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สรุปผลงานของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง

นายภาส ภาสสัทธา
ประธานกรรมการ

พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล
รองประธานกรรมการ

นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์
กรรมการ

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา
กรรมการ

นายพรชัย เทพปัญญา
กรรมการ

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ 
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง

คณะกรรมการ ฯ ประชุมร่วมกับผู้แทนส�านักงานเขต เพื่อพจิารณาและแก้ไขปัญหาตามค�าร้องเรยีนของประชาชน
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คณะกรรมการ ฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารส�านักการโยธา เพื่อติดตามความคืบหน้า 
การด�าเนินงานต่าง ๆ

คณะกรรมการ ฯ ประชุมร่วมกับผู้แทนส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง และผู้แทน 
ส�านักการโยธา เพื่อติดตามความคืบหน้าการด�าเนินโครงการต่าง ๆ

คณะกรรมการ ฯ ประชุมติดตามงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
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สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุม

สามญั สมยัท่ีสี ่(ครัง้ที ่๒) ประจ�าปีพทุธศกัราช  ๒๕๖๑  เมือ่วนัพุธที ่๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๑ สมยัประชมุสามญั สมัยทีส่ี ่(คร้ังที ่๓)  

ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปี

พุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๖ คน ดังนี้

๑.  นายภาส   ภาสสัทธา ประธานกรรมการ

๒.  พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล รองประธานกรรมการ 

๓.  นายอภิรัตน์  ศิวพรพิทักษ์ กรรมการ

๔.  นายพรชัย   เทพปัญญา กรรมการ

๕. นายชยาวุธ   ศิริยุทธ์วัฒนา กรรมการ

๖. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ    

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑.  นางสาวชลิดา  อ่อนน้อม นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ   

              ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒. นางสาวจุฑามาศ พลสูงเนิน นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ   

          ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ จ�านวน ๒ คณะ ประกอบด้วย

๑. คณะอนุกรรมการการโยธา ท�าหน้าท่ีศึกษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการโยธาในพื้นที่

กรงุเทพมหานคร และปฏบิตัภิารกิจตามทีค่ณะกรรมการฯ มอบหมาย นายอภริตัน์  ศิวพรพทิกัษ์  เป็นประธานอนกุรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการการผังเมือง ท�าหน้าท่ีศึกษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการผังเมือง              

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติภารกิจตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์  

เป็นประธานอนุกรรมการ

สรุปผลงาน
คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
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ผลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงได้มกีารประชมุร่วมกบัผู้บรหิารส�านกัการโยธา ผูบ้รหิารส�านกัการวางผงัเมอืง

พัฒนาเมือง ผู้บริหารส�านักงานเขตต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบติดตามงานและโครงการด้านการโยธา ด้านการ

วางผังและพัฒนาเมือง และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

การตรวจสอบตดิตามด้านงบประมาณ งานและโครงการในปี ๒๕๖๓ ของส�านกัการโยธาและส�านกัการวางผงั 
และพัฒนาเมือง

ส�านักการโยธา 

ด้านงบประมาณ

คณะกรรมการฯ ได้ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ของส�านักการโยธา ได้รับงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๙,๒๒๙,๘๕๘,๐๐๐ บาท ได้ให้ข้อคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. การตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ควรค�านงึถงึแผนปฏิบตัริาชการกรงุเทพมหานครประจ�าปี และจ�าเป็นต้อง

สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในแต่ละระยะที่ได้ก�าหนดไว้ เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาว่าเป็นโครงการที่

เหมาะสม จ�าเป็น ถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

๒. จ�าเป็นต้องเร่งรัดติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการต่างๆ จ�าเป็น

ต้องมีการสะท้อนผลลัพธ์ให้ผู้บริหารทราบ เพื่อจะได้พิจารณาว่าควรจะด�าเนินโครงการต่อไปหรือไม่

๓.  โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร ควรออกแบบโดยค�านึงถึงการเป็นอาคารประหยัดพลังงานและรักษา 

สิ่งแวดล้อม

๔.  จ�าเป็นต้องจัดท�าฐานข้อมูลด้านอาคาร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก 

น�ามาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ด้านการควบคุมอาคาร ด้านการป้องกันอัคคีภัย ด้านความปลอดภัย และด้านการ 

จัดเก็บภาษี เป็นต้น

๕.  การจัดซื้อเครื่องจักรกลและยานพาหนะ หากเป็นกรณีซ้ือเพิ่มเติมควรค�านึงถึงจ�านวนบุคลากรท่ีจะใช้งานว่า

มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เน่ืองจากเครื่องจักรอุปกรณ์บางรายการมีซ�้าซ้อนกันอยู่ในหลายหน่วยงาน ควรเร่งด�าเนินการ 

จัดท�าระบบบริหารจัดการเครื่องจักรให้เรียบร้อย จะได้ไม่ซ�้าซ้อนและเกิดการเกี่ยงงาน

๖.  การจัดท�าแผนงาน แผนเงิน การบริหารจัดการต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน การปฏิบัติงานจ�าเป็นต้อง

ศึกษาและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวินัย

การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

๗.  โครงการที่มีการขอขยายเวลาผูกพันงบประมาณ โครงการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหล่ือมปีงบประมาณ 

โครงการที่ขออนุมัติใช้เงินสะสมของกรุงเทพมหานคร จ�าเป็นต้องเร่งรัดด�าเนินการ เคร่งครัดในเรื่องแผนการใช้เงิน  

โดยถอืปฏบิตัติามข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่งวธิกีารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องอย่างเคร่งครดั

การติดตามความคืบหน้าการด�าเนินโครงการต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานโครงการที่ผูกพันงบประมาณต่อเน่ือง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว รวม ๑๔ โครงการดังนี้

๑.  โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน งบประมาณ ๒,๙๙๐,๙๖๖,๔๐๒ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๕ ปี  
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(๒๕๕๘-๒๕๖๒) ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๓๔๑ วัน ผู้รับจ้าง บมจ. อีเอ็มซี สัญญาเลขที่ สนย. ๔๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล หอพักผู้ป่วย สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ 

หอพักบุคลากร อาคารบริการ อาคารซ่อมบ�ารุง พร้อมงานภูมิสถาปัตยกรรม เปิดใช้อาคารแล้ว

๒. โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคารจอด

รถยนต์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ งบประมาณ ๙๔๘,๔๘๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๗ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๓) 

ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๑๔๐ วัน ผู้รับจ้างบริษัท อาคาร ๓๓ สัญญาเลขที่ สนย. ๖๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย.๕๙ สิ้นสุด

สญัญา ๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ก่อสร้างอาคารศนูย์เวชศาสตร์การกฬีา สงู ๒ ชัน้ และชัน้ใต้ดนิ ๒ ชัน้ อาคารศนูย์เวชศาสตร์

ฟื้นฟู สูง ๗ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น อาคารหอพักพยาบาล สูง ๘ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์  

สูง ๘ ชั้น หอพักแพทย์ สูง ๗ ชั้น และที่จอดรถใต้ดิน ๒ ชั้น เปิดใช้อาคารแล้ว

๓.  โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี งบประมาณ ๓๙๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ 

๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๘๓๘ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด วงเงิน ๓๙๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

สัญญาเลขที่ สนย.๕๗/๒๕๖๐ ลว. ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญา ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เปิดใช้งานแล้ว

๔.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า งบประมาณ ๗๖๒,๘๔๔,๖๒๙.๐๕ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๕ ปี 

(๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๘๘๗ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (๒๕๒๔) จ�ากัด สัญญาเลขที่ สนย.

๒/๒๕๖๑ ลว. ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญา ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เปิดใช้งานแล้ว 

๕.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา งบประมาณ ๑๘๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๑-

๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วนั ผูร้บัจ้าง บริษทั สหการวศิวกร จ�ากดั วงเงนิค่าก่อสร้าง ๑๘๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท สัญญา

เลขที่ สนย.๖๓/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เปิดใช้งานแล้ว

๖.  โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๔ โพธ์ิศรี งบประมาณ ๕๕,๑๘๑,๑๑๙.๒๕ บาท ระยะเวลา 

ด�าเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๖๓ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท ธนภัทร (ที เอ็น พี) จ�ากัด สัญญาเลขที่  

สนย.๖๕/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๔ มกราคม ๒๕๖๓ ก่อสร้างอาคาร ๕ ชั้น ๑ หลัง พื้นที่ใช้สอย

ประมาณ ๒,๖๖๗ ตารางเมตร และงานครุภัณฑ์ เปิดใช้อาคารแล้ว

๗.  โครงการก่อสร้างอาคารศนูย์สขุภาพ โรงพยาบาลเวชการณุย์รศัมิ ์งบประมาณ ๔๙,๕๙๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลา 

ด�าเนินการ ๑๓ ปี (๒๕๕๑-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด วงเงิน 

๔๙,๕๙๙,๐๐๐ บาท สัญญาเลขที่ สนย.๑๗/๒๕๖๒ ลว. ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ก่อสร้างอาคาร ๔ ชั้น ๑ หลัง พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๕๐ ตารางเมตร และงานครุภัณฑ์ เปิดใช้อาคารแล้ว

๘.  โครงการก่อสร้างศนูย์บรกิารสาธารณสขุ ๓ บางซือ่ งบประมาณ ๙๑,๔๙๙,๖๙๙.๗๗ บาท ระยะเวลาด�าเนนิการ  

๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๓๒ วนั ผูร้บัจ้าง บรษิทั ศริเิลศิ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั สญัญาเลขที ่สนย.๖/๒๕๖๒ 

ลว. ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ก่อสร้างอาคาร ๕ ชั้น ๑ หลัง และครุภัณฑ์ เปิดใช้อาคารแล้ว

๙.  โครงการปรับปรุงสะพานพระราม ๘ งบประมาณ ๑๓๙,๒๑๓,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๑-

๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๒๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท ไอ เอ็ม เอ็ม เอส จ�ากัด สัญญาเลขที่ สนย.๖๗/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ 

กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๑๐. โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนประชาอุทิศ ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขต

ราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ งบประมาณ ๕๗,๓๓๙,๕๒๕ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓) ระยะ

เวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน ผู้รับจ้าง บ.วิวัฒน์พลฯ สัญญาเลขที่ สนย. ๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย.๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา  

๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
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๑๑. โครงการปรับปรุงถนนบางเชือกหนัง ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ถึงถนนตัดใหม่ พ้ืนที่เขตตล่ิงชัน  

งบประมาณ ๗๔,๘๐๐,๑๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๓๐ วัน ผู้รับจ้าง  

บริษัท บุญสหะการสร้าง จ�ากัด ลงนามสัญญาวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๑๒. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองพระโขนง เขตพระโขนง งบประมาณ ๕๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา

ด�าเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน ผู้รับจ้าง บ.ทริโอไบรท์ สนย.๒/๒๕๖๓ ลว.๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ 

สิ้นสุดสัญญา ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑๓. โครงการก่อสร้างปรบัปรงุซอยพระรามที ่๒ ซอย ๘๒ งบประมาณ ๑๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนนิการ  

๗ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๗๑๕ วนั ผูร้บัจ้าง ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั ส. ทวชียัก่อสร้าง สญัญาเลขที ่สนย.๒/๒๕๖๒ 

ลว. ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลว. ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพหลโยธิน ช่วงจากห้าแยกลาดพร้าว ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พื้นที่เขตจตุจักร

และเขตพญาไท งบประมาณ ๖๓,๗๓๗,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนนิการ ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๗๐ วัน  

ผู้รับจ้าง บ.ทริโอ ไบรท์ จ�ากัด ลงนามสัญญา ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และตรวจสอบ 

ติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานโครงการท่ีผูกพันงบประมาณต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ รวม ๑๘ โครงการ ดังนี้

๑.  โครงการจ้างท่ีปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น-ลง และ 

ทางยกระดับข้ามแยกศิริราช งบประมาณ ๒๙,๙๙๙,๕๙๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๖ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๓) ระยะเวลา

ก่อสร้าง ๑,๒๖๑ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท เอฟซิลอน จ�ากัด และบริษัท ไฟนอล ดีไซน์ฯ สัญญาเลขที่ สนย.๕๕/๒๕๕๙ ลว.  

๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ได้ผลงานร้อยละ ๖๕.๘๗ ช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ ๑๐.๔๙  

๒.  โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๘ ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม งบประมาณ ๘๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท  

ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน ผู้รับจ้าง บ. เวิลด์ เดสคอน จ�ากัด สนย. 

๔/๒๕๖๓ ลว. ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ก่อสร้างอาคาร ๕ ช้ัน ๑ หลัง และครุภัณฑ ์ 

ได้ผลงานร้อยละ ๓๔.๗๐ เร็วกว่าแผนงานร้อยละ ๒.๙  

๓.  โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๑ งบประมาณ ๑๓๑,๗๔๘,๘๗๙.๖๒ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ 

๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จ�ากัด สัญญาเลขที่ สนย.

๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ก่อสร้างอาคาร ๑ หลัง พื้นที่ ๕,๙๒๐ 

ตารางเมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา และก่อสร้างรั้ว ได้ผลงานร้อยละ ๓๒.๗๙ เร็วกว่าแผนงานร้อยละ ๐.๓๘

๔.  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ๙ ประชาธิปไตย งบประมาณ ๖๐,๑๒๔,๖๑๔.๐๙ บาท  

ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๐๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท เวิลด์ เดสคอน จ�ากัด  

สนย.๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ รื้อถอนอาคาร ๒ ชั้น ของเดิม  

๑ หลัง ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๗ ชั้น ๑ หลัง พื้นที่ใช้สอย ๒,๒๕๔ ตร.ม. ก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้าด้านหน้าศูนย์ฯ  

และด้านข้างซ้าย ระบบเตือนภัย ๑ ชุด ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง 

ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบโทรศัพท์ และระบบบ�าบัดน�้าเสีย ปรับปรุงภูมิทัศน์ งานครุภัณฑ์ ได้ผลงานร้อยละ ๓๒.๗๙ 

ช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๐.๓๘

๕.  โครงการปรับปรงุอาคารธานนีพรัตน์ ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร ๒ ดินแดง งบประมาณ ๑๓๙,๓๙๐,๐๐๐ บาท  

ระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๔) ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔๐ วัน  ผู้รับจ้าง บริษัท ไอ เอส โอ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 

สัญญาเลขที่ สนย.๘/๒๕๖๓ ลว. ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ก่อสร้างและปรับปรุงงาน

สถาปัตยกรรมภายนอกและภายในอาคารธานีนพรัตน์ สร้างผนังโดยรอบด้าน ปีกซ้ายและขวา ปูพ้ืน กั้นผนังภายใน  
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ฝ้าเพดาน พ้ืนทีป่ระมาณ ๓,๔๙๗ ตร.ม. ก่อสร้างหลงัคาคลมุทางขึน้-ลง ๑ แห่ง ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและสือ่สาร ระบบปรบัอากาศ 

และระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร และระบบท่อระบายน�้า 

รอบอาคาร ได้ผลงานร้อยละ ๑๓.๒๔

๖.  โครงการก่อสร้างอาคารสถานดีบัเพลงิราษฎร์บรูณะ งบประมาณ ๓๙,๗๕๙,๑๔๔.๗๘  บาท ระยะเวลาด�าเนนิการ  

๓ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๔) ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๐๐ วัน ผู้รับจ้าง ธนภัทร (ที เอ็น พี) จ�ากัด สนย.๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๓ สิน้สดุสญัญาวนัที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รือ้ถอนโครงสร้างเดมิ ก่อสร้างอาคาร ๖ ชัน้ พืน้ที ่๒,๕๐๐ ตร.ม.  

ที่จอดรถยนต์ ถนน ค.ส.ล. และงานครุภัณฑ์ ได้ผลงานร้อยละ ๑๙.๙๑ ช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๑.๘๑

๗.  โครงการก่อสร้างข้ามแยก ณ ระนอง งบประมาณ ๙๒๔,๙๔๙,๙๓๙ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี  

(๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด สนย.๕๔/๒๕๖๑ ลว. ๒๕ กันยายน 

๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ ขนาด ๔ ช่องจราจร จ�านวน ๑ แห่ง  

ความยาวรวมทั้งโครงการประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ได้ผลงานร้อยละ ๓๓.๙๐ ช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ ๔๕.๙๗

๘. โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา–ราชพฤกษ์ งบประมาณ ๙๒๔,๙๔๙,๙๓๙ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี 

(๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) สนย.๕๙/๒๕๖๑ ลว. 

๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด ๖ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 

๑,๕๐๐ เมตร ก่อสร้างทางยกระดับ ขนาด ๔-๖ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ  ๑,๕๐๐ เมตร ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ

บริเวณจุดตัดพุทธมณฑลสาย ๒  ก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลอง เป็น ๘ ช่องจราจร ได้ผลงานร้อยละ ๓๕.๒๓ ช้ากว่า 

แผนงานร้อยละ ๕๔.๖๔

๙.  โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก–ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ งบประมาณ ๑,๑๓๕,๙๙๖,๒๘๖.๒๓ บาท  

ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระยะเวลาก่อสร้าง ๗๒๐ วัน ผู ้รับจ้าง บริษัท ประยูรวิศว์ จ�ากัด  

สนย.๕๓/๒๕๖๑ ลว. ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด ๖ ช่องจราจร  

ระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ก่อสร้างทางยกระดับ ขนาด ๔-๖ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ก่อสร้าง 

ทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดพุทธมณฑลสาย ๒ ก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลอง เป็น ๘ ช่องจราจร ได้ผลงานร้อยละ  

๘๐.๖๙ ช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๑๙.๓๑

๑๐. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์จากถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ถึงถนนทวีวัฒนา งบประมาณ 

๒๐๔,๔๐๓,๗๒๑ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๙๖ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท  

ทริโอ ไบรท์ จ�ากัด สนย.๕๗/๒๕๖๑ ลว. ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

ขนาด ๒-๔ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ ๗,๑๐๐ เมตร ก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลอง เป็น ๔ ช่องจราจร ได้ผลงาน

ร้อยละ ๘๙.๔๓ ช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๑๐.๕๗

๑๑. โครงการก่อสร้างปรบัปรงุถนนแสมด�า ช่วงจากถนนพระราม ๒ ถงึคลองสนามชยั งบประมาณ ๒๖๘,๙๘๙,๘๘๘  

บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๕) ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท พระราม ๒ การโยธา จ�ากัด  

สัญญาเลขที่ สนย ๒๔/๒๕๖๓ ลว.๒๓ ก.ย.๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด  

๔ ช่องจราจรระยะทางประมาณ ๒,๘๐๐ เมตร และขนาด ๒ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ ๙๕๐ เมตร พร้อมก่อสร้าง

ระบบระบายน�้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบจราจรสงเคราะห์ และงานอื่น ๆ ได้ผลงานร้อยละ ๑๐.๔๓ ช้ากว่าแผนงาน

ร้อยละ ๒๐.๕๗

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน งบประมาณ 

๓๐๓,๐๒๑,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๕) ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท  

เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด สัญญาเลขที่ สนย ๒๖/๒๕๖๓ ลว. ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๑๘ มีนาคม 
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๒๕๖๕ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด ๔ ช่องจราจร ๒ ทศิทาง พร้อมทางเท้า ก�าแพงกนัดนิ ระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร 

ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง และทางกลับรถใต้สะพาน ๑ แห่ง สร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๑,๘๐๐ ม. ก่อสร้าง

สะพานคนเดินข้าม ๑ แห่ง ก่อสร้างระบบระบายน�้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบจราจรสงเคราะห์ ระบบสาธารณูปโภค 

ได้ผลงานร้อยละ ๘.๔๓ ช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๑.๕๗

๑๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน Sta. ๒+๙๓๕ ถึงถนนเชิดวุฒากาศ งบประมาณ ๒๘๐,๕๘๖,๑๐๐ 

บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๕) ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน ผู้รับจ้างบริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์  

คอนสตรัคชั่น จ�ากัด สัญญาเลขที่ สนย ๒๕/๒๕๖๓ ลว. ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ก่อสร้างถนน 

ค.ส.ล. ขนาด ๔ ช่องจราจร ๒ ทิศทาง เขตทางกว้าง ๒๐.๐๐-๓๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๑ กิโลเมตร ก่อสร้าง

และปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ก่อสร้างประตูระบายน�้า สถานีสูบน�้า และงานระบบอื่น ๆ  ได้ผลงานร้อยละ ๙.๔๓ ช้ากว่า

แผนงานร้อยละ ๐.๕๗

๑๔. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถนนหน้าพระลาน งบประมาณ ๗๖๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา 

ด�าเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๕) ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) 

สัญญาเลขที่ สนย ๒๒/๒๕๖๓ ลว. ๒๖ ส.ค.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ ก.พ.๒๕๖๕ ได้ผลงานร้อยละ ๑.๔๓ ช้ากว่าแผนงาน 

ร้อยละ ๑๐.๗๐ เตรียมงานก่อสร้าง 

๑๕. โครงการก่อสร้างอโุมงค์ทางเดนิลอด ถนนมหาราช งบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนนิการ  

๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๕) ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) สัญญาเลขที่  

สนย ๒๓/๒๕๖๓ ลว. ๒๖ ส.ค.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๒๑ ส.ค.๒๕๖๔ ได้ผลงานร้อยละ ๑.๒๐ ช้ากว่าแผนงานร้อยละ 

๑๐.๕๗ เตรียมงานก่อสร้าง

๑๖. โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง งบประมาณ ๑๘,๘๙๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา 

ด�าเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓) ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๑๕ วัน ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ส.ธีรนันท์ สัญญา ลงวันที่  

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปรับปรุงอาคารและพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในศูนย์ผู้สูงอายุดินแดง 

งานครุภัณฑ์ ได้ผลงานร้อยละ ๑๕.๒๐ เร็วกว่าแผนงานร้อยละ ๒.๕๗ 

๑๗. โครงการปรับปรุงถนนหลวงแพ่ง ช่วงจากคลองพระยาเพชร ถึงคลองกาหลง (สุดเขตกรุงเทพมหานคร)  

พื้นที่เขตลาดกระบัง งบประมาณ ๘๘,๑๓๘,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) ระยะเวลาก่อสร้าง 

๓๐๐ วัน ผู้รับจ้าง บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๑ จ�ากัด ลงนามสัญญา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา  

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ผลงานร้อยละ ๕.๒๐ 

๑๘. โครงการปรบัปรงุถนนทววีฒันา-กาญจนาภเิษก ช่วงจากถนนเลียบคลองทววีฒันา ถงึสุดเขตกรงุเทพมหานคร 

พื้นที่เขตทวีวัฒนา งบประมาณ ๗๘,๒๕๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๔) ระยะเวลาก่อสร้าง  

๓๖๐ วัน ผู้รับจ้าง บ.ทริโอ ไบรท์ จ�ากัด ลงนามสัญญา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

ได้ผลงานร้อยละ ๑๐.๕๐

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

• การด�าเนินโครงการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะล่าช้า เกิดผลกระทบท�าให้ประชาชนเดือดร้อนต่อการใช้เส้นทางสัญจร 

กระทบวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม จึงควรให้ความส�าคัญต่อการบริหารสัญญา 

• ส�านักการโยธาควรส�ารวจพื้นท่ีในกรุงเทพมหานคร ก�าหนดและจัดท�าแผนงานล่วงหน้า ระยะเวลา ๓-๕ ปีไว้  

โครงการใดที่มีผลกระทบเก่ียวข้องในเรื่องสาธารณูปโภค จ�าเป็นต้องประสานงานอย่างต่อเนื่อง และจัดส่งแผนงานของ 

ส�านกัการโยธาให้หน่วยงานสาธารณปูโภค เพือ่ให้หน่วยงานสาธารณปูโภคน�าไปจดัท�าแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้อง

กันต่อไป 
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• โครงการก่อสร้างและปรับปรุงต่าง ๆ ควรเร่งรัดตรวจรับงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาท้ังระบบโครงสร้าง 

ระบบสาธารณูปโภค พัสดุ ครุภัณฑ์ และเมื่อตรวจรับงานแล้วเสร็จ เห็นควรส่งมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล

สิ่งก่อสร้างหรือพัสดุนั้นให้ถูกต้อง เพื่อน�าไปบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทรัพย์สินของทางราชการต่อไป

ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง

ด้านงบประมาณ

คณะกรรมการฯ ได้ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ของส�านกัการวางผงัและพัฒนาเมอืง ได้รบังบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงนิ ๓๑๖,๓๔๑,๐๐๐ บาท ได้ให้ข้อคิดเหน็ 

และข้อเสนอแนะดังนี้

๑.  การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี การจัดท�าโครงการควรค�านึงถึงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจ�าปีเป็นหลกัส�าคญั ค�านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�าคญั มคีวามเป็นไปได้ในการด�าเนนิโครงการ และเกิดประโยชน์ 

และความคุ้มค่าอย่างแท้จริง

๒.  งานผังเมืองเป็นงานที่มีความส�าคัญเปรียบเสมือนหน่วยลาดตะเวนที่ก�าหนดกรอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานคร

เตบิโตอย่างมรีะเบียบ ส�านกัการวางผงัและพฒันาเมอืงควรน�าเสนอข้อมลูทีเ่ป็นจรงิรวมถงึสภาพข้อเทจ็จรงิของปัญหาต่อ

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความส�าคัญต่อการแก้ไขปัญหาต่อไป

๓.  โครงการจ้างที่ปรึกษาจ�าเป็นต้องเน้นให้ความส�าคัญกับระยะเวลาในการศึกษาวิเคราะห์ ผลการศึกษาต้อง 

ทนัสมยัเชือ่มโยงกบัสถานการณ์ปัจจบุนั และสามารถน�าไปปฏิบตัใิห้เกดิผลงานและเกดิประโยชน์ได้อย่างแท้จรงิ เนือ่งจาก

ใช้งบประมาณที่สูง

๔.  การจัดท�าแผนงาน แผนเงิน การบริหารจัดการต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน การปฏิบัติงานจ�าเป็นต้อง

ศึกษาและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวินัย

การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

๕.  การวางผงัเมอืงควรจะก�าหนดไว้ก่อนทีค่วามเจรญิเตบิโตของเมอืงจะเกดิขึน้ ผังเมืองจะต้องเป็นตวัก�าหนดและ

ควบคมุการเจริญเตบิโตของเมืองอย่างเป็นระบบ ระเบยีบ และยัง่ยนื การจดัท�านโยบายจะต้องสอดรบักบัผงัเมอืงในอนาคต 

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม มีการรองรับความเติบโตของเมืองในอนาคต เพื่อจะได้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจ�าเป็น

ต้องจดัท�าแผนและด�าเนนิการพฒันาให้เมอืงมรีะบบสาธารณปูโภค ระบบสาธารณปูการให้ครอบคลมุสามารถรองรบัจ�านวน

ประชาชนทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคตได้ มมีาตรการป้องกนัการเตบิโตของเมอืงแบบไร้ทศิทาง เพราะจะท�าให้เกดิปัญหาอืน่ตาม

มา เช่น การใช้งบประมาณจ�านวนมากในการแก้ไขปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ด้วย เนือ่งจากการจดัท�าโครงการภายหลงัทีเ่มอืง

เติบโตแล้ว จะส่งผลให้ต้องใช้ต้นทุนสูงขึ้น ใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการมากขึ้น เห็นควรสะท้อนปัญหาให้ผู้บริหารทราบ

และมีการทบทวนและก�าหนดมาตรการป้องกันไว้  

การติดตามความคืบหน้าการด�าเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

คณะกรรมการฯ ได้ติดตามความคืบหน้าการด�าเนินโครงการต่อเน่ืองที่อยู่ในความรับผิดชอบของส�านักการวาง 

ผังและพัฒนาเมือง ดังนี้

๑.  โครงการปรบัปรงุป้อมมหากาฬและก�าแพงเมอืงเก่า วงเงนิโครงการ ๖๘,๖๑๑,๔๐๒ บาท ระยะเวลาด�าเนนิการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ผู้รับจ้าง บริษัท ทริโอ ไบรท์ จ�ากัด เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สิ้นสุด

สัญญาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณ ๒๐,๐๘๙,๕๐๐ บาท ด�าเนินการแล้ว

เสร็จ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าควรจัดท�าประวัติของ

โบราณสถานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ 
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๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพาน 

พระปกเกล้า ระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ผู้รับจ้าง บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จ�ากัด  

เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณ ๗๐,๘๖๙,๐๐๐ บาท ด�าเนินการแล้วเสร็จ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าที่มีทางเดินและทางจักรยานให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเดิน

หรือขี่จักรยานออกก�าลังกายและชมความงามของพันธุ์ไม้ต่าง ๆ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าควรมีการประชาสัมพันธ์

ต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง   

๓.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน งบประมาณโครงการ ๑๓๔,๙๓๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๒ ปี 

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณ ๑๑,๖๖๓,๐๐๐ บาท เป็นการปรับปรุง 

จุดเชื่อมต่อทางเดินริมน�้าย่านกะดีจีนและพื้นท่ีต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร 

เชื่อมโยงความหลากหลายซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ส�าคัญของกรุงเทพมหานคร ย่านกะดีจีน-คลองสานจะเป็นต้นแบบของการ

ฟื้นฟูย่านเมืองเก่าประเภทประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านมรดกวัฒนธรรมและวิสาหกิจ

ท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านท่ีอยู่อาศัย คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ข้อดีของการบริหารจัดการพื้นที่ 

เชิงอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวท�าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือในภาคประชาชนและราชการเป็น 

อย่างดี มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและกลมกลืนของชาวพุทธ ชาวมุสลิม และชาวคริสต์ 

รับทราบข้อมูลการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔
นโยบายการจัดท�างบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานครแบบสมดุล โดยต้องพิจารณาการของบประมาณรายจ่าย 

ให้คงเหลือตามความจ�าเป็นเร่งด่วนและภาระผูกพันของงานและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นจ�านวน ๗๕,๕๐๐  

ล้านบาท เท่ากับประมาณการรายรับ แต่ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๗,๖๔๐.๖๐ ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ ๙.๑๙

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เหตุผลความจ�าเป็น 

ในการใช้จ่ายตามภารกจิและอ�านาจหน้าทีข่องหน่วยงานทีจ่ะต้องเกดิความคุม้ค่าและประหยดั โดยค�านงึถงึผลสมัฤทธิแ์ละ

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการใช้จ่ายงบประมาณ และความสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาตแิละแผนพฒันาต่าง ๆ  ได้แก่ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ที่ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์กรุงเทพมหานครไปสู่ “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ 

และแผนปฏบิตัริาชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทีก่�าหนดไว้จ�านวน ๗ ด้าน ๒๘ มติ ิได้แก่ มหานครปลอดภยั 

มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มหานครส�าหรับทุกคน มหานครกระชับ มหานครประชาธิปไตย นโยบาย BMA Connect 

สะอาด สะดวก ปลอดภัย คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง เชื่อมโยงชีวิตทุกคนให้ง่ายขึ้นตามความต้องการของประชาชน  

เป้าหมายเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองในฝันของประชาชน มีความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการ

เดินทางด้วยระบบคมนาคมขนส่ง การมีคุณภาพชีวิตที่ดี การบริหารจัดการน�้าที่มีคุณภาพสามารถระบายลงสู่แหล่งรับน�้า 

ได้อย่างรวดเร็ว เป็นมหานครที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ด้วยการบริหารจัดการขยะ ของเสียและท�าลาย

ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบ�ารุงรักษาและฟื้นฟูสภาพแหล่งน�้า คู คลอง ให้สะอาดด้วยระบบการบ�าบัด

น�้าเสียที่มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรใสสะอาด มุ่งมั่นพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว  

ด้วยการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ทันสมัยมาสนับสนุนให้เกิดประโยชน์เกิด

ประสิทธิภาพในการท�างานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนในทุกๆ ด้าน โดยจัดสรรงบประมาณ ๗ ด้าน คือ  

ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการโยธาและระบบจราจร ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
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ด้านการระบายน�้าและบ�าบัดน�้าเสีย ด้านการสาธารณสุข ด้านการพัฒนาและบริการสังคม และด้านการศึกษา โดยสรุป

ส�านักการโยธาเสนอขอตั้งงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมเป็นเงิน ๗,๘๔๐,๗๑๕,๙๐๐ บาท แยกเป็น  

แผนงานบริหารทั่วไป ๑๘๙,๙๐๓,๗๓๐ บาท ด้านการโยธาและระบบจราจร ๑๕๔,๗๓๓,๕๓๐ บาท งานแผนงานและ

ประสานสาธารณูปโภค ๓๕,๑๗๐,๒๐๐ บาท แผนงานการโยธา ๖,๓๒๙,๐๕๕,๔๗๐ บาท งานส�ารวจออกแบบและ

ก่อสร้าง ๒๐๔,๒๕๑,๙๐๐ บาท งานควบคุมอาคาร ๔๔,๒๕๐,๕๐๐ บาท งานควบคุมการก่อสร้าง ๑๒๐,๐๒๓,๑๐๐ บาท  

และโครงการก่อสร้างรวม ๓๐ โครงการ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีผูกพันงบประมาณต่อเนื่องและโครงการใหม่ ส่วนส�านักการ

วางผังและพัฒนาเมืองเสนอขอตั้งงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมเป็นเงิน ๒๑๖,๖๕๗,๐๐๐ บาท  

แยกเป็นรายจ่ายประจ�า ๒๑๖,๖๕๗,๐๐๐ บาท แผนงานบรหิารทัว่ไป ๒๕,๕๗๙,๑๐๐ บาท ด้านการโยธาและระบบจราจร 

๒๕,๕๗๙,๑๐๐ บาท แผนงานพฒันาการใช้ท่ีดนิและระบบจราจร ๑๙๑,๐๗๗,๙๐๐ บาท งานผงัเมอืง ๑๒๗,๗๙๙,๗๐๐ บาท  

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ๔๘,๕๗๔,๘๐๐ บาท และงานนโยบายและแผนงาน ๑๔,๗๐๓,๔๐๐ บาท 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

• ก่อนทีจ่ะน�าเสนอโครงการมาให้สภากรงุเทพมหานครพิจารณา ขอให้ส�านกัการโยธามกีารตรวจสอบอย่างละเอยีด

ในเรื่องเนื้องานที่จะด�าเนินการ การค�านวณงบประมาณที่จะด�าเนินการ ต้องมีความถูกต้อง ละเอียด รอบคอบ มีเอกสาร

ครบถ้วน ตรงกับข้อเท็จจริงที่จะด�าเนินการ มิฉะนั้นอาจจะเป็นข้อสังเกตว่าเสนอโครงการตั้งงบประมาณที่ไม่โปร่งใส

การพิจารณางบประมาณรายการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบกิเหลือ่มปี 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานครได้มีมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปี

พทุธศกัราช ๒๕๖๓ มอบให้คณะกรรมการการโยธาและผงัเมืองพจิารณาเสนอความเหน็ต่อประธานสภากรงุเทพมหานคร

กรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร แล้วมอบคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง

พิจารณา แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ขอรายงานผลดังนี้ 

๑.  ส�านักการโยธา               

  • การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ�านวน ๓๑ ใบกัน รวมเป็นเงิน ๖๔๕,๒๑๘,๖๙๘.๗๗ บาท 

  • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ จ�านวน ๒๔ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๔,๖๑๑,๐๐๐ บาท

๒.  ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง

  • การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ�านวน ๒ ใบกัน รวมเป็นเงิน ๕๘๐,๔๘๐,๕๐๐ บาท 

  • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ จ�านวน ๒ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๒,๓๓๐ บาท

๓.  ส�านักงานเขตพระนคร

  • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓ • 121

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๑ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๙๘๔,๐๐๐ บาท

๔.  ส�านักงานเขตปทุมวัน

  • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๑ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๙,๐๐๐ บาท

๕. ส�านักงานเขตพระโขนง

  • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๒ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖.  ส�านักงานเขตบางเขน

  • การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ�านวน ๑ ใบกัน รวมเป็นเงิน ๑๓,๕๒๙,๗๓๐ บาท 

  • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๓ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๓๙,๐๐๐ บาท

๗.  ส�านักงานเขตมีนบุรี

  • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๖ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๒๐๙,๕๐๐ บาท

๘.  ส�านักงานเขตลาดกระบัง

  • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๓ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๙.  ส�านักงานเขตหนองจอก

  • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๓ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๑๓๙,๐๐๐ บาท

๑๐. ส�านักงานเขตคลองสาน

   • การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ�านวน ๑ ใบกัน รวมเป็นเงิน ๔,๕๓๐,๐๓๐ บาท

๑๑. ส�านักงานเขตบางขุนเทียน

   • การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ�านวน ๑ ใบกัน รวมเป็นเงิน ๘๘๒,๑๙๕ บาท 

   • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๓ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๗๕๒,๐๐๐ บาท

๑๒. ส�านักงานเขตลาดพร้าว

   • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๓ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๗๒,๐๐๐ บาท

๑๓. ส�านักงานเขตจอมทอง

   • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๑ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๓๔,๐๐๐ บาท

๑๔. ส�านักงานเขตบางแค

   • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  
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พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๓ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๓๓๓,๕๐๐ บาท

๑๕. ส�านักงานเขตคันนายาว

   • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๗ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๒๑,๐๐๐ บาท

๑๖. ส�านักงานเขตคลองสามวา

   • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๒ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๗๗๐,๐๐๐ บาท

๑๗. ส�านักงานเขตทุ่งครุ

   • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๗ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๔๒๐,๐๐๐ บาท

๑๘. ส�านักงานเขตดุสิต

   • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๒ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๓๐,๒๖๗.๒๐ บาท         

๑๙. ส�านักงานเขตวังทองหลาง

   • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๑ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๕,๗๕๗ บาท

๒๐. ส�านักงานเขตหลักสี่

   • การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน ๑ ใบกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๓๑๑,๐๐๐ บาท

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

• ทกุหน่วยงานต้องถือปฏบิตัติามข้อบัญญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง วิธกีารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔๔ ประกอบ

กับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๒๒ วรรคท้าย และระเบียบกรุงเทพมหานคร  

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน�าส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๗๘ และเร่งรัด

ด�าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในก�าหนดเวลา

งานด้านส่งเสริมสนับสนุนในการออกกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการให้
บริการกับประชาชนในงานด้านการโยธาและผังเมือง 

๑. ติดตามความคืบหน้าการวางและจัดท�าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

กรุงเทพมหานคร โดยส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง อยู ่ระหว่างด�าเนินการจัดท�าร ่างผังเมืองรวม  

กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ซ่ึงยังคงมีการด�าเนินการอีกหลายขั้นตอน แต่เน่ืองจากพระราชบัญญัติการ                  

ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

เพ่ือให้การวางและจัดท�าผังเมืองและการใช้ประโยชน์พื้นท่ีและที่ดินในทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็น

ประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประโยชน์แก่สาธารณะ ซึ่งตามมาตรา ๓๓ แห่ง

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�าหนดว่า ผังเมืองรวมให้ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติ

ท้องถิน่ และต้องมสีาระส�าคญัตามมาตรา ๒๒ และข้อบญัญัตท้ิองถิน่เมือ่ได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 
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เพื่อให้การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่มุ่งหมายเพื่อก�าหนดรูปแบบการวางและจัดท�า

ผงัเมอืงทกุระดบั พร้อมทัง้บรหิารจดัการผงัเมอืงให้มรูีปแบบการด�าเนนิการและการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม สอดคล้องกบั 

แนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแผนและขัน้ตอนการด�าเนนิการปฏริปูประเทศ 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการใช้

ประโยชน์ที่ดินที่ไม่สอดคล้องกันให้มีการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

• คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าควรมีการศึกษาการวางและจัดท�าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรูปแบบการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดท�าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ และด�าเนินการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในเชิงบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการบริหารงานราชการของกรุงเทพมหานครต่อไป ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อรวบรวมรายงานผลการศึกษา

เสนอต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครต่อไป 

๒. เสนอญัตติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการโยธา 

คณะกรรมการฯ ได้มกีารเสนอญตัต ิเรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครออกประกาศหรอืค�าสัง่ก�าหนดพืน้ทีห้่ามรถน�า้หนกั

เกนิพกัิดเข้าในพ้ืนทีก่รงุเทพมหานคร เนือ่งจากในกรงุเทพมหานครมกีารขนส่งเพือ่การขบัเคลือ่นธรุกจิของเอกชน โดยการ

ใช้ยานพาหนะบรรทกุขนาดใหญ่ในการเคลือ่นย้ายสนิค้าและบรกิาร และจากการแข่งทางธรุกจิท�าให้เกดิการบรรทกุสนิค้า

จนอัตราน�้าหนักที่บรรทุกเกินกว่าเกณฑ์การบรรทุกของยานพาหนะที่กฎหมายก�าหนดไว้ ในขณะที่โครงสร้างของถนนใน

กรงุเทพมหานครออกแบบก่อสร้างให้รองรบัน�า้หนกัยานพาหนะจ�ากดัตามมาตรฐานงานทาง เมือ่ปรากฏว่าการทีถ่นนต้อง

รองรับแรงกดทบัจากน�า้หนกับรรทกุของยานพาหนะบรรทกุสนิค้าเกนิอตัราสัญจรผ่าน ก่อให้เกดิความเสียหายแก่ทางหลวง

อนัเป็นทรพัย์สนิของรฐั มีสภาพเป็นหลมุบ่อส่งผลต่อความปลอดภยัของประชาชนผูใ้ช้เส้นทางหลวงนัน้ รวมทัง้รถบรรทุก

ยงัเป็นปัญหาให้เกดิการจราจรตดิขดั ส่งผลให้เกิดมลพษิทางอากาศในพืน้ทีด้่วย กรงุเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมรถบรรทุกน�้าหนักเกินพิกัดเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี   

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ก�าหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เป็นผูอ้�านวยการทางหลวงท้องถิน่ ตามมาตรา ๑๕ (๓) สามารถออกประกาศห้ามใช้ยานพาหนะทีม่นี�า้หนกั น�า้หนกับรรทกุ 

หรอืน�า้หนกัลงเพลาเกนิกว่าทีไ่ด้ก�าหนดหรือโดยทีย่านพาหนะนัน้ อาจท�าให้ทางหลวงเสยีหายเดนิบนทางหลวงท้องถิน่ใน

เขตความผดิชอบของกรงุเทพมหานครได้ ดังนัน้ เพือ่เป็นการป้องกนัความเสียหายของพ้ืนผวิจราจรและลดความแออดัพืน้ที่

สาธารณะ จงึขอให้กรุงเทพมหานครออกประกาศหรือค�าสัง่ก�าหนดพืน้ทีห้่ามรถน�า้หนกัเกนิพกิดัเข้าในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 

ส่วนเหตุผลและรายละเอียดจะได้ชี้แจงในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครต่อไป

เรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องด้านการโยธา

๑. เรื่อง การติดตามการแก้ไขปัญหาสะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์-ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง ผิวจราจรและ

พื้นใต้สะพานด้านล่างช�ารุด   

คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงได้ประชุมร่วมกบัผู้บรหิารส�านกัการโยธา เพือ่หารอืและแก้ไขปัญหา สรปุได้ดังนี้

ส�านักการโยธาได้ส�ารวจตรวจสอบ พบว่าพื้นใต้สะพานช�ารุด ผิวจราจรบนสะพานช�ารุดเป็นหลุมกว้าง ดังน้ัน  

เพือ่ป้องกนัอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้กบัผูส้ญัจรผ่านเส้นทางนี ้จงึได้ด�าเนนิการซ่อมแซมชัว่คราวกึง่ถาวรเพือ่ให้สามารถใช้สญัจร

ไปมาได้ในอีกระยะเวลา ๔-๕ เดือน ก่อนที่จะมีการปิดสะพานเพื่อส�านักการโยธาจะด�าเนินการปรับปรุงสะพานดังกล่าว 
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ต่อไป เนื่องจากมีแผนการด�าเนินการปรับปรุงสะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์–ถนนพัฒนาการ โดยได้รับงบประมาณ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อด�าเนินการปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์-ถนนพัฒนาการ พื้นที่เขตสวนหลวง หรือ 

สะพานข้ามแยกพัฒนาการ ซ่ึงขณะนีอ้ยู่ระหว่างกระบวนการขออนมุตัริาคากลางและจดัหาตวัผูร้บัจ้างเพือ่ด�าเนนิการ คาดว่า 

จะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๘,๒๕๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้างปรับปรุง ๑๘๐ วัน 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑.  ควรตดิต้ังป้ายแจ้งเตอืนทีม่องเหน็ได้ชดัเจนให้ประชาชนได้ทราบ เพือ่ป้องกนัอบุตัเิหตแุละระมดัระวงัในการใช้

เส้นทางนี้

๒.  ควรประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น รายการวิทยุ จส.๑๐๐, สวพ.๙๑, ร่วมด้วยช่วยกัน ข่าวประชาสัมพันธ์

ของ กทม. ในเรื่องการใช้เส้นทางและการที่จะด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานฯ

๓.  ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีถนนหรือสะพานอีกหลายจุดที่มีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่าน จึงจ�าเป็นต้องส�ารวจ 

ตรวจสอบ ก�าหนดมาตรการควบคุมดูแลบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดต่อเน่ือง เพื่อมิให้เกิดการ

ช�ารุดเสียหายเร็วเกินไป เป็นการป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งปัญหาที่ต้องใช้งบประมาณจ�านวนมากเพื่อน�าไปซ่อมแซมแก้ไข 

ควรแก้ไขให้ตรงทีต้่นเหต ุและคณะกรรมการฯ ได้รายงานให้ประธานสภากรงุเทพมหานครเพือ่โปรดทราบและพจิารณาให้

มีการประชาสัมพันธ์เป็นผลงานของสภากรุงเทพมหานคร โดยส่งให้ส�านักงานประชาสัมพันธ์ ส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ด�าเนินการลงข่าวประชาสัมพันธ์ให้แล้ว 

๒. เรื่อง ผู้อ�านวยการเขตปทุมวัน ไม่ปฏิบัติตามค�าพิพากษาศาลปกครองกลาง         

ตามที่นายวิบูลย์ ฉันทฉัตรกนก ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร  

โดยแจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนจากการต่อเติมอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๖-๒๗, ๑๘๕/๑๔ และ ๘๔ ร้องเรียนส�านักงานเขต

ปทุมวันตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ แต่ปล่อยให้มีการต่อเติมอาคารบริเวณทางเดินหลังขึ้นไป ๗ ช้ัน จนแล้วเสร็จ ตนจึงได้ร้องขอ 

ความเป็นธรรมต่อศาลปกครองกลาง ซ่ึงศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาคดีหมายเลขแดงท่ี ๑๘๖๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้อ�านวยการเขตปทุมวันรื้อถอนการดัดแปลงอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน แต่ปรากฏว่ายังไม่มีการด�าเนินการตามค�าพิพากษา และได้

ท�าหนังสือขอทราบรายละเอียดในการรื้อถอน ซึ่งส�านักงานเขตปทุมวันยังไม่ได้ตอบหนังสือชี้แจงให้ทราบ โดยประธาน 

สภากรุงเทพมหานครได้มอบคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา และคณะกรรมการฯ ได้รายงานผล

ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

ตามค�าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด�าที่ ๑๙๔๓/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่  

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ (ผู้อ�านวยการเขตปทุมวัน) ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนี้ 

กรณีอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๖ ส่วนท่ีมีการต่อจากอาคารเดิมบริเวณที่ว่างด้านหลังเป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. ๔ ช้ัน  

ขนาด ๒.๕๐ x ๔.๐๐ x ๑๓ เมตร และอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๗ ส่วนที่ได้กระท�าการดัดแปลงอาคารโครงสร้าง ค.ส.ล.  

บริเวณที่ว่างทางเดินหลังอาคารชั้นล่างถึงชั้นที่ ๕ ขนาด ๒.๕๐ x ๔.๐๐ x ๑๕.๘๐ เมตร ให้ด�าเนินการตามมาตรา ๔๒ แห่ง

พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมคี�าสัง่ให้ผูร้้องสอดที ่๑ เจ้าของอาคารเลขที ่๑๘๕/๒๖ และผูร้้องสอดที ่๒  

ถึงผู้ร้องสอดที่ ๔ เจ้าของอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๗ รื้อถอนอาคารบริเวณดังกล่าว ที่ว่างด้านหลังดังกล่าวภายในระยะเวลา

ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก�าหนด หากผู้ร้องสอดดังกล่าวไม่ด�าเนินการหรือยังด�าเนินการไม่ถูกต้องตามค�าส่ังของผู้ถูกฟ้องคดี  

ที่ ๒ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อ�านาจตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อจัดให้มีการรื้อถอน

อาคารในส่วนดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด 
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กรณีอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๖ ส่วนบริเวณชั้นดาดฟ้าที่ได้ต่อเติมโครงเหล็กรูปพรรณ มุงหลังคากระเบ้ืองลอนคู่  

มีขนาด ๔.๐๐ x ๑๒.๐๐ x ๒.๕๐ เมตร และอาคารชนิด ค.ส.ล. ขนาด ๔.๐๐ x ๑๒.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จ�านวน ๑ หลัง 

บนดาดฟ้าอาคารชั้นที่ ๔ (เป็นชั้นที่ ๕) และอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๗ ส่วนที่กั้นผนังห้องชั้นที่ ๒ ถึงชั้นที่ ๕ ขนาด ๔.๐๐ x  

๒.๕๐ เมตร ส่วนอาคารโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า ขนาด ๔.๐๐ x ๑๐.๕๐ x ๒.๒๐ เมตร และส่วนอาคารโครงสร้าง 

ค.ส.ล. ขนาด ๔.๐๐ x ๑๒.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จ�านวน ๑ แห่ง บนดาดฟ้าอาคารชั้น ๔ (เป็นชั้นที่ ๕) ให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ 

ด�าเนินการตามมาตรา ๔๐(๓) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีค�าสั่งให้ผู้ร้องสอดที่ 

๑ เจ้าของอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๖ และผู้ร้องสอดที่ ๒ ถึงผู้ร้องสอดที่ ๔ เจ้าของอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๗ ด�าเนินการแก้ไข

และยื่นค�าขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เสร็จสิ้น

ภายในระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก�าหนด หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีค�าสั่งดังกล่าวแล้วผู้ร้องสอดดังกล่าว ไม่ปฏิบัติตาม

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อ�านาจตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามขัน้ตอนของกฎหมายต่อไป ทัง้นี ้ให้ด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑๘๐ วนั นบัแต่วนัทีค่ดถีงึทีส่ดุ 

ส�านักงานเขตปทุมวันได้ด�าเนินการออกค�าสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนี้ 

• อาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๖ ซอยบรมนิวาส ถนนพระรามที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน ได้ออกค�าสั่งให้ด�าเนินการ

แก้ไข และให้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตดดัแปลงอาคาร (แบบ ค.๑๐) เลขที ่กท ๔๔๐๓/๕๐๐๕ ลงวนัที ่๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 

ค�าสั่งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ (แบบ ค.๑๕) เลขที่ ๔๔๐๓/๕๔๐๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และส�านักงานเขต

ปทุมวันได้มีหนังสือที่ กท ๔๔๐๓/๑๓๓๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงเจ้าของอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๖ แจ้งให้เจ้าของ

อาคารด�าเนินการเร่งรัดรื้อถอนอาคารตามค�าพิพากษาศาลปกครองกลาง ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากเจ้าของ

อาคารเลขที ่๑๘๕/๒๖ ยังมไิด้ด�าเนนิการรือ้ถอนอาคาร ส�านกังานเขตปทมุวนัได้มหีนงัสอืที ่กท ๔๔๐๓/๒๕๗๔ ลงวนัท่ี ๒๔ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถงึเจ้าของอาคารเลขที ่๑๘๕/๒๖ แจ้งให้ด�าเนนิการเกบ็ทรพัย์สนิ เพือ่ส�านกังานเขตฯ จะเข้าด�าเนนิการ 

รื้อถอนอาคาร 

• อาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๗ ซอยบรมนิวาส ถนนพระรามที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน ได้ออกค�าสั่งให้ด�าเนินการ 

แก้ไข และให้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตดดัแปลงอาคาร (แบบ ค.๑๐) เลขที ่กท ๔๔๐๓/๕๐๐๑ ที ่กท ๔๔๐๓/๕๐๐๓ และที ่กท 

๔๔๐๓/๕๐๐๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ค�าสั่งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ (แบบ ค.๑๕) เลขที่ กท ๔๔๐๓/๕๔๑๐ 

ที่ กท ๔๔๐๓/๕๔๑๑ และที่ กท ๔๔๐๓/๕๔๑๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และได้มีหนังสือที่ กท ๔๔๐๓/๑๓๓๖  

ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงเจ้าของอาคารเลขท่ี ๑๘๕/๒๗ แจ้งให้เจ้าของอาคารด�าเนินการเร่งรัดรื้อถอนอาคาร 

ตามค�าพพิากษาศาลปกครองกลาง ลงวนัที ่๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ เนือ่งจากเจ้าของอาคารเลขที ่๑๘๕/๒๗ ยงัมไิด้ด�าเนนิการ

รื้อถอนอาคาร ส�านักงานเขตปทุมวันได้มีหนังสือ ที่ กท ๔๔๐๓/๒๕๗๓ ที่ กท ๔๔๐๓/๒๕๗๕ และที่ กท ๔๔๐๓/๒๕๗๖ 

ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงเจ้าของอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๗ แจ้งให้ด�าเนินการเก็บทรัพย์สิน เพื่อส�านักงานเขตฯ  

จะเข้าด�าเนินการรื้อถอนอาคาร  

• ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณการค่ารื้อถอนอาคาร อาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๖ จ�านวนเงิน ๒๑๙,๐๐๐ บาท  

และค่ารื้อถอนอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๗ จ�านวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท รวม ๒ รายการ เป็นเงิน ๔๕๙,๐๐๐ บาท และได้รับ

การจัดสรรงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว  

• ส�านกังานเขตปทมุวนัได้มหีนงัสอื ที ่กท ๔๔๐๓/๒๒๙๗ ลงวนัที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๖๓ ถึง นายวบิลูย์ ฉนัทฉัตรกนก  

ชี้แจงผลการด�าเนินการให้ทราบแล้ว

• ส�านักงานเขตปทุมวันได้เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ือขออนุมัติเบิกเหลื่อมปี (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งานการโยธา ค่ารื้อถอนอาคาร จ�านวนเงิน 

๔๕๙,๐๐๐ บาท เนื่องจากอาคารเลขที่ ๑๘๕/๒๖ และ ๑๘๕/๒๗ ซอยบรมนิวาส ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน มีการ
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ต่อเติมทางเดินหลังและดาดฟ้า ซึ่งศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาตามที่มีผู้ยื่นค�าร้องเมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้รื้อถอน

อาคารเฉพาะส่วนทีก่่อสร้างทบัทางเดนิหลงั แต่ส่วนทีต่่อเตมิดาดฟ้าให้ยืน่เรือ่งขอดดัแปลงอาคาร  แต่เจ้าของอาคารเพกิเฉย  

ส�านกังานเขตปทมุวนัจงึด�าเนนิการออกค�าสัง่ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารจนถงึขัน้ตอนการรือ้ถอน และด�าเนนิการ 

ขอจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามขั้นตอนแล้ว แต่เนื่องจากเจ้าของอาคาร ได้อุทธรณ์เรื่องไปยังศาลปกครองสูงสุด 

เมือ่ ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ศาลปกครองสงูสดุมหีนงัสอืให้ส�านกังานเขตปทมุวนัท�าค�าแก้อทุธรณ์เมือ่ ๖ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

ซึ่งได้ส่งค�าแก้อุทธรณ์ฯ ไปเมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล ซึ่งเจ้าของอาคาร 

มีหนังสือให้ชะลอการรื้อถอน ส�านักงานเขตปทุมวันจึงได้ส่งเรื่องไปยังส�านักงานกฎหมายและคดีเพื่อหารือแนวทางการ

ด�าเนินงาน เบ้ืองต้นทราบว่าต้องรอค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดก่อน อย่างไรก็ตามในระหว่างที่รอค�าพิพากษาของ 

ศาลปกครองสงูสดุ ส�านกังานเขตปทมุวนัได้ด�าเนนิการตามขัน้ตอนวธิกีารจดัซือ้จดัจ้าง อยูร่ะหว่างด�าเนนิการจดัท�าประมาณ

ราคากลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการหาตัวผู้รับจ้าง 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

• เนื่องจากเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลปกครองสูงสุด ส�านักงานเขตปทุมวันได้หารือไปยังส�านักงาน

กฎหมายและคดีแล้ว ได้รับค�าแนะน�าว่าต้องรอค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดก่อน ในระหว่างการรอค�าพิพากษาของ 

ศาลปกครองสูงสุด ส�านักงานเขตปทุมวันได้ด�าเนินการตามขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง เพื่อหาตัวผู้รับจ้างมาด�าเนินการ

รื้อถอนอาคารนั้น ดังนั้น ควรด�าเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด           

• เมื่อศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าพิพากษาออกมาแล้ว ส�านักงานเขตปทุมวันต้องเร่งรัดด�าเนินการให้เป็นไปตาม 

ค�าพิพากษาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

    

๓. เรื่อง ร้องเรียน สนข.ปทุมวัน ละเว้นฯ อาคารผิดกฎหมาย, เช่าอาคารผิดกฎหมาย และฝ่าฝืนค�าสั่งที่ออก          

ตามที่นายวิบูลย์ ฉันทฉัตรกนก ได้มีหนังสือลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร  

แจ้งว่าส�านักงานเขตปทุมวันได้เช่าอาคารไทยยานยนต์ซึ่งต่อเติมผิดกฎหมาย ใช้เป็นสถานที่ท�าการส�านักงานเขตปทุมวัน

มาหลายปี ผู้ร้องเรียนได้มีหนังสือสอบถามหลายครั้งหลายปี ส�านักงานเขตปทุมวัน ยังคงเช่าอาคารนี้ จึงขอให้ตรวจสอบ

การท�างานของผู้อ�านวยการเขตปทุมวัน โดยประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง

พิจารณา ตามหนังสือส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๑๐๐/๑๖๕๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ และ

คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว สรุปได้ดังนี้

ส�านกังานเขตปทมุวนัช้ีแจงว่า เหตทุีเ่ช่าอาคารไทยยานยนต์เป็นทีต้ั่งส�านกังานเขตปทมุวนั เนือ่งจากเดมิส�านกังาน

เขตปทุมวันได้เช่าที่ดินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ท�าการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๕๖ เมือ่ครบสญัญาเช่าทางจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไม่ตกลงต่อสญัญาเช่า จงึมคีวามจ�าเป็นต้องย้ายออก และคนืพืน้ที่

ให้ส�านักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดท�าบริการสาธารณะมีความต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบ

ต่อการให้บริการประชาชน จึงมีความจ�าเป็นต้องเร่งหาสถานที่เช่าใหม่ โดยมีบริษัท คอมเมอร์เชียล มอเตอร์เวอร์ค จ�ากัด 

ในเครือบริษัท ไทยยานยนตร์ จ�ากัด เสนอราคาพื้นที่เช่าส�าหรับส�านักงานเขต (ชั้น ๑ ชั้นลอย (M) และชั้น ๒) และพื้นที่

จัดเก็บเอกสาร (ชั้นใต้ดิน) รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๓,๔๓๒ ตารางเมตร และบริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน) เสนอราคา

พื้นที่เช่า ตั้งแต่ชั้น ๕-๙ รวมพื้นที่ ทั้งหมด ๒,๗๖๙ ตารางเมตร ส�านักงานเขตปทุมวันพิจารณาแล้วเห็นว่า อาคารมั่นคง 

เคหะการ ให้เช่าพื้นที่ตั้งแต่ชั้นที่ ๕ เป็นต้นไป ท�าให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการไม่ได้รับความสะดวก ประกอบกับอัตรา

ค่าเช่าคดิเฉลีย่เป็นตารางเมตรแล้วราคาแพงกว่า และมส่ิีงอ�านวยความสะดวกน้อยกว่าพืน้ทีเ่ช่าของบรษิทั คอมเมอร์เซยีล 

มอเตอร์เวอร์ค จ�ากัด ในเครือบริษัท ไทยยานยนตร์ จ�ากัด จึงเห็นชอบเช่าพื้นที่ของบริษัท คอมเมอร์เซียล มอเตอร์เวอร์ค 
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จ�ากัด ในเครือบริษัท ไทยยานยนตร์ จ�ากัด เป็นที่ท�าการชั่วคราวของส�านักงานเขตปทุมวัน

กรณีที่อาคารไทยยานยนต์ได้ดัดแปลงอาคาร ส�านักงานเขตปทุมวันได้ด�าเนินการออกค�าสั่งให้ระงับการก่อสร้าง 

ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา ๔๐ (๑) (แบบ ค. ๓) ค�าส่ังห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปใน 

ส่วนใดๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร ตามมาตรา ๔๐ (๒) (แบบ ค. ๔) ค�าส่ังให้ด�าเนินการแก้ไขและให้ย่ืนค�าขอรับ 

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือด�าเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ

ตามมาตรา ๔๑ (แบบ ค. ๑๐) ค�าสั่งให้ระงับการใช้พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อการอื่น (แบบ ค. ๒๐) และค�าสั่งให้

ระงับการดัดแปลงและให้ด�าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้กลับคืนสภาพเดิม (แบบ ค. ๒๑) ต่อมา 

อาคารไทยยานยนตร์ที่ส�านักงานเขตปทุมวันเช่าพื้นที่ได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร  

โดยไม่ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ (แบบ ยผ. ๑) ตามเลขรับที่ ๑๐๖ ลงวันที่ ๒๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยปัจจุบันส�านักงานเขตปทุมวันได้ย้ายที่ท�าการช่ัวคราวในส่วนที่พบว่ามีการก่อสร้าง ดัดแปลงโดย 

ผิดกฎหมาย (บริเวณชั้นลอย (M) และชั้น ๒) ขึ้นไปบริเวณชั้น ๙ ซึ่งเป็นส่วนที่ได้ยื่นค�าขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง  

โดยได้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กับอาคารไทยยานยนต์ และอาคารไทยยานยนต์ได้ยื่น

ขออนุญาตดัดแปลงอาคารต่อส�านักการโยธาตามแบบ ยผ. ๑ แล้ว 

กรณีอาคารโดยรอบส�านักงานเขตปทุมวัน ที่มีการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่ผิดจากใบอนุญาตเดิม อยู่ระหว่าง 

ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

• ส�านกังานเขตปทมุวนัจ�าเป็นต้องเร่งรดัการด�าเนนิการทีเ่กีย่วกบัอาคารทีผ่ดิกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และจ�าเป็นต้องมีการประสานงานการท�างานร่วมกันกับ 

ส�านักการโยธาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเชิงบูรณาการให้งานแล้วเสร็จโดยเร็ว เป็นไปตามกฎหมายและถูกต้อง 

• ส�านกังานเขตปทมุวนัต้องด�าเนนิการตรวจสอบ ควบคมุการก่อสร้างอาคารให้ถกูต้องตามใบอนญุาตตามแบบรปู

รายการ การด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายก�าหนด เพื่อมิให้เกิดข้อร้องเรียนขึ้น

       

๔. เรื่อง ขอคัดค้านการขออนุญาตสร้างโครงการ The Collection         

ตามที่นายธนโรจ วรรณศรีสวัสดิ์ และผู้เข้าร่วมขอคัดค้านการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ The Collection  

รวม ๑๗ คน ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร โดยสรุปความว่า โครงการ  

The Collection โดยบริษัท Siamese Assets จ�ากัด ได้มอบหมาย ให้บริษัท ไท-ไท วิศวกร จ�ากัด เป็นผู้ส�ารวจและจัดท�า

รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น ยังมีประเด็นที่ยังไม่อาจสรุปและยอมรับต่อกันได้ คือ ข้อมูลทั้ง ๒ ครั้ง 

ยงัไม่ถกูต้อง ซึง่บรษัิทฯ รบัทีจ่ะแก้ไขเพิม่เตมิ แต่ยงัไม่ได้ส่งให้ผูค้ดัค้าน และได้ขอให้คณะกรรมการ EIA ไม่อนญุาตโครงการ 

The Collection จนกว่าจะได้แสดงมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่ชุมชนยอมรับและเห็นว่าสามารถ

น�าไปปฏิบัติได้จริง รวมท้ังจัดท�าบันทึกข้อตกลงแบบไตรภาคีกับผู้อาศัยใกล้เคียงที่จะได้รับผลกระทบเสียหายชัดเจนให้

ครบถ้วน โดยประธานสภากรงุเทพมหานครได้มอบคณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง เพือ่พจิารณาและรายงานผล และ

คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว สรุปได้ดังนี้  

ส�านักการโยธาช้ีแจงว่า โครงการ The Collection ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท ๑๖ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร ด�าเนินการโดยบริษัท ไซมิส แอสเสท จ�ากัด (มหาชน) โดยโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย จ�านวน  

๒ อาคาร มีจ�านวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น ๔๘๖ ห้อง ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ ๔๕ เดือน โดยมีอาคาร A เป็นอาคาร

ชุดพักอาศัย สูง ๗ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๕ ชั้น และอาคาร B เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง ๔๑ ชั้น และที่จอดรถยนต์แบบ
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อัตโนมัติใต้ดิน ๕ ระดับ มีจ�านวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น ๔๔๖ ห้อง ขนาดที่ดินโครงการฯ จ�านวน ๒-๐-๕๗.๘ ไร่ สภาพพื้นที่

เป็นพื้นที่ว่างและอาคารส�านักงานขายชั่วคราว ๒ ชั้น ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตาม 

ความในพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ พบว่า โครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภท พ. ๕-๔ (สีแดง) บริเวณ พ. ๕-๔  

เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมหลัก เพื่อส่งเสริมความเป็น

ศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ นันทนาการและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือถึงส�านักสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงกรณีการพิจารณารายงานผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ The Collection โดยส�านักสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือ ที่ กท ๑๑๐๔/๒๔๖๖ ลงวันที่ ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ ชี้แจงว่าโครงการ The Collection ยังไม่ได้ยื่นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าสู่การ

พจิารณาของคณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ด้านอาคาร การจดัสรรทีด่นิ  

และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.กทม.) จึงไม่มีข้อมูลและยังไม่ได้มีการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ร้องเรียนได้ส่งข้อห่วงกังวลตามหนังสือร้องเรียน ฉบับลงวันที่ ๑๑ มีนาคม 

๒๕๖๓ และฝ่ายเลขานุการ คชก.กทม. ได้ตอบผู้ห่วงกังวลตามหนังสือคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.กทม.) ที่ กท 

๑๑๐๔/๑๐๔๒ ลงวนัที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๖๓ หากโครงการดงักล่าวน�าเสนอรายงานเพือ่เข้าสูก่ระบวนการพจิารณารายงานฯ 

ของ คชก.กทม. ส�านักสิ่งแวดล้อมจะน�าเรียนข้อมูลข้อห่วงกังวลดังกล่าวเสนอ คชก.กทม. เพื่อประกอบการพิจารณาและ

แจ้งผู้ร้องเรียนทราบในล�าดับต่อไป  

               

๕. เร่ือง ร้องเรยีนให้ตรวจสอบพืน้ทีเ่ตรยีมประกาศพระราชกฤษฎกีาก�าหนดเขตเวนคนืทีด่นิ เพือ่จดัท�าบงึรบัน�า้บรเิวณ

คลองคู้บอน และขอให้พิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการแก้มลิง บึงรับน�้าบริเวณคลองคู้บอน   

ตามทีน่ายพีรพล ไตรทศาวทิย์ ตวัแทนหมูบ้่านปัญญาอนิทรา P.๑ และพวก ได้มหีนงัสอื ที ่ปอ. ๒๐/๒๕๖๓ ลงวนัที่  

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  และหนังสือที่ ปอ.๐๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร 

โดยสรปุว่ากรงุเทพมหานครโดยส�านกัการระบายน�า้ จดัท�าโครงการบงึรบัน�า้บรเิวณคลองคูบ้อน เพือ่ป้องกนัน�า้ท่วม พืน้ที่

โครงการอยูร่ะหว่างถนนปัญญาอนิทราและถนนคูบ้อน เป็นทีดิ่นรกร้างทีน่าเดมิ บนเนือ้ที ่๑๓๐ ไร่เศษ ซึง่กรงุเทพมหานคร

ได้ด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วเม่ือปี ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมประกาศพระราชกฤษฎีกา

ก�าหนดเขตเวนคืนที่ดิน ผู้ร้องและพวกที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการสนับสนุนการด�าเนินโครงการเพื่อประโยชน์แก่

ประชาชนส่วนรวม แต่จากการลงพื้นที่ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 

เขตคันนายาว และผูแ้ทนส�านกังานเขตคนันายาวพบว่า พืน้ทีบ่ริเวณทีจ่ะด�าเนนิโครงการบางส่วนมกีารถมดนิ ปรบัหน้าดนิ  

และมีการรังวัดแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อย ๆ เห็นว่าหากปล่อยให้ด�าเนินการต่อจะเกิดผลกระทบกับพื้นที่เตรียมประกาศ

ก�าหนดเขตพืน้ทีเ่วนคืนทีด่ินต้องใช้งบประมาณเวนคืนทีด่ินสงูขึน้และกระทบตอ่แผนงานด�าเนินโครงการ และได้มีหนังสือ

ถึงกรุงเทพมหานครและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเสนอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและปิดประกาศแผนที่

โครงการ ขอให้ชะลอการออกใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารและระงับการอนุญาตให้ถมดินบริเวณโครงการบึงรับน�้าบริเวณ

คลองคูบ้อนทีจ่ะมกีารตราพระราชกฤษฎกีาก�าหนดเขตเวนคนืทีด่นิไว้ก่อนเป็นการช่ัวคราว แต่พบว่ายงัไม่มกีารด�าเนนิการ 

จากกรงุเทพมหานครและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ยงัคงมกีารถมดนิ ปรบัสภาพพืน้ดนิ ผูร้้องและพวกประสงค์ให้ฝ่ายนติบัิญญตัิ

ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เตรียมประกาศพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตเวนคืนที่ดิน และตรวจสอบงบประมาณ แผนงาน

โครงการจดัท�าบงึรบัน�า้บรเิวณคลองคูบ้อน  และขอให้สภากรงุเทพมหานครพจิารณางบประมาณสนบัสนนุการเวนคนืทีด่นิ

และงบประมาณในการก่อสร้างโครงการบึงรับน�้าคลองคู้บอน 
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โดยประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองพิจารณาด�าเนินการและ                    

ขอทราบผล และคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว สรุปได้ดังนี้  

กรุงเทพมหานครโดยส�านักการระบายน�้า ได้มีการจัดท�าโครงการจัดท�าบึงรับน�้าบริเวณคลองคู้บอน มีจุดเริ่มต้นที่

ซอยพระยาสุเรนทร์ ๓๕ บริเวณคลองกะโหลก ในท้องที่แขวงบางชัน เขตคลองสามวา เป็นการก่อสร้างบึงรับน�้าและถนน 

ค.ส.ล. เขตทางกว้าง ๑๒ เมตร ขนาด ๒ ช่องจราจรไป–กลับ

ส�านักการโยธาได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการในส่วนของการจัดกรรมสิทธ์ิเวนคืนที่ดินเพื่อจัดท�าพื้นท่ีแก้มลิงใน

โครงการดังกล่าว ข้อมูลเบ้ืองต้น พื้นท่ีก่อสร้างอยู่ในพื้นที่เขตคันนายาว จัดหาที่ดิน โดยโครงการจัดท�าบึงรับน�้าบริเวณ

คลองคู้บอน เนื้อที่ประมาณ ๑๓๐ ไร่ จัดท�าบึงรับน�้าประมาณ ๙๑ ไร่ ลึกประมาณ ๖ เมตร เพ่ือเก็บกักน�้าประมาณ 

๘๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มีองค์ประกอบอื่นของโครงการ เช่น สถานีสูบน�้าและประตูระบายน�้า ลานกีฬา อาคาร 

ส�านกังาน สนามเดก็เล่น ลานจอดรถ สวนสาธารณะ และส�ารองพืน้ทีส่�าหรบัสร้างโรงบ�าบดัน�า้เสีย ซึง่จะต้องด�าเนนิการจดั

กรรมสิทธิ์ที่ดินประมาณ ๑๐๘ แปลง สิ่งปลูกสร้างประมาณ ๒๔ รายการ และงบประมาณในการด�าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ 

ประมาณ ๓๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นข้อร้องเรียนในเรื่องการถมดินในบริเวณพื้นที่โครงการ ส�านักงานจัดกรรมสิทธิ์ได้พิจารณาตามข้อเท็จจริง

และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นดังนี้

• สทิธขิองเจ้าของกรรมสทิธิท์ีด่นิได้รบัการคุม้ครองตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๗  

บคุคลย่อมมสีทิธใินทรพัย์สนิและการสบืมรดกประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา ๑๓๓๖ เจ้าของทรพัย์สิน

มีสิทธิใช้สอยและจ�าหน่ายทรัพย์สินของตน และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย ดังนั้น เมื่อพระราชกฤษฎีกาฯ ยังไม่ได้ประกาศใช้บังคับเจ้าของทรัพย์สิน จึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ดังกล่าว กรุงเทพมหานครหรือบุคคลอื่นใด จึงมิอาจไปกระท�าการรอนสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินได้

• ส่วนประเด็นการคุ้มครองพื้นที่ที่จะเวนคืนนั้น สามารถด�าเนินการได้ในส่วนที่ไม่ไปกระทบสิทธิของเจ้าของ เช่น 

การประชาสัมพันธ์โครงการที่จะเกิดขึ้นให้ทราบ ซึ่งส�านักการโยธาได้ด�าเนินการมาโดยตลอด 

   ส�านักการโยธาได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 

และแขวงเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... แล้ว โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๘.๗๑๑๙๗๓ 

ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่องแนวทาง

ปฏบิตัใินการเสนอ ร่างพระราชกฤษฎกีาก�าหนดเขตทีด่นิทีจ่ะเวนคนืตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการเวนคนืและการได้มาซึง่ 

อสงัหารมิทรพัย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่ให้หน่วยงานของรฐัทราบและถอืปฏิบตั ิเกีย่วกบัขัน้ตอนการจดัท�าร่างพระราชกฤษฎกีา 

ก�าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องต้องเสนอให้ส�านักงบประมาณ พิจารณา 

การจดัสรรเงนิค่าทดแทนทีจ่ะต้องจ่ายตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการเวนคนืฯ ดงักล่าว และต้องจดัท�าเอกสารทีเ่กีย่วข้อง

เสนอไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบและเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ส�านักการโยธา ได้มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กท ๐๘๐๘/๑๐๒๕ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรียนผู้อ�านวยการ 

ส�านกังบประมาณกรงุเทพมหานครขอประสานเพือ่พจิารณาการจดัสรรเงนิงบประมาณในการจดักรรมสิทธิอ์สังหารมิทรพัย์

ทีจ่ะต้องเวนคนืประกอบการเสนอร่างพระราชกฤษฎกีาก�าหนดเขตทีด่นิทีจ่ะเวนคนืในท้องทีแ่ขวงคนันายาว เขตคนันายาว 

และแขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .. ต่อคณะรัฐมนตรี โดยได้จัดท�าประมาณการเงินค่าทดแทน

อสงัหารมิทรพัย์ทีจ่ะเวนคนื แยกเป็นทีด่นิ จ�านวน ๑๐๗ แปลง สิง่ปลกูสร้าง จ�านวน ๒๔ รายการ รวมเงนิค่าทดแทนในการ

เวนคนืประมาณ ๓๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมจดัท�าแผนงานการจดักรรมสิทธิแ์ละการจ่ายเงนิ ค่าทดแทนอสังหารมิทรพัย์ 

ซึ่งต่อมาส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือ ที่ กท ๑๙๐/๐๐๓๖๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๓ แจ้งผล 

การพิจารณาตามที่ส�านักการโยธาประสาน สรุปความได้ว่า ส�านักการโยธาได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อด�าเนินการ
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จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโครงการต่าง ๆ โดยใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของส�านักการโยธา งานจัดกรรมสิทธิ์  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าท่ีดินฯ) รายการค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้าย ส่ิงก่อสร้างตามพระราช

บญัญตัเิวนคนื พระราชกฤษฎกีา และแนวเขตถนนตามโครงการต่าง ๆ  และหากในระหว่างปี งบประมาณทีต่ัง้ไว้ไม่เพยีงพอ  

ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณสมทบเพิ่มเติม ตามความจ�าเป็นเร่งด่วนตามที่ส�านัก 

การโยธาเสนอ

กรุงเทพมหานคร โดยส�านักการโยธาได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กท ๐๘๐๘/๒๓๙๔ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

เรียนผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ ส�านักนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาและมีความเห็น ตามมาตรา ๘ วรรคห้า  

แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามแนวทางมติคณะรัฐมนตร ี 

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ดังกล่าว ซ่ึงต่อมาส�านักงบประมาณ ส�านักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนมากที่  

นร ๐๗๑๕/๑๕๒๔๑ ลงวนัที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรยีนผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร ความว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนด 

เขตที่ดินท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีแขวงคันนายาว เขตคันนายาว และแขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

เป็นการเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในการสร้างบึงรับน�้าบริเวณคลองคู้บอน และสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอย

พระยาสุเรนทร์ ๓๕ กับบึงรับน�้าบริเวณคลองคู้บอน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน�้าในพื้นท่ีฝั่งตะวันออกของ

กรุงเทพมหานคร พระราชด�าริซ่ึงจะท�าให้กิจการสาธารณูปโภค ด้านการจราจรและการขนส่งมีความสะดวกและความ

รวดเร็ว โดยกรุงเทพมหานครมีแผนการจัดกรรมสิทธิ์และการเบิกจ่ายค่าทดแทน ระยะเวลาด�าเนินการ ๕ ปี นับแต่เดือน

มกราคม ๒๕๖๔ - เดอืนธนัวาคม ๒๕๖๘ และประมาณการค่าจดักรรมสทิธิ ์จ�านวน ๓๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจาก

งบประมาณของกรงุเทพมหานคร ดงันัน้ เพือ่ให้เจ้าหน้าทีห่รอืผู้ซึง่ได้รบัมอบหมายจากเจ้าหน้าทีม่สิีทธเิข้าไปท�าการส�ารวจ

และเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน และเพื่อให้การด�าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์

ตามท่ีก�าหนดไว้ จึงเห็นควรท่ีกรุงเทพมหานครจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตที่ดินท่ีจะเวนคืนในท้องที่แขวง

คันนายาว เขตคันนายาว และแขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขณะนี้อยู่ระหว่างส�านักงานกฎหมายและคดีพิจารณารายละเอียดและข้อกฎหมาย เมื่อเสร็จแล้ว จึงน�าเรียนปลัด

กรงุเทพมหานครเพือ่โปรดเหน็ชอบและลงนามในแผนทีท้่ายพระราชกฤษฎกีาฯ และน�าเรยีนผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร

พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

• เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ มีการตอบชี้แจงหนังสือร้องเรียนของประชาชนให้เข้าใจตรงกัน  

การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดท�าบึงรับน�้าบริเวณคลองคู้บอน การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ควรด�าเนินการหลาย

ช่องทาง ประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

๖. เรื่อง คัดค้านการก่อสร้างอาคารส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

ตามทีม่หีนงัสอืร้องเรยีนของนายนรฤทธิ ์โกมลารชุน ประธานชมรมอนรุกัษ์พญาไท ได้มหีนังสือท่ี ชอพ ๐๒/๒๕๖๓ 

ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงผู้อ�านวยการเขตพญาไท สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (พลโท โชติภณ จันทร์อยู่) และ 

ผูอ้�านวยการส�านกัการโยธา และส�าเนาหนงัสอืถงึประธานสภากรงุเทพมหานคร แจ้งขอคดัค้านการก่อสร้างอาคารส�านกังาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยขอให้พิจารณาในข้อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

และการผังเมือง โดยประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา และ

คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว สรุปได้ดังนี้  

กรณีที่ชมรมอนุรักษ์พญาไท มีหนังสือที่ ชอพ ๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๓ ถึงส�านักงานเขตพญาไท  

แจ้งประเด็นข้อคิดเห็นของชมรมฯ และชุมชนหมู่บ้านพิบูลวัฒนา ที่ได้รับผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับการรื้อถอน
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อาคาร และอาคารใหม่ของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ ส�านกังานเขตพญาไทได้รบัแจ้งเรือ่งร้องเรียนผ่านศนูย์รบัเรือ่งราวร้องทกุข์ของนายนรฤทธิ ์โกมลารชนุ ประธานชมรม 

อนุรักษ์พญาไท คัดค้านการก่อสร้างอาคารของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่อง

กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมือง 

ส�านักงานเขตพญาไทได้มีหนังสือที่ กท ๔๗๐๓/๒๖๗๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ แจ้งประธานชมรมอนุรักษ์

พญาไท ว่าเจ้าของอาคารยังไม่ได้ด�าเนินการรื้อถอนอาคารแต่อย่างใด และยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดของโครงการก่อสร้าง 

ให้ทราบ จึงไม่อาจพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ประกอบกับการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ 

จึงขอให้ชมรมฯ เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปยังเจ้าของอาคารต่อไป 

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ท�าการประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบข้อมูล 

การรือ้ถอนอาคารเก่าและก่อสร้างอาคารใหม่ของส�านกังานนโยบายฯ พร้อมรบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะเบือ้งต้น 

ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของส�านักงานนโยบายฯ แล้ว ตามหนังสือส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๔.๒/ว๖๓๔๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

กองจดัการคณุภาพอากาศและเสยีง ส�านกัสิง่แวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการผู้ช�านาญการพจิารณา

รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ด้านอาคาร การจดัสรรทีด่นิ และบรกิารชมุชน กรุงเทพมหานคร (คชก. กทม.) 

ได้มีหนังสือถึงนายนรฤทธ์ิ โกมลารชุน (ประธานชมรมอนุรักษ์พญาไท) และหนังสือถึงเลขาธิการส�านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนให้ทราบว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการอาคารส�านักงานของส่วน

ราชการซึง่ไม่เข้าข่ายต้องจดัท�ารายงาน การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ 

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดโครงการ กิจการ หรือการด�าเนินการ ซึ่งต้องจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และได้ประสานแจ้งข้อห่วง

กังวลของนายนรฤทธิ์ โกมลารชุน ให้ สผ. ทราบแล้ว 

ส�านกังานเขตพญาไท มหีนงัสือที ่กท ๔๗๐๓/๒๙๗๖ ลงวนัที ่๒๖ มถินุายน ๒๕๑๒ ถงึ ส�านกังานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม แจ้งว่า ชมรมอนรุกัษ์พญาไทขอคัดค้านการรือ้ถอนอาคารและการก่อสร้างอาคารใหม่

ของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว การรื้อถอนอาคารและก่อสร้าง

อาคารเก่าและการก่อสร้างอาคารใหม่ อาจจะเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือก�าหนด

เงือ่นไขในการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ จงึขอประสานเพือ่พจิารณาด�าเนนิการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย และขอทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผังบริเวณและแบบแปลนอาคารด้วย

ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้มหีนงัสอื ที ่ทส ๑๐๐๑.๒/๑๒๕๖๓ ลงวนัที ่๒๓ 

กนัยายน ๒๕๖๓ จดัส่งส�าเนาแผนผงับรเิวณ แบบแปลนอาคาร และรายการประกอบแบบแปลนให้ผูอ้�านวยการส�านกังาน

ควบคุมอาคาร ส�านักการโยธา เพื่อพิจารณาแล้ว 

อาคารส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าข่ายเป็นอาคารสาธารณะ ซึ่งม ี

ส�านักการโยธา กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตรวจพิจารณาแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน ในฐานะเจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตามค�าส่ังกรุงเทพมหานครที่ ๕๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ�านาจของผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ข้อ ๓ ส่วนกรณีความ

กว้างถนนสาธารณะโดยรอบ จากการตรวจสอบพบว่าซอยพิบูลวัฒนา ๔ วัดจากเขตทางฝั่งตรงข้ามมายังเขตทางฝั่งแปลง

ที่ดินตลอดแนวไปบรรจบซอยประดิพัทธ์ ๔ มีความกว้างประมาณ ๖.๘๕ - ๗.๐๐ เมตร ซอยพิบูลวัฒนา ๗ วัดจากเขตทาง 

ฝั่งตรงข้ามมายังเขตทางฝั่งแปลงที่ดินตลอดแนวไปบรรจบซอยพิบูลวัฒนา ๔ มีความกว้างประมาณ ๖.๖๐-๖.๘๕ เมตร 

และซอยพิบูลวัฒนา ๘ วัดจากเขตทางฝั่งตรงข้ามมายังเขตทางฝั่งแปลงที่ดินตลอดแนวไปบรรจบซอยพิบูลวัฒนา ๔  
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มคีวามกว้างประมาณ ๖.๗๐ - ๗.๗๐ เมตร เป็นไปตามข้อบญัญัตกิรงุเทพมหานคร เรือ่งควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๙  

ส่วนที ่๑ ข้อ ๙๐ โดยมกีารพิจารณารายละเอยีดประกอบแบบแปลน แผนผัง ตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

กฎกระทรวงฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวงว่าด้วยการ

ยกเว้นผ่อนผนั หรอืก�าหนดเงือ่นไขในการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวงก�าหนด

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูอ้อกแบบ ผูค้วบคุมงาน ผูด้�าเนนิการ ผูค้รอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร   พ.ศ. ๒๕๖๑  

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการของส�านักการโยธาและ 

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนการรื้อถอนอาคารเดิมอยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

• ควรให้ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแจ้งประชาสมัพนัธ์และตดิตัง้ป้ายประกาศ

การรื้อถอนอาคาร ระยะเวลาแล้วเสร็จ การก่อสร้างอาคารใหม่ ระยะเวลาแล้วเสร็จ และในระหว่างด�าเนินการจ�าเป็นต้อง

บริหารจัดการเรื่องการจราจรภายในซอยให้เป็นระบบ เพื่อมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

• ส�านักการโยธาจ�าเป็นต้องมีการประสานงานอย่างต่อเนื่องกับส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายก�าหนด เพื่อมิให้เกิดข้อร้องเรียนขึ้น

• ส�านักการโยธาควรแจ้งให้ส�านักงานเขตพญาไทด�าเนินการตรวจสอบ ควบคุมการก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตาม

แบบรูปรายการ

 

๗. เรื่อง การก่อสร้างสนามฟุตบอลและสวนออกก�าลังกายบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง  

ตามที่มีผู้ร้องใช้นามว่า “ข้าราชการและลูกจ้าง กทม.” ได้มีหนังสือถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร ร้องเรียน

ว่ากรุงเทพมหานครน�าพื้นท่ีจอดรถบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง มาก่อสร้างสนามฟุตบอลและสวน 

ออกก�าลงักายเป็นการสิน้เปลือ้งงบประมาณของกรงุเทพมหานคร ทัง้การก่อสร้าง บ�ารงุรกัษาและการดแูล เนือ่งจากเหน็ว่า 

พืน้ทีใ่กล้เคยีงศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร ดนิแดง มสีนามกฬีาไทย-ญีปุ่น่ ดนิแดง สามารถเข้าไปใช้บรกิารได้ โดยประธาน 

สภากรุงเทพมหานครได้มอบคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองตรวจสอบและรายงานผล และคณะกรรมการฯ ได้ 

รายงานผลให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

กรุงเทพมหานคร โดยส�านักการโยธามีการจัดท�าโครงการก่อสร้างอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 

ระยะที่ ๒ หากเมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จจะท�าให้เป็นศูนย์ราชการ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ประกอบด้วย 

อาคารส�านักการโยธา อาคารส�านักการระบายน�้า อาคารไอราวัตพัฒนา อาคารธานีนพรัตน์ สนามฟุตบอลและสวนหย่อม  

สนามฟุตบอล (เล็ก) อาคารสหกรณ์ อาคารศูนย์เด็กอ่อน สวนสาธารณะ พร้อมที่จอดรถใต้ดิน ๔ ชั้น อาคาร TOWER ใหม่  

สนามกีฬา (วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ) สถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีดินแดง

พื้นที่ที่ร ้องเรียนนี้ เคยเป็นที่จอดรถยนต์ของข้าราชการและลูกจ้าง แต่ภายหลังยกเลิกและรื้อถอนแล้ว  

เพือ่ปรบัสภาพพืน้ทีส่�าหรบัรอการจดัท�าโครงการฯ และมพีืน้ทีด้่านหลงัของอาคารส�านกัการโยธา เป็นทีร่กร้าง ไม่สวยงาม  

ซึ่งในระหว่างที่ยังไม่ได้รับงบประมาณในการจัดท�าโครงการฯ ระยะที่ ๒ ส�านักการโยธาจึงได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เรียบร้อย

สวยงาม โดยมกีารสร้างสนามฟตุบอล สนามกีฬา และสวนออกก�าลังกาย ส�าหรับใช้เป็นสถานทีฝึ่กซ้อมกฬีาประเพณปีระจ�าปี 

ของกรงุเทพมหานคร ซ่ึงจะเข้าใช้สนามกฬีาของศนูย์เยาวชนฯ (ไทย-ญีปุ่น่) นัน้ ไม่สะดวก ไม่คล่องตวั และมแีนวคิดจะเปิด

ให้บรกิารเพือ่ส่งเสรมิการออกก�าลงักาย การนนัทนาการแก่ข้าราชการและลกูจ้างในศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร ดนิแดง 

ในการสร้างดงักล่าวไม่ใช้งบประมาณของกรงุเทพมหานคร (มเีอกชนให้การสนบัสนนุงบประมาณ)  ซึง่อยูร่ะหว่างการบ�ารงุ

ดูแลรักษาสนามฟุตบอล ต้นไม้ ให้มีสภาพสมบูรณ์

ส�านักสิ่งแวดล้อมดูแลบ�ารุงรักษาเรื่องต้นไม้ และการท�าความสะอาดบริเวณดังกล่าว ส�านักการโยธาดูแลเรื่องการ
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จัดการสถานที่และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และได้จัดสร้างที่จอดรถชั้นใต้ดินรองรับรถยนต์จ�านวนกว่า ๒,๕๐๐ คัน ส�าหรับ

ให้บรกิารข้าราชการลูกจ้างและผูม้าตดิต่อราชการแล้ว และส�านกัการโยธารายงานว่า ได้เปิดให้ข้าราชการและลกูจ้างของ

กรุงเทพมหานครเข้าใช้บริการสนามฟุตบอลและสวนออกก�าลังกาย เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

• ส�านักการโยธาควรก�าหนดชนิดกีฬา การนันทนการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับการใช้พื้นที่ และ

รายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาและอนุญาตให้ใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง

• ส�านกัการโยธาควรด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์ให้ข้าราชการและลกูจ้างทราบโดยทัว่กันว่ามสีวสัดกิารนีใ้ห้บรกิาร 

และติดตั้งป้ายชื่อให้ชัดเจน ยกตัวอย่าง “สถานที่กีฬาและการนันทนการของข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร” 

ป้ายแจ้งเวลาการให้บริการ ป้ายแจ้งชนิดกีฬาและการนันทนาการที่สามารถเล่นได้

๘. เรื่อง ก่อสร้างบ้านบริเวณพื้นที่ที่เป็นเขียวลายพราง เกินกว่า ๕๐% ของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 

ตามทีม่หีนงัสอืร้องเรยีนในนามหมูบ้่านปัญญาเลคโฮมถงึประธานสภากรงุเทพมหานคร ร้องเรยีนว่ามกีารก่อสร้าง

บ้าน ๒ ชั้น บริเวณปากซอย ๕๑ หมู่บ้านปัญญาเลคโฮม ถนนนิมิตใหม่ เขตคลองสามวา ซึ่งพื้นที่บริเวณเขียวลายพราง 

กฎหมายก�าหนดให้สร้างไม่เกิน ๕๐% ของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด แต่บ้านหลังนี้สร้างเต็มพื้นที่และสร้างติดแนวขอบพื้นที่ทั้ง

สองด้าน การใช้สอยพื้นที่น่าจะไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด ได้ร้องเรียนผ่านศูนย์ ๑๕๕๕ และส�านักงานเขตหลายครั้ง 

ยังไม่มีการด�าเนินการแต่อย่างใด ปัจจุบันการก่อสร้างบ้านใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้สภากรุงเทพมหานครได้พิจารณา 

ตรวจสอบ และประธานสภากรงุเทพมหานครได้เหน็ชอบมอบคณะกรรมการการโยธาและผงัเมืองพจิารณาด�าเนนิการ และ

คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว สรุปได้ดังนี้  

นายณภัทร สุนทรศารทูล ไดย้ื่นขออนุญาตกอ่สร้างอาคาร ชนดิ ค.ส.ล. ๒ ชัน้ จ�านวน ๑ หลงั เพือ่ใช้เป็นทีอ่ยู่อาศัย  

พื้นที่ประมาณ ๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมท่ีจอดรถ ในซอยวัดสุขใจ ถนนวัดสุขใจ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา  

โฉนดทีด่นิเลขที/่น.ส.๓ เลขที/่ส.ค.๑ เลขที ่๓๕๙๔๙, ๓๕๙๕๐ เลขท่ีดนิ ๗๐๙, ๗๑๐ เป็นท่ีดนิของนายณภทัร สนุทรศารทูล  

รวมเนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา มีแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค�านวณ 

รายละเอียดปรากฏตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร เลขที่ คว.๖๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ 

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ส�านักงานเขตคลองสามวา ได้ตรวจพบว่ามีการกระท�าผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบ

แบบแปลนทีไ่ด้รับใบอนญุาต ตลอดจนวธิกีารหรอืเงือ่นไขทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ก�าหนดไว้ในใบอนญุาตหรอืให้ผิดไปจากทีไ่ด้ 

แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อาศัยอ�านาจตามความ   ในมาตรา ๔๐ (๑) แห่งพระราชบญัญตัิ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ส�านักงานเขต

คลองสามวาจึงมีค�าสั่งให้ระงับการก่อสร้างฯ แบบ ค.๕ ที่ กท ๘๓๐๓/๓๗๖๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ค�าสั่งห้ามใช้ 

หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร ตามมาตรา ๔๐ (๒) แบบ ค.๖ ที่ กท ๘๓๐๓/๓๗๖๙ ลงวันที่ ๑๙ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ ค�าสั่งให้ด�าเนินการแก้ไขและให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตก่อสร้างฯ แบบ ค.๑๒ ที่ กท ๘๓๐๓/๓๗๗๐  

ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้ว

นายณภัทร สุนทรศารทูล ได้ย่ืนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน เลขที่ คว.๓๕๑/๒๕๖๓  

ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการ เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ จะท�าการรื้อถอนอาคารหลังเดิมออก

ตามที่บันทึก (ป.ค.๑๔) ไว้
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

• ส�านักงานเขตคลองสามวาต้องก�ากับดูแลและควบคุมให้นายณภัทรฯ ด�าเนินการให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต 

และตามที่ระบุไว้ในบันทึก (ป.ค.๑๔) 

• เมื่อออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารไปแล้ว ในระหว่างการก่อสร้าง ส�านักงานเขตคลองสามวาจ�าเป็นต้องมอบ

ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบ ก�ากับดูแลให้ผู้ขออนุญาตด�าเนินการให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต เพื่อมิให้

เกิดกรณีต้องมีการแก้ไขปัญหาในภายหลัง หรือมีการร้องเรียนเกิดขึ้น หรือท�าให้ก่อความเดือดร้อนร�าคาญต่อผู้อยู่อาศัย 

ใกล้เคยีง หรอืเพือ่เป็นการป้องกนัความปลอดภยั อย่างไรกต็ามในการท�าหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบจ�าเป็นต้องเขยีน

บันทึกรายงานการตรวจสอบทุกครั้ง และการตรวจสอบจ�าเป็นต้องท�าต่อเนื่องจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

๙. เรือ่ง ร้องขอความเป็นธรรมขอให้ย้ายแนวเวนคนืทีด่นิถนนสาย ฉ.๑ (เดมิชือ่ถนนสาย ง.๓) บรเิวณถนนเพชรเกษม 

ถนนพระราม ๒ ถนนสุขสวัสดิ์ และถนนกาญจนาภิเษก ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๕๖    

ตามทีบ่รษัิท ว.ีเอม็.พี.ซ.ี จ�ากดั ได้มหีนงัสอืเลขท่ี v.m.p.cl.๐๕๒/๖๓ ลงวนัที ่๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ถงึประธาน

สภากรงุเทพมหานคร โดยสรปุว่าได้ซือ้ทีด่นิ จ�านวน ๕ แปลง มพีืน้ทีร่วมจ�านวน ๒๘ ไร่ ๔๐.๕ ตารางวา ตัง้อยูแ่ขวงท่าข้าม 

เขตบางขุนเทียน ซึ่งบริษัทฯ ได้น�าที่ดินมาจัดสรรเป็นที่พักอาศัยพัฒนาเป็นทาวน์โฮม จ�านวน ๒๒๑ แปลง เมื่อปี ๒๕๕๘  

ใช้ชื่อว่า “โครงการหมู่บ้านจัดสรรแอสเทรา เบลส @ พระราม ๒” ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ มีการเสนอข่าว

ทางสือ่ออนไลน์ว่าส�านกัการโยธา กรงุเทพมหานคร ได้รบัอนมุตัใิห้จดัท�าโครงการถนนสาย ฉ. ๑ และสาย ง. ๒๑ เช่ือมถนน

พุทธมณฑลสาย ๑ บริเวณถนนเพชรเกษม ถนนพระราม ๒ ถนนสุขสวัสดิ์ และถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นแนวถนนที่ตัด

ผ่านโครงการหมูบ้่านจดัสรรแอสเทรา เบลส @ พระราม ๒ ท�าให้บรษิทัฯ และผูอ้าศยัในหมูบ้่านจ�านวนมากได้รบัผลกระทบ 

เกิดความเสียหาย จึงขอความอนุเคราะห์บรรเทาความเดือดร้อน หรือหากจ�าเป็นจะต้องใช้แนวทางเวนคืนถนน ขอให้

พจิารณาขยบัแนวถนนให้พ้นจากพืน้ทีต่ัง้โครงการฯ โดยประธานสภากรงุเทพมหานครได้มอบคณะกรรมการการโยธาและ

ผังเมืองเพื่อโปรดพิจารณา และคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้มีมติการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 

๒๕๔๗ มอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ส�ารวจออกแบบรายละเอียดและส�ารวจอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างถนนเช่ือมต่อ ถนนสุขสวัสดิ์-พระรามที่ ๒- 

ถนนสามแยกตากสนิ-เพชรเกษม-วงแหวนรอบนอกด้านใต้ ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙  โครงการดังกล่าวคือถนนสาย ง๓ เชื่อมต่อถนนสุขสวัสดิ์  

ถนนประชาอทุศิ ถนนพทุธบชูา สิน้สดุทีถ่นนพระรามที ่๒ และ ง๒ เชือ่มต่อถนนพระรามที ่๒ ถนนเอกชยั ถนนกลัปพฤกษ์ 

สิ้นสุดที่ถนนพัฒนาการ โดยมีขนาดเขตทางตามแผนผังฯ ๓๕ เมตร

กรุงเทพมหานคร โดยส�านักการโยธาได้ท�าสัญญาจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง  

เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ�ากัด บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ากัด 

และบรษัิท นูแมพ จ�ากดั เป็นทีป่รกึษาด�าเนนิการส�ารวจออกแบบการก่อสร้างถนนตามแนวผงัเมอืง ง๓ เชือ่มถนนสขุสวสัดิ์ 

- พระรามที ่๒ - ถนนสามแยกตากสนิ - ถนนเพชรเกษม - ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ ตามสญัญาเลขที ่สนย.๓๘/๒๕๕๑ 

ลงวนัท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ บนัทกึต่อท้ายสญัญา (ครัง้ที ่๑) ลงวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๒ สญัญาแก้ไขเพิม่เตมิ (ครัง้ที ่๑)  

ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ และบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ และบันทึกต่อท้ายสัญญา 

(ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ระยะเวลาด�าเนินการ ๑,๓๗๖ วัน (เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และ

สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕)  โดยการศึกษาได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทางประกอบด้วย 
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• แนวเส้นทางโครงการควรอยู่ไม่ไกลจากแนวเส้นทางตามที่ก�าหนดไว้ในแนวถนนผังเมือง

• แนวเส้นทางควรมลีกัษณะเป็นแนวตรงหรอืมทีางโค้งให้น้อยทีส่ดุ เพือ่ให้มรีะยะทางสัน้ทีส่ดุ มคีวามสะดวกสบาย

และความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง

• แนวเส้นทางจะต้องมีผลกระทบต่อสถานที่ส�าคัญๆ ให้น้อยที่สุด เช่น สถานท่ีส�าคัญทางประวัติศาสตร์  

โบราณสถาน วัด และสถานที่ประกอบกิจการของศาสนา สถานที่ท่องเที่ยว โรงเรียนและสถานศึกษา สถานที่ราชการ  

โรงพยาบาล รวมถึงชุมชนต่างๆ ฯลฯ

• บริเวณที่แนวเส้นทางตัดผ่านถนนสายส�าคัญ คลองและล�าน�้าสายส�าคัญท่ีใช้ในการชลประทาน หรือการขนส่ง

ทางน�้าจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษ

• แนวเส้นทางจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่ที่อยู่ท้ายประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม พื้นที่ที่อนุรักษ์ไว้เป็นการเฉพาะซึ่งได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย อาทิเช่น บริเวณที่ประกาศเป็นเขตควบคุม

มลพิษสวนสาธารณะ พ้ืนทีท่หาร โครงการพฒันาทีม่อียูใ่นบรเิวณพืน้ทีท่ัง้ในปัจจบุนัและอนาคต อาทเิช่น นคิมอตุสาหกรรมฯ  

และข้อก�าหนดผังเมืองรวม เป็นต้น

ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

๒๕๔๙ ถนนสาย ง๓ เริ่มต้นที่ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเชื่อมต่อถนนสาย ง๒ ที่ถนนพระรามที่ ๒ และสิ้นสุดโดยเชื่อมต่อ 

กับถนนพัฒนาการที่มีขนาดเพียง ๒ ช่องจราจร และถนนสาย ง๒ ตามแผนผังดังกล่าวมีความกว้างเขตทาง ๓๕ เมตร  

ไม่สามารถรองรับและกระจายปริมาณการจราจรของถนนตามแนวโครงการฯ จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเป็นจ�านวน

มากได้ ท�าให้มีความจ�าเป็นต้องขยายเขตทางตามแผนผังฯ จากความกว้างเขตทางขนาด ๓๕ เมตร เป็น ๕๐ เมตร และ

เหน็ควรเปล่ียนจดุสิน้สดุโดยเชือ่มต่อกบัถนนพฒันาการ ไปเชือ่มต่อกับถนนเพชรเกษมบรเิวณจดุตดัถนนพทุธมณฑลสาย ๑  

ซึ่งเป็นถนนสายหลักมีความกว้างเขตทางขนาด ๕๐ เมตร เช่นเดียวกัน ท�าให้สามารถรองรับและกระจายปริมาณการ

จราจรของถนนตามแนวโครงการฯ ที่ท�าการศึกษาได้อย่างเพียงพอ ซึ่งในขณะนั้นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ใกล้สิ้นสภาพบังคับใช้ (สิ้นสภาพ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖) คณะกรรมการผังเมืองอนุมัติให้

กรุงเทพมหานครโดยส�านักผังเมืองด�าเนินการวางและจัดท�าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยอนุมัติให้กรุงเทพมหานคร 

ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ด�าเนินการตามขั้นตอนของ 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อ

ด�าเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซ่ึงส�านักผังเมืองจึงได้ท�าการศึกษาเพื่อด�าเนินการออกกฎกระทรวงให้

ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ (เริ่มมีผลบังคับใช้ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖) โดยการประเมินผลการใช้

บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว เห็นว่าสถานการณ์ต่าง ๆ  ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม 

การลงทนุ ตลอดจนการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องเปลีย่นแปลงไปในสาระส�าคญั ส�านกัผงัเมอืงจงึได้ด�าเนนิการวางและ

จัดท�าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้มีผังเมืองรวมใช้เป็นกรอบการพัฒนาเมืองที่

สอดคล้องกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมของเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวิทยาการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ และศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของประเทศมีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ

ตลอดจนเป็นเมืองต้นแบบในด้านการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมไปถึงลดการใช้พลังงานและลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในการจัดท�าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ส�านักผังเมืองได้มีการปรับปรุงแผนผังแสดงโครงการ

คมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยส�านักผังเมืองได้ประสาน 
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กับส�านักการโยธาเพื่อน�าปัญหากรณีประเด็นความกว้างเขตทางไม่เพียงพอเพื่อรองรับการจราจรและเปล่ียนจุดส้ินสุด

เชื่อมต่อกับถนนพัฒนาการไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย ๑ มาพิจารณาปรับปรุงแนว 

เส้นทางให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา โดยส�านักผงัเมอืงได้ก�าหนดสายทางในเบือ้งต้น  ตามหลักวชิาการสถาปัตยกรรมและ

การผังเมือง ซึ่งท�าให้จุดสิ้นสุดเชื่อมต่อกับถนนพัฒนาการเปลี่ยนเป็นเช่ือมต่อกับถนนเพชรเกษมบริเวณถนนพุทธมณฑล

สาย ๑ ตามการศึกษาเบื้องต้นของส�านักการโยธา และส�านักผังเมืองได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเมื่อวันที่  

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงไม่มีประชาชนแสดงความคิดเห็นคัดค้านแต่อย่างใด และเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕  

คณะกรรมการผังเมืองมีมติเห็นชอบร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อน�าไปปิดประกาศ ๙๐ วัน 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาของส�านักการโยธาด�าเนินการศึกษาแล้วเสร็จตามสัญญาเม่ือวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ แต่ยัง

ไม่สามารถประกาศเป็นแนวโครงการก่อสร้างได้ เนื่องจากต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

โดยผลการศึกษาได้พิจารณาความเหมาะสม ๓ ด้าน คือ ด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจการลงทุน และด้านผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมและชุมชน ซ่ึงส�านักการโยธาได้ให้ความส�าคัญในทุกด้านโดยเฉพาะผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 

แนวเส้นทางที่ศึกษามีจุดเริ่มต้นท่ีถนนวงแหวนอุตสาหกรรม และส้ินสุดท่ีถนนเพชรเกษมบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑล

สาย ๑ สอดคล้องกับแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนบริเวณจุดตัดถนนพระรามท่ี ๒ (บริเวณที่มีข้อร้องเรียน) มีระยะห่างระหว่างแนวศึกษาโครงการของ

ส�านักการโยธากับแนวแผนผังแสดงโครงการคมนาคมฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่างกันประมาณ ๕๐๐ เมตร เนื่องจากในขณะศึกษา

โครงการของส�านักการโยธาบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นท่ีว่าง ไม่มีส่ิงปลูกสร้างทั้งสองฝั่งของถนนพระรามที่ ๒ จึงได้ก�าหนด

แนวดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบจากโครงการฯ อีกท้ังในขณะท�าการศึกษาความเหมาะสมของแนวเส้นทาง ที่ปรึกษาได้มี

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จ�านวน ๓ ครั้ง ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว

บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จ�ากัด มีหนังสือเลขที่ v.m.p.cl ๐๑๘/๕๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรียนผู้อ�านวยการ

ส�านกัผงัเมอืง ขอความอนเุคราะห์ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีด่นิตามกฎกระทรวง ให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๔๔๒, ๑๒๔๔๓, ๑๒๔๔๔, ๔๑๒๐ และ ๕๓๙๗๒ เลขที่ดิน ๒, ๓, ๖,  

๔๐๙ และ ๔๐๘ ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ที่จะน�าที่ดินดังกล่าวไป

ด�าเนินการจัดสรรที่ดิน โดยเป็นที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว จ�านวนประมาณ ๖๓ แปลง กับคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน 

กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บริษัทสอบถามว่ากฎกระทรวงดังกล่าวก�าหนดให้ใช้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อการใดได้บ้าง เพื่อน�าไปใช้ประกอบการยื่นขอจัดสรรที่ดินต่อไป  

ส�านักผังเมือง มีหนังสือที่ กท ๑๗๐๖/๑๑๐๓ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบที่ดินโฉนด 

เลขที ่๑๒๔๔๒ ๑๒๔๔๓ ๑๒๔๔๔ ๔๑๒๐ และ ๕๓๙๗๒ เลขทีด่นิ ๒ ๓ ๖ ๔๐๙ และ ๔๐๘ ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอบางขนุเทยีน 

กรุงเทพมหานคร เป็นเพียงการแจ้งการใช้ประโยชน์ท่ีดินของที่ดินแปลงดังกล่าวตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่าสามารถใช้ประโยชน์ด�าเนินการอะไรได้บ้าง 

ทั้งนี้ท้ายหนังสือส�านักผังเมืองฉบับนี้ได้ระบุไว้ว่า หนังสือตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ สิ้นสุดผลการบังคับใช้ 

พิจารณาจากหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินของส�านักผังเมืองแล้ว เป็นการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ร้องไม่ได้สอบถามถึงผลกระทบ 

กับโครงการของผู้ร้องจากแนวถนนสาย ฉ๑ แต่อย่างใด ซ่ึงในขณะที่ผู้ร้องมีหนังสือสอบถามถึงส�านักผังเมืองในขณะนั้น 

ส�านกัการโยธาด�าเนนิการศกึษาแล้วเสรจ็ตามสญัญาเมือ่วนัที ่๖ เมษายน ๒๕๕๕ แต่ยงัไม่สามารถประกาศเป็นแนวโครงการ

ก่อสร้างได้  เนือ่งจากต้องได้รบัความเหน็ชอบโครงการฯ จากผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครและน�าไปด�าเนนิการตราพระราช 
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กฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน (พ.ร.ฎ.) ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบผลการศึกษาโครงการเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน 

๒๕๕๗ ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างเสนอร่าง พ.ร.ฎ. ผ่านกฤษฎกีาแล้ว อยูร่ะหว่างส�านกังานเลขารัฐมนตรเีพือ่ออก พ.ร.ฎ. แต่กรณนีี ้

ผู้ร้องมิได้สอบถามกับส�านักการโยธาเก่ียวกับแนวศึกษาของโครงการว่ามีผลกระทบกับที่ดินของผู้ร้องอย่างใด หากผู้ร้อง

สอบถามมายังส�านักการโยธาดังเช่นผู้ประกอบการรายอื่น ส�านักการโยธาจะสามารถแจ้งแนวการศึกษาของโครงการเพื่อ

ประกอบการพิจารณาพัฒนาโครงการของผู้ประกอบการ ซึ่งจะลดผลกระทบกับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ได้

การด�าเนนิการดงักล่าวนัน้ กรงุเทพมหานครได้ด�าเนนิการตามแนวค�าวนิจิฉยัของคณะกรรมการกฤษฎีกา ทีเ่คยให้

ความเหน็กรณกีารก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�า้เจ้าพระยาบรเิวณวดันครอนิทร์ และถนนต่อเชือ่ม ในเขตผงัเมอืงรวมนนทบรุี 

โดยคณะกรรมการกฤษฎกีาให้ความเหน็ว่า การใช้บงัคบัผังเมอืงรวมตามทีบ่ญัญตัไิว้ในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบญัญตักิาร

ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ นั้น มุ่งที่จะควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในแผนผังก�าหนดการใช้ประโยชน์

ที่ดินตามที่จ�าแนกประเภทตามมาตรา ๑๗ (๓) (ก) แต่ส�าหรับการก�าหนดแผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนส่งตามมาตรา 

๑๗ (๓) (ค) นัน้ ได้จดัท�าขึน้เพือ่ให้ประชาชนได้ทราบแนวนโยบายของทางราชการทีจ่ะจดัให้มโีครงการคมนาคมและขนส่ง

ในเขตผงัเมอืงรวมนัน้อย่างไร ซึง่ในทางปฏบิตักิารก�าหนดแนวทางถนนโครงการในแผนผงัท้ายกฎกระทรวงใช้บงัคบัผงัเมอืง

รวมจะกระท�าโดยการก�าหนดสายทางในเบื้องต้นตามหลักวิชาการสถาปัตยกรรมและการผังเมืองเท่านั้น มิได้ส�ารวจหรือ

ศึกษารายละเอียดจนถึงขั้นท่ีพร้อมจะสร้างถนนได้ทันที เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจะท�าการก่อสร้างถนนจึงจะ

ส�ารวจออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม ส�ารวจรายละเอียดที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืน และงบประมาณท่ี

จะต้องใช้ในการก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแนวทางที่เหมาะสมในการก่อสร้างจริงอาจต้องเปลี่ยนแปลงไปจากที่ก�าหนดไว้ใน

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมตามที่ผู้ร้องขอให้พิจารณาปรับแนวถนน

ให้พ้นจากแนวที่ดินของผู้ร้อง โดยสรุปใจความว่า นายปริญญา เธียรวร มีหนังสือเลขที่ v.m.p.c.l.๐๕๑/๖๓ ลงวันที่ ๑๐ 

พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ร้องขอความเป็นธรรมขอให้ย้ายแนวเวนคนืทีด่นิถนนสาย ฉ๑ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ และศูนย์รับร้องทุกข์ส�านักการโยธา มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๙๐๑/รท.๓๕๘๖ ลงวันที่  

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แจ้งว่านายปริญญา เธียรวร ได้เดินทางมายื่นหนังสือค�าร้องเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอความเป็นธรรมกรณีได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน เนื่องจาก บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จ�ากัด 

ได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๑๒๐ ๕๓๙๗๒ ๑๒๔๔๒ ๑๒๔๔๓ และ ๑๒๔๔๔ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

เพื่อท�าการจัดสรรที่ดินในนามโครงการหมู่บ้านจัดสรรแอสเทรา เบลส @พระราม ๒ โดยได้ตรวจสอบจากส�านักผังเมือง

กรุงเทพมหานครแล้วไม่ปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในแนวถนนตามแนวแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้าย 

กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่อย่างใด หากแต่ต่อมาส�านกัการโยธากรงุเทพมหานคร

ได้รับอนุมัติจัดท�าโครงการถนนสาย ฉ๑ และ สาย ง๒๑ ซึ่งเป็นแนวที่ตัดผ่านโครงการหมู่บ้านจัดสรรฯ จึงขอให้พิจารณา

ปรับแนวถนนให้พ้นจากแนวที่ดินดังกล่าว เพื่อไม่ให้ผู้ที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ผู้ร้องแจ้งว่าหน่วยงานของ

กรุงเทพมหานครใช้ฐานข้อมูลที่ต่างกัน คือ ฝ่ายออกแบบได้ส่งแนวเวนคืนให้ส�านักผังเมืองกรุงเทพมหานครและน�าไป

ประกาศใช้ในกฎกระทรวงให้ใช้บงัคับผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ส�านกัการโยธากลับน�าข้อมลูแนวเวนคืน

ถนนอีกแนวไปด�าเนินการนั้น คณะกรรมการฯ ทราบข้อเท็จจริงว่ากรุงเทพมหานครโดยส�านักผังเมืองและส�านักการโยธา

ได้ประสานข้อมูลแนวเส้นทางตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และส�านักการ

โยธาได้ด�าเนนิการศกึษาโดยได้เปรยีบเทยีบแนวเส้นทางต่าง ๆ  ทีส่ามารถเชือ่มโยงโครงข่ายคมนาคมเพือ่เชือ่มต่อจากถนน

พทุธมณฑลสาย ๑ มาบรรจบกบัถนนวงแหวนอตุสาหกรรม ตามวตัถปุระสงค์ทีจ่ะแก้ไขปัญหาพืน้ทีซ่ึง่ถกูปิดล้อมด้วยถนน

เพชรเกษม ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนพระรามที่ ๒ และถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้) ซึ่งเป็นพื้นที่ปิดล้อม

ขนาดใหญ่ทีข่าดโครงข่ายถนนสายหลักแล้ว จากการศกึษาพบว่าแนวเสน้ทางตามร่างพระราชกฤษฎกีาก�าหนดเขตทีด่ินที่

จะเวนคืนในท้องที่แขวงบางด้วน แขวงบางหว้า แขวงบางจาก แขวงคูหาสวรรค์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ  
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แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงจอมทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง แขวงท่าข้าม แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน  

แขวงบางมด แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ และแขวงบางประกอก แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร นั้นมี 

ความเหมาะสมกว่าแนวเส้นทางอื่น ๆ หากมีการปรับแนวถนนให้พ้นจากแนวที่ดินของผู้ร้องจะกระทบต่อชุมชนจ�านวน

มากที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวน้ัน กรุงเทพมหานครได้ด�าเนินการตามแนวค�าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการกฤษฎีกาที่เคยให้ความเห็นกรณีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์และถนน 

ต่อเชื่อมในเขตผังเมืองรวมนนทบุรี 

๑๐. เรื่อง ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรผ่านไปมาในซอยลาดพร้าว-วังหิน ๑๖ เขตลาดพร้าว

ตามหนังสือร้องเรียนแจ้งว่า ซอยลาดพร้าว-วังหิน ๑๖ เป็นซอยเชื่อมกับซอยโชคชัย ๒๗ เป็นเส้นทางลัด  

ที่ยานพาหนะต่าง ๆ สามารถเข้าออกจากถนนลาดพร้าว-วังหินไปโชคชัย ๔ จากซอยภาวนาไปโชคชัย ๔ ได้ แต่ปากซอย

ทางเข้าซอยลาดพร้าว-วังหิน ๑๖ มีการสร้างเพิงขายของบุกรุกในที่สาธารณะอยู่ที่โคนต้นโพธิ์ทางซ้าย ส่วนทางด้านขวา

มีตึกแถวเปิดคลินิกรักษาโรคต่อเติมขยายอาคาร ด้านอาคารที่ติดกับปากซอยมีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างจอดอยู่ และ 

ทั้งสองฝั่งถนนปากซอยรถยนต์ไม่สามารถสวนทางกันได้เลย ปัญหานี้เกิดมานานแล้ว ทางส�านักงานเขตลาดพร้าวไม่เคย

เข้ามาแก้ไขปัญหา ท�าให้เกดิปัญหาบกุรกุทีส่าธารณะ ต้นโพธิม์ขีนาดใหญ่กิง่แผ่เตม็ปากซอย ไม่มกีารตดั ปิดบงัชือ่ป้ายซอย  

ไม่เห็นตัวหนังสือ ขอให้แก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วย

ส�านักงานเขตลาดพร้าวได้ด�าเนินการแก้ไขดังนี้ 

• ซอยลาดพร้าว-วังหิน ๑๖ มีความกว้าง ๖ เมตร จะมีระยะผายปากซอยสองฝั่งอีก ๔ เมตร ให้วินรถจักรยานยนต์

รบัจ้างจดัระเบยีบใหม่ ห้ามกดีขวางหรอืรกุล�า้ผวิจราจร ร้านค้าตุก๊ตาวางสินค้าไม่ล�า้ผิวจราจร  หรือวางบดบงัวสัิยทศัน์การ

จราจร ซึง่ให้ความร่วมมอืด้วยด ีแต่อย่างไรกต็ามจะรายงานผลให้คณะกรรมการฯ ทราบ เป็นระยะๆ กรณคีลนิกิรกัษาโรค 

จะน�าไปตรวจสอบการขออนุญาตต่อเติมอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ ต่อไป แต่การจอดรถของลูกค้าอาจท�าให้

กีดขวางการจราจร จะน�าไปเจรจากับเจ้าของคลินิกเพื่อให้ได้ข้อยุติ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

• เห็นควรแก้ไขและจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์รับจ้าง 

• ควรแจ้งผู้ร้องเรียนว่า การตั้งร้านขายสินค้าปากซอย บุกรุกที่สาธารณะหรือไม่ การกระท�าผิด พ.ร.บ. การรักษา 

ความสะอาดฯ หรือไม่ การต่อเติมอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ หรือไม่ ร้านค้าขายตุ๊กตา จดทะเบียนร้านค้า  

จดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่

• ควรตัดแต่งกิ่งก้านต้นโพธิ์ให้เป็นระเบียบ ไม่บดบังการจราจรและทัศนียภาพสิ่งแวดล้อม

๑๑. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตรวจสอบอาคารทรุดตัว ชุมชนวุฒากาศ ซอย ๕ เขตธนบุรี 
เนื่องด้วยชาวชุมชนวุฒากาศซอย ๕ แจ้งว่า ได้รับความเดือดร้อนจากอาคารทรุดตัว จ�านวน ๕ หลัง เนื่องจากมี

การก่อสร้างคอนโดมเินยีมของโครงการเมโทรสกาย วฒุากาศ ใกล้กบัชมุชน มคีวามสัน่สะเทอืน ฝุน่ละออง เสยีงดงัรบกวน

เพราะท�างานในยามวกิาลหรอืในวนัหยดุ มเีหตกุารณ์รนุแรงส่งผลให้อาคารพาณชิย์พกัอาศยั จ�านวน ๕ หลงั (อาคารเลขที่ 

๖๓/๑๙, ๖๓/๒๐, ๖๓/๒๑, ๖๓/๒๒, ๖๓/๒๓) ทรุดตัว เสา คาน ผนังภายในอาคารแตกร้าว ได้รับความเสียหาย 

คณะกรรมการฯ ผู้แทนส�านักงานเขตธนบุรี ผู้แทนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และผู้แทนโครงการก่อสร้าง

คอนโดเมโทรสกาย วุฒากาศ ได้ร่วมกันหารือเพื่อแก้ไขกรณีเดือดร้อนดังกล่าว สรุปดังนี้

เนือ่งจากการก่อสร้างฯ ได้ด�าเนนิการเกอืบแล้วเสรจ็ โครงสร้างฐานรากและตัวอาคารสร้างแล้วเสรจ็ คงเหลือตดิตัง้ 
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กระจกของผนังอาคารและงานตกแต่งภายในอยู่ระหว่างด�าเนินการ ปัญหาความเดือดร้อน สั่นสะเทือน ฝุ่นละออง  

เสยีงดงัรบกวน ฝ่ายโยธา ส�านกังานเขตธนบุร ีผูแ้ทนโครงการคอนโดเมโทรสกาย วฒุากาศ ได้เข้ามาตรวจสอบความเสียหาย 

เบื้องต้นแล้ว กรณีฝุ่นละอองแก้ไขโดยฉีดน�้าบริเวณโดยรอบพื้นที่ของอาคารทุกวัน กรณีอาคารทรุดตัวทั้ง ๕ หลัง ยังไม่ได้ 

ข้อยุติถึงสาเหตุการทรุดตัวของอาคาร ส�านักงานเขตธนบุรีจึงได้มีหนังสือที่ กท ๕๕๐๓/๕๓๔๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ ถึงนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์วิศวกรรมสถาน 

แห่งประเทศไทย ร่วมตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการทรุดตัวของอาคารและแนวทางแก้ไข หากผลตรวจสอบปรากฏว่า 

โครงการฯ เป็นต้นเหตุของอาคารทรุดตัว ทางเจ้าของโครงการฯ ไม่ขัดข้องที่จะรับผิดชอบ   

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

• ส�านักงานเขตธนบุรีควรบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ติดตามและประสานงานระหว่าง ผู้ร้อง ผู้แทน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และเจ้าของโครงการเมโทรสกาย วุฒากาศ เพื่อหาข้อยุติและการบรรเทาเยียวยาความ

เดือดร้อนต่อไป 

๑๒. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจวัดระดับเสียงดังรบกวนจากการท�ากิจกรรมหรือการประกอบกิจการ  

นายสมเกียรติ ตั้งเสถียรพันธุ์ เจ้าของบ้านพักอาศัยเลขที่ ๓๐๗ ซอยตากสิน ๔ ถนนตากสิน แขวงบางยี่เรือ  

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากมลพิษ เสียงดังรบกวนจากการท�าทองรูปพรรณของ 

บ้านเลขที่ ๓๐๙ ซอยตากสิน ๔ ถนนตากสิน ได้เปิดเป็นโรงงาน มีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ ขณะท�ามีเสียงดังมาก  

มีกลิ่นรบกวนจากสารเคมีที่ใช้ และท�างานในวันหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ด้วย 

ส�านกังานเขตธนบรุไีด้ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิแล้ว อาคารดงักล่าวประกอบกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท 

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่  

(ท�าทองรูปพรรณ) ข้อ ๖ (๑) แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑  

โดยไม่ได้รบัอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ จึงได้ออกค�าส่ังให้หยดุประกอบกจิการช่ัวคราว เพือ่แก้ไขให้ถกูต้อง และแก้ไข

เรื่องเสียงดังรบกวน กลิ่นเหม็น และหยุดท�างานในช่วงกลางคืนและวันหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ด�าเนินการแก้ไขตามมาตรา  

๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

• ส�านักงานเขตธนบุรีต้องติดตาม ก�ากับดูแลให้ผู้ประกอบการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย และผลการแก้ไขเป็น

อย่างไรให้แจ้งผู้เดือดร้อนทราบด้วย

๑๓. เรื่อง ร้องเรียนของหมู่บ้านภาณุ เขตตลิ่งชัน 

ตามที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “บ้านภาณุ ๑” ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๓ คนได้เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท ภาณุแลนด์  

ดีเวลลอปเมนต์ จ�ากัด ที่ ๑ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ที่ ๒ อธิบดีกรมที่ดิน ที่ ๓ ผู้อ�านวยการ 

เขตตลิ่งชัน ที่ ๔ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ ๕ เป็นจ�าเลย ต่อศาลจังหวัดตลิ่งชัน เรื่อง โมฆะกรรม การจัดสรรที่ดิน 

เพิกถอนการให้เรียกสาธารณูปโภคคืน ละเมิดเรียกค่าเสียหาย โดยสรุปได้ว่า จ�าเลยที่ ๑ ได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน

โครงการบ้านภาณุ เพื่อเสนอการขายให้บุคคลทั่วไป ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ – ๒๕๕๕ และบริหารจัดการสาธารณูปโภคตั้งแต่เริ่ม

ขายโครงการและหยุดบริหารตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามล�าดับ ส่วนโจทก์ที่ 

๑ และโจทก์ที่ ๒ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “บ้านภาณุ ๑” และ “บ้านภาณุ ๒” เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม 

๒๕๖๑ ซึ่งในช่วงระหว่างปี ๒๕๓๖–๒๕๔๐ จ�าเลยที่ ๑ ได้ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามใบอนุญาตจ�านวนทั้งสิ้น ๗ ฉบับ  
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ผังจัดสรรรวม ๕ เฟส และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินบ้านภาณุ อันมีผลให้แปลงที่ดินมีขนาดเล็กลง  

เพือ่หลกีเลีย่งข้อก�าหนดและการทีจ่ะต้องจัดท�าสาธารณปูโภคตามข้อก�าหนดของกฎหมายจดัสรรทีด่นิ เพ่ือลดต้นทนุอนัเป็น 

การเอาเปรียบสมาชิกโจทก์ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรดังกล่าว และจากการจัดสรรที่ดินดังกล่าวปรากฏว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๙๔ 

เลขที่ดิน ๔ ต�าบลบางระมาด อ�าเภอตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่สาธารณูปโภคประเภทถนนและเป็นทางเข้าออก

ของหมู่บ้านจัดสรรบ้านภาณุตั้งแต่แรกเริ่ม ขออนุญาตจัดสรรที่ดินฉบับแรก เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๖ สมาชิกโจทก์

จึงมีสิทธิใช้ที่ดินพิพาทภาระจ�ายอม ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๐ จ�าเลยที่ ๑ ได้โอนที่ดินพิพาทดังกล่าวให้เป็นทาง

สาธารณะไปฝ่ายเดียวโดยไม่แจ้งหรือไม่เคยถามสมาชิกโจทก์ โดยอ้างประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๖ ข้อ ๓๐ ซึ่งโจทก์

เห็นว่าการโอนที่ดินพิพาทซ่ึงเป็นทางภาระจ�ายอมอันเป็นการจ�าหน่ายหรือท�าให้ภาระจ�ายอมตกไปในบังคับแห่งสิทธิอื่น 

จะต้องแจ้งให้เจ้าของสมาชิกทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกโจทก์ได้ทราบเพื่อจักได้ใช้สิทธิของตน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๘ การกระท�าดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งการยกที่ดินพิพาทให้เป็นทางสาธารณะตาม

ประกาศคณะปฏิวัติดังกล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการดูแลบ�ารุงรักษา มิใช่การน�าไปยกให้เป็นทางสาธารณะที่เป็นการ

เสื่อมประโยชน์แห่งภาระจ�ายอมของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร จึงต้องห้ามตามประกาศคณะปฏิวัติดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ

และเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงมีผลเป็นโมฆะ ที่ดินพิพาทไม่ตกเป็นทางสาธารณะ  

อกีทัง้จ�าเลยที ่๑ ไม่ได้มเีจตนายกทีด่นิพพิาทให้เป็นทางสาธารณะเพือ่ให้ทางราชการเข้ามาดแูลบ�ารุงรกัษา หากแต่มเีจตนา 

ให้ที่ดินที่จัดสรรติดกับทางสาธารณะเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในการจัดสรรที่ดินเพ่ือน�ามาขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  

ในเฟส ๕ เพื่อเพิ่มจ�านวนแปลงขายโดยไม่ต้องจัดสาธารณูปโภคเพิ่ม อันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค นอกจากนี้จ�าเลยที่ ๑ 

ยงัคงมกีารตัง้ป้อมยามรักษาความปลอดภยัหน้าหมูบ้่านภาณ ุมกีารตรวจสอบ ควบคมุ แลกบตัรผ่านเข้าออกของยานพาหนะ 

และโฆษณาขายทีด่นิจดัสรรดังกล่าวในลกัษณะให้เข้าใจว่าโครงการมสีาธารณปูโภคครบครนั แต่แท้จรงิแล้วสาธารณปูโภค

บางอย่างไม่ไดจ้ัดใหม้ีตามผงัจดัสรร รวมทั้งแสดงใหเ้ขา้ใจว่าทางสาธารณะเป็นสว่นหนึ่งของสาธารณปูโภคด้วย และยังคง

เรยีกเกบ็ค่าบ�ารงุรกัษาสาธารณปูโภคจากผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรน�ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษาทางสาธารณะ และในช่วง 

ระยะหลังจ�าเลยที่ ๑ ได้ลดการดูแลบ�ารุงรักษาสาธารณูปโภค ท�าให้สาธารณูปโภคทรุดโทรมลง สร้างความเดือดร้อนให้

แก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร จนท�าให้มีการจัดตั้งโจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ เพื่อมาด�าเนินการดูแลรักษาซ่อมแซมสาธารณูปโภค  

การกระท�าดงักล่าวของจ�าเลยที ่๑ จงึเป็นการหลอกหลวงผูบ้รโิภคโดยมเีจตนาฉ้อฉลและเป็นการใช้สิทธโิดยไม่สุจริตขัดต่อ

สิทธิของโจทก์ทั้ง ๑๑ ประกอบกับจ�าเลยที่ ๒ และจ�าเลยที่ ๓ เป็นผู้รักษากฎหมายย่อมต้องทราบว่า การโอนที่ดินพิพาท

เป็นทางสาธารณะเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่จ�าเลยที่ ๒ และจ�าเลยที่ ๓  

กลับรับจดทะเบียนโอนและไม่แจ้งให้ผู้ซ้ือท่ีดินจัดสรรทราบก่อนเพ่ือจักได้ใช้สิทธิของตน จึงเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ในส่วนนี้โจทก์จึงขอให้ศาลมีค�าสั่งให้จ�าเลยที่ ๒ และจ�าเลยที่ ๓  

ด�าเนินการแก้ไขเพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทดังกล่าว และให้จ�าเลยที่ ๒ จดแจ้งให้ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์

ของโจทก์ อีกทั้ง เมื่อโจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ เป็นนิติบุคคล ตามกฎหมายแล้ว ที่ดินและทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภค

ของหมู่บ้านจัดสรรย่อมตกเป็นของโจทก์ท่ี ๑ และโจทก์ท่ี ๒ ทันที่โดยผลของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดสรร

ที่ดิน มาตรา ๔๔ โจทก์ที่ ๑ จึงได้ไปขอจดแจ้งที่ดินและทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคที่ยังเป็นชื่อจ�าเลยที่ ๑ และที่ดิน

พพิาทตามกฎหมายดงักล่าว แต่จ�าเลยที ่๒ และจ�าเลยที ่๓ ไม่ด�าเนนิการให้รวมไปถงึโฉนดทีด่นิอกีหลายแปลงทีจ่�าเลยที ่๑  

ได้ก่อสร้างสาธารณปูโภคภายในโครงการจดัสรร แต่ไม่ได้จดแจ้งเป็นสาธารณปูโภคไว้หลงัโฉนด และโฉนดทีด่นิหลายแปลง 

ทีจ่ดแจ้งความเป็นสาธารณปูโภคไว้หลงัโฉนดแล้ว แต่ยงัไม่ด�าเนนิการจดแจ้งให้เป็นกรรมสิทธิข์องโจทก์ ซ่ึงจ�าเลยที ่๑ มหีน้าที ่

ต้องด�าเนนิการตามกฎหมาย ในส่วนนีโ้จทก์จงึขอให้ศาลมคี�าสัง่ให้จ�าเลยที ่๒ และจ�าเลยที ่๓ ออกใบแทนโฉนดทีด่นิดงักล่าว 

ทัง้หมด แล้วด�าเนนิการจดทะเบยีนเป็นสาธารณปูโภคให้โจทก์ที ่๑ และโจทก์ที ่๒ ส�าหรบัจ�าเลยที ่๔ และจ�าเลยที ่๕ หลงัจาก 

มกีารจดทะเบยีนโอนทีพ่พิาทเป็นทางสาธารณะแล้ว จ�าเลยที ่๔ และจ�าเลยที ่๕ กไ็ม่ได้เข้ามาแจ้งหรอืกระท�าการใดให้ผู้ซือ้ 
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ที่ดินจัดสรรหรือผู้ใช้ประโยชน์ในถนน สาธารณูปโภคทราบความเป็นสาธารณะดังกล่าว และไม่ได้เข้ามาดูแลบ�ารุงรักษา 

หากแต่ยังคงปล่อยให้จ�าเลยที่ ๑ กระท�าการให้ประชาชนทั่วไปและสมาชิกโจทก์เข้าใจว่าทางสาธารณะดังกล่าว เป็นถนน

สาธารณปูโภค อกีทัง้จ�าเลยที ่๔ และจ�าเลยที ่๕ ได้เข้าสัง่ห้ามไม่ให้ตรวจสอบรถทีผ่่านเข้า - ออก หมูบ้่าน และส่ังให้เปิดไม้กัน้  

และสัง่ให้โจทก์รือ้ถอนซุม้ประตแูละป้อมยามซึง่ก่อสร้างในทีส่าธารณะโดยไม่ได้รบัอนญุาต โจทก์เหน็ว่าสิง่ก่อสร้างดงักล่าว

มีมาอยู่ก่อนที่จะยกที่ดินพิพาทให้เป็นทางสาธารณะ และด้วยผลแห่งโมฆะกรรมดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิใช้ที่ดินพิพาท 

อนัเป็นสาธารณปูโภคอยูเ่ช่นเดมิ จ�าเลยที ่๔ และจ�าเลยที ่๕ ไม่มสีทิธกิระท�าการใดๆ อนัเป็นเหตใุห้ภาระจ�ายอมลดไปหรือ

เสื่อมไปตามกฎหมาย ในส่วนนี้โจทก์จึงขอให้ศาลมีค�าสั่งให้จ�าเลยที่ ๔ และจ�าเลยที่ ๕ งดกระท�าการใด อันกระทบสิทธิ 

ในการใช้ที่ดินพิพาท อีกทั้ง การกระท�าของจ�าเลยที่ ๑ ถึงจ�าเลยที่ ๕ ดังกล่าวเป็นการร่วมกันเอาเปรียบผู้บริโภคจนเป็น

เหตใุห้โจทก์ที ่๑ ถงึโจทก์ที ่๑๑ ซึง่เป็นผูบ้รโิภคได้รบัความเสยีหาย อนัเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมสาธารณปูโภค ค่าเสียหาย 

ในการบริหารจัดการ เป็นเงินจ�านวนท้ังสิ้น ๓๘,๒๒๑,๐๐๐ บาท ในส่วนนี้โจทก์ขอให้จ�าเลยทั้ง ๕ ชดใช้ค่าเสียหาย 

ดังกล่าวแก่โจทก์ที่ ๑ ถึงโจทก์ที่ ๑๑ ทั้งนี้ ตามค�าขอท้ายฟ้องในส่วนของจ�าเลยที่ ๔ และจ�าเลยที่ ๕ โจทก์ขอให้ศาลมีค�าสั่ง 

ให้งดกระท�าการใดอันกระทบสิทธิในการใช้ที่ดินพิพาทเท่านั้น รายละเอียดปรากฏตามส�าเนาค�าฟ้องคดีหมายเลขด�าที่  

ผบ.๖๘๓๖/๒๕๖๑

คดีนี้ศาลแพ่งตลิ่งชันได้มีค�าพิพากษาให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ ตามคดีหมายเลขแดงที่ ผบ 

๗๕๑๕/๒๕๖๒ ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีค�าพิพากษายืนตามค�าพิพากษาศาลช้ันต้น ค่าธรรมเนียมช้ันอุทธรณ์ให้เป็นพับ  

โดยศาลวนิิจฉัยวา่ เมือ่มกีารจดทะเบยีนจัดตัง้นติิบคุคลแลว้ การดูแลบ�ารุงรักษาสาธารณปูโภคในโครงการหมูบ่า้นจัดสรร

ดังกล่าว จึงตกเป็นของโจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๕๘ จ�าเลยที ่๑ จงึไม่ต้องรบัผดิช�าระค่าบ�ารงุรกัษาสาธารณปูโภคแก่โจทก์ทัง้สิบเอด็ อทุธรณ์ของโจทก์ทัง้สิบเอด็ฟังไม่ขึน้ 

ซึ่งส�านักงานคดีแพ่งตลิ่งชัน ส�านักงานอัยการสูงสุด พิจารณาแล้วเห็นว่าค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่พิพากษายกฟ้อง 

โจทก์ท�าให้จ�าเลยที่ ๔ และจ�าเลยที่ ๕ ยังคงชนะคดีเต็มตามความประสงค์ ชอบแล้ว

ส�านักงานเขตตลิ่งชันได้ตรวจสอบและด�าเนินตามอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

๑.  ตามที่หมู่บ้านภาณุได้ท�าการปลูกสร้างอาคารรุกล�้าแนวเขตถนนสาธารณะ (ในหมู่บ้านภาณุ ๑) โดยมิได้รับ

อนุญาต ซึ่งเป็นการกระท�าลักษณะเป็นอาคาร ป้อมยามพร้อมไม้กระดกขวางทางเข้า-ออก ส�านักงานเขตตลิ่งชัน จึงอาศัย

อ�านาจตามมาตรา ๑๑๗, ๑๑๘, ๐๒๒ แห่ง พระราชบญัญตัลัิกษณะปกครองท้องทีพ่ทุธศกัราช ๒๕๕๗ ให้รือ้ถอนสิง่ทีร่กุล�า้ 

ที่สาธารณะออกไปให้พ้นท่ีสาธารณะ และท�าให้อยู่ในสภาพเดิม และได้ด�าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ไปยังผู้ก�ากับการ 

สถานตี�ารวจนครบาลตลิง่ชนั ที ่กท ๕๙๐๓/๒๖๑๐ ลงวนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ขณะนีพ้นกังานสอบสวนได้รบัค�าร้องทกุข์ 

ไว้ตามคดีอาญาที่ ๑๙๕๘/๒๕๖๑ และส่งส�านวนการสอบสวนไปยังอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาตล่ิงชัน ๒ พิจารณา  

ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๕ (บก.น.๗) สอบสวน/๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อมาอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา  

ตลิ่งชัน ๒ คืนส�านวนการสอบสวนดังกล่าว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด�าเนินการสอบสวนเพิ่มเติม 

๒.  กรณีการดูแลความสะอาดบนถนนและทางเท้าสาธารณะได้จัดท�าแผนในการเข้าไปดูแลรักษาความสะอาด 

ตัดแต่งกิ่งไม้ในที่สาธารณะ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลในส่วนของการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้าน และ 

การซ่อมแซมถนนในกรณีที่พบว่าถนนช�ารุด

๓.  กรณนีติบิคุคลหมูบ้่านจดัสรรภาณ ุเข้ามาอ้างสทิธดูิแลจดัการบนทีด่นิสาธารณะตามค�าพพิากษาศาล และเรยีก

เก็บเงินจากผู้อาศัยในหมู่บ้านนั้น ขอเรียนว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณะ ซึ่งนิติบุคคลหมู่บ้านภาณุไม่สามารถ

เรยีกเกบ็เงนิจากผูอ้ยูอ่าศยัในหมูบ้่านนัน้ได้ เนือ่งจากทีส่าธารณะคือทีท่ีป่ระชาชนสามารถใช้สอยประโยชน์ร่วมกนั ซึง่การ

เรียกเก็บเงินดังกล่าวมีประชาชนเป็นผู้เสียหายย่อมสามารถที่จะปฏิเสธและผู้เสียหายสามารถแจ้งความด�าเนินคดีได้ 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

• ส�านักงานเขตตลิ่งชันควรพิจารณาให้ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่และตามกฎหมายก�าหนดด้วยความรอบคอบ

และถูกต้อง ให้รายงานผลการด�าเนินการต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบ เพื่อเป็นการไม่เพิกเฉย

ต่อการปฏิบัติหน้าที่


