
 

 

กระบวนการน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการจัดท างบประมาณรายจ่าย*
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ดลนภา เรืองสมบัต*ิ* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีเพื่อศึกษาการจัดเตรยีมข้อมลูเพื่อจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยใช้วิธี
วิจัยเอกสารและวจิัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้
ข้อมูลส าคญั จ านวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีดังน้ี 1) การวางแผน มีการวางแผนการปฏิบตัิงาน โดยมีปฏิทินงบประมาณ
เป็นกรอบระยะเวลาในการจดัท างบประมาณ 2) การลงมือปฏิบัติในการจัดท างบประมาณ ผู้จดัท างบประมาณ
จะต้องปฏิบัตติามแผน ตามหลักเกณฑ์ ท่ีวางไว้อย่างเคร่งครัดทุกขัน้ตอน 3) การตรวจสอบมีการตรวจสอบจาก
คณะอนุกรรมการคณะกรรมการรวมถึงคณะกรรมาธิการ ก่อนท่ีจะออกเป็นกฎหมาย 4) การปฏิบัติการแก้ไขหาก
เกิดข้อสังเกต ข้อผดิพลาด หรือมกีารแสดงความคิดเห็นของผู้จัดท างบประมาณสามารถเสนอต่อคณะกรรมการใน
การพิจารณางบประมาณภายในส านักงบประมาณได้ โดยมีการจัดเตรียมข้อมลูเพื่อจดัท าค าของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2562 ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติโดยก าหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี คือ 1) ผู้บริหารควรมีแนวทางในการจัดท างบประมาณอย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น ของปฏิทิน
งบประมาณ 2) แบบฟอร์มต่างๆทีก่ าหนดให้เจ้าหนา้ที่กรอกข้อมูลในการจัดท างบประมาณ คุณจะกระชับสื่อถึง
ข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้งานจริงและสามารถระบุข้อมลูได้จริง 3) ควรสร้างความรู้ความเข้าใจกับส่วนราชการที่ขอรับ 
จัดสรรงบประมาณในเรื่องการเขียนค าขอรับงบประมาณ รวมถึงการแนะน าส่วนราชการให้มีการวางแผนระยะเวลา
ในการประเมินผลแผนงานโครงการให้เสร็จทัน ก่อนการจัดท างบประมาณในปีถดัไป 4) เทคโนโลยสีารสนเทศควรมี
การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลโดยให้หน่วยงานที่จะขอรับงบประมาณกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มใน
ระบบและมรีะบบที่สามารถเรียกดูข้อมูลที่จ าเป็นไดต้ลอดเวลา  
 
ค าส าคัญ: วงจรการบริหารงานคณุภาพ PDCA , การจัดท างบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 
บทน า 
 ส านักงบประมาณ เป็นหน่วยงานภาครัฐในสังกัดหน่วยงานส่วนกลางขึ้นตรงต่อส านักนายกรัฐมนตรี    
โดยท าหน้าท่ีเป็นกลไกหลักของรัฐบาลในการดูแลงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีส าคญัในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล โดยมีส านัก
งบประมาณเป็นหน่วยงานกลางดา้นการงบประมาณของประเทศ ทีม่ีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสรรเงินแผ่นดิน  
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญตัิวิธีการงบประมาณ  
 
 
 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กรณีศึกษากองจัดท างบประมาณ องค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ ส านักงบประมาณ 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ โดยจัดท าเป็นร่างพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอันเป็นกฎหมายที่ว่า
ด้วยการก าหนดจ านวนเงินแผ่นดนิ ที่ฝ่ายนิติบัญญัติอนุญาตใหฝ้่ายบริหารน าไปใช้จ่ายตามรายการและวงเงินท่ี
ก าหนดไว้ ในการใช้จ่ายเงินแผ่นดนิตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศโดยรวม ดังนั้น การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีจึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเกิดประโยชนส์ูงสุดโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยมีการวเิคราะห์แผน
งบประมาณเชิงกลยุทธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวช้ีวัดของส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ รวมทั้งการจัดล าดับ
ความส าคญัของโครงการต่างๆ เพือ่ให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีความเหมาะสม สมัฤทธ์ิผลคุ้มค่า   
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง (ส านักงบประมาณ ครบรอบ 57 
ปี, 2559, หน้า 147) 

 ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุภารกิจของรัฐเกดิประโยชน์สูงสดุต่อประเทศชาติ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน รวมทั้งมีความคุม้ค่าสามารถตรวจสอบและเปดิเผยต่อสาธารณะไดโ้ดยส านักงบประมาณ ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ส านักงบประมาณว่า ส านักงบประมาณเป็นหนึ่งในกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ทันสมัย 
และเชื่อถือได้ และได้ก าหนดพันธกิจของส านักงบประมาณ ดังนี้ (ส านักงบประมาณ, 2561) 
 1. เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านการงบประมาณแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ 
 2. จัดท างบประมาณรายจ่ายทีส่นองต่อนโยบายและเป้าหมายนโยบายของรัฐบาล โดยค านึง ถึงวินัย
ทางการคลัง และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 3. บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มคา่ ให้บรรลุเป้าหมาย ผลสมัฤทธ์ิของงาน
ตามแผนที่ก าหนดไว ้
 4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
ราชการและรัฐวสิาหกิจ 

  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้ส านัก
งบประมาณ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้ความเห็นแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในด้านการงบประมาณ 
การจัดท างบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และการบริหารจัดการ
งบประมาณ ท้ังนี้ เพื่อให้บรรลภุารกิจของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน รวมทั้งมีความคุม้ค่าสามารถตรวจสอบและเปดิเผยต่อสาธารณะได้ และได้แบ่งส่วนราชการส านัก
งบประมาณ ออกเป็น 1 ส านักงานผู้อ านวยการ 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 สถาบันพัฒนาบคุลากรด้าน
การงบประมาณ และ 30 กองจัดท างบประมาณฯ  

 จากภารกิจงานท่ีมคีวามส าคัญอยา่งยิ่งในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยการวางแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งจ าเป็นต้องมีการวางแผนท่ีดี และมกีารปรับปรุงแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรในกองจัดท างบประมาณองค์การบรหิารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกจิ ในส านักงบประมาณ จึง
มีความสนใจศึกษาวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ซึ่งประกอบ ด้วย P คือการวางแผน D คือการปฏิบัตติาม
แผน C คือการตรวจสอบ A คือการปรับปรุงการด าเนินงานมาใช้ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยจะ
ศึกษากระบวนการน าวงจรการบรหิารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของกองจัดท า
งบประมาณองค์การบรหิารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกจิ ในส านักงบประมาณ ต่อไป 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยั ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณก์ลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก ่บุคลากร เจา้หน้าท่ีของกองจัดท างบประมาณองค์การบรหิารรูปแบบ
พิเศษและรัฐวิสาหกิจ ส านักงบประมาณ 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ตอ้งการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล , 2561 หน้า 45) 
จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) คัดเลือกจากต าแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ และ
เป็นบุคลากรของส านักงบประมาณ จ านวน 5 คน 
 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณศีึกษาครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดย
สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal) ลักษณะของ
การสัมภาษณเ์ป็นการสัมภาษณ์ทีม่ีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน 
(สุภางค์ จันทวานิช , 2559 , หน้า 75) และการสัมภาษณจ์ะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผูส้ัมภาษณ์จอขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจด
บันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวมรวมข้อมลูทั่วไป โดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
     1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
     1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
     1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 
      1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารทีส่่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 
นโยบาย กฎระเบยีบ พระราชบัญญัติ คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมลูโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยทีผู่้วิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้าง (Structure interview) โดยที่
ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณไ์ปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสมัภาษณ์ตามข้อท่ีก าหนดไว้
เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสมัภาษณแ์ละจดบันทึกข้อมูลและบันทึกตามค าบอกของ
ผู้ถูกสัมภาษณ ์
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 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณม์าแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวเิคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มคีวามคล้ายคลึงกันและแตกต่าง
กันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทยีบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั เพื่อสรุปผลการวจิัยผลสมัฤทธ์ิของ
การพัฒนาบุคลากรในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ สภาพปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยน าเสนอผลการวจิัยในรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
 จากการท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิจากผลการศึกษาหนังสือ วรรณกรรม 
วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสารของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่า การน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ 
PDCA ที่ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) การ
ปฏิบัติการแกไ้ข (Act) โดยทั้ง 4 ข้ันตอนสามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริงในทุกหน่วยงาน และหากหน่วยงานหรือองค์การ
ไหนสามรถน าไปปฏิบตัิก็จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีคุณภาพได้ โดยในข้ันตอนแรก การวางแผน    
ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญทีสุ่ด และคือหัวใจในการปฏิบัติงาน หากเริ่มต้นท่ีมีการวางแผนทีด่ีแล้วนัน้ งานต่างๆ    
ก็จะสามารถด าเนินงานไปอย่างง่าย เมื่อแผนการด าเนินงานมีความเหมาะสม ก็จะส่งผลให้การด าเนินงานนั้น
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ขั้นตอนต่อมาคือ การลงมือปฏบิัติ คือการปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไวอ้ย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน รวมไปถึงการสื่อสารภายในองค์การด้วยเพื่อให้ทุกคนปฏบิัติตามหนา้ที่ของตนเองให้ถูกต้องตามแผนการ
ด าเนินงานท่ีวางไว้ รวมถึงการแกป้ัญหาต่างๆตามที่วางแผนไว้ด้วย ขั้นการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบหลังจาก
ปฏิบัติตามแผน และการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ เพื่อตรวจสอบดวู่าสามารถปฏิบัตไิดต้ามแผนและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการที่วางไว้ รวมถึงการวิเคราะห์ปญัหาและ
อุปสรรคทีเ่กิดขึ้นจากการปฏิบตัิงานในครั้งนี้อีกด้วย ข้ันสุดท้ายคือ ขั้นตอนการปฏิบตัิการแกไ้ข คือ เมื่อได้แผน     
ได้ปัญหา อุปสรรค ของแผนการปฏิบัติงานมา ก็น าสิ่งที่เป็นปัญหานัน้มาแก้ไข โดยเป็นข้ันทบทวนว่าสิง่ที่ผิดพลาด
เกิดขึ้นจากแผนการ หรือจากบุคคล หรือจากทรัพยากรที่ใช้ เพื่อปฏบิัติและหาทางแก้ไข ต่อไป 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติในมาตรา 65 ว่ารัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อเป็นเปา้หมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจดัท าแผนต่างๆ       
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพือ่ให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
(พ.ศ.2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ซึง่จะต้องน าไปสู่การปฏิบตัิเพื่อให้ประเทศไทย
บรรลุวสิัยทัศน์ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีการประกาศใช้เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 
(ส านักงานเลขาธิการรัฐมนตร,ี 2561, ค าน า) 
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 แนวความคิดยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ได้ก าหนดวิสัยทศัน์ประเทศไทยไว้ว่า 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ 
การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบนัหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม   
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มคีวามมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหสุังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจรญิเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยูด่ีมสีุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกันด้านความมัน่คงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมเีกียรติและศักดิ์ศรี  
  ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภยัจากภยัและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดบั ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรอืน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุก
มิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติศาสนา
พระมหากษตัริย์ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียดึเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง  
เป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคสีามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคง
ในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์ิน 
  ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสูก่ลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมสีุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วนมคีุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติไมม่ีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมคีวามเขม้แข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกจิและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบท
การพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจดุส าคญัของการเช่ือมโยงในภูมภิาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การคา้ การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากน้ียังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสรา้งการพัฒนาต่อเนื่องไปไดไ้ด้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมอืเครื่องจักร 
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรา้งความเจริญ รายได้และคณุภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติอยา่งยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดไีมส่ร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถใน
การรองรับและเยยีวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอดุมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
อย่างยั่งยืนและให้ความส าคญักับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏบิัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มเีสถียรภาพ และยั่งยืน (ส านักงานเลขาธิการรัฐมนตร,ี 
2561, หน้า 5-6) โดยยุทธศาสตรช์าติได้แบ่งออกเป็น 6 ด้านคือ 
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 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
 มีเป้าหมายการพัฒนาทีส่ าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะ
แวดล้อมของประเทศให้มีความมัน่คง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมลูขนาดใหญ่ใหม้ีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภยัพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไ่ปกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแกไ้ขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้ง
กับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรทีไ่ม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมติรประเทศท่ัวโลก
บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้
สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด (ส านักงานเลขาธิการรัฐมนตรี, 2561, หน้า 9) 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมติิ บนพ้ืนฐานแนวคดิ 3 
ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ 
น ามาประยุกตผ์สมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรบักับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศในมิตติ่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบ
คมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดจิิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหมร่วมถึงปรับรูปแบบธุรกจิ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรบัปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสรมิและสนับสนุนจาก
ภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสรา้งฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยูด่ี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลางและลดความเหลือ่มล้ าของคน
ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน (ส านักงานเลขาธิการรัฐมนตรี, 2561, หน้า 9) 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์  
 มีเป้าหมายการพัฒนาทีส่ าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคณุภาพ  
โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รกัษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลัก
คิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรกัษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร 
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยคุใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง (ส านักงานเลขาธิการ
รัฐมนตร,ี 2561, หน้า 9) 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคดิร่วมท าเพื่อส่วนรวม     
การกระจายอ านาจและความรับผดิชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผน่ดินในระดับท้องถิ่นการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิตสิุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อมใหเ้ป็นประชากรที่มีคณุภาพ สามารถพึ่งตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน    
และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการทีม่ีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
(ส านักงานเลขาธิการรัฐมนตร,ี 2561, หน้า 9) 
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 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 มีเป้าหมายการพัฒนาทีส่ าคัญเพื่อน า ไปสู่การบรรลุเปา้หมายการพฒันาที่ยั่งยืนในทุกมิติ 
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายใน และ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ได้เข้ามามสี่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคญักับการสร้างสมดลุทั้ง 3 ด้าน อันจะ
น าไปสู่ ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง (ส านักงานเลขาธิการรัฐมนตร,ี 2561, หน้า 10) 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
 มีเป้าหมายการพัฒนาทีส่ าคัญเพื่อปรับเปลีย่นภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชนส์่วนรวม” โดยภาครัฐตอ้งมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท า
หน้าท่ีในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขง่ขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล     
ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรบัตัวให้ทันต่อ
การเปลีย่นแปลงของโลกอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมลูขนาดใหญ่ ระบบการ
ท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกตใ์ช้อย่างคุ้มค่าและปฏบิัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดิ
กว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตยส์ุจริต ความ
มัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมี
ความชัดเจน มเีพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อม
ล้ าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารทีม่ปีระสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการ
อ านวยความยุติธรรมตามหลักนิตธิรรม (ส านักงานเลขาธิการรัฐมนตรี, 2561, หน้า 9) 

 แนวทางการจัดเตรียมข้อมลูเพื่อจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 การเช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสตรร์ะดับชาต ิ
 1. ศึกษานโยบายและยุทธศาสตรร์ะดับชาติ ก่อนจะเริม่ขั้นตอนในการจัดท าค าของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ หน่วยงานท่ีขอรับจัดสรรงบประมาณ รวมถึงเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณ ต้องศกึษา
เจตนารมณ์นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารประเทศหรือนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ทราบว่ามีแนวทางนโยบายฯ 
ใดเกี่ยวข้อง กับอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานบ้าง โดยจัดท าค าของบประมาณให้สอดคล้อง และสนับสนุน
แนวนโยบายระดับชาติ เช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558 – 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาจังหวัด และ
กลุ่มจังหวัด ค าแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานติิบัญญัติ หรือที่ได้ประกาศต่อสาธารณชน มติคณะรัฐมนตรี      
(ชุดปัจจุบัน) กฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดให้ส่วนราชการฯ ผู้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นผูด้ าเนินการ 
แผนพัฒนา หรือแผนแม่บทอ่ืนๆ ที่มอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจา่ยประจ า 
 2. การแสดงความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติในแบบค าขอรับงบประมาณ กระทรวงที่
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง เพื่อเชื่อมโยงกับนโยบายและยทุธศาสตร์
ระดับชาติ และหน่วยงานต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง โดยการจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีก าหนดให้กระทรวงและหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลโครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 
ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ หมายถึงยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ได้ก าหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ ดังน้ี 
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 1. ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคง 
 2. ยุทธศาสตรด์้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
 4. ยุทธศาสตรด์้านการแกไ้ขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
 5. ยุทธศาสตรด์้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
 6. ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐและรายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
  
 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยการน าวงจรการบริหารงานคณุภาพ (PDCA) มาใช้ในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มปีระเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 กระบวนการน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
โดยมีการวางแผน (Plan) โดยส านักงบประมาณมีการวางแผนการปฏิบัติงาน ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เป็นกรอบระยะเวลาในการจัดท างบประมาณ และต้องปฏบิัติตามแผนท่ีวางไว้อย่างเคร่งครัด ตรงต่อเวลา 
ที่ก าหนดไว้ โดยคณะรัฐมนตรจีะพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณ และปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ก่อนจะประกาศให้ทุกหนว่ยงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
สอดคล้องกับแนวคิดของวรัชยา ศริิวัฒน์ (2561, หน้า 99) ได้กล่าวสรุปว่า การวางแผน คือการวางแผนแก้ปัญหา 
ซึ่งประกอบด้วย วิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญของปัญหา โดยใช้เทคนิคการระดมสมอง เก็บข้อมูลเกีย่วกับปัญหา
ก่อนการแก้ไขโดยใช้ตารางตรวจสอบ เลือกปัญหาส าคัญมาแก้ไขก่อนหลัง โดยใช้แผนภูมิพาเรโต้ วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา โดยใช้เทคนิคแผนภูมกิ้างปลาและเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้ตารางแผนปฎิบัติงาน  และสอดคล้อง
กับแนวคิดของเริงรณ ล้อมลาย (2560, หน้า 24) ที่อธิบายว่าการวางแผน คือ ในบรรดาส่วนประกอบทั้งสี่ส่วนของ
วงจรคุณภาพน้ัน ควรพิจารณาการวางแผนเป็นส่วนท่ีส าคญัที่สุด แต่ทั้งนี้ ไม่ไดห้มายความว่าส่วนอื่นไม่มี
ความส าคญั เพียงแต่ว่าส่วนการวางแผนจะเป็นส่วนท่ีท าให้ส่วนอ่ืนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล ถ้าแผนการ
ไม่เหมาะสมจะมีผลท าให้ส่วนอ่ืนไร้ประสิทธิผลตามไปด้วย แต่ถ้ามีการเริม่ต้นวางแผนทีด่ีจะท าให้มีการแก้ไขน้อย
และกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน ระเบียบวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับการวางแผนในการปรับปรุง เป็นการลดช่องว่าง
ระหว่างสิ่งที่ต้องการกับสิ่งที่เป็นอยู่จริงและกจิกรรมการปรับปรุงที่มปีระสิทธิผลจ าเป็นต้องมมีุมมอง ที่แม่นย า     
ในทั้งสองสิ่ง ดังนั้นจึงควรจะสรา้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนประกอบด้วยการวิเคราะหส์ถานการณแ์ละการ
จ าแนกปัญหาการตั้งเป้าหมายเข้าใจถึงข้อจ ากัด และขอบเขตรวมถึงการน ามาพิจารณามองถึงวิธีการปรับปรุงท่ี
เป็นไปได้ตดัสินใจถึงแผนปฏิบัติ การก าหนดวิธีส าหรับตรวจสอบ และประเมินผลลัพธ์ทีไ่ด้ การลงมือปฏิบัติ (Do)  
ในการจัดท างบประมาณ ผู้จัดท างบประมาณจะต้องปฏิบัตติามแผน ตามหลักเกณฑ์ ท่ีวางไว้อย่างเคร่งครัดทุก
ขั้นตอน เนื่องจาก มีระยะเวลาที่ก าหนดชัดเจนแน่นอน และมีหลักเกณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด ไมส่ามารถ
ท านอกเหนือจากท่ีก าหนดได้ เพราะหากเกิดความผดิพลาดจะมีผลกระทบต่อภาพรวมงบประมาณทั้งประเทศ 
สอดคล้องกับแนวคิดของวรัชยา ศริิวัฒน์ (2561, หน้า 99) ที่อธิบายว่าการลงมือปฏบิัติ คือ การลงมือแก้ปัญหา 
ตามที่วางแผนไว้และสอดคล้องกับแนวคิดของเริงรณ ล้อมลาย (2560, หน้า 26) ที่ว่าการลงมือปฏิบตัิ คือ การ
ปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่ามีการน าแผนการมาปฏบิัติอย่างถูกต้อง จึงจ าเป็นต้องมีขั้นตอนในการสร้างความมั่นใจว่าฝ่าย 
ที่รับผิดชอบในการน าแผนการไปปฏิบัติ ได้รับทราบถึงความส าคัญและความจ าเป็น ในแผนการนั้นๆการสร้างความ
มั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารไปยังฝา่ยที่มีหน้าที่ในการปฏบิัติอย่างเหมาะสม การจดัให้มีการศึกษาและการอบรมที่
ต้องการ เพื่อน าแผนการนั้นๆมาปฏิบัติและการจดัหาทรัพยากรที่จ าเป็นในเวลาที่จ าเป็น การตรวจสอบ (Do)    
ส านักงบประมาณมีการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการคณะกรรมการรวมถึงคณะกรรมาธิการ ก่อนท่ีจะออกเป็น
กฎหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลงบประมาณเหลือจ่าย การโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณ การเบิกจ่าย เป็นต้น    
โดยน าข้อมลูเหล่านี้มาตรวจสอบและใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวเิคราะหจ์ัดท างบประมาณ และมีการประเมินเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ของผลการด าเนินงานท้ังด้านคุณภาพ และด้านปรมิาณของหน่วยงานท่ีขอรับประมาณอีกด้วย รวมถึงการน า
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญในปีท่ีผ่านมา มาทบทวนเปรยีบเทียบด้านผลการด าเนินงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณ ของปีงบประมาณที่ผา่นมาด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของวรัชยา ศิริวัฒน์ (2561, หน้า 99) ที่ว่าการ
ตรวจสอบ คือ การตรวจสอบหลังจากการแก้ปัญหาแล้วสภาพของปญัหานั้นได้ลดลงจนถึงเป้าหมายทีท่างกลุ่มไดต้ั้ง
ไว้หรือไม่ โดยน าไปเปรียบเทียบกบัข้อมูลที่เก็บก่อนแก้ไขปญัหา เชน่ทางกลุ่มต้องการจะลดของเสียลง 20% ก็ต้อง
ตรวจสอบดูว่าภายหลังแกไ้ขปัญหาแล้วของเสียไดล้ดลง 20% จริงหรือไม่ ถ้ายังไม่ได้ 20% ตามเป้าหมายทางกลุ่มก็
ต้องวางแผนแก้ไขใหม่ต่อไป และสอดคล้องกับแนวคิดของเริงรณ ลอ้มลาย (2560, หน้า 26) ที่ว่าการตรวจสอบ คือ 
เมื่อท าการตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบัตติามแผนต้องมีการประเมินการปฏิบัตติามแผนหรือไม่ และ
ตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม่ การทีไ่ม่ประสบความส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เป็น เพราะไม่ปฏิบัตติาม
แผนการ ความไมเ่หมาะสมของแผนการ หรือจากท้ังสองประการรวมกัน เป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องหาว่าสาเหตุมาจาก
ประการไหน เนื่องจากการปฏิบัตแิก้ไขจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถา้ความลม้เหลวมาจากแผนการไม่เหมาะสม   
อาจเป็นผลมาจากสาเหตุความผิดพลาดในการท าความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ การเลือกเทคนคิที่ใช้ผิด 
เนื่องจากมีข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอ และมีความรู้ในขั้นตอนการวางแผนไม่เพยีงพอ การประเมินผลกระทบจากการ
ปฏิบัติตามแผนผิดพลาด หรือประเมินความสามารถของบุคลากรที่จะน าแผนมาใช้ผดิพลาด ถ้าความลม้เหลวมาจาก
การไม่ปฏิบัตติามแผนอาจเป็นผลมาจากสาเหตุขาดความตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับปรุง การติดต่อสื่อสาร  
ที่ไม่เหมาะสม และมีการเข้าใจในแผลไม่เพียงพอการให้การศึกษา และการฝึกอบรมไมเ่พียงพอปัญหาเกี่ยวกับตัว
ผู้น า และการประสานงานระหว่างการปฏิบัติ หรือการประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้น้อยเกินไป การปฏบิัติการแก้ไข 
(Act) ในการจัดท างบประมาณหากเกิดข้อสังเกต ข้อผดิพลาด หรือมีการแสดงความคดิเห็นของผู้จดัท างบประมาณ
สามารถเสนอต่อคณะกรรมการในการพิจารณางบประมาณภายในส านักงบประมาณได้ และจะมีการน าข้อสังเกต   
ไปปรับแผนการจดัท างบประมาณในปีต่อไป แต่ในการปรับแผนการปฏิบัติงานต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบ 
รวมถึงต้องรักษาระยะเวลาในการจัดท างบประมาณอย่างเคร่งครดัดว้ย สอดคล้องกับแนวคิดของวรัชยา ศิริวัฒน์ 
(2561, หน้า 100) ที่ว่าการปฏิบัตกิารแก้ไข คือ การลงมือปฏิบัตติามแผนใหม่หลังจากตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า
ไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของเริงรณ ล้อมลาย (2560, หน้า 26) ที่ว่าการปฏิบัติการแกไ้ข 
คือ ขณะเมื่อท าการปฏิบตัิการแกไ้ขมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแยกแยะให้ชัดเจน ระหว่างการก าจดัปรากฏการณ์
หรืออาการของปัญหา และการก าจัดสาเหตุ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามงีานจ านวนมากมายที่ท าเป็นประจ าในงานชนิด
นี้การจ ากัดแค่อาการไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่มีอยู่ เป็นเพียงแค่การเลื่อนการแก้ปัญหาออกไปเท่านั้น ดังนั้นถ้าความ
ล้มเหลวมาจากการวางแผนทีไ่ม่เหมาะสมการทบทวนแผนการเท่านัน้ไม่เพียงพอต่อการแก้ปญัหา ต้องมีการปรับปรุง
คุณภาพของกระบวนการวางแผนโดยหาปจัจัยที่ไม่เหมาะสม สาเหตุของการวางแผนและการปฏิบัตกิารแก้ไข 
ความก้าวหน้าของการปรับปรุงจะเกิดขึ้นได้ โดยการก าจัดสาเหตุมิใช่ก าจัดอาการและเมื่อไมส่ามารถบรรลุถึงเปา้ที่
วางไว้ควรมีการวิเคราะหส์าเหตุและมีการทบทวนแผนการ ดังเช่นท่ีกล่าวมาในหัวข้อการตรวจสอบสาเหตุอาจมา
จากตัวแผนการที่ไมเ่หมาะสม หรอืมีการปฏิบตัิที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อท าการปรับปรุงต้องมีการชี้บ่งสาเหตุแห่งความ
ล้มเหลวอย่างถูกต้อง และมีการเปลี่ยนแปลงแผนเพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมไปได้ อย่างมีประสิทธิผลเพิม่ขึ้น 
ควรมีการวางแผนการปรับปรุงคณุภาพเป็นรายปีและมีการทบทวนทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการดังกล่าวมีความ
ไว้วางใจและเหมาะสม นอกจากน้ียังสอดคล้องกับการวิจัยของ ล าพนู ฉวีรักษ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้
เกณฑร์างวัลคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อการปรับปรุงคณุภาพการบริการของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
กรณีศึกษา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยสรุปว่า ระดับการบริหาร
จัดการคณุภาพอยู่ในระดับปานกลาง ระดับความรู้ การมสี่วนร่วม หลังปรับปรุงคณุภาพดีขึ้นอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ .05 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 55.55 (mean = 3.55, S.D.=0.79) ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความส าเร็จ
คือทีมงาน ภาวะผู้น า การสร้างองค์ความรู้การกระจายอ านาจใน การตัดสินใจ ท าให้การปรับปรุงงานสามารถท าได้
ตรงจุด มีการตอบสนองที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ทั้งนี้การวิจัยครั้งตอ่ไปควรศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น       
เพื่อยกระดับคุณภาพโดยการเทยีบรอย สอดคล้องกับการวิจัยของ โสภา อ านวยรตัน์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง        
การพัฒนารูปแบบการบริหารคณุภาพของวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ผลการวิจัยสรุปว่า วิทยาลัยการอาชีพสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพ ภายในสถานศึกษาโดยมกีารด าเนินงานท้ังหมด 3 ขั้นตอน คือ การเตรยีมการ การด าเนินการ และการ
รายงาน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคณุภาพจากภายนอก       
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้วงจรการบริหาร   
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาคือวงจร PDCA มาจาก plan do check act แต่ยังขาดการเก็บ
รวบรวมข้อมลูที่ถูกต้อง ขาดระบบการบริหารคณุภาพที่มีขั้นตอนท่ีชัดเจน ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถานศึกษา และขาดความต่อเนื่องในระบบการบรหิารคณุภาพ  

 การจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ       
มีประเด็นที่ต้องจัดเตรยีมข้อมลูเพือ่จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มดีังนี้ 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้านคือ 1. ยุทธศาสตรช์าติด้านความ
มั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการพัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึง่สอดคล้องกับรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ไดบ้ัญญัติในมาตรา 
65 ว่ารัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภบิาลเพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่างๆใหส้อดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกดิเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปา้หมายดังกลา่ว 
 โดยการจัดสรรงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิในการบรหิารงานภาครฐั หน่วยงานท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณจ าเป็นต้องจัดเตรยีมข้อมูลในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสมัฤทธ์ิ เป้าหมาย และตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้หน่วยงาน
ย่อยในการก ากับดูแลสามารถก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและตัวช้ีวัด รองรับเป้าหมายของกระทรวง ท่ีแสดงถึง
ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการบริการสาธารณะของภาครฐั ภายใต้ค่าเปา้หมายตัวช้ีวัดกรอบระยะเวลา     
ที่ชัดเจน และควรจัดท าค าของบประมาณที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางของส านักงานเลขาธิการรฐัมนตรี (2561, หน้า 9) ที่ก าหนดให้มีการจัดท างบประมาณ ในยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณรายจ่าย โดยในการจดัเตรียมข้อมลูเพื่อจัดท าค าขอจะตอ้งมีแผนงาน โครงการ ท่ีมีประเดน็เช่ือมโยงโดย
ต้องมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ท่ีแสดงถึงความเชื่อมโยงกับยทุธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน จนถึงผลผลิตโครงการ 
ของแต่ละหน่วยงานโดยใช้ผลงานของปีท่ีผ่านมาเป็นตัวตั้งต้น แล้วพิจารณาในแต่ละประเด็นว่าสิ่งที่หน่วยงานได้
ด าเนินการอยา่งนั้นมีความเหมาะสมเพียงใด เช่นวิสยัทัศน์มีความท้าทายหรือไม่ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เชื่อมโยงถึงยุทธศาสตร์ชาติหรือไม ่เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานเป็นพันธกิจของหน่วยงานจริงๆหรือไม่ ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จต่างๆสามารถแสดงถึงความส าเร็จในการด าเนินงานได้จริงหรือไม่ เป็นต้น 

 แนวทางการพัฒนาการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในประเด็นท่ีผู้บริหารควรมีแนวทางในการ
จัดท างบประมาณอย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น ของปฏิทินงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดโครงสร้างของวงจร
การบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ขั้นตอนการวางแผน (Plan) แนวคิดของวรัชยา ศิริวัฒน์ (2561, หน้า 99) ที่อธิบาย
ว่าการวางแผน คือการวางแผนแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย วิเคราะหอ์งค์ประกอบส าคญัของปัญหา โดยใช้เทคนิค
การระดมสมอง เก็บข้อมูลเกี่ยวกบัปัญหาก่อนการแกไ้ขโดยใช้ตารางตรวจสอบ เลือกปัญหาส าคญัมาแก้ไขก่อนหลัง 
โดยใช้แผนภมูิพาเรโต้ วิเคราะหส์าเหตุของปัญหา โดยใช้เทคนิคแผนภูมิก้างปลาและเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้
ตารางแผนปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของเริงรณ ล้อมลาย (2560, หน้า 24) ที่อธิบายว่า การวางแผน คือ 
ในบรรดาส่วนประกอบท้ังสี่ส่วนของวงจรคุณภาพนั้น ควรพิจารณาการวางแผนเป็นส่วนท่ีส าคญัที่สดุ แต่ทั้งนี้ ไม่ได้
หมายความว่าส่วนอ่ืนไม่มีความส าคัญ เพียงแต่ว่าส่วนการวางแผนจะเป็นส่วนท่ีท าให้ส่วนอ่ืนสามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิผลถ้าแผนการไม่เหมาะสมจะมีผลท าให้ส่วนอ่ืนไร้ประสิทธิผลตามไปด้วย แต่ถ้ามีการเริ่มตน้วางแผนที่ดีจะ
ท าให้มีการแก้ไขน้อยและกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภา อ านวย
รัตน์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การพฒันารูปแบบการบริหารคุณภาพของวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัยสรุปว่า ตัวแปรที่มีความสมัพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรหิารคณุภาพ 
ของวิทยาลัยการอาชีพสังกัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี ดังนี้ 1. ปัจจัยด้านการวางแผนด าเนินการ  
2. ปัจจัยด้านการจัดสร้างระบบคณุภาพ 3. ปัจจัยด้านการด าเนินงานบริหารคณุภาพ 4. ปัจจัยด้านการควบคุม
กระบวนการบริหารคุณภาพ 5. ปัจจัยด้านการติดตามความก้าวหนา้และการประเมินผล 6. ปัจจัยด้านการทบทวน
ผลลัพธ์และความส าเร็จ 7. ปัจจัยด้านการส่งเสริมให้ทุกคนมสี่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  การวิจัยพบว่า ควรมีการท าแบบฟอร์มต่างๆ ที่ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีกรอกข้อมูลในการจดัท างบประมาณ 
ควรจะกระชับสื่อถึงข้อมูลที่จ าเปน็ต้องใช้งานจริงและสามารถระบขุ้อมูลได้จริง ท้ังนี้ไม่ควรมีแบบฟอร์มที่มากเกินไป 
สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ โดยบญุเกียรต ิการะเวกพันธุ์ (2561, หน้า 20)    ที่อธิบายว่า 
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ หมายถึง การปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพิม่ประสิทธิภาพ
ของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทาง
หรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุง่เน้นผลสัมฤทธ์ิ 
การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มคา่ การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิด
โอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การใหค้วามส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม
และจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเนน้การให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Hood (อ้างถึงใน ณัฐพงศ์ บุญเหลือ, 2561, หน้า 18-19) ที่อธิบายว่าแนวความคิดการบริหารภาครัฐ
แนวใหม่ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. เน้นการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ ทั้งนี้เพื่อท าให้ผู้บริหารมีความเป็นอิสระและ
เกิดความคล่องตัวในการบริหารจดัการ 2. มีการก าหนดวัตถุประสงค์และดัชนีหรือตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานท่ีขัดเจน
และเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ความส าคัญในการท างานตามหลักเหตผุลหรือต่อภาระรับผดิชอบของงานมากกว่าภาระ
รับผิดชอบตามกระบวนการ  
 นอกจากน้ีการวิจัยพบว่าควรสรา้งความรู้ความเข้าใจกับส่วนราชการที่ขอรับ จัดสรรงบประมาณในเรื่อง
การเขียนค าขอรบังบประมาณ รวมถึงการแนะน าส่วนราชการให้มีการวางแผนระยะเวลาในการประเมินผลแผนงาน
โครงการให้เสรจ็ทัน ก่อนการจัดท างบประมาณในปีถัดไปโดยเฉพาะแผนงานโครงการที่จะต้องด าเนินการต่อเนื่อง
หลายปีควรมผีลการด าเนินงานท่ีชัดเจนเพื่อเป็นข้อมลูในการวิเคราะห์การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดโครงสร้างของวงจรการบริหารงานคณุภาพ (PDCA) ขั้นตอนการการปฏิบัติการแก้ไข (Act) 
แนวคิดของวรัชยา ศิริวัฒน์ (2561, หน้า 100) ที่อธิบายว่าการปฏบิัติการแก้ไข คือ การลงมือปฏิบตัติามแผนใหม่
หลังจากตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และแนวคิดของเริงรณ ล้อมลาย (2560, หน้า 26)    
ที่อธิบายว่าการปฏิบตัิการแกไ้ข คือ ขณะเมื่อท าการปฏิบัติการแก้ไขมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแยกแยะให้ชัดเจน 
ระหว่างการก าจัดปรากฏการณ์หรอือาการของปัญหา และการก าจดัสาเหตุ ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่ามีงานจ านวน
มากมายที่ท าเป็นประจ าในงานชนดินี้การจ ากดัแค่อาการไมไ่ด้ช่วยแก้ปัญหาที่มีอยู่ เป็นเพียงแค่การเลือ่นการ
แก้ปัญหาออกไปเท่าน้ัน ดังนั้นถ้าความล้มเหลวมาจากการวางแผนที่ไม่เหมาะสมการทบทวนแผนการเท่าน้ันไม่
เพียงพอต่อการแก้ปัญหา ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการวางแผนโดยหาปัจจัยที่ไม่เหมาะสม สาเหตุ
ของการวางแผนและการปฏิบตัิการแก้ไข ความก้าวหน้าของการปรบัปรุงจะเกิดขึ้นได้ โดยการก าจัดสาเหตุมิใช่ก าจัด
อาการและเมื่อไม่สามารถบรรลุถึงเป้าที่วางไว้ควรมีการวิเคราะหส์าเหตุและมีการทบทวนแผนการ ดังเช่นท่ีกล่าวมา
ในหัวข้อการตรวจสอบสาเหตุอาจมาจากตัวแผนการที่ไม่เหมาะสม หรือมีการปฏิบัติทีไ่ม่ถูกต้อง ดังนัน้เพื่อท าการ
ปรับปรุงต้องมีการชี้บ่งสาเหตุแห่งความล้มเหลวอยา่งถูกต้อง และมกีารเปลีย่นแปลงแผนเพื่อให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมไปได้ อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ควรมีการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพเป็นรายปีและมีการทบทวนทุกปี
เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการดังกล่าวมคีวามไว้วางใจและเหมาะสม 
 การวิจัยพบว่า ในเรื่องเทคโนโลยสีารสนเทศควรมีการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลโดยให้หน่วยงานที่จะ
ขอรับงบประมาณกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนตามแบบฟอรม์ในระบบและมีระบบการที่สามารถเรียกดูข้อมลูที่จ าเป็นได้
ตลอดเวลา และควรมีระบบเทคโนโลยีทีส่ามารถช่วยในการปฏิบัติงานท่ีใช้ได้จริงและช่วยลดภาระการกรอก
แบบฟอร์มต่าง สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม ่โดยแนวคิดของทิพาวดี เมฆสวรรค์ (อ้างถึงใน
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บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2561, หน้า 20) ที่อธิบายว่าเหตผุลทีต่้องน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ 
คือกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลใหส้ภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของระบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาช่วยในการ
ปฏิบัติงานจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานของ
การบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบตา่งๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ดา้นต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการ ด้านการสร้างระบบสนับสนุนท้ังในด้านบุคลากร (เช่น การฝกึอบรม ระบบ
ค่าตอบแทนและระบบคณุธรรม) เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าวงจรการบริหารงานคณุภาพ (PDCA) มาใช้ใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ ดังนี้ 
 1. ควรมีการก าหนดปฏิทินงบประมาณ แนวทาง หลักเกณฑ์ ในการจัดท างบประมาณตั้งแต่เริม่ต้น
ปีงบประมาณ และมีการสื่อสารนโยบายจากผู้บริหารสูผู่้ปฏิบตัิงานโดยตรงและมมีาตรฐานในการจดัสรรงบประมาณ
ที่เหมือนกัน ชัดเจน และไมค่วรปรับเปลีย่นนโยบายระหว่างการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากจะ
ท าให้เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์งบประมาณต้องท าการวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง 
 2. ควรมีการประชุม หารือ หรือระดมความคิด เกี่ยวกับแบบฟอร์มในการจัดท างบประมาณ เพื่อให้ได้
แบบฟอร์มที่เข้าใจง่าย มีเนื้อหาขอ้มูลที่ครบถ้วน และครอบคลุมในการจัดสรรงบประมาณ อีกท้ังไม่ควรออกแบบ
ฟอร์มที่หลากหลาย หรทอมีจ านวนแบบฟอร์มที่มากเกินไป เพราะเป็นภาระต่อเจ้าหนา้ที่วิเคราะห์งบประมาณ      
ในการหาข้อมูลและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม 
 3. สนับสนุนให้มีการอบรม ให้ความรู้ หรือการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับการจดัสรร
งบประมาณแก่ส่วนราชการที่ขอรบัการจัดสรรงบประมาณ เพื่อที่ทุกส่วนราชการจะได้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน    
และสามารถจัดท าค าขอรับงบประมาณมาได้อย่างถูกต้อง และมีข้อมูลรองรับในการขอรับงบประมาณอย่างถูกต้อง    
และครบถ้วน 
 4. ควรมีการสนับสนุนในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยเปน็
แบบฟอร์มกลางที่ให้ส่วนราชการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณกรอกข้อมูล และเจ้าหน้าที่วิเคราะหง์บประมาณ
สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุกท่ีตลอดเวลา และน าระบบเทคโนโลยมีาชว่ยลดภาระการกรอกแบบฟอรม์ของเจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์งบประมาณด้วย 
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