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ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ชื่อผลงาน การจัดสรรเงินงบประมาณของสํานักการโยธา
(กรณีการจัดสรรเงินงบประมาณคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ MOU)
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ

1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557

3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
3.1 ความรูทางวิชาการ
การจัดสรรงบประมาณจะตองใชขอบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณของสํานักการโยธาเปนไปดวยความถูกตอง ดังนี้
3.1.1 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2536
3.1.2 ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การนําสงเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555
3.1.3 หนังสือการไฟฟานครหลวง เลขที่ บ.ฝศก.79/2537 ลงวันที่ 5 เมษายน 2537
เรื่อง คํานิยามไฟฟาสาธารณะ
3.1.4 บันทึกขอตกลงรวมมือ โครงการเมืองปลอดภัย อุนใจทุกครอบครัว ระหวาง
กรุงเทพมหานครกับการไฟฟานครหลวงและหนวยงานที่เกี่ยวของ กรณีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร MOU สวนที่เกี่ยวของกับการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ MOU
ขอ 1 การไฟฟานครหลวง เปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตั้งไฟฟาสาธารณะในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยถือเปนภารกิจเรงดวนที่ตองปฏิบัติเมื่อไดรับการประสานงานจากกรุงเทพมหานคร
สําหรับคาใชจายการติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหกรุงเทพมหานครเบิกจายใหการไฟฟานครหลวงเมื่อไดรับ
กําหนดการ รูปแบบ รายละเอียดของการติดตั้งไฟฟาสาธารณะจากการไฟฟานครหลวง
ขอ 2 หนวยงานเจาของพื้นที่หรือหนวยงานที่มีหนาที่ในการดูแลรับผิดชอบทาง
สาธารณะ ทางหลวง ทางพิเศษ ทางรถไฟ ระบบขนสงมวลชน ตลอดจนที่สาธารณประโยชนที่ประชาชน
ใชสอยรวมกัน ยินดีให ความรวมมือกับกรุงเทพมหานครและการไฟฟานครหลวง โดยอนุญาตในหลักการ
ใหมีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ตามที่ไดรับการประสานงานจากกรุงเทพมหานครและการไฟฟานครหลวงใน
โอกาสตอไป
ขอ 4 แนวทางปฏิบัติในการจัดทํากําหนดการ รูปแบบ รายละเอียดของการติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะ การคิดราคา และการเบิกจายใหมีการตกลงรวมกันในระดับเจาหนาที่
3.1.5 หนังสือสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ดวนที่สุด ที่ กท 1900/1015
ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจายประจําป 2557
สวนที่เกี่ยวของกับการขออนุมัติจัดสรรเงินงบกลาง
4 การขออนุมัติจัดสรรงบกลาง
4.2 รายการสํารองจายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ใหปฏิบัติตามมติที่
ประชุมคณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33/2540 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2540 ซึ่งระบุใหเสนอ
ขออนุมัติจัดสรรไดเฉพาะ 4 กรณี ดังนี้
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4.2.1
รายจายที่มีความจําเปนเรงดวนเกี่ยวกับการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน หากไมดําเนินการจะเกิดความเสียหาย และไมอาจรอตั้งงบประมาณในคราวตอไปได
อีกทั้งไมสามารถเจียดจายจากงบประมาณที่หนวยงานมีได เชน คาใชจายเกี่ยวกับการกอสราง หรือ
ปรับปรุงถนน ตรอกซอย ทางเทา ทอระบายน้ํา สะพาน การขุดลอกคูคลอง และสิ่งสาธารณประโยชนอื่นๆ
คาใชจายเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ เปนตน
4.2.2 เปนรายจายที่ตองจายตามคําพิพากษาหรือตามกฎหมาย เชน
คาใชจายในการเลือกตั้ง จายคืนคาปรับ ฯลฯ
4.2.3 รายจายตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล
4.2.4
รายจายตามนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่มีไปถึงประชาชน
4.3 รายการที่ไดรับอนุมัติจัดสรรงบกลาง เมื่อดําเนินการกอหนี้ผูกพันแลว หาก
มีงบประมาณเหลือจายใหคืนเงินงบกลางตามประเภทที่ไดรับจัดสรร
3.2 แนวคิด
3.2.1 ผูรับการประเมินไดนําแนวคิดหลักการทํางาน SWOT Analysis เปนการวิเคราะห
สภาพองคการหรือหนวยงานในปจจุบัน เพื่อคนหา จุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญ
ในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการในอนาคต SWOT ประกอบดังนี้
1.
Strengths คือ จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ
2.
Weaknesses คือ จุดออนหรือขอเสียเปรียบ
3.
Opportunities คือ โอกาสที่จะดําเนินการได
4.
Threats คือ อุปสรรค ขอจํากัด หรือปจจัยที่คุกคามการดําเนินงานขององคกร
หลักการสําคัญของ
SWOT คือ การวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ 2 ดาน คือ
สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก ดังนั้น การวิเคราะห SWOT จึงเรียกไดวาเปนการวิเคราะห
สภาพการณ (Situation Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อใหรูตนเอง (รูเรา) รูจัก
สภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค การวิเคราะหปจจัยตางๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในองคกร ซึ่งจะชวยใหผูบริหารขององคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองคกร ทั้ง
สิ่งที่เกิดขึ้นแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ที่มีตอ
องคกร และจุดแข็ง จุดออน และความสามารถ ดานตางๆที่องคกรมีอยูซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชน
อยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธและการดําเนินตามกลยุทธขององคกรระดับองคกร
ที่เหมาะสม
4. สรุปสาระสําคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 สรุปสาระสําคัญของเรื่อง
สํานักการโยธาเปนหนวยงานของกรุงเทพมหานครมีนโยบายดานความปลอดภัย ซึ่งกําหนดให
ถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะทุกเสนทางเดินในเขตกรุงเทพมหานครตองสวางเพื่อสรางความปลอดภัย
โดยการติดตั้งไฟฟาใหสวางไสว อุนใจทุกพื้นที่ โดยเนนความปลอดภัยของประชาชน ประกอบกับ
กรุงเทพมหานคร กับการไฟฟานครหลวง ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีนโยบายรวมมือกันจัดทํา
โครงการเมืองปลอดภัย อุนใจทุกครอบครัว จึงไดทําขอตกลงรวมมือกัน ดังนี้
การไฟฟานครหลวง เปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตั้งไฟฟาสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยถือเปนภารกิจเรงดวนที่ตองปฏิบัติเมื่อไดรับการประสานงานจากกรุงเทพมหานคร โดยสํานักการโยธา
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สําหรับคาใชจายการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ใหกรุงเทพมหานครโดยสํานักการโยธาเบิกจายใหการไฟฟา
นครหลวง เมื่อไดรับกําหนดการ รูปแบบ รายละเอียดของการติดตั้งไฟฟาสาธารณะจากการไฟฟานครหลวง
กรณีไมมีงบประมาณ กรุงเทพมหานครโดยสํานักการโยธาก็ตองดําเนินการขออนุมัติจัดสรร
งบประมาณคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ MOU ไปยังสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อใหไดรับ
งบประมาณมาเบิกจายใหการไฟฟานครหลวง ตอไป
ผูรับการประเมินไดรับมอบหมายใหดําเนินการ การจัดสรรเงินงบประมาณคาใชจายในการติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะ MOU บริเวณหนา บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ถึงเชิงสะพานสูงบางซื่อ
ถนนเตชะวณิช ดังนี้
สํานักการโยธาไดรับการประสานจากสํานักงานเขตบางซื่อ เนื่องจากสถานีตํารวจนครบาลเตาปูน
มีหนังสือขอใหปรับสภาพภูมิทัศนตัดแตงกิ่งไมและแสงไฟฟาสองสวาง เพื่อปองกันอาชญากรรมใน ถนนสาย
หลักในพื้นที่เขตบางซื่อไฟฟาสองสวางไมเพียงพอ จึงประสานสํานักการโยธาเพื่อพิจารณาตรวจสอบและ
ปรับปรุงแกไขไฟฟาสองสวาง สํานักการโยธาไดประสานการไฟฟานครหลวงใหดําเนินการติดตั้งไฟฟา
สาธารณะในพื้นที่ดังกลาว เมื่อดําเนินการติดตั้งไฟฟาสาธารณะเสร็จเรียบรอย การไฟฟานครหลวง จึงมี
หนังสือแจงงานแลวเสร็จและขอรับคาใชจายแจงใหสํานักการโยธาทราบ สํานักการโยธาดําเนินการรวบรวม
เอกสารทั้งหมด และดําเนินการขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ MOU ไปยังสํานัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร เมื่อไดรับอนุมัติการจัดสรรเงินงบประมาณคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ MOU
จากสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สํานักการโยธาจะดําเนินการเบิกจายคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะMOU
ใหการไฟฟานครหลวง แตถามีการเบิกจายคาไฟฟาสาธารณะ
MOU ไมทันภายในปงบประมาณ ก็จัดทําใบกันเงิน
เพื่อเบิกจายในปงบประมาณถัดไป
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
ผูรับการประเมินไดรับเอกสารจากสํานักงานกอสรางและบูรณะ สํานักการโยธา เรื่อง การขอ
อนุมัติจัดสรรงบประมาณคาใชจายในการติดตั้งไฟฟาสาธารณะบริเวณหนา บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด
(มหาชน) ถึงเชิงสะพานสูงบางซื่อ ถนนเตชะวณิช เพื่อมาดําเนินการตรวจสอบประกอบเรื่องเพื่อขออนุมัติ
จัดสรรงบประมาณคาใชจายในการติดตั้งไฟฟาสาธารณะฯ ซึ่งประกอบดวยเอกสาร ดังนี้
1. หนังสือจากสถานีตํารวจนครบาลเตาปูน เรื่อง ปรับสภาพภูมิทัศนตัดแตงกิ่งไมและแสงไฟฟา
สองสวาง
2. หนังสือจากสํานักงานเขตบางซื่อ ประสานสํานักการโยธา เพื่อพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุง
แกไขไฟฟาสองสวางพรอมรายละเอียดและแผนที่พอสังเขป
3. หนังสือจากสํานักการโยธาถึงการไฟฟานครหลวง ขอใหติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
(ตามโครงการ
ประชาวิวัฒนของรัฐบาล)
4.
หนังสือการไฟฟานครหลวงแจงงานแลวเสร็จและขอรับชําระคาใชจายซึ่งเมื่อการไฟฟานครหลวง
ดําเนินการแลวเสร็จจะมีหนังสือแจงสํานักการโยธา พรอมสงใบแจงหนี้คาสิ่งของและบริการเพื่อขอรับชําระ
คาใชจาย
5. จัดทําหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณคาใชจายในการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ โดยแนบ
เอกสารที่ผาน การตรวจสอบขางตน สงไปยังสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และเมื่อไดรับอนุมัติการ
จัดสรรงบประมาณใหเบิกจายจากเงินงบกลาง ดําเนินการเรงรัดการเบิกจายใหเบิกจายทันภายในปงบประมาณ
ที่กําหนด
6. จัดทําใบกันเงิน กรณีเบิกจายไมทันภายในปงบประมาณเพื่อไมใหเปนภาระหนี้ และเพื่อ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานในการเบิกจายเงิน
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5. ผูรวมดําเนินการ (ไมมี)
6. สวนของงานที่ผูเสนอปฏิบัติ
6.1 ผูรับการประเมินไดรับเอกสารจากสํานักงานกอสรางและบูรณะ สํานักการโยธา ตามหนังสือ
ที่ กท 0904/อ.1570 ลงวันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่อง การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณคาใชจาย
ในการติดตั้งไฟฟาสาธารณะบริเวณหนา บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ถึงเชิงสะพานสูงบางซื่อ
ถนนเตชะวณิช เพื่อมาดําเนินการโดยตรวจสอบเอกสารที่แนบมาประกอบเรื่องเพื่อขออนุมัติจัดสรร
งบประมาณคาใชจายในการติดตั้งไฟฟาสาธารณะฯ ดังนี้
6.1.1 หนังสือสถานีตํารวจนครบาลเตาปูน เลขที่ ตช 0015(บก.น.2)06(ป)/139
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2554 เรื่อง ปรับสภาพภูมิทัศนตัดแตงกิ่งไมและแสงไฟฟาสองสวาง เพื่อปองกัน
อาชญากรรมในถนนสายหลักในพื้นที่เขตบางซื่อ ดังนี้
- ปากซอยไสวสุวรรณ ถึงปากซอยประชานฤมิตร ถนนประชาราษฎร 1
- ปากซอยอาทรอุปถัมภ ถึงสะพานพิบูลยสงคราม ถนนประชาราษฎร 1
- ปากซอยเพิ่มทรัพย ถึงทางรถไฟสายใต ถนนประชาชื่น
- บริเวณหนาบริษัท ปูนซีเมนต จํากัด ถึงเชิงสะพานสูงบางซื่อ ถนนเตชะวณิช
สถานีตํารวจนครบาลเตาปูนไดสํารวจพื้นที่บริเวณทั้ง 4 บริเวณ ปรากฏวา เปนพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักงานเขต บางซื่อ มีตนไมตางๆ ปกคลุมหนาแนนตลอดแนวขอบถนน และไฟฟาสองสวางไมเพียงพอ
บางดวงชํารุดและเสื่อมสภาพ ตลอดจนบางจุดไมมีไฟฟาสองสวาง ทําใหบริเวณดังกลาวอาจมีการกอเหตุ
อาชญากรรมขึ้นได จึงจัดทําหนังสือแจงผูอํานวยการเขตบางซื่อใหดําเนินการปรับปรุงแกไขบริเวณดังกลาว
6.1.2
สํานักงานเขตบางซื่อมีหนังสือเลขที่ กท 7003/1017 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขไฟฟาสองสวางถนนสายหลักในพื้นที่เขตบางซื่อ
ถึงสํานักการโยธา เนื่องจากสํานักงานเขตบางซื่อไดรับแจงจากสถานีตํารวจนครบาลเตาปูน ตามหนังสือ
เลขที่ ตช 0015 (บก.น.2)06(ป)/139 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2554 เรื่อง ปรับสภาพภูมิทัศนตัดแตงกิ่งไม
และแสงไฟฟาสองสวาง เพื่อปองกันอาชญากรรมในถนนสายหลักในพื้นที่เขตบางซื่อทั้ง 4 บริเวณ ซึ่งสํานักงาน
เขตบางซื่อไดตรวจสอบแลวปรากฏวาพื้นที่ดังกลาวอยูในความดูแลรับผิดชอบของสํานักการโยธา จึงประสาน
มาเพื่อตรวจสอบปรับปรุงแกไขไฟฟาสองสวางในบริเวณดังกลาว
6.1.3
สํานักการโยธาโดยสํานักงานกอสรางและบูรณะกลุมไฟฟาสาธารณะ ศูนยเครื่องมือกล
ไดตรวจสอบและแกไขปรับปรุงทั้ง 4 บริเวณ ดังนี้
- บริเวณปากซอยประชาราษฎรสาย 1 ซอย 28 (ไสวสุวรรณ) ถึงปากซอย
ประชาราษฎรสาย 1 ซอย 24 (ประชานฤมิตร) ถนนประชาราษฎรสาย 1 ไดดําเนินการจัดซอมใหมีไฟฟา
แสงสวางเรียบรอย จํานวน 5 ตน 5 ดวง
- บริเวณปากซอยประชา 1 ซอย 10 (อาทรอุปถัมภ) ถึงสะพานพิบูลยสงคราม
ถนนประชาราษฎรสาย 1 ไดดําเนินการจัดซอมใหมีไฟฟาแสงสวางเรียบรอย จํานวน 3 ตน 3 ดวง
บริเวณปากซอยประชาชื่น 20 (เพิ่มทรัพย) ถึงทางรถไฟสายใต ถนนประชาชื่น
ไดดําเนินการจัดซอมใหมีไฟฟาแสงสวางเรียบรอย จํานวน 3 ตน 3 ดวง
บริเวณหนาบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ถึงเชิงสะพานสูงบางซื่อ
ถนนเตชะวณิช ยังไมมีการติดตั้งไฟฟาสองสวาง ทําใหมีแสงสวางไมเพียงพอ เกรงวาจะเกิดอันตรายตอ
ประชาชนที่สัญจรไป-มา และ เปนถนนสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักการโยธา และพื้นที่
จุดเสี่ยง ที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลเตาปูน ขอใหติดตั้งไฟฟาสองสวาง เพื่อปรับภูมิทัศนและ
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ลดอาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานคร สํานักการโยธาโดยสํานักงานกอสรางและบูรณะ ไดมีหนังสือที่
กท 0904/อ.1520 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 เรื่อง ขอใหติดตั้งไฟฟาสาธารณะ MOU (ตามโครงการ
ประชาวิวัฒนของรัฐบาล) แจงผูอํานวยการไฟฟาเขตสามเสน พรอมสําเนาหนังสือกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล ที่ ตช 0015.น.4/พิเศษ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2554 และแผนทีส่ งั เขป 1 แผน แตการไฟฟา
นครหลวงยังไมไดดําเนินการแตอยางใด
6.1.4 สํานักการโยธาโดยสํานักงานกอสรางและบูรณะ กลุมงานไฟฟาสาธารณะ
ศูนยเครื่องมือกล ไดตรวจสอบแลวปรากฏวา การไฟฟานครหลวงเขตสามเสนยังมิไดดําเนินการติดตั้งไฟฟา
สาธารณะในบริเวณดังกลาว แตอยางใด จึงมีหนังสือจํานวน 6 ฉบับ ขอเรงรัดใหการไฟฟานครหลวง
ดําเนินการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ MOU (ตามโครงการประชาวิวัฒนของรัฐบาล) ดังนี้
- หนังสือสํานักการโยธา ที่ กท 0904/อ.1520 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554
- หนังสือสํานักการโยธา ที่ กท 0904/อ.3092 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2554
- หนังสือสํานักการโยธา ที่ กท 0904/อ.4668 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554
- หนังสือสํานักการโยธา ที่ กท 0904/อ.328 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555
- หนังสือสํานักการโยธา ที่ กท 0904/อ.2098 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555
- หนังสือสํานักการโยธา ที่ กท 0904/อ.3403 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
เพื่อใหการไฟฟานครหลวงเขาดําเนินการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ MOU ในพื้นที่ดังกลาวและเพื่อไมใหเกิด
ความเสียหาย สํานักการโยธาจึงตองทําหนังสือขอเรงรัดการติดตั้งไฟฟาสาธารณะแจงไปยังการไฟฟานครหลวง
6.1.5 การไฟฟานครหลวงเขตสามเสนมีหนังสือ ที่ มท 5256/30.343/55 ลงวันที่
8 พฤศจิกายน 2555 แจงไดดําเนินการติดตั้งเสร็จเรียบรอยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 พรอมกับ
แนบหนังสือสงมอบงานเลขที่ 300000423785 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 หนังสือ ที่ มท
5256/21.0032/56 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 แจงงานแลวเสร็จและขอรับคาใชจาย พรอมใบ
แจงคาสิ่งของและบริการ เลขที่ 9100738449 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เปนเงิน 64,620.-บาท
สํานักการโยธาโดยสํานักงานกอสรางและบูรณะ กลุมงานไฟฟาสาธารณะ ศูนยเครื่องมือกล ตรวจสอบ
เบื้องตนเอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาในการขอจัดสรรงบประมาณไมครบถวน จึงแจงการไฟฟานครหลวง
สงภาพถายการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
6.2 สํานักการโยธาโดยสํานักงานกอสรางและบูรณะ ตรวจสอบประกอบเรื่องเบื้องตน พบวา
การไฟฟานครหลวงสงเอกสารในการพิจารณาขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณไมครบถวน จึงมีหนังสือขอ
เอกสารเพิ่มเติมไปยังการไฟฟานครหลวงตามหนังสือเลขที่ กท 0904/อ.5138 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
และการไฟฟานครหลวงสงเอกสารเพิ่มเติมใหสํานักงานกอสรางและบูรณะ สํานักการโยธา ตามหนังสือที่
มท.5256/21.0053/57 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2557 สํานักการโยธาโดยสํานักงานกอสรางและบูรณะ
ตรวจสอบและสงใหกลุมงานการคลัง สํานักการโยธา ตามหนังสือที่ กท 0904/อ.1570 เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2557 เรื่อง ขอจัดสรรเงินงบประมาณคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะบริเวณหนาบริษัท ปูนซีเมนตไทย
จํากัด (มหาชน) ถึงเชิงสะพานสูงบางซื่อ ถนนเตชะวณิช เปนเงิน 64,620.-บาท
6.3 ผูขอรับการประเมินตรวจสอบประกอบเรื่องและจัดทําหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
คาใชจาย ในการติดตั้งไฟฟาสาธารณะบริเวณหนา บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ถึงเชิงสะพานสูง
บางซื่อ ถนนเตชะวณิช ตามหนังสือเลขที่ กท 0901/2566 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เปนเงิน
64,620.-บาท พรอมแนบเอกสารประกอบเรื่องตามขอ 6.1 ที่ผานการตรวจสอบแลวขางตน ที่สํานัก
งบประมาณกรุงเทพมหานครกําหนดเสนอหัวหนาหนวยงานลงนาม สงสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
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6.4
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือที่ กท 1904/01301 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
เรื่อง สํานักการโยธาขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเปนคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ โดยสํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครไดพิจารณาแลว เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัยในทรัพยสินในการสัญจร ในเวลา
กลางคืน จึงอนุมัติเงินงบกลาง รายการคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
(คาที่ดินฯ) จํานวน 64,620.-บาท ใหสํานักการโยธาโดยสํานักงานกอสรางและบูรณะเบิกจายคาติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะ บริเวณหนาบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด(มหาชน) ถึงเชิงสะพานสูงบางซื่อ เตชะวณิช
เนื่องจากการไฟฟานครหลวงมีหนังสือขอรับชําระคาใชจาย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 จึงเห็นควร
กําชับเจาหนาที่ใหเรงรัดการเบิกจายใหการไฟฟานครหลวงโดยเร็ว เพื่อไมใหเกิดความเสียหายแก
กรุงเทพมหานคร
6.5 ผูขอรับการประเมินไดรับหนังสืออนุมัติจัดสรรเงินจากสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
จึงดําเนินการบันทึกในทะเบียนคุมงบประมาณและนําเรื่องแจงสํานักงานกอสรางและบูรณะ สํานักการโยธา
เพื่อดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจายใหการไฟฟานครหลวง
6.6 สํานักการโยธาโดยสํานักงานกอสรางและบูรณะ เบิกจายคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ MOU
บริเวณหนาบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ถึงเชิงสะพานสูงบางซื่อ ถนนเตชะวณิช เปนเงิน
64,620.-บาท โดยเบิกจายใหการไฟฟานครหลวงไมทันภายในปงบประมาณ 2557 เนื่องจากเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของไมปฏิบัตติ ามหนังสือของสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1904/01301
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เรื่อง สํานักการโยธาขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเปนคาติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ และยังไมตั้งฎีกาเบิกจายเงิน ทําใหเบิกจายเงินไมทันภายในปงบประมาณจึงตองจัดทําใบกันเงิน
เหลื่อมปเพื่อเบิกจายในปงบประมาณถัดไป ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวย การรับเงินการเบิกจายเงิน
การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555ขอ 78 หนวยงานใดไดกอหนี้ผูกพันไวกอน
สิ้นปงบประมาณและมีวงเงินกอหนี้เกิน 50,000.-บาท ขึ้นไปหรือตามที่สํานักคลังกําหนดใหจัดทําใบกันเงิน
ไวเบิกเหลื่อมปงบประมาณถัดไป ดังนั้นผูขอรับการประเมินตองจัดทํา ใบกันเงิน เลขที่ 142/57 ไวเบิก
เหลื่อมปในปงบประมาณ 2558 เสนอผูอํานวยการสํานักการคลังลงนามอนุมัติใหเบิกจายเหลื่อมปในป
ถัดไปใหกับการไฟฟานครหลวงเพื่อไมใหเกิดความเสียหายและเปนภาระหนี้ตอกรุงเทพมหานคร
6.7 สํานักการโยธาโดยสํานักงานกอสรางและบูรณะ ดําเนินการจัดทํฎีากาเบิกจายเงินคาติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ MOU บริเวณหนา บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ถึงเชิงสะพานสูงบางซื่อ ถนนเตชะวณิช
เปนเงิน 64,620.-บาท ตามใบกันเงินเลขที่ 142/57 สงใหกลุมงานการคลังสํานักการโยธาเพื่อตรวจสอบ
และอนุมัติฎีกาและจายเงินใหการไฟฟานครหลวงตอไป
6.8 สํานักการโยธาโดยกลุมงานการคลัง ดําเนินการตรวจสอบและอนุมัติฎีกาตามใบขอเบิกที่
สํานักงานกอสรางและบูรณะ สํานักการโยธา ขอเบิกเงินคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ MOU บริเวณหนาบริษัท
ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ถึงเชิงสะพานสูงบางซื่อ ถนนเตชะวณิช เปนเงิน 64,620.-บาท ตาม
เลขที่ฎีกา 3595/58 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 และกลุมงานการคลัง สํานักการโยธา ไดเขียนเช็ค
สั่งจายใหการไฟฟานครหลวง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 และการไฟฟานครหลวงมารับเช็ค เมื่อวันที่
24 มีนาคม 2558
จากขั้นตอนการดําเนินงาน ผูขอรับการประเมินไดนําแนวคิดหลักการทํางาน
SWOT Analysis
มาประยุกต ในการกําหนดแนวทางดําเนินการขอจัดสรรเงินงบประมาณคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะบริเวณ
หนาบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ถึงเชิงสะพานสูงบางซื่อ ถนนเตชะวณิช จํานวนเงิน
64,620.-บาท ดังนี้
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จุดแข็ง (Strength)
1. การใชบันทึกขอตกลงรวมมือ โครงการเมืองปลอดภัย อุนใจทุกครอบครัว ระหวาง
กรุงเทพมหานครโดยสํานักการโยธากับการไฟฟานครหลวงและหนวยงานที่เกี่ยวของ กรณีการติดตั้งไฟฟา
แสงสวางในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยางเครงครัด การไฟฟานครหลวงจะถือเปนภารกิจเรงดวนและสามารถ
ปฏิบัติงานไดทันที เมื่อปฏิบัติงานแลวเสร็จสงมอบงานและแจงคาใชจายใหกรุงเทพมหานครโดยสํานักการโยธา
เปนผูเบิกจายใหการไฟฟานครหลวง
2. ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน
และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 ขอ 33 การจายเงินใหกระทําไดภายในวงเงินงบประมาณรายจายประจําป
และภายในระยะเวลาของปงบประมาณนั้น หากไมสามารถจายไดทันใหรายงานหัวหนาหนวยงานเพื่อขอ
ผอนผันไดไมเกิน 15 วัน เวนแตมีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดไวเปนอยางอื่น
3. บุคลากรของกลุมงานการคลังมีความรู ความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทางและ
การบริหารจัดการ และมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน เรียนรูงานมีความพยายามที่จะแกปญหาที่เกิดจาก
การทํางาน
4. ผูบริหารสํานักการโยธาใหความสําคัญในการจัดสรรเงินงบประมาณ และการติดตามผลการ
ดําเนินการและการเบิกจายงบประมาณโดยมีการประชุมผูบริหารหนวยงานเปนประจําทุกสัปดาห
จุดออน (Weakness)
1. ขาดการประสานงานและสื่อสารภายในองคกร ทําใหการปฏิบัติงานไมเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน
2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในระเบียบ ขอบัญญัติ แนวทางการปฏิบัติงานใน
การขอจัดสรรเงินงบประมาณพรอมเอกสารประกอบการขอจัดสรรเงินคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
3. หนวยงานภายนอก ไดแก การไฟฟานครหลวง สํานักงานกอสรางและบูรณะ สํานักการโยธา
เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานขาดความเอาใจใส ขาดความกระตือรือรน ติดตามงาน ขาดความรูในการปฏิบัติงาน
โอกาส (Opportunity)
1. สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการขอจัดสรรเงิน
งบประมาณ
2. เจาหนาที่สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครใหการสนับสนุนแนะนํา และประสานงานที่ดีใน
การขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ
3. กรุงเทพมหานครกําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยกําหนดตัวชี้วัดรอยละ
ของความสําเร็จในการกอหนี้ผูกพัน และรอยละของความสําเร็จการใชจายงบประมาณ ซึ่งใชประกอบใน
การคํานวณการขอรับเงินรางวัลของหนวยงาน
4.
ผูบริหารสํานักการโยธาใหความสําคัญตอการจัดสรรเงินงบประมาณคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
MOU
เรงติดตามการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติการจัดสรรเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร โดยเบิกจายใหทันภายในปงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
อุปสรรค (Threat)
1. การไฟฟานครหลวงไมดําเนินการติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามบันทึกขอตกลงการรวมมือ
โครงการเมืองปลอดภัย อุนใจทุกครอบครัว ระหวางกรุงเทพมหานครโดยสํานักการโยธากับการไฟฟานครหลวง
และหนวยงานที่เกี่ยวของทําใหเกิดความลาชา และเปนจุดเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม และการไฟฟานครหลวง
สงใบแจงคาสิ่งของและบริการ พรอมรูปถายในการติดตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาขอจัดสรรเงิน
งบประมาณคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ลาชา
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2. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของขาดความเอาใจใสในการปฏิบัติงาน จึงทําใหการทําใบขอเบิกจายเงินใหการ
ไฟฟานครหลวงลาชาและเบิกจายไมทันภายในปงบประมาณ จึงตองดําเนินการจัดทําใบกันเงินเพื่อเบิกจาย
ในปงบประมาณถัดไป
ดังนั้นเพื่อใหการเบิกจายเงินและการจัดสรรเงินงบประมาณคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะบริเวณหนา
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ถึงเชิงสะพานสูงบางซื่อ ถนนเตชะวณิช จํานวนเงิน 64,620.-บาท
ตามบันทึกขอตกลงฯ จะตองดําเนินการทันทีที่การไฟฟานครหลวงดําเนินการแลวเสร็จพรอมสงใบแจง
คาสิ่งของและบริการใหกรุงเทพมหานครโดยสํานักการโยธาดําเนินการจัดสรรเงินงบประมาณอยาง
เรงดวนและเบิกจายเงินให การไฟฟานครหลวง ภายใน 15 วันตามระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 แตการ
ดําเนินการติดตั้งไฟฟาสาธารณะบริเวณหนา บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ถึงเชิงสะพานสูงบางซื่อ
ถนนเตชะวณิช เริ่มตนตั้งแตวันที่ 8 กุมภาพันธ 2554จนถึงเบิกจายเงินใหการไฟฟานครหลวง เมื่อวันที่
24 มีนาคม 2558 เปนระยะเวลา 1,506 วัน ซึ่งกรณีดังกลาวมิไดดําเนินการตามบันทึกขอตกลงรวมมือฯ
แตอยางใด จึงทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ การเบิกจายเงินใหการไฟฟานครหลวงลาชา
เนื่องจากการประสานงานระหวาง สถานีตํารวจนครบาลเตาปูน สํานักงานเขตบางซื่อ สํานักการโยธา
การไฟฟานครหลวง เกิดการผิดพลาด เจาหนาที่ที่เกี่ยวของขาดความรูความเขาใจ ขาดความเอาใจใส
ขาดความกระตือรือรนการติดตามงานและประสานงานที่ดี จึงทําใหการดําเนินการมีระยะเวลาเนินนาน
เปนระยะเวลา 1,506 วัน ดังนั้นจึงนําจุดแข็งมาเปนแนวคิดในการแกไข มาบังคับใช โดยใหดําเนินการ
ใหทันภายในระยะเวลาที่กําหนดอยางเครงครัดและใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจ
การประสานงานที่ดีกับการไฟฟานครหลวง และผูบังคับบัญชาติดตามผลการดําเนินงาน การเบิกจายเงิน
โดยจัดประชุมทุกสัปดาห
7. ผลสําเร็จของงาน
7.1 ไดรับอนุมัติการจัดสรรเงินงบประมาณคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ MOU จากสํานัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร และเบิกจายใหการไฟฟานครหลวงอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรผานไป-มา
7.2 ผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณงาน ใหบรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด ทั้งดานจัดสรรเงิน
งบประมาณ การไดรับอนุมัติงบประมาณ การเบิกจายเงิน เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอกรุงเทพมหานครและ
การไฟฟานครหลวง
8. การนําไปใชประโยชน
8.1 สามารถนําไปเปนแนวคิด แนวทางในการดําเนินการขอจัดสรรเงินงบประมาณคาติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ MOU เพื่อใหเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด
8.2 สามารถดําเนินการขอจัดสรรเงินงบประมาณคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
MOU ไดอยาง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
8.3 ตรวจสอบเอกสารเบื้องตนในการขอจัดสรรเงินงบประมาณคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
MOU
เพื่อความถูกตอง ชัดเจน ลดความลาชาในการขอจัดสรรเงินงบประมาณ และเบิกจายเงิน
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9. ความยุงยาก ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน
9.1 การไฟฟานครหลวงไมดําเนินการติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามหนังสือแจงจากสํานักการโยธา
ทําใหเกิดปญญาการดําเนินงานลาชา สรางความเดือดรอนกับประชาชนผูสัญจรผานไป-มา สงผลกระทบ
ตอการเบิกจายเงินภายในปงบประมาณ
9.2 เอกสารการประกอบการพิจารณาขอจัดสรรเงินคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะMOU จากการไฟฟา
นครหลวง ไมครบทําใหสํานักการโยธาตองทําหนังสือขอเอกสารเพิ่มเติมจากการไฟฟานครหลวง ทําใหเกิด
ความลาชาในการจัดสรรเงินงบประมาณและการเบิกจายเงิน
๑๐. ขอเสนอแนะ
1. การจัดสรรเงินงบประมาณ ตองดําเนินการจัดสรรเงินใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณรายจายประจําป เพื่อความถูกตองและรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรเงิน
งบประมาณ
2. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรเอาใจใสในการปฏิบัติงาน ควรมีการประสานงานที่ดี ปฏิบัติงาน
อยางจริงจังมีการติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน
3. ผูบริหารสํานักการโยธาควรกําชับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหเบิกจายเงินใหการไฟฟานครหลวง
ใหทันภายในปงบประมาณโดยการจัดประชุมติดตามผลการดําเนินงานอาทิตยละ 1 ครั้ง
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.........................................................
(นางสาวชฎาภรณ ชายันต
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ฝายบริหารงานทั่วไป กองระบบอาคารบังคับน้ํา
สํานักการระบายน้ํา

)

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ

ลงชื่อ................................................... ลงชื่อ..........
...............................................
(.......................................)
(..........................................)
ตําแหนง............................................... ตําแหนง.................................................
......../........./.............
......../........./.............

หมายเหตุ หัวหนากลุมงานการคลัง สํานักงานเลขานุการ สํานักการโยธา ลาออกจากราชการ
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ขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นางสาวชฎาภรณ ชายันต
เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
ตําแหนงเลขที่ กบน.๓ฝายบริหารงานทั่วไป กองระบบอาคารบังคับน้ํา สํานักการระบายน้ํา
เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณของกองระบบอาคารบังคับน้ํา
หลักการและเหตุผล
สํานักการระบายน้ํามีภารกิจหนาที่ในกา
รควบคุมดูแลและบํารุงรักษาทอระบายน้ํา คู คลอง
รวมทั้งสิ่งกอสรางอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการระบายน้ํา พัฒนา กอสราง ปรับปรุงทอระบายน้ํา คู คลอง รวมทั้ง
สิ่งกอสรางอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการระบายน้ํา ปฏิบัติการปองกัน และแกไขเหตุการณน้ําทวมกรุงเทพมหานคร
ประจําป ควบคุมดูแลการปฏิบัติการและบํารุงรักษาโรงงานกําจัดน้ําเสียตาง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
วางโครงการและแผนระยะสั้น แผนระยะปานกลาง และแผนระยะยาว สําหรับการระบายน้ํา ปองกันน้ํา
ทวมและกําจัดน้ําเสีย เปนหนวยงานวิชาการที่กําหนดมาตรฐาน และออกแบบสิ่งกอสรางตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การระบายน้ํา ดําเนินการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบปองกันน้ําทวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จากเครือขาย ซึ่งตั้งอยูที่สถานีบังคับน้ําตาง ๆ กระจายอยูทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผาน
เครือขายสื่อสารดานคอมพิวเตอร และขายสื่อสารจากรายงานของผูปฏิบัติการ รวมทั้งแผนปฏิบัติงาน
สําหรับการปองกันน้ําทวม
กองระบบอาคารบังคับน้ํามีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติการ
ปองกัน และแกไขปญหาน้ําทวมในเขต กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล การกําหนด การตรวจสอบ ซอม
บํารุง ควบคุมระบบระบายน้ํา สถานีสูบน้ํา เครื่องสูบน้ํา ประตูระบายน้ําและการถายเทน้ํา และปฏิบัติหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของโดยแบงงานภายในสวนราชการ คือ งานดานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงินและ
งบประมาณ การบัญชีและการพัสดุ การบริหารงานบุคคล งานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่ และ
ยานพาหนะ ปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วางแผน
ควบคุมและดําเนินการ เกี่ยวกับ ระบบระบายน้ํา การซอมบํารุงรักษา เครื่องสูบน้ํา เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ
ประตูระบายน้ําที่เปนทรัพยสินของสถานีสูบน้ํา รวมถึงการถายเทน้ํา การเก็บขอมูล การควบคุมระดับน้ําใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร การดูแลอุโมงคทางลอดตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยรับผิดชอบใน
พื้นที่เขตฝงพระนคร จํานวน 35 เขต ในพื้นที่เขตฝงธนบุรี จํานวน 15 เขต และงานดานวิศวกรรมโยธา
ไฟฟา เครื่องกล การสํารวจ ออกแบบ กําหนดรายการกอสราง ประมาณราคา การควบคุม ฯลฯ
การดําเนินการตามภารกิจหนาที่ของกองระบบอาคารบังคับน้ําใหไดผลดีในการแกไขปญหาน้ํา
ทวมและการระบายน้ํา จําเปนตองมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําคําขอ
งบประมาณตองมีความชัดเจนเพื่อบงชี้ถึงศักยภาพในการนํางบประมาณไปใชไดผลดีทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
ดังนั้น กองระบบอาคารบังคับน้ําจําเปนตองพัฒนาแนวคิด วิธีการเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป ใหสามารถแกไขปญหาการระบายน้ําใหเปนที่
พอใจและยอมรับจากประชาชน ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยบูรณาการปญหารวมกัน
ทั่วทั้งพื้นที่ เพื่อใหการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยูจํากัดแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์
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วัตถุประสงคและเปาหมาย
วัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดทําคําของบประมาณรายจายสําหรับงาน/โครงการตางๆ ใหเหมาะสมกับความ
จําเปนและแผนการปฏิบัติงานจริงเพื่อใหมีประสิทธิภาพและไดรับงบประมาณตรงตามเปาหมายที่กําหนด
เปาหมาย
เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของกองระบบ
อาคารบังคับน้ํา เพื่อบูรณาการใหสอดคลองกับเปาหมายการแกไขปญหาสาธารณะดานการบริหารจัดการน้ํา
กรอบการวิเคราะห แนวคิด ขอเสนอ
กรอบการวิเคราะห
วงจรบริหารคุณภาพ PDCA โดยมีขั้นตอนตามวงจรบริหารคุณภาพ PDCA ดังนี้
1. การวางแผน (Plan) การวางแผนชวยใหเราสามารถคาดการณสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตและชวยลด
ความสูญเสียตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได ทั้งในดานแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการทํางาน เงิน เวลาในการวางแผนตอง
จัดทําแผนปฏิบัติงาน คือ การทําความเขาใจในปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปและหลักเกณฑทั่วไปใน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยใหมีความเขาใจถูกตองตรงกัน หลักการคิด การคํานวณ
เอกสารประกอบการพิจารณา รูปแบบ รูปภาพ แผนผัง การสืบราคาโดยใชใบประมาณราคา เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค
2. การปฏิบัติ (Do) การลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน ที่ไดกําหนดไวในขั้นตอนการวางแผน
ซึ่งหนวยงานรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ/ผูปฏิบัติ ตองปฏิบัติตามกิจกรรมดําเนินการ ภายใตหลักเกณฑทั่วไป
ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหไดรับอนุมัติงบประมาณตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
3. การตรวจสอบ (Check) การจัดผลการปฏิบัติจริงโดยเปรียบเทียบ ผลการดําเนินงานกับ
เปาหมายที่กําหนดไวในแผน ทําใหเราทราบวาการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่
กําหนดไวหรือไม สิ่งสําคัญ คือ เราตองรูวาจะตรวจสอบอะไรบาง และบอยครั้งแคไหน ขอมูลที่ไดจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือ ดังนี้
- ประเมินเพื่อจายคาตอบแทน
- ประเมินเพื่อการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง
- ประเมินเพื่อการพัฒนา
- ประเมินเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
- ประเมินเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนกลยุทธขององคกร
- ประเมินเพื่อใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานรวมกัน ระหวางหัวหนากับลูกนอง
4. การดําเนินงาน (Act) การดําเนินงานจะพิจารณาผลที่ไดจากการตรวจสอบซึ่งมีอยู 2 กรณี
คือ ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามแผนที่วางไว หรือไมเปนไปตามแผนที่วางไว หากเปนกรณีแรก ก็ใหนําแนวทาง
หรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําใหเปนมาตรฐานพรอมทั้งหาวิธีการที่ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นไปอีกซึ่งอาจ
หมายถึงสามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดิม หรือเสียคาใชจายนอยกวาเดิม หรือทําใหคุณภาพดียิ่งขึ้นแต
หากเปนกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ไดไมบรรลุวัตถุประสงคตามแผนที่วางไวเราควรนําขอมูลที่รวบรวมไวมา
วิเคราะห และพิจารณาวาควรจะดําเนินการอยางไร
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แนวคิด

1. ทุกกลุมงาน ไดแก กลุมงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 1 กลุมงานควบคุมอาคารบังคับน้ํา 2
และกลุมงานวิศวกรรม ทําการประเมินศักยภาพและขอจํากัดของระบบระบายน้ํารวมกันในเชิงarea
พื้นทีbased)
่(
วาตองมีการปรับปรุง แกไข และพัฒนางานในเชิงระบบ(system based) รวมกันอยางไรใหไดผลดี
2.ทุกกลุมงานฯ ลงสํารวจสภาพพื้นที่และปญหารวมกัน เพื่อความชัดเจนในการจําแนกแจกแจง
ปริมาณงานที่ตองดําเนินการตามภาระหนาที่ของแตละกลุมงาน โดยคํานึงถึงผลลัพธที่ไดจากการจัดทํา
แผนงานโครงการ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ (resultdbaed)
3. ทุกกลุมงานฯ รวมกันวิเคราะห จุดแข็งจุดออน ขอจํากัดและโอกาสของโครงการรวมกัน
(SWOT analysis) ทั้งในเชิงวิศวกรรมและเชิงบริหารจัดการงบประมาณ
4.ระดมสมองรวมกันกับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการจัดทํางบประมาณ และผูบริหารในการ
สังเคราะหแนวความคิดในการจัดสรรงบประมาณโดยจัดลําดับความสําคัญ ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
5. ติดตามประเมินผลโครงการจากสภาพหนางานจริงที่ไดมีการดําเนินการไปแลว เพื่อปรับปรุง
แผนงานตอเนื่อง จริงจังเพื่อการแกไขปญหา มีผลสัมฤทธิ์เปนที่พึงพอใจตอประชาชน
ปญหาและอุปสรรค
1
. ขาดความจริงใจในการแกปญหาเพื่อบรรลุประสิทธิผลเชิงคุณภาพ
2
. ขาดผูนําทางความคิดที่มีความกลาหาญในการจัดทํางบประมาณเพื่อใหไดผลดีในเชิงคุณภาพ
ขอเสนอแนะ
1. ทําความเขาใจกับผูบริหารทุกระดับที่เกี่ยวของในการจัดทํางบประมาณที่ไดผลดีเชิงคุณภาพ
และปริมาณ
2. จัดทํากรอบความคิดที่ชัดเจนในการแกไขปญหาเชิงพื้นที่ (area based) ทัง้ ในภาพรวมของ
กองระบบอาคารบังคับน้ํา และของหนวยงานสํานักการระบายน้ํา เพื่อทําใหการจัดทํางบประมาณแบบเนน
ผลสัมฤทธิ์ (resulted based)
3. กองระบบอาคารบังคับน้ําตองมีความเขาใจและจริงใจในการแกไขปญหาในภาพรวม
โดยจัดตั้งคณะทํางานเพื่อรวมกันจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติการดานแผนงาน โครงการและงบประมาณ
เพื่อใหบรรลุประสิทธิผลเปนที่พึงพอใจของประชาชน ทั้ง ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
4. ถายทอดแนวความคิดเพื่อใหเกิดการยอมรับในวงกวาง เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณ
ที่ไดผลดี
5. กําหนดปฏิทินการทํางานรวมกัน ทั้ง เจาหนาที่ชาง การเงินงบประมาณ และผูบริหาร
ทุกระดับ และบังคับใชใหเปนไปตามกรอบเวลาที่กําหนด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การจัดทํางบประมาณ มีความชัดเจน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
2. การจัดทํางบประมาณตอบโจทยการแกไขปญหาการระบายน้ําเปนที่พึงพอใจตอประชาชน
3. สรางจิตสํานึกในการแกไขปญหาประชาชนแกเจาหนาที่ทุกระดับ
4. การดําเนินการแกไขปญหาระบายน้ําของกรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ ในเชิงคุณภาพ
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละ 80 ของความสําเร็จในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณของกองระบบอาคารบังคับน้ําที่
ไดรับอนุมัติงบประมาณตามเปาหมายที่ตั้งไว

(นางสาวชฎาภรณ ชายันต)

ลงชื่อ.............................................................
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ฝายบริหารงานทั่วไป กองระบบอาคารบังคับน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
ผูขอรับการประเมิน

