลการด�าเนินการในการใช้ระบบ ITS ในกรุงเทพมหานคร ความร่วมมือ

โครงการ ATC ระหว่างกรุงเทพมหานคร ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น 

(JICA) ปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว

   ๓. รายการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้าเพื่อเชื่อมระหว่างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร  

สถานีหมอชิตและรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร พื้นที่ประมาณ ๘๗๖ ตร.ม 

     จ�านวนเงิน : ๖,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

     ผลการด�าเนนิการ : ได้ด�าเนนิการหาตวัผูร้บัจ้างแล้ว ซึง่ บรษิทั ทรโิอ ไบร์ท จ�ากดั เป็นผูช้นะการประกวด 

ราคางานดังกล่าว เนื่องจากมีการร้องเรียนของประชาชนขอให้ปรับเพิ่มหลังคาคลุมทางเดินบริเวณรอยต่อระหว่างทาง 

เชื่อมของ รถ BTS กับ MRT จึงต้องมีการปรับเพิ่มเนื้องานให้ครอบคลุมโดยที่ยังคงอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณเดิม

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างการประกาศยกเลิกการประกวดราคาและการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณ

                                                     

   ๔. รายการก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ๘ ท่า

     จ�านวนเงิน : ๒๖,๙๙๕,๐๐๐.- บาท

     ผลการด�าเนินการ : อยู่ระหว่างจัดท�ารูปแบบรายการและราคากลางคาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างภายใน

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

     เหตุผลความจ�าเป็น : ได้รับอนุมัติจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๓ เมื่อ ๑ ก.ย. ๖๓ และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี

ประกวดราคา e-bidding ต้องใช้เวลาประกาศประกวดราคา ๑๒ วันท�าการ จึงไม่สามารถลงนามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือน ก.ย. ๖๓

   

   ๕. รายการค่าซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจ�าทางกลุ่มกรุงเทพเหนือ

     จ�านวนเงิน : ๒,๙๔๗,๐๐๐.- บาท

     ผลการด�าเนินการ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าแบบรูปรายการและราคากลาง เมื่อ ๓๑ ส.ค. ๖๓

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าแบบรูปรายการและราคากลาง

 

   ๖. รายการค่าซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจ�าทางกลุ่มกรุงเทพใต้

     จ�านวนเงิน : ๑,๐๕๐,๐๐๐.- บาท

     ผลการด�าเนินการ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าแบบรูปรายการและราคากลาง เมื่อ ๓๑ ส.ค. ๖๓

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าแบบรูปรายการและราคากลาง
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   ๗. รายการค่าซ่อมแซมศาลาท่ีพักผู้โดยสารรถประจ�าทางกลุ่มกรุงเทพตะวันออก (ส�านักงานเขตมีนบุรี 

ส�านักงานเขตบางกะปิ ส�านักงานเขตประเวศ)

     จ�านวนเงิน : ๒,๐๗๐,๒๐๐.- บาท

     ผลการด�าเนินการ : เห็นชอบแบบรูปรายการ เมื่อ ๘ ก.ย. ๖๓

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าแบบรูปรายการและราคากลาง

   ๘. รายการค่าซ่อมแซมศาลาท่ีพักผู้โดยสารรถประจ�าทางกลุ่มกรุงเทพตะวันออก (ส�านักงานเขตสะพานสูง 

ส�านักงานเขตคันนายาว ส�านักงานเขตบึงกุ่มและส�านักงานเขตลาดกระบัง)

     จ�านวนเงิน : ๓,๙๑๕,๕๐๐.- บาท

     ผลการด�าเนินการ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าแบบรูปรายการและราคากลาง เมื่อ ๓๑ ส.ค. ๖๓

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าแบบรูปรายการและราคากลาง

   ๙. รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบจราจรศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

     จ�านวนเงิน : ๑๓๘,๗๘๖,๐๐๐.- บาท

     ผลการด�าเนินการ : รายงานขอจ้างฯ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างเสนอ ป.กทม. ขอความเห็นชอบด�าเนินการประกวดราคา

   

  ๑๐. รายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย  

บริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (บางพลัด บางกอกน้อย ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง)

     จ�านวนเงิน : ๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

     ผลการด�าเนินการ : รายงานขอจ้างฯ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

     เหตุผลความจ�าเป็น : อยู่ระหว่างเสนอ ป.กทม. ขอความเห็นชอบด�าเนินการประกวดราคา

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  โครงการท่ียังไม่ก่อหน้ีผูกพันของส�านักการจราจรและขนส่งทั้ง ๑๐ โครงการ ซึ่งปัจจุบันวิธีการงบประมาณ

ของกรุงเทพมหานคร ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยโครงการที่ยังไม่ก่อหน้ีผูกพันต้องเร่งรัดด�าเนินการ เน่ืองจากตามข้อ ๓๗ ของข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ก�าหนดว่า เป็นอ�านาจในการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานคร 

ซึง่สามารถกนัเงนิได้อีกไม่เกนิหนึง่ปีงบประมาณ หากพ้นก�าหนดดงักล่าวให้เป็นอนัพบัไป และสอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ

วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หากหน่วยงานด�าเนินการล่าช้าจนงบประมาณตกไปจะท�าให้เกิดความเสียหาย 

ต่อทางราชการ และอาจจะถือเป็นความบกพร่องที่อาจถูกด�าเนินการทางวินัยได้

๒.  หน่วยงานทีจ่ะของบประมาณในการด�าเนนิโครงการต่าง ๆ  ควรศกึษาข้อมลูของโครงการต่าง ๆ  ว่ามคีวามพร้อม 

ก่อนทีจ่ะของบประมาณ เพราะถ้าหากก่อหนีไ้ม่ทนัและท�าให้เกดิความเสยีหายต่อทางราชการอาจถกูพจิารณาด�าเนนิการ

ทางวินัยได้

๓. โครงการจดัหาเรอืไฟฟ้า ๑๒ ล�า ของส�านกัการจราจรและขนส่ง ไม่ได้มกีารขอขยายเวลาการกนัเงนิ โดยสถานะ

ของโครงการในปัจจุบนัมกีารยืน่ข้อเสนอราคาในวนัท่ี ๑๗ กนัยายน ๒๕๖๓ ซึง่ถ้าโครงการนีม้ผีูย้ืน่ขออทุธรณ์อาจจะท�าให้

โครงการนี้ก่อหนี้ไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณโครงการก็จะตกไป
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ด้านที่ ๓ การติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๑. มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระบบขนส่ง
สาธารณะของกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ประชมุร่วมกบัส�านกัการจราจรและขนส่ง เพือ่พจิารณามาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระบบขนส่งสาธารณะของกรุงเทพมหานคร โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระบบขนส่งสาธารณะ
ของกรงุเทพมหานคร โดยนายกรัฐมนตรไีด้ประกาศข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก�าหนดการบรหิาร
ราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบบัที ่๑) ซึง่สาระโดยหลกัของมาตรการป้องกนัโรค จะอยูใ่นข้อ ๑๑ มาตรการ
ป้องกันโรค ให้มีมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก�าหนด เพื่อใช้ปฏิบัติเป็นการทั่วไปหรือใช้ในกรณีผ่อนผันหรือ
ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อก�าหนดนี้ ดังนี้

(๑)  ให้ท�าความสะอาดโดยการเช็ดท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการจัดกิจกรรม และ
ให้ก�าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

(๒)  ให้เจ้าหน้าที ่ผูป้ระกอบการ ผูร่้วมงาน ผูร่้วมกจิกรรม ลกูจ้าง ผูใ้ช้บรกิาร สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า
(๓)  ให้บุคคลตาม (๒) ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค
(๔)  ให้บคุคลตาม (๒) เว้นระยะนัง่หรอืยนืห่างกันอย่างน้อยหนึง่เมตรเพือ่ป้องกนัการตดิต่อสัมผัส หรอืแพร่เช้ือโรค 

ทางฝอยละอองน�้าลาย
(๕)  ให้ควบคมุจ�านวนผูร่้วมกจิกรรมมใิห้แออดั หรอืลดเวลาในการท�ากจิกรรมให้สัน้ลงเท่าทีจ่�าเป็นโดยถือหลกัการ 

หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
ต่อมากรมการขนส่งทางราง กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก ได้เอาสาระส�าคัญที่อยู่ในข้อ ๑๑ ดังกล่าวมาบังคับ

ใช้กับผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ โดยทั้ง ๓ หน่วยงานก็ได้ประกาศออกค�าสั่งไปแล้ว
ในส่วนของกรงุเทพมหานครได้มหีนงัสอื ว๘ ทีแ่จ้งให้ส�านกังานเขตและส�านกัการจราจรและขนส่ง ได้ท�าความสะอาด 

ศาลาทีพั่กโดยสารเพ่ิมเตมิ โดยท�าวนัละ ๒ คร้ังแล้วให้ส�านกัการจราจรและขนส่งรวบรวมและรายงานผลให้คณะกรรมการ 
ทีร่บัผดิชอบในส่วนของกรงุเทพมหานครทราบ ในแนวทางปฏบิตัทิีส่�านกัการจราจรและขนส่งด�าเนนิการอยูเ่ป็นมาตรการ 
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระบบขนส่งสาธารณะ (เฉพาะระบบที่
กรุงเทพมหานครดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ BTS, BRT, เรือคลองภาษีเจริญ และรถบริการผู้พิการ) โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

• ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา (ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ)
• จัดที่นั่งแบบ Social Distancing
• มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้บริการ
• มีการเป่า เช็ดน�้ายาฆ่าเชื้อโรค
• มีการตรวจอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าท�างาน
• การแจ้งข่าวประชาสมัพนัธ์ เพือ่สร้างความมัน่ใจให้กับประชาชนทราบว่าในระบบการขนส่งของกรงุเทพมหานคร  

ได้มีการด�าเนินการตามมาตรการข้อ ๑๑ ที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศข้อก�าหนดออกตามความ ในมาตรา ๙ แห่งพระราช
ก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบบัที ่๑) ในทกุระบบขนส่งสาธารณะของกรงุเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
๑. ในรถตู้โดยสารสาธารณะต้องมีพลาสติกกั้นระหว่างคนขับรถและผู้โดยสารด้านหลังแล้วมีการกั้นช่องด้านหลัง

ด้วยจะได้ไม่ติดต่อกันเป็นพลาสติกที่แหวกได้เหมือนม่าน โดยให้แต่ละแถวในรถตู้นั่งได้เพียง ๒ คน ผู้โดยสารทุกคนต้อง
ใส่หน้ากากอนามัย สแกน QR code ทุกคน เพื่อบันทึกข้อมูลของแต่ละคนเก็บไว้
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๒. ในรถไฟฟ้าต้องไม่เปิดโล่งทั้งหมด แต่ต้องท�าเป็น chamber และมีพลาสติกกั้นเป็นชุดๆ เพื่อการป้องกันการ

แพร่กระจายของเชื้อโรค และผู้โดยสารทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยทั้งหมด โดยคนที่จะเข้าไปในสถานีรถไฟฟ้าต้อง 

สแกน QR code ทุกคน เพื่อบันทึกข้อมูลของแต่ละคนเก็บไว้

๓. ในรถประจ�าทางของ ขสมก. ทุกคัน ก็ต้องมี Thermo scan ผู้โดยสารทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยทั้งหมด

และมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลด้วย สแกน QR code ทุกคน เพื่อบันทึกข้อมูลของแต่ละคนเก็บไว้

๔. น�าเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อว่ากรุงเทพมหานครจะมียุทธศาสตร์ออกจากสถานการณ์แพร่ระบาด

ของ COVID-19 ได้อย่างไร

๕. ให้ส�านักการจราจรและขนส่ง น�าเรื่องท่ีคณะกรรมการฯ เสนอแนะ เข้าที่ประชุมระดับกรุงเทพมหานครด้วย 

โดยเทศกจิในส�านกังานเขตต่างๆ ต้องก�ากบัดแูล ตรวจสอบว่ามกีารด�าเนนิการตามมาตรการต่างๆ หรอืไม่ โดยเฉพาะรถตู้

โดยสารสาธารณะต่างๆ รถ Grab bike ส่งอาหาร มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ให้มีการตรวจสอบ โดยควรมีการสุ่มตรวจเป็นระยะ

แล้วต้องมีการประสานการท�างานร่วมกันกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพด้วย

๒. แผนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าท่วม
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักการระบายน�้า เพื่อขอรับทราบแผนการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในปี ๒๕๖๓ โดยสรุปสาระได้ ดังนี้

๑. ตรวจสอบความแข็งแรง จุดรั่วซึมของแนวป้องกันน�้าท่วมริมแม่น�้าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและ 

คลองมหาสวัสดิ์ ความยาว ๗๘.๙๓ กม. และเรียงกระสอบทรายในบริเวณที่แนวป้องกันน�้าท่วมมีระดับต�่า ๕.๕ กม.

๒. ติดตามสถานการณ์น�้าเหนือ และการบริหารจัดการน�้าของกรมชลประทานทุกวัน

๓. ติดตามสถานการณ์น�้าทะเลหนุนสูง และส่งเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดที่คาดว่าจะมีปัญหาน�้ารั่วซึมเข้าท่วมพื้นที่

อย่างต่อเนื่อง

๔. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน�้าให้พร้อมท�างานตลอดเวลา

  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  • ล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�้า ในปี ๒๕๖๓ กรุงเทพมหานครมีแผนด�าเนินการล้างท�าความสะอาด 

ท่อระบายน�้า ความยาวทั้งสิ้น ๓,๒๔๐ กิโลเมตร ปัจจุบันด�าเนินการแล้ว ๓,๑๙๙ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๕

  • ขุดลอกคูคลอง ผลการด�าเนินงาน ๘๗.๗๖/๙๑.๐๐ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๕

  • เปิดทางน�้าไหล ผลการด�าเนินงาน ๑,๔๖๖/๑,๕๔๓ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๙

  • เตรียมความพร้อมอุโมงค์ระบายน�้า สถานีสูบน�้า ประตูระบายน�้า บ่อสูบน�้า ตรวจสอบซ่อมบ�ารุงให้ระบบ

ระบายน�้าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดฤดูฝน

  • เตรยีมความพร้อมเครือ่งสบูน�า้เคลือ่นที ่ตดิตัง้เครือ่งสบูน�า้เพิม่เตมิตามจดุเสีย่ง - จดุอ่อนน�า้ท่วม และสถานี

สูบน�้าหลักเพื่อรองรับปัญหากรณีฉุกเฉิน

  • การเตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้า

   ๑) กรณรีะบบไฟฟ้าขดัข้อง มกีารบรูณาการร่วมกบัการไฟฟ้านครหลวง ในการจดัเตรยีมอปุกรณ์ป้องกนัแก้ไขใน 

จดุเสีย่ง และการไฟฟ้านครหลวงจดัเจ้าหน้าทีป่ระจ�าสถานสูีบน�า้ทีส่�าคัญ และอโุมงค์ระบายน�า้ทกุแห่ง รวมจ�านวน ๒๔ จดุ

   ๒) กรณต้ีนไม้ล้มพาดสายไฟ/ฟ้าผ่า/รถชนเสาไฟฟ้า หรอืมเีหตทุีท่�าให้ไฟฟ้าดบั การไฟฟ้านครหลวงจดัเตรียม

แหล่งไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายส�ารองในพื้นที่ใกล้เคียง

    ๓) เตรียมเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�ารอง ประจ�าที่สถานีสูบน�้าต่าง ๆ

   ๔) ตรวจสอบ บ�ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าอย่างสม�่าเสมอ
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑. ส�านักการระบายน�้ามีการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าขนาดใหญ่หลายแห่ง แต่ยังมีน�้าท่วมขังสูงในช่วงฤดูฝน 

ในหลายพ้ืนที ่ปัญหาหนึง่คอืมวลน�า้ไม่สามารถไหลไปยงัอโุมงค์ระบายน�า้ได้ ดงันัน้ควรมกีารส�ารวจคคูลองหรอืท่อระบายน�า้ 

ที่จะล�าเลียงไปยังอุโมงค์มีการขุดลอกแล้วหรือไม่ มีจุดใดท่ีเป็นคอขวด หรือถ้าด�าเนินการครบทุกจุดแล้วแต่ยังมีปัญหา

น�้าท่วมขังอีก ส�านักฯ ควรเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมขังใหม่เป็นการก่อสร้าง Water Bank แทนเพื่อท�าให้

ประชาชนคลายข้อสงสัย รวมถึงการเตรียมแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าส�ารองหากเกิดไฟฟ้าดับในช่วงที่ฝนตก เครื่องสูบน�้าที่

อุโมงค์จะได้ท�างานต่อได้ 

๒. ส�านักการระบายน�้าควรจะปรับปรุงแอปพลิเคชันที่ง่ายต่อการเข้าถึงและใช้งานง่ายเพื่อให้ประชาชนสามารถ

เข้าไปดูพยากรณ์อากาศได้ว่าจะมีฝนตกที่ไหน เมื่อใด เพราะเว็บไซต์ที่ใช้งานปัจจุบันดูข้อมูลยาก

๓. ส�านักการระบายน�้าควรส�ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือท�าเป็นแก้มลิงในการรองรับปริมาณน�้าฝนโดยเฉพาะ เพราะปัจจุบัน

การประปานครหลวงประสบปัญหาน�้าผิวดินท่ีจะน�าไปท�าเป็นน�้าประปามีราคาแพง แต่ว่ายังไม่มีการน�าน�้าฝนไปท�า 

น�้าประปาเหมือนกับนิคมอุตสาหกรรมที่จะเก็บน�้าฝนเพื่อไปท�าน�้าประปา ซ่ึงกรุงเทพมหานครจะมีรายได้จากการขาย

น�้าดิบให้กับการประปาอีกด้วย ปกติในช่วงฤดูฝนกรุงเทพมหานครจะระบายปริมาณน�้าฝนลงทะเลไป หรือในช่วงฤดูแล้ง  

น�้าจะกร่อยก็ต้องหาน�้าจืดมาไล่น�้ากร่อยอีก ถือว่าเป็นการบริหารจัดการน�้าที่ผิดพลาดมาก


