
 

สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลงัและติดตามงบประมาณ 

--------------------------------------- 
 
 สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ 
ในคราวประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1  (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 
2557 
เมือ่วนัพุธที ่8 ตุลาคม 2557 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คนดงันี้ 
 

1. นายเชนทร ์   วพิฒัน์บวรวงศ ์   ประธานกรรมการ 
2. นางสุกญัญา   สวุฒันวงศ ์   รองประธานกรรมการ 
3. พลเอก คนินทร วงศาโรจน์   กรรมการ 
4. นายค ารณ  โกมลศุภกจิ   กรรมการ 
5. นางวรรณวไิล พรหมลกัขโณ   กรรมการและเลขานุการ 

 
ผูช่้วยเลขานุการ 
 

1. นางเพญ็วรรณ ขนัทอง   นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

2. นางนิตยา  ช านาญด ี  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 
 
คณะกรรมการฯ ได้ตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาศึกษาดงูานด้านการเศรษฐกิจ การเงิน 
การคลงั 
และติดตามงบประมาณ  ในหน่วยงานต่างๆ และพืน้ท่ีเขตดงัน้ี 

1. คณะอนุกรรมการพฒันารายได ้มอบนายเชนทร ์ วพิฒัน์บวรวงศ ์เป็นประธานอนุกรรมการ 
2. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่1 

มอบนางสกุญัญา สุวฒันวงศ ์เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบส านกัการศกึษา  ส านกัวฒันธรรม- 
กฬีาและการทอ่งเทีย่ว ส านกัพฒันาสงัคม ส านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส านกัการแพทย์ และ 
ส านกัอนามยั 

3. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่2 



มอบพลเอก คนินทร วงศาโรจน์ เป็นประธานอนุกรรมการ  รบัผดิชอบส านกัสิง่แวดลอ้ม ส านกัการ
ระบายน ้า 
และส านกัเทศกจิ 

4. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่3 
มอบนายค ารณ โกมลศุภกจิ เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบส านกัการโยธา ส านกัการจราจรและ 
ขนสง่  และส านกัผงัเมอืง 

5. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่4 
มอบนางวรรณวไิล พรหมลกัขโณ เป็นประธานอนุกรรมการ รบัผดิชอบส านกังานเลขานุการสภา-
กรุงเทพมหานคร  ส านกังานเลขานุการผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ส านกังบประมาณ
กรุงเทพมหานคร 
 
ส านกัการคลงั ส านกัยทุธศาสตรแ์ละประเมนิผล ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร  
ส านกัปลดักรงุเทพมหานคร และส านกังานเขตทัง้ 50 เขต 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. รบัทราบเก่ียวกบัการใช้งบประมาณในภาพรวมของกรงุเทพมหานคร 
 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูแ้ทนของส านกัการคลงั และผูแ้ทนของการพาณิชยข์อง 
กรุงเทพมหานคร ซึง่ประกอบดว้ยส านกังานตลาดกรุงเทพมหานคร ส านกัพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั และ 
สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เพือ่ขอรบัทราบเกีย่วกบัการใชง้บประมาณในภาพรวมของกรุงเทพ- 
มหานคร ดงันี้ 

1. ผูแ้ทนของส านักการคลงั ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกบัการจดัเกบ็รายได้และการใช้จา่ย
งบประมาณ 

ประจ าปี 2557 ดงัน้ี 
     -ประมาณการรายรบั จ านวน 65,000,000,000 บาท คดิเป็น 100 เปอรเ์ซน็ต ์ 

รบัจรงิตัง้แต่ 1  ตุลาคม 2556 ถงึ30 กนัยายน 2557 จ านวน 66,658,870,101.92 บาท 
 คดิเป็น 102.55 เปอรเ์ซน็ต ์รบัจรงิสงูกวา่ประมาณการ 2.55 เปอรเ์ซน็ต ์
      -ประมาณการรายจ่าย จ านวน 65,000,000,000 บาท คดิเป็น 100 เปอฺรเ์ซน็ต ์ 
จ่ายจรงิตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2556 ถงึ30 กนัยายน 2557 จ านวน 53,135,858,968.94 บาทคดิเป็น 81.75 
เปอรเ์ซน็ต ์จ่ายจรงิต ่ากวา่ประมาณการ คดิเป็น 18.25 เปอรเ์ซน็ต ์
 ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. กรุงเทพมหานครควรมกีารแกไ้ขกฎหมายเพือ่รองรบัการจดัเกบ็ภาษนี ้ามนั และภาษยีาสบู 
ทัง้นี้เพือ่เป็นการเพิม่รายไดใ้หก้บักรุงเทพมหานคร 

2. ในกรณีทีก่รุงเทพมหานครยงัไม่สามารถจดัเกบ็ภาษไีดต้ามกฎหมาย ควรมกีารเปิดเผย 
ถงึสาเหตุของปัญหาใหแ้ก่สาธารณชนไดร้บัทราบ เพือ่เป็นการสรา้งแรงผลกัดนัอกีทางหนึ่ง 



2. ผูแ้ทนของส านักงานตลาดกรงุเทพมหานคร ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกบัวตัถปุระสงค ์หน้าท่ี
และปัญหา 

อปุสรรคในการด าเนินงานดงัน้ี 
 วตัถุประสงค ์

- จดัสรา้งหรอืจดัใหม้ตีลาดใหเ้หมาะสมแก่สภาพชุมชน 
- ปรบัปรุงตลาดทีม่อียูแ่ลว้ ใหถู้กสขุลกัษณะและทนัสมยั 
- สง่เสรมิตลาดเอกชน 
- ก าหนดระเบยีบการด าเนินงานของตลาด 
- จดัการและควบคุมการใหบ้รกิารเกีย่วกบัตลาด 
- ควบคุมดแูลสนิคา้ทีจ่ าหน่ายภายในตลาดใหเ้ป็นธรรม 
อ านาจหน้าที ่
- ด าเนินกจิการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องส านักงานตลาด 
- สรา้ง ซือ้ จดัหา จ าหน่าย ยมื ใหย้มื เชา่ ใหเ้ชา่ เชา่ซือ้ ถอืกรรมสทิธิค์รอบครอง หรอื

ด าเนินการ 
เกีย่วกบัเครือ่งใช ้บรกิาร หรอืทรพัยส์นิอนัเกีย่วกบัตลาดในนามของกรุงเทพมหานคร 

- ท าการคา้และขนสง่สนิคา้ 
- วางระเบยีบในการจดัตลาด 
- ด าเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 

 
ปัญหาอุปสรรค 
1. การปรบัอตัราค่าเช่าเป็นไปดว้ยความยากล าบาก เนื่องจากมกัมปัีญหารอ้งเรยีนตามมา 
2. การด าเนินการโครงการต่าง ๆ มกัมคีวามล่าชา้ ท าใหก้ารจดัซือ้จดัจา้ง และการจดัหา

เครือ่งมอื 
ในการปฏบิตังิานล่าชา้และไมท่นัสมยั 

3. มปัีญหาการฟ้องรอ้งด าเนินคดจี านวนมาก 
4. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏบิตังิาน เนื่องจากอตัราคา่จา้งต ่า ท าใหไ้ม่มผีูส้นใจมาสมคัรเขา้

รบั 
การคดัเลอืกเป็นพนกังาน 

3. ผูแ้ทนของส านักพฒันาท่ีอยู่อาศยัได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัหน้าท่ีและปัญหาอปุสรรคใน
การ 

ด าเนินงานดงัน้ี 
 วตัถุประสงค ์

- ชว่ยเหลอืประชาชน ขา้ราชการและลกูจา้งกรุงเทพมหานคร ผูม้รีายไดน้้อย เกีย่วกบัการ
พฒันา 

ทีอ่ยูอ่าศยัและการจดัการทีอ่ยูอ่าศยั 
- ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัและการจดัการทีอ่ยูอ่าศยั 
- ประสานความรว่มมอืกบัหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ ราชการสว่นทอ้งถิน่ 



องคก์รอื่นของรฐั องคก์รเอกชน และภาคเอกชนในการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัและการจดัการทีอ่ยูอ่าศยั 
 โครงการของส านกัพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั 

- โครงการดา้นทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่ขา้ราชการและลกูจา้งกรุงเทพมหานคร 
- โครงการใหค้วามรว่มมอืดา้นกจิกรรมพเิศษ เชน่ โครงการบา้นยิม้เพือ่ประชาชน เป็นตน้ 
ปัญหาอุปสรรค 
1. ส านกัพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัไม่ใชน่ิตบิุคคล ไม่มเีงนิทุนหมุนเวยีน ไม่มกี าไร ไม่มโีบนสั 
2. ไม่มทีรพัยส์นิเพยีงพอทีจ่ะก่อใหเ้กดิรายรบั 
3. คณะกรรมการบรหิารมคีา่ตอบแทนต ่าทัง้ทีเ่ป็นผูท้รงคณุวุฒริะดบัสงู 
4. ผูอ้ านวยการส านกัฯ เป็นผูอ้ านวยการสรรหา ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ท าใหเ้กดิการ 

บรหิารงานแบบไมต่่อเนื่อง 
5. ไม่มกีารก าหนดบทบาทหน้าทีข่องต าแหน่งรองผูอ้ านวยการส านกัฯ ไวใ้หช้ดัเจน มี

มาตรฐาน 
ต าแหน่งใหช้ว่ยผูอ้ านวยการส านกัฯเพยีงอย่างเดยีว 

6. บุคลากรของหน่วยงานขาดขวญัก าลงัใจในการปฏบิตังิาน เนื่องจากไม่มคีวามกา้วหน้าใน
อาชพี 

ขาดการฝึกอบรม จงึมกัลาออกไปท างานทีอ่ื่น บุคคลทีเ่ขา้มาใหมก่จ็ะขาดประสบการณ์ มผีลต่องานของ
องคก์ร 

7. พนกังานของส านกัฯ จะไม่มโีอกาสไดร้บัเครือ่งราชฯ 
8. กฎหมายไม่ไดก้ าหนดวา่พนกังานการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานครเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั 
4. สถานธนานุบาลของกรงุเทพมหานครได้ให้ข้อมูลเก่ียวกบัหน้าท่ีและปัญหาอปุสรรค 

ในการด าเนินงานดงัน้ี 
 อ านาจหน้าที ่
 สถานธนานุบาลของกรุงเทพมหานครด าเนินการรบัจ าน าทรพัยส์นิจากประชาชนทัว่ไป เพือ่
บรรเทา 
ความเดอืดรอ้นทางการเงนิเฉพาะหน้าโดยคดิอตัราดอกเบีย้ต ่า และจ าหน่ายทรพัยส์นิหลุดจ าน าในราคา
ถูก 
โดยจดัสง่รายไดใ้หก้รุงเทพมหานครคดิเป็นรอ้ยละ 10 ของก าไรสทุธ ิทีผ่า่นมามเีงนิหมุนเวยีนในการรบั
จ าน า 
7,000 ลา้นบาท และใหโ้บนสัแก่พนกังานรอ้ยละ 15 แต่จะตอ้งมคีณะกรรมการพจิารณา 
 ปัญหาอุปสรรค 

1. กระทรวงมหาดไทยไม่ออกใบอนุญาตใหส้ถานธนานุบาลในกรุงเทพมหานคร ทัง้ทีใ่นปัจจุบนั 
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครมสีถานธนานุบาล 21 แห่ง แต่ไดร้บัอนุญาตเพยีง 1 แหง่เทา่นัน้ 

2. ปัจจุบนัสถานธนานุบาลยงัไม่มบีอรด์บรหิาร หากมปีระเดน็ทีต่อ้งเกีย่วเนื่องกบัอ านาจของ
บอรด์ 

ส านกัการคลงักจ็ะน าเสนอเรือ่งใหผู้ว้า่ราชการกรุงเทพมหานครพจิารณา  ซึง่ในบางครัง้อาจไม่ทนัต่อ
เหตุการณ์ 


