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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลตํอการ ใช๎จํ ายงบประมาณของกรุง เทพมหานคร                
มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาวําปัจจัยสํงผลตํอการเบิกจํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร                 
เพ่ือหามาตรการและแนวทางในการเรํงรัดให๎หนํวยงานสามารถกํอหนี้ผูกพันและเบิกจํายงบประมาณ
ได๎ภายในปีงบประมาณ โดยใช๎กลุํมประชากรในการศึกษา จ านวน 3 กลุํม คือ ผู๎บริหารหนํวยงาน    
ด๎านงบประมาณ เจ๎าหน๎าที่ด๎านการติดตามและประเมินผลการด าเนินการและการใช๎จํายงบประมาณ
ของกรุงเทพมหานคร และเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานของหนํวยงานของกรุงเทพมหานคร โดยใช๎วิธี
การศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed methods Research) คือ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีวิจัย        
เชิงคุณภาพ ซึ่งการเก็บข๎อมูลจะเก็บข๎อมูลจากกลุํมประชากรโดยวิธีการสัมภาษณ์ และการทอด
แบบสอบถาม ใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นด๎านข๎อมูลทั่วไป ประเด็นด๎านสภาพปัญหาในการด าเนินการ 
และประเด็นด๎านแนวทางการแก๎ไขปัญหา โดยตั้งสมมุติฐานวําปัจจัยที่มีผลตํอการใช๎จํายงบประมาณ    
ของกรุง เทพมหานครใน 4 ปัจจัย ได๎แกํ  ปัจจัยด๎านการเมือง ด๎านนโยบายของผู๎บริหาร                     
ขั้นตอนกระบวนการ และความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ 

จากการศึกษาพบวําปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยมีผลการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
แตํความส าคัญและการให๎น้ าหนักมากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับวํากลุํมประชากรกลุํมใดมีความสัมพันธ์    
หรือเกี่ยวข๎องมากน๎อยหรือไมํอยํางไร เชํน กลุํมนักบริหารหนํวยงานด๎านงบประมาณและกลุํม
เจ๎าหน๎าที่ติดตามและประเมินผล ที่ปฏิบัติงานสํวนกลางดูแลในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร        
จะให๎ความส าคัญกับตัวบุคคลคือความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่มากที่สุด  เนื่องจากมองวํา               
การด าเนินการ หากเจ๎าหน๎าที่มีความรู๎ความสามารถที่ดีแล๎ว ไมํวําจะติดขัดหรือมีปัญหาอุปสรรค     
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ในปัจจัยด๎านใด เจ๎าหน๎าที่จะสามารถแก๎ไขปัญหาอุปสรรคและสามารถด าเนินการได๎ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว๎  สํวนเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานของหนํวยงานจะให๎ความส าคัญกับการเมืองมากที่สุด เนื่องจาก   
มีความใกล๎ชิดกับปัจจัยนี้ โดยในพ้ืนที่ 50 ส านักงานเขตจะมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครดูแลพ้ืนที่
และประชากรในพ้ืนที่อยํางใกล๎ชิด อีกทั้งยังมีคณะกรรมการชุดตํางๆ ของสภากรุงเทพมหานคร
ติดตามการด าเนินการของหนํวยงานในด๎านตํางๆ และมองวําปัจจัยด๎านความรู๎ความสามารถ        
ของเจ๎าหน๎าที่ ขั้นตอนการด าเนินการ และนโยบายของผู๎บริหารเป็น เรื่องของงานประจ าปกติ       
และมีผลคํอนข๎างน๎อย  

 
ค าส าคัญ : กรุงเทพมหานคร, งบประมาณ, งบประมาณรายจํายประจ าปี, งบประมาณกันไว๎เบิกเหลื่อมปี 
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ABSTRACT 
 

This study was conducted to examine factors that could affect spending of 
Bangkok Metropolitan Administration (BMA) and to make recommendation of 
measures and guidelines for intensive debt commitments and disbursement of 
budget in each fiscal year. The target groups of the study were consisted of budget 
agency executive, budget expanding evaluation administrators, budget officers of    
the Bangkok Metropolitan Administration. This study employed mixed methods research     
(i.e., quality and quantity research methods). The data were gathered through Interview 
and Questionnaires, which were conducted in 3 issues; budget information,             
the problem in budget administration, and proposed solutions. This study hypothesized 
four factors that may affect the BMA’s budget spending, including Political factor,                
executive policy, budget disbursement procedures and financial and budgetary 
knowledge of officers. 

The study found that all factors have affected the BMA’s budget 
spending. However the concerning level of each factor depends on the relationship/ 
involvement of the target groups. For instance, the budget agency executive and 
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budget spending evaluation administrators in centralized office have their main 
concerns on knowledge of officers. On the other hands, officers have their major 
concern on political factor. This is due to the close relationship between              
the Councilor Bangkok and the other evaluation committee of Bangkok council.            
The officers were less concerned on budget disbursement procedures and financial 
and budgetary knowledge of officers. 

 
Keywords : Bangkok Metropolitan Administration, Budget, Annual budget,      
Extended budget for year overdue 
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 ของเจ๎าหน๎าที่ที่มีผลตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
4.6  แสดงข๎อมูลของกลุํมตัวอยํางในสํวนของปัจจัยทั้ง 4 ด๎าน ที่มีผลตํอการใช๎จําย 39 
 งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 1 

บทน า 

 
1.1 ที่มาของค าถามวิจัย 
 

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรูปแบบพิเศษ ใช๎ระบบงบประมาณ         
แบบสมดุล คือ รายรับเทํากับรายจําย โดยการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีจากประมาณการ
รายรับในปีนั้นๆ เพ่ือใช๎เป็นกรอบในการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีของกรุ งเทพมหานคร          
ในปีดังกลําว ซึ่งงบประมาณรายจํายประจ าปีประกอบด๎วย 7 หมวดรายจําย ได๎แกํ  หมวดเงินเดือน  
และคําจ๎างประจ า  หมวดคําจ๎างชั่วคราว  หมวดคําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ  หมวดคําสาธารณูปโภค 
หมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง  หมวดเงินอุดหนุน  และหมวดรายจํายอ่ืน โดยให๎หนํวยงาน 
ทั้ง 69 หนํวยงานของกรุงเทพมหานคร จัดท าค าของบประมาณรายจํายประจ าปี โดยหนํวยงาน      
จะเสนอค าของบประมาณรายจํายประจ าปี เพ่ือจัดบริการสาธารณะให๎แกํประชาชน ด าเนินการแก๎ไข
ปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให๎บริการตามนโยบายของผู๎บริหาร
กรุ ง เทพมหานคร และด า เนินการในเรื่ องตํ างๆ ที่ เห็นวํ ามีความจ า เป็นและเหมาะสม                     
ซึ่งส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะเป็นผู๎วิเคราะห์รายการ/โครงการที่หนํวยงานเสนอค าขอ
งบประมาณรายจํายประจ าปี ให๎อยูํภายในกรอบงบประมาณที่ก าหนด โดยประสานกับ                   
รองผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร และรองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ก ากับดูแลหนํวยงานนั้นๆ         
จะพิจารณาจากเอกสารประกอบค าของบประมาณ รวมถึงการส ารวจพ้ืนที่  ในการด าเนินการ    
รายการ/โครงการดังกลําว เพ่ือจะน าเสนอตํอสภากรุงเทพมหานครพิจารณาตามกระบวนการ              
ในการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปี  และเมื่อรํางงบประมาณรายจํายประจ าปี                     
ผํานการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานครในวาระที่ 3 แล๎ว จึงสํงรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย
ประจ าปีนั้นๆ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให๎มีผลบังคับใช๎ทันในวันที่ 1 ตุลาคมดังกลําว 
(ปีงบประมาณถัดไป) ซึ่งในขั้นตอนการบริหารงบประมาณรายจํายประจ าปี ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
จะก าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจํายประจ าปี เวียนแจ๎งหนํวยงาน 
ทั้ง 69 หนํวยงานของกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช๎เป็นแนวทางปฏิบัติให๎เป็นไปในแนวทางเดียวกัน            
ในขั้นตอนการบริหารงบประมาณ  ตามรายการ/โครงการที่ได๎รับงบประมาณในการบริหาร
งบประมาณรายจํายประจ าปีจะก าหนดเป้าหมายการกํอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจํายลงทุน        
การเบิกจํายงบประมาณรายจํายลงทุนและการเบิกจํายงบประมาณในภาพรวมไว๎อยํางชัดเจน
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ในแตํละปีงบประมาณ ซึ่งส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะใช๎เป้าหมายดังกลําวในการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน และติดตามการเบิกจํายงบประมาณเป็นรายหนํวยงาน  และภาพรวม    
ของทุกหนํวยงานทั้งกรุงเทพมหานคร  ซึ่งจากการติดตามผลการด าเนินการพบวํามีหลายหนํวยงาน            
มีผลการด าเนินการกํอหนี้งบประมาณรายจํายลงทุน และการเบิกจําย งบประมาณในภาพรวม                      
ไมํเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ ท าให๎ต๎องกันเงินงบประมาณของรายการ/โครงการที่ได๎รับงบประมาณ         
ในปีนั้นๆ ไว๎เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณถัดไป และในชํวงต๎นปีงบประมาณ ต๎องเรํงด าเนินการ    
รายการ/โครงการที่กันเงินงบประมาณไว๎เบิกเหลื่อมปีกํอน จึงท าให๎ไมํสามารถด าเนินการ              
รายการ/โครงการที่ตั้งงบประมาณในปีนั้นๆ ได๎ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว๎  ซึ่งในทางปฏิบัติหนํวยงาน
สามารถเตรียมความพร๎อมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างรายการ/โครงการที่อยูํในรํางข๎อบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจ าปีที่ผํานการพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 แล๎ว  แตํต๎องระบุในเอกสารประกอบการ             
จัดซื้อจัดจ๎างวําจะด าเนินการกํอหนี้ผูกพันได๎เมื่อข๎อบัญญัติกรุงเทพมหานครประกาศใช๎ ซึ่งเป็นผลให๎
หนํวยงานมีเวลาในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 1 – 2 เดือน และหากหนํวยงานด าเนินการได๎
ดั งนั้ นอาจท าให๎สามารถกํอหนี้ ผู ก พันและเบิกจํ ายงบประมาณได๎ภายในปี งบประมาณ                  
ไมํเหลือกันไว๎เบิกเหลื่อมปีหรือตกไปเป็นเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร ซึ่ งอาจเป็นภาระ                
ที่ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครต๎องหางบประมาณมาทดแทนให๎หนํวยงานด าเนินการโครงการ
ดังกลําวตํอไป 

ผู๎ศึกษาปฏิบัติหน๎ าที่ ในการติดตาม และประเมินผลการใช๎จํ ายงบประมาณ             
ของกรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจปัญหาในการด าเนินการดังกลําววํามีปัจจัยใดบ๎างที่มีผล               
ตํ อการใช๎ จํ ายงบประมาณ (การด า เนิ นการกํ อหนี้ ผู กพันและการเบิ กจํ ายงบประมาณ)                        
ของกรุงเทพมหานครไมํเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ และเพ่ือให๎ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค     
ในการด าเนินการและเพ่ือหาแนวทางแก๎ไขปัญหาดังกลําว เพ่ือให๎ทุกหนํวยงานสามารถกํอหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจํายลงทุน และเบิกจํายงบประมาณได๎ตามเป้าหมายที่วางไว๎ และเมื่อทั้ง 69 หนํวยงาน            
ของกรุงเทพมหานครสามารถด าเนินการกํอหนี้ผูกพันงบประมาณ และเบิกจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีได๎ภายในปีงบประมาณ   ซึ่งจะมีผลให๎กรุงเทพมหานครสามารถน างบประมาณรายจํายประจ าปี
ดังกลําวมาด าเนินการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนได๎อยํางทันทํวงที(ในปีนั้นๆ)               
และใช๎งบประมาณอยํางคุ๎มคํา ซึ่งจะเป็นผลให๎ประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได๎รับการแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนตํางๆ  และได๎รับการบริการ  ในเรื่องตํางๆ ตามนโยบายของผู๎บริหารกรุงเทพมหานคร
อยํางรวดเร็ว ทันทํวงที และงบประมาณดังกลําวไมํถูกพับไป หรือกันเงินงบประมาณไว๎เบิกเหลื่อมปี
ในปีงบประมาณถัดไปอีก 
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ตารางที่ 1.1  สถิติผลการเบิกจํายงบประมาณกรุงเทพมหานครตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 

ปีงบประมาณ งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจําย                  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็น
ร๎อยละ 

งบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็น
ร๎อยละ 

2556 69,900 52,802 75.54 17,098 24.46 

2557 70,000 57,653 82.36 12,347 17.64 

2558 65,000 54,954 84.54 10,046 15.46 

2559 70,000 61,050 87.21 8,950 12.79 

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

จากตารางผลการเบิกจํายจะเห็นได๎วํา แนวโน๎มการใช๎จํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 มีแนวโน๎มดีขึ้นโดยดูจากร๎อยละของผลการใช๎จํายงบประมาณ 
ณ สิ้นปีงบประมาณมีแนวโน๎มสูงขึ้นจากปีที่ผํานมา ท าให๎คงเหลืองบประมาณ ซ่ึงกันงบประมาณไว๎
เบิกเหลื่อมปีและตกไปเป็นเงินสะสมของกรุงเทพมหานครลดลงเรื่อยๆ ตามล าดับ 

 
1.2 ค าถามวิจัย 

 
1.2.1 ปัจจัยใดสํงผลตํอการเบิกจํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
1.2.2 มีแนวทางการเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณอยํางไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1.3.1 เพ่ือศึกษาวําปัจจัยใดมีผลตํอการเบิกจํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
1.3.2  เพ่ือหามาตรการและแนวทางในการเรํงรัดให๎สามารถกํอหนี้ผูกพันและเบิกจําย

งบประมาณได๎ภายในปีงบประมาณ 
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1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
 

1.4.1 ใช๎ประกอบการก าหนดมาตรการและแนวทางการบริหารงบประมาณรายจํายประจ าปี 

1.4.2 เพ่ือแก๎ไขปัญหาอุปสรรคในการเบิกจํายงบประมาณมิให๎เกิดความลําช๎า 

1.4.3 เพ่ือสํงเสริมปัจจัยที่กระตุ๎นและสร๎างแรงจูงใจ เชํน การให๎เงินรางวัล เพ่ือให๎เบิกจําย 
งบประมาณของกรุงเทพหานคร เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

1.5 นิยามศัพท์ 
 

1.5.1 งบประมาณ หมายถึง แผนงานทางการเงินของรัฐที่ แสดงออกเป็นเอกสาร               

โดยประมาณการด๎านรายรับ และรายจําย ในรูปของจ านวนเงินที่จะด าเนินการในปีงบประมาณหนึ่ง 

1.5.2 งบประมาณรายจําย หมายถึง จ านวนเงินอยํางสูงที่อนุญาตให๎จํายหรือกํอหนี้ผูกพันได๎       

ตามวัตถุประสงค์ และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจําย 

1.5.3 ปีงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตํ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน               

ของปีถัดไป และให๎ใช๎ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้น เป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 

1.5.4 หนํวยงาน หมายถึง หนํวยงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2528 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบํงสํวนราชการภายในหนํวยงานและการก าหนด

อ านาจหน๎าที่ของสํวนราชการกรุงเทพมหานคร ที่ไมํต่ ากวําระดับกอง 

1.5.5 งบประมาณกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี หมายถึง งบประมาณที่ได๎รับตามข๎อบัญญัติงบประมาณ

รายจํายประจ าปี งบประมาณรายจํายเพ่ิมเติม หรือการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  หรือการจัดสรร  

และไมํสามารถด าเนินการเบิกจํายได๎ภายในปีงบประมาณนั้นๆ จึงต๎องขออนุมัติกันงบประมาณดังกลําว

ไว๎ด าเนินการเบิกจํายในปีถัดไป 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยตํางๆ เชํน ปัจจัยด๎านการเมือง ปัจจัยด๎านนโยบายของผู๎บริหาร ปัจจัยด๎านความรู๎ -
ความสามารถของ เจ๎ าหน๎ าที่  และปั จจั ยด๎ านขั้ นตอนกระบวนการด า เนิ นการที่ มี ผลตํ อ                             
การใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และในการศึกษาครั้งนี้มีการทบทวนวรรณกรรม                   
ที่เก่ียวข๎องดังนี้ 

2.1 ความส าคัญและประโยชน์ของงบประมาณตํอการบริหาร 

2.2 กระบวนการบริหารและกระบวนการงบประมาณ 

2.3 ความหมายและประเภทของงบประมาณ 

2.4 ลักษณะของงบประมาณที่ดี 

2.5 ข๎อจ ากัดของงบประมาณ 

2.6 แรงจูงใจและการวัดผลการปฏิบัติงาน 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 

2.1 ความส าคัญและประโยชน์ของงบประมาณต่อการบริหาร  
 

2.1.1 ดร.ณรงค์ สัจจพันโรจน์ ได๎เชื่อมโยงความส าคัญและประโยชน์ของงบประมาณ    
ตํอการบริหารงบประมาณ ดังนี้ 1 

 2.1.1.1 ใช๎เป็นเครื่องมือของหนํวยงานในการบริหารหนํวยงานให๎เจริญก๎าวหน๎า      
ตามแผนงานและก าลังเงินที่มีอยูํโดยให๎มีการปฏิบัติงานให๎สอดคล๎องกับแผนงานที่วางไว๎ เพ่ือป้องกัน
การรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไมํจ าเป็นของหนํวยงานลดลง 

 

                                           
1 ณรงค์ สัจพันโรจน์,  การจัดท าอนุมัติและบริหารงบประมาณแผ่นดิน ทฤษฎีและปฏิบัติ 

(กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2538), 3. 
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 2.1.1.2 ใช๎ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหนํวยงาน ถ๎าหนํวยงานสามารถ                
จัดงบประมาณ  และใช๎จํายงบประมาณได๎อยํางถูกต๎องและมีประสิทธิภาพ โดยจะสามารถพัฒนา    
ให๎เกิดความเจริญก๎าวหน๎าแกํหนํวยงานและสังคม ซึ่งหนํวยงานต๎องพยายามใช๎จํายและจัดสรร
งบประมาณให๎เกิดประสิทธิผลไปสูํโครงการที่จ าเป็น เป็นโครงการลงทุนเพ่ือกํอให๎เกิดความก๎าวหน๎า
ของหนํวยงาน 

2.1.1.3 เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดให๎มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากทรัพยากรหรืองบประมาณของหนํวยงานมีจ ากัด ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต๎องใช๎เป็นเครื่องมือ
ในการจัดสรรทรัพยากรหรือใช๎จํายเงินให๎มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช๎ และจัดสรรเงิน
งบประมาณไปในแตํละด๎าน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใช๎จํายทรัพยากรนั้น ๆ ด๎วย 
เพ่ือที่จะกํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุด และใช๎ทรัพยากรน๎อยท่ีสุด 

2.1.1.4 เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เป็นธรรม         
ซึ่งสามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมไปสูํจุดที่มีความจ าเป็นและทั่วถึง       
ที่จะท าให๎หนํวยงานนั้นสามารถด าเนินกิจการไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.1.1.5 เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานของหนํวยงาน เนื่องจาก
งบประมาณเป็นที่รวมทั้งหมดของแผนงานและงานที่จะด าเนินการในแตํละปี พร๎อมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น 
ดังนั้นหนํวยงานสามารถใช๎งบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานตําง ๆ ที่ท าเพ่ือเผยแพรํ    
และประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนทราบ 

2.1.2 รศ.ดร.กิตติ บุญนาค ได๎สรุปความสัมพันธ์ของงบประมาณกับความเป็นองค์การ
สมัยใหมํไว๎ดังนี้ 2  

2.1.2.1 งบประมาณ คือหัวใจส าคัญของระบบการเงินในองค์การสมัยใหมํ              
เพราะระบบงบประมาณเป็นตัวชํวยควบคุมความเป็นไปในทางการเงินทั้งหมดขององค์การ 

2.1.2.2 งบประมาณ คือ ตัวกระตุ๎นส าคัญให๎กระแสเงินสดไหลเข๎าและไหลออก 
(Cash in Flow – Cash out Flow) ให๎เป็นไปอยํางมีระบบ ระเบียบแบบแผนที่ดี ซึ่งถือวํา            
เป็นเรื่องจ าเป็นและส าคัญส าหรับองค์การสมัยใหมํ 

2.1.2.3 งบประมาณ คือแนวทางที่สามารถน าไปใช๎ในกรวัดประสิทธิภาพ                
และประสิทธิผลขององค์การสมัยใหมํ วํามีผลการด าเนินงานเป็นอยํางไร ประสบความส าเร็จ               
ในทางการเงินมากน๎อยเพียงใด 

                                           
2
 กิตติ บุญนาค, ระบบงบประมาณสมัยใหม่เพ่ือการพัฒนาองค์การของไทย                   

(กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ จี กราฟฟิค, 2549), 11-12 . 
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2.1.2.4 องค์การสมัยใหมํจ าเป็นต๎องใช๎งบประมาณเป็นเครื่องมือในการก ากับ     
และดูแลกิจกรรมทางการเงินของฝ่ายหรือแผนกตํางๆภายในองค์การให๎อยูํภายใต๎กรอบและขอบเขต     
อันเหมาะสมอยูํเสมอ 

2.1.2.5 องค์การสมัยใหมํจ าเป็นต๎องมีวิสัยทัศน์ (Vision) ในทางการเงินใน
รูปแบบของงบประมาณควบคูํไปกับวิสัยทัศน์ในทางบริหาร 

2.1.2.6 องค์การสมัยใหมํแหํงโลกอนาคตจ าเป็นต๎องมีเสถียรภาพในทางการเงิน     
เพ่ือท าให๎องค์การมีความยั่งยืน (Sustainable) จึงจ าเป็นต๎องน าระบบงบประมาณเข๎าไปใช๎ในองค์การ 
เพ่ือกํอให๎เกิดสัญญาณเตือนภัยในทางการเงินที่ดี 

2.1.2.7 องค์การสมัยใหมํจ าเป็นต๎องท าให๎บุคลากรในองค์การโดยรวมเข๎าใจ
แนวโน๎มทิศทางทางการเงินขององค์การในอนาคตวําเป็นอยํางไร จึงจ าเป็นต๎องน าเอาร ะบบ
งบประมาณมาใช๎ เพ่ือท าให๎บุคลากรในองค์การเข๎าใจในทิศทางเดียวกันอยํางถูกต๎อง 

2.1.2.8 นโยบายทางการบริหารขององค์การในอนาคตต๎องมีความสัมพันธ์          
กับนโยบายทางการเงินในอนาคตอยํางสอดคล๎องกัน หรือาจกลําวได๎วํา การบริหารกับการเงิน          
ต๎องสัมพันธ์กัน ดังนั้นเรื่ององค์การสมัยใหมํกับเรื่องงบประมาณต๎องเดินคูํไปด๎วยกัน 

2.1.3 ทิพวรรณ หลํอสุ วรรณรัตน์  ได๎ อธิบายหน๎ าที่ ของงบประมาณไว๎ วํ า  3                
ระบบงบประมาณทุกระบบจะท าหน๎าที่ 3 ประการ คือ 

2.1.3.1 การควบคุม (Control) คือ การควบคุมคําใช๎จํายหรือเงินของรัฐ                  
โดยมีเจตนารมณ์ที่ต๎องการให๎การด าเนินการและใช๎จํายตํางๆ เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ       
ที่ได๎รับอนุมัต ิ

2.1.3.2 การจัดการ (Management) ได๎แกํ การแปลงวัตถุประสงค์ให๎เป็น
แผนงาน โครงการกิจกรรมตํางๆ รวมทั้งกระบวนการในการดูแลวําทรัพยากรของแผนงานโครงการ          
และกิจกรรมดังกลําวได๎ใช๎ไปอยํางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

2.1.3.3 การวางแผน (Planning)  คือ การวางแผนเกี่ยวกับการก าหนด
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่รัฐบาลด าเนินการและการเลือกแผนงาน เพ่ือให๎การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว๎ รวมทั้งวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรในอนาคต 

                                           
3 ทิพวรรณ หลํอสุวรรณรัตน์, ปฏิรูประบบงบประมาณในประเทศ : กรณีศึกษาเรื่องการ

จัดเตรียมงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิชย์, 2546), 68-69. 
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ในทางปฏิบัติหน๎าที่ของงบประมาณเหลํานี้ ได๎แยกจากกันอยํางเด็ดขาด                     
แตํระบบงบประมาณจะท าหน๎าที่ทั้งสามข๎อ เพียงแตํจะให๎น้ าหนักของหน๎าที่ในแตํละข๎อไมํเทํากัน 
เนื่องมาจากระบบงบประมาณมีสํวนส าคัญตํอการก าหนดโครงสร๎าง อ านาจหน๎าที่ และข๎อมูลที่ใช๎         
ในการปฏิบัติงาน 

 
 

2.2 กระบวนการบริหารและกระบวนการงบประมาณ 
 

 2.2.1 กระบวนการบริหาร 4 (Process of administration) เป็นหน๎าที่ของนักบริหาร   
ซึ่ง Luther Gulick และ Lyndal Urwick อธิบายกระบวนการบริหารวําประกอบไปด๎วยขั้นตอนส าคัญ 
7 ประการ เรียกวํา “POSDCORB Model” ดังนี้ 
 2.2.1.1 Planning หมายถึง การวางแผน อันเป็นการคาดเหตุการณ์ในอนาคต           
โดยค านึงถึงนโยบายประกอบด๎วย เพ่ือให๎แผนงานที่ก าหนดขึ้นมามีความหมายสอดคล๎องกับ        
การด าเนินการ 
 2.2.1.2 Organizing หมายถึง การจัดสํวนราชการหรือองค์การ รวมถึงการ
ปฏิบัติงานหรือวิธีการจัดการ (Management) การจัดแบํงสํวนงานให๎เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
โดยอาศัยปริมาณงาน คุณภาพ หรือจัดตามลักษณะเฉพาะอยําง (Specialization) และยังพิจารณาใน
แงํของการควบคุม (Control) และหรือหนํวยงาน (Organization)  
 2.2.1.3 Staffing หมายถึง การจัดหาบุคลากรเข๎ามาปฏิบัติงานให๎สอดคล๎องกับ             
การจัดแบํงหนํวยงานที่แบํงไว๎ หรือหมายถึงการจัดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพ่ือให๎ได๎บุคคล          
ที่มีความรู๎ความสามารถมาปฏิบัติงานให๎เหมาะสม รวมถึงการเสริมสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งสัมพันธ์ภาพ
ในการท างานของคนและพนักงาน 
 2.2.1.4 Directing หมายถึง การอ านวยการ การควบคุมงาน และการนิเทศงาน           
การใช๎ศิลป์ในการบริหารงาน เชํน ภาวะผู๎น า มนุษยสัมพันธ์ การจูงใจ การวินิจฉัยสั่งการ 
 2.2.1.5 Coordination  หมายถึง การประสานงาน ความรํวมมือประสานงาน
เพ่ือให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการในการประสานงานที่ดีขึ้น เพ่ือชํวยแก๎ไข
ปัญหาข๎อขัดข๎องในการปฏิบัติงาน ซึ่งต๎องท าในทุกระดับของงาน 

                                           
4 กรมการปกครอง กองราชการสํวนต าบล, คู่มือพนักงานส่วนต าบล (กรุงเทพฯ :  สํวนท๎องถิ่น, 

2539), 5. 
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 2.2.1.6 Reporting หมายถึง การรายงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน            
การประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการติดตํอสื่อสาร การรายงานโดยทั่วไป หมายถึงการให๎
ข๎อเท็จจริงหรือข๎อมูลแกํผู๎มาติดตํอสอบถาม ซึ่งรายงานจะต๎องอยูํบนฐานที่เป็นจริง 
 2.2.1.7 Budgeting หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให๎ทราบถึง ระบบและ
กรรมวิธีในการบริหารงบประมาณ การเงิน วิธีการใช๎งบประมาณ และแผนงานเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมการด าเนินงาน วิธีบริหารงบประมาณ 
 

2.2.2 กระบวนการวิธีการงบประมาณ 5  หมายถึง  กระบวนการที่เป็นล าดับขั้นตอน

เกี่ยวกับการก าหนดแผนความต๎องการในการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี  เริ่มตั้งแตํ           

การทบทวนผลการด าเนินงานของหนํวยงานที่ผํานมา การจัดท ากรอบวงเงิน  การเสนอ                

ของบประมาณรายจํายของหนํวยงานตํางๆ ไปจนถึงขั้นที่แถลงรายงานการรับจํายเงินประจ าปี       

ตํอสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือเสนอสภาฯ พิจารณาอนุมัติและตราเป็นข๎อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ประกาศเป็นกฎหมายใช๎เป็นกรอบในการบริหารและติดตามประเมินผลงบประมาณรายจํายประจ าปี  

กระบวนการงบประมาณประกอบด๎วยขั้นตอนหลักท่ีส าคัญดังตํอไปนี้ 

2.2.2.1 การจัดเตรียมงบประมาณ (Budget Preparation) เป็นขั้นตอนแรก            

ของกระบวนการงบประมาณ  ซึ่งฝ่ายบริหารมีหน๎าที่ในการเสนองบประมาณรายจํายประจ าปี         

ตํอสภากรุ ง เทพมหานครเ พ่ือพิจารณาอนุมัติ  การจัด เตรี ยมงบประมาณประกอบด๎ วย               

กระบวนการส าคัญ  3  ประการ คือ การทบทวนงบประมาณ  การวางแผนงบประมาณ                  

และการจัดท างบประมาณ 

- การทบทวนงบประมาณ (Budget Revision) กระบวนการทบทวน

งบประมาณ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือวางกรอบในการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และแผนด าเนินงาน

ของหนํวยงานให๎สอดคล๎องกับล าดับความส าคัญทางนโยบาย ศักยภาพของหนํวยงาน และ

สภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

- การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) การวางแผน

งบประมาณเป็นการสร๎างความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจในภาพรวม แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

                                           
5 ส านักงานงบประมาณ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร, คู่มือปฏิบัติการงบประมาณ            

(ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป), 13-64. 
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แผนการบริหารกรุงเทพมหานคร แผนการบริหารราชการของหนํวยงาน เพ่ือก าหนดเป็นนโยบาย

งบประมาณ และวงเงินงบประมาณรายจํายประจ าปี 

- การจัดท างบประมาณ (Budget Formulation) ส านักงบประมาณ -

กรุงเทพมหานครจะก าหนดและเสนอปฏิทินงบประมาณ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณรายจํายประจ าปี เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการจัดท าและบริหารงบประมาณรายจําย

ประจ าปีให๎หนํวยงานในสังกัดด าเนินการและถือปฏิบัติในการจัดท า บริหาร  ติดตามและประเมินผล

ตํอไป 

2.2.2.2 การอนุมัติงบประมาณ  (Budget Adoption) หมายถึง การพิจารณาอนุมัติ      

ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี  พร๎อมทั้งเอกสารประกอบงบประมาณ ซึ่งฝ่ายบริหาร     

เสนอตํอสภากรุ ง เทพมหานคร ซึ่ งข๎ อบัญญัติ งบประมาณรายจํ ายประจ าปีจะ เสนอ ตํอ                  

สภากรุง เทพมหานครในวาระที่  1 – 3 และเมื่อผํานการพิจารณาจากสภาฯ ในวาระที่  3              

แล๎วจะสํงประกาศราชกิจจานุเบกษาเพ่ือประกาศใช๎เป็นกฎหมายตํอไป 

                    กระบวนการอนุมัติงบประมาณจะเริ่มขึ้นภายหลังจากที่รํางข๎อบัญญัติงบประมาณ

รายจํายประจ าปีผํานการพิจารณาโดยผู๎บริหารกรุงเทพมหานครแล๎ว ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

จะเตรียมเอกสารงบประมาณเพ่ือให๎ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครเสนอตํอสภากรุงเทพมหานคร     

เพ่ือพิจารณา ซึ่งการพิจารณารํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีของสภากรุงเทพมหานคร

ประกอบด๎วย  3  วาระ 

 วาระที่  1  เป็นการพิจารณารับหลักการแหํงรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี

รวมถึงการแตํงตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี 

 วาระที่  2  เป็นการพิจารณาในขั้นกรรมการวิสามัญพิจารณารํางข๎อบัญญัติ

งบประมาณรายจํายประจ าปี 

 วาระที่  3  เป็นการพิจารณาอนุมัติ  เพ่ือสํงให๎ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร   

น าสํงประกาศราชกิจจานุเบกษาประกาศเป็นกฎหมายตํอไป 

การพิจารณารํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายของสภากรุงเทพมหานคร ตั้งแตํวาระ
ที่ 1 – 3 ต๎องพิจารณาให๎แล๎วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแตํวันพิจารณาครั้งแรก 
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ภาพที่ 2.1 แสดงการพิจารณารํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี, คูํมือปฏิบัติการงบประมาณ 

 

2.2.2.3 การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) เมื่อข๎อบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจ าปี  ประกาศเป็นกฎหมายใช๎บังคับแล๎ว  สํวนราชการ  และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการ
บริหารงบประมาณรายจํายจะต๎องด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายงบประมาณ 
ที่ระบุไว๎ในเอกสารประกอบข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี  ซึ่งการบริหารงบประมาณ
เกี่ยวข๎องกับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และการกันเงินเหลื่อมปี 

 

ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร 

สภากรุงเทพมหานคร 

ไมํรับ
หลักการ 

ตั้งคณะกรรมการรํวม 
(สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 8 คน 

ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 7 คน 

รับ
หลักการ 

รายงานผลใน 10 วัน 

ไมํเห็นด๎วย(≥3/4) 

ใช๎ข๎อบัญญัติเกําไปพรางกอํน 

รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาไทย 
สั่งยุบสภา ถ๎ามีข๎อเสนอของ 
ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร 

ตั้งคณะกรรมการวิสามญั 

จ านวนกรรมการ ≥1/3 
ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร≥1/3 

     แปรญัตต ิ(ลดรายจําย) 
- เสนอลํวงหน๎าตํอประธานฯ 
- ถ๎าสมาชกิเสนอต๎องรับรอง≥4 คน 

- พิจารณาวาระ 2,3 

ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครลงนาม 

ประกาศราชกจิจานุเบกษา 



Ref. code: 25595803010536XJF

12 
 

 

2.2.2.4 การติดตามประเมินผลงบประมาณ (Budget Monitoring and Evaluation) 
การติดตามประเมินผลงบประมาณจะหมายรวมถึง ขั้นตอนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงาน และ
การใช๎จํายงบประมาณของสํวนราชการ ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฏในข๎อบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจ าปี และเอกสารงบประมาณรายจํายประจ าปี และตามกฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับ  
ที่เกี่ยวข๎อง และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ 
 

2.3 ความหมายและประเภทของงบประมาณ 
 
 2.3.1 ความหมายของงบประมาณ 
   2.3.1.1 ดร.ณรงค์ สัจพันโรจน์ 6  ได๎ให๎ความหมายของงบประมาณ วําเป็น
ความหมายที่แตกตํางกันตามชํวงเวลาและลักษณะการให๎ความหมายของนักวิชาการในแตํละด๎าน    
ซึ่งมองงบประมาณในแตํละด๎านที่ไมํเหมือนกัน นักเศรษฐศาสตร์มองงบประมาณลักษณะการมุํงใช๎
ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดให๎เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด สํวนนักบริหารมองงบประมาณในลักษณะ
ของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให๎เกิดปะสิทธิภาพสูงสุด โดยให๎บรรลุเป้าหมาย        
ของแผนที่วางไว๎ สํวนนักการเมืองมองในลักษณะของการมุํงให๎รัฐสภาใช๎อ านาจควบคุมการปฏิบัติงาน
ของรัฐบาล ฯลฯ 
  - ความหมายดั้งเดิม งบประมาณมาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณวํา 
Bougette ในประเทศอังกฤษแตํเดิมนั้น ค าวํา Budget หมายถึงกระเป๋าหนังสือใบใหญํของเสนาบดีคลัง
ของกษัตริย์ใช๎บรรจุเอกสารตํางๆ ที่แสดงถึงความต๎องการของประเทศ และทรัพยากรที่มีอยูํในการแถลง
ตํอรัฐสภา และตํอมาความหมายของ Budget ก็คํอยๆ เปลี่ยนจากตัวกระเป๋าไปเป็นเอกสารตํางๆ           
ที่บรรจุในกระเป๋า 
   - ความหมายของนักบัญชี นักบัญชีจะมองงบประมาณในลักษณะของ
เอกสารอยํางหนึ่งประกอบด๎วยข๎อความและตัวเลขซึ่งเสนอขอรายจํายเพ่ือรายการและวัตถุประสงค์ 
(เชํน การเศรษฐกิจ การศึกษา การป้องกันประเทศ ฯลฯ) และมีตัวเลขแนบอยูํด๎วยทุกรายการ หรือ
ทุกวัตถุประสงค์ 
 

                                           
6
 ณรงค์ สัจพันโรจน์, การจัดท าอนุมัติและบริหารงบประมาณแผ่นดิน ทฤษฎีและปฏิบัติ,      

2 และ 122-123. 
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   - ความหมายของนักปกครอง นักปกครองให๎ค าจ ากัดความวํ า
งบประมาณ คือ แผนส าหรับการใช๎จํายเงินในวิสาหกิจหรือรัฐบาลในชํวงระยะเวลาหนึ่งอันแนํนอน  
ซึ่งฝ่ายบริหารจะเป็นผู๎จัดเตรียม และน าเสนอฝ่ายนิติบัญญัติ เพ่ือขออนุมัติกํอนที่จะด าเนินการ     
ตามแผนนั้น 
   - ความหมายของนักบริหาร นักบริหารให๎ค าจ ากัดความวํางบประมาณ 
หมายถึง แผนที่แสดงในรูปของตัวเงินส าหรับระยะเวลาหนึ่งอันแนํนอนเกี่ยวกับโครงการด าเนินงาน
ของรัฐบาล 
   2.3.1.2 Frank P. Sherwood ได๎ให๎ค าจ ากัดความของงบประมาณวํา 7 
งบประมาณคือแผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการที่จะด าเนินงานทั้งหมด          
ในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึงการประมาณการ การบริหารกิจกรรม โครงการ และคําใช๎จําย 
ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุนในการด าเนินงานให๎กิจกรรมหรือโครงการดังกลําว    
บรรลุตามแผน ซึ่งประกอบด๎วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การจัดเตรียม   2) การอนุมัติ  และ 3) การบริหาร 

2.3.2 ประเภทของงบประมาณ (Types of Budget) 8 

 งบประมาณที่ประเทศตําง ๆ ใช๎กันอยูํในขณะนี้มีมากมายหลายประเภท                
แตํที่ส าคัญๆ และที่รู๎จักกันโดยทั่วไปมีอยูํประมาณ 5 -6 ประเภทด๎วยกัน ซึ่งแตํละประเภทจะมี
ลักษณะการใช๎และการด าเนินการตําง ๆ ที่แตกตํางกันออกไป และมีข๎อดีและข๎อเสียแตกตํางกัน
ออกไปอีกด๎วย แตํละประเภทจะเหมาะสมกับประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น คงจะต๎องขึ้นอยูํกับปัจจัย
หลายด๎านด๎วยกันไมํวําจะเป็นปัจจัยทางด๎านบริการ ความรู๎ความสามารถ ปัจจัยด๎านการเมือง          
กลุํมผลประโยชน์ และปัจจัยอ่ืน ๆ เชํน ปัจจัยทางด๎านสังคม ฯลฯ ดังนั้นแตํละประเทศจึงใช๎
งบประมาณในลักษณะแบบรูปที่ไมํเหมือนกัน แตํจะแตกตํางกันออกไปตามสถานการณ์ของแตํละ
ประเทศเป็นส าคัญ ส าหรับงบประมาณในแตํละรูปแบบนั้นมีรายละเอียดพอสรุปฯ ดังตํอไปนี้ คือ 

 2.3.2.1 งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item Budget) งบประมาณแบบนี้                 
มีวัตถุประสงค์ท่ีจะใช๎เป็นเครื่องมือในการควบคุม มีรายการตําง ๆ มากมาย และก าหนดเอาไว๎ตายตัว 
จะพลิกแพลงจํายเป็นรายการอยํางอ่ืนผิดจากที่ก าหนดไว๎ไมํได๎ และถึงแม๎จะจํายตามรายการที่ก าหนด
ไว๎ก็ตาม แตํจะจํายเกินวงเงินที่ก าหนดไว๎ไมํได๎ ถ๎าจะผันแปรหรือจํายเกินวงเงินอยํางใดอยํางหนึ่ง 

                                           
7 Frank P. Sherwood, The Management Approach to Budgeting (Brusseles : 

International Institute of Administration,1954), 10-11 .  
8 ณรงค์ สัจพันโรจน์, การจัดท าอนุมัติและบริหารงบประมาณแผ่นดิน ทฤษฎีและปฏิบัติ,   

21-36. 



Ref. code: 25595803010536XJF

14 
 

 

จะต๎องท าความตกลงกับส านักงบประมาณหรือกระทรวงการคลัง และหาเงินรายจํายมาเพ่ิมให๎            
พอจะจํายเสียกํอน งบประมาณแบบนี้มิได๎เพํงเล็งกิจการ วางแผน วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ตลอดจนถึงประสิทธิภาพของการบริหารงานเทําใดนัก ท าให๎การขาดยืดหยุํนในการปฏิบัติงานท างาน
ไมํคลํองตัวเพราะเมื่อมีเหตุการณ์ผันแปรไปอยํางใดอยํางหนึ่ง ซึ่งกระทบกระเทือน ไมํ อาจท างาน          
ให๎เป็นไปตามรายการที่ก าหนดไว๎อยํางละเอียดตายตัวได๎ 

 2.3.2.2 งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budget)               

เป็นงบประมาณที่ใช๎เป็นเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงาน ให๎ได๎ผลตามความมุํงหมาย

ที่ตั้งงบประมาณรายจํายไว๎โดยมีการติดตามและประเมินผลของโครงการตําง ๆ อยํางใกล๎ชิด และมี

การวัดผลงานในลักษณะวัดประสิทธิภาพในการท างาน วํางานที่ได๎แตํละหนํวยนั้นจะต๎องเสียคําใช๎จําย

เทําไร เป็นต๎น โดยงบประมาณแบบนี้จะก าหนดงานเป็นลักษณะ ดังนี้ 

- ลักษณะของงานที่จะท า เน๎นหนักไปในทิศทางที่วําจะท างาน
อะไรบ๎างเป็นข๎อส าคัญ 

- แผนของการด าเนินงานตําง ๆ เป็นแผนที่แสดงให๎เห็นวํา          
ท าอยํางไร จึงจะท าให๎กิจกรรมตําง ๆ แล๎วเสร็จ พร๎อมด๎วยคุณภาพของงาน 

- วัตถุประสงค์ของการใช๎จํายเงิน เน๎นหนักไปในทิศทางที่วําจะใช๎
งบประมาณเป็นเครื่องมือควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการตําง ๆ ให๎ลุลํวงไปตามเจตนา
ที่ตั้งงบประมาณรายจํายเพื่อการนั้นๆ ไว๎ 

 2.3.2.3 งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Planning or Programming Budget)         
มีลักษณะดังนี ้

 (1) เลิกการควบคุมรายละเอียดทั้งหมด 
 (2) ให๎กระทรวง ทบวง กรม ก าหนดแผนงาน 
 (3) ส านักงบประมาณจะอนุมัติงบประมาณรายจํายให๎แตํละแผนงานโดยอิสระ 
 (4) ส านักงบประมาณจะควบคุมโดยการตรวจสอบ และประเมินผลของ

งานแตํละแผนงานวําได๎บรรลุเป้าหมายตามแผนงานเพียงใด 
 งบประมาณแบบนี้  ประเทศไทยก าลั ง ใช๎อยูํ  โดยเริ่ ม ใช๎ตั้ งแตํ

ปีงบประมาณ 2525 เป็นต๎นมา โดยมีสาระส าคัญที่จะให๎มีการใช๎ทรัพยากรหรืองบประมาณ           
ที่มีอยูํจ ากัด ให๎มีประสิทธิภาพและประหยัด ซึ่งประกอบด๎วยกระบวนการด าเนินการดังตํอไปนี้ คือ 

- ให๎มีการจัดแผนงาน งาน หรือโครงการเป็นระบบข้ึนมา โดยจัดเป็น

โครงสร๎างแผนงาน งานหรือโครงการข้ึนมา 
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- ให๎มีการระบุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของแผนงาน งานให๎ชัดเจน 

- ให๎แสดงคําใช๎จํายทั้งหมดของแผนงาน งานหรือโครงการ 

- ให๎แสดงถึงผลที่ได๎รับจากแผนงาน งานหรือโครงการเมื่อส าเร็จ

เสร็จเรียบร๎อยลง 

- ให๎มีการวิเคราะห์เลือกแผนงาน งานหรือโครงการใดวําจะมีความ

เหมาะสมที่จะด าเนินการกํอนหลังกันอยํางไรหากด าเนินการตามกระบวนการข๎างต๎นแล๎ว จะท าให๎

เกิดการใช๎ทรัพยากรงบประมาณท่ีอยูํจ ากัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประหยัด ทั้งนี้เนื่องจาก 

-  มีก าหนดและเลือกแผนงาน งานหรือโครงการที่เหมาะสมที่สุด 
และมีการก าหนดเป้าหมายตําง ๆ ไว๎ด๎วยวําจะไปแก๎ปัญหาด๎านไหนอยํางไร ท าให๎มีการใช๎ทรัพยากร
หรืองบประมาณ ไปในทางท่ีดีที่สุด ที่จะให๎เกิดประสิทธิภาพและประหยัด 

- สามารถที่จะวิเคราะห์แผนงาน งานหรือโครงการได๎สะดวกเพราะ
จัดเป็นระบบขึ้นมา ท าให๎งํายตํอการตรวจสอบวําแผนงาน งานหรือโครงการใดที่ด าเนินการอยูํ         
มีความเหมาะสม  ที่จะด าเนินการตํอไป หรือควรยกเลิก 

- ท าให๎สามารถมองการใช๎จํายงบประมาณวําได๎ด าเนินการหนัก
ทางด๎านใดอยํางไรควรโยกย๎ายหรือสับเปลี่ ยนอยํางไร เพ่ือให๎สอดคล๎องกับภาวะเศรษฐกิจ 
สถานการณ์ และนโยบาย ของรัฐบาลได๎รวดเร็วขึ้น 

- ท าให๎สํวนราชการตําง ๆ น าเงินงบประมาณไปใช๎ได๎คลํองตัวกวํา 
เพราะส านักงบประมาณจะพิจารณาในลักษณะผลงานมากกวําการจัดซื้อหรือจัดหา 

 2.3.2.4 งบประมาณแบบแสดงการวางแผนการก าหนดโครงการ และระบบ
งบประมาณ (Planning Programming and Budgeting System) ระบบนี้เป็นการแสดงตัวเลข
คําใช๎จํายระยะยาวของโครงการที่ได๎มีการวางแผนไว๎เรียบร๎อยแล๎ว บวกกับมีข๎อมูลที่ถูกต๎อง               
ในการสนับสนุนโครงการนั้น สํวนประกอบของระบบ PPBS นี้ไมํมีอะไรใหมํเลยก็วําได๎ เพราะเป็นการรวม
เอาแนวความคิดของระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Program Budgeting) แนวความคิดใน
การวิเคราะห์คําหนํวยสุดท๎ายทางเศรษฐศาสตร์ (Marginal Analysis) และการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับผล  
อันพึงจะได๎รับคําใช๎จํายในการนั้น ๆ (Cost - Benefit Analysis) หรือ (Cost - Effectionness Analysis)            
น ามารวมกันเข๎ากับการวิเคราะห์อยํางมีระบบ โดยค านึงถึงเวลาหลายปีข๎างหน๎า ซึ่งมีลักษณะ          
ที่จะกลําวได๎ คือ 
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 (1) มุํงความสนใจในเรื่องการก าหนดโครงการ (Program) ตามวัตถุประสงค์
อันเป็นพ้ืนฐานของรัฐบาล โครงการอาจจะได๎จากการด าเนินงานจากสํวนราชการตําง ๆ ซึ่งไมํได๎
ค านึงถึงขอบเขตความรับผิดชอบของแตํละสํวนราชการ 

 (2) พิจารณาถึงคําใช๎จํายในอนาคต 
 (3) พิจารณาถึงคําใช๎จํายทุกชนิด ทั้งคําใช๎จํายโดยตรง คําใช๎จําย

ประเภททุนและท่ีไมํใชํประเภททุน รวมทั้งคําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎องด๎วย 
 (4) การวิเคราะห์อยํางมีระบบ เพ่ือจะหาทางเลือกที่จะด าเนินงาน 

ลักษณะข๎อนี้ เป็นสาระส าคัญของระบบ PPBS  ซึ่งเก่ียวกับเรื่อง 
- การแสดงวัตถุประสงค์หรือเจตจ านงของรัฐบาล 
- การแสดงทางเลือกด าเนินการตําง ๆ ที่จะให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์

อยํางชัดเจนและอยํางเป็นธรรม 
- ประมาณคําใช๎จํายทั้งหมดที่เกี่ยวข๎อง ของทางเลือกด าเนินการ

แตํละอัน 
- ประมาณผลอันพึงจะได๎รับจากทางเลือกด าเนินการนั้น ๆ  
- การเสนอคําใช๎จํายและผลอันพึงจะได๎รับ  เพ่ือเปรียบเทียบ

ระหวํางทางเลือกด าเนินการนั้น ๆ พร๎อมด๎วยสมมุติฐาน 
 สาระส าคัญของระบบ PPBS ได๎แกํ การวิเคราะห์อยํางมีระเบียบ ซึ่งจะ

ใช๎ประโยชน์ในการเสนองบประมาณของสํวนราชการอยํางเหมาะสม ชํวยในการให๎ล าดับความส าคัญ  
ของทางเลือกด าเนินงานตําง ๆ และชํวยในการชั่งน้ าหนักระหวํางคําใช๎จํายกับผลอันพึงจะได๎รับ 

 2.3.2.5 งบประมาณแบบฐานศูนย์ (ZERO BASE) งบประมาณแบบฐานศูนย์       
ในลักษณะ กว๎าง ๆ เป็นระบบงบประมาณที่จะพิจารณางบประมาณทุกปีอยํางละเอียดทุกรายการ 
โดยไมํค านึง ถึงวํารายการหรือแผนงานนั้นจะเป็นรายการหรือแผนงานเดิมหรือไมํ ถึงแม๎รายการหรือ
แผนงานเดิมที่เคยถูกพิจารณาและได๎รับงบประมาณในงบประมาณปีที่แล๎วก็จะถูกพิจารณาอีกครั้ง 
และอาจเป็น ไปได๎วํา ในปีนี้อาจจะถูกตัดงบประมาณลงก็ได๎ เชํน แผนงาน แผนงานหนึ่ง ปีที่แล๎ว
ได๎รับงบประมาณรวม 1,000 ล๎านบาท เพราะถูกจัดไว๎วํามีความจ าเป็นและส าคัญล าดับ 1 พอมา
ปีงบประมาณใหมํอาจจะได๎รับงบประมาณ 500 ล๎านบาท ไมํถึง 1,000 ล๎านบาทเดิมก็ได๎ ทั้งนี้เพราะ
เป็นแผนงานที่จ าเป็นและส าคัญส าหรับปีที่แล๎ว แตํพอมาปีนี้แผนงานนั้น ๆ อาจจะไมํจ าเป็นหรือ
ส าคัญเป็นอันดับที่ 1 ตํอไปก็ได๎ ไมํจ าเป็นต๎องได๎รับงบประมาณเทําเดิมตํอไปก็ได๎ และในทางตรงกัน
ข๎ามแผนงานอีกแผนงานหนึ่งปีที่แล๎วถูกจัดอันดับความส าคัญไว๎ที่ 3 แตํพอมาปีนี้อาจจะจัดอันดับ
ความส าคัญเป็นที่ 1 และได๎รับงบประมาณมากกวําเดิมปีที่แล๎วเพ่ิมขึ้นอีกร๎อยเปอร์เซ็นต์ก็ได ๎
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 2.3.2.6 งบประมาณแบบสะสม (Incremental Budget) การจัดท างบประมาณ   
ในแตํละปีเป็นภาระหนัก เนื่องจากต๎องใช๎ข๎อมูลมากในการพิจารณา และต๎องเกี่ยวข๎องกับหนํวยงาน
ด๎วยกัน ดังนั้นต๎องใช๎เวลามากในการจัดท างบประมาณหากจะต๎องจัดท างบประมาณใหมํทั้งหมดทุกปี           
คงจะท าได๎ยาก และคงมีข๎อบกพรํองมากด๎วย ดังนั้นเพ่ือให๎ทันกับเวลาที่มีอยูํ และเพ่ือให๎งบประมาณ
ได๎พิจารณาให๎เสร็จทันและสามารถน างบประมาณมาใช๎จํายได๎ จึงได๎มีการพิจารณางบประมาณ       
เฉพาะสํวนเงินงบประมาณที่เพ่ิมใหมํที่ยังไมํได๎รับการพิจารณาจากปีที่แล๎วนั้น แตํเงิ นงบประมาณ        
ในปีที่แล๎วที่ได๎ เคยพิจารณาไปครั้งหนึ่งแล๎ว จะไมํมีการพิจารณาอีกครั้ง เพียงแตํยกยอดเงิน           
มาตั้งเป็นงบประมาณใหมํได๎เลย เพราะถือวําได๎มีการพิจารณาไปแล๎วครั้งหนึ่งคงไมํมีความจ าเป็น         
ที่จะต๎องไปพิจารณาใหมํอีกครั้ง 

จะเห็นได๎วํางบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินกิจการหรือองค์กรตํางๆ           

และผู๎บริหารสามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการวางแผนการด าเนินการให๎เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว๎ 

มิใชํเป็นเพียงการสํงตํอปัจจัยการผลิตหรือการด าเนินการเทํานั้น 

 

2.4 ลักษณะของงบประมาณที่ดี  
 

2.4.1 อาจารย์ป๋วย อ้ึงภากรณ์ 9  ได๎อธิบายลักษณะของงบประมาณที่ดีโดยใช๎หลักการ    
6 ประการ คือ 

2.4.1.1 หลักคาดการณ์ไกล (foresight) หมายความวํา หนํวยราชการจะต๎องคิด
และคาดคะเนไว๎ลํวงหน๎าวําจะต๎องท างานอยํางใด และต๎องการใช๎เงินเพ่ือการนั้นๆ เทําใดในปีใด และ
อาจมีบางกรณีที่คาดไมํถึง ฉะนั้นจึงต๎องมีงบเงินส ารองจํายไว๎พอสมควรเพ่ือความไมํประมาท แตํต๎อง
เป็นไปแตํพอสมควร ถ๎าเบิกจํายจากงบส ารองพร่ าเพรื่อนักก็เสียหลัก 

2.4.1.2 หลักประชาธิปไตย (democracy) หมายความวํา เงินได๎ของรัฐบาล
เกือบทั้งหมดเกิดจากเงินของราษฎร จึงเป็นการสมควรที่ราษฎรจะต๎องรับรู๎และให๎ความเห็นชอบด๎วย     
ทั้งรายได๎และรายจําย  ในประเทศที่มีระบบประชาธิปไตยพอสมควร รัฐสภาซึ่งประกอบด๎วย
ผู๎แทนราษฎรที่ได๎รับการเลือกตั้งขึ้นมาโดยชอบธรรม จึงเป็นสถาบันที่ให๎ค าปรึกษาและอนุมัติในการ
เก็บภาษีอากรและการจํายเงินของรัฐบาล 

                                           
9 ป๋วย อึ้งภากรณ์, งบประมาณและเจ้าหน้าที่งบประมาณ ส านักงบประมาณ 20 ปี 

(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์บพิธการพิมพ์, 2522), 13-17.  
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2.4.1.3 หลักดุลยภาพ (balance) หมายความวํา ต๎องคาดการณ์ลํวงหน๎าและ
ด าเนินการให๎เศรษฐกิจเกิดความสมดุล เชํน หากปีใดมีการคาดการณ์วําจะมีการลงทุนมาก             
ท าให๎รายจํายสูง ก็ควรออมไว๎ลํวงหน๎า แตํหากมีเหตุผลความจ าเป็นเพียงพอที่จะกู๎เงินกํอหนี้ขึ้นมา   
ก็ต๎องพยายามเก็บหอมรอมริบเพ่ือช าระหนี้เสีย โดยเฉพาะอยํางยิ่งการกู๎เงินตํางประเทศเพราะมี 
อัตราแลกเปลี่ยนเข๎ามาเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข๎องด๎วย แตํการกู๎นั้นต๎องกู๎ในวิธีที่จะมิให๎เกิดเงินเฟ้อ            
เพราะถ๎าเสถีรภาพแหํงคําเงินบาทเสื่อมลงไปแล๎ว ประโยชน์ที่จะได๎จากการจํายเงินจะสูญเสียไป            
และจะกํอความปั่นป่วนแกํเศรษฐกิจโดยทั่วไป 

2.4.1.4 หลักสารัตถประโยชน์ (utility) หมายความวํา การจํายอยํางไรจึงจะเป็น
ประโยชน์จริงๆ แกํประเทศ ในระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์จะถือเอาความเห็นชอบของรัฐสภา        
เป็นใหญํวําสิ่งใดที่ผู๎แทนราษฎรเห็นชอบก็ถือวําดีส าหรับประเทศ แตํจะประชาธิปไตยหรือไมํก็ตาม 
สามัญส านึกกับความรู๎เฉพาะเรื่องยํอมจะพอชี้ให๎เห็นวํารายจํายใดเป็นประโยชน์กวํากัน ซึ่งประโยชน์
ที่พึงได๎จากงบประมาณจํายเงินแผํนดินนั้นมีทั้งประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคต ฉะนั้นจึงต๎องมี          
การลงทุนให๎มากพอเป็นสัดสํวนให๎เหมาะกับรายจํายประจ า และในด๎านรายได๎ ซึ่งสํวนมากเป็นภาษีอากร 
ประโยชน์ที่รัฐบาลได๎จากรายได๎ก็เป็นการเสียประโยชน์ของราษฎรที่ต๎องเสียเงินเป็นภาษี อากร            
ฉะนั้นจะกินไขํต๎องเลี้ยงไกํให๎ดี ต๎องให๎อาหารให๎ถูก และท่ีส าคัญคืออยําบีบคอไกํ 

2.4.1.5 หลักยุติธรรม (equity) หมายความกว๎างๆ คือ ศีลธรรมและความชอบ
ธรรม ซึ่งควรมีทั้งในด๎านรายได๎และรายจําย เชํนถ๎าเงินเดือนข๎าราชการโดยเฉพาะอยํางยิ่งข๎าราชการ           
ชั้นผู๎น๎อยมีรายได๎ที่ต่ านักก็ไมํยุติธรรมต๎องคิดอํานแก๎ไขแม๎วําต๎องกินเวลาบ๎าง (เพ่ือให๎ถูกหลักอ่ืนๆ)   
แตํไมํได๎หมายความวําถ๎าจะสร๎างมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลชั้นเอกหรือสถานีโทรทัศน์ในจังหวัดใด
แล๎ว ต๎องสร๎างให๎พร๎อมกันทุกจังหวัด เพราะความต๎องการและเวลาที่ เหมาะสมนั้นตํางกัน             
บางครั้งความเสมอภาค (อยํางหยาบ) กํอให๎เกิดความอยุติธรรมขึ้นเหมือนกัน 

2.4.1.6 หลักสมรรถภาพ (efficiency) หมายความวํา การควบคุมงบประมาณ       
ทั้งรายได๎และรายจํายให๎ถูกต๎อง เกี่ยวข๎องกับหนํวยงานราชการทุกแหํ้ งทั้งที่มีหน๎าที่เก็บเงิน         
และจํายเงิน กระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณมีหน๎าที่ดูแลและสํงเสริมให๎เกิดสมรรถภาพขึ้น  
ถ๎าการเก็บภาษีอากรและการด าเนินการรัฐวิสาหกิจเป็นไปโดยปราศจากสมรรถภาพเรียกได๎วํา          
เกิดความรั่วไหล กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณมีหน๎าที่เป็นพิเศษที่ต๎องสอดสํองดูแลป้องกัน
แก๎ไขทั้งความเหลวไหลและความรั่วไหล และสมรรถภาพมีความส าคัญทางหลักวิชาการคลัง              
อีกข๎อหนึ่งคืองบประมาณแผํนดินต๎องกว๎างพอที่จะให๎เกิดเป็นเงินถุงเดียว เข๎าถุงนี้ออกก็ออกจากถุงนี้ 
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2.4.2 ดร.ณรงค์ สัจจพันโรจน์ 10 ได๎อธิบายลักษณะของงบประมาณที่ดี ไว๎ดังนี้ 
2.4.2.1 เป็นศูนย์รวมของเงินงบประมาณทั้งหมด การใช๎จํายเงินงบประมาณ          

ควรจะใช๎จํายและพิจารณาจากศูนย์กลาง หรือแหลํงรวมเดียวกันทั้งหมด ทั้งนี้เพ่ือจะได๎มีการพิจารณา
เปรียบเทียบการใช๎จํายในแตํละรายการ หรือทุกโครงการวํา รายการใดมีความส าคัญจ าเป็นมากน๎อย
กวํากัน หากรายการใดมีความส าคัญและจ าเป็นมาก ก็ควรได๎รับการจัดสรรงบประมาณรายจํายมาก        
ทั้งนี้เพ่ือความยุติธรรมในการจัดสรรเงินงบประมาณทุกโครงการ ควรมีสิทธิเทํา ๆ กันในการเสนอ   
เข๎ารับการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณพร๎อมกัน เพ่ือจะได๎มีการประสานงานและโครงการ    
เข๎าด๎วยกัน ป้องกันมิให๎มีการท างานหรือโครงการซ้ าซ๎อน อันจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ     
ดังนั้น จึงไมํควรแยกการพิจารณางบประมาณไว๎ในหลาย ๆ จุด หรือหลายครั้ง ซึ่งจะกํอให๎เกิด         
การพิจารณาที่ตํางกันและไมํยุติธรรม แตํอยํางไรก็ตาม ในบางโอกาสก็ยังมีความจ าเป็นที่จะต๎องแยก     
ตั้งเงินไว๎ตํางหากเป็นงบพิเศษ นอกเหนือจากงบประมาณ เชํน งบกลาง งบราชการลับ ซึ่งถ๎ามีจ านวน
ไมํมากเกินไปก็มักจะไมํเป็นภัยทั้งยังชํวยให๎เกิดความสะดวกบางอยํางด๎วย แตํถ๎าการตั้งงบพิเศษ          
มีมากเกินไปจะเกิดผลเสียตํอการบริหารงบประมาณ เพราะจะท าให๎เกิดการ คือ โอกาสแยกเงิน              
มาใช๎จํายได๎งํายขึ้นและยังท าให๎การบริหารงบประมาณเป็นไปแบบไมํมีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน 

2.4.2.2 ควรจะด าเนินการจัดสรรโดยยึดหลักการพัฒนาเพ่ือให๎เกิดความก๎าวหน๎าเป็น

หลัก ทั้งนี้เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด จึงควรมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามหลักการพัฒนาที่

ดีวําด๎านไหนควรมากํอนหลัง ตามสถานการณ์และความจ าเป็น 

2.4.2.3 การก าหนดเงินต๎องสอดคล๎องกับปัจจัยในการท างาน การจัดงบประมาณ   
ในแผนงานต๎องมีความเหมาะสมให๎งานนั้น ๆ สามารถจัดท ากิจกรรมได๎บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว๎    
หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การก าหนดเป้าหมายหรือผลที่จะได๎รับต๎องสอดคล๎องกับงบประมาณและความเป็นไปได๎ 

2.4.2.4 มีลักษณะที่สามารถตรวจสอบได๎ หรือเป็นเครื่องมือที่จะใช๎ตรวจสอบ      
การบริหารงานของหนํวยงานได๎ การจัดงบประมาณในแผนงานตํางควรมีรายละเอียดของกิจกรรมตําง ๆ 
อยํางพอเพียงและเกิดผลเป็นรูปธรรม 

2.4.2.5 มีระยะการด าเนินงานที่เหมาะสม ตามปกติงบประมาณที่ดีควรมีระยะเวลา
เหมาะสมตามสถานการณ์ ไมํสั้นไมํยาวเกินไป โดยทั่วไปจะใช๎ระยะเวลา ประมาณ 1 ปี การเริ่มต๎นใช๎
งบประมาณจะเริ่มในเดือนใด ขึ้นอยูํกับความเหมาะสมของแตํละหนํวยงาน เชํน งบประมาณแผํนดิน 

                                           
10 ณรงค์ สัจพันโรจน์, การจัดท าอนุมัติและบริหารงบประมาณแผ่นดิน ทฤษฎีและปฏิบัติ,  

5-12. 
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เริ่มเดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายนของปีตํอไป งบประมาณเงินรายได๎ของสถานศึกษาใช๎ตาม           
ปีการศึกษา เป็นต๎น 

2.4.2.6 มีลักษณะชํวยให๎เกิดการประหยัด ในการท างบประมาณ ควรพยายามให๎  
การใช๎จํายเงินตามโครงการตําง ๆ ได๎ผลเต็มเม็ดเต็มหนํวย โดยพยายามไมํให๎มีการใช๎จํายเกินความ
จ าเป็น ฟุ่มเฟือย หรือเป็นการใช๎จํายที่สูญเปลํา ไมํเกิดประโยชน์คุ๎มคํา 

2.4.2.7 มีลักษณะชัดเจน งบประมาณที่ดีควรมีความชัดเจน เข๎าใจงําย                  
เน๎นถึงความส าคัญแตํละโครงการได๎ดีไมํคลุมเครือ งํายตํอการพิจารณาวิเคราะห์ และเป็นประโยชน์              
ตํอผู๎น าไปปฏิบัติด๎วย 

2.4.2.8 มีความถูกต๎องและเชื่อถือได๎ งบประมาณที่ดีจะต๎องเป็นงบประมาณ          
ที่มีความถูกต๎องทั้ ง ในรายละเอียดทั้ ง ในด๎านตัว เลขและรายละเอียดของโครงก ารตําง ๆ                     
หากงบประมาณมีข๎อบกพรํองในด๎านความถูกต๎อง ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรือความไมํรอบคอบ
ก็ตามอาจเกิดผลเสียหายขึ้นได๎ และตํอไปงบประมาณอาจไมํไดร๎ับความเชื่อถือ 

2.4.2.9 จะต๎องเปิดเผยได๎ งบประมาณที่ดีจะต๎องมีลักษณะที่สามารถจะเปิดเผย
แกํสาธารณะ หรือผู๎เกี่ยวข๎องทราบได๎ ไมํถือเป็นความลับ เพราะการเปิดเผยเป็นการแสดงถึงความ
บริสุทธิ์และโปรํงใสในการบริหารหนํวยงาน 

2.4.2.10 มีความยืดหยุํน งบประมาณที่ดีควรจะยืดหยุํนได๎ตามความจ าเป็น  
หากจัดวางงบประมาณได๎อยํางเครํงครัดจนขยับไมํได๎ อาจจะกํอให๎เกิดความไมํคลํองตัวในการท างาน            
เพราะลักษณะของการท างาน งบประมาณเป็นการวางแผนการท างานในอนาคต ซึ่งอาจมีปัจจัยอ่ืน  
มากระทบท าให๎การบริหารงบประมาณผิดพลาด และอยํางไรก็ตาม ถ๎ามีความยืดหยุํนมากก็อาจ    
เกิดปัญหาการใช๎งบประมาณท่ีไมํมีประสิทธิภาพ 

2.4.2.11 มีความเชื่อถือได๎ในแงํความบริสุทธิ์ งบประมาณที่ดีต๎องสามารถตรวจสอบได๎    
เพ่ือป้องกันการทุจริต ซึ่งจะชํวยให๎เกิดความเชื่อถือได๎ ประหยัด และตรงตามวัตถุประสงค์ 
 

2.5 ข้อจ ากัดของงบประมาณ11 ดร.ณรงค์ สัจจพันโรจน์ ได๎อธิบายข๎อจ ากัดของงบประมาณ ไว๎วํา
งบประมาณเป็นแผนงานแสดงออกถึงความต๎องการของหนํวยงานในอนาคตในการใช๎จํายเงิน         
เพ่ือการศึกษาด าเนินงานตําง ๆ และงบประมาณเป็นการประมาณการรายรับและรายจําย ที่ได๎มา   
และจํายไปในอนาคต ดังนั้น งบประมาณจึงยังไมํสมบูรณ์แนํนอนวําจะเป็นไปตามนั้น การด าเนินงาน

                                           
11 เรื่องเดียวกัน, 12-14. 
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ในเรื่องงบประมาณอาจต๎องถูกระทบกระเทือนอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ที่จะท าให๎การจัดสรรงบประมาณ    
ไมํเป็นตามท่ีวางแผนไว๎ การบริหารงานของหนํวยงานในเรื่องงบประมาณนั้นมีความส าคัญ เป็นตัวการ       
ที่ก าหนดการบริหารงบประมาณวําจะประสบผลส าเร็จหรือล๎มเหลว หากผู๎บริหารและองค์กร            
ที่เกี่ยวข๎องมีความรอบรู๎ เข๎าใจถึงระบบและกลไกงบประมาณดีแล๎ว การจัดท าและการบริหาร
งบประมาณเพ่ือไปสูํเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎จะท าส าเร็จ และเป็นประโยชน์ตํอสํวนรํวม  
ซึ่งในการบริหารงบประมาณ มีองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดท างบประมาณ และ        
การบริหารงบประมาณ องค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข๎องมีบทบาทดังนี้ 
 

- บทบาทของผู๎บริหารที่เกี่ยวข๎องกับงบประมาณ 
ผู๎บริหารต๎องตระหนัก และเห็นความส าคัญของงบประมาณวําเป็นเครื่องมือส าคัญ    

ที่ใช๎ในการบริหารงบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพ ต๎องจัดองค์กรและวางแผนการปฏิบัติงาน        

ให๎สอดคล๎องกับงบประมาณที่เป็นอยูํและให๎มีการประสานงานกันระหวํางหนํวยงานในองค์กร              

ต๎องจัดบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณท่ีตํอเนื่องและมีข๎อมูลในด๎านตํางๆ ไว๎พร๎อม และต๎อง

จัดเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการบริหารงานงบประมาณไว๎ครบถ๎วน เพ่ือให๎การจัดท างบประมาณ           

เป็นไปด๎วยความรวดเร็ว 

- บทบาทของบุคลากรที่เก่ียวข๎องกับงบประมาณ 

ผู๎เกี่ยวข๎องกับงบประมาณต๎องรู๎จักเข๎าใจบทบาทและอ านาจหน๎าที่ของตนเองอยํางดี 

และมีเหตุผล ต๎องจัดระบบบริหารงบประมาณให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

เพ่ือเป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม 

- บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข๎องกับงบประมาณ 

จัดระบบงานและองค์กรให๎มีสายการบังคับบัญชาในองค์กรที่แนํนอน พร๎อมทั้ง     

มอบอ านาจและความรับผิดชอบให๎ไว๎ เพ่ือให๎งานงบประมาณเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ จัดให๎มี     

การประสานงานกับหนํวยงานขององค์กรในการบริหารงบประมาณ และจัดให๎มีองค์กรกลาง         

เป็นศูนย์รวมข๎อมูลงบประมาณขององค์กร เพ่ือใช๎ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารงบประมาณ 

งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎องให๎สอดคล๎องกันในด๎านข๎อมูลที่ใช๎ 
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2.6. การจูงใจและการวัดผลการปฏิบัติงาน 

 

 การใช๎งบประมาณเป็นเครื่องมือชํวยให๎องค์การสามารถด าเนินโครงการหรือกิจกรรม

ตํางๆ ให๎บรรลุเป้าหมายหรือแผนที่วางไว๎นั้น เพียงแตํใช๎งบประมาณอยํางเดียวอาจยังไมํเพียงพอ   

อาจต๎องใช๎เครื่องมืออ่ืนๆ มาสนับสนุนให๎การใช๎งบประมาณนั้นเป็นไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ       

และมีประสิทธิผล เชํน การสร๎างแรงจูงใจ และการวัดผลการปฏิบัติงาน เป็นต๎น 

2.6.1 การจูงใจ (Motivation) 12 เป็นภารกิจที่ส าคัญของนักบริหารประการหนึ่ง      

เป็นการดูแลให๎การปฏิบัติงานของพนักงานด าเนิน ไปอยํางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตํอ

วัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งต๎องใช๎เทคนิคบางประการบังคับบัญชาและการกระตุ๎น/สํงเสริมให๎

พนักงานทุํมเทความสามารถ ก าลังและสติปัญญาเพ่ือความส าเร็จของงาน เทคนิคการจูงใจจึงเป็น

เรื่องท่ีมีความส าคัญท่ีนักบริหารควรรู๎ และน าไปใช๎ตามความเหมาะสม 

 การจูงใจ 13 หมายถึงความเต็มใจที่จะใช๎พลังเพ่ือให๎ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

(Goal) หรือรางวัล (Reward) ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญของการกระท าของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่โน๎มน๎าว             

ให๎คนไปถึงวัตถุประสงค์ที่มีสัญญาเกี่ยวกับรางวัลที่ได๎รับ 

 การจูงใจ 14 หมายถึง กระบวนการตัดสินใจของบุคคลที่แสดงออกถึงพฤติกรรมอันมี

ที่มาจากกระบวนการเรียนรู๎ภายในตนเองหรือจากสภาพแวดล๎อมภายนอกไมํวําจะเป็นสภาพแวดล๎อม     

ที่เกิดขึ้นจริงหรือสภาพแวดล๎อมจากการสร๎างโดยองค์กร ซึ่งบุคคลนั้นเล็งเห็นแล๎ววําพฤติกรรม

ดังกลําวสามารถตอบสนองกับคํานิยมของตนเองและ/หรือสังคมภายนอก 

 

                                           
12 เสาวลักษณ์ สิงหโกวินท์, การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2552), 334-344.   
13 Dale S. Beach, Personnel, Management People at work (New York :         

The Macmillam Co., 1965), 379. 
14

 ศุภชัย ยาวะประภาษ, การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย  : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย, 
พิมพ์ครั้งที ่2, (กรุงเทพฯ : บริษัท จุดทอง, 2548), 216-217. 
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 การจูงใจ 15 แบํงตามประเภทของสิ่งจูงใจเป็น 2 ประเภทใหญํ คือ 

1) สิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงิน (Financial incentive) เป็นสิ่งจูงใจที่เห็นได๎งํายและมีอิทธิพล

โดยตรงตํอการปฏิบัติงานของพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ซึ่งสามารถจ าแนกออกได๎เป็น 2 ชนิด คือ  

1.1)  สิ่งจูงใจทางตรง (Direct incentive) เป็นสิ่งจูงใจที่มีผลการปฏิบัติงานได๎สูง

กวําระดับมาตรฐานที่ก าหนดไว๎ 

1.2)  สิ่งจูงใจทางอ๎อม (Indirect incentive) เป็นสิ่งจูงใจในทางสนับสนุนหรือ

สํงเสริมพนักงานเจ๎าหน๎าที่ในหนํวยงานให๎ปฏิบัติงานดีขึ้น มีก าลังใจ รักงานมากขึ้น เชํน  การจําย

บ าเหน็จบ านาญ และการรักษาพยาบาล เป็นต๎น ซึ่งลักษณะของการใช๎เงินเป็นสิ่งจูงใจประเภทนี้

สํวนมากได๎แกํประโยชน์เกื้อกูลตํางๆ 

2) สิ่งจูงใจที่มิใชํเงิน (Non financial incentive) เป็นสิ่งจูงใจที่จะตอบสนองตอบ 

ความต๎องการทางจิตใจ เชํน ความมั่นคงในงาน การยกยํองชมเชย โอกาสก๎าวหน๎าในการปฏิบัติงาน 

ที่เทําเทียม และการยอมรับวําบุคคลนั้นเป็นสํวนหนึ่งของหมูํคณะ เป็นต๎น 

2.6.2 ระบบควบคุมก ากับผลการปฏิบัติงาน (Performance Monitoring System)16 

คือ การใช๎สายโซํการปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหวําง ผลลัพธ์ และผลกระทบ                     

เป็นกรอบในการควบคุม โดยที่ผลลัพธ์สามารถก าหนดและเห็นเป็นรูปธรรม  เป็นตัวชี้วัด                    

ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจัดท าเป็นระบบรายงานประจ าส าหรับติดตามและก ากับการปฏิบัติงานได๎ 

แตํผลกระทบ ไมํสามารถท าได๎ต๎องใช๎วิธีการส ารวจวิจัยเป็นครั้งคราว 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ของกรุงเทพมหานคร 17                  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหนํวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร  

 
                                           

15
 สมพงศ์ เกษมสิน, สารานุกรมการบริหาร  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2517), 75-76 . 

16 ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, รวมบทความวิชาการการบริหาร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ TPN Press, 2549), 
255-256. 

17 ส านักงาน ก.ก.,  คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แหํง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559), ก และ 5-15.  
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(1) มิติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบํงออกเป็น 4 มิติ ได๎แกํ 

- มิติที่ 1 ด๎านการประเมินผลตามพันธกิจ 

- มิติที่ 2 ด๎านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

- มิติที่ 3 ด๎านคุณภาพการปฏิบัติราชการ 

- มิติที่ 4 ด๎านการพัฒนาองค์การ 

(2) ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560         

มีจ านวนทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัดหลัก ส าหรับประเมินส านัก ส านักงาน ส านักงานเขต และสํวนราชการ      

ในสังกัดส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครได๎รับมอบหมายให๎ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ในมิติที่ 2 มิติด๎านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ในประเด็นประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ   

ในการใช๎จํายงบประมาณ ในตัวชี้วัดที่ 2.1 ร๎อยละความส าเร็จของการใช๎จํายงบประมาณ ซึ่งประกอบด๎วย 

2.1.1 ร๎อยละความส าเร็จของการกํอหนี้ผูกพัน 

2.1.2 ร๎อยละความส าเร็จของการเบิกจํายงบประมาณในภาพรวม 

2.1.3 ร๎อยละของเงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปี 
 

ส านักงบประมาณ 18 ได๎สรุปรายงานประจ าปี 2557 ในหัวข๎อผลการด าเนินการ        
วําในการด าเนินการบางโครงการมีปัญหาในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเขตทาง ปัญหาการรุกล้ าเขตทาง
ของชาวบ๎านในพ้ืนที่โครงการ ปัญหาการรื้อย๎ายสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ท าให๎การด าเนินโครงการ   
และการเบิกจํายงบประมาณ ไมํเป็นไปตามแผนที่วางไว๎  

ส านักงบประมาณ 19 ได๎สรุปรายงานประจ าปี  2558 ในหัวข๎อผลการด าเนินการ             
วําการด าเนินการงบประมาณรายจํายลงทุนสํวนใหญํเกิดความลําช๎าในขั้นตอนการกํอหนี้ผูกพัน    
และการเบิกจํายงบประมาณ เนื่องจากติดปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการรื้อย๎ายต๎นไม๎ใหญํ การขาด 
ความพร๎อมในการประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และบางโครงการต๎องมีการจัดท า       
ประชาพิจารณ์ กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการ บางโครงการไมํมีผู๎รับจ๎าง  บางโครงการ   
มีการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

 

                                           
18

 ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, รายงานประจ าปี ส านักงบประมาณ 2547 
(กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), 2547), 32. 

19 ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, รายงานประจ าปี ส านักงบประมาณ 2548 
(กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), 2548), 32-37. 
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2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

สันชัย  เจนประวิทย์  20 ได๎ท าการศึกษาบาทบาทรั ฐตํอพัฒนาการปกครอง
กรุงเทพมหานคร สรุปได๎วําการปกครองท๎องถิ่นของไทยและกรุงเทพมหานครถูกควบคุม             
จากการบริหารราชการสํวนกลาง และราชการบริหารสํวนภูมิภาคอยํางเข๎มงวดหลายประการ         
ได๎แกํ ประการแรกควบคุมทางการปกครอง ประการที่สองควบคุมทางการด าเนินการ และประการที่สาม
ควบคุมทางด๎านการคลัง ซึ่งท าให๎ขาดความเป็นอิสระในการด าเนินงาน 

สุชาดา จันทรอารีย์ 21 ได๎ท าการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหวํางภูมิหลังความรู๎ความ
เข๎าใจความคิดเห็นของเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์งบประมาณตํอปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับงานงบประมาณ : 
กรณีศึกษาส านักงบประมาณ พบวําเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์งบประมาณมีความคิดเห็นตํอปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง
กับงานงบประมาณในระดับปานกลาง สํวนภูมิหลังความรู๎ความเข๎าใจไมํมีความสัมพันธ์กับ           
ความคิดเห็น แตํผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบพบวําความคิดเห็นของเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์งบประมาณ
แตกตํางกันตามรายได๎และกลุํมงานที่สังกัด  

นาฎชุดา อรัญนารถ 22 ได๎ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรค          
ในการบริหารวิธีการงบประมาณแผํนดิน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกํน พบวําปัญหาและอุปสรรค
ในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแกํนที่พบอยูํ ในระดับมาก คือ ระบบข๎อมูล           
ความช านาญของผู๎ปฏิบัติงาน การให๎ความส าคัญในการด าเนินการปรับปรุงการบริ หารวิธีการ
งบประมาณแผํนดิน เป็นต๎น 

                                           
20

 สันชัย เจนประวิทย์, “บทบาทรัฐตํอการพัฒนาการบริหารการปกครองกรุงเทพมหานคร,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2536), 228-249. 

21 สุชาดา จันทรอารีย์, “ความสัมพันธ์ระหวํางภูมิหลังความรู๎ความเข๎าใจความคิดเห็นของ
เจ๎าหน๎าทีว่ิเคราะห์งบประมาณตํอปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับงานงบประมาณ : กรณีศึกษาส านักงบประมาณ,” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2543), 117-120. 

22
 นาฏชุดา อรัญนารถ, “สภาพปัญหากับอุปสรรคในการบริหารวิธีการงบประมาณแผํนดิน : 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกํน,” (รายงานการศึกษาค๎นคว๎าอิสระปริญญามหาบัณฑิต,     
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกํน, 2542), 126-133. 
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ยุพิน เอ่ียมอุสาหะ 23  ได๎ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการบริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารสํวนต าบล กรณีศึกษาองค์การบริหารสํวนต าบลในเขตเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี พบวําบุคลากรที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการบริหารและจัดท างบประมาณสํวนใหญํมีความรู๎ 
ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง แตํยังมีปัญหาด๎านงบประมาณ ด๎านบุคลากร ด๎านระเบียบปฏิบัติในการท างาน 
เป็นต๎น 

สมพงษ์ ยุบลนิตย์ 24 ได๎ท าการศึกษาปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร๎อยเอ็ดเขต 2 พบวําข๎าราชการครูที่ เป็นครูผู๎สอนมีปัญหาด๎าน          
การบริหารงบประมาณมากกวําผู๎บริหารสถานศึกษาในด๎านการบริหารงบประมาณเกี่ยวกับการจัดท า
และเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน  
การใช๎เงิน การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงิน การบริการบัญชี 
และการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

มาณพ ประวาลลัญฉกร 25 ได๎ท าการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับปัญหาในกระบวนการ
งบประมาณของเทศบาลเมืองเลย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย พบวําปัจจัยที่มีผลสูงสุด ตํอกระบวนการ
งบประมาณของเทศบาลเมืองเลย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย คือ ความรู๎เรื่องกฎหมาย  ที่เกี่ยวกับ      
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รองลงมา คือ นโยบายด๎านงบประมาณ และการที่  
สํวนราชการอ่ืนขอรับเงินอุดหนุนโครงการจากเทศบาล ในระหวํางปีงบประมาณ แตํเทศบาล         
ไมํสามารถสนับสนุนได๎เนื่องจากไมํได๎ตั้งงบประมาณไว๎ 

 

                                           
23 ยุพิน เอ่ียมอุสาหะ, “ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารสํวนต าบล 

กรณีศึกษาองค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546), 92-98. 

24 สมพงษ์ ยุบลนิตย์, “การศึกษาปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 2,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2548), 97-122. 

25 มาณพ ประวาลลัญฉกร, “ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับปัญหาในกระบวนการบริหารงบประมาณ
ของเทศบาลเมืองเลย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย,” (งานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
(งานวิจัยทุน) ปีงบประมาณ 2551, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2551), 
65-73. 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 

เนื่องจากงบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร และพัฒนาองค์กรให๎เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว๎ ผู๎บริหารจึงควรให๎ความส าคัญกับกระบวนการวิธีการงบประมาณเพ่ือใช๎เป็น
เครื่องมือในการด าเนินการให๎เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว๎ 

กรุงเทพมหานครใช๎ระบบงบประมาณแบบสมดุล คือ รายรับ เทํากับรายจําย             
และใช๎ระบบงบประมาณแบบแผนงาน คือ มีการก าหนดแผนงานในการด าเนินการไว๎ และแสดง
คําใช๎จํายแตํละโครงการ/รายการในแผนงานนั้นๆ เพ่ือให๎ทราบวําการด าเนินการในแตํละแผนงาน  
ต๎องใช๎งบประมาณเทําใดในแตํละปี โดยในแตํละโครงการ/รายการจะแสดงวงเงินโครงการ ระยะเวลา
การด าเนินโครงการ และแผนการใช๎จํายงบประมาณ แตํละโครงการ/รายการไว๎ 

ดังนั้นการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  
เป็นการศึกษาวําปัจจัยในเรื่องใดมีผลตํอการเบิกจํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให๎ทราบวํา
หากต๎องการให๎การด าเนินการเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว๎จะด าเนินการกระตุ๎น เรํงรัด   
และแก๎ไขปัญหาในด๎านใด เรื่องใดบ๎าง เพ่ือให๎การใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่วางไว๎  และเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน            
ของกรุงเทพมหานครให๎เป็นไปตามท่ีผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครได๎แถลงไว๎ตํอสภากรุงเทพมหานคร 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
 

    การเมือง 
 

นโยบายของผู๎บริหาร 
 

ขั้นตอนกระบวนการ 

ด าเนินการ 
 

ความรู๎ความสามารถ 

ของเจ๎าหน๎าที่ 
 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การใช๎จํายงบประมาณ   
ของกรุงเทพมหานคร 
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 การศึกษาครั้ งนี้จะศึกษาวําปัจจัยตํางๆ เชํน การเมือง นโยบายของผู๎บริหาร             
ขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ และความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ มีผลตํอการเบิกจําย
งบประมาณของกรุงเทพมหานครหรือไมํ อยํางไร 

 
3.2 วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive research) ใช๎วิธีวิจัยแบบ

ผสมผสาน (Mixed methods research) คือ ใช๎ทั้งวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ

วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยมีวิธีการด าเนินการศึกษา ดังนี้ 

1. การทบทวน และค๎นคว๎าจากเอกสาร โดยการท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับ

แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย และสิ่งพิมพ์ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง  

2. การสัมภาษณ์ผู๎ที่มีความรู๎ความเข๎าใจระบบการติดตามและประเมินผลงบประมาณ            

ของกรุงเทพมหานคร โดยใช๎วิธีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล (Individual Interview) แบบกึ่งทางการ   

(Semi-Structured Interview)  เพ่ือให๎การสัมภาษณ์มีความยืดหยุํน และสามารถแสดงความคิดเห็น

ได๎อยํางเป็นอิสระ 

3.  การ เก็บข๎ อมู ล โดยใช๎ แบบสอบถามกับ เจ๎ าหน๎ าที่ ผู๎ ปฏิบั ติ ง านจากหนํ วยงาน                  

ของกรุงเทพมหานครและใช๎โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข๎อมูล 

 

3.3 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 

 กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลแบํงออกเป็น 2 สํวน คือ กลุํมผู๎ถูกสัมภาษณ์จะเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความเข๎าใจ
ระบบการติดตามและประเมินผลงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และกลุํมผู๎ตอบแบบสอบถามจะเป็น
ผู๎ปฏิบัติงานของหนํวยงานกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1. กลุํมผู๎ถูกสัมภาษณ์ จ านวน 3 คน โดยคัดเลือกจากผู๎บริหาร ผู๎ที่เคยด ารงต าแหนํง และเคย

เกี่ยวข๎องกับการด าเนินการ การติดตามและประเมินผลงบประมาณของกรุงเทพมหานครโดยตรง ได๎แกํ 

ผู๎บริหารส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ผู๎เคยด ารงต าแหนํงหัวหน๎ากลุํมงานติดตามและประเมินผล 
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และนักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการในกลุํมงานติดตามและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน  

ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

2. กลุํ มผู๎ ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 143 คน คัด เลื อกกลุํ มตั วอยํ าง โดยวิ ธี สุํ ม                       

แบบเฉพาะเจาะจง โดยใช๎กลุํมตัวอยํางจากฝ่ายการคลังของหนํวยงานกรุงเทพมหานครทั้งหมด   

จ านวน 69 หนํวยงาน ๆ ละ 2 คน คือ ผู๎ได๎รับมอบหมายให๎ปฏิบัติงานด๎านงบประมาณ จ านวน 1 คน     

หัวหน๎าฝ่ายการคลัง ซึ่งดูแลงบประมาณของแตํละหนํวยงาน จ านวน 1 คน  และเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์ -

งบประมาณกลุํมงานติดตามและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ส านักงบประมาณ  -

กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด จ านวน 5 คน (ไมํรวมผู๎ท าวิจัย) 

 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 การเก็บรวบรวมข๎อมูลจะแบํงออกเป็น 2 สํวน คือ จากการสัมภาษณ์ และการใช๎แบบสอบถาม 
โดยการสัมภาษณใ์ช๎การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์จะนัดวัน เวลา และสถานที่ที่ผู๎ถูกสัมภาษณ์
สะดวกในการให๎การสัมภาษณ์ สํวนการใช๎แบบสอบถามจะใช๎วิธีประสานกับเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์
งบประมาณที่ดูแลหนํวยงานที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน 
ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขอความรํวมมือในการกรอกแบบสอบถาม จ านวน 5 คน               
และประสานงานหนํวยงานที่รับผิดชอบขอความรํวมมือในการกรอกแบบสอบถาม โดยสํงแบบสอบถาม
ให๎กับหนํวยงานที่รับผิดชอบรวมทั้งหมด 69 หนํวยงานๆ ละ 2 ชุด รวมจ านวน 138 ชุด ทางเจ๎าหน๎าที่
รับ – สํ ง  หนั งสือ ของแตํละหนํวยงานที่ เดินทางมา  รับ – สํ ง  หนั งสือเป็นประจ าทุกวั น                      
ที่ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 เมื่อได๎ข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางทั้งหมดแล๎วแบํงข๎อมูลออกเป็น 2 สํวน คือ ข๎อมูลการสัมภาษณ์
และข๎อมูลจากแบบสอบถาม ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์จะน ามาสรุปเป็นประเด็นตํางๆ อยํางเป็นระบบ
สํวนข๎อมูลจากแบบสอบถามจะท าการตรวจสอบความถูกต๎อง ครบถ๎วนของข๎อมูล และน าเข๎าระบบ
ประมวลผล สรุปข๎อมูลหาคําทางสถิติเพ่ือดูความส าคัญของแตํละตัวแปรวําปัจจัยใดมีผลมากน๎อย
หรือไมํอยํางไร 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานครครั้งนี้ 
เป็นการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลตํอการกํอหนี้ผูกพัน และการเบิกจํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
ทั้ง 4 ปัจจัย คือ การเมือง นโยบายของผู๎บริหาร ขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ และความรู๎
ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ โดยการเก็บรวบรวมข๎อมูลประกอบด๎วย 2 สํวน คือ การสัมภาษณ์        
ผู๎มีความรู๎ความสามารถในมุมมองตํางๆ จ านวน 3 คน ได๎แกํ ผู๎บริหารของหนํวยงานด๎านงบประมาณ 
หัวหน๎าผู๎ปฏิบัติงาน ด๎านการติดตามและประเมินผล และผู๎ปฏิบัติงานด๎านติดตามและประเมินผลงบประมาณ
ของกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งการทอดแบบสอบถามผู๎ ปฏิบั ติ งานด๎ านการใช๎ จํ ายงบประมาณ                   
ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 69 หนํวยงาน ๆ ละ 2 คน รวมจ านวน 138 คน และเจ๎าหน๎าที่ด๎านการ
ติดตามและประเมินผลงบประมาณของกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 143 คน 
โดยสรุปผลการเก็บข๎อมูลตามประเด็นชุดข๎อมูลค าถามดังนี้ 

 

4.1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
 

 4.1.1  เป้าหมายการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  • เป้าหมายการกํอหนี้ผูกพันที่ตั้ งไว๎ ให๎หนํวยงานสามารถกํอหนี้ ผูกพัน            

ทุกรายการ/โครงการ (100%) ภายในไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม) เห็นด๎วยวําเหมาะสมแล๎ว 2 ทําน 
(หัวหน๎าผู๎ปฏิบัติงานด๎านการติดตามและประเมินผล และผู๎ปฏิบัติงานด๎านการติดตามและประเมินผล)
เนื่องจากหากหนํวยงานไมํสามารถกํอหนี้ได๎ทุกรายการ/โครงการภายในไตรมาสที่ 1 แล๎ว หนํวยงาน  
อาจไมํสามารถด าเนินการและเบิกจํายงบประมาณให๎แล๎วเสร็จภายในปีงบประมาณได๎ และมีความเห็น
ตําง 1 ทําน (ผู๎บริหารหนํวยงานด๎านงบประมาณ) เห็นวําเป้าหมายการกํอหนี้ผูกพันดังกลําวสูงไป   
ควรปรับให๎ลงลด เนื่องจากหากหนํวยงานจะสามารถด าเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว๎ หนํวยงานต๎องมี
ความสมบูรณ์หรือความพร๎อมของข๎อมูล ขั้นตอนกระบวนการ เพ่ือสร๎างความพร๎อมในการด าเนินการ
หาตัวผู๎รับจ๎าง หากรายการ/โครงการดังกลําวผํานกระบวนการพิจารณาค าของบประมาณรายจําย
ประจ าปี และเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ๎าง เมื่องบประมาณรายจํายประจ าปีผํานการพิจารณาในวาระ
ที่ 2 และ 3 แล๎ว   

  • สํวนเป้าหมายการเบิกจํายงบประมาณที่แบํงเป็นรายไตรมาส 4 ไตรมาส 

(รายจํายภาพรวม ร๎อยละ 30 52 73 และ 96 ตามล าดับ) (รายจํายลงทุนร๎อยละ 19 41 63 และ 87 
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ตามล าดับ) มีความเห็นตรงกันทั้ง 3 ทําน วํายังไมํมีความเหมาะสม เนื่องจากยังไมํสะท๎อน              
ถึงความเป็นจริง โดยควรดูจากงบประมาณที่ตั้งจะสามารถเบิกจํายได๎จริง ซึ่งการเบิกจํายในไตรมาสที่ 1 
สํวนใหญํเป็นการเบิกจํายงบประมาณรายจํายประจ า เชํน เงินเดือน คําจ๎างประจ า คําจ๎างชั่วคราว และ
คําตอบแทนใช๎สอยวัสดุ สํวนงบประมาณรายจํายลงทุนในไตรมาสนี้สามารถเบิกจํายได๎เพียงเล็กน๎อย  
ในรายการที่มีระยะเวลาด าเนินการไมํเกิน 90 วัน และโครงการตํอเนื่องที่กํอหนี้ผูกพันแล๎ว         
สํวนไตรมาสที่ 2 จะมีความสามารถในการเบิกจํายเพ่ิมขึ้น ในสํวนของงบประมาณรายจํายลงทุน     
ซึ่งสามารถเบิกจํายได๎ ตามงวดงานที่เพ่ิมขึ้น สํวนในไตรมาสที่ 3 และ 4 ควรมีการปรับให๎สูงขึ้น 
โดยเฉพาะไตรมาสสุดท๎าย (ไตรมาสที่ 4) เนื่องจากเป็นไตรมาสสุดท๎ายควรจะสามารถด าเนินการและ
เบิกจํายงบประมาณได๎เสร็จสิ้นแล๎ว 
 4.1.2 สาเหตุที่ท าให้หน่วยงานไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย            
มีความเห็นรํวมกันวําเกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ ขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ ความรู๎ความสามารถ
ของเจ๎าหน๎าที่ และนโยบายของผู๎บริหาร แตํตํางกันที่การให๎ความส าคัญของประเด็นปัญหา          
โดยผู๎บริหารหนํวยงานด๎านงบประมาณให๎ความส าคัญกับความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่        
และขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ เนื่องจากหากความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ และข้ันตอน
กระบวนการด าเนินการดีแล๎ว ไมํวํานโยบายของผู๎บริหาร  และการเมืองจะเป็นไปในทิศทางใด  
หนํวยงานจะสามารถด าเนินการตํอไปได๎ โดยสาเหตุหลักที่หนํวยงานไมํสามารถด าเนินการได๎               
ตามเป้าหมาย เกิดจากเจ๎าหน๎าที่ของหนํวยงานไมํคํอยเตรียมความพร๎อม  ในการด าเนินการ                      
จะรอจนงบประมาณรายจํายประจ าปีประกาศในราชกิจจานุเบกษากํอน (เดือนตุลาคม) จึงเริ่มกระบวนการ
หาตัวผู๎รับจ๎าง ซึ่งหากเป็นกรณีการหาตัวผู๎รับจ๎าง โดยวิธีการประมูลด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์             
หรือวิธี e-Auction จะไมํสามารถกํอหนี้ผูกพันได๎ทัน เนื่องจากกระบวนการหาตัวผู๎รับจ๎างดังกลําว         
ต๎องใช๎ระยะเวลามากกวํา 3 เดือน แตํถ๎าหนํวยงานมีความพร๎อมในการด าเนินการ  และเริ่ม
กระบวนการหาตัวผู๎รับจ๎างตั้งแตํงบประมาณรายจํายประจ าปีผํานการพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 
(สิงหาคม) ก็จะมีเวลาด าเนินการเพ่ิมขึ้นอีก 2 เดือน และคาดวําจะได๎ตัวผู๎รับจ๎างและกํอหนี้ได๎ทันภายใน
ไตรมาสที่ 1 (เดือนธันวาคม) และเมื่อการกํอหนี้เป็นไปอยํางลําช๎า ก็จะท าให๎การใช๎จํายงบประมาณ    
ก็จะไมํเป็นไปตามเป้าหมายตามมา ประกอบกับการด าเนินการงบประมาณที่กันไว๎เบิกเหลื่อมปี         
ท าให๎ เจ๎าหน๎าที่ต๎องรีบด าเนินการงบประมาณรายการดังกลําวกํอน เนื่องจากไมํสามารถ              
ขยายระยะเวลาด าเนินการ ไปในปีตํอไปได๎ ท าให๎การด าเนินการงบประมาณรายจํายประจ าปี             
ต๎องลําช๎าออกไปอีก  สํวนหัวหน๎าผู๎ปฏิบัติงานด๎านการติดตามและประเมินผล ให๎ความส าคัญ       
กับนโยบายของผู๎บริหารเป็นอันดับแรก เนื่องจากหากผู๎บริหารให๎ความส าคัญในการติดตาม             
การด าเนินการของหนํวยงานแล๎ว หนํวยงานจะมีความกระตือรือร๎นในการด าเนินการให๎เป็นไปตาม
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เป้าหมายมากยิ่งขึ้นซึ่งมีผลมาก รองลงมาคือขั้นตอนกระบวนการ  และความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ 
ตามล าดับ ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยมีผลบ๎าง เนื่องจากทั้ง 2 ปัจจัยเป็นการด าเนินการตามปกติหากมีการปรับปรุง
วิธีการด าเนินการ  เชํน การปรับเปลี่ยนขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ๎าง ก็ต๎องมีการศึกษา              
ท าความเข๎าใจ ซึ่งอาจเป็นผลให๎การด าเนินการล๎าช๎าไมํเป็นไปตามเป้าหมายบ๎าง สํวนความรู๎
ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ เป็นการด าเนินการเป็นประจ าอยูํแล๎ว ซึ่งจะมีปัญหาบ๎างในกรณี           
ที่มีเจ๎าหน๎าที่ในการด าเนินการไมํเพียงพอ ท าให๎ไมํสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างและเบิกจําย
งบประมาณได๎ตามเป้าหมายที่ก าหนด สํวนผู๎ปฏิบัติงานด๎านการติดตามและประเมินผล ให๎ความส าคัญ
กับขั้นตอนกระบวนการเนื่องจากโดยสํวนใหญํหนํวยงานยังไมํด าเนินการหาตัวผู๎รับจ๎างกํอน           
ที่ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให๎มีผลบังคับใช๎ 
เนื่องจากเกรงวําจะกระท าผิดตามขั้นตอน หรือไมํมั่นใจวํารายการ/โครงการที่ด าเนินการหาตัว      
ผู๎รับจ๎างไปแล๎ว จะไมํได๎รับงบประมาณดังกลําว รองลงมาคือปัจจัยด๎านความรู๎ความสามารถ       
ของเจ๎าหน๎าที่ เนื่องจากเจ๎าหน๎าที่สํวนใหญํมีการโยกย๎าย ระหวํางหนํวยงานท าให๎เจ๎าหน๎าที่                 
ที่มาด าเนินการใหมํต๎องเรียนรู๎  ท าความเข๎าใจ ท าให๎เกิดความลําช๎าได๎ รองลงมาคือนโยบาย          
ของผู๎บริหาร เนื่องจากงบประมาณที่หนํวยงานได๎รับสอดคล๎องกับนโยบายของผู๎บริหารอยูํแล๎ว   
ดังนั้นนโยบายของผู๎บริหารจึงมีผลตํอการด าเนินการและการใช๎จํายงบประมาณคํอนข๎างน๎อย       
สํวนปัจจัยด๎านการเมืองมีความเห็นรํวมกันวํามีผลน๎อยที่สุด เนื่องจากหลังการตั้งงบประมาณรายจําย
ประจ าปีแล๎ว ในขั้นตอนการด าเนินการกํอหนี้และการเบิกจํายงบประมาณ เป็นการด าเนินการของฝ่ายบริหาร
หรือฝ่ายข๎าราชการประจ ามากกวํา และโอกาสที่ฝ่ายการเมืองจะเข๎ามาในชํวงนี้คํอนข๎างน๎อย 

4.1.3 การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา จากปัจจัยดังกลําวข๎างต๎น เพ่ือให๎การใช๎จําย

งบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยทั้ง 3 ทํานมีความเห็นวํา       

ควรพัฒนาด าเนินการใน 3 ปัจจัย คือ  

 - ด๎านความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ควรเน๎นการพัฒนาความรู๎ความสามารถ

ของเจ๎าหน๎าที่ โดยบริหารจัดการและสร๎างองค์ความรู๎ (Knowledge Management : KM)            

ของหนํวยงาน เนื่องจากเจ๎าหน๎าที่รุํนใหมํมีความรู๎มากจากการศึกษาหาความรู๎จากแหลํงตํางๆ แตํยังมี

ประสบการณ์น๎อย เมื่อเปรียบเทียบกับรุํนเกําๆ ประกอบกับการเติบโตในสายงานอาชีพในปัจจุบัน     

ใช๎ระยะเวลาคํอนข๎างน๎อย ท าให๎ระยะเวลาในการสั่งสมองค์ความรู๎มีน๎อย ขาดประสบการณ์                   

ในการท างานการตัดสินใจในเรื่องตํางๆ ดังนั้นหนํวยงานจึงควรสร๎างระบบรวบรวมองค์ความรู๎       

ของหนํวยงาน จากเจ๎าหน๎าที่รุํนเกําๆ เพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่สามารถหาองค์ความรู๎ ประสบการณ์               

และแนวทางการด าเนินการมาปรับ และประยุกต์ใช๎กับการด าเนินการในปัจจุบัน 
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- ด๎านขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ โดยหนํวยงานต๎องเรํงด าเนินการ          

หาตัวผู๎รับจ๎างโดยเร็ว ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ เชํน การเริ่มกระบวนการ             

หาตัวผู๎รับจ๎าง ตั้งแตํข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีผํานการพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3  

และต๎องเรํงรัดติดตามการด าเนินการในแตํละขั้นตอนให๎เป็นไปอยํางรวดเร็ว และสร๎างความเข๎าใจ

หากมีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ใหมํๆ เพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่มีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องดังกลําว 

เพ่ือให๎สามารถด าเนินการตามระเบียบ และหลักเกณฑด์ังกลําวได๎อยํางเข๎าใจ ถูกต๎อง และรวดเร็วตํอไป   

 - ด๎านนโยบายของผู๎บริหารนั้น ผู๎บริหารต๎องให๎ความส าคัญกับการติดตาม การ

ด าเนินการของหนํวยงานอยํางใกล๎ชิด  และผู๎บริหารต๎องมีความชัดเจนในการด าเนินการ                    

โดยไมํควรให๎มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณได๎งําย ควรด าเนินการตามท่ีได๎รับอนุมัติ และหนํวยงานเอง

ต๎องมีความพร๎อมในการด าเนินการงบประมาณที่หนํวยงานได๎สํงค าของบประมาณ และสามารถ

ด าเนินการได๎ทันทีที่งบประมาณผํานกระบวนการพิจารณาแล๎ว และในขั้นตอนการด าเนินการ

หนํวยงานต๎องให๎ความส าคัญกับแผนการด าเนินการและแผนการใช๎จํายงบประมาณ และพยายามให๎

การด าเนินการจริงเป็นไปตามแผนการด าเนินการและแผนการใช๎จํายงบประมาณที่ก าหนดไว๎ 
 

4.2 ข้อมูลจากการทอดแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามประกอบด๎วย 3 สํวน คือ  
 

4.2.1 ส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปด้านบุคคล เป็นข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหนํงที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน และข๎อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ผํานมา  
 

ตารางที่ 4.1 แสดงข๎อมูลของกลุํมตัวอยํางในสํวนของข๎อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 8 5.60 
 หญิง 135 94.40 

 รวม 143 100.00 

อาย ุ 26 - 40 64 44.75 
 41 - 50 34 23.78 

 51 - 60 45 31.47 

 รวม 143 100.00 
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ตารางที่ 4.1 แสดงข๎อมูลของกลุํมตัวอยํางในสํวนของข๎อมูลทั่วไป(ตํอ) 
 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
การศึกษา ปริญญาตร ี 108 75.50 

 ปริญญาโท 32 22.40 
 ไมํระบ ุ 3 2.10 

 รวม 143 100.00 

ต าแหน่งปัจจุบัน เจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญช ี 10 7.00 
 นักวิชาการเงินและบัญช ี 114 79.70 

 นักวิเคราะห์งบประมาณ 16 11.20 
 นักจัดการงานทั่วไป 1 0.70 

 อ านวยการ 2 1.40 
 รวม 143 100.00 

ท างานในต าแหน่ง 1 – 5 ปี 93 65.03 
มาแล้ว 6 – 10 ปี 23 16.08 

 11 – 20 ป ี 19 13.29 
 21 – 26 ปี 2 1.40 

 ไมํระบุ 6 4.20 

 รวม 143 100.00 
 

  จากตาร า ง ที่  4 . 1  เป็ นข๎ อมู ลทั่ ว ไ ปของประช ากรที่ ไ ด๎ ท า ก า รศึ กษ า                       
โดยใช๎แบบสอบถามและคัดเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเฉพาะเจาะจงกับกลุํมเป้าหมายที่ด าเนินการ      
ด๎านการเงิน การจัดซื้อจัดจ๎าง และด๎านงบประมาณ พบวําเจ๎าหน๎าที่สํวนใหญํเป็นเพศหญิง                   
ร๎อยละ 94.40 มีอายุระหวําง 26 – 40 ปี ร๎อยละ 44.75  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร๎อยละ 75.50                    
ด ารงต าแหนํงนักวิชาการเงินและบัญชี ร๎อยละ 79.70 และท างานในต าแหนํงเดิมมาแล๎วไมํเกิน 5 ปี           
ร๎อยละ 65.03 จากผลการส ารวจพบวําเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานด๎านนี้สํวนใหญํต าแหนํงนักวิชาการเงิน
และบัญชี ซึ่งต๎องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นผู๎หญิงเนื่องจากงานด๎านนี้เป็นงานที่ต๎องใช๎
ความละเอียด และความรอบครอบอยํางมาก ประกอบกับผู๎ที่จบการศึกษาด๎านนี้สํวนใหญํเป็นผู๎หญิง 
สํวนอายุระหวําง 26 – 40 ปี เป็นสํวนใหญํเนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ ท าให๎           
คนในวัยท างานเกษียณอายุราชการจ านวนมากเป็นผลให๎ปัจจุบันผู๎ปฏิบัติงานด๎านนี้เป็นเจ๎าหน๎าที่บรรจุ
ใหมํไมํเกิน 5 ปี เป็นสํวนใหญํ 
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4.2.2 ส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลด้านสภาพปัญหาในการด าเนินการ เป็นข๎อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยด๎านการเมือง นโยบายผู๎บริหาร ความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ และขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ
วํามีผลตํอการใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงาน/กรุงเทพมหานครหรือไมํ อยํางไร  

 

ตารางที่ 4.2 แสดงข๎อมูลของกลุํมตัวอยํางในสํวนของปัจจัยด๎านการเมืองที่มีผลตํอการใช๎จําย  -
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร  

ปัจจัยด๎าน เรื่อง 
ผลการประเมิน 

Mean SD 
มีผลอยํางยิ่ง มีผลบ๎าง ไมํมีผลเลย 

การเมือง การติดตามของคณะกรรมการ
สภากรุงเทพมหานคร 

87 
(60.1%) 

57 
(39.9%) 

- 1.40 0.491 

 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร   
มาจากการเลือกตั้งหรือแตํงตั้ง 

53 
(37.1%) 

66 
(46.2%) 

23 
(16.1%) 

1.79 0.703 

รวม 1.60 0.597 

  จากตารางที่ 4.2 เป็นข๎อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎านการเมือง           
ที่มีผลตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประชากรสํวนใหญํที่ท าการศึกษามีความเห็น
วํ าการติ ดตามการด า เนินการและการใช๎ จํ ายงบประมาณของคณะกรรมการชุ ดตํ า งๆ                        
ของสภากรุงเทพมหานครมีผลอยํางยิ่งตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ร๎อยละ 60.10 
และมีความเห็นวําการที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งหรือแตํงตั้งมีผลบ๎าง              
ตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ร๎อยละ 46.20 จากการส ารวจพบวําในมุมมอง            
ของผู๎ปฏิบัติมีความเห็นวําการติดตามของคณะกรรมการสภากรุงเทพมหานครมีผลตํออยํางยิ่ง             
ตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร สํวนการที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจาก           
การเลือกตั้งหรือการแตํงตั้งมีผลบ๎างตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที่ 4.3  แสดงข๎อมูลของกลุํมตัวอยํางในสํวนของปัจจัยด๎านขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ           
ที่มีผลตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  

ปัจจัยด๎าน เรื่อง 
ผลการประเมิน 

Mean  SD อํานและท าความ
เข๎าใจแล๎วเป็นอยํางดี 

อํานและท าความ
เข๎าใจในระดบัหนึง่ 

อํานแล๎วแตํ
ไมํคํอยเข๎าใจ 

ขั้นตอน
กระบวนการ
ด าเนินการ 

กํอนหนํวยงานด าเนินการ 
ได๎อํานท าความเข๎าใจ    
แนวทางการปฏิบัติฯ 

112 
(78.3%) 

6 
(4.2%) 

24 
(16.8%) 

1.30 0.682 
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ตารางที่ 4.3 แสดงข๎อมูลของกลุํมตัวอยํางในสํวนของปัจจัยด๎านขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ           
ที่มีผลตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร(ตํอ)  

 

ปัจจัยด๎าน เรื่อง 
ผลการประเมิน 

Mean SD 
เหมาะสมแล๎ว ไมํเหมาะสม 

ขั้นตอน
กระบวนการ
ด าเนินการ 

ความเหมาะสมของเป้าหมาย
การเบิกจํายงบประมาณ 

81 
(56.6%) 

62 
(43.4%) 

1.43 0.497 

รวม 1.37 0.589 

  จากตารางที่ 4.3 เป็นข๎อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎านขั้นตอน
กระบวนการด าเนินการที่มีผลตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประชากรสํวนใหญํ    
ที่ท าการศึกษามีความเห็นวํากํอนหนํวยงานด าเนินการงบประมาณรายจํายประจ าปีได๎ อําน               
และท าความเข๎าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจํายประจ าปีที่ได๎เวียนแจ๎ง       
ทุกหนํวยงานแล๎วเป็นอยํางดี ร๎อยละ 78.30 และความเหมาะสมของเป้าหมายการเบิกจํายงบประมาณ
รายจํายประจ าปี มีความเหมาะสมแล๎ว ร๎อยละ 56.60 เนื่องจากหากหนํวยงานสามารถกํอหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจํายลงทุนได๎ทั้งหมดร๎อยละ 100 ภายในไตรมาสที่ 1 แล๎วจะท าให๎ในไตรมาสที่ 2 3 
และ 4 หนํวยงานจะด าเนินการรายการ/โครงการได๎แล๎วเสร็จภายในปีงบประมาณ และการเบิกจําย
งบประมาณ ก็จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีความเห็นวําไมํเหมาะสม ร๎อยละ 43.40     
เนื่องจากมีความเห็นวําคําเป้าหมายในไตรมาสที่  1 และ 2 สูงจนเกินไป  ซึ่งใน 2 ไตรมาสนี้           
หนํวยงานสํวนใหญํไมํสามารถด าเนินการได๎ เพราะยังเป็นชํวงต๎นปีงบประมาณ อยูํระหวํางหาตัว     
ผู๎รับจ๎าง ซึ่งการเบิกจํายสํวนใหญํ  เป็นการเบิกจํายในลักษณะของงบรายจํายประจ าสํวนหนึ่ง อีกสํวนหนึ่ง
เป็นงบรายจํายลงทุนที่เป็นคําครุภัณฑ์ คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ที่มีระยะเวลาด าเนินการไมํมากนัก 
(ระยะเวลาด าเนินการไมํเกิน 90 วัน) 
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ตารางที่ 4.4 แสดงข๎อมูลของกลุํมตัวอยํางในสํวนของปัจจัยด๎านนโยบายของผู๎บริหารที่มีผลตํอ          
การใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  

ปัจจัยด๎าน เรื่อง 
ผลการประเมิน 

Mean SD 
มีผลอยํางยิ่ง มีผลบ๎าง ไมํมีผลเลย 

นโยบายของ
ผู๎บริหาร 

ผู๎บริหารมีนโยบายไมํขยาย
เวลาเบิกจํายงบประมาณที่กัน
ไว๎เบิกเหลื่อมปีในปีตํอไป 

88 
(61.5%) 

48 
(33.6%) 

7 
(4.9%) 

1.43 0.588 

 กา รที่ ผู๎ บ ริ ห า รมี น โ ยบ าย
ติดตามการด าเนินการและการ
ใช๎จํายงบประมาณอยํางใกล๎ชิด 

113 
(79%) 

29 
(20.3%) 

1 
(0.7%) 

1.22 0.430 

รวม 1.33 0.509 

  จากตารางที่ 4.4 เป็นข๎อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎านนโยบาย               
ของผู๎บริหารที่มีผลตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประชากรสํวนใหญํที่ท าการศึกษา     
มีความเห็นวําการที่ผู๎บริหารมีนโยบายไมํให๎ขยายเวลาการเบิกจํายงบประมาณท่ีได๎รับอนุมัติให๎กันเงิน
ไว๎เบิกเหลื่อมปีไปในปีตํอไปอีกมีผลอยํางยิ่งตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ร๎อยละ 
61.50 และมีความเห็นวําการที่ผู๎บริหารมีนโยบายติดตามการด าเนินการและการใช๎จํายงบประมาณ          
ของหนํวยงานอยํางใกล๎ชิดมีผลอยํางยิ่งตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ร๎อยละ 79.00
จากการส ารวจพบวําการที่ผู๎บริหารมีนโยบายไมํให๎หนํวยงานสามารถขยายเวลาการเบิกจําย
งบประมาณที่ได๎รับอนุมัติกันไว๎เบิกเหลื่อมปีไปในปีตํอไปอีก และการที่ผู๎บริหารมีนโยบายติดตาม           
การด าเนินการและการใช๎จํายงบประมาณอยํางใกล๎ชิดมีผลอยํางยิ่งตํอการใช๎จํายงบประมาณ        
ของกรุงเทพมหานครนั้น ท าให๎หนํวยงานมีการประชุมติดตามการการด าเนินการของหนํวยงานเอง 
และมีการวางแผนการด าเนินการและติดตามการด าเนินการตามแผนที่วางไว๎  ประกอบกับ                    
การที่หนํวยงานเกรงวําจะถูกต าหนิจากผู๎บริหาร ท าให๎มีการเรํงรัดการด าเนินการให๎เป็นไปตามแผน       
ที่วางไว๎ 
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ตารางที่ 4.5 แสดงข๎อมูลของกลุํมตัวอยํางในสํวนของปัจจัยด๎านความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่        
ที่มีผลตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  

ปัจจัยด๎าน เรื่อง 
ผลการประเมิน 

Mean SD 
มีผลอยํางยิ่ง มีผลบ๎าง ไมํมีผลเลย 

ความรู๎ความสามารถ 
ของเจ๎าหน๎าที่ 

ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

85 
(59.4%) 

47 
(32.9%) 

7 
(4.9%) 

1.44 0.591 

การอบรมเ พ่ิมพูน
ความรู๎ 

99 
(69.2%) 

40 
(28%) 

4 
(2.8%) 

1.34 0.530 

รวม 1.39 0.560 
  

 จากตารางที่ 4.5 เป็นข๎อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎านความรู๎ความสามารถ
ของเจ๎าหน๎าที่ที่มีผลตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ซึ่ งประชากรสํวนใหญํ               
ที่ท าการศึกษามีความเห็นวําประสบการณ์ในการท างานมีผลอยํางยิ่งตํอการใช๎จํายงบประมาณ        
ของกรุงเทพมหานคร ร๎อยละ 59.40 เนื่องจากการมีประสบการณ์ท าให๎สามารถมาประกอบ         
การตัดสินใจ และประยุกต์ใช๎ให๎สามารถท างานได๎อยํางถูกต๎อง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความเห็นวํา
การอบรมเพ่ิมพูนความรู๎ในการปฏิบัติงานมีผลอยํางยิ่งตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
ร๎อยละ 69.20 จากการส ารวจพบวําประสบการณ์ในการท างานและการอบรมเพ่ิมพูนความรู๎ 
ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่มีผลอยํางยิ่งตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพหานคร เนื่องจากท าให๎
เจ๎าหน๎าที่มีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องของระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการเพ่ิมขึ้น               
แล๎วน ามาประยุกต์ใช๎ในการท างานได๎ดีมากยิ่งขึ้นด๎วย  
 
ตารางที่ 4.6 แสดงข๎อมูลของกลุํมตัวอยํางในสํวนของปัจจัยทั้ง 4 ด๎านที่ที่มีผลตํอการใช๎จําย -
งบประมาณของกรุงเทพมหานครโดยเรียงล าดับจากคําเฉลี่ยรวมจากมาไปหาน๎อย  

ปัจจัยด๎าน 
คําเฉลี่ย ของ 

Mean SD 
1. การเมือง 1.60 0.597 

2. ความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ 1.39 0.560 

3. ขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ 1.37 0.589 
4. นโยบายของผู๎บริหาร 1.33 0.509 
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 จากตารางที่ 4.6 พบวําคําเฉลี่ยรวมของปัจจัยด๎านการเมืองมีผลสูงสุด คือ 1.60             
เนื่องจากมีความเห็นวําสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะแบํงพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลประชาชนในพ้ืนที่   
และจะมีคณะกรรมการชุดตํางๆ ดูแลรับผิดชอบเรื่องตํางๆ เชํน คณะกรรมการติดตามเรํงรัดการใช๎จําย
งบประมาณ ท าหน๎าที่ตรวจสอบและลงพ้ืนที่ เพ่ือติดตามเรํงรัดการด าเนินการและการใช๎จําย
งบประมาณให๎สามารถด าเนินโครงการ/รายการตํางๆ ตามที่สภากรุงเทพมหานครและผู๎มีอ านาจ             
ได๎ให๎ความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติให๎ด าเนินการตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี          
ซึ่งในมุมมองของผู๎ปฏิบัติหรือหนํวยงาน จะให๎ความส าคัญกับปัจจั ยด๎านการเมืองเป็นอันดับแรก     
สํวนความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ และข้ันตอนกระบวนการ มีผลสูงเป็นอันดับรองลงมา คือ 1.39 
และ 1.37 ตามล าดับ เนื่องจากมีความเห็นวําในมุมมองของผู๎ปฏิบัติ ในการด าเนินการต๎องอาศัย       
ความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่  และความเข๎าใจถึงขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ ซึ่ง เป็น             
ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง เพ่ือให๎สามารถหาตัวผู๎รับจ๎างและ/หรือด าเนินการโครงการ/รายการดังกลําว         
ตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี หรือได๎รับจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปี            
และเบิกจํายได๎ตามเป้าหมายที่วางไว๎ สํวนปัจจัยด๎านนโยบายของผู๎บริหารมีผลน๎อยที่สุด คือ 1.33 
เนื่ องจากมี ความเห็นวํ า โดยปกติ แล๎ วการใช๎น โยบายของผู๎ บริหารผํ านกลไกด๎ านตํ างๆ                       
เชํน การออกมาตรการเรํงรัดการใช๎จํายงบประมาณ การออกนโยบายไมํอนุมัติให๎ขยายระยะเวลา
ด าเนินการ โครงการ/รายการที่ได๎รับอนุมัติให๎กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปีไปในปีตํอไปอีก ซึ่งโดยสํวนใหญํ
การให๎ความส าคัญกับการติดตามเรํงรัดการด าเนินการและการใช๎จํายงบประมาณอยํางใกล๎ชิดนั้น    
ไมํเกิดขึ้นบํอยเทําไรนัก จึงท าให๎ผู๎ปฏิบัติให๎ความส าคัญกับเรื่องนี้คํอนข๎างน๎อย 
 

4.2.3 ส่วนที่ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน                  
กลุํมประชากรที่ได๎ท าการศึกษามีความเห็นวําการที่หนํวยงานจะสามารถกํอหนี้ผูกพัน และเบิกจําย
งบประมาณได๎ตามเป้าหมายที่ก าหนด หนํวยงานต๎องมีการวางแผนการด าเนินการและการใช๎จําย
งบประมาณทุกรายการ/โครงการที่ ได๎ รับงบประมาณ โดยน า เป้ าหมายการกํอหนี้ ผู๎ พัน                  
และการเบิกจํายงบประมาณในภาพรวมมาประกอบการวางแผนของหนํวยงานด๎วย  และชํวง       
ต๎นปีงบประมาณต๎องมีการซักซ๎อมท าความเข๎าใจกํอนเริ่มต๎นปีงบประมาณใหมํ โดยเจ๎าหน๎าที่              
ทุกสํวนราชการต๎องให๎ความส าคัญและรํวมมือกันเรํงด าเนินการ โดยเฉพาะผู๎ บริหารทั้งผู๎บริหาร         
ของหนํวยงาน และผู๎บริหารของกรุงเทพมหานครต๎องให๎ความส าคัญในการติดตามการด าเนินการ 
ของทุกหนํวยงานทุกสํวนราชการอยํางใกล๎ชิด เนื่องจากบางครั้งหนํวยงานเกิดปัญหาตํางๆ                 
เชํน ปัญหาด๎านนโยบาย ปัญหาด๎านการตัดสินใจ ปัญหาในการประสานงานกับหนํวยงานภายนอก 
และปัญหาอ่ืน ๆ ที่หนํวยงานไมํสามารถตัดสินใจหรือแก๎ไขปัญหาด๎วยตนเองได๎ จะได๎ชํวยแก๎ไขปัญหา
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เหลํานี้ให๎ลุลํวง และด าเนินการโครงการ/รายการที่ได๎รับงบประมาณตามข๎อบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจ าปีตํอไปได๎ ประกอบกับควรสร๎างแรงจูงใจกับหนํวยงานให๎สามารถด าเนินการได๎          
ตามเป้าหมายทีว่างไว๎ด๎วย  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

ครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์  2 ประการ คือ 
1. เพ่ือศึกษาวําปัจจัยใดมีผลตํอการเบิกจํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  
2. เพ่ือหามาตรการและแนวทางในการเรํงรัดให๎สามารถกํอหนี้ผูกพันและเบิกจําย

งบประมาณได๎ภายในปีงบประมาณ  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive research) ใช๎วิธีวิจัย

แบบผสมผสาน (Mixed methods research) คือ ใช๎ทั้งวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยมีวิธีการด าเนินการศึกษาจากการทบทวน   
และค๎นคว๎าจากเอกสาร การสัมภาษณ์ผู๎ที่มีความรู๎ความเข๎าใจระบบการติดตามและประเมินผล
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร และการเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามกับเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน   
ด๎านการเงิน การคลัง และงบประมาณจากหนํวยงานของกรุงเทพมหานครและใช๎โปรแกรมทางสถิติ   
ในการวิเคราะห์ข๎อมูล โดยกลุํมประชากรประกอบด๎วย  3 กลุํม คือ กลุํมผู๎บริหารหนํวยงาน          
ด๎านงบประมาณ กลุํมผู๎ปฏิบัติงานด๎านติดตามและประเมินผลงบประมาณของกรุงเทพมหานคร               
(หั วหน๎าผู๎ ปฏิบัติ งานและผู๎ ปฏิบั ติ งาน) และกลุํ มผู๎ ปฏิบัติ งานด๎ านการใช๎ จํ ายงบประมาณ                    
ของกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาวิจัยทั้ง 2 วิธีการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 
1. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) พบวําปัจจัยที่มีผลตํอการใช๎จําย

งบประมาณของกรุ ง เทพมหานครมี ผลจาก  3 ปั จจั ยหลั ก  คื อ  น โยบายของผู๎ บ ริ ห า ร                        

ขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ ความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่  ซึ่งแตกตํางกันที่มุมมอง               

การให๎น้ าหนักของปัจจัยแตํละด๎าน ได๎แก ํ
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1.1 ในสํวนของผู๎บริหารจะให๎ความส าคัญกับการพัฒนาความรู๎ความสามารถ

ของเจ๎าหน๎าที่ เป็นหลัก รองลงมาคือ ขั้นตอนกระบวนการด าเนินการเพราะมีความเห็นวํา  1              

“หากเจ๎าหน๎าที่มีความรู๎ความสามารถที่ดีแล๎ว และมีขั้นตอนกระบวนการที่ดีแล๎ว ไมํวําปัญหาใด       

จะเกิดขึ้นเจ๎าหน๎าที่จะน าพาหนํวยงานของตนไปสูํจุดหมายได๎” ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของนาฎชุดา - 

อรัญนารถ  ยุพิน เอ่ีอมอุสาหะ และสมพงษ์ ยุบลนิตย์ ที่พบวําปัญหาในการด าเนินการของหนํวยงาน

สํวนใหญํอยูํที่ความรู๎ความสามารถ ความเข๎าใจในเรื่องของระเบียบหลักเกณฑ์ตํางๆ ในการด าเนินการ  

 1 .2  ใ นสํ วนผู๎ ป ฏิ บั ติ ด๎ า นก ารติ ด ตามและประ เมิ นผล ในภ าพรวม                      

จะให๎ความส าคัญกับนโยบายผู๎บริหาร ขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ และความรู๎ความสามารถ            

ของเจ๎าหน๎าที่เป็นหลัก ซึ่งสอดคล๎องแนวคิดเรื่องบทบาทขององค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับ

งบประมาณของ ดร.ณรงค์ สัจจพันโรจน์ 2 วํา “ผู๎บริหารต๎องตระหนัก และเห็นความส าคัญ            

ของงบประมาณ วําเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช๎ในการบริหารงบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพ               

ต๎องจัดองค์กร และวางแผนการปฏิบัติงานให๎สอดคล๎องกับงบประมาณที่ เป็นอยูํและให๎มี             

การประสานงานกันระหวํางหนํวยงานในองค์กร ต๎องจัดบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณ       

ที่ตํอเนื่องและมีข๎อมูลในด๎านตํางๆ ไว๎พร๎อม และต๎องจัดเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการบริหารงาน

งบประมาณไว๎ครบถ๎วน เพ่ือให๎การจัดท างบประมาณเป็นไปด๎วยความรวดเร็ว  สํวนผู๎ เกี่ยวข๎อง          

กับงบประมาณต๎องรู๎จักเข๎าใจบทบาทและอ านาจหน๎าที่ของตนเองอยํางดีและมีเหตุผล ต๎องจัดระบบ

บริหารงบประมาณให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม 

สํวนองค์กรต๎องจัดระบบงานและองค์กรให๎มีสายการบังคับบัญชาในองค์กรที่แนํนอน พร๎อมทั้ง            

มอบอ านาจและความรับผิดชอบให๎ไว๎ เพ่ือให๎งานงบประมาณเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ จัดให๎มี            

การประสานงานกับหนํวยงานขององค์กรในการบริหารงบประมาณ และจัดให๎มีองค์กรกลาง                 

เป็นศูนย์รวมข๎อมูลงบประมาณขององค์กร เพ่ือใช๎ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารงบประมาณ    

งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องให๎สอดคล๎องกันในด๎านข๎อมูลที่ใช๎” 

                                           
1 สุลาลีวลัย์ โตลานุวัตร, สัมภาษณ์โดย วรรณมาศ  สมัครกิจ, ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร, 

19 มิถุนายน 2560. 
2
 ณรงค์ สัจพันโรจน์, การจัดท าอนุมัติและบริหารงบประมาณแผ่นดิน ทฤษฎีและปฏิบัติ 

(กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2538), 12-14. 
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2. วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) พบวําเจ๎าหน๎าที่ของหนํวยงาน
ปฏิบัติงานด๎านการเงิน การคลัง และงบประมาณ สํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุไมํเกิน 40 ปี การศึกษา 
วุฒิปริญญาตรี ต าแหนํงนักวิชาการเงินและบัญชี มีประสบการณ์คํอนข๎างน๎อยไมํเกิน 5 ปี สํวนปัจจัย 
ที่มีผลตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานครมีผลจากปัจจัยด๎านการเมืองเป็นหลัก รองลงมา
คือความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ และขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ สุดท๎ายคือปัจจัยด๎านนโยบาย           
ของผู๎บริหาร เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีโครงสร๎างการดูแลพ้ืนที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ประกอบกับสภากรุงเทพมหานครได๎ตั้งคณะกรรมการชุดตํางๆ ดูแลและติดตามการด าเนินการ      
ของหนํวยงาน จึงท าให๎มีความใกล๎ชิดกับหนํวยงานและอาจมีผลตํอการด าเนินการของหนํวย งาน
ตามมาด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของสันชัย เจนประวิทย์ ที่วํา “การบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น 
และกรุงเทพมหานครถูกควบคุมจากปัจจัยหลายประการท าให๎ขาดความเป็นอิสระในการด าเนินการ” 

ซึ่ ง จ า กกา รศึ กษ า วิ จั ย  เ รื่ อ ง  ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ตํ อ ก า ร ใ ช๎ จํ า ย งบประมา ณ                            
ของกรุงเทพมหานคร สรุปได๎วําปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัย ได๎แกํ ปัจจัยด๎านการเมือง ปัจจัยด๎านขั้นตอน
กระบวนการด าเนินการ ปัจจัยด๎านความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ และปัจจัยด๎านนโยบาย      
ของผู๎บริหารมีความส าคัญเทียบเทํากัน ซึ่งในการด าเนินการเพ่ือให๎การใช๎จํายงบประมาณ          
ของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามเป้าหมาย ควรให๎ความส าคัญกับทั้ง 4 ปัจจัยดังกลําว แตํการ               
แก๎ไขปัญหาควรมองที่ความเรํงดํวนของปัญหา การค านึงถึงผลลัพธ์ และกระทบที่จะตามมา เชํน            
ในเบื้องต๎นอาจต๎องด าเนินการด๎านความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่กํอน โดยอาจสร๎างระบบ     
การสร๎ างองค์ความรู๎ ในแตํละสํ วนราชการ และการจัดอบรมเ พ่ิมพูนความรู๎ที่ เกี่ ยวข๎อง                     
กับการปฏิบัติงาน ตํอมาอาจบริหารจัดการขั้นตอนกระบวนการด าเนินการให๎ไมํยุํงยากซับซ๎อน              
แตํมีความรัดกุม และเป็นธรรม สํวนนโยบายของผู๎บริหารและการเมืองอาจด าเนินการโดยรวม เชํน 
ผู๎บริหารต๎องให๎ความส าคัญตํอการติดตามการด าเนินการของหนํวยงานเพ่ือสอบถามถึงปัญหา
อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น และรํวมมือกันแก๎ไขเพ่ือให๎หนํวยงานสามารถด าเนินการได๎ตามแผน             
และเป้าหมายที่วางไว๎ ประกอบกับกรุงเทพมหานครควรน างบประมาณแบบมุ๎งเน๎นผลงาน           
หรือมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์มาใช๎กับงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให๎สามารถวัดผลได๎วําการใช๎จําย
งบประมาณแตํละรายการ/โครงการได๎ผลอะไร อยํางไรบ๎าง เป็นไปตามแผนที่วางไว๎หรือไมํ และระบบ
ควบคุมก ากับผลการปฏิบัติงาน และให๎รางวัลจูงใจเพ่ือให๎บุคลากรในหนํวยงานมีความกระตือรือร๎น         
ที่จะน าพาหนํวยงานของตนไปสูํเป้าหมายที่วางไว๎ 
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5.2 ข้อจ ากัดการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้มีข๎อจ ากัดบางประการในการศึกษาวิจัยดังนี้ 
1. กรณีการส ารวจกลุํมประชากรที่ใช๎กลุํมประชากรกับเพียง 2 กลุํม                     

คือ กลุํมเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานด๎านการติดตามและประเมินผลของส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
และเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานด๎านการจัดซื้อจัดจ๎าง การเงิน และงบประมาณ หรือฝ่ายการคลัง            
ของหนํวยงานเป็นตัวแทนประชากรของหนํวยงาน แตํในการปฏิบัติงานจริงสํวนราชการ/ฝ่ายที่     
ปฏิบัติหน๎าที่ด๎านการจัดซื้อจัดจ๎างของหนํวยงานยังมีอีก 9 สํวนราชการ/ฝ่าย ได๎แกํ ฝ่ายโยธา           
ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายรายได๎ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายสิ่งแวดล๎อม - 
และสุขาภิบาล  ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายปกครอง ซึ่งอาจมีข๎อมูลหรือปัจจัย          
บางประการที่ฝ่ายการคลังของหนํวยงานไมํทราบ อาจเนื่องมาจากการเพ่ิงเข๎ามาปฏิบัติหน๎าที่              
ของเจ๎ าหน๎าที่ ฝ่ ายการคลัง หรือมีปัญหาในเรื่องการสร๎ างสัมพันธภาพที่ดีของเจ๎าหน๎าที่                    
ภายในหนํวยงาน กรณีนี้ ได๎แก๎ไขปัญหา โดยการใช๎กลุํมประชากรหรือหนํวยงานทั้ งหมด                     
ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 69 หนํวยงาน และแจ๎งขอความรํวมมือเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานด๎านงบประมาณ 
และหัวหน๎าฝ่ายการคลังของหนํวยงานในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งบางหนํวยงานไมํมีหัวหน๎าฝ่ายการคลัง
ด ารงต าแหนํง จึงขอความรํวมมือเลขานุการส านัก (หัวหน๎าของหัวหน๎าฝ่ายการคลัง) ซึ่งเคยปฏิบัติ
หน๎าที่หัวหน๎าฝ่ายการคลังตอบแบบสอบถามแทน 

2. กรณีบางหนํวยงานเจ๎าหน๎าที่ที่ตอบแบบสอบถามเพ่ิงเริ่มท างาน หรือไมํได๎
ปฏิบัติหน๎าที่ด๎านงบประมาณ โดยสังเกตได๎จากการที่อาจตอบข๎อมูลต าแหนํงที่ไมํเกี่ยวข๎อง          
กับด๎านการเงิน ด๎านการคลัง และด๎านงบประมาณ และอาจตอบวําไมํทราบข๎อมูลหรือไมํมีข๎อมูล         
ซึ่ งผู๎ตอบแบบสอบถามอาจไมํมีความรู๎  ความเข๎าใจเพียงพอ ซึ่ งกรณีนี้แก๎ไขโดยสอบถาม               
ไปยังเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานด๎านงบประมาณของหนํวยงาน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ให๎ใหมํอีกครั้ง 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรสร๎างให๎มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู๎ (Knowledge Management  : KM) 
ของแตํละหนํวยงาน เพ่ือชํวยให๎แตํละหนํวยงานมีระบบสั่งสมองค์ความรู๎ให๎คนรุํนหลังได๎ศึกษาหา
ความรู๎เพื่อน ามาประยุกต์ใช๎ตํอไป เนื่องจากการด าเนินการด๎านการเงิน การคลัง และงบประมาณนั้น                       
ต๎องอาศัยความรู๎ความสามารถ ประสบการณ์ในการด าเนินการ และการสั่ งสมองค์ค วามรู๎             
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ในการด าเนินการ เพ่ือให๎หนํวยงานสามารถด าเนินการโครงการ/รายการตํางๆ ที่ได๎รับงบประมาณ
รายจํายประจ าปี และการจัดสรรงบประมาณได๎ เป็นไปตามแผนการด าเนินการ และแผนการใช๎จําย
งบประมาณ และตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครก าหนดไว๎ โดยจัดการประชุมในแตํละต าแหนํง     
ที่เกี่ยวข๎องในการด าเนินการ เชํน ต าแหนํงนักวิชาการเงินและบัญชี เจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชี            
และนักวิชาการคลัง เป็นต๎น และจัดท าคูํมือการปฏิบัติงานในแตํละต าแหนํงนั้นๆ รํวมกันวํามีขั้นตอน
การด าเนินการอยํางไร และในแตํละขั้นตอนต๎องด าเนินการอยํางไรบ๎าง รวมทั้งมีการสรุปปัญหา
อุปสรรค และข๎อจ ากัดตํางๆ ในการด าเนินการ ซึ่งอาจจัดท าเป็นรูปเลํม หรือบันทึกข๎อมูลลงในระบบ
คอมพิวเตอร์สํวนกลางของกรุงเทพมหานคร และปรับปรุงข๎อมูลดังกลําวในระบบให๎เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่ของแตํละหนํวยงานสามารถเข๎ามาอําน ท าความเข๎าใจ และเรียนรู๎การด าเนินการ 
วิธีการแก๎ไขปัญหา เพ่ือน ามาประยุคใช๎ในงานของตนเอง 

2. ควรน างบประมาณแบบมุ๎งเน๎นผลงาน หรือมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์มาใช๎กับ
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นงบประมาณแบบ
แผนงาน ซึ่งการติดตามและประเมินผลการด าเนินการและการใช๎จํายงบประมาณ จะติดตาม              
เพียงการด าเนินการและการใช๎จํายงบประมาณได๎ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จําย
งบประมาณ ตามโครงการ/รายการที่ได๎รับงบประมาณ หรือได๎รับการจัดสรรงบประมาณรายจําย
ประจ าปี และการกํอหนี้ผูกพันและเบิกจํายงบประมาณในภาพรวมของหนํวยงานให๎เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กรุงเทพมหานครก าหนดไว๎หรือไมํ เพราะเหตุใด แตํการบริหารจัดการงบประมาณ      
ควรค านึงถึงลักษณะของงบประมาณที่ดี3 ซึ่งการตั้งและการใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจ าปี   
ตามลักษณะของงบประมาณที่ดีดังกลําวแล๎ว ก็จะท าให๎การด าเนินการและการใช๎จํายงบประมาณ
ดังกลําวเกิดความคุ๎มคําตํอการใช๎จํายงบประมาณ เนื่องจากกรุงเทพมหานครใช๎ระบบงบประมาณ
แบบสมดุล ดังนั้นการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีต๎องคาดการณ์หรือประมาณการรายรับ               
ในปีนั้นๆ วําจะจัดเก็บได๎เทําใด และตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีในปีนั้นๆ เพียงเทํานั้น ซึ่งท าให๎
งบประมาณรายจํ ายประจ าปีที่ กรุ ง เทพมหานคร สามารถตั้ ง ได๎มี จ ากัด  แตํภาระหน๎าที่                  
ของกรุงเทพมหานครที่ต๎องบริหารจัดการเมืองหลวงที่มีทั้งประชากรในพ้ืนที่ตามทะเบียนราษฎร             
และประชากรแฝงที่อาศัยอยูํในพ้ืนที่จ านวนมาก กรุงเทพมหานครจึงต๎องบริหารจัดการงบประมาณ   
ที่มีอยูํอยํางจ ากัด เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช๎จํายงบประมาณดังกลําว และวิธีการแก๎ไขปัญหา
ดังกลําวอีกวิธีหนึ่งคือ การใช๎งบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์ โดยปรับระบบ                  
การตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีให๎มีตัวชี้วัดในการด าเนินการโครงการ/รายก ารดังกลําว                 

                                           
3
 เรื่องเดียวกัน, 5-12.  
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เพ่ือให๎สามารถวัดผลการด าเนินการและการใช๎จํายงบประมาณดังกลําวได๎อยํางเป็นรูปธร รม                 
และเพ่ือให๎การติดตามและประเมินผลการใช๎จํายงบประมาณดังกลําว สามารถด าเนินการ                    
ไดอ๎ยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ควรจัดท าระบบการรายงานผลการด าเนินการ เชื่อมโยงกับระบบ
การด าเนินการ เพ่ือให๎หนํวยงานบันทึกข๎อมูลในระบบเพียงระบบเดียวอยํางละเอียด แตํสามารถ            
แปรผลการรายงานได๎หลายรูปแบบ ประหยัดเวลา และลดขั้นตอนการด าเนินการ 

3. ควรสร๎างหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนํวยงาน               
ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพ่ือใช๎ประเมินเพ่ือขอรับเงินรางวัลประจ าปีตํอไป  เนื่องจากปัจจุบัน
กรุงเทพมหานครได๎น าระบบการสร๎างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยจัดท าค ารับรองและประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองประจ าปี พิจารณาหลักเกณฑ์การให๎เงินรางวัลประจ าปี โดยใช๎ผล  
การประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองประจ าปีที่ผํานมา เพ่ือจูงใจให๎หนํวยงานสามารถ
ด าเนินการตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครก าหนดไว๎ โดยกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีแบํงออกเป็น 4 มิต ิ4 ได๎แกํ  

 3.1 มิตดิ๎านประสิทธิผลตามพันธกิจ 

 3.2 มิติด๎านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 3.3 มิติด๎านคุณภาพการปฏิบัติราชการ 

 3.4 มิติด๎านการพัฒนาองค์การ 

โดยในแตํละมิติจะมีแนวทางการด าเนินการเพ่ือให๎บรรลุตัวชี้วัดที่วางไว๎รํวมกัน 
โดยมีหนํวยงานที่รับผิดชอบประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อยํางชัดเจน โดยเฉพาะอยํางยิ่งมิติด๎านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการที่ส านักงบประมาณ -
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ คือ ร๎อยละความส าเร็จของการใช๎จํายงบประมาณ ซึ่งประกอบด๎วย           
การกํอหนี้ผูกพัน การเบิกจํายงบประมาณ และการกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี  ซึ่งในหลักเกณฑ์                   
การประเมินผลดังกลําวเป็นหลักเกณฑ์ประเมินผลที่ใช๎ประเมินทุกหนํวยงาน ท าให๎บางหนํวยงาน           
อาจไมํ เห็นด๎วย และมองวําไมํ เป็นธรรมกับตนเอง ซึ่งอาจจะแยกประเภทหนํวยงาน เชํน                   
หนํวยสนับสนุน และหนํวยงานปฏิบัติ แล๎วก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลให๎เป็นที่ยอมรับรํวมกัน 
โดยไมํมีการขออุทธรณ์ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองดังกลําวอีก 

                                           
4
 ส านักงาน ก.ก., คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ -          
แหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559), ก.  
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2548. 
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ภาคผนวก ก 

 

ชุดค าถามสัมภาษณ์ 

1. ทํานคิดวําเป้าหมายการกํอหนี้และเบิกจํายงบประมาณที่กรุงเทพมหานครก าหนดมีความเหมาะสม
หรือไมํ อยํางไร  (หากคิดวําไมํเหมาะสมควรเป็นอยํางไร) 

2. ทํานคิดวําสาเหตุ ใดที่ท าให๎หนํวยงานไมํสามารถใช๎จํายงบประมาณได๎ตามเป้าหมาย                 
ที่กรุงเทพมหานครก าหนด 

3. ทํานคิดวําจากสาเหตุตามข๎อ 2 จะด าเนินการอยํางไรเพ่ือแก๎ไขปัญหาดังกลําวอยํางไร เพ่ือให๎          
การด าเนินการใช๎จํายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครก าหนด 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการใช๎จํายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดแบบสอบถาม 

แบบสอบถามประกอบด๎วย 3 สํวน คือ  

ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับข๎อมูลทั่วไปด๎านบุคคล 

ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับสภาพปัญหาในการด าเนินการ 

ส่วนที่ 3  เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับแนวทางการแก๎ไขปัญหา 

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม ขอให๎ทํานตอบแบบสอบถามให๎ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด               
โปรดตอบทุกข๎อเพ่ือความสมบูรณ์ของข๎อมูล โดยทุกความคิดเห็นที่ได๎จากการตอบแบบสอบถาม           
จะน าไปประมวลผลเพ่ือการวิจัย และน าเสนอผู๎บริหารฯ เพ่ือเป็นข๎อเสนอแนะในการปรับปรุง             
การด าเนินการตํอไป 

ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปด้านบุคคล 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย    หรือเติมข๎อความลงในชํองวํางที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ  ชาย  หญิง 

2. อายุ....................ปี 

3. ระดับการศึกษา 
  มัธยมศึกษา  อนุปริญญาหรือเทียบเทํา 
  ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
  สูงกวําปริญญาโท  อ่ืนๆ ระบุ............................................................................... 

4. ต าแหนํงที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
  เจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชี ระดับ.......................................................................................... .  
  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ............................................................................................... 
  นักวิชาการคลัง ระดับ.......................................................................................................... ...  
  นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับ.............................................................................................. .  
  อ่ืนๆ ระบุ.................................................................. .............................................................. 
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5. ทํานได๎ด ารงต าแหนํงตามข๎อ 4 มาเป็นระยะเวลา.............................ปี  .......................เดือน  

6. ทํานเคยมีประสบการณ์ในสายงานนี้มากํอนการท างานในต าแหนํงปัจจุบันหรือไมํ 
  ไมํเคย 
  เคยด ารงต าแหนํง.............................................................. ..............................  
  เป็นเวลา..............ปี ..............เดือน 

ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในการด าเนินการ 

7. ทํานคิดวําการติดตามการด าเนินการและการใช๎จํายงบประมาณจากคณะกรรมการคณะตํางๆ                
ของสภากรุงเทพมหานครมีผลการใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงานของทํานหรือไมํ 
  มีผลอยํางยิ่ง  มีผลบ๎าง 
  ไมํมีผลเลย  อ่ืนๆ ระบุ................................................................. 

8. ทํานคิดวําการที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งหรือการแตํงตั้งมีผลการใช๎จําย
งบประมาณของหนํวยงานของทํานหรือไมํ 
  มีผลอยํางยิ่ง  มีผลบ๎าง 
  ไมํมีผลเลย  อ่ืนๆ ระบุ................................................................. 

9. ทํานคิดวําการทีผู่๎บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายไมํให๎ขยายงบประมาณที่อนุมัติให๎กัน                   
ไว๎เบิกเหลื่อมปีในปีตํอไปอีกมีผลการใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงานของทํานหรือไมํ 
  มีผลอยํางยิ่ง  มีผลบ๎าง 
  ไมํมีผลเลย  อ่ืนๆ ระบุ................................................................. 

10. ทํานคิดวําการที่ผู๎บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายติดตามการด าเนินการและการใช๎จํายงบประมาณ   
ของทุกหนํวยงานอยํางใกล๎ชิดและตํอเนื่องมีผลการใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงานของทํานหรือไมํ 
  มีผลอยํางยิ่ง  มีผลบ๎าง 
  ไมํมีผลเลย  อ่ืนๆ ระบุ................................................................. 

11. กํอนที่จะเริมด าเนินการงบประมาณรายการ/โครงการที่ได๎รับในแตํละปีทํานได๎อํานและท าความ
เข๎าใจถึงขั้นตอนกระบวนการในแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจํายประจ าปี
หรือไมํ 
  อํานและท าความเข๎าใจแล๎วเป็นอยํางดี  อํานแล๎วแตํไมํคํอยเข๎าใจ 
  ไมํเคยอําน   อ่ืนๆ ระบุ............................................... 

 2 - 
- 2 -  
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12. ทํานคิดวําเป้าหมายการเบิกจํายงบประมาณที่ก าหนดไว๎ในแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณรายจํายประจ าปีมีความเหมาะสมหรือไมํ 
  เหมาะสมแล๎ว  ไมํเหมาะสม 
    เนื่องจาก.........................................................................................................................................  
  อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................................. 

13. ทํานคิดวําประสบการณ์ในการท างานของทํานมีผลตํอการด าเนินการ และการใช๎จํายงบประมาณ             
ของหนํวยงานของทํานหรือไมํ  
  มีผลอยํางยิ่ง  มีผลบ๎าง 
  ไมํมีผลเลย  อ่ืนๆ ระบุ................................................................. 
    (มีผลอยํางไร).......................................................................................................................................   
  ท าให๎สามารถบริหารงบประมาณได๎อยํางรวดเร็ว  ท าให๎สามารถบริหารงบประมาณได๎อยํางถูกต๎อง 
  ท าให๎หนํวยงานสามารถใช๎จํายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย  อ่ืนๆ ระบุ...................................... 

14. ทํานคิดวําในการเข๎ารํวมอบรมตามโครงการตํางๆ เชํน โครงการอบรมกฎหมายสัญญาและพัสดุ                
โครงการอบรมเกี่ยวกับงบประมาณ เป็นต๎น มีผลตํอการใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงานของทํานหรือไมํ 
  มีผลอยํางยิ่ง  มีผลบ๎าง 
    (มีผลอยํางไร)................................................................................................................ .................... 
  ไมํมีผลเลย  อ่ืนๆ ระบุ................................................................. 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหา 
15. จากปัจจัยด๎านการเมือง นโยบายของผู๎บริหาร ขั้นตอนกระบวนการ และความรู๎ความสามารถของ
เจ๎าหน๎าที่ ทํานคิดวําจะมีวิธีการด าเนินการอยํางไรเพ่ือให๎หนํวยงานของทํานสามารถกํอหนี้และ
เบิกจํายได๎เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
............................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 

 

- 3 - 

ขอขอบคุณทุกทํานที่ให๎ความรํวมมือ 

         นางวรรณมาศ สมัครกิจ 

   กลุํมงานติดตามและประเมินผล  กว.สงม. 
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ภาคผนวก ค 
 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 
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ภาคผนวก ง 
 

บทสัมภาษณ์ 

1. กลุ่มผู้บริหารด้านการติดตามและประเมินผล ได๎แกํ นางสุลาลีวัลย์ โตลานุวัตร รองผู๎อ านวยการ - 
ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ผู๎เคยด ารงต าแหนํงหัวหน๎าฝ่ายการคลัง ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการเขต  
และผู๎อ านวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีความเห็นดังนี้ 

เป้าหมายการกํอหนี้ ผูกพัน(กํอหนี้ทั้ งหมด 100% ภายในเดือนธันวาคม)             

มีความเห็นวําสูงไปควรปรับให๎ลงลด  เนื่องจากหากหนํวยงานจะสามารถท าได๎ตามเป้าหมายที่ตั้งไว๎

หนํวยงานต๎องมีความสมบูรณ์หรือความพร๎อมของข๎อมูล ขั้นตอนกระบวนการเพ่ือสร๎างความพร๎อม 

ในการด าเนินการหาตัวผู๎รับจ๎าง หากรายการ/โครงการดังกลําวผํานกระบวนการพิจารณาค าขอ

งบประมาณรายจํายประจ าปี และเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ๎างเมื่องบประมาณรายจํายประจ าปี          

ผํานการพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 แล๎ว สํวนเป้าหมายการเบิกจํายที่แบํงเป็นรายไตรมาส ในไตรมาสแรกๆ 

(ไตรมาสที่ 1 และ 2) มีความเห็นวําสูงจนเกินไปควรปรับให๎ลดลง และไปเพ่ิมในไตรมาสที่ 3 และ 4 

เนื่องจากใน 2 ไตรมาสแรก (ไตรมาสที่ 1 และ 2) การเบิกจํายสํวนใหญํเป็นการเบิกจําย                       

งบรายจํายประจ า เชํน เงินเดือน คําจ๎างประจ า คําจ๎างชั่วคราว และคําตอบแทนใช๎สอยวัสดุ เป็นต๎น 

สํวนงบรายจํายลงทุนสามารถเบิกจํายได๎เพียงเล็กน๎อย เป็นคําครุภัณฑ์บ๎าง คําที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างบ๎าง

ตามงวดงานที่สามารถเบิกจํายได๎ สํวน 2 ไตรมาสสุดท๎าย (ไตรมาสที่ 3 และ 4) มีการด าเนินการ

มาแล๎วในชํวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถเบิกจํายงวดงานได๎มากจนเกือบเสร็จงานหรือเสร็จงานแล๎ว 

จึงควรจะปรับเป้าหมายการเบิกจํายเพ่ิมข้ึนใน 2 ไตรมาสหลัง (ไตรมาสที่ 3 และ 4) นี้ได ๎

สํวนสาเหตุที่ท าให๎หนํวยงานไมํสามารถเบิกจํายได๎ตามเป้าหมาย มีความเห็นวํา   

มาจากความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ ขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ  นโยบายของผู๎บริหาร 

และการเมือง ตามล าดับ เนื่องจากมองวําหากความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ และขั้นตอน

กระบวนการด าเนินการดีแล๎ว ไมํวํานโยบายของผู๎บริหารและการเมืองจะไปในทิศทางใดหนํวยงาน    

จะสามารถด าเนินการตํอไปได๎ตามเป้าหมาย ซึ่งสาเหตุหลักที่หนํวยงานไมํสามารถด าเนินการได๎            

ตามเป้าหมาย เกิดจากเจ๎าหน๎าที่ของหนํวยงานไมํคํอยเตรียมความพร๎อมในการด าเนินการ จะรอ            

จนงบประมาณรายจํายประจ าปีประกาศในราชกิจจานุเบกษากํอน (เดือนตุลาคม) จึงเริ่มกระบวนการ

หาตัวผู๎รับจ๎าง ซึ่งหากเป็นกรณีการหาตัวผู๎รับจ๎างโดยวิธีการประมูลด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                   
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หรือวิธี e-Auction จะไมํสามารถกํอหนี้ผูกพันได๎ทัน เนื่องจากกระบวนการหาตัวผู๎รับจ๎างดังกลําว             

ต๎องใช๎ระยะเวลามากกวํา 3 เดือน แตํถ๎าหนํวยงานมีความพร๎อมในการด าเนินการและเริ่ม

กระบวนการหาตัวผู๎รับจ๎างตั้งแตํงบประมาณรายจํายประจ าปีผํานการพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 

(สิงหาคม) ก็จะมีเวลาด าเนินการเพ่ิมขึ้นอีก 2 เดือน และคาดวําจะได๎ตัวผู๎รับจ๎างและกํอหนี้ทันภายในไตร

มาสที่ 1 (เดือนธันวาคม) และเมื่อการกํอหนี้เป็นไปอยํางลําช๎าก็จะท าให๎การใช๎จํายงบประมาณไมํ

เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว๎ด๎วย ประกอบกับการด าเนินการงบประมาณที่กันไว๎เบิกเหลื่อมปีท าให๎

เจ๎าหน๎าที่ต๎องรีบด าเนินการงบประมาณรายการดังกลําวกํอน เนื่องจากงบประมาณรายการดังกลําว

จะไมํสามารถขยายระยะเวลาด าเนินการในปีตํอไปได๎     ท าให๎การด าเนินการงบประมาณรายจําย

ประจ าปีต๎องลําช๎าออกไปอีก 

สํวนการด าเนินการเ พ่ือให๎การกํอหนี้ ผูกพันและการเบิกจํายงบประมาณ              

เป็นไปตามเป้าหมายควรเน๎นที่การพัฒนาความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ เนื่องจากหากเจ๎าหน๎าที่

มีความรู๎ความสามารถและมีทักษะที่ดีไมํวําขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ นโยบายของผู๎บริหาร 

และการเมืองจะเป็นอยํางไร เจ๎าหน๎าที่จะสามารถบริหารจัดการเพ่ือให๎การด าเนินการเป็นไปตาม

เป้าหมายได๎ และเห็นวําหนํวยงานควรบริหารจัดการองค์ความรู๎ (Knowledge Management : KM) 

เนื่องจากเจ๎าหน๎าที่รุํนใหมํๆ มีความรู๎มากจากการศึกษาหาความรู๎จากแหลํงตํางๆ แตํยังมี

ประสบการณ์น๎อย เมื่อเปรียบเทียบกับเจ๎าหน๎าที่รุํนเกําๆ ประกอบกับการเติบโตในสายงานอาชีพ      

ในปัจจุบันใช๎ระยะเวลาคํอนข๎างน๎อย ท าให๎ระยะเวลาในการสั่งสมองค์ความรู๎มีน๎อย ขาดประสบการณ์ 

ในการท างานการตัดสินใจในเรื่องตํางๆ ดังนั้นหนํวยงานจึงควรสร๎างระบบรวบรวมองค์ความรู๎              

ของหนํวยงาน จากเจ๎าหน๎าที่รุํนเกําๆ เพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่สามารถหาองค์ความรู๎ ประสบการณ์                

และแนวทางการด าเนินการมาปรับและประยุกต์ใช๎ในการด าเนินการในปัจจุบัน   
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2. ผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการติดตามและประเมินผล  ได๎แกํ นายจรัญ เล็กสราวุธ           

ผู๎อ านวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3  ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ผู๎เคยด ารงต าแหนํง   

หัวหน๎ากลุํมงานติดตามและประเมินผล  ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีความเห็นดังนี้ 

   เป้าหมายการกํอหนี้ ผูกพัน(กํอหนี้ทั้ งหมด 100% ภายในเดือนธันวาคม)              

มีความเหมาะสมแล๎ว  เนื่องจากหนํวยงานควรมีความพร๎อมในการด าเนินการงบประมาณรายจํายประจ าปี  

ที่ตนเอง ได๎ของบประมาณ ซึ่งหากหนํวยงานสามารถเริ่มด าเนินการตั้งแตํข๎อบัญญัติงบประมาณ

รายจํายประจ าปีผํานการพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 แล๎ว หนํวยงานจะมีเวลาด าเนินการ              

หาตัวผู๎รับจ๎างประมาณ 5 เดือน (ตั้งแตํเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม) สํวนเป้าหมายการเบิกจําย         

ที่แบํงเป็นรายไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาส (รายจํายภาพรวม ร๎อยละ 30 52 73 และ 96 ตามล าดับ)        

(รายจํ ายลงทุนร๎อยละ 19 41 63 และ 87 ตามล าดับ )  เห็นวํ ายั ง ไมํมีความเหมาะสม                        

เพราะยังไมํสะท๎อนถึงความเป็นจริง โดยควรดูจากงบประมาณที่ตั้งจะสามารถเบิกจํายได๎จริงเทําไร              

ซึ่งการเบิกจํายในไตรมาสที่ 1 สํวนใหญํเป็นการเบิกจํายงบประมาณรายจํายประจ า สํวนงบประมาณ

รายจํายลงทุนในไตรมาสนี้สามารถเบิกจํายได๎เพียงเล็กน๎อย ในรายการที่มีระยะเวลาด าเนินการ       

ไมํเกิน 90 วัน และโครงการตํอเนื่องที่กํอหนี้ผูกพันแล๎ว สํวนไตรมาสที่ 2 จะมีความสามารถ              

ในการเบิกจํายเพ่ิมขึ้นในสํวนของงบประมาณรายจํายลงทุน  ซึ่งสามารถเบิกจํายได๎ตามงวดงาน      

ที่เพ่ิมขึ้น สํวนไตรมาสที่ 3 และ 4 ควรมีการปรับให๎สูงขึ้น โดยเฉพาะไตรมาสสุดท๎าย (ไตรมาสที่ 4) 

ไมํสามารถเบิกจํายได๎ทั้งหมด (ร๎อยละ 100) เนื่องจากการเบิกจํายงบประมาณในความเป็นจริง             

ยังมีงบประมาณคงเหลือจากกํอหนี้ผูกพันและหรือการเบิกจําย อีกทั้งยังมีงบประมาณที่ยังไมํสามารถ           

กํอหนี้ได๎และกันไว๎เบิกเหลื่อมปีในปีถัดไปอีก  

สํวนสาเหตุที่หนํวยงานไมํสามารถด าเนินการได๎ตามเป้าหมายมีความเห็นวํา

นโยบายของผู๎บริหารเป็นอันดับแรก เนื่องจากหากผู๎บริหารให๎ความส าคัญในการติดตาม             

การด าเนินการของหนํวยงานแล๎ว หนํวยงานจะมีความกระตือรือร๎นในการด าเนินการให๎เป็นไป           

ตามเป้าหมายมากขึ้นซึ่งมีผลมาก รองลงมาคือขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ และความรู๎

ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ ตามล าดับ มีผลบ๎าง เนื่องจากทั้ง 2 ปัจจัยเป็นการด าเนินการตามปกติ               

หากมีการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ  เชํน การปรับเปลี่ยนขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ๎าง ก็ต๎อง            

มีการศึกษาท าความเข๎าใจ  ซึ่งอาจเป็นผลให๎การด าเนินการล๎าช๎าไมํเป็นไปตามเป้าหมายบ๎าง          
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สํวนความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ เป็นการด าเนินการเป็นประจ าอยูํแล๎ว ซึ่งจะมีปัญหาบ๎าง      

ในกรณีที่มีเจ๎าหน๎าที่ ในการด าเนินการไมํเพียงพอ ท าให๎ไมํสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง            

และเบิกจํายงบประมาณได๎ตามเป้าหมายที่ก าหนด สํวนปัจจัยด๎านการเมืองมีความเห็นวําไมํมีผล             

หรือมีผลน๎อยมาก เนื่องจากหลังการตั้งงบประมาณแล๎วในขั้นตอนการกํอหนี้ผูกพันและการเบิกจําย

งบประมาณเป็นการด าเนินการของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายข๎าราชการประจ ามากกวํา 

สํวนการด าเนินการเ พ่ือให๎การกํอหนี้ ผูกพันและการเบิกจํายงบประมาณ                

เป็นไปตามเป้าหมาย มีความเห็นวําผู๎บริหารต๎องให๎ความส าคัญกับการติดตามการด าเนินการของหนํวยงาน

อยํางใกล๎ชิด และผู๎บริหารต๎องมีความชัดเจนในการด าเนินการโดยไมํควรให๎มีการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณได๎งําย ควรด าเนินการตามที่ได๎รับอนุมัติ  และหนํวยงานเองต๎องมีความพร๎อม                   

ในการด าเนินการงบประมาณ ที่หนํวยงานได๎สํงค าของบประมาณ และสามารถด าเนินการได๎ทันที     

ที่งบประมาณผํานกระบวนการพิจารณาแล๎ว และเมื่อด าเนินการหนํวยงานต๎องให๎ความส าคัญ        

กับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายงบประมาณ และพยายามให๎การด าเนินการจริงเป็นไปตาม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายงบประมาณท่ีก าหนดไว๎ 
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3. ผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตามและประเมินผล ได๎แกํ นางจิรา ชุติวัฒนธาดา นักวิเคราะห์งบประมาณ 

-ช านาญการ  กลุํมงานติดตามและประเมินผล  กองวิชาการและแผนงาน  ส านักงบประมาณ -

กรุงเทพมหานคร มีความเห็นดังนี้ 

เป้าหมายการกํอหนี้ผูกพัน (กํอหนี้ทั้ งหมด 100% ภายในเดือนธันวา คม)              

มีความเหมาะสมแล๎ว  เนื่องจากหากภายในไตรมาสที่ 1 ยังไมํสามารถกํอหนี้ได๎ อาจท าให๎หนํวยงาน   

ไมํสามารถเบิกจํายงบประมาณได๎ตามเป้าหมาย ดังนั้นหนํวยงานต๎องเตรียมความพร๎อม                  

ในการด าเนินการหาตัวผู๎รับจ๎างงบประมาณรายจํายประจ าปีตั้งแตํข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย

ประจ าปีผํานการพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 เพ่ือให๎เมื่อข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี                

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล๎ว จะสามารถด าเนินการตามขั้นตอนพัสดุจนสามารถกํอหนี้ผูกพัน                 

ภายในไตรมาสที่ 1 ตามเป้าหมายได๎ และเมื่อกํอหนี้ผูกพันงบประมาณได๎แล๎ว จักได๎มีเวลาด าเนินการ

โครงการ/รายการนั้นให๎แล๎วเสร็จและเบิกจํายงบประมาณได๎ภายในปีงบประมาณ ตามเป้าหมายที่ก าหนด

สํวนการเบิกจํายงบประมาณที่แบํงเป็นรายไตรมาส 4 ไตรมาส ร๎อยละ 30  52  73 และ 96 ตามล าดับ 

มีความเห็นวํา 2 ไตรมาสแรก (ไตรมาสที่ 1 และ 2) คําเป้าหมายสูงเกินไป เนื่องจากสํวนใหญํ             

การเบิกจํายในชํวงนี้ เป็นการเบิกจํายเป็นงบรายจํายประจ า สํวนรายจํายลงทุนสํวนใหญํ                

จะเบิกจํายในสํวนของคําครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร๎างที่มีระยะเวลาด าเนินการไมํเกิน 90 วัน              

และโครงการตํอเนื่อง ที่กํอหนี้ผูกพันแล๎ว ซึ่งโดยรวมแล๎ว ใน 2 ไตรมาสนี้จะสามารถเบิกจํายได๎             

เพียงเล็กน๎อย จึงควรปรับลดคําเป้าหมาลง และไปเพ่ิมใน 2 ไตรมาสหลัง (ไตรมาสที่ 3 และ 4 ) 

เนื่องจากในชํวงนี้การด าเนินการ  มาระยะเวลาหนึ่งจนสิ้นปีงบประมาณแล๎ว การด าเนินการ                  

และการเบิกจํายงบประมาณในแตํละรายการ/โครงการควรจะใกล๎สิ้นสุดหรือสิ้นสุดโครงการแล๎ว 

นําจะปรับเพ่ิมคําเป้าหมายในชํวง 2 ไตรมาสนี้ได๎อีก โดยการปรับคําเป้าหมายควรดูผลการเบิกจํายจริง

ในปีที่ผํานๆ มาของแตํละไตรมาส เนื่องจากในแตํละปีงบประมาณการตั้งงบประมาณในแตํละ               

งวดรายจําย ในแตํละรายการ/โครงการ มีความใกล๎เคียงกัน ดังนั้นการเทียบเคียงคําเป้าหมาย            

กับผลการเบิกจํายในปีที่ผํานๆ มา นําจะใกล๎เคียงกับความเป็นจริงและข๎อเท็จจริงมากที่สุด ทั้งนี้             

อาจเพิ่มคําเป้าหมายอีกเล็กน๎อย เพ่ือให๎หนํวยงานมีความพยายาม และกระตือรือร๎นเพ่ิมข้ึน       

  สํวนสาเหตุที่หนํวยงานไมํสามารถด าเนินการได๎ตามเป้าหมายมีความเห็นวํามาจาก

ขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ ความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่  นโยบายของผู๎ บริหาร                  



Ref. code: 25595803010536XJF

66 
 

 

และการเมือง ตามล าดับ โดยสํวนใหญํหนํวยงานยังไมํด าเนินการหาตัวผู๎รับจ๎างกํอนที่ข๎อบัญญัติ

งบประมาณรายจํายประจ าปีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเกรงวําจะกระท าผิด       

ตามขั้นตอน หรือไมํมั่นใจวํารายการ/โครงการที่ด าเนินการหาตัวผู๎รับจ๎างไปแล๎วจะไมํได๎รับ

งบประมาณดังกลําว รองลงมาคือปัจจัยด๎านความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ เนื่องจากเจ๎าหน๎าที่

สํวนใหญํมีการโยกย๎าย ระหวํางหนํวยงานท าให๎เจ๎าหน๎าที่ที่มาด าเนินการใหมํต๎องเรียนรู๎ท าความเข๎าใจ 

ท าให๎เกิดความลําช๎าได๎ รองลงมาคือนโยบายของผู๎บริหาร เนื่องจากงบประมาณที่หนํวยงานได๎รับ

สอดคล๎องกับนโยบายของผู๎บริหารอยูํแล๎ว ดังนั้นนโยบายของผู๎บริหารจึงมีผลตํอการด าเนินการ    

และการใช๎จํายงบประมาณคํอนข๎างน๎อย สํวนปัจจัยด๎านการเมืองมีผลน๎อยมากเนื่องจากโอกาสเกิด

คํอนข๎างน๎อย เชํน การจัดการอบรมสัมมนามวลชนของหนํวยงานจัดไมํได๎เนื่องจากติดการเลือกตั้ง  

สํวนการด าเนินการเ พ่ือให๎การกํอหนี้ ผูกพันและการเบิกจํายงบประมาณ                

เป็นไปตามเป้าหมาย มีความเห็นวําหนํวยงานต๎องเรํงด าเนินการหาตัวผู๎รับจ๎างโดยเร็ว ตามที่กฎหมาย 

ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ เชํน การเริ่มกระบวนการตั้งแตํข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี      

ผํานการพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 และต๎องเรํงรัดติดตามการด าเนินการในแตํละขั้นตอนให๎เป็นไป

อยํางรวดเร็ว สํวนปัจจัยด๎านความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ควรมีการจัดอบรมในเรื่อง              

ที่มีความจ าเป็นในการด าเนินการ เชํน การจัดซื้อจัดจ๎าง กฎหมาย ระเบียบตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง              

กับการปฏิบัติงาน  สํวนปัจจัยด๎านนโยบายของผู๎บริหาร ผู๎บริหารต๎องให๎ความส าคัญกับการติดตาม         

และประเมินผลการด าเนินการและการเบิกจํายงบประมาณของหนํวยงานอยํางใกล๎ชิด               

เพ่ือชํวยตัดสินใจและแก๎ไขปัญหาตํางๆ ที่อาจเกิดขึ้น และชํวยให๎หนํวยงานกระตือรือร๎น                  

ในการด าเนินการ สํวนปัจจัยด๎านการเมืองมีผลน๎อยมาก ซึ่ งสามารถปรับเปลี่ยนการด าเนินการ      

ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นได๎ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางวรรณมาศ สมัครกิจ 
วันเดือนปีเกิด 6 พฤษภาคม 2520 
ต าแหนํง นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการ                                    

ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
ทุนการศึกษา (ถ๎ามี) - 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 

 
- 
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2547  เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3                      
กองวิชาการและแผนงาน  ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
2549  เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์งบประมาณ 4                        
กองวิชาการและแผนงาน  ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
2551  เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์งบประมาณ 5                        
กองวิชาการและแผนงาน  ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
2554  เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์งบประมาณ 6ว                     
กองวิชาการและแผนงาน  ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
2554  นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการ  
กองวิชาการและแผนงาน  ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

 

  

  
 


