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บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง “ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร" มีวัตถุประสงค์การเพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และเพ่ือน าผลการศึกษามาใช้
เป็นข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักการศึกษาไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 89 คน  

ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร โดยความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งกระบวนการ
เบิกจ่ายประกอบด้วย การจัดท างบประมาณ การขออนุมัติเงินงวด การจัดหาพัสดุ การตรวจสอบและ
เบิกจ่ายเงิน รวมถึงผลส าเร็จขององค์การนั้น เป็นไปตามท่ีหลักเกณฑ์ก าหนดไว้ ส าหรับปัจจัยภายในที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ด้านระบบปฏิบัติงาน ทักษะความรู้ความสามารถ รูปแบบการบริหารจัดการ บุคลากร
และวัฒนธรรมองค์กร ผลการทดสอบทางสถิติพบว่า ปัจจัยทั้ง 5 ด้านส่งผลต่อประสิทธิผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01 
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จากผลการวิจัยน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในเรื่อง ขั้นตอนการจัดท า  
ข้อก าหนดของผู้ว่าจ้างหรือ Term of Reference (TOR) มีผู้ทักท้วงในรายละเอียดนั้น ส านัก
การศึกษาต้องแต่งตั้งบุคลากรผู้จัดท า ซึ่งเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ความสามารถในงานด้านพัสดุ และใน
เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ซ้ าซ้อนนั้น ต้องให้มีการใช้ความรู้และวิธีการเกี่ยวกับการรื้อปรับ
กระบวนงาน (Re-engineering) 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผล , การเบิกจ่ายงบประมาณ , ส านักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 
 

The Objective of the independent study on the internal factors affected 
efficiency of annual budget expenditure of Department of Education BMA as well as 
the internal factors affected effectiveness of budget management. The Result of the 
study would be use to provide guidelines to remedy obstacles of budget management 
of Department of Education BMA. Questionnaires had been used to collect data from 
89 officials concerned with the disbursement process. 

The Study showed that the budget management included budget 
preparation, official materials management, financial disbursement had been managed 
in according to regulation of which the responsible personnel agree with most. The 
internal factors included operational system, management skills, personnel 
management pattern, and organization culture. The statistic test showed that all 
factors affected efficiency of budget management significantly at 0.01 
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The research result proposed that personnel who responsible to proposed 
TOR (Term of reference) should have talent on process management of material 
purchasing as well as re-engineer 

 
Keywords: The internal factors affected efficiency, The annual budget expenditure, 
Department of Education BMA  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สังคมล้วนด าเนินไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลก
ออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้คุณลักษณะผู้คนในสังคมเปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากปัญหารายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศ
รายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพ่ือการ
ขับเคลื่อนประเทศ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ใน
ประเทศ เพ่ือเตรียมก าลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่
เวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ อีกทั้งการศึกษามีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในทุกๆ ด้าน การพัฒนาการศึกษาโดยการบูรณาการ เชื่อมโยงทั้งด้าน
เศรษฐกิจสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการอยู่ดีมีสุขของคนไทยทั้งปวง จึงเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง และถือเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง การจัดการ
ศึกษาของไทยจึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนา และส่งเสริมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเตรียมก าลังคนที่
จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ปรับรากฐานและวิธีการเรียนการสอนที่มี
ความยืดหยุ่นหลากหลาย เพ่ือสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
เพ่ือให้ประเทศพัฒนาและมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน 

การพัฒนาประเทศให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าวจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพของคนในสังคม
และการปฏิรูปการศึกษา โดยการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ โดยจะต้องมีการบริหารจัดการในระดับชาติ และระดับหน่วยงานให้
สอดคล้องกัน การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีองค์การหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกเหนือจาก
กระทรวงศึกษาธิการแล้วยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส าคัญซึ่งรับรู้ถึงรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ เข้าใจ
ในบริบทของปัญหาแต่ละพ้ืนที่ เป็นหน่วยงานซึ่งคนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายต่างๆ  
การบริหารจัดการการศึกษาของท้องถิ่น จึงตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่ได้
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ซึ่งได้จัดการศึกษามายาวนาน และมาเด่นชัดเมื่อ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.2550  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีสิทธิที่จะจัดการศึกษาและเข้าไปมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาและ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และฉบับที่  2 (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.2545 ก าหนดให้การจัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้ง
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาและให้มี
การถ่ายโอนภารกิจการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

กรุงเทพมหานคร1 เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอ านาจหน้าที่และ
ระเบียบการปกครอง ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2528 เป็นเมืองหลวงของประเทศเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครอง มีความเจริญในหลายๆ 
ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม เป็นเมืองขนาดใหญ่ มีอัตราการเจริญเติบโตขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว มีผู้คนหลั่งไหลมาจากภายในทั่วประเทศรวมถึงผู้คนจากภายนอกประเทศ มากด้วย
ปัญหาสังคมต่างๆนานัปการ ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมจากทั้งภายในและ
ภายนอก ทั้งเรื่อง การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม ข้อตกลงระหว่างประเทศ
ต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่รัฐบาลได้มีนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การวิจัยและการพัฒนา 
และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกก าลังภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบน
วิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ 
เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาส
และภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษท่ี 21 นี้ จากปัจจัยต่างๆ 
เหล่านี้ กรุงเทพมหานครจึงต้องให้ความส าคัญกับการศึกษา เพราะการศึกษาถือเป็นรากฐานที่ส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ก าหนดนโยบายต่างๆในการจัด
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบด้านการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครคือ ส านักการศึกษา โดยกรุงเทพมหานครได้สนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี 2559 เป็นจ านวน 1,960,882,500 บาท ตามนโยบายมหานครแห่งการเรียนรู้เพ่ือจัดบริการ
ด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ ตามอ านาจ

                                           
1 กรุงเทพมหานคร ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร, งบประมาณโดยสังเขป 2559 

(กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร, 2559), 2. 
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หน้าที่ เช่น การก่อสร้างอาคารสถานศึกษา การจัดหาเทคโนโลยี สื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
สนับสนุนด้านวิชาการ รวมถึงพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในหลากหลายด้านให้กับเด็กนักเรียน
และครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านโครงการต่างๆ โดยไม่รวมกับงบประมาณและเงิน
อุดหนุนรัฐที่จัดสรรไปยังพ้ืนที่ เขตรวมเป็นจ านวน 3,378,943,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,339,825,700 บาท ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดสรรการบริการด้านการศึกษาให้กับประชาชน คิดเป็น
ร้อยละ 8 ของงบประมาณกรุงเทพมหานครทั้งหมด 
 
ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงงบประมาณประจ าปี การเบิกจ่ายงบลงทุนต่องบลงทุนที่ได้รับ และการเบิก
จ่ายเงินภาพรวมต่องบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด ปีงบประมาณ 2555-2559 

 
ปีงบประมาณ 

 
ยอดงบประมาณที่ได้รับ 

เบิกจ่ายจากงบ
ลงทุน/เงินที่

ได้รับในงบลงทุน
คิดเป็นร้อยละ 

เบิกจ่าย
ภาพรวมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ 

2555 2,289,553,900 23.66 41.95 

2556 2,853,483,900 45.26 52.64 

2557 2,361,515,300 39 52.22 
2558 1,916,788,600 34.96 66.90 

2559 1,960,882,500 66.04 86.40 
ที่มา: ดัดแปลงจากกรุงเทพมหานคร ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร, รายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยงาน รายการงบประมาณปี พ.ศ.2555-2559 (กรุงเทพฯ: ส านัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร, 2559), 2-4. 
 

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร2 โดยส านักงบประมาณได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีในภาพรวมไว้ในอัตราร้อยละ 96 ของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้กับหน่วยงาน และให้เบิกจ่ายเงินในงบลงทุนร้อยละ 87 ของเงินในงบ
ลงทุน ซึ่งการก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการบริการในด้านต่างๆ รวมถึงการ

                                           
2 กรุงเทพมหานคร ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร, การติดตามผลการด าเนินการตาม

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร, 
2559), 2-4. 
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บริการด้านการศึกษาได้อย่างเต็มที่และจากผลการด าเนินงานของส า นักการศึกษาในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในการบริหารจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ซึ่งวัดค่าในการบริหารจัดการได้จาก
การด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2559 ปรากฏว่า แยกพิจารณาการเบิกจ่ายในงบ
ลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคิดเป็นร้อยละ 66.04 ของรายการงบลงทุน
ในงบประมาณ น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 20.96 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากส่วนต่างของงบประมาณท่ีได้รับกับ
การเบิกจ่ายในงบลงทุน หมายความว่า มีเด็กนักเรียน ครู และโรงเรียนบางแห่งจะไม่ได้มีอาคาร
สถานที่ที่ดีและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน และไม่มีอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือที่
จ าเป็นในโรงเรียน ตามแผนงานหรือเป้าหมายที่ส านักการศึกษาก าหนดไว้ และในส่วนของภาพรวม
สามารถเบิกจ่ายเงินภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 86.40 จากงบประมาณประจ าปีที่ส านักการศึกษาได้รับ
ทั้งหมด น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 9.60 เมื่อเปรียบเทียบส่วนต่างการเบิกจ่ายในภาพรวมกับงบประมาณ
ที่ได้รับ หมายความว่าการบริหารจัดการศึกษาของส านักการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เด็ก
นักเรียน ครู และโรงเรียนยังไม่ได้รับการบริการทางด้านการศึกษา ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพคน ทักษะความรู้ความสามารถต่างๆ ตามที่หน่วยงานได้
วางแผนด าเนินการไว้  

จากผลการด าเนินการเบิกจ่ายเงินในภาพรวมและงบลงทุนที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่
กรุงเทพมหานครก าหนดไว้ของส านักการศึกษานั้นเอง ท าให้การให้บริการจัดการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครแก่เด็กนักเรียนและข้าราชการ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ นั้นมีลักษณะที่ไม่ทั่วถึง 
และครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังที่วางแผนปฏิบัติงานไว้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยภายใน
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัย
ภายในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการเบิกจ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ท าให้
การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือจะได้น าผลการวิจัยมาปรับปรุงแก้ไขให้การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นส าหรับปีงบประมาณต่อไป และเพ่ือให้ประชาชน
ส่วนรวมได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุด และเพ่ือสอดรับกับนโยบายของภาครัฐ ที่ต้องการเร่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประชากร เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
และยังสามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปต่อยอดงานวิจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

 
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ของส านักการศึกษา 
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1.2.2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
ของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร        

1.2.3 เพ่ือน าผลการศึกษามาใช้เป็นข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการ
เบิกจ่ายงบประมาณของส านักการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย    
 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

 

สมมติฐานที่ 1 ระบบปฏิบัติงาน มีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

สมมติฐานที่ 2 ทักษะความรู้ ความสามารถ มีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปี 

สมมติฐานที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการ มีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปี 

สมมติฐานที่ 4 บุคลากร มีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
สมมติฐานที่ 5 วัฒนธรรมองค์กร มีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจ าปี 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย  
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยเลือกศึกษากระบวนการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเท่านั้น เนื่องจากเงินอุดหนุนรัฐเป็นงบประมาณที่จัดสรรไปยังส านักงานเขต ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักการศึกษา  

ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจากงบประมาณ ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะค่าใช้จ่ายและขั้นตอนใน
การจัดหาพัสดุ เนื่องจากเป็นการเป็นการด าเนินการที่ตอบสนองนโยบายทางด้านการศึกษาโดยตรง  

และเลือกศึกษาเฉพาะปัจจัยภายในองค์การโดยไม่รวมถึงปัจจัยภายนอกเนื่องจากไม่
สามารถควบคุมและแก้ไขได้ยาก   

โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  คือ บุคลากรของส านักการศึกษาซึ่งปฏิบัติงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป-ธุรการ ด้านพัสดุ และด้านการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นกลุ่มจ าเพาะเจาะจงซึ่งมี
หน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมจ านวนทั้งสิ้น 89 คน  
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ  
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีของส านัก
การศึกษาท่ีจะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อสภากรุงเทพมหานคร เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
และผู้ว่ากรุงเทพมหานครลงนาม ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย คือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจากส านักงบประมาณแล้ว เพ่ือจัดหาพัสดุตามวิธีการและ
ขั้นตอนต่างๆ และก่อหนี้ผูกพัน โดยจะเบิกเงินเพ่ือน าไปจ่ายให้แก่บุคคลใดๆ ได้ ก็ต่อเมื่อส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานครมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ หรือใกล้ครบก าหนดแต่
เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับข้องกับการเบิกจ่ายเงิน  และส านักการศึกษาจะเบิก
จ่ายเงิน เพ่ือน าไปจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้ที่มีสิทธิรับเงิน กล่าวโดยสรุป คือขั้นตอนการด าเนินการ
ตั้งแต่การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การขออนุมัติเงินงวด การจัดหาพัสดุ (กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน การบริหารสัญญา) การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงิน 

งบประมาณ หมายถึง รายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักการศึกษา ที่ได้รับ
การจัดสรรจากส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพ่ือด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของส านักการศึกษา 

การเบิกจ่ายในภาพรวม หมายถึง การเบิกจ่ายเงินจากงบด าเนินการ และงบลงทุน 
งบด าเนินการ หมายถึง รายจ่ายในการด าเนินการ หรือรายจ่ายประจ า เป็นรายจ่ายที่ไม่

ก่อให้เกิดผลผลิตโดยตรง (Non-Productive) เช่น ค่าตอบแทนและวัสดุใช้สอย รายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่าย
การด าเนินโครงการต่างๆ) 

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ใช้จ่ายเพ่ือเสริมสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็น
รายจ่ายเพ่ือการสะสมทุน และท าให้เกิดผลผลิต (Productive) ในระบบเศรษฐกิจ เช่น ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  

ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง ส านักการศึกษาสามารถด าเนินการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีภายในปฏิทินงบประมาณประจ าปีที่ก าหนดไว้ การขออนุมัติเงินงวดตามหลักเกณฑ์
ของส านักงบประมาณ การจัดหาพัสดุ (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน การบริหารสัญญา)
สามารถด าเนินการได้ตามที่กฎหมายก าหนดในการจัดหาแต่ละวิธี  รวมถึงสามารถบริหารสัญญาจน
สิ้นสุดตามข้อตกลงในแต่ละสัญญา การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายได้
ก าหนดไว้ 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
         

1.6.1 เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 
ของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

1.6.2 เพ่ือเสนอแนะผลจากการวิจัยไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักการศึกษา และน าไปใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ประจ าปีของส านักการศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ในการก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับงบประมาณ  
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
2.4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับงบประมาณ  
 

2.1.1 ความหมายของงบประมาณ  
                มีการให้ความหมายค าว่า “งบประมาณ” ซึ่งมีหลายความหมายและมีความ
แตกต่างกัน เพราะมีผู้ใช้งบประมาณจากหลากหลายวิชาชีพ จึงมีการก าหนดความหมายของ
งบประมาณและให้ค าจ ากัดความที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้     

นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์1 ให้ทัศนะว่า งบประมาณ คือ แผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดง
ออกมาในรูปของตัวเงิน แสดงโครงการด าเนินงานทั้งหมด ในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึงการกะ
ประมาณ การบริหารกิจกรรม โครงการ และการใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุน
การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนนี้ ย่อมประกอบด้วย การกระท า 3 ขั้นตอน คือ การ
จัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหารงบประมาณ  

ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์2 ได้ให้ความหมายของงบประมาณ โดยสรุปไว้ว่า 
งบประมาณเป็นแผนการใช้จ่ายของรัฐ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เช่น การเตรียมแผนงบประมาณ 
ได้แก่ การจัดท าขั้นตอน อันประกอบไปด้วยโครงสร้างการบริหาร การท าตารางเวลา และการบริหาร

                                           
1 นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์, การบริหารงานงบประมาณ หลักทฤษฎี และวิเคราะห์เชิงปฏิบัติ

(กรุงเทพฯ : หจก.เอมเทรดดิ้ง, 2544), 16. 
2 ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์, แนวคิดและกระบวนการบริหารงานคลังและงบประมาณ 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2546), 149. 



Ref. code: 25595803010643ZVD

9 
  

  

การควบคุมงบประมาณ ทั้งนี้การจัดท าแผนควรค านึงถึงกฎระเบียบหรือกฎหมาย และปทัสถานทั้งใน
ด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ 

ไพรัช ตระการศิรินนท์3 ได้ให้ความหมายของบประมาณ โดยสรุปไว้ว่า 
งบประมาณ หมายถึง เครื่องมืออย่างหนึ่งของรัฐบาลที่เป็นเอกสารแสดงถึงความต้องการของรัฐบาล
หรือหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐซึ่งประกอบด้วย แผนทางการเงิน และโครงการที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามที่รัฐบาลได้สัญญาไว้กับรัฐสภาและประชาชนที่จะใช้เงินภายใต้เงื่อนไขและ
แนวทางการบริหารงานที่ก าหนดไว้ 

พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์4 ได้ให้ความหมายของงบประมาณ โดยสรุปไว้ว่า 
งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง แผนทางการเงินเกี่ยวกับประมาณการรายได้และรายจ่ายของรัฐบาลใน
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะต้องขออนุมัติจากรัฐสภา  

จากค านิยามต่างๆ จึงพอสรุปได้ว่า งบประมาณหมายถึง เครื่องมือที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งของรัฐบาลที่ท าให้ภารกิจต่างๆ ของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
แผนการใช้จ่ายเงินส าหรับปีงบประมาณนั้นๆ ให้สามารถด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

2.1.2 ความส าคัญและประโยชน์ของงบประมาณ                                                       

นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์5 ให้ทัศนะว่า งบประมาณ มีความส าคัญและเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาติอยู่หลายประการ รัฐบาลสามารถน าเอางบประมาณแผ่นดินมาใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ได้ดังต่อไปนี้  

1) ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ รัฐบาลสามารถจัดงานต่างๆ ทุกงาน ที่
รัฐบาลประสงค์จะด าเนินการ ไว้ในงบประมาณตามที่รัฐบาลเห็นว่าจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ 
ประชาชนและตามก าลังเงินที่มีอยู่  และให้ทุกส่วนราชการด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ใน 
งบประมาณนั้นๆ โดยให้มีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกันตามแผนงานที่วางไว้เพ่ือป้องกันการรั่วไหล 
และการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นของหน่วยงานลดลง 

                                           
3 ไพรัช ตระการศิรินนท์, การคลังภาครัฐ (เชียงใหม่: คะนึงนิจการพิมพ์, 2548), 152-154. 
4 พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์, การคลังรัฐบาลและการคลังท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: โอนเดียนสโตร์, 

2550), 22. 
5 นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์, การงบประมาณ : หลักทฤษฎีและวิเคราะห์เชิงปฏิบัติ 

(กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2535), 17. 
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2) ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ งบประมาณเป็นรายจ่าย
จ านวนมหาศาล การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลหากใช้จ่ายให้ดีและถูกต้องจะสามารถพัฒนาสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล โดยรัฐบาลต้องพยายามใช้จ่าย
และจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลไปสู่โครงการที่จ าเป็น และเป็นโครงการในด้านการลงทุน 
เพ่ือก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 

3) เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ทรัพยากรหรืองบประมาณของประเทศมีจ ากัด ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณให้เป็น
เครื่องมือในการจัดสรรหรือใช้จ่ายทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการวางแผนในการจะใช้
จัดสรรทรัพยากรเงินงบประมาณไปในแต่ละด้านว่าจะจัดสรรไปด้านใดเท่าไร และนานเท่าไร และมี
การวางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้นด้วย เพ่ือจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่
เร็วที่สุด และใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด   

4) เป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม งบประมาณสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ของประชาชน โดยรัฐบาลจะต้อง
จัดสรรเงินงบประมาณไปสู่จุดที่จะช่วยยกฐานะของประชาชนที่ยากจนให้มีรายได้สูงขึ้น เช่น จัดสรร
งบประมาณให้มีการสร้างสาธารณูปโภค ถนนหนทางไปสู่ประชาชนที่ยากจนในชนบทให้มากขึ้น 
เพ่ือให้ประชาชนที่ยากจนสามารถใช้ขนส่งผลิตผลของตนเองออกขายสู่ตลาดภายนอกได้ เพ่ือจะได้
ราคาผลผลิตดีขึ้น ท าให้มีรายได้สูงขึ้น เป็นต้น           

5) เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการเงินการคลังของ
ประเทศ รัฐบาลสามารถใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจทางการเงินและการ
คลังของประเทศได้ โดยรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ เช่น เมื่อ
เศรษฐกิจมีภาวะเงินเฟ้ออยู่ รัฐบาลก็ควรจัดสรรงบประมาณโดยใช้นโยบายการเก็บเงินภาษี อากร
และรายได้อ่ืนๆ ของรัฐบาลให้มีรายรับงบประมาณให้มาก และให้มากกว่ารายจ่ายงบประมาณที่
รัฐบาลจะใช้จ่ายออกไป เพ่ือให้ปริมาณเงินในท้องตลาดในประเทศมีปริมาณเงินน้อยลง ซึ่งจะเป็นวิธี
ขจัดปัญหาภาวะเงินเฟ้อลงได้ทางหนึ่ง และในทางตรงกันข้ามในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศมีภาวะ
เงินฝืดอยู่ รัฐบาลก็สามารถใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือจัดสรรเงินงบประมาณ โดยจัดเงินงบประมาณ
ที่จะใช้จ่ายให้มีการใช้จ่ายที่สูงและให้สูงกว่างบประมาณรายรับที่รัฐบาลเก็บเข้ามาจากการเก็บภาษี
อากรและรายได้ทางอ่ืนๆ ของรัฐบาล เพ่ือปริมาณเงินในท้องตลาดมีมากขึ้น ซึ่งจะเป็นวิธีการขจัด
ปัญหาภาวะเงินฝืดลงได้ทางหนึ่ง 

6) เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานที่รัฐบาลจะด าเนินการให้แก่
ประชาชนและ ประเทศชาติ เนื่องจากงบประมาณเป็นที่รวมทั้งหมดของงานและแผนงานที่รัฐบาลจะ
ด าเนินการในแต่ละปี ทั้งทางด้านสังคม ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตร เป็นต้น ว่ามีงานอะไรบ้างที่
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รัฐบาลจะด าเนินงานแต่ละด้านอย่างไร ดังนั้น รัฐบาลสามารถใช้งบประมาณท่ีแสดงถึงการด าเนินงาน
ต่างๆ ที่รัฐบาลจะด าเนินการให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
ประชาชนได้ทราบว่าเงินภาษีอากรต่างๆ ที่ประชาชนได้เสียให้แก่รัฐนั้น รัฐได้น ามาท าประโยชน์อะไร
ให้แก่ประชาชนบ้าง ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการบริหารประเทศร่วมกับรัฐบาลด้วยการเสียภาษี
อากรด้วยความเต็มใจและศรัทธาในผลงานของรัฐบาลต่อไป                                                                                                             
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 

 
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล (effectiveness)  

ความหมายของประสิทธิผล ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ต่างกัน 
ดังนี้   

พิทยา บวรวัฒนา6 กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การเป็นเรื่องของการพิจารณา
ว่าองค์การประสบความส าเร็จเพียงใดในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือ สภาพของ
องค์การที่ตั้งไว้หรือปรารถนาให้บังเกิดข้ึน          

วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ7 กล่าวไว้ ในหนังสือเทคนิคการเพ่ิมประสิทธิผลว่า 
ประสิทธิผลในการท างาน (effectiveness) มีความหมายต่างกันไปส าหรับแต่ละคน บางคนหมายถึง 
ผลผลิตที่เพ่ิมมากขึ้นในขณะที่พยายามรักษาต้นทุนให้คงที่ บางคนหมายถึงการท างานให้ถูกต้อง บาง
คนหมายถึงการท างานอย่างฉลาดขึ้นและหนักขึ้น บางคนหมายถึงการประกอบการโดยได้ผลงานมาก
ขึ้น เป็นต้น บางคนคิดว่าประสิทธิผลในการท างานกับการผลิตนั้นเหมือนกัน แต่อันที่จริงแล้วทั้งสอง
อย่างนี้แตกต่างกัน การผลิตย่อมเกี่ยวข้องกับผลผลิต  ซึ่งมักจะเรียกกันโดยทั่วไปว่าปริมาณ การผลิต
และมีการนับเป็นหน่วย  ยกตัวอย่างเช่น  ผู้ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ผลติได้ 100,000 เครื่องต่อปี  นั่น
คือปริมาณการผลิตของเขาเท่ากับ 100,000 เครื่อง ในขณะที่ประสิทธิผลในการท างานนั้นคือ
อัตราส่วนระหว่างผลผลิตและสิ่งที่ป้อนเข้าไป ในความหมายนี้อัตราส่วนดังกล่าว จะบ่งบอกถึง
ปริมาณผลผลติซึ่งได้จากวัตถุดิบที่ป้อนเข้าไปจ านวนหนึ่ง ความสัมพันธ์นี้สามารถแสดงเป็นสมการได้
ว่า   ประสิทธิผลในการท างานเท่ากับผลผลิตหารด้วยวัตถุดิบที่ป้อนเข้าไป ในการสร้างประสิทธิผลใน
การท างานนั้น เราต้องรวบรวมขุมความรู้ ความคิด สร้างสรรค์และประสิทธิภาพในหมู่พนักงานของ
เราโดยการให้การศึกษา การฝึกอบรม แรงจูงใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้มีการใช้ความ

                                           
6 พิทยา บวรวัฒนา, รัฐประศาสนศาสตร์ (กรุงเทพฯ: เทพนิมิตการพิมพ์, 2530), 10. 
7 วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ, เทคนิคการเพ่ิมประสิทธิผล (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2530), 3-5. 
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พยายามของกลุ่ม ทั้งนี้สิ่งที่ท้าทายก็คือท าอย่างไรจึงจะรักษาระดับการพัฒนาผลงานให้ได้มากที่สุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้  ในขณะเดียวกันก็ใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้      

ติน ปรัชญพฤทธิ์8 กล่าวว่า ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง ระดับคนที่
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด โดยสรุปส่วนใหญ่นักวิชาการมีความเห็นว่า 
ประสิทธิผลขององค์การ คือ เป้าหมายสุดท้ายที่องค์การต้องการบรรลุ  

ยุทธนา ทาตายุ9 กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์กรหมายถึง ผลส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรที่สามารถกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ องค์กรใดที่
จะเรียกได้ว่ามีประสิทธิผลจะต้องมีความสามารถกระท าภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จในเวลาที่
ก าหนดไว้ได้   

ธงชัย สันติวงษ์10 ได้รวบรวมความคิดของนักวิชาการหลายท่านที่ได้ชี้ให้เห็นถึง
ความแตกต่างระหว่างค าว่า “ประสิทธิผลขององค์การ” (organizational effectiveness) และ
ประสิทธิภาพขององค์การ (organizational efficiency) ไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความส าเร็จใน
การที่สามารถด าเนินกิจการก้าวหน้าไป และสามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่องค์การตั้งไว้ ส่วน
ประสิทธิภาพ หมายถึง การเปรียบเทียบทรัพยากรที่ ใช้ไปกับผลที่ได้จากการท างานว่าดีขึ้นอย่างไร 
แค่ไหน ในขณะที่ก าลังท างานตามเป้าหมายขององค์การ     

ศิริญญา ทิพย์โสต11 ได้อธิบายประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ไว้ว่า ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่สามารถท าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยการวัดจาก คุณภาพของ
การให้บริการในเรื่องเวลาการให้บริการที่รวดเร็วและความสามารถในการให้บริการซึ่งมีทั้งปริมาณ 
คุณภาพและประสิทธิภาพของการท างาน และความพงพอใจในการให้บริการรวมถึงการมี กฎระเบียบ
วิธีการที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน การให้บริการอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

                                           
8 ติน ปรัชญพฤทธิ์, ทฤษฎีองค์การ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2542), 130. 
9 ยุทธนา ทาตายุ, “ปัจจยัทีมี่อิทธิพลต่อประสิทธิผลการผลิต: กรณีศึกษากองการผลิตบริษัท

วิทยกุารบนิแห่งประเทศไทยจ ากัด,” (ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ, สาขาการบริหาร
ทัว่ไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543), 5. 

10 ธงชัย สันติวงษ์, กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2543), 45. 
11 ศิริญญา ทิพย์โสต, “การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาภาควิชา

ศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,” (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545), 5. 
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นฤมล กิตตะยานนนท์12 ได้เสนอว่า การปฏิบัติงานของแต่ละคนจะถูกก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล ( Individual Attributes) แบ่ งออกเป็น 3 กลุ่ ม  คือกลุ่ มที่  1 
Demographic Characteristics เป็นลักษณะที่ เกี่ยวกับ เพศ อายุ เชื้อชาติเผ่าพันธุ์  กลุ่มที่  2 
Competency Characteristics เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ความถนัดและความ
ช านาญของบุคคล ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะได้มาจากการศึกษา อบรม และสั่งสมประสบการณ์ และ
กลุ่มที่ 3 Psychogical Characteristics เป็นคุณลักษณะทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ ทัศนะคติ ค่านิยม 
การรับรู้ในเรื่องต่างๆ รวมทั้ง บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลด้วย 

อุษณา  ภัทรมนตรี 13 กล่ า วว่ า  ประสิ ทธิ ผล  (effectiveness) หมายถึ ง 
ความสามารถที่จะบริหารงานให้ได้ผลผลิต (output) มากที่สุดเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้ 

พิภพ วชังเงิน14 ได้กล่าวถึงปัจจัยส าคัญท่ีท าให้องค์การมีประสิทธิผล ได้แก่ มีการ
จัดโครงสร้างอย่างเหมาะสมชัดเจน มีบรรยากาศในทางสร้างสรรค์เอ้ืออ านวยต่อการท างาน มุ่งเน้น
การบริการการตลาด พัฒนานักบริหารอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพดีเยี่ยม ฝึกอบรม สร้างคนขึ้นมา
รับผิดชอบงานได้ครบทุกระยะทุกระดับ ยึดโยงให้ผู้บริหารยึดมั่น ผูกพันกับเป้าหมายและวิธีการ ต่างๆ 
ขององค์การ คอยส ารวจทัศนคติ ติดตามดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ให้ความส าคัญและปรับปรุง
การติดต่อสื่อสารกับพนักงานให้ดีตลอด สร้างแรงจูงใจในการท างานและร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค
ต่างๆ ให้ลุล่วงไป มีแผนงานที่ดี  มีหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ (strategic business units) ผนวกกับการ
พัฒนากระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อม ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล  

กนกรัตน์ ภู่ระหงษ์15 ได้อธิบายประสิทธิผลการด าเนินงานไว้ว่า ประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน หมายถึงระดับความส าเร็จในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของผู้บริหารที่มี
ต่อการด าเนินงานให้ส าเร็จตามมาตรฐาน  

                                           
12 นฤมล กิตตะยานนนท์, พฤติกรรมในองค์กร (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2527), 23. 
13 อุษณา ภัทรมนตรี, การตรวจสอบภายในสมัยใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

จามจุรี โปรดักท,์ 2558), 13. 
14 พิภพ วชังเงิน, พฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: อักษรพิทยา, 2547), 45. 
15 กนกรัตน์ ภู่ระหงษ์, “ประสิทธิผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาด้านผลผลิตของ

ผู้บริหาร และพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดสระบุรี,” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2549), 7. 
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ชาญณรงค์ สุราสา16 ได้อธิบายค าว่าประสิทธิผลไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผล
การด าเนินงานตามแผนงานหลัก ประกอบด้วย การบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพด้านบุคลากร
ด้านระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร และด้านระบบภาคีเครือข่าย     

โดยสรุปกล่าวได้ว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน คือ ความสามารถในการใช้
ทรัพยากรต่างๆ คือวัตถุดิบเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือผลที่ตั้งไว้ ประสิทธิผลในการท างานเป็น
กุญแจที่น าไปสู่ผลส าเร็จ เพราะเป็นการท าสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น ในความหมายของผู้วิจัยจึงหมายถึง ส านัก
การศึกษาสามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือที่จะ
ส่งเสริมการศึกษาตามที่กรุงเทพมหานครตั้งเป้าไว้ ซึ่งสามารถด าเนินการในแต่ละขั้นตอนได้ตาม
ระยะเวลาและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีภายในปฏิทิน
งบประมาณประจ าปีที่ก าหนดไว้ การขออนุมัติเงินงวดตามหลักเกณฑ์ของส านักงบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน การบริหารสัญญา) สามารถด าเนินการได้ตามที่
กฎหมายก าหนดในการจัดหาแต่ละวิธีรวมถึงสามารถบริหารสัญญาจนสิ้นสุดตามข้อตกลงในแต่ละ
สัญญา การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 

2.2.2 แนวทางการศึกษาประสิทธิผลขององค์การ  
นักวิชาการหลายกลุ่มได้ เสนอให้ใช้ เกณฑ์ เป็นเครื่องมือวัดประสิทธิผล 

(Multivariate Effectiveness Measures) ด้ วยการสร้ า งตั วแบบ (Model) จากฐานคติหรื อ 
สมมติฐาน (Hypothesis) ที่ก าหนดขึ้นแล้วน าไปทดสอบเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีต่อ
ประสิทธิผลขององค์การ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าตัวแบบที่นิยมน ามาใช้วัดประสิทธิผลของ
องค์การมีจ านวนทั้งสิ้น 4 แนวทาง (Approaches) ได้แก่ 

1. แนวทางการบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment Approach) 
2. แนวทางเชิงระบบ (System Approach)  
3. แนวทางกลยุทธ์กลุ่มตัวแทนหรือแนวทางกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Strategic 

Constituencies or The Stakeholder Approach) 
4. แนวทางการแข่งขันด้านค่านิยม (Competing-Value Approach) 

แนวทางเชิงระบบ (System Approach) แนวทางประสิทธิผลเชิงระบบถือเป็นแนวทาง
ที่พยายามแก้ไขข้อบกพร่องบางประการของแนวทางประสิทธิผลเชิงเป้าหมาย ด้วยการเพ่ิมความ
สนใจกับเกณฑ์ด้านวิธีการ (Means) ที่จะท าให้องค์การอยู่รอดในระยะยาว (Long-Term) ไปพร้อม

                                           
16 ชาญณรงค์ สุราสา, “ประสิทธิผลการด าเนินงานโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

ของโรงเรียนต้นสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1,” (สารนิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550), 5. 
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กัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งแนวทางเชิงระบบจะ ไม่ทุ่มเทจุดสนใจไปที่ผลส าเร็จขั้นสุดท้ายประการเดียว 
หากให้ความสนใจในกระบวนการหรือ ขั้นตอนต่างๆ ที่มีผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมายนั้นด้วย แนว
ทางการประเมินประสิทธิผลขององค์การเชิงเป้าหมายและเชิงระบบจึงไม่แตกต่างกันมากนัก แท้จริง
เป็นการมองเป้าหมายองค์การในฐานะที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมมากขึ้นนั้นเอง เพียงแต่ 
แนวทางแรกใช้เกณฑ์เป้าหมายสุดท้าย (End Goals) เพ่ือประเมินประสิทธิผลขององค์การ ส่วน
แนวทางหลังใช้กระบวนการหรือวิถีทาง (Means Goals) เป็นมาตรวัดพ้ืนฐานความคิดที่ส าคัญของ
แนวทางนี้จึงมาจากทฤษฎีระบบ (System Theory) ที่เปรียบองค์การได้กับระบบหนึ่งในสังคม ซึ่ง
ประกอบด้วยส่วนย่อยต่างๆ ที่สัมพันธ์กันหากส่วนใดส่วนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือด้อยไป ย่อม
กระทบต่อองค์การทั้งหมด พิจารณาองค์การในฐานะระบบปิด (Closed System) ที่เป็นหน่วยงาน
อิสระและไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอ่ืนภายนอก การจัดโครงสร้างขององค์การเป็นไปเพ่ือ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลที่อยู่ภายใน
ความส าเร็จขององค์การเป็นความสัมพันธ์ของกระบวนการภายใน ( Internal Process Approach) 
ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1970 นักวิชาการเริ่มตระหนักว่าการด ารงอยู่ขององค์การไม่เป็นเพียงท าให้
กระบวนการภายในมีประสิทธิภาพและสร้างมนุษย์สัมพันธ์เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับการพึ่งพาอาศัยและ
มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก องค์การจึงเป็นระบบเปิด (Open System) ที่ต้องน าเข้า
ทรัพยากรให้ออกมาเป็นผลผลิต แนวทางการศึกษาประสิทธิผลในช่วงเวลานี้จึงมุ่งแนวทางเชิงระบบ
ทรัพยากร (System Resource Approach) 

แนวทางการศึกษาประสิทธิผลขององค์การ จากการน าเสนอความหมายประสิทธิผลของ
องค์การดังกล่าวข้างต้นท าให้กล่าวได้ว่า ความแตกต่างของค าจ ากัดความเป็นผลมาจากการใช้เกณฑ์
การประเมินที่แตกต่างกัน ทุกทฤษฎีองค์การมีแนวคิดพ้ืนฐานปัจจัยต่างๆ ที่เป็นเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิผล
ขององค์การ ดังนั้นแนวทางการศึกษาความมีประสิทธิผลจึงต้องให้ความสนใจกับเกณฑ์ (Criterion) ที่
ใช้ในการประเมินโดยมีเกณฑ์การวัดประสิทธิผลของนักวิชาการท่ีน่าสนใจ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.1 เกณฑ์การวัดประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผลขององค์การ ตัวช้ีวัดประสิทธิผลขององค์การ 

1. ประสิทธิผลโดยรวมขององค์การ (Overall 
Effectiveness) 

16. การวางแผนและการก าหนดเป้าหมาย 
(Planning and Goal Setting)  

2. ผลิตภาพหรือความสามารถในการผลิต 
(Productivity) 

17. ความเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมาย (Goal  
Consensus) 
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ตารางที่ 2.1 เกณฑ์การวัดประสิทธิผล (ต่อ) 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผลขององค์การ ตัวช้ีวัดประสิทธิผลขององค์การ 
3. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 18. เป้าหมายขององค์การระดับนานาชาติ 

(Internationalization of Organizational Goals)  
4. ก าไร (Profit)  19. ความสอดคล้องกันระหว่างบทบาทและ 

ปัทสถาน ขององค์การ (Roles and Norm 
Congruence) 

5. คุณภาพ (Quality) 20. ทักษะด้านการจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล 
(Managerial Interpersonal Skills) 

6. อุบัติเหตุ (Accidents)  21. ทักษะด้านงานการจัดการ (Managerial Task Skills) 

7. การเติบโต (Growth) 22. การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร (Information 
Management and Communication)  

8. อัตราการขาดงาน (Absenteeism) 23. ความพร้อม (Readiness) 
9. อัตราการออกจากงาน (Turnover) 24. การใช้สภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ 

(Utilization of Environment)  
10. ความพึงพอใจในการทา งาน (Job 
satisfaction) 

25. การประเมินองค์การจากภายนอก (Evaluation by 
External  Entities) 

11. การจูงใจในการท างาน 
(Motivation) 

26. เสถียรภาพขององค์การ (Stability) 

12. ขวัญก าลังใจในการท างาน 
(Moral)  

27. ค่านิยมของทรัพยากรมนุษย์ (Value of  Human  
Resources) 

13. การควบคุมในองค์การ (Control) 28. การมีส่วนร่วมและการใช้อิทธิพลร่วมกัน 
(Participation and Shared Influence) 

14. ความขัดแย้ง/ความผูกพัน 
(Conflict/cohesion) 

29. การเน้นด้านฝึกอบรม และการพัฒนา (Training and 
Development Emphasis) 

15. ความยืดหยุ่นในการทา งาน/การ
ปรับตัว (Flexibility/Adaptability) 

30. การเน้นความส าเร็จขององค์การ (Achievement  
Emphasis) 

ที่มา: ดัดแปลงจากสมจินตนา คุ้มภัย, “การเปรียบเทียบวัฒนธรรมขององค์การที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลองค์การ: กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,  
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553), 22. 
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2.2.3 ทฤษฎีระบบ 
อัมพร ธ ารงลักษณ์17 อธิบายถึงทฤษฎีระบบ (System Theory) ว่าเป็นแนวคิดที่

อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนกับองค์การผ่านความสัมพันธ์ของปัจจัยย่อยต่างๆที่ประกอบรวมกันแบบ
องค์รวม โดย ลุดวิก วอน เบอร์ตาแลนฟี (LudwigVon Bertalanffy, 1968) มองว่าองค์การคล้ายดัง
สิ่งมีชีวิต ซึ่งหมายถึง องค์การมีวิวัฒนาการมาจากสภาพแวดล้อมที่องค์การนั้นเผชิญอยู่ และการ
ท างานขององค์การควรมองให้ครอบคลุมถึงมิติแห่งความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ปัจจัยขนาด การแจกแจงหน้าที่ทั้งตามแนวตั้ง แนวนอน และปัจจัยทาด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 

อัมพร ธ ารงลักษณ์18 อธิบายถึงการศึกษาแนวคิดในเชิงระบบว่า สามารถแยก
ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ทฤษฎีระบบปิด (Closed System) และทฤษฎีระบบเปิด (Open 
System) ซึ่งในทางปฏิบัติหากจะกล่าวถึงองค์การที่เป็นระบบปิด คงไม่มีปรากฏเนื่องจากทุกองค์การ
ต้องอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่เสมอ ดังนั้น ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของทฤษฎี
ระบบเปิดเท่านั้น ทฤษฎีระบบเปิด (Open System) เป็นทฤษฎีที่มองว่าองค์การนั้นเป็นระบบเปิด 
เหตุเพราะองค์การจ าเป็นต้องมีการติดต่อกับสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์การจ าต้องรับเอาปัจจัยน าเข้า (Input) เช่น การสนับสนุนจาก
ประชาชนหรือผู้บริโภค งบประมาณ พนักงาน วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ตลอดจนน าเอา
เทคโนโลยีต่างๆ มาแปรสภาพ (Transformation Process) ให้เป็นผลผลิต (Output) ต่อจากนั้น
องค์การต้องได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือน าผลผลิตที่องค์การได้ด าเนินการไปแล้ว มา
ปรับปรุง แก้ไขการท างานขององค์การให้ดีขึ้น  

อัมพร ธ ารงลักษณ์19 ตามทฤษฎีนี้องค์การยังมีคุณลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม กล่าวคือ 
องค์การมีอาณาเขตของตนและองค์การมีความตื่นตัวต่อการติดต่อกับสภาพแวดล้อมภายนอก
ตลอดเวลา และองค์การสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการด าเนินกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการทั้งภายในและภายนอกองค์การได้เสมอ รวมถึงการที่องค์การทั้งหลายจะมี
การคิดหากลยุทธ์ในลักษณะต่างๆ เพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์จาก
ปัจจัยน าเข้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์การต้องการ การด าเนินงานขององค์การจึงเป็นเหมือนวงจรที่
ไม่มีวันหยุดอยู่กับท่ี ต้องด าเนินไปตลอดเวลา กระบวนการเหล่านี้สามารถสรุปได้ดังภาพ 

 

                                           
17 อัมพร ธ ารงลักษณ์, องค์การ: ทฤษฎี โครงสร้าง และการออกแบบ , พิมพ์ครั้งที่ 2, 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), 17. 
18 เรื่องเดียวกัน, 17. 
19 เรื่องเดียวกัน, 17. 
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ภาพที่ 2.1 ภาพแสดงตัวแบบทฤษฎีระบบทั่วไป 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ การประเมินประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ของส านัก
การศึกษา ผู้วิจัยได้เลือกแนวทางการประเมินเชิงระบบ คือ เนื่องด้วยมีความเหมาะสมกับกลุ่ม
ประชากรที่ผู้วิจัยเลือกศึกษา และเป็นเรื่องของกระบวนการด าเนินงานภายในขององค์การ ในส่วน
ของแนวทางการบรรลุเป้าหมาย เป็นแนวทางที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานโดยให้ความส าคัญกับ
เป้าหมายอย่างเดียว ในส่วนอีก 2 ทางแนวทางเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกองค์การซึ่งอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ 

ผู้ศึกษาได้น าเกณฑ์จากตัวแปรการวัดประสิทธิผลข้างต้น ในตัวแปรที่ 16 การวางแผน
และการก าหนดเป้าหมาย (Planning and Goal Setting) โดยใช้เกณฑ์ระยะเวลาการปฏิบัติงานการ
คลังของกรุงเทพมหานคร20 มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเพ่ือก าหนดตัวแปรส าหรับการศึกษาครั้งนี้  

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

 
สมยศ นาวีการ21 กล่าวว่า การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง ชุดของหน้าที่

ต่างๆ (A Set of Functions) ที่ก าหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) 
หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า (Cost-Effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิผล (Effective) นั้นหมายถึง การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (Right Decision) และมีการ
ปฏิบัติการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนั้นผลส าเร็จของการบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมีทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กัน 

                                           
20 กรุงเทพมหานคร ส านักการคลัง, กระบวนการบริหารการคลัง, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: 

ส านักการคลัง, 2558), 18. 
21 สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองค์กร, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ 

1991, 2546), 15. 

ข้อมูลย้อนกลับ  

(Feedback) 

สภาพแวดล้อม 

(Environment) 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการแปรสภาพ ปัจจัยน าออก 
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วิรัช นิภาวรรณ22 ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงาน ภาคเอกชน
หมายถึงของหน่วยงาน หรือบุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ 
เช่น การบริหารนโยบาย (Policy) การบริหารอ านาจหน้าที่ (Authority) การ บริหารคุณธรรม 
(Morality) การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม (Society) การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การ ประสานงาน 
(Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting)  

วรากร สังข์วงษา23 การบริหารการจัดการ หมายถึง กิจกรรมในการบริหารทรัพยากร 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ร่วมกัน โดยเน้นที่การก าหนดนโยบาย 
การร่วมประสานงาน และการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ สรุปหลักการบริหารจัดการ 
คือ หลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นหลักการ โดยมิใช่หลักการที่เป็นรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็น
หลักการท างานซึ่งหากมีการน ามาใช้เพ่ือการบริหารงานแล้วจะเกิดความเชื่อมั่นว่าจะน ามาซึ่งผลลัพธ์
ที่ดีที่สุด หรือ อีกนัยหนึ่ง การบริหารจัดการ คือ (1) การด าเนินงาน การปฏิบัติงาน แนวทาง 
(Guideline) วิธีการ (Method) หรือมรรควิธี (Means) ใดๆ (2) ที่หน่วยงานของรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่
ของรัฐน ามาใช้ในการบริหารราชการหรือปฏิบัติงาน (3) ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ (4) เพ่ือน าไปสู่
จุดหมายปลายทาง (End หรือ Goal) หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น มี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าไปสู่จุดหมายปลายทางเบื้องต้น (Primary Goal) คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการ หรือช่วยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการให้เป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิม หรือมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุด (Ultimate Goal) คือ การพัฒนาประเทศที่
ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน เป็นต้น  

ติน ปรัชญพฤทธิ์24 ได้เสนอกรอบแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมในบริบทขององค์การ
และสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมขององค์การและพนักงาน อันจะส่งผล
กระทบโดยตรงกับประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์การ ประกอบด้วย 1. วัฒนธรรมองค์การ 2. 

                                           
22 วิรัช นิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

และหน่วยงานของรัฐ (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2548), 5. 
23 วรากร สังข์วงษา, “ประสิทธิผลการบริหารจัดการองค์การด้านงานผังเมือง: กรณีศึกษา

องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา,” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2553), 22. 

24 ติน ปรัชญพฤทธิ์, ทฤษฎีองค์การ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2542), 65. 
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นโยบาย และกลยุทธ์ขององค์การ  3. โครงสร้างการบริหาร 4. กระบวนการและเทคโนโลยี 5. 
ทรัพยากรการบริหาร 6. สมรรถนะ และความสามารถทางการบริหาร  

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์25 อธิบายถึงงานของ Peters & Waterman ซึ่งได้ท าการศึกษาวิจัย
ถึงความส าเร็จในการจัดการธุรกิจและพบว่าความส าเร็จในการจัดการธุรกิจพบได้ในบริษัทที่เป็นเลิศ 
(Excellent Company) ซึ่งมีรูปแบบของการบริหารจัดการที่ประกอบด้วย 7S’s ได้แก่ Strategy, 
Structure ซึ่งถือเป็น Hardware หรือเป็นตัวแปรที่มองเห็นได้ ส่วนอีก 5S’s ได้แก่ Style, Staff, 
Skills, Shared-value, System ถือว่า เป็น Software หรือตัวแปรที่มองเห็นไม่ชัดเจน ดังนั้นการ
บริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จจึงต้องใช้ทั้ง Hardware และ Software ควบคู่กัน  

2.3.1 แนวคิดแบบจ าลอง 7-S ของแมคคินซีย์ (McKinsey 7-S Framework)  
บริษัทแมคคินซียเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกามี

ความสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมฤทธิผลการบริหารของบริษัทธุรกิจจ านวน 62 บริษัท เพ่ือวิเคราะห์
ถึงปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทเหล่านั้น ประสบความส าเร็จโดยได้ท าการศึกษาในปี ค.ศ. 1977 พบว่า
แนวความคิดในการท าให้องค์กรประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดอย่างน้อยที่สุด 7 ตัว คือ โครงสร้าง กลยุทธ์ ระบบปฏิบัติงาน บุคลากร แบบการ
บริหาร ทักษะและค่านิยมร่วม ซึ่งตัวแปรทั้ง 7 ตัวที่กล่าวข้างต้นจะมีความสัมพันธ์กัน  

กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง
ที่จะช่วยให้ผู้บริหารตอบค าถามที่ส าคัญ เช่น องค์กรอยูที่ไหนในขณะนี้ องค์กรมีเป้าหมายอยู่ที่ไหน 
พันธกิจขององค์กรคืออะไร พันธกิจขององค์กรควรจะเป็นอะไร และใครเป็นผู้รับบริการขององค์กร 
การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งการบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กรก าหนดและ
พัฒนา ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันขึ้นมาได้ และเป็นแนวทางที่บุคคลภายในองค์กรรู ว่าจะใช้ความ
พยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จ 

โครงสร้างองค์กร (Structure) โครงสร้างที่ได้ตั้งขึ้นตามกระบวนการหรือหน้าที่
ของงาน โดยมีการรับบุคลากรให้เข้ามาท างานร่วมกันในฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ ตั้งไว้
หรือหมายถึงการจัดระบบระเบียบให้กับบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพ่ือน าไปสู่ เป้าหมายที่วางไว้ 
เนื่องจากองค์กรในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ การจัดองค์กรที่ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งในหน้าที่ช่วยให้บุคลากรไดทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ 
มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็วองค์ประกอบของโครงสร้างองค์การ สามารถแบ่งออกเป็นข้อย่อยๆ ได้หลาย
ประการ ดังนี้ 

                                           
25 ศิริวรรณ เสรีรัตน์, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ: ธรรมสาร, 2545), 614-616. 
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1. สายการบังคับบัญชา เป็นความสัมพันธ์ตามล าดับชั้นระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละองค์กร ที่แสดงให้ทราบว่าสัมพันธภาพและการติดต่อสื่อสารเป็นลักษณะใด 
มีการควบคุม และความรับผิดชอบ อันส่งผลให้ทราบถึงบทบาทการท างานของหน่วยงานและความมี
ประสิทธิภาพขององค์กรไดอย่างดีและบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

2. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการมอบหมายงานอย่างเป็นกิจลักษณะ
และจัดให้มีการประสานงานอย่างเป็นระบบ 

3. การก าหนดลักษณะของงานในองค์กรอย่างชัดเจน และความรับผิดชอบของ
บุคคลไม่ให้เกิดซ้ าซ้อนและก้าวก่ายกัน 

4. การยืดหยุ่นโดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับธรรมชาติของงานที่มี
การเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ระบบการปฏิบัติงาน (System) ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ นอกจากการจัดโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว การ
จัดระบบการท างาน (Working System) ก็มีความส าคัญยิ่งอาทิ ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/ 
Financial System) ระบบพัสดุ (Supply System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology System) ระบบการติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/ Evaluation System) ฯลฯ 

บุคลากร (Staff) ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงาน
ขององค์กร องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือไม่ สวนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource  Management) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความ
ต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรนั้น ควรมีการวิเคราะห์ที่อยู่บน
พ้ืนฐานของกลยุทธ์องค์การที่เป็นสิ่งก าหนดทิศทางที่องค์การจะด าเนินไปให้ถึง ซึ่งจะเป็นผลให้
กระบวนการก าหนดคุณลักษณะและการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรไดอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นองค์กรที่
ประสบความส าเร็จจะต้องมีบุคลากรที่มีองค์ประกอบดังนี้ มีความสามารถมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณงาน ไดรับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี รวมถึงความอิสระในการท างานและพนักงานหรือบุคลากร
ในองค์กรเป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ทักษะ ความรู้ความสามารถ (Skill) ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคล
ในองค์การสามารถแยกทักษะออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ ทักษะด้านงานอาชีพ (Occupational Skills) 
เป็นทักษะที่จะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ได้ตามหน้าที่และลักษณะงานที่
รับผิดชอบ เช่น ด้านการเงิน ด้านบุคคลซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานการศึกษาหรือได้รับการอบรมเพ่ิมเติม อีก
ด้านหนึ่งเป็นทักษะความถนัดหรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and Special Talents) ทักษะ
ส่วนนี้อาจเป็นความสามารถท่ีท าให้บุคลากรหรือพนักงานนั้นๆ โดดเด่นกว่าคนอื่น ส่งผลให้มีผลงานที่
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ดี กว่าและเจริญกาวหน้าในหน้าที่การงานไดรวดเร็ว ซึ่งองค์การต้องมุ่งเน้นในทั้ง 2 ความสามารถไป
ควบคู่กัน 

รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารเช่น การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจและการเป็นผู้น า ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร พบว่าความเป็นผู้น าขององค์กรจะมีบทบาทที่ส าคัญต่อความส าเร็จ
หรือล้มเหลวขององค์กรผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะต้องวางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการ
เชื่อมโยงระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดข้ึน 

ค่านยิมร่วม (Shared values) ค่านยิมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิก
ขององค์กรที่ได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหารและวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหาร
ภายในองค์กร หรืออาจเรียกว่า วัฒนธรรมองค์กร รากฐานของวัฒนธรรมองค์กรก็คือความเชื่อ 
ค่านิยมที่สร้างรากฐานทางปรัชญาเพ่ือทิศทางขององค์กรโดยทั่วไปแล้วความเชื่อจะสะท้อนให้เห็นถึง
บุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารระดับสูง ต่อมาความเชื่อเหล่านั้นจะก าหนดบรรทัด
ฐาน เป็นพฤติกรรมประจ าวันขึ้นมาภายในองค์กร เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูกยอมรับทั่วทั้งองค์กร
และบุคลากรกระท าตามค่านิยมเหล่านั้นแล้วองค์กรก็จะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนอกจากนี้ สมยศ นาวี
การ26 ได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมองค์กรสามารถเป็นจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และสามารถท าให้องค์กร
ประสบความส าเร็จ ถ้าวัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรที่จะบรรลุผลส าเร็จ 
หรือองค์กรสนับสนุนหรือมีการสร้างวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็จะ
กลายเป็นจุดอ่อนถ้ามีวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายเปรียบเสมือนดาบสองคม 

โดยในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิด 7-S ของแมคคินซีย์ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ถึงปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลให้องค์กรประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย ระบบปฏิบัติงาน บุคลากร 
รูปแบบการบริหารจัดการทักษะความรู้ความสามารถ และค่านิยมร่วม เนื่องจากเป็นการศึกษาถึงการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร จะท าให้สามารถรับรู้ถึงปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ในหลายๆ ด้าน โดยน ามาดัดแปลงกับแนวคิดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่น าเรื่องของ
โครงสร้างองค์กร มาประกอบเนื่องจากของโครงสร้างของส านักการศึกษา มีโครงสร้างที่ชัดเจนตาม
พระราชบัญญัติการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ซึ่งเป็นเรื่องยากและอยู่นอกเหนือ
อ านาจหน้าที่ของส านักการศึกษาในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และในเรื่องของกลยุทธ์ เนื่องจากกลยุทธ์
ต้องก าหนดให้สอดคล้องตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของ
ส านักการศึกษา ซึ่งในส่วนของส านักการศึกษาไม่ได้ก าหนดกลยุทธ์ในส่วนของการเบิกจ่ายหรือในเรื่อง

                                           
26 สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2544), 180-181. 
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ของการบริหารจัดการไว้ โดยรูปแบบกลยุทธ์เน้นไปในเรื่องของการศึกษาและการส่ งเสริมการเรียน
การสอนในด้านต่างๆ และผู้วิจัยต้องการศึกษาใน 5 ปัจจัยที่ได้กล่าวมาซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน  

2.3.2 แนวคิดการรื้อปรับระบบ (Re-engineering) 
การรื้อปรับระบบ (Re-engineering)27 ได้ถูกน ามาใช้โดยนักวิชาการกลุ่มหนึ่งได้

เสนอความคิดเห็นว่าค าตอบที่จะบรรลุเป้าหมายส าหรับองค์การธุรกิจที่ต้องการปรับตัว การรื้อปรับ
ระบบเป็นทฤษฎีใหม่ที่กลุ่มองค์การธุรกิจในสหรัฐอเมริกายืนยันว่า เป็นวิธีเดียวที่ เหมาะสมกับการ
แข่งขันทะลุทะลวงไปยังโลกแห่งโลกาภิวัฒน์ อันไร้พรมแดนของการแข่งขันอย่างเสรีในปัจจุบัน 
Michael Hammerand James Champy ได้นิยามอย่างเป็นทางการของค าว่า “REENGINEERING” 
ไว้ในหนังสือ “รีเอ็นจิเนียริ่ง เดอะ คอร์ปอเรชั่น” ว่า รีเอ็นจิเนียริ่ง (Re-engineering) หมายถึง การ
พิจารณาหลักการพ้ืนฐานและการคิดแบบขึ้นใหม่ชนิดถอนรากถอนโคนของกระบวนการธุรกิจเพ่ือ
บรรลุซึ่งผลลัพธ์ของการปรับปรุงอันยิ่งใหญ่  โดยใช้มาตรวัดผลการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและส าคัญ
ที่สุด ซึ่งได้แก่ ต้นทุน คุณภาพ การบริการและความรวดเร็ว ค านิยามศัพท์ที่เป็นหัวใจหลักสี่ค าด้วยกัน
องค์ประกอบ ประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการ คือ 1.พ้ืนฐาน (Fundamental) 2. ถอนรากถอนโคน 
(Radical) 3. ยิ่งใหญ่ (Dramatic) 4. กระบวนการ (Processes) การถอนรากถอนโคน การออกแบบ
อย่างถอนรากถอนโคน คือการโยนโครงสร้างและกระบวนการเก่าๆ ทิ้งไปให้หมดแล้วสร้างหนทาง
ใหม่ข้ึนมาแทน ไม่ใช่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือปรุงเร้าสร้างขวัญก าลังใจการรื้อปรับระบบไมสนใจ
กับสิ่งที่เป็นอยู่แต่เน้นสิ่งที่ควรเป็น           

วัตถุประสงค์ของการรื้อปรับระบบ (Re-engineering) ใช้เพ่ือยกระดับโครงสร้าง
ขององค์การ ปรับกระบวนการท างาน การไหลของข้อมูล (work flow) ปรับภาพลักษณ์องค์การ และ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและประชาชนมากขึ้น 

ข้อดีและข้อเสียของ Re-engineering 
ข้อดี สามารถลดขั้นตอนท างานได้หลายๆ ช่วง การบังคับบัญชาสั้นลง  ด้าน

อ านาจและความรับผิดชอบท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นก่อให้เกิดการขยายงาน
อย่างเป็นระบบ เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดการประหยัดในการด าเนินการทั้งต้นทุน
ทางตรงและต้นทุนทางอ้อม มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญอันจะน าไปสู่ให้ลูกค้าพึง
พอใจมากขึ้น อีกท้ังเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสามารถท างานได้อย่างเป็นอิสระมากข้ึน 

                                           
27 วิชิต อู่อ้น, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษามหาวิทยาลัย

ศรีประทุม, 2542), 43. 
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ข้อเสีย ท าให้ใช้เงินลงทุนสูง การใช้เวลาในการวิเคราะห์กระบวนการใช้ระยะ
เวลานานเกินไป เกิดแรงต่อต้านจากทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

ขั้นตอนในการท า Re-engineering  
(1) คิดแบบใหม่เพ่ือค้นหารากเหง้าของปัญหา Re-think 
(2) ออกแบบกระบวนการท างานใหม่ Re-design 
(3) น าอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพ่ือตอบสนองงานแบบใหม่ Re-tool 
(4) ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการท างานแบบใหม่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ Re-train 
 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

อรสา จุลสุคนธ์28 ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยความส าเร็จของการใช้งบประมาณ ในการวิจัย
ของนักวิจัยในกรมวิชาการเกษตร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
ของนักวิจัยโดยใช้ 1. การวางแผน 2. การใช้งบประมาณ 3. การบริหารจัดการ งบประมาณ จะส่งผล
ให้เกิดปัจจัยความส าเร็จ การใช้งบประมาณในการวิจัยของนักวิจัยในกรมวิชาการเกษตรจ าแนกได้ 3 
ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยจากนักวิจัย และ 2) ปัจจัยจากกรมวิชาการเกษตรซึ่งให้ทุนการวิจัย 
ประกอบด้วย 3 ปัจจัยย่อยเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ก าหนดนโยบายการ
วิจัยให้ชัดเจน จัดระบบการจัดสรรงบประมาณให้ได้มาตรฐาน จัดระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึง 3) ปัจจัยจากหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่นักวิจัยท างานโดยสนับสนุน
เครื่องมืออุปกรณ์และการใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์ให้นักวิจัยด าเนินงานวิจัยได้ส าเร็จ 

เรืองเดช ศิลมี29 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่
งบประมาณ ส่วนราชการกองทัพอากาศ และเพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณ ส่วนราชการกองทัพอากาศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

                                           
28 อรสา จุลสุคนธ์, “ปัจจัยความส าเร็จของการใช้งบประมาณในการวิจัยของนักวิจัยในกรม

วิชาการเกษตร,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ คณะเกษตร 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), บทคัดย่อ. 

29 เรืองเดช ศิลมี, ”ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของ
เจ้าหน้าที่งบประมาณส่วนราชการกองทัพอากาศ,” (การค้นคว้าอิสระหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2555), 
บทคัดย่อ. 
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การศึกษาครั้งนี้คือเจ้าหน้าที่งบประมาณ ส่วนราชการกองทัพอากาศจ านวน 46 แห่งจ านวน 100 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้สถิติต่างๆ ได้แก่ร้อยละ ความถี่ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่า t (Independent Samples t-
test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และLSD จากการศึกษาพบว่า
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณส่วนราชการกองทัพอากาศ 
คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเงิน การคลัง และงบประมาณ ด้านระบบสารสนเทศ ด้าน
งบประมาณอยู่ในระดับมาก ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ด้านความร่วมมือและประสานงานอยู่
ในระดับปานกลางและจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่งบประมาณส่วนราชการ
กองทัพอากาศที่มีปัจจัยด้านชั้นยศและต าแหน่งแตกต่างกัน ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณ ส่วนราชการกองทัพอากาศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเงิน การคลัง และงบประมาณ จากการ
วิเคราะห์ LSD พบว่า ชั้นยศจ่าอากาศตรี- พันจ่าอากาศเอกและ นาวาอากาศตรี-นาวาอากาศเอก มี
ความแตกต่างกัน ต าแหน่งเสมียนงบประมาณและ นายทหารงบประมาณ มีความแตกต่างกันแนว
ทางการแก้ไขควรส่งเสริมเจ้าหน้าที่งบประมาณส่วนราชการกองทัพอากาศให้ได้รับการฝึกอบรม เพ่ือ
พัฒนาทักษะ สมรรถนะการท างาน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานด้านการเงินการคลัง
และงบประมาณของส่วนราชการ และการใช้งานในระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่งบประมาณส่วนราชการกองทัพอากาศ 

นัยน์ปพร ยุทธนาวา30 ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของการด าเนินงานของงานการเงิน
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานของงานการเงินอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมีประสิทธิภาพสูงที่สุด รองลงมาคือ ความถูกต้องตามระเบียบ ส่วนผลการศึกษาความ
แตกต่างของประสิทธิภาพการด าเนินงานของงานการเงินพบว่า ประสิทธิภาพการด าเนินงานของงาน
การเงินมีความแตกต่างกันตามต าแหน่งงาน ระดับปัจจัยการด าเนินการด้านแรงจูงใจในการท างาน 
ปัจจัยการด าเนินการด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่วนปัจจัยเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และรายได้ต่อเดือนไม่มีผลท าให้ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของงาน
การเงินวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราแตกต่างกัน 

                                           
30 นัยน์ปพร ยุทธนาวา, “ประสิทธิภาพการด าเนินงานของงานการเงิน,” (การค้นคว้าอิสระ

หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554), บทคัดย่อ. 
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นงรัก อยู่คง31 ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า สมรรถนะบุคลากรด้านความรู้ การฝึกอบรมเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับพนักงานที่ดีที่สุด มีระดับความเห็นด้วยมากที่สุด ในระดับเห็นด้วยมาก จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.0 และพนักงานขาดความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบกฎหมายท าให้การปฏิบัติงาน
เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย มีระดับความเห็นมากที่สุด ในระดับเห็นด้วยมาก จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อย
ละ 64.0 สมรรถนะบุคลากรด้านทักษะ บุคคลที่มีหน้าที่การงานต่างกันท าให้พ้ืนฐานความรู้ความ
เข้าใจต่างกันไปด้วย มีระดับความเห็นมากที่สุด ในระดับเห็นด้วยมาก จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.0 และความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ท างานสร้างเกิดทักษะที่ดีในการท างานได้ มีระดับความเห็น
มากท่ีสุด ในระดับเห็นด้วยมาก จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 สมรรถนะบุคลากรด้านแรงจูงใจ 
การให้ขั้นเงินเดือนขั้นพิเศษสามารถสร้างแรงกระตุ้นในการท างานได้ดี มีระดับความเห็นมากที่สุด ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และการให้เงินโบนัสสามารถสร้าง
แรงจูงใจที่ดีในการท างานดี มีระดับความเห็นด้วยมากท่ีสุด ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.0 สมรรถนะบุคลากรด้านความรับผิดชอบ การมอบหมายงานที่ชัดเจน สร้างความ
รับผิดชอบให้กับพนักงานได้ดี มีระดับความเห็นด้วยมากที่สุด ในระดับเห็นด้วยมาก จ านวน 34 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.0 และการกระจายอ านาจสั่งการ ท าให้พนักงานรู้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบได้
ชัดเจน มีระดับความเห็นมากที่สุด ในระดับเห็นด้วยมาก จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0   

วราภรณ์  ศรีพะเนิน32 ได้ศึกษาเรื่อง การส ารวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง กรณีศึกษา เทศบาลในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอท่า
มะกา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า พนักงานภายในกองคลัง ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีรายได้ตั้งแต่ 7,001 - 12,000 บาท พนักงานส่วนใหญ่ มี
ระยะเวลา ในการปฏิบัติงานในกองคลังมา 2- 6 ปีและส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในงานการเงินและความ

                                           
31 นงรัก อยู่คง, “ประสิทธิภาพการบริหารงานการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย,” (วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 
2553), บทคัดย่อ. 

32 วราภรณ์ ศรีพะเนิน, “การส ารวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง: กรณีศึกษาเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,” (การค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550), บทคัดย่อ. 
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พร้อมในระดับมาก ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีและด้านงบประมาณ มีความพร้อมอยู่ในระดับ
ปานกลางการบริหารภายในกองคลังโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในด้านการจัดห างบประมาณ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ ด้านรายงาน และด้านการจัดองค์การมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ประสิทธิภาพการบริหาร
งาน ภายในกองคลังของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ในด้านการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและความรู้ความสามารถ ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงานคลังของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอท่ามะกา 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมพบว่า ความคิดเห็นการบริหารงานคลังโดยรวม มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงานคลังของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอท่ามะกา 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร้อยละ 52.90  

สรศักดิ์  วจีสัตย์33 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามแผนและ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่” 
พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามแผน และ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความพึงพอใจ ต่อ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง แต่องค์การบริหารส่วนต าบลยังคงต้องแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนใน
พ้ืนที่ให้มากขึ้น และต้องสร้างความเข็มแข็งให้ประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ น าปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงมาก าหนดแผนงาน/โครงการ โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐหรือ
องค์กรใดๆ  

 
 
 
 
 
 

                                           
33 สรศักดิ์ วจีสัตย์, “ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่,” (การค้นคว้าอิสระหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการเมืองและการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547), 
บทคัดย่อ. 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยภายในที่มีผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจ าปีของส านักการศึกษา” ในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยศึกษา
จากเอกสาร กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับสั่งการที่เกี่ยวข้อง ส่วนการศึกษาปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อ
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามที่ได้จากแนวคิดทฤษฎีเป็น
แนวทางในการสร้างค าถามในแบบสอบถามซึ่งเป็นค าถามปลายปิดและปลายเปิด เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี  โดยผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการ
ด าเนินงานวิจัยดังนี้ 

3.1 ข้อมูลทั่วไปส านักการศึกษา 
3.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
3.3 กรอบแนวคิด 
3.4 นิยามเชิงปฏิบัติการ 
3.5 ประชากร 
3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.7 วิธีการรวบรวมข้อมูล 
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ข้อมูลทั่วไปและโครงสร้างของส านักการศึกษา1 
 

3.1.1 ข้อมูลทั่วไปของส านักการศึกษา  
ส านักการศึกษา หรือ (สนศ.) ชื่อภาษาอังกฤษ Department of Education 

Bangkok Metropolitan Administration เป็นส่วนราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่
ในการจัดการศึกษาตั่งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2515 ปัจจุบันการจัดการศึกษากรุงเทพมหานครเป็น
อ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 89 (21) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 โดยมีการจัดการศึกษาหลาย

                                           
1 กรุงเทพมหานคร ส านักการศึกษา, แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2559 (กรุงเทพฯ: 

ส านักการศึกษา, 2559), 5. 
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ระดับและหลายรูปแบบ ดังนี้ การจัด การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบาย
เป้าหมาย การจัดท าและพัฒนาแผนการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาในระบบอย่างมี
คุณภาพ  ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศด้าน
การศึกษา ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจ านวน 437 โรงเรียน 
กระจายในพื้นที่ 50 ส านักงานเขต ทั่วกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยนักเรียน 294,266 คน แบ่งเป็น
ระดับอนุบาลศึกษาจ านวน 50,623 คน ระดับประถมศึกษาจ านวน 206,409 คน มัธยมศึกษาตอนต้น
จ านวน 34,225 คน มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 3,009 คน นักเรียนร่วม (เด็กพิเศษ) จ านวน 
3,393 คน ข้าราชการครู 14,647 คนโดยส่วนราชการภายในที่รับผิดชอบแบ่งเป็น 7 ส่วนราชการ 
ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงาน
ยุทธศาสตร์การศึกษา กองเทคโนโลยี เ พ่ือการเรียนการสอน และกองพัฒนาข้าราชการครู
กรุงเทพมหานครส านักการศึกษา มีอัตราก าลังรวมตามโครงสร้างหน่วยงานจ านวน 344 ต าแหน่ง ใน
ปัจจุบันมีบุคลากรครองต าแหน่ง จ าแนกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 264 ต าแหน่ง 
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคคลากรการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) 58 ต าแหน่ง รวมมีอัตราก าลัง
อยู่ทั้งสิ้น 322 ต าแหน่ง        

3.1.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) “ส านักการศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพมาตรฐานก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน” 

3..1.1.2  พันธกิจ (Mission)  ส านักการศึกษากรุงเทพมหานครมีพันธกิจ 4 ข้อ คือ 
1.  เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มี

คุณภาพ  มีคุณธรรม และความโปร่งใส เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับชาติ และ
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

2.  พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านคุณวุฒิ คุณธรรม 
ความรู้ และทักษะในการบริหาร การจัดการความรู้ โดยเน้นความเป็นเอกภาพด้านนโยบายและมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติงาน 

3.  จัดการศึกษาโดยให้สังคมมีส่วนร่วมทั้งของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรเอกชนอ่ืน  ๆ

4.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
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3.1.1.3 โครงสร้างองค์การบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร2 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 

ระบบบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานครจัดในลักษณะของสายการบังคับบัญชาซึ่งมี

ผู้บริหาร คือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตและโรงเรียน 

ตามล าดับ โดยมีส านักการศึกษาเป็นฝ่ายอ านวยการหรือหน่วยงานที่ปรึกษาส่งเสริมสนับสนุนในระดับ

กรุงเทพมหานคร และด าเนินการตามนโยบายการศึกษา และฝ่ายการศึกษาเป็นส่วนราชการที่ท า

หน้าที่เช่นเดียวกันในระดับส านักงานเขต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 3.1 โครงสร้างองค์การบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

                                           
2 กรุงเทพมหานคร ส านักการศึกษา, รายงานการจัดการศึกษาปี2559 (กรุงเทพฯ: ส านัก

การศึกษา, 2559), 7. 
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3.1.1.4 โครงสร้างภายในส่วนราชการของส านักการศึกษา3 
                ส านักการศึกษามีส่วนราชการภายใน 7 ส่วนราชการประกอบด้วย 

ส านักงานเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง หน่วยศึกษานิเทศก์ กองพัฒนาข้าราชการครู 
ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา และกองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ท าหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่
ที่รับผิดชอบตามข้างต้น และให้ส านักงานเขต-บริหารจัดการโรงเรียนในแต่ละพ้ืนที่โดยจะควบคุมดูแล 
และก ากับสั่งการ โดยหน้าที่ของหน่วยงานภายในมีดังนี้ 

(1) ส านักงานเลขานุการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสาร
บรรณและธุรการทั่วไปของส านักการศึกษา งานช่วยอ านวยการและเลขานุการ การบริหารงานบุคคล
และงานด้านสวัสดิการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้าง งานนิติกรรมสัญญา งาน
สิทธินักเรียน งานบริหารศูนย์สิทธิเด็กนักเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ การประชาสัมพันธ์ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร การบริหารงานก่อสร้าง การบริหารสินทรัพย์ส่วนกลางของส านักงาน  กิจกรรมพิเศษ
และงานที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(2) กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านบรรจุ 
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ การโอน ย้าย การขอกลับบรรจุ การเลื่อนต าแหน่งและระดับเงินเดือนการ
วางแผนก าลังคน การปรับปรุงส่วนราชการ การจัดท าแผนอัตราก าลัง การก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
ข้าราชการครูกรุงเทพฯ สายงานนิเทศการศึกษาและสายงานการสอนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น   การ
ประเมินบุคคล และผลงานทางวิชาการ ของข้าราชการกรุงเทพฯ สามัญ การด าเนินการทางวินัย การ
จัดท างบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาล และงบประมาณกรุงเทพมหานคร การจัดบัญชีถือ
จ่ายอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง การด าเนินการเก่ียวกับการสอบแข่งขันครู 

(3) กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการคลัง 
ตรวจสอบฎีกาทุกหมวดรายจ่ายของเงินอุดหนุนรัฐบาล เงินกรุง เทพมหานคร เงินงบประมาณของ
โรงเรียนและส านักการศึกษา ควบคุมการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ด้านงบประมาณของ กทม. การ
ด าเนินงานด้านบ าเหน็จข้าราชการครู กทม.ข้าราชการและลูกจ้างของส านักการศึกษา ร่างค าขอ
งบประมาณรายปี ประสานงานด้านเงินอุดหนุนรัฐบาลและกรมบัญชีกลาง รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดท าพัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ ให้โรงเรียนในสังกัดของ กทม. 

(4) หน่วยศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการด้าน
วางแผนและพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ รวมทั้งเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหารใน

                                           
3 กรุงเทพมหานคร ส านักการศึกษา, แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2559 (กรุงเทพฯ: 

ส านักการศึกษา, 2559), 5-7. 
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สถานศึกษาให้มีคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรอนุบาล ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาให้มีคุณภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานสนองตอบนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

(5) กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ความต้องการ
ก าหนดและพิจารณาหลักสูตรนโยบายแผนและมาตรฐานในการพัฒนาฝึกอบรมข้าราชการครูฯ การ
จัดการพัฒนาฝึกอบรมตามที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งวิทยฐานะ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ตามนโยบาย ความจ าเป็น และการ
พัฒนาฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้าน การบริหารงานลูกเสือและยุวกาชาด รวมทั้งการติดตามประเมินผล 
อย่างต่อเนื่อง การลาศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน การเดินทาง 

(6) ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดท า
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ก าหนดกรอบแนวทางหลักเกณฑ์ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านนโยบาย
และแผนการศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษาและ ความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ  การ
วิจัยทางการศึกษา งานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ งานด้านการพัฒนามาตรฐาน 

(7) กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่ง เสริม

สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน จัดระบบและควบคุมการ

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเป็นศูนย์กลางในการ

ให้บริการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จัดตั้งศูนย์วิทยบริการ และบริการด้านสื่อการเรียนรู้รูปแบบ

ต่างๆ จัดระบบสารสนเทศด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อ

การเรียนรู้ในโรงเรียน ผลิตและเผยแพร่เอกสารวิชาการด้านเทคโนโลยี 
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ภาพที่ 3.2 โครงสร้างภายในส่วนราชการของส านักการศึกษา 
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3.1.1.5  ลักษณะค่าใช้จ่ายงบประมาณของส านักการศึกษา  

ส านักการศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งจ าแนกได้ 7 

หมวด  ได้แก ่    

(1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า เงินเดือน คือ เงินที่จ่ายให้แก่

ข้าราชการกรุงเทพมหานครทุกประเภท เป็นรายเดือน โดยมีอัตราก าหนดไว้แน่นอนในบัญชีก าหนด

จ านวนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนประจ าปี และรวมตลอด ถึงเงินที่รัฐมนตรีก าหนดให้จ่ายในลักษณะ

เงินเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.)  

เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ เงินเพ่ิมและ

ช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าจ้างประจ า คือ เงินที่จ่ายให้แก่ ลูกจ้างประจ าของกรุงเทพมหานคร ตาม

อัตราและจ านวนที่ได้รับอนุมัติ และรวมตลอดถึงเงินที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจ า เช่น เงินเพ่ิมค่าครอง

ชีพ เป็นต้น     

(2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว คือ เงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวของ
กรุงเทพมหานคร ตามอัตราและจ านวนที่ได้รับอนุมัติ              

(3) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่ าตอบแทน คื อ  เ งิ นที่ จ่ า ยตอบแทนให้ แก่ ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน ให้ แก่

กรุงเทพมหานคร เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็นต้น 
ค่าใช้สอย คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (นอกจากการบริการ 

สาธารณูปโภค) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการและรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 

ค่าวัสดุ คือ รายจ่ายเพ่ือซื้อหรือจ้างท าของซึ่งโดยสภาพย่อมสิ้นเปลือง 
เปลี่ยนหรือสลายตัวในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาเพ่ือการบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น หมึกพิมพ์ เครื่องใช้ส านักงานต่างๆ เป็นต้น    

(4) หมวดค่าสาธารณูปโภค คือ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณปู
โภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์โทรเลข     

(5) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ คือ รายจ่ายเพ่ือซื้อ ปกติมีลักษณะคงทนถาวรมีอายุการใช้ยืน

นาน ตามตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ โต๊ะเก้าอ้ี 
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง คือ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือ 

สิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ่งต่างๆ ซึ่งติดอยู่กับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจาก
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การปรับปรุงที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ เช่น ค่าก่อสร้างอาคารโรงเรียน 
ค่ารื้อถอน หรืออุปกรณ์ท่ีติดตั้งในลักษณะถาวรกับอาคาร   

(6) หมวดเงินอุดหนุน คือ เงินที่จ่ายเพ่ือช่วยเหลือให้ทุนวิจัย  
(7) หมวดรายจ่ายอ่ืน คือ รายจ่ายต่างๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

หนึ่งหมวดใดดังกล่าวข้างต้น เช่น รายจ่ายค้างช าระ ภาษีถอนคืน จ่ายคืนค่าปรับ และเงินค่าใช้จ่าย

โครงการตามนโนบายส่งเสริมการเรียนการสอนเฉพาะด้านต่างๆ เป็นค่าใช้จ่ายที่มีหลายหมวดรวมกัน

แล้วแต่กรณี เป็นต้น  

จากรายละเอียดค่าใช้จ่ายในข้างต้น โดยค่าใช้จ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง

ประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยใน 4 หมวดนี้เป็น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานของส านักการศึกษาเอง แต่ในส่วนของหมวดค่าตอบแทน ฯ นั้น

มีทั้งที่ เป็นค่าใช้จ่ายภายในส านักการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัสดุให้กับโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอีก 3 หมวดส าคัญ คือ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวด

เงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอ่ืน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนและข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครโดยตรง 

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร โดยส านักงบประมาณได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน

ในสังกัดกรุงเทพมหานครด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีในภาพรวมไว้ในอัตราร้อยละ 96 

ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้กับหน่วยงาน และให้เบิกจ่ายเงินในงบลงทุนร้อยละ 874 ของเงินใน

งบลงทุน ซึ่งการก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการบริการในด้านต่างๆ รวมถึง

การบริการด้านการศึกษาได้อย่างเต็มที่และจากผลการด าเนินงานของส านักการศึกษาในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในการบริหารจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ซึ่งวัดค่าในการบริหารจัดการได้จาก

การด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

                                           
4 กรุงเทพมหานคร ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร, การติดตามผลการด าเนินการตาม

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กรุงเทพฯ: ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร, 
2559), 1-5. 



Ref. code: 25595803010643ZVD

36 
  

  

ตารางที่ 3.1 แสดงงบประมาณและการเบิกจ่ายแยกรายหมวดรายจ่ายประจ าปี 2559 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย

งบประมาณ 

โอนคืน/เพิ่ม คิดเป็น

ร้อย 

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 167,989,200 156,619,485.38 -11,369,630 100 

ค่าจ้างชั่วคราว 3,722,000 3,859,433.52 +137,436 100 

ค่าตอบแทนใช้สอยและ

วัสดุ 

66,071,878 57,770,502.67 -5,542,504 95.44 

ค่าสาธารณูปโภค 8,096,800 6,930,252.71 -776,532 94.67 

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

411,973,010 249,913,859.12 -33,572,322 66.04 

เงินอุดหนุน  1,440,000 1,039,000 -401,000 100 

รายจ่ายอ่ืน 1,301,589,612 994,312,542.43 -207,542,986 90.88 

รวม 1,960,882,500 1,487,271,300 -259,067,538 86.40 

ที่มา: ดัดแปลงจากกรุงเทพมหานคร ส านักการศึกษา, รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ระดับหน่วยงานรายการงบประมาณปี 2559 (กรุงเทพฯ: ส านักการศึกษา, 2559), 2. 

 

จากตารางที่ 3.1 พบว่าในรอบปีงบประมาณ 2559 ส านักการศึกษาได้รับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีทั้งสิ้น 1,960,882,500 บาท เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน

และข้าราชการครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งสิน 

1,487,271,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.40 ต่ ากว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 9.6 โดยเมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายใน

หมวดที่เป็นค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนด้านการศึกษาโดยตรงมีเฉพาะหมวดเงินอุดหนุนที่เป็นทุนวิจัยที่มอบให้กับ

ผู้วิจัยด้านการศึกษาที่เบิกจ่ายงบประมาณได้คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนในอีก 3 หมวด คือ หมวดค่าตอบแทนฯ  

เบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ 95.44 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ 66.04 โดย

ในส่วนของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่ ากว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 20.96 ซึ่งส านักการศึกษาไม่

สามารถด าเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่ และไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครได้ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ และหมวดรายจ่ายอ่ืนเบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ 90.88  
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ตารางที่ 3.2  แสดงร้อยละการเบิกจ่ายแยกรายหมวดรายจ่ายประจ าปี 2557-2559 

หมวดรายจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย

ประจ าปี 2557 

ร้อยละการเบิกจ่าย

ประจ าปี 2558 

ร้อยละการเบิกจ่าย

ประจ าปี 2559 

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 99.99 99.91 100 

ค่าจ้างชั่วคราว 100 100 100 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 75.33 77.97 95.44 

ค่าสาธารณูปโภค 99.95 100 94.67 

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 39 34.96 66.04 

เงินอุดหนุน  100 100 100 

รายจ่ายอ่ืน 51.19 79.31 90.88 

รวม 52.22 66.90 86.40 

ที่มา: ดัดแปลงจากกรุงเทพมหานคร ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร, รายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน รายการงบประมาณปี 2555-2559 (กรุงเทพฯ: ส านัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร, 2559), 2-4. 

 
จากตารางที่ 3.2 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557-2559 ของส านักการศึกษาการ

เบิกจ่ายซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีในภาพรวมทั้ง 3 ปีงบประมาณ ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณ

ก าหนดไว้มาตลอดและในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวด

รายจ่ายอ่ืนนั้น ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ก าหนดไว้มาตลอด 3 ปี โดยค่าใช้จ่ายทั้ง 3 

หมวด เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนโดยตรง และเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้อง

มีการจัดหาพัสดุเป็นส่วนมาก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเลือกศึกษา

ขั้นตอนต่างๆ โดยเลือกศึกษาขั้นตอนตั้งแต่การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การขออนุมัติเงินงวด 

การจัดหาพัสดุ (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน การบริหารสัญญา) การตรวจสอบและเบิก

จ่ายเงิน ซึ่งมีข้ันตอนพอสังเขปดังต่อไปนี้ 
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3.2 ขั้นตอนกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ5 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการของภารกิจ ตามอ านาจหน้าที่กรอบ
การบริหารการคลังที่ทุกส่วนราชการในส านักการศึกษาปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้รับบริการทั่วไป รวมถึงเพ่ือ
น ามาใช้บริหารกิจการของส านักการศึกษา สามารถจ าแนกออกเป็นกระบวนการหลักได้ 4 
กระบวนการ ดังนี้ 

1. กระบวนการงบประมาณ 
2. กระบวนการพัสดุ 
3. กระบวนการตรวจสอบ 
4. กระบวนการเงิน  
3.2.1 กระบวนการงบประมาณ  
        หน่วยงานจะต้องมีการด าเนินการในการจัดท างบประมาณรายจ่าย และประมาณ

การรายรับประจ าปีการควบคุมงบประมาณ การขออนุมัติเงินประจ างวด การโอนงบประมาณรายจ่าย 
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการจัดท ารายงานการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยแบ่ง
กระบวนการออกเป็น 4 กระบวนการย่อย ดังนี้ 

(1)  ก ระบวนการจั ดท า งบประมาณ เ ริ่ ม ต้ นจ ากส านั ก งบประมาณ
กรุงเทพมหานครแจ้งปฏิทินงบประมาณ หลักเกณฑ์แนวทางการจัดท างบประมาณ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณระดับส านัก หน่วยงานจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตรวจสอบ และกลั่นกรองเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา บันทึกค าขอตั้งงบประมาณใน
ระบบ MIS จัดพิมพ์ค าขอตั้งงบประมาณ และรวบรวมน าส่งส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร การ
จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือชี้แจงส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ และคณะกรรมการพิจ ารณางบประมาณ สภา
กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย      

(2) กระบวนการย่อยการบริหารงบประมาณ เริ่มต้นจากหน่วยงานรับข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีบันทึกวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย 

                                           
5 กรุงเทพมหานคร ส านักการคลัง, กระบวนการบริหารการคลัง, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: 

ส านักการคลัง, 2558), 2-18. 
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การแจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้ทุกส่วนราชการทราบ การขออนุมัติเงิน
ประจ างวด การโอนงบประมาณรายจ่าย การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย การขออนุมัติ
จัดสรรงบประมาณ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  

(3) กระบวนการย่อยการควบคุมงบประมาณ เริ่มต้นจากหน่วยงานจัดท า
ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบกลางและเงินอุดหนุนรัฐบาล แยกตามแผนงาน งาน 
โครงการ และหมวดรายจ่าย การลงทะเบียนควบคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามที่มีการ
เบิกจ่ายและส่งคืน การตรวจสอบยอดการเบิกจ่ายและยอดเงินคงเหลือระหว่างทะเบียนคุม
งบประมาณรายจ่ายกับระบบ MIS ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

(4) กระบวนการย่อยการติดตามและประเมินผล หน่วยงานต้องจัดท ารายงาน
การใช้จ่ายเงินตามระบบ MIS เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงิน และรายงาน
รายจ่ายตามงบประมาณรายงานรายจ่ายงบกลางประจ าปีส่งกองบัญชีภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ  

3.2.2 กระบวนการพัสดุและวิธีการจัดหาพัสดุ  
        การพัสดุมีขอบเขตการด าเนินการที่เกี่ยวกับการจัดหาและควบคุมพัสดุการ

ควบคุมทรัพย์สิน จ าเป็นต้องพิจารณาด าเนินการ ตั้งแต่การรับหรือการได้มาซึ่งพัสดุการน าไปใช้และ
สุดท้ายคือการเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุการใช้งาน ต้องจ าหน่ายออกจากบัญชีเพ่ือหามาทดแทนใหม่
ต่อไป ซึ่งการบริหารพัสดุจะเกี่ยวพันกับการบริหารต่างๆ หลายด้าน ในแต่ละส่วนราชการต้องให้ผู้มี
ความรู้หรือประสบการณ์ตลอดจนได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะ และนอกจากนั้นต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่พัสดุจ าเป็นต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติพัสดุ โดยในการ
วิจัยครั้งนี้จะกล่าวถึงเฉพาะกระบวนการจัดหาพัสดุ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกระบวนการเบิกจ่าย
โดยตรง กระบวนการจัดหาพัสดุเป็นการจัดหาพัสดุส าหรับทุกส่วนราชการ และตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้อ านวยการส านักโดยวิธีต่างๆ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุฯ ประกอบด้วย 

(1) จัดหาโดยวิธีตกลงราคา เริ่มต้นจากการตรวจสอบงบประมาณ ก าหนด
รายละเอียดวัสดุครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบราคาท้องตลาดหรือราคามาตรฐาน ราคากลาง 
พร้อมเปิดเผยราคากลาง การขอความเห็นชอบ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบเงินประจ างวด ก่อน
ออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การตรวจรับพัสดุการจัดท ารายงานการตรวจรับพัสดุ จัดท าใบขอเบิกพร้อม
รวบรวมเอกสารตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน สิ้นสุดที่การลงทะเบียนควบคุม
พัสดุที่จัดหา 

(2) จัดหาโดยวิธีสอบราคา เริ่มต้นจากการตรวจสอบงบประมาณ ก าหนด
รายละเอียดวัสดุครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบราคาท้องตลาดหรือราคามาตรฐาน ราคากลาง 
พร้อมเปิดเผยราคากลาง การขอความเห็นชอบ การปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคา การส่ง
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ประกาศสอบราคา การแจกจ่ายเอกสารสอบราคา การรับซองสอบราคา การตรวจสอบผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน การเปิดซองสอบราคาการรายงานผลการเปิดซอง การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ตรวจสอบเงินประจ างวด การจัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างหรือการท าสัญญา การวางค้ าประกันสัญญา การ
ตรวจรับพัสดุการจัดท ารายงานการตรวจรับ การจัดท าใบขอเบิก พร้อมรวบรวมเอกสารส่งตรวจสอบ
ความถูกต้อง และอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน สิ้นสุดที่การลงทะเบียนควบคุมพัสดุที่จัดหา  

(3) จัดหาโดยวิธีพิเศษ เริ่มต้นจากการตรวจสอบงบประมาณ การพิจารณาความ
จ าเป็นที่จะต้องจัดหาโดยวิธีพิเศษ ก าหนดรายละเอียดวัสดุครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบราคา
ท้องตลาดหรือราคามาตรฐาน ราคากลาง พร้อมเปิดเผยราคากลาง การขอความเห็นชอบพร้อมตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการด าเนินการติดต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรงให้
มาเสนอราคา จัดท ารายงาน การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง การจัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือการท าสัญญา 
การวางค้ าประกันสัญญา การตรวจรับพัสดุการจัดท ารายงานการตรวจรับ การจัดท าใบขอเบิก พร้อม
รวบรวมเอกสารส่งตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน สิ้นสุดที่การลงทะเบียนควบคุมพัสดุ
ที่จัดหา   

(4) จัดหาโดยวิธีกรณีพิเศษ เริ่มต้นจากการตรวจสอบงบประมาณ ก าหนด
รายละเอียดวัสดุครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบราคาท้องตลาดหรือราคามาตรฐาน ราคากลาง 
พร้อมเปิดเผยราคากลาง การพิจารณาใช้วิธีจัดหาโดยวิธีกรณีพิเศษ ด าเนินการขอความเห็นชอบ 
ติดต่อส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ให้เสนอราคาตามเงื่อนไข การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ตรวจสอบเงิน
ประจ างวด ตอบตกลง แจ้งเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้า(ถ้ามี) พร้อมแจ้งก าหนดส่งมอบงา น 
ก าหนดค่าปรับ การจัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างหรือการท าสัญญา การตรวจรับพัสดุการจัดท ารายงานการ
ตรวจรับ การจัดท าใบขอเบิก พร้อมรวบรวมเอกสารส่งตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติฎีกาเบิก
จ่ายเงิน สิ้นสุดที่การลงทะเบียนควบคุมพัสดุที่จัดหา 

(5) จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มต้นจากการตรวจสอบ

งบประมาณ แต่งตั้งกรรมการ TOR จัดท าร่าง TOR ก าหนดรายละเอียด ตรวจสอบราคากลาง ขอ

ความเห็นชอบ TOR ลงประกาศ TOR พร้อมเปิดเผยราคากลาง อนุมัติ TOR เพ่ือน าไปใช้ในการจัดซื้อ

จัดจ้างด าเนินการขอความเห็นชอบ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การ

เผยแพร่ประกาศ รับเอกสาร รับหลักประกันซอง การก าหนดราคาเริ่มต้นการประมูล การรับซอง

เทคนิค การตรวจสอบหลักฐาน การแจ้งผลผู้เสนอราคาการพิจารณากรณีมีการอุทธรณ์การคัดเลือก

ผู้ให้บริการตลาดกลางการก าหนดวันเสนอราคา การแจ้งนัดหมาย วัน เวลา สถานที่เสนอราคา การ

แจ้งตลาดกลางเตรียมการเตรียมระบบก าหนด Username และ Password ของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
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การด าเนินการประมูลของตลาดกลาง การยืนยันราคาสุดท้าย การประชุมพิจารณารับราคาของ

คณะกรรมการประมูลฯ พร้อมจัดท ารายงานผู้มีอ านาจสั่งซื้อ/สั่งจ้าง การแจ้งผลการพิจารณารับราคา

ผู้ประมูลได้การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง การจัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือการท าสัญญา การวางค้ า

ประกันสัญญา การตรวจรับพัสดุการจัดท ารายงานการตรวจรับ การจัดท าใบขอเบิก พร้อมรวบรวม

เอกสารส่งตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน สิ้นสุดที่การลงทะเบียนควบคุมพัสดุที่

จัดหา 

การก าหนดคุณลักษณะรายละเอียดเนื้องาน หรือวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การก าหนด TOR ด าเนินการโดยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้มีอ านาจอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นทั้งบุคลากรของ

ส านักการศึกษาหรือจากหน่วยงานอ่ืน โดยอาจเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในพัสดุที่จัดหา หรือผู้ที่ได้รับพัสดุ

นั้น แล้วแต่กรณี โดยคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดต่างๆ จะปฏิบัติหน้าที่คล้ายกัน แต่มีชื่อเรียกแตกต่าง

กัน โดยขึ้นอยู่กับวิธีการจัดหา ซึ่งแต่ละวิธีมีขอบเขตของงานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพัสดุที่จัดหา หรือ

หน่วยงานที่ได้รับพัสดุนั้นด้วย แต่มี 2 กรณีที่ต้องเผยแพร่สาธารณะในการหาผู้เสนอราคา คือ วิธีสอบราคา 

และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2.3 กระบวนการตรวจสอบ  
        การตรวจสอบเอกสารการขอเบิกจ่ายเงิน มีขอบเขตการด าเนินการในการ

ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบิกเงินให้ถูกต้องตามระเบียบกรุงเทพมหานครและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณภายในเวลาที่ก าหนด โดยแบ่งกระบวนการออกเป็นตามลักษณะ
งบประมาณและหมวดรายจ่าย โดยเริ่มจากการรับเอกสารประกอบการเบิกของทุกส่วนราชการใน
ส านักตรวจสอบความถูกต้องของใบส าคัญจ่ายเงิน และหนังสืออนุมัติให้เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุและระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ก่อนเสนออนุมัติฎีกาและจัดท างบเดือน 

3.2.4 กระบวนการการเงิน  
        กระบวนการเงินมีขอบเขตการด าเนินการในการรับ-จ่ายเงินให้ถูกต้อง สะดวก

รวดเร็วตรงตามเวลาที่ก าหนด และได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ.2555 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานและกรุงเทพมหานคร โดยการจ่ายเงิน จะเริ่มตั้งแต่การรับใบโอนเงินจากระบบ MIS น า
ส าเนาฎีกา พร้อมเอกสารประกอบฎีกาที่ได้รับการโอนเงินมาเตรียมจ่ายในทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค , 
เขียนเช็คสั่งจ่าย, เตรียมจ่ายในระบบ MIS, ตัดจ่ายในระบบ MIS, ออกใบเสร็จภาษีหัก ณ ที่จ่าย น า
จ่ายตามข้อผูกพันของสัญญารับใบเสร็จรับเงินพร้อมใบก ากับภาษี (ถ้ามี) และสิ้นสุดด้วยการส่งส าเนา
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หน้าฎีกาให้เจ้าหน้าที่บัญชีและจัดท างบเดือนส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่งคืนฎีกาที่จ่ายเงินแล้วให้
หน่วยงานผู้เบิก 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 แสดงขั้นตอนกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณพอสังเขป 
 

กองคลังด าเนินการตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง  และจัดท าฎกีาการเบิกจ่ายเสนอผู้มี
อ านาจอนุมัติและส่งเรื่องให้ส านักงบประมาณโอนเงินเข้าระบบ 

 

ตรวจสอบงบประมาณและด าเนินการจัดหาวสัดโุดยวิธีตา่งๆ  
ด าเนินการบริหารสญัญาจนสิ้นสดุตามข้อบัญญัติพัสดุฯ และ
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง และท าเรื่องเบิกจ่ายเงินส่งกองคลัง 

 

สนศ. รับข้อบัญญัติงบประมาณ  หน่วยงานรับเรื่องและ
ด าเนินการตั้งเรื่องขออนุมัติเงินงวดตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานประมาณและแผนการด าเนินการของแต่ละหน่วยงาน 

สนศ. ด าเนินการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามปฏิทิน
งบประมาณของส านักงบประมาณ  เพื่อเสนอปลัดฯและผู้ว่าฯ 
ตามล าดับเพื่อพิจารณาเสนอต่อสภา กทม. ก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณอย่างน้อย  90 วัน 

จัดหาพัสด ุ

ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย 

จัดท างบประมาณ
รายจ่าย 

ตรวจสอบ 

จ่ายเงิน 

ส่งใบโอนจากส านักงบประมาณ  ด าเนินการเขียนเช็คสั่งจ่ายให้
ผู้มีอ านาจลงนามและด าเนินการจา่ยเงินให้กับเจ้าหนี ้

 จบกระบานการ 
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3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ประสิทธิผลองค์การและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ดังกล่าว รวมถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักการศึกษาเพ่ือน ามาก าหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจัย เรื่อง ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี
ของส านักการศึกษา ดังนี้    

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
  

 
 
 
  
ภาพที่ 3.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
3.4 ค านิยามเชิงปฏิบัติการ 

 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยภายในที่มีผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปีของส านักการศึกษา” ในครั้งนี้เป็นเรื่องจ าเพาะเจาะจง ซึ่งมีนิยามเชิงปฏิบัติการตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังต่อไปนี้ 

ระบบปฏิบัติงาน หมายถึง ระบบการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยกระบวนการจัดหาพัสดุ 
ระบบสารสนเทศ ควบคุมงบประมาณ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ทักษะ ความรู้ความสามารถ หมายถึง ทักษะด้านอาชีพหรือต าแหน่ง เช่นงานธุรการ 
งานพัสดุ งานบัญชีและการเงิน และทักษะความถนัดพิเศษ 

รูปแบบการบริหารจัดการ หมายถึง บทบาทหน้าที่และพฤติกรรมในการบริหารงานของ
ผู้บริหาร 

- ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของส านักการศึกษา 

(สามารถด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ 
ของการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม
เกณฑ์กระบวนการบริหารการคลัง
ก าหนดไว้) 

1. ระบบปฏิบัติงาน 
2. ทกัษะ ความรู้ความสามารถ 
3. รูปแบบการบริหารจัดการ 
4. บุคลากร 
5. วัฒนธรรมองค์กร 
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บุคลากร หมายถึง การก าหนดคุณลักษณะงาน การคัดเลือก และการจัดวางบุคลากรให้
เหมาะสม กับคุณลักษณะงานงานและปริมาณงาน 

วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ค่านิยมและความเชื่อ ซึ่งได้ถูกยอมรับร่วมกัน และเจ้าหน้าที่
ได้ถือปฏิบัติตามค่านิยมหรือลักษณะความคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์กร
เหล่านั้น 

ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง ส านักการศึกษาสามารถด าเนินการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การขออนุมัติ
เงินงวด การจัดหาพัสดุ (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน การบริหารสัญญา)สามารถ
ด าเนินการได้ตามที่กฎหมายก าหนดในการจัดหาแต่ละวิธี รวมถึงสามารถบริหารสัญญาจนสิ้นสุดตาม
ข้อตกลงในแต่ละสัญญา การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินโดยเป็นไปตามระยะเวลาเกณฑ์กระบวนการ
บริหารการคลังกรุงเทพมหานครได้ก าหนดไว้ 
 
3.5 ประชากร 

 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของส านักการศึกษา ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ  
(Quantitative research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นประชากรที่มีความจ าเพาะเจาะจง ได้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบริหารงบประมาณจากทุกส่วนราชการ โดยมีหน้าที่ในการขอตั้งงบประมาณจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และวางแผนจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุตั้ง
เรื่องเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบและจ่ายเงินโดยบุคลากร 7 จากส่วนราชการ ประกอบด้วย ส านักงาน
เลขานุการ 10 คน กองการเจ้าหน้าที่ 16 คน กองคลัง 37 คน หน่วยศึกษานิเทศก์ 5 คน ส านักงาน
ยุทธศาสตร์การศึกษา 8 คน กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 5 คน และกองพัฒนาข้าราชการครู
กรงุเทพมหานคร 8 คน รวมทั้งสิ้น 89 คน 
 

3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งแบ่งแบบสอบถาม (Questionnaire) ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับ
การศึกษา ระดับต าแหน่งหน่วยงาน ต าแหน่ง ข้อค าถามเป็นลักษณะการตรวจรายการ (Checklist) และ
เป็นค าถามปลายปิด (Close Ended Questionnaires) 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรอิสระคือ ระบบปฏิบัติงานของส านัก
การศึกษา ทักษะความรู้ความสามารถ รูปแบบการบริหารจัดการ บุคลากร วัฒนธรรมองค์กร โดยข้อ
ค าถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับได้แก่มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 
น้อย = 2 และน้อยที่สุด = 1 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของส านักการศึกษา โดยข้อค าถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับได้แก่มากที่สุด = 5 
มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 และน้อยที่สุด = 1 

ผู้ศึกษาให้เกณฑ์ในการจัดล าดับคะแนนเฉลี่ยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ออกเป็น 5 ระดับโดยการคิดข่วงคะแนนสามารถคิดได้ดังนี้                   

(คะแนนสูงสุด–คะแนนต่ าสุด / ระดับ) 5 -1 / 5 = 0.8 
ใช้เกณฑ์ในการอ่านค่าปัจจัยที่ส่งผลกับประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดย

พิจารณาจากคะแนนดังนี้ 
4.21 – 5.00 หมายความว่า มีประสิทธิผลในระดับมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 หมายความว่า มีประสิทธิผลในระดับมาก 
2.61 – 3.40 หมายความว่า มีประสิทธิผลในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายความว่า มีประสิทธิผลในระดับต่ า 
1.00 – 1.80 หมายความว่า มีประสิทธิผลในระดับต่ าท่ีสุด 
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคที่ควรปรับปรุ ง

ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษาจ านวน 1 ข้อเป็นค าถามปลายเปิด 
(Open ended questions) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี 
 
3.7 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

การทดสอบหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ได้สร้างแบบสอบถามขึ้น
จากการตรวจสอบเอกสารแนวความคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากนั้นได้น าแบบสอบถาม
ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบข้อค าถามให้เครื่องมือมีความสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัด
ได ้
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ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1) ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นข้อมูล

พ้ืนฐานในการก าหนดค าถามในแบบสอบถามฉบับร่างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ 
2) สร้างแบบสอบถามให้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการแล้วน าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Content 
Validity) ว่าแบบสอบถามนั้นตรงกับเนื้อหาที่ต้องการวัดหรือไม่และน าไปแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์
ต่อไป 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นผู้วิจัยได้
ด าเนินการดังนี้ 

1) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามด้วย
ตัวเอง ณ ทุกส่วนราชการส านักการศึกษาโดยประสานงานกับทุกฝ่ายเพ่ือขอแจกและขอรับคืน
แบบสอบถามด้วยตนเอง ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการตอบแบบสอบถาม 

2) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแต่ละชุดและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมได้แล้วมาตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเรียบร้อยแล้วน ามาจัดระเบียบข้อมูลเพ่ือเตรียมการส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

2.1) การลงรหัสในแบบสอบถาม 
2.2) จัดท าคู่มือลงรหัสเพ่ืออธิบายตัวแปรตามรหัสที่ก าหนดไว้ 
2.3) แปลงข้อมูลที่ได้ในแบบสอบถามเป็นรหัส (Code) แล้วบันทึกลงในตารางลงรหัส 
2.4) น าข้อมูลจากการลงรหัสใน Coding Form ไปบันทึกในแผ่น CD 
2.5) ก าหนดค าสั่งการใช้ค่าทางสถิติโดยน าไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพ่ือ

การวิจัยทางสังคมศาสตร์แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ 
 

3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้โดยน าแบบสอบถามที่ท าการตอบแล้ว
มาท าการวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีทางสถิติโดยผู้วิจัยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการ
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วิเคราะห์ข้อมูล คือ 0.05 และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ดังนี้ 

3.8.1 ตัวแปรและระดับมาตรวัด 
- อายุ มาตรวัดเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
- ระดับการศึกษามาตรวัดเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมาตรวัดเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
- ระดับต าแหน่งมาตรวัดเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
- หน่วยงาน มาตรวัดเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
- ระดับต าแหน่งมาตรวัดเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
- ระบบปฏิบัติงาน มาตรวัดเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
- ทักษะความรู้ความสามารถมาตรวัดเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
- รูปแบบการบริหารจัดการ มาตรวัดเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
- บุคลากรมาตรวัดเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
- วัฒนธรรมองค์กรมาตรวัดเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
- ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักการศึกษา (Ordinal Scale) 

3.8.2 สถิติที่ผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) เป็นสถิติที่

ใช้ในการบรรยายคุณลักษณะทั่วไปของข้อมูลประกอบด้วยค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2) สถิติวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสหสัมพันธ์ของปัจจัยในเบื้องต้นกับ
ประสิทธิผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา โดยการหาค่ าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product – Moment Correlation Coefficient) โดยใช้เกณฑ์ 
ดังนี้  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)ระดับความสัมพันธ์ 
0.70 ขึ้นไป          สูงมาก                   
0.60 – 0.70          ค่อนข้างสูง 
0.40 – 0.59          ปานกลาง 
0.20 – 0.39          ค่อนข้างต่ า 
ต่ ากว่า 0.20          ต่ า
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี

ของส านักการศึกษา” ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ซึ่งมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงบประมาณจากทุกส่วนราชการ โดยมีหน้าที่ในการขอตั้ง
งบประมาณจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และวางแผนจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุตั้งเรื่องเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบและจ่ายเงิน จ านวน 89 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและได้
ท าการตรวจทานและน าข้อมูลที่ได้มาประมวลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมทางสถิติ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 
4.1 ผลการวิเคราะห์ 
 

4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้
น าเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ตอนตามล าดับ
ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม, การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา ได้แก่ ระบบปฏิบัติงาน ทักษะความรู้
ความสามารถ รูปแบบการบริหารจัดการ บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร , การวิเคราะห์ระดับ
ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา, ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

4.1.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ส านัก
การศึกษาจ าแนกตามอายุ (n=89) 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า  25 ปี 1 1.12 
25 – 35 ปี 25 28.08 
35 – 45 ปี 33 37.09 
45 ปีขึ้นไป 30 33.71 

รวม 89 100.00 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่าเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ส านักการศึกษา 
ส่วนใหญ่ช่วงอายุ 35 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.09 รองลงมาช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
33.71 ที่เหลือช่วงอายุ 25 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.08 และ ช่วงอายุต่ ากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 
1.12 

 
ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ส านัก
การศึกษาจ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ (n=89) 

ระยะเวลาปฏิบัติงานในหน้าที่ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า  1 ปี 1 1.12 
1 – 5 ปี 24 26.97 
5 – 10 ปี 25 28.09 

มากกว่า  10 ปี 39 43.82 

รวม 89 100.00 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่าเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ส านักการศึกษา 

ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.82 รองลงมามีระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.09 ที่เหลือมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
26.97 และปฏิบัติงานต่ ากว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.12 

 
ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ส านัก
การศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษา (n=89) 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปวช. 1 1.12 
ปวส. 29 32.58 

ปริญญาตรี 56 62.93 
สูงกว่าปริญญาตรี 3 3.37 

รวม 89 100.00 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่าเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ส านักการศึกษา 

ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.93 รองลงมามีการศึกษาระดับ ปวส. คิดเป็น
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ร้อยละ 32.58 ที่เหลือมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 3.37 และมีการศึกษาระดับ 
ปวช. คิดเป็นร้อยละ 1.12 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ส านัก
การศึกษาจ าแนกตามระดับต าแหน่ง (n=89) 

ระดับต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

ปฏิบัติงาน 21 23.60 
ปฏิบัติการ 12 13.48 
ช านาญงาน 50 56.18 

ช านาญการข้ึนไป 6 6.74 
รวม 89 100.00 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่าเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ส านักการศึกษา 

ส่วนใหญ่มีระดับต าแหน่งช านาญงาน คิดเป็นร้อยละ 56.18 รองลงมามีระดับต าแหน่งปฏิบัติงาน คิด
เป็นร้อยละ 23.60 ที่เหลือมีระดับต าแหน่งปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 13.48 และระดับต าแหน่ง
ช านาญการ/ช านาญการข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 6.74 

4.1.1.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา 
ตารางที่ 4.5 แสดงผลค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเบิกจ่าย
งบประมาณของส านักการศึกษา ภาพรวมรายด้าน 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ
ส านักการศึกษารายด้าน 

ค่าเฉลี่ย S.D แปล
ความหมาย 

ด้านระบบปฏิบัติงาน 4.7388 0.41699 มากที่สุด 
ด้านทักษะความรู้ความสามารถ 4.5351 0.50096 มากที่สุด 
ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ 4.6742 0.46789 มากที่สุด 
ด้านบุคลากร 4.4921 0.51916 มากที่สุด 
ด้านวัฒนธรรมองค์กร 4.2584 0.42493 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.5397  มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.5 ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ ของส านักการศึกษา
ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.539 โดยด้านที่เห็นด้วยมากที่สุด คือ ด้านระบบ
ปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7388 รองลงมา คือ ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.6742 ส่วนปัจจัยที่มีความเห็นด้วยต่ าที่สุด คือ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2584 โดย
ปัจจัยทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ของส านักการศึกษาด้านระบบปฏิบัติงาน 

ข้อ ด้านระบบปฏิบัติงาน ระดับประสิทธิผล ค่า 
เฉลี่ย 

S.D แปล
ผล 

อัน 
ดับ มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน 

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
2.1 ระเบียบและกฎหมาย

เกี่ยวกับงบประมาณ
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันท า
ให้การ ปฏิบัติงาน
สะดวกและรวดเร็ว 

66 
(74.2) 

20 
(22.5) 

3 
( 3.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.70 0.52 มาก 
ที่สุด 

5 

2.2 ระเบียบและกฎหมาย
ด้านพัสดเุหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานใน
ปัจจุบันท าให้การ
ปฏิบัติงานสะดวกและ
รวดเร็ว 

62 
(69.7) 

23 
(28.5) 

4 
(4.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.65 0.56 มาก 
ที่สุด 

4 

2.3 ระเบียบและกฎหมาย
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันท า
ให้การปฏิบัติงานสะดวก
และรวดเร็ว 

69 
(77.5) 

 

16 
(18.0) 

3 
(3.4) 

1 
(1.1) 

0 
(0.0) 

4.71 0.58 มาก 
ที่สุด 

5 

2.4 ระเบียบและกฎหมาย
หรือข้อบังคับต่างๆ 
เข้าใจง่าย  สามารถ
น าไปปฏิบตัิได้ง่าย  ไม่
เกิดความสับสน 

70 
(78.7) 

17 
(19.1) 

2 
(2.2) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.76 0.47 มาก 
ที่สุด 

3 
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ของส านักการศึกษาด้านระบบปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ข้อ ด้านระบบปฏิบัติงาน ระดับประสิทธิผล ค่า 
เฉลี่ย 

S.D แปล
ผล 

อัน 
ดับ มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
2.5 ระบบ MIS ที่ควบคุม

งบประมาณ  การจัดซื้อ
จัดจ้าง และการเบิกจ่าย
เอื้อต่อการปฏิบตัิงานให้
ด าเนินการไดร้วดเร็ว 

67 
(75.3) 

18 
(20.2) 

4 
(4.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.70 0.54 มาก 
ที่สุด 

8 

2.6 ขั้นตอนการปฏิบตัิเกี่ยวกับ
งบประมาณ  จัดซื้อจัดจ้าง 
และการเบิกจ่ายเรียบง่าย  
สะดวก ไม่ซับซ้อน 

67 
(75.3) 

20 
(22.5) 

2 
(2.2) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.73 0.49 มาก 
ที่สุด 

7 

2.7 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมี
ความเพียงพอ 

72 
(80.9) 

16 
(18.0) 

1 
(1.1) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.79 0.43 มาก 
ที่สุด 

2 

2.8 มีคู่มือและขั้นตอน
แนวทางที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยลดความ
ผิดพลาดในการด าเนินงาน 

76 
(85.4) 

11 
(12.4) 

2 
(2.2) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.83 0.43 มาก 
ที่สุด 

1 

 ค่าเฉลี่ยรวม      4.73  มาก 
ที่สุด 

 

 
จากตารางที่ 4.6 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ของส านักการศึกษาด้านระบบปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7388 จากค าถาม
เกี่ยวกับด้านระบบปฏิบัติงาน ประชากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเบิกจ่าย
งบประมาณด้านระบบปฏิบัติงาน (วัดจากเกณฑ์ค าตอบที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงเรียงลงมา) เรื่องที่
เจ้าหน้าที่เห็นว่าดีมากที่สุด คือ มีคู่มือและขั้นตอนแนวทางที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ช่วยลดความ
ผิดพลาดในการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8315รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานมีความเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.7978 ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ระเบียบและ
กฎหมายด้านพัสดุเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันท าให้การปฏิบัติงานสะดวกและรวดเร็ว 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6517 โดยทั้ง 3 หัวข้ออยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด 
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ของส านักการศึกษาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ  

ข้อ ด้านทักษะ ระดับประสิทธิผล ค่า 
เฉลี่ย 

S.D แปล 
ผล 

อัน 
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

3.1 ท่านปฏิบัติหน้าท่ีงาน
ด้านงบประมาณได้
อย่างคล่องแคล่วและ
ถูกต้องตามระเบียบ 
ข้อบังคับ   

55 
(61.8) 

30 
(33.7) 

4 
(4.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.57 0.58 มาก
ท่ีสุด 

4 

3.2 ท่านปฏิบัติหน้าท่ีงาน
ด้านพัสดุได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ถูกต้องตามระเบียบ 
ข้อบังคับ 

59 
(66.3) 

24 
(27.0) 

2 
(2.2) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.59 0.61 มาก
ท่ีสุด 

3 

3.3 ท่านปฏิบัติหน้าท่ีงาน
ด้านการเบิกจ่ายได้
อย่างคล่องแคล่วและ
ถูกต้องตามระเบียบ 
ข้อบังคับ 

46 
(51.7) 

38 
(42.7) 

5 
(5.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.46 0.60 มาก
ท่ีสุด 

6 

3.4 ท่านมีความละเอียด
รอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน 

63 
(70.8) 

21 
(23.6) 

5 
(5.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.65 0.58 มาก
ท่ีสุด 

1 

3.5 ท่านมีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับ
ระบบ MIS 

44 
(49.4) 

35 
(39.3) 

10 
(11.2) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.38 0.68 มาก
ท่ีสุด 

8 

3.6 ท่านมีความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์
ได้เป็นอย่างดี 

48 
(53.9) 

31 
(34.8) 

9 
(10.1) 

1 
(1.1) 

0 
(0.0) 

4.41 0.71 มาก
ท่ีสุด 

7 

3.7 ท่านเขียนหนังสือ
ราชการในการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
และรวดเร็ว 
 

58 
(65.2) 

25 
(28.1) 

5 
(5.6) 

1 
(1.1) 

0 
(0.0) 

4.57 0.65 มาก
ท่ีสุด 

4 
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ของส านักการศึกษาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ (ต่อ) 

ข้อ ด้านทักษะ ระดับประสิทธิผล ค่า 
เฉลี่ย 

S.D แปล 
ผล 

อัน
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

3.8 ท่านเข้าใจหลักเกณฑ์
ขั้นตอนในการรวบรวม
เอกสารในการด าเนินการ
ต่างๆ 

64 
(71.9) 

17 
(19.1) 

8 
(9.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.62 0.64 มาก
ท่ีสุด 

2 

 ค่าเฉลี่ยรวม      
4.53 

 มาก
ที่สุด 

 

 
จากตารางที่ 4.7 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ภายในส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ของส านักการศึกษาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5351 
จากค าถามเกี่ยวกับด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ประชากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยภายในที่ส่งผล
ต่อการเบิกจ่ายงบประมาณด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ (วัดจากเกณฑ์ค าตอบที่มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับสูงเรียงลงมา) เรื่องที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าดีมากที่สุด คือ ท่านมีความละเอียดรอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6517รองลงมา คือ ท่านเข้าใจหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการรวบรวมเอกสาร
ในการด าเนินการต่างๆค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6292 ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ท่านมีความรู้
ความสามารถเก่ียวกับระบบ MIS  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3820 โดยทั้ง 3 หัวข้ออยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ของส านักการศึกษาด้านรูปแบบการบริหารจัดการ  

ข้อ ด้านรูปแบบการบริหาร
จัดการ 

ระดับประสิทธิผล ค่า 
เฉลี่ย 

S.D แปล 
ผล 

อัน 
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

4.1 ผู้บริหารเอาใจใส่โดยมีการ
วางแผน ตั้งเป้าหมาย และ
วิธีการด าเนินการการใช้
จ่ายงบประมาณอย่าง
เหมาะสม 

72 
(80.9) 

15 
(16.9) 

2 
(2.2) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.78 0.46 มาก
ท่ี 
สุด 

1 

4.2 ผู้บริหารเร่งรัดและติดตาม
ก า ร ด า เ นิ น ง า น อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 

69 
(77.5) 

15 
(16.9) 

5 
(5.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.71 0.56 มาก
ท่ีสุด 

3 



Ref. code: 25595803010643ZVD

55 
  

  

ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ของส านักการศึกษาด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (ต่อ) 

ข้อ ด้านรูปแบบการบริหาร
จัดการ 

ระดับประสิทธิผล ค่า 
เฉลี่ย 

S.D แปล 
ผล 

อัน 
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

4.3 ผู้ บริห ารมีก ารจัดประชุ ม
หารือภายในองค์กรเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อลด
ปัญหาการ เบิกจ่ ายอย่ า ง
สม่ าเสมอ 

69 
(77.5) 

16 
(18.0) 

4 
(4.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.73 0.53 มาก
ท่ีสุด 

2 

4.4 ผู้บริหารกล้าตัดสินใจในการ
ด าเนินการต่างๆ 

72 
(80.9) 

9 
(10.1) 

8 
(9.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.71 0.62 มาก
ท่ีสุด 

3 

4.5 ผู้บริหารมีความสามารถใน
การวินิจฉัยสั่งการได้ถูกต้อง
รวดเร็ว 

58 
(65.2) 

23 
(25.8) 

7 
(7.9) 

1 
(1.1) 

0 
(0.0) 

4.55 0.69 มาก
ท่ีสุด 

7 

4.6 ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหา
และขจั ดความขั ดแย้ ง ใน
องค์กร 

57 
(64.0) 

29 
(32.6) 

3 
(3.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.60 0.55 มาก
ท่ีสุด 

5 

4.7 ผู้บริหารมีความรู้และแม่นย า
ในกฎระเบียบต่างๆ 

57 
(64.0) 

29 
(32.6) 

3 
(3.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.60 0.55 มาก
ท่ีสุด 

5 

 ค่าเฉลี่ยรวม      4.67  
มาก
ที่สุด  

 
จากตารางที่ 4.8 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ของส านักการศึกษาด้านรูปแบบการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6742 จาก
ค าถามเกี่ยวกับด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ประชากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการ
เบิกจ่ายงบประมาณด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (วัดจากเกณฑ์ค าตอบที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงเรียง
ลงมา) เรื่องที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าดีมากที่สุด คือ ผู้บริหารเอาใจใส่โดยมีการวางแผน ตั้งเป้าหมาย และ
วิธีการด าเนินการการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7865รองลงมา คือ 
ผู้บริหารมีการจัดประชุมหารือภายในองค์กรเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือลดปัญหาการเบิกจ่าย
อย่างสม่ าเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7303 ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารสามารถแก้ไข
ปัญหาและขจัดความขัดแย้งในองค์กร และผู้บริหารมีความรู้และแม่นย าในกฎระเบียบต่างๆ ค่ าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.6067 เท่ากัน โดยทั้ง 4หัวข้ออยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด 
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ของส านักการศึกษาด้านบุคลากร  

ข้อ ด้านบุคลากร ระดับประสิทธิผล ค่า 
เฉลี่ย 

S.D แปล 
ผล 

อัน
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

5.1 มีการจัดวางและคัดเลือก
บุ ค ล า ก ร ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ มี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ง า น ด้ า น
งบประมาณ 

57 
(64.0) 

28 
(31.5) 

4 
(4.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.59 0.57 มาก
ท่ีสุด 

2 

5.2 มีการจัดวางและคัดเลือก
บุ ค ล า ก ร ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ มี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ
เหมาะสมกับงานด้านพัสด ุ

44 
(49.4) 

38 
(42.7) 

7 
(7.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.41 0.63 มาก
ท่ีสุด 

4 

5.3 มีการจัดวางและคัดเลือก
บุ ค ล า ก ร ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ มี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ
เหมาะสมกับงานด้านการ
เบิกจ่าย 

63 
(70.8) 

52 
(22.5) 

7 
(6.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.64 0.60 มาก
ท่ีสุด 

1 

5.4 บุคลากรมีจ านวนเหมาะสม
กั บ ป ริ ม า ณ ง า น ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

58 
(65.2) 

22 
(24.7) 

9 
(10.1) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.55 0.67 มาก
ท่ีสุด 

3 

5.5 มีการฝึกอบรมความรู้ด้าน
ต่างๆให้กับเจ้าหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติงาน 

30 
(33.7) 

52 
(58.4) 

7 
(7.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.25 0.59 มาก
ท่ีสุด 

5 

 ค่าเฉลี่ยรวม      4.49  
มาก
ที่สุด  

 
จากตารางที่ 4.9 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ของส านักการศึกษาด้านบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4921 จากค าถามเกี่ยวกับ
ด้านบุคลากร ประชากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณด้าน
บุคลากร (วัดจากเกณฑ์ค าตอบที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงเรียงลงมา) เรื่องที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าดีมากที่สุด 
คือ มีการจัดวางและคัดเลือกบุคลากรที่รับผิดชอบมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานด้านการ
เบิกจ่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6404รองลงมา คือ มีการจัดวางและคัดเลือกบุคลากรที่รับผิดชอบมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับงานด้านงบประมาณ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5955 ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
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ต่ าสุด และอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง คือ มีการฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2584 โดยทั้ง 3 หัวข้ออยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด 

 
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ของส านักการศึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ระดับประสิทธิผล ค่า 
เฉลี่ย 

S.D แปล 
ผล 

อัน 
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

6.1 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุก
ด้านให้ความส าคัญกับ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมาย 
โ ด ย มุ่ ง ห วั ง ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์กับส่วนรวม 

36 
(40.4) 

45 
(50.6) 

8 
(9.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.31 0.63 มาก
ที่สุด 

2 

6.2 เ จ้ า ห น้ า ที่ แ ต่ ล ะ
คนท างานหน้ าที่ ของ
ตั ว เ อ ง โ ด ย ใ ห้
ค ว า ม ส า คั ญ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานขั้นต่อไปด้วย 

28 
(31.5) 

54 
(60.7) 

7 
(7.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.23 0.58 มาก
ที่สุด 

4 

6.3 ท่ า น ยึ ด พั น ธ กิ จ ข อ ง
องค์กรเป็นเป้าหมายใน
การท างานอย่างเต็มที ่

26 
(29.2) 

52 
(58.4) 

11 
(12.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.16 0.62 มาก 
 

 

6 

6.4 เจ้าหน้าที่ประสานความ
ร่วมมือจากหลายฝ่าย  
ก่อนด าเนินการในการ
จัดท างบประมาณ  การ
จัดซื้อจัดจ้าง  และการ
เบิกจ่าย 

28 
(31.5) 

51 
(57.3) 

10 
(11.2) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.20 0.62 มาก 5 

6.5 เ มื่ อ เ กิ ด ปั ญ ห า แ ล ะ
อุปสรรค  เจ้าหน้าที่จาก
ทุกหน่วยงานรวมกัน
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า แ ล ะ
รับผิดชอบร่วมกัน 

34 
(38.2) 

46 
(51.7) 

9 
(10.1) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.28 0.63 มาก
ที่สุด 

3 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ของส านักการศึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กร (ต่อ) 

ข้อ ด้านวัฒนธรรม
องค์กร 

ระดับประสิทธผิล ค่า 
เฉลี่ย 

S.D แปล 
ผล 

อัน 
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย 

ที่สุด 

6.6 มีการติดต่อ สอบถาม
หรือติดตาม และให้
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก
เจ้าหน้าที่คนอ่ืนในทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

40 
(44.9) 

40 
(44.9) 

9 
(10.1) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.34 0.6
5 

มาก
ที่สุด 

1 

 ค่าเฉลี่ยรวม      4.25  
มาก
ที่สุด  

 
จากตารางที่ 4.10 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ภายในส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ของส านักการศึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับที่มากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2584 จาก
ค าถามที่เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมองค์กร ประชากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการ
เบิกจ่ายงบประมาณด้านวัฒนธรรมองค์กร (วัดจากเกณฑ์ค าตอบที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงเรียงลงมา) ใน
เรื่องที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าดีมากที่สุด คือ มีการติดต่อ สอบถามหรือติดตาม และให้ความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าที่คนอ่ืนในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3483 
อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุดรองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกด้านให้ความส าคัญกับการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3146 อยู่
ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก คือ ท่านยึดพันธกิจ
ขององค์กรเป็นเป้าหมายในการท างานอย่างเต็มที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1685 
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4.1.1.3 การวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของ
ส านักการศึกษา 
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของส านักการศึกษา 

ข้อ ระดับประสิทธิผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีของ

ส านักการศึกษา 

ระดับประสิทธิผล ค่า 
เฉลี่ย 

S.D แปล 
ผล 

อัน 
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

7.1 การจัดท างบประมาณรายจ่าย
สามารถด าเนินการได้อย่าง
รวด เ ร็ วและ เป็ น ไปตาม ท่ี
ก าหนดไว ้

65 
(73.0) 

15 
(16.9) 

9 
(10.1) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.62 0.66 มาก 
ท่ีสุด 

1 

7.2 การขออนุมัติเงินงวดสามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและ
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 

64 
(71.9) 

15 
(16.9) 

10 
(11.2) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.60 0.68 มาก 
ท่ีสุด 

2 

7.3 สามารถจัดหาพัสดุต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงค์
โครงการต่าง ๆ ได้ตามท่ี
ก าหนดไว้ 

61 
(68.5) 

15 
(16.9) 

11 
(12.4) 

2 
(2.2) 

0 
(0.0) 

4.35 0.99 มาก 
ท่ีสุด 

4 

7.4 การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
รวดเร็วตามท่ีก าหนดไว้ 
 

41 
(46.1) 

39 
(43.8) 

9 
(10.1) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.51 0.66 มาก 
ท่ีสุด 

3 

7.5 ผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีองค์กรก าหนด 

41 
(46.1) 

39 
(43.8) 

9 
(10.1) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.35 0.66 มาก 
ท่ีสุด 

4 

 ค่าเฉลี่ยรวม      4.49  
มาก
ที่สุด  

 
จากตารางที่ 4.11 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของ

ส านักการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4944 จากค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ประชากรมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี (วัดจากเกณฑ์ค าตอบที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงเรียงลงมา) เรื่องที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าดีมากที่สุด 
คือ การจัดท างบประมาณรายจ่ายสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6292 รองลงมา คือ การขออนุมัติเงินงวดสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและ
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6067 ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สามารถจัดหาพัสดุ
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ต่างๆ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์โครงการต่างๆ ได้ตามที่ก าหนด และผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่องค์กรก าหนด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3596 เท่ากัน โดยทั้ง 4 หัวข้ออยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด 

4.1.2 ผลการทดสอบสมมุติฐานด้วยการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 
สมมติฐานที่ 1 ระบบปฏิบัติงานมีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจ าปีของส านักการศึกษา 
 

ตารางที่ 4.12 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษาด้านระบบปฏิบัติงาน 

รายการ 

ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านัก
การศึกษา 

R Sig 

ด้านระบบปฏิบัติงาน 0.639 0.000 

 
จากตารางที่ 4.12 ผลการศึกษาพบว่า ด้านระบบปฏิบัติงานมีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผล

การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่า
ความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง (r = 0.639)  

สมมติฐานที่ 2 ทักษะ ความรู้ความสามารถมีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา 

 
ตารางที่ 4.13 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถ 

รายการ 

ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านัก
การศึกษา 

R Sig 

ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ 0.796 0.000 

 
จากตารางที่ 4.13 ผลการศึกษาพบว่า ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถมีสหสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดย
มีค่าความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก (r = 0.796)  
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สมมติฐานที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการมีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา 

 
ตารางที่ 4.14 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรด้านรูปแบบการ
บริหารจัดการ 

รายการ 

ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านัก
การศึกษา 

R Sig 

ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ 0.650 0.000 

 
จากตารางที่ 4.14 ผลการศึกษาพบว่า ด้านรูปแบบการบริหารจัดการมีสหสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดย
มีค่าความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง (r = 0.650)  

สมมติฐานที่  4 สมมติฐานที่4บุคลากรมีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา 

 
ตารางที่ 4.15 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรด้านบุคลากร 

รายการ 

ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านัก
การศึกษา 

R Sig 

ด้านบุคลากร 0.735 0.000 

 
จากตารางที่ 4.15 ผลการศึกษาพบว่า ด้านบุคลากรมีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 โดยมีค่า
ความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก (r = 0.735)  

สมมติฐานที่ 5 สมมติฐานที่5วัฒนธรรมองค์กรมีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา 
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ตารางที่ 4.16 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรด้านวัฒนธรรม
องค์กร 

รายการ 

ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านัก
การศึกษา 

R Sig 

ด้านวัฒนธรรมองค์กร 0.727 0.000 

 
จากตารางที่  4.16 ผลการศึกษาพบว่า ด้านวัฒนธรรมองค์กรมีสหสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดย
มีค่าความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก (r = 0.727)  

 
4.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้ตอบ
แบบสอบถามยังได้ให้รายละเอียดในข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดในประเด็นปัญหาอุปสรรค
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ของ
ส านักการศึกษาในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 1 คน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ในบางรายการมีผู้ทักท้วงวิจารณ์ร่าง TOR และ
ร่างเอกสารการประมูลอิเล็กทรอนิกส์หลายครั้ง ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการเนื่องจากการ
ก าหนด TOR เนื้อหาอาจมีลักษณะที่ไม่ชัดเจนหรืออาจจะเป็นการกีดกันการแข่งขันของผู้เสนอราคา 
ผู้ที่ก าหนดร่าง TOR จึงต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถในงานด้านพัสดุ 

(2) ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของ
ส านักการศึกษาในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 1 คน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากติดเรื่องการรื้อถอน
อาคารเรียนเดิมโดยได้โอนงบประมาณให้ส านักงานเขตด าเนินการแทน เมื่อเกิดปัญหาในขั้นตอนการ
รื้อถอนท าให้ส านักงานเขตไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้างได้ ท าให้การด าเนินงานล่าช้ากว่าก าหนด
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี

ของส านักการศึกษา” มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ของส านักการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และเพ่ือน าผลการศึกษามาใช้เป็น
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคลการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักการศึกษาไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของประชากร 
        ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของประชากรพบว่าประชากรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 

35-45 ปีคิดเป็นร้อยละ 37.09 รองลงมาได้แก่ อายุ 45 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 19.40 ที่เหลือช่วงอายุ 
25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ28.08 และน้อยที่สุดได้แก่ อายุต่ ากว่า 25 ปีคิดเป็นร้อยละ 1.12 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ประชากรส่วนใหญ่ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมี
มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.82 รองลงมามีระยะเวลาปฏิบัติงาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.09 
ที่เหลือมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.97 และน้อยที่สุดปฏิบัติงานต่ ากว่า 1 ปี คิด
เป็นร้อยละ 1.12 

ระดับการศึกษา ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
62.93 รองลงมามีการศึกษาระดับปวส. คิดเป็นร้อยละ 32.58 ที่เหลือมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญา
ตรี คิดเปน็ร้อยละ 3.37 และมีการศึกษาระดับปวช. คิดเป็นร้อยละ 1.12 

ระดับต าแหน่ง ประชากรส่วนใหญ่มีระดับต าแหน่งช านาญงาน คิดเป็นร้อยละ 
56.18 รองลงมามีระดับต าแหน่งปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 23.60 ที่เหลือมีระดับต าแหน่งปฏิบัติการ 
คิดเป็นร้อยละ 13.48 และระดับต าแหน่งช านาญการ หรือช านาญการข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 6.74 

5.1.2 ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา 
        ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา อยู่ในระดับ

มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4944 จากค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี (วัดจากเกณฑ์ค าตอบที่มี
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ค่าเฉลี่ยในระดับสูงเรียงลงมา) เรื่องที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าดีมากที่สุด คือ การจัดท างบประมาณรายจ่าย
สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6292 รองลงมา คือ 
การขออนุมัติเงินงวดสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.6067 ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สามารถจัดหาพัสดุต่างๆ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์
โครงการต่างๆ ได้ตามที่ก าหนด และผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรก าหนด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.3596 

5.1.3 ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีของ
ส านักการศึกษา 

5.1.3.1 ด้านระบบปฏิบัติงาน  ระดับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเบิกจ่าย
งบประมาณของส านักการศึกษาด้านระบบปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่าย
งบประมาณโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7388) โดยพบว่า มีคู่มือและขั้นตอน
แนวทางที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ช่วยลดความผิดพลาดในการด าเนินงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8315)รองลงมา คือ 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเพียงพอ (มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.7978) ส่วน
ประเด็นที่ส่งผลน้อยที่สุด คือ ระเบียบและกฎหมายด้านพัสดุเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันท า
ให้การปฏิบัติงานสะดวกและรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6517) โดยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมากท่ีสุด 

5.1.3.2 ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ระดับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการ
เบิกจ่ายงบประมาณของส านักการศึกษาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.351) โดย
พบว่า เจ้าหน้าที่มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6517) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่เข้าใจ
หลักเกณฑ์ขั้นตอนในการรวบรวมเอกสารในการด าเนินการต่างๆ (มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.6292) ส่วน
ประเด็นที่ส่งผลน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบ MIS (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.3820) โดยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมากที่สุด 

5.1.3.3 ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ระดับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเบิกจ่าย
งบประมาณของส านักการศึกษาด้านรูปแบบการบริหารจัดการ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การเบิกจ่ายงบประมาณโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6742) โดยพบว่า 
ผู้บริหารเอาใจใส่โดยมีการวางแผน ตั้งเป้าหมาย และวิธีการด าเนินการการใช้จ่ ายงบประมาณอย่าง
เหมาะสม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.7865) รองลงมา คือ ผู้บริหารมีการจัดประชุมหารือภายในองค์กรเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
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เพ่ือลดปัญหาการเบิกจ่ายอย่างสม่ าเสมอ (มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.7303) ส่วนประเด็นที่ส่งผลน้อยที่สุด 
คือ ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาและขจัดความขัดแย้งในองค์กร และ ผู้บริหารมีความรู้และแม่นย าใน
กฎระเบียบต่างๆ (ค่าเฉลี่ยทั้ง 2เท่ากับ 4.6067) โดยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่าย
งบประมาณในระดับมากที่สุด 

5.1.3.4 ด้านบุคลากร ระดับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ
ส านักการศึกษาด้านบุคลากร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4921) โดยพบว่า เจ้าหน้าที่มีความละเอียดรอบคอบใน
การปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.6517) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่เข้าใจหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการรวบรวมเอกสารในการ
ด าเนินการต่างๆ (มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.6292) ส่วนประเด็นที่ส่งผลน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับระบบ MIS (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3820) โดยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณในระดับมากที่สุด 

5.1.3.5 ด้านวัฒนธรรมองค์กร  ระดับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเบิกจ่าย
งบประมาณของส านักการศึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2584) โดยพบว่า มีการ
ติดต่อ สอบถามหรือติดตาม และให้ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่คนอ่ืนในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3483) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกด้านให้ความส าคัญกับการใช้
งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม (มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.3146) 
ส่วนประเด็นที่ส่งผลน้อยที่สุด คือ ท่านยึดพันธกิจขององค์กรเป็นเป้าหมายในการท างานอย่างเต็มที่ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1685) โดยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมาก 

5.1.4 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ระบบปฏิบัติงาน มีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเบิกจ่าย

งบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษาพบว่า ระบบปฏิบัติงานมีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 โดยมีค่า
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r = 0.639) 

สมมติฐานที่ 2 ทักษะความรู้ ความสามารถ มีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ของส านักการศึกษา พบว่า ทักษะความรู้ ความสามารถมีสหสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ของส านักการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดย
มีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก (r = 0.796) 
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สมมติฐานที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการ มีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษาพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการมีสหสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดย
มีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r = 0.650) 

สมมติฐานที่ 4บุคลากร มีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของส านักการศึกษาพบว่า บุคลากรมีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ของส านักการศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
มาก (r = 0.735) 

สมมติฐานที่ 5 วัฒนธรรมองค์กรมีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรมีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 โดยมีค่า
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก (r = 0.727) 

 
5.2 อภิปรายผล 
 

ด้านระบบปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า ระบบปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับค่อนข้างสูงกับประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา กล่าวคือ ระบบ
ปฏิบัติงานยิ่งใช้งานสะดวกรวดเร็วและเหมาะสมมากขึ้น ก็ส่งผลให้ระดับประสิทธิผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีสูงมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากระบบปฏิบัติงานของส านักการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
กระบวนการงบประมาณ พัสดุ ตรวจสอบและเบิกจ่าย รวมถึงระบบ MIS ที่ควบคุมระบบงบประมาณ
ด าเนินการภายใต้กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ที่ก าหนดไว้อย่างขัดเจนและเหมาะสม ส่งผลให้
ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีสูง สอดคล้องกับแนวคิดของเบคเกอร์และนิวเฮาเซอร์ ได้
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กร (Model of Organization Efficiency) โดยกล่าวว่า
ประสิทธิภาพขององค์การนอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุ ที่เป็นปัจจัยน าเข้า 
และผลผลิตขององค์กรคือการบรรลุเป้าหมายแล้ว องค์การในฐานะที่เป็นองค์การในระบบเปิด (Open 
System) ยังมีปัจจัยอ่ืนประกอบอีก คือ หากสภาพแวดล้อมในการท างานขององค์การมีความซ้ าซ้อน
ต่ า (Low Task Environment Complexity) หรือมีความแน่นอน (Certainly) มีการก าหนดระเบียบ
ปฏิบัติในการท างานขององค์การอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว แน่ชัดว่าจะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพของ
องค์การมากกว่า องค์การที่มีสภาพแวดล้อมในการท างานยุ่งยาก และซับซ้อนสูง (High Task 
Environment Complexity) หรือมีความไม่แน่นอน (Uncertainly) การก าหนดระเบียบปฏิบัติ
ชัดเจนเพื่อเพ่ิมผลการท างานที่มองเห็นได้มีผลท าให้ ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ผลการวิจัยพบว่า ทักษะ ความรู้ความสามารถมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านัก
การศึกษา กล่าวคือ เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถมากขึ้น ก็ส่งผลให้ระดับประสิทธิผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีสูงมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของส านักการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 62.93 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในหน้าที่สูง โดยมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 43.82 ท าให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถสูง ส่งผลให้ประสิทธิผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีสูง สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ สมพงษ์ เกษมสิน (2519 อ้างถึงใน 
ชลนิศา พรหมเผือก , 2554: 9) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพว่ามีปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ซึ่ง
ได้แก่ กิจกรรมในงานและนอกงาน ประสบการณ์ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นต้น และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ นฤมล กิตตะยานนนท์ ได้เสนอว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแต่ละคน
จะถูกก าหนดคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล ( Individual Attributes) โดยกลุ่ม Competency 
Characteristics เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ความถนัดและความช านาญของบุคคล 
ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะได้มาจากการศึกษา ฝึกอบรม และสั่งสมประสบการณ์  

ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูงกับประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านัก
การศึกษา กล่าวคือ ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่ดี ก็ส่งผลให้ระดับประสิทธิผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีสูงมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารของส านักการศึกษามีความเอาใจใส่ โดยมีการ
วางแผน ตั้งเป้าหมาย ที่เหมาะสม รวมถึงเป็นคนที่มีความสามรถในการบริหารจัดการ มีความเป็น
ผู้น า ส่งผลให้ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีสูงขึ้นสอดคล้องกับทฤษฎีของนักวิชาการ
ชื่อ ดรัคเกอร์ (Drucker, 2005 อ้างถึงใน อิทธิพล โพธิ์ทองคา, 2554: 16) เสนอเป็นหลักการว่า
กระบวนการจัดการให้มีประสิทธิภาพประกอบด้วย     

1) การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดหน้าที่การงานที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายขององค์กร โดยก าหนดว่าจะด าเนินการอย่างไร และด าเนินการเมื่อไร เพ่ือให้ความส าเร็จ 
ตามแผนทีว่างไว้ การวางแผนต้องควบคุมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว      

2) การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการมอบหมายงานให้บุคคลในแผนกหรือฝ่าย ได้
ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ เมื่อแผนกหรือฝ่ายประสบความส าเร็จก็จะท าให้ 
องค์การประสบความส าเร็จไปด้วยดี     

3) การเป็นผู้น า (Leading) เป็นการจูงใจ การชักน า การกระตุ้นและชี้ทิศทางให้ด าเนิน
ไปสู่เป้าหมาย โดยการเพ่ิมผลผลิตและเน้นมนุษยสัมพันธ์ท าให้เกิดระดับผลผลิตในระยะยาว ที่สูงกว่า
ภาวะงาน เพราะคนมักไม่ค่อยชอบภาวะงาน        
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4) การควบคุม (Controlling) เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหาร ที่จะต้องรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบผลงานปัจจุบันกับเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ และท าการ
ตัดสินใจว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ 

ด้านบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า บุคลากร มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับ
ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา กล่าวคือ การก าหนดคุณลักษณะ
งาน การคัดเลือก และการจัดวางบุคลากรให้เหมาะสม กับคุณลักษณะงานงานและปริมาณงานที่
เหมาะสม ก็ส่งผลให้ระดับประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีสูงมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากส านัก
การศึกษามีการจัดวางและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งงาน 
รวมถึงมีการส่งเสริมการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ประสิทธิผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีสูงขึ้น สอดคล้องกับศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา1 ได้เสนอไว้ คือ เรื่อง
เกี่ยวกับประสิทธิภาพและหลักการจัดองค์การโดยได้เสนอแนวความคิดว่า ประสิทธิภาพถือว่าเป็น
หัวใจของการบริหาร ประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะ
ด้านอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทั้งนี้เพราะถ้าผู้ปฏิบัติมีความรู้ความช านาญในการท างานที่ได้รับ
มอบหมายมากเท่าใด โอกาสที่จะท าให้การด าเนินงานนั้นประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะเกิดขึ้นได้มากขึ้นเท่านั้น 

ด้านวัฒนธรรมองค์กร ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กร มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูงมากกับประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา กล่าวคือ ความคิด
และความเชื่อของเจ้าหน้าที่จนกลายเป็นพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
องค์กรมาก ก็ส่งผลให้ระดับประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีสูงมากขึ้นทั้งนี้เนื่องจาก
วัฒนธรรมการปฏิบัติงานรวมถึงความคิดของเจ้าหน้าที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ เพ่ือผลส าเร็จ
ขององค์กร มีการประสานงานและร่วมมือกันของเจ้าหน้าที่ในหลายหน่วยงานสอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่องค์กรหรือผู้บริหารก าหนดไว้ สอดคล้องกับ สมยศ นาวีการ ได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมองค์กร
สามารถเป็นจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และสามารถท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ ถ้าวัฒนธรรมองค์กร 
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรที่จะบรรลุผลส าเร็จ หรือองค์กรสนับสนุนหรือมีการสร้าง
วัฒนธรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็จะกลายเป็นจุดอ่อนถ้ามีวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่
สอดคล้องกับเป้าหมายเปรียบเสมือนดาบสองคม และงานวิจัย วราภรณ์  ศรีพะเนิน ได้ศึกษาเรื่อง 
การส ารวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง 

                                           
1 ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, ทฤษฏีและแนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ (เชียงใหม่: 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542), 70. 
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ผลการวิจัยพบว่า ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและความรู้ความสามารถเป็น
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง 
  
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
(1) ขั้นตอนการจัดท า TOR บุคคลากรที่เป็นผู้ด าเนินการต้องมีทักษะ ความรู้

ความสามารถ  
ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ของ

ส านักการศึกษา เกี่ยวกับปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ในบางรายการมีผู้ทักท้วงวิจารณ์
ร่าง TOR และร่างเอกสารการประมูลอิเล็กทรอนิกส์หลายครั้ง ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการเนื่องจากการก าหนดร่าง TOR และร่างเอกสารการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการก าหนด
ถึงคุณลักษณะเฉพาะ เนื้อหา TOR ที่ก าหนดอาจมีลักษณะที่ไม่ชัดเจนหรืออาจจะเป็นการกีดกันการ
แข่งขันของผู้เสนอราคา ผู้ที่ก าหนดร่าง TOR จึงต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถในงานด้านพัสดุ ซึ่ง
คณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นบุคลากรภายนอกส านักการศึกษาเช่น บุคลากรที่มีความรู้ในพัสดุที่จะ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือ บุคลากรจากหน่วยงานที่ได้รับพัสดุนั้นมาพิจารณา จากผลการศึกษาครั้งนี้จะเห็น
ได้ว่าเจ้าหน้าที่ของส านักการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ มีทักษะ ความรู้
ความสามารถในระดับสูงมาก ซึ่งการใช้ประโยชน์จากปัจจัยภายในที่มีอยู่เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่
องค์การต้องการ ต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมภายนอก จึงควรก าหนดให้เจ้าหน้าที่
เหล่านี้ ร่วมพิจารณาก าหนดร่าง TOR เพ่ือให้ได้ซึ่งคุณลักษณะของพัสดุ และผู้เสนอ รวมถึงขั้นตอน
ต่างๆ ที่ชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) ให้มีการใช้ความรู้ และวิธีการเกี่ยวกับการรื้อปรับกระบวนงาน ตามหลัก Re-
engineering 

ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ของ
ส านักการศึกษา เกี่ยวกับปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องด้วยส านัก
การศึกษาโอนงบประมาณให้ส านักงานเขตด าเนินการรื้อถอนอาคารเรียนเดิม และเมื่อส านักงานเขต
ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้จากปัญหาต่างๆ ท าให้การด าเนินงานของส านักการศึกษาล่าช้ากว่า
ก าหนด ตามแนวคิดรีเอ็นจีเนียริ่ง คือ รูปแบบการน ากระบวนการจัดการใหม่มาแทนกระบวนการที่ใช้
อยู่เดิมอย่างถอนรากถอนโคนหรือเรียกว่า คือการประดิษฐ์ค้นคิดหากระบวนการด าเนินกิจการขึ้นมา
ใหม่ โดยทบทวนพ้ืนฐานกระบวนงานเดิม ออกแบบใหม่และปรับกระบวนงานที่ เน้นให้เกิด
กระบวนงานใหม่ จะเห็นได้ว่าการด าเนินการ 2 จุดหลัก คือขั้นตอนของส านักงานเขตและของส านัก
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การศึกษา เห็นได้ว่าต้องผ่านการด าเนินการต่างๆ ซึ่งซ้ าซ้อนกันท าให้เสียทั้งต้นทุนในการด าเนินการ
และบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นเรื่องยากในการควบคุมและบริหารให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
ในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นควรรวบขั้นตอนด าเนินการมาอยู่ที่ส านักการศึกษาเพียง
หน่วยงานเดียว เพ่ือเป็นการลดต้นทุนต่างๆ และสามารถบริหารควบคุมได้ง่าย ประกอบกับผล
การศึกษาครั้งนี้ส านักการศึกษามีศักยภาพในหลายๆ ด้านที่สูงในการด าเนินการต่างๆ จึงควร
ปรับเปลี่ยนวิธีการดังกล่าวโดยใช้จุดเด่นจากภายในองค์การ  

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษาระดับและปัจจัยที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ ประจ าปีของส านักการศึกษา กับหน่วยงานอ่ืนๆ ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือน ามา
เปรียบเทียบผล และน ามาพัฒนาหรือปรับปรุงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น 

(2) ควรศึกษาปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของส านักการศึกษาแยกเป็นรายด้านขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ขึ้นเฉพาะ ด้วยการศึกษา
เชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้งานวิจัยที่มีผลการศึกษาในเชิงลึกของแต่ละขั้นตอนมากข้ึน 

(3) ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปีของส านักการศึกษา โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกองค์กร 
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ภาคผนวก ก  
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ปัจจัยที่ภายในส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

แบบสอบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของของการค้นคว้าอิสระ ซึ่งผู้ศึกษาต้องการทราบถึง
ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักการศึกษา เพ่ือหาแนวแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยต่างๆเพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่าย

งบประมาณของส านักการศึกษา   
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักการศึกษา 

       ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจ้ง โปรดท าเครื่องหมาย Xลงใน( ) ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
1.1 อายุ               

(   ) ต่ ากว่า25ปี      (   ) 25-35ปี      (   ) 35-45ปี       (   ) 45ปีข้ึนไป 

1.2 ระยะเวลาปฏิบัติงานในหน้าที่  

(   ) ต่ ากว่า 1 ปี   (   ) 1-5 ปี   (   ) 5-10   (   ) มากกว่า 10 ปี 

1.3 ระดับการศึกษา     

(   ) ปวช.    (   ) ปวส.    (   ) ปริญญาตรี    (   ) สูงกว่าปริญญาตรี 

1.4 หน่วยงานที่สังกัด 

(   ) สยศ.   (   ) เลขาฯ   (   ) กพข.   (   ) กทร   (   ) กกจ.   (   ) กค.   (   ) นศน.  

1.5 ระดับต าแหน่ง      

(   ) ปฏิบัติงาน   (   ) ปฏิบัติการ   (   ) ช านาญงาน    (   ) ช านาญการข้ึนไป 
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1.6 ต าแหน่ง            

(   ) นักจัดการ/ธุรการ         (   ) พัสดุ        (   ) การเงินและบัญชี 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ
ส านักการศึกษา 
ค าชี้แจ้ง โปรดท าเครื่องหมาย Xลงใน( ) ที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพียงค าตอบเดียว 

 
ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสทิธิผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณของส านัก
การศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
    (4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ระบบปฏิบัติงาน 
2.1 ระเบียบและกฎหมายเกี่ ยวกับ
งบประมาณเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ในปัจจุบันท าให้การปฏิบัติงานสะดวก
และรวดเร็ว 

     

2.2 ระเบียบและกฎหมายด้านพัสดุ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันท า
ให้การปฏิบัติงานสะดวกและรวดเร็ว 

     

2.3 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ในปัจจุบันท าให้การปฏิบัติงานสะดวก
และรวดเร็ว 

     

2.4 ระเบียบและกฎหมายหรือข้อบังคับ
ต่างๆเข้าใจง่าย สามารถน าไปปฏิบัติได้
ง่าย ไม่เกิดความสับสน 

     

2.5 ระบบ MISที่ควบคุมงบประมาณ  
การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเบิกจ่ายเอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงานให้ด าเนินการได้รวดเร็ว 

     

2 . 6  ขั้ น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ
งบประมาณ  จัดซื้อจัดจ้าง  และการ
เบิกจ่ายเรียบง่าย  สะดวก  ไม่ซับซ้อน 
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ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสทิธิผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณของส านัก
การศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
    (4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

 
2.7 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานมีความเพียงพอ 

     

2 .8  มี คู่ มื อและขั้ น ตอนแนวทา งที่
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ช่วยลดความ
ผิดพลาดในการด าเนินงาน 

     

ทักษะความรู้ความสามรถ 
3.1 ท่านปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้าน
งบประมาณได้อย่างคล่องแคล่วและ
ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ 

     

3.2 ท่านปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้าน
พัสดุได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ 

     

3.3 ท่านปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้าน
การเบิกจ่ายได้อย่างคล่องแคล่วและ
ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ   

     

3.4 ท่านมีความละเอียดรอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน 

     

3.5 ท่านมีความรู้ความสามารถเก่ียวกับ
ระบบ MIS 

     

3.6 ท่านมีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างด ี

     

3.7 ท่านเขียนหนังสือราชการในการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและรวดเร็ว 

     

ทักษะความรู้ความสามารถ 
3.8 ท่านเข้าใจหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการ
รวบรวมเอกสารในการด าเนินการต่างๆ 
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ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสทิธิผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณของส านัก
การศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
    (4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

 
รูปแบบการบริหารจดัการ 
4.1 ผู้บริหารเอาใจใส่โดยมีการวางแผน 
ตั้งเป้าหมาย และวิธีการด าเนินการการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม 

     

4.2 ผู้บริหารเร่งรัดและติดตามการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 

     

4.3 ผู้บริหารมีการจัดประชุมหารือภายใน
องค์กรเก่ียวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อลดปัญหาการเบิกจ่ายอย่างสม่ าเสมอ 

     

4.4 ผู้บริหารกล้าตัดสินใจในการ
ด าเนินการตา่งๆ 

     

4.5 ผู้บริหารมีความสามารถในการ
วินิจฉัยสั่งการได้ถูกต้องรวดเร็ว 

     

4.6 ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาและ
ขจัดความขัดแย้งในองค์กร 

     

4.7 ผู้บริหารมีความรู้และแม่นย าใน
กฎระเบียบต่างๆ 

     

บุคลากร 
5.1 มีการจัดวางและคัดเลือกบคุลากรที่
รับผิดชอบมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับงานดา้นงบประมาณ 

     

5.2 มีการจัดวางและคัดเลือกบคุลากรที่
รับผิดชอบมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับงานดา้นพสัด ุ

     

5.3 มีการจัดวางและคัดเลือกบคุลากรที่
รับผิดชอบมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับงานดา้นการเบิกจา่ย 
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ปัจจัยภายในที่ส่งผล

ต่อประสิทธผิลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของส านักการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
    (4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

5.4 บุคลากรมีจ านวนเหมาะสมกับ
ปริมาณงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

     

5.5 มีการฝึกอบรมความรู้ด้านตา่งๆ
ให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏบิัติงาน 

     

วัฒนธรรมองค์กร 
6.1 เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกด้านให้
ความส าคัญกบัเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามเปา้หมาย โดยมุ่งหวงัให้เกิด
ประโยชน์กับส่วนรวม 

     

6.2 เจ้าหน้าที่แต่ละคนท างานหน้าที่ของ
ตัวเอง โดยให้ความส าคัญในการ
ปฏิบัติงานขั้นต่อไปด้วย 

     

6.3 ท่านยึดพันธกิจขององค์กรเป็น
เป้าหมายในการท างานอย่างเต็มที่ 

     

6.4 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือจาก
หลายฝ่าย  ก่อนด าเนนิการในการจัดท า
งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจา้ง  และการ
เบิกจ่าย 

     

วัฒนธรรมองค์กร 
6.5 เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรค  
เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานรวมกันแก้ไข
ปัญหาและรบัผิดชอบร่วมกัน 

     

6.6 มีการติดต่อ สอบถามหรือติดตาม 
และให้ความร่วมมือจากเจ้าหนา้ที่คนอ่ืน
ในทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้งาน
ส าเร็จตามเปา้หมาย 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักการศึกษา 
ค าชี้แจ้ง โปรดท าเครื่องหมาย Xลงใน( ) ที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพียงค าตอบเดียว 

 
ประสิทธผิลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของส านักการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 

    (4) 
ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

7.1การจัดท างบประมาณรายจ่าย
สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและ
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 

     

 
ประสิทธผิลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของส านักการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
    (4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

7.2 การขออนุมัติ เงินงวดสามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและเป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ 

     

7.3 สามารถจัดหาพัสดุต่าง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองวัตถุประสงค์โครงการต่าง ๆ 
ได้ตามท่ีก าหนดไว้ 

     

7.4 การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว
ตามท่ีก าหนดไว้ 

     

7.5 ผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่
องค์กรก าหนด 

     

 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ..............................  
................................................................................................................................................ ...........  
...................................................................................................................... .....................................  
............................................................................................................................. .............................. 
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ภาคผนวก ข 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณ 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ส านักกฎหมายและระเบียบส านักงบประมาณ (2555) ได้กล่าวไว้ว่า 
การปรับปรุง การบริหารงบประมาณ ให้สอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณที่มุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า รวมทั้งมอบอ านาจและความรับผิดชอบให้หน่วยปฏิบัติสามารถบริหาร
งบประมาณได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามแผนงาน 
และแผนงานในเชิงบูรณาการที่ก าหนดไว้ โดยมีการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหน่วย แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การรายงานผล และสอดรับกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพ่ือให้การใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบและเปิดเผย
ต่อสาธารณะได้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานภายใน
กรุงเทพมหานคร นั้นต้องอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 118 
ก าหนดให้กรุงเทพมหานคร อาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

(1) เงินเดือน 
(2) ค่าจ้างประจ า 
(3) ค่าจ้างชั่วคราว 
(4) ค่าตอบแทน 
(5) ค่าใช้สอย 
(6) ค่าสาธารณูปโภค 
(7) ค่าวัสดุ 
(8) ค่าครุภัณฑ์ 
(9) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
(10) เงินอุดหนุน 
(11) รายจ่ายอื่น ตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบของกรุงเทพมหานครก าหนดไว้ 
(12) รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
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การน าเงินออกไปจ่ายตามลักษณะรายจ่ายที่ก าหนดนั้น ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายก่อน ซึ่ง ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการก าหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย
และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.2533 ได้ก าหนดประเภทรายจ่ายไว้ดังนี้ 

1. รายจ่ายประจ า คือ รายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากรายได้ประจ า จ าแนกเป็นรายจ่ายงบกลาง
และรายจ่ายของงาน หรือโครงการ 

1.1 รายจ่ายงบกลาง คือ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นรายจ่ายของส่วนกลางมิได้
ก าหนดให้เป็นของ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เงินส ารองจ่ายทั่วไปกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น เงินส ารองจ่ายทั่วไปกรณีค่าใช้จ่าย ต่างๆ เกี่ยวกับน้ าท่วม เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง 
เงินบ าเหน็จลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ เงินส ารอง ส าหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่ก าหนด
ใหม่ ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เงินส ารองส าหรับค่าสาธารณูปโภคและค่าบ ารุงรักษา อุปกรณ์ เงิน
ส ารองส าหรับซ่อมยานพาหนะ เงินส ารองส าหรับพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

1.2 รายจ่ายของงานหรือโครงการ คือ รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ส าหรับงานหรือโครงการ
โดยเฉพาะ ซึ่ง จ าแนกออกเป็น 7 หมวด ดังนี้ 

1.) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
เงินเดือน หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครทุก

ประเภท เป็นรายเดือน โดยมีอัตราก าหนดไว้แน่นอนในบัญชีก าหนดจ านวนต า แหน่งและอัตรา
เงินเดือนประจ าปี และรวมตลอด ถึงเงินที่รัฐมนตรีก าหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่
จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินเดือนและเงินเพ่ิม ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เงินเดือนของเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาของผู้ว่าราชกากรุงเทพมหานคร เงินเดือน
ของเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร และเลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร เงิน
เพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (ส.พ.ร.) เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ เงิน
เลื่อนขั้นเลื่อนระดับ 

ค่าจ้างประจ า หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ ลูกจ้างประจ าของกรุงเทพ
มหานคร ตามอัตราและจ านวนที่ได้รับอนุมัติ และรวมตลอดถึงเงินที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจ า เช่น 
เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ เป็นต้น 

2.) หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวของ
กรุงเทพมหานคร ตามอัตราและจ านวนที่ได้รับอนุมัติ 

3.) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
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ค่าตอบแทน หมายความว่า เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้แก่
กรุงเทพมหานคร เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าเช่าบ้าน เงิน
ประจ าต าแหน่งสมาชิก สภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

ค่าใช้สอย หมายความว่า รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (นอกจากการ
บริการ สาธารณูปโภค) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการและรายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่ลักษณะ รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าวัสดุ หมายความว่า รายจ่ายเพ่ือซื้อหรือจ้างท าของซึ่งโดยสภาพย่อม
สิ้นเปลือง เปลี่ยนหรือสลายตัวในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาเพ่ือการ
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 

4.) หมวดค่าสาธารณูปโภค หมายความว่า รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสา
ธารณปูโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์โทรเลข 

5.) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ หมายความว่า รายจ่ายเพ่ือซื้อ จ้างท าหรือแลกเปลี่ยนสิ่งของ 

ซึ่งตาม ปกติมีลักษณะคงทนถาวรมีอายุการใช้ยืนนาน ตามตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์ 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายความว่า รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือ 

สิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ่งต่างๆ ซึ่งติดอยู่กับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจาก
การปรับปรุงที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ 

6.) หมวดเงินอุดหนุน หมายความว่า เงินที่จ่ายเพ่ือช่วยเหลือหรือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงแก่องค์การ เอกชน นิติบุคคล หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ 

7.) หมวดรายจ่ายอ่ืน หมายความว่า รายจ่ายต่างๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดหนึ่งหมวดใดดังกล่าวข้างต้น เช่น รายจ่ายค้างช าระ ภาษีถอนคืน จ่ายคืนค่าปรับ เป็นต้น 
ส าหรับรายจ่ายประจ าของการพาณิชย์จะตั้งจ่ายจากรายได้ประจ าของการพาณิชย์ 

2. รายจ่ายพิเศษ คือ งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ
ประเภทอ่ืนที่มิใช่รายได้ ประจ าของกรุงเทพมหานคร เช่น รายจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด เงินกู้ 
รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของ กรุงเทพมหานครซึ่งเบิกจ่ายจากรายรับประเภทอ่ืนที่
มิใช่รายได้ประจ าของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ 
การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องด าเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 
ให้หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายพร้อมด้วย

รายงานทางการเงินและสถิติต่างๆ ของหน่วยงานแต่ละแห่งเพ่ือใช้ประกอบการขอตั้งงบประมาณ 
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เสนอต่อปลัดกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินงบประมาณประจ าปี ส าหรับกรณี
ของผู้อ านวยการเขตให้น าข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของสภาเขตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตมา
ประกอบการพิจารณาด้วย 

หากหน่วยงานใดมิได้ด าเนินการดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร
จัดท างบประมาณประจ าปีของหน่วยงานนั้นเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหา
นครตามล าดับ เพ่ือพิจารณาตั้งงบประมาณประจ าปีตามที่เห็นสมควรให้ปลัดกรุงเทพมหานคร
พิจารณาค าของบประมาณประจ าปี เสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเสนอต่อสภา
กรุงเทพมหานครก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้นอย่างน้อย 90 วัน 

การขออนุมัติเงินงวด 
งวดอัตโนมัติ ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะอนุมัติเงินประจ างวด  ที่ 1 ให้

หน่วยงานตามแผนงาน/โครงการ และวงเงินที่ก าหนดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดย
หน่วยงานไม่ต้องส่งหนังสือขออนุมัติเงินประจ างวด แต่ให้ด าเนินการขออนุมัติเงินประจ างวดผ่าน
ระบบ MIS 2 ก่อนวันเริ่มต้นงวดที่หนึ่ง 15 วัน (15 ก.ย.ของปีงบประมาณ) งวดอัตโนมัติ ให้ 4 หมวด 
ดังนี้  

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ         
(1) รายการที่หน่วยงานจ าเป็นต้องก่อหนี้ผูกพันทั้งจ านวน      
(2) ส่วนที่เหลือจาก (1)    

- ส านัก พิจารณาให้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของงบประมาณหลังปรับโอน   
- ส านักงานเขต พิจารณาให้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของงบประมาณหลังปรับโอน 

2. หมวดเงินอุดหนุน        
(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน        
(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   

3. หมวดรายจ่ายอ่ืน 24 รายการ ตามแนวทางฯ บริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
นั้นๆ   

4. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง พิจารณาให้ครุภัณฑ์ที่มีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตามที่ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี หรือส านักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้
ก าหนดไว้ 

งวดไม่อัตโนมัติ ให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารค าขออนุมัติเงินประจ างวด โดยให้ หัวหน้า
หน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจลงนามรับรองเอกสาร ดังนี้  

 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ   
1. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ตามแบบที่แนบ)  
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2. ระเบียบกรุงเทพมหานครที่เก่ียวข้อง  
3. รายการค่าอาหารท าการนอกเวลา ให้แนบแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้

อยู่ภายในวงเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 2559  ที่ สงม. ได้ประทับตราแล้ว กรณีมีการปรับ
แผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ หัวหน้าหน่วยงานมีอ านาจใน
การปรับแผนฯ  เพิ่มวงเงินงบประมาณ ให้หน่วยงานส่งแผนฯ มาท่ี สงม. เสนอ ป.กทม. อนุมัติ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
ค่าครุภัณฑ์  
1. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ ง. 202)  
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่มีผู้มีอ านาจจัดซื้อจัดจ้างให้ความ

เห็นชอบ 
3. การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ใช้เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะเฉพาะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1    
1. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ ง.202)   
2. ข้อก าหนดเฉพาะงาน   
3. ใบประมาณราคา   
4. ผังบริเวณ และแผนที่โดยสังเขป   
5. หนังสือรับรองการเป็นที่สาธารณะ และกรณีเป็นที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันให้ปฏิบัติ

ตาม พระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบกรุงเทพมหานคร กฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดิน 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือส านักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/169 ลงวันที่ 12 
ก.พ. 2551 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1 ให้หน่วยงาน
ด าเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุฯ จนได้ตัวผู้รับจ้างและทราบวงเงินที่แน่นอน
แล้วจึงเสนอขออนุมัติเงินประจ างวด   

1. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ ง.202)   
2. ข้อก าหนดเฉพาะงาน   
3. ใบประมาณราคา    
4. ใบราคากลาง   
5. ผังบริเวณ และแผนที่โดยสังเขป   
6. หนังสือรับรองการเป็นที่สาธารณะและกรณีเป็นที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันให้ปฏิบัติ

ตาม พระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบกรุงเทพมหานคร กฎหมายที่เกี่ยวกับที่ ดิน 
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และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือส านักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/169 ลงวันที่ 12 
ก.พ. 2551    

7. หนังสืออนุมัติจ้าง พร้อมระบุวันครบก าหนดยืนราคา 
หมวดเงินอุดหนุน ให้ขออนุมัติเงินประจ างวดตามความจ าเป็น พร้อมแสดงรายละเอียด

ค่าใช้จ่าย แต่ละรายการ  
หมวดรายจ่ายอ่ืน ท าแบบ package ให้ขออนุมัติ เงินประจ างวด โดยจัดล าดับ

ความส าคัญของรายการ/โครงการที่จะด าเนินการและ ให้เสนอขออนุมัติเงินประจ างวดของทุก
รายการ/ โครงการในแต่ละงวดตามกิจกรรมในคราวเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 3 งวด ตามแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่จะด าเนินการในงวดนั้น ๆ และ/หรือแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงิน  โดยแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ พร้อมแนบโครงการต้นฉบับ และ
รายละเอียดประกอบ  (แล้วแต่กรณี) 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในการด าเนินการจัดหาพัสดุของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร ทุกหน่วยงานต้อง

ด าเนินการภายใต้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
ข้อ 15  การซื้อหรือการจ้างกระท าได้ 6 วิธี คือ 
(1)  วิธีตกลงราคา 
(2)  วิธีสอบราคา 
(3)  วิธีประกวดราคา 
(4)  วิธีพิเศษ 
(5)  วิธีกรณีพิเศษ 
(6)  วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ก าหนด 
 ข้อ 16  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมี

ราคาไม่เกิน 100,000 บาท 
ข้อ 17  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมี

ราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
ข้อ 18  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่ง

มีราคาเกิน 2,000,000 บาท 
ข้อ 20  การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ให้

กระท าได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 
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(1)  เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร บริษัทที่
กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย สหการ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

(2)  เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร 
(3)  เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพ่ิมขึ้นในสถานการณ์ที่จ าเป็นหรือเร่งด่วน หรือเพ่ือ

ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร และจ าเป็นต้องซื้อเพ่ิม (Repeat Order) 
(4)  เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การ

ระหว่างประเทศ 
(5)  เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุ

ยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจ าต าแหน่ง หรือยารักษาโรคที่ไม่ต้องจัดซื้อ
ตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อ 56 

(6)  เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
(7)  เป็นพัสดุที่ได้ด าเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 
ข้อ 21  การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ให้

กระท าได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 
(1)  เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความช านาญเป็นพิเศษ 
(2)  เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหายก่อนจึงจะ

ประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้าหรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

(3)  เป็นงานที่ต้องกระท าโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร 
(4)  เป็นงานที่จ าเป็นต้องการจ้างเพ่ิมในสถานการณ์ที่จ าเป็นหรือเร่งด่วน หรือเพ่ือ

ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร และจ าเป็นต้องจ้างเพิ่ม (Repeat Order) 
(5)  เป็นงานที่ได้ด าเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 
ข้อ 22  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างจากการพาณิชย์

ของกรุงเทพมหานคร บริษัทที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย สหการ ส่วนราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือท างานจ้างนั้นเอง และ 
(2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง 
(3) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้ซื้อหรือจ้าง และกรณีนี้ ให้รวมถึง

หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดด้วยอ านาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ 
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1. ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักงาน 
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

2. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ผู้อ านวยการเขต ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ไม่เกิน 15,000,000 บาท 

3. ผู้อ านวยการส านัก หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
นอกจาก (1) (2) แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

4. ปลัดกรุงเทพมหานคร นอกจาก (1) (2) (3) แต่ไม่เกิน 70,000,000 บาท 
5. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เกินกว่า 70,000,000 บาท 
การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษ (เหมือนกัน แต่จ านวนเงินลดลงครึ่งหนึ่ง) การสั่งซื้อ

หรือสั่งจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยไม่จ ากัดวงเงิน 
การก่อหนี้ผูกพัน 
เมื่อด าเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้แล้ว หน่วยงานต้องด าเนินการท าข้อตกลงซึ่ง

เป็นผลผูกพันระหว่างหน่วยงานกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง โดยต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายดังต่อไปนี้ 
การก่อหนี้ผูกพัน ห้ามมิให้หน่วยงานก่อหนี้ผูกพัน ก่อนได้รับอนุมัติเงินประจ างวดการ

ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อๆ ไปต้องได้รับเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ยกเว้น
โครงการซึ่งได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

สัญญาและข้อก าหนด 
ข้อ 126 การลงนามในสัญญาในการจัดหา ตามข้อบัญญัตินี้ เป็นอ านาจของผู้มีอ านาจ

ในการสั่งจัดหา และให้ท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอย่างที่ คณะกรรมการว่าด้วยการ
พัสดุก าหนด 

การท าสัญญารายใดถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากตัวอย่างสัญญา
ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในตัวอย่างสัญญา และไม่
ท าให้กรุงเทพมหานครเสียเปรียบ ก็ให้กระท าได้เว้นแต่ผู้มีอ านาจในการสั่งจัดหาเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้กองกฎหมายและคดี ส านักปลัด
กรุงเทพมหานครพิจารณาก่อน 

ในกรณีที่ไม่อาจท าสัญญาตามตัวอย่างที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนดได้และ
จ าเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ต้องส่งร่างสัญญานั้นให้กองกฎหมายและคดีส านักปลัดกรุงเทพมหานคร
พิจารณาก่อน เว้นแต่ผู้มีอ านาจในการสั่งจัดหาเห็นสมควรท าสัญญาตามแบบที่เคยผ่านการพิจารณา
ของกองกฎหมายและคดีส านักปลัดกรุงเทพมหานครมาแล้ว ก็ให้กระท าได้ 

ส าหรับการเช่าซึ่งผู้เช่าจะต้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า หรือในกรณีที่หัวหน้า
หน่วยงานหรือปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณีเห็นว่าจะมีปัญหา
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ในทางเสีย เปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ให้ส่ งร่ างสัญญาให้กองกฎหมายและคดี  ส านักปลัด
กรุงเทพมหานครตรวจพิจารณาก่อน 

ในกรณีจ าเป็นต้องท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ท าเป็นภาษาอังกฤษ แต่ต้องมีค า
แปลตัวสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาเป็นภาษาไทยไว้ด้วย ให้ส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการ
สูงสุดตรวจพิจารณาก่อน เว้นแต่เป็นการท าสัญญาในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่าเป็น
สัญญาที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนให้ส่งร่างสัญญาให้กองกฎหมายและคดี ส านักปลัดกรุงเทพมหานครเป็ น
ผู้ตรวจพิจารณาร่างสัญญาก็ได้ 

บรรดาสรรพเอกสารต่าง ๆ แนบท้ายสัญญาหรือประกอบสัญญา ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
แปลเอกสารให้เป็นภาษาไทยเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดและ
คุณลักษณะเฉพาะหรือเอกสารด้านเทคนิคที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศประกวดราคาหรือสอบราคา 
แล้วแต่กรณี โดยให้มีผู้รับรองความถูกต้องการแปลเอกสารเป็นภาษาไทย ให้ถือปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
เป็นผู้รับรองความถูกต้องแปลเป็นภาษาไทย 

ข้อ 127 การจัดหาในกรณีดังต่อไปนี้ จะท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกัน โดยไม่ต้องท า
เป็นสัญญาตามข้อ 126 ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการสั่งจัดหา 

(1) การซื้อ การจ้าง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
ตกลงที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 

(2) การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการของทาง
ราชการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 

(3) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากส่วนราชการ 
(4) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามข้อ 20 (1) (2) (3) และ (4) 
(5) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 21 (1) (2) (3) และ (4) 
(6) การเช่า ซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า 
ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจ้างซึ่งใช้

วิธีด าเนินการตามข้อ 35 วรรคสอง จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ 
การบริหารสัญญาการตรวจรับและข้อปฏิบัติ 
ข้อ 66  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติ

จากผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างก่อน 
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(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการ
ทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษาหรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ 

ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลัก
วิชาการสถิติ 

(3) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่ง และให้ด าเนินการ
ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
พัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อม
กับท าใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และ
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน และรายงานให้ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างทราบ 

ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลงให้รายงานผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี 

(5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบ
จ านวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพาะ
จ านวนที่ถูกต้องโดยถือปฏิบัติตาม (4) และโดยปกติให้รีบรายงานผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้าง เพ่ือแจ้งให้
ผู้ ขายหรือผู้ รับจ้ างทราบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันตรวจพบ แต่ทั้ งนี้ ไม่ตัดสิทธิของ
กรุงเทพมหานครที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วยงาน ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใด
อย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น 
และโดยปกติให้รีบรายงานผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้าง เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันท า
การนับแต่วันที่ตรวจพบ 

(7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอผู้
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงด าเนินการตาม 
(4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี 

การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง  
ข้อ 67  คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุม

งานรายงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้ง
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รับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานผู้สั่งจ้างเพ่ือพิจารณา
สั่งการต่อไป 

(2) การด าเนินการตาม (1) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่าง
ไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้น 
ๆ โดยให้มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลัก
วิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา 

(3) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ประธาน
กรรมการได้รับทราบการส่งมอบงานและให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(4) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อก าหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และ
ให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด หรือเฉพาะงวด  แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่าง
น้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพ่ือท าการเบิกจ่ายเงิน และ
รายงานให้ผู้สั่งจ้างทราบ 

ในกรณีที่เห็นว่า ผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา ให้รายงานผู้สั่งจ้างผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือทราบหรือสั่งการ 
แล้วแต่กรณ ี

(5) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยท าความเห็นแย้งไว้ ให้
เสนอผู้สั่งจ้างเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าผู้สั่งจ้างสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะด าเนินการตาม (4) 

ข้อ 68  ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้น 

ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อก าหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยสั่ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้
เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา ถ้าผู้ รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้
หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้
ถูกต้องตามค าสั่ง และให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที 

(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อก าหนดในสัญญามีข้อความ
ขัดกันหรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและ
ข้อก าหนดในสัญญาแต่เมื่อส าเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือไม่
ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว 

(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อม
ทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพ่ือรายงานให้
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คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จ
งานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารส าคัญของทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ 

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
วัสดุที่ใช้ด้วย 

(4) ในวันก าหนดลงมือท าการของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงก าหนดส่งมอบงาน
แต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันถึงก าหนดนั้น ๆ 

ข้อ 128 การท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษา ให้ก าหนดค่า
ปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การ
จ้างซึ่งต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัว
ในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท 

ส าหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้ก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะก าหนดค่าปรับเป็นรายวันเกินกว่าอัตรา
ร้อยละ 0.25 ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด 

ในการท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากหน่วยงานเห็นว่า ถ้าไม่ก าหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะ
เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร ให้หน่วยงานผู้จัดท าสัญญาก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา
หรือจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้างนั้นได้ตามความเหมาะสมและ
จ าเป็น 

การก าหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสามในอัตราหรือเป็นจ านวนเงินเท่าใด ให้อยู่
ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการสั่งจัดหา โดยค านึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
การที่คู่สัญญาของกรุงเทพมหานครจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบต่อการจราจรหรือ
ความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 

ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป
แล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในก าหนดตามสัญญา แต่ยัง
ขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินก าหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้
ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด 

ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย ถ้าติดตั้งหรือทดลอง
เกินกว่าก าหนดตามสัญญาเป็นจ านวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราท่ีก าหนดของราคาท้ังหมด 

เมื่อครบก าหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยงานรีบแจ้งการเรียก
ค่าปรับตามสัญญา หรือข้อตกลงจากคู่สัญญา และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานบอกสงวน
สิทธิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 
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ข้อ 130 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้น
แต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจ าเป็นโดยไม่ท าให้กรุงเทพมหานครต้องเสียประโยชน์หรือเป็นการแก้ไข
เพ่ือประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในอ านาจของปลัดกรุงเทพมหานครที่จะพิจารณาอนุมัติให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ กรณีสัญญาหรือข้อตกลงที่มีวงเงินเกินอ านาจปลัดกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ แต่ถ้ามีการเพ่ิมวงเงินและท าให้วงเงินนั้นสูงเกินอ านาจสั่ง
การของปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา แต่ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือขอท าความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ 
แล้วแต่กรณีด้วย 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิม
หรือลดวงเงินหรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกันไป 

ส าหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรือทางเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้อง
ได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือ
สามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการของงานก่อสร้างหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น 
แล้วแต่กรณีด้วย 

ข้อ 131  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครโดยตรง หรือเพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบของ
กรุงเทพมหานครในการท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป 

ข้อ 132 ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้และจะต้องมีการ
ปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าพัสดุหรือ
ค่าจ้าง ให้หน่วยงานเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จ าเป็น 

 ข้อ 133 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงให้อยู่ในอ านาจของปลัดกรุงเทพมหานครที่จะพิจารณา แต่ถ้าวงเงินในการสั่งการให้จัดหา
ครั้งนั้นเกินอ านาจของปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา และให้
พิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของกรุงเทพมหานคร 
(2) เหตุสุดวิสัย 
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
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ให้หน่วยงานระบุไว้ในสัญญาก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้กรุงเทพมหานคร
ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด คู่สัญญาจะยกมา
กล่าวอ้างเพ่ือขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (1) ซึ่งมี
หลักฐานชัดแจ้งหรือกรุงเทพมหานครทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

 ข้อ 134 ในกรณีที่ไม่มีข้อบัญญัติก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ และเป็นความจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครที่จะใช้สิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลง หรือข้อกฎหมายให้อยู่
ในดุลพินิจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะใช้สิทธิดังกล่าวสั่งการได้ตามความจ าเป็น 

การตรวจสอบและอนุมัติฎีกา 
ข้อ 81 การตรวจและอนุมัติฎีกา ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีเบิกเงินจากส านักการคลัง รวมทั้งเงินนอกงบประมาณ การตรวจฎีกาให้เป็น

อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการกองตรวจจ่าย และการอนุมัติฎีกาให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านัก
การคลัง     

(2) กรณีเบิกจ่ายเงินกับหน่วยการคลัง รวมทั้งเงินนอกงบประมาณ การตรวจฎีกาให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยการคลัง และการอนุมัติฎีกาให้เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

ข้อ 82 การตรวจฎีกาเบิกเงินงบประมาณ ให้ตรวจสอบในสาระส าคัญดังต่อไปนี้ แล้วจึง
เสนอขออนุมัติฎีกา 

(1) มีลายมือชื่อพร้อมวงเล็บชื่อของผู้เบิกเงินครบถ้วนถูกต้อง   
(2) มีเงินประจ างวดเพียงพอและมีรายการถูกต้องตรงกับงบประมาณ    
(3) มีหนี้สินผูกพันหรือมีหลักฐานแห่งหนี้อ่ืนใดหรือมีความจ าเป็นต้องจ่ายเงิน และถึง

ก าหนดหรือใกล้ถึงก าหนดที่ต้องจ่ายเงิน        
(4) มีค ารับรองของผู้เบิกเงินว่า การก่อหนี้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ

มีผู้อนุมัติถูกต้องครบถ้วนหน้า 17เล่ม 129 ตอนพิเศษ 189 ง ราชกิจจานุเบกษา 18 ธันวาคม 2555  
(5) ต้องมีหลักฐานหรือค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการ

ตรวจการจ้าง และมีหลักฐานการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้าง แล้วแต่กรณีการตรวจและขอ
อนุมัติฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอ่ืน ให้ถือปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม            

ข้อ 83 การอนุมัติฎีกาจะกระท าได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการครบถ้วนตามข้อ 82 แล้ว  
ข้อ 84 เมื่อหน่วยการคลังจ่ายเงินแล้ว ให้ตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่ายและหรือหลักฐานการ

จ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 39 และข้อ 40 และน าหลักฐานประกอบไว้ในฎีกาจ่ายเงิน และจัดส่ง
เอกสารทั้งหมดคืนหน่วยงานผู้เบิกเงินเพ่ือรวมกับเรื่องเดิมและเก็บไว้รอการตรวจสอบ   
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ข้อ 85 ฎีกาเบิกเงินหรือเอกสารประกอบฎีการายใดไม่ถูกต้องในสาระส าคัญให้ผู้ตรวจ
ฎีกาทักท้วงเป็นหนังสือเพ่ือให้ผู้เบิกได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในห้าวันท าการนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ
การทักท้วงนั้นหากไม่สามารถแก้ไขให้ทันตามก าหนดดังกล่าวได้และเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควร ผู้มี
อ านาจอนุมัติฎีกาตามข้อ 81 อาจพิจารณาให้ขยายระยะเวลาการแก้ไขฎีกาดังกล่าวตามที่เห็นสมควร
ได้ หากข้อผิดพลาดในสาระส าคัญนั้นเกิดจากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือค าสั่ง แต่เจ้าของงบประมาณมีข้อผูกพันที่ต้องเบิกจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ ให้ผู้ตรวจฎีกาแจ้งหน่วยงาน
เพ่ือรายงานข้อบกพร่องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีที่ฎีกามี
ข้อผิดพลาดเล็กน้อยและมิใช่สาระส าคัญหรือมิใช่เป็นจ านวนเงินที่ขอเบิกผู้ตรวจฎีกาหรือผู้อนุมัติฎีกา
อาจแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งผู้เบิกทราบ หรือแจ้งให้ผู้เบิกเป็นผู้แก้ไขก็ได ้  

ข้อ 86 การตรวจฎีกาและการอนุมัติฎีกาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันท าการ
นับแต่วันถัดจากวันรับฎีกาในกรณีท่ีฎีกามีเหตุทักท้วง เมื่อได้รับคืนฎีกาที่แก้ไขแล้วให้ด าเนินการตรวจ
และอนุมัติฎีกาให้แล้วเสร็จภายในสามวันท าการนับแต่วันถัดจากวันรับคืนฎีกา   

ข้อ 87 ก่อนการขอเบิกเงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุหรือจ้างท าของ หากหน่วยงาน
พบว่าการขอเบิกเงินไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่ง แต่เจ้าของงบประมาณมีข้อ
ผูกพันที่ต้องเบิกจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ ให้รายงานข้อบกพร่องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือ
พิจารณาสั่งการ 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณต้องด าเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับ

เงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 
ข้อ 16 การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินนั้นไปจ่ายและห้ามขอเบิก

เงินจนกว่าหนี้จะถึงก าหนด หรือใกล้จะถึงก าหนดจ่ายเงิน โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน 
ข้อ 22 การซื้อพัสดุ การจ้างท าของ หรือการเช่า เมื่อถึงก าหนดที่จะต้องช าระเงิน ให้

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณท าใบขอเบิกโดยเร็ว อย่างช้าต้องไม่เกินเจ็ดวันท าการ นับจากวันที่ได้รับ
แจ้งให้ช าระหนี้เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลอันสมควรให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกชี้แจงประกอบไว้เป็น
หลักฐานประกอบใบขอเบิกเงิน 

ข้อ 29 เจ้าของงบประมาณจะก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายเงินได้แต่เฉพาะที่มี กฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ หรือค าสั่ง อนุญาตให้จ่ายได้การได้รับเงินจากหน่วยการคลังไปแล้วไม่ปลดเปลื้อง
ความรับผิดของเจ้าของงบประมาณที่จะต้องดูแลให้มีการจ่ายเงินตามหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามวรรค
หนึ่ง 

กรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจส่งเจ้าหน้าที่และหรือมอบพัสดุที่ใช้ ในการปฏิบัติ
ราชการมาให้กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานหรือด าเนินกิจการใดตามที่กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือ 
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ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่พึงเกิดจากการนั้น เจ้าของงบประมาณอาจถือปฏิบัติตามระเบียบของส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจนั้นก็ได้กรณีที่กรุงเทพมหานครขอความร่วมมอหรือมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนใดด าเนินการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นถือปฏิบัติตาม
ระเบียบของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น และส่งหลักฐานรายการค่าใช้จ่าย และหรือหลักฐานการ
ตรวจรับพัสดุให้แก่กรุงเทพมหานคร 

ข้อ 33 การจ่ายเงินให้กระท าได้ภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และภายใน
ระยะเวลาของปีงบประมาณนั้น หากไม่สามารถจ่ายได้ทันให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือขอผ่อนผัน
ได้ไม่เกินสิบห้าวัน เว้นแต่มีกฎหมายหรือระเบียบก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

การสั่งก่อหนี้และการอนุมัติจ่ายเงินทุกกรณีจะต้องได้รับเงินประจ างวดตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ ในเรื่องการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง นอกจาก
วิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ เว้นแต่มีกฎหมายหรือระเบียบก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

กรณีงบประมาณก าหนดรายการในหมวดเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้แก่
ส่วนราชการองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณมิได้ด าเนินการเอง การจ่ายเงินให้เป็นอ านาจของผู้มีอ านาจตามวรรคสองพิจารณา 
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ผนวก ค 
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายวัชระ สท้อนดี 
วันเดือนปีเกิด 14 มกราคม พ.ศ. 2527 

  ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี 
   กลุ่มงานบัญชีและตรวจสอบใบส าคัญ กองคลัง  
  ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 


