
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลงัและติดตามงบประมาณ 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

  สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ  
ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่1) ประจ าปีพุทธศกัราช 2559 เมื่อวนัพุธ 
ที ่5 ตุลาคม 2559 และในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัที่สี ่(ครัง้ที ่4) ประจ าปีพุทธศกัราช 2559  
เมื่อวนัพธุที ่26 ตุลาคม 2559 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คนดงันี้  
  1. นายเชนทร ์  วพิฒัน์บวรวงศ์  ประธานกรรมการ 
  2. นายค ารณ  โกมลศุภกจิ  รองประธานกรรมการ 
  3. นายกติต ิ  บุศยพลากร  กรรมการ 
  4. นายธวชัชยั  ฟักองักูร   กรรมการ 
  5. นางสุกญัญา  สุวฒันวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
  ต่อมาเมื่อคณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานครครบวาระสองปี เมื่อวนัที ่7 ตุลาคม 
2561 สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ ในคราว
ประชุมสภา-กรุงเทพมหานครสมยัสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่2) ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 เมือ่วนัพุธที ่10 ตุลาคม 
2561 และสมยัประชุมวสิามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่2) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมื่อวนัพธุที ่12 ธนัวาคม 2561 
ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 6 คน ดงันี้ 
  1. นายเชนทร ์  วพิฒัน์บวรวงศ์  ประธานกรรมการ 
  2. นายธวชัชยั  ฟักองักูร   รองประธานกรรมการ 
  2. นายค ารณ  โกมลศุภกจิ  กรรมการ  
  4. นายภาส  ภาสสทัธา  กรรมการ 
  5. นายวชิาญ  ธรรมสุจรติ  กรรมการ 
  6. นางสุกญัญา  สุวฒันวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
ผูช้่วยเลขานุการ 
  1. นางเพญ็วรรณ พชิญานนท ์  นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
        กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
        ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
  2. นางนิตยา  ช านาญด ี  นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
        กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
        ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
  3. นางสาวมณีรตัน์ ศรกี าเนิด  นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
        กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
        ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
        (ตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2562 –  ปัจจุบนั) 
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คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการจ านวน 5 คณะ ประกอบดว้ย 
  1. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่1 
เพื่อท าหน้าทีพ่จิารณา ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนนิงานตามอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร  
ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งของส านกัพฒันาสงัคม ส านกัวฒันธรรม กฬีาและการท่องเทีย่ว ส านักการแพทย ์ส านักอนามยั 
มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช ส านกังานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลาง และส านกังานเขตในกลุ่มกรงุเทพตะวนัออก  
โดยมนีางสุกญัญา สุวฒันวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
  2. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่2 
เพื่อท าหน้าทีพ่จิารณา ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนนิงานตามอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร ในส่วน
ทีเ่กีย่วขอ้งของส านักการจราจรและขนส่ง  ส านกัเทศกจิ ส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และส านักงานเขต 
ในกลุ่มกรุงเทพใต ้โดยมนีายเชนทร์ วพิฒัน์บวรวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

3. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่3 
เพื่อท าหน้าทีพ่จิารณา ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนนิงานตามอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร 
ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งของส านกัสิง่แวดลอ้ม  หน่วยงานการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร และส านักงานเขตในกลุ่ม 
กรุงเทพเหนือ โดยมนีายค ารณ โกมลศุภกจิ เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

4. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่4 
เพื่อท าหน้าทีพ่จิารณา ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนนิงานตามอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร 
ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งของส านกัการโยธา ส านักการระบายน ้า ส านักการวางผงัและพฒันาเมอืง และส านักงานเขต 
ในกลุ่มกรุงธนใต ้โดยมนีายภาส ภาสสทัธา เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

5. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่5 
เพื่อท าหน้าทีพ่จิารณา ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนนิงานตามอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร 
ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งของส านกัการศกึษา และส านักงานเขตในกลุ่มกรงุธนเหนือ โดยมนีายธวชัชยั ฟักองักูร 
เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
 

ผลการด าเนินงาน 

  คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้
คณะอนุกรรมการฯ แต่ละคณะ ก าหนดหวัข้อในการศึกษาโดยให้ความส าคญักบั 1.ด้านความคุ้มค่า 2. ด้าน
ประสิทธภิาพ 3. ด้านระบบการบริหารจดัการ แล้วให้น าเสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งหากคณะกรรมการฯ 
เหน็ชอบ อนุกรรมการฯ แต่ละคณะกจ็ะด าเนินการรวบรวมเนื้อหาในแต่ละหวัขอ้ตามทีไ่ด้มกีารประชุมร่วมกบั
หน่วยงานทีค่ณะรบัผดิชอบ ทีผ่่านมาไดร้บัขอ้มูลจากหน่วยงานไม่ครบถว้น หรอืไม่ชดัเจน คณะอนุกรรมการฯ 
ก็อาจเชญิหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิม่เติม หรอืคณะอนุกรรมการฯ อาจมหีนังสือขอขอ้มูลจาก
หน่วยงาน หรอืลงพืน้ทีเ่พื่อหาขอ้มูลเพิม่เตมิเพื่อประกอบ 
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การเขยีนขอ้มูล ซึง่จากการด าเนินการของคณะกรรมการฯ ในปี พ.ศ. 2562 มผีลงานดงันี้ 

1. แนวทางการบรหิารจดัการน ้ามนัเตมิรถราชการในสงักดักรุงเทพมหานคร 
2. ตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ของส านักการจราจรและขนส่ง 
3. การบรหิารจดัการบา้นอิม่ใจ 
4. การบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็กอ่นวยัเรยีน 
5. การบรหิารจดัการ (ธนาคารสมอง) 
6. แนวทางเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ขององคก์รชุมชน 

 
7. แนวทางการส่งเสรมิการวางแผนทางการเงนิเพือ่ขจดัความยากจนอย่างยัง่ยนื 
8. การบรหิารจดัการโรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร 
9. ลานกฬีา บา้นหนงัสอื และพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานคร 
10.  โรงเรยีนหลกัสตูรการดนตรกีรุงเทพมหานคร 
11.  การบรหิารจดัการหอศลิปวฒันธรรมกรุงเทพมหานครและหอสมดุเมอืงกรุงเทพมหานคร 
12.  ศูนยก์ฬีาเยาวชน 
13.  ตดิตามผลการด าเนินงานของส านกัสิง่แวดลอ้ม 
14.  ตดิตามผลการด าเนินงานของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 
15.  ตดิตามผลการด าเนินงานของส านกัพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 
16.  ตดิตามการด าเนินงานของส านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และกองอ านวยการตลาดนัด

ของ 
 กรุงเทพมหานคร 

17.  ตดิตามการด าเนินงานของส านักงานเขตในกลุม่กรุงเทพเหนอื 
18.  ตดิตามผลการด าเนินงานของส านกังานเขตในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
19.  ตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการจดัเกบ็รายไดข้อง    

 ส านักงานเขตในกลุม่กรุงเทพเหนือและส านักสิง่แวดลอ้ม 
20.  ตดิตามการด าเนินงานของส านักการโยธา 
21.  ตดิตามการด าเนินงานโครงการของส านกัการระบายน ้า 
22.  ตดิตาม เรื่อง การเบกิจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ

ส านักงาน   
 เขตบางขนุเทยีน 

23.  ความล่าชา้ในการด าเนนิการก่อหนี้ผูกพนั (เฉพาะหมวดคา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง) งบประมาณ
รายจ่าย   
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านกัการศกึษา 

24.  งบประมาณทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมถนน ตรอก ซอย และสิง่ธารณประโยชน์ ยอด 3,000,000 
บาท  
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  กลุ่มกรุงธนเหนือ 
25.  การประเมนิผลเชงิคุณภาพงบประมาณรายจ่าย หมวดรายจ่ายอื่น ของส านักงานเขตในกลุม่กรุง

ธนเหนอื 
26.  โครงสรา้งงบกลาง และการโอนงบประมาณเหลอืจ่ายเขา้งบกลางของกรุงเทพมหานคร (ปี 2561) 
27.  การตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในขัน้ตอนการเตรยีมการ  

 ของส านักการศกึษา และส านกังานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือ 
 

  1. แนวทางการบริหารจดัการน ้ามนัเติมรถราชการในสงักดักรงุเทพมหานคร 
  คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส านักการคลัง ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ส านักงานเขต เช่น ส านักงานเขตดุสติ เพื่อขอทราบขอ้มูลเกีย่วกบัระบบการจดัหา การเกบ็รกัษา การควบคุมการ
จ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ กรุงเทพมหานครไดใ้ชง้บประมาณในการจดัซื้อน ้ามนัไม่น้อยกว่า 1,200 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ย
ละ 10.5 ของงบประมาณกรุงเทพมหานคร (จากยอด 80,000 ล้านบาท) ดงันัน้ หากระบบการจดัซื้อและการ
ควบคุมการจ่ายน ้ามนัไม่มปีระสทิธภิาพอาจท าใหเ้กดิการรัว่ไหล ท าใหก้รุงเทพมหานครไดร้บัความเสยีหาย
  
  ปัจจุบนักรุงเทพมหานครมสีถานีจ่ายน ้ามนัใหก้บัรถราชการของกรุงเทพมหานครเพยีง 4 จุดคอื 
ที่ดินแดง สายไหม บางแค และอ่อนนุช มีเพียงบางหน่วยงานเท่านัน้ที่ได้น าวิธี Fleet card มาใช้ เช่น ส านัก
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส านักงานเขตดุสติ (เฉพาะรถส่วนกลาง และรถจกัรยานยนต์) แต่หน่วยงาน
ส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครยงัคงใชว้ธิกีารน าใบเบกิน ้ามนัมาเบกิน ้ามนัเช่นเดมิ ทัง้ทีร่ะบบ Fleet card มคีวามสะดวก 
และสามารถลดปัญหาได้หลายด้าน ถึงแม้ที่ผ่านมาส านักการคลงัได้มกีารประชาสมัพนัธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ มาใช้วิธ ี
Fleet card แลว้กต็าม ซึง่คณะกรรมการฯไดม้ขีอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะดงันี้ 
 

  ข้อสงัเกตของคณะกรรมการฯ 
  1. ขา้ราชการประจ าสถานีจ่ายน ้ามนัมจี านวนนอ้ย ไม่เพยีงพอต่อการควบคมุดูแลการเบกิจ่าย
น ้ามนัไดอ้ย่างทัว่ถงึ ดงันี้ 

   1.1 สถานีจ่ายน ้ามนัฯ ดนิแดง จ านวน 2 คน 
   1.2 สถานีจ่ายน ้ามนัฯ บางแค จ านวน 2 คน 
   1.3 สถานีจ่ายน ้ามนัฯ อ่อนนุช จ านวน 1 คน 

   1.4 สถานีจ่ายน ้ามนัฯ สายไหม จ านวน 1 คน 
  2. มกีารเบกิน ้ามนัดว้ยการน าถงัมาใส่ เพื่อน าไปเตมิครุภณัฑป์ระเภทอื่น ๆ เช่น เรอืตรวจการณ์ 
หรอื 

เครื่องตดัหญ้า เป็นเรือ่งทีค่วบคุมไดย้ากว่าไดม้กีารน าไปใส่ครุภณัฑน์ัน้ๆ หรอืไม ่
  3. ในการสัง่ซือ้น ้ามนั ส่วนใหญ่บรษิทัจะส่งน ้ามนัในเวลากลางคนื   

  4. ในการเตมิน ้ามนัใหร้ถของหน่วยงาน ตอ้งมกีารควบคมุดูแลใหม้กีารจา่ยใหต้รงกบัใบเบกิของ
หน่วยงานผูท้ีท่ าหน้าทีเ่ตมิน ้ามนัใหก้บัรถของหน่วยงานคอื ลูกจา้ง ซึง่ในช่วงกลางคนืบางสถานีมลีูกจา้งทีท่ า
หน้าทีเ่พยีง 1 คน เปิดบรกิาร 4 หวัจ่าย (จากปกต ิ8 หวัจ่าย) มบีางเวลาที่เตมิไม่ทนั กจ็ะมยีามรกัษาความ
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ปลอดภยัทีเ่ขา้เวรมาช่วยเตมิ โดยลูกจา้งทีห่วัจา่ยจะเป็นผูเ้ขยีนจ านวนทีเ่ตมิน ้ามนัใหห้น่วยงาน ซึง่ถอืว่าเป็น
ความเสีย่งเนื่องจากอาจเกดิขอ้ผดิพลาดในขณะการเตมิ และไม่สามารถตรวจสอบไดว้่าผูใ้ดเป็นผูเ้ตมิ และเตมิ
ใหก้บัหน่วยงานใด 

 5. ในการปฏบิตังิานโดยปกต ิรถของกรุงเทพมหานครจ านวนมากตอ้งวิง่ไปเตมิน ้ามนัตามจุดที่
ก าหนดให ้4 จุด ซึง่ท าใหม้อีตัราของการสญูเสยีน ้ามนัและเวลา ซึง่หากหน่วยงานสามารถเตมิน ้ามนัโดยใช ้Fleet 
card ในปัม๊ทีท่ าสญัญาไวไ้ดก้จ็ะท าใหเ้กดิความคล่องตวั ลดการสญูเสยีน ้ามนั และเวลา 

  6. สถานีจ่ายน ้ามนับางแห่งมสีภาพช ารุด ทรุดโทรม 
  7. มเีอกสารประกอบการเบกิจ่ายจ านวนมากทีต่อ้งเกบ็รกัษา  
 
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

เพื่อเป็นการลดภาระงานใหแ้ก่เจา้หน้าทีใ่นทกุขัน้ตอน มเีวลาในการก ากบั ดูแลควบคุมในส่วนอื่น 
รวมทัง้เพื่อใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบสามารถควบคุมการจดัหา เกบ็รกัษาและเบกิจ่ายน ้ามนัรถราชการไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ จงึเสนอแนะใหส้ านกัการคลงัด าเนินการดงันี้ 
  1. ระยะสัน้ส านกัการคลงัควรพจิารณาทบทวนขัน้ตอนในการจดัหา เกบ็รกัษา และเบกิจา่ยน ้ามนั
รถราชการของกรุงเทพมหานคร วา่ปัจจุบนัจุดอ่อน หรอืมขีอ้บกพร่องในแต่ละขัน้ตอนอย่างไร และปรบัปรุงวธิกีาร
ในแต่ละขัน้ตอนใหร้ดักุม 

 2. ระยะต่อไป ควรมกีารปรบัการบรหิารงานสถานีจ่ายน ้ามนัทีม่อียู่ 4 แห่ง ควรพจิารณาหา
แนวทางในการใหเ้อกชนมาด าเนินการ โดยมุ่งเนน้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่กรุงเทพมหานคร และน าระบบ Fleet card ที่
กระทรวงการคลงัไดก้ าหนดวธิกีารปฏบิตัมิาใชใ้นการเบกิน ้ามนัรถของหน่วยงานสงักดักรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 
  2. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของส านักการจราจรและขนส่ง 
  คณะกรรมการฯ ไดม้กีารประชุมร่วมกบัผูบ้รหิารของส านักการจราจรและขนส่ง ไดร้บัทราบขอ้มูล
ดงันี้ 
(ขอ้มูล ณ 5 เมษายน 2562) 
 
  รายการ/โครงการ ท่ีมีการกนัเงินเหลื่อมปีมาตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ียงัไม่มีการ
ก่อหน้ี 
และยงัไม่มีการเบิกจ่าย และปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานดงัน้ี 
  - งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทีก่นัไวเ้บกิเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มจี านวน 81 รายการ เป็นเงนิ 815,938,522.26 บาท 



6 
 

   - กนัเงนิแบบมหีนี้ผูกพนั จ านวน 74 รายการ เป็นเงนิ 415,386,922.26 บาท ก่อหนี้แลว้
จ านวน 74 รายการ เป็นเงนิ 415,386,922.26 บาท เบกิจ่ายแลว้จ านวน 71 รายกากร เป็นเงนิ 360,604,354.26 
บาท ยงัไม่เบกิจา่ยจ านวน 3 รายการ เป็นเงนิ 54,782,568.-บาท 
   - กนัเงนิแบบไมม่หีนี้ผกูพนั จ านวน 7 รายการ เป็นเงนิ 400,551,600.-บาท ก่อหนี้แลว้ 
จ านวน 6 รายการ เป็นเงนิ 341,288,300.-บาท ยงัไม่ก่อหนี้จ านวน 1 รายการ เป็นเงนิ 51,250,000.-บาท 
  ความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ณ วนัที ่5 เมษายน 2562 ส านักการจราจรและขนส่ง มคีวามคบืหน้าในการเบกิจ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
  - งบประมาณทีไ่ดร้บั 3,036,354,000.-บาท งบประมาณหลงัปรบัโอน 3,028,969,625.-บาท 
ณ วนัที ่5 เมษายน 2562 เบกิจ่ายแลว้ 1,296,746,501.12 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 42.81 
  การก่อหน้ีผกูพนังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  - หมวดคา่ครุภณัฑ ์ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง จ านวน 68 รายการ/โครงการ เป็นเงนิ  
1,439,296,418.76 บาท 
   - โครงการต่อเนื่อง จ านวน 8 รายการ เป็นเงนิ 1,098,902.76 บาท กอ่หนี้แลว้จ านวน 
5 รายการ เป็นเงนิ 823,182,902.76 บาท เบกิจ่ายแลว้จ านวน 2 โครงการ เป็นเงนิ 763,698,551.37 บาท  
ยงัไมก่่อหนี้จ านวน 3 รายการ เป็นเงนิ 295,068,000.-บาท 
   - รายการ จ านวน 60 รายการ เป็นเงนิ 341,045,516.-บาท ก่อหนี้แลว้จ านวน 58 
รายการ เป็นเงนิ 281,517,516.-บาท เบกิจ่ายแลว้จ านวน 16 รายการ เป็นเงนิ 1,762,652.-บาท ยงัไม่กอ่หนี้
จ านวน 2 รายการ เป็นเงนิ 59,528,000.-บาท 
  - หมวดรายจ่ายอื่น จ านวน 19 รายการ/โครงการ เป็นเงนิ 661,905,200.-บาท 
   - โครงการต่อเนื่อง จ านวน 14 รายการ เป็นเงนิ 613,705,200.-บาท ก่อหนี้แลว้ 
จ านวน 4 รายการ เป็นเงนิ 421,308,800.-บาท เบกิจ่ายแลว้จ านวน 2 โครงการ เป็นเงนิ 408,004,706.-บาท   
ยงัไมก่่อหนี้จ านวน 10 รายการ เป็นเงนิ 192,396,400.-บาท 
   - รายการ จ านวน 5 รายการ เป็นเงนิ 48,200,000.-บาท ก่อหนี้แลว้จ านวน 3 รายการ 
เป็นเงนิ 46,600,000.-บาท ยงัไมก่่อหนี้จ านวน 2 รายการ เป็นเงนิ 1,600,000.-บาท 

  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1. ระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน หากปล่อยใหม้รีะยะเวลาในการท างานนาน จะท า
ใหเ้กดิการเสยีประโยชน์ทัง้กรุงเทพมหานคร ผูใ้ชป้ระโยชน์จากสิง่ทีจ่ะด าเนนิการ รวมทัง้บางโครงการจะส่งผล
กระทบต่อการจราจรในช่วงทีม่กีารด าเนินงาน 
 
  2. ควรมกีารตรวจรบักลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ทุกตวั 
  3. บางรายการทีย่งัไม่มกีารก่อหนี้ผูกพนัเนื่องจากปัญหาทางกระบวนการปฏบิตั ิขอใหม้กีารแกไ้ข
โดยเรว็ 
  4. เรื่องการเบกิจา่ยเงนิ หากมเีรือ่งใดทีส่ามารถเตรยีมการล่วงหน้าไดก้ใ็หด้ าเนินการ เพือ่ให้
สามารถเบกิจ่ายไดอ้ย่างรวดเรว็ เพราะมผีลกระทบต่อผูร้บัจา้งและงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
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  5. การด าเนนิการใด ๆ ควรค านึงถงึความส าเรจ็ของงานเป็นเรื่องส าคญั 
  6. ควรมกีารส ารวจทางจกัรยาน หากพืน้ทีใ่ดทีด่ าเนนิการแลว้ไม่ประสบความส าเรจ็ควรยกเลกิและคนืพืน้ที่
ถนน 

  3. การบริหารจดัการบ้านอ่ิมใจ 
  กิจกรรมหลกั กรุงเทพมหานครจดัตัง้บา้นอิม่ใจ เพื่อช่วยเหลอืบุคคลทีไ่รบ้า้น ไม่มทีีอ่ยู่เป็นหลกั
แหล่งคนเร่ร่อนหรอืครอบครวัที่ประสบความเดอืดร้อน ไร้ทีพ่ึ่ง หรอืมรีายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ต่างจงัหวดั เพื่อใหก้ารดูแลดา้นสวสัดกิาร และการสงเคราะหแ์กก่ลุ่มบุคคลดงักล่าว โดยไม่เสยีค่าใชจ้า่ย เพื่อ
เปลีย่นคุณภาพชวีติของผูร้บับรกิารใหด้ขีึน้ สามารถมงีานท า และสามารถดูแลตนเองและครอบครวัได ้ภายในบา้น
อิม่ใจจงึมกีารเตรยีมกจิกรรมและฝึกอาชพีเสรมิใหก้บัผูร้บับรกิาร 
  การบริหารจดัการ  ส านักพฒันาสงัคม กรุงเทพมหานคร ไดด้ าเนินการเช่าทีด่นิ และอาคารฯ 
บรเิวณแมน้ศร ีของส านกังานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์ทีก่ าหนดระยะเวลาในการเช่า 30 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 จนถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2585) กรุงเทพมหานคร เปิดใหบ้รกิารบา้นอิม่ใจ เมื่อวนัที ่10 พฤศจกิายน 
2555 โดยใชอ้าคาร 3 ชัน้ ในการใหบ้รกิารบา้นอิม่ใจ ส่วนอาคาร 6 ชัน้ และอาคารอนุรกัษ์ฯ ไมม่สี านกัใดขอใช้
ประโยชน์ ปัจจุบนัไมไ่ดท้ าการใชใ้หเ้กดิประโยชน์แต่อย่างใด  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักพฒันาสงัคม ไดต้ัง้งบประมาณ จ านวน 40,761,300 บาท 
จ าแนกเป็นค่าเช่าทีด่นิและอาคารฯ จ านวน 25,241,484 บาท และเป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการบา้นอิม่ใจ 
ไดแ้ก่ ค่าจา้งอาสาสมคัรปฏบิตังิาน เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั ท า
ความสะอาด ค่าซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาครุภณัฑ ์ค่าอาหารผูเ้ขา้รบับรกิาร คา่วสัดุอุปกรณ์ และค่าสาธารณูปโภค
รวมจ านวน 11,785,776 บาท  

การใหบ้รกิารบา้นอิม่ใจ สามารถรองรบัผูเ้ขา้พกัไดว้นัละ 200 คน (ชาย 100 คน หญงิ 100 คน)  
ปัจจุบนับา้นอิม่ใจ มคีนไรบ้า้นทีไ่มม่ทีีอ่ยู่เป็นหลกัแหล่งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั เขา้พกัวนัละประมาณ 
100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายและตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2555 ทางโรงพยาบาลบา้นสมเดจ็เจา้พระยาไดป้ระสาน
ขอใหร้บัผูป่้วยจติเวชทีส่ิน้สุดการรกัษาแลว้ใหม้าอยูด่ว้ย เนื่องจากผูป่้วยเหล่านี้ไมม่ทีีอ่ยู่ จนถงึปัจจุบนับา้นอิม่ใจ
ไดร้บัผูป่้วยจติเวชมาแลว้ประมาณ 300 – 400 คน     
                                                                                              
  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1. ควรพจิารณาก าหนดเป้าหมายใหช้ดัเจน เป็นรูปธรรมและวดัผลสมัฤทธิไ์ด ้ทบทวนกจิกรรมว่า
มคีวามเหมาะสมหรอืไม่ หากไม่เหมาะสมใหป้รบักจิกรรมในการด าเนินงานใหส้ามารถบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

  2. ควรมกีารตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานทีผ่่านมาเพื่อวเิคราะหถ์งึความมปีระสทิธภิาพใน
การด าเนินโครงการ ความคุม้คา่ในการใชจ้่ายงบประมาณ และการบรหิารจดัการว่าเหมาะสมหรอืไม่ เพยีงใด 

  3. การทีส่ านกัพฒันาสงัคม รบัผูท้ีเ่คยมปัีญหาทางดา้นจติเวชจากโรงพยาบาลบา้นสมเดจ็
เจา้พระยา เขา้พกัทีบ่า้นอิม่ใจ ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบา้นอิม่ใจ และไม่ใช่ภารกจิของส านักพฒันาสงัคม  
คณะกรรมการฯ ไดเ้สนอแนะใหส้ านกัพฒันาสงัคมรายงานใหผู้บ้รหิารเพือ่ทราบ และพจิารณาต่อไป 
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ทัง้น้ี ในปัจจุบนับ้านอ่ิมใจได้ยกเลิกการด าเนินโครงการไปแล้ว 
   
  4. การบริหารจดัการศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน 

ส านักพฒันาสงัคม 
การด าเนินงานเก่ียวกบัศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรียนกรงุเทพมหานคร ตัง้แต่ ปี 2527 

กรงุเทพมหานครด าเนินการเพ่ือ 
 

- ใหเ้ดก็ในชุมชนไดร้บัการพฒันาทีเ่หมาะสมตามวยั 
- เตรยีมความพรอ้มของเดก็ทีจ่ะเขา้สู่การศกึษาในระบบโรงเรยีน 
- แบ่งเบาภาระของผูป้กครองในชุมชน 
- เดก็มผีูดู้แลและไม่ถูกทอดทิง้ 
- ปัจจุบนัมีศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรียนมี 292 ศนูยฯ์ แบ่งเป็น  

- อยู่ในชุมชน 261 ศูนยใ์น 45 เขต ยกเวน้ เขตพระนคร บางรกั บางบอน สมัพนัธวงศ์ บางกอก
ใหญ่  

- อยู่ในวดัจ านวน 19 ศูนย ์ซึง่ไดร้บัโอนมาจากกรมการศาสนาใน 15 เขต 
- ศูนยส์งเคราะหเ์ดก็ในอาคารสงเคราะห ์ชุมชน แหล่งกอ่สรา้ง 10 ศูนย ์ใน 10 เขต  
- รบัโอนจากกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

2 ศูนย ์ใน 2 เขต 
วตัถปุระสงคข์องการด าเนินงาน 

1. พฒันาความพรอ้มดา้นสตปัิญญา จติใจ ร่างกาย อารมณ์ สงัคม ตามหลกัจติวทิยา 
พฒันาการเดก็เลก็และลดอตัราทพุโภชนาการ 

2. แบ่งเบาภาระของผูป้กครองในการอบรมเลี้ยงดูเดก็ขณะออกไปประกอบอาชพี 
3. พฒันาการมสี่วนร่วมของประชาชนตามกระบวนการพฒันาชมุชน 

  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. มาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาต ิปี 2562  

  - คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบเมือ่วนัที ่2 มกราคม 2562 เกีย่วกบั (ร่าง) มาตรฐานสถานพฒันาเดก็
ปฐมวยัแห่งชาต ิตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารเสนอ และใหใ้ชเ้ป็นมาตรฐานกลางของประเทศแทนมาตรฐานศูนยเ์ดก็
เลก็แห่งชาตฉิบบัเดมิ โดยใหก้ระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถาน
พฒันาเดก็ปฐมวยัทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล และรบัผดิชอบ มกีารบรหิารจดัการประเมนิผลการด าเนินงาน เพื่อ
ยกระดบัการพฒันาใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานฯ ฉบบัใหม ่  

  2. การประเมนิผลทีก่ าหนดไวโ้ดยใหส้ านกัพฒันาสงัคม มอบหมายใหส้ านกังานเขตด าเนินการ
ตามแบบประเมนิมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนนัน้ ผูอ้ านวยการเขตแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิฯ 
ประกอบดว้ย ผูอ้ านวยการเขต/ผูช้่วยผูอ้ านวยการเขตเป็นประธาน หวัหน้าฝ่ายตา่งๆ/ผูแ้ทนเป็นกรรมการ เท่าที่
ผ่านมาผลการประเมนิศูนยฯ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดมีาก เช่น ผลการประเมนิล่าสดุในจ านวน 296 ศูนยฯ์ อยู่ใน
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ระดบัดมีาก 150 ศูนยฯ์ ระดบัด ี143 ศูนย ์และระดบัพืน้ฐาน 3 ศูนย ์
  3. จากการลงพืน้ทีเ่พื่อดสูภาพขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน
ในระดบัพืน้ฐาน ด ีและดมีาก ในเขตสวนหลวง เขตหว้ยขวาง เขตทุ่งครุ เขตคลองเตย และเขตบางกอกน้อย การ
ด าเนินบรหิารจดัการ มาตรฐานในการพฒันาเด็ก มาตรฐานของสถานที่ มาตรฐานของบุคลากร มคีวาม
แตกต่างกนัมาก  
ไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกนั ท าใหเ้ดก็ไดร้บัการดแูละตามสภาพทีเ่ป็นอยู่ของแต่ละศูนย ์ไม่ใหผ้ลสมัฤทธิต์ามที่
กรุงเทพมหานครตัง้วตัถุประสงคไ์ว้ 
  4. การบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน ตอ้งมกีารปรบัแนวทางการด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบัมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่2 มกราคม 2562 ซึง่ไดก้ าหนดมาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัไว ้3 
ดา้น คอื  
   4.1 ดา้นบรหิารจดัการ 
   4.2 ดา้นกระบวนการการดูแลและจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้และเล่น 
   4.3 ดา้นคุณภาพเดก็ปฐมวยั  
  เหน็สมควรทีก่รุงเทพมหานครตอ้งประชุมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในเรือ่งนี้ กบัหน่วยงานทีม่ี
ลกัษณะงานนี้และเป็นกลุม่เป้าหมายทีต่อ้งพฒันาไปสู่มาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั ตามมตคิณะรฐัมนตรี
ดงักล่าว  

 5. กรุงเทพมหานครควรมกีารทบทวนบทบาทในการด าเนินการของกรุงเทพมหานครทีเ่ป็นอยูใ่น
ปัจจุบนั เพื่อจะไดป้รบัปรุงแนวทางในการด าเนนิการสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสถานพฒันา
เดก็ปฐมวยัแห่งชาต ิและภายใตก้รอบอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร โดยอาจพจิารณาดงันี้ 
   5.1 การแบ่งการดูแลระดบัออกเป็น 3 กลุ่ม 
    5.1.1 อายุตัง้แต่หลงัคลอด 90 วนั - 3 ปี 
    5.1.2 อายุเกนิกว่า 3 ปี – 4 ปี 
    5.1.3 อายุเกนิกว่า 4 ปี – 6 ปี  

5.2 จดัใหม้สีถานพฒันาเดก็ปฐมวยัของกรุงเทพมหานครทีม่มีาตรฐานเดยีวกนัในทกุเขต   
ในแต่ละเขตจะมจี านวนกีแ่ห่งใหพ้จิารณาตามความเหมาะสม 

การบริหารจดัการศนูย ์ฯ อยู่ในการควบคมุดแูลของคณะกรรมการชุมชน โดยแต่งตัง้คณะ
กรรมการบริหาร 

ศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน 
ตามขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการสนับสนุนการพฒันาชมุชน พ.ศ. 

2536 
หากคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการบรหิารศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน มคีวามขดัแยง้เกีย่วกบัการบรหิาร
ศูนยฯ์ ใหผู้อ้ านวยการเขตหาขอ้ยุต ิโดยค านึงถงึวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานเป็นหลกัส าคญั 
   การจดัตัง้ศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน 
   - คณะกรรมการชุมชน 
   1. ย่ืนเรื่อง 



10 
 

- แจง้วตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้ 
- การสนับสนุน 
- ส ารวจความตอ้งการ จ านวนเดก็ในชุมชน 
- จดัเตรยีมสถานทีใ่นชมุชน (ด าเนินการตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายเอง) 
- ประชาสมัพนัธเ์พื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายมาใชบ้รกิาร 

   2. ผู้อ านวยการเขต 
- พจิารณาตามความเหมาะสม 
- แต่งตัง้อาสาสมคัรผูดู้แลเดก็ประจ าศูนย ์

3. สถานท่ี 
    - กรณีมอีาคารอยู่แลว้ใหพ้จิารณาความสะอาด/ปลอดภยั/แสงแดดส่องถึงอากาศถ่ายเทไม่อบั
ชืน้ 
    - กรณีจะสรา้งใหม่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครทีเ่กีย่วขอ้ง ควรมพีืน้ทีว่่าง
ส าหรบัใชเ้ป็นสนามเดก็เล่นดว้ย 
 
 
 

 วตัถปุระสงคข์องมาตรฐานฯ  
   เพื่อพฒันาคุณภาพการบรหิารดูแลพฒันา และจดัการศกึษาและการด าเนินงานสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวยัทุกสงักดั ทีดู่และเดก็ในเวลากลางวนั ช่วงอายุตัง้แต่แรกเกดิถงึอายุ 6 ปีบรบิูรณ์ หรอืก่อนเขา้เรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่1 ทีส่ามารถน าไปใชป้ระเมนิการด าเนินงานของสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัในทกุสงักดั เพือ่พฒันา
คุณภาพการจดับรกิารและความตอ่เนื่องของการพฒันาเดก็ปฐมวยั 
   กรุงเทพมหานครเป็นกลุม่เป้าหมายหนึ่งทีด่ าเนนิการสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั ดงันัน้ 
กรุงเทพมหานครจะตอ้งใหค้วามส าคญัในการด าเนินการใหเ้ป็นไปมาตรฐานฉบบัใหม่นี้ 

การสนับสนุนจากกรงุเทพมหานครตามระเบียบฯ 
1. ค่าตอบแทนอาสาสมคัรผู้ดแูลเดก็ได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 

- ปรญิญาตรขีึน้ไป 15,000 บาท 
- ปวส./อนุปรญิญา/ปกส.สงู 10,000 บาท 
- ปวช./มธัยมศกึษาตอนปลาย 8,600 บาท 
- มธัยมศกึษาตอนตน้ลงมา 7,500 บาท 

2. อาหารกลางวนั และอาหารเสริมนม 
- ไม่เกนิ 20 บาทต่อวนั ซึง่จะไดร้บัจดัสรรตามจ านวนเดก็ 

 3. วสัดอุปุกรณ์ 
- ตามความเหมาะสม เฉลีย่ คนละไม่เกนิ 100 บาทต่อปี 

การประเมินศนูยฯ์ ประจ าปี 
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   - ส านักพฒันาสงัคมท าหนังสอืขอความร่วมมอืจากส านักงานเขตท าการประเมนิ ส านักงานเขตกจ็ะ
แต่งตัง้คณะกรรมการท าการประเมนิขึน้ ซึ่งจะประกอบดว้ยผูอ้ านวยการเขต/ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตเป็นประธาน มี
หวัหน้าฝ่ายการศกึษาหรอืผู้แทน หวัหน้าฝ่ายโยธาหรอืผูแ้ทน หวัหน้าฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
หรอืผู้แทน หวัหน้าฝ่ายสิง่แวดล้อมและสุขาภิบาลหรอืผู้แทน หวัหน้าฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคมหรอื
ผู้แทน เป็นกรรมการ และจะมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายพฒันาชุมชนฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ และเป็นกรรมการ
และผูช้่วยเลขานุการ 
  - จากการสอบถามจากผู้ประเมินของส านักงานเขตทราบว่า ได้มีการมอบฝ่ายแต่ละฝ่ายท าการ
ประเมนิ 
โดยแบ่งกนัประเมนิเป็นขอ้ๆ ไป แลว้น าขอ้มูลทีไ่ดม้ารวมเพื่อสรุปรายงานผู้อ านวยการเขต โดยท าการประเมนิเป็นราย
ศูนย์ และมีภาพถ่ายประกอบศูนย์ละ 4 ภาพ ผู้อ านวยการเขตก็จะส่งสรุปการประเมนิกลบัไปที่ส านักพฒันาสงัคม ซึ่ง
ส านักพฒันาสงัคมกจ็ะรวบรวมไวใ้หส้ านักยุทธศาสตรแ์ละประเมนิผลตรวจ 
  ทัง้นี้ การประเมนิจะแบ่งเป็นพืน้ฐาน ด ีดมีาก เมื่อ 1 กนัยายน 2562 การประเมนิมรีะดบัพืน้ฐาน 14 
แห่ง เพิม่ขึน้จากการประเมนิครัง้ก่อนซึง่มรีะดบัที่พืน้ฐาน 3 แห่ง 

แบบประเมินฯ 7 ด้าน 35 ตวัช้ีวดั 
1. การส่งเสรมิสุขภาพ (ขอ้ 1 – 7)  
2. การส่งเสรมิพฒันาการเดก็ (ขอ้ 8 –12) 
3. อาหารสะอาดปลอดภยั (ขอ้ 13 – 17)  
4. สถานทีส่ะอาดปลอดภยั (ขอ้ 18 – 23) 
5. บุคลากร (ขอ้ 24 – 27) 
6. การส่งเสรมิประสบการณ์ชวีติ (ขอ้ 28 – 32) 
 
 
 
7. การมสี่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (ขอ้ 33 – 35)  
ทัง้นี้ ไดก้ าหนดระดบัการประเมนิไวด้งันี้ 
ระดบัพื้นฐาน   ตอ้งผ่านการประเมนิ  12  ขอ้ 
ระดบัดี   ตอ้งผ่านการประเมนิ  23   ขอ้ 
ระดบัดีมาก ตอ้งผ่านการประเมนิ  35  ขอ้ 

กิจกรรมในการด าเนินงานศนูยฯ์ 
1. การอบรมเลี้ยงดู ตอ้งเป็นไปตามเป้าหมายของการด าเนินงาน อาจแบ่งเดก็ออกเป็น 2 กลุ่ม อายุ 2 – 3 

ขวบ 
และอายุ4 – 6 ขวบ จะตอ้งพฒันาใหม้คีวามพรอ้มและสามารถเขา้เรยีนต่อในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครได้โดยพฒันา
ในสมรรถนะหลกั 7 ดา้น ดงันี้ 

1. สุขภาพ  
2. อารมณ์ 
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3. สงัคม 
4. สตปัิญญา 
5. ภาษา 
6. จรยิธรรม 
7. ความคดิสรา้งสรรค ์

2. การจดักจิกรรม ในรูปแบบบูรณาการ สอดคลอ้งตามหลกัจติวทิยาพฒันาการ และตามแนวคดิ
ทฤษฎ ี

ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีนใหม้มีุมประสบการณ์ และสรา้งบรรยากาศใหม้คีวามอบอุน่ 
   ใหม้ ี

- การพฒันาของกลา้มเนื้อใหญ่ กลา้มเนื้อเลก็ 
- การท างานประสานสมัพนัธข์องอวยัวะต่างๆ 
- การพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ 

กิจกรรมหลกั อย่างน้อย 3 กิจกรรม 
- กจิกรรมเสรมิสรา้งพฒันาการดา้นร่างกาย 
- กจิกรรมสรา้งเสรมิและพฒันาความคดิสรา้งสรรค์ 

  - กจิกรรมดา้นสขุภาพอนามยั 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

  ปัญหาอปุสรรค 
อาสาสมคัรผู้ดแูลเดก็ มวีุฒกิารศกึษาทีห่ลากหลาย ไม่จบดา้นปฐมวยัโดยตรง (เป็นขอ้จ ากดัที่

จะพฒันา 
ศูนยฯ์ เขา้สู่เกณฑม์าตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาต)ิ  

- การปรบัปรงุศนูยฯ์ ดา้นกายภาพ เอกชนเป็นเจา้ของทีด่นิบางแห่ง เจา้ของทีด่นิ จะไม่ยนิยอมใหใ้ช้
สอย 

ทรพัยส์นิตอ่ไป 
ส านักอนามยั 
1. ศนูยร์บัเลี้ยงเดก็กลางวนั 

-ปัจจุบนัม ี10 แห่ง : ทีศู่นยบ์รกิารสาธารณสุข 5/8/15/16/17/22/24/35/42/50 
 
 
 
 

เกณฑ์การรบัเดก็ 
- อายุ 2 ขวบ 6 เดอืน – 5 ขวบ 
 

บุคลากร 
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-พยาบาลวชิาชพี 1 คน 
   - พีเ่ลี้ยงเดก็ 3 – 4 คน (1 : เดก็ 15 คน) 

- แม่ครวั 1 คน 
 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
2. ศนูยเ์ดก็เลก็น่าอยู่คู่นมแม่ 

- ม ี5 แห่ง : ทีศู่นยบ์รกิารสาธารณสุข 15/17/41/48/50 
 

เกณฑ์การรบัเดก็ 
- อายุ 2 – 9 เดอืน 
- เลี้ยงลูกดว้ยนมแม่อย่างเดยีว 6 เดอืน 
- ฝากครรภ์ทีศู่นยฯ์ 
 

พี่เลี้ยง 1 : เดก็ 1 ไม่เกบ็ค่าใชจ้า่ย 
กิจกรรม 

   - ดา้นการส่งเสรมิสุขภาพ 
   - การส่งเสรมิพฒันาการเดก็ 
   - การศกึษา 

มาตรฐานควบคมุการด าเนินงาน 
- เกณฑม์าตรฐานศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนกรุงเทพมหานคร 

 
ส านักการศึกษา  

- มชีัน้อนุบาล 429 โรงเรยีนจาก 437 โรงเรยีน และหากโรงเรยีนใดมคีวามพรอ้มจะเปิด
ชัน้ 

เตรยีมอนุบาลโดยผูป้กครอง ผูป้กครองรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายเอง 
 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
ส านักการแพทย์ 
 - สงักดัส านักการแพทย ์จะมศูีนยฯ์ อยู่ตามโรงพยาบาล เนน้เป็นสวสัดกิารใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่อง

โรงพยาบาล รบัเดก็อายุ 3 เดอืน ถงึ 2 ขวบ 6 เดอืน เกบ็ค่าใชจ้า่ยจากผูป้กครองเป็นรายเดอืน 
 

ค าสัง่คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาติท่ี 2/2560เรื่องแต่งตัง้ 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพฒันาเดก็ปฐมวยักรงุเทพมหานคร 
  สัง่ ณ วนัที ่17 พฤษภาคม 2560 เพื่อใหก้ารขบัเคลื่อนการด าเนินการพฒันาเดก็ปฐมวยั
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กรุงเทพมหานครมคีวามชดัเจน เป็นรูปธรรม สามารถประสานการท างานร่วมกนัแบบบูรณาการ และเชื่อมโยงการ
ท างานจากระดบันโยบาย สูก่ารปฏบิตัไิดอ้ย่างเป็นธรรม ตลอดจนมกีารก ากบัตดิตามทีม่ปีระสทิธภิาพ 

อ านาจหน้าท่ี 
1. ก าหนดนโยบายการพฒันาเดก็ปฐมวยัในกรงุเทพมหานคร 
2. สนับสนุนองคค์วามรูแ้ละทรพัยากรในการด าเนินงานดา้นพฒันาเดก็ปฐมวยักบัทกุหน่วยงานที่ 

เกีย่วขอ้งในกรุงเทพมหานคร 
3. ตดิตามผลการด าเนินงานพฒันาเดก็ปฐมวยัในกรุงเทพมหานคร 
4. จดัท ารายงานสถานการณ์เป็นเดก็ปฐมวยัในกรุงเทพมหานครปีละ 1 ครัง้ 
5. รายงานผลการด าเนนิงานตอ่คณะกรรมการส่งเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาตปีิละ 1 
ครัง้ 
 

 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. ตามมาตรา 54 วรรคสองของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 

บญัญตัใิหร้ฐัตอ้งด าเนนิการใหเ้ดก็เลก็ไดร้บัการดูแลและพฒันาก่อนเขา้รบัการศกึษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพฒันา
ร่างกาย จติใจ วนิยั อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญาใหส้มกบัวยั โดยส่งเสรมิและสนับสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่และภาคเอกชนเขา้มสี่วนร่วมในการด าเนินการดว้ย 
  ทัง้นี้ คณะกรรมการฯ ไดม้มีตทิีจ่ะท าการศกึษาเรื่องดงักลา่วเรยีบรอ้ยแลว้จะไดม้กีารน าเสนอเป็น
ญตัต ิ
ต่อสภากรุงเทพมหานครตอ่ไป 
 
  5. การบริหารจดัการ (ธนาคารสมอง) 
  ส านักงานเขต 
  - ทุกปีส านักงานเขตตอ้งด าเนินการคดัเลอืกภูมปัิญญาผูส้งูอายุทีค่วรอนุรกัษ์และสบืทอดสาขาต่าง 
ๆ จากผู้สูงอายุที่มีภูมลิ าเนาและอาศยัในกรุงเทพมหานครจ านวน 6 สาขา จดักิจกรรมถ่ายทอดหรอืเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
(เดก็ เยาวชน ประชาชนทัว่ไป) ทีส่ านักเขตหรอืสถานที่ทีก่ าหนด โดยส่งประวตัแิละรายละเอียดผลงานภูมปัิญญา
ผูส้งูอายุใหส้ านักงานพฒันาสงัคม เขตละ 1 คน 

 

  ส านักพฒันาสงัคม 
  - จดักจิกรรมเชดิชูเกยีรต ิภูมปัิญญาผูส้งูอายุกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้และ
ประสบการณ์ รวมทัง้การแลกเปลีย่นประสบการณ์ของภูมปัิญญาผูส้งูอายุ การจดัพธิมีอบโล่ ประกาศเกยีรตคิุณ ณ 
โรงแรมปรนิซ์พาเลซ  
มหานาค เขตป้อมปราบฯ (26 เมษายน 2562) 
  - จดัท าเนยีบประวตัแิละผลงานภูมปัิญญาผูส้งูอายุปีละ 50 คน 



15 
 

  การบริหารจดัการ 
  - ส านักงานเขตและส านักงานพฒันาสงัคม รวบรวมภูมปัิญญาทอ้งถิน่จากผูส้งูอายุ
กรุงเทพมหานคร 
อายุ 60 ปีขึน้ไป ทีม่ภีูมลิ าเนาและอาศยัในกรุงเทพมหานคร 
  - ส านกังานเขตไดร้บังบประมาณ ปีละ 10,000 บาท บางเขตเป็นค่าอาหาร และอาหารว่าง บางเขต
เป็นค่าวทิยากร และคา่วสัดุ บางเขตเป็นคา่จดัซื้อวสัดุทัง้จ านวน                 
  - ส านักพฒันาสงัคมไดร้บังบประมาณปี 2561 จ านวน 367,000 บาท งบประมาณปี 2562 จ านวน 
383,000 บาท 
 
 
 
  ผลการด าเนินงาน 
  - แสดงผลงานและถ่ายทอดภมูปัิญญาผูส้งูอายกุรุงเทพมหานครทีค่วรอนุรกัษ ์6 สาขา และแจกโล่  
ปีละ 50 คน 
  - จดัท า ท าเนียบ ประวตั ิและผลงานภูมปัิญญาผูส้งูอายุ 6 สาขา ตัง้แต่ปี 2549 ถงึปี 2561 
จ านวน 650 คน (ปีละ 50 คน)  

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. ในการคดัเลอืกภูมปัิญญาทอ้งถิน่ทีค่วรอนุรกัษ์และสบืทอดไม่จ าเป็นตอ้งคดัเลอืกทกุปีและใน

ทุกเขต ไมค่วรก าหนดเฉพาะกลุม่ผูส้งูอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปเทา่นัน้ เพราะจะท าใหเ้ป็นขอ้จ ากดัในการส่งเสรมิภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ในดา้นตา่ง ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคต 
  2.ควรทบทวนก าหนด วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย ใหส้อดคลอ้งกบัภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีค่วร
ถ่ายทอดอย่างแทจ้รงิ 
 
  3. คดัเลอืกเฉพาะผลงานทีน่่าสนใจ เขา้ลกัษณะทีจ่ะนับเป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่ไดอ้ย่างเหมาะสมเพือ่
อนุรกัษ ์
  4. ผลงานทีน่ับเป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั บางผลงานมิไดม้ลีกัษณะที่
จะตอ้งเป็นภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ผูร้บัผดิชอบควรทบทวนกจิกรรมทัง้หมด 

6. แนวทางเสริมสร้างความเข้มแขง็ขององคก์รชุมชน 
การด าเนินงาน 

  - ดา้นกายภาพ เป็นภารกจิหลกัตามอ านาจหนา้ทีข่องส านกัพฒันาสงัคม และฝ่ายพฒันาชุมชน
และสวสัดกิารสงัคม ทุกส านักงานเขต 
  -  กจิกรรมหลกั ส านกัพฒันาสงัคม ก าหนดแนวทางปฏบิตัใิหส้ านักงานเขตด าเนินกจิกรรม พรอ้ม
การตดิตามประเมนิผลการด าเนินการ สู่ผลสมัฤทธิอ์ย่างยัง่ยนื ส านักงานเขตจดัประชุม คณะกรรมการชุมชน
ประจ าเดอืนทุกเดอืน ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้จดัใหม้นีักพฒันาสงัคมประจ าชุมชนทุกชุมชน เพื่อดูแล
ประสานงานการมสี่วนร่วมของชุมชน 



16 
 

  - การบรหิารจดัการ ส านักงานเขตจดักจิกรรมตามโครงการทีไ่ดร้บังบประมาณประจ าปี ส านัก
พฒันาสงัคมจดัโครงการอบรมสมัมนา ศกึษาดงูานเพือ่พฒันาสมรรถนะนกัพฒันาสงัคม และผูเ้กีย่วขอ้ง รวมทัง้จดั
ประชุมอบรมสมัมนา เพื่อพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการชุมชน ผูน้ าชุมชน เป็นประจ าทกุปี  

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1. การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ขององคก์รชุมชนเป็นภารกจิหลกัทีส่ าคญัในการ พฒันาสงัคม
ทัง้ชุมชนทีจ่ดทะเบยีนตามระเบยีบของกรุงเทพมหานคร และควรพฒันาไปถงึกลุ่มชุมชนทีม่ไิดม้กีารจดทะเบยีน
ตามระเบยีบดงักล่าว โดยใหม้กีารพฒันากระบวนการใหเ้กดิประโยชน์กบัการบรหิารสงัคมเมอืงหลวงอย่าง
กรุงเทพมหานคร ตามหลกักระบวนการการมสีว่นร่วมระหว่างประชาชนกบัภาครฐั 
  2. กรุงเทพมหานคร โดยส านักพฒันาสงัคมควรทบทวนรูปแบบในการด าเนนิการ เพื่อใหผ้ลลพัธ์
จากการด าเนนิการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์กจิกรรมสามารถส่งผลไปสู่ผลสมัฤทธิไ์ดอ้ย่างคุม้ค่าเป็นรูปธรรมที่
ชดัเจน 
  3. ผลการด าเนินการ ส านักงานเขต และส านกัพฒันาสงัคม ไดจ้ดัประชุม อบรมสมัมนาและศกึษา
ดูงานตามงบประมาณทีไ่ดร้บัเป็นประจ าทุกปี ในกลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่มเดมิๆ 
 
 
 
 
  7. แนวทางการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพ่ือขจดัความยากจนอย่างยัง่ยืน 
  การด าเนินงาน 
   7.1 ดา้นกายภาพ เปลีย่นชื่อกจิกรรมจากเดมิ ศูนยบ์รหิารเงนิออมครอบครวัและแกไ้ขปัญหา
หนี้สนิ โดยทุกส านกังานเขตมพีืน้ทีจ่ดัตัง้เป็นศูนยบ์รกิารงานประจ าทุกส านักงานเขต  มอีาสาสมคัรดูแลงานดา้นนี้ 2 
คน/ศูนย ์
   7.2 กจิกรรมหลกั ส านักงานเขตเขา้หากลุ่มเป้าหมายจากชมุชนและโรงเรยีนในพืน้ทีเ่ขต
เพื่อใหค้วามรู ้ค าแนะน า แนวทางของกจิกรรม ส่วนส านกัพฒันาสงัคมไดร้บังบประมาณประจ าปี เพื่อจดัการ
ประชุมกลุ่มเป้าหมายจากส านักงานเขตทุกเขต โดยวทิยากรมาใหค้วามรูต้ามแนวทางกจิกรรม พรอ้มจดัหา
เอกสารและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 
   7.3 การบรหิารจดัการ ส านักงานเขตโดยอาสาสมคัรประจ าศูนยส์องคน และนกัพฒันา 
สงัคมเจา้ของเรื่องเป็นหลกัในการหาเป้าหมายเพื่อใหค้ าแนะน าตามแนวทางกจิกรรม ส่วนส านกัพฒันาสงัคม 
มภีารกจิในการตดิตามประเมนิผล  
    
  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1. กรุงเทพมหานคร โดยส านักพฒันาสงัคมควรทบทวนบทบาท อ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
 ว่ากจิกรรมนี้เป็นภารกจิโดยตรงตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ เพือ่ใหก้จิกรรมสามารถบรรลุไปสู่ผลสมัฤทธิไ์ดอ้ย่าง
คุม้คา่และเป็นรูปธรรมทีช่ดัเจน หากไม่ใช่กจิกรรมทีต่อ้งด าเนินการควรยกเลกิ 
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  2. กจิกรรมทีด่ าเนินการในปัจจุบนั ไม่ปรากฏผลสมัฤทธิท์ีช่ดัเจน เพราะวธิกีารทีใ่ชไ้ม่สามารถ
ส่งผลใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคไ์ด ้

 
8. การบริหารจดัการโรงเรียนฝึกอาชีพกรงุเทพมหานคร 
โรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร เป็นสถานการศกึษา มหีนา้ทีผ่ลติแรงงาน พฒันาฝีมอืแรงงาน 

ยกระดบัการศกึษาวชิาชพี ส่งเสรมิการประกอบอาชพีอสิระ ส่งเสรมิการมงีานท า เป็นศูนยส์ารสนเทศตลาดแรงงาน 
การบรหิารจดัการ ใชง้บประมาณกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 59.2 ลา้นบาท ในการจดัหา
ผูม้คีวามช านาญเฉพาะทางมาใหค้วามรู ้จดัหาวสัดุอุปกรณ์ ในการเรยีนการสอน จดัหาสถานทีท่ีเ่หมาะสมในการ
จดัการเรยีนการสอน การฝึกปฏบิตัจิรงิ  

ส านักพฒันาสงัคมไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัดิา้นการประกนัคุณภาพ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบและประเมนิคุณภาพโรงเรยีน ใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาการจดัการศกึษา วางแผน
ปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพโรงเรยีน ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นผูค้วบคุมการ ปฏบิตังิานของบคุลากรภายใน
โรงเรยีน จดัท าแผนการเรยีนการสอน ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และผูเ้รยีนในแต่ละพืน้ที ่

การจดัหลกัสตูรการสอนจะมหีลกัสตูรเบื้องตน้ และต่อยอดไปในระดบัสงูขึน้ เพื่อใหส้ามารถ
ประกอบอาชพีได ้เป็นการสรา้งงานสรา้งอาชพี และมกีารประเมนิผล ฝึกประสบการณ์วชิาชพี เมื่อจบหลกัสตูรแลว้
มปีระกาศนียบตัรรบัรอง และมสีายอาชพีทีเ่ปิดทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานตามหลกัสตูรของการพฒันาฝีมอื
แรงงาน เพิม่โอกาสในการมงีานท าและค่าจา้งคา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรม 

แนวทางการส่งเสริมอาชีพครบวงจร 
มกีารปรบัปรุงหลกัสตูร และวชิาทีจ่ะสอนใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน และ
ครบวงจร 

เช่น วชิาศลิปหตัถกรรมและเครื่องประดบั จะมหีลกัสตูรตัง้แต่ท าตวัเรอืน ตรวจสอบวเิคราะหอ์ญัญมณี การ
เจยีระไนพลอย ดูกระบวนการผลติทุกขัน้ตอน จดัใหม้ศูีนยส์่งเสรมิอาชพีครบวงจร 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1. ควรมกีารส ารวจหลกัสตูรทีไ่ม่เป็นทีน่ิยม ไม่เป็นทีต่อ้งการของตลาดปัจจุบนั และควรปรบัเปลีย่นให้
เหมาะสม 
  2. ควรจดัใหม้กีารส่งเสรมิความรูใ้หแ้กข่า้ราชการครูผูส้อนไดต้ามววิฒันาการ เพื่อใหส้ามารถ
ปฏบิตักิารสอนในสาขาวชิาชพีทีเ่หมาะสมในตลาดแรงงาน 
  3. ตอ้งก าหนดเป้าหมายและมกีารตดิตามประเมนิผลทีช่ดัเจน 
  4. ควรมแีนวทางจดัแสดงผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาสู่สาธารณะ 

- พจิารณาการยกระดบัโรงเรยีนฝึกอาชพีใหส้อดคลอ้งกบัแผนปฏริูปประเทศ ทบทวนกระบวนการ
ด าเนินการของส านัก 
  - หลกัสตูรทีท่ ามาแลว้เป็นระยะเวลานาน หรอืแต่สถานการณ์ปัจจุบนัอาจมภีาคส่วนอืน่ด าเนนิการ
แลว้ กรุงเทพมหานครควรยกเลกิหลกัสตูร หรอืปรบัปรุงหลกัสตูรใหท้นัสมยั  
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9. ลานกีฬา บ้านหนังสือ และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรงุเทพมหานคร   
คณะกรรมการฯ ได้ตดิตามการบรหิารจดัการ ความคุม้คา่ ความมปีระสทิธภิาพการใชจ้า่ย

งบประมาณ 
ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัลานกฬีา  บา้นหนงัสอื และพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานคร โดยสรปุผลการตดิตาม  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 

1. ลานกฬีา และสโมสรกฬีา  59,330,690 บาท 

2. บา้นหนังสอื    52,894,455 บาท 

3. พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่   12,381,240 บาท 
 รวม            124,606,385 บาท 
 

9.1 ลานกีฬา 
 ลานกฬีาด าเนินการภายใตก้ารบรหิารจดัการโดยส านกังานเขตเดมิมจี านวน ทัง้สิน้  

1,128 ลาน แบ่งเป็นลาน A 130 ลาน, ลาน B 187 ลาน ลาน C 811 ลานประกอบดว้ย 
 - ลาน A อยู่ในโรงเรยีน 18 ลาน ชุมชน 64 ลาน สาธารณะ 48 ลาน รวม 130 ลาน 
 - ลาน B อยู่ในโรงเรยีน 51 ลาน ชุมชน 122 ลาน สาธารณะ 14 ลาน รวม 187 ลาน 
 - ลาน C อยู่ในโรงเรยีน 316 ลาน ชุมชน 438 ลาน สาธารณะ 57 ลาน รวม 811 ลาน  

ข้อสงัเกตของคณะกรรมการฯ 
  คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าลานกีฬาที่มีอยู่กระจดักระจาย ส่วนใหญ่พื้นที่ใช้ประโยชน์มี
จ ากดั  
มปีรมิาณมากเกนิความจ าเป็น และยากในการบรหิารจดัการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ เนื่องจากท าให้มี
ขอ้จ ากดัในการใชป้ระโยชน์ของประชาชนหลายประการ จงึเหน็ควรมกีารปรบัปรุงลานกฬีา โดยในพืน้ที ่แต่ละเขต
ควรปรบัปรุงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ของลานกีฬาให้เป็นมาตรฐาน โดยให้ค านึงถึงพื้นที่ที่เป็นสาธารณะ เพื่อให้
ประชาชนเขา้ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง โดยพื้นที่ ๑ เขต ควรพจิารณาจดัให้มลีานกีฬา ตามความจ าเป็น
ประมาณ ๓-๕ ลานจดัระบบการบรหิารทีช่ดัเจน เพื่อใหม้กีารพฒันาอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 

   
 9.2 บ้านหนังสือ 
 มทีัง้สิน้ 158 แห่ง  

   1. รูปแบบและสถานทีต่ัง้ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนัมขีอ้จ ากดัไม่เอื้อตอ่การใชป้ระโยชน์ให้
เป็นไป ตามวตัถุประสงค ์มผีูใ้ชบ้รกิารนอ้ย 
   2. ควรพจิารณาปรบัลดจ านวนและพฒันารูปแบบ โดยใหม้สีถานทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณ
เดยีวกนั หรอืใกลเ้คยีงกบัลานกฬีาทีจ่ะพฒันาใหม่ เพือ่ส่งเสรมิใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์มากขึน้ 
 

 9.3 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรงุเทพมหานคร 
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 พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรงุเทพมหานคร มจี านวน 25 แห่งใน 23 เขต ทีก่ารบรหิารจดัการเป็น
อ านาจหน้าที่ความรบัผดิชอบของส านักงานเขต ส านักวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (ส่วนวฒันธรรม) มี
หน้าทีร่บัผดิชอบในการบรหิารจดัการพพิธิภณัฑฯ์ จ านวน 1 แห่ง คอื พพิธิภณัฑบ์า้นจริาย ุ-  พนูทรพัย ์

 
ข้อสงัเกตของคณะกรรมการฯ   

  1. ปัจจุบ ันในแต่ละพื ้นที ่ม ีพ ิพ ิธภ ัณฑ ์ซึ ่งด  าเนินการโดยหน่วยงานภาครฐั และ
ภาคเอกชนอยู่แลว้ จากการตดิตามการด าเนินการพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานคร โดยสภาพทัว่ไปหลายแห่ง
ไม่มลีกัษณะเป็น พพิธิภณัฑ์มพีื้นทีจ่ ากดั และมผีู้เขา้เยีย่มชมน้อยมาก กรุงเทพมหานครควรทบทวนการจดัให้มี
พพิธิภณัฑ ์ทอ้งถิน่กรุงเทพมหานคร เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ทีช่ดัเจนเป็นรูปธรรม 
   2. การด าเนินการที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครขาดการติดตามประเมนิผล ซึ่งเป็นกลไกส าคญั 
ทีจ่ะสะทอ้นให้เหน็ผลการด าเนินการทัง้ด้านการบรหิารจดัการ และการใชจ้่ายงบประมาณ ว่ามปีระสทิธภิาพ และมี
ผลสมัฤทธิต์ามที่ก าหนดไว้หรอืไม่เพยีงใด จงึท าให้การใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมด้านลานกีฬา บ้านหนังสอื 
และพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครไม่เกดิประโยชน์เท่าทีค่วร 

 ในเบื้องต้นโดยคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงนิ การคลงัและติดตามงบประมาณ 
ได้มหีนังสอืน าเรยีนประธานสภากรุงเทพมหานคร ผ่านไปยงัผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งใหพ้จิารณาการ
ด าเนินการ  
   
 คณะกรรมการได้ติดตามการด าเนินการและมีความเห็นเพ่ิมเติม พฒันาประสิทธิภาพของลาน
กีฬา ด้านกายภาพและบริหารจดัการเก่ียวกบับ้านหนังสือ และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรงุเทพมหานคร ดงัน้ี 
 1. กรุงเทพมหานครควรก าหนดรูปแบบมาตรฐานของลานกีฬา  บ้านหนังสือ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นรูปธรรมชดัเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทบทวนจ านวนลานกีฬาที่ควรจะมีมาตรฐานที่
ก าหนดไว ้
 2. ลานกีฬาที่มีอยู่ในปัจจุบนัมีขอ้จ ากดั ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถุประสงค์ ควรยกเลกิโดยเรว็ 
เพื่อมใิหเ้ป็นภาระดา้นงบประมาณ 
 3. คณะกรรมการฯ มอบให้คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการ
พจิารณาความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการตามขอ้ 1  

 
10. โรงเรียนหลกัสูตรการดนตรีกรงุเทพมหานคร 

 ทีค่ณะกรรมการฯ ไดม้ขีอ้สงัเกตเกีย่วกบัโรงเรยีนหลกัสตูรการดนตรกีรุงเทพมหานครดงันี้ 
10.1 ไม่เป็นไปตามภารกจิหลกัของส านกัวฒันธรรม ฯ 
10.2 การจดัการเรยีน การสอน ส านักวฒันธรรม ฯ จดัใหม้กีารเรยีน การสอน ในวนัศุกร ์

และวนัเสารน์ัน้ไม่เหมาะสมเพราะในวนัศุกรน์ักเรยีนตอ้งเรยีนในภาคปกต ิหากเขา้เรยีนในหลกัสตูรนี้จะท าให้
เกดิผลกระทบกบัผลการเรยีนของนกัเรยีนได ้ 

 10.3 ผลสมัฤทธิข์องการด าเนินการตามโครงการไม่ชดัเจนเป็นรูปธรรม 
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 10.4 หากกรุงเทพมหานครมคีวามจ าเป็นที่จะตอ้งจดัใหม้โีรงเรยีนการดนตร ีควรจดัท าเป็น
โรงเรยีนการดนตรทีี่เป็นมาตรฐานของกระทรวงศกึษาธกิาร ปัจจุบนัส านักวฒันธรรมฯ ไดห้ยุดการรบันักเรยีน ตัง้แต่ปี 
2563 แล้ว 

 
11. การบริหารจดัการหอศิลปวฒันธรรมกรงุเทพมหานครและหอสมุดเมือง

กรงุเทพมหานคร 
   11.1 หอศิลปวฒันธรรมกรงุเทพมหานคร 

- คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาใหย้ืน่ญตัตขิอใหส้ภากรุงเทพมหานคร ตัง้คณะกรรมการ
วสิามญั 

ศกึษาการด าเนินงานของหอศลิปวฒันธรรมกรงุเทพมหานคร 
สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการด าเนินงานของหอศลิปวฒันธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร และสรุปผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัฯ สรุปดงันี้ 
หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครก่อสรา้งโดยงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

งบประมาณผูกพนั ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐)  วงเงนิงบประมาณ ๕๐๙,๐๐๐,๐๐ บาท โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้
เป็นองคก์รทีใ่หก้ารศกึษาทางดา้นศลิปวฒันธรรมแก่สงัคม เสรมิสรา้งสนับสนุน เผยแพร่งานดา้นศลิปวฒันธรรม 
  การบรหิารงานของหอศลิปกรุงเทพมหานครไมไ่ดบ้รหิารเองโดยมอบใหมู้ลนิธหิอศลิป
กรุงเทพมหานครเป็นผูด้ าเนินการ กรุงเทพมหานครและมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้
ตกลงท าสัญญาให้สิทธิในตัวอาคารหอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สญัญามกี าหนด ๑๐ ปี  นับตัง้แต่
วนัที ่19 สงิหาคม 2554  

กรุงเทพมหานครและมูลนิธหิอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมไิดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดแห่ง
สญัญาดงักล่าว เนื่องจากมูลนิธฯิ ได้น าพื้นที่ภายในอาคารไปให้บุคคลอื่นเช่าและเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ โดยไม่ได้แจ้ง
กรุงเทพมหานครเพื่อขอความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานครและรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 
๙๖ แห่งพระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และตามขอ้ 7 แห่งสญัญาใหส้ทิธ ิ
ขณะเดยีวกนักรุงเทพมหานครกไ็ม่ได้ก ากบัดูแลใหมู้ลนิธฯิ ปฏบิตัิตามกฎหมายและขอ้สญัญา ไม่เคยแจ้งใหมู้ลนิธิ
ฯ จ่ายค่าตอบแทนรายปีตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา นอกจากนี้กรุงเทพมหานครมีการจดัสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนใหก้บัมูลนิธฯิ มาโดยตลอด  

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามญัฯ 
1. เพื่อใหก้ารบรหิารงานหอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยตาม

วตัถุประสงค ์
ของการจดัตัง้ และกรุงเทพมหานครด าเนินการใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกตอ้งตามกฎหมาย ในกรณีที่
กรุงเทพมหานครจะสนับสนุนเงนิอดุหนุนของกรุงเทพมหานครใหแ้กมู่ลนิธหิอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครตอ้งด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง เงนิอุดหนุนของกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 
2560  
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2. เพื่อใหมู้ลนิธฯิสามารถน างบประมาณทีไ่ดร้บัจากกรุงเทพมหานครไปบรหิารงานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและเกดิความคล่องตวัควรให้มีการแก้ไขสญัญาให้สิทธิในตวัอาคารหอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรงุเทพมหานคร 

3. คณะกรรมการทีป่รกึษาหอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครซึง่ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
แต่งตัง้ ควรไดม้กีารท างานร่วมกนัเพื่อใหก้ารบรหิารงานหอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมปีระสทิธภิาพ 
หรอืปรบัปรุงการท างานเพือ่ใหก้ารบรหิารงานมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

4. เนื่องจากสญัญาการใหส้ทิธใินตวัอาคารหอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่าง
กรุงเทพมหานครกบัมูลนิธหิอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มกี าหนด 10 ปี เริม่สญัญาวนัที ่19 สงิหาคม 
2554 ครบก าหนดสญัญาวนัที ่18 สงิหาคม 2564 กรุงเทพมหานครจงึควรวางแผนการด าเนินการเกีย่วกบัการบรหิาร
จดัการหอศลิปวฒันธรรม 
แห่งกรุงเทพมหานคร อย่างไรกต็าม การบรหิารงานหอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรงุเทพมหานครไม่
จ าเป็นตอ้งด าเนินการเอง เนื่องจากไม่มคีวามเชีย่วชาญดา้นนี้การใหห้น่วยงานหรอืเอกชนมาร่วมบรหิารอาจมปัีญหา
เกีย่วกบักฎหมายร่วมทุน ควรใหอ้งคก์ร หรอืมูลนิธ ิทีม่คีวามรู ้ความสามารถเป็นมอือาชพี มาเป็นผูร้บัสทิธิ
ด าเนินการน่าจะดกีว่า ทัง้นี้ ตอ้งอยู่ในภายใตก้ฎหมายทีม่อียู่ 

5. เนื่องจากพระราชบญัญตัวินิัยการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 มผีลใชบ้งัคบันับแต่วนัถดัจาก
วนั 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วนัที่ 19 เมษายน 2561) คอืมผีลใช้บงัคบัในวนัที ่20 เมษายน 2561  ใชบ้งัคบั
กบัหน่วยงานของรฐัทัง้หมด ซึง่รวมถงึองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และนิยามของค าว่า “เงนินอกงบประมาณ” 
หมายความว่า บรรดาเงนิทัง้ปวงทีห่น่วยงานของรฐัจดัเกบ็ หรอืไดร้บัไวเ้ป็นกรรมสทิธิต์ามกฎหมาย ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั หรอืจากนิตกิรรมหรอืนิตเิหตุ หรอืกรณีอื่นใดทีต่อ้งน าส่งคลงั แต่มกีฎหมายอนุญาตใหส้ามารถเกบ็ไวใ้ช้
จ่ายไดโ้ดยไม่ตอ้งน าส่งคลงั  
ซึง่สญัญา ขอ้ 9 ผูร้บัสทิธยินิยอมจ่ายค่าตอบแทนใหผู้ใ้หส้ทิธิเ์ป็นรายปีเมื่อโยงกบัพระราชบญัญตันิี้แลว้จะเขา้ขา่ย
เป็นรายไดท้ีเ่กดิจากนิตกิรรมการบรหิารงานควรจะมรีายได ้แต่ถา้ไม่มตีอ้งท ารายงาน เพราะเป็นนิตกิรรมสญัญา 
ควรตอ้งมกีารศกึษาใหช้ดัเจนและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

6. การรายงานการใชจ้่ายเงนิของมลูนิธหิอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ควรมกีารรายงาน
ใหส้ภากรุงเทพมหานครทราบ โดยใชร้ายงานของผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญาต เพื่อทีส่ภากรุงเทพมหานครจะไดร้บั
ทราบผลการด าเนินงานของมูลนิธหิอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครดว้ย 

7. ในกรณีที่การบริหารงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด าเนินการตาม
มาตรา 96 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 ในการด าเนินการตอ้งขอ
ความเหน็ชอบจากสภา-กรุงเทพมหานครและรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยและควรใหม้กีารรายงานต่อผูว้่า-
ราชการกรุงเทพมหานคร เพือ่ใหผู้ว้่าราชการกรงุเทพมหานครรายงานสภากรุงเทพมหานครรบัทราบดว้ย 

ข้อสงัเกตของคณะกรรมการฯ 
- กรุงเทพมหานครควรเร่งรดัด าเนนิการตามขอ้สงัเกตของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาการ

ด าเนินงานของหอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  



22 
 

 
12. ศนูยกี์ฬาเยาวชน 
คณะกรรมการฯ ไดย้ืน่ญตัตขิอใหก้รุงเทพมหานครพจิารณาก าหนดแนวทางในการด าเนนิงาน

เกีย่วกบัโรงเรยีนกฬีาใหม้คีวามชดัเจน ในการสภากรุงเทพมหานครสมยัประชุมสามญั สมยัที ่2  (ครัง้ที ่5) 
ประจ าปีพุทธศกัราช 2562 เมือ่วนัพุธที ่22 พฤษภาคม 2562  

จากการตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณของศูนยฝึ์กกฬีาเยาวชน (โรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร) 
3 แห่งไดแ้ก ่ศูนยฝึ์กกฬีาเยาวชนดนิแดง (โรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานครแห่งที่ 1) ศูนยฝึ์กกฬีาเยาวชนธนบุร ี
(โรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานครแห่งที ่2) และศูนยฝึ์กกฬีาเยาวชนมนีบุร ี(โรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานครแห่งที่ 3) 
พบว่า การด าเนินการเกีย่วกบัโรงเรยีนกฬีากรงุเทพทัง้ 3 แห่งดงักล่าว มลีกัษณะดงันี้ 
  1. ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 
  2. ปัจจุบนัยงัไมม่โีครงสรา้งการบรหิารในลกัษณะทีเ่ป็นโรงเรยีนกฬีาตามหลกัเกณฑข์องกระทรวง
การท่องเทีย่วและกฬีา 
  3. ยงัเป็นหน่วยงานในโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร 
  4. การด าเนนิการในปัจจุบนัเป็นเพยีงกจิกรรมการด าเนินงานของศูนยก์ฬีาเยาวชน ส านัก
วฒันธรรม กฬีาและการท่องเทีย่ว รบัผดิชอบในการคดัเลอืกนักเรยีน เมื่อชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 มธัยมศกึษาปีที ่6 
ฝึกสอนกฬีาทีพ่กัคา้งประจ าของนกัเรยีน ฯลฯ และใหน้ักเรยีนเรยีนในหลกัสตูรวชิาสามญัทีโ่รงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานครในชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ถงึมธัยมศกึษาปีที ่6 
  5. เมือ่นักเรยีนจบการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 จะไดร้บัวุฒกิารศกึษามธัยมศกึษาสายสามญั
เท่านัน้ 
  6. ยงัไม่ไดก้ าหนดหลกัสตูรการเรยีนการสอนใหช้ดัเจน 

 
 
 
 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

  กรุงเทพมหานครควรก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเกีย่วกบัโรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานครให้
มคีวามชดัเจน เพื่อใหส้ามารถจดัสรรงบประมาณน าไปพฒันาโรงเรยีนกฬีาใหม้มีาตรฐาน และเมื่อนกัเรยีนส าเรจ็
การศกึษาแลว้ไดร้บัวุฒกิารศกึษาดา้นกฬีา สามารถส่งเสรมิไปสู่ความเป็นเลศิในกฬีาทีม่คีวามถนัด และเป็นอาชพี
ในอนาคตได ้

   
13. ติดตามผลการด าเนินงานของส านักส่ิงแวดล้อม 

13.1 โครงการจดัซ้ือเครื่องจกัรและอปุกรณ์ก าจดัมูลฝอยจากการก่อสร้างและรื้อ
ถอน 

ส่ิงปลูกสร้างและน ากลบัมาใช้ประโยชน์ท่ีศนูยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช 
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ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
- การด าเนนิงานไม่ประสบความส าเรจ็เนื่องจากเศษวสัดุไม่เพยีงพอในการป้อนโรงงานเพราะ 

ขาดการประชาสมัพนัธท์ีด่ที าใหป้ระชาชนไม่ทราบว่ามโีรงงานก าจดัเศษวสัดดุงักลา่ว บางส่วนเหน็ว่าโรงงานอยู่
ไกลไม่คุม้ค่ากบัการขนเศษวสัดุมาทิง้ นอกจากนัน้โรงงานยงัพบปัญหาเรือ่งเศษวสัดุถูกทิง้ปนมากบัขยะทัว่ไป ตอ้ง
น ามาแยกขยะก่อน จงึจะน าเขา้กระบวนการได ้

13.2 โครงการจ้างเหมาเอกชนก าจดัมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย 
  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1.  ผลการศกึษามาจากสถาบนัเดยีวไมม่ขีอ้เปรยีบเทยีบ ราคาจา้งการเกบ็ขนมูล
ฝอย 

สงูกว่าทีอ่ืน่โดยใหเ้หตุผลว่าเป็นการผูกพนัระยะยาว เหน็ว่าควรพจิารณาใหร้อบคอบในวธิกีาร 
2. ควรมมีาตรการในการคดัแยกขยะใหส้มัฤทธิผ์ลเสยีก่อนทีโ่ครงสรา้งเตาเผามูล

ฝอย 
จะแลว้เสรจ็เพราะเตาเผามูลฝอยสรา้งดว้ยงบประมาณทีม่รีาคาสงูหากมขียะเปียกปะปนจะท าใหอ้ายกุารใชง้าน
ของเตาเผาสัน้ลง ควรค านึงถงึความคุม้ค่าและประโยชน์สูงสุดดว้ย 

 13.3 การเช่ารถเกบ็ขนมูลฝอย รถกวาดดดูฝุ่ นเพื่อท าความสะอาดถนน 
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

- ควรพจิารณาถึงสดัส่วนระหว่างรถเช่า และซื้อและประเภทของการใช้งานใหส้มประโยชน์และ
คุม้ค่า 

   13.4 การปรบัปรงุสวนสาธารณะ 
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

- เมื่อด าเนินการแลว้เสรจ็ควรมกีารดูแลบ ารุงรกัษาอย่างต่อเนื่อง ไมค่วรปล่อยใหท้รุด
โทรม 

การจา้งรกัษาความปลอดภยัดูแลความสงบเรยีบรอ้ยภายในสวนสาธารณะควรปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายอย่าง
เคร่งครดั ควรมมีาตรการส าหรบัผูม้าใชบ้รกิารหอ้งน ้าในสวนสาธารณะ 

 
14. ติดตามการด าเนินงานของสถานธนานุบาลกรงุเทพมหานคร 

- ปัจจุบนัมทีัง้หมด 21 แห่ง รายรบัเกดิจากดอกเบี้ยของประชาชนทีน่ าของมาจ าน า และ
การ 

ประมูลทรพัยห์ลุดจ าน า สถานธนานุบาลไดม้กีารกูเ้งนิจากกองบ าเหน็จบ านาญกรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาใชเ้ป็นทนุ
หมุนเวยีน 
 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1.  สถานธนานุบาลมจีดุแขง็ในเรื่องการคดิดอกเบี้ยต ่ากว่าสถานธนานุบาลทัว่ไป ควรน าประเดน็
นี้ 

มาประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทัว่ไปไดร้บัทราบ เพื่อใหม้กีารน าของมาจ าน ามากขึน้ 
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2. ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง เงนิสะสมไดม้กีารปรบัแกเ้พื่อใหห้น่วยงานการพาณิชย์ 
ของกรุงเทพมหานครสามารถยมืเงนิสะสมได ้

3. ควรเพิม่เรื่องการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรูจ้กัมากขึน้ 
 
15. ติดตามการด าเนินงานของส านักงานพฒันาท่ีอยู่อาศยั 

  - ในปัจจุบนัส านกังานพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัไดร้บัเงนิอุดหนุนจากกรุงเทพมหานครเพือ่เป็นคา่ใชจ้่าย
ในการบรหิารจดัการจ านวน 8,036,500 บาท 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
- สภากรุงเทพมหานครไดเ้คยใหค้วามเหน็หากตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบของการพาณิชยต์อ้งมกีาร 

ปรบัโครงสรา้งใหม่และตอ้งสรรหาผูบ้รหิาร หากตอ้งการใหเ้ป็นสวสัดกิารกใ็หข้ึน้อยู่กบัส านักงานการเจา้หนา้ที่ 
 
16. ติดตามการด าเนินงานของส านักงานตลาดกรงุเทพมหานคร และกองอ านวยการ

ตลาดนัดกรงุเทพมหานคร 
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
- กองอ านวยการตลาดนดัตัง้ขึน้โดยไม่มกีฎหมายรองรบั ควรมกีารควบรวมกบัส านกังานตลาด 

กรุงเทพมหานคร ซึง่ขณะนี้สภากรุงเทพมหานครไดเ้หน็ชอบขอ้บญัญตัสิ านกังานตลาด พ.ศ. 2562 ควบรวมแลว้ 
 
17. ติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขตในกลุ่มกรงุเทพเหนือ  
- คณะกรรมการฯ ไดม้กีารตดิตามการด าเนนิงานของส านกังานเขตในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

ประกอบดว้ย 
ส านักงานเขตจตุจกัร บางซื่อ ลาดพรา้ว หลกัสี ่ดอนเมอืง สายไหม และบางเขน ดงันี้ 

17.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ปัญหาอปุสรรค  
- บางรายการผูร้บัจา้งเพกิเฉยไม่ปฏบิตัติามสญัญา 
- หลายรายการผูเ้สนอราคาเสนอราคาต ่ากว่าราคางบประมาณมากและบางครัง้เป็นผูท้ิง้

งาน 
 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. ควรก าหนดแนวทางในการจา้งบรษิทัเขา้มาด าเนินงานกบักรุงเทพมหานคร โดยใหม้ี

การตรวจคุณสมบตัขิองผูบ้รหิารบรษิทัประวตักิารด าเนินงาน หากพบว่าเคยมปัีญหาในการด าเนินงาน กค็วรมสีทิธิ
ในการไม่ว่าจา้งได ้เนื่องจากจะท าใหห้น่วยงานราชการเสยีงบประมาณ และประชาชนเสยีประโยชน์ในการใชง้าน 
   2. ควรเพิม่ความเขม้งวดเรื่องการตรวจรบั/การควบคุมงาน กรณีทีผู่เ้สนอราคามกีารเสนอ
ราคาต ่ากว่าราคากลางมาก เนื่องจากอาจท าใหส้ิง่ทีจ่ะไดร้บัอาจมคีุณภาพต ่าไปดว้ย 
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   3. เมื่อมกีารก่อสรา้ง ปรบัปรุงถนน ตรอก ซอย เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ขอใหเ้ขม้งวดใหผู้้
รบัจา้งท าความสะอาดทอ่ระบายน ้าใหเ้รยีบรอ้ย เนื่องจากหากไม่มกีารท าความสะอาดจะท าใหม้ปัีญหาในการ
ระบายน ้าในพืน้ที ่
   4. การขุดลอกคลองควรมกีารตรวจสอบปรมิาณดนิทีขุ่ดลอกใหเ้ป็นไปตามทีไ่ดร้บั
งบประมาณ 

 5. ควรมกีารปรบัปรุงราคามาตรฐานและราคากลางใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัเพื่อ

สามารถด าเนินการตามโครงการได ้

 

 

 17.2 การจดัเกบ็รายได้ 
 ปัญหาอปุสรรค 
 - สภาพเศรษฐกจิ 
 - สถานีบรกิารน ้ามนัปิดกจิการ หรอืปิดปรบัปรงุ 
 - ประมาณการของส านกัการคลงัไม่สอดคลอ้งกบัฐานภาษทีีส่ านกังานเขตจดัเกบ็ได้ 
 - การจดัเกบ็ภาษป้ีายทีม่กีารเคลือ่นทีไ่ดเ้ป็นปัญหาในการด าเนินงานมา 
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. หน่วยงานควรเขม้งวดเกีย่วกบัเรื่องการจดัเกบ็ภาษคีอนโดมเินยีมและป้ายเคลื่อนทีไ่ด ้
เพื่อ 

เป็นการเพิม่รายไดใ้นการจดัเกบ็ภาษ ี
2. รายการคา่ธรรมเนยีมค่าใบอนุญาตและค่าปรบัแต่ละเขต ควรด าเนนิการในแนวทาง 

เดยีวกนั เช่น คา่ใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน 
 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. การใชจ้่ายงบประมาณตอ้งมแีผนงาน แผนเงนิ หากไดร้บังบประมาณแลว้ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้
ผูเ้สยีประโยชน์คอืประชาชน การขอตัง้งบประมาณแลว้ใชไ้ม่หมดอาจเกดิจากการค านวณทีเ่กนิความเป็นจรงิขอให้
พจิารณาอยา่งรอบคอบ 

2. หน่วยงานควรจดัท าทะเบยีนทรพัยส์นิจะไดท้ราบถงึอายกุารใชง้านไม่ผดิพลาดในการขอ
งบประมาณ 
เช่น กรณีการเดนิสายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงเรยีนประชาอุทศิ (จนัทาบอนุสรณ์) เมื่อไดร้บังบประมาณด าเนินการแต่ตอ้ง
รือ้ถอนอาคารเนื่องจากอาคารทรุดโทรม 

3. กรุงเทพมหานครด าเนินการเบกิจ่ายงบประมาณโดยไม่มกีฎหมายรองรบั เช่น กรณี 
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หอศลิปวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนพเิศษในกรณีเกดิสาธารณภยัในกรุงเทพมหานคร การสนับสนุน
งบประมาณใหก้รมการขนส่งทางบก เพือ่ด าเนินการจดัเกบ็ภาษรีถยนต์และลอ้เลื่อนใหก้รุงเทพมหานคร เงนิสนับสนุน
กจิการต่าง ๆ ของต ารวจจราจร เรือ่งเหล่านี้ไดม้ขีอ้บญัญตัเิงนิอุดหนุน พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายรองรบัใหช้ดัเจนและ
ถูกตอ้ง 

4. พืน้ทีก่รุงเทพมหานครมทีีด่นิทีเ่ป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิทีใ่ชป้ระโยชน์ร่วมกนั แต่ขณะนี้
ไม่ไดใ้ช ้
ประโยชน์ร่วมกนัแลว้แต่ยงัไมไ่ดด้ าเนินการถอนสภาพอกีเป็นจ านวนมาก กรุงเทพมหานครควรส ารวจและ
พจิารณาด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวธิปีฏบิตัเิกี่ยวกบัการถอน สภาพการจดัท า
ทะเบยีนและการจดัหาผลประโยชน์ในทีด่นิของรฐัตามประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2550 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  18.   ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานเขตในกลุ่มกรงุเทพเหนือ 

เรื่อง การติดตาม/ข้อสงัเกต 
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ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพ
เหนือ ประกอบด้วย ส านักงาน
เขตจตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว 
หลักสี่ดอนเมือง สายไหม และ
บางเขน 
 
ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 
 
 

 

 
 
 
 
 
- กรณีการประกวดราคาแล้วได้บริษัทที่เสนอราคาต ่ากว่าราคากลางมาก

กรุงเทพมหานครควรมหีลกัเกณฑ์ว่าหากผู้รบัจ้างประมูลราคาได้ต ่ากว่ากี่
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปควรยกเลกิ แล้วด าเนินการใหม่มเิช่นนัน้อาจจะเป็นภาระ
ของหน่วยงานภายหลัง กรณีผู้ร ับจ้างทิ้ งงานเนื่ องจากไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

- กรณีรายการทีผู่ร้บัจา้งด าเนินการล่าชา้ไม่เป็นไปตามแผนขอใหม้กีารเร่งรดั
หากผดิสญัญาใหด้ าเนินการปรบัไปตามสญัญา 

- กรณีรายการที่มกีารเสนอต ่ากว่าราคากลางมากขอใหผู้้ควบคุมงานดูแลการ
ท างานของผู้ร ับจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่ อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
วตัถุประสงคไ์ดคุ้ณภาพ รวมทัง้เรื่องปัญหาการทิง้งาน 

- การด าเนินการใด ๆ ที่ต้องเกี่ยวเนื่องก าหนดกับหน่วยงานภายนอกควร
ตอ้งมกีารประสานงานกนัอย่างใกล้ชดิ และชดัเจนเนื่องจาก จะมผีลกระทบ
กบังบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร 

- ควรออกเป็นระเบียบหรือข้อบังคบั ส าหรบักรณีที่หน่วยงานภายนอกจะ
ด าเนินการใด ๆ  ในพื้นที่ของส านักงานเขต ควรมกีารแจ้งให้ส านักงานเขต
พื้นที่ได้รบัทราบและควรน าเรื่องของระเบียบ หรอืขอ้บงัคบัมาบงัคบัใช้อีก
ชัน้หนึ่ง 

- หน่วยงานมกัมปัีญหาเกีย่วกบัการประสานงานกบัหน่วยงานสาธารณูปโภค
ดงันัน้ควรมกีารวางแผนที่ด ีอีกทัง้ควรใช้วธิกีารประสานเป็นการภายในอีก
ทางหนึ่งดว้ย 

- เงินเหลือจ่ายจากการด าเนินการปรับปรุงต่ างมีจ านวนมาก ควรให้
หน่วยงานสามารถน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ตามความจ าเป็นได ้

- กระบวนการในการจดัซื้อจดัจ้างพบว่า มีการ เสนอราคาต ่ากว่าราคา
กลางมาก  
ซึง่หากต ่ากว่ารอ้ยละ 15 ตอ้งแจง้ใหส้ านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิทราบ 

- หน่วยงานควรมแีนวทางในการขอจดัสรรงบประมานให้ชดัเจน ควรท าแผน
และส ารวจล่วงหน้าไม่ต้องมาแก้ไขสญัญาเนื่องจากที่ผ่านมาบางรายการมี
เงินเหลือจ่ ายจ านวนมากท าให้หน่วยงานที่มีความจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณและประชาชนผู้รอรบับริการเสยีประโยชน์ และควรส ารวจว่ามี
ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องสาธารณูปโภค หรือไม่  หากมีให้ประสาน
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หน่วยงานสาธารณูปโภคก่อน 

- การประมานราคากลาง ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจดัซื้อจดัจ้าง และการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560
เพื่อใหถู้กตอ้งและใกลเ้คยีงทีสุ่ดตามกฎหมาย 
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ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ
รายการค่าซอ่มแซมโรงเรยีนมขีอ้จ ากดั
บางกรณีโรงเรยีนเกดิความช ารดุเสยีหาย
ทีต่อ้งด าเนินการในลักษณะการปรบัปรุง
ไม่ใช่ซ่อมแซมเฉพาะจุด 
ไม่สามารถใชง้บประมาณรายการดงักล่าว
ได ้
 
การจดัเกบ็รายได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควรพิจารณาปรบัประเภทรายจ่ายให้การด าเนินการมีความคล่องตัว
สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
 
 

 
- ไดม้กีารเสนอแนวทางในการเพิม่รายไดใ้หก้รุงเทพมหานคร 3 แนวทาง ดงันี้ 
1. ภาษทีีม่กีฎหมายอยู่ใหอ้ านาจกรุงเทพมหานครจดัเกบ็อยูแ่ลว้ ขอให้

เร่งรดัจดัเกบ็ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
2. ในกรณีที่มีกฎหมายให้อ านาจแต่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันให้

ด าเนินการแก้ไข กฎหมายใดที่กรุงเทพมหานครสามารถแก้ไขเอง
ได ้ใหเ้ร่งด าเนินการ 

3. หากต้องแก้ไขแต่เป็นพระราชบัญญัติ ควรด าเนินการผลักดันให้
เป็นไปตามกระบวนการ เพื่อเสนอผูม้อี านาจในการแกไ้ขต่อไป 

- การจดัเก็บรายได้โดยเฉพาะเรื่องภาษีน ้ามนั ต้องจดัเก็บให้ได้เต็ม
จ านวน และควรมกีารตรวจสอบว่ารายงานตรงกบัการทีข่ายไดจ้รงิ 

           หรอืไม ่
 

          สภากรุงเทพมหานครได้ด าเนินการให้มกีาร 
- ออกขอ้บญัญตัิกรุงเทพมหานคร เรื่อง ส านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2562 โดยให้ส านักงานตลาดกรุงเทพมหานครมีหน้าที่รวมไป
ถงึตลาดนัด หรอืตลาดอื่น ๆ ทีจ่ดัตัง้ตามระเบยีบกรุงเทพมหานคร 
โดยควบรวมกองอ านวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร และตลาดที่
อยู่ในก ากับของกองอ านวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานครเป็น
หน่วยงานในสงักดัส านักงานตลาด 

- ควรมีการปรบัโครงสร้างและค่าตอบแทนบุคลากร ให้เหมาะสมใน
หลักการของการพาณิชย์ นอกจากนี้คุณสมบัติของผู้อ านวยการ 
กรรมการอ านวยการตามขอ้บญัญตัฯิ จะก าหนดคุณสมบตัคิ่อนขา้ง
สงูเพื่อใหไ้ดผู้ม้คีุณภาพมาบรหิารงานการพาณิชย์ 

- ตลาดเอกชน แม้จะมีค่าเช่าสูง แต่มีผู้เช่าและผู้ใช้บริการจ านวนมาก 
ส านักงานตลาดควรหาวธิบีรหิารจดัการและแผนด าเนินการเพื่อให้มี
ก าไรเพิม่ขึน้  
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19. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 และการจดัเกบ็รายได้ของส านักงานเขต 

ในกลุ่มกรงุเทพเหนือ (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562) 

 

 
 
 
 

 หน่วยงาน 

งบประมาณปี 2562 
การกนัเงินเหล่ือมปี 2562 ไว้เบิก

เหลื่อมปี 2563 

งบประมาณ
ท่ีได้รบั 

งบประมาณ
หลงัปรบั
โอน 

เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

อนุมติักนัเงิน 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ 

จ านวน
รายการ/
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1 ส านักงานเขตจตุจกัร 540,198,000 446,597,243 414,273,369.93 92.76 32,323,873.07 27 29,295,589.74 

2 
ส านักงานเขต

ลาดพรา้ว 

375,002,000 306,662,247 277,178,906.29 90.39 29,483,340.71 9 29,402,142.67 

3 ส านักงานเขตหลกัสี่ 338,958,000 279,713,537 264,644,938.39 95 15,068,598.61 26 12,471,643.50 

4 ส านักงานเขตบางซื่อ 336,021,000 282,240,713 259,061,768.53 91.79 23,178,944.47 15 22,745,433.79 

5 ส านักงานเขตบางเขน 390,354,000 335,006,596 313,902,526.60 93.70 21,104,069.40 24 20,038,669 

6 
ส านักงานเขตสาย

ไหม 

396,065,000 331,236,728 321,844,596.46 97.16 9,392,131.54 10 7,510,153 

7 
ส านักงานเขตดอน

เมอืง 

389,048,000 325,297,727 324,653,844.96 99.80 643,882.04 7 547,981 

ผลการจดัเกบ็รายได้ทุกประเภท ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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เรื่อง การติดตาม/ข้อสงัเกต 

 
ส านักส่ิงแวดล้อม 
- โครงการจ้างเหมาเอกชนก าจดั 
มูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย 
 
 

 
      - ผลการศกึษาจากสถาบนัเดยีวไม่มขีอ้เปรยีบเทยีบ ราคาจา้งสงู 
โดยใหเ้หตุผลว่าเป็นการผูกพนัระยะยาวเหน็ว่าควรพจิารณาให้
รอบคอบในเรือ่งของวธิกีาร 
     - บางโครงการมกีารใชว้ธิกีารจ่ายขาดเงนิสะสมไปกอ่สรา้ง โดย
เสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร แตไ่ดม้กีารเสนอเป็น 2 วาระ วาระแรก

ล าดบั หน่วยงาน 
ปี 2561 ปี 2562 

หมาย
เหต ุ

ประมาณการ 
รายรบั 

ณ 30 ก.ย. 61 
คิดเป็นร้อย

ละ 
ประมาณการ 

รายรบั 
ณ 30 ก.ย. 62 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 

1 ส านักงานเขตจตุจกัร 1,086,201,000 863,046,402.95 79.46 1,033,118,400 946,704,078.50 91.64  

2 
ส านักงานเขต

ลาดพรา้ว 
141,809,000 194,606,275.26 137.23 145,280,500 

206,675,544.70 142.26  

3 ส านักงานเขตหลกัสี่ 321,774,800 279,346,662.47 86.81 236,038,590 298,165,390.79 126.5  

4 ส านักงานเขตบางซื่อ 214,465,500 223,200,268.18 104.07 211,965,500 228,229,686.88 107.67  

5 ส านักงานเขตบางเขน 234,121,500 255,696,271.45 109.21 231,234,722.56 255,794,927.35 110.62  

6 ส านักงานเขตสายไหม 107,518,706 157,617,216.65 146.60 107,437,000 116,174,114.55 108.13  

7 
ส านักงานเขตดอน

เมอืง 
231,665,800 316,297,651.64 132.22 223,192,300 

294,220,871.21 131.82  
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- โครงการจดัซ้ือเครื่องจกัรและ
อปุกรณ์ก าจดัมูลฝอยจากการก่อสร้าง
และรื้อถอนส่ิงปลูกสร้างและน า
กลบัมาใช้ประโยชน์ท่ีศนูยก์ าจดัมูล
ฝอยอ่อนนุช 
 
 
     - การเช่ารถเกบ็ขนมูลฝอย รถ
กวาดดดูฝุ่ นเพื่อท าความสะอาดถนน 
รถน ้าไปรดน ้าต้นไม ้
 
 
 
 

เป็นขอ้บญัญตังิบประมาณจากการจา่ยขาดเงนิสะสม อกีวาระหนึ่งเป็น
การขออนุมตัจิ่ายขาดเงนิสะสม ซึง่ถอืว่าเป็นการเรยีงล าดบัทีผ่ดิ ท าให้
ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครตอ้งถอนเรื่องกลบัไป ต่อมามกีารเสนอ
เป็นโครงการโดยขอใชง้บกลาง แลว้มรีะยะเวลาด าเนนิการถงึ 24 ปี  ซึง่
มปีระเดน็ว่าผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครสามารถน างบกลางมา
ด าเนินการเช่นนี้ไดห้รอืไม่ 
     - กรุงเทพมหานครมกีารตัง้โครงการทีม่ลีกัษณะระยะเวลานาน ซึง่
เหน็ว่าเป็นการตัง้งบประมาณทีไ่ม่ถูกตอ้ง เนื่องจากจะมกีาร
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา อาจท าใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารโครงการได้ 
 
 
     - การด าเนินงานไม่ประสบความส าเรจ็เนื่องจากเศษวสัดไุม่เพยีงพอ
ในการป้อนโรงงาน เพราะขาดการประชาสมัพนัธท์ีด่ ีท าใหป้ระชาชนไม่
ทราบว่ามโีรงงานก าจดัเศษวสัดุดงักลา่ว บางสว่นเหน็ว่าโรงงานอยูไ่กล
ไม่คุม้คา่กบัการขนเศษวสัดมุาทิง้ และยงัพบปัญหาเรื่องเศษวสัดุถกูทิง้
ปนมากบัขยะทัว่ไป ตอ้งน ามาแยกขยะก่อน จงึจะเขา้กระบวนการได้ 
 
     - ควรพจิารณาประเภทการใชง้านใหส้มประโยชน์และคุม้คา่ 
พจิารณาถงึสดัส่วนระหว่างรถเช่าและซื้อ เช่น บางครัง้การเชา่
รถบรรทุกน ้าตอ้งด าเนินการทกุวนั ฝนตกกต็อ้งรดน ้าตน้ไมเ้พื่อให้
เป็นไปตามสญัญาเช่า 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  20. ติดตามการด าเนินงานของส านักการโยธา 
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   20.1 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงคโ์รงพยาบาลราชพิพฒัน์ 
  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดม้กีารขอเบกิจ านวน 15 ครัง้ เป็นเงนิ 78,100,571.57 บาท 

เงนิคา้งจ่าย 18,194,966.45 บาท วางแผนไวค้ดิเป็นรอ้ยละ 77.28 ด าเนินการได ้คดิเป็นรอ้ยละ 32.44 ด าเนินการ
ชา้กว่าแผนคดิเป็นรอ้ยละ 44.84 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ 152,000,000.-บาท วางแผนไวค้ดิเป็นรอ้ยละ 
82.15 ด าเนินการไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 33.30 ด าเนินการชา้กว่าแผนคดิเป็นรอ้ยละ 48.85 

เหตุผล เนื่องจากมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงรูปแบบการก่อสรา้ง เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัประโยชน์ใช้
สอยตาม 

ลกัษณะการใชง้านของโรงพยาบาล 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 220,552,400.-บาท 

  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1. คาดว่าการด าเนนิงานจะแลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีไ่ดม้กีารขอขยายไว ้
  2. ในการออกแบบการกอ่สรา้งใด ๆ ตอ้งมกีารประสานงานกบัผูท้ีจ่ะใชป้ระโยชน์ดว้ย เช่นในกรณี
นี้เกดิจากการขาดการประสานงานระหว่างผูอ้อกแบบกบัผูใ้ชง้าน (คอืแพทย)์ จงึท าใหต้อ้งมกีารเปลีย่นแปลง
รูปแบบการก่อสรา้ง ส่งผลใหเ้สยีประโยชน์ในการใชง้านภายในก าหนด อกีทัง้เรือ่งของการเสยีเวลา และ
งบประมาณในการกอ่สรา้ง 
  ต่อมาคณะกรรมการฯ ไดม้กีารตดิตามความคบืหน้าในการด าเนินงานเกีย่วกบัเรื่องต่างๆ ดงันี้ 
  1. สาเหตุของความล่าชา้ของโครงการทีท่ าใหไ้ม่เป็นไปตามเงื่อนไขสญัญา 
  2. การเบกิจ่ายเงนิเป็นไปตามงวดสญัญาหรอืไม่ 
  3. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนนิโครงการ  

ผูแ้ทนของส านักการโยธาเป็นผูใ้หข้อ้มูล ในฐานะผูด้ าเนินการและควบคมุการก่อสรา้งดงันี้  
วตัถปุระสงคข์องโครงการ เพื่อเพิม่ศกัยภาพของโรงพยาบาลใหเ้พยีงพอต่อการบรกิาร

ประชาชนดา้น 
การแพทยแ์ละการรกัษาพยาบาล ในพืน้ทีฝั่ง่ธน 

ลกัษณะของงาน ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคโ์รงพยาบาลราชพพิฒัน์ อาคาร ค.ส.ล. สงู 7 ชัน้ 
ดาดฟ้า 

1 ชัน้ชัน้ใตด้นิ1 ชัน้ จ านวน 1 หลงั พรอ้มงานระบบงานครุภณัฑป์ระกอบอาคาร และงานปรบัปรุงบรเิวณภูมิ
สถาปัตยกรรมโดยรอบอาคาร 

ขนาดโดยประมาณ อาคารกวา้ง 23.40 เมตร ยาว 73 เมตร พืน้ทีร่วมทัง้อาคาร 17,940 
 ตารางเมตร มทีีจ่อดรถรวมในอาคาร 83 คนั 
  เจ้าของโครงการ ส านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
  ผู้ออกแบบ ส านักงานออกแบบ ส านักการโยธา 
  ผู้ควบคมุการก่อสร้าง กองควบคมุการก่อสรา้ง ส านกัการโยธา 
  ผู้รบัจ้าง บรษิทั สยามกรกจิ ก าจดั 
  งบประมาณการก่อสร้าง 388,499,999.97 บาท 
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  สญัญาเลขท่ีสนย.12/2560 ลงวนัที ่15 มนีาคม 2560 สญัญาแกไ้ข เพิม่เตมิ(ครัง้ที ่1) ลงวนัที ่  
12 กนัยายน 2562 
  เร่ิมด าเนินการ วนัที ่16 มนีาคม 2560 
  ระยะเวลาก่อสรา้ง 960 วนั 
  สิน้สุดสญัญาวนัที ่31 ตุลาคม 2562  
  ผลงานนับถึง วนัพุธที ่18 กนัยายน 2562 

ผลงานถึงสปัดาห์ท่ีมีการประชุมครัง้น้ี คดิเป็นรอ้ยละ 75.46 (แผนงานถงึสปัดาหน์ี้คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ปรบั 

แผนงานก่อสร้างครัง้ท่ี 1 เมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ2์561 
  ผลงานช้ากว่าแผน คดิเป็นรอ้ยละ 24.54 

เบิกเงินไปแล้ว 20 ครัง้ รวมเป็นเงนิ 288,497,834.46 บาท(คดิเป็นรอ้ยละ 74.26)  คงเหลอื 
100,002,165.51 บาท (คดิเป็นรอ้ยละ 25.74) 

ความก้าวหน้า ก่อสรา้งงานโครงสรา้งคดิเป็นรอ้ยละ 100 เป็นเรื่องของการกอ่สรา้งงาน
สถาปัตยกรรม 

ไดผ้ลงานคดิเป็นรอ้ยละ 60 กอ่สรา้งงานระบบประกอบอาคารได้ผลงานคดิเป็นรอ้ยละ 90 กอ่สรา้งงานภูมสิถาปัตย ์
ไดผ้ลงานคดิเป็นรอ้ยละ 50 คาดว่างานแลว้เสรจ็ในเดอืนธนัวาคม 2562 

ปัญหาอปุสรรค มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงรูปแบบการก่อสรา้งเพื่อใหเ้หมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย
ตาม 

ลกัษณะการใชง้านของโรงพยาบาล ปัจจุบนัปัญหาไดยุ้ตลิงทัง้หมดแลว้ 
  งานท่ีท าอยู่ในปัจจุบนั 
   - งานโครงสรา้งส่วนเพิม่เตมิทีม่กีารแกไ้ขส่วนดาดฟ้า ซึง่จะเร่งรดัใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
เดอืนพฤศจกิายน 2562  
   - หอพระพุทธรูปดา้นหน้า จะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนพฤศจกิายน 2562 
   - งานถนนและภมูสิถาปัตยแ์ละบรเิวณโดยรอบทัง้หมด จะแลว้เสรจ็ภายในสิน้เดอืนธนัวาคม 
2562 
   - งานสถาปัตยกรรมส่วนทีเ่หลอื ประกอบดว้ยประตู หน้าต่าง สุขภณัฑเ์ป็นหลกั จะแลว้
เสรจ็ภายในเดอืนธนัวาคม 2562 
   - งานระบบส่วนทีเ่หลอื พรอ้มการทดสอบระบบทัง้หมด จะแล้วเสรจ็ภายในเดอืนธนัวาคม 2562 

- ปัจจุบนัผลการด าเนินงานระหว่างดา้นระบบประกอบอาคาร (ผลงานรอ้ยละ 90)  และ
งาน 

ดา้นสถาปัตยกรรม (ผลงานรอ้ยละ 60) และงานดา้นภูมสิถาปัตย ์ (ผลงานรอ้ยละ 50) ยงัมคีวามแตกต่างกนัมาก 
แต่ในระยะอกี 2-3 เดอืนขา้งหน้างานทัง้ 3 ดา้นจะมาสมัพนัธก์นัพอด ีเนื่องจากงานดา้นระบบประกอบอาคารที่
ด าเนินการไปไดร้อ้ยละ 90 นัน้ เป็นงานระบบใหญ่ เช่น ในเรือ่งของลฟิต์ ปรบัอากาศ ระบายอากาศ ระบบแก๊สทาง
การแพทย ์หรอือุปกรณ์ทีม่มีูลค่าสงู ๆ หรอืทีม่คีวามส าคญั ไดเ้ขา้มาด าเนนิการตดิตัง้แลว้ ส่วนทีเ่หลอืของงาน
ระบบคอืการตดิตัง้อุปกรณ์ คอืเมื่อมกีารตดิตัง้ฝ้า หรอืทาสเีสรจ็กจ็ะเป็นเรื่องของการตดิตัง้ปลัก๊ไฟ งานทางส
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ถาปัตยค์อื เรือ่งของการตดิตัง้ประตู หนา้ต่าง หรอืบางส่วนทีต่อ้งสัง่บรษิทัประกอบแลว้น ามาตดิตัง้ซึง่จะใชเ้วลาไม่
นาน ส่วนทีต่อ้งใชเ้วลาคอืเรื่องของการปูกระเบื้อง  
  - สาเหตุทีต่อ้งมกีารขยายสญัญากเ็นื่องมาจากทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงรูปแบบการกอ่สรา้ง
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อยตามลกัษณะการใชง้านของโรงพยาบาล ซึง่ไดม้กีารขยายสญัญามา 240 วนั 
ซึง่มกีารท าล่วงหนา้ไปแลว้บางส่วน มกีารปรบัปรุงไปดว้ย จงึใชเ้วลา นอกจากนัน้งานทีแ่กไ้ขคอืเป็นงานทางดา้น
สถาปัตยกรรมจงึท าใหม้ผีลต่อเรื่องอายุสญัญา เนื่องจากมกีารแกไ้ขตัง้แต่ชัน้ใตด้นิ มบีางส่วนตอ้งมกีารปรบั
รูปแบบใหเ้ป็นการใชง้าน ส าหรบังานโครงสรา้งแกไ้ขเฉพาะชัน้บน ส่วนใหญจ่ะปรบัปรุงเฉพาะเรื่องของรูปแบบการ
ใชง้านในแต่ละหอ้ง ซึง่เมื่องานสถาปัตยกรรมยงัไม่เรยีบรอ้ยกจ็ะท าใหง้านเดนิท่อตา่ง ๆ มคีวามล่าชา้ไปดว้ยทัง้นี้ 
เรื่องการขยายอายุสญัญาทีผ่่านมาจะมปีระเดน็ต่าง ๆ ดงันี้ 
  1. เรื่องการแกไ้ขเปลีย่นแปลงรูปแบบการก่อสรา้ง 

2. เรื่องการส่งมอบพืน้ที ่ 
3. ส านักงานเขตมกีารก่อสรา้งถนนทางเขา้พืน้ทีท่ีจ่ะท าการกอ่สรา้ง ท าใหผู้ร้บัจา้งไมส่ามารถน า

วสัดุ 
อุปกรณ์เขา้พืน้ทีไ่ด ้
 
 
 

ทัง้นี้ เหตุทีเ่กดิขึน้มผีลกระทบต่ออายุสญัญาจ านวนประมาณ 290 กว่าวนั แตค่ณะกรรมการตรวจ
การ 

จา้ง ไดเ้สนอความเหน็เกีย่วกบัเรือ่งการขยายสญัญาว่า งานในส่วนนี้เป็นงานโรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร
ตอ้งการเร่งรดัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย จงึพจิารณาปรบัลดระยะเวลาในการขยายสญัญาลงเหลอื 240 วนั ซึง่หากผู้
รบัจา้งไมย่อมรบัในประเดน็นี้กส็ามารถใชอุ้ทธรณ์ไดใ้นภายหลงั แต่เมื่อวนัที ่12 กนัยายน ถงึ 31 ตุลาคม 2562 นี้ 
เป็นเรื่องทีค่ณะกรรมการตอ้งการเร่งรดังานจงึใหข้ยายไปช่วงหนึ่งก่อน  
  - การเบกิจ่ายเงนิเป็นรูปแบบของการเหมาจา่ย แต่ว่าแบ่งเป็นรอ้ยละของงานทีแ่ลว้เสรจ็ ซึง่เป็น
รูปแบบทีด่กีว่ารูปแบบอื่น 
  - เมื่อวนัที ่12 กนัยายน 2562 ไดม้กีารลงนามแกไ้ขสญัญา ซึง่กระบวนการทีจ่ะน าไปสู่การลงนาม
สญัญานัน้ ตอ้งมกีารประชุมคณะกรรมการพจิารณางานเพิม่ลด คณะกรรมการพจิารณาเหตกุารณ์ขยายอายุสญัญา 
ไดม้กีารด าเนินการทัง้ 2 กรณีเสนอไปยงัผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครพจิารณาอนุมตั ิซึง่เรื่องไดผ้่านนิตกิร และ
ผ่านส านกังานกฎหมายและคด ีท าใหต้อ้งใชเ้วลาในการด าเนินการเกีย่วกบัเรื่องการขยายอายุสญัญาส าหรบั
โครงการนี้ ความลา่ชา้ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของผูร้บัจา้ง 
  1.โรงพยาบาลส่งมอบพืน้ทีใ่หก้บัผูร้บัจา้งชา้นับจากวนัเซน็สญัญา เป็นเวลา 25 วนั 
  2. ส านักงานเขตมกีารก่อสรา้งถนนดา้นหน้าโรงพยาบาลท าใหผู้้รบัจา้งไม่สามารถเขา้พืน้ทีไ่ดท้ า
ใหก้ารด าเนินงานล่าชา้ เป็นเวลา 30 วนั 
  3. มกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขสญัญาเพื่อเพิม่ลดเนื้องาน จ านวน 240 วนั 
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รวมทัง้ 3 กรณีท าให้การด าเนินงานล่าช้าไปจ านวน 295 วันที่ผู้ร ับจ้างควรได้รับการขยายสัญญา แต่
กรุงเทพมหานคร 
พิจารณาให้ 240 วัน โดยเหตุหลังจากที่โรงพยาบาลส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รบัจ้างช้าไป 25 วันแล้วรวมกับการที่
ส านักงานเขตมกีารก่อสรา้งถนนอกี 30 วนัรวมเป็น 55 วนั ได้มกีารให้ผู้รบัจ้างปรบัแผนการก่อสร้างเขา้มาเสนอ
ใหม่ ซึง่ผูร้บัจา้งไดท้ าการปรบัแผนงานแลว้และก าหนดแผนงานใหแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนดเดมิ แต่ในขัน้ตอนของการ
พจิารณาของคณะกรรมการเหน็ว่าเมื่อผูร้บัจา้งยอมรบัแสดงว่าใหต้ดัเวลา 55 วนัออกไป จงึพจิารณาใหเ้ฉพาะ 240 
วนัหลงัเท่านัน้ จงึพจิารณาต่ออายุสญัญาให้ผู้รบัจ้างเพยีง 240 วัน สญัญาก็จะไปหมดในวนัที่ 31 ตุลาคม 2562  
แต่ถ้าหากผู้รบัจา้งได้ขยายอายุสญัญาถึง 295 วนั สญัญาก็จะไปหมดในวนัที่ประมาณ 25 ธนัวาคม 2562 ซึ่งจะ
สอดคล้องกบัเนื้องานที่จะท าจรงิ ดงันัน้ เมื่อมกีารแก้ไขมาแล้ว ผู้รบัจ้างก็ใช้สทิธิใ์นการอุทธรณ์สญัญา ซึ่งผลจะ
เป็นอย่างไรกต็อ้งพจิารณาไปตามขัน้ตอน 
  เมื่อครัง้แรกได้มีการออกแบบ โดยส านักงานออกแบบ ส านักการโยธานัน้ ผู้ใช้ประโยชน์จาก
เครื่องมอือุปกรณ์ต่าง ๆ ในช่วงนัน้ อาจมเีปลีย่นแนวคดิในการจะใช้เครื่องมอือุปกรณ์หรอืพืน้ทีต่่างไปจากเดมิ เมื่อ
ก่อสรา้งจรงิโรงพยาบาลต้องการให้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของโรงพยาบาลทัว่ไป ดงันัน้ การ
ปรบัเปลี่ยนเช่นนี้   
(เมื่องานลดกเ็อาเงนิคนื งานเพิม่กใ็หเ้งนิเพิม่ไป) ตอ้งผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการเพิม่ลดและเป็นเรื่องที่ผู้
รบัจ้างจะต้องรบัทราบและยอมรบัการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ กรณีเรื่องงวดงานนัน้ การระบุเนื้องานของแต่ละงวด
งานของงานอาคารทีม่กีารคดิราคาแบบล ่าซ า หรอืเหมารวมนัน้ จะมกีารระบุเนื้องานทีผู่ร้บัจา้งตอ้งท าแลว้เสรจ็ว่ามี
อะไรบา้ง บางครัง้แต่ละรายการจะไปคาบเกี่ยวกนัหลายชัน้ มกีารปรบัเปลี่ยนเนื้องานทัง้ที่ท าเกือบแล้วเสรจ็ ซึ่ง
ผู ้รบัจ ้างไม ่สามารถเบกิจ่ายเงนิได ้ เนื่องจากยงัด าเน ินการไม่แล้วเสรจ็ จะเหน็ว่างวดงานการก่อสร้าง
โรงพยาบาลราชพพิฒัน์จะมลีกัษณะเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้รบัจ้างกับผู้ควบคุมงานจะทราบดีว่าเนื้องานส่วนใด
เท่าไหร่จงึจะคดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์เท่านี้ ซึง่สามารถชีแ้จงออกมาเป็นตวัเลขได ้และเมื่อได้เปอรเ์ซน็ต์กส็ามารถอนุมตัิ
ใหเ้บกิจ่ายได ้ จะเหมอืนกบัการคดิแบบล ่าซ าบวกกบัราคาต่อหน่วยเขา้ไป (ราคาต่อหน่วยมกัจะใชใ้นการคดิเรื่อง
ของการระบายน ้า หรอืงานถนน) แต่ผู้รบัจา้งกบัผูค้วบคุมงานตอ้งมกีารก าหนดไว้ให้ชดัเจนกนัก่อนว่าเปอร์เซ็นต์
ที่ได้นัน้ต้องท าอะไรเสรจ็แล้วบ้าง ซึ่งจะท าให้เกิดความคล่องตวัในการด าเนินงาน  
 
 
  ข้อมูลเพ่ิมเติมด้านการให้บริการประชาชน 

1. โรงพยาบาลราชพพิฒัน์ มผีูเ้ขา้มารบับรกิารทีเ่ป็นผูป่้วยนอกจ านวน 1,000 – 1,200 คน/วนั 
มแีพทยจ์ านวน 40 คน ซึง่ไดม้กีารขอเพิม่จ านวนบุคลากรอกีจ านวน 30 คน เพือ่รองรบัเรื่องการด าเนินโครงการ
นักเรยีนแพทย ์
  2. ปัจจุบนัมปัีญหาเรื่องทีจ่อดรถ ไดม้กีารแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า โดยประสานกบัเจา้ของทีท่ี่
โรงพยาบาลตัง้อยู่ ในการเปิดใหบ้รกิารทีจ่อดรถชัว่คราว บรเิวณฝัง่ตรงขา้มโรงพยาบาล ซึง่เจา้ของทีไ่ดเ้กบ็ค่าเช่า
ทีจ่อดรถวนัละ 20 บาทในส่วนของโรงพยาบาลมพีืน้ทีอ่ยู่ 2 ไร่ ทีปั่จจุบนัไดส้รา้งเป็นอาคารชัว่คราวเพื่อใหบ้รกิาร
แก่ผูส้งูอาย ุและมแีผนทีจ่ะสรา้งอาคาร 2 ตกึ เพื่อกอ่สรา้งทีจ่อดรถ 10 ชัน้ ซึง่จะสามารถจอดรถไดป้ระมาณ 
1,000 คนั ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการหารอืกบัส านกังานออกแบบส านักโยธา 
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3. หากกอ่สรา้งอาคารเอนกประสงคแ์ลว้เสรจ็ โรงพยาบาลราชพพิฒัน์กจ็ะสามารถรองรบัผู้ป่วยได ้
ประมาณ 300  เตยีง 

4. มขีอ้สงัเกตอกีประการ คอื เนื่องจากทางมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุร ีไดเ้ปิดใหม้คีณะแพทยศาสตร ์
และได ้

ประสานใหโ้รงพยาบาลราชพพิฒัน์ และโรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัดิฯ์ ร่วมโครงการในการสอนนักศกึษาแพทย์
ทางดา้นคลนิกิ โดยใหท้างมหาวทิยาลยันวมนิทรฯ์ และโรงพยาบาลศริริาช มาเป็นพีเ่ลี้ยง ซึง่ทางโรงพยาบาลราช
พพิฒัน์ไดม้กีารลงนามร่วมกบัมหาวทิยาลยักรงุเทพธนบุรไีปเมื่อเดอืนพฤษภาคม 2562 ปัจจบุนัแพทยท์ุกคนจะ
เขา้อบรมเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการเป็นครูสอนทางดา้นแพทย ์จะเริม่รบันักศกึษาชัน้ปีที ่4 – 6 ในปี 2566 
ปัจจุบนัไดม้กีารเตรยีมหลกัสตูรเรยีบรอ้ยแลว้  และผ่านการอนุมตัขิองสภามหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรเีรยีบรอ้ย
แลว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการอนุมตัหิลกัสตูรจากแพทยสภา ดงันัน้ การเตรยีมความพรอ้มในเรือ่งทีจ่ดัใหร้บัผูป่้วยได้
จ านวน 300 เตยีง กเ็พื่อสนับสนุนในเรื่องการพฒันาความรู้ พฒันาทางวชิาการ เพื่อให้เทยีบได้กบัโรงเรยีน
แพทย์ และมกีารท าขอ้ตกลงความร่วมมอืระหว่าง โรงพยาบาลราชพพิฒัน์กบัมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรแีลว้ว่า
มสีถานทีไ่ม่เพยีงพอ ทางมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรีก็ยินดีบริจาคที่ดินด้านหลังโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่ง
เป็นที่ตาบอดให้อีก 3 ไร่  โรงพยาบาลไม่สามารถด าเนนิการในเรื่องของการจดัซื้อจดัจา้งได ้ซึง่ไดร้บัการบรจิาค
ทีด่นิดงักล่าวมาพรอ้มกบัอาคารเรยีนดา้นหลงัอกี 1 หลงั คาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในไม่เกนิอกี 2 ปีทัง้นี้ 
โรงพยาบาลราชพพิฒัน์ จะมกีารรองรบัทัง้ดา้นของการบรกิารประชาชนในพืน้ที ่การเป็นโรงเรยีนแพทยใ์นอนาคต
อนัเป็นวสิยัทศัน์ของโรงพยาบาลประการหนึ่ง 
  5. ความแตกต่างของการเป็นโรงเรยีนแพทยร์ะหว่างมหาวทิยาลยันวมนิทฯ์ กบัโรงพยาบาลราช
พพิฒัน์ คอื มหาวทิยาลยันวมนิทรฯ์ เป็นโรงเรยีนแพทยท์างดา้นเวชศาสตรเ์ขตเมอืง แต่ของโรงพยาบาลราช
พพิฒัน์เป็นโรงเรยีนแพทยท์างดา้นเวชศาสตรผ์ูส้งูอายุ เนื่องจากอกี 10 ปีขา้งหน้า เรือ่งเวชศาสตรผ์ูส้งูอายุจะมี
ความจ าเป็นกบัประเทศไทยมาก ปัจจุบนัโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ เป็นสถานทีดู่งานของทัง้หน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ ไดม้กีารร่วมมอืกบัญี่ปุ่ น(ไจกา้) เพื่อร่วมกนัดูแลผูส้งูอายใุนระยะกลาง และระยะ
ทา้ย  
  6. ไดข้อรบับรจิาคทีด่นิจากหลวงพ่อพระเทพประสทิธมินต์ ไดบ้รจิาคทีด่นิเพิม่อกี 5 ไร่ ตรงขา้ม
วดัศาลาแดง และไดม้กีารออกแบบส าหรบัผูส้งูอายุ ซึง่หลวงพ่อไดส้รา้งและบรจิาคใหซ้ึง่จะแล้วเสรจ็ปลายปีนี้ (อาคาร 3 
ชัน้) 
  7. เรื่องงบประมาณในการบรหิารจดัการมไีม่เพยีงพอ แตก่ไ็ดพ้ยายามหาจากทกุทาง แมก้ระทัง่
เรื่องการขอรบับรจิาค ซึง่การบรหิารจดัการพบว่าโรงพยาบาลมกีารขาดทุนดงันี้ 

7.1 แผนกผูป่้วยนอก ขาดทุนเดอืนละ 2 ลา้นบาท 
7.2 แผนกผูป่้วยในขาดทนุเดอืนละ 3 ลา้นบาท 
7.3 แรงงานต่างดา้วจะมเีรื่องการประกนัสขุภาพ และผูอ้พยพจะมกีองทนุต่างประเทศทีจ่ะ

มา 
จ่ายให ้แต่ส่วนทีเ่หลอืคอืประชาสงเคราะหจ์่ายใหซ้ึง่ถา้คดิต่อเดอืน ถา้เป็นบตัรทองสามารถไปเบกิต่างจงัหวดัได ้
แต่เดมิโรงพยาบาลขาดทุนเดอืนละ  3-4 แสน/ต่อเดอืน ปัจจุบนัขาดทนุกว่า 1 แสนบาท/เดอืน  
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  โรงพยาบาลราชพพิฒัน์ไดร้บังบประมาณจากกรุงเทพมหานครในส่วนทีไ่มไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัเรื่อง
การจดัซือ้ครภุณัฑท์างการแพทยถ์อืเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของงบการด าเนินงานเทา่นัน้ เชน่ คา่สาธารณูปโภค จะ
ไดร้บัเพยีง 6 เดอืนส่วนทีเ่หลอืตอ้งใชเ้งนิบ ารุงโรงพยาบาลมาจ่ายเอง หรอืคา่ยาของผูป่้วยกจ็ะไดร้บัประมาณ 1 
ใน 2 ของคา่ยาทัง้หมด นอกนัน้ตอ้งน ามาจากเงนิกองทุนอืน่ ๆ หรอืแมแ้ต่คา่อาหารคนไขท้ีเ่ป็นผูป่้วยใน ซึง่ตอ้งมี
ค่าใชจ้่ายปีละ   
2 ลา้นกว่าบาท แต่ไดร้บังบประมาณมาประมาณ 3 แสนบาท ส่วนทีเ่หลอืโรงพยาบาลตอ้งบรหิารจดัการเอง ซึ่ง
คนไขข้องโรงพยาบาลรอ้ยละ 60 ใชบ้ตัรประกนัสุขภาพ ดงันัน้ ผูบ้รหิารโรงพยาบาลจงึตอ้งมกีารหาเงนิบรจิาคมา
โดยตลอด 
  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
  1. ปัญหาผูป่้วยทีเ่ป็นคนต่างดา้วควรศกึษาเพื่อหาแนวทางรองรบัเกีย่วกบัเรือ่งโรคต่าง ๆ ทีจ่ะมา
พรอ้มกบัแรงงานต่างดา้ว 

      2. การก่อสรา้งอาคารตามเพิง่มแีกไ้ขสญัญาเมื่อ 12 กนัยายน 2562 เพราะเหตุใดไม่แกไ้ขให้
ครอบคลุมไปถงึเดอืนธนัวาคม 62 (แกไ้ขถงึเพยีง 31ตุลาคม 2562) เนื่องจากเกรงว่าผูร้บัจา้งจะถูกปรบัหากไม่
สามารถด าเนินการไดแ้ลว้เสรจ็ตามสญัญาและการขยายสญัญาในลกัษณะเช่นนี้อาจถกูผูร้บัจา้งกล่าวหารอ้งเรยีน 
นอกจากนัน้ทุกครัง้ทีม่กีารประชุมเพือ่เจรจาเกีย่วกบัเรื่องขยายสญัญาเกดิขึน้ตอ้งมกีารบนัทกึทุกค าพดูไวเ้ป็น
หลกัฐาน 
   3. ตามสญัญาจา้งในส่วนของเรือ่งงวดงานแบบเหมาจา่ย ทีม่จี่ายเงนิเป็นเปอรเ์ซน็ตข์องงานทีท่ า
เสรจ็ทีท่ าอยู่นี้ เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานส าหรบัช่าง แต่ส าหรบันักบรหิารแลว้จะดูยาก เนื่องจากเวลาขอ
อนุมตังิบประมาณจะใหเ้ป็นงวด 
  4. การตัง้งบประมาณรายจ่ายลกัษณะเช่นนี้ไมน่่าถูกตอ้งตามกระบวนการทางบญัช ียกตวัอยา่ง
เช่น เรื่องของการก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคโ์รงพยาบาลราชพพิฒัน์ ไดม้กีารเริม่โครงการตัง้แต่ปี 2557-2558 
แต่ไม่ไดม้กีารตัง้งบประมาณไวแ้ต่มาตัง้ในปี 2559 จ านวน 14,780,506 บาท และไดม้กีารเบกิจ่ายทัง้หมด ต่อมา
ในปี 2560 กไ็ม่ไดข้อตัง้งบประมาณซึง่ถอืว่าโครงการไดจ้บสิน้ไปแลว้ แต่ต่อมาในปีงบประมาณ 2561 และ 2562 ได้
มกีารของบประมาณเขา้มา ซึง่โดยขอ้เทจ็จรงิแลว้ไม่สามารถท าได ้เพราะกถ็อืว่าโครงการไดจ้บสิน้ไปแลว้เช่นกนั 
แนวทางทีถู่กตอ้งคอื ตอ้งมกีารตัง้งบประมาณเพื่อรกัษาความต่อเนื่องของโครงการไว ้เพื่อป้องกนัปัญหาในกรณีที่
เมื่อมหีน่วยงานภายนอกเขา้มาตรวจสอบ 
 5. ควรปรบัปรุงป้ายโรงพยาบาลใหม้คีวามชดัเจนมากขึน้ เพื่อความสะดวกของผูใ้ชบ้รกิารทีจ่ะ
ทราบทีต่ัง้โรงพยาบาลในการเขา้มารบับรกิาร 
 6. สถานทีจ่อดรถควรหารอืกบัสถาปนกิในการออกแบบเพือ่ใหเ้พยีงพอกบับุคลากรและผูม้าใช้
บรกิาร  โดยใหส้รา้งขึน้มา 3 ชัน้ และควรใหม้ทีุกอาคาร 
  7. หากมโีครงการทีจ่ะขยายโรงพยาบาลขอใหท้ าแผนใหช้ดัเจนว่าจะท าอะไรบา้ง นอกจากนัน้การ
ประสานงานกบัเอกชนขอใหม้คีวามรดักุมในเรือ่งของขอ้กฎหมาย 
  8. เรื่องแรงงานต่างดา้วควรมกีารประสานกบัผูเ้กีย่วขอ้งใหช้ดัเจน นอกจากนัน้ พงึระวงัเรือ่งของ
โรคแพร่ระบาดบางโรคทีไ่ม่มแีลว้ในประเทศทีจ่ะกลบัมาอกี 
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  9. ในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง หลงัจากร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีผ่านสภา
กรุงเทพมหานครแล้ว หน่วยงานสามารถด าเนินตามกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งได ้แต่จะสามารถลงนามในสญัญาได้
ภายในก่อนสิน้ปีงบประมาณของแต่ละปี 
  10. ก่อนการด าเนนิโครงการใด ๆ หน่วยงานควรขอจดัสรรงบประมาณเพือ่ส ารวจพืน้ทีท่ีจ่ะ
ด าเนินการเป็นการล่วงหน้า1 ปี แลว้ในปีถดัไปจงึค่อยขอจดัสรรงบประมาณเพือ่การเวนคนื และการก่อสรา้ง เพื่อ
ไม่ใหเ้กดิปัญหาอุปสรรคระหวา่งการด าเนนิโครงการ 
  11. กรณีทีโ่ครงการใดมกีารจา้งบรษิทัทีป่รกึษาโครงการ ควรใหป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ที ่เช่น เมื่อ
ท าการศกึษาแลว้ตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานเจา้ของโครงการไดร้บัทราบถงึขอ้มูลทัง้หมด รวมถงึปัญหาต่าง ๆ ทีอ่าจ
เกดิขึน้ระหว่างการด าเนินโครงการ 
  12. การด าเนินงานในแต่ละสญัญาควรมกีารพจิารณาเรื่องงวดเงนิ งวดงาน ใหช้ดัเจน 
   13. การควบคุมงานแต่ละโครงการผูค้วบคุมงานตอ้งมคีวามเขม้งวดในการควบคุมงาน เพื่อใหง้าน
แลว้เสรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนด 
  14. โรงพยาบาลฯ ในฐานะผูว้่าจา้งควรก าชบัผูร้บัจา้งควรใหม้คีวามรอบคอบในการก่อสรา้ง
โครงการเนื่องจากบางโครงการอาจมผีลกระทบกบัประชาชนในพืน้ที ่ รวมทัง้ตอ้งระมดัระวงัเรื่องความปลอดภยัใน
ระหว่างการกอ่สรา้ง 
  15. ควรก าชบัใหผู้เ้กีย่วขอ้งกบัการจดัซื้อหรอืจา้งมคีวามการระมดัระวงัเรื่องการจดัซื้อจดัจา้ง
ครุภณัฑ ์และหากเป็นโครงการทีใ่ชง้บประมาณจ านวนมากควรใหภ้าคประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมกบัภาครฐัในการ
ตรวจสอบ 
   
  20.2 โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการเวชภณัฑ์กลาง ซกัฟอกพสัดุ ศนูยผ์ู้สูงอายุ และ 
ศน์ูเดก็เลก็น่าอยู่คู่นมแม่ โรงพยาบาลเจริญกรงุประชารกัษ์กรงุเทพมหานคร 
  - เจา้ของโครงการ ส านกัการแพทย ์
  - ผูอ้อกแบบ ส านกังานออกแบบ ส านกัการโยธา 
  - ผูค้วบคุมงานก่อสรา้ง กองควบคุมการก่อสรา้ง ส านกัการโยธา 
  - ระยะเวลาการกอ่สรา้ง 360 วนั เริม่ตน้สญัญา 30 กนัยายน 2560 สิน้สดุสญัญา 24 กนัยายน 
2561 อยู่ระหว่างขออนุมตัขิยายสญัญา คาดว่าจะแลว้เสรจ็มนีาคม 2562 

- วงเงนิค่ากอ่สรา้ง 108,765,400.-บาท 
  - บนัทกึต่อทา้ยสญัญา (ครัง้ที ่1) ลงวนัที ่23 มกราคม 2562 ขยายอายุสญัญา 129 รวมระยะเวลา
ก่อสรา้ง 489 วนั สิน้สุดสญัญา 31 มกราคม 2563 
  รายละเอียดพื้นท่ีใช้สอยของโครงการ   
  1. ก่อสรา้งอาคารสนับสนุนการรกัษา สงู 4 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อย 3,500 ตร.ม. 
   - ส่วนซกัฟอก,ส่วนตดัเยบ็เสือ้ผา้,ส่วนโภชนาการ,หอ้งลา้งท าความสะอาด,หอ้งประชุม/

สนัทนาการ,คลงัพสัดุ,หอ้งเอนกประสงค ์

  2. ก่อสรา้งอาคารผูส้งูอายุและศูนยเ์ดก็เลก็น่าอยู่คู่นมแม่ สงู 3 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อย1,400 ตร.ม. 
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   - หอ้งเดก็อ่อนหอ้งเดก็อาย ุ12 – 24 เดอืน,หอ้งเดก็อายุ 24 – 36  เดอืน,หอ้งตรวจ

สุขภาพเดก็,ชมรมผูส้งูอายุ,หอ้งปฐมพยาบาล,หอ้งดนตรไีทย,หอ้งดนตรสีากล,หอ้งทานอาหาร,โถงกจิกรรม

กลางแจง้,ลานเอนกประสงค ์

  สรปุผลการด าเนินงานสะสม 

  แผนงานสะสมรอ้ยละ  100 ผลงานสะสมคดิเป็นรอ้ยละ  82.11 ชา้กว่าแผนงาน 

คดิเป็นรอ้ยละ 17.89 

  ผลงานหลกัท่ีท าได้ปัจจุบนั 

  1. งานโครงสรา้งอาคารสนับสนุนการรกัษาแลว้เสรจ็ 

  2. งานโครงสรา้งอาคารศูนยผ์ูส้งูอายุแลว้เสรจ็ 

  3. งานระบบสุขาภบิาลอาคารสนับสนุนการรกัษาคดิเป็นรอ้ยละ  75 

  4. งานระบบไฟฟ้ารอ้ยละ 83 

  5. งานตดิตัง้ประตู – หนา้ต่างอลูมเินยีมคดิเป็นรอ้ยละ 95 

  6. งานผวิพืน้ ผวิผนังคดิเป็นรอ้ยละ 63 

  7. งานระบบบ าบดัน ้าเสยีคดิเป็นรอ้ยละ 35 

  ข้อมูลพื้นท่ีก่อสร้าง  พื้นท่ีก่อสร้างโครงการของกรุงเทพมหานคร 4,000 ตารางเมตร 

  ปัญหาอปุสรรค 

- โครงสรา้งอาคารเดมิใตพ้ืน้ทีก่อ่สรา้ง เป็นอุปสรรคในการเจาะเสาเขม็ปัจจุบนัไดร้บัการแกไ้ขแลว้ 

  - การเปลีย่นแปลงรูปแบบเพื่อรองรบัเครื่องจกัรขนาดใหญ่ปัจจุบนัไดร้บัการแกไ้ขแลว้ 

  - ปรบัรูปแบบระบบบ าบดัน ้าเสยีเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน 

  รายละเอียดงบประมาณ   

  - ปี 2551 – 2560 เป็นเงนิ 11,420,000 บาท ไม่มกีารเบกิจ่าย 

  - ปี 2561 งบประมาณ 57,000,000 บาท เบกิจ่าย 14,365,979.56 บาท คงเหลอื 42,634,020.44 บาท 

  - ปี 2562 งบประมาณ 45,780,000 บาท เบกิจ่าย 23,920,609.99 บาท 

  - ปี 2563 งบประมาณ 70,478,810.45 บาท  

  รวมมีการเบิกจ่ายไปแลว้ทัง้ส้ิน เป็นเงิน 38,286,589.55 บาท คงเหลือ70.478,811.45 บาท 

  หมายเหตุ  

  อยู่ระหว่างพจิารณาขยายอายุสญัญาเนื่องจากเปลีย่นแปลงรูปแบบถงึ พฤศจกิายน 2562 

  ปัญหาอปุสรรคของความล่าช้า 
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- โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการเวชภณัฑ์กลาง ซกัฟอก พสัด ุศนูย์ผู้สูงอายุ และศนูย์

เดก็เลก็ 

น่าอยู่คู่นมแม่โรงพยาบาลเจริญกรงุประชารกัษ์ 

  1. เนื้องานเป็นอาคารโภชนาการ 4 ชัน้ และศูนยผ์ูส้งูอายุ 3 ชัน้ ซึง่เดมิอาคารนี้เป็นโครงสรา้ง

อาคารเก่าจะพบอุปสรรคเรือ่งแท่นเครื่องของโครงสรา้งเก่า ตอ้งแกไ้ขปัญหาฐานรากเพือ่แกไ้ขปัญหาอุปสรรคนี้ จงึ

มกีารต่อสญัญาใหผู้ร้บัจา้ง  

  2. อาคารโภชนาการ 4 ชัน้ มซีึง่การเปลีย่นรูปแบบทางสถาปัตย ์ท าใหไ้ม่สามารถเบกิเงนิได้ 

  3. อาคารนี้มีบ่อบ าบดัน ้าเสีย ซึ่งเป็นบ่อที่บ าบัดน ้าเสียทัว่ไปไม่สามารถรองรบัความต้องการ

ของโรงพยาบาลได ้รองปลดักรุงเทพมหานคร (นายพชิญา นาควชัระ) มาตรวจงานและเหน็วา่เป็นบ่อบ าบดัทัว่ไป

ทีค่วรเป็นบ่อบ าบดัน ้าเสยีใหต้รงกบัความตอ้งการของโรงพยาบาลสามารถรองรบัระบบความสะอาดปลอดภยั

ทางดา้นการแพทย ์ 

จงึไดม้กีารออกแบบใหม่เพือ่รองรบัดงักล่าวได ้โดยพจิารณาการปรบัรูปแบบใหเ้ท่ากบังบประมาณเดมิ 

  4. ขณะนี้ฝ้าเพดานด าเนนิการแลว้เสรจ็ รอ้ยละ 95 

  5. อาคารภายนอกคาดว่าแลว้เสรจ็สิน้เดอืนตุลาคม 2562 

  6. ขณะนี้เบกิจ่ายแลว้ 38,286,588.55 บาท คงเหลอื 70,478,811.45 บาท 

  7. งานทีม่กีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขแบบท าใหไ้ม่สามารถเบกิไดต้ามงวดงาน 

  8. ขัน้ตอนการแกไ้ขรูปแบบจะตอ้งมหีนังสอืจากโรงพยาบาลแจง้มา แลว้ด าเนินไปตามขัน้ตอน 

แต่ยงัไม่ผ่านผูส้ ัง่จา้ง เพราะปัจจุบนัโครงการกอ่สรา้งไม่ไดท้ าขออนุมตัหิลกัการ  เดมิมกีารท าเรื่องขออนุมตัิ

หลกัการเสนอผูส้ ัง่จา้ง เมื่ออนุมตักิลบัมาจงึด าเนินการแต่ปัจจุบนัไมไ่ดท้ า เนื่องจากเป็นนโยบายผู้บรหิารให้

หน่วยงานรวบรวมเอกสารขอ้มูลแลว้ส่งไปในคราวเดยีวกนั เพื่อไม่ใหเ้กดิความลา่ชา้ 

 

  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

  1. ขัน้ตอนกรณีมกีารแกไ้ขแบบสญัญา ควรมกีารไดร้บัการอนมุติัจากผู้สัง่จ้างก่อนมกีาร

ด าเนินการกอ่สรา้ง แมว้่านโยบายผูบ้รหิารใหห้น่วยงานรวบรวมเอกสาร ขอ้มูลแลว้ส่งไปในคราวเดยีวกนัความ

รวดเรว็ ไม่ใหเ้กดิความล่าชา้ แต่เหน็ว่าตอ้งด าเนินการใหถู้กตอ้งตามขัน้ตอนของกฎหมาย เพือ่ความปลอดภยัของ

ผูป้ฏบิตัแิละ ไม่มปัีญหาภายหลงั 

  2. ควรมกีารส ารวจออกแบบใหต้รงตามความตอ้งการของโรงพยาบาลใหช้ดัเจนก่อน จะไดม้กีาร

แกไ้ขแบบ ซึง่จะส่งผลกระทบในหลายเรือ่งตามมา  

3. การบรหิารขาดความต่อเนื่อง ซึง่เป็นปัญหาของกรุงเทพมหานครเสมอคอืนโยบายของแต่ละ

ผูบ้รหิาร 
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  4. ควรมกีารบนัทกึอายุของอาคารซึง่จะเป็นเหตุผลสนับสนุนในการขอ งบประมาณเพื่อ

ก่อสรา้งใหม่ หรอืปรบัปรุง 

  5. ทุกครัง้ทีม่กีารแกไ้ขแบบหรอืสญัญา ผูป้ฏบิตัติอ้งมกีารบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวท้กุ

ขัน้ตอน มทีีม่าทีไ่ป และเกบ็ไวอ้ย่างดเีพื่อเป็นหลกัฐานในการป้องกนัตวัเองหากมกีารตรวจสอบภายหลงั 

  ปัญหาอปุสรรคของหน่วยงาน 

- โครงการนี้ออกแบบมาตัง้แต่ปี 2557 ซึง่ขณะนัน้ไดส้อบถามความตอ้งการของโรงพยาบาลแลว้ 

เป็นไปตามความตอ้งการ ณ เวลานัน้ ในส่วนทีเ่ป็นปัญหาคอืส่วนโภชนาการ ตอ้งออกแบบใหม่ทัง้หมดเพราะไม่

สามารถใชข้องเดมิได ้เพราะตอ้งท าอาหารทุกวนัหยุดไม่ได ้ โรงพยาบาลจงึเหน็ว่าเมื่อด าเนนิการแลว้ควรปรับ

รูปแบบใหท้นัสมยัเป็นปัจจุบนั ซึง่การแกไ้ขแบบรูปรายการไมม่ากเป็นการปรบัลดเนื้องานและวางต าแหน่งเพือ่

รองรบัระบบทีท่างโรงพยาบาลซึง่จะตอ้งหาตวัผูร้บัจา้งมาด าเนินการดา้นโภชนาการ 

   โครงการก่อสร้างศนูยเ์วชศาสตรก์ารกีฬาและเวชศาสตรฟ้ื์นฟู หอพกัแพทย ์หอพกั

 พยาบาล และอาคารจอดรถยนต์โรงพยาบาลเจริญกรงุประชารกัษ์ 

   - เจา้ของโครงการ ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

   - ผูอ้อกแบบ ส านกังานออกแบบ ส านกัการโยธา 

   - ผูค้วบคุมงานก่อสรา้ง กองควบคุมการก่อสรา้ง ส านกัการโยธา 

   - ผูร้บัจา้ง บรษิทั อาคาร 33 จ ากดั 

   - เริม่สญัญา 23 กนัยายน 2559 สิน้สุดสญัญา 7 กนัยายน 2562 

   - ระยะเวลาก่อสรา้ง 1,080 วนั 

   - วงเงนิค่ากอ่สรา้ง 948,480,000 บาท 

   - งบประมาณปี 2557 – 2561 เป็นเงนิ 308,483,400 บาท เบกิจ่าย308,483,400 บาท 

   - งบประมาณปี 2552 เป็นเงนิ 400,000,000 บาท เบกิจา่ย 400,000,000 บาท 

   - งบประมาณปี 2563 เป็นเงนิ 239,996,600 บาท  

   - รวมงบประมาณทัง้สิน้ 948,480,000 บาท เบกิจ่ายแลว้  708,483,400 บาท 

   - คงเหลอื 239,996,600 บาท 

   หมายเหตุ  

1. งานรายนี้ไมม่กีารเบกิจ่ายเงนิคา่จา้งล่วงหนา้รอ้ยละ 10 แต่มกีารหกัเงนิประกนั  

ผลงานคดิเป็นรอ้ยละ 10 

   2. อยู่ระหว่างด าเนินการขอขยายอายุสญัญาและแกไ้ขสญัญาจากการเพิม่ – ลดเนื้องาน 

   3. ความกา้วหน้างาน : แผนงานรอ้ยละ 100ท าไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 99.20 ชา้กวา่แผน คดิ

เป็นรอ้ยละ 0.80 คาดว่างานจะแลว้เสรจ็ 6 พฤศจกิายน 2562 



43 
 

   4. ระยะเวลาตามสญัญา 1,080 วนั ขอขยายอายุสญัญา 60วนั   รวมเป็น 1,140 วนั 

ด าเนินการมาแลว้ 1,125 วนั คงเหลอื 15 วนั 

  ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน 

  1. งานทีต่่อสญัญาคอือาคารเวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูซึง่เดมิออกแบบไวค้อืชัน้ 1 – 2 เป็นศูนยเ์วชศาสตร์

ฟ้ืนฟู เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ชง้าน ชัน้ 3 – 6 (รวมชัน้ใตด้นิ) ตามแบบเป็นพืน้ทีก่วา้ง ซึง่โรงพยาบาล

เจรญิกรุงฯแจง้ว่าใชเ้ป็นโรงเรยีนทางการแพทย ์ซึง่ท า MOU กบัมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงเรยีบรอ้ยแลว้ แต่ช่วงลง

นามในสญัญากบัผูร้บัจา้งโรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารกัษ์ยงัไม่สรุปชดัเจนว่าจะกัน้หอ้งอย่างไร เป็นการประสาน

 ระหว่างโรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารกัษก์บัมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ต่อมาเมือ่ผูร้บัจา้งด าเนินการ

ก่อสรา้งโรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารกัษ์แจง้วา่สามารถหาขอ้สรุปกบัมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงไดแ้ลว้ว่าจะกัน้หอ้ง

อย่างไรบา้ง ส านักการโยธาจงึแจง้ผูร้บัจา้งและไดม้กีารปรบัแบบรูป ท าใหเ้กดิความลา่ชา้ประมาณ 2 เดอืน เป็น

การยุบน างบประมาณชัน้ที ่3 – 6 มาท าชัน้ที ่3 – 4 ใหค้รบสมบูรณ์ เพื่อสามารถใชง้านได ้เพราะหากท าตามแบบ

รูปเดมิจะไม่สามารถใชง้านได้ทัง้ยงัอยู่ในงบประมาณเท่าเดมิ  

  2. เจา้หน้าทีไ่ม่เพยีงพอ บางคนรบัผดิชอบ 2 โครงการ 

  ข้อเสนอสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

  -  ส านักการโยธาควรพจิารณาระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้ง และการบรหิาร

พสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ในหวัขอ้จา้งออกแบบรูปรายการกรณีหน่วยงานท าไมท่นัการ ไปจา้งหรอืก่อนจา้งควร

สอบถามหรอืขอความร่วมมอืจากหน่วยงานอืน่ของรฐัทีอ่อกแบบเช่นกนั เช่นกรมโยธาธกิาร  

  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงานของส านักการโยธาในภาพรวม 
1. ในการน าเสนอรายละเอยีดของโครงการควรมคีวามชดัเจน เพื่อใหผู้ท้ีม่าศกึษาไดม้คีวามเขา้ใจ  

ประกอบกบัหากโครงการใดมปัีญหาในการด าเนินงาน เช่น ตอ้งท าการพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิตามขอ้รอ้งเรยีนกค็วร
ชะลอ หรอืยกเลกิโครงการไปก่อน เมื่อสามารถแกไ้ขปัญหาไดแ้ลว้จงึค่อยน าเขา้มาสู่ข ัน้ตอนการพจิารณาใหม่ 
  2. เรื่องการโอนเงนิเหลอืจ่าย และเงนิทีไ่ม่ไดด้ าเนินโครงการแลว้ไปเขา้งบกลาง โดยไม่ไดผ้่าน
ความ 
เหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานคร รวมทัง้โครงการทีม่าในรูปแบบของนโยบาย มวีธิกีารแกไ้ขคอื ใหม้กีารขอ
จดัสรร 
งบประมาณเพื่อส ารวจออกแบบล่วงหนา้ ว่าโครงการทีจ่ะด าเนินการมคีวามพรอ้มหรอืไม่ ถา้ส ารวจแลว้ไม่มคีวาม 
พรอ้มกใ็หย้กเลกิโครงการ หากมคีวามพรอ้มจงึค่อยขอจดัสรรงบประมาณด าเนินโครงการ ซึง่ทีผ่่านมาไมม่กีาร
ส ารวจ 
ความพรอ้มล่วงหน้ากอ่นจะท าใหเ้กดิปัญหาในการด าเนินงาน  
  3. ตาม พ.ร.บ.วนิัยการเงนิการคลงั พ.ศ. 2561 จะเกีย่วขอ้งกบัทอ้งถิน่ทัง้ฉบบั จงึสามารถเป็น
แนวทางใหข้า้ราชการจดัท าแผนการด าเนินงานได ้ดงันัน้ การด าเนินงานใดๆ หากขดักบั พ.ร.บ.วนิัยการเงนิการ
คลงั พ.ศ. 2561 อาจเป็นการด าเนินการไม่ชอบได ้จงึตอ้งยดึปฏบิตัติาม พ.ร.บ.วนิัยการเงนิการคลงั พ.ศ. 2561 
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 



44 
 

  4. ส านักงบประมาณฯ ตอ้งช่วยดูแลเรือ่งการจดัซื้อจดัจา้ง ใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนัน้ได้
มแีนวคดิทีจ่ะเสนอญตัตเิพื่อขอตัง้คณะกรรมการวสิามญัแกไ้ขขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง วธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 
2529  

   5. หน่วยงานตอ้งมกีารท างานเชงิบูรณาการ เป็นทีป่รกึษาใหแ้ก่กนั รวมทัง้นโยบายของผูบ้รหิารก็
ม ี
ความส าคญัทีต่อ้งมกีารพจิารณาอย่างรอบคอบ และตอ้งมแีผนในการด าเนินงาน 
  6. ส านักงบประมาณฯ และส านกัการโยธา ตอ้งตรวจสอบกรณีเรื่องการจา้งทีป่รกึษาออกแบบและ
ควบคุมงานโดยใน TOR ตอ้งเขยีนใหค้รอบคลมุว่าบรษิทัตอ้งเขยีนปัญหาอุปสรรคมาน าเสนอหน่วยงาน 
นอกจากนัน้ทีป่รกึษาผูค้วบคุมงานตอ้งมสี่วนรว่มแกไ้ขปัญหาดว้ย 
  7. บางโครงการไม่ควรจา้งทีป่รกึษาเนื่องจากเป็นการปรบัปรุงซ่อมแซมโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น 
การบ ารุงรกัษาสะพานพระราม 8 นอกจากนัน้ในการด าเนินการใด ๆ  ควรมกีารวเิคราะหช์่วงเวลาใหม้คีวาม
เหมาะสม หากเป็นเสน้ทางทีป่ระชาชนตอ้งใชส้ญัจรจ านวนมาก โดยอาจใหท้ างานในช่วงกลางคนื แทนการท างาน
ในช่วงกลางวนัทีม่ ี
การจราจรหนาแน่น( เช่น งานก่อสรา้งพุทธมณฑล สาย 2 ไปสาย 4) 
  8. ควรจา้งทีป่รกึษาเพื่อส ารวจออกแบบล่วงหนา้ 

   9. หากเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานไม่เพยีงพอกค็วรจา้งเอกชนเขา้มาควบคมุงาน 
   10. การด าเนินงานก่อสรา้งถนนของกรุงเทพมหานครไมค่วรเป็นลกัษณะเดยีวกบักรมทางหลวง แต่ตอ้ง

พจิารณาเป็นรายกรณี 
  11.กรณีการกอ่สรา้งถนนเสน้ใหมค่วรก าหนดใหม้ขีนาดของทอ่ระบายน ้าใหม้ขีนาดใหญก่ว่า 60 
เซนตเิมตร (จากเดมิ 60 เซนตเิมตร เป็น 3 เมตร) 

   12. โครงการใดทีเ่หน็ว่ามคีวามส าคญั และมโีอกาสไดร้บังบประมาณแลว้ ขอใหเ้ชญิส านัก
งบประมาณ ฯ  
มาร่วมพจิารณาดว้ย 
  13. ในการจา้งทีป่รกึษา ส านักงบประมาณฯ ตอ้งให้ระบุใหศ้กึษาเกีย่วกบัปัญหาอุปสรรค พรอ้ม
ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงาน 
  14. หากเกดิกรณีการทิง้งานของผูร้บัจา้ง ส านกังบประมาณฯ ตอ้งมกีารตดิตาม และแจง้ให้
ผูร้บัผดิชอบรบัทราบ 
 

   21. ติดตามการด าเนินโครงการของส านักการระบายน ้า 
   คณะกรรมการฯ ไดต้ดิตามการด าเนินการของส านักการระบายน ้าดงันี้(ขอ้มูล ณ 21 กุมภาพนัธ ์2562) 
     21.1 โครงการปรบัปรงุระบบระบายน ้าด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชยั 

ฯลฯ   
     - ระยะเวลาด าเนินการ 8 ปี (2555 – 2562) 

   - งบประมาณ 460,000,000.-บาท (วงเงนิค่ากอ่สรา้ง 444,026,421.-บาท) 
   - ระยะเวลาก่อสรา้ง 1,629 วนั งบประมาณปี 2562 เป็นเงนิ  62,722,502.-บาท 
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   - คาดว่าแลว้เสรจ็ภายใน เดอืนเมษายน  2562 
   -  ไม่มปัีญหาอุปสรรค 
 
 
 
   21.2 โครงการปรบัปรงุระบบระบายน ้าด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชยั 
(ก่อสร้างสถานีสูบน ้า และเข่ือน ค.ส.ล. คลองระหาญ) 
   - ระยะเวลาด าเนินการ 9 ปี (2555 – 2563) 
   -งบประมาณทัง้สิน้ 450,000,000.-บาท (วงเงนิก่อสรา้ง 414,000,000.-บาท) 
   - ระยะเวลาก่อสรา้ง 1,244 วนั 
   - งบประมาณปี 2562 เป็นเงนิ 60,000,000.-บาท 
   ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน      
    1. มแีนวถนนรุกล ้าเขตคลองระหาญยาว 200 เมตร อยู่ระหว่างด าเนินการ
พจิารณาแกไ้ขแบบลดปรมิาณงาน 
   2. บรเิวณถนนพระรามที ่ 2 ซอย 83 เจา้ของทีไ่มย่นิยอมเจา้ของทีไ่ดฟ้้องศาลปกครอง 
อยู่ระหว่างการพจิารณาของศาล 
   3.บรเิวณถนนพระรามที ่ 2 ขาออก มบีา้นรุกล า้ทีส่าธารณะจ านวน 10 หลงั กดีขวางการ
ก่อสรา้งยาว 185 เมตร อยู่ระหว่างส านักงานเขตด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
 

21.3 โครงการก่อสร้างอโุมงคร์ะบายน ้าจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยา 
   - สญัญาเริม่ 13 มกราคม 2559 สิน้สุดสญัญา 22 ธนัวาคม 2562ระยะเวลาก่อสรา้ง 1,440 วนั  
   - วงเงนิก่อสรา้งทัง้หมด 4,925,665,000.-บาท 
   ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน 
   1. พืน้ทีก่่อสรา้งอาคารรบัน ้าทัง้ 2 แห่ง คอือาคารรบัน ้าคลองเคลด็ และอาคารสุขมุวทิ
66/1  
ไม่สามารถกอ่สรา้งตามรูปแบบในสญัญาได ้
   2. งานเจาะอุโมงคท์ีบ่งึหนองบอน เกดิปัญหาน ้าใตด้นิทะลกัเขา้ปล่องอุโมงค ์ทางหนา้ 
Soft eye แลว้เกดิรอยรัว่ขนาดใหญ่ดา้นขา้ง Soft eye ดา้นซา้ย ท าใหท้รายรัว่เขา้มากบัน ้า ดนิดา้นบนเกดิการทรุด
ตวั 
   แนวทางการแก้ไขปัญหา 
   1. อยู่ระหว่างแกไ้ขแบบทัง้ 2 แห่งคอือาคารรบัน ้าคลองเคลด็ และอาคารสุขมุวทิ66/1 
   2. ผูร้บัจา้งท าการสบูน ้าเขา้ปล่องอกีครัง้เพือ่ Balance Pressure และเฝ้าระวงัจนกว่าดนิ
จะหยุดการทรุดตวั คาดว่าจะท าใหก้ารขุดเจาะอุโมงคท์ีป่ล่องรบัน ้าบงึหนองบอนล่าชา้ 
   - ขณะนี้ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครใหข้ยายเวลา 11 เดอืน (331 วนั) ปัจจุบนัปรบัตาม
แผนใหม่ งานคบืหน้าตามแผนใหม ่รอ้ยละ31 สิน้สุดสญัญา พฤศจกิายน 2563 
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   21.4 โครงการจ้างท่ีปรึกษาควบคมุงานโครงการก่อสร้างอโุมงคร์ะบายน ้าจากบึง
หนองบอน 
ลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยา 
   - สญัญา 13 มกราคม 2559 สิน้สดุ ระยะที ่1 วนัที ่22 ธนัวาคม 2562 และระยะที ่2 วนัที ่
11 ธนัวาคม 2564 
   - ระยะเวลาก่อสรา้ง ระยะที ่1,400 วนั และระยะที ่2 เท่ากบั 24 เดอืน 
   - วงเงนิค่าก่อสรา้ง ระยะที ่1 เป็นเงนิ 95,998,500.- บาท ระยะที ่2 เป็นเงนิ 2,461,500.-บาท 
 
 
 
   21.5 โครงการก่อสร้างแนวป้องกนัน ้าท่วมริมแม่น ้าเจ้าพระยาช่วงบริเวณ
ร้านอาหารครวัระฆงัทองถึงโรงเรียนสตรีวดัระฆงั 
   - ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (2560 – 2563) 
   - วงเงนิงบประมาณ 64,500,000.- บาท (วงเงนิค่ากอ่สรา้ง 64,493,705.-บาท) 
   - ระยะเวลาก่อสรา้ง 542 วนั 
   - คาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนเมษายน 2562 
   - งบประมาณในปี 2562 เป็นเงนิ 15,000,000.-บาท  
 

ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน  
1. กรมศลิปากรไมอ่นุญาตใหส้ านกัการระบายน ้าก่อสรา้งแนวป้องกนัน ้าท่วม ช่วงบรเิวณ

หน้า 
วดัระฆงัโฆสติารามถงึโรงเรยีนสตรวีดัระฆงัตามรูปแบบและรายการ ส านกัการระบายน ้าจงึไดเ้สนอรูปแบบแนว
ป้องกนั 
น ้าท่วม (รูปแบบใหม่) ใหก้รมศลิปากร ช่วยพจิารณาทบทวนรูปแบบของการกอ่สรา้งอกีครัง้ และต่อมากรม
ศลิปากรไดเ้หน็ชอบรูปแบบทีส่ านักการระบายน ้าเสนอซึง่สอดคลอ้งกบัโบราณสถาน 
   2. ส านักการระบายน ้าไดเ้สนอเรื่องขออนุมตัิเพิม่ – ลดปรมิาณงาน และแกไ้ขแบบ และ 
รองปลดักรุงเทพมหานคร (นายสมพงษ์ เวยีงแก้ว)ปฏบิตัิราชการแทนปลดักรุงเทพมหานครได้อนุมตัิให้แกไ้ข
สญัญาโครงการดงักลา่ว 
   3. ปัจจุบนัส านักการระบายน ้า ไดจ้ดัท าสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิเรยีบรอ้ยแลว้ ท าใหปั้ญหา
อุปสรรคโครงการก่อสรา้งดงักล่าวสิน้สุดแลว้ 
 
   21.6 โครงการปรบัปรงุเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกนัน ้าทะเลหนุน สถานีสูบน ้าคลอง
สนามชยั 
   - เริม่ตน้สญัญา 3 ธนัวาคม 2559 สิน้สุดสญัญา 25 กุมภาพนัธ ์2561  
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   - ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (25589 – 2561) 
   - ระยะเวลาก่อสรา้ง 450 วนั วงเงนิค่าก่อสรา้ง 330,000,000.-บาท  
   -งบประมาณทีไ่ดร้บัปี 2562 เป็นเงนิ 57,428,203.-บาท 
    
   21.7 โครงการเดินระบบบ ารงุรกัษา และบริหารจดัการอโุมงคร์ะบายน ้า จากบึง
มกักะสนัลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยา (ระยะท่ี 2) 
   - ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี (2559 – 2564) 
   - งบประมาณโครงการ 493,900,000.-บาท กอ่หนี้ 488,000,000.-บาท 
   - ปีงบประมาณ 2562 ไดร้บังบประมาณ 90,550,000.-บาท เบกิจ่ายแลว้ 49,269,871.-บาท 
คงเหลอื 41,280,129.-บาท 
   - ปัญหาอปุสรรค   -ไม่มี- 
 
   21.8 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าเพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมถนนสุวินทวงศ์ 
   - ระยะเวลาด าเนินการ ปี (2561 -2562) 
   - วงเงนิงบประมาณ 80,791,100.-บาท (วงเงนิค่ากอ่สรา้ง  80,791,100.-บาท) 
   - ระยะเวลาก่อสรา้ง 330 วนั  
 
   
   ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน 
   1. บรเิวณบ่อสบูน ้าที ่3 ตอ้งท าการรงัวดัทีด่นิเพื่อท าการกอ่สรา้งเขือ่นค.ส.ล. ในคูน ้า 
เชื่อมคลองแสนแสบ (กรมทีด่นิก าลงัด าเนินการรงัวดัทีด่นิ) 
   2. บรเิวณบ่อสบูน ้าที ่4 ตอ้งท าการรงัวดัทีด่นิเพื่อท าการกอ่สรา้งบ่อสบูน ้า (กรมทีด่นิไดช้ี้
แนว 
เขตแลว้) 
   3. บรเิวณบ่อสบูน ้าที ่2,5,6 และ 7 ในถนนสุวนิทวงศ์ตอ้งขออนุญาตจากกรมทางหลวง 
(ไดป้ระสานกรมทางหลวงเพื่อขอด าเนินการกอ่นทีก่รมทางหลวงจะออกหนังสอือนุญาต) 
   4. บรเิวณบ่อสบูน ้าที ่2 และ 7 มแีนวท่อก๊าซของ ปตท. (ไดท้ าการประสาน ปตท.  
เพื่อชีแ้นวท่อก๊าซแลว้) 
 
  21.9 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าเพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมถนนจนัทน์ 
   - ระยะเวลาด าเนินการ ปี (2562 – 2563) 
   - วงเงนิงบประมาณ 203,742,000.- บาท 
   - ระยะเวลาก่อสรา้ง 390 วนั 
   - ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างขอความเหน็ชอบด าเนินการจา้งเหมา 
   - งบประมาณประจ าปี 2562  
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   ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินการ 
   1. ถนนจนัทน์มแีนวท่อประปา ของการประปานครหลวง (ท าหนังสอืประสานการประปา 
นครหลวงร่วมชีแ้นวท่อประปาพรอ้มขอแบบแนวท่อ 
   2. บรเิวณก่อสรา้งบ่อสบูน ้าอยู่ในพืน้ทีก่ารทางพเิศษแห่งประเทศไทย (ท าหนังสอืเพือ่ขอ
อนุญาตกอ่สรา้งบอ่สบูน ้า  
 
   21.10 โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบจากบริเวณถนน
กาญจนาภิเษก 
ถึงบริเวณประตูระบายน ้ามีนบรุ ี
   - ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี (2557 – 2562) 
   - วงเงนิงบประมาณ 519,800,000.- บาท 
   - ระยะเวลา 1,079 วนั  
   - งบประมาณปี 2562 เป็นเงนิ 112,472,509.-บาท    
   ปัญหาอปุสรรค ตดิแนวสาธารณูปโภคกดีขวางแนวก่อสรา้งบา้นรุกล ้า ปัจจุบนัเหลอื 8 
ราย  
 
  21.11 โครงการก่อสร้างศนูยก์ารศึกษาและอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมบางซ่ือ
กรงุเทพมหานคร 
   - ระยะเวลาด าเนินการ 9 ปี (2549 – 2562) 
   - วงเงนิงบประมาณ 4,747,799,356.-บาท 
   - ความกา้วหน้าของโครงการงานกอ่สรา้ง  
   สญัญาท่ี 1 งานก่อสรา้งศูนยก์ารศกึษาและอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มบางซื่อกรุงเทพมหานคร 
และระบบบ าบดัน ้าเสยี  เริม่งาน 6 กนัยายน2551 สิน้สุดสญัญา 28 มถิุนายน 2555 วงเงนิ 2,546,000,000.-บาท 
ผลงานคดิเป็นรอ้ยละ 100 
   สญัญาที ่ 2 งานก่อสรา้งระบบรวบรวมน ้าเสยีพืน้ทีบ่างซื่อฝัง่เหนือและระบบปล่อยน ้าที่
บ าบดัแลว้ลงคลอง เริม่งานวนัที ่13 กนัยายน 2554 สิน้สุดสญัญา 3 สงิหาคม 2559 วงเงนิ 1,229,900,000.- บาท 
ผลงานรอ้ยละ 100  
   สญัญาที ่3 งานกอ่สรา้งระบบรวบรวมน ้าเสยีพืน้ทีบ่างซื่อฝัง่ใต ้เริม่งาน 25 พฤษภาคม 
2553 สิน้สุดสญัญา 27 มถินุายน 2555 ระยะเวลา 1,497 วนั  วงเงนิ 814,000,000.-บาท ผลงานคดิเป็นรอ้ยละ 100 
   งานจ้างท่ีปรึกษา 
   1. งานจา้งที่ปรกึษาบรหิารและควบคุมงานก่อสร้างศูนยก์ารศกึษาและอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มบาง
ซื่อกรุงเทพมหานคร และระบบบ าบดัน ้าเสยี วงเงนิ 82,396,053.-บาท ผลงานคดิเป็นรอ้ยละ 100 
   2. งานจา้งทีป่รกึษาบรหิารและควบคมุงานก่อสรา้งระบบรวบรวมน ้าเสยีพืน้ทีบ่างซือ่ฝัง่
เหนือและระบบปล่อยน ้าทีบ่ าบดัแลว้ลงคลอง วงเงนิ  34,127,436.-บาท ผลงานคดิเป็นรอ้ยละ 96 
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   3. งานจา้งทีป่รกึษาบรหิารและควบคมุงานก่อสรา้งระบบรวบรวมน ้าเสยีพืน้ทีบ่างซือ่ฝัง่ใต ้
วงเงนิ 23,985,655.- บาท ผลงานคดิเป็นรอ้ยละ 100 
   21.12 โครงการจ้างเดินระบบ บ ารงุรกัษาและบริหารจดัการ โรงควบคมุคณุภาพน ้า 
หนองแขม – ทุ่งคร ุระยะท่ี 3 
   - ระยะเวลาด าเนินการ  6 ปี (2557 – 2562)  
   - เริม่สญัญา 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มถิุนายน 2562 
   - วงเงนิงบประมาณทัง้สิน้ 828,750,000.-บาท  
   - ไม่มีปัญหาอปุสรรค 
 
   21.13 โครงการจ้างเดินระบบ บ ารงุรกัษาและบริหารจดัการศนูยก์ารศึกษาและ
อนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมบางซ่ือ 
   - ระยะเวลาด าเนินการ 60 เดอืน (5 ปี) และ/หรอืตามวงเงนิในสญัญา 
   - เริม่สญัญา 16 กรกฎาคม 2557 สิน้สุดสญัญา 15 กรกฎาคม 2562 
   - ผลงานถงึงวดที ่54 (มกราคม 2562) เป็นไปตามแผน เบกิ เงนิถงึงวดที ่52 (เดอืน
พฤศจกิายน 2561)  
   - ไม่มีปัญหาอปุสรรค 
 
   21.14 โครงการจ้างเดินระบบบ ารุงรกัษาและบริหารจดัการโรงควบคมุคณุภาพน ้าช่อง
นนทรี ระยะท่ี 3 
   - ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี (2557 – 2562) 
   - เริม่สญัญา 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มถิุนายน 2562  
   - วงเงนิงบประมาณ 616,900,000.-บาท  
   - ไม่มีปัญหาอปุสรรค 
 
   21.15 โครงการจ้างเดินระบบบ ารุงรกัษาและบริหารจดัการโรงควบคมุคณุภาพน ้าดินแดง 
ระยะท่ี 3 
   - ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี ( 2559 – 2564) 
   - เริม่สญัญา 1 เมษายน 2559 สิน้สุดสญัญา 31 มนีาคม 2564 
   - วงเงนิงบประมาณ 988,500,000.- บาท 
   - ไม่มีปัญหาอปุสรรค 
   21.16 โครงการจ้างเดินระบบบ ารงุรกัษาและบริหารจดัการ โรงควบคมุคณุภาพน ้า
จตุจกัร ระยะท่ี 3 
   - ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (2559 – 2564) 
   - เริม่สญัญา 1 เมษายน 2559 สิน้สุดสญัญา 31 มนีาคม 2564 
   - วงเงนิงบประมาณ 548,000,000.-บาท 
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   21.17 โครงการปรบัปรงุโรงควบคมุคณุภาพน ้าห้วยขวาง 
   - ระยะเวลาด าเนินการ 300 วนั 
   - เริม่ตน้สญัญา 23 พฤศจกิายน 2561 สิน้สุดสญัญา 18 กนัยายน 2562 
   - วงเงนิตามสญัญา 11,980,790.-บาท    
 
  22. ติดตามเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน
เขต 
บางขนุเทียน 
  คณะกรรมการฯ ไดม้กีารตดิตามการเบกิจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
ส านักงานเขตบางขุนเทยีน ดงันี้ (ขอ้มูล ณ วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562) 

หมวดค่าครภุณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าครภุณัฑ ์
- จ านวน 8 รายการ เป็นเงนิ 3,021,982 บาท เบกิจ่ายเรยีบรอ้ยแลว้ 

 - จ านวน 2 รายการ อยู่ระหวา่งการด าเนนิงานดงันี้ 
  - จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 9,443,021 บาท ความคบืหน้าในการด าเนินงาน 

คดิเป็นรอ้ยละ 57 
  - จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 7,497,600 บาท ความคบืหน้าในการด าเนินงาน 

คดิเป็นรอ้ยละ 40 
  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1. การด าเนนิงานในทีด่นิของเอกชนจะตอ้งมสีญัญายนิยอมใหใ้ชส้อยประโยชน์จากทีด่นิอย่าง
ถูกตอ้ง  2. การค านวณงบประมาณ การประมาณราคา ควรค านึงถงึเนื้องานทีม่ปัีญหา พืน้ทีท่ีเ่ขา้ไป
ด าเนินการไดย้าก จ าเป็นตอ้งเพิม่งบประมาณในงานทีม่ปัีญหาอุปสรรค เพือ่ใหแ้กไ้ขปัญหาไดร้วดเรว็ขึน้ 
  3. การสรา้งทางเดนิหรอืสะพาน ควรใชไ้มเ้นื้อแขง็ คุณภาพดมีาใชแ้ทนปูนซเีมนต์เพื่อไม่เป็นการ
ท าลายธรรมชาต ิ 
  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
  - งานบรหิารการศกึษาจ านวน 7 รายการงบประมาณ 13,690,587 บาท 
   - จ านวน 6 รายการ เบกิจ่ายแลว้ งบประมาณ 12,213,067 บาท 
   - จ านวน 1 รายการ ด าเนนิการเสรจ็แลว้คดิเป็นรอ้ยละ 100  อยู่ระหว่างรอการส่งมอบ
งาน 
งบประมาณ 1,477,520 บาท 
  หมวดรายจ่ายอื่น 
  - จ านวน 17 รายการ จ านวนเงนิ 26,720,706 บาท เบกิจ่ายเรยีบรอ้ยแลว้ 
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  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
  1.โครงการภาษาองักฤษเพื่อทกัษะชวีติ มชีัว่โมงการเรยีนน้อยเกนิไป ท าใหไ้ม่เกดิผลสมัฤทธิ ์ควร
กระตุน้ส่งเสรมิใหม้ากนัน้ หากเป็นไดค้วรใหเ้รยีนหลายภาษา เช่น ภาษาจนี ในการเรยีนการสอนควรเนน้การ
สื่อสาร ใหเ้ดก็สามารถสื่อสารไดเ้ป็นหลกัส าคญั ปัจจุบนัเปิด AEC แลว้ 
  2. การจดัท าโครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงต่าง ๆ ควรมกีารจดัระบบจราจรใหเ้กดิความปลอดภยั
  3. โครงการทีผ่ลงานล่าชา้กว่าแผนงาน คาดว่าไม่แลว้เสรจ็ตามสญัญา ซึง่จะตอ้งมกีารต่ออายุ
สญัญา เหน็ควรมกีารตรวจสอบใหถู้กตอ้งและชดัเจนว่าความล่าชา้ของผลงานนัน้เป็นความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง
หรอืไม่ ถา้ใช่ จะตอ้งเรยีกค่าปรบัตามสญัญาใหค้รบถว้น และในการพจิารณาต่ออายุสญัญานัน้จะตอ้งพจิารณาให้
รอบคอบ เพื่อมใิหก้รุงเทพมหานครเสยีประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั ลดผลกระทบเดอืดรอ้นแก่ประชาชนใหน้้อยทีสุ่ด 

4. ในการจดัท าโครงการต่าง ๆ ในคราวต่อไป เหน็ควรส ารวจ ตรวจสอบรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง 
เช่น 

เนื้องาน ปัญหาอุปสรรค งบประมาณ และมกีารวางแผนการด าเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ใหค้รอบคลุมทุกดา้น
อย่างรอบคอบ รวมทัง้งบประมาณทีจ่ะใชใ้นการด าเนินงานดว้ย 
  5. โครงการทีม่ผีลกระทบหรอืเกีย่วขอ้งกบัหลายหน่วยงานนัน้ เหน็ควรมกีารหารอืร่วมกนัใหไ้ดข้อ้
ยุตกิ่อนทีจ่ะด าเนินโครงการ เพื่อใหเ้กดิการท างานในเชงิบูรณาการและการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
  6. ควรถอืปฏบิตักิารด าเนินงานใหเ้ป็นไปพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบญัญตัวินิัยการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครดั 

7. ควรระมดัระวงัในการปฏบิตังิาน โดยใหย้ดึหลกัการตามกฎหมาย การจดัหาพสัด ุครภุณัฑค์วร
ถอื 

ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ค าสัง่การทีถ่กูตอ้ง ราคากลางจะตอ้งเป็นไปตามความเหมาะสม คุม้ค่า เกดิ
ประโยชน์สงูสุด 

8. การบรหิารจดัการ การควบคมุดูแลทรพัยส์นิ พสัดุ ครุภณัฑต์่าง ๆ ตอ้งมกีารจดัท าระบบบญัชี
คุม 

ทรพัยส์นิใหถู้กตอ้ง ขอ้มูลทีม่อียูจ่รงิตอ้งถกูตอ้งตรงกนัทัง้ในทางบญัชแีละทางกายภาพ เอกสารจะตอ้งรวบรวม
และจดัเกบ็ไวใ้หค้รบถว้นสมบูรณ์ เพื่อรอการตรวจสอบต่อไป 

9. ค่าครุภณัฑ ์ควรจดัซือ้ใหไ้ดคุ้ณภาพ คุม้ค่า ประหยดังบประมาณ รอบคอบในการตรวจดู
คุณสมบตั ิ

ของผูเ้สนอราคาดว้ย  
 10. บางโครงการด าเนินการไมเ่กดิผลสมัฤทธิ ์ไม่เกดิประโยชน์แทจ้รงิ ไม่คุม้คา่ต่องบประมาณ 
เหน็ควรยกเลกิ เหน็ควรด าเนินโครงการในเรื่องทีเ่กดิประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแทจ้รงิ   

11. การด าเนินงานจดัซื้อจดัจา้งควรด าเนินการตามกฎหมาย ระเบยีบและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
ดว้ย 

ความรอบคอบ ระมดัระวงั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ประหยดั คุม้ค่า เกดิประโยชน์สงูสุด ตรวจสอบได ้และเพือ่
ป้องกนัการปฏบิตังิานของตนเอง   
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12. การจดัท าโครงการควรจดัท ารายละเอยีดใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

  ข้อเสนอแนะของส านักงานเขตบางขนุเทียน 
  - ควรจดัสรรงบประมาณในเรื่องค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งใหเ้พยีงพอ เหมาะสมต่อสภาพพืน้ทีข่องแต่
ละส านักงานเขต เพื่อใหเ้พยีงพอต่อการดูแลเรือ่งความเดอืดรอ้นจ าเป็นของประชาชน เช่น เขตบางขุนเทยีนมี
พืน้ทีก่วา้ง แต่ไดร้บังบประมาณคา่ทีด่นิ และสิง่ก่อสรา้งในแต่ละปีไม่เพยีงพอต่อการดูแลความเดอืดรอ้นในพืน้ที่
เขต  
 

23. ความล่าช้าในการด าเนินการก่อหน้ีผกูพนั (เฉพาะหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 
งบประมาณ 

รายจ่าย  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของส านักการศึกษา 
 

ปัญหาและความส าคญั 
 วนัจนัทรท์ี ่24 กนัยายน 2561 ณ หอ้งประชุม 3-4 สภากรุงเทพมหานคร ส านักการศกึษาไดน้ า 

เอกสารประกอบการประชุมชีแ้จงคณะอนุกรรมการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณชุดที ่5 
ประจ าสภากรุงเทพมหานคร โดยสรุปผลการด าเนินการเบกิจ่ายเงนิ (ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2561) งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2561 เฉพาะหมวดค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง คาดว่ามโีครงการทีต่อ้งขออนุมตัเิบกิจ่ายเหลื่อมปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 21 รายการ ซึง่ยงัไม่กอ่หนี้ผกูพนัเป็นเงนิ 193,419,600. - บาท (หนึ่งรอ้ยเกา้
สบิสามลา้นสีแ่สนหนึ่งหมื่นเกา้พนัหกรอ้ยบาทถว้น) 
  ผลการด าเนินการล่าช้าของโครงการดงักล่าวท าให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพนัได้ทนั
ปีงบประมาณนัน้  
ส านักการศกึษาแจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการทีย่งัไม่ก่อหนี้ผูกพนัจ านวน 21 รายการนัน้ ส านักการศกึษาได้
ด าเนินการ 
e-bidding จนได้ตัวผู้รบัจ้างแล้วและได้ส่งเรื่องไปที่ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมตัิเงนิ
ประจ างวด  
ซึง่ส านกังบประมาณกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการพจิารณาเงนิประจ างวด 
  ผลการด าเนินการล่าช้าของโครงการหมวดค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้างของส านักการศึกษาข้างต้น 
ก่อให้เกดิปัญหาทางดา้นงบประมาณประจ าปี และท าใหก้ารก่อสรา้งอาคารเรยีน อาคารประกอบของโรงเรยีนตอ้ง
ล่าชา้ อนัมผีลกระทบต่อการเรยีนการสอนของโรงเรยีนทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชอ้าคาร 

ข้อเทจ็จริง 
 1. ส านักการศกึษาไดร้บัอนุมตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงาน
บรหิาร 

ทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไปดา้นการศกึษา หมวดคา่ ครุภณัฑ ์ทีด่นิ และสิง่ก่อสรา้ง (เฉพาะค่าทีด่นิ) จ านวน 21 
โครงการ งบประมาณ 483,549,000 บาท (สีร่อ้ยแปดสบิสามลา้นหา้แสนสีห่มืน่เกา้พนับาทถว้น) 
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  2. ส านักการศกึษา ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งโครงการ จ านวน 21 โครงการ ตามขอ้ 1 ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) จนไดผู้ช้นะการประกวดราคา โดยมขีัน้ตอนระยะเวลาด าเนนิการพอ
สงัเขปดงันี้  
   2.1 ขัน้ตอนการด าเนินการขอความเหน็ชอบ ราคากลาง (21 โครงการ) ด าเนนิการในช่วง
เดอืนมกราคม 2561 ถงึ มถิุนายน 2561 
   2.2 ขัน้ตอนและการก าหนดวนัเสนอราคา (21 โครงการ) ด าเนินการก าหนดวนัเสนอราคา ในช่วง
เดอืนมนีาคม 2561 ถงึ มถิุนายน 2561 
   2.3 ขัน้ตอนการขออนุมตัจิา้งและประกาศผูช้นะการประกวดราคาฯ (21 โครงการ) 
ด าเนินการในช่วงเดอืนเมษายน 2561 ถงึ สงิหาคม 2561 
   2.4 ขัน้ตอนการขออนุมตัเิงนิประจ างวดฯ (21 โครงการ) ด าเนินการช่วงเดอืนพฤษภาคม 
2561 ถงึ กนัยายน 2561 
 
  ข้อสงัเกต การด าเนินการและขัน้ตอนการจดัซ้ือจดัจ้าง (21 โครงการ) ดงักล่าว ส านัก
การศึกษา ไม่ได้ด าเนินการไปตามแผนการปฏิบติังานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ ง. 202) โครงการ
ต่อเน่ือง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง 2562) ท าให้เกิดความล่าช้า ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาด้าน
งบประมาณประจ าปี 
 
  3. ส านักการศกึษา มหีนังสอืที ่กท. 0803/4735 ลงวนัที ่16 พฤษภาคม 2561 เรยีน ผูอ้ านวยการ
ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขออนุมตัเิงนิประจ างวดฯ จ านวน 6 โครงการ เป็นเงนิ 38,883,600 บาท (สามสบิ
แปดลา้นแปดแสนแปดหมืน่สามพนัหกรอ้ยบาทถว้น)  
  4. ส านักการศกึษา มหีนังสอืที ่กท.0803/5128 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2561 ขออนุมตัเิงนิประจ า
งวดฯ จ านวน 3 โครงการ เป็นเงนิ 23,228,000 บาท (ยีส่บิสามลา้นสองแสนสองหมื่นแปดพนับาทถว้น) 
 
  5. ส านักประมาณกรุงเทพมหานคร มหีนังสอืที ่กท. 1906/00768 ลงวนัที ่26 มถิุนายน 2561 
เรยีน ปลดักรุงเทพมหานคร เรื่องส านักการศกึษาขออนุมตัิเงนิประจ างวดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 โดย
ส านัก-งบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วไม่สามารถอนุมตัิเงนิประจ างวดตาม ข้อ 3 และ ข้อ 4ที่ส านัก
การศกึษาเสนอได้ เนื่องจากรูปแบบรายการ ใบประมาณราคาและขอ้ก าหนดเฉพาะงานที่ส านักการศกึษาน าไป
ด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่ตรงกบัใบประมาณราคาที่ใช้ในการขอจดัสรรงบประมาณ 
โดยเห็นควรให้ส านักการศึกษาตรวจรายละเอียด และด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การ
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครดั ก่อนเสนอขออนุมตัเิงนิประจ างวด ซึ่งปลดักรุงเทพมหานครให้ส านักการศกึษาด าเนินการ
ตามทีส่ านักงบประมาณกรุงเทพมหานครเสนอ  
  6. ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มหีนังสอืที่ 1906/60413 ลงวนัที่ 27 มถิุนายน 2561  
เรยีนผูอ้ านวยการส านักการศกึษา เพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป ตามบญัชาปลดักรุงเทพมหานคร (ตาม
หนังสอืขอ้ 5) 

  ผลการด าเนินการ 
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 ผูอ้ านวยการส านักการศกึษา โดยนายเกรยีงไกร จงเจรญิ รองผูอ้ านวยการส านกัการศกึษา 
ปฏบิตัิ 

ราชการแทนผูอ้ านวยการส านกัการศกึษา มอบใหก้องคลงัด าเนินการโดยด าเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามวนัท า
การ ทัง้นี้ใหป้ระสานส านกังบประมาณกรุงเทพมหานคร หากด าเนินการไม่แลว้เสรจ็ตามก าหนดจะพจิารณาโทษ
เจา้หนา้ทีต่ามล าดบัชัน้ 

  7. ส านักการศกึษามหีนังสอืที ่กท. 0801/7026 ลงวนัที ่25 กรกฎาคม 2561 เรยีนผูอ้ านวยการ
ส านักการคลงั ขอเรยีนหารอืว่า รายการครุภณัฑท์ีส่ านกัการศกึษาจดัท าเพือ่ใชใ้นการค านวณราคากลางและ
ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้ง สามารถก าหนดใหม้กีารแตกต่างกบัรายการครุภณัฑท์ีใ่ช ้เสนอขอตัง้ค่าครภุณัฑ ์ทีด่นิ 
และสิง่ก่อสรา้ง  
ของบประจ าปีพ.ศ. 2561 (รายการครุภณัฑต์ามใบประมาณราคาทีข่อจดัตัง้งบประมาณไม่ตรงกบัรายการครุภณัฑ์
ทีค่ณะกรรมการราคากลางจดัท าทีใ่ชใ้นการประกวดราคา) ไดห้รอืไม่ หากไม่สามารถด าเนินการได ้ส านัก
การศกึษาจะมแีนวทางในการด าเนินการอย่างไรต่อไป เพือ่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ หนงัสอืสัง่การทีก่ าหนด
ไว ้
  8. ส านักการศกึษา มหีนังสอืที 0803/7109 ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม 2561 เรยีน ผู้อ านวยการ- 
ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขออนุมตัเิงนิประจ างวดแผนงานบรหิารทัว่ไป หมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิ และ
สิง่ก่อสรา้ง  
(ค่าทีด่นิ) รวม 4 โครงการ เป็นเงนิทัง้สิน้ 37,872,000 บาท (สามสบิเจด็ลา้นแปดแสนเจด็หมืน่สองพนับาทถว้น)  
  9. ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท. 1906 / 00260 เรียนผู้อ านวยการ- 
ส านักการศกึษา เพื่อทราบผลอนุมตัเิงนิประจ างวด (ตามขอ้ 8) ดงักลา่ว 
  10. ส านักการศกึษา มหีนังสอืเลขที ่กท. 0803 / 8458 ลงวนัที ่11 กนัยายน 2561 ขออนุมตัเิงนิ
ประจ างวดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 หมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิ และสิง่ก่อสรา้ง (คา่ทีด่นิ) โครงการ ต่าง ๆ 
รวม 17 โครงการ เป็นเงนิ 155,547,600 บาท (หนึ่งรอ้ยหา้สบิหา้ลา้นหา้แสดสีห่มื่นเจด็พนัหกรอ้ยบาทถว้น) 
  11. ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มหีนังสอืที ่กท. 1905 / 00367 ลงวนัที ่14 กนัยายน 2561
เรยีน ส านักการศกึษา อนุมตัิเงินประจ างวดฯ เพื่อให้ส านักการศกึษามีเงนิประจ างวด เพื่อการกนัเงนิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใช้เบกิเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 17 
โครงการ เป็นเงนิ 155,547,600 บาท ทัง้นี้ใหผู้อ้ านวยการส านักการศกึษารบัผดิชอบ ตรวจสอบ ควบคุม ก ากบัดูแล
ใหเ้จา้หน้าทีถ่อืปฏบิตัติามกฎหมายขอ้บญัญตั ิระเบยีบ ขอ้บงัคบัทัง้สิน้ หนังสอืสัง่การทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไวอ้ย่าง
เคร่งครดั และหนังสอื ที ่กท. 1906 / 00768 ลงวนัที ่26 มถิุนายน 2561 ก่อนก่อหนี้ผูกพนั 
  12. ส านักการคลงัมหีนังสอืที ่กท. 1305/5955 ลงรบัที ่27 กนัยายน 2561 เรยีนผูอ้ านวยการ
ส านักการศกึษา เรื่องตอบขอ้หารอืกรณีรายการครุภณัฑท์ีใ่ชใ้นการจดัซือ้จดัจา้ง ไม่ตรงกบัรายการครภุณัฑท์ีใ่ช้
เสนอขอตัง้งบประมาณคา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง ของงบประจ าปี 2561 โดยก่อนด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งหน่วยงาน
พจิารณาแลว้เหน็ว่ามคีวามจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลง เพิม่-ลด รายการ หรอื เพิม่-ลด ปรมิาณงานบางรายการ ซึง่จะ
ส่งผลใหร้ายละเอยีดทีจ่ะด าเนินการซื้อหรอืจา้ง ไม่ตรงกบัรายละเอยีดรายจ่ายของโครงการตามทีไ่ดเ้สนอขอ
งบประมาณไว ้หน่วยงานตอ้งด าเนนิการขออนุมตัเิปลีย่นแปลงรายละเอยีดรายจ่ายของโครงการก่อนด าเนนิการ
จดัซื้อจดัจา้งตอ่ไป 
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  13. ส านักการศกึษา ไดร้บัอนุมตัเิงนิประจ างวดฯ (ตามขอ้ 9 และ ขอ้ 11) รวม 21 โครงการ เป็นเงนิ 
193,419,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพนับาทถ้วน) โดยนายเกรียงไกร จงเจริญ  
รองผู้อ านวยการส านักการศกึษา ปฏบิตัิราชการแทนผู้อ านวยการส านักการศกึษา ไดด้ าเนินการลงนามใน
สญัญาดงัมรีายละเอยีดดงันี้ 
   13.1 ลงนามในสญัญาฯ   ในเดอืนกนัยายน    2561   จ านวน 2 โครงการ 
   13.2 ลงนามในสญัญาฯ   ในเดอืนตุลาคม      2561   จ านวน 7 โครงการ 
   13.3 ลงนามในสญัญาฯ   ในเดอืนพฤศจกิายน 2561   จ านวน 5 โครงการ 
   13.4 ลงนามในสญัญาฯ  ในเดอืนธนัวาคม     2561   จ านวน 3 
โครงการ 
   13.5 ยกเลกิการประกวดราคาเนื่องจากผูช้นะการประกวดราคาไม่ยืน่ราคา จ านวน 4 โครงการ 

  หมายเหตุ ส านักการศกึษา ไดด้ าเนนิการลงนามในสญัญาจ านวน 17 โครงการทัง้นี้ไม่เป็นไป
ตาม  
ขอ้เสนอแนะของส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (ตามขอ้ 11) ดงักล่าว 
 
  14. ส านักการศกึษา มหีนังสอืที ่กท.0801/346 ลงวนัที่ 14 มกราคม 2562 เรยีนปลดั-
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ส านักการศกึษาขออนุมตัิเงนิประจ างวดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 โดยเห็น
ควรน าเรยีนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาให้ส านักการศึกษาด าเนินการจดัซื้อจดัจ้าง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 กันไว้เบกิเหลื่อมปี ในปีงบประมาณพ.ศ.2562 หมวดคา่
ครุภณัฑท์ีด่นิ และสิง่กอ่สรา้งจ านวน 13 โครงการ ไดต้ามกระบวนการขัน้ตอนของระเบยีบกระทรวงการคลงัว่า
ดว้ยการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 ต่อไป 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  ผลการด าเนนิการและขัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้ง (21 โครงการ) ดงักล่าว ส านักการศกึษามไิด้
ด าเนินการเป็นไปตามแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายเงนิ (แบบ ง. 202) อนัท าใหเ้กดิความล่าชา้อกีทัง้
ส านักการศกึษาไดด้ าเนินการลงนามในสญัญา 17 โครงการ โดยไมเ่ป็นไปตามขอ้เสนอแนะของส านักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครและส านกัการคลงั อนักอ่ใหเ้กดิปัญหาการดา้นงบประมาณประจ าปี 
  เพื่อใหก้ารด าเนินการโครงการจ านวน 21 โครงการของส านกัการศกึษาดงักล่าวขา้งตน้ด าเนินการ
ดว้ยความรวดเรว็เป็นไปตามวตัถุประสงค์ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้ถูกต้องตามขอ้บญัญัติฯ กฎหมาย 
ระเบยีบ หนังสอืสัง่การฯ เหน็ควรยกเป็นประเดน็ปัญหาจากผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เพื่อน าเสนอต่อสภากรุงเทพมหานครด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป      
  ต่อมานายธวชัชยั ฟักองักูร ไดเ้สนอกระทูถ้ามสด ต่อผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เมือ่สมยั
ประชุมสามญั สมยัที ่2 (ครัง้ที ่8) ประจ าปีพทุธศกัราช 2562 เมื่อวนัพุธที ่22 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ความล่าชา้
การด าเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรยีนและอาคารประกอบของส านักการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ซึ่งผู้ว่าราชการ-กรุงเทพมหานครไดส้ัง่การใหป้ลดักรุงเทพมหานคร ตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิในเรื่อง
ดงักล่าว 
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24. งบประมาณท่ีใช้ในการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย และส่ิงสาธารณประโยชน์ 
 ยอด 3,000,000.- บาทกลุ่มกรงุธนเหนือ 

1. เรื่องเดิม 
  1.1 เรื่องเดิม  
  ก่อนปี พ.ศ. 2554 เมื่อประชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้น จากการทีถ่นน ตรอก ซอย และ 

สิง่สาธารณประโยชน์ในพืน้ทีเ่ขต เช่น ราวสะพาน ลานกฬีา หอ้งน ้า รัว้ ลานกฬีา พืน้ ฝ้า เพดาน เป็นตน้ ช ารดุ
ทรุดโทรม  
ไม่สามารถสญัจรใชส้อยไดส้ะดวก หรอือาจเกดิอนัตรายเกดิความไม่ปลอดภยัขึน้ได ้มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนตอ้ง
ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพด ีและป้องกนัอุบัตเิหตอุนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบัประชาชนทัว่ไป นักเรยีนใน
โรงเรยีน หรอืผูใ้ชบ้รกิารในอาคารสถานที ่วิธีการท่ีจะจดัท างบประมาณด าเนินการดงันี้ 
    1.1.1 รวบรวมรายการ จดัล าดบัความส าคญั 
    1.1.2 น าเขา้ประชุมระดบัหวัหน้าฝ่าย ซึง่ผูอ้ านวยการเขตเป็นประธานพจิารณาว่า
จะจดัรายการใดเสนอผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครผ่านการกลัน่กรองของส านกังบประมาณฯ 
    1.1.3 ส านักงบประมาณฯ พจิารณากลัน่กรอง มกีารตดัทอนเปลีย่นแปลงแกไ้ข
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดและตามดุลยพนิิจของเจา้หนา้ทีผู่ก้ลัน่กรองงบประมาณ และตามนโยบายของผูบ้รหิารแต่
ละชุด 
    1.1.4 ส านักงบประมาณฯ น ารายการงบประมาณดงักล่าวเสนอผูบ้รหิาร
กรุงเทพมหานครจดัท าเป็นร่างขอ้บญัญตัเิสนอสภากรุงเทพมหานคร 
    1.1.5 สภากรุงเทพมหานครประชุมพจิารณาค าของบประมาณทีค่ณะอนุกรรมการ
พจิารณางบประมาณฯ สภากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างขอ้บญัญตังิบประมาณฯ 
กลัน่กรองแลว้ แลว้ออกเป็นขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

   1.2 ปัญหาอปุสรรค 
   ขัน้ตอนดงักล่าวจะเหน็ว่ามลีกัษณะทีเ่ป็นอุปสรรคปัญหา ดงัต่อไปนี้ 
    1.2.1 นับจากวนัทีเ่ริม่ตน้และกระบวนการส ารวจ เพื่อจดัท ารายการทีจ่ะซอ่มแซม
บ ารุงรกัษาจนถงึวนัทีข่อ้บญัญตังิบประมาณมผีลบงัคบัใช ้มขี ัน้ตอนทีใ่ชเ้วลาประมาณ 4 - 6 เดอืน หากมปัีญหา
ความเดอืนรอ้นทีเ่กดิขึน้หลงัการส ารวจนี้ (ปลายปีงบประมาณทีแ่ลว้) และปัญหาความเดอืดรอ้นทีเ่กดิขึน้หลงั
ขอ้บญัญตัมิผีลบงัคบัใช ้ส านกังานเขตไม่สามารถใชง้บประมาณตามร่างขอ้บญัญตัทิีอ่อกแลว้ในการแกปั้ญหา
บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชนไดท้นัท่วงทตีอ้งรออกี 1 ปี เพื่อขอจดัท างบประมาณตามกระบวนการขอ้ 
1.1.1 - 1.1.5 ใหม่  
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    1.2.2 จากความในขอ้ 1.2.1 หากส านกังานเขตมคีวามประสงคจ์ะแกไ้ขเร่งด่วน
ไม่อาจรอไปถงึปีงบประมาณหน้าได ้อาจขอจดัสรรงบประมาณจากงบกลางซึง่ยงัคงมขีัน้ตอนกระบวนการ
เช่นเดยีวกนั คอื เสนอค าขอไปยงัส านักงบประมาณฯ แล้วเสนอความเหน็ไปยงัผู้มอี านาจอนุมตัิ คอื ปลดั
กรุงเทพมหานคร หรอื ผู้ว่า-ราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพจิารณาอนุมตัิ ทัง้นี้ตอ้งใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่ง 
โดยที่กรุงเทพมหานครอาจอนุมตัิ หรือไม่อนุมตัิค าขอกไ็ด้ เนื่องจากการอนุมตัิต้องจดัสรรจากงบกลาง ซึ่งมี
หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาและงบประมาณมจี านวนจ ากดั 
    1.2.3 จะเหน็ว่า จากขอ้ ก. และขอ้ ข. ผูอ้ านวยการเขตซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบ
โดยตรงในการบ าบดัทุกขบ์ ารุงสขุช่วยเหลอืบรรเทาทุกขใ์หป้ระชาชนในความรบัผดิชอบ ไม่สามารถแกไ้ขบรรเทา
ความเดอืดรอ้น หรอืป้องกนัความเดอืดรอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในกรณีดงัต่อไปนี้  
     ก. ประชาชนรอ้งเรยีนมาทีส่ านักงานเขต 
     ข. ประชาชนรอ้งเรยีนไปทีก่รุงเทพมหานคร 
     ค. ประชาชนรอ้งเรยีนผ่านสื่อมวลชนและโซเชยีลมเีดยี 
 
     ง. ผูอ้ านวยการเขตเป็นประธานในทีป่ระชุมกรรมการชุมชนทกุเดอืน  
เป็นผูอ้ านวยการเขตแต่ไม่อาจรบัปากแกไ้ขปัญหาใหป้ระชาชนเดอืดรอ้นได ้เนื่องจากยงัไม่มงีบประมาณ 
     จ. ผูอ้ านวยการเขตออกตรวจพืน้ที ่พบประชาชน พบเจอปัญหาแต่ไม่
อาจแกไ้ขได ้เนื่องจากยงัไมม่งีบประมาณ 
     ฉ. ผูแ้ทนประชาชน เช่น สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  สมาชกิสภา-
กรุงเทพมหานคร สมาชกิสภาเขต ส่วนราชการในพืน้ที ่เช่น สถานีต ารวจ ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข แจง้
ปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชน ผูอ้ านวยการเขตไม่อาจแกไ้ขปัญหาได ้เนื่องจากยงัไมม่งีบประมาณ 
     ช. โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครมคีวามจ าเป็นตอ้งซ่อมแซม
บ ารุงรกัษา เพื่อป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้กบัเดก็นักเรยีน ผู้ปกครอง แต่ผูอ้ านวยการเขตไม่อาจด าเนินการไดท้นัที
เนื่องจากยงัไม่มงีบประมาณ(เช่น ซ่อมประตูรัว้ ฝ้า เพดาน พืน้ หอ้งน ้า ลานกีฬา) เป็นตน้ 
  สรปุ กรณีดงักล่าวขา้งบน เป็นภาวะทีเ่กดิความล่าช้าไม่อาจแกไ้ขบรรเทาป้องกนัความเดอืดรอ้น 
ใหป้ระชาชนไดอ้ย่างรวดเรว็ คล่องตวัทนัเหตุการณ์ เกดิภาพพจน์เชงิลบต่อส านักงานเขต กรงุเทพมหานคร และ
ระบบราชการ 
 

1.3 การแก้ไขปัญหาอปุสรรคดงักล่าว 
เพื่อแกไ้ขอุปสรรคปัญหาดงักล่าวผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร จงึก าหนดใหม้กีารตัง้งบประมาณให้ 

เท่ากนัทกุส านักงานเขต เขตละ 2,000,000.00 บาท ก าหนดไวใ้นหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและพสัดุ ฝ่ายการคลงั 
ก าหนดครัง้แรกเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยใหผู้อ้ านวยการเขตมอี านาจอนุมตัไิดเ้องไมต่อ้งเสนอผูบ้รหิารจาก
ส่วนกลางอนุมตั ิโดยมีวตัถปุระสงคแ์ละหลกัเกณฑ์การใช้งบประมาณ ดงันี้ 
    1.3.1 ส าหรบัใช้แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมเป็น
การเร่งด่วนเฉพาะหน้าในกรณีที่ผู้อ านวยการเขตออกตรวจพื้นที่ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และตามที่ปลดักรุงเทพมหานครสัง่การ 
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    1.3.2  การด าเนินการตอ้งถอืปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บญัญตั ิระเบยีบ ขอ้บังคบั 
ค าสัง่ และหนังสอืสัง่การทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไว้ 
    1.3.3  งบประมาณตัง้ไวท้ีฝ่่ายโยธาของส านกังานเขต ในหมวดรายจา่ยอืน่ 
รายการค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา ถนน ตรอก ซอย และสิง่สาธารณประโยชน์ เพื่อแกไ้ขปัญหาความ
เดอืดรอ้นของประชาชน 
    1.3.4 ใหเ้บกิจ่ายในลกัษณะค่าใชส้อย หรอืค่าวสัดุ เพือ่ซ่อมแซม บ ารุงรกัษาถนน 
ตรอก ซอย และสิง่สาธารณประโยชน์ รวมทัง้การซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 
 
  ปีงบประมาณ 2556 เปลี่ยนไปตัง้ไว้ท่ีฝ่ายโยธา หมวดรายจ่ายอื่น  
  ข้อมูลย้อนหลงั 3 ปี การตัง้งบประมาณดงักล่าวให้ส านักงานเขต 50 เขต  
  1. งบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตละ 5,000,000 บาท 
  2. งบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานเขตละ 3,000,000 บาท 
  3. งบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตละ 3,000,000 บาท 
 
 
 
 

2. ผลการใช้งบประมาณของส านักงานเขต 3 ปีย้อนหลงั 
  ข้อมูลข้อ 2 - 5 ไดจ้ากการทอดแบบสอบถามส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือ 
งบประมาณพ.ศ. 2559 - 2561 ขอ้มูล 3 ปียอ้นหลงัส านกังานเขตใชง้บประมาณ ดงันี้ 
   2.1 งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 5,000,000บาท ใชเ้กอืบครบเตม็จ านวน 
6 ส านักงานเขต (=รอ้ยละ 75.00) ใชง้บประมาณ ประมาณ 2,000,000บาท 1 ส านักงานเขต และต ่ากว่า 
1,000,000บาท 1 ส านกังานเขต  
   2.2 งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 3,000,000 บาท ใชเ้กอืบครบ 3,000,000 บาท  
7 ส านักงานเขต (=รอ้ยละ 87.50) ใช ้2,000,000บาท 1 ส านกังานเขต 
   2.3 งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 3,000,000.00 บาท ใชง้บประมาณเกอืบครบเตม็
จ านวนทุกส านกังานเขต ส านักงานเขตทีใ่ชง้บต ่าสุด คอื 2,880,000บาท (โดยหากเพิม่รายการจะเกนิยอดเงนิทีต่ัง้
ให)้ สรุปไดว้่าทกุส านกังานเขตมคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิเตม็ตามงบประมาณทีไ่ดร้บั (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
 

3. จ านวนเงินงบประมาณท่ีส านักงานเขตต้องการ 
 จากการสอบถามส านกังานเขตเกีย่วกบังบประมาณยอด 3,000,000บาท ทีต่ัง้ใหทุ้กส านักงานเขต  

ว่าเพยีงพอในการแกไ้ขปัญหาทีป่ระชาชนรอ้งเรยีนมา ทีไ่ดร้บัจากการประชุมกรรมการชุมชนทีต่รวจพบจากการ
ตรวจพืน้ทีท่ีโ่รงเรยีนแจง้มา และทีจ่ะใชซ้่อมแซมสิง่สาธารณประโยชน์ในส านักงานเขตหรอืไม่ ผลการตอบ
แบบสอบถาม ปรากฏดงันี้ 
   3.1 ม ี7 ส านกังานเขต แจง้ว่าไม่เพยีงพอในการซ่อมแซมแกไ้ขปัญหาทีป่ระชาชน
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รอ้งเรยีนมา(รอ้ยละ 87.50 ) และ 1 ส านกังานเขตแจง้ว่าเพยีงพอ (รอ้ยละ 12.50) 
   3.2 ม ี7 ส านกังานเขต แจง้ว่าไม่เพยีงพอในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาแกไ้ขปัญหาที่
กรรมการชุมชนแจง้ในการประชุมกรรมการชุมชน (รอ้ยละ 87.50) และ 1 ส านักงานเขตแจง้ว่าเพยีงพอ (รอ้ยละ 
12.50) 
 
   3.3 ม ี6 ส านกังานเขต แจง้ว่าไม่เพยีงพอในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษารายการทีต่รวจพบ
ในการออกตรวจพืน้ที ่(รอ้ยละ 75.00) และ 2 ส านักงานเขตแจง้ว่าเพยีงพอ (รอ้ยละ 25) 
   3.4 ม ี6 ส านกังานเขต แจง้ว่าไม่เพยีงพอในการซ่อมแซมสิง่สาธารณประโยชน์ภายใน
ส านักงานเขต (รอ้ยละ 75.00) และ 2 ส านักงานเขตแจง้ว่าเพยีงพอ (รอ้ยละ 25) 
   3.5 ม ี7 ส านักงานเขต แจง้ว่าไม่เพยีงพอในการซ่อมแซมแกไ้ขรายการที่โรงเรยีนแจง้มา 
(รอ้ยละ 87.50) และ 1 ส านักงานเขตแจง้ว่าเพยีงพอ (รอ้ยละ 12.50) 
 

ส านักงานเขตแจ้งว่าวงเงินงบประมาณท่ีเหน็ว่าน่าจะเพียงพอในการแก้ไขปัญหา
ความ 

เดือดร้อนของประชาชน คือ 
   -แจง้ 6,000,000.00 บาท 2 ส านักงานเขต คอื เขตธนบุร ีเขตบางกอกใหญ ่
   -แจง้ 5,000,000.00 บาท 5 ส านักงานเขตคอื เขตตลิง่ชนั เขตบางกอกน้อย  
เขตทววีฒันา เขตจอมทอง และเขตบางพลดั 
   -แจง้ 4,000,000.00 บาท 1 ส านักงานเขต คอื เขตคลองสาน 

4. องคป์ระกอบลกัษณะของพื้นท่ีเขต กบั จ านวนงบประมานท่ีส านักงานเขตใช้จ่าย 
 ส านักงานเขตตา่ง ๆ มลีกัษณะของพืน้ทีต่่างกนั มอีงคป์ระกอบของจ านวนพืน้ที ่จ านวนประชากร 

 จ านวนถนน ตรอก ซอย จ านวนโรงเรยีน จ านวนสิง่สาธารณประโยชน์ (เช่น สะพานขา้มคลอง ลานกฬีา 
พพิธิภณัฑ)์ ซึง่เป็นสิง่ทีส่ะทอ้นความจ าเป็นในการใชง้บประมาณซ่อมแซมบ ารุงรกัษาต่างกนัตามขอ้มูลดงันี้ 
 

4.1 จ านวน ตรอก ซอย ในพืน้ทีเ่ขต มจี านวนมากน้อยตามล าดบัดงันี้ (ใชเ้ป็นขอ้มูลการจดังบประมาณ) 

ล าดบัท่ี ส านักงาน
เขต 

จ านวนถนน ตรอก 
ซอย 

หมายเหตุ 

1 บางกอกใหญ ่ 175  
2 คลองสาน 172  
3 ธนบุร ี 164  
4 ตลิง่ชนั 151  
5 จอมทอง 136  
6 บางกอกน้อย 85  
7 ทววีฒันา 76  
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8 บางพลดั 69  

  

4.2 ขนาดของพืน้ที ่เรยีงตามล าดบัไดด้งันี้ 

ล าดบัท่ี ส านักงานเขต พ้ืนท่ีตารางกิโลเมตร หมายเหตุ 
1 ทววีฒันา 50.21  
2 ตลิง่ชนั 29.47  
3 จอมทอง 26.25  
4 บางกอกน้อย 11.94  
5 บางพลดั 11.36  
6 ธนบุร ี 8.55  
7 คลองสาน 6.87  
8 บางกอกใหญ ่ 6.18  

 

4.3 จ านวนประชากร เรยีงตามล าดบัดงันี้ 

ล าดบัท่ี ส านักงานเขต จ านวนประชากร (คน) หมายเหตุ (จ านวนพื้นท่ีและล าดบั
ท่ี) 

1 จอมทอง 151,174 26.25 ตารางกโิลเมตร (3) 
2 บางกอกน้อย 110,417 11.94 ตารางกโิลเมตร (4) 
3 ธนบุร ี 107,754 8.55 ตารางกโิลเมตร (6) 
4 ตลิง่ชนั 105,047 29.47 ตารางกโิลเมตร (2) 
5 บางพลดั 91,278 11.36 ตารางกโิลเมตร (5) 
6 ทววีฒันา 78,411 50.21 ตารางกโิลเมตร (1) 
7 คลองสาน 72,171 6.87 ตารางกโิลเมตร (7) 
8 บางกอกใหญ ่ 67,211 6.18 ตารางกโิลเมตร (8) 

 
 
 
4.4 จ านวนโรงเรยีน เรยีงตามจ านวนโรงเรยีน (ใชเ้ป็นขอ้มูลการจดังบประมาณ) 

ล าดบัท่ี ส านักงานเขต จ านวนโรงเรียน หมายเหตุ (จ านวนพื้นท่ีและล าดบัท่ี) 
1 ธนบุร ี 17  
2 ตลิง่ชนั 16  
3 บางกอกน้อย 15  
4 บางพลดั 11  
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5 จอมทอง 11  
6 คลองสาน 8  
7 ทววีฒันา 7  
8 บางกอกใหญ ่ 6  

 

4.5 จ านวน สะพานขา้มคลอง ลานกฬีา พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ (ไมไ่ดเ้รยีงล าดบั) เรยีงตามขนาดพืน้ที่ 

ท่ี ส านักงานเขต สะพานข้ามคลอง พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ลานกีฬา  
1 ทววีฒันา 29 ไม่ม ี 23  
2 ตลิง่ชนั ไม่ไดร้บัขอ้มูล ไม่ม ี 24  
3 จอมทอง 59 1 19  
4 บางกอกน้อย 60 2 29  
5 บางพลดั 32 1 23  
6 ธนบุร ี 16 1 21  
7 คลองสาน 25 1 10  
8 บางกอกใหญ ่ ไม่ไดร้บัขอ้มูล ไม่ม ี 14  

  

4.6 การใชง้บประมาณของส านักงานเขต 3 ปียอ้นหลงั 

ท่ี 
ส านักงาน

เขต 
งบ พ.ศ. 2559 (บาท) งบ พ.ศ. 2560 (บาท) งบ พ.ศ. 2561 (บาท) 
ตัง้ไว้ให้ เขตใช้ ตัง้ไว้ให้ เขตใช้ ตัง้ไว้ให้ เขตใช้ 

1 คลองสาน 5 ลา้น 4,060,000 3 ลา้น 296,000 3 ลา้น 3,000,000 
2 จอมทอง 5 ลา้น 4,980,000 3 ลา้น 3,000,000 3 ลา้น 3,000,000 
3 บางกอกใหญ ่ 5 ลา้น 4,990,000 3 ลา้น 2,990,000 3 ลา้น 2,990,000 
4 บางกอกน้อย 5 ลา้น 4,990,000 3 ลา้น 2,900,000 3 ลา้น 2,880,000 
5 ตลิง่ชนั 5 ลา้น 4,970,000 3 ลา้น 2,980,000 3 ลา้น 2,980,000 
6 บางพลดั 5 ลา้น 676,000 3 ลา้น 2,020,000 3 ลา้น 2,980,000 
7 ทววีฒันา 5 ลา้น 4,900,000 3 ลา้น 2,980,000 3 ลา้น 2,990,000 
8 ธนบุร ี 5 ลา้น 2,080,000 3 ลา้น 2,990,000 3 ลา้น 2,990,000 

 หมายเหตุ ปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตทีใ่ชเ้งนิ 2,800,000.00 - 2,990,000.00 บาท มรีายการที่
คงคา้งรอซอ่ม แต่ไม่สามารถใชง้บประมาณเตม็ยอด 3,000,000.00 บาทได ้เนื่องจากหากเพิม่อกีหนึ่งรายการ 
วงเงนิจะเกนิยอด 3,000,000.00 บาท 
  



62 
 

  4.7 จากองคป์ระกอบท่ีเป็นลกัษณะเขตพื้นท่ีเขต ข้อ 4.1 - 4.5 พอจะจดัล าดบัความจ าเป็น
ท่ีจะต้องซ่อมแซมบ ารงุรกัษาถนน ตรอก ซอย และส่ิงสาธารณประโยชน์ ได้ดงัน้ี 
  ล าดบัที ่1 ส านักงานเขตตลิง่ชนั 
  ล าดบัที ่2 ส านักงานเขตธนบุร ี
  ล าดบัที ่3 ส านักงานเขตจอมทอง 
  ล าดบัที ่4 ส านักงานเขตบางกอกนอ้ย (ล าดบัที ่3 ม ี2 ส านักงานเขต เนื่องจากคะแนนเท่ากนั) 
  ล าดบัที ่5 ส านักงานเขตทววีฒันา 
  ล าดบัที ่6 ส านักงานเขตคลองสาน (ล าดบัที ่5 ม ี2 ส านักงานเขต เนื่องจากคะแนนเทา่กนั) 
  ล าดบัที ่7 ส านักงานเขตบางพลดั 
  ล าดบัที ่8 ส านักงานเขตบางกอกใหญ ่
 
  4.8 ค าอธิบายวิธีการจดัล าดบัความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณซ่อมแซม บ ารงุรกัษา ถนน 
ตรอก ซอย และส่ิงสาธารณประโยชน์ 
   4.8.1 การจดัล าดบัดงักล่าวสามารถด าเนินการได้หลายวธิตีามที่กรุงเทพมหานครเหน็
ว่าสมควรการจดัล าดบัตามเอกสารนี้เป็นเพยีงการศกึษาเบื้องตน้ เป็นเพยีงตวัอย่างหนึ่งทีจ่ดัท าขึน้เพือ่แสดงรูป
แบบจ าลอง (Model) ตวัอยา่งในการเสนอแนะใหก้รุงเทพมหานครมกีารศกึษาขอ้มูล เกบ็สถติ ิตวัเลข จ าแนกขอ้มูล
อย่างเป็นระบบอย่างเพยีงพอและเหมาะสม ในการจดังบประมาณใหส้ านกังานเขต เมื่อกรุงเทพมหานครรบั
หลกัการแลว้ ควรตัง้คณะท างานศกึษาและจ าแนกขอ้มูลอย่างละเอยีดเพื่อก าหนดวธิกีารในการจดัการขอ้มูลเพื่อ
แทนค่าขอ้มูล จดักลุม่ขอ้มูล และจดัล าดบัขอ้มลูต่อไป  
   4.8.2 จากการศกึษาเบื้องตน้ของคณะกรรมการฯ จดัล าดบัจดัโดยวธิกีาร ดงันี้ 
   (1) ศกึษาว่ามอีงคป์ระกอบใดบา้งทีค่วรน ามาศกึษา และใชเ้ป็นองคป์ระกอบการจดัล าดบั 
จากการศกึษาในเบือ้งตน้ทีน่ ามาจดัท าเป็นตวัอย่างนี้ พบว่ามอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั ดงันี้ 
    ก. จ านวนถนน ตรอก ซอย 
    ข.  สิง่สาธารณประโยชน์ในพืน้ที ่เช่น ลานกฬีา ราวกนัตกคลอง ราวสะพาน เป็นตน้ 
    ค. ขนาดของพืน้ทีเ่ขต 
    ง. จ านวนประชากร 
    จ. จ านวนโรงเรยีน 
    ฉ. ศกัยภาพในการด าเนนิการใชเ้งนิงบประมาณศกึษาจากสถติกิารใช้
งบประมาณยอ้นหลงั 3 ปี 
   (2) แต่ละองคป์ระกอบขอ้ 2.1.1 - 2.1.6 น าตวัเลขของแต่ละองคป์ระกอบมาจดักลุ่มขอ้มูล
เป็น 3 กลุ่ม เรยีงล าดบั และใหค้่าคะแนน เป็นกลุ่ม (มลีกัษณะคลา้ยการตดัเกรดคะแนนค าตอบของนักศกึษาใน
มหาวทิยาลยั) 
        กลุ่มที ่1 ใหค้า่คะแนน 1 คะแนน 
        กลุ่มที ่2 ใหค้า่คะแนน 2 คะแนน 
        กลุ่มที ่3 ใหค้า่คะแนน 3 คะแนน 
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   (3) คดิคะแนนรวม เมื่อไดค้ะแนนรวมทกุองคป์ระกอบของแต่ละส านักงานเขตแลว้น า
คะแนนมาจดัล าดบัไดล้ าดบัตามทีแ่สดงในขอ้ 4.7 
  4.8.3 กรุงเทพมหานครอาจศกึษาและเพิม่องคป์ระกอบเพิม่เตมิจากขอ้ 4.1 - 4.6 เช่น แหล่ง
ชุมชนแออดั เป็นตน้ 
   4.9 จากข้อมูลข้อ 2 - 4 แสดงว่า งบประมาณ 3,000,000.00 บาท ยงัไม่เพียงพอท่ีจะ
ตอบสนองความจ าเป็นต้องซ่อมแซมบ ารงุรกัษาถนน ตรอก ซอย และส่ิงสาธารณประโยชน์ในพ้ืนท่ีเขต
ทัง้ 8 ส านักงานเขต 

5. อปุสรรคปัญหา และข้อเสนอแนะ 
  5.1 งบประมาณ 3,000,000.00 บาท ไม่เพยีงพอในการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของ 

ประชาชนจากขอ้มูลในขอ้ 4.9 แสดงใหเ้หน็ว่า ทุกส านกังานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือไดร้บังบประมาณไม่เพยีงพอ
ในการซอ่มแซมถนน ตรอก ซอย และสิง่สาธารณประโยชน์ กรณีทีเ่ป็นเรื่องเร่งด่วนประชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้น 
   ข้อเสนอแนะ   
    5.1.1 กรุงเทพมหานครควรตัง้งบประมาณใหส้ านักงานเขตเพิม่ขึน้โดยคดักรอง
แลว้แบ่งกลุ่มส านักงานเขตออกเป็น 3 กลุ่ม ตามลกัษณะในพืน้ทีแ่ละองคป์ระกอบทีส่ะทอ้นความจ าเป็นในการ
แกไ้ขปัญหา และจดัตัง้งบประมาณใหแ้ต่ละกลุ่ม ตัง้แต่ 3,000,000.00 - 6,000,000.00 บาท โดยพจิารณาจาก 
 
    (1) องคป์ระกอบในพืน้ทีต่่าง ๆ ซึง่สะทอ้นถงึความจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณใน 
การแกไ้ขปัญหา 
    (2) ศกัยภาพในการด าเนินการทางการงบประมาณของส านักงานเขต (การส ารวจ
ความจ าเป็น การจดัซือ้จดัจา้ง การเบกิจา่ยเงนิ) 
    5.1.2 การแบ่งกลุ่มส านักงานเขต ตามขอ้ 5.1.1 ควรตัง้คณะท างานเพือ่รวบรวม
สถติขิอ้มูลทีเ่ป็นองคป์ระกอบสะทอ้นความจ าเป็นในการแกไ้ขปัญหา น าไปสู่การคดิค านวณจ านวนตวัเลขในการ
ตัง้งบประมาณ ตามแนวทางหลกัการคดิค านวณทีเ่สนอเป็นตวัอยา่งในขอ้ 4.7 - 4.8 ขา้งตน้ทีก่ล่าวมาแลว้ หรอืวธิี
คดิค านวณวธิใีดวธิหีนึ่งทีก่รุงเทพมหานคร โดยคณะท างานเหน็สมควร เพื่อจดัแบ่งกลุ่มเขตเพื่อการจดัสรร
งบประมาณตามขนาดของเขต เช่น อาจแบ่งเป็น 
    ก. เขตขนาดเลก็ ทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณไม่ต ่ากว่า 3,000,000 บาท 
    ข. เขตขนาดกลาง มคีวามจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณ 3,000,000.00 - 4,500,000 บาท 
    ค. เขตขนาดใหญ่ มคีวามจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณ 4,500,000.00 - 6,000,000 บาท 
(วงเงนิงบประมาณนี้เป็นการศกึษาเบือ้งตน้ หากกรุงเทพมหานครเหน็ดว้ยในหลกัการและตัง้คณะท างานศกึษา
ตามขอ้เสนอแนะ ขอ้ 5.1.2 การศกึษาโดยละเอยีดของคณะท างานจะไดข้อ้มูลประกอบการตดัสนิใจได ้อย่าง
ครบถว้นแม่นย ายิง่ขึน้) 
   5.2 การใชง้บประมาณไม่ตรงวตัถุประสงค ์
  บางส านักงานเขตใช้งบประมาณยอดนี้ไม่ตรงกับวตัถุประสงค์ คือใช้กับงานที่ไม่ใช่งานเร่งด่วน
ฉุกเฉิน  
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งานประจ าหรอืรายการทีข่ออนุมตัิในงบประมาณประจ าปีแต่ไม่ผ่านการพจิารณาของส านักงบประมาณ ผู้บรหิาร
และ 
สภากรุงเทพมหานคร หรือใช้ในรายการซ่อมที่ใช้งบประมาณจ านวนมากใช้เพียง 2-3 รายการก็เต็มยอด
งบประมาณที่ตัง้ไว้ให้ 3,000,000บาท ทัง้หมดนี้มผีลกระทบท าให้รายการที่เป็นความเดอืดร้อนของประชาชนที่
ประชาชนร้องเรยีนผ่านมาทางกรรมการชุมชน ผูแ้ทนประชาชน โรงเรยีนรอ้งขอหรอืพบจากการตรวจพื้นทีไ่ม่ไดร้บั
การแกไ้ข เพราะงบประมาณยอด 3,000,000บาท ถูกใชห้มดแลว้ 
  ข้อเสนอแนะ ส านักงานเขตควรจดัระบบการท างาน ให้ปัญหาทัง้หมดทีต่รวจพบหรอืไดร้บัแจ้ง
มาได้รบัการรวบรวมบนัทกึไว้ แล้วแยกออกเป็นรายการเร่งด่วนฉุกเฉิน เพื่อใช้เงนิยอดเร่งด่วนฉุกเฉิน ส่วนรายการที่
เป็นงานประจ า  
ไม่เร่งด่วนให้น าไปขอเป็นงบประมาณประจ าปีผ่านการพจิารณาตามกระบวนการของกรุงเทพมหานครโดยผ่าน
การพจิารณาจากสภากรุงเทพมหานคร 
 
   5.3 ปัญหาเกีย่วกบัขอ้กฎหมายและระเบยีบต่าง ๆ 
    5.3.1 การเขา้ซ่อมถนนในทีเ่อกชนทีท่ิง้รา้งเกนิ 10 ปี เกดิปัญหาเจา้หน้าทีถ่กู
ฟ้องคดเีนื่องจากด าเนินการไม่ถกูขัน้ตอนของกฎหมายทีก่ าหนด ซึง่มขี ัน้ตอนหลายขัน้ตอนและใชร้ะยะเวลามาก 
เจา้หนา้ทีห่ลายส านักงานเขตทราบว่าส านักงานเขตอื่นถูกฟ้องคดจีงึไม่กลา้ท าประชาชนจงึเดอืดรอ้นไม่ไดร้บัการ
ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย 
    ข้อเสนอแนะ กรณีทิง้ร้างเกนิ 10 ปี ควรมกีารแกก้ฎหมายใหถ้อืเป็นการยกให้โดย
ปรยิาย 
    5.3.2 การเขา้ซ่อมถนน ตรอกซอย ทีเ่จา้ของทีด่นิทอดทิง้เกนิ 10 ปี และไม่อาจ
หาตวัเจา้ของหรอืตดิต่อเจา้ของได ้ใหบ้นัทกึปากค าประชาชนไม่นอ้ยกว่า 15 ราย ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่า 30 วนั หากไม่มกีารคดัคา้นใหด้ าเนนิการซ่อมได ้ส านักงานเขตเหน็ว่าใชเ้วลานาน ท าใหไ้ม่สามารถซอ่มได้
โดยรวดเรว็ 

    ข้อเสนอแนะ ควรแกไ้ขระเบยีบกรุงเทพมหานครว่าดว้ยการก าหนดหลกัเกณฑ์
วธิกีาร และค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการพฒันาทรพัยส์นิที่ประชาชนใชส้อยร่วมกนั (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2558 โดยลดจ านวน
การบนัทกึปากค าประชาชนเป็น 5 ราย และลดระยะเวลาประกาศลงเป็น 15 วนั 

 
    5.3.3 การซ่อมถนนตรอกซอยในทีด่นิของเอกชนทีเ่จา้ของทอดทิง้เกนิ 10 ปี มไิด ้
ปิดกัน้ หวงหา้มทางเขา้ออก เดมิส านักงานเขตด าเนินการเขา้ซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน 
แต่ปัจจุบนับางส านักงานเขตไม่กล้าซ่อม เนื่องจากความในขอ้ 5/2 ระเบยีบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการก าหนด
หลกัเกณฑ์วธิกีาร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพฒันาทรพัย์สินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 
ก าหนดว่า การพฒันาต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มใิช่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดโดยเฉพาะ จงึไม่กลา้ด าเนินการตามขัน้ตอนที่ระเบยีบก าหนด เพราะเกรงว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่
บุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ ระเบยีบเดมิไม่มปีระโยคนี้ เดมิเจ้าหน้าทีจ่งึกลา้ซ่อมแซม หลงัปี พ.ศ. 2558 ไม่
กลา้ซ่อม 
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    ข้อเสนอแนะ ผู้บรหิารควรจดัประชุมแนวดิ่งระดับหวัหน้าฝ่ายโยธาชี้แจงท า
ความเขา้ใจใหม้คีวามชดัเจนถอืปฏบิตัติรงกนัทุกส านักงานเขต 
    5.3.4 กรมบญัชกีลางไดใ้หค้ าจดักดัความในการซ่อมแซมว่าเป็นการเปลีย่นแปลง
โครงสรา้งทัง้หมด ท าใหก้ารใชง้บดงักล่าวมขีอ้จ ากดักรณีที่ตอ้งการซ่อมบางส่วน เช่น ปรบัปรุงห้องน ้าบางส่วนใน
โรงเรยีน 
    ข้อเสนอแนะ ขอใหแ้กไ้ข รายการในขอ้บญัญตังิบประมาณของกรุงเทพมหานคร  
จาก ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา ถนนตรอกซอย และสิง่สาธารณประโยชน์เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดอืดร้อน
ของประชาชน เป็น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเฉพาะบางส่วน  และซ่อมแซมถนนตรอกซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชน์ เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดอืนรอ้นของประชาชน (เพิม่ค าว่าปรบัปรุงเฉพาะบางส่วน)  
 

25. การประเมินผลเชิงคณุภาพงบประมาณรายจ่าย หมวดรายจ่ายอ่ืนของส านักงานเขต
กลุ่ม 

กรงุธนเหนือ 
ปัญหาและความส าคญัของเรื่อง 

  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรุงเทพมหานคร ในส่วนของการจดัสรร
งบประมาณ 
หมวดรายจ่ายอื่นให้ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๒ มีการ
จดัสรร 
ในปีงบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๕๑๒,๙๕๕,๒๐๐ บาท  ปีงบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน 
๓๓๔,๑๕๓,๕๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๒๒๖ ,๖๗๔,๖๐๐ บาท (ที่มา: ส านัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร)  งบประมาณดงักล่าว จะเป็นค่าใชจ้่ายในการประชุม การอบรมสมัมนาบุคลากร การ
จา้งเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของโรงเรยีนในพื้นทีเ่ขตต่างๆ และค่าใชจ้่ายของโครงการต่างๆ เช่น ค่าใชจ้่าย
ในการประชุมครู โครงการจ้างเหมายามดูแลทรพัย์สนิฯให้แก่โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  โครงการว่ายน ้า
เป็นเล่นน ้าได้ปลอดภัย โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย โครงการสอนภาษาจีน โครงการศูนย์ประสานงาน
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร โครงการครอบครวัรกัการอ่าน โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โครงการศูนย์
ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งจะเป็นรายการ/โครงการที่มีลกัษณะ ที่การจดัสรร
งบประมาณในหลายลกัษณะ ไดแ้ก่ เป็นการจดัสรรตรงให้ส านักงานเขต ตามความตอ้งการของประชาชนในพืน้ที ่ 
เป็นการจดัสรรงบประมาณตามนโยบายจากส่วนกลางทีจ่ะจดัสรรใหส้ านักงานเขต และเป็นการรบัการจดัสรร/โอน
งบประมาณจากส านัก/หน่วยงานต่างๆ เพื่อใหส้ านักงานเขตด าเนินการในพืน้ทีต่ามทีส่ านักต่างๆก าหนด  

โครงการดงักล่าวในแต่ละปีงบประมาณ จะมกีารรายงานผลการตดิตามประเมนิผล แต่เพยีงการ
เบกิ 

จ่ายเงนิงบประมาณแต่ละไตรมาส และรายงานผลการด าเนินงานตามการะบวนการ/วธิกีารท างาน เช่น โครงการ
พพิิธภัณฑ์ท้องถิ่น ผลการด าเนินงานคือ ได้จ้างอาสาสมคัรและเจ้าหน้าที่ หรอืโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหาร
ปลอดภยั 
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มกีารรายงานผลการด าเนินงาน คอื จดักิจกรรมท าเขตอาหารปลอดภัย และจดักิจกรรมพฒันาตลาดสะอาดได้
มาตรฐาน หรอืโครงการศูนยป์ระสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร มกีารรายผลการด าเนินงาน คอื สรร
หา/คัดเลือกภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ หรือโครงการครอบครวัรกัการอ่าน มีการรายผลการด าเนินงาน คือ จัด
กจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน  หรอืโครงการสอนภาษาจนี มกีารรายผลการด าเนินงาน คอื จา้งครูสอนภาษาจนี บาง
ส านักงานเขตรายงานว่า นักเรยีนสามารถสื่อสารภาษาจนี แต่ไม่มรีายงานว่า นักเรยีนสามารถสื่อสารภาษาจนีไดก้ี่
คน เป็นสดัส่วนเท่าไหร่ เป็นตน้ จะเหน็ว่า ไม่มกีารรายงานการติดตามและประเมนิผลเชงิคุณภาพ จากโครงการ
ดงักล่าว ทัง้นี้ ส านักงานเขตเป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงาน 
 

๒. ข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน จากการที่ได้ติดตามประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
ส านักงานเขต 

กลุ่มกรุงธนเหนือ ของคณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ พบว่า  
๒.๑ รายละเอยีดของงาน/โครงการ ในหมวดรายจ่ายอื่น ดงักล่าว จ าแนกได ้ดงันี้  

๒.๑.๑ ไม่มีการก าหนดผู้รบัผิดชอบโครงการ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ใน
ภาพรวม 

ทีช่ดัเจน  
๒.๑.๒ ในโครงการจะก าหนดระยะเวลาการด าเนินการก าหนดไวเ้พยีง ๑ ปี  

(ตามปีงบประมาณ) เท่านั ้น โดยไม่ทราบว่าจะด าเนินการกี่ปีจึงจะแล้วเสร็จ ทัง้ที่ โครงการเหล่านัน้มีการ
ด าเนินการตดิต่อกนัหลายปี  เช่น โครงการว่ายน ้าเป็น เล่นน ้าได ้ 

๒.๑.๓ ไม่มกีารก าหนดตวัชีว้ดัในแต่ละปี และในภาพรวมของโครงการ ท าใหม้ ี
ผลกระทบต่อการติดตามประเมนิผลเชิงคุณภาพ เพราะไม่มเีกณฑ์การวดัผล ท าให้ไม่มกีารติดตามประเมินผล 
ตัง้แต่ก่อนด าเนินการถึงความพร้อม ระหว่างด าเนินการในความก้าวหน้า และหลังจบโครงการถึงผลผลติ และ
นอกจากนี้โครงการดงักล่าว จะด าเนินการไปเรื่อยๆ ไม่มเีป้าหมายในภาพรวม และสุดท้ายจะมลีกัษณะเป็นงาน
ประจ า(Routine) 
    ๒.๒ ในการศึกษาของคณะการการการเศรษฐกิจฯ สามารถจ าแนกลักษณะ ของงาน/
โครงการที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ ในหมวดรายจ่ายอื่น จ านวน ๔๔ โครงการ ยกเว้น งาน/โครงการที่มี
ลกัษณะเป็นการประชุม อบรม สมัมนาบุคลากร ค่าจา้ง/ค่าตอบแทนบุคคลากร การจา้งเหมายามฯ และการจดังาน
ต่างๆ  (ทีม่า: ขอ้มูลจากส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ตามรายละเอยีดตารางที ่๑)  ดงันี้ 

๒.๒.๑ โครงการที่ส านักงานเขตได้รบัจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จาก
การ 

เสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยส านักงานเขตเอง ตามความต้องการของส านักงานเขต  จะ
เป็นโครงการขนาดเลก็ ไม่ไดก้ าหนดเป้าหมาย ผลผลติ ตวัชีว้ดั อย่างชดัเจน และจะก าหนดระยะเวลาด าเนินการปี
เดยีวเท่านัน้ แต่โดยขอ้เท็จจรงิด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ซึ่งไม่มกีารติดตามประเมนิผลเชงิคุณภาพ ผลส าเรจ็ของ
งาน มเีพยีงการรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส เช่น  

- โครงการส่งเสรมิการออกก าลงักาย จะรายงานผล เป็นการเบกิจ่ายงบประมาณ
เป็น 
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รายไตรมาส และมกีารรายงานผลการด าเนินงาน คอื จดักจิกรรมออกก าลงักาย   
 -  โครงการอบรมวิชาชพีเสรมิรายได้ มีการรายงานผลการด าเนินงาน คอื อบรม
วชิาชพี ๖ หลกัสตูร  

- โครงการโรงเรยีนน าร่องเปิดโลกกวา้งเสน้ทางสู่อาชพี มกีารรายงานผลการ 
ด าเนินงาน คอื นักเรยีนคน้พบความถนัดก่อนการตดัสนิใจเลอืกอาชพี เป็นตน้   

โครงการลกัษณะนี้ มจี านวน ๕ โครงการคดิเป็นรอ้ยละ ๑๑.๓๖ ของจ านวนโครงการทัง้หมดและมี 
วงเงินรวมที่ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือได้รบั คือ เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน 
๔,๖๔๓,๔๕๐ บาท งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๕,๖๗๐,๙๖๐ บาท และงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๔,๖๓๓,๙๐๐ บาท 
 
    ๒ .๒ .๒  โค รงการที่ เป็ นน โยบายและได้ รับม อบหมาย ส่วนกลาง
(กรุงเทพมหานคร) ให้ส านักงานเขตด าเนินการ หรอืโครงการที่ส านักต่างๆมอบหมาย/โอนงบประมาณให้
ส านักงานเขตด าเนินการ โดยที่ส่วนกลาง/ส านัก เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ ในการจดัสรรงบประมาณ/โอน
งบประมาณ ใหส้ านักงานเขต จ าแนกไดเ้ป็น ๒ ส่วน ดงันี้ 
     (๑) โครงการที่ส านักงานเขต ได้รบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ตามนโยบายของส่วนกลาง(กรุงเทพมหานคร) ที่ก าหนดให้ทุกส านักงานเขตด าเนินการ ซึ่ง
ส านักงานเขตจะเป็นผู้เสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส่วนกลางก าหนด  เช่น 
     - โครงการการจดัการพพิธิภณัฑ์ท้องถิ่น ใหด้ าเนินการทุกส านักงานเขต 
ซึง่จะมกีารรายงานผลการด าเนินงานว่า ไดจ้า้งอาสาสมคัรและเจา้หน้าที่ 
     - โครงการซ่อมแซม บ ารุงรกัษา ตรอก ซอยและสิง่สาธารณประโยชน์ฯ 
จะไดร้บัจดัสรรงบประมาณเท่ากนั ซึง่จะมกีารรายงานผลการด าเนินงานว่าไดด้ าเนินการซ่อมแซมกีร่ายการ 
     - โครงการครอบครวัรกัการอ่าน ให้ด าเนินการทุกส านักงานเขต และ
ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายทุกปี ซึ่งมกีารรายงานผลการด าเนินงานว่าจดักจิกรรมรกัการอ่านบา้นหนังสอื
กีค่รัง้ 
     - โครงการอาสาสมคัรชกัลากขยะมูลฝอยในชุมชน ใหด้ าเนินการทุกส านักงาน
เขต และจะได้รบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายทุกปี ซึ่งมีการรายงานผลการด าเนินงานว่า จ้างอาสาสมคัร/ซื้อ
อุปกรณ์ 

ลักษณะโครงการนี้ ไม่มีการก าหนดผู้รบัผิดชอบ(หลัก/รอง) เป้าหมาย ผลส าเร็จของงานใน
ภาพรวม และ 

ตวัชีว้ดั ท าให้ไม่สามารถตดิตามประเมนิผลเชงิคุณภาพของโครงการนัน้ได ้มจี านวน ๘ โครงการ คดิเป็นร้อยละ 
๑๘.๑๘ ของจ านวนโครงการทัง้หมด และมีวงเงินรวมที่ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือได้รับ คือ เป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๕๒,๐๐๗,๑๑๑ บาท งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ านวน ๕๐,๘๘๑,๐๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๓๗,๙๖๓,๗๑๑ บาท 
     (๒) โครงการที่ส านักงานเขตได้รบัมอบหมายและโอนงบประมาณรายจ่าย
แต่ละปี ซ่ึงส านักต่างๆเป็นผู้เสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเมื่อได้รบังบประมาณแล้วจะ
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จดัสรร/โอนให้ส านักเขตด าเนินการ โครงการส่วนใหญ่ในหมวดรายจ่ายอื่นจะเป็นโครงการลกัษณะนี้ ในกรณีนี้
ส านักงานเขต ไม่ไดเ้ป็นผูร้บัผดิชอบโครงการโดยตรง และไม่ไดร้่วมเป็นผูก้ าหนดเป้าหมาย ผลส าเรจ็ของงาน และ
โครงการส่วนใหญ่มกีารด าเนินการติดต่อกนัหลายปี แต่ก าหนดระยะเวลาด าเนินโครงการเพยีงแค่ปีเดยีว จงึท าให้
ส านักงานเขตด าเนินการไปตามงบประมาณทีไ่ดร้บัในแต่ละปี โดยไม่ทราบ/เขา้ใจถึงเป้าหมาย ผลผลติ ผลลพัธ์ที่
จะเกดิขึน้จากการปฏบิตังิาน เหมอืนเป็นการด าเนินงานประจ า(Routine) ตามปกต ิและไม่มกีารตดิตามประเมนิผล
เชงิคุณภาพ  เช่น  
     - โครงการหญิ ง -ชายใจกล้า เผชิญหน้ าเผชิญหนี้  ด าเนินการใน
งบประมาณปี ๒๕๖๐ไดร้บังบประมาณไวส้ านักงานเขตละ ๕๕,๐๐๐ บาท  

    - โครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม ด าเนินการในงบประมาณปี 
๒๕๖๑ ไดร้บังบประมาณไวส้ านักงานเขตละ ๖๕,๐๐๐ บาท 
      - โครงการส่งเสรมิการวางแผนทางการเงนิเพื่อขจดัปัญหาความยากจน
อย่างยัง่ยนื เริม่ด าเนินการในงบประมาณปี ๒๕๖๒ ตัง้งบประมาณไวส้ านักงานเขตละ ๖๕,๐๐๐ บาท เปลีย่นชื่อมา
จาก ๒ โครงการขา้งตน้ 

ทัง้ ๓ โครงการมีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน มีการเปลี่ยนชื่อโครงการทุกปี และในการติดตาม
ประเมนิผล 

 จะมรีายงานผลการด าเนินงานว่า จดัอบรม ๔ ครัง้ๆละ ๑๐๐ คน และออกหน่วยเคลื่อนที ่๔ ครัง้/ปี โดยใชว้ธิกีาร
ประเมนิผลจากแบบสอบถามผู้เขา้อบรม เหน็ว่า ในการตดิตามประเมนิผล ควรมกีารใช้ตวัชีว้ดัในการวดัผล มคีน
ออมได ้
กีค่น มกีารเปลีย่นพฤฒกิรรมการลดหนี้หรอืไม่ เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีก่ าหนด  
 
     - โครงการภาษาองักฤษเพื่อทกัษะชวีติ ส านักงานเขตได้รบัการโอนเงนิ
งบประมาณให ้ในงบประมาณปี ๒๕๖๑ และงบประมาณปี ๒๕๖๒ ส านักงานเขตบางเขตรายงานผลการด าเนินงาน
ว่า บรรลุวตัถุประสงค์ หรือบางส านักงานเขต รายงานผลการด าเนินงานว่า นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ หรือมีความมัน่ใจในการสื่อสาร ซึ่งในรายละเอียดโครงการไม่มีการก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต 
ผลลพัธ์ และตวัชี้วดั มเีพยีงก าหนดวตัถุประสงค์ เพื่อเพิม่ทกัษะสื่อสารภาษาองักฤษให้แก่นักเรยีน และก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย กล่าวไดว้่า โครงการนี้ไม่สามารถวดัผลได้ จะมผีลใหไ้ม่สามารถตดิตามประเมนิผลในเชงิคุณภาพ
ได ้และควรมกีารก าหนดระยะเวลาสิน้สุดของโครงการ 

โครงการในลักษณะนี้ตามข้อ (๒) มีจ านวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔๖ ของจ านวน
โครงการ 

ทัง้หมด และมวีงเงนิรวมที่ได้รบัจดัสรรของส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ คือ ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๓๑,๖๔๓,๖๗๔ บาท งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๖๒,๐๕๗,๖๓๔ บาท 
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๕๗,๘๙๙,๘๕๕ บาท 
  จากการศกึษาโครงการต่างๆในหมวดรายจ่ายอื่น ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน
เขตในกลุ่มกรุงธนเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๒ จ านวน ๔๔ โครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการทีส่ านักต่างๆเป็นผูเ้สนอค าของบประมาณเมือ่
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ไดร้บังบประมาณแลว้จะจดัสรร/โอนใหส้ านักเขตด าเนนิการ ซึง่จะมหีลายส านัก เช่น ส านักการศกึษา ส านักพฒันา
สงัคม ส านักอนามยั เป็นต้น และในการจดัท าโครงการส านักงานเขตไม่ได้เข้าร่วมหรอืมีส่วนร่วมในการจดัท า
โครงการตัง้แต่ตน้ ส านักงานเขตเป็นเพยีงปลายน ้าทีต่อ้งด าเนินงานตามงบประมาณทีส่ านักต่างๆโอนงบประมาณ
มาให้ ท าใหไ้ม่เขา้ใจบทบาทของเขต แนวทาง/ทศิทาง เป้าหมาย และผลส าเรจ็ของโครงการอย่างแทจ้รงิ จนการ
ด าเนินงานมลีกัษณะเป็นงานประจ าไม่มกีารตดิตามประเมนิผลของโครงการ 
 

๓. ข้อเสนอแนะ 
  คณะกรรมการฯ ได้ติดตามประเมนิผลงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการด าเนินโครงการของ
ส านักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือพบว่า ไม่ได้มกีารติดตามประเมินผลเชงิคุณภาพ ท าให้ขอ้มูลที่เกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานที่ได้รบัอาจไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เป็นจุดอ่อนในการน ามาพิจารณา/ตัดสินใจในการพิจารณาจดัสร ร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีอีกทัง้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชัน้ ไม่ได้ให้ความสนใจในขัน้ตอน 
กระบวนการ และระบบการตดิตามประเมนิผล และการรายงานผลจากการตดิตามประเมนิผลจากเจา้หน้าที่ 

 โดยหลกัการ การตดิตามและประเมนิผล เป็นเครือ่งมอืส าคญัส าหรบัฝ่ายบรหิาร ฝ่ายนิตบิญัญตั ิเพื่อ
ก ากบั ตรวจสอบ ประสทิธภิาพ ความคุม้ค่า ความส าเรจ็ของงาน/โครงการ และใชจ้า่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร 
จ าแนกเป็น 

 
  1.การตดิตามผล (Monitoring) เป็นกระบวนการตรวจสอบประสทิธภิาพ มกัจะมกีารตดิตามผล 
ในระหว่างช่วงเวลาของการด าเนินโครงการ เพื่อให้งาน/โครงการ สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนด
ไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จะแสดงความก้าวหน้าของกระบวนการด าเนินงาน โดยติดตามผลในทุกกระบวนการของ
การด าเนินงานตัง้แต่การจดัสรรงบประมาณ วธิกีารด าเนินการในแต่ละช่วงเวลาที่ก าหนด และผลผลติที่จะเกดิขึ้น 
หากมปัีญหา/อุปสรรค เกิดขึ้น อาจน าไปสู่การปรบัเปลีย่นวธิกีารด าเนินการ/งบประมาณ เพื่อให้โครงการสามารถ
ด าเนินการต่อไปจนบรรลุเป้าหมาย อย่างมปีระสทิธภิาพ คุ้มค่า โดยมกีารก าหนดช่วงเวลาในการตดิตามผล เช่น 
ตดิตามทุก ๓ เดอืน 
  การประเมนิผล (Evaluation) เป็นการวดัผลงานตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์ผลผลติ ผลลพัธ์ 
ประสทิธภิาพ จะด าเนินการประเมนิผลทัง้ก่อนการด าเนินโครงการโดยประเมนิความพรอ้ม ความเป็นไปได้ และ
หลงัโครงการด าเนินการแล้วเสรจ็ ถึงประสทิธภิาพ ผลลพัธท์ี่เกิดจากการด าเนินโครงการตามเป้าหมายทีก่ าหนด 
และอาจมกีารประเมนิผลระหว่างด าเนินการถึงความก้าวหน้า ซึง่ในการติดตามและประเมนิผลสิง่ส าคญั จะต้องมี
การท าเกณฑก์ารวดั หรอืตวัชีว้ดั  

  อย่างไรก็ดี ผลจากการติดตามและประเมินผล สามารถน ามาด าเนินการด้วยกัน/ควบคู่กันได ้
เพราะวธิกีารมีความเกี่ยวเนื่องกัน เป็นเครื่องมือของผู้บรหิารใช้ในการตัดสินใจ และท าให้การด าเนินโครงการ
เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพบรรลุเป้าหมาย และสามารถน าผลไปใช้ประกอบการวางแผน การจดัท างบประมาณ
หรอืการจดัสรรงบประมาณ ได้อย่างเหมาะสม จงึกล่าวได้ว่าการติดตามประเมนิผลเป็นเรื่องส าคญัในบรบิทของ
การของการจดัการงบประมาณ ซึ่งทีผ่่านมาการรายงานการติดตาม/ประเมนิผล โครงการต่างๆในหมวดรายจ่าย
อื่น มกัจะมเีพยีงการรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส 

• จากการศกึษา วเิคราะห ์ของคณะการการเศรษฐกจิฯ ขา้งตน้ มข้ีอเสนอแนะ ดงันี้ 
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 1. กรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร ตอ้งให้ความส าคญั เรื่อง การติดตามประเมนิผล
เชงิคุณภาพของงาน/โครงการต่างๆ ในหมวดรายจ่ายอื่น นอกเหนือจากการตดิตามผลการเบกิจ่ายงบประมาณราย
ไตรมาส โดยให้มีการจัดวาง/พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล ส าหรบัเป็นเครื่องมือในการพิจารณาแล ะ 
ตรวจสอบ ของฝ่ายบรหิาร และฝ่ายนิตบิญัญตั ิโดยมอบหมายหน่วยงานรบัผดิชอบ ดงันี้ 

   1.1 ส านักยุทธศาสตรแ์ละประเมนิผล รบัผดิชอบภาพรวมในการตดิตามประเมนิผล โดย
เป็นผู้รบัผิดชอบหลกัทัง้การติดตามประเมนิผลเชิงคุณภาพ และการติดตามประเมนิผลตามแผนปฏบิัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรบัผิดชอบในการจัดท า/จัดวางระบบฐานข้อมูล ของระบบการติดตาม
ประเมนิผลดงักล่าว เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมโยงของฐานขอ้มูลของทุกหน่วยงาน 

   1.2  ส านักงบประมาณฯ รบัผดิชอบในการตดิตามประเมนิผลเชงิคุณภาพ แผนปฏบิตังิาน
และแผนการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีว่เิคราะห ์พจิารณาในการจดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

   1.3 ส านักต่างๆ ที่เป็นเจ้าของโครงการ ติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ ตัง้แต่ก่อนการ
ด าเนินการ ระหว่างการด าเนินการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ รวมทัง้การติดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงนิงบประมาณ 

   1.4  ส านักงานเขตต่างๆ เป็นผู้ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ในฐานะที่ เป็น
ผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการในพืน้ที่  

 ทัง้นี้ ในกระบวนการการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ ให้มกีารก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ ์
วธิกีารติดตามประเมนิผล ทัง้ในช่วงก่อนด าเนินโครงการ/ก่อนการจดัสรรงบประมาณ ช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ และเมื่อโครงการแลว้เสรจ็ 

หากเป็นเช่นนี้ จะท าใหฝ่้ายบรหิาร ฝ่ายนิตบิญัญตั ิไดม้ขีอ้มูลเกีย่วกบัประสทิธภิาพ ผลส าเรจ็ของ 
โครงการ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ ในการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี มากกว่าการได้รบัรายงาน
เฉพาะผลการใชจ้่ายงบประมาณ อกีทัง้ยงัสามารถปรบั/เปลีย่นโครงการ เพื่อใหม้กีารด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ  

นอกจากนี้ การตดิตามประเมนิผล ยงัเป็นกลไกหนึ่งทีจ่ะสามารถตรวจสอบ ตดิตามประเมนิผล 
การด าเนินงานจากการจดัสรรงบประมาณ การใชจ้่ายงบประมาณ การก่อหนี้ผูกพนังบประมาณ ซึง่ผลที่ไดจ้ากการ
ตดิตามประเมนิผล จะสามารถแสดงให้เหน็ถึงความโปร่งใสทางการคลงั ที่เป็นส่วนส าคญัในการเสรมิสร้าง รกัษา
วนิัยทางการคลงั อย่างไรก็ด ีการรกัษาวนิัยทางการคลงั ไม่ได้มเีพยีงการใชจ้่ายเงนิงบประมาณอย่างเดยีว แต่ยงั
รวมถึงกิจกรรมการคลงัอื่นด้วย เช่น การจดัเก็บรายได้ ดุลการช าระหนี้ ภาระจากการก่อหนี้ เป็นต้น การศกึษา/
วิเคราะห์ครัง้นี้  จะกล่าวถึงผลการติดตามประเมินผลจาการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ หมวด
รายจ่ายอื่น ทีม่ผีล/สมัพนัธต์่อการรกัษาวนิัยทางการคลงัไดเ้ช่นกนั 
 

2. งาน/โครงการ ทีม่กีารด าเนินการหลายหน่วยงาน ใหม้กีารจดัท าแผนบูรณาการ/แผนด าเนินการ 
ร่วมกนัระหว่างส านักงานเขต และส านักต่างๆ ทีม่ภีารกจิเกี่ยวขอ้ง/สมัพนัธ์กนัตัง้แต่ต้น เพื่อก าหนดผู้รบัผดิชอบ
โครงการในภาพรวม  ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ ผลลพัธ ์และตวัชีว้ดั วงเงนิงบประมาณรายจ่าย รวมถึง
ระยะเวลา ของงาน/โครงการร่วมกัน ซึ่งในการก าหนดผู้รบัผิดชอบจะมีการแบ่งภารกิจของผู้ที่รบัผิดชอบใน
ภาพรวม ที่ตอ้งรบัผดิชอบการติดตามประเมนิผลภาพรวมของโครงการ และผูท้ีร่บัผดิชอบที่จะด าเนินงานในพืน้ที่
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เขตต่างๆ และการติดตามประเมนิผลในระดบัพื้นที ่และที่ส าคญัจะท าให้ทุกหน่วยงานเข้าใจทศิทางในการด าเนิน
โครงการ เพื่อใหบ้รรลุผลส าเรจ็ 

ในระดบัประเทศมกีารก าหนดใหม้กีารจดัท าแผนงานบูรณาการ งาน/โครงการที่มหีน่วยงานตัง้แต่ 
๒ 

หน่วยงานขึน้ไปด าเนินการ(ตาม พรบ.วธิกีารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ) ซึง่ในแผนงานบูรณาการ จะประกอบดว้ย 
เป้าหมาย วตัถุประสงค์ ตัวชี้ว ัด โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ผลสัมฤทธิท์ี่เกิดขึ้น(ผลผลิต ผลลัพธ์) ระยะเวลา
ด าเนินการ หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างชดัเจน  เพื่อใหส้ามารถวดัผลส าเรจ็ของงานได ้สามารถ
ติดตามประเมนิผลได้ และให้มผีลผูกพนัทุกหน่วยงานในแผนงานการบูรณาการให้ด าเนินการให้เกิดผลสมัฤทธิ ์
ตามระยะเวลาที่ก าหนด เช่น แผนงานบูรณาการการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผู้ติดยาเสพติด มกีาร
ก าหนดเป้าหมาย ๓ เป้าหมาย คอื เป้าหมายด้านการป้องกนั เป้าหมายด้านการปราบปราม และเป้าหมายด้าน
การบ าบดั ซึ่งในแต่ละเป้าหมายจะมกีารก าหนด ตวัชี้วดั แนวทางการด าเนินงาน ก าหนดหน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
วงเงนิงบประมาณ เป็นตน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั พระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

เห็นควรให้กรุงเทพมหานคร ปรบัปรุง ข้อบัญญัติวธิีการงบประมาณฯ ให้มีการจดัท าแผนงาน
บูรณาการ 

เพื่อใหส้ามารถตดิตามประเมนิผล การด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 ในการจัดท าแผนงานบูรณาการดงักล่าว ส านักต่างๆกับส านักงานเขตร่วมกัน ท าโครงการที่

สอดคลอ้งกบัยุทธศสาตรข์องกรุงเทพมหานคร โดย 

  2.1  ใหม้กีารพจิารณาทบทวนโครงการทีด่ าเนินการหลายปีและยงัด าเนินการอยู่ว่า  
ก. โครงการที่ด าเนินการมาหลายปี ไม่การติดตามประเมินผลส าเรจ็ของโครงการ จน

มกีาร 
ด าเนินการในลกัษณะของงานประจ า(Routine) หากยงัมคีวามจ าเป็นกค็วรจดัสรรเงนิงบประมาณใหถู้กตอ้งตามหมวด
รายจ่าย 

ข.หากพจิารณาแลว้เหน็ว่า ผลผลติ ผลลพัธเ์ป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นโครงการทีย่งัมี
ความ 

จ าเป็น ควรใหด้ าเนนิการตอ่ หรอือาจปรบัโครงการใหก้ระบวนการด าเนินการมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
ค. หรอืควรยกเลกิหรอืชะลอโครงการ หากการด าเนินงาน บรรลุผลส าเรจ็ครบถ้วนแล้ว 

หรอื 
หากด าเนินการต่อไปไม่คุม้ค่า หรอืเป็นโครงการที่ไม่มคีวามจ าเป็น หรอืไม่สอดคล้องกบัสภาพ สถานการณ์ เช่น 
โครงการบ ารุงรกัษา ปรบัปรุง และเพิม่พื้นที่สเีขยีว ซึ่งส านักงานเขตได้รบัการมอบหมายและรบัโอนงบประมาณ
รายจ่าย จากส านักฯ โดยการด าเนินโครงการมลีกัษณะเป็นการปรบัปรุงพื้นที่ของเขตนัน้ๆเช่น การปรบัปรุงเกาะ
กลาง ปรบัปรุงภูมทิศัน์รมิถนน เป็นต้น ซึ่งในความเป็นจรงิ การด าเนินดงักล่าวเป็นภารกจิประจ าของส านักงาน
เขต กรณีนี้หากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ ก็ให้จัดสรรงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ
ส านักงานเขตตามความตอ้งการ/ความเดอืดรอ้นของประชาชนในพืน้ที ่ 

ง. หรือยุบรวมโครงการที่มีลักษณะประเภทเดียวกัน หรือซ ้าซ้อนกัน หรือมีเป้าหมาย
เดยีวกนั 
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 เมื่อพจิารณาแลว้ ยงัเป็นโครงการทีม่คีวามจ าเป็น จะท าใหก้ารด าเนินโครงการไม่ซ ้าซอ้น มปีระสทิธภิาพ มคีวาม
คุ้มค่า และประหยัดงบประมาณ เช่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อ กับโครงการส่งเสริม
สนับสนุนใหน้ักเรยีนสรา้งสรรคผ์ลงานเพื่อการเรยีนรู ้ซึง่มวีธิกีารด าเนินการเหมอืนกนั คอืการสรา้งชิน้งานเพื่อการ
เรยีนรูห้รอืผลติสื่อการเรยีนการสอนของโรงเรยีน 
 
  2.2 หากยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการต่อไป หรือถ้าเป็นโครงการใหม่ เห็นควรให้
หน่วยงานที่อยู่ในแผนงานบูรณาการร่วมกนั/เกี่ยวข้องกนั ด าเนินการก าหนดเป้าหมายร่วมกนั ก าหนดกลยุทธ ์
ผลผลติ ผลลพัธ ์และตวัชีว้ดั พรอ้มจดัล าดบัความส าคญัของกจิกรรมของหน่วยงานทีจ่ะด าเนินการ  
  2.3  ส าหรบัในขัน้ตอนการด าเนินงาน ใหม้กีารแบ่งความรบัผดิชอบในการด าเนินงานของแต่ละ
หน่วยงาน ดงันี้ 

ก. โดยส านักที่เป็นเจ้าของโครงการหรืออาจเป็นส านักที่กรุงเทพมหานครมอบหมาย  
เป็น 

เจ้าภาพหลกั รบัผดิชอบในภาพรวม ที่ส าคญัยิง่คอื รบัผดิชอบในการติดตามและประเมนิผลโครงการในภาพรวม ตาม
เป้าหมาย ผลผลติ ผลลพัธ ์และตวัชีว้ดัทีก่ าหนด 

ข. ส านักงานเขตรบัผดิชอบตามภารกจิทีจ่ะด าเนินการในพืน้ทีต่ามแผนฯ ใหส้ าเรจ็ บรรลุ 
เป้าหมายพรอ้มรายงานผลจาการตดิตามประเมนิผล 

ในการนี้  ส านักต่างๆและส านักงานเขตจะด าเนินภารกิจตามที่ก าหนดไว้ในแผนให้บรรลุ
เป้าหมาย 

ไดผ้ลผลติ ผลลพัธ์ตามที่ก าหนด ในการด าเนินการทุกหน่วยจะเขา้ใจถึงเป้าหมายทีต่้องการ และส านักต่างๆ เป็น
ผูร้บัผดิชอบในการตดิตาม/ประเมนิผลในภาพรวม (ตารางที ่๒)  

3. เนื่องจากกรุงเทพมหานครใหส้ านักงานเขตสามารถรเิริม่จดัท าโครงการเอง หรอืจดัท าโครงการ 
แบบคิดเอง ท าเอง ดังนั ้น เพื่อให้การติดตามประเมินผล ของส านักงานเขตสามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  
จงึควรมกีารด าเนินการ ดงันี้ 

   3.1 จดัท าแผนปฏบิตักิารที่แสดงการด าเนินงานระยะ  ๓-๕ ปีตามยุทธศาสตร์ของส านักงาน
เขต และตามความต้องการของชุมชน ส าหรบัโครงการ/รายการขนาดเล็กของส านักงานเขต ว่าจะด าเนินการในปี
ใดบา้ง พรอ้มก าหนดตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผลส าเรจ็ทีต่อ้งการในภาพรวมในช่วงระยะ ๓-๕ ปี เพื่อใหส้ามารถตดิตาม
ประเมนิผล การด าเนินงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด  
   3.2 ส านักงานเขตสามารถเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีไดต้ามแผนปฏบิตัิการ
ในแต่ละปี เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นประชาชน และตอบสนองความตอ้งการของชุมชนได ้ 

   3.3 ส านักงานเขตจะสามารถติดตามประเมินผล ผลส าเรจ็ของงาน/โครงการตามแผนฯ 
ซึง่ไดก้ าหนดเป้าหมาย ผลผลติ ผลลพัธ ์ตวัชีว้ดั   

   3.4 ในแต่ละปีหากพบปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินโครงการ ส านักงานเขตสามารถ 
ทบทวน ปรบัเปลีย่น การด าเนินโครงการนัน้ๆไดเ้พื่อใหก้ารด าเนินงานมปีระสทิธภิาพ คุม้ค่า 
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   3.5 เมื่ อได้ด า เนิ นการแล้ว ให้ส านักงานเขตรายงานผลการด าเนินการเสนอ
กรุงเทพมหานครเพื่อใชใ้นการสนับสนุนในการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี 
  4. ในกรณีเป็นโครงการทีส่ านักตา่งๆเป็นผูเ้สนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเมือ่ไดร้บั
จดัสรรงบประมาณแล้ว โอน/จดัสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตด าเนินการ โดยทีไ่ม่ได้มกีารร่วมกนัจดัท า
โครงการตัง้แต่ตน้ ไมไ่ดด้ภูารกจิ อ านาจหน้าทีข่องส านักงานเขต นัน้ 

มีความเห็นว่า กรุงเทพมหานคร ควรให้มีการก าหนดแบ่งภารกิจในการจดับริการสาธารณะ
ระหว่าง 

ส านักงานเขตกบัส านักต่างๆ และ ระหว่างส านักกบัส านัก ให้ชดัเจน เพื่อใหห้น่วยงานสามารถก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินงานได้ชดัเจน จะท าให้การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้อย่างมีประสทิธิภาพ ตามแผนของ
หน่วยงาน และกรุงเทพมหานครสามารถควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถติดตาม
ประเมนิผลได้ เช่น โครงการที่เกีย่วกบัแกไ้ขปัญหาในพืน้ทีเ่ขต/ โครงการตามความตอ้งการของชุมชน ส านักงาน
เขตเป็นผู้ด าเนินการ กับโครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร มีส านักต่างๆเป็นผู้รบัผิดชอบหรือเจ้าของเรื่อง 
นอกจากนี้ควรมกีารกระจายอ านาจให้ส านักงานเขตในการจดับรกิารสาธารณะในพื้นที่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประชาชน 
  ๓.๕ หากกรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญักบัหลกัการการตดิตามประเมนิผล และน ามาปรบัระบบ
การตดิตามประเมนิผลใหช้ดัเจน เป็นรูปธรรม นอกจากจะสามารถน าผลการตดิตามประเมนิผลในแต่ละปีมาใชใ้น
การตดัสินใจในการด าเนินโครงการต่างๆแล้ว ยงัสามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเงนิรางวลัประจ าปี
ส าหรบับุคคลากรของกรุงเทพมหานคร 
  
ตวัอย่างแบบฟอรม์โครงการให้เป็นไปตามข้อพิจารณา 
 
ช่ือโครงการ 
หลกัการและเหตุผล
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.... 
วตัถปุระสงค ์(สิง่ทีค่าดหวงัว่าจะเกดิขึน้ในการด าเนินโครงการ) 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.... 
เป้าหมาย (ผลผลติ ผลลพัธ)์ 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..... 
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กลุ่มเป้าหมาย (หรอืพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์ เช่น นกัเรยีน ) 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..... 
แนวทางการด าเนินการและแผนการด าเนินการ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..... 
ตวัช้ีวดั (ตวับ่งชี/้วดัความส าเรจ็ การบรรลุเป้าหมาย) 
   -เชงิปรมิาณ (ลกัษณะปรมิาณตวัเลขของผลผลติตามเป้าหมาย) 
   -เชงิคุณภาพ (มาตรฐานหรอืคุณภาพของผลผลติ โดยอาจก าหนดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ ) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ...........ปี (ตัง้แต่ปี..................ถงึปี..............) 
งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ และงบประมาณแต่ละปี
...........................................................................................................................................................................
... 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั
...........................................................................................................................................................................
... 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  .................................................................................................................................... 
  26. โครงสร้างงบกลางและการโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลางของกรงุเทพมหานคร 
(ปี 2561) 

เรื่องเดิม ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มหีนังสอืเวยีนที ่กท. 1902/828 ลงวนัที ่22 กนัยายน 2560  
เรื่องแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรหิารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ลงนามโดยปลดักรงุเทพมหานคร 

ขอ้ 2 การขออนุมตัโิอน/ เปลีย่นแปลงรายละเอยีดงบประมาณ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   2.3 ทุกหน่วยงานทีก่อ่หนี้ผกูพนัประมาณรายจา่ย หมวดครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 

หมวดเงนิอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทัง้ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหย้กเลกิการด าเนินการหากมงีบประมาณคงเหลอื

ใหโ้อนเขา้งบกลาง รายการเงนิส ารองจา่ยทัว่ไป กรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น 

  ขอ้ 3 การขออนุมตัจิดัสรรงบกลาง (หนังสอืเวยีนที ่กท. 1902/4522 ลงวนัที ่24 กนัยายน 2561  

เรื่องแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรหิารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562) 

   3.1 รายการเงนิส ารองจา่ยทัว่ไป กรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็น ใหข้อจดัสรรเฉพาะกรณีทีไ่ม่

ด าเนินการแลว้จะเกดิความเสยีหายรา้ยแรง และใหป้ฏบิตัติามมตทิีป่ระชุมผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร ครัง้ที ่

33/2540 เมื่อวนัที ่23 กมุภาพนัธ ์2540 ซึง่ระบุใหเ้สนอขอจดัสรรไดเ้ฉพาะ 4 กรณีดงันี้ 



75 
 

    3.1.1 เป็นรายจ่ายทีม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วนเกีย่วกบัการแกไ้ขปัญหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน หากไม่ด าเนินการจะเกดิความเสยีหาย และไมอ่าจรอตัง้งบประมาณในคราวต่อไปได ้อกี

ทัง้ไม่สามารถเจยีดจ่ายจากงบประมาณทีห่น่วยงานมไีด ้เช่น ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการก่อสรา้ง หรอืปรบัปรุงถนน ตรอก 

ซอย ทางเทา้ ท่อระบายน ้า สะพาน การขุดลอกคลอง และสิง่สาธารณะประโยชน์อื่นๆ ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการบรรเทาสา

ธารณภยั ฯลฯ เป็นต้น 

    3.1.2 เป็นรายจ่ายทีต่อ้งจ่ายตามค าพพิากษาหรอืกฎหมาย 

    3.1.3 รายจ่ายตามนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล 

    3.1.4 รายจ่ายตามนโยบายของผูว้่าราชการกรงุเทพมหานครทีม่ไีปถงึประชาชน 

   3.4 ใหม้คีณะกรรมการพจิารณาการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมรีองปลดั-

กรุงเทพมหานครทีก่ ากบัดูแลส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นประธาน เพื่อพจิารณาความจ าเป็นในการขอ

จดัสรรเงนิของหน่วยงานต่าง ๆ 

  1. ปัญหาและความส าคญัของเรื่อง 

   1.1 ปัญหา 

  จากการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส านักการศึกษา และเขต 8 เขต ในกลุ่มกรุงธนเหนือ

ของคณะกรรมการการเศรษฐกิจฯ (ปี 2561) ได้รบัการชี้แจงจากหน่วยงานว่าไม่ได้รบัความสะดวกคล่องตัวใน

การใช้งบประมาณเหลอืจ่ายของตนเองไปด าเนินการพฒันาพื้นที่ในความรบัผดิชอบ โดยจะตอ้งโอนเงนิเหลอืจ่าย ใน

หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดนิ และสิง่ก่อสร้าง หมวดเงนิอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น เขา้งบกลางรายการเงนิส ารองจ่าย

ทัว่ไป กรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็นตามหนังสอืเวยีน เรื่องแนวทางปฏบิตัิเกี่ยวกบัการบรหิารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2561 ดั ง ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น 

   

 

   1.2 ความส าคญัของการโอนเงินเหลือจ่ายเข้ามากลาง 
    1.2.1 ตามขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่องวธิกีารงบประมาณพ.ศ. 2529 อาศยั
อ านาจตามความในมาตรา 97 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
กรุงเทพมหานครโดยความเหน็ชอบของสภากรงุเทพมหานคร จงึตราขอ้บัญญตัขิึน้ไวด้งัตอ่ไปนี้ 
  ขอ้ 1 ขอ้บญัญตันิี้เรยีกว่า “ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครเรื่องวธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2529” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ขอ้ 5 ใหผู้ว้่าราชการกรุงเทพมหานคร รกัษาการตามขอ้บญัญตันิี้ และใหม้อี านาจออกขอ้บงัคบั
ระเบยีบ ค าสัง่ เพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญตันิี้ 
  
  หมวด 4 การโอนเงิน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและการใช้งบประมาณรายจ่าย 
  ขอ้ 14 การโอนรายจ่ายและการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดประมาณรายจ่ายทีก่ าหนดไวใ้นรายการ
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ใด ส าหรบัหน่วยงานตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรอืตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ 
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีผู่ว้่าราชการกรงุเทพมหานครก าหนด 
  รายจ่ายรายการต่างๆทีก่ าหนดไวใ้นงบกลาง ใหป้ลดักรุงเทพมหานคร มอี านาจจดัสรรให้
หน่วยงานเบกิจ่ายโดยตรง หรอืเบกิจ่ายในรายการต่าง ๆของหน่วยงานนัน้ๆไดต้ามความจ าเป็น ยกเวน้เงนิส ารอง
จ่ายทัว่ไป ใหเ้ป็นอ านาจของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
  ในกรณีจ าเป็นผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครจะโอนรายจ่ายงบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพิม่
รายการอื่น ๆ ในงบเดยีวกนักไ็ด ้
  ขอ้ 15 การใชจ้่ายส าหรบัหน่วยงานทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละรายการ ตามขอ้บญัญตังิบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีกด็ ีขอ้บญัญตั ิงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิกด็ ีใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีผู่ว้่าราชการ
กรุงเทพมหานครก าหนด 
   1.1.2. ตามระเบยีบกรุงเทพมหานคร ว่าดว้ยการก าหนดประเภทรายรบั-รายจ่าย และการ
ปฏบิตัเิกีย่วกบังบประมาณ พ.ศ. 2533 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2524 และขอ้ 5 ขอ้ 14 และ ขอ้ 15 แห่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่งวธิกีาร
งบประมาณพ.ศ. 2529 ผูว้่า-ราชการกรุงเทพมหานครจงึก าหนดระเบยีบขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 
  ขอ้ 1 ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบกรงุเทพมหานครว่าดว้ยการก าหนดประเภทรายรบั-รายจา่ย และ 
การปฏบิตัเิกีย่วกบังบประมาณ พ.ศ. 2533” 
  หมวด 3 การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
 ขอ้ 24 ใหผู้ว้่าราชการกรงุเทพมหานคร มอี านาจโอนหรอืเปลีย่นแปลงรายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย
ดงันี้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (3) โอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงานกบังบกลาง 
  ขอ้ 26 การโอนงบประมาณรายจ่ายมาตัง้เป็นงาน หรอืโครงการทีม่ไิดร้ะบุไว ้ในขอ้บญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรอืขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ เป็นอ านาจของผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

  2. ข้อเทจ็จริง 
  เขตต่าง ๆ ในกลุม่โซนกรุงธนเหนือ 8 เขต และส านักการศกึษาไดโ้อนเงนิเหลอืจ่ายเขา้งบกลาง 
รายการเงนิส ารองจ่ายทัว่ไป พรอ้มทัง้ขอจดัสรรเงนิจากงบกลาง ดงันี้ 

 

 
สรปุการโอนและการขอจดัสรรเงินงบกลางปี 2561 

หน่วยงาน ขอโอน ขอจดัสรรส ารองจ่าย

ทัว่ไป 

จดัสรรงบกลางประเภท

อื่น ๆ 
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ส านักการศกึษา 163,728,513 4,022,930 171,737,643 

ส านักงานเขตธนบุร ี 32,714,857 1,106,780 911,32,600 

ส านักงานเขตคลองสาน 6,680,683 3,426,270 60,763,902 

ส านักงานเขตจอมทอง 35,302,978 921,231 79,722,325 

ส านักงานเขตบองกอก

ใหญ่ 

3,601,489 1,095,930 53,899,681 

ส านักงานเขตบอกกอก

น้อย 

30,454,419 2,953,016 78,092,528 

ส านักงานเขตบางพลดั 31,645,542 479,574 62,631,617 

ส านักงานเขตตลิง่ชนั 37,562,429 1,754,347 61,094,854 

ส านักงานเขตทววีฒันา 43,389,511 1,767,630 62,394,163 

 

ความเป็นมาของการโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลาง 

  ในปี 2543 มรีองผูว้่ากรุงเทพมหานคร ซึง่ก ากบัดูแลส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (ขณะนัน้
ยงัเป็นส านักงานงบประมาณ ผู้อ านวยการส านักงาน ระดบั 9) ได้มนีโยบายให้โอนงบประมาณเหลอืจ่ายหมวดค่า
ครุภณัฑ์ ทีด่นิ และสิง่ก่อสรา้ง หมวดเงนิอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น เขา้งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายทัว่ไป 
(ในอดตีหน่วยงานสามารถโอนงบประมาณเหลอืจ่ายดงักล่าวไปด าเนินการรายการที่จ าเป็นได ้เช่น การปรบัปรุง
ถนน ตรอก ซอย อาคารเรยีน สถานทีท่ างาน จดัซื้อครุภณัฑท์ีช่ ารุด ฯลฯ) 
  หลงัจากปี 2543 ผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครทีร่บัเลอืกตัง้มาใหม ่กค็งด าเนินการตามนโยบาย

ดงักล่าวมาถงึปัจจุบนั 
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ประเภทของงบกลาง และงบประมาณท่ีตัง้ไว้ ตัง้แต่ปี 2553 - 2562 

รายการ ปี 2553 (ล้านบาท) ปี 2562 (ล้านบาท) 

1. เงนิส ารองจ่ายทัว่ไปกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น    230 600 

2. เงนิส ารองจ่ายทัว่ไปกรณีค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เกีย่วกบัน ้าท่วม  60 600 

3. เงนิส ารองจ่ายทัว่ไปกรณีค่าใชจ้่ายเพื่อการพฒันากรุงเทพมหานคร - 700 

4. เงนิช่วยเหลอืขา้ราชการและลูกจา้ง    618.6 3,168 

5. เงนิบ าเหน็จลูกจา้ง  200 685 

6. ค่าตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ      85 200 

7. เงนิส ารองค่าสาธารณูปโภคและค่าบ ารุงรกัษาอุปกรณ์  50 50 

8. เงนิส ารองส าหรบัค่าซ่อมแซมยานพาหนะ    90 350 

9. เงนิส ารองส าหรบัค่าใชจ้่ายในการพฒันาเขต    75.1 300 

10. เงนิส ารองส าหรบัค่างานส่วนทีเ่พิม่แบบปรบัราคาได้  58 50 

11. ค่าใชจ้่ายตามโครงการตามพระราชด าร ิ    10 - 

12. ค่าใชจ้่ายในการพฒันาเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร 60.8 - 

13. เงนิส ารองส าหรบัค่าใชจ้่ายดา้นการศกึษา    33 361.8 

14. ค่าใชจ้่ายในการประชาสมัพนัธ ์  25 - 

15. เงนิส ารองส าหรบัค่าใชจ้่ายส าหรบับุคลากร - 320 

16.ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัภารกจิและนโยบายทีไ่ดร้บัมอบจากรฐับาล - 4,915 

17. ค่าใชจ้่ายในการก่อสร้างปรบัปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และ

สิง่ก่อสรา้ง 
- 350 

18. เงนิรางวลัและเงนิช่วยเหลอืส าหรบัผลการปฏบิตัริาชการประจ าปี - 2,700 

19. เงนิส ารองส าหรบัภาระผูกพนัทีค่า้งจ่ายตามกฎหมาย  - 1,025 

20. ค่าใชจ้่ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของส านกังานเขต - 50 

21.ค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการอาคารสงเคราะหข์อง

กรุงเทพมหานคร 
- 50 

22. เงนิช่วยค่าครองชพีผูไ้ดร้บับ านาญของกรุงเทพมหานคร  - 216 

23. เงนิส ารองส าหรบัจ่ายเป็นเงนิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ - 2,200 
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กรุงเทพมหานคร 

24. เงนิส ารองส าหรบัค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนงานดา้นสาธารณสุข - 40 

 

  3. ข้อเสนอแนะในเบือ้งต้น 

   3.1 กรณีไม่ตอ้งโอนงบประมาณเหลอืจ่ายเขา้งบกลาง 

   3.2 กรณีใหโ้อนงบประมาณเหลอืจ่ายเขา้งบกลาง 

กรณีท่ี 1 มีข้อดีและข้อเสียดงัน้ี 
ข้อดี  
 
 

   1. หน่วยงานสามารถน าเงนิเหลอืจา่ยหลงัจากก่อนก่อหนี้ผูกพนัแลว้ไปด าเนินการในพืน้ทีไ่ด้
สะดวก 
 รวดเรว็ และคล่องตวัมากขึน้ เช่น การปรบัปรุงถนน ตรอก ซอย สิง่สาธารณประโยชน์โรงเรยีน 
   2. หน่วยงานสามารถน าเงนิไปจดัซือ้วสัดุ ครุภณัฑ ์ทีจ่ าเป็นโดยไม่ตอ้งรอตัง้งบประมาณประจ าปี 
เช่น ตู ้โต๊ะ เกา้อี้ เครือ่งคอมพวิเตอร ์ยานพาหนะ ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหยุ้บสภาพแลว้ 
   3. มงีบประมาณไปด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนในพืน้ที ่เช่น การเกบ็
ขยะมูลฝอย แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงั ขุดลอกคคูลอง การจดักจิกรรมร่วมกบัประชาชนโดยไม่ตอ้งจดัสรรเงนิ 

ข้อเสีย 
1. บางหน่วยงานน าเงนิเหลอืจ่ายไปจดัซือ้ครุภณัฑ ์เช่น รถยนต์ใหม่ ท าใหเ้พิม่ภาระในการจา้ง
พนักงาน 

ขบัรถ หรอืจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศจ านวนมาก เพื่อตดิตัง้ตามหอ้งต่าง ๆ ซึง่ไม่มคีวามจ าเป็น ท าให้
กรุงเทพมหานครรบัภาระค่าไฟฟ้าเพิม่สงูขึน้  
   2. หน่วยงานไม่มกีารวางแผนการใชจ้่ายเงนิล่วงหน้า จงึท าใหม้จี านวนครัง้ในการโอนงบประมาณ
ภายในหน่วยงานสงู เช่น ตอ้งใชเ้งนิใหห้มดก่อนสิน้ปีงบประมาณ เพือ่เป็นฐานในการขอตัง้งบประมาณในปีถดัไป 
น าเงนิไปจดัอบรมสมัมนาต่างจงัหวดั 
   3. การขอตัง้งบประมาณของหน่วยงาน แต่มปัีญหาอุปสรรคด าเนนิการไมไ่ด ้กข็อยกเลกิโครงการ 
และน าเงนิไปใชจ้่ายในเรือ่งอื่น ๆ ซึง่ผดิวตัถุประสงคข์องการขอตัง้งบประมาณ แต่เพื่อใหม้กีารเบกิจ่ายเงนิ เพือ่
ไม่ใหเ้สยีคะแนนตวัชีว้ดัในการใชจ้่ายเงนิ 
   กรณีท่ี 2 การโอนเงนิเหลอืจ่ายเขา้งบกลาง 
   ข้อดี 
  1. การโอนเงนิเหลอืจ่ายเขา้งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายทัว่ไปกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็นท าให้
กรุงเทพมหานครมงีบประมาณในการบรหิารงานไดม้ากขึน้ สามารถบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน เช่น กรณี
เกดิภยัน ้าท่วมฝนแลง้ และภยัตา่งๆจากมนุษย ์หรอืธรรมชาต ิ
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  2. ผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครสามารถจดัสรรเงนิ สนองนโยบายของรฐับาลทีไ่ปสู่ประชาชนไดม้าก
ขึน้ 
  3. ผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครสามารถจดัสรรเงนิใหเ้ป็นไปตามโยบายทีใ่หไ้วแ้ก่ประชาชนอยา่งทัว่ถงึ
และรวดเรว็ 
  4. การโอนเงนิเหลอืจ่ายเขางบกลาง ท าใหเ้กดิความคลอ่งตวัและมปีระสทิธภิาพในการ
 บรหิารงานถูกตอ้งตามหลกังบประมาณตามระเบยีบกรุงเทพมหานคร ว่าดว้ยการก าหนด ประเภทรายรบั - 
รายจ่ายและการปฏบิตัเิกีย่วกบังบประมาณ พ.ศ. 2533 หมวด 3 การโอนและการ เปลีย่นแปลงงบประมาณ
รายจ่าย 
  ข้อเสีย 

  1. หน่วยงานขาดความคล่องตวัในการบรหิารงบประมาณเหลอืจ่ายของตนเอง เพราะการจะ

ท างาน 

สิง่ใดตอ้งขอจดัสรรเงนิงบกลาง อาจจะไมไ่ดต้ามทีต่อ้งการ เนื่องจากเงนิงบกลางมจี านวนน้อย แต่ความตอ้งการมี

จ านวนมาก จงึตอ้งจดัสรรปันส่วนกนั 

  2. การโอนเงนิเขา้งบกลาง โดยการยกเลกิโครงการทีท่ าไมไ่ดเ้ป็นการใชเ้งนิรอ้ยละ ๑๐๐ หรอืไม่ 
มผีลกบัตวัชีว้ดั ในการใชจ้า่ยงบประมาณของหน่วยงาน 
  3. มผีลกระทบกบัจ านวนเงนิสะสม ตามระเบยีบเกีย่วกบัเงนิสะสม เมื่อหน่วยงานใดไดร้บั
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีแลว้หากเบกิจา่ยไม่หมด เมือ่ถงึสิน้ปีงบประมาณนัน้ ๆ เงนิทีเ่หลอืจ่ายจะตกเป็นเงนิ
สะสม แต่เมือ่ ผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครมนีโยบายใหโ้อนเงนิเหลอืจ่าย (๓ หมวดดงักลา่ว) เขา้งบกลาง ผูบ้รหิาร
กรุงเทพมหานคร ยอ่มจะจดัสรรเงนิใหม้ากทีส่ดุ จงึมเีงนิเหลอืจ่ายเพยีงเลก็นอ้ยทีจ่ะตกเป็นเงนิสะสมของ
กรุงเทพมหานคร ดงันัน้หาก เหตุการณ์ดงักล่าวนี้สะสมเป็นระยะเวลานาน จะท าใหเ้งนิสะสมของกรุงเทพมหานคร
ไม่เพิม่ขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรใหห้น่วยงานทีม่เีงนิเหลอืจ่ายใน 3 หมวดดงักล่าว ไดน้ าเงนิไปจดัซือ้ทดแทนครุภณัฑท์ี่

ช ารุด  
และไดร้บัอนุมตัใิหยุ้บสภาพหรอืจ าหน่ายแลว้ เช่น รถยนต์ทีใ่ชง้านในหน่วยงาน เครือ่งคอมพวิเตอร ์
เครื่องปรบัอากาศ  
ตู ้โต๊ะ ฯลฯ ภายในปีงบประมาณนัน้ ก่อนจะโอนเงนิเหลอืจ่ายเขา้งบกลางเพือ่ประโยชน์ของหน่วยงานเอง และไม่
เป็นภาระของกรุงเทพมหานครในการตัง้งบประมาณในปีถดัไป 
  2. การขอยกเลกิรายการในหมวดรายจา่ยอืน่ เนื่องจากไม่มคีวามพรอ้มในการด าเนินการ ตดิขดั
เกีย่วกบัระเบยีบการเบกิจ่าย หรอืก าลงัแกไ้ขระเบยีบใหม่ ซึง่เป็นความผดิของการตัง้งบประมาณ ท าใหไ้ม่สามารถ
ด าเนินการได ้จงึขอโอนเงนิเขา้งบกลาง ท าใหห้น่วยงานอื่นทีจ่ าเป็นตอ้งด าเนินงานในปีนัน้ เสยีโอกาสในการ
ท างานเพราะไม่มงีบประมาณให ้ควรพจิารณาถงึการใหเ้งนิรางวลัประจ าปีของหน่วยงานนัน้ ๆ ดว้ย 
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  3. งบกลางมจี านวนรายการมาก เหน็ควรพจิารณาตัง้งบประมาณเฉพาะรายการทีจ่ าเป็นและมี
การขอจดัสรรเงนิจ านวนมาก รายการใดทีส่ามารถจดัสรรในประเภทเดยีวกนัได ้ควรรวมกนัเป็นรายการเดยีวกนั 
เช่น เงนิส ารองจ่ายทัว่ไปกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็นรวมกบัค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งปรบัปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย 
และสิง่ก่อสรา้ง เงนิส ารองจ่ายทัว่ไปกรณีค่าใชจ้า่ยเพื่อการพฒันากรุงเทพมหานครรวมกบัค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
จดัการอาคารสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร , เงนิส ารองส าหรบัค่าใช้จ่ายในการพฒันาเขตรวมกบัค่าใช้จ่าย
ในการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของส านักงานเขต เพื่อสะดวกในการบรหิารงบกลางของ
กรุงเทพมหานคร หรอืหากสามารถตัง้งบประมาณ 
ทีห่น่วยงานได ้กใ็หต้ัง้งบประมาณประจ าปี เชน่ เงนิส ารองคา่ซ่อมแซมยานพาหนะ ,เงนิส ารองส าหรบัค่าใชจ้่ายใน
การสนับสนุนงานดา้นสาธารณสุข เป็นตน้ 
  4. การตัง้งบประมาณในรายการงบกลางใหค้ านึงถงึความสอดคลอ้งกบัหลกัการ บทบญัญตัทิี่
เกีย่วขอ้งกบักฎหมาย และถอืปฏบิตัติามพระราชบญัญตัวินิัยการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครดั 
 
 27. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในขัน้ตอนการเตรียมการ 
ของส านักการศึกษา และส านักงานเขตในกลุ่มกรงุธนเหนือ 

1. ระยะเวลาในการติดตาม  

  ตัง้แต่ร่างขอ้บญัญตังิบประมาณฯ ผ่านวาระที ่3 เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2562 จนถงึวนัที่
ขอ้บญัญตั ิ
งบประมาณมผีลบงัคบัใชค้อืวนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (รวม 2 เดอืน 7 วนั) 

2. หน่วยงานท่ีติดตามการเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณ  
 2.1 ส านักการศกึษา  
 2.2 ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือ 8 ส านกังานเขต 

3. ขอบเขตและแนวทางการติดตาม 
 3.1 ขอบเขตและแนวทางการติดตามของคณะกรรมการฯ 
 ตดิตามการด าเนินการตาม หนังสอืที ่กท. 1902/571 ลงวนัที ่7 สงิหาคม 2562 ปลดั

กรุงเทพมหานครสัง่การใหทุ้กหน่วยงานเตรยีมการจดัซือ้จดัจา้งใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนของระเบยีบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 ไปไดก้่อนตามร่างขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2563 ทีส่ภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบแลว้ เมื่อวนัที ่24 
กรกฎาคม 2562 ใหพ้รอ้มทีจ่ะก่อหนี้ผูกพนั หรอืท าขอ้ตกลงไดท้นัทเีมือ่ขอ้บญัญตัฯิ มผีลบงัคบัใชแ้ละไดร้บัอนุมตัิ
ทางการเงนิแลว้  

 
 
 
คณะอนุกรรมการฯ ไดต้ดิตามการด าเนินการของหน่วยงานตามที่ปลดักรุงเทพมหานครสัง่การตามความ

ขา้งตน้ดงันี้ 
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  3.1.1 ศกึษาระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 
พ.ศ. 2560 เพื่อใหท้ราบขัน้ตอนต่าง ๆ ของการจดัซื้อจดัจา้งทีถู่กตอ้งตรงตามระเบยีบ แลว้ออกแบบฟอรม์
สอบถามความคบืหน้าการเตรยีมการของหน่วยงานว่าอยู่ในขัน้ตอนใด อุปสรรคปัญหาใด 
   3.1.2 ตดิตามการเตรยีมการใชง้บประมาณหมวดค่าครุภณัฑท์ีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง และหมวด
รายจ่ายอื่น โดยส่งแบบฟอรม์ใหห้น่วยงานกรอกขอ้มูลผลการเตรยีมการจดัซื้อจดัจา้งใหพ้รอ้มที่จะก่อหนี้ผกูพนัได้
ทนัทเีมือ่ขอ้บญัญตัฯิ มผีลบงัคบัใชค้อื 1 ตุลาคม 2562 และอุปสรรคปัญหา ส่งคณะอนุกรรมการฯ 

   เมื่อได้รบัข้อมูลตามแบบฟอร์มแล้วได้มีการสอบถามข้อมูลจากส านักการศึกษา และ
ส านักงานเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือเพิม่เตมิได้ทราบว่ารายการต่าง ๆ ในหมวดรายจ่ายอื่นมลีกัษณะแตกต่างกนัทัง้
ความยากง่ายระยะเวลาที่บางรายการด าเนินการคาบเกี่ยวหลายไตรมาส บางรายการต่อเนื่องหลายปี บาง
โครงการด าเนินการเพยีงวนัเดยีว โดยเฉพาะอย่างยิง่หลายรายการเบกิจ่ายเฉพาะค่าตอบแทนไม่มกีารจดัซื้อจดั
จา้ง จงึไม่ต้องเตรยีมความพรอ้มในการจดัซื้อจดัจา้งตามทีป่ลดักรุงเทพมหานครมอบหมายตามหนังสอืขา้งตน้ จงึ
ไม่ไดน้ าขอ้มูลรายการในหมวดรายจ่ายอื่นมาน าเสนอ 
   3.1.3 เชญิหน่วยงานมาขอทราบขอ้มูลอุปสรรคปัญหาในการเตรยีมการจดัซื้อจดัจ้าง 
พร้อมมีผูแ้ทนจากส านกังบประมาณฯ เขา้ร่วมรบัฟังขอ้มูลอุปสรรคปัญหาและใหข้อ้เสนอแนะดว้ย (เมื่อวนัที ่15 และ 17 
ตุลาคม 2562) 

   3.1.4 มกีารโทรศพัทส์อบถามขอขอ้มูลเพิม่เตมิจากหน่วยงาน  
   3.1.5 สรุปผลการตดิตามอุปสรรคปัญหา ขอ้เสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการการ
เศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ 

3.2 ขอบเขตแนวทางการติดตามผลหน่วยงานต่าง ๆ  
  การตดิตามผลการเตรยีมการของหน่วยงานราชการในการเตรยีมความพรอ้มดงักล่าว  

 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารการพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง
ไดม้ ี

หนังสอืแจง้หน่วยงานราชการ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร รฐัวสิาหกจิ ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ตามหนังสอืที ่กค. (กวจ.) 
0405.2/ว371 ลงวนัที่ 5 สงิหาคม 2562ให้หน่วยงานเตรยีมการจดัซื้อจดัจ้างในขัน้ตอนภายในของหน่วยงานไว้
ก่อน เช่น การก าหนดรายละเอียดหรอืคุณลกัษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้เสนอเงื่อนไขในการจดัซื้อจดัจ้างรูปแบบ
เนื้อหาของสญัญาทีจ่ะลงนาม เป็นตน้ และเมื่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. .... ไดร้บัอนุมตัจิาก
รฐัสภาแลว้ใหร้บีด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งเพื่อใหพ้รอ้มทีจ่ะท าสญัญาไดท้นัทีเมื่อไดร้บัอนุมตัทิางการเงนิแลว้  

4. ระยะเวลาในการจดัท ารายงาน  
 ตัง้แต่วนัประชุมคณะกรรมการฯ วนัที ่3 กนัยายน 2562 (ซึง่มกีารประชุมร่วมกบัส านักงบประมาณ

กรุงเทพมหานคร) ถงึวนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 ซึง่เป็นการประชุมคณะกรรมการฯ พจิารณาผลการจดัท ารายงาน 

5. สรปุผลการติดตาม 
5.1 ส านักการศึกษา 
 ขอ้มูล ณ วนัที ่8 ตุลาคม 2562 
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5.1.1 หมวดค่าครภุณัฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
 5.1.1.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

 ได้รบัอนุมตัิงบประมาณ 24 รายการ แยกได้ดงันี้ 
  ก. เป็นรายการทีข่อใหม่ปีงบประมาณพ.ศ. 2563เพยีง 2 รายการ คอื 
 

1. โครงการปรบัปรุงค่ายลูกเสอืกรุงเทพมหานคร (2563-2564) 24,820,000.00 บาท 
อยู่ในระหว่างจดัท าราคากลาง สาเหตุทีล่่าชา้ส านักการศกึษา ชีแ้จงว่าเกดิจาก 

- ตอ้งแกไ้ขปัญหารายการคา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีอ่ยู่ระหว่างการถูกตัง้ 
คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 12 รายการ 

- ตอ้งรายงานส านกังานลูกเสอืแห่งชาตเิพือ่รบัทราบรูปแบบรายการเมื่อม ี
หนังสอืตอบกลบัมาส านกัการศกึษาจงึไดเ้ริม่กระบวนการจดัท า TOR และท าหนังสอืถงึสถาบนัพฒันาขา้ราชการ
กรุงเทพมหานคร ขอชื่อผูร้่วมเป็นคณะกรรมการจดัท าร่างขอบเขตของงานเมื่อวนัที ่8 ตุลาคม 2562 
 
 2. โครงการปรบัปรุงค่ายลูกเสอืกรุงธน (2563-2564) 20,060,000.00บาท  
อยู่ในขัน้ตอนท าแผนการจดัซือ้จดัจา้ง ซึง่เป็นขัน้ตอนทีด่ าเนินการตัง้แต่กอ่นเสนอของบประมาณ หลงัการเสนอขอ
งบประมาณยงัไมไ่ดด้ าเนินการตามทีป่ลดักรุงเทพมหานครสัง่การ สาเหตุทีล่่าชา้คอื 

- ตอ้งแกไ้ขปัญหารายการคา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง ทีอ่ยู่ระหว่างถูกตัง้ 
คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ12 รายการ  

- ตอ้งท ารายงานส่งส านกังานทรพัยส์นิพระมหากษตัรยิเ์พื่อขอความ 
เห็นชอบรูปแบบรายการ ต้องรอหนังสือตอบให้ความเห็นชอบและต้องรอชื่อผู้ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานครจะส่งให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน และเรื่องนี้ส านักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครเคยให้ขอ้เสนอแนะว่าค่ายลูกเสอืนี้ส านักวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวเป็นผู้เช่าพื้นที่จาก
ส านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ์ ก่อนด าเนินการควรให้ส านักการศกึษาร่วมลงชื่อดว้ย โดยให้ด าเนินการ
ใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนจงึจะเสนอขออนุมตัเิงนิประจ างวด 

ข. เป็นรายการที่เป็นงบประมาณต่อเนื่องจากรายการงบประมาณพ.ศ.256210 
รายการ 

คาดว่าจะแลว้เสรจ็ตามสญัญา  
 ค. เป็นรายการทีล่งนามในสญัญาแล้วตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สาเหตุทีล่่าชา้อยู่ระหว่าง

ถูก 
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 12 รายการ จงึล่าชา้มาถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบกบัการเบกิ
เงนิทุกงวดตอ้งรายงานขอ้บกพร่องทีถ่กูแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิทุกครัง้ 

5.1.1.2 ค่าครภุณัฑ ์
 รวม 57 รายการ ยงัไมม่รีายการใดทีพ่รอ้มก่อหนี้ผูกพนัไดใ้นวนัที ่1 ตุลาคม 2562 แยก

เป็น  
รายการทีด่ าเนนิการไดต้ามขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจา้ง ดงันี้ (ขอ้มูล ณ 30 กนัยายน 2562)  
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ก. แต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดคณุลกัษณะครุภณัฑ ์2 รายการ  
ข. ทบทวนประกาศ TOR ครัง้ที2่ 4 รายการ เนื่องจากครัง้แรกมผีูแ้สดงความคดิเหน็  
ค. เหน็ชอบรายงานขอซือ้ขอจา้ง 20 รายการ  
ง. ลงระบบร่างขอบเขตงาน 3 รายการ  
จ. ประกาศเชญิชวนเสนอราคา 2 รายการ  
ฉ. เสนอราคา 7 รายการ  
ช. ขออนุมตัจิา้ง 14 รายการ 
ญ. ขออนุมตัเิงนิประจ างวด5 รายการ  
สรุป ในค่าครุภัณฑ์ 57 รายการ มีเพียง 5 รายการพร้อมจะเสนอลงนามสญัญาก่อหนี้

ผูกพนั 
ไดใ้นวนัที ่1 ตุลาคม 2563 (ถา้การขอเงนิงวดทีเ่สนอไปถูกตอ้งตามระเบยีบและไดร้บัอนุมตั)ิ 
 
 

 สรปุภาพรวมของส านักการศึกษา 
 ก. ค่าท่ีดิน รายการใหมท่ีไ่มใ่ช่รายการทีใ่ชง้บประมาณต่อเนื่อง หรอืจา่ยเหลือ่มปีทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
งบประมาณปี พ.ศ. 2563 ส านักการศกึษา ไดร้บัเพยีง 2 รายการ คอืการปรบัปรุงค่ายลกูเสอื 2 ค่าย (ตามขอ้ 6.1.1.1 
ก.ขอ้ย่อย 1,2 
หน้า 3) การเตรยีมการไม่พรอ้มทีจ่ะลงนามในสญัญาทัง้ 2 รายการ ไม่ไดด้ าเนนิการตามทีป่ลดักรุงเทพมหานครสัง่
การทัง้ 2 รายการ โดยยงัอยู่ในขัน้ตอนวางแผนการจดัซื้อจดัจา้งทีต่อ้งท าใหเ้สรจ็ก่อนเสนอของบประมาณ 1 
รายการ อกี 1 รายการ อยู่ในระหว่างการจดัท าราคากลาง โดยสรุปมกีารด าเนินการตามทีป่ลดักรุงเทพมหานครสัง่
การน้อยมาก 
 ข. ค่าครภุณัฑ์ จากเอกสารรายงาน 57 รายการขอ้มูล ณ วนัที ่8 ตุลาคม  2562 ไมม่รีายการใดสามารถ 
ลงนามในสญัญากอ่หนี้ผูกพนัเมื่อขอ้บญัญตังิบประมาณ ฯ มผีลบงัคบัใช ้ไดต้ามทีป่ลดักรุงเทพมหานครสัง่การได ้
โดยมรีายการทีข่ออนุมตัจิดัจา้งไดต้วัผูร้บัจา้งแลว้ 14 รายการ เสนอขออนุมตัเิงนิงวดแลว้ รอผลการอนุมตั ิ5 
รายการ เพิง่อยู่ในขัน้ตอนตน้ๆ ของกระบวนการจดัซื้อจดัจา้งคอื เพิง่แต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดรายละเอยีด
ครุภณัฑ ์2 รายการ และมขีอ้สงัเกตคอื 
  1. มกีารทบทวนการประกาศ TOR ครัง้ที ่2 มากถงึ 4 รายการ เนื่องจากมผีูแ้สดงความคดิเหน็ว่า
สมควรตอ้งแกไ้ข 
  2. ผูบ้รหิารของส านักการศกึษาควรส ารวจว่าใน 57 รายการ มรีายการใดทีม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วน 
ขาดแคลน ช ารุดเสยีหาย ใชง้านไม่ได้ จ าเป็นทีต่อ้งจดัซื้อใหก้่อนเป็นการด่วนทีสุ่ด โดยจดัล าดบัไว ้หรอืจดักลุ่มไว้
เป็น 
กลุ่มเร่งด่วน แล้วผลกัดนัให้สามารถจดัซื้อจ้างได้ทนัทีที่ขอ้บญัญัติงบประมาณฯ มีผลบงัคบัใช้ ( 1 ต.ค.62) (รายการ
ครุภณัฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ของนักเรยีน พดัลม เครื่องคอมพวิเตอร ์เครื่องแสกนเอกสาร เครื่องท าส าเนาเอกสาร เครื่องท า
น ้าเยน็ ฯลฯ) 
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 3. การจดัซื้อจดัจา้งครุภณัฑ์ และเครื่องใช้ในหมวดรายจ่ายอื่น เช่น คอมพวิเตอร์ ควรปรบัลด
เพิม่จ านวนตามจ านวนทีเ่พิม่จ านวนหรอืลดลงดว้ยการเตรยีมการใหม้คีวามพรอ้มในการส่งครภุณัฑ ์สนับสนุน
โรงเรยีนและส านักงาน ตามทีป่ลดักรุงเทพมหานครสัง่การจดัอยู่ในระดบัมคีวามพรอ้มนอ้ยมาก 

6.2 ส านักงานเขต 

จากเอกสารแบบฟอรม์ทีใ่หร้ายงานผลการเตรยีมการจดัซือ้จดัจา้ง รายการทีไ่ดร้บังบประมาณตัง้แต่ 
100,000.00 บาทขึน้ไป และด าเนินการในไตรมาสที ่1 แสดงขอ้มูลเฉพาะหมวดค่าครภุณัฑ ์ทีด่นิ และสิง่ก่อสรา้ง 
เนื่องจากหมวดรายจา่ยอื่นมลีกัษณะรวมทัง้รายการทีก่ารจดัซื้อจดัจา้งและรายการทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเป็นคา่ตอบแทน
ผูเ้กีย่วขอ้งในโครงการได ้โดยไดแ้สดงขอ้มูลไวท้า้ยเอกสารนี้ 

6.2.1 ส านักงานเขตบางพลดั  
ขอ้มูล ณ วนัที ่20 กนัยายน 2562 

หมวดค่าครภุณัฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง 10 รายการ อยู่ในขัน้ตอนท าแผนขอซือ้ขอจา้ง (ซึง่
เป็น 

ขัน้ตอนที ่1 ในการเตรยีมการและเป็นสิง่ทีต่อ้งจดัท าไวก้่อนการเสนอของบประมาณ) ทัง้ 10 รายการ 
 ค่าครภุณัฑ์ 7 รายการ อยู่ในขัน้ตอนท าแผนขอซื้อขอจา้ง (ซึง่เป็นขัน้ตอนที ่1 ในการ
เตรยีมการและเป็นสิง่ทีต่อ้งจดัท าไวก้่อนการเสนอของบประมาณ) ทัง้ 7 รายการ  

  สรปุ การเตรยีมการจดัซื้อจดัจา้งใหพ้รอ้มลงนามในสญัญาไดเ้มื่อขอ้บญัญตังิบประมาณฯ มผีล
บงัคบัใช ้
(1 ตุลาคม 2562) ตามทีป่ลดักรุงเทพมหานครสัง่การในหมวดค่าครุภณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 17 รายการอยู่
ในขัน้ตอนการจดัท าแผนการจดัซื้อจดัจา้ง ซึง่เป็นขัน้ตอนทีต่อ้งจดัท าใหแ้ลว้เสรจ็ ส่งส านักงบประมาณฯ เพื่อเสนอ
ขออนุมตังิบประมาณประจ าปี ยงัไมไ่ดด้ าเนินการเพิม่เตมิหลงัการเสนอของบประมาณทัง้ 17 รายการ ไมม่กีาร
เตรยีมการขบัเคลื่อนใหเ้ป็นไปตามทีป่ลดักรุงเทพมหานครสัง่การ  
  การเตรยีมความพรอ้มของส านกังานเขตในภาพรวมมีการเตรียมความพร้อมค่อนข้างน้อย 
ส านักงานเขตควรใหค้วามส าคญั มกีารวางแผน เร่งรดั ก ากบั ควบคมุงานใหม้กีารปฏบิตัติามหนังสอืสัง่การของปลดั
กรุงเทพมหานครดว้ย 

6.2.2 ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ 
ขอ้มูล ณ 20 กนัยายน 2562 
หมวดค่าครภุณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 10 รายการ 
 - จดัท าราคากลาง 3 รายการ 
 - จดัท าแผนการจดัซือ้จดัจา้ง 7 รายการ (ซึง่ตอ้งจดัท าอยู่แลว้กอ่นเสนอของบประมาณประจ าปี) 

ยงัไมไ่ดเ้ตรยีมการเพิม่เตมิหลงัเสนอของบประมาณ 
  
  ค่าครภุณัฑ์ รวม 13 รายการ 
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  - จดัท าราคากลางแลว้ 6 รายการ 
  - จดัท าแผนการจดัซือ้จดัจา้งแลว้ 7 รายการ (ยงัไม่ไดเ้ตรยีมการเพิม่เตมิหลงัเสนอขอ
งบประมาณ) 

 สรปุ การเตรยีมความพรอ้มตามทีป่ลดักรงุเทพมหานครสัง่การ ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ หากเพิม่การ
วางแผนร่วมกนักจ็ะท าใหม้กีารเตรยีมความพรอ้มทีด่ไีด้ 

6.2.3 ส านักงานเขตตล่ิงชนั 
ขอ้มูล ณ 20 กนัยายน 2562 
หมวดค่าครภุณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 21 รายการ 
 - ขอแกไ้ขรายละเอยีดเนื้องาน 1 รายการ 

  -  จัดท ารูปแบบรายการแล้ว 6 รายการซึ่งเป็นขัน้ตอนที่ต้องจัดท าเสร็จก่อน เพื่อแนบเสนอขออนุมัติ
งบประมาณ 

 -  เสนอขอเงนิประจ างวดแล้ว 14 รายการยงัไม่ไดจ้ดัท าราคากลาง ขอความเหน็ชอบลงระบบ เสนอ
ราคาอนุมตัจิา้ง แต่ท าแผนปฏบิตังิานตามแบบ ง.202 กรณีนี้ส านักงานเขตยนืยนัว่าจะกอ่หนี้ไดใ้นไตรมาสที ่1 ค่า
ทีด่นิ มกีารเตรยีมความพรอ้ม มกีารด าเนินการในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้งใหเ้ป็นไปตามทีป่ลดักรุงเทพมหานคร
สัง่การโดยหวัหน้าหน่วยงานยนืยนัความพรอ้มในการกอ่หนี้ไปยงัส านักงบประมาณฯซึง่เป็นกรณีทีส่ านัก
งบประมาณฯ แจง้ว่าใหเ้สนอขออนุมตัเิงนิประจ างวดได้ 
 ค่าครภุณัฑ์  14 รายการ 
  - จดัท าแผนการจดัซือ้จดัจา้งแลว้ (ซึง่เป็นขัน้ตอนทีต่อ้งท าเสรจ็ก่อนการเสนอของบประมาณ ยงั
ไม่มกีารเตรยีมงานเพิม่เตมิหลงัการเสนอของบประมาณ 11 รายการ 
  - จดัท า TOR แลว้ 1 รายการ 
  - เสนอขออนุมตัเิงนิประจ างวดแลว้ 2 รายการ(มมีาตรฐานครุภณัฑแ์ลว้) 

  สรปุในภาพรวม ส านักงานเขตตลิง่ชนัมกีารวางแผนเตรยีมความพรอ้มตามแบบ ง.202 เสนอ
ส านักงบประมาณฯ แมจ้ะยงัไม่มกีารเตรยีมการไวก้่อน ตามทีป่ลดักรุงเทพมหานครสัง่การ แต่มกีารวางแผน
เตรยีมการว่าจะมกีารก่อหนี้ไดใ้นไตรมาสที ่1จะสามารถเสนอขอเงนิประจ างวดไดน้ับเป็นหน่วยงานทีม่กีาร
วางแผนงานจดัซื้อจดัจา้งทีด่ ี

 6.2.4 ส านักงานเขตทวีวฒันา 
 ขอ้มูล ณ 22 กนัยายน 2562 
 หมวดค่าครภุณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 12 รายการ ท าแผนการจดัซื้อจดัจา้ง จดัท ารูปแบบรายการ ส่งส านัก- 
งบประมาณฯ ก่อนเสนอของบประมาณ ยงัไมม่กีารเตรยีมความพรอ้มเพิม่เตมิหลงัการเสนอของบประมาณทัง้ 12 รายการ 
 
 ค่าครภุณัฑ์ 3 รายการ 
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  - เครื่องปรบัอากาศ 1 เครือ่ง 
  - รถบรรทุกดเีซล 1 คนั 
  - เครื่องตดัหญ้า 1 เครื่อง 
 ทัง้ 3 รายการจดัท า TOR แลว้ ครภุณัฑอ์ื่นฝ่ายการคลงัแจง้ว่า ครภุณัฑอ์ื่นใชง้บประมาณไมถ่งึ 
100,000.00 บาทจงึไม่ไดร้ายงาน (ตามทีค่ณะอนุกรรมการก าหนดว่าใหร้ายงานเฉพาะทีเ่กนิ 100,000.00บาท) 
และไม่มกีารซื้อเครื่องปรบัอากาศในโรงเรยีน เนื่องจากมโีรงเรยีนเพยีง 6 โรงเรยีน ยงัไม่จ าเป็นตอ้งจดัหาเพิม่เตมิ 

 สรุป ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 12 รายการ ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ปลัด
กรุงเทพมหานครสัง่การ ค่าครุภณัฑ ์3 รายการ จดัท า TOR แลว้ ในภาพรวมสมควรตอ้งปรบัแกไ้ขรายการค่าทีด่นิ
และสิง่ก่อสรา้ง ซึง่ ณ วนัที่ 23 กนัยายน 2562 ก่อนวนัที่ 1 ตุลาคม 2562  1 สปัดาห์ ยงัไม่มกีารเคลื่อนไหวขบัเคลื่อน
กระบวนการจดัซื้อจดัจ้าง ให้เป็นไปตามที่ปลดักรุงเทพมหานครสัง่การส านักงานเขตควรมกีารวางแผน กวดขนั 
ควบคุมเร่งรดัใหม้กีารเตรยีมความพรอ้มเพิม่มากกว่านี้  

  6.2.5 ส านักงานเขตจอมทอง 
  ขอ้มูล ณ 23 กนัยายน 2562 
  หมวดค่าครภุณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   ค่าท่ีดิน 23 รายการ ท าแผนการจดัซื้อจดัจา้งและจดัท ารูปแบบรายการซึง่เป็นขัน้ตอนทีต่อ้งแลว้
เสรจ็แนบเสนอส านกังบประมาณฯ เมื่อเสนอของบประมาณแลว้ยงัไมม่กีารเตรยีมความพรอ้มเพิม่เตมิหลงัการ
เสนอของบประมาณตามทีป่ลดักรุงเทพมหานครสัง่การทัง้ 23 รายการ 
   ค่าครภุณัฑ ์12 รายการ 
    - จดัท าแผนการจดัซือ้จดัจา้งเสนอส านักงบประมาณฯ  เมื่อเสนอขออนุมตังิบประมาณแลว้ยงั
ไม่ไดเ้ตรยีมความพรอ้มเพิม่เตมิหลงัการเสนอของบประมาณ 4 รายการ 
    - จดัท า TOR แลว้ 8 รายการ 

 สรุป ในภาพรวมของส านักงานเขตจอมทอง มีการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ปลัด
กรุงเทพมหานครสัง่การน้อยมากค่าที่ดิน 23 รายการยงัไม่มีการขับเคลื่อนกระบวนการจดัซื้อจดัจ้างทัง้ 23 
โครงการ ค่าครุภณัฑ ์12 รายการ ที่เกี่ยวกบัค่าที่ดนิ ค่าใช้จ่ายอื่น การซ่อมแซมถนน ตรอก ซอก ซอยฯ ยอด 
3,000,000.00 บาท ไม่มกีารส ารวจ เคลื่อนไหวด าเนินการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชน ส านักงานเขต
ควรใหค้วามส าคญัในการด าเนินการ 
ตามหนังสอืสงัการของปลดักรุงเทพมหานคร วางแผน ก ากบั ควบคุมงานใหม้กีารขบัเคลื่อนกระบวนการจดัซื้อจดั
จา้งและการแกไ้ขปัญหาความทุกขข์องประชาชนมากกว่านี้ 

 ส านักงานเขตท่ีคณะกรรมการฯ เชิญมาโดยวิธีการสุ่มตวัอย่าง (Sampling)  เพื่อรบัทราบอปุสรรค
ปัญหา และข้อเสนอแนะ มี 3 ส านักงานเขตคือ 
 1. ส านกังานเขตธนบุร ี
 2. ส านักงานเขตคลองสาน 
 3. ส านักงานเขตบางกอกน้อย 
  6.2.6 ส านักงานเขตธนบุรี  
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  ขอ้มูล ณ 20 กนัยายน 2562 
   หมวดค่าครภุณัฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง 
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 8 รายการ จดัท าราคากลางแลว้ทัง้หมด ส านักงานเขตแจง้ว่าจะ
สามารถ 
ก่อหนี้ผกูพนัไดใ้นไตรมาสที ่1 ทุกรายการ 
    ค่าครภุณัฑ์ 9 รายการ  
    - ขออนุมตัจิา้งแลว้และเสนอขอเงนิงวดแลว้ 5 รายการ  
    - พจิารณาไดต้วัผูร้บัจา้งแลว้ 1 รายการ  
    - จดัท า TOR แล้ว 3 รายการ ส านักงานเขตแจ้งว่าจะสามารถก่อหนี้ ส่งของ ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ทุก
รายการ 
 สรุป การเตรยีมความพร้อมของส านักงานเขตธนบุรีการเตรียมความพร้อมทัง้ 2 หมวด ด าเนินการได้
รวดเรว็  
มคีวามพรอ้มมากทีสุ่ดในกลุ่มกรุงธนเหนือ ความพรอ้มรวดเรว็ดงักล่าวเกดิจาก 
 1. สภากรุงเทพมหานครไดอ้นุมตังิบประมาณไดเ้รว็กว่าปีทีผ่่านมา 
 2. เจา้หน้าทีทุ่กฝ่ายในส านกังานเขตใหค้วามร่วมมอืในการเตรยีมความพรอ้มตามทีป่ลดักรุงเทพมหานครสัง่
การ 
 3. เจา้หน้าทีเ่ขา้ใจระเบยีบและวธิกีารในการจดัซื้อจดัจา้งดขีึน้แลว้ 
 4. การมีหนังสือสัง่การจากปลัดกรุงเทพมหานคร และส านักงบประมาณฯ มีแนวปฏิบัติแจ้งมาท าให้
ส านักงานเขตถอืปฏบิตัแิละเร่งรดัการด าเนินการใหทุ้กฝ่ายปฏบิตัติามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  6.2.7 ส านักงานเขตคลองสาน 

  ขอ้มูล ณ 23 กนัยายน 2562 
  หมวดค่าครภุณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   ค่าท่ีดิน 13 รายการ ทุกรายการอยู่ในขัน้ตอนการท าแผนการจดัซือ้จดัจา้ง  ซึง่ตอ้งจดัท าส่ง
ส านัก- 
งบประมาณฯก่อนเสนอของบประมาณ ยงัไม่มกีารด าเนินการเพิม่เตมิหลงัเสนอของบประมาณ ตามทีป่ลดั-
กรุงเทพมหานครสัง่การแต่อยา่งใดทัง้ 13 รายการ 
   ค่าครภุณัฑ์ 22 รายการ ทุกรายการอยู่ในขัน้ตอนการท าแผนการจดัซือ้จดัจา้ง  ซึง่ตอ้งจดัท าส่ง 
ส านักงบประมาณฯ ก่อนเสนอของบประมาณ ยงัไมม่กีารด าเนนิการเพิม่เตมิหลงัเสนอของบประมาณ ตามทีป่ลดั-
กรุงเทพมหานครสัง่การแต่อยา่งใดทัง้ 22 รายการ 

 สรุป ในภาพรวมส านักงานเขตคลองสานทัง้ 2 หมวด มีการเตรยีมความพร้อมในการจดัซื้อจดัจ้างให้
สามารถ 
ลงนามในสญัญาเมื่อขอ้บญัญตัฯิ มผีลบงัคบัใช ้(1 ตุลาคม 2562) น้อยทีสุ่ดในกลุ่มกรุงธนเหนือเช่นเดยีวกบัส านักงาน
เขตบางกอกน้อย ค่าที่ดนิฯ 13 รายการ ไม่ได้มกีารเตรยีมการเพิ่มเติมหลงัเสนอของบประมาณทัง้ 13 รายการ ค่า
ครุภัณฑ์ไม่ได้เตรียมการเพิ่มเติมหลังเสนอของบประมาณทัง้ 22 รายการส านักงานเขตควรวางแผนเร่งรัด
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ด าเนินการ กวดขนั ควบคุมให้มกีารด าเนินการตามหนังสือสัง่การของปลัดกรุงเทพมหานคร  มีความร่วมมือ 
ประสานงานกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามทีผู่บ้รหิารกรุงเทพมหานครมอบหมาย 

   6.2.8 ส านักงานเขตบางกอกน้อย 
  ก. หมวดค่าครภุณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ขอ้มูล ณ 23 กนัยายน 2562) 
   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 9 รายการ อยู่ในขัน้ตอนการจดัท าแผนการจดัซื้อจดัจา้ง ซึง่ตอ้งจดัท าใหแ้ล้ว
เสร็จก่อนการเสนอของบประมาณประจ าปี ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างใดๆ ตามที่ปลัด
กรุงเทพมหานครสัง่การ 
   ค่าครภุณัฑ์ (ขอ้มูล ณ 18 และ 23 กนัยายน 2562) 
   3 รายการ ทุกรายการอยู่ในขัน้ตอนการจดัท าแผนการจดัซื้อจดัจา้ง เชน่เดยีวกบัค่าทีด่นิฯ ยงัไม่มี
การด าเนินการเตรยีมความพรอ้มเพิม่เตมิหลงัการเสนอของบประมาณ และตามทีป่ลดักรุงเทพมหานครสัง่การ 

 สรปุ ในภาพรวม ส านักงานเขตบางกอกน้อย มกีารเตรยีมความพรอ้มน้อยมากในการจดัซื้อจดัจา้งใหพ้รอ้ม
ลงนามในสญัญาได้ เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณฯ มีผลบังคบัใช้ ส านักงานเขตควรขบัเคลื่อนงานให้เป็นไปตาม
หนังสือสัง่การของปลัดกรุงเทพมหานครร่วมมอืจะท าให้การปฏบิัติงานรวดเรว็ขึ้น บางฝ่ายควรได้รบัการก ากับ
กวดขนัอย่างใกลช้ดิ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามแผนทีก่ าหนดเป็นไปตามทีป่ลดักรุงเทพมหานครสัง่การ 

ส านักงานเขตบางกอกน้อยไดแ้จง้อุปสรรคปัญหาในการเตรยีมความพรอ้มตามทีป่ลดักรุงเทพมหานครสัง่การ
คอื 

การลงรายการในระบบ มีระเบยีบก าหนดให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เท่านัน้ที่จะเขา้ระบบลงข้อมูลได้ ซึ่งก าหนดเฉพาะไว้
จ านวนน้อย ไม่สามารถใหเ้จา้หน้าทีอ่ื่นช่วยลงระบบไดป้ระกอบกบัมรีายละเอยีดมากจงึท าใหล้่าชา้  

สรปุผลการเตรียมความพร้อมการจดัซ้ือจดัจ้างของหน่วยงานตามท่ีปลดักรงุเทพมหานครสัง่การ 
1.หน่วยงานทีม่กีารเตรยีมความพรอ้มนอ้ย 
 1.1 ส านกัการศกึษา 
 1.2 ส านกังานเขต 
  1.2.1 ส านักงานเขตบางกอกนอ้ย 
  1.2.2 ส านักงานเขตคลองสาน 
  1.2.3 ส านักงานเขตจอมทอง 
  1.2.4 ส านักงานเขตบางกอกใหญ ่
  1.2.5 ส านักงานเขตบางพลดั 
  1.2.6 ส านักงานเขตทววีฒันา 
2. หน่วยงานทีม่กีารเตรยีมความพรอ้มมาก 
 2.1 ส านกังานเขตธนบุร ี
 2.2 ส านักงานเขตตลิง่ชนั 

หลกัเกณฑ์การจ าแนก ความพร้อมมากกบัความพร้อมน้อย  
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 จ าแนกจากขอ้มูลในแบบฟอรม์ทีห่น่วยงานส่งมา ซึง่แสดงความคบืหนา้รายการต่าง ๆ มาพจิารณาว่า
เตรยีมความพรอ้มแลว้เท่าใด ใช้เนื้องานตามขัน้ตอนที่แสดง หน่วยงานที่มกีารเตรยีมความพร้อม มากกว่าร้อย
ละ 50 (โดยประมาณ) ของรายการ ทีไ่ดร้บัอนุมตังิบประมาณ จดัใหอ้ยู่ในกลุ่มพรอ้มมาก หน่วยงานทีม่กีารเตรยีม
ความพรอ้ม น้อยกว่ารอ้ยละ 50  (โดยประมาณ) ของรายการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิดัอยู่ในกลุม่มคีวามพรอ้มนอ้ย 
 
7. ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

7.1 ส านักการศึกษา 
7.1.1 การด าเนินการในค่าที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง  ควรยึดถือปฏิบ ัต ิตามระเบ ียบขัน้ตอนที่

ก าหนดให้ 
ถูกต้องเพื่อมใิหเ้กดิปัญหาความผดิพลาดตอ้งขอหารอืทบทวนต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งเป็นความล่าชา้และยงั
ถูกตัง้คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจรงิท าให้การท างานชะงกัมากถึง 12รายการต้องแก้ปัญหาต่อเนื่องมาอีก 1 
ปีงบประมาณ มผีลท าใหง้านในปีงบประมาณต่อไปชะงกัดว้ย 

7.1.2 เหตุล่าช้าในข้อ 7.1.1 งานที่ค ัง่ค้างมาจากปีงบประมาณก่อนท าให้ปีงบประมาณใหม่ได้รับการ
พจิารณา 

อนุมัติงบประมาณเพียง 2 รายการ และไม่ใช่รายการเกี่ยวกับอาคารสถานศึกษาท าให้ครูและนักเรียนของ
กรุงเทพมหานครจ านวนมากเสยีโอกาสในการได้ใช้อาคารในการเรยีนการสอนกระทบถึงผลการศึกษาของเด็ก
นักเรยีน ผู้บรหิารของส านัก-การศึกษาควรกวดขนัให้การด าเนินการต่าง ๆ ถูกต้อง เมื่อเกิดปัญหาให้รบีแก้ไข
ปัญหาให้ลุล่วงผ่านไปอย่างถูกต้องรวดเรว็ไม่คัง่ค้างเหลื่อมปีงบประมาณ (จนเป็นเหตุให้ไม่ได้สร้างงานใหม่อัน
เนื่องมาจากงานเก่าที่ค้างเหลื่อมปีมา) ข้อเสนอแนะหรือข้อทักท้วงที่ถูกต้องของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านัก
งบประมาณฯ ส านักการคลงั คณะอนุกรรมการตดิตามงบประมาณฯ ควรใหค้วามส าคญัและปฏบิตัติามหนังสอืตอบ
ขอ้หารอืหรอืขอ้เสนอแนะนัน้ ๆ 
 
 
 

7.1.3 การวางแผนปฏบิตังิานในการจดัซื้อจดัจา้งหมวดค่าทีด่นิฯ  
 ก. ควรค านึงถึงและป้องกนัอุปสรรคปัญหาจากการเขา้ใช้สถานที่ หรอืการร่วมกนัด าเนินการ

ของหลายหน่วยงานที่อาจท าให้งานล่าช้า เช่น วดั กรมธนารกัษ์หน่วยงานสาธารณูปโภค ในการด าเนินงานและ
การเตรยีมความพรอ้มของงานในไตรมาสที ่1 ตามทีป่ลดักรุงเทพมหานครมหานครสัง่การ  

 ข. ควรมกีารส ารวจก่อนการออกแบบ เพื่อให้รบักบัสถานที่ที่จะก่อสร้าง เช่น การออกแบบ
เสาเขม็ใหเ้หมาะสม เพื่อไม่ใหเ้กดิอุปสรรคทีจ่ะท าใหง้านล่าชา้ และเกดิอุปสรรค 

ค. ให้จดัท าแผนปฏบิตัิงานให้ถูกตอ้งตรงกบัปรมิาณงาน เนื้องาน ขัน้ตอนของงานและปฏบิตัิ
ใหไ้ด ้

ตามแผนทีว่างไว ้เพื่อมใิหง้านล่าชา้ไป รวมคา้งในปลายปีงบประมาณ  
7.1.4 ประเภทค่าครุภณัฑ ์57 รายการ มรีายการทีต่อ้งจดัซื้อครุภณัฑส์่งโรงเรยีนต่าง ๆ จ านวนมาก 
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เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กล้องจุลทรรศน์ เครื่องท าน ้าเยน็ ซึ่งควรเร่งรดัการเตรยีมความพร้อมให้สามารถก่อหนี้และส่ง
ครุภัณฑ์ให้โรงเรียนที่มีความจ าเป็นต้องใช้อย่ างเร็วที่สุดโดยเฉพาะครุภัณฑ์ที่มีราคามาตรฐานจะสามารถ
ด าเนินการขออนุมตัิเงินประจ างวดได้ทันที เพื่อสนับสนุนให้การจดัการเรียนการสอนขบัเคลื่อนไปได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและหากด าเนินการตามที่ปลดักรุงเทพมหานครสัง่การ คอื ต้นเดอืนตุลาคมสามารถก่อหนี้ผูกพนัลง
นามในสญัญาในการจดัซื้อจดัจ้างให้มีการใช้จ่ายงบประมาณ การด าเนินการของแต่ละรายการที่ล่าช้า อาจมี
ผลกระทบต่อประสทิธภิาพ ประสทิธผิล คุณภาพ ผลสมัฤทธิข์องโครงการต่าง ๆ ซึง่ส่งผลถงึผลการเรยีนการสอน 

7.2 ส านักงานเขต 
7.2.1 ส านักงานเขต 8 เขตในกลุ่มกรุงธนเหนือในภาพรวมมกีารด าเนินการเตรยีมความพรอ้มมากรวม 2 

เขต  
ที่จะก่อหนี้ ตามที่ปลดักรุงเทพมหานครมหีนังสอืสัง่การส านักงานเขตธนบุรมีกีารเตรยีมความพร้อมมรีายการที่
เตรยีมแลว้มากทีสุ่ดในกลุ่มกรุงธนเหนือ 

7.2.2 ส านักงานเขตควรให้ความส าคญัในการเตรยีมการจดัซื้อจดัจ้างให้พร้อมก่อหนี้ได้ในวนัที่ 1 
ตุลาคม 

2562 โดยมกีารเตรยีมการดงันี้  
ก. การจดัการแผนปฏบิตังิานในการจดัซื้อจดัจา้งที่เสนอส านักงบประมาณฯ ควรวางแผนให้มี

ความ 
เป็นไปไดต้รงกบัขอ้เทจ็จรงิทีป่ฏบิตัไิด ้โดยมกีารเตรยีมขอ้มูลใหพ้รอ้มแลว้ประชุมปรกึษาหารอืวางแผนร่วมกนั 

ข. ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในแผนตามขอ้ ก. หากมอีุปสรรคปัญหาควรรบีแก้ไข
ไม่ให ้

งานล่าช้าคัง่ค้างไปถึงไตรมาสที ่4 ปลายปีงบประมาณ ซึ่งควรเป็นเวลาทีค่วรใช้ในการเตรยีมการจดัซื้อจดัจา้งให้
พรอ้มทีจ่ะก่อหนี้ไดใ้นวนัที ่1 ตุลาคม 2562  

7.2.3 หลายส านักงานเขตมีอุปสรรคด้านเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
เนื่องจาก 

มีระเบ ียบก าหนดให ้เจ ้าหน้าที่ที ่ระเบ ียบก าหนดเท่านั น้  จ ึงจะเข ้าระบบลงข ้อมูลจ านวนมากได้ ท าให้
ส านักงานเขต 
ไม่สามารถให้เจ้าหน้าที่อื่นช่วยท างานได้งานจดัซื้อจดัจ้างจงึล่าช้าส านักการคลังควรช่วยรบัฟังปัญหาและเสนอ
แนวทาง 
แกไ้ขปัญหาใหส้ านักงานเขต  
 7.2.4 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้างถา้ไม่มกีารวางแผนและก ากบัอย่างใกล้ชดิอาจท าใหก้ารด าเนินงาน/การ
ใช้จ่ายเงิน ล่าช้า ท าให้ด าเนินงานไม่ทันปีงบประมาณนั ้นๆ  จ าเป็นมากที่สุดในการต้องเริ่มงานให้เร็วตาม
แผนปฏบิตังิานและแผนใชจ้่ายเงนิสามารถลงนามสญัญาไดท้นั 

7.2.5 ค่าครุภณัฑ ์เป็นเรื่องของการจดัซื้อครุภณัฑซ์ึง่ใชเ้วลาในการเตรยีมงานและมขีัน้ตอนน้อยกว่า 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ จึงวางใจคิดว่าจะท าเมื่อใดก็ได้ ท าให้การจดัซื้อล่าช้า ข้อเท็จจริง
ครุภณัฑต์่าง ๆ มคีวามจ าเป็นตอ้งใชค้วรเร่งจดัซื้อทนัททีี่ไดร้บัอนุมตังิบประมาณตัง้แต่ตน้ไตรมาสที่ 1 ตามทีป่ลดั
กรุงเทพมหานครสัง่การ 
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 7.2.6 ปลดักรุงเทพมหานครสัง่การตามหนังสอืลงวนัที ่7 สงิหาคม 2562 ใหทุ้กหน่วยงานเตรยีม 
ความพร้อมการจดัซื้อ จดัจ้างให้พร้อมที่จะก่อหนี้ผูกพนัเมื่อขอ้บญัญตัิมผีลบงัคบัใช้ ต่อมาเมื่อวนัที่ 2 กนัยายน 
2562 ส านักงบประมาณฯ จงึออกแนวทางการปฏบิตัิเกีย่วกบัการบรหิารงบประมาณฯ ซึง่เป็นเวลาทีก่ระชัน้ชดิกบั
วนัทีข่ ้อบัญญัติงบประมาณฯ มีผลบังคบัใช้ (ส านักและส านักงานเขต มีเวลาปฏิบัติงานตามแนวทางที่เวียน
แจ้งประมาณ 
1 เดือน)ส านักงบประมาณฯ ควรเวยีนหนังสอืทัง้ 2 ฉบบัให้เรว็กว่านี้ เพื่อให้ส านักและเขตมเีวลาเตรยีมการให้
ถูกตอ้งตามแนวทางไดต้ามก าหนดทีป่ลดักรุงเทพมหานครสัง่การ  
 
8. ส านักงบประมาณกรงุเทพมหานคร 

8.1 ส านักงบประมาณฯ เป็นหน่วยงานทีเ่วยีนหนังสอืสัง่การของปลดักรุงเทพมหานครแจง้ใหทุ้กหน่วยงาน 
เตรยีมการจดัซื้อจดัจ้างให้พรอ้มลงนามในสญัญาได้ทนัททีี่ขอ้บญัญตัิฯ มผีลบงัคบัใช้ ดงันัน้ ส านักงบประมาณฯ 
ควรมมีาตรการในการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินการตามที่ปลดักรุงเทพมหานครสัง่การหรอืไม่ เช่น 
ออกแบบการรายงานเฉพาะเรื่องนี้ใหส้ านักงานเขตรายงาน เป็นตน้ 

8.2 สบืเนื่องจากขอ้ 7.2.6 ส านักงบประมาณฯ ควรเวยีนแจ้งแนวทางปฏบิตัิเกี่ยวกบัการบรหิารงบประมาณ
ล่วงหน้าก่อนวนัที่ 1 ตุลาคม วนัเริม่ตน้ทีข่อ้บญัญตังิบประมาณฯ มผีลบงัคบัใช้ให้ เพยีงพอที่หน่วยงานต่าง ๆ จะ
ไดศ้กึษารายละเอียดและใช้เป็นแนวทางปฏบิตัใินการเตรยีมความพรอ้มการจดัซื้อจดัจา้งได้ตามทีป่ลดักรุงเทพมหานครสัง่
การ 

8.3 ความเขา้ใจในเรื่องการเสนอขออนุมตัิเงนิประจ างวดรายการค่าที่ดนิ รายการใดขอเงนิประจ างวดได้เลย 
รายการใดตอ้งด าเนินการให้แล้วเสรจ็ตามขัน้ตอนที่ก าหนดจงึจะเสนอขอเงนิประจ างวด ส านักงานเขตยงัขาดความ
เข้าใจตรงกันและเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณฯ ปฏิบัติต่อส านักงานเขตไม่เหมือนกันสมควรที่ส านัก
งบประมาณฯ จะไดท้ าความเขา้ใจ เน้นย ้าใหทุ้กเขตเขา้ใจตรงกนั 

 
9. ส านักการคลงั  

9.1 สบืเนื่องจากขอ้ 7.2.3 ส านักการคลงัควรช่วยดูแลแก้ไขปัญหา และใหค้ าปรกึษาในการลงระบบในการ
จดัซื้อจดัจา้งใหห้น่วยงานมเีจา้หน้าทีท่ีเ่พยีงพอในการปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพรวดเรว็  

9.2 จดัการอบรม การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความ
ช านาญในการจดัซื้อจดัจา้งใหถู้กตอ้งรวดเรว็  

 
10. ผู้บริหารกรงุเทพมหานคร 

10.1 ให้ความส าคญัในการเตรยีมความพร้อมการจดัซื้อจดัจ้าง ให้สามารถลงนามก่อหนี้ผูกพนัได้อย่าง
รวดเรว็เมื่อขอ้บญัญตัิงบประมาณฯ มผีลบงัคบัใช ้ซึง่จะเกิดประโยชน์ต่อระบบการเงนิ การคลงั การงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร และประชาชนทัว่ไป ดงันี้ 
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ก. กรุงเทพมหานครสามารถเบกิจ่ายเงนิไดต้ามเป้าหมายตรงตามไตรมาสทีก่ าหนดไว้ 
ข. โครงการต่าง ๆ เป็นไปตามก าหนดเวลาไม่ล่าช้าคัง่ค้างไปปลายปีงบประมาณหรือข้าม

ปีงบประมาณ  
ค. ไม่ตอ้งมกีารโอนเงนิเขา้งบกลางมาก ยุ่งยากเป็นภาระของการงบประมาณ  
ง. ประชาชนไดใ้ชบ้รกิารไดร้บัการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นไดอ้ย่างรวดเรว็ ไม่ล่าชา้ทนัเวลา  
จ. การก่อหนี้ผูกพันที่รวดเร็ว ผลมวลรวมทัง้หมดช่วยให้การขบัเคลื่อนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

ระดบัชาต ิ
ลื่นไหลอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

10.2 ควรมอบหมายส านักงบประมาณฯ ตดิตามรายงานผลการเตรยีมความพรอ้มใหป้ลดักรุงเทพมหานคร
และ 
ผูร้่วมโครงการกรุงเทพมหานครทราบดว้ย 
 10.3 การออกหนังสอืสัง่การใหห้น่วยงานเตรยีมความพรอ้มดงักล่าว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ออกหนังสอืเวยีนแลว้
วนัที่ 7 สงิหาคม 2562 หากออกหนังสอืเวยีนแจ้งเรว็กว่านี้และด าเนินการ ขอ้ 7.2.6 ด้วย จะท าให้ทุกหน่วยงานมี
เวลาพอสามารถด าเนินการตามทีป่ลดักรุงเทพมหานครสัง่การไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 10.4 ในการพิจารณาปรบัแผนระหว่างงวด ที่เดมิเป็นอ านาจของปลดักรุงเทพมหานครในการพิจารณา
อนุมตันิัน้ อาจท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการใชจ้่ายงบประมาณนัน้ ดงันัน้ เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัในการด าเนินงาน
จงึควรใหอ้ านาจดงักล่าวเป็นของผูอ้ านวยการส านักงบประมาณฯ แลว้รายงานใหป้ลดักรุงเทพมหานครทราบ ทัง้นี้ 
ควรมกีารเขยีนไวใ้นระเบยีบใหช้ดัเจน 

๑๑. กรงุเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานครควรใหม้กีารปรบัปรุง แกไ้ข ขอ้บญัญตั ิระเบยีบ ทีเ่กีย่วกบัการงบประมาณ ใหก้ารบรหิาร
งบประมาณเป็นไปอย่างมแีระสทิธภิาพ รวดเรว็ บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนด ซึ่งอาจให้มกีารทบทวนปรบัปรุง แก้ไข
ขอ้บัญญัติวธิีการงบประมาณฯ ในเรื่องการบรหิารงบประมาณ เช่น ก าหนดให้มีการจดัท าแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงนิ การเบกิจ่ายเงนิ แนวทางการก่อหนี้ผูกพนั การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรวมถึงการโอน
เปลี่ยนแปลง งบกลางด้วย เป็นต้น และควรให้ความส าคญักบัการติดตาม ประเมนิผลและรายงานโดยให้มีการ
ก าหนดแนวทาง/วธิกีารตดิตาม ประเมนิผล พรอ้มก าหนดผูร้บัผดิชอบในกระบวนการตดิตามฯ เป็นตน้ นอกจากนี้ 
ควรมกีารก าหนดอ านาจหน้าทีข่องผูบ้รหิารและหน่วยงาน ในแต่ละขัน้ตอน 
 


