
ปีที่: 29 ฉบับที่: 7094
วันที่: พฤหัสบดี 5 มกราคม 2566
Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

หน้า: 13(บน)

หัวข้อข่าว: ธนารักษ์ฯโชว์พื้นที่โซนC เพิ่มพื้นที่สีเขียวกว่า 41 ไร่ แล้วเสร็จปี 67
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Khao Hoon
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Ad Rate: 850

Col.Inch: 41.63 Ad Value: 35,385.50 PRValue : 106,156.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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Circulation: 80,000
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9548
วันที่: พฤหัสบดี 5 มกราคม 2566
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 6(กลาง)

หัวข้อข่าว: DADเคาะQ1/67เปิดศูนย์ราชการโซนC

รหัสข่าว: C-230105008075(5 ม.ค. 66/05:45) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 20.02 Ad Value: 24,024 PRValue : 72,072 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



Web Site มติชน 

วันท่ี 4 มกราคม 2566 - 14:31 น. 

ยอน 5 ญัตติแหงป ‘สภา กทม.’65 กอนล่ันระฆัง เปดประชุมศักราชใหมวันน้ี 

 
 
ทวงนโยบาย ปลอดภัยดี ตามหาเจาของอุโมงคบางซ่ือ–จตุจักร‘รางจนมีระบบนิเวศ’ 
 ภัทราภรณ เกงรุงเรืองชัย ส.ก.เขตบางซ่ือ อภิปรายจี้ใหกรุงเทพมหานครเรงประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปดใชอุโมงคทาง

ลอดถนนกําแพงเพชร 6 เลียบทางรถไฟ ชวงบางซ่ือ–จตุจักร–วัดเสมียนนารี และทางลอดอ่ืนๆ หลังการรถไฟแหงประเทศไทย สรางไว

เพ่ือเชื่อมตอสถานีกลางบางซ่ือกับวัดเสมียนนารี เสร็จมา 2 ป แตมีแบริเออรก้ันอยู ผูคนรองเรียนวาถูกท้ิงราง  

 “อุโมงคนี้เชื่อมตอระหวางเขตบางซ่ือและจตุจักร คนท่ีอาศัยอยู 

ท้ัง 2 เขตรองวา 2 ปแลว ตอนแรกพ่ีนองดีใจท่ีจะไดใชทางลัด ไมตองขับออมโลก จะเห็นวาเปนระยะทาง 11 กม. ถาเกิดอุโมงคเปดใช

จะลดเหลือ 3 กม. แตหนวยงานท่ีสรางอุโมงคก็ไมเปดใหใช ฝงบางซ่ือมีชุมชนหัวรถจักรตึกแดง ประชาชนกวา 4,000 ชีวิต รอใชอุโมงค

นี้อยู 

  “ทานผูวาฯเองก็เคยมาหาเสียงท่ีนี่ กอนหนานี้เคยเปดใหมอเตอรไซควิ่งผานในสภาพอุโมงคท่ีรางๆ เกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิต วันดี

คืนดีก็มีโจรมาตัดสายไฟ คราวนี้ไฟดับก็ยิ่งไปกันใหญ เปนท่ีซองสุม สงเสียงดังเวลากลางคืนยิ่งไปกวานั้นมีขยะอุดตันทอระบายน้ํา ตอน

ฝนตกน้ําทวมน้ําขัง มีปลา จนในอุโมงคนี้มีระบบนิเวศเปนของตัวเอง ปลาออกลูกออกหลาน มีขาววาท่ีไมเปดเพราะวาซอมไฟและระบบ

ระบายน้ํา ถามวากอนหนานี้ 2 ปท่ียังอยูในสภาพดีทําไมถึงไมเปดใช ไมรูใครเปนเจาของอุโมงคท่ีแทจริง ยิ่งกวาหนังสืบสวน” 

 ชัชชาติถึงกับออกปากวาจีพีเอสก็เคยพาไปติดอยูตรงนั้นเหมือนกัน ขอให วิศณุ ทรัพยสมพล รองผูวาฯกทม. ผูรับผิดชอบสํานัก

โยธาและจราจรขนสง ชี้แจง กอนนํามาซ่ึงผลลัพธ เปดใชงานไดอยางเปนทางการเม่ือ 1 พ.ย.ท่ีผานมาส.ก.รายนี้ยังลุกทวงถามถึง 6 รอบ 

ท่ี 6 เดือน ถนนสายหลัก ประชาราษฎรสาย 1-ประชาชื่น ยังมืดตึ๊ดตื๋อ แมรองเรียนผานทราฟฟฟองดูว สายดวน 1555 หรือสงหนังสือ

ไปแลวเรื่องยังกริบ ผูวาฯจึงลกุรับปากวาจะเรงติดใหโดยรองผูวาฯบอก แยกเปน 2 กรณี หากไฟเสียเปนดวงตอดวง สํานักการโยธาไป

ซอมไดทันที แตกรณีท่ีเปนถนนท้ังแถบจะใชวิธีการจางเหมาเพ่ือซอมแซม พรอมยืนยันไมไดนิ่งนอนใจ จะเสร็จในมีนาคม 66 

  “ดิฉันหวังวานโยบายปลอดภัยดี กรุงเทพฯตองสวางของฝายบริหาร จะเกิดข้ึนโดยเร็วท่ีสุด” ภัทราภรณทวง 1 ในนโยบาย 

 



ลูกจางกทม.‘ไดโบนสั’กันถวนหนา ท้ังสรางขวัญ ท้ังกระตุน ศก. 
  สิ่งท่ีเปนปลื้มหนักสําหรับลูกจาง กทม. คือสภามีมติเห็นชอบใหประกาศใชขอบัญญัติ กทม. เรื่อง ใหเงินรางวัลประจําปแก

ขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานคร พ.ศ. … เม่ือ 7 ก.ย. กอนมีผลบังคับใช 21 ก.ย.ท่ีผานมา  

 ซ่ึงชัชชาติลงนามจัดสรรโบนัสป 2565 ให 90,000 บุคลากร มอบเปนของขวัญปใหม โดยขาราชการได 1.2 เทาของเงินเดือน 

ลูกจาง 1.4 เทา ซ่ึงใชเงินงบป’65 ท่ีชัชชาติยื่นญัตตินี้ ขอกันเหลื่อมไวเบิกจาย รวม 2,200 ลานบาท และผานฉลุยจากสภาแหงนี้ 

 กอนไดยินเสียงเฮ สุทธิชัย วีรกุลสุนทร หรือเฮียลาน ส.ก.เขตจอมทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณางบ 

 ป 2566 บอกวา ไดกลั่นกรอง ถกเถียงกันนานพอสมควร กวาจะตกผลึกออกมาเปน 4 กลุมท่ีไดจายเงินรางวัลนี้ ซ่ึงมีคน

สอบถาม รอลุนกันเยอะมาก  

 “ท่ีสําคัญท่ีสุดผมวาจะสรางขวัญกําลังใจใหกับขาราชการผูปฏิบัติอยางเจาหนาท่ีลอกทอระบายน้ํา เก็บขนมูลฝอยท่ีทํางานหนัก 

เงินรางวัลไมเคยไดรับเลยท่ีผานมา 4-5 ป จะไดอานิสงสตรงขอบัญญัติฉบับนี้ โดยเฉพาะผูวาฯกทม.ก็ตระหนักถึงเรื่องนี้วาจะตองสราง

ขวัญกําลังใจใหกับขาราชการ กทม.ใหมีความเปนธรรมท่ีสุด”  

 “ขอชี้แจงวา กลุมแรก บางทานอาจจะบอกวานอยจัง เพราะทานมีเงินประจําตําแหนงอยูแลว มีคารถ คาอะไรกันคอนขางจะ

มากกวาขาราชการระดับลางท่ีไมมีเงินประจําตําแหนงเลย เปนประเด็นท่ีถกเถียงกันพอสมควร” 

 เฮียลานยังตามถามในสภาแทนประชาชน วาจะจายเงินโบนัสไดเม่ือไหร? 

 จักกพันธุ ผิวงาม รองผูวาฯกทม. ตอบชัดสิ้นปไดแน เกษียณป’65 ก็ไดดวย  

 สวนชัชชาติขอบคุณท่ี ส.ก.เห็นความสําคัญ พรอมสัญญาวาจะทําการเบิกจายโดยโปรงใส ยุติธรรม  

 “เชื่อวานอกเหนือจากการสรางขวัญกําลังใจแลว ยังเปนการกระตุนเศรษฐกิจใหแก กทม.ดวย เงินท่ีแจกไปกอนสิ้นปคงใชหมด 

สถานการณประมาณนี้คนคงตองการจับจายใชสอยทําใหเกิดเงินหมุนเวียนใน กทม.เพ่ิมข้ึนดวย” ผูวาฯท้ิงทาย  

 ญัตติดวน อาลัย‘เหตุกราดยิง’ ผุดไอเดียลอมคอก ยํ้าตนตอ‘สุขภาพจิต’ 

 เพ่ือเลี่ยงเหตุนาสะเทือนใจเกิดซํ้า กิตติพงศ รวยฟูพันธ ส.ก.เขตทุงครุ เสนอญัตติดวนดวยวาจาเพ่ือสอบถามแนวทางเรื่องความ

ปลอดภัยในโรงเรียน กทม. เม่ือ 12 ต.ค. สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 (ครั้งท่ี 2) ซ่ึง ส.ก.เห็นตรงกันวาเปนญัตติเรงดวนท่ีตองคุย  

 เพราะกอนหนานี้ก็มีเหตุหญิงวิกลจริตแทงนักเรียนในโรงเรียนมาแลว ท้ังยังหยิบยกเหตุการณนักเรียนนําปน (ปากกา) มายิงใน

หองคอมพิวเตอร รวมถึงกังวลท่ีคนนอกท่ีเขามาภายใน ร.ร.ได  

  “ผมลองไปดูโมเดลของธนาคารจะมีปุมท่ีใหเจาหนาท่ีดานหลังเคานเตอรสามารถกดไดทันที จะมีเจาหนาท่ีตํารวจเขามา 

โรงเรียนของเรามีแบบนี้หรือยัง ถาไมมี ถึงเวลาแลวท่ีจะมีสัญญาณเตือนภัย” 

  ดาน ณภัค เพ็งสุข ส.ก.เขตลาดพราว ขอเปนตัวแทน ส.ก.แสดงความเสียใจและสงกําลังใจใหครอบครัวผูเสียชีวิต ชี้ตนเหตุเกิด

จากปญหาสุขภาพจิตและภาวะเครียด จึงขอใหทุกหนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงทหาร และตํารวจ หยุดวัฒนธรรมองคกรท่ี

สงผลตอกําลังใจของผูปฏิบัติงาน และใหมีความจริงใจในการดูแลขาราชการ ลูกจางและกําลังพลใหมากข้ึน เห็นควรมีบริการทางดาน

สุขภาพจิต ตรวจสุขภาพจิตเชิงรุก พรอมเสนอใหหนวยบริการเคลื่อนท่ีเขาไปอํานวยการแกเจาหนาท่ีตํารวจและทหารเพ่ือสรางพ้ืนท่ี

ผอนคลาย 

  ขณะท่ี สุรจิตต พงษสิงหวิทยา ส.ก.เขตลาดกระบัง เสนอเพ่ิมใหติดตั้งกลอง CCTV และปรับปรุงศูนยเด็กเล็กใหมีทางออก

ฉุกเฉิน รวมถึงสรางระบบขอความชวยเหลือกับ สน.ในพ้ืนท่ี และจางเหมา รปภ. 

 

 

 



ถกเดือด ฟนนายทุน ตร.ว.เปนลาน‘แสรงปลูกกลวย’หลบภาษี 
 หลัง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ถูกนํามาใชแทน พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินโรงเรือนและภาษีประมงทองท่ี ในป’62 พบปญหา

ในทางปฏิบัติ นอกจากเก็บภาษีไดต่ํากวามาตรฐานยังเจอความไมเปนธรรมอีกมาก 

 พุทธิพัชร ธันยาธรรมนนท ส.ก.เขตยานนาวา จึงเสนอญัตติใหตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือศึกษาปญหาการจัดเก็บภาษี ซ่ึง 

สุทธิชัยวีรกุลสุนทร หรือเฮียลาน ส.ก.เขตจอมทอง ก็เสนอพรอมกันในการประชุมสมัยท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) เม่ือ 5 ตุลาคมท่ีผานมา 

 “ป 2564 จัดเก็บได 1,800 ลานบาท คาดวาในป 2566 ควรจะเปน 18,000 ลาน แต กทม.กลับตั้งไวเพียง 7,700 ลานเทานั้น 

ต่ํากวาความเปนจริง 10,290 ลาน นายทุนอสังหาริมทรัพยใชชองวาง 

 ทางกฎหมายแบงซอยท่ีดินเปนเสน เพ่ือใหท่ีดินมีหนากวางแคบลง และราคาประเมินต่ําลง หรือถายโอนใหผูถือครองบริษัทลูก 

รวมท้ังนําพืชลมลุกมาปลูกเพ่ืออางวาเปนท่ีดินเกษตรกรรม ท้ังท่ีดินดังกลาวอยูในผังเมืองพาณิชย” ส.ก.เขตยานนาวา จี้จุดบอดท่ีทําให

งบแกไขปญหาเพ่ือประชาชนลดลงเรื่อยๆ  

 โดยเฉพาะประชาชนท่ีมีรายไดนอย ในชุมชนซ่ึงเชาท่ีวัดอยู จัดสรรกันเองผานกลไกสหกรณ ซ่ึงเม่ือคํานวณภาษีแลวกลับตอง

จายเยอะมาก 

 “ผูมีรายไดนอยตองแบกรับภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน เปนการรีดเลือดกับปู นายทุนใหญเสียภาษีท่ีดินถูกลง แตคนจนกลับถูกรีดเพ่ิมข้ึน 

หากไมมีการศึกษาแนวทางแกไขอยางเปนระบบจะทําใหความเหลื่อมล้ําใน กทม.มากยิ่งข้ึน” 

 “เม่ือ 1 สิงหาคม ประชาชนรวมตัวกัน 150-200 คน เดินเทาจากชุมชนวัดชองนนทรี ไปเขตยานนาวา ขอรองใหเรียก 

สํานักพุทธฯ และกรมธนารักษเขามาชี้แจงวาทําไมปกติจายคาภาษีท่ีดินหนึ่งป 3,000 บาท 5,000 บาท แตครั้งนี้โดน 20,000 30,000 

50,000” พุทธิพัชรยกตัวอยางกลางสภา กทม. 

 “รายไดสวนนี้เอ้ือประโยชนตอใคร อยากฝากใหไปคิดวา ‘การเปลี่ยนแบบภาษี เพ่ือพ่ีนองประชาชน เพ่ือคุณกรุงเทพฯ แตคนท่ี

ไดประโยชนสูงสุดคือใคร? คือนายทุนบางคนเทานั้นหรือเปลา’ ประชาชนเดือดรอน กทม.เดือดรอน รายไดลดลง การจัดเก็บภาษีไมได

คุณภาพ ไรประสิทธิภาพ ทานตองชัดเจน ทําตามสิ่งท่ีทานไดพูดไว” ส.ก.เขตยานนาวา ฝากใหผูบริหารคิด ปลูกพืชเกษตร หาง

กัน 3 เมตร ไมมีท่ีไหนทํากัน 

  ดานเฮียลาน ส.ก.เขตจอมทอง บนกลางสภา ขาวของข้ึนทุกวัน หวงคนจนไมมีจายภาษี ฝากผูวาฯผอนปรน แนะหารือกับ

ภาครัฐ เก็บเปนข้ันบันได และปรับผังเมืองใหม 

 “ถาไมมีเงินจายทําอยางไร ถูกฟอง ยึดท่ีดินในทายท่ีสุด ผมคาดเดา เชื่อวาพ่ีนองท่ีดูการถายทอดสภาคงจะพูดวา ชวยบอกที

เถอะ ผูวาฯจะผอนปรนอยางไรใหพ่ีนองไมไดรับผลกระทบจากการจัดเก็บรายได บางคนท่ีดินอยูบางรัก ไปปลูกกลวย เกษตร พ้ืนท่ีวา

เปนลาน ไปแลกกับมีนบุรีไหม คนไมมีเงินจริงๆ จะทําอยางไร อาจจะถูกบังคับขายท่ีถูกๆ กับนายทุน เพราะบางคนไดมรดกมา ไมมี

อาชีพ ไมมีปญญาจาย หลายครอบครัวเปนอยางนี้” เฮียลานพอ 

 ขณะท่ี เอกกวิน โชคประสพรวย ส.ก.เขตราชเทวี ไดรับการรองเรียนวาเจาของท่ีดินตองจายภาษีเพ่ิมข้ึนจึงตองข้ึนคาเชาหอพัก 

อยากใหผูวาฯสรางเมืองท่ีคนเทากัน 

 ตัดมาท่ี ฉัตรชัย หมอดี ส.ก.เขตบางนา ลั่น ไมมีประเทศไหนในโลกท่ีเอาเกษตรกรรมมาอยูในเมืองหลวง เจาของท่ีดินสามารถ

ยกใหเปนสาธารณะได ฝายบริหารควรมีการปรับเพ่ิมภาษีท่ีดินใหเหมาะสม  

 ดาน สมชาย เต็มไพบูลยกุล ส.ก.เขตคลองสาน ชี้แนะหลักการจัดเก็บภาษีท่ีดีคือ ‘เปนธรรม’ เต็มใจจายและไมหลีกเลี่ยงภาษี 

พรอมเสนอจัดเก็บ ภาษีน้ําเสีย สวน นภาพล จีระกุล ส.ก.เขตบางกอกนอย ออกไอเดีย ใหแบงผูท่ีตองเสียภาษีออกเปนกลุม 

 ผลสรุป ส.ก.พรอมใจลงความเห็นตั้งคณะกรรมการศึกษา‘ชัชชาติ’ ขอบคุณท่ีเปนหวงรายได กทม. แตตองคิดตอวา จะแยก

เกษตรกรตัวปลอม–ตัวจริงอยางไร 



เรื่องนี้อีกยาว‘จดไวหมด’ โต‘ไมใชอํานาจผูวาฯ’ สภาลมเพราะ‘สายสีเขียว’ 
 ญัตติท่ี ส.ก.แหลุกแยง ไมเห็นดวยและกังวลอยางหนัก เกิดข้ึนเม่ือ 26 ต.ค. ในการประชุมสมัยท่ีสี่ (ครั้งท่ี 4) ท่ีผูวาฯ

เสนอ 2 ญัตติ ขอความเห็นจากสภาคือ 1.แนวทางการเก็บคาโดยสารโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต–สะพานใหม–คูคต และ

ชวงแบริง่–สมุทรปราการ และ 2.การดําเนินการโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ซ่ึงท่ีประชุมควบรวม 2 ญัตติดังกลาว  

 ส.ก.หลายทานอางวา กทม.ไมมีอํานาจกําหนดราคาได จนในท่ีสุดญัตติถูกถอนออกไปกอน ซ่ึงประธานสภาใหเหตุผลวา เอกสาร

จากฝายบริหารยังไมครบถวน  

 บรรยากาศในท่ีประชุม กอนสภาลม พีรพล กนกวลัย ส.ก.เขตพญาไท พรรคกาวไกล หวงวาถา กทม.จะดูเรื่องนี้ เกรงไปขัด

คําสั่ง คสช.ท่ี 3/2562 ซ่ึงขอ 2 บอกเปนอํานาจ กทม. แตในขอ 3 ของคําสั่ง คสช.บอกวา การรวมสวนตอขยายท่ี 1 และสวนตอขยาย

ท่ี 2 รวมท้ังการกําหนดอัตราคาโดยสาร ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการ แตงตั้งคณะกรรมการข้ึน 1 คณะ ซ่ึง ส.ก.ชี้วา รมว.มหาดไทย

ไดแตงตั้งไปแลว  

  “ในขอ 3 ของคําสั่งนี้ แสดงใหเห็นวาคณะกรรมการชุดนี้เปนผูกําหนดราคา ไมใช กทม.เปนผูกําหนดราคา ไมวาจะสวนตอ

ขยายท่ี ‘กรุงเทพธนาคม’ ไปทําสัญญาโดยไมไดรับมอบอํานาจจาก กทม.ซ่ึงก็ผิดอยูแลว ฉะนั้น เราไมมีหนาท่ีในการกําหนดราคา และ

จัดการเดินรถ ท้ัง 2 ญัตติไมใชหนาท่ีของสภากรุงเทพมหานคร ไมใชหนาท่ีของผูวาฯอีกตอไป คําสั่งนี้เปนคําสั่ง คสช.เทียบเทา

พระราชบัญญัติ ใหญกวาขอบัญญัติ กทม.พ.ศ.2553 ขอท่ี 3 (1) ท่ีทานมีอํานาจกําหนดคาโดยสารตามขอบัญญัตินี้ก็จริง แตคําสั่ง คสช.

ตัดอํานาจสวนนี้ไปแลว” พีรพลยืนยัน ถา กทม.ยังดําเนินการตอ จะสุมเสี่ยงผิดกฎหมาย และจะวอลกเอาต 

 ส.ก.รวมยกมือเห็นดวยท่ีจะถอนญัตตินี้ กอนประธานสภาปดหองหารือเงียบๆ กับ ส.ก.ในประเด็นสายสีเขียว หลังสภาลม 

 ในเรื่องนี้ ชัชชาติโตกลับวาแคมาขอความเห็น เรื่องเก็บคาสวนตอขยายท่ี 2 ราคา 15 บาท  

 “ตองเรียนวาเราไมไดเสนอใหอนุมัติ แคขอความเห็น และหลายอยางท่ีทานพูดมา ผมจดไวหมดเลยนะ” 

 สุดทาย ชัชชาติเชื่อวาเรื่องจะวนกลับมาท่ีสภา ไมมีทางหนีพน เพราะตองใชงบ กทม. ตั้งใจวาในวาระแรกของปนี้จะนําเรื่อง

รถไฟฟาสายสีเขียวเขาสภาอีกครั้ง ถกประเด็นหนี้ท่ีคางชําระ 

สําหรับสภากทม.ในปนี้จะดุเดือดเชือดเฉือนดวยวาทะและเนื้อหาเขมขนเพียงใด ชาวกรุงตองจับตา 
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