
ผลงานท่ีเป็นผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา 
1. ชื่อผลงาน การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของกองระบบท่อระบายน้ำ ในภาวะ

ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. ระยะเวลาที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ 

3.1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งไว้
จำนวน 83,000 ล้านบาท ซึ่งกองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ ได้รับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) 18 รายการ 
เป็นเงิน 29,667,000 บาท และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3.2 หนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/626 ลงวันที่ 
2 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 

3.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ว่าด้วยการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง การกำหนดวิธีการซื้อหรือจ้าง 
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง การทำสัญญาและหลักประกัน และ
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

3.4 หนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 
23 มีนาคม 2563 เรื่อง “แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563” เนื่องมาจาก
ผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น 
ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งสำนักการคลังคาดการณ์ว่าจะจัดเก็บรายได้ได้ประมาณ 68,000 ล้านบาท 
ลดลง 15,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.07 เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษี
ในปี พ.ศ. 2563 และกรุงเทพมหานครได้มีการเลื่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนยีมเก็บขนและกำจัดมูลฝอย 
ในอัตราใหม่จากเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ซบเซาอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับรัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท  
พ.ศ. 2563 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 โดยให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ
เก้าสิบของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการให้หน่วยงานชะลอการดำเนินการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ
หมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน และให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ 20 
ของภาพรวมงบประมาณหลังปรับโอน  

3.5 กองระบบท่อระบายน้ำมีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ จึงขออนุมัติยกเว้นแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 
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จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 
23 มีนาคม 2563 ข้อ 2 กรณีให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้
ผูกพันไว้ก่อน 
4. สรุปสาระสำคัญของเรื่องและขั้นตอนการดำเนินการ 

4.1 สรุปสาระสำคัญของเรื่อง 
ผู้ขอรับการประเมินได้รับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานด้านงบประมาณตั้งแต่การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ การบริหารงบประมาณ ตลอดจนถึง
การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของกองระบบท่อระบายน้ำ ได้รับ
ผลกระทบจากการเกิดภาวะวิกฤตจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 
มีนาคม 2563 เรื่อง “แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563” ได้มีการปรับเปลี่ยน
แนวทางการบริหารงบประมาณ อันเนื่องมาจากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้ทุก
หน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน แต่เนื่องจากกองระบบท่อระบายน้ำ 
มีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตามภารกิจของกองระบบท่อระบายน้ำ ซึ ่งได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ครั ้งที ่ 13 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังได้ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จนได้ตัวผู้ขาย
เป็นที ่ เร ียบร้อยแล้วนั ้น หากไม่สามารถดำเนินการก่อหนี ้ผ ูกพันได้  จะส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการดำเนินการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำและบ่อสูบน้ำ ล้างทำความสะอาดท่อ
ระบายน้ำ ผลิตฝาบ่อพักและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบท่อระบายน้ำ พร้อมปิด-เปลี่ยนฝาบ่อพัก ซ่อมบำรุง
ระบบท่อระบายน้ำ จัดทำแนวคันป้องกันน้ำหนุนและน้ำท่วม ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระบบ
ท่อระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำในพื้นที่ปิดล้อม และอาจส่งผลกระทบให้กรุงเทพมหานครเกิดความ
เสียหายและถูกร้องเรียนได้ 

4.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ 

กองระบบท่อระบายน้ำจึงได้ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จนได้รับอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย และได้ดำเนินการจัดหา
ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ต่อมาสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้มี
หนังสือให้ทุกหน่วยงานชะลอการก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งกองระบบท่อระบายน้ำได้ทำการชะลอการก่อหนี้ผูกพัน
ตามหนังสือดังกล่าว จากนั้นจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
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4.2.1 รวบรวมข้อมูลและสำรวจความจำเป็นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากไม่
สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ 

4.2.2 นำเสนอข้อมูลความจำเป็นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้ผู้บริหารรับทราบ
เพื่อพิจารณา 

4.2.3 วางแผนการดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อชะลอการดำเนินการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ ่งก ่อสร ้าง ที ่ย ังไม ่ก ่อหนี ้ผ ูกพัน  ร ่วมกับทางสำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร 

4.2.4 จัดเตรียมรายการและข้อมูลของครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็น ให้สำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครทำการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 

4.2.5 ประสานงานและติดตามผลการพิจารณา พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้สำนัก
งบประมาณกรุงเทพมหานครในการพิจารณา 

4.2.6 ดำเนินการตามผลการพิจารณาของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ซึ่งแยก
การดำเนินการออกเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่ 

(1) นำเรื่องเสนอขอรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครในการกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(2) ทำหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติยกเว้นการชะลอ
การดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยัง   
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

4.2.7 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเริ่มดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ตามรายการที่ได้รับ
การอนุมัติ 

 
5. ผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามี) 

- 
6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ 

เมื่อกองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ  ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) 18 รายการ 
เป็นเงิน 29,667,000 บาท ต่อมาสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือด่วนที่สุด  
ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง “แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2563” เนื่องมาจากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้ทุกหน่วยงานชะลอ
การดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จากนั้นผู้เสนอจึงได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
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6.1 สำรวจความจำเป็นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ 
เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลเบื้องต้น 

6.1.1 เวียนแจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ให้ทุกกลุ่ม
งานในสังกัดกองระบบท่อระบายน้ำทราบถึงการให้ชะลอการดำเนินการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

6.1.2 ให้ทุกกลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันได้ 

6.2 นำเสนอข้อมูลความจำเป็นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามข้อ 6.1 ให้ผู้บริหาร
กองระบบท่อระบายน้ำ และผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำพิจารณาเพื่อนำผลการพิจารณาไป
ดำเนินการต่อไป 

6.3 จัดเตรียมรายการและข้อมูลของครุภัณฑ์ที ่มีความจำเป็น ให้สำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครทำการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป โดยได้รับอนุมัติเงินประจำงวด และได้ดำเนินการ
จัดซื้อจนได้ตัวผู้ขายแล้ว ทั้งหมด 3 รายการ เป็นเงิน 10,350,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.3.1 รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 3.5 ตัน 1 คัน ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวด เป็นเงิน
1,950,000 บาท และดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาจนได้ตัว
ผู้ขายและได้รับอนุมัติจัดซื้อแล้ว เป็นเงิน 1,938,000 บาท  

6.3.2 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย พร้อมติดตั้งเครน
ขนาด 6 ตัน 1 คัน ได้รับการอนมุัติเงินประจำงวด เป็นเงิน 3,900,000 บาท
และดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาจนได้ตัวผู้ขายละได้รับอนุมัติ
จัดซื้อแล้ว เป็นเงิน 3,886,000 บาท  

6.3.3 รถตักหน้า-ขุดหลัง ล้อยางชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 
100 แรงม้า เก๋งห้องคนขับติดกระจกโดยรอบและเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
หัวเจาะ คอนกรีตไฮโดรลิคสามารถเปลี่ยนบุ้งกี๋ในตัว 1 คัน ได้รับการอนุมัติ
เงินประจำงวด เป็นเงิน 4,500,000 บาท และดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีการ
ประกวดราคาจนได้ตัวผู้ขายและได้รับอนุมัติจัดซื้อแล้ว เป็นเงิน 4,480,000 บาท 

6.4 ประสานหารือและวางแผนการดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อชะลอการ
ดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที ่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ร่วมกับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
โดยแยกการพิจารณาออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ 

6.4.1 การขอยกเลิกการอนุมัติเงินงวดที่ 2 ครั้งที่ 13 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2563 งานระบบท่อระบายน้ำ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง 
(ครุภัณฑ์)  

6.4.2 การขอยกเว้นการชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
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6.5 ประสานงานและติดตามผลการพิจารณา พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้สำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครในการพิจารณา จนกระทั่งสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจสอบและ
พิจารณาเห็นควรอนุมัติยกเว้นแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบ
กับรายได้ของกรุงเทพมหานคร กรณีให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

6.6 ดำเนินการตามผลการพิจารณาของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โดยให้สำนักการ
ระบายน้ำแยกการดำเนินการออกเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้ 

6.6.1 การขอรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครในการกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดอนุมัติยกเว้นแนวทางการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากผลกระทบกับ
รายได้ของกรุงเทพมหานคร ให้สำนักการระบายน้ำสามารถดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันได้ 1 รายการ โดยได้รบัความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ตามหนงัสอื 
ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/1433 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 ได้แก่ รถโฟล์คลิฟท์ 
ขนาด 3.5 ตัน 1 คัน เป็นเงิน 1,938,000 บาท  

6.6.2 การทำหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติยกเว้นการชะลอการ
ดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดอนุมัติยกเว้นแนวทางการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สำนักการระบายน้ำสามารถ
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ 2 รายการ เป็นเงิน 8,366,000 บาท ได้แก่ 

(1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย พร้อมติดตั้ง
เครน ขนาด 6 ตัน 1 คัน เป็นเงิน 3,886,000 บาท 

(2) รถตักหน้า-ขุดหลัง ล้อยางชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังแรงม้าสูงสุด
ไม่น ้อยกว่า 100 แรงม้า เก๋งห้องคนขับติดกระจกโดยรอบและ
เครื ่องปรับอากาศพร้อมติดตั ้งหัวเจาะคอนกรีตไฮโดรลิคสามารถ
เปลี่ยนบุ้งกี๋ในตัว 1 คัน เป็นเงิน 4,480,000 บาท 

ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1903/1688 
ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 

6.7 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งผลดำเนินการและให้ผู้เกี่ยวข้องเริ่มดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันตามรายการที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบต่อไป  
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7. ผลสำเร็จของงาน  
7.1 สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณตามแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการบริหาร

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ได้สำเร็จ 
7.2 สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในกำหนดเวลา ตามที่ได้รับการอนุมัติ 

รวมทั้งส่งของและเบิกจ่ายได้ทั้ง 3 รายการ เป็นเงิน 10,350,000 บาท  
7.2.1 รถโฟลค์ลิฟท์ ขนาด 3.5 ตัน 1 คัน เป็นเงิน 1,938,000 บาท 
7.2.2 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย พร้อมติดตั้งเครน 

ขนาด 6 ตัน 1 คัน เป็นเงิน 3,886,000 บาท 
7.2.3 รถตักหน้า-ขุดหลัง ล้อยางชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 

100 แรงม้า เก๋งห้องคนขับติดกระจกโดยรอบและเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
ห ัวเจาะคอนกรีตไฮโดรลิคสามารถเปลี ่ยนบุ ้งก ี ๋ ในต ัว 1 คัน เป ็นเงิน 
4,480,000 บาท 

7.3 ตัวอย่างกรณีศึกษาขั้นตอนในการบริหารงบประมาณในภาวะวิกฤต เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในกรณีเกิดปัญหาในลักษณะคล้ายคลึงกันในอนาคต 

8. การนำไปใช้ประโยชน์ 
8.1 กองระบบท่อระบายน้ำสามารถก่อหนี้ผูกพัน ได้ภายในกำหนดเวลา  
8.2 สามารถนำเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 มาใช้เป็นเครื่องมือในการ

บริหารงาน ได้ตามภารกิจของกองระบบท่อระบายนำ้ ในการวางแผน ควบคุมและดำเนินการกอ่สรา้ง
ระบบท่อระบายน้ำและบ่อสูบน้ำ ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ผลิตฝาบ่อพักและอุปกรณ์ซ่อม
บำรุงระบบท่อระบายน้ำ พร้อมปิด-เปลี่ยนฝาบ่อพัก ซ่อมบำรุงระบบท่อระบายน้ำ จัดทำแนวคัน
ป้องกันน้ำหนุนและน้ำท่วม ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระบบท่อระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำใน
พื้นที่ปิดล้อม รวมทั้งวางแผน สำรวจ ตรวจสอบและออกแบบระบบท่อระบายน้ำให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนได้ตามเป้าหมาย 

8.3 สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบดำเนินการตามของขั้นตอนการขอยกเว้นการบริหาร
งบประมาณในภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  

9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ 
9.1 ไม่มีข้อมูลและแนวทางเพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจดำเนินการ เนื่องจาก

เป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้ดำเนินการได้อย่างล่าช้าจนถึงปลายปีงบประมาณ 2563 
9.2 การดำเน ินการต ้องปร ึกษาหาร ือและขอคำแนะนำจากสำน ักงบประมาณ

กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และมีระยะเวลาการดำเนินการจำกัด
ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2563 

9.3 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ขาดความชัดเจนในกรณี
การดำเนินการตามกระบวนการของหน่วยงานที่ไมเ่ป็นไปตามแนวทาง จะต้องดำเนินการอย่างไร เชน่ 
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การขออนุมัติยกเลิกการอนุมัติเงินงวด หรือการขออนุมัติยกเว้นการดำเนินการงบประมาณ 
ตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นต้น 

9.4 ความไม่ชัดเจนในการดำเนินการบริหารงบประมาณ ส่งผลให้เกิดการดำเนินการ 
ในหลายรูปแบบทั้งการขออนุมัติยกเลิกเงินประจำงวดที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว การขออนุมัติเงิน
ประจำงวดใหม่ และการขออนุมัติยกเว้นการชะลอการดำเนินการงบประมาณ ซึ่งทำให้เกิดภาระงาน
ในการจัดทำเอกสารเหล่านี้เป็นจำนวนหลายครั้ง 

10. ข้อเสนอแนะ   
เพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิด

ปัญหาที่อาจเกิดขึ ้นจากการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และ
หน่วยงานสามารถดำเนินการตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนัก
งบประมาณกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้อง ผู้เสนอรับการประเมินมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

10.1 ทุกหน่วยงานควรให้ความสำคัญและดำเนินการตามแนวทางการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี โดยคำนึงถึงความจำเป็น ความพร้อม และภารกิจของหน่วยงาน 

10.2 หน่วยงานต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและดำเนินงานให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด  
10.3 ผู้บริหารจัดประชุมติดตามการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานเป็นประจำ อย่างน้อย 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการรายงานสถานะและเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงกระบวนการการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดอย่างเคร่งครัด 

10.4 ผู้บริหารควรควบคุมกระบวนการบริหารงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างต่อเนื่อง และให้ความสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีผลสัมฤทธิ์ 

10.5 จัดทำขั้นตอนการบริหารงบประมาณ ให้เป็นแบบแผนปฏิบัติงาน กรณีเกิดภาวะ
วิกฤตที่อยูน่อกเหนือการดำเนินการปกติ 

10.6 ควรส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบบริหารจดัการเอกสาร  
(Document Control) ในกระบวนการสารบัญ เช่น การลงนามด้วยลายมืออิเล็กทรอนิกส์ การติดตาม
หนังสือ และการส่งต่อเอกสาร เป็นต้น โดยเฉพาะการส่งต่อเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ผู้เกี่ยวข้องทุกคน 
จะได้รับเอกสารเดียวกันทั้งหมด ซึ่งเป็นการลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและลดภาระงานในการ
จัดทำข้อมูล 

10.7 การจัดตั ้งงบประมาณ ควรมีการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เช่น ส่วนราชการในสังกัดสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต หน่วยงานราชการอื่น รวมถึง
ภาคเอกชน เพื่อรับทราบปัญหาและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เพื่อให้การใช้
งบประมาณมีความคุ้มค่า สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

                                                              ลงชื่อ........................................................... 
                                                                                      (นางสาววันดี  แซ่โล้ว) 
                                                                                        ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                                                     ............./............/............ 
 
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................                          ลงชื่อ........................................................ 
            (นางนิภาพร  นาคนิล)                                               (นายศุภมิตร  ลายทอง) 
ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดำเนินการ                           ผู้อำนวยการกองระบบทอ่ระบายนำ้ 
          ............./............/............                                               ............./............/............ 



ข้อเสนอ แนวคดิ วิธกีารเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ของ นางสาววันดี  แซ่โล้ว 

เพ่ือประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขที่ กรท.4 สังกดั ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ 

เรื่อง  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย กรณีการยืมเงินสะสมของ
กรุงเทพมหานคร 

หลักการและเหตุผล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักการคลังได้รายงานสถานการณ์ทางการเงินการคลังของ

กรุงเทพมหานครว่าการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ประมาณการไว้ โดยมีคำสั่งให้หน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
ไว้ก่อน และให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ 20 ของภาพรวมงบประมาณหลังปรับโอน 
ส่งผลให้หน่วยงานจำเป็นต้องหาแหล่งเงินอื่นนอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี มาใช้เพื่อ
สำรองใช้ในการดำเนินการของหน่วยงาน ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการขอยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร
มีความยุ่งยากและต้องใช้เวลาพอสมควรในการรวบรวมข้อมูล การศึกษา วิเคราะห์ความจำเป็นและ
ความเป็นไปได้ การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด จนได้รับอนุมัติให้ยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร 
มาดำเนนิการตามวัตถปุระสงค์ ตลอดไปจนถึงการจัดทำงบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมในปีงบประมาณถัดไป 

ผู้ขอประเมินมีหน้าที่ดำเนินการขอยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินงานใน
ส่วนความรับผิดชอบ ของกองระบบท่อระบายน้ำ ได้สังเกตเห็นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ใน
กระบวนการขอใช้เงินยืมสะสมกรุงเทพมหานคร จึงจัดทำเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณรายจ่าย กรณีการยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร โดยผู้ขอรับการประเมินได้ทำการ
รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์ปญัหา เพื่อเสนอเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
งบประมาณรายจ่าย กรณีการยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่าย กรณีการยืมเงินสะสมของ

กรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อให้หน่วยงานสามารถขอยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร มาทำการก่อหนี้ผูกพัน

และใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ในการบริหารและดำเนินงานได้ 
3. เพื่อให้สามารถทำการส่งชดใช้เงินยืมสะสมของกรุงเทพมหานครได้ทันตามกำหนด 

เป้าหมาย 
1. มีแนวทางและขั้นตอนการขอยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร 
2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร  
3. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเงินชดใช้เงินยืมสะสมของกรุงเทพมหานคร 



2 

กรอบการวิเคราะห์ 
ผู้ขอรับการประเมินได้ทำการวิเคราะห์การบริหารงบประมาณรายจ่าย กรณียืมเงินสะสมของ

กรุงเทพมหานคร อ้างอิงตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2563 
2. มติการประชุม คณะกรรมการพิจารณาการขอยืมเงินสะสม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 29 

กรกฎาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 5.2 เห็นชอบหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อ
ขอยืมเงินสะสม 

3. หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ในการเสนอเรื่องเพื่อขอยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร 
ที่ประกาศผ่านหน้าเว็ปไซต์ misweb.bma.go.th 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของหน่วยงาน 
ผูข้อรับการประเมินได้นำเอาหลักการของ SWOT มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

และภายในของหน่วยงาน เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนและใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง  ที่เหมาะสม 
ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย กรณีการยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

S: Strength จุดแข็ง 
S1 : มีข้อบัญญัต ิระเบียบ และแนวทางการบริหารงบประมาณ เป็นของกรุงเทพมหานครเอง 
S2 : มีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้คำปรึกษาด้านงบประมาณและการคลัง 
S3 : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ MIS2 ใช้ในการบันทึกข้อมูลงบประมาณ 
S4 : ผู้บริหารให้ความสำคัญโดยการลงมาควบคุมด้วยตนเอง 
S5 : ผู้ดำเนินการเคยดำเนินการยืมเงินสะสมมาก่อนจากต้นสังกัดเดิม 
S6 : มีการตรวจสอบยืนยันยอดกับกองบัญชี สำนักการคลัง ก่อนตั้งงบประมาณชดใช้

เงินยืมสะสมของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณถัดไป 
W: Weakness จุดอ่อน 

W1 : มีการนำข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 มาใช้
ล่าช้ากว่าปัญหาที่เกิดขึ้น 

W2 : ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานขาดประสบการณ์ในเรื่องการยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร 
W3 : ไม่เคยมีการจัดการอบรมเรือ่ง “การยืมเงินสะสมของกรงุเทพมหานคร” ให้กับหน่วยงาน 
W4 : ความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันในการประสานงานของเจ้าหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน 
W5 : ความไม่แน่นอนในการใช้แหล่งเงิน 

O: Opportunity โอกาส 
O1 : สำนักการคลังได้ทำการจัดประชุมเพื่อชี้แจงความเข้าใจในแนวทางการพิจารณา

รายการเร่งด่วน ที่จำเป็นจะต้องดำเนินการยืมเงินสะสม 
O2 : มีการปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ และแนวทาง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
O3 : ผู้บริหารให้ความสนใจ และติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
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T: Threats อุปสรรค 
T1 : มีรายการที่มีวงเงินเกินอำนาจอนุมัติยืมเงินสะสมของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
T2 : ความล่าช้าในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อขออนุมัติเงินยืม ที่จะต้องให้ผู้รับจ้าง

ทำหนังสือแจ้งขยายระยะเวลาการยืนราคา 
T3 : การจัดเก็บรายได้น้อยลงที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดจาก

ผลกระทบโควิด 19 

ข้อเสนอกระบวนการขอเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับหน่วยงาน 
1. สำนักการระบายน้ำจัดทำบันทึกขอเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่งไปยัง

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
2. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาการขอเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีหากมีงบประมาณเพียงพอ ให้หน่วยงานดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน เมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี หากไม่มีงบประมาณให้ดำเนินการในข้อถัดไป 

3. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประสานให้หน่วยงานทำการปรับลดงบประมาณ 
4. หน่วยงานทำการปรับลดงบประมาณ และรวบรวมข้อมูลส่งให้กับทางสำนักงบประมาณ

กรุงเทพมหานคร 
5. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครทำการประชุมร่วมกบัสำนักการคลังเพื่อพิจารณาการ

ใช้เงิน โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
1) การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีมาใช้จ่าย  
2) การพิจารณายกเลิกหรือลดเนื้องานลงตามความจำเป็น แล้ว โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีมาใช้จ่าย 
3) การพิจารณาขอใช้เงินงบประมาณรายจ่ายงบกลางมาใช้จ่าย 
4) การพิจารณาขอใช้เงินสะสมกรุงเทพมหานครมาใช้จ่าย 

6. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครแจ้งผลการพิจารณาให้กับหน่วยงานรับทราบและ
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  

หมายเหตุ กรณีผลการพิจารณาให้ใช้เงินสะสมของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานจะต้อง
จัดทำบันทึกขออนุมัติยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครไปที่สำนักการคลังต่อไป 

ข้อเสนอกระบวนการจัดทำบันทึกขออนุมัติยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานครสำหรับหน่วยงาน 
1. สำนักการระบายน้ำจัดทำบันทึกขออนุมัติยืมเงินสะสมไปที่สำนักการคลัง 
2. สำนักการคลังพิจารณาคำขออนุมัติยืมเงินสะสม แล้วเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม 
3. สำนักการคลังแจ้งผลการขออนุมัติยืมเงินสะสมให้หน่วยงานรับทราบและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 
4. สำนักการระบายน้ำทำการก่อหนี้ผูกพัน เมื่อได้รับอนุมัติยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานครแล้ว 
หมายเหตุ เมื่อหน่วยงานทำการก่อหนี้ผูกพันแล้ว หน่วยงานจะต้องตั้งงบประมาณชดใช้เงิน

ยืมสะสมของกรุงเทพมหานครให้ครบถ้วน 
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ข้อเสนอกระบวนการชดใช้เงินยืมสะสมของกรุงเทพมหานครสำหรับหน่วยงาน 

กรณียืมเงินสะสมตามข้อ 8 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. 2562 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้ตั้งงบประมาณชดใช้คืนเงนิยืมสะสมไม่เกินปีงบประมาณ
ถัดไปโดยคิดเฉพาะรายการ ที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินสะสมก่อนวันที่ 1 มกราคม ของปีที่ขอตั้งงบประมาณ  

กรณียืมเงินสะสมตามข้อ 9 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. 2562 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้ส่งใช้คืนเงินสะสมภายในปีงบประมาณที่ยืมนั้น 
กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นไม่สามารถส่งใช้คืนเงินสะสมได้ภายในปีงบประมาณที่ยืม ให้ขออนุมัติ
จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นกรณี ๆ ไป  

โดยมีกระบวนการชดใช้เงินยืมสะสมของกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
1. หากภายในปีงบประมาณ กรุงเทพมหานครมีรายได้เข้ามาเพียงพอแล้ว และหน่วยงาน

ได้รับแจ้งจากกองการเงิน สำนักการคลังว่าให้หน่วยงานดำเนินการชดใช้คืนเงินยืมภายในปีงบประมาณที่ยืม 
 1.1 สำนักการระบายน้ำทำการตรวจสอบรายการชดใช้เงินยืมสะสมกับกองบัญชี สำนักการคลัง 
 1.2 สำนักการระบายน้ำชดใช้คืนเงินยืมสะสมของกรุงเทพมหานคร เมื่อได้รับอนุมัติเงิน

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2. หากภายในปีงบประมาณ กรุงเทพมหานครมีรายได้ไม่เพียงพอ ที่จะชดใช้เงินยืมได้และ

จำเป็นต้องชดใช้งบประมาณในปีถัดไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้หน่วยงานตรวจสอบยืนยันยอดกับ
กองบัญชี สำนักการคลัง เพื่อตั้งงบประมาณชดใช้เงินยืมสะสมให้ครบถ้วนไม่เกินปีงบประมาณถัดไป 
โดยคิดเฉพาะจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินสะสมก่อนวันที่ 1 มกราคม ของปีที่ขอตั้งงบประมาณ 

 2.1 สำนักการคลังแจ้งให้หน่วยงานขอเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อชดใช้
เงินยืมสะสมของกรุงเทพมหานคร 

 2.2 สำนักการระบายน้ำทำฎีกาเบิกเงินชดใช้เงินยืมสะสมของกรุงเทพมหานครไปยัง
สำนักการคลัง เมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากสำนัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร 

 2.3 สำนักการคลังทำการโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานตามฎีกาเบิกเงิน 
 2.4 สำนักการระบายน้ำทำการโอนเงินชดใช้เงินยืมกลับไปให้สำนักการคลัง เพื่อเป็น

การชดใช้เงินยืมสะสมของกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครสำหรับหน่วยงาน 
1. ควรปรับปรุงระบบ MIS2 ให้มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล การออกรายงาน

สถานะของงบประมาณคงเหลือในแต่ละรายการ/โครงการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และการออกรายงาน
งบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะโอนเงินมาใช้จ่ายได้ เพื่อลดความล่าช้าในการดำเนินการพิจารณา
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีมาใช้จ่าย 

2. จัดประชุมพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยกเลิกหรือลดเนื ้องาน เพื ่อโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีมาใช้จ่าย โดยผู้บริหารควรให้ความสนใจ กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจ ให้
เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตระหนักว่าการยืมเงินสะสมเป็นภาระงานที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
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3. เพื ่อลดความล่าช้าในการพิจารณาการใช้เงิน กรณีมีความเห็นไม่ตรงกันระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้บริหารต้องให้นโยบายและเป็นผู้พิจารณา  

4. ควรปรับปรุงระบบ MIS2 เพ่ือนำมาใช้ในการจัดทำบันทึกขออนุมัติยืมเงินสะสมพร้อมแนบ
เอกสารประกอบ เพื่อลดระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารซึ่งมีปริมาณมากและต้องจัดทำหลายชุด 
โดยคณะกรรมการพิจารณาการขอยืมเงินสะสมสามารถเปิดดูเอกสารประกอบการขอยืมเงินสะสม
ผ่านทางระบบได้อย่างรวดเร็วและเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน  

5. ข้อเสนออื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย กรณีการยืม
เงินสะสมของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่รับผิดชอบควรดำเนินการ ดังนี้ 

5.1 จัดประชุมชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับการขอยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร
ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบ และรับแนวทางการดำเนินการไปปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

5.2 จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่เครือข่ายด้านงบประมาณและการคลัง พร้อมทั้ง 
จัดทำเป็นคู่มือและแบบฟอร์มในการทำหนังสือที่เกี่ยวกับการยืมเงินสะสมทั้งหมด 

5.3 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณและ
การคลังของทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ และแนวทาง
การบริหารงบประมาณ ให้เกิดความคล่องตัวและแก้ไขได้ครอบคลุมในทุกมิติ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. หน่วยงานสามารถยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร โดยนำมาใช้ในการก่อหนี้ผูกพันและ

เบิกจ่ายพร้อมทั้งชดใช้เงินได้ทันภายในกำหนด ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกิดความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร 
3. มีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการพัฒนาทักษะการทำงานของ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ 
4. หน่วยงานสามารถหาแหล่งเงินอื ่นเพิ ่มขึ ้น เช่น เงินยืมสะสม ฯลฯ นอกจากการใช้เงิน

งบประมาณประจำปี 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
หน่วยงานสามารถก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายเงินและส่งใช้เงินสะสมกรุงเทพมหานครได้ทนัตาม

กำหนดของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)................................................................. 
             (นางสาววันดี  แซ่โลว้)  
               ผู้ขอรับการประเมิน 
   ....................../......................./....................  
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เอกสารแนบ 

ผังงานแสดงข้อเสนอกระบวนการของวดสำหรับหน่วยงาน 
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ผังงานแสดงข้อเสนอกระบวนการจัดทำบันทึกขออนุมัติยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครสำหรับ
หน่วยงาน 
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