
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลงัและติดตามงบประมาณ 

(ระหว่างเดือนมกราคม – ธนัวาคม 2560) 
 

-------------------------- 
 
 สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ  
ในคราวประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2557 
เมือ่วนัพุธที ่8 ตุลาคม 2557 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คนดงันี้ 
 1. นายเชนทร ์  วพิฒัน์บวรวงศ ์  ประธานกรรมการ 
 2. นางสกุญัญา  สวุฒันวงศ ์  รองประธานกรรมการ 
 3. พลเอก คนินทร วงศาโรจน์  กรรมการ 
 4. นายค ารณ  โกมลศุภกจิ  กรรมการ 
 5. นางวรรณวไิล  พรหมลกัขโณ  กรรมการและเลขานุการ 
 ต่อมา สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตาม
งบประมาณ สภากรุงเทพมหานคร สมยัสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เมือ่วนัพุธ
ที ่5 ตุลาคม 2559 แทนคณะเดมิซึง่จะครบวาระการปฏบิตัหิน้าทีใ่นวนัที ่7 ตลุาคม 2559 และสมยั
ประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่4) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เมือ่วนัพุธที ่26 ตลุาคม 2559 
ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คนดงันี้ 
 1. นายเชนทร ์  วพิฒัน์บวรวงศ ์  ประธานกรรมการ 
 2. นายค ารณ  โกมลศุภกจิ  รองประธานกรรมการ 
 3. นายกติต ิ  บุศยพลากร  กรรมการ 
 4. นายธวชัชยั  ฟักองักูร   กรรมการ 
 5. นางสุกญัญา  สวุฒันวงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
ผูช่้วยเลขานุการ 
 1. นางเพญ็วรรณ ขนัทอง   นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
       กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
       ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 2. นางนิตยา  ช านาญด ี  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
       กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
       ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการ จ านวน 6 คณะ ประกอบดว้ย 
 1. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่1 
เพือ่ท าหน้าทีพ่จิารณา ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีข่อง
กรุงเทพมหานคร  
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งของส านกัพฒันาสงัคม ส านกัวฒันธรรม กฬีาและการทอ่งเทีย่ว และส านกังานเขตใน
กลุ่มกรุงเทพกลาง โดยมนีางสุกญัญา สุวฒันวงศ ์เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
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 2. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่2 
เพือ่ท าหน้าทีพ่จิารณา ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีข่อง
กรุงเทพมหานคร 
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งส านกัการจราจรและขนสง่  ส านกัเทศกจิ ส านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และ
ส านกังานเขตในกลุ่มกรุงเทพใต ้โดยมนีายเชนทร ์วพิฒัน์บวรวงศ ์เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
 

3. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่3 
เพือ่ท าหน้าทีพ่จิารณา ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีข่อง
กรุงเทพมหานคร 
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งส านกัการโยธา หน่วยงานการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร และส านกังานเขตในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ โดยมนีายค ารณ โกมลศุภกจิ เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

4. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่4 
เพือ่ท าหน้าทีพ่จิารณา ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีข่อง
กรุงเทพมหานคร 
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งของส านกัการแพทย ์ส านกัอนามยั มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช และส านกังานใน
กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก โดยมนีางสุกญัญา สุวฒันวงศ ์เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

5. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่5 
เพือ่ท าหน้าทีพ่จิารณา ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีข่อง
กรุงเทพมหานคร 
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งของส านกัการระบายน ้า ส านกัผงัเมอืง และส านกังานเขตในกลุม่กรุงธนใต ้โดยม ี
นายกติต ิบศุยพลากร เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

6. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่6 
เพือ่ท าหน้าทีพ่จิารณา ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีข่อง
กรุงเทพมหานคร 
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งของส านกัการศกึษา และส านกังานเขตในกลุ่มกรงุธนเหนือ โดยมนีายธวชัชยั ฟัก
องักูร 
เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. ติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในหมวดค่าครภุณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอ่ืนของส านัก 

 
 
 
 

2. รบัทราบผลการด าเนินงานด้านการศึกษาของคณะอนุกรรมการฯ 
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 คณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบผลการด าเนนิงานของคณะอนุกรรมการฯ เกีย่วกบัเรือ่งการเบกิ
จ่ายเงนิ และการจดัเกบ็รายไดข้องหน่วยงานเมือ่สิน้ไตรมาสที ่4 ดงันี้ 
   2.1 ส านักการศึกษา (ชุด 6)  
1. รายการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ 2559 มีการกันเงินเหลื่อมปี 
    มี 1 รายการ คือโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ 1,717,900.00 บาท อุปสรรค
ปัญหาคือ ต้องเปลี่ยนจากเสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มตอก (ยงัไม่ได้เบิกจ่าย) 
2. ความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 
    งบประมาณหลังปรับโอน 861,949,617.00 บาท เบิกจ่ายได้ 697,828.001.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.96 
กรุงเทพมหานครกำหนดเป้าหมายให้เบิกจา่ยร้อยละ 96 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 15.04  
3. รายการในงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เบกิจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ มีการกันเงินเหลื่อมปี 
    39 รายการ รวมเป็นเงิน 163,789,033.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของงบประมาณ แยกรายการได้ดังนี้ 
 3.1 การก่อสร้างอาคารในโรงเรียนค่ายลูกเสือ การซ่อมลิฟท์ รวม 19 รายการ = 106,204,593.00 บาท 
 3.2 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 รายการ 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 1 รายการ = 18,363,800.00 บาท 
 3.3 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 5 รายการ = 38,906,760.00 บาท 
 3.4 การจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย และทำความสะอาดสถานที่ราชการที่มีกำหนดเวลาถึง 30 
กันยายน 2560 รวม 13 รายการ = 313,880.00 บาท 
4. อุปสรรคปญัหาและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 
    มีรายการทีด่ำเนินการล่าช้าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 39 รายการ หักรายการทีม่ีความ-
จำเป็นตามสภาพงานต้องเบิกจ่ายหลัง 30 ก.ย. 60 ข้อ 3.4 ออก 13 รายการ ยังเหลือรายการสำคัญที่เบิกจ่าย
ไม่ได้ 26 รายการ ซึ่งความล่าช้า เกิดจากอุปสรรคปัญหาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 4.1 บุคลากรทีท่ำหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
มีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ไม่เพียงพอ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
 4.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง การใช้ที่ดิน บางรายการมีปัญหาในการเบิกจ่ายต้องมีการกัน
เงินเหลื่อมปี เกิดจากแบบก่อสร้าง การยินยอมให้ใช้พื้นที ่การแก้ไขรูปแบบรายการ เช่น การเปลี่ยนจากการใช้
เสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มตอกในโรงเรียน 
 4.3 มกีารร้องเรียนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องจุลทรรศน์ โตะ๊เก้าอี้นักเรียน บางรายการ 
มีร้องเรียนถึง 5 ครั้ง ทำให้เสียเวลาในการพิจารณา TOR ใหม่หลายครั้ง 
 4.4 การขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากเริ่มต้นกระบวนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระหว่างปีงบประมาณ หรอืต้นปีงบประมาณทำให้การลงนามในสญัญารายการที่ต้องมีการประมูลล่าช้าไปถึง
กลางปีงบประมาณ ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจึงล่วงเลยไปเกนิปีงบประมาณ ต้องขอกนัเงินเหลื่อมป ี(กรณทีี่ลงนาม
ล่าช้ากลางปีงบประมาณเดือนมีนาคม - กรกฎาคม มีมากถึง 6 รายการ) 
 4.5 มีอุปสรรคปัญหาการทำงานที่ต้องประสานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค กรมที่ดิน และสำนักงานเขต 
บางรายการรื้อย้ายสาธารณูปโภคไม่ทันเวลาทำงาน การรังวัดที่ดินไม่ทันเวลาทำงาน การรื้ออาคารเก่าของ
สำนักงานเขตไม่ทันเวลาทำงานของโครงการ เกิดจากการไม่ได้ประสานและร่วมแก้ไขปัญหาในระยะที่ควร 
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 4.6 การจัดซื้อจัดจา้ง การควบคุมโครงการก่อสร้างและโครงการต่างๆ ขาดการติดตามที่เพียงพอ 
จากผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ โครงการที่มีปัญหาการแก้ไขปัญหาล่าช้า การให้คำปรึกษาแก่เจ้าของเรื่องเจ้าหน้าที่ 
ยังไม่เพียงพอ 
 4.7 สำนักการศึกษาไม่มีการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณว่าแต่ละไตรมาสจะเบิกจา่ยงบประมาณ
รายการใดบ้าง ขาดแผนการเบิกจ่ายเงินที่จะช่วยกำกับโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ควร และ
สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมาย ส่งผลให้มีรายการแลว้เสร็จไม่ทันในปีงบประมาณมากถึงร้อยละ 15.04 
(29 รายการ) 
 นอกจากนี้ยังไม่มีการวางแผนการก่อสร้างอาคารในโรงเรียนไว้ล่วงหน้าว่าอีก 3 ปีข้างหน้าควรมี 
การก่อสร้างอาคารที่ใดบ้าง 
 ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 
 1. จากข้อ 4.1 ควรจัดการอบรมบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ในสำนักการศกึษาให้มีความรู้ ความชำนาญ 
ด้านระเบียบเกี่ยวกับการเงินการงบประมาณ ขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ในการจัดซื้อจดัจ้าง 
 2. จากข้อ 4.2 เจ้าหน้าที่ในฝา่ยช่างและบริการควรมีความรอบคอบรัดกุมจริงจังในการสำรวจเนื้องาน
พื้นที่เพ่ือการออกแบบ กำหนดเง่ือนไขสัญญา และเตรียมงานในการของบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ถูกต้อง รวดเร็ว รัดกุม 
 กรณีการใช้เสาเข็มเจาะแล้วต้องเปลี่ยนเป็นเสาเข็มตอก ทำให้เสียเวลาแกไ้ขแบบแก้ไขสญัญา  
ควรแก้ไขด้วยการระบุในแบบแนบคำของบประมาณให้เป็นเข็มเจาะที่ราคาสูงกว่าไว้ก่อน แต่กำหนดเงื่อนไข 
ว่าหากมีความจำเป็นให้ใช้เข็มตอกที่มีราคาต่ำกว่าได้ และแบบแนบสญัญาว่าใช้เข็มเจาะหรือเข็มตอกหากใช้
เข็มตอกให้ลดค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดที่แนบ 
 3. จากข้อ 4.4 โครงการระยะยาวที่ต้องมีการ E - Auction หรือมีระยะเวลากระบวนการสิ้นสุดใกล ้
สิ้นปีงบประมาณ ควรมีการเตรียมพร้อมที่จะสามารถขอความเห็นชอบได้ตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณคือเดือน
ตุลาคมเพื่อให้สิ้นสุดกระบวนการทันเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 
 4. จากข้อ 4.5 ควรมีการวางแผนประสานงานล่วงหน้าและติดตามเร่งรัดกับหน่วยงานสาธารณูปโภค 
สำนักงานเขต กรมที่ดิน ให้สามารถร่วมมือกันทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นทันตามระยะเวลาด้วยกัน 
ทุกฝ่าย 
 5. จากข้อ 4.6 ผู้บริหารทุกระดับควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนและแนวทางแก้ปัญหา 
ด้านการเงินการงบประมาณกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบใหม่ให้ชัดเจนเพียงพอ ตลอดจนการกำกับ
ติดตามเร่งรัดแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ใกลช้ิดและจริงจัง มีความสันทัดชัดเจนในการกำกับงาน 
 6. จากข้อ 4.7 ควรมีการวางแผนการเบิกจา่ยเงิน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม เร่งรัดกำกับการ 
ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโดยในแผนใหม้ีการประชุมกำหนดว่ารายการใดจะเริม่ต้น สิ้นสุดในไตรมาสใด 
ทุกรายการที่ได้รับงบประมาณ 
 นอกจากนี้ควรมีการวางแผนการก่อสร้างอาคารในโรงเรียน ล่วงหน้า 3 ปี 
 7. ก่อนจัดทำคำของบประมาณการจัดซื้อวสัดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่างๆให้โรงเรียนและการจดัทำโครงการ
ต่างๆ ในโรงเรียนควรมีการสำรวจความจำเป็นอย่างจริงจังให้มีความคุ้มค่า มีผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 
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 8. การเขียนคำของบประมาณ แสดงความจำเป็นวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วธิีดำเนินการ ผลสมัฤทธิ ์
ประโยชน์ที่จะได้รับที่สอดคล้องรองรับกัน วิธีดำเนินการกิจกรรมที่ระบุในโครงการนำไปสู่ผลสำเร็จของ
โครงการและมีความคุ้มค่า 
 

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 
 

 เรียงลำดับตามร้อยละที่เบิกได้มากที่สุด ดังนี้ 
 

อันดับที ่ สำนักงานเขต ได้รับอนุมัต ิ เบิกจ่ายได้ เป้าหมาย 
ร้อยละที่

เบิกจ่ายได้ 
สูง-ต่ำ กว่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

1. บางกอกใหญ่ 229,218,790.00 บาท 228,898,451.56 บาท 96 99.86 + 3.86  
2. ทวีวัฒนา 298,674,382.00 บาท 298,055,117.00 บาท 96 99.79 + 3.79  
3. ตลิ่งชัน 327,146,321.00 บาท 311,923,492.80 บาท 96 99.65 + 3.65  
4. คลองสาน 279,373,356.00 บาท 277,931,704.00 บาท 96 99.48 + 3.48   
5. บางพลัด 298,033,546.63 บาท 272,667,319.00 บาท 96 98.39 + 2.39  
6. จอมทอง 373,478,696.00 บาท 365,792,690.00 บาท 96 97.94 + 1.94  
7. ธนบุร ี 352,173,580.00 บาท 340,919,944.00 บาท 96 96.80 + .80  
8. บางกอกน้อย 332,493,467.00 บาท 319,207,500.00 บาท 96 96.00 = เป้าหมาย  

 
 1. สำนักงานเขตบางกอกใหญ ่
    1.1 งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ดำเนินการไม่แล้วเสรจ็ในปีงบประมาณ 2560 ขอเบิกเหลื่อมปีมี  
1 รายการ คือ การปรับปรุงสวนอนุรักษ์พันธ์ุพืชพร้อมสถานที่ออกกำลังกายล่าช้าเนื่องจากมีการแก้ไขแบบ 
และสัญญา (ยงัไม่ได้เบิกจ่าย) 
    1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ 229,218,790.00 บาท เบิกจ่ายได้ 
228,898,451.56 บาท เป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดให้เบิกจ่ายร้อยละ 96 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 99.86  
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.86 
    1.3 รายการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ เป็นรายการที่เนื้องาน
จำเป็นต้องสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 60 เช่น การจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
 2. สำนักงานเขตทวีวัฒนา 
    2.1 งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ดำเนินการไม่แล้วเสรจ็ในปีงบประมาณ ไม่ม ี
    2.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ 298,674,832.00 บาท เบิกจ่ายได้ 
298,055,117.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.79 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.79 
    2.3 รายการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณที่สำคญัคือ รายการ 
รื้อย้ายเสาไฟฟ้าในการซ่อมถนน 49,160 บาท 
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 3. สำนักงานเขตตลิ่งชัน 
    3.1 รายการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  ไม่ม ี
    3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ 313,025,387.00 บาท เบิกจ่ายได้ 
311,923,492.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.65 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.65 
    3.3 รายการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เบิกจ่ายไมท่ันในปีงบประมาณต้องเบิกเหลื่อมป ี
ที่สำคัญคือ รายการเดินสายไฟใหม่ 2 โรงเรยีน 
 4. สำนักงานเขตคลองสาน 
    4.1 รายการของปีงบประมาณ 2559 ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ขอเบิกเหลื่อมป ี ไม่ม ี
    4.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ 279,373,356.00 บาท เบิกจ่ายได้ 
277,931,704.00 บาท เป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดให้เบิกจ่ายร้อยละ 96 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 99.48 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.48  
    4.3 รายการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณรายการที่สำคัญ คือ 
การปรับปรุงซอยลาดหญ้า 2 เนื่องจากผู้รับจ้างสร้างผิดแบบและแจ้งขอไม่เบิกเงิน อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ข้อหารือที่สำนักงานกฎหมายและคดีตอบว่าให้สำนักงานเขตให้พิจารณาใหม่ให้รอบคอบ (1,125,974 บาท)  
 5. สำนักงานเขตบางพลัด 
    5.1 รายการของปีงบประมาณ 2559 ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จขอเบิกเหลื่อมป ี ไม่ม ี
    5.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ 298,033,564.63 บาท เบิกจ่ายได้ 
272,667,319.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.39 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.39 
     5.3 รายการของงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณรายการที่สำคัญ คือ 
    5.3.1 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. (ดาดทอ้งคลอง) คลองมอญ 11,999,999.00 บาท  
เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงหาผู้รับจ้างรื้อย้ายเสาไฟฟ้ากลางคลองไม่ได้เนื่องจากทางเข้าออกลำบาก  
จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการ 
  5.3.2 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. (ดาดทอ้งคลอง) วัดบวรมงคล7,058,000.00 บาท  
เนื่องจากคลองแคบเข้าออกลำบาก ทำให้งานล่าช้า 
 6. สำนักงานเขตจอมทอง 
    6.1 รายการของปีงบประมาณ 2559 ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จขอเบิกเหลื่อมป ี ไม่ม ี
    6.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ 373,478,696.00 บาท เบิกจ่ายได้ 
365,792,690.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.94 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 1.94 
    6.3 รายการของปีงบประมาณ 2560 ที่เบกิจ่ายไม่ทันต้องขอเบิกเหลื่อมปี รายการทีส่ำคัญ คือ 
  6.3.1 การปรับปรุง ร.ร.วัดยายร่ม เนื่องจากผู้รับจ้างเข้างานล่าช้า 
  6.3.2 การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ร.ร.วัดโพธิ์ทอง เนื่องจากโรงเรียนส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับ
จ้างล่าช้า 
 7. สำนักงานเขตธนบุร ี
    7.1 รายการปีงบประมาณ 2559 ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ขอเบิกเหลือ่มปี  ไม่ม ี
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    7.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ 352,173,580.00 บาท เบิกจ่ายได้ 
340,919,944.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.80 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ .80 
    7.3 รายการปีงบประมาณ 2560 ที่เบิกจ่ายไม่ได้ ขอเบิกเหลื่อมปี รายการที่สำคัญ คือ  
  7.3.1 โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 27 เนื่องจากได้รับโอนงานจากสำนักอนามัย 
สำนักการโยธาออกแบบล่าช้า 
  7.3.2 การปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 7 โรงเรียน เป็นการขอจัดสรรงบประมาณปลายป-ี 
งบประมาณ  
 
 8. สำนักงานเขตบางกอกน้อย 
    8.1 รายการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทีด่ำเนินการไม่แล้วเสร็จขอเบิกเหลื่อมปี ไม่ม ี
    8.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ 332,493,467.00 บาท เบิกจ่ายได้ 
319,207,500.00 บาท ร้อยละ 96.00 เท่ากับเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดพอดี 
    8.3 รายการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ รายการที่สำคัญ คือ 
  8.3.1 การก่อสร้างเขื่อน คสล. คลองวัดยาง เนื่องจากการคิดราคากลางใหม่ล่าช้า 
  8.3.2 การปรับปรุงร.ร.วัดเจ้าอาม เนื่องจากมีการดำเนินการล่าช้า 
 
 อุปสรรคปัญหาของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 
    9.1 การจัดทำคำของบประมาณไม่ได้มีการสำรวจข้อมูลในพื้นที่เขต โรงเรียน ประชาชน ฝ่ายต่างๆ 
อย่างจริงจัง สมบูรณค์รบถ้วนตามหลักการจัดทำคำของบประมาณ จึงไม่ได้สะท้อนความจำเปน็ ปญัหา สิ่งทีค่วร
ได้รับการแก้ไขพัฒนาอย่างแทจ้ริง ควรใหส้ำนักงานเขตได้มกีารสำรวจข้อมูลเพื่อวางแผนจดัทำคำของบประมาณ 
ให้มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ตรงกับปัญหาและเพือ่การพัฒนาอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน การจัดทำโครงการ
ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนควรมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ตรงตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    9.2 เมื่อได้รับงบประมาณ หน่วยงานไม่มีการวางแผนการใช้งบประมาณว่ารายการใดจะเริ่มต้น 
และแล้วเสร็จในไตรมาสใด การเบิกจ่ายเงินจึงไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร ควรกำหนดให้ 
ทุกหน่วยงานจัดทำแผนเบิกจา่ยเงินโดยกำหนดในแผนว่าทกุรายการจะเริ่มต้นและสิ้นสุดพร้อมทั้งเบิกจ่ายเงิน
ได้ในไตรมาสใด โดยต้องสอดคล้องกับเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดด้วย 
    9.3 กรุงเทพมหานครกำหนดเป้าหมายให้สำนัก สำนักงานเขตเบิกจ่ายในไตรมาสแรกร้อยละ 30  
ซึ่งแทบไม่มีหนว่ยงานใดทำได้เนื่องจากเพิ่งเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและไม่สามารถเบิกจ่ายเงนิเดือน 
เงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อชดใช้เงินยืมสะสมในไตรมาสแรกได้ ควรแก้ไขด้วยการตัดขั้นตอนการเบิกจ่ายกับ 
สำนักงบประมาณ โดยให้เบิกจ่ายโดยตรงกับสำนักการคลงั เพื่อลดขั้นตอนให้รวดเร็วขึ้น 
    9.4 การกระตุ้นให้หน่วยงานเร่งเบิกจ่ายเงินควรเปลี่ยนเป็นใช้วิธีอื่น เช่น การประกาศยกย่อง
หน่วยงานที่ทำได้ เป็นต้น  
    9.5 การรายงานตามแบบฟอร์มที่กรุงเทพมหานครกำหนดให้รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
สำนักงานเขตรายงานจากยอดงบประมาณที่ปรับโอนรายการที่ทำไม่ได้ออกแล้ว การคิดร้อยละของการเบิกจ่าย 
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เงินจึงคิดจากยอดที่ตัดโอนงบที่ทำไม่ได้ออกแล้ว ไมส่ะท้อนศักยภาพในการดำเนินการตามงบประมาณ 
ที่หน่วยงานขอมาเองอย่างแท้จริง ควรกำหนดให้รายงานจากยอดเต็มที่อนุมัติงบประมาณให้หน่วยงาน 
    9.6 การขอความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจา้งล่าช้า เริม่เตรียมงานเมื่อเขา้ไตรมาสที่ 1 , 2 การลงนาม 
ในสัญญาโครงการที่ต้อง E - Auction จึงลา่ช้าและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ ควรให้หนว่ยงาน
เตรียมความพร้อมให้สามารถขอความเห็นชอบได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม เพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินการได้รวดเร็ว 
สามารถเบิกจ่ายไดต้ามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดทุกไตรมาส 
    9.7 สำนักทีส่่งงบประมาณให้สำนักงานเขต เช่น สำนักพัฒนาสังคม สำนักการศึกษา ไม่มีการ
ประเมินผลความสำเร็จ ความคุ้มค่า การใช้งบประมาณของโครงการอย่างจริงจัง ไม่มีตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ที่ชัดเจน การประเมินเป็นการวัดความแล้วเสร็จของโครงการ แต่ไม่ได้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
ของโครงการอย่างแท้จริง  
    นอกจากนี้ สำนักควรมีการวิเคราะห์อุปสรรคปัญหาระหว่างดำเนินการโครงการ แล้วเสนอผู้บริหาร
ให้ช่วยแก้ไขอุปสรรคปัญหาให้ทุกโครงการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม 
(เช่น โครงการส่งเสริมการออมเงิน โครงการหญิงไทยใจกล้าเผชิญหน้าเผชิญหนี้ โครงการโตไปไม่โกง เป็นต้น) 
    9.8 โครงการของสำนักพัฒนาสังคม เช่น โครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนควรเน้นที่การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมชุมชน มากกว่าเน้นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพออย่างเดียว 
    9.9 งบประมาณซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย และสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ที่ให้ทุกเขตเขตละ 3,000,000 บาท ควรวิเคราะห์เพ่ิมให้เขตที่มีความจำเป็น โดยหลาย
สำนักงานเขตมีความจำเป็นต้องแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 4 - 5 ล้านบาท จึงจะเพียงพอกับปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที ่
    9.10 การเบกิจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ไม่มีแนวโน้มลดลงตามนโยบายประหยัดพลังงาน 
กรุงเทพมหานครควรมีการกำกับ เร่งรัด ติดตามให้ทุกหนว่ยงานมีการประหยัดค่าใช้จ่ายที่เห็นผลอยา่งเป็น
รูปธรรม 
 

การบริหารการจัดเก็บรายได้ 
ตารางแสดงผลการจัดเก็บรายได้กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 

(เรียงตามลำดบั ร้อยละที่จัดเก็บได้) 

ลำดับที ่ สำนักงานเขต ประมาณการ 
ของกทม. (บาท) 

จัดเก็บได้ 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

สูง - ต่ำ 
กว่าเป้าหมาย 

หนี้ค้างชำระ 
จากพ.ศ. 2559 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
ยอดเก็บได ้

1 ทวีวัฒนา 55,150,000 63,524,714 115.19 +15.19 267,811 0.42 
2 บางกอกน้อย 213,960,000 207,920,102 96.46 -3.54 1,625,851 0.79 
3 บางกอกใหญ่ 58,710,000 53,782,056 91.61 -8.39 1,132,620 2.11 
4 ตลิ่งช้ัน 81,000,000 73,755,683 91.06 -8.94 8,743,122 10.37 
5 ธนบุรี 177,325,000 176,287,978 82.50 -17.50 934,343 0.64 
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6 จอมทอง 148,300,000 101,703,612 82.07 -17.93 2,470,791 2.03 
7 คลองสาน 186,190,000 152,690,704 82.01 -17.99 1,465,379 0.95 
8 บางพลัด 183,865,000 138,925,897 75.57 -24.43 732,353 0.53 

 
 อุปสรรคปัญหาและข้อคิดเหน็ข้อเสนอแนะของคณะอนกุรรมการ 
 1. จากตารางข้างบนมีสำนักงานเขตทวีวัฒนาเขตเดียวที่จัดเก็บได้ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด
ประมาณการ 
 2. การรายงานผลการจัดเก็บรายได้ที่สำนักงานเขตรายงานกรุงเทพมหานครรวมตัวเลขหนี้ค้างชำระ
จากปีที่ผ่านมาด้วย ทำให้ตัวเลขที่รายงานมาไม่ใช่ผลการจดัเก็บรายได้ปีที่รายงานที่แท้จริง เช่น สำนักงานเขต
ตลิ่งชันมียอดตัวเลขหนี้ค้างชำระรวมอยู่ถึง ร้อยละ 10.37% ควรให้สำนกังานเขตแยกหนี้ค้างชำระของปีที่ผ่าน
มาออกจากยอดจัดเก็บในปีปัจจุบัน 
 3. การกำหนดเป้าหมายหรือประมาณการให้ทุกเขตจัดเก็บ ควรจัดให้มกีารประชุมร่วมกันกับ
สำนักงานเขตในการกำหนด เนื่องจาก 
     3.1 ศักยภาพของพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การสรา้งแนวรถไฟฟ้า การเวนคืนที่ดิน การสร้าง
ถนนและสาธารณูปโภค การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน สำนกังานเขตควรมีส่วนร่วมให้ข้อมูล 
     3.2 การใชป้ระมาณการปีที่ผ่านมาเป็นฐานแล้วเพิ่มเป้าหมายขึ้น เช่น เพิ่มร้อยละ 4 ของปีที่ผ่านมา 
สำนักงานเขตไม่สามารถจัดเก็บได้ เนื่องจากยอดจัดเก็บปีที่ผ่านมาสูงเกนิความจริง เพราะรวมหนี้ค้างชำระของ
ปีที่ผ่านมาด้วย 
 4. การจัดทำแผนที่ภาษีซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเต็มเม็ดเต็มหน่วย 
จัดทำมานานกว่า 10 ปี กรุงเทพมหานครควรเร่งรัดการจัดทำให้แล้วเสรจ็โดยเร็ว 
 5. กรุงเทพมหานครควรเตรียมการรองรับประกาศใช้ร่างพรบ.ว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทีค่าดว่า
จะมีผลบังคับใช้ในพ.ศ. 2562 ดังนี ้
     5.1 จัดทำแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
     5.2 เตรียมออกข้อบัญญัต ิระเบียบ แนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องรองรับ
พรบ.ที่จะมีผลบังคับ 
     5.3 จัดอบรม ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้เพียงพอชัดเจน ถูกต้องตรงกัน 
     5.4 จัดเตรียมบุคลากรสำรวจที่ดินและสิง่ปลูกสร้างต่างๆ ให้มีรายละเอียดครบถ้วน สมบูรณ์ 
ถูกต้อง พร้อมใช้งานทันทีที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ เช่น อาคารชุด คอนโดมิเนียม 
     5.5 กำหนดประมาณการให้ใกล้เคียงความเป็นไปได้ให้สำนักงานเขตจัดเก็บ ตามข้อเสนอแนะข้อ 3 
และแก้ไขรูปแบบการรายงานให้ตรงกับผลการจัดเก็บจริงตามข้อเสนอแนะข้อ 2 
 6. กรุงเทพมหานครควรมีการจัดเก็บภาษียาสูบเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 
 7. กรุงเทพมหานครยงัไม่ได้กำหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ควรมีการสำรวจขอ้มูลของพ้ืนที่
และกำหนดเป้าหมายด้วย  
  
 


