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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ กรณีการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ปัญหาที่ท าให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย
งบประมาณ รวมทั้งอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการ
วิจัยเอกสารและวิจัยโดยการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษา
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล คือ 1.) ปัญหาด้านนโยบายการ
ปฏิบัติงานพบว่าผู้บริหารระดับสูง มีการก าหนดนโยบายเร่งด่วนให้ด าเนินการภายในระยะเวลาอันสั้น 2.) ปัญหาด้านบุคลากร
ภายในหน่วยงาน การขาดความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ปฏิบัติงานต่อกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อสั่งการ 
และแนวทางปฏิบัติ  3.) อุปสรรคด้านกฎหมาย ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 
ค าส าคัญ: งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ งบประมาณกรุงเทพมหานคร ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 
 
บทน า 

การจัดท างบประมาณของประเทศไทยมกีารใช้แบบแสดงรายการ (Line Item Budgeting) และมีการเปลี่ยนแปลง
เป็นแบบแผนงาน (Planning Programming Budgeting System or PPBS) แต่ในป ีพ.ศ. 2540 รัฐบาลได้ปรับแนวทางการ
บริหารประเทศ เป็นการเปลี่ยนแปลงการบริหารไปสู่รูปแบบ “ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่” (New Public 
Management)  ท่ีเน้นการท างานโดยยึดผลผลิตผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม               
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนสูงสุดและมีผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ โดยให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   จึงมีการเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณให้มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงานที่สามารถวัดและประเมินผลการท างานได้ เรียกระบบนี้ว่า “ระบบการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
(Performance Based Budgeting or PPB)”  ส านักงบประมาณได้ปรับปรุงระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ (Strategic performance Based Budgeting or SPBB) โดยค านึงผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
ระดับชาติ และนโยบายของภาครัฐเป็นส าคัญ เน้นการจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเพิ่ม
บทบาทและความรบัผดิชอบของกระทรวง หน่วยงาน ส่วนราชการ ในการบริหารจัดการงบประมาณให้มากขึ้น ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงระบบงบประมาณให้เป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (strategic Performance Based 
Budgeting “SPBB”) โดยค านึงถึงความส าเร็จของงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีการกระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบในการวางแผนการจัดการและบริหารงบประมาณแก่กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งระบุ โครงสร้างความ
รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยก าหนดให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ รัฐมนตรี
รับผิดชอบเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบต่อเป้าหมาย/ผลผลิตของหน่วยงาน 
ภายใต้หลักการและกรอบแนวคิดที่จะให้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เน้นการใช้ยุทธศาสตร์ชาติ
สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดินเป็นหลักในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผลคุ้มค่า 
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และสอดคล้องกับตามความต้องการของประชาชน โครงสร้างระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ได้ก าหนด
โครงสร้างที่แสดง ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผิดชอบการด าเนินงานไว้ 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับชาติหรือระดับรัฐบาล จะมี
ความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติ 2. ระดับกระทรวง หรือเรียกว่า ระดับความส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของกระทรวง 3. ระดับกรม หรือหน่วยปฏิบัติ เป็นความส าเร็จตามผลผลิต (Outputs)  

ทั้งนี้ เป้าหมายและยุทธศาสตร์จะเป็นตัวน าไปสู่ความส าเร็จตามที่ต้องการ กระบวนการท างานจะมีความ
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และน าไปสู่จุดมุ่งหมายสุดท้ายตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  โดยมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลความส าเร็จของแต่ละระดับได้จากตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้  โดยในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่ละปี 
ส านักงบประมาณได้ก าหนดกระบวนการและวิธีการด าเนินการไว้ คือ ก าหนดเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการจัดสรร
งบประมาณประจ าปใีห้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและการจัดล าดับความส าคัญ  มีการจัดท าเป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี โดยสร้าง Key Performance 
Indicator ของกระทรวง  ด าเนินการทบทวนผลผลิตของหน่วยงานให้ถูกต้องและมีความชัดเจน โดยยืนยันผลผลิตที่ต้อง
ด าเนินการ/ที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการที่ต้องริเริ่มใหม่ โดยยกเลิกผลผลิตที่หมดความจ าเป็น 
และก าหนดตัวช้ีวัดครอบคลุมหลายมิติ เช่น ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาในการจัดท า และวงเงินที่ต้องใช้  มีการค านวณ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อผลผลิตและประโยชน์ในการจัดท างบประมาณให้มากขึ้น โดยเช่ือมโยงค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับปัจจัย
น าเข้าและกระบวนการจัดท า ผลผลิต เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการผลิตผลผลิตที่มีผลลัพธ์ตามความคาดหมายที่จะ
เกิดขึ้นใน กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และการจัดท าประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 3 ปี 
(Medium Term Expenditure Framework (MTEF))  ทั้งระดับ Top down และ Bottom up เพื่อความมั่นคงทาง              
การคลัง  โดยค านึงถึงข้อผูกพันของค่าใช้จ่ายของรัฐในกรอบยุทธศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงาน                     
ตามค าอธิบายของ เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา (ม.ป.ป,หน้า 5-6)  

กรุงเทพมหานครเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  โดยมีรูปแบบและการบริหารโดยผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครคือฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคือฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน่วยงานราชการ ในสังกัด 77 
หน่วยงาน  มีอิสระการบริหารการเงินการคลัง การจัดท างบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการบริหารงาน
และจัดการบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ลักษณะของ
งบประมาณกรงุเทพมหานครคืองบประมาณรายได้ประจ ามาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ า และมีนโยบายงบประมาณ
แบบสมดุล  โดยการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรุงเทพมหานครต้องท าเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและส านัก
งบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดเตรียมงบประมาณ จัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงิน
อุดหนุนรัฐบาล การบริหารงบประมาณ การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันจะต้อง
สอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีและ
นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นรูปแบบการปกครองและการบริหารที่จ าลองมาจาก
รัฐบาล ดังนั้น ทุกหน่วยงานที่เสนองบประมาณเกี่ยวกับแผนงาน งาน กิจกรรม โครงการ จะต้องเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของ
กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายเพื่อพัฒนามุ่งยกระดับการให้บริการและแก้ปัญหาต่าง ๆ  แก่ประชาชนอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
โดยกระบวนการงบประมาณ (Budget Process) หรือวงจรงบประมาณ (Budget Cycle) ของกรุงเทพมหานคร   ส าหรับ
ขั้นตอนการด าเนินการประกอบด้วย  
 การจัดท างบประมาณตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ก าหนดให้การจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีขั้นตอนแรกของกระบวนการงบประมาณ คือ ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร                
จะจัดท าก าหนดปฏิทินงบประมาณและข้อแนะน าในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ส านักการคลังด าเนินการ
ประมาณการรายรับประจ าปีและการก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน งาน/โครงการ  โดยหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการจัดส่งค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ซึ่งต้องพิจารณาเสนอค าของบประมาณเฉพาะที่จ าเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต้องเป็นไปอย่างประหยัด 
เพื่อให้มีงบประมาณส าหรับงาน/โครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และส านักงบประมาณ
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กรุงเทพมหานครจะพิจารณางบประมาณ วิเคราะห์สรุปการจัดท าค าของบประมาณ รวบรวม สรุปและจัดท ารายละเอียด
งบประมาณ ช้ีแจงเหตุผล ความจ าเป็นของงาน โครงการ วิเคราะห์และสรุปการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี                         
ให้สอดคล้องกับประมาณการรายรับ โดยการจัดท าเอกสารสถิติ ข้อมูล และรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา                     
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณตามหมวดรายจ่าย เพื่อน าเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัด
กรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักต่าง ๆ และผู้อ านวยการส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการ มีหน้าที่
พิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสมของวงเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพก่อนน าเสนอผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครพิจารณา  และน าเสนอสภากรงุเทพมหานครให้ความเห็นชอบต่อไป และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องการจัดท า
เอกสารเตรียมข้อมูลเพื่อช้ีแจงต่อสภากรุงเทพมหานคร  

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบน าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภา
กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ โดยจะอ่านค าแถลงงบประมาณกรุงเทพมหานครในแต่ละด้าน จ านวนเงิน
งบประมาณและสัดส่วนของงบประมาณที่ขอตั้ง  ซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะซักถามถึงที่มาของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในแต่ละสาขาด้าน และงบประมาณปีปัจจุบัน งบประมาณปีที่ล่วงมาแล้ว ประมาณการรายรับ ประกอบการ
พิจารณาของสภากรุงเทพมหานคร ถ้าให้ความเห็นชอบจะเลือกคณะกรรมการวิสามัญ 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวน
คณะกรรมการวิสามัญฯ ทั้งคณะ และคณะกรรมการวิสามัญจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามสาขา ด้าน แผนงาน งาน/
โครงการ เพื่อพิจารณาในรายละเอียดตามความจ าเป็นโดยเฉพาะหมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และเมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับ ลด ตัด ลดเนื้องานเรียบร้อยแล้ว ก็จะน าผลสรุปมารายงานให้
คณะกรรมการวิสามัญทราบ  เพื่อจะพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ด้วยตนเอง 
หรือพิจารณาตามค าขอแก้ของสมาชิกสภาคนอื่น ๆ ที่มิได้เป็นคณะกรรมการ การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า “การแปรญัตติ” 
คือ การพิจารณาน าเงินงบประมาณที่ปรับ ลด ตัด จากหน่วยงานต่าง ๆ มาจัดท าแปรญัตติในส่วนของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และในส่วนของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  เมื่อสภากรุงเทพมหานครผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีจะเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันลงมติอนุมัติเพื่อให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครลงนามภายใน 30 วัน และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับต่อไป ซึ่งข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีจะมีผลใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีงบประมาณ ส่วนข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

การบริหารงบประมาณเป็นการน าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมาด าเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ได้แก่ 
การเสนอขออนุมัติเงินประจ างวด หน่วยงานจะต้องเสนอขอต่อส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครก่อนวันเริ่มต้นของ
ระยะเวลาของวดไม่น้อยกว่า 15 วัน ยกเว้นหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างช่ัวคราวและหมวด                            
ค่าสาธารณูปโภค ไม่ต้องขออนุมัติ ในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ จะแบ่งเป็น 3 งวด ๆ ละ 4 เดือน ส่วนเงินงบกลางให้ส านัก
งบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นผูย้ื่นขออนุมตัิเงินประจ างวดต่อปลดักรุงเทพมหานคร ถ้าเบิกจ่ายไม่หมดในระยะเวลาใหน้ า
ส่วนที่เหลือไปสมทบกบังวดถัดไปได้  เงินประจ างวดส าหรับงานหรือโครงการใดจะน าไปใช้ส าหรับงานหรือโครงการอื่นมิได้ 
การโอนและการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย หน่วยงานกระท าได้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานหรือ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  และปลัดกรุงเทพมหานครมีอ านาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน
และค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างช่ัวคราว หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดเงินอุดหนุน และ
หมวดรายจ่ายอื่นในหน่วยงานเดียวกัน   แต่ถ้าเป็นระหว่างหน่วยงานให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอ านาจโอนหรือ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการในงบกลาง 
โอนงบประมาณรายจ่าย ระหว่างหน่วยงานกับงบกลาง และการโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งเป็นงาน หรือที่มิได้ระบุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

ในการติดตามการบริหารงบประมาณเพื่อเร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินงานให้เสร็จสิ้นตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้  
และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไว้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญของระบบ การจัดท างบประมาณแบบ
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แผนงานเพื่อช้ีผลด าเนินงานหน่วยงานในระหว่างปีงบประมาณ หรือเมื่อสิ้นปีงบประมาณว่าการด าเนินงานนี้ได้                
ผลประการใด เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานหรือโครงการหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างใดหรือได้
ผลประโยชน์ตอบแทนที่คุ้มค่าการลงทุนหรือไม่ ระบบการติดตามรายงานและการประเมินผลจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงบประมาณ และเป็นแนวทางจัดสรรงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป แต่ในแนวทางปฏิบัติปลัด
กรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการเป็นราย
เดือนและเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และยังติดตามประเมินผลโดยใช้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี ในมิติที่ 2 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือ  ตัวช้ีวัด 2.1.2 ร้อยละ
ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมหน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินของทุกหน่วยงาน คือ ส านัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร  

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นหน่วยงานระดับส านักของกรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดท าและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและ
การคลัง ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมทั้งการ
แปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การประสานแผนปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผล และเป็น
ศูนย์กลางในการบริหารจัดการ  การให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร                      
มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช้ีน าและผลักดันนโยบายและ
แผนสู่การปฏิบัติมีพันธกิจส าคัญ คือ การบริหารแผนของกรุงเทพมหานครและการบริหารจัดการ ให้บริการและ
พัฒนาเทคโนโลยีของกรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรชาญฉลาด ภายในปี 2565 เพื่อรองรับมหานครอัจฉริยะภายใต้ช่ือ 
SED : Smart Department in 2022 for Bangkok Smart City โดย S หมายถึง Strategy  E หมายถึง Evaluation                 
D หมายถึง Department โดยก าหนดพันธกิจ 5 ประการ ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานคร
เชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (2) เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร 
(3) ประสานการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจ (4) ประสานนโยบายและภารกิจกับรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย (5) พัฒนาองค์กรและทรัพยากรทางการบริหาร และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององค์กร ซึ่งส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 10 ส่วนราชการ 
ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 
กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
และสังคม   กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์  กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ และ
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีจ านวนอัตราก าลังบุคลากร จ านวน 280 อัตรา อัตราคนครองทั้งสิ้น จ านวน 252 อัตรา 
(ณ เดือนกันยายน 2561) ในด้านเป้าหมายได้ก าหนดกรอบการด าเนินการตามพันธกิจและตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ
ภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 มหานคร
ประชาธิปไตย และยุทธศาสตร์ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มีโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานจ านวนทั้งสิ้น 35 โครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ 
จ านวน 21 โครงการ/กิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณ จ านวน 14 โครงการ/กิจกรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 639,321,600.00 บาท  ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 12 ของหน่วยงานระดับส านัก            
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักยทุธศาสตร์และประเมินผล จึงมีความสนใจที่จะการศึกษาการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการเบิกจา่ยงบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงานปัญหาทีท่ าให้เกิดความล่าช้า รวมทั้งอุปสรรค และข้อเสนอแนะในเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของ
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร เท่านั้น 
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กรอบแนวในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ กรณีศึกษาการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจ าปี ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยใช้วิธี  
1. การวิจัยการวิจัยเอกสาร (Documentary research) เช่น เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์              

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น รวมทั้งการสืบค้นจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร   

2. การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key informant interview) จ านวน 10 คน เป็นบุคคลที่มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อสะท้องถึงปัญหา 
อุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักยุทธศาสตร์และประเมินซึ่งเกิดความล่าช้าได้มากที่สุด  โดยแบ่งผู้ให้
ข้อมูลส าคัญออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญระดับหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 3 คน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 7 คน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - participant observation) จากประสบการณ์
ในการท างานท่ีส านักงานเลขานุการ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมคณะต่าง ๆ  
 
ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 
 ผลการวิจัย 

ระบบงบประมาณของกรุงเทพมหานครมีอิสระในการบริหารการเงินการคลัง  เนื่องจากเป็นการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีกฎหมายเป็นของตนเอง ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารของจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีการเก็บภาษีเพื่อเป็นรายได้ของตนเอง โดยมีการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการบริหารและจัดการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องอยู่บนพื้นฐานของนโยบายรัฐบาลนโยบายของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร และแผนยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575)                    
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) กรุงเทพมหานคร             
ได้ด าเนินด้านในการพัฒนาแบ่งเป็น 7 ด้าน คือ ด้านที่ 1  มหานครแห่งความปลอดภัย ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว

1. ระบบงบประมาณของกรุงเทพมหานคร              
ในปัจจุบัน 

2. งบประมาณประจ าปีของส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล 

3. ปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณของส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 

-  ปัญหาด้านนโยบายการปฏิบตัิงาน 

-  ปัญหาด้านบุคลากรภายในหน่วยงาน 

-  ปัญหาด้านระเบยีบและแนวทางการ
ปฏิบัต ิ
 

การบริหารงานงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
กรณีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจ าปีของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล กรุงเทพมหานคร 
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สะดวกสบาย  ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน ด้านที่ 4 มหานครกะทัดรัด  ด้านที่ 5  มหานครประชาธิปไตย ด้านที่ 6            
มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ นานาชาติ และด้านที่ 7 การบริหารจัดการ ให้ทุกหน่วยงานที่จะของบประมาณ
รายจ่ายส าหรับงาน/ โครงการ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เสนอ
เฉพาะงาน/ โครงการ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี ของหน่วยงานและผ่านการ
พิจารณาจากส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงแผนฯ ไปสู่การบูรณาการกับจัดสรรงบประมาณ 
(แผนงานและแผนเงิน) การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  แต่การจัดท างบประมาณของกรุงเทพมหานครยังไม่
เป็นแนวทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานคร เนื่องจากการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของแต่ละหน่วยงานไม่มีประเมินรายได้ของกรุงเทพมหานคร ท าให้อาจไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการกิจกรรม งาน โครงการต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ในแผน 

ลักษณะงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นการประมาณการรายรับก าหนดประมาณการรายจ่ายซึ่งรายรับของ
กรุงเทพมหานคร คือ เงินรายได้จากภาษีต่าง ๆ  ซึ่งเป็นรายได้ที่กรงุเทพมหานครเก็บเอง เช่น ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน เป็นต้น 
และรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานอื่น เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นต้น 
น ามาก าหนดเป็นวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าของทุกปี โดยงบประมาณเป็นแบบสมดุลประมาณการรายรับต้องเท่ากับ
ประมาณการจ่ายกรุงเทพมหานคร  ดังนั้น ปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดปัญหาต่อการจัดสรรงบประมาณ คือ การรายรับ
ของกรุงเทพมหานครและการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เช่น สภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น  กระบวนการงบประมาณในช่วงระยะเวลาปี 2560 - 2562 มีกระบวนการงบประมาณด าเนินงาน
ในลักษณะเดียวกัน และยังคงใช้งบประมาณแบบแสดงรายการในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

แต่ตามข้อบัญญัติงบประมาณเป็นรูปแบบแผนงานโครงการ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายปี 2562 เป็นรูปแบบแผนงานโครงการ คือ  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวจะแสดงแผนงาน                   
งาน โครงการ ในแต่ละด้านทั้ง 8 ด้าน คือ  (1) ด้านการบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย แผนงานบริหารงานทั่วไป  แผนงาน
บริหารงานปกครองและทะเบียน แผนงานการบริหารการคลัง แผนงานบริหารงานบุคคล แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร (2) 
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบด้วย แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานพัฒนาและส่งเสริม 
แผนงานรักษาความสะอาด แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย (3) ด้านการโยธาและระบบการจราจร ประกอบด้วย 
แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร แผนงานการโยธา  แผนงานพัฒนาการโยธาและระบบ
จราจร (4) ด้านการระบายน้ าและบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วย แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ า 
แผนงานจัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม แผนงานจัดการคุณภาพน้ า (5) ด้านการพัฒนาและบริหารสังคม 
ประกอบด้วย แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม แผนงานบริการสังคม แผนงานพัฒนาชุมชน 
แผนงานส่งเสริมอาชีพ  แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงานการท่องเที่ยว แผนงานการกีฬา (6) ด้านการ
สาธารณสุข ประกอบด้วย แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริการด้านการแพทย์ แผนงานด้านพัฒนาด้านการแพทย์และ
อนามัย แผนงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม (7) ด้านการศึกษา ประกอบด้วย แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานบริการศึกษา 
แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (8) ด้านการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย แผนงานการพาณิชย์ของ
กรุงเทพมหานคร   ซึ่งแผนงานทั้ง 8 ด้าน แบ่งตามอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ต้องด าเนินการพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16  มาตรา 17 มาตรา 18 โดยงบประมาณในแต่ละด้านก็
คือแผนงาน งาน โครงการที่ทุกหน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณและผ่านการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว  
เช่น ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป จ านวน 20,919,900 บาท  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงาน
ส่งเสริมระบบบริหาร งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 103,383,300 บาท เป็นต้น  

ระบบการจัดท างบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นการพิจารณาแต่ละรายการค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน                
ท าให้มียอดค าของบประมาณจ านวนสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรายรับ เช่น การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ  2563 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 83,000 ลา้นบาท  แต่หน่วยงานเสนอขอมามากกว่า 100,000 ล้านบาท เป็นต้น  
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การเสนอโครงการ/กิจกรรม จะต้องมีการก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย จึงแสดงให้เห็นว่าแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร
จัดท างบประมาณแบบแสดงรายการ พิจารณาตามรายการค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งไม่สามารถแสดงข้อมูลต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายตามภารกิจหรือตามหน่วยงานด าเนินการ และไม่สามารถให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมองเห็นรายจ่ายที่จะเกิดขึ้น            
ในอนาคต   โดยการจัดท างบประมาณรายจ่ายงบลงทุนเป็นการพิจารณาแบบปีต่อปี  ไม่มีการรวมรายจ่ายที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ไม่มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure 
Framework (MTEF)) แต่กรุงเทพมหานครโดยส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีเป้าประสงค์ในการน าระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ  2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเตรียมท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพิ่มเติมระหว่างปี การขออนุมัติเงินอุดหนุนรัฐบาล การวิเคราะห์
งบประมาณเชิงรุกด้านการก่อหนี้ แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า รวมทั้งการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  
ตาราง 1  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2560 – 2562 จ าแนกตามลักษณะงาน 

ล าดับที ่ รายจ่ายจ าแนกตามด้าน 
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 

1 ด้านการบริหารทั่วไป 24,094,680,000 25,877,023,400 27,737,945,719 
  

 
(32.10%) (32.69%) (34.67%) 

2 ด้านการรักษาความสะอาดฯ  11,649,415,683 13,029,289,300 12,978,587,552 
  

 
(15.52%) (16.60%) (16.22%) 

3 ด้านการโยธาและระบบจราจร 14,743,356,700 15,934,089,400 15,774,401,980 

  
 

(19.64%) (20.30%) (19.72%) 

4 ด้านการระบายน้ าฯ 6,827,092,100 5,936,177,400 6,281,779,301 

  
 

(9.10%) (7.56%) (7.85%) 

5 ด้านการพัฒนาและบริการสังคม 7,459,922,417 6,559,004,200 6,207,329,598 
  

 
(9.94%) (8.36%) (7.76%) 

6 ด้านการสาธารณสุข 6,141,582,200 6,086,651,800 6,490,147,850 
  

 
(8.18%) (7.75%) (8.11%) 

7 ด้านการศึกษา 4,142,355,400 5,077,764,500 4,529,808,000 
  

 
(5.52%) (6.47%) (5.66%) 

    75,058,404,594 78,500,000,100 80,000,000,100 
  

 
(100%) (100%) (100%) 

ที่มา. จาก 1. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.  
         (2559, ตุลาคม 7). ราชกิจจานุเบกษา, 333(226ง), 1 - 80 
             2. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. 

 (2560, กันยายน 28). ราชกิจจานุเบกษา, 137(240ง), 58 – 138 
3. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

           2562. (2561,กันยายน 26). ราชกิจจานุเบกษา, 135(238ง), 13 - 97 



 
8 

 

จากตารางที ่1  ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา แนวโน้มงบประมาณกรุงเทพมหานครรายจ่ายด าเนินการมากกว่ารายจ่ายด้าน
การลงทุน ซึ่งรายจ่ายด าเนินการ คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งเพิม่ขึ้นตอ่เนื่องทุกปี ในปีงบประมาณ  2561 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
7.40 ปีงบประมาณ 2562 เพิม่ขึ้นร้อยละ 7.19 เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นองค์การขนาดใหญ่การบริหารงานราชการด้าน
ต่าง ๆ  จึงต้องใช้งบประมาณจ านวนมากโดยเฉพาะงบด้านการบริหารงานบคุคล ซึ่งปัจจุบันมีข้าราชการและลกูจ้าง จ านวน
ประมาณ 80,000 คน จึงควรปรับลดงบประมาณดา้นบุคลากร ด้วยการลดจ านวนบุคลากรของกรุงเทพมหานครและปรับ
โครงสรา้งองค์กรใหม้ีขนาดเล็ก มีการจ้างเหมาบริการภาคเอกชนให้เข้ามาบริหารจดัการงานบริการสาธารณะและคา่
สาธารณูปโภคต่าง ๆ  ของอาคารส านกังานหน่วยงานต่างๆ   เช่น ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้ ควรมีจดัท าแผนเพื่อลด
ใช้พลังงานต่าง ๆ  และหน่วยงานที่เปน็อาคารของตนเองควรมีการตดิตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อเป็นพลังงานแสงอาทิตยม์าเปน็พลังงาน
ไฟฟ้า   และรองลงมาคือ ด้านการโยธาและระบบจราจรซึ่งเป็นงบประมาณด้านการลงทุน เนื่องจากเป็นนโยบายของผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร ที่ต้องการด าเนนิการการโครงการตา่ง ๆ  เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน เช่น โครงการเกีย่วกับการแกไ้ขปญัหาด้านการจราจร ประกอบด้วยโครงการปรับปรุงถนนพระราม 2 ซอย 82 
ก่อสร้างถนนศรนีครินทร-์ร่มเกล้า ช่วงที ่2 คลองหัวหมาก-คลองล าสาลี โครงการสกายวอล์กลานจอดแล้วจร โครงการจ้างเดิน
รถบีทีเอสส่วนต่อขยายตากสิน-เพชรเกษม  โครงการบริหารจดัการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ โครงการก่อสร้างลิฟต์ผูสู้งอายุ
และคนพิการของบีทีเอส  เป็นต้น ซึ่งงบประมาณดา้นการโยธาและการจราจรหน่วยงานที่รบัผดิชอบคือ ส านักการโยธา และ
ส านักการจราจรและขนส่ง และงบประมาณด้านการรกัษาความสะอาดฯ ซึง่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญเนื่องจาก
กรุงเทพมหานครประสบปญัหาขยะลน้เมือง จึงจดัสรรงบประมาณด้านนี้ในปริมาณทีสู่งเป็นอันดับ 3 เพื่อด าเนนิการโครงการ
ต่าง ๆ  เช่น โครงการจัดหารถกวาดดดูฝุ่นเพื่อท าความสะอาดถนนตรอกซอยในพื้นที่กทม. โครงการจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเช้ือ
ขนาดไม่ต่ ากว่า 15 ตันต่อเตาจ านวน 2 เตาพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศนูย์ก าจดัมลูฝอยอ่อนนุช เป็นต้น                           
ซึ่งหน่วยงานที่ด าเนินการ คือ ส านักสิ่งแวดล้อม 

ในส่วนของงบประมาณประจ าปีของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในปีงบประมาณ 2562 ไดร้ับการจดัสรร
งบประมาณทั้งสิ้น  639,321,600 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณเกีย่วกับงานดา้นบริหารทั่วไป ผู้รับผดิชอบคอื ส านกังาน
เลขานกุาร ส านักยทุธศาสตร์และประเมินผล (สก.สยป.) งบประมาณงานด้านแผนยุทธศาสตร์ ผู้รบัผดิชอบคอื  ส่วนราชการ
ด้านแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 5 ส่วนราชการ คือ กองยุทธศาสตรบ์รหิารจัดการ (กยบ.)  กองยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจ การเงิน
และการคลัง (กยค.) กองยุทธศาสตรส์าธารณสขุและสิ่งแวดล้อม (กยล.) กองยุทธศาสตรส์าธารณูปโภคพื้นฐาน (กยภ.) กอง
ยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม (กยม.)  และงบประมาณงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูร้ับผิดชอบคอื ส่วนราชการ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 4 ส่วนราชการ คือกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (กพพ.)  กองควบคมุระบบ
คอมพิวเตอร ์(กคพ.) กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ (กบพ.)  และกองสารสนเทศภูมศิาสตร์ (กสศ.)   

 
ภาพ 1 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  แยกตามภารกจิ 
ที่มา. จาก ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. (2561, 
 กันยายน 26). ราชกิจจานุเบกษา, 135(238ง), 39-41 

16,823,600.00, 
2.63% 

44,002,900.00, 
6.88% 

578,495,100.00, 
90.49% 

งานด้านบริหารงานทั่วไป 

งานด้านแผนยุทธศาสตร์ 

งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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จากภาพที่ 1 สามารถอธิบายได้ว่างบประมาณส่วนใหญจ่ะถูกจัดสรรเกีย่วกับภารกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ                
ร้อยละ 90.49 รองลงมาคือภารกิจด้านแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 6.88 และด้านบริหารงานทั่วไป ร้อยละ 2.63 ซึ่งวิเคราะหไ์ด้ว่า
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รบัการจดัสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจเกีย่วกับการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย 
จัดท าและพัฒนาแผนยุทธศาสตรด์้านต่าง ๆ  แปลงแผนยุทธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏิบัติ การประสานแผนปฏิบตัิการ การตดิตาม
และประเมินผล การด าเนินการตามแผนและเป็นศูนย์กลางในการบรหิารจดัการ การให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากส านกัยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นหน่วยหลักเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของกรุงเทพมหานคร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุน และใหบ้ริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
หน่วยงานอื่น รวมทั้งการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งของโครงสรา้งพื้นฐาน ใหม้ีความพร้อมเพื่อรองรับการ
พัฒนาระบบ และโปรแกรมประยุกตต์่างๆ ส าหรับสนับสนุนการปฏบิัติงานในแตล่ะมติิของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และ
ตอบสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ของกรุงเทพมหานคร จึงท าให้
ไดร้ับการจดัสรรงบประมาณเกี่ยวกบัการด าเนินการด้านต่าง ๆ  เกี่ยวกับเทคโนโลยีทีสู่งมาก ดังนั้น งบประมาณที่ได้รบัจึงมีทั้ง
งบประมาณด าเนินการโครงการต่าง ๆ  ทั้งด้านแผนยุทธศาสตร์และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ดังค าอธบิายว่า 

“ งบประมาณของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลสอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน เพราะผู้บริหารให้
ของบภายใต้ภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่ทุกหน่วยงานจะต้องพิจารณาว่าจะด าเนินการ
ตามภารกิจหลักของตนในเรื่องใด และต้องของบประมาณให้สอดคล้อง ”(อรพรรณ  ศรีเกตุ , สัมภาษณ์, 2562) 

 
และปัจจุบันโดยกระบวนการทางด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานครมีการก าหนดให้โครงการและรายการ                             

ที่จะขอจัดสรรงบประมาณจะต้องเป็นรายการที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกรุงเทพมหานครและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน รวมทั้งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานคร แล้วยัง
จ าเป็นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่ถูกจัดสรรไปที่ส่วนราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ              
4 ส่วนราชการ เพื่อด าเนินการการโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
โครงการที่มีมูลค่าสูง และมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับคุณสมบัติของโครงการเป็นการเฉพาะตัว อาจท าให้เกิดปัญหาการเบิกจ่าย  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายงบประมาณ   
  ปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล จากการวิจัยพบว่าปญัหาในการ
เบิกจ่ายงบประมาณของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ดังนี ้

1) ปัญหาดา้นนโยบายการปฏิบตัิงานพบว่าผูบ้รหิารระดับสูง มีก าหนดนโยบายเร่งด่วนให้ด าเนนิการภายใน
ระยะเวลาอันสั้น ซึ่งกอ่ให้เกดิผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่มท่ันภายก าหนดเวลา และผู้อ านวยการส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมนิผลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การด าเนินงานตามนโยบายขาดความต่อเนือ่ง ขาดความชัดเจน
แน่นอน บคุลากรเกดิความสับสนในวิธีการปฏิบตัิงาน ซึ่งส่งผลกระทบตอ่การเบกิจ่ายงบประมาณของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล และพบว่านโยบายของผูอ้ านวยการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล มกีารตดิตามการบรหิารงบประมาณของ
ทุกส่วนราชการในการประชุมประจ าเดือนของคณะผู้บรหิารส านกัยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยการยึดหลกัการบรหิาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ์ (Performance- Based Management)   โดยมกีารมอบหมายและติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างชัดเจน โดยให้ส่วนราชการจดัท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส และรายงานผลความก้าวหนา้
ของการใช้จ่ายเงิน การด าเนินโครงการทุกโครงการทุกเดือนมีการประเมนิความคบืหนา้รวมทั้งการเปรยีบเทยีบผลการใช้จา่ย
งบประมาณจริงกบัแผนการใช้จ่ายทีจ่ัดท าขึ้น การด าเนินการงบประมาณตอ้งยดึหลักความถูกต้องตามระเบยีบ และข้อ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง รวมทั้งให้เปน็ไปตามวินยัการเงินการคลงัทุกประการ  ท าให้ส่วนราชการมองเหน็ว่าขาดความยดืหยุ่นใน
การท างาน จึงท าให้การปฏิบัติงานด าเนินการอยา่งเช่ืองช้า ดังค าอธิบายว่า 

“ นโยบายผู้บริหารมีผลกระทบใน 2 ประเด็น คือ 1.การเบิกจ่ายอาจเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากบางรายการ
อาจจะต้องรอการตัดสินใจซึ่งชัดเจนจากผู้บริหารก่อนด าเนินการ 2. นโยบายเพิ่มเติมและเร่งด่วน ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องมี
ภารกิจนอกเหนือจากงานประจ าปกติ จนส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้  ” (ชลวิทย์ เช้ือหอม, 
สัมภาษณ์ , 2562)    
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2) ปัญหาด้านบคุลากรภายในหน่วยงาน การขาดความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการ

ผู้ปฏิบัติงานต่อกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อสั่งการ และแนวทางปฏบิัติ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปลี่ยนมาใช้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท าให้บุคลากรยังขาดความรู้ ความเชียวชาญใน
การด าเนินงานที่เพียงพอ กรุงเทพมหานครมีการจัดการอบรมแต่ในบางครั้งผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้มาถ่ายทอดให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องปฏิบัติงานท า จึงเกิดปัญหาคนอบรมไม่ได้ท างาน ท างานไม่ได้อบรม และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ขาดประสบการณ์ในการท างานไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน ดังค าอธิบายว่า                                                                                                               
        “ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม ” 
(ส าอาง พจนามธุรส, สัมภาษณ์, 2562) 

 
3) ปัญหาด้านระเบยีบและแนวทางการปฏิบัต ิลักษณะของโครงการทีส่ านักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นโครงการที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนในการด าเนินการ จ านวนวงเงินสูง และมเีงื่อนไข
ด้านระยะเวลา มีคณุลักษณะเฉพาะ ที่มีรายละเอยีดมาก เนื่องจากเป็นโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ใช้
ระยะเวลามากในการก าหนดขอบเขตงาน การจัดหา  การด าเนินการตามสญัญา ตลอดจนการส่งมอบและตรวจรับ 
ในระยะเวลานาน ซึ่งโครงการส่วนใหญ่มีการกระจุกตัวที่ส่วนราชการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศมากเกินไป                       
ดังค าอธิบายว่า  

 “ งบประมาณในแตล่ะโครงการมจี านวนวงเงินสูง และมรีะยะเวลาในการด าเนินงานมากกว่า 1 ปี                 
ท าให้การเบิกจ่ายเงินไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณมีผลท าให้อัตราการเบิกจ่ายไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้” 
(ส าอาง พจนามธุรส, สัมภาษณ์, 2562) 
           “ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีงบประมาณด้านเทคโนโลยีจ านวนมาก โดยเฉพาะในเรื่องการ
บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์จะมจี านวนมาก แต่จ านวนบุคลากรที่ใช้ในการตรวจรับมีจ านวนจ ากดั ท าให้การ
เบิกจ่ายรายเดือนไมไ่ด้รบัความคลอ่งตัว และสิ้นเปลืองเอกสารที่แนบจะต้องแนบทุกเดือน และถ้าเป็นโครงการใหม่
เอกสารที่ต้องตรวจสอบจะมีจ านวนมากต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น และส่วนราชการมีปญัหาในเรื่องการจัดท าเอกสารการ
เบิกจ่าย เนื่องจากโครงการใหญ่ ๆ บางครั้งต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรบั เช่น การ
ส่งมอบครุภณัฑเ์พื่อปฏิบัติงานของ 50 ส านักงานเขต คณะกรรมการจะต้องตรวจรับท่ีส านักงานเขตทกุเขต เป็นต้น” 
(อรพรรณ  ศรีเกตุ, สัมภาษณ์, 2562) 
 

ปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจากผลการวิจัยกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินจากแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี              
พ.ศ. 2562 (2562, หน้า 13-32) ภายใต้ตามแนวคิด McKinsey’s 7s ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน คือ การวิเคราะห์ดา้นจดุอ่อน  (Weanesses) และด้านจดุแข็ง 
(Strengths)  ซึ่งได้แก่ ทรัพยากรบคุคล งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ และระบบการบริหารภายในองค์การ 
 

ด้านจุดอ่อน ด้านจุดแข็ง 
ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับสูง คือ มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยครั้ง ท าให้การก าหนด
แนวทางและวิธีปฏิบัติในการท างานขาดความชัดเจน
แน่นอนและท าให้บุคลากรเกดิความสับสนในวิธีปฏิบัต ิ
ด้านระบบในการด าเนินการ คือ การประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการยังขาดความขัดเจน  และขาดการ
สื่อสารภายในองค์กร ท าให้มีความขัดแย้งในการท างาน 

ด้านการก าหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ใน
ภารกิจด้านแผนและภารกิจด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มีการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ทีชั่ดเจน ครอบคลมุภารกิจของหน่วยงาน  มีการ
ด าเนินการจัดท าแผนขององค์กร รวมทั้งการให้
ความส าคญักับการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์และ
บทบาทการวิเคราะห์โครงการสามารถท าให้ส านัก
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ขาดมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และวิธีปฏิบตัิในการท างานบ่อยครั้ง ประกอบกับการ           
สั่งการและการมอบหมายงานท่ีขาดความชัดเจน และ
ขาดการก าหนดแนวทางการท างานและวิธีปฏิบตัิที่เป็น
รูปธรรมและมีความแน่นอน ท าใหก้ารท างานของ
หน่วยงานไม่เป็นระบบ  
ด้านบุคลากร คือ การขาดการถ่ายทอดความรู้และ
ระบบการสอนงาน (Coaching)  ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อ
เกิดการโยกย้าย ลาออก หรือเกษียณอายรุาชการ ท าให้
การท างานขาดความต่อเนื่อง บุคลากรใหมห่รือผู้ทีม่า
รับผิดชอบงานต่อไม่มีความรู้ความเข้าใจ ประกอบกับ
การขาดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับปฏิบัต ิ            
ท าให้บุคลากรบางส่วนขาดความรู ้ทักษะความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบตัิงานท าให้การท างานขาดความ
ต่อเนื่องและเกดิความล่าช้า 

ยุทธศาสตร์และประเมินผลสามารถด าเนินการในภารกิจ 
ด้านการผลักดันโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของกรุงเทพมหานครได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งมีการให้ความส าคญักับการปฏิบัติ ตามแนวทาง
ของหน่วยงานอย่างมีขั้นตอน รัดกมุ โปร่งใส                      
เพื่อผลักดันให้งานเกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย 
ด้านความเชี่ยวชาญหรือความช านาญเฉพาะด้าน                   
ในภารกิจด้านเทคโนโลยสีารสนเทศมีจุดแข็งที่ส าคญั       
คือ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรุงเทพมหานคร มีความเช่ียวชาญและ
ช านาญในการด าเนินการ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
เครือข่ายและเช่ือมต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงานและการตัดสินใจของผูบ้ริหาร ในขณะที่ใน
ภารกิจด้านแผนนั้น  

 
           จากการวิเคราะห์ปญัหาในการเบิกจ่ายงบประมาณของหนว่ยงานกับการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน 
พบว่าด้านจุดอ่อน  (Weanesses) ของหน่วยงานนั้น มีข้อคิดเห็นที่คล้ายกัน คือ ปัญหาบคุลากรภายในหน่วยงาน 
ขาดการถ่ายทอดความรู้และระบบการสอนงาน ซึ่งเป็นปัญหาภายในหน่วยงานที่จะต้องไดร้ับการแกไ้ข และปัญหา
ด้านนโยบายการปฏิบัติงานพบว่าผู้บริหารระดับสูงมีก าหนดนโยบายเร่งด่วนให้ด าเนินการภายในระยะเวลาอันสั้น  
และเปลี่ยนแปลงผู้บรหิารบ่อย ซึ่งเป็นปัญหาทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากเป็นการสั่งการมาจากผู้บริหาร
ระดับสูงของกรุงเทพมหานคร  ในส่วนของด้านจุดแข็ง (Strength) สามารถวิเคราะห์ได้ว่างบประมาณที่ไดร้ับการ
จัดสรรนั้นเป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้คือการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 

2. การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก คือ การวิเคราะหโ์อกาสภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาส (Opportunities)  และอุปสรรค (Threats) ทางการด าเนินงานของ
องค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท้ังในและระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
องค์กร เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี สิง่แวดล้อม และกฎหมาย เป็นต้น  
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค(Threat) 
ด้านเทคโนโลย ี การเปลี่ยนแปลงและความกา้วหน้า
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งระบบโครงข่าย
อินเตอร์เนต็ที่ทันสมัยและมีราคาถูก สามารถสืบค้น 
วิเคราะห์ข้อมูลตา่ง ๆ ได้อย่างสะดวกมากขึ้น สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและติดตามประเมนิผล 
และน าระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ
ผลักดันการท างานเชิงยุทธศาสตร ์และเป็นเครื่องมือใน
การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู ้   ต่าง ๆ เพื่อสร้าง
องค์กรแห่งการเรยีนรู้   

ด้านกฎหมาย ประเด็นท่ีถือเป็นอปุสรรคด้านกฎหมาย 
คือ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจา้งและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ซึ่งตอ้งยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ                      
หลายฉบับ  
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 จากการวิเคราะห์ปญัหาในการเบกิจ่ายงบประมาณของหน่วยงานกบัการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 
พบว่า อุปสรรค (Threat) ของหน่วยงาน ก็คือปัญหาด้านระเบียบและแนวทางการปฏบิัติของพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ ซึ่งต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติปฏิบตัิหลายฉบับ อาทิ เช่น ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 แต่ในด้านโอกาส (Opportunity) 
ด้านเทคโนโลยีท าใหไ้ดร้ับการจดัสรรงบประมาณเกี่ยวกับเทคโนโลยีในระดับทีสู่ง 

อภิปรายผล 
ระบบงบประมาณของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

           ในปัจจุบันใช้ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี แต่แสดง
เอกสารงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณเป็นรูปแบบแผนงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญพิมล                     
หกสุวรรณ (2559) ได้วิจัยเรื่อง ศึกษาเรื่องศักยภาพการคลังท้องถิ่น : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ผลวิจัยสรุปว่า 
ระบบงบประมาณของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเป็นระบบงบประมาณแบบแสดงรายการดั้งเดิม เพียงแต่แสดง
เอกสารข้อบัญญัติงบประมาณเป็นแบบแผนงานโครงการ จึงไม่สามารถสื่อหรือเช่ือมโยงกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร หรือแสดงถึงประสิทธิภาพการด าเนินงาน สัดส่วนของรายจ่ายด าเนินการ รายจ่ายลงทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของบริการสาธารณะต่าง ๆ ได้ แผนงบประมาณจึงไม่มีการปรับใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจที่ท า
สอดคล้องกับแนวคิดของ สายชล เพชรตระหง่าน (2554) ได้วิจัยเรื่อง  การน าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์มาปรับใช้กับกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาต่อการจัดสรรงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานของส านักการแพทย์และส านักงานเขตคลองสาน ผลการวิจัยสรุปว่า การบริหารจัดการงบประมาณของ
กรุงเทพมหานครยังเป็นระบบงบประมาณแบบแสดงรายการและแบบแผนงานหรือยังเป็นระบบงบประมาณแบบเดิม 
ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณไม่สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของแผนงบประมาณกับแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่าง
แท้จริงและไม่สามารถแสดงได้ว่างบประมาณที่จัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครนั้น เป็นหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครหรือเป็นเพียงนโยบายของผู้บริหารในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ เท่าน้ัน 

งบประมาณประจ าปีของส านักยทุธศาสตร์และประเมินผล มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี ้
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รับการจัดสรรงบประมาณตามอ านาจหน้าท่ี ภารกจิ ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวกับ
การจัดการแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบตัิ การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ
กรุงเทพมหานครใหม้ีความทันสมยั รองรับภารกจิการบริการประชาชนในกิจการสาธารณะต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี 
พร้อมท้ังพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถในการน าเทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติ 
สอดคล้องกับแนวความคิดของ  ฐิติมา  จันทรวิสิทธ์ิ (2553) ได้วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลไผ่กองดิน อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี ผลการวิจัยสรุปว่า
การจัดท างบประมาณของเทศบาลต าบลไผ่กองดินมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เนื่องจากระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ได้บัญญัติใหก้ารจัดท างบประมาณของเทศบาลต้องมาจากแผนพัฒนาสามปี แตค่วามครอบคลุม
ทุกประเด็นยังเป็นปัญหาทีเ่ทศบาลจะต้องท าการปรับปรุง เนื่องจากเทศบาลเองได้ก าหนดวสิัยทัศน์ พนัธกิจ 
จุดมุ่งหมายในการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ที่เกดิขึ้นจากกระบวนการประชาคมในเทศบาล ดังนั้น
จากผลของการประชาคมจึงจัดใหว้่าเป็นความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีที่ต้องการให้เทศบาลแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลควรที่จะเป็นไปตามความต้องการของประชาชน โดยควรการกระจาย
งบประมาณ เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเด็น โดยเฉพาะประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ และต้องการให้เทศบาล
ด าเนินการในปีนั้น เพื่อที่ประชาชนจะไดเ้ห็นว่าขอเสนอของตนเองได้รับการตอบรับและมคีวามส าคัญ ส่งผลใน
อนาคตต่อการจดัท าแผนพัฒนาของเทศบาลของทุกปี 
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ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีประเด็นที่น ามา
อภิปรายดังนี ้ 

1. ปัญหาด้านนโยบายการปฏิบติังานของผู้บริหารระดับสูง คือ มกี าหนดนโยบายเร่งด่วนให้ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ทันภายก าหนดเวลา และนโยบาย
การปฏิบัติงานของหัวหน่วยงานซึง่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีการ
เปลี่ยนแปลงหัวหน้าหน่วยงานบ่อย ท าให้ในทุกปีมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินการใหม่เป็นประจ าทุกปี 
สอดคล้องกับแนวคิด พิมลพรรณ เพชรสมบตัิ ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น ากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ผลการศึกษา
พบว่า ภาวะผู้น าเป็นทักษะที่จ าเปน็ส าหรับผู้บรหิารในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์โดยมี องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 
องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) คณุลักษณะเฉพาะของผู้น าประกอบด้วยการตดัสนิใจ การมีสว่นรว่ม การวางแผน การท างานเป็นทีม 
และการสื่อสาร 2) คุณลักษณะภาวะผู้น า ประกอบด้วย การสร้างวสิยัทัศน์ การสร้างบารมี การค านึงถงึเอกบุคคล 
การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการสร้างแรงบันดาลใจ และ 3) ทักษะของผู้บริหาร ประกอบด้วย ความคิดรวบยอด 
มนุษยสมัพันธ์ เทคนคิวิธี งานสอน และความรูค้วามเข้าใจ ภาวะผู้น าเปน็ทักษะที่จ าเป็น ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
เพราะภาวะผู้น ามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา รวมถึงการเป็นวิถีการด าเนินชีวิตของผู้บรหิารสถานศึกษา
ที่มีอิทธิพลต่อครู และบุคลากรสามารถสร้าง แรงบันดาลใจ ท าให้เกดิความเช่ือถือศรัทธา การยอมรับ และช่วยเพิ่ม
พลังอ านาจของครู และบุคลากรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยอาศัยทักษะทางด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถาน ศึกษาที่มีความมนคงในสิ่งท่ีพูดการกระท า ค่านยิมในทางบวก รวมทั้งการมีคณุธรรมจรยิธรรม และ
จรรยาบรรณ ด าเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีท้ังการงาน และชีวิตส่วนตัว ตลอดจนมีความตระหนักรู้ในตนเอง               
รู้จัก และยอมรับนับถือตนเอง การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้
เจริญเติบโต ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ภาวะผู้น าจึงเป็นทักษะทีผู่้บรหิารสถานศึกษาสามารถเรียนรู้ และพัฒนาได้
ด้วยตนเองเพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของผู้บริหารสถานศึกษาเอง เพียงแต่มีสติแล้วหันมาทบทวนเหตุการณ์ 
หรือพฤติกรรม ของตนเองที่ไดแสดงออกไป หรือท่ีก าลังคิดว่าจะด าเนินการต่อไปว่าเป็นสิ่งที่มีคณุค่ามปีระโยชน์ 
และมีความส าคัญอย่างแท้จริงหรอืไม่ ต้องมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแล้วเดินทางสู่ เป้าหมาย อย่างมัน่คง แน่วแน่ 
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญที่จะชี้ความเป็นความตายใน การจัดการศึกษาอันมีผูเ้รียนเป็นเป้าหมาย
ส าคัญ หากตั้งค าถามว่าจะต้องท าอย่างไร ค าตอบก็ คือผู้บริหารสถานศึกษาต้องเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีภาวะ
ผู้น านัน่เอง 

2. ปัญหาด้านบุคลากรภายในหน่วยงาน คือ การขาดความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการ
ผู้ปฏิบัติงานต่อกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติ ท าให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันของผู้ปฏิบัติกับ               
ผู้ตรวจสอบ  ซึ่งถ้ามีการก าหนดมาตรฐานของการเบิกจ่าย เอกสารที่ใช้ประกอบ ข้อควรระวังต่าง ๆ ที่เคยเกิดการ
ผิดพลาด รวมถึงการจัดให้มีผู้ให้ค าปรึกษาและจัดให้มีการให้ความรู้ท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่าง
สม่ าเสมอจะช่วยลดความผิดพลาดและระยะเวลาเบิกจ่ายได้ และการขาดอัตราก าลัง กรณีมีบุคคลากรย้าย สับเปลี่ยน             
มีปัญหาในการต้องใช้เวลา เพื่อสร้างประสบการณ์ในการท างาน ท าให้งานล่าช้า หยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง  สอดคล้องกับ
แนวคิด ปภาดา ช่างเพ็ชรผล ได้วิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณของกรมราชองค์รักษ์ ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณของกรมราชองครักษ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดท างบประมาณมากที่สุด ได้แก่ ด้านการ บริหารงบประมาณ รองลงมาด้านการติดตามงบประมาณ และ
ด้านการจัดท างบประมาณ ตามล าดับ ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างทันได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ ระยะเวลาการ
ท างานที่แตกต่างทันมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณแตกต่างกัน ส่วนอายุและระยะเวลาการท างานที่
แตกต่างกัน มีปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงบประมาณแตกต่างกัน และหน่วยงานงานที่สังกัดแตกต่างกัน  มีปัญหา 
และอุปสรรคในการติดตามงบประมาณแตกต่างกัน  
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 อุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล คือ 
ด้านกฎหมาย ด้านระเบียบและแนวทางการปฏิบัต ิลักษณะของโครงการทีส่ านักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณเป็นโครงการที่มีความยุ่งยากซบัซ้อนในการด าเนนิการ จ านวนวงเงินสูงและมีเง่ือนไขด้าน
ระยะเวลา มคีณุลักษณะเฉพาะที่มรีายละเอยีดมาก เนื่องจากเป็นโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ท าให้ใช้ระยะเวลามาก
ในการก าหนดขอบเขตงาน การจดัหา  การด าเนินการตามสญัญา ตลอดจนการส่งมอบและตรวจรับ เช่น ถ้ามีการแกไ้ข
รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของพสัด ุหรอืเปลีย่นแปลงรายการในบางโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกบัการใช้งานใน
ปัจจุบัน และวงเงิน และราคากลางทีไ่ดร้ับ ท าใหไ้มส่ามารถด าเนินการไดท้ันท ีเกิดความล่าช้าในการจัดซือ้จดัจ้าง บางครั้งมี
ผู้เสนอราคาเพยีงรายเดียวหรอืมผีู้เสนอราคาแตผ่่านการคดัเลอืกเพยีงรายเดียวและหรือไม่ม ีผู้เสนอราคาหรอืมีแตไ่ม่ถกูต้อง
ตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด เป็นเหตุใหย้กเลิกการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ท าให้ไมส่ามารถด าเนินการจัดซือ้จัดจา้งได้ทัน
ตามก าหนดเวลา หรือท าให้ต้องด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งหลายครั้ง  กฎกระทรวง ระเบยีบ วิธีการจัดซือ้จดัจ้าง แนวทาง
ปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดซื้อจดัจา้งที่เปลี่ยนไป ภายใตพ้ระราชบญัญตัิการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 
2560  ซึ่งต้องยึดถอืเปน็แนวทางปฏบิัติปฏิบตัิหลายฉบับ อาท ิเช่น ระเบียบกระทรวงการคลังวา่ดว้ยการจดัซื้อจัดจา้งและ
การบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 ประกาศซึ่งมผีลบังคับใช้ เมื่อวันที ่23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  และมีการปรับปรุงระบบ
ของกรมบญัชีกลางอย่างต่อเนือ่งตลอดระยะเวลา ซึ่งส่งผลให้เกดิความขดัข้องในการเช่ือมต่อกบัระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐ
ด้วยอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Government Procurement: e-GP) ไม่สามารถบันทึกข้อมลูการจดัซื้อจัดจ้างลงในระบบ
ได ้เนื่องจากระบบอยูร่ะหวา่งการปรบัปรุงให้สอดคลอ้งกับพระราชบญัญตัิและระเบยีบ รวมทัง้ผูป้ฏิบตัิงานไม่มีความรู้ความ
เข้าในเกีย่วกับระบบ e-GP เท่าที่ควร สอดคล้องกับแนวคดิ ณัฐดานนัท ์ยอดเมอืงชัย (ม.ป.ป.) ได้วิจยัเรื่อง ความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับพระราชบญัญัติการจดัซื้อจดัจา้ง และบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ผลการศึกษาพบวา่วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบัพระราชบญัญตัิการจดัซื้อ จัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเพื่อน าเสนอแนว
ทางการพัฒนาความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบญัญตัิการจดัซือ้จัดจา้ง และบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาในครั้งนี ้คือ นักวิชาการพัสด ุหรือ เจา้หนา้ที่บรหิารงานทั่วไปปฏิบตัิงานด้านพัสด ุมหาวิทยาลยัพะเยา จ านวน 
18 หน่วยงาน 19 คน และสุม่ตวัอยา่งมาวิจยัโดยวิธีแบบง่าย เครื่องมือ ที่ใช้รวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ค่าความถี่ และค่าร้อยละ สรปุผลการวิจยั ดังนี ้1. ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกบัพระราชบัญญัตกิารจดัซื้อจดัจ้าง และบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 มากที่สดุ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. การจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานส าหรับการด าเนนิงานเกีย่วกับการจดัซือ้จัดจา้ง วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป                 
วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง การบริหารพสัด ุและขอ้ปฏิบตัิตา่ง ๆ  เกี่ยวกับการเบกิจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย และควร
จัดท ากระบวนการจัดซื้อจดัจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจดัซื้อจดัจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าดว้ยการจดัซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยก าหนดระยะเวลาของกระบวนการใน
แตล่ะวิธีใหเ้ป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นองค์ความรูแ้ละแนวทางในการจดัหาพสัดุของส านักยุทธศาสตร์และประเมนิผล เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบตัิงานที่เกีย่วข้องกับการเงินการคลังของทุกสว่นราชการ สามารถน าไปใช้เปน็แนวทางปฏิบัตไิด้อย่าง
ถูกต้อง  

2. การมีการจดัท าแผนการใช้จา่ยงบประมาณในแตล่ะโครงการ/ รายการ เพื่อเตรยีมความพร้อมเกี่ยวกบัรา่ง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพสัดุ ครุภณัฑ ์ที่ต้องการและด าเนนิการจดัซื้อจัดจา้งไวล้่วงหน้า 
เมื่อข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจา่ยประกาศใช้จะสามารถด าเนินการได้ทันที และจะได้เป็นไปตาม
แผนการจดัซื้อจัดจา้งทีไ่ด้จดัหาในปงีบประมาณนัน้ ๆ  

3.การพัฒนาสมรรถนะสายงานสนับสนุนต าแหน่งเจ้าพนกังานธุรการประจ าส่วนราชการ เพื่อเป็นการเพิม่พนู
ความรู้ ความเช่ียวชาญในสายงาน เนือ่งจากเจา้พนักงานธรุการเป็นส่วนสนับสนุนที่มคีวามส าคญัมากต่อการประสบ
ความส าเร็จของการด าเนินการด้านตา่ง ๆ ภายในสว่นราชการ ซึ่งทุกส่วนราชการจะมเีจา้พนักงานธรุการ จ านวน  3 คน                  
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เพื่อปฏบิัติงานดา้นธรุการทั่วไป ด้านพัสดแุละครภุณัฑ์ ดา้นการบญัชีและงบประมาณ และตดิตอ่ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก 

4. การศกึษาจากผู้ที่มคีวามเช่ียวชาญ เช่น หัวหน้างานธรุการที่มปีระสบการณ์ มีความเช่ียวชาญแล้ว                  
เป็นตน้ ให้กบับุคลากรทีย่ังขาดความรูค้วามสามารถ หรอืรวมทั้งการสรา้งระบบ Learning การจดัให้มกีระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากบุคลากรที่มผีู้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีทกัษะ ความช านาญและประสบการณ์มาใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ และใหเ้สรมิสรา้งความรูโ้ดยการเขา้รบัการฝึกอบรมเกี่ยวกบังานธุรการกับสถาบันพัฒนาขา้ราชการ
กรุงเทพมหานคร 

5. ควรมีการประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นการเฉพาะกิจ                
เพื่อปรึกษาหาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการท างานเป็นประจ าในทุก ๆ เดือน ซึ่งจะเป็นการสื่อสารในองค์กร 
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