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ค าน า 
การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  

เป็นการจัดการเก่ียวกับงบประมาณ ให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย โดยเริ่มต้นจากการได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน เพ่ือให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งกรมควบคุม
โรคได้ด าเนินการจัดสรรและโอนจัดสรรให้หน่วยงานภายใน เพ่ือให้หน่วยงานภายในปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และบริหารจัดการงบประมาณให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในระหว่าง  
ปีงบประมาณ หน่วยงานภายในมีการโอนงบประมาณระหว่างหน่วยงานภายใน และยังได้รับจัดสรร
งบประมาณเบิกแทนกันจากส่วนราชการอ่ืน ให้หน่วยงานภายในได้ด าเนินการเบิกจ่าย พร้อมทั้งมีการ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจนถึงวันสิ้นปีงบประมาณ ถ้ามีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทัน
ปีงบประมาณก็จะต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ทั้งนี้ 
หน่วยงานภายในจึงต้องมีการวางแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และหรือปรับ
แผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ  
เพ่ือให้การการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 เอกสารฉบับนี้เรียบเรียงและจัดท าขึ้นเพ่ือให้เป็นแนวทางการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่าย  
งบประมาณ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย และแนวโน้มการจัดสรรงบประมาณที่
ส านักงบประมาณจัดสรรให้กับหน่วยงาน และได้ระบุปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ
งบประมาณรายจ่ายของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้  

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ กลุ่ม/ศูนย์ต่างๆ ภายใน
หน่วยงาน ข้าราชการ บุคลากรของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้ที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

 

 

            จักรพงศ์  อาชววาณิชกุล 
         นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
 
กระบวนการบริหารงบประมาณ เป็นขั้นตอนการน างบประมาณไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน  

โดยเริ่มเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณผ่านความเห็นชอบ และประกาศ
เป็นกฎหมายใช้บังคับแล้ว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ผู้ใช้งบประมาณและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ ต้องวางแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมาย  
การให้บริการ ผลผลิต/โครงการ  ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่งการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ การโอน เปลี่ยนแปลงรายการ และการกันเงินเหลื่อม
ปี มีหลักการส าคัญ คือ การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน เพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาลและเป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
(รายงานการวิเคราะห์ของส านักงบประมาณของรัฐสภา, ฉบับที่ 10/2560)  

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มีอ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวง คือ 
ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
และภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ก าหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการด าเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน 
ประสานพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม
สุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจวินัยฉัย 
และการรักษาโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กรมควบคุมโรค คือ ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบาย 
มาตรการ และการบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความ
เข้มแข็งของระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบริหารจั ดการ
และพัฒนาความร่วมมือ และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาก าลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน  48,562,330  บาท  ซึ่งกอง
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  มีแนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับ
งบประมาณ  โดยการจัดสรรงบประมาณแยกตามรายกิจกรรมย่อยให้แก่กลุ่ม/ศูนย์ ภายในกองโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมภาย ซึ่งแบ่งเป็น  6  กลุ่ม  2  ศูนย์ และให้แต่ละกลุ่ม/ศูนย์
ด าเนินการก าหนดเป้าหมาย และจัดท าแผนการปฏิบัติการ และในระหว่างปีงบประมาณ อาจมีการปรับ
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งบประมาณคืนกรม หรือกิจกรรมที่มีความจ าเป็นก็ต้องของบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม และต้องมีการ
จัดท าแผนการปฏิบัติการ  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  พร้อมสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ เพ่ือควบคุมและเร่งรัดผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมให้
เป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนด  

ดังนั้น การจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ โดยการน าเครื่องมือต่างๆ มาใช้ใน
การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และตรวจสอบได้  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
บริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงาน และเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษากระบวนการและวิธีการควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ กองโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2. เพ่ือพัฒนาระบบการควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ กองโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรับทราบสถานะการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว
และแม่นย่ า  

3. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการบริหารงงบประมาณ กองโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค  
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ขอบเขตการวิเคราะหข์้อมูล 
 1. ศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564      
ของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ในด้านการวางแผนงบประมาณ  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการและควบคุมงบประมาณ การรายงานผลการด าเนินงานและผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ และเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ  
 2. แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 
1. ศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยว 
กับงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
พ.ศ. 2561 - 2564 

    

2. วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564 

    

3. สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์การ
เบิกจ่าย งบประมาณประจ าปี  
พ.ศ. 2561 - 2564 

    

4. จัดท าสรุปแนวทางการด าเนินงาน      
ด้านการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564 

    

5. จัดท าข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนางานด้าน
การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย 

    

 
วิธีการหรือขั้นตอนการศึกษา 

 1. ศึกษาที่มาและความส าคัญของการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พร้อมทั้ง
ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผลงานการวิจัย เอกสารทางราชการที่เกี่ยวกับงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 
 2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564 ของ  
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม เพ่ือน ามาใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
ด้านงบประมาณ  
 3. วิเคราะห์และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564 
 4. จัดท าแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปี พ.ศ. 2561 - 2564  เป็นตัวแบบ (Model) 
 5. จัดท าข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนางานด้านการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
งบประมาณ (budget) หมายถึง การจัดท างบประมาณและการควบคุมโดยงบประมาณรวมกัน  
การจัดท างบประมาณ (budgeting) คือการจัดท าแผนการด าเนินงานของหนวยงาน เปนลาย

ลักษณอักษรพรอมตัวเลขส าหรับระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในภายหนา โดยอาจท าเปนแผนงานระยะยาว 
(3-5 ป และแผนงานระยะสั้น (6เดือน/1ป โดยแบงเปนรายเดือนหรือรายไตรมาส 

 การควบคุมโดยงบประมาณ คือการติดตามและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง  
กับแผนงานและงบประมาณที่วางไว เพ่ือดูวาการด าเนินงานนั้นเปนไปตามแผนงาน และงบประมาณที่
วางไวหรือไม จะไดหาทางแกไขและพัฒนาปรับปรุงงานตอไป  

 
การงบประมาณ  มีความส าคัญตอหนาที่ในการบริหารงาน 3 ประการ คือ  

1. การวางแผน  
 การก าหนดวัตถุประสงค และเปาหมายใหเปนไปตามพันธกิจ  
 วางนโยบายหรือกลยุทธการด าเนินงานใหสอดคลอง และบรรลุเปาหมายที่ก าหนดไว ท าใหมี

การคิดและวางแผนลวงหนา ที่สามารถท าไดภายใตสภาวการณที่คาดวาจะเกิดขึ้น และเปนผลดี 
ตอกิจการ 

 ก าหนดเปนแผนการด าเนินงานโดยละเอียด  
 แสดงโครงการแผนงานหรือกิจกรรมตาง ๆ พรอมประมาณการทางการเงินที่ เกี่ยวของ  

โดยแยกแสดงเปนโครงการหรือแผนงานของแตละสวนงาน โดยที่โครงการหรือแผนงานจะตอง 
สอดคลองกันและบรรลุเปาหมายของกิจการ  

2. การประสานงาน  
 ในการวางแผนงานของแตละหนวยงานจะตองท าใหหัวหนาหนวยงานและทุกคนรวม

รับทราบเปาหมายและแนวทางปฏิบัติ  
 วางแผนด าเนินงานส าหรับหนวยงานโดยละเอียดคือ รวมกันวางแผนงานและตั้งงบประมาณ

ของหนวยงานนั้น  
 กอนที่ถือเปนแผนงบประมาณของหนวยงาน ตองน าแผนงบประมาณของทุกหนวยงาน 

มาพิจารณารวมกันกอนวา แผนงบประมาณเหลานั้นเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบาย
หลักของกิจการหรือไม สอดคลองหรือไมขัดแยงกันและกัน กรณีมีความขัดแยงกันระหวางหนวยงาน
หรือท าใหผลการด าเนินงานต่ ากวาเปาหมายของกิจการจะตองน ามาพิจารณาวินิจฉัยรวมกันใหม  

 เพ่ือใหการด าเนินงานของหนวยงานตาง ๆ สอดคลองกันและบรรลุเปาหมายของกิจการรวม
ที่ตั้งไว  

 การประสานงานระหวางหัวหนางานตาง ๆ เปนไปดวยดี  
 ไดทราบการด าเนินงานของหนวยงานอื่น  
 มีความเขาใจกันดียิ่งขึ้นวาแตละหนวยงานลวนเปนสวนประกอบยอยเพียงสวนหนึ่ง 

ของกิจการ  



- 5 - 
 

 

3. การควบคุม 
ฝายบริหารสามารถใชแผนงบประมาณเปนเครื่องมือติดตามควบคุมการปฏิบัติงานของ 

หนวยงานตาง ๆ ได โดยน าผลการปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณที่วางไว เพ่ือวัด
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของหนวยงานนั้น ๆ หากมีผลตางเกิดขึ้นจะไดรวมกันพิจารณาหาสาเหตุ 
และหาทางแกไข เพ่ือปรับปรุงวางแผนงานใหมตอไป 

 
รูปแบบและประเภทของงบประมาณ 

งบประมาณขององคกรธุรกิจ อาจจ าแนกได 2 ประเภท คือ  
1. งบประมาณสมบูรณแบบ (Comprehensive Budgeting) เปนการวางแผนงานของทุกหนวย

งานในองคกรธุรกิจเปนการวางแผนที่สมบูรณ คือ จัดท าแผนด าเนินงานของแตละหนวยงานตาม  
เปาหมายยอยของหนวยงาน และสอดคลองกับเปาหมายรวมของกิจการ ซึ่งมักใชในธุรกิจขนาดใหญ 
โดยสวนประกอบของงบประมาณสมบูรณแบบ คือ 

  แผนงบประมาณสวนพื้นฐาน  
  แผนงบประมาณการเงิน แบงเปน 2 แผน คือ  
    ๏ แผนงบประมาณระยะยาว (3-5 ป หรือ 5-10 ป  
    ๏ แผนงบประมาณระยะสั้น (6 เดือน หรือ 1 ป   

2. งบประมาณเฉพาะบางสวน (Partial Budgeting) หมายถึง การจัดแผนการด าเนินงาน 
เฉพาะหนวยงานบางหนวยของกิจการ คือ วางแผนเฉพาะสวนงานที่เปนหลักส าคัญ ซึ่งจะใหประโยชน  
เมื่อองคกรธุรกิจนั้นมีขนาดเล็กหรือขนาดกลาง โดยผูบริหารสามารถติดตามดูแลการด าเนินงานทุก 
หนวยงานไดอยางทั่วถึง  

งบประมาณกับภาครัฐ  
งบประมาณ (Budgeting) หมายถึงแผน (Plan) อันเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรการเงินใหแก 

หนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร เพื่อน าไปใชในการด าเนินงานที่รับผิดชอบใหบรรลุวัตถุประสงค และเปา
หมายขององคกรที่ก าหนดรวมกัน  

ความหมายงบประมาณตามกฎหมายไทย  หมายถึงจ านวนเงินอยางสูงที่อนุญาตใหจายหรือ 
ใหกอหนี้ผูกพันได ตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณ      
รายจาย 
 

 ความส าคัญและประโยชนของงบประมาณแผนดิน  
1. ใชเปนเครื่องมือในการบริหารราชการแผนดิน  
2. ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
3. ใชเปนเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการเงินการคลังของประเทศ       

ใชเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจ ากัดใหมีประสิทธิภาพ และเกิดความ เปนธรรม  
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ระบบงบประมาณของไทย  

ระบบงบประมาณ ไดแก ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร Strategic 
Performance Based Budgeting System : SPBB) ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนจากระบบงบประมาณ 
จากเดิมที่มุงเนนการควบคุมการใชทรัพยากรมาเปนระบบที่มุงเนนผลผลิต (Output) และผลลัพธ
(Outcome) ของงานเพ่ือใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด 
ตอสวนรวม เปนระบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร บางทีเรียกวางบประมาณแบบแสดงแผนงาน 
(Program Budgeting)  

ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร Strategic Performance Based 
Budgeting System : SPBB) หมายถึง เปนการเปลี่ยนแนวทางจากการจัดท างบประมาณที่เนนการ 
ควบคุมทรัพยากรที่ใชในการด าเนินงานมาเปนการมุงเนนที่ผลงานไดแก ผลผลิต ผลลัพธ โดยมีการ 
วัดผลส าเร็จดวยตัวชี้วัด และเกณฑการวัดที่ชัดเจนสมบูรณใชไดจริง สอดคลองกับเปาหมายระดับสูง 
เหมาะสมกับเวลา และครอบคลุมทั้งปริมาณคุณภาพเวลา คาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา 
และประสิทธิผล  

ในการน าระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร จ าเปนตองมีตัวชี้วัดซึ่งเปน 
เครื่องมือส าหรับใชวัดความส าเร็จของผลิตโครงการของหนวยงานที่ด าเนินการตามเปาหมายการให
บริการ โดยตองสามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลความส าเร็จจากการด าเนินงาน สามารถใชจาย 
งบประมาณไดใน 4 มิติ คือ ปริมาณ คุณภาพ เวลา และคาใชจาย/ตนทุน  

1. มิติเชิงปริมาณ เปาหมายในการผลิต / การด าเนินโครงการดานปริมาณ โดยก าหนดในรูป 
ของสิ่งที่สามารถวัดไดดวยเชิงปริมาณ ซึ่งระบุเปนตัวเลขชัดเจน และสามารถแสดงความกาวหนาในการ
ด าเนินงานได เชน จ านวนผลผลิตที่น าสงในปงบประมาณ เปนตน  

2. มิติเชิงคุณภาพ เปาหมายดานคุณภาพของผลผลิต / โครงการโดยมี 2 ลักษณะ คือ  
   2.1 คุณภาพของผลผลิต หรือสิ่งของที่ใหบริการ / โครงการนั้นเปนไปตามมาตรฐานที่สวน 
        ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐก าหนดไว หรือ  
   2.2 คุณภาพของวิธีการน าสงผลผลิต หรือวิธีการใหบริการ เชน การวัดความพึงพอใจของ 
        กลมุเปาหมายที่มีตอกระบวนการผลิต / ใหบริการ  
3. มิติเชิงระยะเวลา ระยะเวลาที่ก าหนดในกระบวนการผลิต / การด าเนินโครงการเพ่ือใหได 

ผลผลิต/โครงการ เชน การใหบริการดานขอรับใบอนุญาตไมเกินระยะเวลาที่ก าหนด  
4. มิติเชิงคาใชจาย / ตนทุน คาใชจายหรือตนทุนผลผลิต / โครงการ เชน ตนทุนการใหบริการ   

ดานขอรับใบอนุญาตไมสูงกวาราคาที่ก าหนด  

จะเห็นได้วาการบริหารงบประมาณและการเงิน ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล ไมมีความแตกตาง
กันในแนวความคิดหรือกระบวนการจัดท างบประมาณ เริ่มจากองคกรก าหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และ 
วัตถุประสงคใหชัดเจนวาควรเปนอยางไร หลังงานนั้นสิ่งที่จ าเปนอยางยิ่งคือการปฏิบัติงานใหบรรลุจุด 
มุงหมาย เครื่องมือที่ดีอยางหนึ่ง คือ การก าหนดแผนงบประมาณการเงิน (Financial Plan) ควบคูไป 
กับแผนปฏิบัติงาน ซึ่งแผนงบประมาณและแผนการเงินจะเปนวิธีการควบคุมแผนการปฏิบัติงานและ 
การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมมากที่สุด 
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 การเชื่อมโยงวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค ใหอยูในรูปของแผนงบประมาณและการเงิน 
อยางชัดเจน นอกจากนั้น วิธีการจัดการงบประมาณภาครัฐ โดยมุงเนนระบบงบประมาณของประเทศ
ไทย ใหผูอานไดเชื่อมโยงแนวความคิดของการงบประมาณท้ังภาคเอกชนและภาครัฐเขาดวยกัน  

แนวทางการบริหารงบประมาณของประเทศมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร วิธีการนี้เนนผลผลิต 
(Outputs) และผลลัพธ Outcomes) มากกวาที่มุงเนนการควบคุมการใชทรัพยากรเหมือนที่เคย 
ปฏิบัติมา ซึ่งนับไดวาวิธีการดังกลาวไมแตกตางกับภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงคการบริหารงานที่มุงเนน 
ประสิทธิภาพการด าเนินการ  

กระบวนการงบประมาณแผนดินของประเทศ และตัวชี้วัดผลผลิต / โครงการตามระบบ 
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร เพ่ือใหผูศึกษาไดน าไปเปนตัวอยางหรือใชเปนขอสังเกต
ในการปฏิบัติงานที่ตนเองด าเนินการอยู รวมทั้งไดปรับแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปตาามตัวชี้วัด
ผลผลิตดังกลาวดวย 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ  
รายจ่ายประจ าปี ที่สอดคล้องกับวิธีการด าเนินการของของหน่วยงาน 

2. บุคลากรของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบถึงแนวทาง  
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน ซึ่งจะสามารถ  
ท าให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีต่อๆ ไป บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

3. บุคลากรของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ทราบถึงความส าคัญของ 
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย และตระหนักถึงการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณมากยิ่งข้ึน  
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

  
การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 – 2564  ของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ผู้ศึกษาได้
ท าการศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมต่างๆ รวมทั้งได้ทบทวนงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง  
เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดที่จะใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
 1. ความหมายของการบริหารจัดการ 
 2. ความหมายของการบริหารงบประมาณ 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
 4. กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ความหมายของการบริหารจัดการ 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  

 1.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 

 การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ กล่าวคือ  
ผู้บริหารไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติแต่เป็นผู้ใช้ ท าให้ผู้ปฏิบัติท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจ  
เลือกแล้ว  

 การบริหาร คือ กระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 การบริหาร คือ การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่ร่วมปฏิบัติการให้บรรลุ 
เป้าหมายร่วมกัน  

 การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีสามารถมองเห็นได้ 3 ทาง คือ  
 1. ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับ 
ขั้นตอนของสายการบังคับบัญชา  
 2. ทางหน้าที่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบและ สิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือให้ส าเร็จเป้าหมาย  
 3. ทางปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่บุคคลและบุคคลต้องการร่วมท าปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน  

 ลักษณะเด่นที่เป็นสากลของการบริหาร คือ 
 1. การบริหารต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย  
 2. ต้องอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบส าคัญ  
 3. ต้องใช้ทรัพยากรบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน  
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 4. ต้องมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการทางสังคม  
 5. ต้องเป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างกลุ่มบุคคล 2 คนขึ้นไป  
 6. ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจเพ่ือให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์  
 7. เป็นการร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผล  
 8. มีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
 9. การบริหารไม่มีตัวตน แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  

 โดยสรุป การบริหาร หมายถึง การท างานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ที่ร่วมปฏิบัติการให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพการท างาน  ในระบบราชการ
ปัจจุบันได้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบราชการ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็น
ต้นมา ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเคลื่อนไหวอย่าง
มากในระบบราชการ ไม่ว่าจะเป็นการท างานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ถึงแม้ว่าการ
ปฏิรูประบบราชการในระยะปีแรกจะมีส่วนส าคัญอย่างมากในการบริหารราชการส่วนกลาง แต่ก็มีผล
สืบเนื่องต่อการเชื่อมโยงไปถึงการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยเช่นกัน ในการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค รัฐบาลมีความปรารถนาที่จะให้มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลจากการ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดเอา “ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริหาร” และเน้นให้จังหวัดมีฐานะ
เสมือนหน่วยธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Business Unit - SBU) ที่สามารถวินิจฉัยข้อมูล ปัญหา 
อุปสรรค ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และด าเนินการให้เป็นไปตามที่ตัดสินใจได้อย่างครบวงจรภายใน
จังหวัด โดยการปรับเปลี่ยนบทบาทและอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นผู้บริหารสูงสุดของ
จังหวัด (Chief Executive Officer : CEO) สามารถบังคับบัญชาสั่งการให้การด าเนินการในจังหวัด
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตรงตามนโยบายรัฐและสนองตอบต่อความต้องการและข้อเท็ จจริงของแต่ละ
จังหวัดได้โดยตรง การบริหารงานในระบบราชการปัจจุบันมีหน่วยงานราชการจ านวนมาก การท างาน
ของแต่ละหน่วยงานก็มีเป้าหมายวัตถุประสงค์แตกต่างกัน  มีลักษณะที่เป็นอาณาจักรของตนเอง  
เกิดปัญหาในการท างานร่วมกัน เกิดการขัดแย้งระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรเป็นไปด้วยความไม่จริงใจและจริงจัง เป้าหมายองค์กรต่างกัน จึงท าให้ต่างคนต่างท า
สิ้นเปลือง สูญเสียงบประมาณ ไร้ประสิทธิภาพ ประเทศชาติและประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างที่  
ทุกคนตั้งใจ 
  
 1.2 ทรัพยากรในการบริหารจัดการ  

 ทรัพยากรหรือปัจจัยที่นักบริหารต้องให้ความสนใจ เพ่ือให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรประสบความส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ คือ   
 1. คน (Man) คือ ทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจขององค์การ ซึ่งมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการ 
 2. เงิน (Money) คือ ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ ด าเนินการ
ต่อไปได ้ 
 3. วัสดุ (Materials) คือ วัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญไม่แพ้ปัจจัยอื่น จ าเป็นต้องมีคุณภาพและ
มีต้นทุนที่ต่ า เพราะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต  
 4. เครื่องจักร (Machine) คือ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีศักยภาพที่ดีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการผลิตเช่นกัน  
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 5. วิธีการบริหารหรือวิธีการปฏิบัติ (Management or Method) การจัดการหรือการบริหาร 
ในองค์กรธุรกิจประกอบด้วยระบบการผลิตหรือระบบการให้บริการต่าง ๆ หากมีระบบที่ชัดเจนตลอดจน
มีระเบียบขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ ในการท างาน ย่อมส่งผลให้องค์การประสบความส าเร็จได้ดี  
  
 1.3 แนวคิดทางการบริหารจัดการ  

 ในอดีตที่ผ่านมาระบบการจัดการของการผลิตและกิจกรรมต่าง ๆ ก็ดีทางเศรษฐกิจทางการ
ตลาด มิได้มีความสลับซับซ้อนมากนัก และไม่ต้องอาศัยระบบของการจัดการเช่นในปัจจุบันนี้  กระทั่ง
เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในโลก (ประมาณปี ค.ศ. 1880 เป็นต้นมา) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก อันมีผลท าให้เศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก  ตลอดจนมีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเริ่มเป็นที่ยอมรับและขยายตัว
มากขึ้น มีการพัฒนามากขึ้นเป็นล าดับ ส าหรับแนวคิดทางการบริหารจัดการได้วิวัฒนาการเรื่อยมาเป็น
ล าดับ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 4 แนวคิด (พะยอม วงศ์สารศรี. 2531 : 45) คือ  

 1.3.1 แนวคิดก่อนยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Pre - Scientific Management) ในยุคนี้
เป็นยุคก่อนปี ค.ศ. 1880 ซึ่งการบริหารในยุคนี้อาศัยอ านาจหรือการบังคับให้คนงานท างาน  ซึ่งวิธีการ
บังคับอาจใช้การลงโทษ การใช้แส้ การท างานในยุคนี้เปรียบเสมือนทาส คนในยุคนี้จึงต้องท างานเพราะ
กลัวการลงโทษ  

 1.3.2 แนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) แนวคิดนี้เริ่มในช่วง
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม คือประมาณปี ค.ศ. 1888 เป็นต้นมาจนถึงปี 1930 ในยุคนี้ได้ใช้หลักวิธีการ
จัดการแบบวิทยาศาสตร์มาช่วยในการบริหารจัดการ ท าให้ระบบบริหารจัดการแบบโบราณได้  
เปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงในการบริหารในยุคนี้มี 2 ท่าน คือ เฟร็ดเดอร์ริช ดับบลิว. เทย์
เลอร์ (Frederich W. Taylor) และ เฮนรีเจ. ฟาโยล์ (Henri J. Fayol) เทย์เลอร์ได้รับการยกย่องว่าเป็น
บิดาแห่งการจัดการแบบวิทยาศาสตร์หรือบิดาของวิธีการจัดการที่มีหลักเกณฑ์ โดยได้ศึกษาหาวิธีเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดย เทย์เลอร์ (Taylor) ได้เข้าท างานครั้ง
แรกในโรงงานที่เพนซิลวาเนีย เมื่อปีค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ ามาก การบริหารงานขาด
ประสิทธิภาพ ไม่มีมาตรฐานในการประเมินผลงานของคนงาน การแบ่งงานไม่เหมาะสม  การตัดสินใจ
ขาดหลักการและเหตุผล เทย์เลอร์ (Taylor) ได้คัดค้านการบริหารงานแบบเก่าที่ใช้อ านาจ (Power) ว่า
เป็นการบริหารที่ใช้ไม่ได้ และมีความเชื่อว่าการบริหารที่ดีต้องมีหลักเกณฑ์การท างาน ไม่ได้เป็นไปตาม
ยะถากรรม เทย์เลอร์ (Taylor) จึงได้ศึกษาและวิเคราะห์เวลาการเคลื่อนไหวในขณะท างาน (Time and 
Motion) เพ่ือดูการท างานและการเคลื่อนไหวของคนงานในขณะท างาน โดยได้คิดค้นและก าหนดวิธีการ
ท างานที่ดีที่สุด (One Best Way) ส าหรับงานแต่ละอย่างที่ได้มอบหมายให้คนงานท า ดังนั้น ผู้บริหาร
การจัดการจึงต้องเน้นและปฏิบัติดังนี้  
 1.3.2.1 ก าหนดวิธีการท างานด้วยหลักเกณฑ์ที่ได้มีการทดลองแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด  
 1.3.2.2 การคัดเลือกบุคลากรและการบริหารบุคลากร ต้องท าอย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้ได้
บุคลากรที่สนใจ 
 1.3.2.3 ต้องมีการประสานร่วมมือระหว่างผู้บริหารกับคนงาน  
 1.3.2.4 ผู้บริหารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในด้านการวางแผนและมีการมอบหมายงาน 
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 ส าหรับการศึกษาที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์ (The Scientific Approach) มี ส่วนประกอบส าคัญ  
3 ลักษณะ คือ  
 1. มีแนวคิดที่ชัดเจน (Clear Concept) แนวความคิดต้องชัดเจนแน่นอนในสิ่งที่จะวิเคราะห์  
 2. วิธีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) สามารถพิจารณาข้อเท็จจริงได้ทางวิทยาศาสตร์
หรือสังเกตได้แล้วน าข้อมูลดังกล่าวมาท าการทดสอบความถูกต้อง ถ้าเป็นจริงก็คือหลักเกณฑ์ 
(Principles)  
 3. ทฤษฎี (Theory) หมายถึง การจัดระบบความคิดและหลักเกณฑ์มารวมกัน เพ่ือได้ความรู้ใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความถนัดด้วย เฮนรีเจ ฟาโยล์ (พะยอม วงศ์สารศรี. 2531 : 47) เป็นวิศวกรเหมือง
แร่ชาวฝรั่งเศส ได้สร้างผลงานทางแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหาร ซึ่งมุ่งที่ผู้บริหารระดับสูง โดยศึกษา
กฎเกณฑ์ที่ เป็นสากลและได้เขียนหนังสือ Industrial General Management เสนอแนวคิดและ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารของผู้บริหาร ดังนี้  
 3.1 หน้าที่ของนักบริหาร (Management Functions) มีดังนี้  
 3.1.1 การวางแผน (Planning) หมายถึงการที่ผู้บริหารจะต้องเตรียมการวางแผนการท างาน
ขององค์การไว้ล่วงหน้า  
 3.1.2 การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึงการที่ผู้บริหารจะต้องเตรียมจัดโครงสร้างของ
องค์การให้เหมาะสมกับทรัพยากรทางการบริหาร  
 3.1.3 การสั่งการ (Directing) หมายถึงการที่ผู้บริหารจะต้องมีการวินิจฉัยสั่งการที่ดีเพ่ือให้ 
การด าเนินงานขององค์การด าเนินการไปตามเป้าหมาย  
 3.1.4 การประสานงาน (Co - ordinating) หมายถึงการที่มีผู้บริหารมีหน้าที่เชื่อมโยงต่าง ๆ 
ขององค์การให้ด าเนินไปอย่างสอดคล้องต้องกัน  
 3.1.5 การควบคุม (Controlling) หมายถึงการที่ผู้บริหารคอยควบคุมและก ากับกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในองค์การให้ด าเนินไปตามแผนที่วางไว้  
 3.2 หลักการบริหาร (Management Principle) Fayol ได้วางหลักพ้ืนฐานทางการบริหารไว้ 
14 ประการ ดังนี้ 
  3.2.1 การแบ่งงานกันท า (Division of Work) การแบ่งงานกันท าจะท าให้คนเกิดความช านาญ
เฉพาะอย่าง (Specialization) อันเป็นหลักการใช้ประโยชน์ของคนและกลุ่มคนให้ท างานเกิดประโยชน์
สูงสุด  
 3.2.2 อ านาจหน้าที่  (Authority) เป็นเครื่องมือที่จะท าให้ผู้บริหารมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้ อ่ืน
ปฏิบัติงานที่ต้องการได้ โดยจะมีความรับผิดชอบ (Responsibility) เกิดขึ้นตามมาด้วย ซึ่งจะมีความ
สมดุลซึ่งกันและกัน  
 3.2.3 ความมีระเบียบวินัย (Discipline) บุคคลในองค์การจะต้องเคารพ เชื่อฟัง และปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์กติกาและข้อบังคับต่าง ๆ ที่องค์การก าหนดไว้ ความมีระเบียบวินัยจะมาจากความเป็นผู้น าที่ดี 
 3.2.4 เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ในการท างาน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ควรได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะเกิดการโต้แย้งสับสน  
 3.2.5 เอกภาพในการสั่งการ (Unity of Direction) ควรอยู่ภายใต้การจัดการหรือการสั่งการ
โดยผู้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่ง  
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 3.2.6 ผลประโยชน์ขององค์การมาก่อนผลประโยชน์ส่วนบุคคล  (Subordinatation of 
Individual Interest to the General Interest) ค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์การเป็นอันดับแรก  
 3.2.7 ผลตอบแทนที่ได้รับ (Remuneration of Personnel) ต้อง ยุติธรรม และเกิดความพึง
พอใจทั้งสองฝ่าย  
 3.2.8 การรวมอ านาจ (Centralization) ควรรวมอ านาจไว้ที่ศูนย์กลางเพ่ือให้สามารถควบคุมได้ 
 3.2.9 สายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) การติดต่อสื่อสารควรเป็นไปตามสายงาน  
 3.2.10 ความมีระเบียบเรียบร้อย (Order) ผู้บริหารต้องก าหนดลักษณะและขอบเขตของงาน
เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดระเบียบการท างาน  
 3.2.11 ความเสมอภาค (Equity) ยุติธรรมและความเป็นกันเอง เพ่ือให้เกิดความจงรักภักดี  
 3.2.12 ความมั่นคงในการท างาน (Stability of Tenture of Personnel) การหมุนเวียน 
คนงาน ตลอดจนการเรียนรู้และความมั่นคงในการจ้างงาน  
 3.2.13 ความคิดริเริ่ม (Initiative) เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ให้แสดงออกถึงความคิด
ริเริ่ม 
 3.2.14 ความสามัคคี (Esprit de Corps) หลีกเลี่ยงการแบ่งพรรคแบ่งพวกในองค์การ  

 1.3.3 แนวคิดการจัดการยุคมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) แนวคิดมนุษย์สัมพันธ์เป็น
แนวคิดท่ีขัดแย้งกับแนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ที่เน้นประสิทธิภาพของการท างาน และมองข้าม
ความส าคัญของคน เห็นว่ามนุษย์ไม่มีชีวิตจิตใจ ไม่มีความต้องการมากนัก มีพฤติกรรมที่ง่ายต่อความ
เข้าใจ โดยอาศัยโครงสร้างขององค์การมาเป็นตัวก าหนดและควบคุมให้มนุษย์ท างานให้บรรลุผลส าเร็จ 
ซึ่งยุคมนุษย์สัมพันธ์นั้นเป็นแนวคิดที่อยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1930 – 1950 เนื่องจากเล็งเห็นว่า การ
จัดการใด ๆ จะบรรลุผลส าเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยคนเป็นหลัก ดังนั้น แนวคิดมนุษย์สัมพันธ์จึงได้ให้
ความส าคัญในเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal Relations) จึงท าให้เรื่องราวของ
มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) กลับมามีบทบาทส าคัญมากขึ้น นักวิชาการส าคัญที่ให้การสนับสนุน
และศึกษาแนวคิดนี้คือ จอร์จ เอลตัน มาโย (George Elton Mayo) เขาได้ท าการทดลองวิจัยที่เรียกว่า 
“Hawthorne Experiment” เมื่อปี  ค.ศ. 1924 –1927 ณ Western Electric Company ในเมือง 
ชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ ซึ่งจุดประสงค์ก็คือต้องการเข้าใจพฤติกรรมของคนในหน้าที่การงานที่จัดไว้ให้
ปรากฏว่าคนท างานมิใช่ท างานเพ่ือหวังผลตอบแทนด้วยตัวเงินเพียงอย่างเดียว  แต่คนท างานต้องการ
ด้านสังคมภายในกลุ่มที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการที่เป็นเรื่องของจิตใจ ตลอดจนความสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างคนงานด้วยกัน การศึกษาวิจัยดังกล่าวได้ศึกษาทดลองออกเป็น 3 ประเภท (พะยอม วงศ์สารศรี. 
2531 : 51-53) คือ  
 1.3.3.1 การศึกษาทดลองภายในห้อง (Room Studies) ได้ท าการทดลองเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของแสงสว่างภายในห้องท างาน เพ่ือสังเกตประสิทธิภาพของการท างานว่าเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร  
 1.3.3.2 การศึกษาโดยการสัมภาษณ์ (Interviewing Studies) การทดลองนี้ก็เพ่ือค้นหาความ
เปลี่ยนแปลงในการท างานเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมของการท างานและการบังคับบัญชา  
 1.3.3.3 การศึกษาโดยการสังเกต (Observation Studies) เป็นการสังเกตการท างานของคน
และปัจจัยอื่น ๆ  
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จากการทดลองนี้ได้ประโยชน์หลายประการ คือ  
 1) คนมิใช่วัตถุสิ่งของ คนมีชีวิตจิตใจ จะซื้อด้วยเงินอย่างเดียวมิได้  
 2) การแบ่งงานกันท าตามลักษณะเฉพาะตัว มิใช่มีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ  
 3) ส าหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูง การจูงใจด้วยจิตใจมีความส าคัญและมีความหมายมากกว่า 
การจูงใจด้วยเงินตรา  
 4) ประสิทธิภาพการท างานหาได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียวยังไม่ แต่ขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ภายในองค์การด้วย  

 จากการศึกษาแนวคิดมนุษย์สัมพันธ์ ท าให้ได้มีการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ทางการจัดการมาก
ขึ้น โดยน าเอาหลักการจัดการมาผสมผสานกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ท าให้ได้ความรู้ที่
หลากหลายมากขึ้น เช่น อับราฮัม มาสโลว์ (Abram Maslow) ได้ศึกษาการแสวงหาความต้องการของ
มนุษย์ว่ามนุษย์เราแสวงหาอะไร โดยเขาได้เสนอทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการ (Hierachy of 
Need) ส่วน เฟร็ดเดอร์ริช เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg) ได้ศึกษารูปแบบของการจูงใจโดยได้
เสนอ ทฤษฎี Two Factor Theory of Motivation เป็นต้น  

 1.3.6 แนวคิดการจัดการยุคการบริหารสมัยใหม่ (Modern Management) แนวคิดในยุคนี้ 
เริ่มตั้ งแต่ปี  ค.ศ. 1950 – 1970 ซึ่ งในขณะนี้ เศรษฐกิจและธุรกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว ความ 
สลับซับซ้อนในการบริหารการจัดการก็มากขึ้น เพราะฉะนั้นการจัดการสมัยใหม่จึงต้องใช้หลักทาง 
คณิตศาสตร์มาช่วยในการตัดสินใจตลอดจนการจัดการเชิงระบบมาช่วย แต่อย่างไรก็ตาม การบริหาร  
การจัดการสมัยใหม่ก็ยังมิได้ทิ้ งหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และแนวคิดในด้านมนุษย์สัมพันธ์  
เสียทีเดียว การจัดการเชิงระบบ (System Approach) ความหมายของระบบ (System) “A Set of 
Interdependent, Interaction Element” ตัวอย่างเช่น คนเป็นระบบ เพราะในร่างกายของคนเรานั้น 
ประกอบด้วยอวัยวะ ซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างอัตโนมัติ ระบบจึงถือเป็น Grand Theory 
เป็นทฤษฎีขนาดใหญ่ เพราะมีระบบย่อยหรือสิ่งต่าง ๆ มากมาย เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ขององค์การไม่
ว่าภายในหรือภายนอก ล้วนแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้น การบริหารการ
จัดการจึงต้องปรับตัวให้มีความสมดุลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวจึง
จะท าให้องค์การเติบโตอยู่รอด และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย การจัดการโดยใช้คณิตศาสตร์หรือเชิง
ปริมาณมาช่วยในการตัดสินใจ (Quantitative or Decision Making Approach) การศึกษาในแนวนี้ 
จะใช้เครื่องมือสมัยใหม่มาช่วยในการตัดสินใจ เช่น การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ การวิจัย การใช้  
คอมพิวเตอร์เป็นต้น ท าให้ต้องมีหลักการและเหตุผลมีหลักเกณฑ์และเป็นการบริหารการจัดการที่  
สามารถลดความเสี่ยงขององค์การได้ในระดับหนึ่ง สรุป การบริหารจัดการ เป็นการท างานของบุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ร่วมปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญ ใช้ทรัพยากรบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน ร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผลเพ่ือให้เกิด  
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



- 14 - 
 

 

ความหมายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
ความหมายของการบริหารงบประมาณ 

 งบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื ่อนองค์กรให้สามารถพัฒนาสู ่ความส าเร็จ 
ได้โดยเร็ว งบประมาณ หมายถึง จ านวนเงินที่ก าหนดไว้เป็นรายรับ รายจ่าย ซึ่งในภาษาอังกฤษ  
ใช้ค าว่า “budget” หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า งบประมาณ หมายถึง แผนงานทางการเงินของ
รัฐบาลที่แสดงเป็นเอกสาร โดยการประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายในรูปของจ านวนเงินที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณหนึ่ง 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 39 – 40) กล ่าวถึงการบริหารงบประมาณว่า  
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานได้ก าหนดขอบข่ายภารกิจของการบริหารงบประมาณ ไว้ดังนี้  

1. การจัดท าและเสนองบประมาณ 
 2. การจัดสรรงบประมาณ 
 3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  
 4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 5. การบริหารการเงิน 
 6. การบริหารบัญชี 
 7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

 อ านวย  ทองโปร่ง  และ ศิริพงษ์  เศาภายน  (2547, หน้า 9) ได้ให้ความหมายการบริหาร
งบประมาณว่า หมายถึงแผนการปฏิบัติงานของรัฐบาลที่แสดงในรูปตัวเงินที่เสนอต่อรัฐสภาในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง กล่าวคือ รัฐบาลจะเสนองบประมาณในรูปของร่างกฎหมายต่อรัฐสภา เพื่อขอ
อนุมัติด าเนินการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีกฏหมายก าหนดไว้ว่า
รัฐบาลจะต้องท าหรือเสนองบประมาณอย่างไร 

 การบริหารงบประมาณ หมายถึง การคิดหาวิธีการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามภาระหน้าที่หรือตามแผนงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้งบประมาณให้
น้อยที่สุด ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2549,หน้า 5)  

 จากความหมายดังกล่าวสรุปว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึง กิจกรรมที่ผู้บริหารและ
หน่วยงานตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ด าเนินการวางแผนใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ 
 
แนวคิดการบริหารงานงบประมาณ  

การด าเนินงานของรัฐ องค์การธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงานใด ๆ ก็ตาม งานงบประมาณถือว่า
เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งและมีความเกี่ยวเนื่องกับการบริหารทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์   
การวางแผน การจัดด าเนินงาน ตลอดจนถึงการด าเนินการควบคุมเพ่ือให้งานด าเนินได้โดยเรียบร้อย  
ตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ งบประมาณจะเป็นสิ่งบ่งชี้แนวความคิดในการบริหารงาน 
ตลอดจนวิธีด าเนินงาน งบประมาณจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย วิธีการ
ด าเนินงาน และโครงการของหน่วยงาน งบประมาณในรูปแบบที่เหมาะสมมีเหตุผลจะเป็นการช่วย
ส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(พิพัฒน์ ไทยอารี, 2553) 
 
ความหมายของการบริหารงบประมาณ 

หวน พินธุพันธ์ (2550) การบริหารงบประมาณ หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 
ให้เป็นไปตามรายการและแผนงาน หรืองานที่ฝ่ายบริหารได้รับอนุมัติงบประมาณมาใช้จ่ายจากรัฐสภา 
เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยวิธีอนุมัติเงินประจ างวด  การเบิกจ่ายเงิน 
การตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน รวมตลอดถึงการรายงานผลต่าง ๆ  ที่ใช้เพื่องานนั้น ๆ  

มณี วรรณ พงษ์ษา (2551) การบริหารงบประมาณ หมายถึง การควบคุมการใช้จ่าย 
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน / โครงการ / ที่ ได้รับอนุมัติงบประมาณ เพ่ือป้องกันการรั่วไหล 
โดยการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบตามระเบียบที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งมีรายละเอียด  
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. การท าแผนปฏิบัติการ  
2. ด าเนินการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ โดยการขออนุมัติเงินตามระเบียบของ 

หน่วยงาน  
3. การตรวจสอบเมื่อมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว  
4. การรายงานเป็นวิธีหนึ่งในการตรวจสอบและประเมินผล  

สรพงษ์ พรพิมล (2551) การบริหารงบประมาณ หมายถึง การควบคุมงบประมาณ การเบิกจ่าย 
การตรวจสอบการใช้เงินและรายงานผล การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการ
บริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ และบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหา
รายได้จากการบริการมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อ
นักเรียน นอกจากนี้การบริหารงบประมาณเป็นการจัดการเกี่ยวกับการใช้จ่าย  

คณิษฐา กลัดเนียม (2549) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอเมืองล าพูน  ผลการศึกษาสรุปได้
ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐานมีส่วนร่วมใน
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ระดับมาก ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการวางแผน ปัญหาที่ส าคัญ คือ  การได้รับจัดสรรงบประมาณ
น้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการและที่ขออนุมัติไว้ จึงควรจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม  
งาน / โครงการ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าทรัพยากรที่จัดสรรให้ส าหรับกิจกรรมส าคัญ  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้   

สรุปได้ว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึง ภาระงานที่สถานศึกษาจัดท าเพ่ือประมาณการ
รายรับที่ส่วนกลางจัดสรรมาให้ น ามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ในสถานศึกษา  
 
ความส าคัญของงานงบประมาณ  

จากความหมายของงบประมาณ จะเห็นได้ว่างานงบประมาณเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ผู้บริหารต้อง
เอาใจใส่และดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากงบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการสนับสนุนให้การด าเนินงาน
หรือภารกิจอ่ืน ๆ ในองค์การสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดี ซึ่งได้มีผู้กล่าวถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของงบประมาณไว้ดังนี้ 

เสริมศักดิ วิศาลาภรณ์  และ จรินทร์ เทศวานิช (2550, หน้า8)  กล่าวถึงความส าคัญของ 
งบประมาณไว้ว่า เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน เพราะเป็นแผนงานการเงินที่มีการก าหนดรายรับและ
รายจ่ายของงาน / โครงการต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า จึงท าให้ผู้บริหารใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมนโยบายของหน่วยงานในการด าเ00000000000000นินงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ว่าได้ด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึง
เป็นการวัดความสามารถของผู้บริหารไปพร้อมกันด้วย  

อินสอน บัวเขียว (2537, หน้า 167 - 169) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของงบประมาณไว้ดังนี้  
1. งบประมาณเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารองค์การ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่สร้างขึ้นมา  โดยการ

มองเห็นอนาคตอย่างคร่าว ๆ โดยอาจจะได้จากการพยากรณ์สิ่งต่าง ๆ ควบคู่กันกับภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ 
ไปในตัว  

2. เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของตนเอง หรือของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้ถึงจุดมุ่งหมาย  

3. ในแง่ของการบริหารงาน จะเห็นว่าประสิทธิภาพของการบริหารงานนั้นจะต้องใช้ความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ หรือความช านาญพิเศษของแต่ละคนให้เห็นประโยชน์ของหน่วยงานเป็นที่ตั้ง  

4. เพ่ือให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าใจลักษณะงาน
และปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน มีความช านาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้บริหารได้เข้าใจในเรื่องงบประมาณอย่างดีแล้ว ก็
ควรก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน จะช่วยให้การด าเนินงานสัมฤทธิผลได้เร็วยิ่งขึ้น 

ณรงค์ สัจพันโรจน์ (2543)  และ อารีลักษณ์ พงษ์โสภา (2545)  กล่าวสอดคล้องกันว่า 
งบประมาณมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอยู่หลายประการ รัฐบาลสามารถน าเอา
งบประมาณแผ่นดินมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า และเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน พอสรุปได้ดังนี้  
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1. ใช้เป็นเครืองมือในการบริหารประเทศ ให้มีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกันตามแผนงานที่วาง
ไว้ เพื่อป้องกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นของหน่วยงานลดลง  

2. ใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลจะต้องพยายาม
ใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลและไปสู่โครงการที่จ าเป็น และเป็นโครงการในด้านการ
ลงทุนเพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง  

3. ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด  

4. ใช้เป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ประชาชาติที่เป็นธรรม  
5. ใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินการคลังของประเทศ  
6. ใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือประชาสัมพันธ์งานและผลงานที่รัฐบาลด าเนินการ ให้แก่ผู้ใช้บริการ

เข้าใจถึงกระบวนการและความก้าวหน้าของการด าเนินงาน  

รุ่ง แก้วแดง (2546, หน้า 121-122)  ได้กล่าวถึงการบริหารงบประมาณและการเงินแบบใหม่ว่า 
โรงเรียนจะต้องให้ความส าคัญกับการวางแผนก าหนดเป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญของการใช้เงิน
ให้ชัดเจน กล่าวคือ ต้องให้ความส าคัญกับกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอันดับแรก  และในการ
ด าเนินงานก็ต้องแสดงให้เห็นว่า ได้ใช้งบประมาณที่สอดคล้องกับแผน เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา  

สรุปได้ว่า งบประมาณมีประโยชน์โดยตรงต่อฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะเป็นในรูปองค์การทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นองค์การด้านธุรกิจ หรือองค์การด้านการศึกษาก็ตาม เพราะว่างบประมาณมี
ส่วนส าคัญท าให้การท างานส าเร็จไปสู่วัตถุประสงค์หลักขององค์การ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และยังสามารถเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ก ากับ  ติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

 ในการด าเนินงานจัดท าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
หน่วยงานทุกระดับต้องมีความพร้อม โดยเฉพาะการพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานใน
สถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ผลผลิตผลลัพธ์ตามท่ีก าหนดเอาไว้นั้น หน่วยงานที่มีหน้าที่
ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ให้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษาที่ชัดเจน  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
โดยอาศัยแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการการเงิน 7 ด้าน หรือทีเรียกว่า “Hurdle” ซีงเป็น
เงื่อนไขท่ีส านักงบประมาณก าหนดให้หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ (ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า1-3) 

  
1. การวางแผนงบประมาณ (Budgeting planning)  

การวางแผน คือกระบวนการในการคิดล่วงหน้าเพ่ืออควบคุมการกระท าหรือการด าเนินงานให้
เป็นไปตามสิ่งต่าง ๆ ที่คิดไว้ (ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ , 2544, หน้า 4-10)  ซึ่งการวางแผนและ 
การจัดท างบประมาณ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดท างบประมาณ และขบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
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การวางแผนงบประมาณเป็นการสร้างระบบที่จะก่อให้เกิดความมันใจว่า ทรัพยากรที่จัดสรรให้กับ
กิจกรรมที่ส าคัญ มีความครอบคลุมและครบถ้วน มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า โดยปกติเป็นระยะ 3 ปี  
มีเกณฑ์ท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งมีกระบวนการที่เป็นระบบมีรายละเอียดค าขอ
งบประมาณที่มีเหตุผล ในระบบจัดล าดับความส าคัญ มีการจัดสรรลงถึงหน่วยปฏิบัติอย่างมีหลักเกณฑ์
และสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน มีรายละเอียดเพียงพอส าหรับการควบคุม มีการจัดท าข้อมูล
งบประมาณภายในให้สอดคล้องกับระบบบัญชี มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแผนงบประมาณเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งจะเห็นได้ว่ารากฐานของการจัดท างบประมาณในระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน สิ่งส าคัญคือต้องตั้งอยู่บนระบบของการวางแผนที่ดี (กรมสามัญศึกษา, 2544 ก, หน้า 11) 
ซึ่งระบบการวางแผนที่ดีจะหมายถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะต้องมีการก าหนดพันธกิจ 
ภารกิจหลักของหน่วยงาน และผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะให้เกิดขึ้นจากผลผลิตที่ได้วางแผนไว้ ทั้งในแง่
ปริมาณงาน เวลา คุณภาพ และต้นทุน พร้อมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการบรรลุถึง
วัตถุประสงค์อย่างชัดเจนในขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือจะเป็นกรอบในการก าหนดพันธะสัญญา
ระหว่างหน่วยปฏิบัติ (ผู้ใช้เงินเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลงาน) และหน่วยงานผู้ดูแลทรัพยากรของธรรมชาติ (แทน
ประชาชน) นอกจากนั้นในระบบ การวางแผนที่ดีต้องมีกระบวนการจัดล าดับความส าคัญในแต่ละระดับ 
ตั้งแต่กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการกิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์ เพราะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการ
ตัดสินใจในการบริหารงานและจัดสรรทรัพยากร (ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 4-10)  

ดังนั้น ในการวางแผนงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จึงมีองค์ประกอบ 
ดังนี้  

1. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นการวางแผนที่ค านึงถึงศักยภาพและ 
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายในที่มีต่อหน่วยงานและสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ว่าจุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) คืออะไร และภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกมีสิ่งใดที่เป็นโอกาส 
(Opportunity) สิ่ งใดที่ เป็นภาวะคุกคามหรืออุปสรรค (Treats) ซึ่ งเรียกการวิเคราะห์นี้ ว่าเป็น 
การวิเคราะห์ทางกลยุทธ์  

2. การจัดท างบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium term expenditure 
framework: MTEF) เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายของงาน โครงการที่คาดว่าจะด าเนินการ  ต่อเนื่อง
จากปีที่ขอตั้งงบประมาณล่วงหน้าไปอีก 3 ปี จากปีที่ขอตั้งงบประมาณ เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์
ที่หน่วยงานของสถานศึกษาจัดท าเสนอ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  

3. การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี (Operational Planning) หลังจากที่หน่วยงานและ 
สถานศึกษาได้รับแจ้งจ านวนงบประมาณที่จะได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่เสนอแล้ว  หน่วยงาน
และสถานศึกษาจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ซึ่งเป็นการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจริง      

 ดังนั้น ในการวางแผนงบประมาณ สิ่งที่จ าเป็นต้องด าเนินการเป็นสิ่งแรกก็คือ  การจัดท าแผน
กลยุทธ์ เพ่ือน ากลยุทธ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  และจะต้องบอกได้ว่า
ผลผลิตและผลลัพธ์จากการด าเนินงานคืออะไร จะใช้สิ่งไหนเป็นตัวชี้วัดผลของการด าเนินงานกลยุทธ์ที่
ได้จากการจัดท าแผนกลยุทธ์ดังกล่าว จะต้องน ามาแปลงสู่แผนงาน / โครงการตามประเภทค่าใช้จ่ายที่
ก าหนดและครอบคลุมทุกแหล่งเงินงบประมาณ รวมถึงการประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าส าหรับการ
ด าเนินงานอีก 3 ปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการประกันได้ว่าหากสถานการณ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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หน่วยงานจะสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ก าหนดไว้ (ชัย
สิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 4 - 10)  

จึงสรุปได้ว่า การวางแผนงบประมาณเป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการใช้เงิน
งบประมาณที่ได้รับ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยถูกต้องตาม
ระเบียบทันต่อเหตุการณ์  

 
2. การค านวณต้นทุนกิจกรรม (Activity-based costing) 

 ระบบการคิดต้นทุนกิจกรรม หรือ ABC เป็นระบบการบริหารต้นทุนที่จะช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของต้นทุนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งระบบดังกล่าวจะเน้นการบริหารต้นทุน 
โดยการแบ่งการด าเนินงานขององค์กรออกเป็นกิจกรรมต่าง ๆ การระบุกิจกรรมจะช่วยให้ทราบว่าการ
ด าเนินงานขององค์การประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง ตลอดจนเวลาที่ใช้ไปในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งผล
ที่ได้จากการประกอบกิจกรรมดังกล่าวนั้น ขั้นตอนง่ายๆ ของระบบ ABC จึงประกอบไปด้วยการก าหนด
กิจกรรม การคิดต้นทุนกิจกรรม และการวัดผลการปฏิบัติงาน  (ทั้งในรูปของเวลาและคุณภาพ) (กรม
สามัญศึกษา, 2544ก, หน้า 41 - 44; ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 1 - 5)  

ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้การค านวณต้นทุนกิจกรรมได้ใกล้เคียงความเป็นจริง  
ที่สุด คือ หน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากระบบบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระบบบัญชีเกณฑ์คง
ค้าง หรือระบบบัญชีตามเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย (Accrual basis) คือ บันทึกข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ 
(รายรับ) และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมทั้งค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์  

การค านวณต้นทุนกิจกรรมแบบมุ่งเน้นผลงานในการเสนอของบประมาณหน่วยงาน  จะต้องมี
ระบบบัญชีพึงรับ - พึงจ่าย ของผลผลิตหรือกิจกรรมที่ถูกต้อง เพื่อหน่วยงานจะสามารถหาค่าใช้จ่ายหรือ
ทุนได้ถูกต้องครอบคลุมทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตหรือการด าเนินงานให้บริการ  ปัจจุบันระบบบัญชีที่ใช้
อยู่เป็นระบบบัญชีเงินสด (Cash basis) คือ ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณเท่าไหร่ก็ลงบัญชีและเบิกจ่าย
เต็มจ านวน โดยไม่ค านึงว่ารายจ่ายนั้นใช้ไปเพ่ือกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลผลิตที่ก าหนดไว้
หรือไม่ หรือรายจ่ายรายการนั้นเป็นรายจ่ายระยะยาวแต่น ามาลงบัญชีค่าใช้จ่ายในปีที่เบิกจ่ายเพียงปี
เดียว เช่น ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซึ่งสิ่งก่อสร้างนั้นจะมีอายุการใช้งานนานหลายปี แต่ใช้วิธีลงบัญชี
เป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวในปีที่เบิกจ่ายเงิน เมื่อน าข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบบัญชีไปค านวณเป็นต้นทุนใน
การด าเนินงานในปีนั้น ตัวเลขค่าใช้จ่ายจะสูง ไม่ใช่ต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งปัญหานี้แก้ไขได้โดยการปรับมาใช้
ระบบบัญชีพึงรับ - พึงจ่ายตามระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน (ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ , 2544,  
หน้า 1 - 5)  

ดังนั้น  การค านวณต้นทุนกิจกรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างหนึ่งส าหรับการจัดท าและบริหาร  
งบประมาณ โดยต้นทุนกิจกรรมจะเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ่ายเงินหรือ
ทรัพยากร เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ และต้นทุนกิจกรรมจะเป็นตัวที่แสดงถึงราคาของผลผลิต
หรือบริการ นับเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึงเป็นระโยชน์ในการ
พิจารณาทบทวนการด าเนินงานของสถานศึกษาว่างาน / โครงการจะด าเนินการต่อไปห รือหยุด
ด าเนินการ หากการด าเนินการไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้นทุนกิจกรรมแบบมุ่งเน้นผลงานจึง   
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เป็นการค านวณค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตนั้นๆ  (ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ , 2544,  
หน้า 1 - 5)  

จึงสรุปได้ว่า การค านวณต้นทุนกิจกรรม เป็นการคิดค านวณต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก 
การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือท ากิจกรรมตามงาน / โครงการที่วางไว้ หรือการให้บริการอ่ืน ๆ  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  

 
3. การบริหารจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement management)  

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการประหยัดในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และจะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของผลผลิตหรือบริการ  กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างที่ดีควรมีการแข่งขันโดยเสรี โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ จะช่วยลดการสูญเสียงบประมาณได้
อย่างมาก ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจะต้องจัดวางระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ดี มีแผนในการจัดซื้อจัดจ้างที่บ่ง
บอกว่าหน่วยงานด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และประหยัด (ชัยสิทธิ 
เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 4 - 10)  

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อองค์กร การมีการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่ดีและการ
บริหารจัดการใช้พัสดุ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างอย่างมืออาชีพ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการบริหารของทุกองค์กร 
(ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ , 2544, หน้า 1) และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่
ก่อให้เกิดการประหยัดในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และจะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของการ
ผลิต กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ จะช่วยลดการสูญเสียงบประมาณ 
ดังนั้น ส่วนราชการจะต้องจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี มีแผนในการจัดซื้อจัดจ้างที่จะบ่งบอกว่าจะ
จัดซื้อหรือจ้างท าพัสดุชนิดไหน จ านวนเท่าไหร่ ในเวลาใด และจะจัดซื้อ จัดจ้างอย่างไร เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานได้ทันเวลา มีปริมาณ คุณภาพ มีราคาที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ 
ในการใช้งาน (ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 4 - 10) 

 วิธีในการจัดซื้อจัดจ้างจ าเป็นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ เหมาะ
กับการใช้ประโยชน์ในด้านใช้งาน เหมาะสมด้านราคา และความโปร่งใส สิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดสิ่ง
เหล่านี้ คือ การมีข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งการมีขั้นตอนและ
กระบวนการที่มีความสะดวกและคล่องตัว จะท าให้ประสิทธิผลของงานที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าประสงค์
ขององค์กร (ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 5 - 6)  

การเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง สถานศึกษาควรจัดท าประวัติ แหล่งขาย  ราคาขาย   
เป็นสารสนเทศของโรงเรียน โดยอาจศึกษาจากใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อในอดีต ปัจจุบันเทคโนโลยีมี
ความก้าวหน้าการเสนอราคาสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Internet)  ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่เป็นความสะดวก  
สิ่งที่ส าคัญที่ต้องเตรียม คือ การจัดท าเอกสารรวบรวมเป็นเว็บไซต์ไว้ เพ่ือสะดวกในการค้นหาข้อมูล  
(ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 4 - 10)  
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ดังนั้น ในการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานหรือสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องพัฒนาระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งต้องครอบคลุมองค์ประกอบ
ส าคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ความจ าเป็นของการจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุมัติ  การตรวจสอบสินค้า
คงเหลือ วิธีการคัดเลือกและขั้นตอนการคัดเลือกผู้ผลิต  การจัดท าสัญญา  ขั้นตอนการจ่ายเงิน เป็นต้น 
มีขั้นตอนที่รัดกุม มีการก าหนดมาตรฐานของการซื้อสินค้า  มีความรับผิดชอบในขั้นตอนและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และในการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานและสถานศึกษาจะต้องด าเนินการวาง
แผนการจัดการให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร ให้เข้าใจระเบียบ ขันตอนการด าเนินงาน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้าง และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ชัยสิทธิ  
เฉลิมมีประเสริฐ, 2544)  

จึงสรุปได้ว่า การบริหารจัดซื้อจัดจ้างเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทุกชนิดโดยมีแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง ที่บ่งบอกว่าจะจัดซื้อจัดจ้างท าพัสดุชนิดไหน จ านวนเท่าใด ในเวลาใด และจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินการ เพ่ือการศึกษาได้ทันเวลาอย่างมีคุณภาพเหมาะสมกับ
ประโยชน์การใช้สอย  

 
4. การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ (Financial management and budget 

control)  

การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ หมายถึง การจัดการระบบการเงินขององค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด หากเป็นภาคเอกชนก็คือการท าให้เจ้าของกิจกรรมมีความมั่งคั่งมากที่สุด แต่ในแง่
ของการบริหารภาครัฐ หมายถึง การบริหารเงินงบประมาณให้ เกิดสัมฤทธิผลสูงสุด (ชัยสิทธิ   
เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 4 - 10)  

การควบคุมงบประมาณ จ าเป็นต้องมีการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย (Accrual basis)
แทนเกณฑ์เงินสด (Cash accounting system) โดยการก าหนดรายการและโครงสร้างทางบัญชี 
เอกสารหลักฐานที่จ าเป็น มีระบบควบคุมการเบิกจ่ายและบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานต้องมีการก าหนดความรับผิดชอบในการลงบัญชีรายการบางบัญชี มีการแยกความรับผิดชอบ
ในการอนุมัติสั่งจ่าย การเบิกจ่ายและรายการทางการเงิน มีการแยกหน้าที่ด้านบัญชี การคลังและการ
ตรวจสอบ แยกความรับผิดชอบในการดูแล และการลงบัญชีแยกประเภททั่วไปและบัญชีย่อย บัญชีแยก
ประเภทมีระบบการอนุมัติ ตรวจสอบ กระทบยอดและบันทึก  เพ่ือควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 
มีการแบ่งระดับข้ันการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและบัญชี (ศิริญญา แก้วเงินลาด, 2546, หน้า 23 - 24)   

จึงสรุปได้ว่า การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ เป็นขั้นตอนการจัดท าบัญชีรายรับ - 
รายจ่าย ตามประเภทของเงิน ทั้งเงินนอกระบบ เงินงบประมาณ และเงินรายรับอ่ืน ๆ  เพ่ือควบคุม
งบประมาณของโรงเรียนให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ  

 
5. การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน (Financial and performance 

reporting)  
การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของรัฐบาลในการ

ด าเนินงานทุกองค์กร เพราะจะแสดงถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการปฏิบัติงานในแผนงาน /  
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โครงการขององค์กรต่าง ๆ ซึ่งการรายงานผลจะยิ่งมีความส าคัญขึ้นไปอีก การใช้ระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานเป็นการมอบอ านาจไปให้องค์กรต่าง ๆ ด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนั้น 
การที่จะรู้ว่าผลการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ จึงอาศัยการรายงานทั้งการเงินและผลการ
ด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ (ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 4 - 10) 

การรายงานในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ประกอบด้วย  1) การรายงานการเงิน      
เป็นการน าเสนอข้อมูลทางการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานขององค์กร ว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือมีความสามารถในการบริหารการเงินขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และ  2) การรายงานผลการด าเนินงาน เป็นการน าเสนอผลที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินงานทั้งส่วนที่เป็น
ผลผลิตและผลลัพธ์ของแผนงาน / โครงการ หรือภารกิจไว้อย่างชัดเจนล่วงหน้า การรายงานการเงิน
และผลการด าเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงินในแต่ละช่วงเวลา สถานศึกษาต้องท ารายงานการเงินและผลการด าเนินงานเพ่ือ
ยืนยันผลส าเร็จของงานและผลการด าเนินงาน (ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 8) 

5.1 การรายงานการเงิน เมื่อการด าเนินการจัดท าบัญชีหน่วยงาน โดยจัดท างบแสดงฐานะทาง
การเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน และงบกระแสเงินสด เพ่ือแสดงฐานะทางการเงินให้แก่
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับองค์กรทราบถึงผลการด าเนินงานขององค์กรว่าบรรลุวัตถุประสงค์  หรือมี
ความสามารถในการบริหารการเงินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อ
การตัดสินใจของผู้ใช้รายงานการเงิน จะเป็นตัวชี้วัดถึงความสามารถในการบริหารการเงินของผู้บริหาร 
(ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 11 - 14) 

5.2 การายงานผลการด าเนินงาน เป็นการวัดผลการด าเนินงานทั้งในส่วนที่เป็นกิจกรรมและ
ผลลัพธ์ การวัดกิจกรรมมีประเด็นส าคัญที่ครอบคลุมใน 4 มิติ คือ ปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน 
ส่วนการวัดผลลัพธ์เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากกิจกรรม เช่น ผลลัพธ์จากการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา (ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 11 - 14)  

การรายงานผลการด าเนินงานเป็นภารกิจและความตระหนัก ที่หน่วยงานและสถานศึกษาได้
จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานกับหน่วยงานระดับที่เหนือขึ้นไปเกี่ยวกับงบประมาณและเป้าหมายที่จะ
ด าเนินการในแต่ละปี เมื่อได้รับงบประมาณดังกล่าวจะต้องรายงานผลการด าเนินการเป็นรายไตรมาส 
เพ่ือน าผลดังกล่าวมาพิจารณาวิเคราะห์ความคุ้มค่าการพิจารณาจัดสรรงบประมาณภายในส่วนราชการ  
และพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตของแผนงาน ซึ่งขั้นตอนการรายงานผลการด าเนินงานมี 
ขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2545, หน้า 102)  

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแบบรายงานผลการด าเนินงาน  
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน  
ขั้นตอนที่ 3 การสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 4 การเผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องและสาธารณะชนรับทราบ  

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การรายงานการเงินและผลการด าเนินงาน เป็นการประชาสัมพันธ์งาน /  
โครงการที่โรงเรียนได้ด าเนินการไปแล้วว่าประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด มีปัญหา  อุปสรรคและมี
แนวทางแก้ปัญหาอย่างไร เพ่ือให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับทราบความก้าวหน้าของโรงเรียน  
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6. การบริหารสินทรัพย์ (Asset management)  

สินทรัพย์นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการด าเนินงานของทุกองค์กร หากองค์กรมีการใช้สินทรัพย์
ที่ไม่คุ้มค่าหรือไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นผลให้มีต้นทุนในการด าเนินการสูงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งสาเหตุ
ทั่วไปของการสิ้นเปลืองในการใช้งบประมาณ คือ การบริหารสินทรัพย์อย่างไม่มีประสิ ทธิภาพอัน
เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการดังนี้ (ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 11 - 14)   

6.1 ไม่มีการบ ารุงรักษาสินทรัพย์  
6.2 ความสูญหายที่เกิดกับสินทรัพย์ ไม่ว่าโดยอุบัติเหตุหรือถูกโจรกรรม  
6.3 มีการซื้อสินทรัพย์ใหม่ในขณะที่สินทรัพย์เดิมยังสามารถใช้งานได้  
6.4 ความชัดเจนของกฎระเบียบในการขายสินทรัพย์เดิมที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตที่เหมาะสม  
6.5 ขาดการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาอายุการใช้งานที่แท้จริง

ของสินทรัพย์  

สาเหตุดังกล่าวข้างต้นท าให้หน่วยงานต้องซื้อสินทรัพย์มาทดแทนเร็วกว่าก าหนด หรือท าให้ต้อง
ซื้อสินทรัพย์เกินความจ าเป็น และท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเพ่ิมขึ้น  ดังนั้นองค์กรภาครัฐจึง
จ าเป็นต้องมีการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดสัมฤทธิผล และมีการจัดซื้อสินทรัพย์ใหม่เท่าท่ีจ าเป็นอย่าง
แท้จริง (ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 11 - 14)  

ตามหลักการบัญชี (Accounting principles) สินทรัพย์ขององค์กร หมายถึง เงินสด และ
สินทรัพย์อ่ืนที่องค์การมีไว้เพ่ือเปลี่ยนเป็นเงินสด เพ่ือขายหรือเพ่ือใช้ประกอบการขององค์การ  ซึ่งอาจ
จ าแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ (ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 1 - 5) 

สินทรัพย์หมุนเวียน (Current assets)  
1. สินทรัพย์ถาวร (Fixed assets)  
2. สินทรัพย์อื่น ๆ (Other assets)  

สินทรัพย์นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการด าเนินงานของสถานศึกษา หากสถานศึกษาใช้
สินทรัพย์ไม่คุ้มค่าหรือไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นผลให้ต้นทุนในการด าเนินการสูงกว่าที่ควร จะเป็น
สาเหตุทั่วไปของการสิ้นเปลืองงบประมาณอันเนื่องมาจากการใช้สินทรัพย์ ได้แก่ ไม่มีการบ ารุงรักษา
สินทรัพย์ ความสูญหาย การจัดซื้อสินทรัพย์ใหม่ขณะที่สินทรัพย์เดิมยังสามารถใช้งานได้ การขาดความ
ชัดเจนในกฎระเบียบในการขายสินทรัพย์เดิมที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต รวมถึงการขาดการบริหารสินทรัพย์
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 5 - 10)  

สถานศึกษาจึงต้องมีการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ มีการจัดหาและใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นเงินสด และทรัพย์อ่ืนที่สถานศึกษามีไว้เพ่ือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือ
ขายเพ่ือใช้ประกอบการขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและมีการใช้งานอย่างคุ้มค่า เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการสูญเสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์  

วัตถุประสงค์ของการบริหารสินทรัพย์ คือ การจัดหาและใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
รวมทั้งป้องกันมิให้สูญหาย เสียหาย ล้าสมัย หมดเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ ใช้ผิดวิธีหรือขาดการ
บ ารุงรักษาที่เหมาะสม โดยการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการดูแลการใช้งาน  การป้องกันและ
จัดเก็บอย่างปลอดภัยและถูกวิธี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์แต่ละประเภท เช่น ข้อมูล
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เกี่ยวกับต้นทุนของสินทรัพย์ (ราคาซื้อ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เพ่ือให้ได้ซึ่งสินทรัพย์ เช่น  
ค่าติดตั้ง ค่าขนส่ง เป็นต้น) ข้อมูลอายุการใช้งานและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตลอดอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์นั้น ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงาน 
ทั้งในด้านการวางแผนการจัดซื้อ การวางแผนบ ารุงรักษา และการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่เพียงใด (ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หนา้ 11 - 14)  

ดังนั้น การบริหารสินทรัพย์จึงเป็นการบริหารจัดการสินทรัพย์ต่าง ๆ ขององค์การทั้งที่เป็นเงิน
สดหรือสินทรัพย์อ่ืน ๆ ที่องค์การมีไว้เพ่ือเปลี่ยนเป็นเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า รวมทั้งป้องกันมิให้สูญหาย เสียหาย หมดเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ ใช้ผิดวิธี 
หรือการบ ารุงรักษาสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการดูแลการใช้
งานการป้องกันและจัดเก็บอย่างปลอดภัยและถูกวิธี มีระเบียบและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการใช้
สินทรัพย์อย่างคุ้มค่าในทุกพ้ืนที่ ค านึงถึงทางเลือกในการเช่าสินทรัพย์แทนการซื้อสินทรัพย์ มีการ
วางแผนล่วงหน้าในการจัดหาสินทรัพย์และการทดแทนสินทรัพย์เดิม (ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ , 2544, 
หน้า 11 - 14)  

จึงสรุปได้ว่า การบริหารสินทรัพย์ เป็นการจัดหาและใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ได้มาอย่าง
คุ้มค่า รวมทั้งการป้องกันมิให้สูญหายหรือใช้ผิดประเภท ตลอดจนการดูแลซ่อมบ ารุงให้ใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์อยู่เสมอ  

 
7. การตรวจสอบภายใน (Internal audit) 

การตรวจสอบภายใน เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการจัดการทางการเงิน  ที่หน่วยงานจะต้อง
ก าหนดวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนที่จะได้รับการกระจายอ านาจทางการเงิน โดยการ
ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณซึ่งจะลดบทบาทและอ านาจของหน่วยงานกลางในการควบคุม  
การด าเนินงานของส่วนราชการ อย่างไรก็ตาม การจัดงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานจะท าให้เกิดอิสระ
ในการบริหารงบประมาณมากขึ้น ในขณะเดียวกันท าให้เกิดช่องโหว่ในการใช้งบประมาณอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพได้ (ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 15)  

ดังนั้น ในการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว จึงจ าเป็ นต้องมีการบริหารงบประมาณที่ มี 
ประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการผ่อนปรนทางการเงิน โดยที่การตรวจสอบภายในถือเป็นกลไกที่ส าคัญใน
การควบคุมการใช้งบประมาณในทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะถูกตรวจสอบได้โดยระบบการตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานตนเอง การตรวจสอบภายในที่ส่วนราชการด าเนินการตรวจสอบ  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษาแบ่งออกได้ 2 ประเภท (ชัยสิทธิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 15 - 20)  

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial auditing)  เป็นการตรวจสอบในลักษณะของการ
ประเมินผลจากข้อมูลต่าง ๆ ในอดีตเพ่ือทดสอบและให้แน่ใจว่าข้อมูลทางการเงินที่องค์กรจัดท าขึ้นมี
ความถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อเหตุการณ์หรือรายงานที่เกิดข้ึนและมีความน่าเชื้อถือได้เพียงใด ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติของทางราชการหรือไม่ ทั้งนี้  การตรวจสอบยังเป็น 
การกระท าเพ่ือป้องกันสินทรัพย์ ตลอดจนการควบคุมภายในองค์กรที่มีอยู่  โดยปกติการตรวจสอบ
ลักษณะนี้เป็นการกระท าอย่างมีแบบแผนเป็นทางการและเป็นระบบ ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินก็เป็นส่วน
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หนึ่งของข้อมูลเพ่ือจัดการและการบริหาร โดยเฉพาะข้อมูลส าคัญที่ฝ่ายบริหารใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
วางแผน ตัดสินใจ ควบคุมและติดตามผลการด าเนินงาน  

2. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance auditing)  เป็นการสอบทานประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรโดยรวม และหรือผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม การตรวจสอบประเมินผล
ดังกล่าวจะต้องกระท าอย่างอิสระ และเป็นระบบด้วยวิธีการตรวจสอบอันควรและเหมาะสมกับกรณีที่
ตรวจสอบประเมินผลนั้น ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบจะให้ความส าคัญต่อผลการด าเนินงานที่ก าลังกระท าและ
ผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ปรากฏความเบี่ยงเบนในผลการด าเนินงานนั้นเพ่ือการพิจารณา
แก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาการด าเนินงานให้บังเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่ฝ่ายบริหาร
ก าหนด  

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การตรวจสอบภายในสถานศึกษา เป็นกลไกการควบคุมการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของโรงเรียน พัฒนาหรือแก้ปัญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนให้ด าเนินงานไปด้วย
ความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ การจัดการทางการเงิน 7 ด้าน เป็นมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
ประกันความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการน างบประมาณไปใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มี
ประสิทธิผล ทั้งนี้ เนื่องจากระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นระบบที่ต้องการกระจายอ านาจ  
ในระบบงบประมาณไปสู่หน่วยงานผู้ปฏิบัติ เพ่ือให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติมีความคล่องตัวในการด าเนินงาน  
ซึ่งหากจะน ามาเชื่อมโยงในกระบวนการงบประมาณที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันแล้วสามารถแสดงให้เห็น
ว่ากระท าได ้(กรมสามัญศึกษา, 2544ก, หน้า 10; ชัยสิทธิเฉลิมมีประเสริฐ, 2544, หน้า 11)  
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้  
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพัน

ได ้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
“งบประมาณรายจ่ายข้ามปี” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ได้เกินปีงบประมาณ ตาม

วัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีหนึ่งถึงวันที่ 30 

กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น  
“เงินประจ างวด” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย หรือให้ก่อ

หนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง  
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

ลักษณะ 2 การบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

หมวดที่ 1 การจัดท าและการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

ข้อ 11 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนด   

จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ เป็น
งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ร่วมอยู่ในแผนงาน  
ในเชิงบูรณาการ จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกัน เพ่ือให้
สามารถด าเนินงานและใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในแผนดังกล่าว  

ข้อ 12 การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง  
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดท าตามผลผลิตหรือโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง แผนงาน หรือแผนงานในเชิงบูรณาการ ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
แล้วแต่กรณี  

หมวดที่ 2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  

ข้อ 14 ส านักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับ 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเต็มตามจ านวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายส าหรับ 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี โดยจะระบุงบประมาณรายจ่ายในแต่ละ
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แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการ ประเภทงบรายจ่าย และรายการในงบรายจ่ายไว้ที่ส านักเบิกส่วนกลาง 
เว้นแต่งบประมาณรายจ่ายส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งมีที่ตั้งในส่วนภูมิภาค จะระบุส านักเบิก
ส่วนภูมิภาคตามท่ีตั้งของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น  

การจัดสรรงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประกาศใช้บังคับแล้ว และให้ส่วนราชการและ 
รัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายหลังจากวันประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ให้มีผล
ตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณหรือวันที่ก าหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายแล้วแต่กรณี ยกเว้น
รายการก่อหนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณก่อน   

ข้อ 15 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณแล้ว ในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันและขอเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย  

หมวดที่ 3 การใช้รายจ่ายจากงบประมาณ  

ข้อ 21 การใช้รายจ่ายที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละผลผลิตหรือโครงการภายใต้แผนงาน หรือ
แผนงานในเชิงบูรณาการเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

 (1) งบบุคลากร ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่ส านักงบประมาณก าหนดว่าเป็นรายจ่าย 
งบรายจ่ายนี้ และให้ถัวจ่ายกันได้  

(2) งบด าเนินงาน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้ และให้ถัว
จ่ายกันได้ เว้นแต่รายจ่ายประเภทค่าสาธารณูปโภคให้น าไปใช้จ่ายในประเภทอ่ืนภายในงบรายจ่ายนี้ได้ 
หากไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ  

(3) งบลงทุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้ ตามรายการและ 
วงเงินที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย 
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณด้วย 

 (4) งบเงินอุดหนุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้ ดังนี้  

ก. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ใช้จ่ายตามรายการและจ านวนเงินที่ก าหนดในการจัดสรร 
งบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย  

ข. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ใช้จ่ายตามรายการ จ านวนเงิน  และรายละเอียดอ่ืนใดที่ 
ก าหนดในการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้ 
ให้น าความใน (1) (2) และ (3) มาบังคับใช้โดยอนุโลม  
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(5) งบรายจ่ายอ่ืน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้ และให้
เบิกจ่ายตามรายการและจ านวนเงินที่ก าหนดในการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้ ให้น าความใน (1) (2) และ (3) มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

หมวดที่ 4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  

ข้อ 24 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ  
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้น  
งบบุคลากร เพ่ือจัดท าผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือเพ่ือเพ่ิมเติม 
เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวงหรือเป้าหมายตาม
แผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  การโอนหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการก าหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม่  
รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าที่ดิน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ 11 วรรค 
หนึ่ง และในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อ
หน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ  

ข้อ 25 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกัน ที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วไปใช้
จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ได้ แต่มิให้น าไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน หรือ
รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมิให้น าไปใช้จ่ายหรือสมทบจ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงบประมาณแล้ว ในกรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น 
ต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระ ให้โอนไปช าระเป็นล าดับแรกก่อนตามล าดับ  

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ และการโอน
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะต้องเป็นการจัดหาเฉพาะเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์
ยานพาหนะเดิม  
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559  

หมวดที่ 2 การจัดสรรงบประมาณการใช้รายจ่าย  

ข้อ 11 ส านักงบประมาณจะพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการ
ให้หน่วยรับงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผูกพันทุกหน่วยรับงบประมาณ
ตามแผนงานบูรณาการที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ร่วมกันอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 12 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ 
กิจกรรม หรือรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ
ของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณใน
แผนงานบูรณาการโดยไม่เพ่ิมวงเงินงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถกระท าได้โดย
ไม่ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ  

หมวดที่ 3 การโอนงบประมาณรายจ่าย  

ข้อ 14 การโอนงบประมาณตามระเบียบนี้ จะต้องไม่เป็นการโอนงบประมาณข้ามหน่วยรับ
งบประมาณ และห้ามโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการในแผนงานบูรณาการใด ๆ ไปด าเนินการใน
แผนงานบูรณาการอื่นหรือแผนงานอ่ืน  

ข้อ 15 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้งานบูรณาการ 
เดียวกัน ให้โอนได้ในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย  
ส าหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 

(2) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
โครงการ กิจกรรม หรือรายการตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว  

(3) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่หมดความจ าเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด  

(4) กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินโครงการ กิจกรรม หรือรายการอ่ืนที่อยู่ภายใต้ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานบูรณาการนั้น แต่มิได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

การโอนงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง (1) (3) และ (4) ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้ง
หน่วยงานเจ้าภาพทราบ และให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี  พิจารณาเห็นชอบก่อน
เสนอส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ  

ข้อ 16 ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายบูรณาการตาม 
ข้อ 15 (2) ในงบรายจ่ายใด ๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานใน
แผนงานบูรณาการเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพ่ือจัดท าโครงการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ หรือเพ่ิมเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดย
ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานหน่วยงานเจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่
กรณีเพ่ือทราบและแจ้งส านักงบประมาณด้วย  
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การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการก าหนดอัตราบุคลากร  
ตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ หรือรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว  
 
หลักเกณฑ์จ าแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ  

รายจ่ายตามงบประมาณจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  
1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
2. รายจ่ายงบกลาง  
 
1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ส าหรับแต่ละส่วน

ราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จ าแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่  

1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ 
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว  
               1.1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็น 
รายเดือน รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับ 
เงินเดือน เช่น เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงาน
ในพ้ืนที่พิเศษ เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ เป็นต้น 
                1.1.2 ค่าจ้างประจ า  หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจ า และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับ
ค่าจ้างประจ า เช่น เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจ า เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ
ลูกจ้างประจ า เป็นต้น  
                1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ให้แก่ พนักงานราชการตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการก าหนด รวมถึงเงินที่
ก าหนดให้จ่ายในลักษณะค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าตอบแทน
พนักงานราชการ เช่น เงิน เพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ  

1.2 งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่าย 
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่าย
จากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว  

    1.2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่ 
กระทรวงการคลังก าหนด เช่น เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ เงินตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นต้น  

    1.2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค 
สื่อสาร และคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ  
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น  
     (1) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ  

ของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
     (2) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น  
     (1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ  
     (2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ เช่น  
     (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและ   

ค่าพาหนะ เป็นต้น  
     (2) เงินประกันสังคม  
     (3) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล  

1.2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ 
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย ดังต่อไปนี้  

     (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
     (2) รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน  

ได้ตามปกต ิ 

1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการดังนี้  

     (1) ค่าไฟฟ้า  
     (2) ค่าประปา ค่าน้ าบาดาล  
     (3) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  
     (4) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  

1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะ
รายจ่ายดังกล่าว  

   1.3.1 ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลัษณะโดยสภาพคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  

   1.3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
รวมถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง    

1.4 งบอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนการ 
ด าเนินงานหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็น  
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สาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่ส านัก 
งบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ โดยงบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่  

1. เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น ค่าบ ารุง  
สมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เงินอุดหนุนเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะท้องถิ่น 
เป็นต้น  

2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตาม  
รายละเอียดที่ส านักงบประมาณก าหนด  

1.5 งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง 
หรือ รายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น 

   (1) เงินราชการลับ  
   (2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  
   (3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  
   (4) รายจ่ายเพื่อช าระหนี้เงินกู้  
 
2. รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

โดยทั่วไปใช้จ่ายตามรายการดังต่อไปนี้  
2.1 เงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการ บ าเหน็จลูกจ้างประจ า เงินท าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการ
วิสามัญ เงินทดแทนส าหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ เงินช่วยพิเศษ
ข้าราชการบ านาญเสียชีวิต ฯลฯ 

 2.2 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ได้แก่ เงิน
ช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ  

2.3 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประจ าปี เงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับและหรือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ 

 2.4 เงินส ารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่าย
เป็น เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลน าส่งเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

2.5 เงินสมทบของลูกจ้างประจ า หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบที่รัฐบาล
น าส่ง เข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า  

2.6 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ  
2.7 เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ส่วนที่ 3 ผู้มีอ านาจและการมอบอ านาจ  

ข้อ 6 ผู้มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เว้นแต่ กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถก าหนดหน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ต าแหน่งใด มีอ านาจ
ด าเนินการตามระเบียบนี้ก็ให้กระท าได้ และเมื่อได้ก าหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตาม
ระเบียบและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย  

ข้อ 7 ผู้มีอ านาจด าเนินการตามข้อ 6 หรือผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบ
อ านาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดก็ได้ ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้ค านึงถึงระดับ
ต าแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ  

ส่วนที่ 5 การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

ข้อ 11 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
ขอความเห็นชอบ  

ข้อ 12 หลังจากที่ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตามข้อ 11 แล้ว  
ให้หน่วยงานของรัฐรีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด 2 
หมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี เพ่ือให้พร้อมที่จะท าสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ 
ทางการเงินแล้ว  

ข้อ 13 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  ให้เจ้าหน้าที่
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดท ารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ด าเนินการตาม 
ข้อ 11 วรรคสามต่อไป 
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 

หมวด ๑ บททั่วไป 

 ข้อ 5 การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การโอนเงินจั ดสรร 
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร การรายงานเงินโอนเงินจัดสรร และการรายงานการเปลี่ยนแปลงเงิน
จัดสรรให้ด าเนินการตามวิธีการและรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเภทรายจ่ายตามระเบียบนี้ 
โดยให้ท าตามแบบที่ส านักงบประมาณก าหนด 

 ข้อ 6 การให้ความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต หรือการรายงานแล้วแต่กรณี ในการจัดท า
แผนปฏิบ ัต ิงานและแผนการใช ้จ ่ายงบประมาณ การปรับแผนปฏ ิบ ัต ิงานและแผนการใช้  
จ่ายงบประมาณ การโอนงบประมาณรายจ่าย การอน ุม ัต ิเง ินจ ัดสรร การโอนเงินจ ัดสรร  
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การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร และการรายงานผล หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
งบประมาณ ให้จัดท าและรับส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
ส านักงบประมาณก าหนด 

 ข้อ 7 การปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณ 

หมวด 2 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ข้อ 8 หน่วยรับงบประมาณณจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อใช้ในการกับก าดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ โดยแผนดังกล่าวจะต้องเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ที่รับงบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
รายการและวงเงินงบประมาณที ่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อแสดงถึงผล สัมฤทธิ ์หรือ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณ 

 ข้อ 9 ให้หน่วยรับงบประมาณส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ส านัก
งบประมาณไม่น ้อยกว่าส ิบห้าว ันก่อนวัน เริ ่มป ีงบประมาณ เว้นแต่กรณ ีที ่ได ้ร ับการจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  หรือตามกฎหมายว่าด้วยการโอน
งบประมาณรายจ่ายให้จัดส่งส านักงบประมาณภายในระยะเวลาที ่ส านักงบประมาณก าหนด 
เป็นกรณีไป 

 ข้อ 10 กรณีที่คณะรัฐมนตรีก าหนดให้มีแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการขึ้นใหม่ในระหว่าง
ปีงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการที่ก าหนด
ขึ้นใหม่นั ้น การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามวิธีการที ่ก าหนดไว้ใน
หมวดนี้ หรือตามที่ส านักงบประมาณจะก าหนดเพ่ิมเติม และส่งให้ส านักงบประมาณในระยะเวลาที่
ส านักงบประมาณก าหนด 

 ข้อ 11 เมื ่อส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนปฏิบ ัต ิงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลหรือ
ควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายแล้วแต่กรณีทราบ 
เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ  

ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส าหรับงบประมาณรายจ่ ายบูรณาการ 

 ข้อ 12 ให ้หน่วยรับงบประมาณที ่ม ีงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามแผนงานบูรณาการ ผลผลิต โครงการที่ได้รับ
งบประมาณ โดยแผนดังกล่าว จะต้องแสดงถึงวัตถุประสงค์  ความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานรับงบประมาณกับเป้าหมายร่วมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน
ปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจ าก
รัฐสภา เพ่ือแสดงถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณ 



- 35 - 
 

 

 ข้อ 13 หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการมีหน้าที่รวบรวม
และพิจารณาภาพรวมความสอดคล้องของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการของหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการ เพื่อเสนอผู ้มีอ านาจก ากับ
แผนงานบูรณาการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้ส านักงบประมาณ  

 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ที่ผู้มีอ านาจก ากับ
แผนงานบูรณาการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักส่งให้ส านักงบประมาณ 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ ่มปีงบประมาณ เว้นแต่กรณีที ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือตามกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่าย
หรือตามที่ได้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายตามาตรา 35 (3) ของพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 
ภายในระยะเวลาที่ส านักงบประมาณก าหนดเป็นกรณีไป 

 ข้อ 14 เมื่อส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณส าหรับงบประมาณรายจ่ายบูรณาการแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณด าเนินการ ดังนี้  

(1) หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการเพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแล และติดตาม การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ ตามแผนงานบูรณา
การ และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบด้วย 

(2) หน่วยรับงบประมาณอ่ืน ยกเว้นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง  
ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ ให้จัดส่งแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของหน่วยรับงบประมาณ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่
ก ากับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู ้รักษาการตามกฎหมาย 
แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อใช้ในการก ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายหรือก่อหนี้
ผูกพัน     

ส่วนที่ 2  การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ข้อ 15 การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ส านักงบประมาณให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้กระท าได้ในกรณี ดังนี้  

(1) เมื่อกรณีมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายหรือตัวชี้วัด ของแผนงาน ผลผลิตหรือ 
โครงการให้แตกต่างไปจากท่ีส านักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว 

(2) เมื่อมีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปให้หน่วยรับงบประมาณอ่ืนตามวิธีการที่กฎหมาย 
ก าหนด 

(3) เมื่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลหรือควบคุมกิจการของ 
หน่วยรับงบประมาณมีนโยบายใหม่ และมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเป้าหมายของแผนงาน ผลผลิตหรือ
โครงการให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนดขึ้นใหม่นั้น  
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ข้อ 16 การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ด าเนินการ ดังนี้  

(1) การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้
หน่วยรับงบประมาณเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรี  
ผู้รักษาการตามกฎหมายให้ความเห็นชอบในหลักการก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ หน่วยรับ
งบประมาณส่งแผนดังกล่าวให้ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

(2) การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณ
เสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ 
โดยเสนอผ่านหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการให้ความ
เห็นชอบในหลักการแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักส่งแผนดังกล่าวให้ส านักงบประมาณพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  

การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ต้องมี 
การโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรให้สอดคล้องกับแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณขออนุมัติต่อส านักงบประมาณ
พร้อมกับการส่งแผนให้ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ไม่มีผล
ท าให้เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเปลี่ยนแปลงไป ไม่เป็นเหตุในการปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่เป็น
หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอัยการ ให้กระท าได้โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้จัดส่งแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ปรับแล้ว ให้ส านักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการ
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

ข้อ 17 เมื่อส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณแล้ว ให้ถือปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 11 หรือข้อ 14 แล้วแต่กรณี  

หมวด 3  เงินจัดสรร 

  ข้อ 18 ส านักงบประมาณจะอนุมัติ เงินจัดสรรในวงเงินที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
หรือตามท่ีส านักงบประมาณก าหนด โดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นค าขออนุมัติเงินจัดสรร  

 ในกรณีที่ เป็นงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
หรืองบประมาณรายจ่ายที่โอนมาจากหน่วยรับงบประมาณอ่ืนตามวิธีการที่ กฎหมายก าหนด ส านัก
งบประมาณอาจก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณต้องยื่นค าขออนุมัติเงินจัดสรรก็ได้  
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 ข้อ 19 ส านักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรส าหรับงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทุกส ารองจ่ายให้กรมบัญชีกลาง เพ่ือด าเนินการเบิกหักผลักส่ง
ชดใช้เงินคงคลัง โดยกรมบัญชีกลางไม่ต้องยื่นค าขออนุมัติเงินจัดสรร  

 ข้อ 20 ส านักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการช าระหนี้ภาครัฐ 
ให้หน่วยรับงบประมาณ โดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นค าขออนุมัติเงินจัดสรร  

 ข้อ 21 เมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว ส าหรับกรณีที่ต้องด าเนินการหรือ
เบิกจ่ายโดยส านักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งด าเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยัง
ส านักงานในส่วนภูมิภาคภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร  

หมวด 4  การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่ าย  การโอนเงินจัดสรรหรือ 
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 

 ข้อ 22 การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ต้องเป็นไปเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า 
และประหยัด และค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการด าเนินการด้วย  

 ข้อ 23 งบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายการตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายให้ใช้จ่ายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ดังนี้  

( 1 ) งบประมาณรายจ่ายแผนงานยุทธศาสตร์ ให้ใช้ส าหรับด าเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายใน
เชิงนโยบาย  

( 2) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ ให้ใช้จ่ายตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณที่
ก าหนดไว้ในแผนงานบูรณาการ  

( 3 ) งบประมาณรายจ่ายแผนงานพ้ืนฐาน ให้ใช้ส าหรับการบริหารงานตามหน้าที่และอ านาจ
ของหน่วยรับงบประมาณ  

( 4 ) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้ใช้ส าหรับการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ 
( 5 ) งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน ให้น าไปจ่ายแก่เงินทุนหมุนเวียนตามวงเงินที่

ก าหนดในการอนุมัติเงินจัดสรร  
( 6 ) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ให้ใช้ส าหรับช าระต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย

เงินกู้ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารหนี้ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ หรือแผนการบริหารหนี้ของ
หน่วยรับงบประมาณ  

( 7 ) งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง และงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทุนส ารอง
จ่าย ให้เบิกจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลังและเงินทุนส ารองจ่ายตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  

ข้อ 24 การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การส ารวจ ออกแบบรูปแบบ
รายการก่อสร้างโดยละเอียด การก าหนดจ านวนเนื้อที่ของที่ดิน สถานที่ตั้ง และราคา ตลอดจนการ
ด าเนินการจัดหาให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณรับผิดชอบควบคุมดูแลให้การจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและ
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สิ่งก่อสร้าง เป็นไปตามความจ าเป็น เหมาะสม อย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด รวมทั้งเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 25 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายโอนเงินจัดสรร
หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ  
การให้บริการ เพ่ิมคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผลความ
จ าเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความ
โปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวงด้วย 

ข้อ 26 การโอนงบประมาณรายจ่าย หรือการโอนเงินจัดสรรจากแผนงานหนึ่งไปตั้งจ่าย 
ในแผนงานอ่ืน ให้กระท าได้เฉพาะการโอนระหว่างแผนงานพ้ืนฐาน หรือระหว่างแผนงานยุทธศาสตร์ 
หรือระหว่างแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ ภายในหน่วยรับงบประมาณเดียวกัน โดยให้ขอท า
ความตกลงกับส านักงบประมาณ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  

ข้อ 27 การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินจากคลังให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณก่อน  

ข้อ 28 นอกจากกรณีที่ก าหนดในข้อ 23 ข้อ 26 และข้อ 27  การใช้งบประมาณรายจ่าย  
การโอนเงินจัดสรรจากผลผลิตหรือโครงการใด ๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิตหรือโครงการอ่ืน ๆ ภายใน
แผนงานเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร 
ส าหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร  
ที่ส านักงบประมาณก าหนด 

ข้อ 29 กรณีที่หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่ส านักงบประมาณก าหนดตามข้อ 28 ก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณสามารถ
โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการใดได้ โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณ เมื่อหน่วยรับงบประมาณด าเนินการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
รายการใดแล้ว ให้จัดส่งรายงานการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามแบบที่
ส านักงบประมาณก าหนดภายในสิบห้าวันนบแต่วันที่การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงิน
จัดสรร ซึ่งต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ได้โอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนั้นด้วย 
และส านักงบประมาณจะเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อสาธารณะโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

หมวด 5  การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 

ข้อ 30 ส านักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรงบกลางให้กรมบัญชีกลาง ตามวงเงินที่ระบุใน
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย เพ่ือหน่วยรับงบประมาณขอเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลางได้ตาม
จ านวนที่ต้องจ่ายจริง ส าหรับงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

( 1 ) เงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ  
( 2 ) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ  
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( 3 ) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ  
( 4 ) เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ  
( 5 ) เงินสมทบของลูกจ้างประจ า  
( 6 ) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 
( 7 ) ค่าใช้จ่ายในการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 
( 8 ) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
รายการตาม (1) (2) (4) (5) (6) (7) และ (8) ให้เบิกจ่ายโดยตรง ส่วนรายการตาม (3) ให้โอนไป

ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากรของหน่วยรับงบประมาณ  

ข้อ 31 หน่วยรับงบประมาณใดมีความจ าเป็นต้องขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการใด นอกจากรายการตามข้อ 30 ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ โดยให้แสดงเหตุผล
ความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่าย รายละเอียดและจ านวนงบประมาณที่จะขอใช้ และยื่นค าขออนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายงบกลางพร้อมกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน 
พร้อมทั้งระบุส านักเบิกที่จะเบิกจ่ายด้วย  

ข้อ 32 การยื่นค าของบประมาณรายจ่ายงบกลางนอกจากรายการตามข้อ 30 เพ่ือสมทบใช้ใน
แผนงานบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอขอความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจก ากับแผนงาน 
บูรณาการผ่านหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณส่งค าขออนุมัติเงินจัดสรรต่อส านักงบประมาณ  

 ข้อ 33 นอกเหนือจากที่ก าหนดในหมวดนี้ การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือ
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณ
รายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ส านักงบประมาณก าหนดตามข้อ 28 โดย
อนุโลม เว้นแต่มีระเบียบที่ส านักงบประมาณก าหนดไว้เฉพาะ   

 งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรร เมื่อได้น าไปใช้จ่ายบรรลุ
วัตถุประสงค์แล้ว หรือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือคาดการณ์ได้แน่ชัดแล้ว
ว่าจะเหลือจ่าย ให้น าส่งคืนส านักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ทราบยอดงบประมาณเหลือ
จ่ายดังกล่าว  

หมวด 6  การประเมินผลและการรายงาน 

ข้อ 34 เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผล 
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณก าหนด โดยให้จัดท ารายงาน ดังนี้  

(1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส  
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(2) รายงานประจ าปีที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้งบประมารรายจ่ายที่
เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนปฏิรูปประเทศ โดยมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน จัดส่งส านักงบประมาณภายในสี่สิบห้าวันนับ
แต่วันสิ้นปีงบประมาณ  

(3) รายงานการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้งบประมาณ
รายจ่ายและการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร  

 ข้อ 35 เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณ
ที่เป็นเจ้าภาพหลัก จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการ 
ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนด จัดส่งให้ส านักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส  

 ข้อ 36 ส านักงบประมาณจะใช้ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประกอบการพิจารณาจัดท างบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไปด้วย  

 ข้อ 37 ส านักงบประมาณจะรวบรวมรายงานตามข้อ 34 และข้อ 35 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการไขปัญหาและอุปสรรคจากการใช้
งบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณใดไม่ปรับปรุงแก้ไข หรือจัดท ารายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ส านักงบประมาณจะรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่
กฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ก ากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือผู้รักษาการตาม
กฎหมาย แล้วแต่กรณี 

ส านักงบประมาณจะจัดท าข้อเสนอวงเงินเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

ส านักงบประมาณจะจัดท าข้อเสนอวงเงินเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนที่จะจัดท างบประมาณในขั้นรายละเอียด  

1. การจัดท างบประมาณ (Budget Formulation)  
ส านักงบประมาณจะน าเสนอปฏิทินงบประมาณ เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและแจ้ง

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว ส านักงบประมาณจะมีหนังสือแจ้งแนวทางการด าเนินงานในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

 ในส่วนของหน่วยงาน เมื่อกระทรวงได้รับปฏิทินงบประมาณและคู่มือจัดท าค าขอจากส านัก  
งบประมาณแล้ว กระทรวงจะแจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัด เพ่ือจัดท าค าของบประมาณส่งให้ส านัก
งบประมาณพิจารณา และจัดท าเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพร้อมทั้งเอกสาร
งบประมาณเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและน าเสนอต่อรัฐสภา เป็นเวลา
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อย่างน้อย 2 เดือน ก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

ส าหรับเอกสารงบประมาณที่น าเสนอต่อรัฐสภาตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้รัฐบาลเสนอค าแถลงของนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยข้อมูล
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น ฐานะการเงินการคลังของประเทศ รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบปีปัจจุบัน ปีที่ขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่าย และปีที่ล่วงมาแล้ว หนี้ของรัฐบาลที่มีอยู่และที่จะขอกู้ใหม่ เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไป
จะน าเสนอร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พร้อมเอกสารประกอบ ประมาณจ านวน 
12 เล่ม และเรียกเอกสารฉบับนี้ว่า เอกสารงบประมาณ (Budget Document) 

2. การอนุมัติงบประมาณ (Budget Adoption)  
การอนุมัติงบประมาณ หมายถึง การพิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบงบประมาณ ซึ่งฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติหรือ
รัฐสภา ซึ่งประกอบด้วย 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี จะผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรก่อน 3 วาระ แล้วจึงเสนอวุฒิสภาพิจารณา
ก่อนน าทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

  กระบวนการอนุมัติงบประมาณจะเริ่มขึ้นภายหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติ  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีผ่านการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรีแล้ว ส านักงบประมาณจะเตรียมเอกสาร 
งบประมาณเพ่ือให้นายกรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณา ซึ่งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย 3 วาระ  

วาระที่ 1 เป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

วาระท่ี 2 เป็นการพิจารณาในขั้นกรรมาธิการ และการพิจารณาเต็มสภาเรียงตามมาตรา  
วาระที่  3 เป็นการพิจารณาอนุมัติ  และประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้ เสนอร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป  

วุฒิสภาจะด าเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยตั้ง 
คณะกรรมาธิการขึ้นมาเพ่ือศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเช่นเดียวกัน และต้อง 
พิจารณาให้ความ “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ”ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมาถึงวุฒิสภา ทั้งนี้เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้
ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ หากวุฒิสภาไม่สามารถพิจารณาให้เสร็จภายในก าหนดเวลา ให้ถือว่า
วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น หากร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้รับการเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขึ้นทูลเกล้าถวาย เพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป  

3 การบริหารงบประมาณ (Budget Execution)  
เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับแล้ว  

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ผู้ใช้งบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ  
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การบริหารงบประมาณรายจ่ายจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประม าณให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ กระทรวง ผลผลิต/โครงการ ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุ
ไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งการบริหารงบประมาณเกี่ยวข้อง
กับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ การโอน เปลี่ยนแปลงรายการ และการกันเงินเหลื่อมปี  

4. การติดตามประเมินผลงบประมาณ (Budget Monitoring and Evaluation)  
การติดตามประเมินผลงบประมาณจะหมายรวมถึง ขั้นตอนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงาน 

และการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการ ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่ผ่านมา 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ช าเลือง พุฒพรหม (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอุบลราชธานีโดย 1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอุบลราชธานี 2. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 73.0 ปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมีนัยส าคัญทาง 
สถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ศักยภาพการบริหารของคณะกรรมการบริหารคุณภาพของบุคคล ปฏิบัติงาน 
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณและรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ยุพิน เอ่ียมอุสาหะ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรีจังหวัด 
ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารและ 
การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่ยังคงมีปัญหาด้านงบประมาณด้านบุคลากร  
ด้านระเบียบข้อปฏิบัติในการท างาน ด้านความขัดแย้งของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  ด้านการ
ประสานงานในองค์กร และด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของประชาชน โดยมีข้อเสนอแนะใน
การบริหารงบประมาณซึ่งจะน าไปสู่การแก้ปัญหาในแนวทางที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานที่แท้จริง คือรัฐบาลควรจะจัดสรรงบประมาณและการกระจายอ านาจเพิ่มมากข้ึน ให้มีความรู้
ความเข้าใจกับประชาชนในการเสียภาษีให้เป็นไปตามก าหนดเวลา โครงการถ่ายโอนควรมีความชัดเจน 
และต้องให้บุคลากรและงบประมาณมาด้วย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ในรูปประชาคม ควรมีหน่วยงานที่ให้ค าตอบได้ชัดเจนในการให้ค าปรึกษา
แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

มยุรา คีรีราช (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาการบริหารวิธีการงบประมาณเงินรายได้ของ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผู้บริหารระดับคณะ ผู้ปฏิบัติงานระดับคณะ  ด้าน
การงบประมาณ และผู้ปฏิบัติงานระดับคณะด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ มีปัญหาการบริหารวิธีการ 
งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรวม และรายได้ทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการอนุมัติงบประมาณ ด้านการจัดท างบประมาณ 
ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการควบคุมงบประมาณ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานที่มีต าแหน่งต่างกันและ  
ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน มีปัญหาการบริหารวิธีการงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
มหาสารคามไม่แตกต่างกัน 

เดช ดอนจันทร์โคตร (2550 : 1-2) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2 วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและ 
ความต้องการเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเลย เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียน จ านวน 125 โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 125 คน 
และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงินของโรงเรียน 125 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
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แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า แบบสอบถามปลายเปิด และแบบส ารวจสภาพการบริหารงาน 
งบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2 สถิติได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณของ  
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2 อยู่ในระดับมาก ได้แก่การบริหาร 
การเงิน การบริหารงานบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ การตรวจสอบติดตามประเมินผลและ 
รายงานผลการด าเนินงานการจัดสรรงบประมาณ การจัดท าเสนอของบประมาณ และการระดม  
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาระดับน้อย ได้แก่ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษาการจัดท าและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ การบริหารงานบัญชีและ 
การบริหารการเงิน ความต้องการในการบริหารงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2 
ได้แก่  ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารการบัญชี   
การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและการด าเนินงาน การบริหารการเงิน  
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ และการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ผลการศึกษาข้อมูล
เชิงประจักษ์พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็กมีข้อมูลพ้ืนฐานจัดเก็บไว้เป็นระเบียบ  
และโรงเรียนขนาดใหญ่มีแผนการใช้จ่ายเงินมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ่มีแผนการ  
ควบคุมภายในมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนทั้งสองขนาดไม่มีสรุปและรายงานผลที่ชัดเจน มีแต่
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน โรงเรียนขนาดใหญ่มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้  โรงเรียนขนาดใหญ่มีการ
จัดเก็บรายได้จากร้านขายอาหารในโรงเรียนทุกปี  โรงเรียนทั้งสองขนาดมีทะเบียนคุมเงินครบทุก
ประเภท โรงเรียนขนาดใหญ่รายงานข้อมูลต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นปัจจุบัน และโรงเรียนขนาดใหญ่มี
การจัดท าฐานข้อมูลสินทรัพย์อย่างเป็นระบบ 

ประสาน กันยานัน (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาหาแนวทางพัฒนาการบริหารงบประมาณเงิน 
รายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สภาพสาเหตุและปัญหา  
การบริหารงานงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยภาพรวมอยู่ใน  
ระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายด้านต่าง ๆ พบว่า ด้านสภาพสาเหตุและปัญหาของการเบิกจ่ายเงิน  
งบประมาณเงินรายได้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านสภาพสาเหตุและปัญหาของการจัดสรรเงินงวด 
งบประมาณเงินรายได้หากพิจารณาด้านต่าง ๆ ของแนวทางในการพัฒนาการบริหารงบประมาณเงิน  
รายได้ประกอบกับการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญ สามารถบอกถึง  
แนวทางในการพัฒนาได้ โดยแบ่งออกเป็น แนวทางการพัฒนาการจัดท าค าเสนอของบประมาณเงิน 
รายได้ แนวทางการพัฒนาการจัดสรรเงินงวดงบประมาณเงินรายได้ แนวทางการพัฒนาการเบิกจ่าย 
งบประมาณเงินรายได ้แนวทางการพัฒนาการรายงานและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 

สิทธิชัย หมั่นเรียน (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความรู้ในการบริหารงบประมาณของฝ่าย
บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย พบว่า 1. ความรู้ในการบริหารงาน 
งบประมาณของฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดหนองคาย โดยรวมมีความรู้อยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ า 2. ผลการเปรียบเทียบความรู้ในการบริหารงบประมาณของฝ่ายองค์การบริหารส่วนต าบล 
จังหวัดหนองคาย ที่มีประสบการณ์ระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า ฝ่ายบริหารประกอบด้วย นายก 
และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสบการณ์ระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า  ที่แตกต่าง
ด้านประสบการณ์มีความรู้ในการบริหารงานงบประมาณของฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
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จังหวัดหนองคาย แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่พบว่าคู่ที ่
แตกต่างกันเกี่ยวกับความรู้ในการบริหารงานงบประมาณของฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
จังหวัดหนองคาย คือ ฝ่ายบริหารประกอบด้วยนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี 
ประสบการณ์ 3 – 4 ปีมีความรู้แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับที่มีประสบการณ์ 5 ป ี
ขึ้นไปที่แตกต่างด้านระดับการศึกษา พบว่า มีความรู้ในการบริหารงานงบประมาณของฝ่ายบริหาร  
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดหนองคาย แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ฝ่ายบริหารประกอบด้วยนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดหนองคาย 
 มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด  
หนองคาย ส่วนใหญ่เสนอแนะว่าควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วน  
ร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณ ควรมีการวางแผนในการจัดท างบประมาณอย่างรอบคอบ 
 และวิเคราะห์การตั้งงบประมาณให้ละเอียดก่อนน าเสนอที่ประชุมพิจารณางบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการจัดท างบประมาณควรออกส ารวจไปยังหมู่บ้านเพ่ือเก็บข้อมูลในการจัดท างบประมาณ 

เกียรติคุณ เรืองสุวรรณ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการบริหาร 
งบประมาณเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม  
เกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า  

1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยรวมและจ าแนกตามมหาวิทยาลัย สังกัด และประเภทบุคลากร 
ต าแหน่งส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยโดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน มีความส าคัญต่อการบริหารงบประมาณ
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านการจัดท างบประมาณ รองลงมาคือ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการอนุมัติงบประมาณ 
และด้านการควบคุมงบประมาณ 

2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เห็นว่าปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการบริหารงบประมาณเงินรายได้ของ 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความส าคัญมาก โดยผู้ปฏิบัติงานที่สังกัด 
มหาวิทยาลัยต่างกัน เห็นว่าปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการบริหารงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ในก ากับของรัฐโดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการบริหารงบประมาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง 
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน  
การบริหารงบประมาณมากกว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

3. บุคลากรที่มีต าแหน่งหน้าที่ เป็นข้าราชการเห็นว่า ปัจจัยด้านการอนุมัติงบประมาณมี
ความส าคัญต่อการบริหารงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมากกว่าบุคลากรที่
ไม่ใช่ข้าราชการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ด้าน
การจัดท างบประมาณ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการควบคุมงบประมาณไม่แตกต่างกัน  
โดยสรุป ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการบริหารงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและ
อายุการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ทั้ง 3 แห่ง อยู่ในระดับมาก และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะงานทางราชการต่างกันให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณเงินรายได้
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลสารสนเทศนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้บริหาร อันจะน าไปพิจารณา
เป็นทางเลือกหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไปในอนาคต 
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อรสา จุลสุคนธ์ และคณะ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการใช้งบประมาณ 
ในการวิจัยของนักวิจัยในกรมวิชาการเกษตร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการ งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพของนักวิจัยโดยใช้ 1) การวางแผน 2) การใช้งบประมาณ 3) การบริหารจัดการงบประมาณ 
จะส่งผลให้เกิดปัจจัยความส าเร็จ  

การใช้งบประมาณในการวิจัยของนักวิจัยในกรมวิชาการเกษตร จ าแนกได้ 3 ปัจจัย ได้แก่ 
1) ปัจจัยจากนักวิจัย ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 4 ปัจจัย เกี่ยวกับความสามารถของนักวิจัยใน

เรื่อง 1.1 ความสามารถในการตั้ งงบประมาณ 1.2 ความสามารถในการวางแผนการวิจัย 1.3 
ความสามารถในการจัดการระหว่างการวิจัย 1.4 ความสามารถในงานวิจัย 

2) ปัจจัยจากกรมวิชาการเกษตรซึ่งให้ทุนการวิจัยประกอบด้วย 3 ปัจจัยย่อยเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ 2.1 ก าหนดนโยบายการวิจัยให้ชัดเจน 2.2 จัดระบบการ
จัดสรรงบประมาณให้ได้มาตรฐาน 2.3 จัดระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

3) ปัจจัยจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่นักวิจัยท างาน โดยสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ์และการใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์ ให้นักวิจัยด าเนินงานวิจัยได้ส าเร็จ 

ศิริลักษณ์ เสริมสุข (2553) ได้กล่าวเกี่ยวกับพ้ืนฐานและแนวคิดเก่ียวกับงานงบประมาณไว้ดังนี้  

1. ความเป็นมาของงบประมาณ  
การจัดท างบประมาณในแบบปัจจุบันได้เริ่มมีขึ้นในครั้งแรกในประเทศอังกฤษประมาณ 

คริสต์ศตวรรษที่ 16 - 17 ซึ่งเป็นสมัยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ประสบความส าเร็จในการสงวนอ านาจที่จะ
อนุมัติรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดท างบประมาณในแบบปั จจุบันมี
ความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการการปกครอง ต่อมาได้มีการน าแบบอย่างมาจัดท างบประมาณขึ้นในหลาย
ประเทศ ส าหรับประเทศไทยการจัดท างบประมาณนั้น รัฐบาลได้เริ่มท าขึ้นก่อนและต่อมาได้ขยาย
ขอบเขตไปถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน  

2. ความหมายของงบประมาณ  
ความหมายของงบประมาณจะแตกต่างกันออกไปตามกาลเวลา  ลักษณะการให้  และ 

นักวิชาการแต่ละด้าน ซึ่งมองงบประมาณแต่ละด้านไม่เหมือนกัน เช่น นักเศรษฐศาสตร์มองงบประมาณ
ในลักษณะของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักบริหารมองงบประมาณในลักษณะ
ของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรรลุเป้าหมายของแผนงาน
ที่วางไว้ นักการเมืองมองงบประมาณในลักษณะของการมุ่งให้รัฐสภาใช้อ านาจควบคุมการปฏิบัติงาน
ของรัฐบาล ความหมายดั้งเดิม งบประมาณ หรือ Budget ในความหมายของภาษาอังกฤษเดิม หมายถึง 
กระเป๋าหนังสือใบใหญ่ที่เสนาบดีคลังใช้บรรจุเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงความต้องการของประเทศและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในการแถลงต่อรัฐสภา ต่อมาความหมายของ Budget ก็ค่อย ๆ เปลี่ยนจากตัวกระเป๋า
เป็นเอกสารต่าง ๆ ที่บรรจุในกระเป๋านั้น  

สรุปความหมายของงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกในรูปของตัวเงิน แสดง 
โครงการด าเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่งรวมถึงกระบวนการบริหารกิจกรรม โครงการ และค่าใช้จ่าย 
ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็น ในการสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยการ
ท างาน 3 ขั้นตอน คือ 1) การจัดเตรียม 2) การอนุมัติ และ 3) การบริหาร  
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3. ความส าคัญและประโยชน์ของงบประมาณ  
งบประมาณมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหน่วยงาน  สามารถน าเอา 

งบประมาณมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า ความส าคัญและประโยชน์ของ
งบประมาณ ดังนี้  

3.1 ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานตามแผนงานและก าลังเงินที่มีอยู่  โดยให้มี 
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้  เพ่ือป้องกันการรั่วไหลและการปฏิบัติที่ไม่จ าเป็นของ
หน่วยงานน้อยลง  

3.2 ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ถ้าหน่วยงานจัดงบประมาณการใช้จ่ายอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสังคม โดยหน่วยงานต้อง 
พยายามใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลไปสู่โครงการที่จ าเป็น หรือโครงการลงทุนเพ่ือ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าของหน่วยงาน  

3.3 เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากร
หรืองบประมาณของหน่วยงานมีจ ากัด ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการ
จัดสรรทรัพยากรหรือใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้นด้วย 
เพ่ือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุดและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด  

3.4 เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากรและเงินงบประมาณที่เป็นธรรม งบประมาณสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมไปสู่จุดที่มีความจ าเป็นและทั่วถึง  ที่จะท าให้
หน่วยงานนั้นสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.5 เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานของหน่วยงาน เนื่องจากงบประมาณเป็นที่รวม
ทั้งหมดของแผนงานและงานที่ด าเนินการในแต่ละปีพร้อมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นหน่วยงานสามารถใช้  
งบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานต่าง ๆ ที่ท าการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนทราบ 

4. ลักษณะของงบประมาณที่ดี  
งบประมาณท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ควรต้องมีลักษณะดังนี้  
4.1 เป็นศูนย์รวมของงบประมาณทั้งหมด ปกติการใช้จ่ายงบประมาณควรจะใช้จ่ายและ  

พิจารณาจากศูนย์หรือแหล่งรวมเดียวกันทั้งหมด ทั้งนี้เพ่ือจะได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบการใช้จ่ายใน
แต่ละรายการหรือทุกงบประมาณว่ารายการใดมีความส าคัญจ าเป็นมากน้อยกว่ากัน หากรายการใดมี
ความส าคัญและจ าเป็นมาก ก็ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมาก ทั้งนี้  เพ่ือความยุติธรรมใน
การจัดสรรเงินงบประมาณ ทุกงบประมาณควรมีสิทธิเท่า ๆ กันในการเสนอเข้ารับการพิจารณาในการ
จัดสรรงบประมาณพร้อมกัน เพ่ือจะได้มีการประสานงานเข้ากัน  ป้องกันมิให้มีการท างานซ้ าซ้อน  
อันเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ ดังนั้นจึงไม่ควรแยกการพิจารณางบประมาณไว้ในหลาย ๆ จุดหรือ
หลายครั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพิจารณาที่แตกต่างและไม่ยุติธรรม แต่อย่างไรก็ตามในบางโอกาสก็ยังมี
ความจ าเป็นที่จะต้องแยกเงินไว้ต่างหากเป็นงบพิเศษนอกเหนือจากเงินงบประมาณ เช่น งบกลาง  
งบราชการลับ ซึ่งถ้ามีจ านวนมากเกินไปก็มักจะไม่เป็นภัย ทั้งยังช่วยให้เกิดความสะดวกบางอย่างด้วย 
แต่ถ้ามีการตั้งงบพิเศษมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อการบริหารงบประมาณ เพราะจะท าให้เกิดโอกาสแยก
เงินมาใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นและยังท าให้การบริหารงบประมาณเป็นไปแบบไม่มีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน  
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4.2 มีลักษณะของการพัฒนาเป็นหลัก งบประมาณที่ดีควรควรจะด าเนินการจัดสรรโดยยึด
หลักการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัดจึงควรมีการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามหลักการพัฒนาที่ดี ว่าด้านไหนควรมาก่อนมาหลังตามสถานการณ์และ
ความจ าเป็น 

4.3 การก าหนดเงินต้องสอดคล้องกับปัจจัยในการท างาน การจัดงบประมาณในแผนงานต้องมี
ความเหมาะสมให้งานนั้น ๆ สามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  หรืออีกนัยหนึ่งคือการ
ก าหนดเป้าหมายหรือผลที่จะได้รับต้องสอดคล้องกับงบประมาณและความเป็นไปได้  

4.4 มีลักษณะที่ตรวจสอบได้ หรือเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานได้ 
การจัดงบประมาณในแผนงานต่าง ๆ ควรมีรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ อย่างพอเพียงและเกิดผล
เป็นรูปธรรม  

4.5 มีระยะการด าเนินงานที่เหมาะสม ตามปกติงบประมาณที่ดีควรมีระยะเวลาเหมาะสมตาม
สถานการณ์ ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี การเริ่มต้นใช้งบประมาณจะ
เริ่มในเดือนใด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละงบประมาณ  

4.6 มีลักษณะช่วยให้เกิดการประหยัด ในการท างบประมาณควรพยายามให้การใช้จ่ายเงินตาม
ประเภทของงบประมาณต่าง ๆ ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยพยายามไม่ให้มีการใช้จ่ายเกินความจ าเป็น 
ฟุ่มเฟือย หรือเป็นการใช้จ่ายที่สูญเปล่าที่ไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่า  

4.7 มีลักษณะชัดเจน งบประมาณที่ดีควรมีความชัดเจนเข้าใจง่าย เน้นถึงความส าคัญแต่ละ
งบประมาณได้ดี ไม่คลุมเครือ ง่ายต่อการพิจารณาวิเคราะห์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้น าไปปฏิบัติด้วย 

4.8 มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ งบประมาณที่ดีจะต้องเป็นงบประมาณที่มีความถูกต้องทั้งใน
ด้านตัวเลขและรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ หากงบประมาณมีข้อบกพร่องในด้านความถูกต้อง  
ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดหรือความไม่รอบคอบก็ตามอาจเกิดผลเสียหายขึ้นได้ และต่อไปงบประมาณ
อาจไม่ได้รับความเชื่อถือ  

4.9 จะต้องเปิดเผยได้ งบประมาณที่ดีจะต้องมีลักษณะที่สามารถเปิดเผยแก่สาธารณะหรือ
ผู้เกี่ยวข้องทราบได้ ไม่ถือเป็นความลับ เพราะการเปิดเผยเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์ และโปร่งใสใน
การบริหารหน่วยงาน  

4.10 มีความยืดหยุ่น งบประมาณที่ดีควรจะยืดหยุ่นได้ตามความจ าเป็น หากจัดวาง  
งบประมาณไว้อย่างเคร่งครัดจนขยับไม่ ได้  อาจจะก่อให้ เกิดความไม่คล่องตัวในการท างาน  
เพราะลักษณะของการท างบประมาณเป็นการวางแผนการท างานในอนาคต ซึ่งอาจมีปัจจัยอ่ืนมา
กระทบท าให้การบริหารงบประมาณผิดพลาด อย่างไรก็ตาม ถ้ามีความยืดหยุ่นมากอาจเกิดปัญหาการใช้
จ่ายงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ  

4.11 มีความเชื่อถือได้ในแง่ความบริสุทธิ์ งบประมาณท่ีดีต้องสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือป้องกัน
การทุจริต ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเชื่อถือได้ ประหยัด และตรงตามวัตถุประสงค์  

5. ข้อจ ากัดของบประมาณ  
เนื่องจากงบประมาณเป็นแผนงานแสดงออกถึงความต้องการของหน่วยงานในอนาคตในการ  

ใช้จ่ายเงินเพ่ือการด าเนินการต่าง ๆ และงบประมาณเป็นการประมาณการรายรับและรายจ่ายที่ได้มา
และจ่ายไปในอนาคต ดังนั้นงบประมาณจึงยังไม่สมบูรณ์แน่นอนว่าจะเป็นไปตามนั้น การด าเนินงานใน
เรื่องงบประมาณ อาจจะต้องถูกกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะท าให้การจัดสรรงบประมาณ
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ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ การบริหารงานของหน่วยงานในเรื่องงบประมาณนั้นมีความส าคัญและเป็น
ตัวการที่มาก าหนดการบริหารงบประมาณว่า จะประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว หากผู้บริหารและองค์กร
ที่ เกี่ยวข้องมีความรอบรู้ เข้าใจถึงระบบและกลไกงบประมาณดีแล้ว การจัดท าและการบริหาร
งบประมาณเพ่ือไปสู่เป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้จะท าส าเร็จและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
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บทที่ 3 
การด าเนินการวิเคราะห์ 

 
การวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ที่ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย

ของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม  โดยผู้วิ เคราะห์ ได้ใช้หลักแนวคิด ทฤษฎี  
และผลการวิจัยต่าง ๆ เป็นแนวทางการศึกษาการวิเคราะห์ โดยมีแนวทางการด าเนินการวิเคราะห์ ดังนี้  

1. วิธีด าเนินการวิเคราะห์  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์  
3. การเก็บรวมรวมข้อมูล  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  
1. วิธีด าเนินการวิเคราะห์ ในการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้วิธีการแบผสมผสาน โดยการ

วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเป็นหลัก และเชิงปริมาณเป็นวิธีเสริม โดยมีเหตุผลและวิธีการ คือ  

1.1 การศึกษาข้อมูลเอกสาร โดยการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการ 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงาน 
การวิจัย รายงานการประชุม และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นข้อมูลระดับทุติยภูมิเกี่ยวกับประเด็นที่
จะวิเคราะห์ 

 1.2 เก็บรวมรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงบประมาณ การได้รับจัดสรรงบประมาณ การโอนจัดสรร 
งบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การเบิกงบประมาณ  
เบิกแทนกัน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้  

2.1 การศึกษาข้อมูลเอกสาร โดยการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการ 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงาน 
การวิจัย รายงานการประชุม และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ การได้รับจัดสรร
งบประมาณ การโอนจัดสรร งบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
การเบิกงบประมาณเบิกแทนกัน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
ของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร โดยการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการ 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงาน 
การวิจัย รายงานการประชุม และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ การได้รับจัดสรร
งบประมาณ การโอนจัดสรรงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
การเบิกงบประมาณเบิกแทนกัน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
ของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  โดยมีองค์ประกอบดังนี้  
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2.2.1 วิเคราะห์งบประมาณด้านการได้รับจัดสรรงบประมาณ 
2.2.2 วิเคราะห์งบประมาณด้านการโอนจัดสรรงบประมาณ  
2.2.3 วิเคราะห์งบประมาณด้านการกันเงินและการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
2.2.4 วิเคราะห์งบประมาณด้านการได้รับจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกัน  
2.2.5 วิเคราะห์งบประมาณด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2.2.6 วิเคราะห์งบประมาณด้านการติดตามการใช้งบประมาณ 
  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ส าหรับแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์

ครั้งนี้ ผู้รับการประเมินได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลเอกสารทางวิชาการ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับงบประมาณรายจ่าย บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย รายงาน
การประชุม และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตที่เก่ียวข้องกับงบประมาณ การได้รับจัดสรรงบประมาณ การโอน
จัดสรรงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การเบิกงบประมาณ
เบิกแทนกัน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ของกองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ในส่วนอ่ืนต่อไป  

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ การได้รับจัดสรร 
งบประมาณ การโอนจัดสรรงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
การเบิกงบประมาณเบิกแทนกัน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
ของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบ GFMIS ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ การได้รับจัดสรร
งบประมาณ การโอนจัดสรรงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
การเบิกงบประมาณเบิกแทนกัน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
ของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาสาระ  

โดยกระท าการแยกแยะแจกแจงข้อมูลเนื้อหา หรือแนวคิดที่ปรากฎในเอกสารทางวิชาการ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับงบประมาณรายจ่าย บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย รายงาน
การประชุม และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ท าให้ทราบโครงสร้างและขอบเขตเนื้อหาอย่างละเอียด ส าหรับ
การวิเคราะห์ในครั้งนี้จะใช้การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในประเด็นการได้รับจัดสรรงบประมาณ  
การโอนจัดสรรงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การเบิก
งบประมาณเบิกแทนกัน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ของกองโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาวิเคราะห์เรื่องการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายกองโรคจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งแวดล้อม  ผู้รับการประเมินได้แบ่งเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 6 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ด้านการได้รับจัดสรรงบประมาณ  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ด้านการโอนจัดสรรงบประมาณ  
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ด้านการกันเงินและการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ด้านการได้รับจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกัน  
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ด้านการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ด้านการได้รับจัดสรรงบประมาณ 

 โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ของกองโรคจาก 
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณจ านวน 77,237,324.04 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับ 
งบประมาณ จ านวน 83 ,257,107.72  บาท เพ่ิมขึ้นจากปี งบประมาณ  พ .ศ. 2561 จ านวน  
6,019,783.68 บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.79 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ได้รับงบประมาณจ านวน 59,751,540.28 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จ านวน 23,505,567.44 บาท หรือลดลงร้อยละ 28.23 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้รับงบประมาณจ านวน 48,562,330 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวน 11,189,210.28 บาท หรือลดลงร้อยละ 18.72 ของวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับ 

ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ดัง
ตารางที่ 1  ตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 

  
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการได้รับจัดสรรงบประมาณแยกตามงบรายจ่าย 

งบรายจ่าย ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 
ผลต่าง/ร้อยละ 

(+ , -) 
ปีงบ 2563 

ผลต่าง/ร้อยละ(+ , 
-) 

ปีงบ 2564 
ผลต่าง/ร้อยละ   

(+ , -) 

งบบุคลากร 
8,167,000 8,761,928.63 594,928.63 6,933,716.56 -1,828,212.07 8,514,600 1,580,883.44 

    7.28   20.86   22.8 

งบด าเนินงาน 
48,645,020.61 42,462,733.16 -6,182,287.45 41,178,940.72 -1,283,792.44 35,481,930 -5,690,010.72 

    12.71   3.02   13.81 

งบลงทุน 
18,153,258 30,576,390 12,423,132 11,560,470 -19,015,920 3,132,300 -8,428,170 

    68.43   62.19   72.9 

งบรายจ่ายอื่น 
2,272,045.43 1,456,055.93 -815,989.50 78,413 -1,377,642.93 1,433,500 1,355,087 

    35.19     94.61   1,728  

รวม 
77,237,324 83,257,107.72 6,019,783.72 59,751,540.28 -23,505,567.44 48,562,330 -11,189,210.28 

    7.79   28.23   18.72 
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1.1 โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วย งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน
และงบรายจ่ายอ่ืน (แต่กองฯ จะไม่มีงบอุดหนุน) ซึ่งกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแดล้อม  
ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561  ในอัตราส่วนงบรายจ่าย คือ 10.57 : 62.98 : 23.50 : 
2.94  ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  ในอัตราส่วนงบรายจ่าย คือ  10.52 : 51.00 : 
36.25 : 1.75  ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในอัตราส่วนงบรายจ่าย คือ 11.60 : 
68.91 : 19.34 : 0.13  และได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ในอัตราส่วนงบรายจ่าย คือ 
17.3 : 73.06 : 6.45 : 2.95  และเม่ือวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบตามงบรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้  

1.1.1 งบบุคลากร เป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนพนักงานราชการ  ซึ่ งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ได้รับงบบุคลากรเพ่ิมขึ้น 594,928.63  บาท  คิดเป็นร้อยละ 7.28  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับ
งบบุคลากรลดลง  1,828,212.07 บาท  คิดเป็นร้อยละ 20.80  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับ
งบบุคลากรเพ่ิมขึ้น 1,580,883.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.8  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กรมควบคุมโรคได้ด าเนินการบรรจุบุคลากรสายสาธารณสุขอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี 
และเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากรกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดจะอยู่ที่ ร้อยละ 
10.52 - 17.30  

 1.1.2 งบด าเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้รับงบด าเนินงานลดลง  6,182,287.45  บาท   คิดเป็นร้อยละ 12.71  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้รับงบด าเนินงานลดลง  1,283,792.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.02  และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้รับงบด าเนินงานลดลง  5,690,010.72   บาท คิดเป็นร้อยละ 13.81 
เนื่องจากในปีงบประมาณพ.ศ. 2561-2564  ได้มีการเพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ท าให้การจัดสรร
งบประมาณเน้นไปในเรื่องการป้องกันควบคุมโรคดังกล่าว จึงท าให้ได้รับการจัดสรรงบด าเนินงานลดลง
และเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด าเนินงานตามภารกิจกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดจะอยู่
ที่ร้อยละ 51.00 – 73.06 ถือว่าเป็นงบส่วนใหญ่ของงบที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดของกองฯ 

1.1.3 งบลงทุน เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดหา ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับงบลงทุนเพ่ิมขึ้น 12,423,132 
บาท คิดเป็นร้อยละ 68.43  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบลงทุนลดลง 19,015,920 บาท คิด
เป็นร้อยละ 62.19  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับงบลงทุนลดลง 8,428,170 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 72.9 สรุปว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ไดร้ับจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่และได้รับจัดสรรงบประมาณใน
การก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

 1.1.4 งบรายจ่ายอ่ืน เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับงบรายจ่ายอ่ืนลดลง 815,989.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 35 .19  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบรายจ่ายอ่ืนลดลง 1,377,642.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.61  
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้รับงบรายจ่ายอ่ืนเพ่ิมขึ้น  1,355,087  บาท  คิดเป็นร้อยละ  
1,728  



- 54 - 
 

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายจ่ายงบประมาณย้อนหลังในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้รับงบรายจ่ายอื่น 
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยสูงสุด ที่ร้อยละ 1,598.5  รองลงมาเป็นงบบุคลากร ร้อยละ 9.22  และได้รับงบด าเนินงาน 
ลดลงเฉลี่ยต่ าสุด ร้อยละ 9.84 รองลงมาเป็นงบลงทุน ร้อยละ 22 .22  เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย
ดังกล่าวข้างต้น พบว่า งบรายจ่ายอ่ืนเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากเนื่องจากในปี 2564 มีการน า
งบโครงการไปจัดสรรในประเภทงบรายจ่ายอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ในขณะที่งบบุคลากรเพ่ิมขึ้นต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยเพราะมีการบรรจุข้าราชการด้านสาธารณสุขกรณีพิเศษ ส่วนงบด าเนินงานและงบลงทุน  
มีค่าเฉลี่ยที่ลดลง แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลมีการจัดท างบประมาณแบบขาดดุล และน างบประมาณไปใช้ใน
การป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ก่อน 

 
1.2 วิเคราะห์สัดส่วนรายจ่ายประจ า และรายจ่ายงบลงทุน  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 มีสัดส่วนรายจ่ายประจ า ร้อยละ 
76.49, 63.27, 80.65 และ 93.54 ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มสัดส่วนเพ่ิมขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 - 2564  ร้อยละ -13.22, 17.38 และ 12.89 ตามล าดับ ในขณะที่รายจ่ายงบลงทุน มีสัดส่วนงบ
ลงทุน ร้อยละ 23.50 , 36.72, 19.34 และ 6.45 ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มสัดส่วนลดลง โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  ร้อยละ 13.22, -17.38 และ -4.49 ตามล าดับ  ถึงแม้รัฐบาลมี 
การจัดท างบประมาณแบบขาดดุล เพ่ือขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีเสถียรภาพด้วย 
การเพ่ิมสัดส่วนรายจ่ายลงทุน แต่ก็ยังให้ความส าคัญในการรักษาวินัยการคลัง โดยพยายามรักษาสัดส่วน
รายจ่ายประจ าไม่ให้สูงเกินไป  ในขณะที่มีภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพ่ิมข้ึน  

หากพิจารณาสัดส่วนรายจ่ายประจ าและรายจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 มี
สัดส่วนรายจ่ายประจ าเฉลี่ยอยู่ที่  ร้อยละ 78.49 และสัดส่วนรายจ่ายลงทุนเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 21.50 
พบว่า กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  มีสัดส่วนรายจ่ายประจ าในปี พ.ศ. 2561 - 
2562 ต่ ากว่าสัดส่วนรายจ่ายประจ าเฉลี่ย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 สูงกว่าสัดส่วน
รายจ่ายประจ าเฉลี่ย และในส่วนของสัดส่วนรายจ่ายลงทุนในปี พ.ศ. 2561 - 2562  สูงกว่าสัดส่วน
รายจ่ายประจ าเฉลี่ย และในปี พ.ศ. 2563 - 2564  ต่ ากว่าสัดส่วนรายจ่ายประจ าเฉลี่ย  ซึ่งจะสอดคล้อง
การจัดท างบประมาณแบบขาดดุลของรัฐบาล 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการได้รับจัดสรรงบประมาณแยกตามผลผลิต 

ผลผลิต ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 
ผลต่าง/ร้อยละ 

การเพิ่ม (+), ลด (-) 
ปีงบ 2563 

ผลต่าง/ร้อยละ 
การเพิ่ม (+), ลด (-) 

ปีงบ 2564 
ผลต่าง/ร้อยละ 

การเพิ่ม (+), ลด (-) 

ผลผลิตที่ 1 22,131,428 39,312,762.33 17,181,334.33 8,298,059.40 -31,014,702.93 7,690,200 -607,859.40 

     77.63    -78.89    -5.04 

ผลผลิตที่ 2 
3,354,830.33 12,363,490.44 9,008,660.11 68,660 -12,294,830.44     

    30.22    -152.01      

ผลผลิตที ่3 
3,957,100 4,732,610 775,510 5,697,490 964,880 5,350,000 -347,490 

    19.60     20.39    -6.10 

ผลผลิตที่ 4 
593230             

              

ผลผลิตที่ 5 
6,000             

              

ผลผลิตที่ 6 
      20,406,844   19,251,830 -1,155,014 

             -5.66 

ผลผลิตที่ 8 
  486,285.80   5,714,307 5,228,021.20     

      
 

1,075      

ผลผลิตที่ 9 
  2,219,641   2,415,227 195,586     

         8.81     

ผลผลิตที่ 10 
12,503,200 5,430,000 -7,073,200 3,158,400 -2,271,600 1,433,500 -1,724,900 

    -56.57  
 

-41.83     -54.61 

ผลผลิตที ่11 
7,000,000         3,548,200 -3,451,800 

            -24.16  

ผลผลิตที่ 13 
687,804.75 439,966 -247,839     11,288,600 10,848,634 

    -36.03        2,465  

ผลผลิตที ่14 
9,915,860     340,000 -9,575,860 

 
  

        -9.66      

ผลผลิตที่ 15 
1,421,075.40 4,180,142 -2,759,067 2,860,640 -1319502     

     -194 
 

 -31.57     

ผลผลิตที่ 16 
  2,881,744.30   1,572,466 -1,309,278.3     

        45.43      

ผลผลิตที่ 17 
9,834,459.13     9,219,448  -615,011     

        6.25      

ผลผลิตที่ 18 
  11,210,465.85           

              

รวม 71,404,988 83,257,107.72 11,852,119.72  59,751,540.28  -23,505,567.44 58,333,776 -1,417,764.28  

   16.60  -28.23  -2.37 
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1.3 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามผลผลิต  

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 กองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต และกิจกรรมหลัก  
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้รับจัดสรรใน 11 ผลผลิต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรใน 10 ผลผลิต และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้รับจัดสรร 
ใน 6 ผลผลิต  ซึ่งการจัดสรรงบประมาณ ในแต่ละปีจะมีความแตกต่างและหลากหลาย มีเพียงผลผลิตที่ 
1, 2, 3, และ 10 เท่านั้น     ที่ได้รับการจัดสรรทุกปี ซึ่งถือเป็นผลผลิตที่เป็นภารกิจหลักของกองโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวง และเป็นงานที่เป็นนโยบายของกรมควบคุมโรค  
โดยจะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีการลดผลผลิตลงให้น้อยที่สุดเหลือเพียง 6 ผลผลิต ซึ่ง
จะเป็นผลดีกับการบริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งการคุมการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย (วิเคราะห์
เฉพาะผลผลิตที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นประจ าทุกปี)   

เมื่อพิจารณาเป็นรายผลลิต พบว่า ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จ านวน 17,181,334 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.63 เนื่องจากได้รับงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนเพ่ิม 
และมีแนวโน้มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 ได้รับงบประมาณลดลง ร้อยละ 78.89 และ 7.32 
ตามล าดับ 

ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 9,008,660.11 บาท  คิดเป็นร้อยละ 268.52 เนื่องจากได้รับ
งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนเพ่ิมขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน  12,294,830.44 บาท คิดเป็นร้อยละ  99.44 เนื่องจากได้รับ
งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนลดลง  

ผลผลิตที่ 3  การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 775,510 บาท คิดเป็นร้อยละ 
19.60  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จ านวน 964,880  คิดเป็นร้อยละ 20.39  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้น
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 347,490  บาท คิดเป็นร้อยละ 6.10  จะเห็นว่า
หน่วยงานให้ความส าคัญกับงานที่เป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่    

ผลผลิตที่ 10  โครงการพัฒนาการด าเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับ
งบประมาณลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน  7,073,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 
56.57  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้รับงบประมาณลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จ านวน 2,271,600  บาท  คิดเป็นร้อยละ 41.83  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับงบประมาณ
ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 1,724,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.61  จะเห็นว่า
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดลงทุกปีเนื่องจากการด าเนินงานเป็นการด าเนินงานแบบบูรณาการกับ
หลายหน่วยงานท าให้มีการใช้งบประมาณร่วมกัน     
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบการได้รับจัดสรรงบประมาณแยกตามรายหน่วยงาน 

งบรายจ่าย ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 
ผลต่าง/ร้อยละ 

การเพิม่ (+), ลด (-) 
ปีงบ 2563 

ผลต่าง/ร้อยละ 
การเพิ่ม (+), ลด (-) 

ปีงบ 2564 
ผลต่าง/ร้อยละ 

การเพิ่ม (+), ลด (-) 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
2,576,353 2,973,200 396,847 2,238,800 -5,058,353 2,468,394 229,594 

     15.40   -170    10.26  

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

614,360 678,000 63,640 529,972 -148,028 329,945 -200,027 

    10.36    -21.83     -37.74 

กลุ่มพัฒนาองค์กร
และนวัตกรรม 

1,362,642 1,847,005 484,363 1,071,478 -775,527 516,945 -432,582 

    35.55    -41.99    -40.37  

กลุ่มงานวิชาการ 
17,824,247 21,710,990 3,886,743 43,421,980 21,701,990 90,721,703 47,299,723 

    21.81    99.96     109.93 

ศูนย์อ้างอิงทาง
ห้องปฏิบัติการ 

4,887,668 5,880,195 992,527 8,806,300 2,926,105 7,955,976 -850,324 

     20.31   4.98    -9.66 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ
อาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม จระยอง 

7,370,050 8,682,585 1,312,535 4,325,900 -4,356,685 8,335,700 4,009,800 

    17.81    -50.18    92.69  

รวม 
34,635,320 41,771,975  7,136,655 

20.61 
60,394,430 18,622,455 

44.58  
110,328,663 49,934,233 

82.68 
หมายเหตุ :  ไม่รวมงบบุคลากร  งบขั้นต่ า  งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น 

 
1.4 การจัดสรรงบประมาณแยกตามรายหน่วยงาน (จะไม่รวมงบบุคลากร  งบขั้นต่ า  งบลงทุน และงบ
รายจ่ายอื่น เนื่องจากไม่สามารถแยกเป็นรายหน่วยงานได้)   

จากการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  
ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต และกิจกรรมหลัก ฉะนั้นกองโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม จะต้องมาจัดสรรงบประมาณลงตามหน่วยงานที่ด าเนินการตามภารกิจหลัก และ
ตามนโยบายของหน่วยงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานวิชาการ ได้รับงบประมาณ 
17,824,247 บ าท , 21,710,990 บ าท , 43,421,980 บ าท  และ  90,721,703  บ าท  ต าม ล าดั บ
ปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 51.46, 51.97, 71.89 และ 82.23 ของงบประมาณรวมตามล าดับ   
อันดับรองลงมาได้แก่ ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง ได้รับงบประมาณ 
ปี พ.ศ. 2561 - 2564 จ านวน 7,370,050 บาท, 8,682,585 บาท, 4,325,900 บาท และ 8,335,700 
บาท คิดเป็นร้อยละ 21.88, 20.78, 7.16 และ 7.55  ของงบประมาณรวมตามล าดับ  อันดับรองลงมา 
ได้แก่ ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2561 - 2564 จ านวน 
4,887,668 บาท, 5,880,195 บาท, 8,806,300 บาท และ 7,955,976 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.11 , 
14.07, 14.58 และ 7.21 ของงบประมาณรวมตามล าดับ  อันดับรองลงมา ได้แก่ กลุ่มบริหารทั่วไป  
ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2561 - 2564 จ านวน 2,576,353 บาท,  2,973,200  บาท, 2,238,800 บาท 
และ 2,468,394 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.43, 7.11, 3.71 และ 2.23  ของงบประมาณรวมตามล าดับ  
อันดับรองลงมา ได้แก่ กลุ่มพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม  ได้รับงบประมาณปี  พ.ศ. 2561 - 2564   
จ านวน 1,362,642 บาท, 1,847,005 บาท, 1,071,478 บาท และ 516,945 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.93, 
4.42, 1.77 และ 0.46  ของงบประมาณรวมตามล าดับ  และอันดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล  ได้รับงบประมาณปี  พ.ศ. 2561 - 2564 จ านวน 614,360 บาท , 678,000 บาท ,  
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529,972 บาท และ 329,945 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.77, 1.62, 0.88 และ 0.30  ของงบประมาณรวม
ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทียบ
กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่าค่าเฉลี่ยงบประมาณปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.61 
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากกว่าค่าเฉลี่ยของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
ได้แก่ กลุ่มพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม ร้อยละ 35.55   และหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ กลุ่มงานวิชาการ ร้อยละ 21.81 ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา 
ร้อยละ 20.31 ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ร้อยละ 17.81 
กลุ่มบริหารทั่วไป ร้อยละ 15.40   และกลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล ร้อยละ 10.36  ตามล าดับ   

ค่าเฉลี่ยกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
พบว่าค่าเฉลี่ยงบประมาณปี พ.ศ. 2563  อยู่ที่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 44 .58  หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณมากกว่าค่าเฉลี่ยของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มงานวิชาการ 
ร้อยละ 99.96 นอกนั้นได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั้งสิ้น ค่าเฉลี่ยกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่าค่าเฉลี่ยงบประมาณปี 
พ.ศ. 2564  อยู่ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 82.68  หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากกว่าค่าเฉลี่ยของกอง
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงานวิชาการ ร้อยละ  
109.93  รองลงมาได้แก ่ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ร้อยละ 92.69   
ส่วนกลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล  กลุ่มพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม  และศูนย์
อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่ ากว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาจาก
แนวโน้มการได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 - 2564  มีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของการได้รับจัดสรรของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจาก
หน่วยงานส่วนใหญ่ถูกตัดงบประมาณในเรื่องของงบลงทุน การอบรมสัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ
ต่างๆ  และมีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณมากกว่าค่าเฉลี่ยของการได้รับจัดสรรของกองโรคจาก  
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบลงทุน เช่น ค่าครุภัณฑ์หรือที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ด้านการโอนจัดสรรงบประมาณ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมไม่มี 
การโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานอื่น 
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ด้านการกันเงินและการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมไม่มี 
การขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ด้านการได้รับจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกัน  

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันให้ 
กรมอนามัยทุกปี ประมาณปีละ 200,000 บาท เป็นค่าสาธารณูปโภค โดยโอนจากงบกลางกรมควบคุมโรค 
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ  

ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 - 2564  ส านักงบประมาณได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงให้ส่วนราชการบันทึก
ข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  โดยส านักงบประมาณจะ
พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และจะจัดสรรงบประมาณให้
หน่วยงาน เพ่ือให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และ
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 และรายจ่ายงบลงทุนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 87 ส านักงบประมาณจึงก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและแนวทางการด าเนินงานให้ได้ตาม
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ รวมทั้งก าหนดเป็ น
ตัวชี้วัดของหน่วยงาน ซึ่งกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้มีการเบิกจ่ายดังรายละเอียด
ตามตารางท่ี 4 

 
 ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย 

งบรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย 
งบบุคลากร 8,167,000 7433038.13 91.01 8,761,928.63 8,761,929 100.00 

งบด าเนินงาน 48,645,020.61 38919362.36 80.01 42,462,733.16 42,276,700 99.56 
งบลงทุน 18,153,258 18,153,258 100 30,576,390 30,576,390 100 

งบอุดหนุน 0 0 0 0 0 0 
งบรายจ่ายอื่น 2,272,045.43 2047793.18 90.13 1,456,055.93 1,456,056 100 

รวม 77,237,324 66553451.67 86.17 83,257,107.72 83,071,075 99.78 
 
 
 

      

งบรายจ่าย  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย 
งบบุคลากร 6,933,716.56 6,933,716.56 100.00 8,514,600 4,206,809 100.47 

งบด าเนินงาน 41,178,940.72 41,173,915.37 99.99 35,481,930 35,038,426 99.90 
งบลงทุน 11,560,470 11,560,470 100 3,132,300 3,739,330 100 

งบอุดหนุน 0 0 0 0 0 0 
งบรายจ่ายอื่น 78,413 78,413 100.00 1,433,500 1,253,500 100 

รวม 59,751,540.28 59,746,514.93 99.99 48,562,330 44,238,065 99.97 
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เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
ตามตารางที่ 4 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ผลการเบิกจ่ายในแต่ละปีงบประมาณได้ผลตาม
เป้าหมายการเบิกจ่าย ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  คือผลการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ 86.17 , 99.78 , 99.99 และ 99.79 ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรตามล าดับ และมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ 100 ทุกปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่ง
จะเห็นได้จากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมมีการวางแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนไว้ตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ โดยมีการก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนต้องด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1 

  
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ด้านการติดตามการใช้งบประมาณ  

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  มีการติดตามงบประมาณ ดังนี้  

6.1 การน าเสนอรายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

เป็นการน าเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนแบบสะสมในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักงานกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  โดยใช้ข้อมู ลจากทะเบียนคุม
งบประมาณของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 
ในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหาร
จัดการงบประมาณโดยเฉพาะงบโครงการและงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมควบคุมโรคก าหนด
ข้อมูลทีน่ าเสนอประกอบด้วย 

- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบภาพรวมรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายร้อยละ 32.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
    เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายร้อยละ 54.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
    เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายร้อยละ 77.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
    เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ต้องเบิกจ่ายให้ได้

ร้อยละ 100.00 ของวงเงินงบลงทุน  
- ข้อมูลการได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การได้รับอนุมัติเงินประจ างวด 
- ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม และจ าแนกประเภทงบรายจ่าย งบบุคลากร งบ

ด าเนินงาน (งบโครงการ, งบขั้นต่ า, งบวัสดุวิทยาศาสตร์) งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ผลผลิต กิจกรรม
หลัก  

- ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจ าแนกตามผลผลิต กิจกรรมหลัก โครงการ และจ าแนกตามรายชื่อกลุ่ม/
ศูนย ์

- ข้อมูลการกันเงิน, PO, การยืมเงินราชการ และเงินคงเหลือในรูปแบบต่างๆ 
- ข้อมูลเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน (งบโครงการ) ระหว่างกลุ่ม/ศูนย ์ต่างๆ 
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6.2 การก าหนดนโยบายการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  กรมควบคุมโรคโดยกองบริหารการคลังให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน ของทุกปีงบประมาณ และไม่ควรกันเงินเหลื่อมปี 

 
6.3 การควบคุมงบประมาณและการเบิกจ่าย 

  - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการควบคุม 
เงินงบประมาณในภาพรวม ซึ่งประยุกต์การท างานผ่านโปรแกรม Microsoft Excel โดยสมบูรณ์ ยกเลิก
การใช้กระดาษในการควบคุมเงินงบประมาณอย่างในอดีตที่ผ่านมา ช่วยลดความผิดพลาดในการค านวณ  
ลดการใช้กระดาษ เพ่ิมความปลอดภัยในการส ารองข้อมูล และง่ายต่อการส่งข้อมูลแจ้งเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องในกองฯ  

 - ผู้บริหารของกองฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนให้ทุกกลุ่ม/ศูนย์บริหารจัดการและควบคุมเงิน
งบประมาณโครงการต่างๆ ของกลุ่ม/ศูนย์ตนเอง โดยแต่ละกลุ่ม/ศูนย์ต้องมีเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอย่างน้อย 
2 คน คือ 1. หัวหน้ากลุ่ม/ผอ.ศูนย์ เพ่ือพิจารณาตัดสินใจในงบประมาณเรื่องต่างๆ และ 2. เจ้าหน้าที่  
ที่ได้รับมอบหมายในกลุ่ม/ศูนย์นั้นๆ เพ่ือบันทึกและควบคุมเงินงบประมาณโครงการของกลุ่ม/ศูนย์ 

- มีการตรวจสอบกระทบยอดเงินงวดและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างทะเบียนคุม
งบประมาณของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมและทะเบียนคุมงบประมาณของ  
กองบริหารการคลัง รวมถึงระบบ GFMIS เป็นประจ าทุกเดือน ในทุกประเภทงบรายจ่าย ทุกผลผลิต 
และทุกกิจกรรมหลัก 
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บทที่ 5  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเรื่องวิเคราะห์การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายของกองโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์เพ่ือน าไปเป็นแนวทางการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และศึกษาแนวโน้มการจัดสรร 
งบประมาณที่กรมควบคุมโรคจัดสรรให้กับกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แต่ยังมี
รายละเอียดบางประเด็นที่เป็นปัญหา อุปสรรค และน่าจะน ามาปรับปรุง เพ่ือให้การด าเนินการไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิเคราะห์ขอเสนอ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการ
บริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 
ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย 

มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่  2019 ท าให้การด าเนินงานไม่ เป็นไป 
ตามแผน มีการยกเลิกการประชุมหรือยกเลิกการลงพ้ืนที่ เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย 

กรมควบคุมโรคและหน่วยงานในสังกัดควรมีการวางแผนล่วงหน้าและปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือรองรับในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
โดยน างบประมาณที่มีอยู่ไปบรรเทาและช่วยเหลือให้กับประชาชนมากที่สุด 
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