ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ชื่อผลงาน: การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของกองระบบคลอง
2. ชวงระยะเวลาดําเนินการ: 1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
3.1 กฎหมายและระเบียบ
3.1.1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
3.1.2 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2533 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2536 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
3.1.3 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. 2533
3.1.
4 ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการกําหนดประเภทรายรับ-รายจายและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2540
3.1.5 ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน
และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555
3.1.
6 หนังสือสั่งการกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
3.1.
7 กฎหมาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติตาง ๆ และหนังสือสั่งการกรุงเทพมหานครที่
เกี่ยวของดานงบประมาณ การเงิน การคลัง
3.2 ความหมายและคําจํากัดความ
“งบประมาณรายจาย” หมายความวา จํานวนเงินสูงสุดที่อนุญาตใหจายหรือกอหนี้ผูกพันไดตาม
วัตถุประสงค และภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
“ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ของปหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน
ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ.ที่ถัดไปนั้นเปนชื่องบประมาณนั้น
“แผนงาน” หมายความวา แผนงานตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม
“งาน” หมายความวา งานตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม
“โครงการ” หมายความวา โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม
“หมวดรายจาย” หมายความวา วัตถุประสงคของรายจายของแตละงานหรือโครงการ
“รายจายของงานหรือโครงการ” คือ รายจายซึ่งกําหนดไวสําหรับงานหรือโครงการโดยเฉพาะ
ซึ่งจําแนกเปน 7 หมวด คือ 1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 2. หมวดคาจางชั่วคราว 3. หมวดคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ 4. หมวดคาสาธารณูปโภค 5. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 6. หมวดเงินอุดหนุน
และ 7. หมวดรายจายอื่น
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3.3.1 ความรูขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน Microsoft Word, Microsoft Excel และ
Power Point เปนตน เพื่อใชในการพิมพเอกสาร หนังสือตาง ๆ จัดทํารายงาน การนําเสนอ และจัดเก็บขอมูล
ที่เกี่ยวของ
3.3.2
ความรูเกี่ยวกับระบบเครือขายสารสนเทศ ( MIS2) เพื่อใชในการบันทึกขอมูลตาง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เชน การบันทึกคําขอตั้งงบประมาณ การขออนุมัติเงินประจํางวด การขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ และการจัดทํารายงาน เปนตน
3.4 หลักการและแนวคิด
3.4.1

ลักษณะของงบประมาณทีด่ ีและเปนประโยชนตอหนวยงานควรมีลักษณะ ดังนี้*
3.4.1.1 เปนศูนยรวมของเงินงบประมาณทั้งหมด ปกติการใชจายเงินงบประมาณควรจะ
ใชจายและพิจารณาจากศูนยหรือแหลงรวมเดียวกันทั้งหมด จึงไมควรแยกการพิจารณางบประมาณไวในหลาย ๆ จุด
หรือหลายครั้ง ซึ่งจะกอใหเกิดการพิจารณาที่ตางกันและไมยุติธรรม
3.4.1.2 มีลักษณะของการพัฒนาเปนหลัก งบประมาณที่ดีควรจะมีการดําเนินการจัดสรร
โดยยึดหลักการพัฒนาเพื่อใหเกิดความกาวหนาเปนหลัก ทั้งนี้เนื่องจากมีงบประมาณจํากัด จึงควรมีการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตามหลักการพัฒนาที่ดีวาดานไหนควรมากอนหลัง ตามสถานการณและความจําเปน
3.4.1.3 การกําหนดเงินตองสอดคลองกับปจจัยในการทํางาน การจัดงบประมาณในแผนงาน
ตองมีความเหมาะสมใหงานนั้น ๆ สามารถจัดทํากิจกรรมไดบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว หรืออีกนัยหนึ่ง คือการ
กําหนดเปาหมายหรือผลที่จะไดรับตองสอดคลองกับงบประมาณตามความเปนไปได
3.4.1.4 มีลักษณะที่สามารถตรวจสอบได หรือเปนเครื่องมือที่จะใชตรวจสอบการบริหารงาน
ของหนวยงานได การจัดงบประมาณในแผนงาน ควรมีรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ อยางพอเพียงและเกิดเปผลน
รูปธรรม
3.4.1.5 มีระยะการดําเนินงานที่เหมาะสม ตามปกติงบประมาณที่ดีควรมีระยะเวลา
เหมาะสมตามสถานการณ ไมสั้นไมยาวเกินไป โดยทั่วไปจะใชระยะเวลาประมาณ 1 ป การเริ่มตนใช
งบประมาณจะเริ่มในเดือนขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละหนวยงาน เชน งบประมาณแผนดินเริ่มเดือน
ตุลาคม ถึงเดือนกันยายนของปถัดไป งบประมาณเงินรายไดของสถานศึกษาใชตามปการศึกษา เปนตน
3.4.1.6 มีลักษณะชวยใหเกิดการประหยัด ในการทํางบประมาณควรพยายามใหการใช
จายเงินตามโครงการตาง ๆ ไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวยโดยพยายามไมใหมีการใชจายเกินความจําเปนฟุมเฟอย
หรือเปนการใชจายที่สูญเปลาไมเกิดประโยชนคุมคา
3.4.1.7 มีลักษณะชัดเจน งบประมาณที่ควรมีความชัดเจน เขาใจงายเนนถึงความสําคัญ
แตละโครงการไดดีไมคลุมเคลืองายตอการพิจารณาวิเคราะหและเปนประโยชนตอผูนําไปปฏิบัติดวย
3.4.1.8 มีความถูกตองและเชื่อถือได งบประมาณที่ดีจะตองเปนงบประมาณที่มีความ
ถูกตองทั้งในรายละเอียดทั้งในดานตัวเลขและรายละเอียดของโครงการตาง ๆ หากงบประมาณมีขอบกพรองใน
* ที่มา : ดร.ณรงค สัจพันโรจน, การอนุมัติและบริหารงบประมาณแผนดิน ทฤษฎีและปฏิบัต.ิ 2538 น.2-3

-3ดานความถูกตอง ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรือความไมรอบคอบก็ตามอาจเกิดผลเสียหายขึ้นไดและ
ตอไปงบประมาณอาจไมไดรับความเชื่อถือ
3.4.1.9 จะตองเปดเผยได งบประมาณที่ดีจะตองมีลักษณะที่สามารถจะเปดเผยแกสาธารณะ
หรือผูเกี่ยวของทราบได ไมถือเปนความลับ เพราะการเปดเผยเปนการแสดงถึงความบริสุทธิ์และโปรงใสในการ
บริหารหนวยงาน
3.4.1.10 มีความยืดหยุน งบประมาณที่ดีควรจะมีความยืดหยุนไดตามความจําเปนหาก
จัดวางงบประมาณไวอยางเครงครัดจนขยับไมได อาจจะกอใหเกิดความไมคลองตัวในการทํางาน เพราะลักษณะ
ของการงบประมาณเปนการวางแผนการทํางานในอนาคต ซึ่งอาจมีสถานการณอื่นมากระทบทําใหการบริหาร
งบประมาณผิดพลาด และอยางไรก็ตามถามีความยึดหยุนมากก็อาจเกิดปญหาการใชงบประมาณที่ไมมี
ประสิทธิภาพ
3.4.1.11 มีความเชื่อถือไดในแงความบริสุทธิ์ งบประมาณที่ดีตองสามารถตรวจสอบได
เพื่อปองกันการทุจริตซึ่งจะชวยใหเกิดความเชื่อถือไดประหยัดและตรงตามวัตถุประสงค
3.4.2

ประโยชนของระบบงบประมาณแบบแผนงาน (Program Budgeting หรือ PPB)

ระบบงบประมาณแบบแผนงาน เปนระบบงบประมาณที่ชวยใหการจัดสรรทรัพยากรอัน
จํากัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แสดงใหเห็นผลประโยชนหลายประการ ดังนี้
3.4.2.1 โครงสรางของระบบเอื้อตอการจัดสรรทรัพยากรอันเปนไปโดยประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เนื่องจากมีการวิเคราะหอยางเปนระบบกอนการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร
3.4.2.2 โครงสรางของระบบเอื้อตอการประเมินผลสําเร็จของงาน เนื่องจากมีการกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายของงาน/โครงการที่ชัดเจน ซึ่งจะชวยใหการวัดความสําเร็จของงาน/โครงการเปนไปไดงายขึ้น
3.4.2.3 การจัดโครงสรางแผนงานในระบบงบประมาณแบบแผนงานชวยใหเห็นภาพรวม
ของแผนงาน งาน/โครงการ ในแตละดานและสัดสวนของงบประมาณที่จัดสรรไดแตละดาน
3.4.2.4 แนวความคิดของระบบที่เนนผลสําเร็จของงานมากกวารายการใชจายชวยใหการ
บริหารงบประมาณคลองตัวขึ้น
3.4.2.5 แนวคิดในการโยกยายทรัพยากร ไมวาจะเปนตัวเงินหรือบุคลากร เพื่อนําไปใช
งาน/โครงการ หรือกิจกรรมที่เกิดประโยชนสูงสุดเปนผลใหสามารถยุบเลิกหรือชะลอการดําเนินงานบางกิจกรรม
ที่เห็นวาไมไดผลลงได
3.4.2.6 การประมาณการคาใชจายตลอดอายุของโครงการ ทําใหทราบภาระผูกพันดาน
งบประมาณ
3.4.2.7 การกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบแผนงาน งาน/โครงการ ในโครงสรางแผนงาน
ชวยใหเห็นความซ้ําซอนของงานที่ดําเนินงานโดยหลายหนวยงานไดชัดเจน
กรุงเทพมหานคร ใชรูปแบบงบประมาณแบบแผนงาน (
PPB) ตั้งแตงบประมาณประจําป 2526
เปนตนไป ดวยเหตุผลประการที่หนึ่งเนื่องจากงบประมาณแผนงานเปนวิธีงบประมาณที่จะเชื่อมโยง ระหวาง
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ซึ่งสามารถแสดงทั้งเปาประสงคที่มุงถึงประโยชนของประชาชนและสามารถแสดงแผนงานพรอมดวยวัตถุประสงค
ที่จะดําเนินการไปสูผลประโยชนนั้นดวย
4. สรุปสาระสําคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 สรุปสาระสําคัญของเรื่อง
งบประมาณเปนเครื่องมือในการควบคุมงานของผูบริหารในการบริหารงานใหเปนไปตามนโบบายของ
กรุงเทพมหานครและสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางทั่วถึงสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการ
บริหารงบประมาณคือการจัดทํางบประมาณใหมีประสิทธิภาพ สามารถใชจายงบประมาณที่มีอยูอยางประหยัด
และคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด
กองระบบคลอง มีหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนโครงการตาง ๆ เกี่ยวกับการบํารุงรักษาคลอง
การปรับปรุงขุดลอกคลอง การบํารุงรักษาแหลงรับน้ํา ตลอดจนการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูขอรับการประเมินมีหนาที่ในการดําเนินการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
ของกองระบบคลองให เปนไปตามแผนที่กําหนดไว ซึ่งการจัดทํางบประมาณของ กองระบบคลอง ไดดําเนินการ
ใหเปนไปตามเปาหมายที่กรุงเทพมหานครกําหนด ดังนี้
4.1.1 จัดทํางบประมาณรายจายประจําปใหเปนไปตามหลักเกณฑทั่วไปที่กรุงเทพมหานคร
กําหนด
4.1. 2 การจัดทํางบประมาณรายจายตามแผนงาน/งาน/โครงการ อยางถูกตอง เหมาะสมและ
ประหยัด
4.1.3 การจัดทํางบประมาณ รายจายประจําปเปนไปอยางเรียบรอย ถูกตอง และจัดสงสํานัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร ตามปฏิทินที่สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครกําหนด
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปมีขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้
4.2.
1 หนวยงานไดรับปฏิทินงบประมาณรายจายประจําป หลักเกณฑทั่วไป แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และกําหนดวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําป จากสํานัก
งบประมาณกรุงเทพมหานครแลว ใหหนวยงานพิจารณาวางแผนจัดตั้งงบประมาณตาม แผนงาน/งาน/โครงการ
อยางเหมาะสมและประหยัด
4.2.2 กองระบบคลอง จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปใหเปนไปตามหลักเกณฑ
แนวทางปฏิบัติที่กรุงเทพมหานครกําหนด สงใหกลุมงานการคลัง สํานักงานเลขานุการ สํานักการระบายน้ํา
เพื่อรวบรวมสงสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ภายในวัน เวลาตามปฏิทินที่กรุงเทพมหานครกําหนด
4.2.3
ฝายบริหารงานทั่วไป กองระบบคลอง บันทึกขอมูลและประมวลผลคําขอตั้งงบประมาณ
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กรุงเทพมหานคร
4.2.4 การเสนอขอตั้งงบประมาณบางหมวดรายจาย ประจําป ตองแนบเอกสารประกอบคําขอ
งบประมาณใหครบถวน ดังนี้
4.2.4
.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา แนบสําเนาฎีกาเงินเดือนและคาจาประจํ
ง าเดือน
สุดทาย
4.2.4.2 หมวดคาจางชั่วคราว แนบสําเนาอนุมัติอัตราลูกจางชั่วคราว ในปปจจุบัน ที่ไดรับ
อนุมัติจางจากปลัดกรุงเทพมหานครแลว
4.2.4.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ประเภทคาตอบแทน รายการคาอาหารทําการ
นอกเวลา ราชการ แนบแผนปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ประจําป รายการคาวัสดุยาน พาหนะ คาซอมแซม
ยานพาหนะ และคาน้ํามันเชื้อเพลิง แนบรายการครุภัณฑที่เกี่ยวของพรอมคํานวนงบประมาณในอัตราตาม
หลักเกณฑการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณที่กรุงเทพมหานครกําหนด
4.2.4 .4 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง แนบเอกสารประกอบ ดังนี้
4.2.4.4.1
คาครุภัณฑ กรณีไมมีราคามาตรฐานของสํานักงบประมาณกําหนดให
แนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ S( pecification) ใบเสนอราคาจากทองตลาดอยางนอย 3 ราย และแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (แบบ ง.202)
4.2.4.4.2
คาที่ดินและสิ่งกอสราง แนบแผนผัง ใบประมาณราคา แบบแปลน
ภาพถาย แผนทีแ่ ละแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน (แบบ ง.202)
5. ผูรวมดําเนินการ (ถามี) - ไมมี –
6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
ผูขอประเมินไดรับมอบหมาย ใหมีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดานงบประมาณ ของกองระบบคลอง
จึงไดศึกษาและดําเนินการตามขั้นตอนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการอยางถูกตอง รวดเร็ว ใหเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด การจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปโดยสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จะกําหนดปฏิทินงบประมาณ แนวทางและหลักเกณฑทั่วไปใน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปใหหนวยงานถือปฏิบัติ ซึ่งการจัดทํางบประมาณ รายจายประจําป จะเริ่ม
ดําเนินการลวงหนากอนขึ้นปงบประมาณใหม โดยมีขั้นตอนการดําเนินการโดยสรุป ดังนี้
6.1 กองระบบคลอง ไดรับปฏิทินงบประมาณ แนวทางและหลักเกณฑทั่วไปในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ
6.2 เวียนแจงปฏิทินงบประมาณ แนวทางและหลักเกณฑทั่วไปในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ ใหกลุมงานตาง ๆ ในสังกัดกองระบบคลองทราบเพื่อ ดําเนินการศึกษา วางแผน จัด ทํา
และสงขอมูลของบประมาณรายจายประจําป
6.
3 ใหคําแนะนําแกเจาหนาที่ ของแตละกลุมงานใหดําเนินการจัดสงขอมูลการขอตั้ งงบประมาณ
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ที่
กรุงเทพมหานครกําหนด
6.4 ดําเนินการและ
ตรวจสอบขอมูลคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปจากกลุมงาน และรวบรวม
สรุปในภาพรวมของกองระบบคลอง โดยจัดทําเอกสารคําขอตั้งงบรายจายประจําป โดยแบงเปนประเภท
งบดําเนินการและงบลงทุน โดยสรุป ดังนี้
6.4.
1 งบดําเนินการ ประกอบดวย
6.4.1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา โดยดําเนินการ ตรวจสอบและรวบรวมขอมูล
การขอตั้งงบประมาณจากกลุมงานใหเปนไปตามหลักเกณฑทั่วไปในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
และดําเนิน การจัดทําขอมูลการขอตั้ง งบประมาณ ในภาพรวม กองระบบคลอง ตามแบบคํา ของบประมาณ
รายจายประจําป ประเภทเงินเดือนขาราชการ จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป ตามแบบ ง.104
และรายการคาจางประจํา จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป ตามแบบ ง.105
6.4.1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ดําเนินการขอตั้งงบประมาณตามอนุมัติอัตราจางที่ไดรับ
อนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานครในปปจจุบัน และคํานวณคาจางตามหลักเกณฑทั่วไปในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป ตามแบบ ง.106 และแนบเอกสารสําเนาอนุมัติ
อัตราจางประกอบการพิจารณา
6.4.1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ซึ่งประกอบดวยรายจายประเภทคาตอบแทน
ใหแนบแผนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ คํานวณคาตอบแทนพิเศษ พรอมแนบรายชื่อของขาราชการและ
ลูกจางประจํา ที่ไดรับเงินเดือนและคาจางเต็มขั้น และเงินประจําตําแหนง รายจายประเภท คาใชสอย เชนคา
ซอมแซมยานพาหนะโดยแนบจํานวนยานพา หนะ คํานวณอัตราตามหลักเกณฑที่กําหนด เงินประกันสังคม
คํานวณจากอัตราคาจางชั่วคราวและอัตราเงินประกันสังคม คาเครื่องแตงกาย คํานวณใหตามหลักเกณฑที่
กําหนด พรอมแนบรายชื่อผูมีสิทธิไดรับ และรายจายประเภทคาวัสดุเชนคาน้ํามันเชื้อเพลิง คํานวณจากจํานวน
ยานพาหนะของกองระบบคลองกับอัตราคาน้ํามันเชื้อเพลิงตามที่กําหนด เปนตน โดยตรวจสอบและจัดทํา
ขอมูลใหเปนไปตามหลักเกณฑทั่วไปในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และจัดพิมพขอมูลการขอตั้งใน
ภาพรวม กองระบบคลอง จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป ตามแบบ ง.107
6.4.1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ประกอบดวย คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท และ
คาไปรษณีย การจัดตั้งตามสถิติรายจายในปที่ผานมา โดยแนบขอมูลรายการหมายเลขโทรศัพท มาตรวัดน้ประปา
ํา
และมิเตอรไฟฟาประกอบการพิจารณา และจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามแบบ ง.107
6.4.1.5 หมวดรายจายอื่น เปนรายจายซึ่งไมเขาลักษณะรายจายหมวดหนึ่งหมวดใด
ดําเนินการ ดังนี้
6.4.1.5.1 รายการที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติใหกองระบบคลอง
ยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครเพื่อดําเนินการตามโครงการเรงดวนในปงบประมาณ 2557-2559 ใหตั้ง
งบประมาณชดใชเงินยืมเงินสะสมในหมวดรายจายอื่นใหครบถวนในปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560
โดยเฉพาะรายการที่ไดกอหนี้ผูกพันแลวกอนวันที่ 1 มกราคม ของปที่ขอตั้งงบประมาณ ดําเนินการ โดย
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งบประมาณรายจายประจําป ตามแบบ ง.107
6.4.1.5.2
รายการโครงการตามภาระหนาที่และโครงการอบรมสัมมนาใหแนบ
เอกสารโครงการฯ และเอกสารตาง ๆ เชน แผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประกอบโครงการฯ แบบฟอรมขอ
ฝกอบรมสัมมนา เปนตน และจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป ตามแบบ ง.107
6. 4.2 งบลงทุน ประกอบดวยหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
6.4.2. 1 คาครุภัณฑ ดําเนินการโดยตรวจสอบขอมูลการขอตั้งงบประมาณ เอกสาร
ประกอบการขอตั้ง เชน แนบแผน การปฏิบัติงานและการใชจายเงิน (แบบ ง 202) กรณีครุภัณฑที่มีราคา
มาตรฐาน ใหตั้งตามราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณกําหนด กรณีไมมีราคามาตรฐาน แนบคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑนั้น ๆ พรอม
ใบเสนอราคาจํานวน 3 ราย กรณีจัดซื้อเพื่อทดแทนของเดิมที่ ไดรับอนุมัติ จําหนาย ใหแ นบหนังสืออนุมัติ
จําหนาย และจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป ตามแบบ ง.108
6.4.2.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายการ โดยตรวจสอบขอมูลการขอตั้งงบประมาณ
เอกสารประกอบการขอตั้ง เชน แผนปฏิบัติงานและการใชจายเงิน (แบบ ง. 202) ใบประมาณราคา แผนที่ ผัง
บริเวณการกอสราง รูปภาพ และจัดทําเอกสารการขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป ตามแบบ ง.109
6.4
.2.3 โครงการผูกพันงบประมาณดําเนินการ ดังนี้
6.4
.2.3.1 โครงการตอเนื่อง (เกา) ดําเนินการ โดยตรวจสอบขอมูล เอกสารการ
ขอตั้งงบประมาณ เชน แผน การปฏิบัติงานและการใชจายเงิน (แบบ ง . 202) แผนที่ ผังบริเวณการกอสราง
รูปภาพ ตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่ขอตั้งงบประมาณประจําปพรอมแนบ เอกสารประวัติการเบิกจายเงิน
และจัดทําเอกสารการขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป ตามแบบ ง.109
6.4
.2.3.2 โครงการตอเนื่องใหม ใหแนบรายละเอียดโครงการ
แผน การ
ปฏิบัติงานและการใชจายเงิน (แบบ ง . 202) ตรวจสอบวงเงินขอตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑการตั้ง
งบประมาณขั้นต่ําในปงบประมาณแรกสําหรับโครงการใหมของกองระบบคลอง คือ ระยะเวลาโครงการ 2 ป
ตั้งงบประมาณปแรกไมนอยกวา 40% ระยะเวลาโครงการ 3-4 ป ตั้งงบประมาณปแรกไมนอยกวา 20% และ
ระยะเวลาโครงการ 5 ปขึ้นไป ตั้งงบประมาณปแรกไมนอยกวา 10%
6.5 จัดทําเอกสารสรุปคําของบประมาณประเภทงบดําเนินการ และงบลงทุนในภาพรวมของกอง
ระบบคลอง ตามแบบ ง.102 เสนอผูอํานวยการกองระบบคลองพิจารณา จัดลําดับความสําคัญเบื้องตน เพื่อ
เสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณระดับสํานักพิจารณาตอไป
6.
6 จัดทําเอกสารสรุปคําของบประมาณรายจายและงบประมาณรายจายลวงหนา 3 ป และจําแนก
ประเภทรายจาย ตามแบบ ง.110-ง.113 โดยใชวงเงินจากเอกสารคําของงบประมาณรายจายประจําป ตาม
แบบ ง.104-109
6.7 รวบรวมเอกสารคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป โดยจัดทําเปนรูปเลมของกองระบบคลอง
โดยแบงเปน 2 ชุด ชุดแรกประกอบดวยเอกสารคําของบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางหมวดคาจาง

-8ชั่วคราว หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจายอื่น
ชุดที่สองประกอบดวยเอกสารคําของบประมาณหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และเอกสารสรุปคําขอ
งบประมาณรายจายและงบประมาณรายจายลวงหนา 3 ป แบบ ง 110-ง.113 จัดสงกลุมงานการคลัง สํานัก
การระบายน้ํา เพื่อรวบรวมสงสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครตามวันและเวลาที่กําหนด
6.8 บันทึกขอมูลคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป ในระบบคอมพิวเตอร MIS 2 ดังนี้
6.8.1
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา หมวดคาจางชั่วคราว หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ หมวดคาสาธารณูปโภค บันทึกขอมูลทุกรายการผานระบบคําขอตั้งงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใน
ระบบ MIS 2
6.8.2 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง หมวดรายจายอื่น บันทึกขอมูล ตามคําขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป พรอมรายละเอียดเนื้องานทุกรายการผานระบบคําขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปในระบบ MIS 2
6.9 จัดทําขอมูลและรวมรวมเอกสารเพื่อ ประกอบคํา ชี้แจงตอสภากรุงเทพมหานคร จัดสง กลุมงาน
การคลัง เพื่อรวบรวมสงสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย เหตุผลความจําเปนของงบประมาณ
แตละงาน/โครงการ ที่มาของตัวเลขแตละหมวดรายจาย ประเภทและรายการ เชน
6.9.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จัด เตรียมขอมูลชี้แจงคาอาหารทําการนอกเวลา
ราชการ รายละเอียดงานที่ทําระยะเวลา จํานวนเจาหนาที่ ที่จะปฏิบัติงานลวงเวลา คาซอมแซมยานพาหนะ
เตรียมขอมูลจํานวนยานพาหนะ จําแนกตามประเภทและอายุการใชงาน คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและคา
น้ํามันหลอลื่น เตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนยานพาหนะ และอัตราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ เปนตน
6.9.2 คาครุภัณฑ เตรียมขอมูลจํานวนครุภณ
ั ฑเดิมที่มีอยู อายุการใชงาน อนุมัติจําหนาย เปนตน
6.9.3 คาที่ดินและสิ่งกอสรางประเภทรายการ เตรียม ขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการ
ดําเนินงาน ภาพถาย แผนที่ ระยะเวลาการดําเนินงาน ความพรอมในการดําเนินงานแตละขั้นตอน
6.9.4 โครงการตอเนื่องหรือโครงการผูกพันงบประมาณ เตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เบิกจายงบประมาณ ผลงาน แผนการดําเนินการและงานที่จะทําและงบประมาณที่ตองใชในปขอตั้ง
งบประมาณ รวมทั้งขอมูลงบประมาณที่จําเปนตองใชในปตอไป เปนตน
7. ผลสําเร็จของงาน
สามารถจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปอยางถูกตอง ตามแนวทางและหลักเกณฑ
ทั่วไปในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และสามารถดําเนินการเสร็จเรียบรอยตามปฏิทินการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปตามที่กรุงเทพมหานครกําหนด
8. การนําไปใชประโยชน
8.1 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป เปนไปตามแนวทางที่กรุงเทพมหานครกําหนด อยาง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประหยัด สามารถใชทรัพยากรที่มีอยางคุมคา สามารถพัฒนากรุงเทพมหานคร
ใหมีความกาวหนา เปนไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556-2575)

-98.2 การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สามารถชวยในการแกไขปญหาความเดือ ดรอน
ของประชาชนไดอยางทั่วถึง
9. ความยุงยาก ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการ
9.1 เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานงบประมาณของกลุมงาน ยังขาดความรู ความเขาใจทําใหการขอตั้ง
งบประมาณไมเปนไปตามแนวทางและหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณของกรุงเทพมหานคร
9.2 การขอตั้งงบประมาณของกลุมงาน มีการแนบเอกสาร ขอมูล ประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณ
ไมถูกตอง ครบถวน
9.3 การจัดสงขอมูลคําขอตั้งงบประมาณของกลุมงานไมเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ทําให
ตองทวงถาม เกิดความลาชาในการตรวจสอบ รวบรวม และจัดทําคําขอตั้งงบประมาณในภาพรวมของหนวยงาน
9.4 การขอตั้งงบประมาณประเภทครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง ยังขาดการศึกษาและวางแผนการ
จัดทําขอมูล ทําใหขอมูลไมถูกตอง ครบถวนและเกิดการซ้ําซอน
9.5 การบันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอร ( MIS2) การประมวลผลขอมูลยังไม มีความคลองตัว
เครือขายขัดของบอยครั้ง
10.ขอเสนอแนะ
10.1 ควรมีการจัดอบรม และสงเสริมใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกคนเขารวมอบรมกับหนวยงานตาง ๆ
ทั้งภายนอกและภายในหนวยงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ประสบการณและความชํานาญในการทํางาน
ใหมากขึ้น
10.2 หัวหนากลุมงานกําชับเจาหนาที่ ดําเนินการตรวจสอบ และดําเนิน การใหเปนไปตามแนวทาง
และหลักเกณฑการขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป และตามปฏิทนิ งบประมาณอยางเครงครัด
10.3 การขอตั้งงบประมาณประเภทครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสรางควรมีการศึกษาและวางแผนการ
จัดทําขอมูล การสํารวจพื้นที่ ทําใหทราบขอมูลและปญหาอุปสรรค เปนการลดการของบประมาณซ้ําซอนและ
สามารถปรับแผนงานใหเขากับปญหาไดอยางชัดเจน
10.4 ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของกองระบบคลอง เพื่อดําเนินการศึกษา
พิจารณากลั่นกรองขอมูล เบื้องตน เพื่อใหการดําเนินการขอตั้งงบประมาณของกองระบบคลองเปนไปอยาง
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
10.5 ควรมีการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร MIS 2 ใหมปี ระสิทธิภาพ ความคลองตัวในการ
ประมวลผลขอมูลใหรวดเร็วยิ่งขึ้น
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................................
(นางพิชชาภา แสงอาภา)
ผูขอรับการประเมิน
............../.............../...............

-10ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)............................................................
(นางอินทราภรณ แสงอํานาจ)
(ตําแหนง) หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา
… ......./.............../...............
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)

(ลงชื่อ)............................................................
(นางวาสนา ศิลปเบ็ญจพร)
(ตําแหนง) ผูอํานวยการกองระบบคลอง
สํานักการระบายน้ํา
…......./.............../...............

ขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของนางพิชชาภา แสงอาภา
เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
(ตําแหนงเลขที่ กรบ.3) สังกัดฝายบริหารงานทั่วไป กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของกองระบบคลอง
หลักการและเหตุผล
งบประมาณเปนเครื่องมือที่สําคัญอยาง ยิ่งในการบริหารกรุงเทพมหานคร กองระบบคลอง สํานัก
การระบายน้ํา ไดรับงบประมาณรายจายประจําปเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนโครงการตาง ๆ เกี่ยวกับ
การบํารุงรักษาคลอง การปรับปรุงขุดลอกคลอง การบํารุงรักษาแหลงรับน้ํา ตลอดจนการปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร อยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหา และความเดือดรอน
ของประชาชน จากผลการดําเนินงาน การบริหารงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 255 9 กองระบบคลอง
ดําเนินการบริหารงบประมาณตามแนวทางการปฏิบัติงบประมาณประจําป ตามที่กรุงเทพมหานครกําหนด
การเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป ยังต่ํากวาเปาหมายที่กรุงเทพมหานครกําหนด และมีการกันเงินไว
เบิกจายเหลื่อมปในป พ.ศ. 25 60 สูงกวาที่กรุงเทพมหานครกําหนดไว ซึ่งถือเปนภาระหนี้ในปงบประมาณ
ตอไป ดวยเหตุนี้ กองระบบคลอง จึงตองพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกอหนี้ผูกพันและการเบิกจายเงิน
ลดการกันเงินเหลื่อมปใหเปนไปตามเปาหมายที่
กรุงเทพมหานครกําหนด
ผูขอรับการประเมินในฐานะผูปฏิบัติงานดานงบประมาณของ กองระบบคลอง ไดวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานการใชจายเงินงบประมาณรายจายป พ.ศ. 255 9 เห็นวายังมีปญหาในการบริหารงบประมาณ เชน
การจัดสรรเงินงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การกอหนี้ผูกพันและการใชจายงบประมาณ จึงเห็นควร
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณของกองระบบคลอง ใหผลการเบิกจายเงินเปนไปตามเปาหมาย
ที่กรุงเทพมหานครกําหนดไว ซึ่งสงผลใหการใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางรวดเร็วสามารถแกไขปญหา
ความเดือดรอ นของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด และเปนการลดภาระในการกัน
เงินเบิกจายเหลื่อมป และรักษาวินัยทางการคลังเรื่องการเรงรัดการเบิกจายเงิน
วัตถุประสงคและหรือเปาหมาย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงบประมาณรายจายประจําปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามแผนการ
ปฏิบัติงานและเปาหมายที่กําหนดไว
2. เพื่อใหการกอหนี้ผูกพันและการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปเปนไปดวยความ
ถูกตองรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผลตามที่กําหนดไว
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผล งบประมาณรายจายประจําป

-2เปาหมาย
1.
สามารถกอหนี้ผูกพันงบประมาณ รายจาย ประจําป งบลงทุน ไดตามเปาหมายที่
กรุงเทพมหานครกําหนด
2. สามารถเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปในภาพรวมทุกหมวดรายจายไดตาม
เปาหมายที่กรุงเทพมหานครกําหนด
3. ไมมีรายการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปที่เกิดจากการจัดหาพัสดุลาชา
4. สามารถใชงบประมาณอยางคุมคาสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนแกประชาชนอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กรอบการวิเคราะห แนวคิดและขอเสนอ
กรอบการวิเคราะห
ผูขอรับการประเมินไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของกองระบบคลอง เพื่อนําจุดแข็งมาใช
ประโยชน นําจุดออนมาแกไขวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อประเมินโอกาสและอุปสรรค ตามหลักการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร (SWOT Analysis) ทฤษฏีจากอัลเบิรตฮัมฟรี ดังนี้
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน(Internal Environment)
จุดแข็ง Strengths
1. การปฏิบัติงานดาน งบประมาณ การเงิน พัสดุ มี ขอบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติ
เปนแนวทางทีส่ ามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานได
2. ระบบสารสนเทศ (MIS2) ที่นํามาใชไดรับการกําหนด รูปแบบ และการจัดวางระบบอยาง
มีประสิทธิภาพ ชวยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว
3. บุคลากรของกลุมงานมีความรู ความสามารถ มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน เรียนรู
งาน มีความพยายามที่จะแกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน
4. มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน
จุดออน (Weaknesses)
1. บุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงิน และพัสดุยังขาด
ความรูความเขาใจในระเบียบ ขอบัญญัติ แนวทางปฏิบัติ และทักษะในการดําเนินงาน
2. บุคลากรขาดการเตรียมความพรอมในการศึกษา สํารวจขอมูลและจัดทําเอกสารไวลวงหนา
ในการดําเนินการตามขั้นตอนพัสดุ และการบริหารงบประมาณ
3. การพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรในดานขอบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย ดาน
งบประมาณ การเงิน พัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศยังไมครอบคลุม
4. บุคลากรขาดแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการทํางาน
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
1. กรุงเทพมหานครกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ

ซึ่ง กําหนด

-3เปาหมายการกอหนี้ การเบิกจายงบประมาณโดยมีการประเมินผลการใชจายเงินเปนรายไตรมาส

2.
ผูบริหารกรุงเทพมหานครกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานติดตามความคืบหนาการ
ดําเนินงานประจําทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน

3. กรุงเทพมหานครกําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยกําหนดตัวชี้วัด
รอยละของความสําเร็จในการกอหนี้ผูกพัน และรอยละของความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ ซึ่งใชประกอบ
ในการคํานวณการขอรับเงินรางวัลของหนวยงาน
4. กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรไดจัดใหมีการฝกอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(MIS 2) สามารถพัฒนาบุคลากรไดงายและรวดเร็วขึ้น
5. สํานักการคลังไดจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อใหความรูแกเจาหนาที่ดานการจัดซื้อ จัดจางดาน
การเงิน การคลัง
อุปสรรค (Threats)
1. ระบบเครือขายการสื่อสารขัดของบอยครั้งและการพัฒนาระบบเครือขายยังไมสมบูรณ
2. ไดรับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณตอน ปลายปงบประมาณทําใหไมสามารถดําเนินการ
กอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายที่กรุงเทพมหานครกําหนด
3. มีการเปลี่ยนแปลง กฎ หมาย ระเบียบ ขอบัญญัติ คําสั่งตาง ๆ บอยครั้ง เชน ระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง เปนผลตองศึกษาและปรับตัว เพื่อการดําเนินงานใหสอดคลองกับกฎหมายและ
ระเบียบดังกลาว ทําใหการดําเนินการตามขั้นตอนพัสดุตองลาชา
4. ราคาสินคาสูงขึ้นตามภาวะคาน้ํามันและคาครองชีพ มีผลใหขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางงาน/
โครงการตาง ๆ ยุงยากและใชเวลามากขึ้น เนื่องจากตองปรับราคากลางใหมอยูเสมอ
แนวคิด
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ หมายถึง การบริหารงบประมาณที่ไดรับมา ให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวโดยการใชทรัพยากรการบริหารอยางคุมคา เหมาะสมกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เพื่อพัฒนาหนวยงานและบรรเทาความเดือนรอนของประชาชนใหมากที่สุด
ผูขอรับการ
ประเมินไดวิเคราะหแลวเห็นวาควรใชแนวคิดการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณมาวิเคราะหเพื่อ
เปนแนวทางในการบริหารงานงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ
การติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ เปนการติดตามการบริหารงบประมาณเพื่อ
เรงรัดใหหนวยงานดําเนินการตามแผนงานที่วางไวใหเสร็จสิ้นและบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งเปาหมายไว ซึ่งถือ
เปนขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการงบประมาณเพื่อแสดงถึงผลการดําเนินงานในระหวางป หรือเมื่อสิ้น
ปงบประมาณวามีผลประการใด เปนไปตามเปาที่กําหนดไวหรือไม เชน ในปปจจุบันกรุงเทพมหานครมีการ
ติดตามผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําป โดยมีการกําหนดและติดตามผลการดําเนินงานงบประมาณ
รายจายประจําป โดยใหหนวยงานถือปฏิบัติและดําเนินการกอหนี้ผูกพันงบลงทุนเปาหมายรอยละ 100 ณ สิ้น
เดือนธันวาคม และสามารถเบิกจายในภาพรวมของกองระบบคลองมีเปาหมายไว รอยละ 96 ณ วันสิ้น
ปงบประมาณ และมีการกําหนดนโยบายใหมีการรายงานความคืบหนาเพื่อติดตามผลการดําเนินงานเสนอตอ
ผูบริหารของกรุงเทพมหานครเปนประจําทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของเดือน
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เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารกรุงเทพมหานคร
กองระบบคลอง ควรไดรับการพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ การติดตามงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพมีผลการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามเปาหมายของผูบริหารที่ไดกําหนดไวอยางเครงครัด เพื่อเปนประโยชนตอหนวยงานและเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนแกประชาชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ผูขอรับการประเมินในฐานะปฏิบัติงานดาน
งบประมาณของกองระบบคลอง เห็นควรผูปฏิบัติงานไดรับการสนับสนุนเพิ่มเติมความรู และทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติงานมีแนวทางที่รวดเร็วขึ้น โดยจะมุงเนนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 2 องคประกอบ ดังนี้
1. ดานการติดตามการรายงานและประเมินผล
1.1 กองระบบคลองจัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหนาของงานเปนประจําทุกสัปดาห
กําหนดใหมีวาระการประชุม การติดตามการใชจายงบประมาณ เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อหาทางแกไขให สําเร็จ ลุลวง และเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนตอไป
1.2 กองระบบคลองจัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน/โครงการ
เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และรายงานความคืบหนาของงานอยางตอเนื่องทุกสัปดาห เพื่อ
ประโยชนในการควบคุมและประสานงาน เปนไปตามนโยบายของผูบริหารให การกอหนี้ผูกพัน (งบลงทุน) และ
เบิกจายงบประมาณทุกหมวดรายจายใหเปนไปตามเปาหมาย
1.3 เจาหนาที่จัดทํางบประมาณ และเจาหนาที่พัสดุใหความสําคัญในการดําเนินการบันทึก
ขอมูลในระบบคอมพิวเตอรใหเปนปจจุบันเสมอ
1.4
หัวหนากลุมงานใหความสําคัญติดตามเรงรัดเจาหนาที่ใหปฏิบัติทุกขั้นตอนผานระบบMIS 2
เพื่อใหขอมูลรายงานที่เปนปจจุบัน
1.5 จัดทําคําแนะนําในการปฏิบัติงาน ซึ่งคําแนะนําดังกลาวอาจจะมาจากปญหา และ
อุปสรรคจากผูปฏิบัติโดยตรง และจัดทํารวบรวมไวในสวนกลางของหนวยงาน เพื่อเผยแพรใหผูอื่นไดใชศึกษา
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
2
. ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประสิทธิภาพของงานขึ้นอยูกับความสามารถของบุคลากร จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งในการเตรียมการใหพรอมดานความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
2 .1 จัดอบรมเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงิน พัสดุและการจัดซื้อจัดจางให
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบ MIS 2 อยางทั่วถึงมากขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่มีความรูความชํานาญมาก
ขึ้น และสามารถแกปญหาขาดแคลนเจาหนาที่ กรณีที่เจาหนาที่มีการโยกยายหรือไมสามารถปฏิบัติงานได
2.2 การกระตุนจิตสํานึกใหบุคลากรในองคกรมีเปาหมายรวมกัน เชน การรายงานผลการ
ดําเนินงานใหผูบริหารทราบ โดยมีการประชุม ทุกสัปดาห และชมเชยเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
2.3 จัดกิจกรรมภายในกองระบบคลอง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ปญหา และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของแตละกลุมงาน เพื่อหาทางแกไขรวมกัน และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานครั้งตอไป
2.4 กําหนดกรอบหนาที่ความรับผิดชอบ ตามความสามารถและตําแหนงของบุคคลากรให
ชัดเจน
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1. สามารถลดปญหาการ
กอหนี้ผูกพันและการเบิกจายเงินลาชา เพิ่มประสิทธิภาพการเบิก
จายเงินไดตามเปาหมายที่กรุงเทพมหานครกําหนด
2. สามารถเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป งบลงทุน และการเบิกจายในภาพรวมทุก
หมวดรายจายไดตามเปาหมายที่กรุงเทพมหานครกําหนด
3
. ไมมีรายการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปที่เกิดจากการจัดหาพัสดุลาชา
4. สามารถใชงบประมาณอยางคุมคาสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนแกประชาชนอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. สามารถกอหนี้ผูกพันงบลงทุนไดไมต่ํากวาเปาหมายที่กรุงเทพมหานครกําหนด
2. ไมมีรายการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปที่เกิดจากการจัดหาพัสดุลาชา
3. สามารถเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวมทุกหมวดรายจายไดตามเปาหมายที่
กรุงเทพมหานครกําหนด
ลงชื่อ..................................................
(นางพิชชาภา แสงอาภา)
ผูขอรับการประเมิน
.............../................./.................

ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพือ่ แตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงประเภทวิชาการ
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
เรื่องที่เสนอใหประเมิน
1. ผลงานทีเ่ ปนผลการดําเนินงานทีผ่ า นมา
เรือ่ ง

การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของกองระบบคลอง

2. ขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรือ่ ง การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของกองระบบคลอง

เสนอโดย

นางพิชชาภา แสงอาภา
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(ตําแหนงเลขที่ กรบ. 3)
ฝายบริหารงานทั่วไป กองระบบคลอง
สํานักการระบายน้ํา

