
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลงัและติดตามงบประมาณ 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

 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 ใน
คราวประชุมสภากรุงเทพมหานครสมยัสามญั สมยัที ่สี ่(ครัง้ที ่2) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมื่อวนัพธุที ่
10 ตุลาคม 2561 และสมยัประชุมวสิามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่2) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมือ่วนัพุธที ่
12 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรงุเทพมหานคร 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 
 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 1. นางเพญ็วรรณ พชิญานนท ์  นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
       กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
       ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 2. นางนิตยา  ช านาญด ี  นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
       กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
       ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการ จ านวน 5 คณะ ประกอบดว้ย 
 1. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่1 
เพื่อท าหน้าทีพ่จิารณา ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนนิงานตามอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร  
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ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งของส านกัพฒันาสงัคม ส านกัวฒันธรรม กฬีาและการท่องเทีย่ว ส านักการแพทย ์ส านัก
อนามยั มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช ส านกังานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลาง และส านักงานเขตในกลุ่ม
กรุงเทพตะวนัออก โดยมนีางสกุญัญา สุวฒันวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
 2. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่2 
เพื่อท าหน้าทีพ่จิารณา ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนนิงานตามอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร 
ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งของส านกัการจราจรและขนส่ง  ส านักเทศกจิ ส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และ
ส านักงานเขตในกลุม่กรุงเทพใต ้โดยมนีายเชนทรว์พิฒัน์บวรวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

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

4. คณะอนุกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ ชุดที ่4 
เพื่อท าหน้าทีพ่จิารณา ศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนนิงานตามอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร 
ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งของ ส านกัการโยธา ส านักการระบายน ้า ส านกัการวางผงัและพฒันาเมอืง และ
ส านักงานเขตในกลุม่กรุงธนใต ้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 ไดก้ าหนดแนวทางการตดิตามดา้นเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั และงบประมาณในความ
รบัชอบของส านัก และส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 
2562ดงันี้ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 1. แผนและผลด าเนินการกจิกรรมทีไ่ดร้บังบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตดิตาม
เป็นรายไตรมาส 
  1.1 งบประมาณกนัเงนิเหลื่อมปีจากปีก่อน 
  1.2 รายการตามขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2561 
 2. ตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณ และผลการด าเนินการ 
  2.1 ความคบืหน้าในการใชจ้่ายงบประมาณเทยีบกบัเป้าหมาย 
  2.2ประสทิธภิาพในการใชจ้่ายงบประมาณ 4 หมวด  
   1. หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 
   2. หมวดค่าครุภณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 
   3. หมวดเงนิอดุหนุน 
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   4. หมวดรายจา่ยอืน่ 
  2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิการ 
 3. แผนและผลการตดิตามและการประเมนิผลการใชจ้่ายกบัผลสมัฤทธิข์องหน่วยงานตา่งๆ 
 4. การทบทวนและปรบัปรุงกจิกรรมของแต่ละโครงการในหมวดรายจ่ายอืน่ เช่น โครงการว่ายน ้า
เป็นเล่นน ้าปลอดภยั โครงการศูนยส์่งเสรมิการบรหิารเงนิออมครอบครวัและแกไ้ขปัญหาหนี้สนิ 
 5. ประมาณการรายรบั แผนและผลการจดัเกบ็รายไดแ้ต่ละประเภท 
 6. การด าเนนิการตามขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะทีค่ณะกรรมการฯไดเ้คยใหไ้วก้บัหน่วยงาน 
 7. ปัญหาอุปสรรคจากพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
และแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
 8. ตดิตามการด าเนนิงานตามขอ้สงัเกตของคณะกรรมการวสิามญัร่างขอ้บญัญตัิกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1. ศกึษาและวเิคราะหข์อ้มูลงบประมาณรายจา่ยของหน่วยงานต่างๆ ว่ามปัีญหาในการด าเนินการ
อย่างไร ในประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
  1.1 ประเดน็ทีม่ผีลกระทบต่อความคุม้คา่ในการด าเนินการกจิกรรมต่างๆ 
  1.2 ประเดน็ทีม่ผีลกระทบต่อประสทิธภิาพของการใชจ้่ายงบประมาณ 
  1.3 การบรหิารจดัการงบประมาณทีห่น่วยงานไดร้บั 
  1.4 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไ้ขปัญหาของหน่วยงาน 
 2. ตดิตามการแกไ้ขการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการฯไดต้ัง้ขอ้สงัเกตไวใ้น
ปีทีผ่่านมา 
 3. ก าหนดประเดน็ทีม่นีัยส าคญั ตามขอ้ 1.1 – 1.4 และแนวทางในการศกึษาและตดิตามใน
รายละเอยีด เพือ่สรุปเสนอความเหน็ตอ่สภากรงุเทพมหานคร เพือ่น าไปสู่การด าเนนิการแกไ้ขปรบัปรุง
การด าเนินการของฝ่ายบรหิารตอ่ไป 

 
1.ติดตามสรปุภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของกรงุเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 จากส านักงบประมาณกรงุเทพมหานคร 
งบประมาณประจ าปี 56,773,824,604.- บาท 
เบกิจ่าย   48,682,494.59 บาท 
คดิเป็นรอ้ยละ  85.75 
งบกลาง   16,083,603,454.- บาท 
เบกิจ่าย   14,039,542,751.- บาท 
คดิเป็นรอ้ยละ  87.29 
งบประมาณรวมทัง้สิน้ 72,857,428,058.- บาท 
เบกิจ่าย   62,721,945,245.59 
คดิเป็นรอ้ยละ  86.09 
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 ทัง้น้ี มีบางหน่วยงานท่ีมีการเบิกจ่ายได้ต า่ ดงัน้ี 
 1. ส านักการโยธา เบกิจ่ายรวมไดร้อ้ยละ 65.58  
 2. ส านักการระบายน ้า เบกิจ่ายรวมไดร้อ้ยละ 62.58 
 3. ส านักการวางผงัและพฒันาเมอืง เบกิจ่ายรวมไดร้อ้ยละ 51.09 
 4. ส านักยุทธศาสตรแ์ละประเมนิผล เบกิจา่ยรวมไดร้อ้ยละ 43.13 
 ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเป็นผลให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า 
 1. ปัญหาการเบกิจา่ยส่วนใหญ่จะเป็นคา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง และเป็นโครงการขนาดใหญ ่มปัีญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน  
 2. มภีาระงานเร่งด่วน เช่น การป้องกนัน ้าท่วม ของส านักการระบายน ้าทีต่อ้งขอจดัสรรเงนิจากงบ
กลาง  
 3. กรณีของโครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์ ทางสญัจรบนโครงสรา้งสะพานขา้มแม่น ้าเจา้พระยาบรเิวณ
ช่องกลางสะพานพระปกเกลา้ของส านกัการวางผงัและพฒันาเมอืง ยงัไมม่กีารก่อหนี้ เนื่องจากยงัไม่มผีู้
เสนอยืน่ซองประกวดราคา 
 
 
 
 แนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ  
 1. ในอนาคตมแีนวคดิว่าหากหน่วยงานจะขอจดัสรรงบประมาณจะค านึงถงึการก่อหนี้ และการเบกิ
จ่ายเงนิทีห่น่วยงานไดร้บัไปแลว้ประกอบดว้ย แต่บางครัง้ตดิขดัหลายประเดน็ปัญหา แต่กจ็ะพยายาม
แกไ้ข ทีผ่า่นมาพบว่ามหีลายหน่วยงานทีข่อจดัสรรงบประมาณ บางโครงการเป็นเวลานานถงึ 5 - 10 ปี 
เนื่องจากตดิขดัเรื่องของการแกไ้ขสญัญา ไม่สามารถเบกิจ่ายได ้ในอนาคตหากเป็นเรื่องของงบกลาง และ
ไม่จ าเป็นเร่งด่วน จะใหช้ะลอโครงการและไม่ตอ้งมกีารขอจดัสรรเงนิจากงบกลาง 
 2. ส านกังบประมาณฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบ 3 ตวัชีว้ดั ซึง่ตอ้งไปรวมกบัตวัชีว้ดัหน่วยงานอื่น ๆ 
ส าหรบัการใหค้ะแนนในปีทีผ่่านมานอกจากการพจิารณาจากหน่วยงานแลว้จะน าผลงานของรายบุคคลมา
เป็นส่วนประกอบในการพจิารณาดว้ย และจะมบีุคคลภายนอกเขา้มาเป็นคณะกรรมการพจิารณาผลการ
ประเมนิของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครอกีจ านวน 6 คณะ หน่วยงานต่าง ๆ สามารถอุทธรณ์เรื่องการ
พจิารณาตวัชีว้ดัไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด เพื่อน าเรือ่งไปเขา้คณะกรรมการอทุธรณ์ 
 3. กรณีการแกไ้ขขอ้บญัญตั ิระเบยีบ และกฎหมายต่าง ๆ เกีย่วกบังบประมาณ ปัจจุบนัก าลงั
พจิารณาในเรื่องของการปรบัวธิกีารงบประมาณ จากเดมิทีเ่ป็นระบบงบประมาณแบบแสดงรายการเป็น
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร ์ขณะนี้อยู่ระหว่างก าลงัตัง้คณะกรรมการก ากบัในแต่ละดา้นของ
โครงสรา้ง กฎหมาย ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1.ควรก าหนดหลกัเกณฑใ์นการขอจดัสรรเงนิงบกลางไวใ้หช้ดัเจน เพราะทีผ่่านมาพบว่าการเบกิ
จ่ายเงนิทีข่อจดัสรรจากงบประมาณประจ าปียงัไม่สามารถด าเนินการไดท้นั จงึไมค่วรตอ้งขอจดัสรรเงนิ
เพิม่จากงบกลาง 
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 2. ส านักขนาดใหญ่มกัมกีารจา้งทีป่รกึษาเพือ่ชว่ยในการด าเนินการ เช่น ควบคมุงานก่อสรา้ง แต่
พบว่ายงัมปัีญหาในการด าเนินการท าใหก้ารกอ่สรา้งล่าชา้ เบกิจ่ายงบประมาณไดน้อ้ยเช่นเดมิ ซึง่ถอืว่า
การจา้งทีป่รกึษาของโครงการต่าง ๆ ไม่บรรลุวตัถุประสงคส์ านกังบประมาณฯ ควรพจิารณาแบบรายงาน
ของทีป่รกึษาโครงการอยา่งละเอยีดว่าปัญหาอปุสรรคของแต่ละโครงการนัน้มอีะไรบา้ง เพือ่น ามาวเิคราะห์
หาแนวทางแกไ้ขตอ่ไป 
 3. ปัจจุบนัหน่วยงานต่าง ๆ มปัีญหาในการท า e-bidding จ านวนมาก ขอใหส้ านักงบประมาณฯ 
ตรวจสอบว่าสาเหตทุีแ่ทจ้รงิของปัญหานัน้คอือะไร โดยเฉพาะกรณีทีม่บีางหน่วยงานระบุว่าสาเหตุคอืมี
การก าหนดราคากลางของกรุงเทพมหานครนัน้ต ่าเกนิไปจนท าใหไ้ม่มผีูม้าเสนอราคา 
 4. ในการประเมนิรางวลั หรอืค่าตอบแทนตา่ง ๆ ใหแ้กห่น่วยงาน หรอืบุคคลทีส่ามารถผ่านการ
ประเมนิไดต้ามเป้าหมาย ควรมสีิง่จูงใจและเป็นไปตามระบบทีส่่วนกลางก าหนด นอกจากนัน้ยงัมวีธิกีาร
สรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บับุคคลากรอกีหลายวธิทีีห่น่วยงานอื่นปฏบิตัอิยู่ ขอใหส้ านักงบประมาณฯ ไปศกึษา
ขอ้มูลน ามาปรบัใชก้บักรุงเทพมหานครต่อไป 
 5. ส านักงบประมาณฯ ควรมคีวามชดัเจนเกีย่วกบัเรื่องการใหค้วามเหน็แก่หน่วยงานในการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เนื่องจากทีผ่่านมาพบว่ามปัีญหาเกดิขึน้ ดงันัน้หากเอกสาร/
หลกัฐานไม่ชดัเจน ส านักงบประมาณฯ ไม่ควรพจิารณาจดัสรรงบประมาณให ้ไม่เช่นนัน้อาจจะท าใหเ้กดิ
ความเสยีหายต่อกรุงเทพมหานคร 
 6. ส านักงบประมาณฯ ควรใหค้ าแนะน า และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างใกลช้ดิ 
พรอ้มทัง้ใหค้วามเหน็ต่อผูบ้รหิาร เนื่องจากพบว่าในปัจจุบนัหน่วยงานมคีวามเขา้ใจคลาดเคลือ่นเกีย่วกบั
การเสนอขอจดัสรรงบประมาณ โดยจดัท าเป็นคู่มอืเพื่อใหห้น่วยงานไดศ้กึษาว่ารายการใดควรเป็น
โครงการหรอืไม ่ 
 

  2. ติดตามการด าเนิงานของส านักการคลงั  2.1 ผลสรปุของการประมาณการ
การจดัเกบ็รายได้ และการจดัเกบ็รายไดจ้ริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561    

  คณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบขอ้มูลจากผูบ้รหิารของส านักการคลงัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เกีย่วกบั
ประมาณการรายรบั และการจดัเกบ็รายไดจ้รงิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดงันี้   

  ประมาณการรายรบักรงุเทพมหานครปีงบประมาณ 2561 
  1. ประมาณการรายรบักรุงเทพมหานครจ านวน 78,500 ลา้นบาท 
  2. รายไดท้ีก่รุงเทพมหานครจดัเกบ็เองจ านวน 21,500 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 27.39 โดยแยก

เป็นดงันี้ 
   - ภาษอีากรจ านวน 16,018.5 ลา้นบาท 
   - ค่าธรรมเนยีมฯ จ านวน 2,501.50 ลา้นบาท 
   - รายไดจ้ากทรพัยส์นิ 1,000 ลา้นบาท 
   - รายไดจ้ากสาธารณูปโภคการพาณิชยจ์ านวน 60 ลา้นบาท  

  - รายไดเ้บด็เตลด็จ านวน 1,920 ลา้นบาท 
  3. รายไดท้ีส่่วนราชการอืน่เกบ็ใหจ้ านวน 57,000 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 72.61 โดยแยกเป็น

ดงันี้ 
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   - ภาษมีูลค่าเพิม่ 25,000 ลา้นบาท 
   - ภาษรีถยนต์ 12,000 ลา้นบาท 
   - ภาษสีุรา 1,200 ลา้นบาท  
   - ภาษกีารพนัน 60 ลา้นบาท 

  - ภาษภีาษสีรรพสามติ 3,000 ลา้นบบาท 
  - ค่าธรรมเนยีม ฯ 12,170 ลา้นบาท 
  - ภาษธีุรกจิเฉพาะ 3,750 ลา้นบาท 
 รายรบักรงุเทพมหานครปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  - กรงุเทพมหานครจดัเกบ็ 
  - ประมาณการปี 2561 จ านวน 21,500 ลา้นบาท รายรบั ณ 30 กนัยายน 2561 จ านวน 
20,053.34 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 93.27 ต ่ากว่าประมาณการ 1,446.66 ลา้นบาท  
  - ส่วนราชการอื่นจดัเกบ็ให้    
  - ประมาณการปี 2561 จ านวน 57,000 ลา้นบาท รายรบั ณ 30 กนัยายน 2561 จ านวน 
66,379.47 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 116.46 สงูกว่าประมาณการ จ านวน 9,379.47ลา้นบาท  
  รวมรายไดป้ระมาณการปี 2561 จ านวน 78,500 ลา้นบาท รายรบั ณ 30 กนัยายน 2561 
จ านวน 86,432.81 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 110.10สงูกว่าประมาณการ จ านวน 7,932.81 
  เหตุผลท่ีกรงุเทพมหานครจดัเกบ็ได้น้อยกว่าประมาณการ 
  1. กรณีภาษบี ารุงทอ้งที ่เนื่องจากเป็นขอ้มูลทีไ่ดม้าว่าคณะกรรมการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ไดใ้หก้ระทรวงมหาดไทยไปด าเนินการปรบัเพิม่ คอืเดมิภาษบี ารุงทอ้งทีจ่ะ
จดัเกบ็จากราคาปานกลางทีด่นิปี พ.ศ. 2524 มาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ไดม้อบใหก้ระทรวงมหาดไทยไปพจิารณาว่าควรจะปรบัราคาปานกลาง
ของทีด่นิของภาษบี ารุงทอ้งทีเ่ป็นราคาปัจจุบนั ซึง่ขณะนัน้กรมการปกครองไดร้บัปากในคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แลว้กรุงเทพมหานครจงึตัง้ประมาณกลางไวส้งูเพิม่ขึน้จาก
เดมิเป็น 158 ลา้นบาท แต่พอถงึปี พ.ศ. 2561 กระทรวงมหาดไทยยงัคงยนืราคาทีด่นิปี พ.ศ. 2524 
เหมอืนเดมิ โดยใหเ้หตุผลว่าปัจจุบนัร่างพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งยงัอยูใ่นขัน้ตอนของการ
พจิารณา แต่หากร่างพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งออกมาใชบ้งัคบัราคาจะปรบัเปลีย่นขึน้มา 
เพราะจะใชมู้ลค่าทีด่นิของปัจจุบนั จงึไมม่กีารปรบัแกไ้ขราคาปานกลางทีด่นิใหม ่ยงัคงใหใ้ชร้าคาปาน
กลางทีด่นิปีพ.ศ. 2524 อยู่ ประกอบกบักรุงเทพมหานครมกีารเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์จ านวนมาก 
เช่น ทีด่นิว่างเปล่า หรอืเกษตรกรรมกเ็ปลีย่นมาใชป้ระโยชน์อย่างอื่น จงึท าใหก้ารจดัเกบ็ภาษบี ารุงทอ้งที่
ไม่ไดเ้ป็นไปตามประมาณการไว้ 
 2. กรณีภาษโีรงเรอืนและทีด่นิทีจ่ดัเกบ็ไมไ่ด้ตามประมาณการ  ส่วนหนึ่งมาจากสภาพเศรษฐกจิไม่
ด ีเมื่อมกีารแจง้การประเมนิไป ผูร้บัแจง้การประเมนิไม่สามารถช าระไดใ้นคราวเดยีว ไดม้กีารขอผ่อนช าระ 
และไดม้กีารแจง้การประเมนิในช่วงเดอืนกนัยายนเป็นจ านวนมาก และตอ้งช าระภายใน 30 วนั เมื่อยงัไม่
ถงึก าหนดช าระบางรายกจ็ะยงัไม่ช าระ นอกจากนี้ เช่น คดขีองบรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั การ
ปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครไม่สามารถทบทวนการประเมนิได้และตอ้งคนืภาษหีลายรอ้ย
ลา้นบาท  



7 
 

 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. ควรมกีารพฒันาระบบในการจดัเกบ็รายไดข้องกรุงเทพมหานคร และขอใหก้องรายไดต้ดิตาม
การจดัเกบ็ใหถู้กตอ้ง และครบถว้น 
 2. ส านักการคลงั ส านกังบประมาณฯ ควรยกรา่งขอ้บญัญตัทิีเ่กีย่วกบังบประมาณขึน้ใหม่ 
เนื่องจากใชม้าเป็นเวลานานแลว้ เพื่อให้เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงบประมาณ 
 3. ขณะนี้กรุงเทพมหานครไม่มผีลติภณัฑม์วลรวมของจงัหวดั (GPP) ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั 
ส านักการคลงัควรเป็นส านกังานทีด่ าเนินการส ารวจและจดัท าขอ้มูลดงักล่าวของกรุงเทพมหานคร 
 4. ควรมขีอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครควบคมุเรือ่งเงนินอกงบประมาณเพือ่ใหม้าอยู่ในระบบ
งบประมาณ 
  2.2 การบริหารจดัการงบประมาณค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีกองทะเบียนทรพัยสิ์น
รบัผิดชอบด าเนินการ 
  ส านักการคลงัด าเนนิการจดัซือ้น ้ามนัเชือ้เพลงิตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและ
การบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560ใหก้บัหน่วยงานทีโ่อนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมาใหจ้ดัซื้อ ซึง่มี
ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานคร เป็นเงนิ1,280 ลา้นบาท โดยหน่วยงานตา่งๆจะปฏบิตัติามระเบยีบกรุงเทพมหานครว่า
ดว้ยการก าหนดจ านวนและวธิกีารเบกิจา่ยเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่น พ.ศ. 2530 กรุงเทพมหานครมี
สถานีจ่ายน ้ามนัของกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 สถานี ตัง้อยู่ที ่ดนิแดง บางแค อ่อนนุช และสายไหม ทุก
หน่วยงานจะตอ้งน ารถมาเตมิน ้ามนัใน 4 สถานนีี้ โดยจะเตมิไดไ้ม่เกนิตามบญัชอีตัราการเบกิเชือ้เพลงิและ
น ้ามนัหล่อลื่นตอ่เดอืนของรถแต่ละประเภท ตามค าสัง่กรุงเทพมหานครที ่1710/2557 ลงวนัที ่22 
พฤศจกิายน 2557 เรื่อง การเบกิจ่ายเชือ้เพลงิส าหรบัหน่วยงานทีต่ัง้อยูห่่างไกลสถานจี่ายน ้ามนั
กรุงเทพมหานคร ทีม่คีวามประสงคจ์ะจดัซือ้น ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลืน่จากสถานีบรกิารจ าหน่าย
น ้ามนัอื่น และสถานีจ าหน่ายน ้ามนัของ ปตท. หรอืตวัแทนจ าหน่ายทีต่ัง้อยู่ใกลเ้คยีงกบัทีท่ าการของ
หน่วยงานนัน้ ซึง่ปัจจุบนัมเีพยีง 4 หน่วยงานทีใ่ชบ้ตัรเตมิน ้ามนัรถราชการ (Fleet Card) โดยถอืปฏบิตัิ
ตามหนังสอืกระทรวงการคลงัด่วนมากที ่กค 0405.2/ว 89 ลงวนัที1่8 ธนัวาคม 2550 เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละ
ขัน้ตอนการใชบ้ตัรเตมิน ้ามนัรถราชการ (Fleet Card) ดงันี้ 
  1. ส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
  2. ส านักงานเขตบงึกุม่ (10 ฝ่าย เฉพาะรถส่วนกลาง) 
  3. ส านักงานเขตดสุติ (10 ฝ่าย เฉพาะรถส่วนกลาง) 
  4. ส านกังานเขตพระโขนง (เฉพาะฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสุขาภบิาล) 
 
 
 
 
 3 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
 งบประมาณประจ าปี 72,395,793.- บาท 
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 เบกิจ่าย   71,283,606.22 บาท 
 คดิเป็นรอ้ยละ  98.46 
 งบกลาง   6,737,283.- บาท 
 เบกิจ่าย   6,722,283.- บาท 
 คดิเป็นรอ้ยละ  99.78 
 งบประมาณรวมทัง้สิน้ 79,133,076.- บาท 
 เบกิจ่าย   78,005,889.22 บาท 
 คดิเป็นรอ้ยละ  98.58 
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 1. ใหม้กีารติดตามเรื่องการปรบัปรุงโครงสรา้งและอตัราก าลงัของส านักงานเลขานุการสภา- 
กรุงเทพมหานคร  
  2. ควรศกึษาแนวทางในการขอยมืเงนิสดย่อยมาส ารองไวส้ าหรบัการยมืมาเบกิจ่ายค่าเบี้ยประชุม
ใหแ้ก่กรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพือ่ใหส้ามารถจ่ายเงนิใหก้บัคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ไดท้นัทหีลงัการประชุม เนื่องจากบางคณะมบีุคคลภายนอกเขา้มาเป็นกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการดว้ย ซึง่ที่
ผ่านมาตอ้งมกีารเดนิทางมารบัค่าเบี้ยประชุมในภายหลงั  
 
 4.ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักนักยุทธศาสตรแ์ละประเมินผล 
 สรุปการเบกิจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 งบประมาณทัง้สิน้  718,666,300.- บาท 
  - ก่อหนี้ผกูพนั 572,494,018.03 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 85.60 
  - เบกิจ่ายเงนิ 286,768,979.51 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 42.88 
  - มกีารกนัเงนิไวเ้บกิเหลื่อมปี  จ านวน 18 รายการ เป็นเงนิ 403,682,020.52 บาท 
 ส านักนักยุทธศาสตรแ์ละประเมนิผลไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากงบกลางเงนิส ารองจ่ายทัว่ไป
จ านวน 3 รายการ เป็นเงนิ 27,437,100.-บาท  
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 -ควรมกีารจดัท าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี เพือ่ใหห้น่วยงานตา่งๆ
สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท างบประมาณประจ าปีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์
 
 5. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสงักดัส านักปลดักรงุเทพมหานคร 
 1.สถาบนัพฒันาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 สรุปการเบกิจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 งบประมาณทัง้สิน้  259,223,100.- บาท 
เบกิจ่ายจรงิ 248,336,581.91 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 95.80  
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. ควรพจิารณาทบทวนหลกัสตูรและปรบัเปลีย่นกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันา
กรุงเทพมหานครใหช้ดัเจน 



9 
 

 2. ระยะเวลาของหลกัสตูร และหวัขอ้วชิาควรก าหนดใหเ้หมาะสมโดยพจิารณาคดัเลอืกเฉพาะเรื่อง
ทีส่ามารถน าไปใชใ้นการปฏบิตังิานไดจ้รงิ และเกดิประโยชน์ 
 
 2. ส านักงานการต่างประเทศ 
 สรุปการเบกิจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 งบประมาณทัง้สิน้  31,461,072.- บาท 
เบกิจ่ายจรงิ 31,287,344.- บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.45 
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 ส านักงานการต่างประเทศควรก าหนดมาตรฐานเกีย่วกบัการศกึษาดงูานในต่างประเทศของ
หน่วยงานในสงักดักรุงเทพมหานคร ใหจ้ดัท ารายงานการศกึษาดูงานน าเสนอต่อผูบ้รหิาร รวมทัง้เผยแพร่
ใหห้น่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่พจิารณาน าไปปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร น าไปปรบัใช้
ใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์                เพือ่ใหเ้กดิความคุม้ค่ากบังบประมาณทีก่รุงเทพมหานครใชไ้ป 
 3. ส านักงานประชาสมัพนัธ์ 
 สรุปการเบกิจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 งบประมาณทัง้สิน้ 156,447,500.- บาท 
 - เบกิจ่ายจรงิ 57,059,283.88 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 36.47 
 - ส่งคนืงบกลาง 81,302,776.- บาท 
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 - ส านักงานประชาสมัพนัธค์วรแบ่งสดัส่วนการประชาสมัพนัธใ์หค้รอบคลุมทัง้ 2 ส่วน คอื ส่วนที่
เป็นการประชาสมัพนัธภ์ารกจิของหน่วยงานในสงักดักรุงเทพมหานครทัง้หมด เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บั
ทราบ และส่วนทีเ่ป็นรายงานของฝ่ายบรหิาร 
 4. ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 สรุปการเบกิจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 งบประมาณทัง้สิน้ 21,948,520.- บาท 
 เบกิจ่ายจรงิ 21,881,098.80  บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.69 
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 ควรตรวจสอบตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณของหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิัย
การเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครดั 
 5. กองงานผู้ตรวจราชการ 
 สรุปการเบกิจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 งบประมาณทัง้สิน้  55,927,930.- บาท 
 เบกิจ่ายจรงิ 21,881,098.55,668,597.05 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.54 
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 ควรบูรณาการในการตดิตามตรวจสอบร่วมกบัส านักงานตรวจสอบภายใน เพือ่เป็นหลกัให้
หน่วยงานสามารถป้องกนัความผดิพลาดเสยีหายอนัเกดิจากการบรหิารจดัการ 
 
 6. ติดตามการด าเนินงานของส านักวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว 
 1. พิจารณาแนวทางในการบริหารจดัการบา้นหนังสือ ลานกีฬา พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
กรงุเทพมหานคร 
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 คณะกรรมการฯ มขีอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะในการก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา และพฒันา
ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ บา้นหนังสอืเป็นตูค้อนเทนเนอรข์นาด 3X6 เมตร ปัจจุบนัม ี161 แห่ง 
ใน 42 ส านักงานเขต เปิดใหบ้รกิารวนัองัคาร – วนัอาทติย ์เวลา 10.00 น. – 18.00 น.  (หยุดวนัจนัทร ์
และวนันักขตัฤกษ์) จากการลงพืน้ที ่ตดิตามการด าเนินงานของบา้นหนังสอื ลานกฬีา พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่
กรุงเทพมหานครพบปัญหาในการด าเนนิงาน ดงันี้ 
  1. ส านักวฒันธรรมฯ ควรเป็นพีเ่ลี้ยงในการด าเนินงานเกีย่วกบับา้นหนังสอืลานกฬีา และ
พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ใหก้บัฝ่ายพฒันาชุมชนฯ ของส านักงานเขตเพื่อใหเ้กดิกจิกรรม และการด าเนินงานที่
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีไ่ดต้ัง้ไว ้
  2. ส านักวฒันธรรมฯ ควรร่วมกบัส านกังานเขตในการพฒันาการด าเนนิงานบา้นหนงัสอื
ลานกฬีา และพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครให้มปีระสทิธภิาพ 
  3. ควรมกีารประเมนิความคุม้ค่าของบา้นหนังสอื ลานกฬีา และพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ โดย
หากไม่คุม้คา่หรอืเกดิประโยชน์จากการด าเนนิการกค็วรเสนอยุบ แลว้น างบประมาณไปบรหิารจดัการใน
จุดทีไ่ดร้บัประโยชน์มากกว่า 
  4. ควรมแีนวทางทีจ่ะตอ้งใหป้ระชาชนสามารถเขา้ใชบ้รกิารไดส้ะดวก 
  5. ควรมกีารพจิารณาน ากรณีศกึษาของทัง้บา้นหนังสอื ลานกฬีา และพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่
กรุงเทพมหานคร เขา้ไปประกอบการพจิารณาด าเนินการศูนยส์รา้งสุขทุกวยั เพื่อใหเ้กดิประโยชน์กบั
ประชาชนส่วนรวม          
   6. กรณีบา้นหนังสอือาจปรบัใหเ้หลอืเจา้หนา้ทีป่ระจ าเพยีง 1 คน ฝ่ายบรหิารควร
วางแผนรวมทัง้ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานในกจิกรรมอย่างใกลช้ดิ เพือ่ใหก้ารใชจ้า่ย
งบประมาณเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และเกดิผลสมัฤทธิต์ามวตัถุประสงคอ์ย่างชดัเจน   
 ความคืบหน้าในการปรบัเปลี่ยนการบริหารจดัการของส านักวฒันธรรม กีฬา และการ
ท่องเท่ียว 
  1. ส านักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว ยุบสภาพและปิดใหบ้รกิารบา้นหนังสอื       
จ านวน 13 แหง่ ในพืน้ที ่6 ส านกังานเขต 
  2. ประสานส านักงานเขต เหน็สมควรยุบลานกฬีาประเภท C จ านวน 260 ลาน 
 2. ติดตามการด าเนินงานเก่ียวกบักิจกรรมสอนดนตร ี
 ส านักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่วมกีลุ่มงานทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการสอนดนตรใีนกองการ
สงัคตี ไดแ้ก่กลุม่งานดุรยิางคส์ากล กลุ่มงานดุรยิางคไ์ทยและศูนยเ์ยาวชน โดยเปิดสอนนอกเวลาราชการ
ทัง้วนัธรรมดา และวนัหยุดราชการ 
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. การจดัการเรยีนการสอนดนตรใีนวนัศุกร ์และวนัเสารท์ าใหน้ักเรยีนตอ้งสละเวลาเรยีนวชิา
สามญัเพือ่มาเรยีนดนตรใีนวนัศุกร ์อาจสง่ผลเสยีต่อการเรยีนของนกัเรยีนได้ 
 2. ไม่มสีถานทีเ่รยีนเป็นกจิจะลกัษณะ ตอ้งใชท้ีเ่รยีนตามทีจ่ดัหาได ้เช่น ระเบยีงอาคาร 
  

7.  ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักการระบายน ้า 
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- งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 มรีายการ/โครงการ ทีก่นัไวเ้บกิเหลือ่มปี พ.ศ. 2562 ในหมวด
ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง และหมวดรายจ่ายอื่น จ านวน 23 รายการ เป็นเงนิ 607,242,039.65 บาท 

- งบกลางทีเ่ป็นงบด าเนินการและงบประมาณในหมวดค่าทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง งบประมาณหลงั
ปรบัโอนเป็นเงนิ  1,557,945,123.67 บาท เบกิจ่ายแลว้เป็นเงนิ 906,637,123.67 บาท กนัไวเ้บกิเหลื่อมปี
พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 576,308,000.-บาท 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
1. การด าเนนิโครงการใดๆ ทีต่อ้งเกีย่วเนื่องกบัหน่วยงานอื่น ตอ้งขออนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากเจา้ของพืน้ทีก่่อนเขา้ด าเนนิการ 
2. ปัญหาการมนี ้าท่วมขงัเนื่องจากกระบวนการในการระบายน ้า ไม่ว่าการวางท่อ ขนาดทอ่ พืน้ที่

วางท่อขาดความเชื่อมโยงกนั ท าใหน้ ้าไม่สามารถเดนิทางไปลงอุโมงคร์ะบายน ้าได้ 
3. ควรมกีารเร่งด าเนินการในการแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมใหค้รอบคลมุในสถานทีต่่าง ๆ ทีม่ภีาวะน ้า

ท่วมบ่อยครัง้ เช่น บรเิวณถนนสุวนิทวงศ์ทีเ่นื่องจากประชาชนไดร้บัความเดอืนรอ้นมาก 
4. ส านักการระบายน ้าควรมกีารประสานงานกบัส านักการโยธาอย่างตอ่เนื่องเพื่อใหก้ารด าเนนิ

โครงการต่าง ๆ มคีวามสมบูรณ์ เช่น กรณีทีส่ านักการโยธาจะกอ่สรา้งถนนกค็วรมกีารสรา้งทอ่ระบายน ้า
ใหม่ใหม้ขีนาดใหญ่กว่าขนาด 60 เซนตเิมตร ทัง้นี้ เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิปัญหาน ้าท่วม และตอ้งควบคุมให้
มกีารท าพืน้ทีบ่รเิวณปากทอ่ใหม้กีาร Slope เพื่อใหน้ ้าสามารถไหลลงท่อระบายน ้าได ้

5. ควรมรีะบบกรองน ้าก่อนการปล่อยน ้าลงแมน่ ้าเจา้พระยา 2-3 ชัน้ เพื่อป้องกนัน ้าเสยี ซึง่อาจ
ตอ้งใชง้บประมาณสงู แต่เหน็ว่าเป็นเรื่องทีคุ่ม้คา่ และมปีระโยชน์ในภาพรวม 

6. ส านักการระบายน ้าควรเผยแพร่ประชาสมัพนัธว์่ากรุงเทพมหานครมเีรดารท์ีต่รวจสอบปรมิาณ
น ้าฝนออกเผยแพร่ใหป้ระชาชนไดร้บัรู ้    
  
 8. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักการโยธา  1.งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2561  

 - รวมเงนิงบประมาณหลงัปรบัโอน 9, 571,782,250. - บาท 
 - เบกิจ่าย 6, 241,776,013.78  บาท คดิเป็นรอ้ยละ65.21 
 - งบกลางทีไ่ดร้บั 988, 538,023. – บาท 
 - เบกิจ่าย625, 203,162.05 บาทคดิเป็นรอ้ยละ 63.25  
 - งบประมาณรวมทัง้สิน้ 10, 560,320,273. - บาท 
 - เบกิจ่าย 6, 866,979,175.83 บาทคดิเป็นรอ้ยละ 65.03 
 2.เงนิกนัไวเ้บกิเหลื่อมปี พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภณัฑ ์ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง(ค่าทีด่นิ และ
สิง่ก่อสรา้ง) และหมวดรายจ่ายอื่น 
 - เงนิกนัแบบไมก่่อหนี้ จ านวน 17 ใบกนั เป็นเงนิ 386, 680,000. - บาท 
 - เงนิกนัแบบก่อหนี้แลว้ จ านวน 43 ใบกนั เป็นเงนิ 2, 680,615,759.60 บาท 
 - รวมทัง้สิน้ จ านวน 60 ใบกนั เป็นเงนิ 3,067,295,759.60 บาท    
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
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 1. กรณีโครงการใหญ่ๆ ควรจดัใหม้กีารศกึษาส ารวจความเป็นไปไดข้องโครงการว่ามีความคุม้ค่า
มากนอ้ยเพยีงใดก่อนตัง้งบประมาณด าเนินโครงการ      2. 
กรณีไม่มผีูเ้สนอราคาท าใหโ้ครงการไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผนควรหาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิ เช่น สภาพ
พืน้ทีท่ีจ่ะก่อสรา้ง ลกัษณะของงาน แบบของงาน ฯลฯ 
 3. โครงการก่อสรา้งศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดนิแดง) ซึง่มกีารก่อสรา้ง มาเป็นเวลามา
นานยงัไม่แลว้เสรจ็ เหน็ว่ามกีารด าเนินการทบัซอ้นงานกนัท าใหโ้ครงการสรา้งล่าชา้ ควรด าเนินการใหแ้ลว้
เสรจ็เป็นรายโครงการ 
 4. ถนนเขตรอบนอกมกีารทรุดตวับ่อย เกดิจากฐานรากเดมิไม่ด ีรวมถงึสะพานเหลก็ขา้มทางแยก
ควรออกแบบสรา้งใหม ่แมร้าคาสงูแต่ไม่ตอ้งซอ่มบ่อย 
 5. โครงการก่อสรา้งถนนศรนีครนิทร ์- ร่มเกลา้ 7 ช่วง มกีารจา้งทีป่รกึษาในแต่ละช่วง ควรจะ
พจิารณาถงึความคุม้ค่าในการจา้งทีป่รกึษาการออกแบบ และควบคมุงาน รวมถงึพจิารณารายละเอยีดใน
สญัญาการจา้งทีป่รกึษาใหช้ดัเจนเพือ่ป้องกนัปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ในภายหลงั 
 6. ควรออกแบบถนนใหม้กีารเชื่อมตอ่และสอดคลอ้งกบัระบบรถไฟฟ้า และระบบของการทาง
พเิศษแห่งประเทศไทย ซึง่ในอนาคตจะเสรจ็สมบูรณ์ทัง้ระบบ  
 7. มเีรื่องรอ้งเรยีนไปยงัหน่วยงานตรวจสอบเป็นจ านวนมาก กรณีการด าเนินงานของกรุงเทพมหา
นคร ทีส่่งผลกระทบต่อชุมชน และความไม่โปร่งใส การด าเนนิโครงการควรพจิารณาอย่างรอบคอบ และ
ควรพจิารณากอ่นปฏบิตัวิ่าชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่ หากเป็นเรื่องนโยบายควรเกบ็ขอ้มูลการสัง่การให้
เรยีบรอ้ย เพราะหากภายภาคหน้ามปัีญหาหลกัฐานเหล่านี้จะไดเ้ป็นเกราะป้องกนัตวัเอง ทัง้นี้ควรยดึหลกั
ปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560  
 
 9.ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักการวางผงัและพฒันาเมือง 
 - งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.2561  - ไดร้บัอนุมตัหิลงัปรบัโอนเป็นเงนิ285, 203,850.- 

บาท -  เบกิจ่าย 163,309,909.66 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 57.26                                                               

 - คงเหลอื 21,893,940.34 บาท งบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณี

ค่าใชจ้่ายเพื่อการพฒันากรุงเทพมหานคร จ านวน 1 โครงการคอื โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ ทางสญัจรบน

โครงสรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าเจา้พระยาบรเิวณช่องกลางสะพานพระปกเกลา้ วงเงนิโครงการ 129, 

610,000.- บาท ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (2561-2563)  ปี 2561 เป็นเงนิ 51,844,000.- บาท ยงัไม่มกีาร

เบกิจ่ายปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิการไดป้ระกวดราคา ครัง้ที1่ e-bidding ไม่มผีูม้ายื่นเสนอราคา จงึ

ส่งผลใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตอ่เนื่องได ้ประกอบกบัพืน้ทีโ่ครงการทีจ่ะด าเนินการเป็นกรรมสทิธิข์องการ

ทางพเิศษแห่งประเทศไทยจงึจ าเป็นตอ้งไดร้บัอนุญาตกอ่นการเขา้ด าเนนิการโครงการ ขณะนี้รอลงนาม

ตอบกบัการทางพเิศษแห่งประเทศไทย และอยูร่ะหว่างคณะกรรมการทบทวนจดัท าแบบรูปรายการ และ

รายละเอยีดงานโครงการ และทบทวนประมาณราคากลางโครงการ ครัง้ที2่ จะด าเนินการ e-bidding ครัง้ที่

2 หากยงัไม่มผีูม้ายื่นเสนอราคา จะด าเนินการใชว้ธิคีดัเลอืกตอ่ไป คาดว่ามกราคม 2562 จะไดผู้ร้บัจา้ง 
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  งบประมาณ ทีม่กีารกนัเงนิเหลื่อมปีในหมวดคา่ครุภณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง( เฉพาะคา่ที่

ดนิและสิง่กอ่สรา้ง)และหมวดรายจ่ายอื่น มกีการเงนิกนัเหลื่อมปี พ.ศ. 2561 ไวเ้บกิจ่าย ปี พ.ศ.2562 

จ านวน 7 ใบกนัเป็นเงนิ171,653,729 -บาท      - รายการกนั

แบบมหีนี้ 3 ใบกนั เป็นเงนิ 35,809,929.- บาท  

 - รายการกนัเงนิแบบไมม่หีนี้ 4 ใบกนั เป็นเงนิ 135, 843,800. – บาท   

 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 1. โครงการต่างๆทีต่อ้งใชพ้ืน้ทีข่องหน่วยงานอืน่แมว้่าจะเป็นหน่วยงานของรฐัดว้ยกนักต็าม ตอ้ง

ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจา้ของพืน้ทีก่่อนเพื่อไม่ใหเ้กดิปัญหาภายหลงั   

 2. กรุงเทพมหานครควรพจิารณาศกึษาว่างบกลางทีห่น่วยงานไดร้บัการจดัสรรแลว้ไม่สามารถก่อ

หนี้ผูกพนัได ้จะถอืว่าเป็นเงนิเหลอืจ่ายทีจ่ะโอนเขา้งบกลางโดยอาศยัอ านาจผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

โดยผ่านความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานครก่อนไดห้รอืไม ่

  3. งบประมาณทีห่น่วยงานไดร้บัแลว้น าไปใช ้แลว้มเีงนิคงเหลอืหรอืเงนิเหลอืจ่ายแลว้โอนเขา้งบ

กลาง ซึง่เป็นอ านาจของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครจดัสรรใหห้น่วยงานโดยไม่ผ่านความเหน็ชอบจาก

สภา-กรุงเทพมหานคร เหน็ควรเสนอใหส้ภากรงุเทพมหานครรบัทราบก่อนน าไปใช้   

  4. ควรพจิารณาปรบัปรุงเรื่องการวางผงัเมอืง การก าหนดสตี่างๆของผงัเมอืงใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาพพืน้ทีปั่จจุบนั ซึง่มผีลกระทบต่อการด ารงชพีของประชาชน เช่นกรณีหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่

สามารถสรา้งไดใ้นเขตชุมชนหนาแน่นท าใหเ้กดิปัญหาการจราจร ปัญหาน ้าเสยี พืน้ทีร่บัน ้าหายไป เป็น

ปัญหาหนึ่งของปัญหาน ้าท่วม 

 

 

 

 

 10. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส านักการศึกษา  
 คณะกรรมการฯ ไดต้ดิตามการใชจ้่ายงบประมาณของส านักการศกึษา ดงันี้ 
 1. รายการของงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทีเ่บกิจา่ยไมท่นัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอ้งกนัเงนิ
เหลื่อมปี 
  กนัเงนิงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไวเ้บกิเหลื่อมปี พ.ศ. 2561 จ านวน 40 รายการ เป็นเงนิ
รวม 163,789,033.00 บาท แยกรายละเอยีดไดด้งันี้ 
  1.1 เบกิจ่ายแลว้ 35 รายการ เป็นเงนิ 115,612,573.00 บาท 
  1.2 เบกิจ่ายตามงวดงาน 3 รายการ เป็นเงนิ 27,539,613.00 บาท 
  1.3 เพิง่ก่อหนี้ได ้เมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2561 งบประมาณพบัตก 13,792,000.00 บาท 
  1.4 ยงัไม่เบกิจา่ย 1 รายการ เป็นเงนิ 11,960 บาท 
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  1.5 จากขอ้ 1.1 - 1.4 คงเหลอืงบประมาณกนัไว้เบกิเหลื่อมปี ปีพ.ศ. 2561 อกี 
20,636,846.00 บาท  
  1.6 เงนิทีเ่บกิจ่ายได ้จากขอ้ 1.1 - 1.5 คดิเป็นรอ้ยละ 87.40  
  1.7 รายการส าคญัทีส่มควรไดร้บัการพจิารณาแกไ้ข 
   การก่อสรา้งอาคารเรยีนล่าชา้หลายแห่ง เช่น ปัญหาการยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิของ
เอกชน การปรบัแบบอาคาร 
  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1 การกอ่สรา้งอาคารโดยใชเ้ขม็ตอกไม่เหมาะกบัการก่อสรา้งอาคารในเขตชุมชนเนื่องจาก
มคีวามสะเทอืน มผีลกระทบท าใหเ้กดิปัญหารอ้งเรยีนเรื่องเสยีงดงัและอาคารใกลเ้คยีงเกดิความเสยีหาย 
ส านักการศกึษาควรออกแบบใหใ้ชเ้สาเขม็เจาะเพื่อป้องกนัปัญหาความเสยีหายและล่าชา้ ในกรณีที่
จ าเป็นตอ้งเปลีย่นเป็นเสาเขม็ตอก การท าสญัญาควรก าหนดว่าหากมคีวามจ าเป็นใหเ้ปลีย่นแปลงไดห้าก
ไม่เกนิวงเงนิงบประมาณ 
  2ก่อนท าค าของบประมาณ ควรส ารวจกรรมสทิธิ ์และแนวเขตทีด่นิใหถู้กตอ้ง เพือ่มใิหเ้กดิ
ปัญหาใชง้บประมาณไม่ไดต้อ้งขอกนัเงนิเหลื่อมปี   
 2. ผลการเบกิจ่ายงบประมาณประมาณประจ าปีพ.ศ. 2561 
 ส านักการศกึษาทีไ่ดร้บัอนุมตังิบประมาณเป็นเงนิ 1011,471,221.00 บาท (หลงัปรบัโอน) 
เบกิจ่ายได ้756,637,972,72.00 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 78.81 ต ่ากว่าเป้าหมายทีก่รุงเทพมหานครก าหนด 
(ก าหนดรอ้ยละ 96) 96.00 - 78.81 = รอ้ยละ 17.19 ต ่ากว่าเป้าหมายของส านักการศกึษา (ก าหนดรอ้ยละ 
100) 100.00 - 78.81 = รอ้ยละ 21.19 ซึง่ถอืวา่ต ่ากว่าเป้าหมายมาก 
 3. งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ทีด่ าเนินการไม่แลว้เสรจ็ไม่สามารถเบกิจ่ายไดท้นัในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ตอ้งขออนุมตักิบัเงนิเหลื่อมปี 
  มทีัง้สิน้ 38 รายการเป็นเงนิ 286,495,569.85 บาท มรีายละเอยีดดงันี้ 
   3.1 ยงัไม่กอ่หนี้ผกูพนั 20 รายการ เป็นเงนิ 181,631,600.00 บาท 
   3.2 ก่อหนี้ผูกพนัแลว้ 18 รายการ เป็นเงนิ 71,741,069.98 บาท   
  ผลทีเ่กดิจากความล่าชา้ท าใหเ้ดก็นักเรยีนจ านวนมากเสยีโอกาสในการใชอ้าคารเรียนทีด่ ี
โรงเรยีนเสยีโอกาสในการรบัเดก็นักเรยีนเพิม่ เดก็นักเรยีนเสยีโอกาสในการศกึษาตอ่ในโรงเรยีนทีจ่ะขยาย
โอกาส 
 4. งบประมาณ พ.ศ. 2561 ทีด่ าเนินการไม่ได ้ขอโอนเขา้งบกลาง 10 รายการ รวมเป็นเงนิ  
39,695,500.- บาท 
 
 
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   
 โครงการ 10 รายการทีข่อยกเลกิและโอนเงนิคนืเขา้งบกลาง มสีาเหตมุาจากการไมไ่ดเ้ตรยีมความ
พรอ้มรบัโครงการทีจ่ะด าเนินการ ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการจดัการได ้เป็นเงนิทัง้สิน้ 39,695,500.00 
บาท ท าใหเ้สยีโอกาสทีจ่ะไดร้บังบประมาณไปแกไ้ขปัญหาพฒันาใหเ้กดิความกา้วหน้าแกก่รุงเทพมหานคร 
เป็นความบกพร่องทีค่วรไดร้บัการแกไ้ขไม่ใหเ้กดิขึน้อกีในปีงบประมาณต่อไป   
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 5. หลกัเกณฑก์ารแบ่งงานการก่อสรา้งซ่อมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบระหว่างส านักงาน
การศกึษากบัส านักงานเขต 
  ปัญหาอุปสรรค ส านกัการศกึษาน าความตอ้งการเรื่องการกอ่สรา้งซ่อมอาคารเรยีนจากทุก
ส านักงานเขตเขา้มาจดัล าดบัและของบประมาณโดยตัง้งบประมาณไวท้ีส่ านกัการศกึษา เมือ่ไดร้บั
งบประมาณมาหากส านกังานเขตตอ้งการด าเนนิการเองส านกัการศกึษาจงึจะโอนงบประมาณไปให้
ส านักงานเขต 
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. การตัง้งบประมาณไวท้ีส่ านกังานศกึษา ภายหลงัไปเจรจาหารอืกนัว่าส านักหรอืส านักงานเขต     
ควรด าเนินการ แลว้โอนงบประมาณภายหลงั เหน็ว่าไม่ถูกหลกัวนิัยทางการเงนิการคลงั และส านักงานเขต
มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญไม่เพยีงพออาจท าใหค้ณุภาพงานไมไ่ดต้ามมาตรฐาน 
 2. การเจราจาภายหลงัแล้วขอโอนงบประมาณไปใหอ้กีหน่วยงานท าใหก้ารปฏบิตัิงานล่าชา้ 
 3. ส านักงานกลางไม่สามารถประเมนิผลตดิตามผลไดว้่างบประมาณทีใ่หไ้ด้มกีารบรหิารอยา่งมี
ประสทิธภิาพหรอืไม ่
 4. ลกัษณะดงักล่าวท าใหห้น่วยงานไม่มกีารวางแผนในการบรหิารงบประมาณ ทรพัยากร เวลาที่
แน่นอนมปีระสทิธภิาพ 
 5. กรุงเทพมหานครสมควรวางหลกัเกณฑใ์นการแบ่งงานระหว่างส านักและส านักงานเขตเช่น ให้
ส านักการศกึษาจดัท าอาคารรูปแบบมาตรฐานส านักงานเขตจดัท าอาคารทีม่คีวามตอ้งการออกแบบเป็น
พเิศษเฉพาะตามความตอ้งการตามความจ าเป็นของส านักงานเขต หรอืวางหลกัเกณฑใ์ดๆหลกัเกณฑท์ีไ่ม่
เกดิความสบัสนไม่แน่นอนดงักล่าว 
 6. โครงการอาหารเชา้และอาหารกลางวนั 
  ปัญหาและอุปสรรค 
  1. การจดัหาผูร้บัจา้งโดยวธิ ีe-bidding ท าใหเ้กดิการแขง่ขนัสงูในการเสนอราคา ไดผู้ร้บั
จา้งทีเ่สนอราคาต ่ามาก เชน่ อาหารเชา้ไดร้าคา 8 บาท อาหารกลางวนัไดร้าคา 13 บาท จงึมกีารลดตน้ทนุ
ค่าอาหารไดอ้าหารทีม่คีุณภาพ ปรมิาณไม่เท่าเดมิ โรงเรยีนมปัีญหาในการควบคุมคุณภาพอาหารแต่ละวนั 
  2. กรณีผูร้บัจา้งละทิง้งานจะท าใหน้กัเรยีนไม่ไดร้บัประทานอาหารอยา่งต่อเนื่อง 
การจดัหาผูร้บัจา้งรายใหม่ตอ้งใชเ้วลาอกีอยา่งน้อย 45 วนั 
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 ส านักการศกึษาควรรวบรวมปัญหาจากทุกส านกังานเขตส่งกรุงเทพมหานครเพือ่เสนอเรื่องตอ่
คณะกรรมการวนิจิฉัยปัญหาการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐัขอใหอ้อกแนวทางการปฏบิตัใิห้
ชดัเจนและแกไ้ขปัญหาต่างๆทีเ่กดิขึน้   
 7.การประเมนิความคุม้ค่าของการใชง้บประมาณของโครงการทีส่่งผลถงึคุณภาพตามยุทธศาสตร์
ของส านักการศกึษา และดา้นการศกึษาของกรงุเทพมหานคร 
 ทุกส านกัไดว้างแผนยุทธศาสตรท์ีต่อบสนองยทุธศาสตรข์องกรุงเทพมหานครและยุทธศาสตรช์าติ
การก าหนดโครงการต่างๆ เมื่อผลลพัธผ์ลรวมกนัแลว้ผลลพัธม์วลรวมควรจะตอ้งส่งผลตอบสนองแกไ้ข
ปัญหาของประชาชนและตอบสนองรองรบัยุทธศาสตรข์องกรุงเทพมหานครและกระทบผลไปสูค่วามส าเรจ็
ของยทุธศาสตรช์าตไิด ้ดงันัน้จงึควรมกีารประเมนิผลผลลพัธค์วามส าเรจ็ของโครงการตา่งๆ ทีก่ าหนดไว้
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ในยุทธศาสตรข์องส านักการศกึษา และส านักตา่งๆ อย่างจรงิจงั กลา่วคอืตอ้งมกีารประเมนิความคุม้ค่า
ของการใชง้บประมาณตามหลกัการประเมนิผลส าเรจ็ของโครงการโดยเทยีบกบัเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ทีก่ าหนดไวใ้นโครงการว่าหน่วยงานไดใ้ชเ้งนิงบประมาณไดผ้ลลพัธเ์ป็นไปตามทีข่ออนุมตัไิวห้รอืไม่ 
 8. โครงการต่อเนื่องทีจ่ดัสรรต่อจากโครงการปีก่อนๆ  
  โครงการทีเ่ป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครก าหนดใหทุ้กส านกังานเขตด าเนินการโดยใหส้ านัก
ต่างๆ เป็นหน่วยงานก าหนดงบประมาณ และจดัสรรตัง้ไวท้ีส่ านักงานเขต เช่น โครงการสอนภาษาองักฤษ
เพื่อทกัษะชวีติ (ส านักการศกึษา) โครงการศูนยส์่งเสรมิการบรหิารเงนิออมครอบครวัและแกไ้ขปัญหา
หนี้สนิ-กรุงเทพมหานคร (ส านกัพฒันาสงัคม) โครงการดา้นสขุภาพอนามยั (ส านกัอนามยั) โครงการดา้น
สิง่แวดลอ้ม (ส านักสิง่แวดลอ้ม) โครงการส่งเสรมิดา้นการท่องเทีย่วและงานประเพณีต่างๆ (ส านัก
วฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว) โครงการเหล่านี้มจี านวนมาก จากสถติปีิงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัง้ไว้
ทีส่ านักงานเขต (ตวัเลขโดยประมาณ) มดีงันี้ 
  1. ส านักการศกึษา    23 โครงการ 
  2. ส านักพฒันาสงัคม    6 โครงการ 
  3. ส านักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว  2  โครงการ 
  4. ส านักอนามยั     2  โครงการ 
  5. ส านักสิง่แวดลอ้ม    1  โครงการ  
 กรุงเทพมหานครควรก าหนดแนวทางใหส้ านกัการศกึษา และทกุส านกัไดต้ดิตามประเมนิผล
ความส าเรจ็เชงิผลสมัฤทธิท์ีส่ามารถแสดงใหเ้หน็ผลลพัธอ์ยา่งเป็นรูปธรรมหรอืมตีวัชีว้ดัแสดงผลส าเรจ็ที่
ส าเรจ็ชดัเจนเชื่อถอืไดซ้ึง่ตลอดเวลาทีผ่่านมากรุงเทพมหานครไม่เคยมกีารตดิตามประเมนิผลความคุม้คา่
ของงบประมาณทีอ่นุมตัไิปแลว้ด าเนินการแลว้ และเป็นการเสนอรา่งงบประมาณต่อสภากรุงเทพมหานคร
โดยไมม่กีารตดิตามประเมนิผลอยา่งจรงิจงั ไม่เคยแสดงหรอืไม่สามารถแสดงใหเ้หน็ว่าการขออนุมตัใิชเ้งนิ
แต่ละโครงการมคีวามน่าเชื่อว่าจะไดผ้ลคุม้ค่าเพราะกรุงเทพมหานคร ไม่มีการแสดงว่าไดต้ดิตาม
ประเมนิผลแลว้ไดผ้ลลพัธค์ุม้ค่าจงึเสนอต่อเนื่องมาหลายปี (เกีย่วกบัเรือ่งนี้ คณะกรรมการฯ ไดส้อบถาม
ส านักงานเขตแลว้ พบว่าหลายโครงการไมไ่ดผ้ลตามวตัถุประสงคข์องโครงการแต่ตอ้งด าเนินการต่อเนื่อง
ทุกปี เนื่องจากกรุงเทพมหานครโดยส านักงบประมาณฯและส านักต่างๆ ตัง้งบประมาณให)้ตอ้งมกีาร
ตดิตามประเมนิผลอย่างจรงิจงั หน่วยปฏบิตัติอ้งแสดงตวัชีว้ดั ความส าเรจ็ไดอ้ย่างชดัเจนกอ่นอนุมตัิ
งบประมาณปีต่อไป 
 คณะกรรมการฯจะตดิตามเรือ่งทีต่อ้งมกีารพจิารณาต่อเนื่องของส านักการศกึษาในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 1. ตามทีค่ณะกรรมการฯ ไดต้ดิตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ทราบว่าหมวดค่า
ครุภณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง (ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง) มโีครงการทีย่งัไม่กอ่หนี้ผกูพนัตอ้งขออนุมตัเิบกิจ่าย
เหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 21 รายการ เป็นเงนิ 193,519,600.- บาท คณะกรรมการฯ 
จะตดิตามถงึสาเหตุปัญหาอุปสรรค การด าเนินงานอนัมผีลกระทบต่อการปฏบิตัติามระเบยีบ กฎหมาย 
ความคุม้คา่ ประสทิธภิาพ และความโปร่งใสในการใชจ้่ายงบประมาณ  
 2.จากการบงัคบัใช ้พระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 และ
ยงัไมม่กีารก าหนดแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจน ขณะนี้กรุงเทพมหานครโดยส านกัการคลงัไดเ้สนอขอผ่อนผนั
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การไม่ถอืปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 และระเบยีบ
กระทรวง การคลงัว่าดว้ยการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั ในภาคเรยีนที ่2/2560 ภาคเรยีนที ่
1/2561 และภาคเรยีนที ่2/2561 ต่อกรมบญัชกีลาง และเสนอขอใหก้รุงเทพมหานครสามารถจดัซื้อจดัจา้ง
วธิเีฉพาะเจาะจงไม่จ ากดัวงเงนิ ขณะนี้อยู่ระหวา่งการพจิารณาของกรมบญัชกีลาง ท าใหโ้รงเรยีนแต่ละ
แห่งด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในวธิทีีต่่างกนั คอื วธิ ีe-bidding วธิเีฉพาะเจาะจง และวธิคีดัเลอืก จะตดิตาม
ถงึผลกระทบการด าเนินการเรื่องดงักล่าว 
 
 11. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส านักส่ิงแวดล้อม  1. จ านวนงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร ทัง้สิน้ 7,359,421,100.-บาท 

งบประมาณหลงัปรบัโอน 6,797,806,384.-บาท     2. ความคบืหน้าในการ

ใชจ้่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เบกิจ่ายแลว้6,495,505,799.72 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 95.55

   - งบกลาง ไดร้บัทัง้สิน้ 754,862,959.-บาท เบกิจ่ายแลว้ 650,369,790.02 บาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 94.48 กนัไวเ้บกิเหลื่อมปี พ.ศ. 2562เป็นเงนิ 37,153,530.-บาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.39 

คงเหลอื 825,323.98 บาท         

  ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ  

1. การสรา้งโครงการเตาเผามูลฝอยเหตุใดกรุงเทพมหานครไมด่ าเนินการเอง แลว้จา้งเอกชนด าเนินการ 

ผลการศกึษามาจากสถาบนัเดยีวไมม่ตีวัเปรยีบเทยีบ ราคาจา้งการเกบ็ขนมูลฝอยสงูกว่าทีอ่ืน่ โดยให้

เหตุผลว่าเป็นการผูกพนัระยะยาว เหน็ว่าควรพจิารณาใหร้อบคอบในวธิกีาร  

2. ควรพจิารณาถงึสดัส่วนระหว่างรถเช่า และซือ้ และประเภทของการใชง้านใหส้มประโยชน์ และคุม้คา่

  

3. จากการจา้งทีป่รกึษาของโครงการต่างๆ มหีลายโครงการทีด่ าเนินการสรา้งเสรจ็แลว้ไม่เกดิความคุม้คา่ 

เช่นโรงงานก าจดัวสัดกุ่อสรา้งอ่อนนุช ควรมกีารพจิารณาศกึษาอย่างรอบคอบ และควรเร่งหาวธิบีรหิาร

จดัการโครงการเหลา่นี้ใหเ้กดิความคุม้ค่า  

4. ควรมกีารจดัระเบยีบภูมทิศัน์โดยรอบโรงงานก าจดัมูลฝอย ใหม้คีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย เพื่อ

สุขอนามยัทีด่ขีองผูพ้กัอาศยัโดยรอบ และสวยงาม  

5. ควรมมีาตรการในการคดัแยกขยะใหส้มัฤทธิผ์ลเสยีก่อนทีโ่ครงการสรา้งเตาเผามูลฝอยจะแลว้เสรจ็ 

เพราะเตาเผามูลฝอยสรา้งดว้ยงบประมาณทีม่รีาคาสงู หากมขียะเปียกปะปนจะท าใหอ้ายุการใชง้านของเตาเผา

สัน้ลง ควรค านึงถึงความคุม้ค่าและประโยชน์สงูสุดด้วย  

6. ควรมมีาตรการส าหรบัผูม้าใชบ้รกิารหอ้งน ้าในสวนสาธารณะ แลว้ท าสกปรก เช่นมกีารปรบั 7. การจดั

สวนขนาดใหญ่ เมื่อจดัเสรจ็แลว้ควรมกีารดูแลบ ารุงรกัษาอย่างต่อเนื่องไมค่วรปล่อยใหท้รดุโทรม  
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8. การจา้งรกัษาความปลอดภยัใหดู้แลความสงบเรยีบรอ้ยภายในสวนสาธารณะ ควรปฏบิตัหิน้าทีต่าม

หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างเคร่งครดั  

 

 

 12. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร 1. สถานธนา

นุบาลกรงุเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถานธนานุบาลกรงุเทพมหานคร ไดร้บัจดัสรร

งบประมาณ จ านวน 37,305,000.-บาท ซึง่ไดม้กีารเบกิจ่ายเรยีบรอ้ยแลว้ ยกเวน้ เรื่องระบบสารสนเทศ ผูว้่า

ราชการ-กรุงเทพมหานครไดล้งนามยกเลกิโครงการแลว้ ท าใหปั้จจุบนัไม่สามารถใชง้านเกีย่วกบัระบบไฟ

เบอรอ์อฟตคิได ้สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครมรีายการทีม่กีารกนัเงนิเหลือ่มปีในหมวดค่าครภุณัฑ ์

ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง (เฉพาะค่าทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง) และหมวดรายจ่ายอื่นดงันี้ 1. ค่าปรบัปรุงสถานธ

นานุบาลหนองจอก งบประมาณ 459,000.-บาท กนัเงนิเหลื่อมปีทัง้จ านวน ขณะนี้ไดต้วัผูร้บัจา้งแลว้ คอื 

หจก.ชาตกิุลกอ่สรา้ง เป็นเงนิ 454,750.-บาท งานแลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (สิน้สุดสญัญาวนัที ่22มกราคม

2562) 2. ค่าปรบัปรุงสถานธนานุบาลพระโขนง งบประมาณ 298,000.-บาท กนัเงนิเหลื่อมปีทัง้จ านวน 

ขณะนี้ไดต้วัผูร้บัจา้งแลว้คอื หจก.สรรสาธร เป็นเงนิ 297,422.-บาท งานแลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั อยู่

ระหว่างการจดัท าสญัญา 3. ค่าปรบัปรุงสถานธนานุบาลดนิแดง งบประมาณ 975,000.-บาท กนัเงนิเหลือ่ม

ปีทัง้จ านวน ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการประกาศเชญิชวน โดยใหย้ืน่เอกสารเสนอราคาในวนัที ่22 พฤศจกิายน 

2561 หมวดรายจ่ายอื่น 

 - ค่าใชจ้่ายโครงการสือ่ประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการตลาด งบประมาณ 300,000.-บาท กนัเงนิ
เหลื่อมปีจ านวน 293,000.-บาท ขณะนี้ไดม้กีารประชาสมัพนัธผ์่านสื่อวทิยุ ไดผู้ร้บัจา้งแลว้คอื บ.สยาม
อนิเตอรม์ลัดมิเีดยี จ ากดั เป็นเงนิ 293,000.-บาท อยู่ระหว่างการตรวจรบัการจา้ง (จะมกีารประชาสมัพนัธ์
ใหอ้กี 30 ครัง้ เกีย่วกบัเรือ่งทรพัยห์ลุดจ าน า เดอืนตุลาคม 2561 ตอ้งมกีารยืน่เรื่องใหช้ าระเงนิ แต่ยงัไม่มี
การยื่น ซึง่หากมกีารยืน่เรื่องกจ็ะเรยีบรอ้ย 
 - รวมงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรเกีย่วกบัเรื่องการกนัเงนิเหลื่อมปีจ านวน 2,032,000.-บาท ไดร้บั
อนุมตัใิหก้นัเงนิเหลือ่มปีไดจ้ านวน 2,025,000.-บาท   
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. มกีารปรบัแกเ้รื่องเงนิสะสมเพื่อใหห้น่วยงานการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานครสามารถยมืเงนิ
สะสมไดโ้ดยไม่เสยีดอกเบี้ย 

2. เรื่องการกอ่สรา้งสถานธนานุบาลแห่งใหม่ เป็นเรื่องของรฐับาลว่าจะอนุญาตก่อสรา้งเพิม่ได้
หรอืไม่ ดงันัน้ไม่ควรตอ้งใหม้กีารออกแบบก่อสรา้งก่อน 

3. สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครมจีุดแขง็ในเรื่องของการคดิดอกเบีย้ 
ต ่ากว่าสถานธนานุบาลทัว่ไป ดงันัน้ควรน าประเดน็นี้มาท าการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทัว่ไปไดร้บั
ทราบ เพื่อใหม้กีารน าของมาจ าน ามากขึน้ 
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4. ควรเพิม่เรื่องการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรูจ้กัมากขึน้ ซึง่อาจใชว้ธิปีระสานกบัส านักงาน
ประชาสมัพนัธ ์กรุงเทพมหานครเพื่อออกรายการบ่ายนี้มคี าตอบ ซึง่เหน็ว่าเป็นการประชาสมัพนัธอ์กีทาง
หนึ่ง 
 2.ส านักงานพฒันาท่ีอยู่อาศยั  
 ส านักงานพฒันาทีอ่ยู่อาศยัไดร้บัจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 
4,837,200.-บาท ไดร้บัการอนุมตัเิงนิประจ างวดจ านวน 4,836,000.-บาท  ไดม้กีารเบกิจา่ยเงนิไปแลว้เมื่อ
สิน้เดอืนกนัยายน 2561  
ในหมวดเงนิเดอืนและค่าจา้งประจ าจ านวน 4,302,339.-บาท คงเหลอื 533,661.-บาท โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 
 1. ค่าจา้งประจ า 25 อตัรา จ านวน 4,535,500.-บาท เบกิจ่ายแลว้จ านวน 4,302,339.-บาท 
คงเหลอื 233,161.-บาท 
 2. เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า จ านวน   236,100.-บาท ยงัไม่มกีารเบกิจา่ย 
 3.เงนิเพิม่การครองชพีส าหรบัพนักงาน จ านวน  39,000.-บาท ยงัไม่มกีารเบกิจ่าย 
 4.เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีส าหรบัพนักงาน จ านวน 25,400.-บาท ยงัไม่มกีารเบกิจา่ย  
 นอกจากนัน้ส านักงานพฒันาทีอ่ยู่อาศยัไดร้บัเงนิอุดหนุนจากกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายใน
การบรหิารจดัการอกีจ านวนปีละ 8,260,300.-บาทเบกิจ่ายแลว้จ านวน 6,802,645.35 คดิเป็นรอ้ยละ 
82.35  ดงันี้ 

1. เงนิช่วยเหลอืพนักงาน จ านวน   551,800.-บาท เบกิจ่ายแลว้จ านวน 389,760.-บาท คดิเป็น
รอ้ยละ 70.63 คงเหลอื 162,040.-บาท 

2. ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ จ านวน 4,923,900.-บาท เบกิจ่ายแลว้จ านวน 4,389,823.66 บาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 89.15 คงเหลอื 534,076.34 

3. ค่าสาธารณูปโภค จ านวน   806,000.-บาท เบกิจ่ายแลว้จ านวน 691,632.44 คดิเป็นรอ้ยละ 
85.81 คงเหลอื 114,367.56 บาท 
- รวมค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการ ไดร้บัเงนิประจ างวดทัง้หมด 8,260,300.-บาท เบกิจ่ายแลว้จ านวน 
6,802,645.35 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 82.35 คงเหลอื 1,457,654.65 บาท 
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 - ทีผ่่านมาสภากรุงเทพมหานครไดเ้คยใหค้วามเหน็หากตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบของการพาณิชย์
ตอ้งมกีารปรบัโครงสรา้งใหม่ และตอ้งสรรหาผูบ้รหิารใหไ้ด้ภายในเวลาอนัสมควร 
 3.ส านักงานตลาดกรงุเทพมหานคร 
 ส านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ไดร้บัจดัสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 1. ค่าภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ตลาดธนบุร ี(ส่วนขยาย) เป็นรายจ่ายประจ า จ านวนเงนิ 4,274,663.-
บาท เบกิจ่ายแลว้ทัง้จ านวน 
 2. เงนิสนับสนุนการศกึษาบุตร เป็นรายจ่ายประจ า จ านวน 247,500.-บาท เบกิจ่ายแลว้ 208,500.-
บาท คงเหลอื 39,000.-บาท 
 3. เงนิบ าเหน็จพนักงานทีล่าออกก่อนอายุราชการ เป็นรายจ่ายพเิศษ จ านวน 2,231,150.-บาท 
เบกิจ่ายแลว้ทัง้จ านวน 
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 4. ค่ารือ้ถอนทีท่ าการตลาดเทวราชและปรบัปรุงเป็นลานจอดรถ  
เป็นรายจ่ายพเิศษ จ านวน 477,000.-บาท เบกิจ่ายแลว้ 474,500.-บาท คงเหลอื 2,500.-บาท 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 จ านวน 190,342,000.-บาท 
 - รายจ่ายประจ า    จ านวน 126,423,000.-บาท 
 - รายจ่ายพเิศษ    จ านวน   63,919,000.-บาท 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

- รายจ่ายประจ า จ านวน 126,423,000.-บาท เบกิจ่ายแลว้ 117,988,143.85 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
93.33คงเหลอืจ านวน 8,434,856.15 บาท  

- รายจ่ายพเิศษ จ านวน 63,919,000.-บาท เบกิจ่ายแลว้ 37,705,650.-บาท คดิเป็นรอ้ยละ 58.99 
คงเหลอื 26,213,350.-บาท 
 รวมงบประมาณ 190,342,000.-บาท เบกิจ่ายแลว้ 155,693,793.85 คดิเป็นรอ้ยละ 81.80 คงเหลอื 
34,648,206.15 
 จ านวนงบประมาณ และจ านวนรายการ/โครงการทีม่กีารกนัเงนิเหลื่อมปี 
 ในหมวดค่าครุภณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง (เฉพาะค่าทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง) 
 และหมวดรายจา่ยอืน่ พรอ้มปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
 
 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 
 1. ปรบัปรุงศาลาภู่อารยี ์ตลาดหนองจอก จ านวน 861,000.-บาท เบกิจ่ายแลว้ 700,150.-บาท 
คงเหลอื 160,850.-บาท  
หมายเหตุ  เบกิจ่ายแลว้ในวนัที ่15 พฤศจกิายน 2561 
 2. ปรบัปรุงตลาดธนบุร ี(สนามหลวง 2) จ านวน 4,800,000.-บาท 
เบกิจ่ายแลว้ 4,100,000.-บาท คงเหลอื 700,000.-บาท 
หมายเหตุ  อยู่ระหว่างด าเนนิการปรบัปรุง ระยะเวลา 120 วนั คาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด สญัญาเริม่วนัที ่25 กนัยายน2561 ถงึวนัที ่24 มกราคม 2561 
 หมวดรายจ่ายอื่น 
 1. เงนิบ าเหน็จพนักงาน งบประมาณ 2,606,100.-บาท เบกิจ่ายแลว้ทัง้จ านวน 
 2. ค่าใชจ้่ายในการอบรม สมัมนา “เรื่องการวางแผน และการบรหิารเวลา”งบประมาณ 496,400.-
บาท เบกิจ่ายแลว้ 465,200.-บาท คงเหลอื 31,200.-บาท 
 3. ค่าใชจ้่ายในการอบรม “เรื่องคุณธรรม จรยิธรรม ธรรมาภบิาล เพือ่ส่งเสรมิการปฏบิตังิาน
ภายในองคก์ร” จ านวน 112,600.-บาท เบกิจ่ายแลว้ทัง้จ านวน 
 4. ค่าใชจ้่ายในการอบรม”เรื่องมอือาชพีในการพฒันาตลาดตามสขุลกัษณะ ดา้นสขุาภบิาลอาหาร 
และสิง่แวดลอ้ม” จ านวน 113,800.-บาท เบกิจา่ยแลว้ 96,650.-บาท คงเหลอื 17,150.-บาท 
 5. ค่าใชจ้่ายในการอบรม “เรื่องกลยุทธใ์นการมอบหมายงาน การควบคุมงานและการตดิตามงาน” 
จ านวน 60,800.-บาท เบกิจ่ายแลว้ 50,000.-บาท คงเหลอื 10,800.-บาท 
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 6. ค่าใชจ้่ายในการจดักจิกรรมต่าง ๆของตลาดธนบุร ีจ านวน 600,000.-บาท เบกิจ่ายแลว้ 
549,050.-บาท คงเหลอื 50,950.-บาท 
หมวดรายจ่ายอื่น ไดด้ าเนินการเบกิจา่ยแลว้เสรจ็ภายในปีงบประมาณ 2561   
 4.กองอ านวยการตลาดนัดกรงุเทพมหานคร 
 กองอ านวยการตลาดนดักรุงเทพมหานครไดร้บัจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - รายรบั (จากแผงคา้ สญัญาใหส้ทิธใิชพ้ืน้ที ่และประเภทอื่น ๆ) จ านวน 29,514,000.-บาท 
มคี่าใชจ้า่ย (คา่จา้งลกูจา้ง ค่าตอบแทน คา่สาธารณูปโภค ค่าเงนิสวสัดกิาร ค่าใชจ้่ายอื่น และค่าครภุณัฑ์
ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง) จ านวน 54,462,000.-บาท ค่าใชจ้า่ยสงูกว่ารายรบัจ านวน 24,948,000.-บาท 
 ความคบืหน้าในการใชจ้า่ยงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 - ประมาณการปีงบประมาณ 2561 จ านวน 54,462,000.-บาท ค่าใชจ้่ายปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 61,939,853.14 คดิเป็นรอ้ยละ 113.7 
หมายเหต ุ
 1. ค่าจา้งประจ าเพิม่ขึน้ เนื่องจากมกีารเบกิจา่ยตกเบกิค่าจา้งประจ า เบกิเพิม่ยอ้นตัง้แต่ 1 
มกราคม 2555-30 กนัยายน 2560 จ านวน 80 ราย เป็นเงนิ 9,107,139.91 บาท 
 2. ค่าจา้งชัว่คราวเพิม่ขึน้ เนื่องจากมกีารเบกิจา่ยตกเบกิเงนิเพิม่การครองชพีลกูจา้งชัว่คราวตัง้แต่ 
1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2559 จ านวน60 ราย เป็นเงนิ 1,565,380.63 บาท 
 3. ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เพิม่ขึน้ เนื่องจากมกีารเบกิจา่ยค่าขึน้ศาลในการด าเนินคดแีละค่าธรรมเนยีม
เป็นเงนิ 331,860.-บาท 
 
 
 
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 - กองอ านวยการตลาดนดักรุงเทพมหานครจะตอ้งมกีารปรบัปรุงโครงสรา้ง และออกขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานครว่าดว้ยการพาณิชยม์ารองรบั โดยการควบรวมกบัส านกังานตลาดกรุงเทพมหานคร 
 
 13. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานเขต 
  1. ตดิตามความคบืหน้าการใชง้บประมาณในภาพรวมรายไตรมาส 
  2. ตดิตามรายจา่ยในการซอ่มแซมบ ารุงรกัษา และปรบัปรุง ถนน ตรอก ซอย ในความ
รบัผดิชอบของส านักงานเขต 
  3. ตดิตามการสรา้งเขือ่น คสล. การขุดลอกคคูลอง 
  4. ตดิตามค่าใชจ้่ายในการจา้งเหมาเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั ดูแลทรพัยส์นิและ
ความปลอดภยั 
  5. ตดิตามค่าใชจ้่ายปรบัปรุงอาคารส านักงานเขตสะพานขา้มคลอง อาคารเรยีน 
  6. ตดิตามค่าใชจ้่ายโครงการว่ายน ้าเป็นเล่นน ้าปลอดภยั 
  7. ตดิตามค่าใชจ้่ายโครงการศูนยส์ง่เสรมิการบรหิารเงนิออมครอบครวัและแกไ้ขปัญหา
หนี้สนิกรุงเทพมหานคร  
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  8. ตดิตามการใชจ้า่ยในการจา้งครูสอนภาษาตา่งประเทศ 
  9. ตดิตามการด าเนนิงานของบา้นหนังสอืลานกฬีา และพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่
กรุงเทพมหานคร 
  10. ตดิตามการจดัหาอาหารเชา้ และอาหารกลางวนัของโรงเรยีน 
  11. ตดิตามการจดัเกบ็รายได ้เปรยีบเทยีบกบัประมาณการทีต่ัง้ไว้ 
  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1. บา้นหนังสอื 
   (1) อาสาสมคัรไม่เขา้ใจวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการบา้นหนังสอื จงึจดักจิกรรม     
  ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ท าใหข้าดประสทิธภิาพในการใชจ้่าย
งบประมาณ 
   (2) มผีูม้าใชบ้รกิารน้อยมากในแต่ละช่วงเวลา 
   (3) ทีต่ัง้ไม่เหมาะสม ไมอ่ยู่ในพืน้ทีท่ีเ่ป็นสาธารณะ ไม่เอื้อตอ่การใชบ้รกิารของ
   ประชาชนทัว่ไป บางแห่งอยูไ่กลชุมชน 
   (4) มกีารจดัหาหนังสอืเพิม่ทกุปีในวงเงนิสงูทุกปี ทัง้ทีบ่า้นหนังสอืมพีืน้ทีจ่ ากดั 
  หนังสอืทีห่ามาใหม่ไม่ไดม้กีารจดัวางบนชัน้หนงัสอืใหเ้หมาะสมกบัการใชป้ระโยชน์ อกีทัง้
  แนวทางในการคดัเลอืกหนังสอืทีจ่ะจดัหาของแต่ละแห่ง ไมม่หีลกัเกณฑท์ีช่ดัเจน 
   (5) การด าเนินการตัง้บา้นหนังสอืไม่มเีป้าหมายในการด าเนนิการในแต่ละปีไว ้ท า
ใหไ้ม ่  มทีศิทางส าหรบัการด าเนินการของเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 
   (6) สภาพบา้นหนังสอืและวสัดุอุปกรณ์ช ารุดทรดุโทรม 
   (7) บา้นหนังสอืบางแห่งตัง้อยู่บนพืน้ทีข่องหน่วยงานอืน่ อาจมปัีญหาเมื่อครบ
สญัญา  ในการใชพ้ืน้ที ่
  2. ลานกฬีา 
   มทีัง้สิน้ 1,142 ลาน ประกอบดว้ยลานกฬีาประเภท  A จ านวน 130 ลาน ลาน
กฬีา  ประเภท B จ านวน 118  ลาน ลานกฬีาประเภท  C จ านวน 824 ลาน  
   (1) หลายแห่งอยู่ในพืน้ทีปิ่ด เช่น พืน้ทีข่องส่วนราชการ ท าใหป้ระชาชนทัว่ไปไม่
  สามารถเขา้ไปใชไ้ด ้
   (2) บางแห่งใชพ้ืน้ทีล่านกฬีาหลายวตัถุประสงค ์เช่นใชพ้ืน้ทีเ่ป็นทีจ่อดรถในเวลา
  กลางวนั 
   (3) ลกัษณะของลานกฬีาไม่เหมาะทีจ่ะใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้ 
   (4)บางพืน้ทีไ่มม่สีภาพเป็นลานกฬีา รวมทัง้อุปกรณ์กฬีาทีต่ดิตัง้ไวช้ ารุดเสยีหาย
ใช ้  การไมไ่ดเ้ป็นจ านวนมาก  สภาพพืน้มเีศษหนิ เศษแกว้แตก เตม็พืน้ที ่ท าใหไ้ม่สามารถ
เขา้ไปใช ้  อุปกรณ์กฬีาได ้
   (5) บางแห่งไม่มกีารจดัพืน้ทีใ่หเ้ป็นลานกฬีาเป็นระยะเวลานานแลว้ แต่
ผูร้บัผดิชอบยงั  ไม่ยกเลกิ 
   (6) บางแห่งไม่มป้ีายบอกว่าเป็นพืน้ทีล่านกฬีาของกรุงเทพมหานคร 
   (7) กจิกรรมในการด าเนินการ ไม่สนับสนุนใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทีก่ าหนดไว้ 
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  3. พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานคร 
   มทีัง้สิน้ 25 แห่ง ใน 23 พืน้ทีเ่ขต  
    (1) บางแห่งไม่มป้ีายบอกทาง 
    (2) พพิธิภณัฑม์พีืน้ทีค่บัแคบไมม่ลีกัษณะพพิธิภณัฑ ์ 
    (3) มผีูเ้ยีย่มชมนอ้ยมาก 
    (4) สถานทีต่ัง้อยู่ในโรงเรยีน หรอืสถานทีข่องสว่นราชการอื่นท าใหม้ขีอ้จ ากดัใน
การ  เขา้ถงึ  

  4. ควรปรบัแนวทางในการบรหิารงบประมาณ กรณีหน่วยงานทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณ
ไปแลว้ และมงีบประมาณคงเหลอื โดยใหโ้อกาสหน่วยงานนัน้น างบประมาณส่วนทีเ่หลอืดงักลา่วไปใชใ้น
โครงการอืน่ๆ ทีม่คีวามจ าเป็นแทนการสง่คนืเขา้งบกลาง 
  5. ควรเพิม่ความเขม้งวดในการตรวจรบั และควบคุมงาน กรณีทีคู่่สญัญาเสนอราคาต ่า
กว่าราคากลางเป็นจ านวนมากเพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิความเสยีหายแก่กรุงเทพมหานคร กรณีทีผู่ร้บัจา้งไม่
ด าเนินการตามสญัญา 
  6. แนวทางในการด าเนินการจดัหาอาหารเชา้ และอาหารกลางวนั ยงัมคีวามแตกต่างใน
การด าเนินการจดัหาของแต่ละโรงเรยีน เนื่องจากยงัไม่มกีารก าหนดแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจน หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งควรพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข การก าหนด TOR ควรระบุใหช้ดัเจนเกีย่วกบัคุณภาพของอาหาร 
เพื่อจะไดต้รวจสอบไดว้่าการด าเนินการของผูร้บัจา้งไดจ้ดัหาวตัถุดบิทีม่ปีรมิาณ และคุณภาพตามที่
ก าหนดไวห้รอืไม่ 
  7. ควรมกีารตรวจสอบขอ้มูลเกีย่วกบัคุณสมบตัคิรูสอนภาษาต่างประเทศ พบว่าบางส่วน
ทีจ่า้งไม่ใช่ผูท้ีม่อีาชพีครูโดยตรง เป็นนกัท่องเทีย่ว ซึง่จะเป็นผลใหก้ารสอนไม่มีคุณภาพ 
  8. ควรมกีารควบคมุตรวจสอบการด าเนินงานของผูร้บัจา้งในการขุดลอกคลองอย่าง
ใกลช้ดิ เพือ่ใหผ้ลงานของผูร้บัจา้งเป็นไปตามสญัญา 
  9. ไม่ไดก้ าหนดผลสมัฤทธิข์องโครงการว่ายน ้าเป็นเล่นน ้าปลอดภยัไวใ้หช้ดัเจน ท าใหไ้ม่
ทราบว่าการเรยีนการสอนมผีลสมัฤทธิห์รอืไม่ จงึควรก าหนดเป้าหมาย และการตดิตามประเมนิผล
โครงการไวใ้หช้ดัเจน 
  10. กรณีไดร้บัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลส าหรบัโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครไดห้กัไวเ้ป็นค่าสาธารณูปโภค 40 เปอรเ์ซน็ต์ ท าใหม้งีบประมาณในการพฒันาคุณภาพ
การศกึษาไม่เพยีงพอ ควรสนับสนุนงบประมาณการศกึษาใหแ้ก่โรงเรยีนเตม็จ านวน เช่นเดยีวกบัโรงเรยีน
ในสงักดัส่วนราชการอื่น 
  11. การก าหนดงบประมาณในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาถนน ตรอก ซอย และสิง่
สาธารณประโยชน์ไวเ้ขตละ3,000,000.- บาท เท่ากนัทกุเขต ในสภาพความเป็นจรงิ แต่ละเขตมคีวาม
จ าเป็นในการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนไม่เท่ากนั แตกต่างกนัตามขนาดพืน้ทีเ่ขต จ านวน
ประชากร สภาพของพืน้ที ่จงึควรก าหนดการจดัสรรงบประมาณโดยวธิอีื่นทีเ่หมาะสม เพื่อใหส้ามารถ
แกไ้ขปัญหาในแต่ละพืน้ทีไ่ดร้วดเรว็ทนัเหตุการณ์ 
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  12. การด าเนินการโครงการต่าง ๆ ในความรบัผดิชอบของส านักงานเขต ยงัไมม่ีการ
ประเมนิผลสมัฤทธิแ์ละความคุม้คา่ จงึไม่มขีอ้มลูทีจ่ะสะทอ้นใหท้ราบว่าโครงการเหล่านัน้มผีลสมัฤทธิ ์
ตามทีต่ัง้เป้าหมายไวห้รอืไม่ ควรด าเนินการต่อ แกไ้ข หรอืยกเลกิ 
  13. การตัง้เป้าหมายใหส้ านกังานเขตจดัเกบ็รายไดโ้ดยน ายอดการจดัเกบ็ปีทีผ่่านมาเป็น
ตวัตัง้ ซึง่ไม่ใช่ฐานภาษทีีแ่ทจ้รงิ ส านักการคลงัควรก าหนดเป้าหมายในการจดัเกบ็ใหเ้ป็นไปตามรายไดท้ี่
ควรจะเกบ็ไดจ้รงิตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้และควรเตรยีมความพรอ้มในการรองรบักฎหมายใหม่ทีจ่ะมผีล
ในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีผู่จ้ดัเกบ็รายได้ 
 
 
 
 
 
 
 


