
 
 

สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลงัและติดตามงบประมาณ 

(ระหว่างเดือนมกราคม – ธนัวาคม 2559 ) 
 

-------------------------------------- 
 
 สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ 
ในคราวประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2557 
เมือ่วนัพุธที ่8 ตุลาคม 2557 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คนดงันี้ 
 1. นายเชนทร ์  วพิฒัน์บวรวงศ ์   ประธานกรรมการ 
 2. นางสกุญัญา  สวุฒันวงศ ์   รองประธานกรรมการ 
 3. พลเอก คนินทร วงศาโรจน์   กรรมการ 
 4. นายค ารณ  โกมลศุภกจิ   กรรมการ 
 5. นางวรรณวไิล  พรหมลกัขโณ   กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูช่้วยเลขานุการ 
 1. นางเพญ็วรรณ ขนัทอง   นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
       กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
       ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 2. นางนิตยา  ช านาญด ี  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
       กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
       ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. เร่ืองร้องเรียนของนายวิบลูย ์ฉันทฉัตรกนก เร่ือง ขอให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณ 

การเช่าอาคารโดยมิชอบ 
 
  นายวบิลูย ์ฉนัทฉตัรกนก ไดม้หีนงัสอืรอ้งเรยีนต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร เรือ่ง 
ขอใหต้รวจสอบการใชง้บประมาณการเชา่อาคารโดยมชิอบ โดยอา้งวา่ส านกังานเขตปทุมวนัไดล้งนาม
สญัญาเชา่ 
อาคารไทยยานยนตรจ์ากเจา้ของอาคารคอืบรษิทัคอมเมอรเ์ชยีล มอเตอรเ์วอรค์ จ ากดั เพือ่ท าเป็นสถานที่
ท าการชัว่คราวของส านกังานเขตปทุมวนั เนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัขอใหส้ านกังานเขตปทุมวนั
ยา้ยออกจากพืน้ทีเ่พือ่จะท าการก่อสรา้งศนูยร์าชการกรุงเทพมหานครปทุมวนัในพืน้ทีด่งักล่าว นายวบิลูย์
อา้งวา่ผูช้ว่ย-ผูอ้ านวยการเขต (นายกรพสั หาญกจิ) รกัษาราชการผูอ้ านวยการเขตในขณะนัน้ และนาย
เสน่ห ์ชมชะนดั หวัหน้าฝ่ายปกครอง ในขณะนัน้ ไดม้กีารเซน็สญัญาเชา่อาคารไทยยานยนตรเ์มือ่เดอืน
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สงิหาคม 2557 และจา่ยคา่เชา่ใหแ้ก่เจา้ของอาคารไทยยานยนตร ์จ านวน 2 เดอืน ๆ ละ 1,230,000.-บาท  
ทัง้ทีย่งัไม่มกีารเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในอาคารดงักล่าว เนื่องจากไม่มงีบประมาณในการปรบัปรุงสถานที ่ผู้
รอ้งเหน็วา่ท าใหก้รุงเทพมหานครเสยีเปรยีบในทุกดา้น โดยนายกรพสั และนายเสน่ห ์มกีารผลกัดนัการ
เชา่อย่างมพีริุธ และไม่ฟังค าทว้งตงิจากเจา้หน้าทีร่ายอื่น แต่หลงัจากนายสทิธชิยั ทว้ยสกนธ ์ไดเ้ขา้มา
ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการเขตปทุมวนัจงึไดม้กีาร 
 
 
เชา่อาคารไทยยานยนตรต์ัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์2558  และไดม้กีารปรบัปรุงพืน้ทีจ่นแลว้เสรจ็ ส านกังาน
เขต-ปทุมวนัจงึไดย้า้ยเขา้มาทีอ่าคารไทยยานยนตรเ์มือ่เดอืนมถิุนายน 2558 ซึง่ประธานสภา
กรุงเทพมหานครไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ
พจิารณา 

  คณะกรรมการการเศรษฐกจิฯ ไดด้ าเนินการดงันี้ 
1. มหีนงัสอืที ่กท 0100.1 /25 ลงวนัที ่6 มกราคม 2559 ถงึปลดักรุงเทพมหานครเพือ่ 

ขอใหส้ัง่การหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจดัสง่รายละเอยีดขอ้มลูทัง้หมดเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวใหแ้ก่
คณะกรรมการ- 
การเศรษฐกจิฯ ซึง่ต่อมาส านกังานเขตปทุมวนัไดม้หีนงัสอืที ่กท 4401/359 ลงวนัที ่27 มกราคม 2559  
ใหข้อ้มลูวา่ไดต้รวจสอบและพจิารณาจากขอ้เทจ็จรงิแลว้พบวา่การเช่าอาคารดงักล่าวไดม้กีารด าเนินการ
ตามขัน้ตอน เป็นไปตามระเบยีบของทางราชการ ซึง่กรณีการขอจดัสรรงบประมาณในการปรบัปรุงสถานที่
ท าการชัว่คราวของส านกังานเขตปทุมวนั จ าเป็นตอ้งมขีอ้มลู สถานทีท่ีจ่ะปรบัปรงุ รปูแบบ วงเงนิ
งบประมาณทีแ่น่นอนทีจ่ะเขา้ด าเนินการ เพือ่ประกอบการพจิารณาของส านกังบประมาณ 
กรุงเทพมหานคร ทัง้นี้ การจดัท ารายละเอยีดในการขอจดัสรรงบประมาณจะกระท าไดเ้มือ่เจา้ของอาคาร
ไดป้รบัปรุงอาคารและสง่มอบอาคารสถานทีเ่ชา่ตามเงือ่นไขของสญัญาเชา่แลว้ ประกอบกบัส านกั
งบประมาณ กรุงเทพมหานคร ไดใ้หส้ านกังานเขต-ปทุมวนัพจิารณาเปลีย่นแปลงแผนการปรบัปรุงภายใน
อาคารส านกังานและปรบัปรุงแบบครุภณัฑ ์เชน่ หอ้งประชุม โต๊ะ เกา้อีข้องฝ่ายต่าง ๆ ใหส้วยงามและ
ทนัสมยั โดยใหส้ านกังานเขตปทุมวนัจดัซือ้ครุภณัฑด์งักล่าวใหมท่ัง้หมด จงึเป็นเหตุใหต้อ้งใชร้ะยะเวลาใน
การปรบัปรุง ทัง้นี้ เป็นการด าเนินการตามขัน้ตอนของขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุ พ.ศ. 
2538  โดยมไิดช้กัชา้ นอกจากน้ีในระหวา่งด าเนินการจดัท ารายละเอยีดเพือ่ขอจดัสรรงบประมาณปรบัปรุง
สถานทีท่ าการชัว่คราว ส านกังานเขตปทุมวนัไดใ้หศ้นูย ์อปพร.เขตปทุมวนั 
เขา้มาประจ าทีอ่าคารไทยยานยนตร ์และไดม้กีารยา้ยเอกสาร วสัดุ ครุภณัฑบ์างสว่นทีไ่ม่ไดใ้ชง้านประจ า
และวสัดทุีใ่ชท้ีอ่าคารใหมต่ัง้แต่เริม่สญัญาเชา่ ซึง่ส านกังานเขตปทุมวนัไดเ้จรจาต่อรองกบับรษิทั คอมเมอร์
เชยีล มอเตอรเ์วอรค์ จ ากดั เพือ่ขอยกเวน้คา่เชา่และคา่บรกิารไปจนกวา่จะสามารถปรบัปรุงจนเขา้ใช้
อาคารได ้แต่บรษิทัไมส่ามารถใหต้ามค ารอ้งได ้แต่ไดย้กเวน้คา่เชา่และคา่บรกิารให ้3 เดอืน (ตัง้แตว่นัที ่1 
ตุลาคม ถงึธนัวาคม 2557) ซึง่ไม่ไดม้กีารเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่เอกชนแต่อย่างใด 

2. คณะกรรมการการเศรษฐกจิฯ ไดเ้ชญินายวบิลูย ์ผูร้อ้งเรยีนเขา้ร่วมประชุม ซึง่นาย
วบิลูย ์ 
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ไดอ้า้งวา่ไดร้บัทราบขอ้มลูจากเจา้หน้าทีส่ านกังานเขตปทุมวนั โดยไมม่หีลกัฐานเอกสารประกอบ แต่จะน า
เอกสารมาเสนอต่อทีป่ระชุมในภายหลงั แต่ต่อมาไดม้กีารประสานมาวา่ไม่สามารถน าเอกสารหลกัฐานมา
น าเสนอต่อทีป่ระชุมได ้

3. คณะกรรมการการเศรษฐกจิฯ ไดเ้ชญินายกรพสั ผูอ้ านวยการเขตลาดกระบงัในปัจจุบนั  
และนายเสน่ห ์หวัหน้าฝ่ายปกครอง ส านกังานเขตวฒันาในปัจจุบนั เขา้ร่วมประชมุเพือ่ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ
แก่คณะกรรมการการเศรษฐกจิฯ ซึง่ทัง้สองคนไดใ้หข้อ้มลูตรงกบัทีส่ านกังานเขตปทุมวนัไดม้หีนงัสอืตอบ
กลบัมา และวา่ไดม้กีารด าเนินการตามขัน้ตอนของขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การพสัดุ พ.ศ. 2538 
โดยไมไ่ด ้
มกีารชกัชา้ หรอืเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่เอกชนแต่อย่างใด นอกจากนัน้ทีผ่า่นไดม้กีารส ารวจอาคารต่าง ๆ ที่
เปิดใหเ้ชา่พบวา่อาคารอื่นไม่เหมาะจะใหบ้รกิารกบัประชาชน เช่น ในสว่นของงานดา้นทะเบยีนทีต่อ้ง
ด าเนินการดา้นล่าง หรอืการเชา่อาคารทีไ่ม่มคีวามต่อเนื่องของชัน้ทีจ่ะเชา่ เนื่องจากไดม้หีน่วยงานอื่น ๆ 
มาเชา่อยูก่่อนแลว้ นอกจากนัน้การด าเนินงานไมม่บีุคคลใดภายในส านกังานเขตใหก้ารทว้งตงิ หรอืมี
ความเหน็ต่างไปแต่อยา่งใด 

4. คณะกรรมการการเศรษฐกจิฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากส านกังานเขต- 
ปทุมวนั จากการใหข้อ้มลูของนายกรพสั และนายเสน่ห ์ยงัไม่ครบถว้น ท าใหไ้ม่สามารถสรุปเรือ่งรอ้งเรยีน
ได ้ 
จงึไดม้หีนงัสอืที ่กท 0100.1/834 ลงวนัที ่23 พฤษภาคม 2559 เพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิจากส านกังานเขต
ปทุมวนั ถงึกรณีทีเ่กีย่วกบักระบวนการในการสรรหาสถานทีท่ีใ่ชเ้ป็นทีท่ าการชัว่คราวของส านกังานเขต
ปทุมวนั รายละเอยีดการเปรยีบเทยีบขอ้ด ีขอ้เสยี รวมทัง้รายละเอยีดราคาค่าเช่าของอาคารแต่ละแหง่ 

5. ส านกังานเขตปทุมวนั ไดม้หีนงัสอืที ่กท 4401/2246 ลงวนัที ่31 พฤษภาคม 2559  
เพือ่สง่เอกสารเพิม่เตมิดงักล่าวใหแ้กค่ณะกรรมการการเศรษฐกจิฯ  

คณะกรรมการการเศรษฐกจิฯ ไดพ้จิารณาจากรายละเอยีด เอกสารประกอบ การใหข้อ้มลู 
ของนายกรพสั และนายเสน่หแ์ลว้มคีวามเหน็ดงันี้ 

1. ส านกังานเขตปทุมวนัไดด้ าเนินการเชา่อาคารโดยวธิกีารทีถู่กตอ้งตามระเบยีบ 
2. มลูเหตุของการรอ้งเรยีนในครัง้นี้เกดิจากความเขา้ใจผดิของผูร้อ้งต่อกระบวนการ

ปฏบิตั ิ
ตามระเบยีบของส านกังานเขต 

3. หลกัฐาน เอกสารทีป่รากฏของส านกังานเขตปทุมวนัแสดงใหเ้หน็วา่ไดม้กีารด าเนินการ 
ถูกตอ้งตามขัน้ตอน คอื ตัง้แต่การเริม่ตน้ การเสนอเรือ่งเพือ่ขอรบัอนุมตั ิการไดร้บัอนุมตั ิและการใช้
สถานที ่ 
ซึง่การรอ้งเรยีนดงักล่าวเป็นการรอ้งในเรือ่งกระบวนการในการด าเนินการจดัหาสถานที ่และส านกังานเขต 
ปทุมวนัด าเนนิการถูกตอ้งตามระเบยีบแลว้ 
 

2. ติดตามความคืบหน้าเร่ืองการก่อสร้างศนูยกี์ฬาบางกอกอารีนา 
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  คณะกรรมการการฯ ไดม้กีารประชุมรว่มกบัผูบ้รหิารของส านกัวฒันธรรม กฬีาและการ
ทอ่งเทีย่ว ส านกัการโยธา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ตดิตามความคบืหน้าเรือ่งการก่อสรา้งศนูยก์ฬีาบางกอก
อารนีาท าใหไ้ดร้บัทราบขอ้มลูวา่ ถงึแมใ้นปัจจุบนัไดม้กีารบรหิารจดัการศูนยก์ฬีาบางกอกอารนีามาเป็น
เวลาหลายปีแลว้ แต่การสง่มอบพืน้ทีร่ะหวา่งส านกัการโยธา และส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว
ยงัไม่เรยีบรอ้ย 
ซึง่สามารถแยกโครงการออกเป็น 6 ประเดน็ดงันี้    

1. โครงการก่อสรา้งอาคารบางกอกอารนีา งบประมาณ 1,239,000,000.-บาท งาน 
เสรจ็แลว้ อยูร่ะหวา่งโอนครุภณัฑใ์หส้ านกัวฒันธรรมฯ (มกีารตรวจสอบรว่มกนัระหวา่งส านกัการโยธา 
และส านกัวฒันธรรมฯ) 
  2. งานก่อสรา้งปรบัปรุงทางคูข่นาน (Frontage Road) ถนนภายในรอบสนามกฬีาพรอ้ม
ก่อสรา้งลานเชือ่มถนนคูข่นานอาคารสนามกฬีา ลานเชือ่มอาคารจอดรถกบัสนามกฬีาและงานปรบัปรุงภมูิ
ทศัน์ งบประมาณ 290,000,000.-บาท งานเสรจ็แลว้ อยูร่ะหวา่งจดัท าบญัชคีรุภณัฑ ์เพือ่โอนใหส้ านกั
วฒันธรรมฯ  
  3. โครงการก่อสรา้ง งานตกแต่งภมูทิศัน์อาคาร Futsal Stadium งบประมาณ 
109,440,403.58  งานเสรจ็แลว้ และโอนครุภณัฑใ์หส้ านกัวฒันธรรมฯเรยีบรอ้ยแลว้ 
  4. งานจา้งตดิตัง้เสา High Mast พืน้ทีโ่ดยรอบอาคาร Bangkok  Arena  งบประมาณ 
9,451,490.57  บาท  งานเสรจ็แลว้ อยูร่ะหวา่งโอนครุภณัฑใ์หส้ านกัวฒันธรรมฯ 
  5.งานก่อสร่างอาคารตดิตัง้งานระบบเพือ่สนบัสนุนอาคารฟุตซอล (Futsal Stadium ) 
งบประมาณ 4,4830,000.-บาทงานเสรจ็แลว้ อยูร่ะหวา่งโอนครุภณัฑใ์หส้ านกัวฒันธรรมฯ 
  6. จดัซือ้ครุภณัฑพ์รอ้มตดิตัง้ส าหรบัอาคารฟุตซอล (Futsal Stadium)  งบประมาณ 
111,000,000.-บาท งานเสรจ็แลว้ และโอนครุภณัฑใ์หส้ านกัวฒันธรรมฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 
  หลงัจากทีค่ณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบขอ้มลูวา่เมือ่ครัง้ไดก้่อสรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ไดม้ี
การตรวจรบัมอบงานตามสญัญา ผูร้บัจา้งไดท้ าหนงัสอืมาเพือ่ขอถอนค ้าประกนั ส านกัการโยธา และส านกั
วฒันธรรมฯ เจา้หน้าทีโ่ครงการ ไดม้กีารตรวจรว่มท าใหไ้ดร้บัทราบวา่มบีางสว่นของอาคารมสีภาพช ารุด
ดงันี้ 
 
 

1.  ทางเดนิโดยรอบทรุดตวั เพราะพืน้ทีต่ามแบบไมไ่ดอ้ยูบ่นพืน้คอนกรตี แต่เป็นฐานราก
ทีว่าง 

ไวบ้นดนิ และอยูต่ดิกบัรมิบงึน ้าเมือ่ดนิทรุดตวัจงึท าใหท้างเดนิทรุด พืน้ไม่เรยีบเสมอกนั 
ซึง่ 

ผูร้บัจา้งไดห้าแนวทางแกไ้ขและไดม้ขีอ้สรุปแลว้ 
2. หลอดไฟ และลกูบดิประตบูางสว่นช ารุด 
3. ครุภณัฑบ์างสว่นทีป่ระกอบอยูก่บัตวัอาคาร เชน่ อฒัจรรยเ์ลื่อนประกอบได ้และอฒั

จรรย ์
ที ่Fix  อยูด่า้นบนของสนามกฬีาช ารุด 
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  ทัง้นี้ ส านกัวฒันธรรมฯ ตอ้งการใหม้กีารแกไ้ขใหทุ้กอย่างอยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์ ซึง่อาจท า
ใหล้่าชา้จนเกนิเวลาประกนั ซึง่คณะกรรมการรฯ จงึไดท้ าความเขา้ใจแลว้วา่ผูท้ีต่อ้งรบัผดิชอบต่อความ
เสยีหายคอืกรรมการตรวจรบั หรอืกรรมการออกแบบตามล าดบั ไม่ใชฝ่่ายทีร่บัมอบครุภณัฑแ์ต่อยา่งใด 
นอกจากนัน้มบีางรายการทีอ่กีฝ่ายหนึ่งระบุวา่ไดม้กีารสง่มอบเรยีบรอ้ยแลว้ แต่อกีฝ่ายหนึ่งแจง้วา่ยงัไม่ได้
มกีารรบัมอบซึง่คณะกรรมการฯ เหน็วา่เกดิการคลาดเคลื่อนทีร่ะบบธุรการจงึใหท้ าการตรวจสอบใหช้ดัเจน
ต่อไป  
  ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1. ควรประสานใหส้ภาวศิวกรรมแหง่ประเทศไทยเขา้มาตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งความ
มัน่คง แขง็แรงของอาคารเนื่องจากทราบวา่ไดก้่อสรา้งบนพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นบ่อน ้า  
  2. ควรเรง่ใชค้รุภณัฑท์ีไ่ดร้บัมอบ เนื่องจากยงัอยูใ่นชว่งรบัประกนัสญัญา เพือ่ใหท้ราบวา่
คุณสมบตัถิูกตอ้งตามทีร่บัไวห้รอืไม่ ไม่เชน่นัน้ถา้เกนิกวา่ 2 ปี จะไม่สามารถใหผู้ร้บัจา้งมาแกไ้ขงานได ้
จะท าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่กรุงเทพมหานคร 
  3. ควรสรา้งระบบในการใชส้ิง่ทีไ่ดร้บัมาใหย้ัง่ยนื และใชป้ระโยชน์ใหคุ้ม้ค่าซึง่เป็นสิง่ที่
ส านกัวฒันธรรมฯ ตอ้งค านึงถงึ 
 
3. รบัทราบข้อมลูเก่ียวกบัการบริหารจดัการศนูยพ์กัพิงสนัุขจรจดั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี 

 
  คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูบ้รหิารของส านกัอนามยั และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ลง
พืน้ทีเ่พือ่เยีย่มสภาพโดยทัว่ไปของศูนยพ์กัพงิสุนขัจรจดัฯ ท าใหไ้ดร้บัทราบแนวทาง และปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานดงันี้ 
  ท่ีมาของการก่อตัง้ศนูยพ์กัพิงสนัุขจรจดั อ าเภอทพัทนั เกิดจากสาเหตดุงัต่อไปน้ี 

- กรุงเทพมหานคร มสีนุขัจรจดัอาศยัจ านวนมาก รบกวนความเป็นอยูข่องชุมชนเมอืง ท า
รา้ย  

และน าโรคตดิต่อ 
- การรณรงคฉ์ีดวคัซนี และผา่ตดัท าหมนั แกไ้ขปัญหาไดไ้ม่หมดสิน้ 
- การท าลายชวีติไมเ่ป็นทีย่อมรบั และถูกต่อตา้น การหาทีพ่กัพงิใหก้บัสนุขัจงึเป็น

แนวทางที ่
เหมาะสม 

- กรุงเทพมหานครขาดแคลนพืน้ทีข่นาดใหญ่เพือ่รองรบัการพกัพงิสุนขั 
การก่อสร้าง 
เมือ่ 1 ธนัวาคม 2545 ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร (นายสมคัร สนุทรเวช) เป็นประธาน 

ปลกูป่า และรเิริม่ก่อสรา้งโครงการศนูยพ์กัพงิสุนขัจรจดัขึน้ทีอ่ าเภอทพัทนั จงัหวดัอุทยัธานี  
  - ระยะท่ี 1 รองรบัการเลีย้งสุนขัจ านวน 1,000 ตวั  ระยะเวลาการกอ่สรา้ง 270 วนั ( 25 
ธนัวาคม 2556 ถงึ 12 พฤศจกิายน 2547) งบประมาณ 41.98 ลา้นบาท จ านวน 2 อาคาร 
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  - ระยะท่ี 2 รองรบัเลีย้งสนุขั 7,000 ตวั   ระยะเวลาการก่อสรา้ง 262 วนั (29 มนีาคม 
2548 ถงึ 15 ธนัวาคม 2548) งบประมาณ 170.29 ลา้นบาท จ านวน 6 อาคาร เมือ่ 1 มถิุนายน 2548 ผูว้า่
ราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภริกัษ์ โกษะโยธนิ) เขา้ตรวจเยีย่มความคบืหน้าการก่อสรา้งร่วมกบัผูว้า่
ราชการกรุงเทพมหานครจงัหวดัอุทยัธานี 
  เป้าหมาย 

- รองรบัการพกัพงิสนุขัจรจดัของกรุงเทพมหานคร จ านวน 8,000 ตวั และหมนุเวยีนสนุขัเขา้
ทดแทน 

สนุขัทีเ่สยีชวีติ หรอืมผีูข้อรบัอุปการะ 
- โรงพยาบาลสตัวด์แูลสนุขัภายใน และบรกิารทอ้งถิน่ 
- การฝึกสนุขั เพือ่เพิม่คุณค่าตวัสุนขัและสามารถออกไปอยูก่บัคนภายนอกได ้
- สง่เสรมิการอุปการะสนุขั 
ขัน้ตอนการปฏิบติังานของศนูยพ์กัพิงสนัุขจรจดักรงุเทพมหานคร 
1. ตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน 
2. ประสานผูร้อ้งเรยีน 
3. นดัวนัด าเนินการ 

  4. น าสนุขัเขา้พกัคอกสุนขัแรกรบั 7 วนัทีป่ระเวศ 
  5. ฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ครัง้ที ่1 ทีป่ระเวศ 
  6. รอเจา้ของรบัคนื 
  7. กรณีมเีจา้ของรบัคนื จะท าการจดทะเบยีนสนุขั และฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ 
  กรณีสนัุขไม่มีเจ้าของรบัคืนต้องด าเนินการต่อดงัน้ี 
  1. ผ่าตดัท าหมนั และฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ครัง้ที ่2 
  2. น าสนุขัเขา้คอกเลีย้งรวม 7-14 วนั 
  3. ขนสง่สุนขัไปศนูยพ์กัพงิสนุขัจรจดัทีอ่ าเภอทพัทนั 
  4. กกักนัโรคเป็นเวลา 1 เดอืน 
  5. ยา้ยสนุขัเขา้คอกรวม 
    สถิติเร่ืองร้องเรียนแบง่ตามแหล่งรบัเร่ือง 
  ปีงบประมาณ รวม ทางโทรศพัท ์  1555  บนัทึกจาก 

02-3287460    หน่วยงานต่างๆ
  

 
  2552        4,417     3,211  581      625  
  2553        4,528     3,208  746      574 
  2554        4,918     3,496  796      626 
  2555        4,340     3,133  776      431 
  2556        4,613     3,206  905      502 
  2557        4,096     3,031  641      424 
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  2558        3,915         2,815  605      795 
  2559        4,097     2,823  814      460 
          (ต.ค.58-ส.ค.59) 
 
 
 
 
    สถิติเร่ืองร้องเรียนแบง่ตามปัญหาของประชาชน 

          จ านวนเรื่องร้องเรียน 
ปีงบประมาณ เดือดร้อนร าคาญ สนัุขก้าวร้าว สงสยัโรคพิษสนัุขบา้  

 
  2552            4,142      177       43  
  2553             3,173      216           115 
  2554               4,817      164                     37 
  2555      4,661      154            41 
  2556                4,462      361       40 
  2557      3,839      163   36 
  2558      3,550        46                     25  
  2559      3,880      132                     18 
     (ต.ค.58-ส.ค.59) 
 
    สถิติสนัุขท่ีรบัเข้าศนูยพ์กัพิงสนัุขจรจดั 

          จ านวนสนัุขท่ีจบั 
ปีงบประมาณ รวม จบัโดย         มีประชาชน เจ้าของรบัคืน มีผูข้ออปุการะ  

    เจ้าหน้าท่ี      น ามามอบให้ 
  
 2552        12,602     9,728  1,178  1,233        463 
 2553          8,593     7,011              732               770           80 
 2554       12,267  8,888  1,988     907                  484 
 2555         8,212     6,017           1,549              550                    96 
 2556        12,502     9,801  1,560            1,037                  104 
 2557        12,994   10,528             908            1,300                  258 
 2558        10,685     8,563  1,042               919                  161 
 2559          6,047     3,725           1,112               872                  338 
  (ต.ค.58-ส.ค.59) 
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     งบประมาณประจ าปี 2559 
   หมวด     รายการ   วงเงิน (บาท) 
  คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ คา่อาหารสุนขั   13,500,000 
  คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ คา่วคัซนี(ใชท้ัง้ส านกังาน)    5,000,000 
  คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ คา่เวชภณัฑแ์ละเครือ่งมอืแพทย ์   6,000,000 
      (ใชท้ัง้ส านกังาน) 
  รายจ่ายอื่น   คา่จา้งบุคคลภายนอก     4,927,500 
      45 คนต่อวนั(ลกูจา้งรายวนัทีท่พัทนั) 
  ปัจจุบนัมสีนุขัอยู ่5,129 ตวั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2559) 
 
 
  ปัญหาและอปุสรรค 
  ศนูยค์วบคมุสนัุขประเวศ 

- การจบัสนุขัจรจดัเป็นการแกไ้ขปัญหาปลายเหตุ ซึง่มตีน้เหตุมาจาก 
- เจา้ของสุนขับางสว่นเลีย้งสนุขัแลว้ไมร่บัผดิชอบ น าไปปล่อย (เชงิคุณภาพ) 
-การเพิม่จ านวนของสนุขัจรจดัโดยการผสมพนัธุ ์(เชงิปรมิาณ) 
- ความขดัแยง้ระหวา่งคนรกัสนุขัและคนเดอืดรอ้นจากสนุขั ซึง่ไดส้ง่คนเขา้ไป 

เจรจาแลว้ 
  - ไม่สามารถจบัไดท้ัง้หมด เนื่องจากการตื่นกลวั วิง่หนีไปซ่อน 
  - สนุขัทีถู่กรอ้งเรยีนบางตวัเป็นสนุขัมเีจา้ของ ถูกขดัขวางการจบัสนุขั 
  - พืน้ทีแ่ละคอกสนุขัไมเ่พยีงพอ 
  ศนูยพ์กัพิงสนัุขอ าเภอทพัทนั 
  - ภยัแลง้ และการขาดแคลนน ้า 
  - ขาดผูไ้ปอุปการะสุนขั เนื่องจากไม่ตอ้งการเลีย้งสนุขัทีโ่ตแลว้ 
  -การอยูร่ว่มกนัของสุนขั จะมกีดักนัระหวา่งตวัใหม่และตวัเก่า 
  นโยบายของผูบ้ริหาร 

จากการทีร่องผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร คอืท่านจุมพล และทา่นผสุด ีไดเ้ดนิทางมา
ตรวจ 

เยีย่ม กไ็ดม้นีโยบายวา่ ควรจะมกีารพฒันาสถานทีแ่หง่นี้ใหม้รีปูแบบทีส่มบรูณ์ มหีลายมติ ิเชน่ น า
ขา้ราชการมาอบรม สนบัสนุนใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว โดยอาจมองในเรือ่งของความคุม้ประโยชน์ 
  แนวคิดของผูบ้ริหารส านักอนามยั 
  ส านกัอนามยั เหน็วา่ศนูยพ์กัพงิสุนขัจรจดัทีท่พัทนัเป็นองคก์รทีม่ขีนาดเลก็ ไม่มกีาร
บรหิารเรือ่งพสัดุ การจดัหาพสัดุค่อนขา้งยุ่งยาก แพทยท์ีม่อียูไ่ดป้ฏบิตังิานมา 10 ปีแลว้ แต่อยูเ่ฉพาะใน
พืน้ที ่ไม่ค่อยมโีอกาสไดอ้อกไปเพิม่ทกัษะ ยกเวน้ไปอบรม จงึมคีวามกงัวลถงึอนาคตของนายแพทยท์ัง้ 2 
คนทีป่ระจ าทีศ่นูยพ์กัพงิสนุขัจรจดัฯ 
  ปัญหา 
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  -ถกูประชาชนรอ้งเรยีนในเรือ่งดงันี้ 
   1. กลิน่รบกวน 
   2. น ้าเสยีจากคอกสนุขัเขา้ไปในทีน่า 
   3. การขวางทางน ้า 

4. กรณีสนุขัหลุดเขา้ไปในบรเิวณบา้นประชาชนและไปท ารา้ยสตัวเ์ลีย้ง 
แนวทางแกไ้ข 

1. กรณีกลิน่จากซากสตัว ์ไดซ้ือ้เตาเผาซากปลอดมลพษิแลว้ 
2. ไดม้กีารบ าบดัน ้าเสยี และไดม้กีารคุยกบัเจา้ของทีน่า 6-7 รายแลว้ ไดม้กีารตัง้

คนั 
ดนิเพือ่ไม่ใหน้ ้าเขา้ไปในทีน่า และขดุบ่อเกบ็ดกัน ้าจากคอกสุนขั ซึง่ปีทีแ่ลว้พบวา่มปีลามาอาศยัในน ้า 
แสดงว่าน ้ามคีุณภาพดขีึน้ 

3. กรณีการขวางทางน ้า ไดม้กีารหารอืกบัประชาชนเจา้ของทีท่ีท่ าการเกษตรวา่ 
ตอ้งการใหเ้ปิดสว่นใด ซึง่ไดม้กีารแกไ้ขปัญหาแลว้ 

4. กรณีสนุขัหลุดเขา้ไปในบรเิวณบา้นของประชาชนกใ็หแ้จง้ไดท้นัท ี
 
 

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. เรือ่งเป้าหมายการบรหิารจดัการกบัสนุขัจรจดัทีจ่ะมปีรมิาณเพิม่ขึน้วา่จะสามารถ 

ควบคุมปรมิาณไดอ้ย่างไร โดยอาจออกเป็นกฎหมายบงัคบัใชก้บัประชาชน และควรมเีป้าหมายในการ
ด าเนินการวา่จะใชร้ะยะเวลากีปี่ 

2. ตอ้งมกีารพฒันาศูนยพ์กัพงิสุนขัจรจดัทีท่พัทนัใหม้คีวามสมบรูณ์ และไมค่วรน า 
ภารกจิอื่น เชน่ เรือ่งการท าเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วมาเกีย่วขอ้ง 

3. เสนอใหม้กีารจ่ายเบีย้กนัดารใหก้บัเจา้หน้าทีท่ีอ่ยูท่ีท่พัทนั เพือ่เป็นขวญัก าลงัใจใน 
การท างาน 

4. ควรออกเป็นขอ้บญัญตัใิหป้ระชาชนในกรุงเทพมหานครทีต่อ้งการเลีย้งสนุขัตอ้งน าสนุขั
ไป 

จดทะเบยีน และใหถ้อืวา่การน าสตัวเ์ลีย้งไปปล่อยเป็นการผดิกฎหมาย 
 

4. ติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ในหมวดค่าครภุณัฑ ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอ่ืน ของส านัก และส านักงาน 

 
  คณะกรรมการฯ และสมาชกิสภากรุงเทพมหานครไดม้กีารประชุมร่วมกบัผูแ้ทนของทัง้ ....  
ส านกัและ  ........         ส านกังาน เพือ่ตดิตามความคบืหน้าในการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ซึง่สามารถสรุปประเดน็ไดด้งันี้ 
  ความคบืหน้าในการเบกิจ่ายงบประมาณ 
  1. ส านักงานเลขานุการสภากรงุเทพมหานคร  
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   - หมวดค่าครุภณัฑ ์ทีด่นิ และสิง่ก่อสรา้ง  (ไม่ม)ี 
   - หมวดรายจา่ยอื่น 12 รายการ เป็นเงนิ 33,560,857 บาท 
    - ไดร้บัตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 9 รายการ เป็นเงนิ 
33,347,300 บาท 
    - ไดร้บัโอน/เปลีย่นแปลงงบประมาณระหวา่งปี 3 รายการ เป็นเงนิ 
213,557  บาท 
  2. ส านักงานเลขานุการผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร 
   - ไม่มคีา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 
   - ไม่มหีมวดรายจา่ยอื่น 
  3. ส านักปลดักรงุเทพมหานคร 
   - กองกลาง มหีมวดรายจา่ยอื่น 2 รายการ ด าเนินการแลว้ 
   - สถาบนัพฒันาขา้ราชการกรุงเทพมหานคร ไม่มคีา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง  สว่น
หมวดรายจา่ยอื่นจ านวน 6 รายการจะเป็นหลกัสตูรการฝึกอบรมด าเนินการไปแลว้ 1 โครงการ รายการ
เบกิจ่ายของหมวดรายจา่ยอื่นรอ้ยละ 8.86 
   - กองการเจา้หน้าที ่ไม่มคีา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง หมวดรายจ่ายอื่นม ี2 รายการ 
   - ส านกังานปกครองและทะเบยีน ไม่มคีา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง สว่นหมวดรายจ่าย
อื่นมจี านวน 7 รายการ  
   - กองประชาสมัพนัธ ์ไม่มคีา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง สว่นหมวดรายจ่ายอื่นมจี านวน 
7 รายการ  
 
 
   - กองงานผูต้รวจราชการ ไม่มคีา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง หมวดรายจ่ายม ี3 รายการ 
เป็นเงนิ 2,934,200 บาท 
   - ส านกังานกฎหมายและคด ี  ไม่มคีา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง หมวดรายจ่ายอื่นมี
จ านวน 1 รายการ แต่เหน็วา่โครงการมปัีญหาหลายประการจงึไดข้อยกเลกิโครงการ 
   - ส านกังานตรวจสอบภายใน ไม่มคีา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง หมวดรายจ่ายอื่นม ี3 
รายการ เป็นเงนิ 620,400 บาท 
   - กองการต่างประเทศ ไมม่คีา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง หมวดรายจา่ยอื่นม ี5 รายการ  
  4. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรงุเทพมหานคร ไม่มคีา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 
หมวดรายจา่ยอื่นมจี านวน 12 รายการ งบประมาณ 22,077,000 บาท เบกิจ่ายแลว้ 59.89 เปอรเ์ซน็ต ์
  5. ส านักการคลงั ไม่มคีา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง หมวดรายจา่ยอื่นมจี านวน 6 โครงการ 
เป็นเงนิ 3,401,400 บาท 
  6. ส านักการแพทย ์ไม่มคีา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง หมวดรายจ่ายอื่น จ านวน 59 รายการ 
เป็นเงนิ 138,232,900 บาทก่อหนี้แลว้ 10 รายการ คดิเป็น 2.44 เปอรเ์ซน็ต ์ยงัไม่ก่อหนี้ 49 รายการ คดิ
เป็น 97.56 เปอรเ์ซน็ต ์
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  7. ส านักงบประมาณกรงุเทพมหานคร ไม่มคีา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง หมวดรายจ่ายอื่นมี
จ านวน 4 รายการ ชดใชเ้งนิยมืจ านวน 2 รายการ และคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมสมัมนา 2 รายการ 
  8. ส านักเทศกิจ ไม่มคีา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง หมวดรายจ่ายอื่น จ านวน 14 รายการ เป็น
เงนิ 49,169,200 บาท เบกิจ่ายไปแลว้ 7.16 เปอรเ์ซน็ต ์
  9. ส านักการศึกษา  
   - คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง จ านวน 37 โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่องเดมิ 28 
โครงการ เป็นเงนิ 313,114,710 บาท โครงการใหมจ่ านวน 9 โครงการ เป็นเงนิ 74,944,000 บาท รวม
เป็นเงนิทัง้สิน้ 388,058,710 บาท 
   - หมวดรายจา่ยอื่นจ านวน 70 รายการ เป็นการชดใชเ้งนิยมืจ านวน 15 รายการ 
เป็นเงนิ 134,316,000 บาท และโครงการต่าง ๆ 55 รายการ เป็นเงนิ 1,146,278,963 บาท รวมทัง้สิน้ 
1,280,594,963 บาท (สรุปคอืด าเนินการไปแลว้ 33 รายการ ยงัไม่ด าเนินการ 16 รายการ) 
  10. ส านักผงัเมือง มรีายการในหมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง จ านวน 3 รายการ วงเงนิที่
ไดร้บัอนุมตั ิ90,000,000 บาท ยงัไม่ไดม้กีารก่อหนี้ หมวดรายจ่ายอื่นจ านวน 9 รายการ วงเงนิทีไ่ดร้บั
อนุมตั ิ36,872,900 บาท ก่อหนี้แลว้ 6 รายการ วงเงนิ.(หน้า 3 ของครัง้ท่ี 7/59).......คดิเป็นรอ้ยละ 81.40 
วงเงนิคงเหลอืหลกัก่อหนี้ 6,859,388 บาท เบกิจ่ายแลว้ 35,512 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.10  
  11. ส านักอนามยั คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งไดม้กีารเบกิจ่ายไปแลว้ประมาณ 28 
เปอรเ์ซน็ต ์ 
(ณ 25 กุมภาพนัธ ์2559) สว่นงบด าเนินการทัง้หมด 1,985 ลา้นบาท มกีารเบกิจ่ายไปแลว้ประมาณ 28 
เปอรเ์ซน็ต ์สว่นงบลงทุนจ านวน 51 ลา้นบาท ไดม้กีารก่อหนี้ไปแลว้ 72 เปอรเ์ซน็ต ์(คา่ครุภณัฑ ์จ านวน 
46 ลา้นบาท ก่อหนี้ไปแลว้ประมาณ 80 เปอรเ์ซน็ต ์คา่ทีด่นิ และสิง่ก่อสรา้ง 4,749,000 ลา้นบาท ยงัไม่มี
การ 
ก่อหนี้)  
  12. ส านักส่ิงแวดล้อม มวีงเงนิงบประมาณหลงัปรบัโอนแลว้จ านวน 8,197,692,106 
บาท เบกิจ่ายแลว้ จ านวน 2,743,492,090.08 คดิเป็นรอ้ยละ 33.47 คงเหลอื 5,454,200,152.92 บาท 
  13. ส านักวฒันธรรม ท่องเท่ียว และการกีฬา  มหีลายโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการ
ด าเนินการ บางโครงการตอ้งท าการยกเลกิเนื่องจากมปัีญหาอุปสรรคในการด าเนนิงานดงันี้ 
   - โครงการปรบัปรุงหอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรูค้ลองสาน ยงัไม่ไดท้ าการก่อหนี้ 
เนื่องจากไม่มผีูส้นใจยืน่ซองประกวดราคา โดยอา้งวา่มลูคา่งานไมส่งู ด าเนินการแลว้ไมคุ่ม้ทุน 
นอกจากนัน้เป็นบรเิวณทีม่กีารคมนาคมหนาแน่น การขนสง่วสัดุท าไดล้ าบาก ซึง่ไดม้กีารสอบราคาแลว้ 3 
ครัง้ ครัง้ที ่1 มผีูส้นใจพยีง 1 ราย ครัง้ที ่2 ไม่มผีูย้ ืน่ซอง แมด้ าเนินการโดยวธิพีเิศษกต็าม จงึตอ้งท าการ
ยกเลกิ 
   - ปรบัปรุงหอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรูว้ดัราชโอรสารามฯ ด าเนินการไปแลว้ 100 
เปอรเ์ซน็ต ์เหลอืเพยีงการสง่มอบงานในวนัที ่6 มนีาคม 2559 
   - ปรบัปรุงศนูยเ์ยาวชนคลองกุ่ม ด าเนินการไปแลว้ 70 เปอรเ์ซน็ต ์
   - ปรบัปรุงศนูยเ์ยาวชนบางกะปิ ด าเนินการไปแลว้ 100 เปอรเ์ซน็ต ์ก าลงั
รวบรวมเอกสารในการตัง้ฎกีาเบกิจ่ายเงนิ 
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   - โครงการก่อสรา้งศนูยเ์ยาวชนมนีบุร ี ไดร้บัการรอ้งเรยีนจากชมรมคนรกัเมอืง
มนี 
วา่การก่อสรา้งบดบงัภูมทิศัน์ของพระบรมราชานุสาวรยีร์ชักาลที ่5 และไดม้กีารฟ้องทีศ่าลปกครองให้
ระงบัการก่อสรา้ง ซึง่ศาลปกครองไดม้คี าสัง่คุม้ครองชัว่คราว ใหก้รุงเทพมหานครระงบัการก่อสรา้ง อยู่
ระวงัส านกัวฒันธรรมยืน่อุทธรณ์ไปทีศ่าลปกครองเพือ่ขอด าเนินการต่อ 
   - โครงการก่อสรา้งอาคารเสรมิศนูยเ์ยาวชนลาดกระบงั อยูร่ะหวา่งการปรบั
รปูแบบรายการ เพือ่ไม่ใหเ้นื้องานล ้าเขา้ไปในพืน้ทีข่องสวนสาธารณะมากเกนิไป จงึตอ้งมกีารปรบัเนื้องาน 
และแกไ้ขสญัญา 
   - ปรบัปรุงหลงัคาสระวา่ยน ้าศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่่ น) 
ด าเนินการไปแลว้ 100 เปอรเ์ซน็ต ์เบกิจา่ยเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
   - ปรบัปรุงพืน้ทีบ่รเิวณภายในศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่่ น) 
ด าเนินการไปแลว้ 85 เปอรเ์ซน็ต ์อยูร่ะหวา่งด าเนินการตามสญัญา 
   - ปรบัปรุงหอพกันกัศกึษา ศนูยฝึ์กกฬีาเยาวชนดนิแดง  อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
ตามสญัญา 
   - ปรบัปรุงหอพกันกักฬีา ศนูยฝึ์กกฬีาเยาวชนมนีบุร ีอยูร่ะหวา่งตรวจรา่งสญัญา  
  ปัญหา 
  1 ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร มหีน้าทีอ่ านวยความสะดวกใหแ้กส่มาชกิ
สภากรุงเทพมหานคร ดงันัน้ในการด าเนินการใดตอ้งเป็นนโยบายทกุเรือ่ง และตอ้งเป็นมตขิอง
คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร หลายรายการจงึอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมการ
กจิการสภากรุงเทพมหานคร 
  2. ในปีงบประมาณนี้ส านกัการแพทยไ์ดท้ าการขอจดัสรรงบประมาณในหมวดคา่ตอบแทน 
3,000 ลา้นบาท แต่ไดร้บัจดัสรรเพยีง 100 ลา้นบาท  ท าใหม้ผีลกระทบต่อการสง่บคุลากรไปประชุมทาง
วชิาการต่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อกากรบรหิารงานใหท้นัต่อเหตุการณ์ทางวชิาการ นอกจากนัน้การ
ไม่ไดร้บัการขยายอตัราก าลงั ท าใหบุ้คลากรในการปฏบิตังิานไมเ่พยีงพอ  ตอ้งใชเ้งนินอกงบประมาณใน
การสรรหาบุคลากรเขา้มาปฏบิตังิาน 
 
  ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ และสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
  1. หน่วยงานสว่นใหญ่ไมม่คีา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 
  1. ในการเผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธผ์ลงานของกรุงเทพมหานคร หากมวีตัถุประสงคใ์น
การมเีน้นประชาสมัพนัธผ์า่นชอ่งมหานครของกรุงเทพมหานคร กค็วรปรบัใหด้ขีึน้ และเป็นทีส่นใจมากขึน้ 
และควรลดการเผยแพรผ่า่นชอ่ง FREE TV ใหน้้อยลงเพราะปัจจุบนัประชาชนทัว่ไปยงัไม่ค่อยรูจ้กัชอ่ง
มหานครของกรุงเทพมหานครมากนกั และเป็นการเสยีคา่ใชจ้่ายเป็น 2 ช่องทาง 
  2. ควรมกีารประชาสมัพนัธเ์รือ่งการจดัเกบ็ภาษขีองกรุงเทพมหานครทัง้ภาษป้ีาย และ
ภาษบี ารุงทอ้งที ่ควรมกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทัว่ไปไดท้ราบถงึบุคคลทีอ่ยูใ่นขา่ยตอ้งเสยีภาษ ี
หรอืแมแ้ต่เรือ่งการรณรงคเ์รือ่งไขเ้ลอืดออกใหม้ากขึน้ เพราะจะไดผ้ลดกีวา่การเดนิรณรงค์ 
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  3. ในปัจจุบนัภารกจิ และงบประมาณของกรุงเทพมหานครจะมคีวามซ ้าซอ้นกนัมาก หาก
ก าหนดใหม้กีารท างานร่วมกนัในเชงิระบบการท างานอาจจะดขีึน้ มัน่คงขึน้ 
  4. ในการจดัท าแผนทีภ่าษ ีซึง่ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการเขยีน TOR การใชค้นเดนิส ารวจ 
ตอ้งการใหป้ระเมนิถงึผลส าเรจ็วา่จะไดฐ้านขอ้มลูทีส่มบรูณ์ของงานรายไดห้รอืไม่ 
  5. กรณีการจดัซือ้ จดัหาครุภณัฑข์นาดใหญ่ ขอใหพ้จิารณาเรือ่งราคา เพราะในขัน้ตอน
ของการขอจดัสรรงบประมาณจะมรีาคาสงู  จงึควรมกีารพจิารณาวา่ฐานราคาขนาดใหญ่เป็นราคาที่
เหมาะสมและอยูใ่นเกณฑท์ีจ่ดัหาไดช้ดัเจนและท าการเปรยีบเทยีบกบัหน่วยงานอื่นทีม่คีรุภณัฑเ์หมอืนกนั 
  6. ควรมกีารพฒันางานในความรบัผดิชอบของส านกังานพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัใหม้ทีศิทางใน
การด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพและสามารถดแูลตนเองได ้
  7. โดยแนวปฏบิตัขิองกระทรวงการคลงัเกีย่วกบัเรือ่งการสรรหาครุภณัฑใ์ด ๆ นัน้ เมือ่
ผา่นความเหน็ชอบจากสภาฯแลว้ จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงรายการได ้แต่แนวปฏบิตัขิอง
กรุงเทพมหานครสามารถเปลีย่นแปลงได ้ ท าใหก้ระบวนการในการ 
  8. ส านกัการศกึษาควรมกีารทบทวนเกีย่วกบัเรือ่งรปูแบบของโรงเรยีนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร เพราะในปัจจุบนัพบวา่มรีปูแบบทีค่อ่นขา้งลา้สมยั 
   9. ส านกัการแพทยค์วรด าเนินการจา้งออกแบบการกอ่สรา้งโรงพยาบาลเอง เนื่องจาก
อาคารของโรงพยาบาลมลีกัษณะทีเ่ป็นรปูแบบเฉพาะ ส านกัการโยธาจงึอาจไม่ทราบในรายละเอยีด 
นอกจากนัน้แลว้ส านกัการโยธากม็งีานทีต่อ้งด าเนินการจ านวนมาก จงึอาจท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการ
ออกแบบ 
  10. การจดัตัง้ถงัน ้าบนดนิใหก้บัโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร ส านกัการศกึษาควรมี
การปรบัรปูแบบใหเ้หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีข่องแต่ละโรงเรยีน 
  11. ควรเรง่รดัเรือ่งการบรรจุแต่งตัง้ใหร้วดเรว็ขึน้ 
  12. กองงานผูต้รวจราชการควรมกีารทบทวนเรือ่งการประเมนิตวัชีว้ดัทีท่ าในปัจจุบนัวา่มี
ความเหมาะสมหรอืไม่ และไมค่วรมมีากจนเกนิความจ าเป็น 
  13. ส านกังานตรวจสอบภายในควรมกีารปรบัแผนการตรวจเชงิลกึ เพือ่ลดขอ้สงัเกตของ
ส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ 
  14. ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร ควรพจิารณาเกีย่วกบัเรือ่ง
ภารกจิและงบประมาณของกรุงเทพมหานครเนื่องจากในปัจจุบนัมคีวามซ ้าซอ้นมาก หากท างานร่วมกนัใน
เชงิระบบได ้การท างานจะดขีึน้ และมัน่คงขึน้ 
  15. ส านกัผงัเมอืงควรมแีผนงานรวมเกีย่วกบัโครงการก่อสรา้งต่าง ๆ รอบเกาะ
รตันโกสนิทร ์วา่ตอ้งการพฒันาพืน้ทีใ่ด ในชว่งเวลาใดถงึชว่งเวลาใด เพือ่ความสะดวกในการขอจดัสรร
งบประมาณ 
  16. ส านกัอนามยัควรท าการส ารวจหน่วยงานในสงักดั เช่น ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข วา่มี
สว่นใดบา้งทีต่อ้งมกีารปรบัปรุงซ่อมแซม แลว้เรยีงล าดบัความจ าเป็นเรง่ด่วนไว ้เพือ่ความรวดเรว็ในการ
ขอจดัสรร 
งบประมาณ และความคลอ่งตวัในการด าเนินงาน 
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  17. หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ควรมรีะบบการพจิารณางบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานเชน่เดยีวกบัส านกัอนามยัทีม่กีารด าเนินการอยูแ่ลว้  
  18. กรุงเทพมหานครควรก าหนดใหห้น่วยงานทีต่อ้งการขอจดัสรรงบประมาณเขยีน
โครงการใหช้ดัเจน และสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรข์องกรุงเทพมหานคร 
  19. หน่วยงานตอ้งมเีอกสารเกีย่วกบัโครงการทุกโครงการทีจ่ะด าเนินการ มแีผนงาน แผน
เงนิเพราะจะสะดวกในการพจิารณาของเจา้หน้าทีส่ านกังบประมาณฯ ไม่เกดิความคลาดเคลื่อน และเป็น
การลดปัญหาเรือ่งรอ้งเรยีนกรณีทีอ่า้งวา่ส านกังบประมาณฯ ตดังบประมาณโดยไมม่เีหตุผล  
   
      


