
รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓ • 197

คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ

สรุปผลงานของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
          และติดตามงบประมาณ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์
ประธานกรรมการ

นายธวัชชัย ฟักอังกูร
รองประธานกรรมการ

นายค�ารณ โกมลศุภกิจ
กรรมการ

นายวิชาญ ธรรมสุจริต  
กรรมการ

นายภาส ภาสสัทธา
กรรมการ

นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์
กรรมการและเลขานุการ



198 • รายงานกจิการของสภากรงุเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓

คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ

ติดตามความคืบหน้าในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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ติดตามเรื่องการบริหารจัดการและความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

ติดตามการด�าเนินงานของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
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ติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
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ติดตามการบริหารโครงการโรงเรียนสองภาษาและภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
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สรุปผลงาน
คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
และติดตามงบประมาณ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ในคราวประชุม

สภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๖ คน ดังนี้

๑. นายเชนทร์   วิพัฒน์บวรวงศ์  ประธานกรรมการ

๒. นายธวัชชัย   ฟักอังกูร  รองประธานกรรมการ

๓. นายค�ารณ   โกมลศุภกิจ  กรรมการ 

๔. นายภาส   ภาสสัทธา  กรรมการ

๕. นายวิชาญ   ธรรมสุจริต  กรรมการ

๖. นางสุกัญญา  สุวัฒนวงศ์  กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑.  นางเพ็ญวรรณ  พิชญานนท์  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

          กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

          ส�านักงานเลขานุการสภา

          กรุงเทพมหานคร

๒.  นางสาวปัทมา  สุรวัตร  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

          กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

          ส�านักงานเลขานุการสภา

          กรุงเทพมหานคร

๓. นางสาวมณีรัตน์  ศรีก�าเหนิด  นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

          กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

          ส�านักงานเลขานุการสภา

          กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการจ�านวน ๕ คณะ ประกอบด้วย

๑.  คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ ๑ 

  เพื่อท�าหน้าท่ีพิจารณา ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องของส�านักพัฒนาสังคม ส�านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ส�านักการแพทย์ ส�านักอนามัย 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลาง และส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพตะวันออก โดยมี 

นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ
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๒.  คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ ๒

  เพื่อท�าหน้าท่ีพิจารณา ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องของส�านักการจราจรและขนส่ง  ส�านักเทศกิจ ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส�านักงานเขต

ในกลุ่มกรุงเทพใต้ โดยมีนายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ

๓.  คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ ๓

  เพื่อท�าหน้าท่ีพิจารณา ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องของส�านักสิ่งแวดล้อม หน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และส�านักงานเขตในกลุ่ม 

กรุงเทพเหนือ โดยมีนายค�ารณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานอนุกรรมการฯ

๔.  คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ ๔

  เพื่อท�าหน้าท่ีพิจารณา ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องของส�านักการโยธา ส�านักการระบายน�้า ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง และส�านักงานเขตในกลุ่ม

กรุงธนใต้ โดยมีนายภาส ภาสสัทธา เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

๕.  คณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ ๕

  เพื่อท�าหน้าท่ีพิจารณา ศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องของส�านักการศึกษา และส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือ โดยมีนายธวัชชัย ฟักอังกูร เป็นประธาน

อนุกรรมการฯ

ผลการด�าเนินงาน
๑. ติดตามการเตรียมความพร้อมในการด�าเนินการเกี่ยวกับด้านการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร

๑.๑ การเตรยีมความพร้อมในการจัดเกบ็ภาษท่ีีดนิและสิง่ปลกูสร้างตามพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง  

พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๒  ตดิตามความคบืหน้าค�าตดัสนิของอนุญาโตตลุาการระหว่างประเทศกรณรีถและเรอืดบัเพลงิ รวมทัง้แนวทาง

การด�าเนนิงานของกรงุเทพมหานคร และงบประมาณในการด�าเนนิงานของส�านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับค�าตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศกรณีรถและเรือดับเพลิง

๑.๓ ตดิตามความคืบหน้าในการจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและส่ิงปลูกสร้างตามพระราชบญัญตัภิาษทีีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง 

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
๒.๑  รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินกิจกรรมการสอนดนตรีไทย/สากล ให้กับประชาชนของกรุงเทพมหานคร 

รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการด�าเนินงาน

๒.๒  ติดตามผลการจัดเก็บรายได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึง ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓  

เปรียบเทียบกับประมาณการรายรับและผลกระทบจากการจัดเก็บ พร้อมติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ 

๒.๓  การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา พร้อมกับเรื่องค่าใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับ

สถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๒.๔ รับทราบเรื่องการบริหารงานของกองโรงงานช่างกล ความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้จ่าย

เงินทุนหมุนเวียน
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๒.๕ ติดตามการด�าเนินงานของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

๒.๖  ติดตามเรื่องการบริหารจัดการและความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณของส�านักสิ่งแวดล้อม ส�านักงาน

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย และส�านักงานเขตในกลุ่ม

กรุงเทพเหนือ

๒.๗ ติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเบิกจ่าย การจัดหาครุภัณฑ์ การจัดจ้างของ

ส�านักการระบายน�้า ส�านักการโยธา และส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้

๒.๘  ติดตามปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานของโรงเรียนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้

๒.๙ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณค่าซ่อมแซมส�าหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเฉลี่ยโรงเรียนละ 

๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาจ�าเป็นเร่งด่วน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือ

๒.๑๐  ตดิตามการบรหิารโครงการโรงเรยีนสองภาษาและโครงการภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะชวีติในกลุ่มกรงุธนเหนอื

๓. ตดิตามการพฒันา ปรบัปรุงหน่วยงานทีผ่ลการด�าเนนิงานเกีย่วเนือ่งกบัการเงนิ การคลงัของกรงุเทพมหานคร
ติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาสถานะของส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบที่ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย
๔.๑ ขอความเห็นชอบด�าเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปี

๔.๒  ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการสนบัสนนุกจิการอาสาสมคัรของกรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. ....

๔.๓  ขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหล่ีอมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร

๔.๔  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ�ารุงท้องที่

๑.  พนกังานเจ้าหน้าทีม่หีน้าทีส่�ารวจ ประเมนิ  

 และจัดเก็บภาษี

๒. การจัดเก็บภาษีค�านวณจากมูลค่าที่ดิน 

 และสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์

๓. ก�าหนดอัตราภาษีเป็นแบบก้าวหน้าตาม 

 มาตรฐานมลูค่าของทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง

๔. การเพิม่กระบวนการสร้างความโปร่งใสใน 

 การจัดเก็บภาษีโดยประชาชนมีส่วนร่วม

๕. การก�าหนดมาตรการเพื่อสร ้างความ 

 รับผิดชอบในการช�าระภาษี

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  

 โดยการเชื่อมโยงข้อมูลท่ีดินและสิ่งปลูก 

 สร ้างของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ  

 กรมทีด่นิ กรมธนารกัษ์ และองค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถิ่น เข้าด้วยกัน

๗.  กฎหมายไม่ให้อ�านาจประเมินย้อนหลัง

๑. เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ย่ืน 

 แบบแสดงรายการเพ่ือเสยีภาษี

๒. ใช้ฐานค่ารายปีหรอืค่าเช่าต่อปี

 ในการประเมินภาษี จึงซ�้าซ้อน 

 กับการเก็บภาษีเงินได้จากการ 

 ให้เช่าทรัพย์สิน

๓. การประเมินค่ารายปีขึ้นกับ 

 ดลุยพนิจิของพนกังานเจ้าหน้าที ่

 ในการก�าหนดค่าเช่าที่สมควร 

 ให้เช่าได้ในปีหนึ่ง

๔. อัตราภาษีที่จัดเก็บก�าหนดไว ้

 ในอัตราร้อยละ ๑๒.๕ ของ 

 ค่ารายปี

๕. กฎหมายให้อ�านาจประเมิน 

 ย้อนหลัง

๑. เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ย่ืน 

 แบบแสดงรายการเพ่ือเสยีภาษี

๒. ฐานภาษีไม่เป็นปัจจุบัน 

 เนื่องจากราคาปานกลางของ

 ทีด่นิทกุรอบ ๔ ปี ยงัคงใช้ราคา 

 ปานกลางที่ดินเดิมที่ใช้ในการ 

 ประเมินภาษีปี ๒๕๒๑-๒๕๒๔

๓.  มีการลดหย่อนเนื้อที่ดินที่น�า 

 มาค�านวณภาษเีป็นจ�านวนมาก

๔. อัตราภาษีมีการก�าหนดตาม 

 ชั้นของราคาปานกลางที่ดิน 

 มากถึง ๓๔ ชั้น และมีลักษณะ 

 ถดถอย โดยที่ดินที่มีมูลค่าสูง 

 เสยีภาษใีนอตัราเฉลีย่ทีต่�า่กว่า 

 ที่ดินที่มีมูลค่าต�่า

๕. กฎหมายให้อ�านาจประเมิน 

 ย้อนหลัง

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของภาษีใหม่กับภาษีเดิม

๑. ติดตามการเตรียมความพร้อมในการด�าเนินการเกี่ยวกับด้านการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร
๑.๑ การเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งกฎหมาย

ดังกล่าวก�าหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้มี

ผลเป็นการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยภาษีบ�ารุงท้องที่ แต่บทเฉพาะกาลยังคงให้

ใช้บังคับกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ�ารุงท้องที่ ที่ต้องเสียหรือที่พึงช�าระหรือที่ค้างอยู่
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การเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๑. ส�านักการคลังได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยการได้มีค�าสั่งแต่งตั้ง 

คณะท�างานเตรียมความพร้อมเพื่อการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดให้มี 

การสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับเจ้าหน้าที่กองรายได้ ส�านักการคลัง และเจ้าหน้าที ่

ฝ่ายรายได้ทุกส�านักงานเขต เมื่อได้รับข้อมูลจากกรมที่ดินก็ได้จัดส่งให้ส�านักการวางผังและพัฒนาเมือง เมื่อเดือนสิงหาคม 

๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็นข้อมลูทีด่นิ ประมาณ ๒,๗๒๒,๐๐๐ แปลง และข้อมลูห้องชดุ ประมาณ ๘๙๐,๐๐๐ ห้อง ส�านกัการคลัง 

ได้จัดให้มีการประชุมภาษีสัญจร ๖ กลุ่มเขต เพื่อให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 

และสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ในการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

รวมถึงได้มีการเวียนแจ้งแนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ส�านักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต 

เพื่อด�าเนินการและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/๑๖๘๘๕ ลงวันที่  

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และได้ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (งบกลาง) เพื่อสนับสนุนการท�างานของส�านักงานเขตทั้ง  

๕๐ เขต เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าล่วงเวลา และการจ้างเหมาบริการรายบุคคล  

การคาดการณ์เกี่ยวกับรายได้และผลกระทบในการด�าเนินการจัดเก็บ

๑.  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�าหนดให้จัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างตั้งแต่ 

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ก�าหนดให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังออกกฎหมายล�าดับรองในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน 

หนึง่ร้อยยีส่บิวนั นบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างมผีลใช้บงัคบั ซึง่ครบก�าหนดเมือ่วนัที ่๑๐ กรกฎาคม 

๒๕๖๒ แต่ปัจจุบันกฎหมายล�าดับรองยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ ผลจากความล่าช้าดังกล่าว ท�าให้ไม่ทราบรายละเอียด

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่ง 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบให้ขยายก�าหนดเวลาด�าเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

ตามก�าหนดเวลาเฉพาะด้านการจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการทัว่ไป โดยขยายเวลาออก 

ไปอกี ๔ เดอืน ท�าให้กรงุเทพมหานครสามารถด�าเนนิการส�ารวจและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีด่นิและส่ิงปลูกสร้างได้เพิม่ขึน้

๒. กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเตรียมออกประกาศกระทรวงร่วมกัน ในเรื่องหลักเกณฑ์การใช้

ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย โดยผู้ถือครองห้องชุด บ้าน โรงเรือน อาคาร ตึก ตึกแถว หรือสิ่งปลูกสร้าง

อื่นใดที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัย แม้จะน�าไปปล่อยเช่าจะเสียภาษีอัตราท่ีอยู่อาศัยร้อยละ ๐.๐๒ ซึ่งท�าให้ 

รายได้ที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เป็นเชิงพาณิชย์ในอัตราร้อยละ ๐.๓ ลดลงเป็นจ�านวนมาก

๓. การบรรเทาการช�าระภาษี ตามมาตรา ๙๗ ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในกรณีที่ 

ผูเ้สยีภาษีได้รับการประเมนิภาษใีนจ�านวนทีส่งูกว่าจ�านวนภาษีโรงเรอืนและทีด่นิหรอืภาษบี�ารงุท้องทีท่ีต้่องเสยีหรอืพงึช�าระ

ในปีก่อนท่ีการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้เสียภาษีช�าระภาษีตามจ�านวนที่

ต้องเสียหรือพึงช�าระในปีก่อน เหลือจ�านวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีช�าระในปีที่ ๑ ร้อยละ ๒๕ ของจ�านวนภาษีที่เหลือ  

ปีที่ ๒ ร้อยละ ๕๐ ของจ�านวนภาษีที่เหลือ และปีที่ ๓ ร้อยละ ๗๕ ของจ�านวนภาษีที่เหลือ ผลจากการบรรเทาภาระภาษี

ท�าให้ไม่สามารถจัดเก็บได้ตามจ�านวนค่าภาษีที่ควรจัดเก็บได้

๔.  ข้อมูลของ ๕๐ ส�านักงานเขต เปรียบเทียบกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ�ารุงท้องที่เดิมกับ

อัตราการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏว่า

  ๔.๑  จัดเก็บภาษีได้ลดลง เมื่อเทียบกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  ๔.๒  จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการจัดเก็บภาษีบ�ารุงท้องที่
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จากเหตุผลดังกล่าว ท�าให้ประมาณการจัดเก็บภาษี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ตั้งไว้ ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท 

จะสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ในเบื้องต้น ประมาณ ๗,๐๐๐ ล้านบาท

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ส�านักการคลังควรเร่งเสนอโครงการจ้างเหมาเป็นรายบุคคลไปให้ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 

กรุงเทพมหานคร (ก.ก.) พิจารณา เน่ืองจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างเป็นเรื่องส�าคัญและมีผลกระทบต่อ 

งบประมาณปี ๒๕๖๔

๒.  กองรายได้ควรมีการติดตามรวบรวมและประมวลข้อมูลเพื่อจะได้น�าไปใช้ประโยชน์ในการช่วยผลักดัน

แนะน�ากลยุทธ์เพิ่มเติมให้กับฝ่ายรายได้ของแต่ละเขตให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและพัฒนาวิธีด�าเนินการ 

ให้มีประสทิธภิาพมากข้ึน ซึง่จะส่งผลให้สามารถจดัเกบ็ภาษไีด้รวดเรว็ขึน้และการใช้จ่ายงบประมาณของกรงุเทพมหานคร 

ก็จะเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

๓.  พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายใหม่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละพื้นที่ รวมทั้งแต่ละเขตอาจมีวิธีการค�านวณและการจัดเก็บที่แตกต่างกันไป จึงขอให้ส�านักการคลังรวบรวมและ

บันทึกไว้เป็นกรณีๆ ไปเพื่อใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการอ้างอิงในอนาคตต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บรายได้ของ

กรุงเทพมหานครในระยะยาว

๑.๒ ติดตามความคืบหน้าค�าตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศกรณีรถและเรือดับเพลิง รวมทั้งแนวทาง 

การด�าเนินงานของกรุงเทพมหานคร และงบประมาณในการด�าเนินงานของส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค�าตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศกรณีรถและเรือดับเพลิง

ปี ๒๕๕๗ อนุญาโตตุลาการได้ตัดสินให้รถดับเพลิงจ�านวน ๓๑๕ คันและเรือดับเพลิงจ�านวน ๓๐ ล�าพร้อมอุปกรณ์

ตกเป็นของกรุงเทพมหานครและให้น�าไปใช้ได้ ซึ่งในขณะนั้นกรุงเทพมหานครได้มีการด�าเนินงานเกี่ยวกับรถดับเพลิงเป็น 

๒ ส่วนดังนี้

ส่วนที่ ๑ จ�านวน ๑๗๖ คัน จอดอยู่ที่อ�าเภอไทรน้อย ซึ่งบริษัท สไตเออร์ ได้ไปฝากจอดไว้กับบริษัท เทพยนต์  

แอโรโมทีฟ อินดัสตรีส์ จ�ากัด 

ส่วนที่ ๒ จ�านวน ๑๓๙ คัน จอดอยู่ที่ท่าเรือ โดยบริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

หลงัจากนัน้กรงุเทพมหานครได้มกีารน�ารถจ�านวน ๑๗๖ คนั มาซ่อม ส่วนเรอืดบัเพลงิอกี ๓๐ ล�า เป็นเรอืขนาดใหญ่ 

และได้พิจารณาแล้วว่ามีความจ�าเป็นในการใช้งานเพียงแค่ ๑๐ ล�า กรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมา

เพื่อแก้ไขปัญหารถดับเพลิงตามค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีรองผู้ราชการกรุงเทพมหานคร ที่ส่ังราชการส�านัก 

ป้องกันฯ เป็นประธาน 

๑.๓ ติดตามความคืบหน้าในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการฯ ได้มกีารประชุมร่วมกับผูบ้รหิารของส�านกังานเขตและผู้ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ขอรบัทราบปัญหาอปุสรรค

ในการด�าเนินงานเก่ียวกับเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับทราบข้อมูลถึงปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานของส�านักงานเขต
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ส�านักการคลัง ควรท�าการส�ารวจความต้องการข้อมูลของส�านักงานเขต เพื่อประสานไปยังส�านักงานที่ดิน 

หรือกรมธนารักษ์ว่าต้องการทราบข้อมูลในเรื่องใดบ้าง และควรหาแนวทางการด�าเนินงานให้กับส�านักงานเขตให้ชัดเจน 

เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเรื่องของการตีความตัวบทกฎหมาย สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา เน่ืองจาก

ปัจจุบันส�านักงานเขตต้องแก้ไขปัญหาเอง ตลอดจนมีอัตราก�าลังไม่เพียงพอ ท�าให้ยังมีรายที่ค้างส�ารวจอยู่จ�านวนมาก 

กรุงเทพมหานครควรท�าแผนที่ภาษีเพื่อไม่ให้รั่วไหลและเห็นภาพรวมทั้งระบบ

๒.  กองรายได้ ควรพิจารณาว่าปัญหาที่แท้จริงในการด�าเนินงานของส�านักงานเขตคืออะไร เน่ืองจากหากยังไม่

สามารถส�ารวจได้กจ็ะไม่สามารถแจ้งการประเมนิและไม่สามารถจดัเกบ็ภาษไีด้ตามไปด้วย ซึง่เป็นปัญหาต้องพงึระมดัระวงั

๓.  ควรปรับระบบฐานข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงานให้รองรับการประมวลผลในการแจ้งประเมินภาษีที่ถูกต้องและ

มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้การประเมินค่าภาษีผิดพลาด สามารถแยกรายละเอียดอาคารพาณิชย์และบ้านออกเป็นจ�านวน

หลังได้

๔. ควรให้มีการเชื่อมโยงระบบให้สามารถช�าระภาษีต่างส�านักงานเขตได้ และสามารถออกใบเสร็จจากการ 

ช�าระเงินผ่านธนาคารหรือผ่านแอปพลิเคชัน  

๕. ส�านกังานเขตควรทดลองเปลีย่นรปูแบบการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีจ่ากการแบ่งพ้ืนทีร่บัผดิชอบ เป็นแบ่งหน้าที ่

รับผิดชอบเจาะจงเฉพาะงาน แล้วน�ามาเปรียบเทียบว่ารูปแบบใดจะได้ผลสัมฤทธิ์และมีการด�าเนินงานที่ใช้เวลาน้อยกว่า 

นอกจากนัน้ในการลงพืน้ทีอ่าจใช้วิธกีารจ้างลกูจ้างรายวนัเข้ามาช่วยส�ารวจและให้เจ้าหน้าทีข่องฝ่ายรายได้เป็นหวัหน้าทมี 

ในการลงพื้นที่ด้วย

๖.  ส�านักงานประชาสัมพันธ์ควรท�าแผนการประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในภาพรวมเพื่อช่วย

แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เป็นการช่วยลดภาระของส�านักงานเขต

๗.  ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาเรื่องโครงสร้างอัตราก�าลังของหน่วยงานที่

มีภาระงานที่เปลี่ยนไป หรือเพิ่มขึ้น 

๒. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
๒.๑ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินกิจกรรมการสอนดนตรีไทย/สากลให้กับประชาชนของกรุงเทพมหานคร  

รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการด�าเนินงาน

ส�านกัวฒันธรรมฯ ได้ด�าเนนิการจัดการเรยีนการสอนดนตรไีทย/สากล ซ่ึงอยูใ่นการด�าเนนิการของหลายหน่วยงาน

ได้แก่ กองการสังคีต ศูนย์เยาวชน ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ควรมีการทบทวนกิจกรรมที่ส�านักวัฒนธรรมฯ ด�าเนินการว่าได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายหรือไม่  

หากไม่ได้รบัความสนใจกค็วรมกีารปรบัเปลีย่นให้มคีวามสอดคล้องกบัความต้องการทีแ่ท้จรงิและสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป ควรมีเป้าหมายในการเรียนการสอนท่ีชัดเจน เพ่ือเป็นการจูงใจผู้มาเรียน รวมทั้งได้ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์อย่าง

แท้จริง 

๒.  ควรมีการหารือในภาพรวมของกรุงเทพมหานครว่า หน่วยงานใดควรด�าเนินการในด้านใด ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิด

ความซ�้าซ้อนในการด�าเนินการ
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๒.๒ ติดตามผลการจัดเก็บรายได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เปรียบเทียบ

กับประมาณการรายรับและผลกระทบจากการจัดเก็บ พร้อมติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส�านักการคลังและส�านักงบประมาณฯ  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ส�านัก 

งบประมาณฯ เสนอฝ่ายบรหิารฯ สัง่การให้มกีารทบทวนภารกจิท่ีด�าเนนิการมาเป็นเวลานาน และไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

ปัจจบุนั เช่น เร่ืองการจ้างอาสาสมัคร ซึง่ส�านกังบประมาณฯ ควรย�า้ให้ส�านกังานเขตฯ พจิารณาตามความจ�าเป็นและเนือ้งาน

๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา พร้อมกับเรื่องค่าใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับ

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓)  

คณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้บริหารของส�านักอนามัย ส�านักการแพทย์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ส�านักพัฒนาสังคม 

ส�านกัสิง่แวดล้อม และประธานผูอ้�านวยการเขต ๕๐ เขต (ผูอ้�านวยการเขตป้อมปราบศตัรพู่าย) เพือ่ขอรบัทราบความคบืหน้า 

ในการใช้จ่ายงบประมาณในช่วง ๖ เดือนท่ีผ่านมา ท้ังท่ีเป็นงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และเงินนอกงบประมาณ  

ของหมวดรายจ่ายอื่น หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในช่วงที่กรุงเทพมหานคร

เก็บรายได้ต�่ากว่าเป้าหมาย ผู้บริหารจึงได้มีนโยบายให้ปรับลดงบประมาณในปี ๒๕๖๓ ลง รวมถึงเรื่องความจ�าเป็น 

ของหน่วยงานที่ต้องจัดเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภารกิจที่

รับผิดชอบ  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ให้ส�านักการแพทย์กลับไปพิจารณาว่า โครงการท่ีขอมาแล้ว ๓๐ รายการ จะขอปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  

โดยให้ประสานงานกับส�านักงบประมาณฯ เนื่องจากปัจจุบันส�านักงบประมาณฯ ก�าลังด�าเนินการรวบรวมข้อมูลมาให ้

สภากรุงเทพมหานครพิจารณา ซ่ึงสภาฯ ต้องใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร โดยให้เน้นเร่ืองสถานการณ์โรคระบาด 

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๒.  ควรเร่งรัดการหารือร่วมระหว่างส�านักอนามัยและโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในการจัดท�าโครงการที่สามารถ

เชื่อมต่อการด�าเนินงาน เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๓.  ส�านักสิ่งแวดล้อมและส�านักงานเขตควรมียุทธศาสตร์การเตรียมตัวออกจากสถานการณ์โรคระบาดฯ  

ซึ่งในเบื้องต้นโรคระบาดฯ อาจยังไม่หมดไปในทันทีแต่เป็นเพียงทุเลาลง จึงขอให้คิดหามาตรการในการด�าเนินการ 

๒.๔ รับทราบเรื่องการบริหารงานของกองโรงงานช่างกล ความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้จ่าย 

เงินทุนหมุนเวียน

คณะกรรมการฯ ได้มกีารประชุมร่วมกบัผูอ้�านวยการกองโรงงานช่างกล และผูท้ีเ่กีย่วข้อง เพือ่ขอรบัทราบเกีย่วกบั 

การบริหารงานของกองโรงงานช่างกล ความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน ท�าให้ 

คณะกรรมการฯ ได้รบัทราบว่า กองโรงงานช่างกลมปัีญหาในการด�าเนนิงานเนือ่งจากมภีาระงานทีต้่องซ่อมยานพานะของ

กรงุเทพมหานครจ�านวนมาก และไม่สอดคล้องกบัจ�านวนบคุลากรทีม่อียู ่ท�าให้ทีผ่่านมามกัมปีระเดน็ข้อท้วงตงิจากหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ในเรื่องความล่าช้าในการด�าเนินการซ่อม คณะกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ขัน้ตอนในการด�าเนนิงานของกองโรงงานช่างกลมหีลายขัน้ตอน และมภีาระมากทัง้ในเรือ่งของการด�าเนนิการซ่อม 
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หรือการควบคุมอะไหล่ต่าง ๆ และด้วยข้อจ�ากัดที่กองโรงงานช่างกล อาจท�าให้หน่วยงานต้องใช้เวลาในการรอนาน  

จึงควรมีเกณฑ์ใหม่ว่าจากจ�านวนบุคลากรของกองโรงงานช่างกลที่มีอยู่จะสามารถด�าเนินการซ่อมงานประเภทใดได้บ้าง 

หรือกรณีหากเป็นงานง่าย ๆ  เช่น เปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่องควรจะให้หน่วยงานด�าเนินการจ้างเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบา

ภาระงานของกองโรงงานช่างกลท่ีต้องรองรบังานทัง้ ๗๗ หน่วยของกรงุเทพมหานคร แล้วสร้างระบบให้กองโรงงานช่างกล

สามารถติดตาม ก�ากับ ไม่ให้เกิดข้อบกพร่องที่จะท�าให้กรุงเทพมหานครเสียหายถึงแม้จะไปซ่อมภายนอกก็ตาม

๒.  ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง วธิงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มกีารบญัญตัถิงึเรือ่งการโอนงบประมาณไว้ว่า 

ทีผ่่านมาพบว่าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณไม่ได้ใช้งบประมาณเอง แต่ได้มกีารโอนงบประมาณกันไปมาเกิดขึน้ ท�าให้เป็น

ปัญหาในการควบคุมงบประมาณ จึงควรให้มีการคิดระบบใหม่ โดยให้กองโรงงานช่างกลทบทวนระบบโดยรับงานเฉพาะ 

ที่สามารถให้บริการได้ ส�าหรับกรณีการซ่อมที่หน่วยงานเจ้าของรถมีอ�านาจด�าเนินการจ้างเหมาเองได้ ก็ควรให้ด�าเนินการ

ได้โดยไม่ต้องผ่านกองโรงงานช่างกล

๓.  ควรมกีารพัฒนาบคุลากรของกองโรงงานช่างกล ให้สามารถรองรบัความเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลยขีองรถ

อยูส่ม�า่เสมอ เช่น ในอนาคตอาจมกีารเปลีย่นเป็นเรือ่งของรถทีม่รีะบบไฟฟ้า นอกจากนัน้ควรต้องมกีารคดิโครงการเพือ่ให้

รองรับรถระบบไฟฟ้า เช่น จุดในการชาร์ตไฟฟ้าตามจุดของสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานครไว้ด้วย

๔.  ควรมีการพิจารณาในเรื่องของการ Outsource มากขึ้น เพราะจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของ 

ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาทีห่น่วยงานจะสามารถน�ารถไปใช้งานได้เรว็มากขึน้ ส่วนทีย่งัคงจะด�าเนนิการอยูค่อื เรือ่งของการ 

Maintenance ที่มีลักษณะทั่วไป ไม่ซับซ้อน

     

๒.๕ ติดตามการด�าเนินงานของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของส�านักพัฒนาสังคม โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และ

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ได้รับทราบข้อมูลดังนี้

ส�านักพัฒนาสังคมมีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ๑๐ แห่ง และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ๕ แห่ง  

มีโครงสร้างและแนวทางในการด�าเนินงานดังนี้

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความช�านาญในการ

ประกอบอาชีพในแต่ละสาชาวิชาชีพ สามารถน�าไปต่อยอดในมาตรฐานฝีมือแรงงาน และใช้การศึกษาต่อได้โดยการเทียบ

หน่วยกิตในสถานศึกษาอ่ืน มีค่าใช้บริการหลักสูตรละ ๑๐๕ บาท เป็นหลักสูตรระยะยาว ๒๐๐ ชั่วโมง ไม่มีหลักสูตร 

ภาคบังคับ

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้กับประชาชนที่สนใจได้ใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน�าไปประกอบอาชีพเสริมเมื่อสิ้นสุดการอบรม ไม่มีการเก็บค่าบริการ (ฟรีทุก

หลักสูตร) เป็นหลักสูตรระยะสั้น ๘๐ - ๑๖๐ ชั่วโมง

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ควรเปิดการเรียนการสอนในลักษณะของการน�าจุดมุ่งหมายมาเป็นหลักส�าคัญ เพราะจะท�าให้ผู้เรียนสามารถ

น�าสิ่งที่ได้เรียนไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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๒.  ควรน�าผลติภณัฑ์ของนักเรยีนไปแสดงภายในศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร ๑ และ ๒ เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธ์

ผลงานของหน่วยงาน

๓.  ควรปรบัวตัถปุระสงค์ของโรงเรยีนฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพกรงุเทพมหานครให้เข้ากับบริบท

ปัจจุบัน เพื่อให้การด�าเนินงานเกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

๒.๖ ติดตามเรื่องการบริหารจัดการ และความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณของส�านักสิ่งแวดล้อม ส�านักงาน

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ส�านักงานพัฒนาท่ีอยู่อาศัย และส�านักงานเขต

ในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๐ (๕) ก�าหนดให้หน่วยงาน 

คือ หน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และหน่วยงานอื่นในการก�ากับของ

กรงุเทพมหานครตามทีก่ฎหมายก�าหนด รายงานสถานะทางการเงิน  รวมท้ังต้องแสดงเกีย่วกบัจ�านวนเงนินอกงบประมาณ

ที่ได้รับ จ�านวนที่ใช้จ่ายไป ส่วนจ�านวนที่คงเหลือนั้นควรต้องออกเป็นข้อบัญญัติเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณด้วยว่าหากมี

จ�านวนมากต้องส่งเป็นรายได้ ไม่ใช่เอาไปเป็นก�าไรสะสม

๒.  ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ควบรวบตลาดนัด

จตุจักรซึ่งเดิมอยู่ในก�ากับของกองอ�านวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานครให้มาอยู่กับส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานครแล้ว 

ดังนั้น จึงควรเร่งด�าเนินการก�าหนดโครงสร้างใหม่ของส�านักงานตลาด เพื่อรองรับการควบรวม โดยเฉพาะการก�าหนด 

หน่วยงานภายใน และกรอบอัตราก�าลัง

๓. ส�านักงานพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ควรหาแนวทางการด�าเนินการ โดยอาจท�าเป็นรูปแบบของการพาณิชย์ ซึ่งจะมี

เรื่องของก�าไร/ขาดทุน หรือจะท�าเป็นสวัสดิการ

๔. กรุงเทพมหานครมีภาระหนี้จ�านวนมาก เมื่อรายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการ อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการ

ช�าระหนี้

๕. ในการจดัท�าโครงการใหม่เพือ่จ้างเหมาเอกชนก�าจดัมลูฝอยและโครงการเช่ารถเพือ่ให้สามารถด�าเนนิการได้ทนั 

และต่อเนื่องกับโครงการเดิมท่ีจะหมดอายุสัญญา ไม่เช่นนั้นต้องมาของบประมาณเพื่อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในช่วง 

รอยต่อโครงการ บางโครงการได้ผูร้บัจ้างแล้วแต่ยงัไม่ได้เริม่โครงการ เพราะต้องด�าเนนิการตามกฎหมายอืน่ให้เรยีบร้อยก่อน 

เช่น โครงการจ้างเหมาเอกชนจ�ากัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผามูลฝอยที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุช และศูนย์ก�าจัดมูลฝอย

หนองแขม ท�าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

๖. ในการด�าเนินการเก่ียวกับเรื่องค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ควรมีแผนด�าเนินการและส�ารวจสภาพพื้นที่ให้ชัดเจน 

เช่น งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บางแห่งมีประชาชนรุกล�้า มีปัญหาแนวเขตก่อสร้าง ต้องด�าเนินการรังวัดใหม่ ประกอบกับ

สภาพพื้นที่ไม่สามารถด�าเนินการตามรูปแบบมาตรฐานที่ก�าหนดได้ ต้องแก้ไขรูปแบบใหม่ ท�าให้ไม่เป็นไปตามแผนที่

๗.  ผลกระทบจากการจดัเกบ็รายได้ของกรงุเทพมหานครต�า่กว่าเป้าหมาย ส่งผลต่อการด�าเนนิงาน ต้องชะลอการ

ด�าเนนิงานในหมวดค่าครภุณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอืน่ทีย่งัไม่ก่อหนีผ้กูพนั ปรบัลดงบประมาณรายจ่าย

ร้อยละ ๒๐ ของภาพรวม ซึ่งอาจท�าให้มีผลกระทบต่องบประมาณปีต่อไป 
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๒.๗ ติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเบิกจ่าย การจัดหาครุภัณฑ์ การจัดจ้างของส�านัก

การระบายน�้า ส�านักการโยธา และส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้

ส�านักการระบายน�้า

โครงการต่อเนื่องประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีจ�านวน ๔๓ โครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

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

ในหลายพื้นที่ จึงควรมีการส�ารวจคูคลองหรือท่อระบายน�้าที่จะล�าเลียงน�้าไปยังอุโมงค์ และต้องมีการลอกท่อระบายน�้า 

คลองให้ได้มาตรฐาน เพื่อระบายน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.  การจัดหารถขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์พิเศษและไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ การติดตั้งอย่างเดียวกัน  

รถชนดิเดยีวกนั แม้จะมกีารสบืราคามาครบถ้วนแล้วกต็าม ควรดูราคาทีเ่คยซือ้มาก่อนในปีงบประมาณทีผ่่านมา ราคาจดัซ้ือ 

ไม่ควรแตกต่างกันมาก ควรพิจารณาตามความเหมาะสมและความคุ้มค่า จะต้องไม่ซ�้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น กรณีรถที ่

ใช้งานน้อย หากมีแล้ว ควรยืมใช้งาน เพราะจะคุ้มค่ากว่า 

๓.  การจดัท�าค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปีในส่วนของค่าครภุณัฑ์ หน่วยงานควรพิจารณาเลอืกใช้วสัดคุรภุณัฑ์

ที่เหมาะสมกับยุคสมัย โดยค�านึงถึงความคุ้มค่า ประโยชน์การใช้สอย และความเหมาะกับสถานที่ 

๔.  ในการบริหารงบประมาณ การบรหิารจดัการงานแต่ละโครงการ หรอืรายการทีไ่ด้รบังบประมาณไปแล้ว หน่วยงาน 

ผูข้อตัง้งบประมาณต้องน�าหลกัเกณฑ์การใช้จ่ายเงนิตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที ่๖ 

การคลังท้องถิ่น ประกอบการพิจารณาโดยเคร่งครัด รวมทั้งควรถือปฏิบัติให้เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบยีบและหลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องด้วยความระมัดระวงั รอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

ประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 

๕.  ต้องถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเคร่งครัด

๖. ก่อนที่จะขอตั้งงบประมาณในปีถัดไป หน่วยงานผู้ขอตั้งงบประมาณต้องมีความพร้อมในการบริหารจัดการ

โครงการ มข้ีอมลูการส�ารวจตรวจสอบสภาพพืน้ทีท่ีจ่ะด�าเนนิการ แผนด�าเนนิการ แผนการแก้ไขปัญหาทีชั่ดเจนและถกูต้อง  

รวมทั้งประสานงานและแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการไว้แล้ว 

ส�านักการโยธา

คณะกรรมการฯ ได้ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

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

คบืหน้าการด�าเนนิงานโครงการทีผ่กูพนังบประมาณต่อเนือ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึง่ด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็

และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว รวม ๑๔ โครงการ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. การด�าเนินโครงการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะล่าช้า เกิดผลกระทบท�าให้ประชาชนเดือดร้อนต่อการใช้เส้นทางสัญจร 

กระทบวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม จึงควรให้ความส�าคัญต่อการบริหารสัญญา 

๒. ควรส�ารวจพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ก�าหนดและจัดท�าแผนงานล่วงหน้า ระยะเวลา ๓ - ๕ ปีไว้ โครงการใดที่มี 

ผลกระทบเกี่ยวข้องในเรื่องสาธารณูปโภค จ�าเป็นต้องประสานงานอย่างต่อเนื่อง และจัดส่งแผนงานของส�านักการโยธา
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ให้หน่วยงานสาธารณูปโภค เพื่อให้หน่วยงานสาธารณูปโภคน�าไปจัดท�าแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกันต่อไป 

๓.  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงต่าง ๆ ควรเร่งรัดตรวจรับงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาทั้งระบบโครงสร้าง 

ระบบสาธารณูปโภค พัสดุ ครุภัณฑ์ และเมื่อตรวจรับงานแล้วเสร็จ เห็นควรส่งมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล

สิ่งก่อสร้าง หรือพัสดุนั้นให้ถูกต้อง เพื่อน�าไปบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทรัพย์สินของทางราชการต่อไป

๔. ก่อนทีจ่ะน�าเสนอโครงการ ส�านกัการโยธาควรตรวจสอบรายละเอยีด ในเรือ่งเนือ้งานทีจ่ะด�าเนนิการ การค�านวณ 

งบประมาณที่จะด�าเนินการ ต้องมีความถูกต้อง ละเอียด รอบคอบ มีเอกสารครบถ้วน ตรงกับข้อเท็จจริงที่จะด�าเนินการ 

๕. การจัดซื้อเครื่องจักรกลและยานพาหนะ หากเป็นกรณีซ้ือเพิ่มเติมควรค�านึงถึงจ�านวนบุคลากรท่ีจะใช้งานว่า

มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เน่ืองจากเครื่องจักรอุปกรณ์บางรายการมีซ�้าซ้อนกันอยู่ในหลายหน่วยงาน ควรเร่งด�าเนินการ  

จัดท�าระบบบริหารจัดการเครื่องจักรให้เรียบร้อย จะได้ไม่ซ�้าซ้อน

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

ศึกษาและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวินัย

การเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

ส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพใต้

คณะกรรมการฯ ได้มีการติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ

ส�านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพใต้ และได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

๑.  การปรบัปรงุหรอืก่อสร้างถนน ตรอก ซอย ควรก�าหนดระยะเวลาและจดุทีจ่ะปรบัปรงุหรอืก่อสร้างให้ชัดเจนว่า  

จากจุดใดถึงจุดใด เพื่อให้การก�าหนดแนวที่จะปรับปรุงหรือก่อสร้างชัดเจนไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและ

การก�าหนดระยะเวลาการปรับปรุงหรือก่อสร้างควรให้เหมาะสมกับเนื้องาน จะต้องไม่ใช้ระยะเวลานานเกินไป เพื่อไม่ให้

ประชาชนเดือดร้อนหรือเดือดร้อนน้อยที่สุด 

๒.  การจดัท�าค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปีในส่วนของค่าครภุณัฑ์ หน่วยงานควรพจิารณาเลอืกใช้วสัด ุครภุณัฑ์ 

ที่เหมาะสมกับยุคสมัย โดยค�านึงถึงความคุ้มค่า ประโยชน์การใช้สอย และความเหมาะกับสถานที่ เช่น เครื่องปรับอากาศ  

ควรพิจารณาเปลีย่นมาใช้ระบบ Inverter แทนระบบเดมิ เน่ืองจากจะประหยดัพลงังานไฟฟ้ามากกว่าและยงัดีต่อสิง่แวดล้อม 

อีกด้วย

๓.  ควรปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ถนน สะพาน ซอย รวบรวมสถิติของกรุงเทพมหานคร (BMA DATA) ให้สมบูรณ์ 

และทันสมัยเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและน�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป

๒.๘ ติดตามปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานของโรงเรียนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ การใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) ของโรงเรียน

คณะกรรมการฯ ได้ลงพืน้ทีเ่พ่ือตดิตามการตดิตัง้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การใช้งานตามโรงเรยีนในพืน้ทีข่อง

กลุม่เขตกรงุธนใต้ พบว่าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีทีส่�านกังานเขตในกลุ่มเขตกรงุธนใต้ ซึง่ได้ตัง้งบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีไว้ เพื่อจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้แก่โรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการฯ ได้ไปตรวจเยี่ยมการใช้งานกล้อง

โทรทัศน์จรปิด (CCTV) แล้วพบปัญหาดังนี้
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ปัญหาอุปสรรค

๑.  บางโรงเรียนยังไม่มีการลงทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์อย่างถูกต้อง  

๒.  จุดติดตั้งกล้องบางจุดไม่เหมาะสม ท�าให้ประสิทธิภาพในการใช้งานกล้องลดลง   

๓.  มีการก�าหนดจุดติดตั้งไว้แล้ว แต่เมื่อติดตั้งจริง ไม่ตรงจุดที่ก�าหนดไว้ ท�าให้ไม่ตรงกับความต้องการใช้งานอย่าง

แท้จริง 

๔.  มีกล้องช�ารุดแต่ไม่มีงบประมาณซ่อม หรือมีกล้องที่จ�าหน่ายแล้ว แต่ผู้ประมูลซื้อไม่ถอดเอาไป ยกให้โรงเรียน

ไว้ใช้งาน ท�าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการควบคุมครุภัณฑ์

๕.  การตดิตัง้กล้องจุดเสีย่งบรเิวณทีส่าธารณะหน้าโรงเรยีน เช่น ถนน ทางข้าม ยงัไม่สามารถใช้งานได้มปีระสทิธภิาพ 

กล้องบางตัวช�ารุดเสีย แต่ปล่อยไว้นานไม่มีการซ่อมแซม 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ส�านักการจราจรและขนส่งจ�าเป็นต้องปรับปรุงด้านข้อมูลและสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  

ส�านกั ส�านกังานเขต และโรงเรยีน เพือ่พฒันาระบบและการใช้กล้อง CCTV ให้มปีระสิทธภิาพและเกดิประโยชน์สูงสุด และ

จัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัย การบริหารจัดการเรื่องกล้อง เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน โรงเรียน

และเอกชนด้านความปลอดภัย

๒.  ในกรณีที่หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอื่น ซึ่งไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ราคากลาง

และคณุลกัษณะพืน้ฐานทีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมก�าหนดไว้ตามนโยบายของรฐับาล ให้เกดิการบรูณาการ

การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต้องจัดหาเฉพาะกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายเท่านั้น 

๓. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีเหตุผลความจ�าเป็นที่จะจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ไม่ใช่ชนิดเครือข่าย เช่น ในกรณี

หน่วยงานมคีวามจ�าเป็นต้องจดัซือ้กล้องโทรทศัน์วงจรปิดเพือ่เพ่ิมเตมิจากระบบเดมิ หรอืเพือ่ทดแทนเฉพาะบางจดุทีช่�ารดุ 

ใช้งานไม่ได้ หรือใช้ในบริเวณพืน้ทีปิ่ดเฉพาะทีไ่ม่ใช่บรเิวณพืน้ท่ีสาธารณะ เป็นต้น ตามนโยบายของรฐับาลให้เกดิการบรูณาการ 

การเชือ่มโยงระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด ต้องมรีะบบทีพ่ร้อมให้กล้องโทรทศัน์วงจรปิดดงักล่าวสามารถเช่ือมต่อกบัระบบ

เครือข่ายได้ 

๔.  หน่วยงานที่จัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้กรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และส่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเมื่อด�าเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต่อไป 

๕.  หน่วยงานท่ีมีความประสงค์จะจัดหาระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด ควรค�านงึถงึค่าความแม่นย�าในการตรวจจบัวตัถหุรอืบคุคล ความถกูต้องในการอ่านหรอืการรูจ้�า 

ภาษาไทย ระบบการเชือ่มโยงฐานข้อมลู ระบบการแจ้งเตอืน การติดตัง้ทีต้่องใช้ผู้เชีย่วชาญในการติดตัง้และออกแบบ หรอื 

ก�าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่ส�านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ก�าหนด (ถ้ามี) 

๒.๙ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณค่าซ่อมแซมส�าหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเฉลี่ยโรงเรียนละ  

๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้แก้ไขปัญหาจ�าเป็นเร่งด่วน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มกีารจดัสรรงบประมาณเป็นค่าซ่อมแซมโรงเรยีนทกุโรงเรยีน

ของกรงุเทพมหานคร เพือ่ให้ใช้ในการแก้ไขปัญหา/บรรเทา เหตุการณ์เฉพาะหน้า จ�าเป็นเร่งด่วน ให้ทนักับสถานการณ์และ

ต้องเป็นค่าซ่อมแซมเท่านั้น โดยจัดสรรงบประมาณไว้ที่ส�านักงานเขต ด้านการศึกษา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน ๔๓๗ โรงเรียน ซึ่งเสนอตั้งไว้ประมาณโรงเรียนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 
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๒๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส�าหรับ ๕๐ ส�านักงานเขต (ที่มา: ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร) 

ส�านกังานเขตกลุม่กรงุธนเหนอืได้รบัจดัสรรงบประมาณ รายการค่าซ่อมแซมโรงเรยีนส�าหรับ ๙๑ โรงเรยีน เป็นเงนิ

ทั้งสิ้น ๔๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท จ�าแนกได้ดังนี้

ส�านกังานเขต ธนบรีุ คลองสาน บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย ตลิง่ชนั บางพลัด จอมทอง ทววีฒันา รวม

จ�านวนโรงเรียน ๑๗ ๘ ๖ ๑๕ ๑๖ ๑๑ ๑๑ ๗ ๙๑

งบประมาณ ๘.๕ ลบ. ๔.๐ ลบ. ๓.๐ ลบ. ๗.๕ ลบ. ๘.๐ ลบ. ๔.๕ ลบ. ๕.๕ ลบ. ๓.๕ ลบ. ๔๕.๕ ลบ.

 ที่มา: ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑. วงเงินงบประมาณที่จัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อโรงเรียน เป็นวงเงินที่ใช้ในการประมาณการในการจัดตั้ง 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี โดยในขั้นตอนการบริหารงบประมาณทุกโรงเรียนจะได้รับการจัดสรรเงินตามความจ�าเป็น

เร่งด่วน แต่ไม่เกินวงเงินรวมที่ส�านักงานเขตนั้นได้รับ คณะกรรมการฯ มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรและวงเงินของ 

งบประมาณค่าซ่อมแซม ดังนี้

  ๑.๑ หลกัเกณฑ์ดังกล่าวอาจท�าให้เกดิความไม่เท่าเทยีมกนัในการได้รบัจดัสรรของแต่ละโรงเรยีน เช่นโรงเรยีน

อาจเสนอขอรายการซ่อมแซมมาไม่พร้อมกัน หรอืทยอยเสนอขอรายการ ท�าให้โรงเรยีนทีเ่สนอขอจดัสรรมาทหีลงัได้รบัการ

จดัสรรน้อย เมือ่เทยีบกบัความจ�าเป็นเร่งด่วนของโรงเรยีน กรุงเทพมหานครควรวางแนวทางปฏบิติัในการใช้จ่ายงบประมาณ

ส�าหรบัเขต โดยให้ค�านงึถงึความจ�าเป็นในการซ่อมแซมของโรงเรยีนทีอ่าจเกดิขึน้จากส่ิงไม่คาดคิดในระหว่างปีงบประมาณ 

  ๑.๒  วงเงนิดงักล่าวไม่เพยีงพอกบัความต้องการ/ความจ�าเป็นของโรงเรยีนทีต้่องด�าเนนิการซ่อมแซมในแต่ละปี 

๒. ส�านกังบประมาณฯ และส�านกัการศกึษายงัก�าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางการบรหิารงบประมาณไว้ไม่ชดัเจน 

๒.๑๐ ติดตามการบริหารโครงการโรงเรียนสองภาษาและโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

กลุ่มกรุงธนเหนือ

กรุงเทพมหานครจัดท�าโครงการโรงเรียนสองภาษาและภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิตเพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษา

ของกรุงเทพมหานครให้ทดัเทยีมระดบัสากล และให้เดก็นกัเรยีนของกรงุเทพมหานคร มโีอกาสและเข้าถงึการเรยีนการสอน 

ที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น เนื่องมาจากการติดต่อสื่อสารในโลกปัจจุบันไม่มี 

ข้อจ�ากัดด้านภาษาแล้ว และเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาภาษาต่างประเทศที่สามารถไปศึกษาต่อยอดได้ในอนาคต  

รวมถึงสามารถน�าไปใช้ประกอบอาชีพได้ในระดับหนึ่ง จากการประชุมโดยเชิญส�านักการศึกษา ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

มาประชุมร่วมกันพบว่า

๑. การสอนแบบสองภาษาเป็นการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษใน ๕ วิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์  

วิชาภาษาอังกฤษ วิชาศิลปะ วิชาสุขศึกษา ท�าการสอนสัปดาห์ละ ๑๕ - ๒๐ ชั่วโมง ใน ๕๙ โรงเรียน โดยครูชาวต่างชาติ

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  ๑.๑  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ จีน ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สู่มาตรฐานสากล

  ๑.๒  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

๒.  การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิตมีการเรียนการสอนเพียงสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงในทุกโรงเรียน

ของกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นเพียงการสอนเสริมโดยครูชาวต่างชาติ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  ๒.๑  เพิ่มศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
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  ๒.๒  สร้างความมั่นใจ เจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

จากการด�าเนินการดังกล่าวของกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าปัญหาต่าง ๆ เช่น มีผลการ 

ด�าเนนิการเป็นประการใด มผีลกระทบต่อนกัเรยีนจ�านวนเท่าใด งบประมาณทีใ่ช้ในการด�าเนนิการเป็นอย่างไร มคีวามคุ้มค่า 

หรือไม่ รวมถึงการติดตามประเมินผลด้วย

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

การด�าเนนิการของโรงเรยีนสองภาษาและโครงการภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะชวีติเป็นการด�าเนนิการทีม่ปีระโยชน์แต่

อาจจะมีปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการหลายประการ เช่น ครูผู้สอน งบประมาณ จ�านวนห้องเรียน การขยายห้องเรียน 

ความร่วมมือของผู้ปกครองและตัวนักเรียนเอง ครูผู้ช่วยสอน รวมถึงการศึกษาต่อของเด็กที่จบการศึกษาในโครงการนี้  

และสิ่งส�าคัญที่สุดคือ การบริหารโครงการและการประเมินผลของทั้งสองโครงการ จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ส�านักการศึกษา 

  ๑.๑  ควรจัดท�าหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน และส่งให้โรงเรียน รวมทั้งการจัดประชุมสัมมนาโรงเรียน เพื่อทบทวน

ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ

  ๑.๒ ควรจัดท�าหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ (EP) ให้ชัดเจน เช่น การมีต�าราเรียนในภาคปกติกับต�าราภาษา

อังกฤษที่เหมือนกัน เพื่อลดความแตกต่างในศักยภาพในการเรียนรู้    

     ๑.๒.๑ มาตรฐานในการรับครูชาวต่างประเทศ ควรมีมาตรฐานเดียวกันระหว่างหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

และการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 

     ๑.๒.๒  ในเรือ่งงบประมาณควรจะต้องด�าเนนิการให้ได้งบมากกว่านี ้เพือ่ความคล่องตัวในการบรหิารงาน 

เนื่องจากงบของส�านักการศึกษาในปี ๒๕๖๓ ได้รับเพียงร้อยละ ๕ ของงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ซึ่งน้อยมาก  

เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของรัฐบาลท่ีสนับสนุนเรื่องการศึกษาและได้งบประมาณมากที่สุดมาเป็นเวลามากกว่า  

๑๐ ปีแล้ว โดยควรมีหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง    

  ๑.๓ การประเมินผลโครงการ แม้ว่าปัจจุบันนี้มีการเรียนการสอนแบบสองภาษาจะประเมินถึง ๒ ระดับคือ 

จากส�านักการศึกษาและจากโรงเรียนเอง แต่ควรให้มีความเข้มข้นกว่านี้ โดยเฉพาะควรให้ความส�าคัญในเรื่องเชิงคุณภาพ

มากกว่าเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงในการเรียนการสอน เพื่อน�าไปเป็นข้อชี้แจงในการของบประมาณ

  ๑.๔  กรงุเทพมหานครควรจดัตัง้โรงเรยีนทีเ่ป็นศนูย์กลางในการเรยีนการสอนแบบสองภาษาเพือ่เป็นการศกึษา

แบบทางเลือกและแก้ปัญหานักเรียนของกรุงเทพมหานครที่จบหลักสูตรสองภาษาแล้วไม่มีที่เรียนต่ออันเป็นความสูญเสีย 

ทางการศึกษาอย่างมาก ทั้งที่กรุงเทพมหานครได้มีวิสัยทัศน์และด�าเนินการไว้ดีแล้ว ซ่ึงหลักสูตรดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย 

ต่อหวัสงูกว่าเดก็นักเรยีนในหลกัสตูรปกต ิดงันัน้การตัง้โรงเรยีนลกัษณะนี ้ควรให้มกีารเรยีกเกบ็ค่าเล่าเรยีนด้วย เพือ่สะดวก

ในการบริหารจัดการ ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จะต้องน�าข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารเพื่อก�าหนดเป็นนโยบายต่อไป

๒. โรงเรียน

  ๒.๑  นักเรียนที่เรียนหลักสูตรสองภาษา และภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิตควรมีความเก่ียวเน่ืองยืดหยุ่น

ระหว่างกัน เช่น ถ้าครูผู้สอนเห็นว่าเด็กในชั้นเรียนปกติมีความสามารถท่ีจะเรียนในชั้นสองภาษาได้ ก็ควรเสนอแนะให้

เด็กนกัเรยีนไปเรยีนในชัน้สองภาษา หรอืถ้านกัเรยีนในชัน้สองภาษาเรยีนไม่ไหวกส็ามารถออกมาเรยีนในช้ันปกตไิด้เช่นกนั  

โดยส�านักการศึกษาควรก�าหนดแนวทางและวางหลักเกณฑ์ต่อไป
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  ๒.๒  ควรเพิ่มชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิตเป็นไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยทยอยเพิ่ม 

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และบรรลุวัตถุประสงค์กรุงเทพมหานครที่ตั้งไว้

  ๒.๓  ควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษนอกห้องเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เช่น ในช่วงการรับประทาน

อาหารกลางวันหรือกิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น

๓.  ติดตามการพัฒนา ปรับปรุงหน่วยงานที่ผลการด�าเนินงานเกี่ยวเนื่องกับการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร

ติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาสถานะของส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าส�านักงานพัฒนาท่ีอยู่อาศัยประสบปัญหาในการด�าเนินงาน และต้องรับเงินอุดหนุนจาก

กรงุเทพมหานครเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานตลอดมา คณะกรรมการฯ จงึได้เชญิผูบ้รหิารของส�านกังานพฒันาทีอ่ยู่

อาศยัประชมุ เพ่ือขอรบัทราบข้อมลูเกีย่วกบัปัญหาอปุสรรคในการบริหารจดัการ แนวคิดในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้หน่วยงาน 

สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ปัจจุบันส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยต้องมีการเสนอแผนท่ีก่อให้เกิดรายได้ และลด 

ค่าใช้จ่ายทุก ๖ เดือนต่อคณะท�างานพิจารณาสถานะของส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย และรองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ที่ก�ากับดูแลทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน

แผนการเพิ่มรายได้

๑.  จัดหาโครงการของเอกชนเพื่อน�ามาปรับปรุงเพื่อเป็นอาคารที่พักอาศัย 

๒.  โครงการจดัหาท่ีดินในกรรมสทิธิข์องกรุงเทพมหานครทีย่งัไม่ได้ใช้ประโยชน์เพือ่ก่อสร้างเป็นโครงการทีพ่กัอาศยั

๓.  แก้ไขข้อบัญญัติส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการแสวงหารายได้

๔.  เปิดให้เช่าพื้นที่เพื่อท�าการพาณิชย์ภายในโครงการอาคารที่พักอาศัยฯ ทั้งที่บางบอนและบางขุนเทียน เช่น  

เรื่องของการตั้งตู้น�้าดื่ม ตู้ขนม ตู้เติมเงิน ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ หรือมินิมาร์ท เป็นต้น

๕.  ปรับขึ้นค่าเช่า ค่าส่วนกลาง ค่าน�้า ของโครงการอาคารที่พักอาศัยฯ

แผนการลดค่าใช้จ่าย

๑.  ลดจ�านวนพนักงานรักษาความสะอาดของโครงการอาคารที่พักอาศัยฯ โครงการละ ๑ คน

๒.  ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคภายในโครงการ

๓.  ลดค่าใช้จ่ายส�านักงานด้านค่าวัสดุต่าง ๆ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  ปัจจบุนัส�านกังานพฒันาท่ีอยูอ่าศยัไม่มผีูอ้�านวยการและกรรมการบริหาร ท�าให้มปัีญหาอปุสรรคในการบรหิาร

จัดการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฯ

๒.  สญัญาเช่าทีดิ่นเพือ่โครงการท่ีพกัอาศยัเพือ่ข้าราชการกรงุเทพมหานครในพืน้ทีเ่ขตบางบอนทีส่�านกังานพฒันา

ที่อยู่อาศัยต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กับผู้ให้เช่าปีละ ๗๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาเช่า ๓๐ ปี นั้น ส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยได้มี

แนวทางเรื่องจุดคุ้มทุนหรือการเพิ่มรายได้หรือไม่ และสัญญาได้ระบุหรือไม่ว่าเมื่อครบ ๓๐ ปีแล้ว อาคารดังกล่าวจะเป็น

กรรมสิทธิ์ของส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย หรือของเจ้าของที่ดิน

๓.  เนื่องจากข้อบัญญัติเกี่ยวกับส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยออกมาใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้มีการ

แก้ไข ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนดค่าเช่าแต่ละครั้งที่ให้เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ที่ก�าหนด ส�านักงานฯ 

ควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการหรือคณะท�างาน ขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
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๔.  ความเห็นต่อการด�าเนินงานที่ผ่านมาของส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นการด�าเนินการที่ผิดวัตถุประสงค์ 

เนื่องจากการด�าเนินงานในปัจจุบันเสมือนเป็นการให้สวัสดิการแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

๕.  ให้ส�านักการคลังเร่งรัดในการผลักดันการแก้ไขข้อบัญญัติฯ เรื่อง ส�านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เนื่องจากอาคาร

ที่ลงทุนก่อสร้างไปนั้นจะหมดระยะเวลาเช่าที่ดินในอีก ๑๓ ปี

๖.  งบประมาณทีข่อตัง้เงนิอดุหนนุไว้ทีส่�านกัการคลังทัง้หมดน้ันเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (ค่าพนกังานท�าความสะอาด  

ยามรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ ) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้เช่าไม่ใช่ภาระของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การเสนอ 

ของบประมาณประจ�าปี ต้องไม่ปรากฏค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีค่าเช่าที่ถูกอยู่แล้ว กรุงเทพมหานครไม่ควร 

รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย 
๔.๑ ขอความเห็นชอบด�าเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปี  

ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ 

พจิารณาเสนอความเหน็ต่อประธานสภากรงุเทพมหานคร กรณผีูว่้าราชการกรงุเทพมหานครขอความเหน็ชอบด�าเนนิการ 

ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปี โครงการรื้อถอนอาคารราย บริษัท ทับทิมทร จ�ากัด และอาคารราย บริษัท  

ลาภประทาน จ�ากดั วงเงนิโครงการ ๑๖๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ร้อยหกสิบเอด็ล้านสามแสนสองหมืน่บาทถ้วน) ระยะเวลา 

ด�าเนินการ ๒ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จ�านวนเงิน ๘,๐๖๖,๐๐๐ บาท (แปดล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อก่อหนี้ ส่วนที่เหลือให้ผูกพันงบประมาณปีต่อไป 

เพื่อประกอบการพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการฯ ได้เชญิหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุ พร้อมทัง้พจิารณาจากกฎหมาย ข้อบญัญตัทิีเ่ก่ียวข้อง

แล้วได้น�าเสนอความคิดเห็นต่อประธานสภากรุงเทพมหานครว่า ตามที่ฝ่ายบริหารมีหนังสือแจ้งมาดังกล่าว มิได้ระบุว่าจะ

ใช้งบประมาณส่วนใดในการขอก่อหนี้ผูกพันค่ารื้อถอนอาคาร วงเงินโครงการ ๑๖๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด

ล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๘,๐๖๖,๐๐๐ บาท  

(แปดล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อก่อหน้ี ส่วนท่ีเหลือให้ผูกพันงบประมาณปีต่อไป โดยอ้างถึงเพื่อให้เป็นไปตาม 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ ข้อ ๑๗  ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า การด�าเนินการตาม 

ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานครดงักล่าว จะต้องตัง้งบประมาณเตม็วงเงนิโครงการคอื ๑๖๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ร้อยหกสบิเอด็

ล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และขอความเห็นชอบจ่ายงบประมาณจ�านวนนี้ข้ามปีงบประมาณไปจนถึงปีงบประมาณ

ถัดไป มิใช่ขอความเห็นชอบจ�านวนเงิน ๘,๐๖๖,๐๐๐ บาท (แปดล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือให้ผูกพัน 

งบประมาณปีต่อไป

๔.๒ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ....

ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ 

พิจารณาเสนอความเห็นต่อประธานสภากรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... เพื่อประกอบการพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการ

ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการฯ ได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้พิจารณาจากกฎหมาย ข้อบัญญัติท่ี

เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นน�าเสนอต่อประธานสภากรุงเทพมหานครดังนี้
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๑.  การใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เพื่อด�าเนินกิจการตามอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายก�าหนด 

กรุงเทพมหานครสามารถด�าเนินการได้ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ และตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง 

และการใช้จ่ายงบประมาณจะเป็นประเภทใด กิจการใด จ�านวนเท่าใด ยังต้องค�านึงถึงความเหมาะสม ความจ�าเป็น วินัย

ทางการเงิน การคลัง และฐานะทางการคลังของกรุงเทพมหานคร

๒.  เมื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครของ

กรงุเทพมหานคร ในภาพรวมเหน็ว่า ได้ก�าหนดความหมายกจิการอาสาสมัครไว้ครอบคลมุอ�านาจหน้าทีข่องกรงุเทพมหานคร

ทัง้หมด ซึง่เท่ากบัเป็นการก�าหนดการใช้จ่ายงบประมาณสนบัสนนุกจิการอาสาสมคัรอย่างกว้างขวาง และยงัก�าหนดประเภท

อาสาสมคัรไว้ ทัง้ในส่วนทีก่รงุเทพมหานครจดัต้ังเอง รวมทัง้อาสาสมคัรตามกฎหมายอืน่ทีก่รงุเทพมหานครไม่ได้จดัตัง้ และ

ไม่ได้ปฏบิตัหิน้าทีข่ึน้ตรงกบักรงุเทพมหานคร รวมทัง้อาสาสมคัรทีจ่ะพงึมใีนอนาคตรวมอยูด้่วย ส�าหรบัประเภทค่าใช้จ่าย

ได้ก�าหนดไว้ครอบคลุมชุดปฏบิตังิาน เครือ่งแบบ และวสัดตุ่าง ๆ  ทีจ่�าเป็นต้องใช้ ซึง่เหน็ว่าเป็นการก�าหนดหลกัเกณฑ์ และ

วิธีการจ่ายเงินที่เกินจ�าเป็น และอาจเป็นภาระงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่จะต้องจ่ายต่อเนื่องกันในระยะยาว

๓.  เมื่อเทียบเคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุ 

เครือ่งแต่งกายของเจ้าหน้าทีไ่ว้เมือ่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มสีาระเน้นไปทีเ่ครือ่งแต่งกายประจ�าส�านกังาน ห้องเรยีน ห้องปฏบิตักิาร 

ต่างๆ ซึ่งไว้เป็นส่วนกลางหมุนเวียนหรือใช้ร่วมกัน ส�าหรับเคร่ืองแต่งกายที่มอบให้บุคคลก็เน้นให้ส�าหรับอาสาสมัครที่มี

กฎหมายรองรับเป็นการเฉพาะ ซึ่งก�าหนดอ�านาจหน้าที่เป็นงานประจ�าไว้ชัดเจน ได้แก่ อปพร. หรือบุคลากรแพทย์ฉุกเฉิน  

และก�าหนดประเภทของชดุแต่งกายไว้ส�าหรบัชดุฝึกและชุดปฏบิตักิาร หรอืเครือ่งแบบของอาสาสมคัร ๒ ประเภทดงักล่าวแล้ว  

อีกทั้งยังก�าหนดเป็นข้อห้ามมิให้เบิกจ่ายเครื่องแบบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ชุดฟอร์ม ชุดฟาติก และ 

ชุดประจ�าถิ่น อันเป็นมาตรการทางวินัยการเงินการคลัง

๔.  เห็นควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ฯ ดังกล่าว โดยหากเห็นว่ารายการใดที่สามารถด�าเนินการตาม

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่มีอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องน�ามาก�าหนดไว้อีก และพิจารณาจัดท�าข้อบัญญัติโดยมีสาระเท่าที่มีความ

จ�าเป็นเทียบเคียงกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยในข้อ ๓ จะเป็นการเหมาะสม

อนึง่ คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็เพิม่เติมว่า หากกรงุเทพมหานครจะจดัตัง้อาสาสมคัร เพือ่ช่วยสนบัสนนุการปฏบิตัิ

หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ก็สมควรจัดท�าเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง ภารกิจ อ�านาจ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนส�าหรับกิจการของอาสาสมัครแต่ละประเภทไว้

ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับเดียวกัน ก็จะท�าให้การบริหารงานมีความสะดวก คล่องตัว เพราะค่าใช้จ่ายอาสาสมัคร

แต่ละประเภทอาจแตกต่างกัน

๔.๓ ขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลี่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ และขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานครได้มีมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปี

พทุธศกัราช ๒๕๖๓ มอบให้คณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลังและตดิตามงบประมาณ พจิารณาเสนอความเหน็

ต่อสภากรุงเทพมหานคร กรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบกิจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอกนัเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อ

สภากรงุเทพมหานคร โดยคณะกรรมการฯ ได้รบัมอบหมายให้พจิารณาค�าของบประมาณของส�านกัปลดักรงุเทพมหานคร 

ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส�านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร 
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ซึ่งได้มีการพิจารณารายละเอียดจากเอกสาร และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ของบประมาณแล้ว ได้มีมติในที่ประชุมและ

น�าเสนอต่อสภากรุงเทพมหานครดังนี้  

๑.  การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

จ�านวน ๓๕,๑๓๕,๖๘๐ มติ ผ่านทุกรายการ

๒.  การขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ�านวน ๕๘,๓๕๔,๔๗๘ บาท มติ ปรับลด จ�านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๖,๓๕๔,๔๗๘ บาท

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.  กรณีรายการที่มีการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานต้องมีการติดตามการด�าเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เนื่องจากหากมีปัญหา 

ในการด�าเนินงานจะได้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

๒.  ที่ผ่านมาในการตรวจสอบค�าขอออกใบอนุญาตของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ จะมีคณะกรรมการหลายคณะ 

ท�าให้ต้องมีการตรวจสอบหลายครั้ง ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการด�าเนินงานนาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ดังน้ัน  

จึงควรมีการบูรณาการการด�าเนินงานของหน่วยงานของหน่วยปฏิบัติให้เหมาะสมและเบ็ดเสร็จ เช่น ให้คณะกรรมการ  

๑ ชุด สามารถตรวจสอบค�าขอใบอนุญาตทั้งหมดที่มีการเชื่อมโยงกันในคราวเดียว

๓.  กรงุเทพมหานครควรมีฐานข้อมลูในการรองรบัการปฏบิตังิานของหน่วยงาน รวมถงึการสร้างกลไกในการก�ากบั

ให้แต่ละหน่วยงานร่วมมอืกนัปฏบัิตงิาน เช่น การด�าเนนิงานของฝ่ายต่าง ๆ  ของส�านกังานเขต ทัง้นี ้เพือ่ให้เกดิความสะดวก

ในการให้บริการประชาชน  

  

๔.๔ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ 

พจิารณาร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง เงนิสะสม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ทีผู้่ว่าราชการกรงุเทพมหานครเสนอต่อประธาน

สภากรงุเทพมหานครเพือ่พจิารณาเสนอสภากรงุเทพมหานครพิจารณาให้ความเหน็ชอบ คณะกรรมการฯ ได้พจิารณาร่าง

ข้อบัญญัติดังกล่าว ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับส�านักการคลังแล้วมีความเห็นสรุปได้ดังนี้

๑.  ร่างข้อบัญญัติฯ ที่เสนอขอแก้ไขข้อความในข้อ ๙(๑)

  ๑.๑  การตัดข้อความ “... ให้ส่งใช้คืนเงินสะสมภายในปีงบประมาณที่ยืมน้ัน...”ออก เป็นการเปล่ียนแปลง 

หลักการที่ก�าหนดไว้ในการส่งใช้คืนเงินสะสม ...

  ๑.๒  การแก้ไขข้อความเป็น “... และให้ส่งใช้คืนเงินสะสมภายในปีงบประมาณถัดไป โดยให้คิดเฉพาะยอดเงิน

ที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินสะสมก่อนวันที่ ๑ มกราคมของปีที่ตั้งงบประมาณ” เป็นข้อความที่ซ�้าซ้อนกับที่ก�าหนดไว้แล้วใน 

ข้อ ๘ วรรคสอง

๒.  ร่างข้อบัญญัติฯ ที่เสนอขอแก้ไขข้อ ๑๒ วรรคสอง เป็น “การจ่ายขาดเงินสะสมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครเสนอสภากรุงเทพมหานคร เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม..........” คณะกรรมการฯ 

มีความเห็นว่าไม่เป็นไปตามเหตุผลในการแก้ไขเพื่อลดความซ�้าซ้อน

๓.  ควรปรับปรุงแก้ไขเหตุผลในบันทึกหลักการและเหตุผลให้ชัดเจนขึ้น


