
 

 

กระบวนการน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ  (PDCA) มาใช้ในการจัดท างบประมาณ  
รายจ่ายประจ าปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิกรณีศึกษากองจัดท างบประมาณ           
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)     
มาใช้ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคในการจัดท าค าของบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ     
จ านวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มาใช้ใน      
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีดังนี้ 1) การวางแผนการปฏิบัติงานโดยมีปฏิทินงบประมาณ
เป็น กรอบระยะเวลาในการจัดท างบประมาณ 2) การลงมือปฏิบัติในการจัดท างบประมาณผู้จัดท า
งบประมาณจะต้องปฏิบัติตามแผนตามหลักเกณฑ์ ที่วางไว้อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน 3) มีการตรวจ 
สอบจากคณะอนุกรรมการคณะกรรมการรวมถึงคณะกรรมาธิการ ก่อนที่จะออกเป็นกฎหมาย 4)   
การปฏิบัติการแก้ไขหากเกิดข้อสังเกต ข้อผิดพลาด หรือมีการแสดงความคิดเห็นของผู้จัดท า
งบประมาณสามารถเสนอต่อคณะกรรมการในการพิจารณางบประมาณภายในส านักงบประมาณได้ 
โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้องและอยู่ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 
ค าส าคัญ: วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA , การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี          

   ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
บทน า 
 ส านักงบประมาณเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรมในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีขึ้น 
ตรงต่อส านักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่จัดท างบประมาณแผ่นดิน ให้ข้อเสนอ 
แนะต่อคณะรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในด้านการงบประมาณ และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพในการขับเคลื่อน 
 
 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง กระบวนการน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการ
จัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ: กรณีศึกษากองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 ส านักงบประมาณ 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ตลอดจนเป็นเครื่องมือส าคัญในการสนับสนุน 
นโยบายของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวิสัยทัศน์ของประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง      
ยังยืน” โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติวิธี  
การงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดท าเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอันเป็น
กฎหมายที่ว่าด้วยการก าหนดจ านวนเงินแผ่นดินที่ฝ่ายนิติบัญญัติอนุญาตให้ฝ่ายบริหารน าไป ใช้จ่าย
ตามโครงการและวงเงินที่ก าหนดไว้ในการใช้จ่ายเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และ
ประชาชนรองรับภารกิจตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่ให้เกิดการบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบ 
สนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับ 
ชาติ ดังนั้นการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีจึงต้อง มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพ่ือให้การ
จดัสรรและใช้จ่ายเงินแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งให้ความส าคัญกับความสอดคล้องและอยู่ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยมีการก าหนดกรอบและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณวิเคราะห์
แผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์ ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการบริหาร
งบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญของโครงการต่างๆ ที่ส่วน
ราชการเสนอ เพื่อให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีความเหมาะสมสัมฤทธิ์ผลคุ้มค่าใน   
เชิงภารกิจแห่งรัฐ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม (ส านักงบประมาณ 
ครบรอบ 60 ปี, 2562, หน้า 147) 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี  พ.ศ. 2559     
ให้ส านักงบประมาณ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้ความเห็นแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ   
ในด้านการงบประมาณ การจัดท างบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาลและการบริหารจัดการงบประมาณ ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุภารกิจของรัฐส านักงบประมาณได้
ด าเนินการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการตามแผนการปฏิรูปองค์การของส านักงบประมาณ เพื่อให้ 
สอดรับแนวนโยบายแห่งรัฐรองรับภารกิจตาม พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่ให้เกิดการบูรณาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบ 
สนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีโดยมีการเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
และได้แบ่งส่วนราชการส านักงบประมาณ 1 ส านักงานผู้อ านวยการ 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน
การงบประมาณ  2 ศูนย์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนและศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
39 กองจัดท างบประมาณฯ และ 2 กลุ่ม (กลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

จากภารกิจงานที่มีความส าคัญในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การวางแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ าเป็นต้องมีการวางแผนที่ละเอียดรอบคอบและมีการปรับปรุงแผน 
การด าเนินงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรเป็นบุคลากรในกองจัดท า
งบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 ภายในส านักงบประมาณ จึงมีความสนใจศึกษาการน าวงจรการ    
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) ซึ่งประกอบด้วย P คือ การวางแผน  D คือ การปฏิบัติตามแผน           
C  คือ การตรวจสอบ และ  A คือ การปรับปรุงการด าเนินงาน มาใช้ในการจัดท างบประมาณ  



3 

 

รายจ่ายประจ าปี โดยจะศึกษากระบวนการน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ใน        
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้สอดคล้องและอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง      
แนวทางในการพัฒนาการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของกองจัดท างบประมาณด้าน
เศรษฐกิจ 4 ในส านักงบประมาณ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับกระบวน  
การน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)  มาใช้ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) 

 ประชากรผู้ให้ข้อมูล 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ของกองจัดท างบประมาณด้าน
เศรษฐกิจ 4 ส านักงบประมาณ 
 2. ผู้ให้ข้อมูล ( Informant ) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
(Key informants)  คัดเลือกจากบุคลากร เจ้าหน้าที่ ต าแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ กองจัดท า
งบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4  ส านักงบประมาณ  จ านวน  12  คน  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview 
or Formal) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว
จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2559, หน้า 75) และการสัมภาษณ์จะท า
การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวมรวมข้อมูลทั่วไป โดย
การรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
     1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
     1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
     1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 
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      1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 

 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structure interview)  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน

หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและข้อเสนอแนะแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบการตีความข้อมูล และวิเคราะห์เชิงบรรยาย 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

 ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)    
มาใช้ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่าการน าวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ PDCA ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Do) 
การตรวจสอบ (Check) การปฏิบัติการแก้ไข (Act) (อ้างถึงใน ยงยุทธ พรมบุตร,2558,หน้า 58) โดย
ทั้ง 4 ขั้นตอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงใน ทุกหน่วยงาน หากหน่วยงานหรือองค์การไหนสามรถ
น าไปปฏิบัติก็จะสามารถด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใน
ขั้นตอนแรกการวางแผน ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดถือเป็นหัวใจในของการปฏิบัติงาน ในการ
ปฏิบัติงานหากมีการวางแผนที่ดีงานต่างๆ ก็จะสามารถด าเนินได้อย่างราบรื่น เมื่อการด าเนินงานมี
แผนการด าเนินงานที่เหมาะสม ขั้นตอนต่อมา คือ การลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน
ที่วางไว้ให้ถูกต้องครบถ้วนรวมไปถึงการติดต่อ สื่อสารภายในหน่วยงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามแผนการด าเนินงาน ต่อมาคือขั้นตอนการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากปฏิบัติตามแผนเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานว่าสามารถ
ปฏิบัติตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ได้หรือไม่ ขั้นตอนสุดท้ายคือการปฏิบัติการแก้ไข 
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เมื่อได้ผลการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งผลที่เกิดอาจจะเป็นไปตามแผนหรือไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้หากผลกที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามแผนให้น าผลมาปฏิบัติและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
 กระบวนการน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินั้น กองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 ภายในส านักงบประมาณ  
ได้ยึดกรอบแนวทางวงจรการบริหารคุณภาพ PDCA มาปฏิบัติตั้งแต่ ขั้นวางแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีโดยมีปฏิทินการจัดท างบประมาณเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนและปฏิบัติงานตามที่ได้
วางไว้อย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบและข้อผิดพลาดต่อการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน 
ในขั้นตอนการปฏิบัติก็ปฏิบัติตามปฏิทินการจัดท างบประมาณท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยการจัดท า
งบประมาณจะด าเนินการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณให้ความสอดคล้องภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอีกด้วย ขั้นการตรวจสอบในการจัดท างบประมาณมี
คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณที่ตั้งข้ึนเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ความสอดคล้องของงบประมาณกับยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนที่จะท าการออกเป็นพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต่อไป 

 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. กระบวนการน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีดังนี้ 
  1. การวางแผน มีการวางแผนการปฏิบัติงาน โดยมีปฏิทินงบประมาณเป็นกรอบ
ก าหนดระยะเวลาในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   2. การลงมือปฏิบัติในการจัดท างบประมาณ ผู้จัดท างบประมาณจะต้องปฏิบัติ    
ตามแผน ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน เนื่องจากมีระยะเวลาที่ก าหนดชัดเจน
แน่นอน และมีหลักเกณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมายหรือแผนงานที่ก าหนด รวมทั้งการจัดท างบประมาณ
นั้นต้องมีความสอดคล้องและอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ไม่สามารถท านอกเหนือจากที่ก าหนดได้ 
เพราะหากเกิดความผิดพลาดจะมีผลกระทบต่อภาพรวมงบประมาณทั้งประเทศ   
   3. การตรวจสอบมีการตรวจสอบจาก คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ โดยมี    
การแบ่งอ านาจหน้าที่ออกเป็นหมู่คณะ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบการจัดตั้งงบประมาณในแต่ละด้าน
อาท ิเช่น คณะงบลงทุน คณะงบบุคลากร งบบูรณาการ รวมถึง คณะกรรมาธิการ ก่อนที่จะออก    
เป็นกฎหมาย 
  4. การปฏิบัติการแก้ไข หากเกิดข้อสังเกต ข้อผิดพลาด หรือมีการแสดงความคิดเห็น
ของผู้จัดท างบประมาณสามารถเสนอต่อคณะกรรมการในการพิจารณางบประมาณภายในส านัก
งบประมาณได้และจะมีการน าข้อสังเกตไปปรับแผนการจัดท างบประมาณในปีต่อไป แต่ในการปรับ
แผนการปฏิบัติงานต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบรวมถึงต้องรักษาระยะเวลาในการจัดท า
งบประมาณอย่างเคร่งครัดด้วย 
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 2. ปัญหา อุปสรรคในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธ 
ศาสตร์ชาติจากการวิจัยพบว่าปัญหา อุปสรรคในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ผลการวิจัยพบว่าการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ประกอบ ด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้านคือ 1.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2.ยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 4.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5.ยุทธศาสตร์
ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ  
สังคมแห่งชาติ, 2561) 
 และในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์    
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติโดยก าหนดไว้     
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 ในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์นั้น การวัดผลส าเร็จจากการด าเนิน 
งานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าผลการด าเนินงานที่ดีต้องมา
จากการจัดท าแผนที่ดีโดยมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ จึงให้ความส าคัญกับการก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการผลผลิต โครงการ และตัวชี้วัดผลส าเร็จระดับต่างๆ ทีม่ีความชัดเจน
เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 15 ประเด็น
เร่งด่วน และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
งบประมาณและถ่ายทอดสู่เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานและ
ผลผลิต โครงการ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการและการก าหนดกิจกรรมท าให้
การด าเนินงานมีความสัมพันธ์สอดคล้องและต่อเนื่องกันทั้งระบบ และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ระดบักระทรวง และระดับชาติ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการปัญหาหรือเรื่องที่สนใจของ
กลุ่มเป้าหมายได้  
 ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณจ าเป็นจะต้องท าการทบทวนวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต โครงการ และตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นได้ด าเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต โครงการ
และตัวชี้วัดผลส าเร็จในระดับต่างๆ ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับสูงสุด คือ
ยุทธศาสตร์ชาติ จนถึงผลผลิต โครงการของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้ผลงานของปีที่ผ่านมาเป็นตัวตั้งต้น 
แล้วพิจารณาในแต่ละประเด็นว่า สิ่งที่หน่วยงานได้ด าเนินการอยู่นั้นมีความเหมาะสมเพียงใด เช่น
วิสัยทัศน์มีความท้าทายหรือไม่ เป้าหมายการให้บริการ กระทรวงเชื่อมโยงถึงยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่



7 

 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานเป็นพันธกิจของหน่วยงานจริงๆ หรือไม ่ตัวชี้วัดผลส าเร็จระดับต่างๆ
สามารถแสดงถึงความส าเร็จในการด าเนินงานได้จริงหรือไม่ เป็นต้น นอกจากนี้หากมีการปรับลดหรือ
เพ่ิมงบประมาณในชั้นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐสภาควรน า
ผลการปรับลดหรือเพ่ิมงบประมาณดังกล่าวและข้อสังเกตต่างๆ  มาประกอบการพิจารณาด้วยเพื่อให้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการทบทวนได้อย่างถูกต้อง  
 ในกระบวนการทบทวนดังกล่าว หากหน่วยงานใดด าเนินการไม่เป็นตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางท่ีก าหนดสมควรที่จะพิจารณาทบทวนและด าเนินการปรับปรุงให้เหมาะสม ก่อนส่งให้ส านัก
งบประมาณพิจารณาเพ่ือจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 
2580) ได้อย่างแท้จริง  
 3. แนวทางการพัฒนาการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 จากการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีดังนี้  
   1. ผู้บริหารควรมีแนวทางในการจัดท างบประมาณอย่างชัดเจน ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น 
ของปฏิทินงบประมาณ มีการก าหนดระยะเวลาในการจัดท างบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ในแต่ละปีงบประมาณ 
   2.  แบบฟอร์มต่างๆ ที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ในการจัดท างบประมาณกรอกข้อมูล   
ควรมีการก าหนดขั้นตอนที่ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน กระชับสื่อถึงข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้งานจริงและสามารถ
ระบุข้อมูลได้จริง ทั้งนี้ไม่ควรมีแบบฟอร์มที่มากเกินไป 
   3. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจกับส่วนราชการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
เกี่ยวกับการจัดท าค าขอรับงบประมาณ ความชัดเจนของเป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมถึงแนะน าส่วน
ราชการให้มีการวางแผนระยะเวลาในการประเมินผลแผนงานโครงการให้เสร็จทัน ก่อนการจัดท า
งบประมาณในปีถัดไปโดยเฉพาะแผนงานโครงการที่จะต้องด าเนินการต่อเนื่องหลายปีควรมีผลการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   4. เทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลโดยให้หน่วยงานที่  
จะขอรับงบประมาณกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มในระบบและมีระบบการที่สามารถเรียก  
ดูข้อมูลที่จ าเป็นได้ตลอดเวลา และ ควรมีระบบเทคโนโลยีที่สามารถช่วยในการปฏิบัติงานที่ใช้ได้จริง
และช่วยลดภาระการกรอกแบบฟอร์มต่าง   
 
 อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 กระบวนการน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษากระบวนการน าวงจร
การบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ดังนี้ การวางแผน (Plan) โดยส านักงบประมาณมีการวางแผนการปฏิบัติงาน ตามปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นกรอบระยะเวลาในการจัดท างบประมาณและต้องปฏิบัติตามแผน   
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ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ตรงต่อเวลาที่ก าหนดไว้โดยคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เพ่ือใช้ 
เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัย
ของ สมจิตร ไชยเชษฐ (2560,หน้า 43) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารงานโรงเรียนต้นแบบการเรียน 
รวมในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และ
สรุปผลได้ว่า การวางแผน คือ ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุ
วิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน นอกจากนี้ จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้แล้วก าหนดทางเลือกใน  
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการท างาน เงิน เวลา ฯลฯ โดย
สรุปแล้วการวางแผนช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบัน พร้อมกับก าหนดสภาพที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต 
ด้วยการผสานประสบการณ์ ความรู้และทักษะอย่างลงตัว และสอดคล้องกับการวิจัยของ ยงยุทธ  
พรมบุตร (2558, หน้า 65) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาชีพโดยวงจรการบริหารคุณภาพ (PDCA) และสรุปผลได้ว่า การวางแผน คือ    
ขั้นตอนการวางแผนถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดโดยจุดเริ่มต้นจะต้องมีการตระหนักถึงปัญหาและ
ก าหนดปัญหาที่จะแก้ไข มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเลือกทางเลือก และวิเคราะห์ทางเลือกเพ่ือเลือก    
วิธีที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบที่ต้องการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนากระบวนสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุ
วิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน นอกจากนี้จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้แล้วก าหนดทางเลือกในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ การลงมือปฏิบัติ (Do) ในการจัดท างบประมาณผู้จัดท างบประมาณ
จะต้องปฏิบัติตามแผนตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน เนื่องจากมีระยะเวลาที่
ก าหนดชัดเจนแน่นอนและมีหลักเกณฑ์ท่ีเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไม่สามารถท านอกเหนือจากที่
ก าหนดได้เพราะหากเกิดความผิดพลาดจะมีผลกระทบต่อภาพรวมงบประมาณทั้งประเทศ สอดคล้อง
กับการวิจัยของ ยงยุทธ พรมบุตร (2558, หน้า 65) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยวงจรการบริหารคุณภาพ (PDCA) และสรุปผลได้ว่าขั้นตอน
การปฏิบัติ เป็นการน าทางเลือกท่ีตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติโดยมั่นใจว่าผู้รับผิดชอบได้ตระหนักถึงวัตถุ 
ประสงคแ์ละความจ าเป็น และให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนรู้ถึงรายละเอียด และ
ขั้นตอนต่างๆ  มีการด าเนินงานตามแผนและมีการจัดทรัพยากรที่จ าเป็นการลงมือปรับปรุงเปลี่ยน 
แปลงตามทางเลือกท่ีได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติ
ด้วยว่าได้ด าเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมประสานงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและสอดคล้อง
กับการวิจัยของ พรปวีณ์ ค าตาพันธ์ (2557, หน้า16) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตามแนวคิดวงจรคุณภาพ (PDCA) และสรุปผลได้ว่า การลงมือปฏิบัติตามแผน เป็น
การลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ ผู้ด าเนินการต้องมีความเข้าใจถึงความส าคัญและความจ าเป็น 
ในแผนนั้นๆ ความส าเร็จของการน าแผนมาปฏิบัติ ต้องอาศัยการท างานด้วยความ ร่วมมือเป็นอย่างดี
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดการทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนนั้นๆ
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ขั้นตอนนี้ขณะลงมือปฏิบัติจะต้องมีการตรวจสอบไปด้วย หากไม่เป็นไปตามแผนอาจต้องมีการ
ปรับปรุงแผนใหม่ จนสามารถใช้งานได้ แล้วน าไปใช้เป็นแผนและถือปฏิบัติต่อไป การตรวจสอบ 
(Check)  ส านักงบประมาณมีการตรวจสอบการจัดท างบประมาณจาก  คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการรวมถึงคณะกรรมาธิการ ก่อนที่จะออกเป็นกฎหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูล
งบประมาณเหลือจ่าย การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การเบิกจ่าย เป็นต้น โดยน าข้อมูลเหล่านี้  
มาตรวจสอบและใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์จัดท างบประมาณ และมีการประเมินเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ของผลการด าเนินงานทั้งด้านคุณภาพและด้านปริมาณของหน่วยงานที่ขอรับประมาณอีกด้วย 
รวมถึงการน าข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญในปีที่ผ่านมา มาทบทวนเปรียบเทียบด้านผล  
การด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมาด้วยสอดคล้องกับการวิจัยของ 
ยงยุทธ พรมบุตร (2558, หน้า 66)  ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยวงจรการบริหารคุณภาพ (PDCA) และสรุปผลไดว้่า การตรวจสอบ คือ 
การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การประเมินควรประเมินการด าเนินงานขององค์การว่าสามารถด าเนินงานได้ตามแผนได้
หรือไม ่และเนื้อหาสาระของแผนครบถ้วนหรือไม่หากการประเมินพบว่าผลงานออกมาได้ถูกต้องตรง
ตามเป้าหมายก็สามารถน าไปจัดท าเป็นมาตรฐานส าหรับการด าเนินงานในครั้งต่อไปได้ และสอดคล้อง  
กับการวิจัยของ พรปวีณ์ ค าตาพันธ์ (2557, หน้า17) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตามแนวคิดวงจรคุณภาพ (PDCA) และสรุปผลได้ว่า การตรวจสอบ หมายถึง        
การตรวจสอบดูว่าเมื่อปฏิบัติงานตามแผนหรือการแก้ไขปัญหาตามแผนผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไร 
สภาพปัญหาได้รับการแก้ไขปัญหาตรงตามเป้าหมายที่กลุ่มตั้งใจไว้หรือไม่  โดยการไม่ประสบผลส าเร็จ 
อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่นการไม่ปฏิบัติตามแผน ความไม่เหมาะสมของแผนงานการเลือก 
ใช้เทคนิคท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น และสอดคล้องกับการวิจัยของ สมจิตร ไชยเชษฐ (2560, หน้า 43)   
ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และสรุปผลได้ว่า การตรวจสอบ คือ   
การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งในขั้นตอนนี้มักจะถูกมองข้ามเสมอ โดย   
การตรวจสอบจะท าให้ทราบถึงการปฏิบัติในขั้นที่ 2 ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้หรือไม่ สิ่งส าคัญคือต้องรู้ว่าตรวจสอบอะไร และมากน้อยเพียงใด ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับในขั้นตอนถัดไป การปฏิบัติการแก้ไข (Act) ในการจัดท า
งบประมาณหากเกิดข้อสังเกตข้อผิดพลาด หรือมีการแสดงความคิดเห็นของผู้จัดท างบประมาณ
สามารถเสนอต่อคณะกรรมการในการพิจารณางบประมาณภายในส านักงบประมาณได้และจะม ี   
การน าข้อสังเกตไปปรับแผนการจัดท างบประมาณในปีต่อไป แต่ในการปรับแผนการปฏิบัติงานต้อง 
ไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบ รวมถึงต้องรักษาระยะเวลาในการจัดท างบประมาณอย่างเคร่งครัด
ด้วย สอดคล้องกับการวิจัยของ สมจิตร ไชยเชษฐ (2560, หน้า 44) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหาร 
งานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และสรุปผลได้ว่า การปฏิบัติการแก้ไข คือ ขั้นตอนการด าเนินงานให้
เหมาะสม จะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่เกิดข้ึนเป็นไปตามแผนที่  
วางไว้หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ในกรณีที่เป็นไปตามแผน ให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติ
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มาจะท าให้เป็นมาตรฐานพร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้เร็วขึ้นเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงหรือท าให้คุณภาพดีขึ้น กรณีท่ีไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้    
และสอดคล้องกับแนวคิดของ ยงยุทธ พรมบุตร (2558, หน้า 66) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยวงจรการบริหารคุณภาพ (PDCA) และ
สรุปผล ได้ว่าการปฏิบัติการแก้ไข คือ การแก้ไขการด าเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จาก
การตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
กรณีแรกก็ให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่ 
จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ และกรณีท่ีสองซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้และควร   
น าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไป หากเกิดจากการ
วางแผนที่ไม่ดีตั้งแต่ต้นองค์การจะต้องหาสาเหตุของการวางแผนที่ไม่ดีก่อน แล้วจึงท าการปรับปรุง
คุณภาพการวางแผนและปรับปรุงเนื้อหาของแผนและท่ีเป็นเช่นนั้นอาจจะเนื่องจากวงจรการบริหาร 
งานคุณภาพ (PDCA) เป็นกระบวนการบริหารในการด าเนินงาน ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการ 4 
ขั้นตอน ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) ก่อนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความพร้อม เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดมีล าดับขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน และช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งประหยัดทรัพยากรที่เกินความพอดีในรูปแบบต่างๆ  ในส่วนขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนงาน 
(DO) เพ่ือให้ทราบขั้นตอนวิธีการและสามารถเตรียมงานล่างหน้าหรือทราบอุปสรรคล่วงหน้า      
ดังนั้นการปฏิบัติงานจะเกิดความราบรื่นและเรียบร้อยน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งในขั้นตอน    
การตรวจสอบ (Check) เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ โดยตรวจสอบ
เนื้อหาสาระว่ามีครบถ้วนถูกต้องตรงตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีเกณฑ์การตรวจสอบที่
ชัดเจน มีการก าหนดเวลาการตรวจที่แน่นอน บุคลากรที่ท าการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อการตรวจสอบได้รับการยอมรับการปฏิบัติงานขั้นต่อไปก็ด าเนินต่อไปได้   
และในขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นขัน้ตอนใดก็ตาม และในขั้นตอน
การปรับปรุงแก้ไข (Act) ซึ่งเป็นขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใด
ก็ตาม เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพงานก็จะเกิดข้ึน 

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่ากระบวนการน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ 
ปัญหา อุปสรรค ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ     
มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้สอดคล้องกับ     
ยุทธศาสตร์ชาติมีดังนี้ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์    
6 ด้าน ดังนี้ 1.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน  
การแข่งขัน 3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต   
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ    

ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ได้บัญญัติในมาตรา 65   
ว่ารัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล
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เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

 โดยการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
และมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานภาครัฐ หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจ าเป็นต้อง
จัดเตรียมข้อมูลในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดให้สอดคล้อง    
และอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้หน่วยงานย่อยในการก ากับดูแลสามารถก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจและตัวชี้วัดรองรับเป้าหมายของกระทรวงที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการ
บริการสาธารณะของภาครัฐ ภายใต้ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด กรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และควรจัดท า    
ค าของบประมาณที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ 
ส านักงานเลขาธิการรัฐมนตรี (2561, หน้า 9) ที่ก าหนดให้มีการจัดท างบประมาณในยุทธศาสตร์
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย โดยในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดท าค าขอจะต้องมีแผนงานโครงการ     
ที่มีประเด็นเชื่อมโยงโดยต้องมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติทั้ง 6 ด้าน จนถึงผลผลิตโครงการ กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้ผลงานของปีที่ผ่านมาเป็น
ตัวตั้งต้นแล้วพิจารณาในแต่ละประเด็นว่าสิ่งที่หน่วยงานได้ด าเนินการอย่างนั้น เป็นภารกิจหลักของ
หน่วยงานหรือมีความเหมาะสมหรือไม่ เช่น วิสัยทัศน์มีความท้าทายหรือไม่ เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงเชื่อมโยงถึงยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่ เป้าหมายการให้บริการหน่วย งานเป็นพันธกิจ ของ
หน่วยงานจริงๆหรือไม่ ตัวชี้วัดผลส าเร็จต่างๆสามารถแสดงถึงความส าเร็จในการด าเนินงานได้จริง
หรือไม่ เป็นต้น 

ปัญหา อุปสรรคในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พบว่า  
 ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีมักจะพบปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นในด้านการ
ประสานงานเพ่ือขอข้อมูลมาประกอบการพิจารณาหน่วยงานที่ของบประมาณขาดความรู้ความเข้าใจ
ในหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการจัดท างบประมาณแต่ละปี รวมถึงข้อมูลที่ได้จากส่วนราชการยังไม่
ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ หรือเกิดการเข้าใจคลาดเคลื่อนของข้อมูลและจ านวนแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการ
ประกอบการจัดท างบประมาณท่ีมากเกินไปส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดในด้านระยะเวลาในการพิจารณา
งบประมาณรวมทั้งการจัดท างบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
หรือเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายต่างๆ รวมถึงการแทรกแซงทางการเมือง อาจส่งผลให้
แนวทางในการพิจารณางบประมาณเปลี่ยนแปลงและอาจท าให้การจัดสรรงบประมาณไม่มีประสิทธิ 
ภาพเท่าท่ีควร รวมถึงข้อจ ากัดในเรื่องกรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดไม่สามารถด าเนิน การได้
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ ทั้งการก าหนดยุทธศาสตร์ที่กว้างมากเกินไป 
ส่งผลการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดโครงการที่ขอรับงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติจึงมีความคลุมเครือและไม่ชัดเจน 

 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า กระบวนการน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ 
เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีประเด็นที่น ามา
อภิปรายดังนี้ในประเด็นที่ผู้บริหารควรมีแนวทางในการจัดท างบประมาณอย่างชัดเจน ตั้งแต่ช่วง
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เริ่มต้นของปฏิทินงบประมาณมีการก าหนดระยะเวลาในการจัดท างบประมาณให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ สมจิตร ไชยเชษฐ (2560, หน้า 43)  
ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และสรุปผลได้ว่า ขั้นตอนการวางแผน 
(Plan) คือ ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่า   
มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน 
นอกจากนีจ้ะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ แล้วก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมง การท างาน เงิน เวลา ฯลฯ โดยสรุปแลว้การวางแผน   
ช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบันพร้อมกับก าหนดสภาพที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตด้วยการผสานประสบ 
การณ์ ความรู้และทักษะอย่างลงตัวและสอดคล้องกับการวิจัยของ ยงยุทธ พรมบุตร (2558, หน้า 65)  
ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยวงจรการ
บริหารคุณภาพ (PDCA) และสรุปผลได้ว่า การวางแผน คือ ขั้นตอนการวางแผนถือ เป็นขั้นตอนที่
ส าคัญที่สุดโดยจุดเริ่มต้นจะต้องมีการตระหนักถึงปัญหาและก าหนดปัญหาที่จะแก้ไข มีการเก็บรวบ 
รวมข้อมูลเลือกทางเลือกและวิเคราะห์ทางเลือกเพ่ือเลือกวิธีที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการ
วางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนากระบวน
สิ่งใหม่ๆ การแก้ปญัหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องใช้
ข้อมลูใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจนนอกจากนี้จะต้อง
วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้แล้วก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้   

 การที่การวิจัยพบว่าแบบฟอร์มต่างๆ ที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ในการจัดท างบประมาณกรอก
ข้อมูลควรมีการก าหนดขั้นตอนที่ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน กระชับสื่อถึงข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้งานจริงและ
สามารถระบุข้อมูลได้จริง ทั้งนี้ไม่ควรมีแบบฟอร์มที่มากเกินไปสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่โดย บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2562, หน้า 31) ที่อธิบายว่า การบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม่ หมายถึง การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน า  
เอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชน น ามาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น      
การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า   
การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการ
สาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้ง     
การมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ และสอดคล้องกับการวิจัย    
ของ เพชรรัตน์ เอี่ยมสอาด (2559, หน้า 10) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครสวรรค์ ที่อธิบายว่า การเกิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือ
เรียกสั้นๆว่า “NPM” ระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา เป็นแนวโน้มการจัดการภาครัฐระหว่างประเทศ 
ที่โดดเด่นที่สุด ซึ่งหมายถึงชุดของหลักการกว้างๆ ที่คล้ายกันซึ่งมีอิทธิพลต่อนโยบายการปฏิรูประบบ
ราชการของหลายประเทศในกลุ่มองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา แม้นิยามยากแต่ 
“NPM” กระตุ้นให้ข้าราชการมีอารมณ์รุนแรงหลากหลายฝ่ายหนึ่งเห็นว่า “NPM” เป็นหนทางเดียวที่
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จะแก้ปัญหาความล้มเหลวและล้มละลายของการจัดการภาครัฐเดิมขณะอีกฝ่ายไม่ต้องการเพราะเห็น
ว่า “NPM” ท าลายจริยธรรมและวัฒนธรรมการท างานของข้าราชการที่พัฒนามากว่าร้อยปีตามความ 
เห็นของฮูดแล้วเขาเห็นว่า NPM"  มีหลักการส าคัญ 7 ประการคือ (1) การจัดการโดยมืออาชีพที่มุ่ง
ปฏิบัติ (2) มีมาตรฐานผลงานอย่างชัดเจน (3) เน้นการควบคุมผลผลิตให้มากขึ้น (4) เปลี่ยนเป็นการ
แยกหน่วยงานในภาครัฐ (5) เปลี่ยนการแข่งขันในภาครัฐมากข้ึน (6) เน้นการจัดการโดยการแปรรูป
และ (7) เน้นวินัยและประหยัดในการใช้ทรัพยากรมากขึ้น ที่เป็นเช่นนั้นอาจจะเนื่องจากการบริหาร 
งานภาครัฐแนวใหม่ หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการที่น ามาปรับใช้กับภาครัฐ เพ่ือลดปัญหาต่างๆ 
โดยเน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญมีการวัดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ระบบราชการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล บุคลากรมีศักยภาพสูงและมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรของภาครัฐอย่างประหยัด คุ้มค่า เหมาะสม ส่งผลให้ระบบมีความคล่องตัว ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชาคมโลกสนองตอบความต้องการและการบริการที่มีคุณภาพ   
แก่ประชาชน  

 นอกจากนี้การวิจัยพบว่าควรสร้างความรู้ความเข้าใจกับส่วนราชการที่ขอรับการจัดสรร
งบประมาณเกี่ยวกับการจัดท าค าขอรับงบประมาณความชัดเจนของเป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมถึงแนะน า
ส่วนราชการให้มีการวางแผนระยะเวลาในการประเมินผลแผนงานโครงการให้เสร็จทัน ก่อนการจัดท า
งบประมาณในปีถัดไปโดยเฉพาะแผนงานโครงการที่จะต้องด าเนินการต่อเนื่องหลายปีควรมีผลการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งสอด 
คล้องกับแนวคิดโครงสร้างของวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ขั้นตอนการการปฏิบัติการแก้ไข 
(Act) สอดคล้องกับการวิจัยของ สมจิตร ไชยเชษฐ (2560, หน้า 44) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหาร 
งานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และสรุปผลได้ว่า การปฏิบัติการแก้ไข คือ ขั้นตอนการด าเนินงานให้
เหมาะสม จะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่เกิดข้ึนเป็นไปตามแผนที่ 
วางไว้หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในกรณีท่ีเป็นไปตามแผนให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติ
มาจะท าให้เป็นมาตรฐานพร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้เร็วขึ้นเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงหรือท าให้คุณภาพดีขึ้น กรณีท่ีไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ยงยุทธ พรมบุตร (2558, หน้า 66) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพโดยวงจรการบริหารคุณภาพ (PDCA) และสรุปผลได้
ว่าการปฏิบัติการแก้ไข คือ การแก้ไขการด าเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ 
ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ กรณีแรกก็ให้
น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐานพร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้น และกรณีท่ีสอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้และควรน าข้อมูลที่รวบ 
รวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไป หากเกิดจากการวางแผนที่ไม่ดี
ตั้งแต่ต้นองค์การจะต้องหาสาเหตุของการวางแผนที่ไม่ดีก่อน แล้วจึงท าการปรับปรุงคุณภาพการ
วางแผนและปรับปรุงเนื้อหาของแผน  
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 การวิจัยพบว่าในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลโดยให้
หน่วยงานที่จะขอรับงบประมาณกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มในระบบและมีระบบการที่
สามารถเรียกดูข้อมูลที่จ าเป็นได้ตลอดเวลา และควรมีระบบเทคโนโลยีที่สามารถช่วยในการปฏิบัติงาน
ที่ใช้ได้จริงและช่วยลดภาระการกรอกแบบฟอร์มต่างสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม่ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2561, หน้า 20) ที่อธิบายว่าเหตุผลที่ต้องน าแนวคิดการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่มาใช้ คือ กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องเพ่ิม
ศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้นการมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมมีแนวทางใน
การบริหารจัดการ ด้านการสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร (เช่น การฝึกอบรม ระบบค่าตอบ  
แทนและระบบคุณธรรม) เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะที่ควรน าไปใช้ 

 1. เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดปฏิทินงบประมาณ แนวทาง หลักเกณฑ์และกรอบระยะเวลา 
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ควรมีการประชุม หารือ หรือระดมความคิด เกี่ยวกับ
ขั้นตอน เงื่อนไขในการจัดท างบประมาณ เพื่อหาแนวทางและข้อสรุปรวมทั้งรูปแบบของแบบฟอร์ม   
ที่ทีจ่ะน ามาใช้ในการประกอบการพิจารณาให้มีเนื้อหาข้อมูลที่ครบถ้วน และครอบคลุมในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 2. เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงพัฒนารูปแบบและ
ขั้นตอนการในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
ข้อกฎหมาย ให้เป็นเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้แก่ 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ และหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ ควรมีการอบรมให้ความรู้ 
หรือการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับการจัดสรรงบประมาณแก่ส่วนราชการที่ขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรวมทั้งรับฟังความคิดเห็น เพื่อที่ทุกหน่วยงานที่งานที่ขอรับงบประมาณจะได้เข้าใจ
ในทิศทางเดียวกัน และสามารถจัดท าค าขอรับงบประมาณมาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
 3. เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบและลดขั้นตอนที่เกินความจ าเป็น เพ่ิมความ
สะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท างบประมาณ ควรมีการสนับสนุนในด้านการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการท าจัดท าการวิจัยครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง มีองค์ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอน 
เงื่อนไข ของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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 2. ควรมีการศึกษาวิจัย ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ในการด าเนินการตามกระบวนการ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงบประมาณ เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ในปัจจุบันและน าแนวทางในการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยในการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้แก่นักวิเคราะห์งบประมาณ ของส านักงบประมาณ 
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