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การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการจั ด ทํ า งบประมาณในลั ก ษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์และ
จั ด ทํ าแบบฟอร์ ม คํ า ของบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร์ 2) เพื่ อ สร้างฐานข้ อ มู ล
โครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันที่ครบถ้วน และสะดวกต่อการใช้งาน และ 3)
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้เกิดความพึงพอใจในการจัดทําคําของบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิ งยุ ท ธศาสตร์ โดยการศึ ก ษาวิจัย จากการรวบรวมเอกสาร การศึ ก ษาขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน
แนวคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดทํางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ผลการศึ กษาวิจัย จึงได้ แ บบฟอร์ม คําของบประมาณในลั กษณะบู รณาการเชิงยุ ท ธศาสตร์
(NIDA Master Form) ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในรายละเอียดของเนื้อหาตามที่หน่วยงานภายนอก
กําหนด ประกอบด้วย หัวข้อทั้งหมด 23 หัวข้อ และการออกแบบโครงร่างแบบฟอร์มที่มีการจัดกลุ่ม
ลํ าดั บ หั วข้ อ รูป แบบการกรอกแบบฟอร์ม ฯ ที่ มี ความกระชับ เข้ าใจง่าย สะดวกในการกรอก และ
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดตามที่กําหนดไว้ เพื่อจะได้เกิดความสะดวกในการดําเนินการตามแบบฟอร์มฯ
เพียงครั้งเดียว แทนการจัดทําลงในแบบฟอร์มต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอกหลาย ๆ ครั้ง
ผลการนําแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (NIDA Master
Form) ไปใช้ ใ นกระบวนการจั ด ทํ า งบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ว่า อาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันที่ได้จัดทําคําของบประมาณใน
ลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร์ ข องสถาบั น ตามแบบฟอร์ ม โครงการในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน (NIDA Master Form) มีจํานวนทั้งสิ้น 40 คน จาก 13 หน่วยงาน โดยเป็น
อาจารย์จากคณะการจัดการการท่องเที่ยวมากที่สุด จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.95 รองลงมา คือ
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 และคณะสถิติประยุกต์ จํานวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82 โดยมีโครงการทั้งหมด 87 โครงการ เป็นโครงการที่มาจากคณะการจัดการ
การท่องเที่ยวมากที่ สุด จํานวน 18 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 20.69 รองลงมา คือ คณะบริหารการ
พัฒ นาสิ่งแวดล้อม จํานวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.09 และศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา
จํานวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.94
โครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามแบบฟอร์ ม โครงการในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร์ ข องสถาบั น (NIDA Master Form)
ที่อาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันได้จัดส่งกลับมายังกองแผนงาน จํานวนทั้งสิ้น 87 โครงการ มีความ

(3)
ครบถ้ วนสมบู ร ณ์ ทั้ งเชิ งปริ ม าณและคุ ณ ภาพ นอกจากนั้ น มี ก ารรวบรวมและจั ดเก็ บโครงการเป็ น
ฐานข้อมูล โดยแยกตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องของโครงการ เพื่อจําแนก
ประเภทให้สะดวกต่อการใช้งาน ทําให้สามารถลดปัญหาการขอข้อมูลโครงการในลักษณะบูรณาการฯ
หลายครั้ง และสามารถนําข้อมูลโครงการที่ได้รวบรวมไว้ มาจัดทําข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงานภายนอกได้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่หน่วยงานภายนอกกําหนด
ผลการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถลดขั้นตอนลงได้ 20 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 40.00
(ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามผังกระบวนการทํางาน (Workflow) เดิม มีขั้นตอนทั้งสิ้น 50 ขั้นตอน และ
ผังกระบวนการทํางาน (Workflow) ใหม่ มีขั้นตอนทั้งสิ้น 30 ขั้นตอน) สําหรับเวลาในการปฏิบัติงาน
สามารถประหยัดเวลาลงได้ 43 วัน คิดเป็นร้อยละ 53.75 (ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามผังกระบวนการ
ทํางาน (Workflow) เดิม ใช้เวลาทั้งสิ้น 80 วัน ผังกระบวนการทํางาน (Workflow) ใหม่ ใช้เวลาทั้งสิ้น
37 วัน ) และข้ อ มู ล ตามแบบฟอร์ม คํ าของบประมาณในลั กษณะบู ร ณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร์ (NIDA
Master Form) ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภายนอก และมีความสอดคล้องกัน จึงสามารถนําข้อมูลตามแบบฟอร์ม NIDA
Master Form ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิ งยุท ธศาสตร์ (NIDA Master Foam) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 โดยมีความ
พึงพอใจในเรื่องการจัดหมวดหมู่ และการเรียงลําดับของหัวข้อมีความเหมาะสม รูปแบบมีความชัดเจน
เข้ าใจง่าย ภาษาที่ ใช้ เข้ าใจง่าย และคํ า อธิ บ าย และตั วอย่ างเหมาะสม ง่า ยต่ อ การทํ าความเข้ าใจ
นอกจากนี้ ยังคาดหวังว่าจะช่วยลดระยะเวลาการประสานงาน ข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดชัดเจน
จะเป็ น ช่ อ งทางในการเพิ่ ม โอกาสการได้ รั บ พิ จ ารณาบรรจุ และในอนาคตจะสามารถพั ฒ นาเป็ น
ฐานข้อมูลโครงการ และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลโครงการได้
นอกจากนี้ มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอาจารย์และนักวิจัยเกี่ยวกับแบบฟอร์มคําขอ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (NIDA Master Form) เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาการ คือ เห็นว่าบางหัวข้อยังเรียงลําดับไม่เหมาะสม ควรเพิ่มคําอธิบาย และตัวอย่างประกอบ
เพื่ อ ให้ ชั ด เจน และเข้ า ใจง่ า ย สํ า หรั บ ในส่ ว นของการกรอกข้ อ มู ล งบประมาณ หากใช้ โปรแกรม
Microsoft Excel จะเหมาะสมและสะดวกขึ้น นอกจากนี้ควรจัดทําคู่มืออธิบายขั้นตอน ประเด็นสําคัญ
จุดเน้นที่ต้องพิจารณา ประกอบกับการจัดประชุมชี้แจง เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจ

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการจั ด ทํ า งบประมาณในลั ก ษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลการศึกษาจะทําให้เกิดการพัฒนา
แบบฟอร์ ม ต้ น แบบคํ า ของบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข องสถาบั น เพื่ อ ให้
กองแผนงานมีฐานข้อมูลโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่ครบถ้วน สามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและสะดวกต่อการใช้งาน และสร้างความพึงพอใจให้แก่อาจารย์และนักวิจัยในการ
จั ด ทํ า คํ า ของบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
การศึ กษาวิจัยนี้สําเร็ จลุล่วงได้ ด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ และนักวิจั ยของสถาบัน
ที่ ก รุ ณ าตอบแบบสอบถามของการศึ ก ษาครั้ ง นี้ อี ก ทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข องคณะ/วิ ท ยาลั ย /ศู น ย์
ที่ช่วยประสานงานในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามของการศึกษาดังกล่าว ทําให้ได้ผลการศึกษา
ที่ครบถ้วนทั้งนี้ กองแผนงานขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา ที่ได้กรุณาสละเวลาให้คําปรึกษา ข้อชี้แนะ ข้อแนะนํา และ
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
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สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ

(2)
(4)
(5)
(7)
(8)

บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเป็นมา
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1.4 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

1
1
3
3
3

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 กระบวนการและการออกแบบกระบวนการ
2.2 กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน)
2.3 กระบวนการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
2.4 แนวคิดด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6
6
11
22
35
38

บทที่ 3 กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย
3.1 กรอบแนวคิด
3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการศึกษา
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล และการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล

40
40
41
42
44

บทที่ 4 ผลการศึกษาวิจัย
4.1 ผลการศึกษาวิจัย
4.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์จากการวิจัย
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.2 ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง
5.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน

47
47
62
77
77
81
82

(6)

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์อาจารย์และนักวิจัยของสถาบัน

83
87
88
90

สารบัญตาราง
ตารางที่
4.1 เปรียบเทียบหัวข้อของแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภายนอก ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
4.2 ความถีแ่ ละร้อยละของหัวข้อแบบฟอร์มคําของบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภายนอก
จําแนกตามหัวข้อแบบฟอร์ม
4.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ก่อนการใช้ และภายหลัง
การใช้ NIDA Master Form
4.4 หัวข้อและข้อมูลสําคัญตามแบบฟอร์ม NIDA Master Form
และแบบฟอร์มจากหน่วยงานภายนอก (กรณีตัวอย่าง 6
แผนงานบูรณาการ)
4.5 การจัดส่งข้อมูลโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ของสถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงาน
ภายนอก จําแนกตามแผนงานบูรณาการ
4.6 จํานวนและร้อยละของอาจารย์/และนักวิจัยของสถาบันที่จัดทํา
คําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จําแนก
ตามคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
4.7 จํานวนและร้อยละของโครงการในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย
4.8 จํานวนและร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยของสถาบันที่เคยส่ง
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์
4.9 ความพึงพอใจต่อการใช้งานแบบฟอร์มโครงการบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ (NIDA Master Foam)
4.10 ผลสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอาจารย์และนักวิจัยของ
สถาบันที่มีต่อแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน (NIDA Master Form)

หน้า
49
53
63
65
71
72
73
74
74
75

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้า
2.1 แสดงแนวทางการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน
2.2 กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน)
2.3 กระบวนการจัดทํา/พิจารณา งบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3.1 กรอบแนวคิด
4.1 แผนผังก้างปลา (Fish-Bone Diagram) แสดงผลการวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหา

10
21
22

4.2 แบบฟอร์ ม คํ า ของบประมาณในลั ก ษณะบู รณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร์ข อง
สถาบัน (NIDA Master Form)

57

41
47

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ได้จัดทําร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศ โดยกําหนดแนวทางการ
พั ฒ นาของทุกภาคส่วนให้ ขับเคลื่ อนไปในทิ ศ ทางเดี ยวกั น เพื่ อให้ ป ระเทศไทยพั ฒ นาไปสู่อ นาคตที่
พึงประสงค์ และบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพั ฒ นาตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง” หรือคติพ จน์ป ระจําชาติว่า “มั่น คง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติยังเป็นกรอบให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทําแผนให้เกิดความต่อเนื่อง และดําเนินงานควบคู่กับระบบงบประมาณ โดยจําแนกรายละเอียด
งบประมาณออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) งบกลาง 2) งบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน
(Function) 3) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) 4) งบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) และ
5) งบประมาณรายจ่ า ยบริ ห ารจั ด การหนี้ ภ าครั ฐ ดั ง นั้ น ตามแนวทางการขั บ เคลื่ อ นดั ง กล่ า ว
คณะรัฐมนตรีจึงให้ความสําคัญ กับการจัดทํ างบประมาณในลักษณะบู รณาการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรื่องสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีการ
ดําเนิ นงานหลายหน่ วยงานตั้งแต่ 2 หน่ วยงานขึ้น ไป โดยกําหนดเป็น แผนงานบู รณาการ แผนการ
ปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ให้มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์การ
ดําเนินงานที่มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและ
ไม่ซ้ําซ้อนกัน รวมทั้งให้มีการจัดทําแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาวที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
ของกระทรวง/หน่วยงาน และ 2) เพื่อให้มีการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
เป็นกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายเรื่องสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบ และมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนของขอบเขต
เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการดําเนินงานและหน่วยดําเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
อี ก ทั้ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ กํ า หนดแนวทางการจั ด ทํ า งบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) ให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันวางแผน กําหนดเป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด ที่มีความชัดเจน เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งจัดทําแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ข้อเสนอโครงการ กิจกรรม ที่สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายสําคัญของรัฐบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ให้มีการบูรณาการภารกิจและงบประมาณใน 3 มิติ คือ มิติยุทธศาสตร์ (Agenda) มิติกระทรวง/

2

หน่วยงาน (Function) และมิ ติพื้ น ที่ (Area) 3) ให้ มี การกํ ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติงาน ติ ดตามประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ รวมทั้งบูรณาการการทํางานใน
ทุ กมิ ติ 4) ให้ ส่วนราชการ รัฐวิส าหกิจ และหน่ วยงานอื่น พิ จารณาจัดทํ าข้อเสนองบประมาณของ
แผนงานบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนแม่บท อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และให้มี
การบูรณาการภารกิจและงบประมาณของหน่วยงานภายในกระทรวงเดียวกัน หรือระหว่างกระทรวง
5) กํ า หนดให้ มี ก ารจั ด ทํ า งบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ และ 6) มอบหมาย
รองนายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานคณะกรรมการพิ จ ารณาจั ด ทํ า งบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการ
(สํานักงบประมาณ, 2559)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี (งบประมาณ
แผ่นดิน) สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการพัฒนาอุดมศึกษาตามภารกิจหลักของสถาบัน คือ การเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของสถาบัน และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้ง สถาบันเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านการบริหาร
การพัฒนาที่สามารถช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติได้ สถาบันจึงเล็งเห็นความสําคัญของการจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบู รณาการเชิงยุทธศาสตร์ และสนั บสนุนให้ อาจารย์และนักวิจัยของสถาบัน
จัด ทํ าข้ อเสนอโครงการในลักษณะบู รณาการเชิงยุท ธศาสตร์ ตามความเชี่ ยวชาญของแต่ ละบุ ค คล
โดยบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ
นอกจากนั้น กองแผนงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของสถาบัน และกลุ่มงาน
งบประมาณ ทํ า หน้ า ที่ 1) การวิ เคราะห์ แ ละจั ด ทํ า งบประมาณรายจ่ า ย (งบประมาณแผ่ น ดิ น )
2) วิเคราะห์ แ ละจัดทํ างบประมาณรายจ่ายเงิน รายได้แ ละงบประมาณประเภทต่าง ๆ ของสถาบั น
3) การติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณ และ 4) การวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) สําหรับงานด้านการจัดทําคําของบประมาณในลักษณะ
บู ร ณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร์ ถื อ ว่ า เป็ น ส่ ว นสํ าคั ญ ของการวิ เคราะห์ แ ละจั ด ทํ า งบประมาณรายจ่ า ย
(งบประมาณแผ่นดิน) กองแผนงานจึงสนับสนุน ประสานงานให้อาจารย์และนักวิจัยจัดทําข้อเสนอ
โครงการในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ รวบรวมเป็ น คํ า ของบประมาณในลั ก ษณะ
บู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข องสถาบั น ซึ่ ง ในการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการ
เชิงยุทธศาสตร์นั้น ต้องมีข้อมูลโครงการที่ถูกต้อง ครบถ้วน และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สํานัก
งบประมาณ (สงป.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานเจ้าภาพแผนงาน
บูรณาการกําหนด
จากการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันที่ผ่านมา เกิดปัญหา
อุปสรรคด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญ หาด้านแบบฟอร์มที่ใช้กรอกข้อมูลมาจากหลายหน่วยงาน ได้แก่
สํานั กงบประมาณ (สงป.) สํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา (สกอ.) และหน่ วยงานเจ้ าภาพ
แผนงานบูรณาการ ซึ่งมีหลายหน่วยงาน อาทิ หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการ
ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพแผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เป็ น ต้ น
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ซึ่งแบบฟอร์มของแต่ละหน่วยงานมีรูปแบบและข้อมูลที่แตกต่างกัน ทําให้กองแผนงานต้องประสาน
ขอข้ อ มู ล จากผู้ รับ ผิ ด ชอบโครงการหลายครั้ง รวมทั้ งระยะเวลาในการจั ด ทํ าที่ ค่ อ นข้ างกระชั้ น ชิ ด
จึงส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา วิเคราะห์ และบูรณาการ
แบบฟอร์ ม ที่ ห ลากหลายของแต่ ล ะหน่ วยงาน มาพั ฒ นาเป็ น แบบฟอร์ม ต้ น แบบคําของบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน เพื่อให้กองแผนงานมีฐานข้อมูลโครงการในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่ครบถ้วน สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและสะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้ง
อาจารย์ และนักวิจัย เกิดความพึงพอใจในกระบวนการจัดทําคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดทํางบประมาณดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.2.1 เพื่อวิเคราะห์และจัดทําแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
1.2.2 เพื่อสร้างฐานข้อมูลโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันที่ครบถ้วน
และสะดวกต่อการใช้งาน
1.2.3 เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และให้เกิดความพึงพอใจในการจัดทําคําของบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1.3.1 มีแบบฟอร์มต้นแบบคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
1.3.2 มี ฐ านข้ อ มู ล โครงการในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข องสถาบั น ที่ ค รบถ้ ว น
และสะดวกต่อการใช้งาน
1.3.3 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ลดลง และทําให้เกิดความพึงพอใจระดับมากในการจัดทําคําขอ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

1.4 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ปี งบประมาณ หมายถึ ง ระยะเวลาตั้ งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ ง ถึ งวัน ที่ 30 กั น ยายนของ
ปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณนั้น
งบประมาณแผ่น ดิน หมายถึง แผนเกี่ยวกั บการใช้จ่ายของรัฐบาลและการจั ดหารายรับ ให้
เพียงพอกับการใช้จ่ายในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติมีระยะเวลา 1 ปี ดังนั้น จึงเรียกว่า งบประมาณ
แผ่นดินประจําปี ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมของปีไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป
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อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ข้าราชการ พนักงาน
สถาบัน พนักงานวิชาการ และพนักงานส่วนงานภายใน) ที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ โดยปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ
นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยที่สังกัดสํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีหน้าที่หลัก
ด้านการวิจัย
กระบวนการจัดทํางบประมาณ หมายถึง กระบวนการที่เป็นลําดับขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี (งบประมาณแผ่นดิน) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ เริ่มตั้งแต่กระบวนการทบทวน กระบวนการวางแผน กระบวนการจัดทําคําของบประมาณ
รายจ่ าย กระบวนการพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณรายจ่ าย และกระบวนการบริ ห ารงบประมาณ
(การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ การกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายตามแผน)
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี (งบประมาณแผ่นดิน) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในเรื่องหรือประเด็น
ต่ างๆ ตามความเชี่ ย วชาญ โดยให้ มี ก ารบู ร ณาการภารกิ จ และงบประมาณของสถาบั น กั บ ภายใน
กระทรวงเดียวกัน หรือระหว่างกระทรวง เพื่อให้เกิดการประสานงานไปในทิศทางเดี ยวกัน ในการ
ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และลดความซ้ําซ้อนในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ หมายถึง หน่วยงานระดับกระทรวง/กรม/ส่วนราชการที่
มีความรับผิดชอบหลักในการกําหนดทิศทาง เป้าหมาย และแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อให้บรรลุและ
สัมฤทธิ์ผลตามแผนงานในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประสิทธิภาพการจัดทํางบประมาณ หมายถึง ความสามารถในการดําเนินการจัดทํางบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ คือ การประหยัดเวลา การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความมีคุณภาพของข้อมูล และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แบบฟอร์ม คํ าของบประมาณในลั ก ษณะบู รณาการเชิงยุท ธศาสตร์ของหน่ วยงานภายนอก
หมายถึง (1) แบบคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง การป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2) รายละเอียดโครงการในลักษณะ
บู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เรื่ อ ง การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560
(3) ข้อเสนอโครงการการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 คณะที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อมอย่ างยั่งยืน ประเด็น การบริห ารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (4) การทํ างบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานโลจิสติกส์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (5) แบบเสนอ
งบประมาณโครงการในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (24 เรื่ อ ง/แผนงาน) ของสํ า นั ก งาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เบื้องต้น) (6) แบบฟอร์มการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมเพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (7) แบบฟอร์มการจัดทําโครงการ/กิจกรรมแผน
บูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (8) แบบฟอร์มการจัดทําโครงการ/กิจกรรมแผนบูรณาการการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้ สู งอายุ เพื่ อ ขอตั้ งงบประมาณรายจ่า ยประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (9) แบบสรุ ป การ
พิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม
ผู้ สู ง อายุ ) ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 (10) รายละเอี ย ดโครงการในลั ก ษณะบู ร ณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (11) แบบฟอร์มการ
จัดทําโครงการ/กิจกรรมแผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่ อ ขอตั้ งงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (12) แบบสรุป ข้ อ เสนอแผนงาน
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (13) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ กิจกรรม และ
งบประมาณในลั ก ษณะบู รณาการเชิงยุ ท ธศาสตร์ ประเด็ น การป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จริต และ
ประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (14) ข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ (15) สรุปงบบูรณาการในลักษณะแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงบประมาณ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการจั ด ทํ า งบประมาณในลั ก ษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันบั ณ ฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาและนําแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้
2.1 กระบวนการและการออกแบบกระบวนการ
2.2 กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน)
2.3 กระบวนการจัดทํางบประมาณในลักษณะบรูณาการเชิงยุทธศาสตร์
2.4 แนวคิดด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 กระบวนการและการออกแบบกระบวนการ
2.1.1 ความหมายของกระบวนการและการออกแบบกระบวนการ
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน (2556: 45) กระบวนการ หมายถึ ง ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ ที่ ค่ อ ย ๆ
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี ร ะบบระเบี ย บ ไปสู่ ผ ลอย่ า งหนึ่ ง เช่ น กรรมวิ ธี ห รื อ ลํ า ดั บ การกระทํ า
ซึ่งดําเนินต่อเนื่องกันไปจนสําเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง
สํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม (2558:
150) กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันโดยมีเจตจํานงเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือบริการ
ให้แก่ลูกค้า (ผู้รับบริการ) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยทั่วไปกระบวนการเป็นขั้นตอนหรือการ
กระทํ าที่ มี ลําดั บชัดเจน ซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหว่างการทํางานของคน เครื่องจักร เครื่องมือ
เทคนิค วัสดุและการปรับปรุง นอกจากนี้ แทบจะไม่มีกระบวนการใดที่สามารถดําเนินงานได้โดยลําพัง
ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งพิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ กั บ กระบวนการอื่ น ที่ ส่ ง ผลกระทบกั น ในบางสถานการณ์
กระบวนการอาจต้องดําเนินตามลําดับขั้นตอนที่กําหนดไว้เฉพาะเจาะจงอย่างเคร่งครัดตามเอกสารวิธี
ปฏิบัติการและข้อกําหนด (ที่อาจเป็นทางการ) รวมทั้งการวัดและขั้นตอนการควบคุมที่ชัดเจน
รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม (2551: 7) กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยง
กันเพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งมอบผลผลิตหรือบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกส่วนราชการ โดยทั่วไปกระบวนการประกอบด้วย คน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค และ
วัสดุ มาทํางานร่วมกันตามขั้นตอนที่กําหนดไว้
รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม (2551: 29) การออกแบบกระบวนการ หมายถึง การออกแบบ
ขั้นตอน อุปกรณ์ เครื่องมือ และแนวทางในการดําเนินการและวิธีการในการควบคุมกระบวนการเพื่อให้
ตอบสนองต่อข้อกําหนดของการออกแบบและวัตถุประสงค์ของกระบวนการ
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2.1.2 เครื่ อ งมื อ หรื อ เทคนิ ค ที่ นํ า มาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง กระบวนการ (สํ า นั ก บริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551: 144 - 147)
ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการ ประกอบด้วย
1) การควบคุมกระบวนการ (Process Control)
(1) กําหนดให้ ชัดเจนว่าอะไรคือผลลัพ ธ์ของกระบวนการที่ ต้องการควบคุ ม โดยทั่ วไป
มั ก จะได้ ม าจากมาตรฐานการให้ บ ริก ารของกระบวนการนั้ น ๆ หรื อมาจากความ
ต้องการและคาดหวังของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้น
(2) ออกแบบหรื อ ทบทวนขั้ น ตอนการทํ างานของกระบวนการที่ ได้ จ ากการออกแบบ
กระบวนการ (Process Design) พร้อมทั้งพิจารณาและกําหนดว่าในแต่ละขั้นตอนการ
ทํางานอะไรคือจุดควบคุมที่สําคัญในขั้นตอนนั้น (Control Point/Process Parameter)
(3) เมื่ อทราบจุดควบคุ ม หรือตัวแปรในแต่ล ะขั้ นตอนของกระบวนการแล้ว ต้องมีการ
กําหนดค่ามาตรฐานของจุดควบคุมดังกล่าวว่าต้องอยู่ในช่วงใด
(4) ดําเนินการเฝ้าติดตามและควบคุมให้จุดควบคุมหรือตัวแปรของกระบวนการดังกล่าว
อยู่ในค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ โดยในขั้นตอนนี้อาจนําหลักการทางสถิติเข้ามาช่วยใน
การควบคุมกระบวนการ เช่น Control Chart หรือการควบคุมกระบวนการทางสถิติ
(SPC, Statistical Process Control)
(5) ปรับปรุงจุดควบคุมหรือตัวแปรของกระบวนการพร้อมทั้งกําหนดค่ามาตรฐาน เพื่อให้
ผลลั พ ธ์ ข องการกระบวนการเป็ น ไปตามเป้ าหมายและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง
2) การออกแบบกระบวนการ การพัฒนาและการส่งมอบ (Process Design, Development
and Delivery)
(1) พิจารณาว่ากระบวนการนั้นส่งมอบผลลัพธ์ (Output) ไปให้ใคร เป็นลูกค้าภายในหรือ
ลูกค้าภายนอก หรือเป็นการส่งมอบให้กระบวนการถัดไป
(2) กําหนดให้ชัดเจนว่าเสียงของลูกค้า ความต้องการและคาดหวังของลูกค้าคืออะไร เพื่อ
กําหนด Output Specification ที่ชัดเจนของกระบวนการ
(3) ออกแบบกระบวนการเพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบบริการที่มีคุณลักษณะตรงตาม
Output Specification ที่ได้กําหนดไว้ โดยออกแบบให้สอดคล้องกับความสามารถ
และทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์กร
(4) ทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานของกระบวนการที่ได้ออกแบบมาว่าสามารถ
ปฏิบัติงานได้และให้ผลลัพธ์ตาม Output Specification ที่กําหนดไว้หรือไม่ ทั้ งใน
เชิ ง คุ ณ ภาพและปริ ม าณ พร้ อ มทั้ ง พิ จ ารณาออกแบบกระบวนการหรื อ ปรั บ ให้
เหมาะสม
3) การจัดทําข้อกําหนดของกระบวนการ (Process Requirements Determination)
(1) กําหนดกลุ่มผู้รบั บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการ
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(2) หาความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจใช้แนว
ทางการวิจัยตลาด การสํารวจความพึงพอใจ หรือข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
นโยบายของผู้บริหารองค์กร
(3) เปลี่ ย นความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ให้ เป็ น Output
Specification หรื อ ข้ อ กํ า หนดของกระบวนการ โดยควรคํ า นึ ง ถึ ง ใน 3 ด้ า น คื อ
คุณภาพ ต้นทุน และระยะเวลาส่งมอบ
(4) ยื น ยั น ความถู ก ต้ อ งของข้ อ กํ าหนดของกระบวนการกั บ กลุ่ ม ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ว่า
สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังหรือไม่
4) การปรับแต่งกระบวนงานให้ง่ายขึ้น (Work Simplification)
(1) คัดเลื อกกระบวนการที่ เหมาะสม พิ จารณาข้อกํ าหนดของกระบวนการ (Process
Requirements) และหาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(2) จัดทําผังการไหลของกระบวนการ (Process Flow Chart) เป็นขั้นตอน
(3) ทีมงานข้ามสายงาน ร่วมระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อร่วมกันพิจารณาขั้นตอนใน
กระบวนการ โดยพิจารณาจากผังการไหลของกระบวนการ (Process Flow Chart)
โดยพิจารณา 2 ทาง คือ
(3.1) การลดขั้ น ต อน พิ จารณ าว่ า ขั้ น ต อน ใดไม่ จํ า เป็ น (Unnecessary &
Redundant) ต้นทุ นสูง มีแนวโน้มที่ จะเกิดข้อผิดพลาด และมีความซับซ้อน
มากเกินไป โดยพิจารณาว่าถ้าไม่มีขั้นตอนดังกล่าวแล้ว กระบวนการยังสามารถ
ดํ าเนิ น ต่ อ ไปได้ ห รือไม่ ถ้ากระบวนการยังสามารถดําเนิ น การต่ อได้ โดยไม่ มี
ขั้นตอนดังกล่าว สามารถตัดขั้นตอนนั้นได้เลย
(3.2) การรวมขั้นตอน พิจารณาว่าขั้นตอนหลาย ๆ ขั้นตอน มีขั้นตอนใดสามารถรวม
เป็นขั้นตอนเดียวกันได้ เพื่อลดทรัพยากรและลดเวลา โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการ กระบวนการสามารถดําเนินการต่อไปได้ สามารถรวมขั้นตอนนั้น
ได้เลย
อนึ่ง ในการระดมสมองอาจะมีการใช้เครื่องมือ เช่น Affinity Diagram, Relationship
Diagram และ แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) เพื่อช่วยให้การพิจารณาง่ายขึ้น
(4) แก้ไขผังการไหลของกระบวนการใหม่
(5) การทดลองนําไปปฏิบัติ และประเมินผลการทดลองการปรับประบวนการดังกล่าว โดย
พิจารณาว่า จุดควบคุมหรือตัวแปรของกระบวนการ ยังอยู่ในค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้
หรือไม่ ถ้าไม่ให้ทีมงานกลับไปพิจารณาใหม่โดยการใช้ PDCA
5) การจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
แยกออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
(1) การปรับปรุงกระบวนงาน จะเริ่มต้นจากการการพิจารณาวิสัยทัศน์ขององค์กรว่ามี
ภาพอนาคตหรือปลายทางที่คาดหวังอย่างไร เมื่อได้วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้ว จึงกําหนด
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ หมายถึงแผนปฏิ บั ติห รือ วิธีก ารที่ จ ะสามารถไปถึงหรือ บรรลุ
วิสัยทัศน์ได้ จากนั้นจะต้องวิเคราะห์กระบวนงาน ในปัจจุบันของแต่ละยุทธศาสตร์
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และแต่ละกลยุทธ์ ว่ามีปัญหา อุปสรรค หรือโอกาสในการปรับปรุงมากน้อยเพียงใด
และคั ด เลื อ กกระบวนงานที่ จ ะทํ า การปรั บ ปรุ ง หรื อ ออกแบบกระบวนงานใหม่
ในขณะเดียวกันกระบวนงานใดที่ยังไม่เคยดําเนินการมาก่อนก็จะต้องนํามาออกแบบ
ใหม่ด้วย
(2) การพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากร ผลลัพธ์การดําเนินงานจะขึ้นอยู่กับผล
การปฏิ บัติงานของบุ คลากร ดังนั้น คุณ ลักษณะ และความรู้ความสามารถหรือขีด
ความสามารถ (Competency) ของข้าราชการแต่ละคน การกําหนดขีดความสามารถ
ของข้าราชการต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการให้ เกิดกับผลลัพธ์ขององค์กร
6) แนวคิด Lean Government
เป็ น แนวคิ ด หนึ่ งที่ ส ามารถนํ ามาใช้ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ างานของภาครั ฐ ได้ คื อ
แนวคิด Lean Government หรือแนวคิดที่ จะปรับปรุงและพัฒ นาระบบราชการให้มีประสิท ธิภาพ
เพิ่มขึ้น โดยลดความสูญเสีย ทั้งในส่วนของภาครัฐและประชาชน เพื่อให้เหลือแต่เนื้อแท้ในการทํางาน
แนวคิดของ Lean Government จะต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญ 3 ส่วน ซึ่งจะต้องมีน้ําหนักเท่า ๆ กัน
จึงจะถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่ง 3 องค์ประกอบที่สําคัญนั้น ได้แก่
(1) ประชาชน ได้รับประโยชน์สุข
(2) กระบวนงาน มีการลดความสูญเสียในการทํางาน
(3) ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยจะต้องเคารพในความเป็น
ปัจเจกบุคคล
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตามแนวคิดของ Lean Government จึงเป็นการทํางาน
ในสิ่งที่เป็นเนื้องานจริง ๆ โดยไม่เสียเวลาไปกับความสูญเสีย เพื่อให้เกิดเนื้องานเท่าเดิมในเวลาที่สั้นลง
หรือเกิดเนื้องานมากขึ้นในระยะเวลาเท่าเดิม รวมทั้งการได้เนื้องานมากขึ้นในเวลาที่สั้นลงความสูญเสีย
(Wastes) ที่มักจะเกิดขึ้นในการทํางาน แบ่งออกได้เป็น 8 ประการ โดยมีอยู่ 7 ประการที่เป็นเรื่องที่
สามารถหลีกเลี่ยง หรือปรับปรุงได้โดยการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือวิธีการทํางาน ได้แก่
(1) ความสูญเสียอันเนื่องมาจากการรองาน (Waiting) เป็นความสูญเสียในการอคอย หรือ
รองาน ซึ่งทําให้สูญเสียเวลาประสิทธิภาพในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน
(2) ความสูญ เสียเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายงาน (Transport) เป็นความสูญเสียในการ
เคลื่อนย้ายงานจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง ทั้งที่เกิดขึ้นด้วยความจําเป็น และด้วยความ
ไม่จําเป็น
(3) ความสูญเสียเนื่องมาจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (Defect) เป็นความสูญเสียจากการ
ปฏิบัติงานที่ผิดพลาด ส่งผลเสียต่องานที่ทําและทําให้ต้องนํามาแก้ไขใหม่
(4) ความสูญ เสียเนื่องมาจากการทํ างานซ้ําซ้อน (Over Processing) เป็นความสูญ เสีย
จากการทํ างานซ้ํ าซ้ อน ทํ าแล้ วทํ าอี ก ตรวจสอบแล้ วตรวจสอบอี ก ดั งนั้ น จึ งควร
ทํางานให้ถูกต้องตั้งแต่แรกเพื่อจะได้ไม่ต้องนํากลับมาทําใหม่
(5) ความสูญเสียเนื่องมาจากการเก็บงานไว้ทํา (Inventory) เป็นความสูญเสียจากการที่
ผู้ปฏิบัติงานเก็บงานไว้ทําในภายหลัง ซึ่งจะส่งผลเสียต่องาน ทําให้ไม่สามารถทํางานให้
เสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว
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(6) ความสูญ เสียเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็นของผู้ปฏิบัติงาน (Movement)
เป็นความสูญเสียที่เกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเคลื่อนไหว หรือเคลื่อนที่โดยเปล่า
ประโยชน์ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการจัดผังการทํางานใหม่
(7) ความสู ญ เสียอั น เนื่ อ งมาจากการทํ างานมากเกิน ไป (Over Producing) เป็ น ความ
สูญ เสียที่เกิดจากการทํางานมากเกินไป โดยงานที่ทํามากนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
เช่น การทํางานนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ ในขณะที่งานที่ตนเองรับผิดชอบยังรอ
ให้ ทํ า อยู่ ถื อ เป็ น การทํ า งานที่ ม ากเกิ น ความจํ า เป็ น และไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์
ซึ่งจะต้องมีการศึกษาการแบ่งภาระงานให้เกิดความสมดุล
(8) ความสู ญ เสี ยที่ เกิ ด จากพฤติ ก รรมและอุ ป นิ สั ย ที่ ไม่ ได้ เพิ่ ม คุ ณ ค่ าให้ กั บ การทํ างาน
ซึ่งได้แก่ การไม่แสดงความคิดเห็น การเกรงใจ และการวางเฉย ที่เกิดขึ้นในการทํางาน
อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคน ซึ่งเป็นเรื่องที่
ละเอี ย ดอ่ อ น และควบคุ ม ได้ ย าก จึ งไม่ ค วรไปยุ่ งกั บ ความสู ญ เสี ย นี้ และหั น ไปให้
ความสําคัญกับการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการที่กล่าวมาแล้วแทน
2.1.3 วิธีการหรือแนวทางการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน

ภาพที่ 2.1 แสดงแนวทางการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน
แนวทางการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน ได้แก่
(1) การควบรวมงาน เพื่อลดขั้นตอนการประสานงาน หรือลดความซ้ําซ้อนของงาน และ
สร้างความถูกต้องในการทํางาน รวมทั้งการสร้างความเชี่ยวชาญในการทํางาน
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(2) การสร้างทักษะใหม่ โดยการปรับทักษะในการทํางานจากแบบ Functional เป็นแบบ
Process สร้างศักยภาพในการดําเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน สร้างทักษะ
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
(3) การกระจายงาน การเก็บข้อมูลที่แหล่งที่มา การกระจายความเสี่ยง ลดความซ้ําซ้อน
ในการทํางาน และกระจายอํานาจในการตัดสินใจ
(4) การรวมการทํ างานสู่ ศู น ย์ ก ลาง โดยทํ าให้ Workload สม่ํ าเสมอ สร้ างศู น ย์ ก ลาง
พนักงานที่มีทักษะความสามารถ
(5) ลดความซับซ้อนของกระบวนงาน โดยการเพิ่มการประสานงาน และลดขั้นตอนในการ
ดําเนินงาน
(6) การใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ Automate การทํ างาน เพิ่ ม ประสิท ธิผ ลในการ
ทํางานทําให้ข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
(7) การประเมินผลที่ดี การทําให้ผลตอบแทนการทํางานมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายใน
การทํางาน การให้รางวัลกับผลการดําเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย วัด Outputs และ
Inputs ในการทํางาน
(8) การลด Management Layers สร้างความรวดเร็วในการตัดสินใจ ประสิทธิภาพการ
สื่ อ สารองค์ ก ร เพิ่ ม ความรั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งานระดั บ ล่ า ง และเพิ่ ม Spans of
Control
(9) Outsourcing โดย Outsource งานที่ไม่ใช่งานหลัก การลดค่าใช้จ่าย และปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการ
(10) การจัดสรรทรัพยากร ไปยังที่ที่มีความต้องการ และการจับคู่คนกับงานที่เหมาะสม

2.2 กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน)
2.2.1 ความหมายและความสําคัญของงบประมาณ
1) ความหมายของงบประมาณ
ความหมายดั้งเดิมคําว่า “งบประมาณ” ซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คําว่า “budget” มาจาก
ภาษาฝรั่งเศส โบราณว่า “bougette” รากศัพท์เดิม หมายถึง กระเป๋า หรือถุงของรัฐบาล ซึ่งเสนาบดี
คลัง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) ของกษัตริย์ใช้บรรจุเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงความต้องการของ
ประเทศและทรัพยากรที่มีอยู่ และในปัจจุบัน คําว่า “งบประมาณ” มีความหมายแตกต่างกันไปตาม
เวลา สถานการณ์ และลักษณะงบประมาณ โดยทั่วไปจะมองในรูปของตัวเลขเป็นส่วนใหญ่ รัฐบาลถือว่า
งบประมาณเป็ น ส่ ว นสํ า คั ญ ของการดํ า เนิ น งานตามเป้ า หมายอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด กว่ า องค์ ก ารธุ ร กิ จ
ภาคเอกชนอื่น ๆ ด้วยความจําเป็นที่กล่าวมา งบประมาณจึงเป็นเครื่องมือสําคัญ ที่จะนําองค์การไป
เผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้รัดกุม รวบรัด ทันต่อเหตุการณ์เข้าถึงเป้าหมายที่กําหนดไว้ได้เร็วยิ่งขึ้น
ดังนั้นนักวิชาการ ซึ่งมีมุมมองต่างกันออกไป ได้ให้ความหมายของงบประมาณ ดังนี้
อิ น สอน บั ว เขี ย ว (2537: 164-167) ได้ นิ ย ามคํ าว่า งบประมาณ หมายถึ ง แผนการ
ดําเนินงานของกิจการใดกิจการหนึ่งที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับระยะเวลาใดเวลาหนึ่งใน
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อนาคต งบประมาณเป็นการวางแผน การจัดหา และการใช้ท รัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด แต่เกิด
ผลประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งตามปกติกําหนดแผนดังกล่าวออกเป็นตัวเลข เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
ดําเนินงานได้ผลสําเร็จตามเป้าหมาย
นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ (2544: 17) ได้นิยามคําว่า งบประมาณ หมายถึง การวางแผน
การบริ ห ารของรัฐ บาลโดยแสดงถึ งกิ จกรรมโครงการที่ จ ะจั ด ทํ าและหน่ วยงานที่ รับ ผิ ด ชอบ มี ก าร
ประมาณค่ า ใช้ จ่ า ย และที่ ม าของรายได้ เพื่ อ การใช้ จ่ า ยนั้ น ๆ ตามระยะเวลาที่ แ น่ น อนที่ เรี ย กว่ า
ปีงบประมาณ และเป็นแผนบริหารที่ฝ่ายบริหารจัดทําขึ้นเพื่อเสนอขออนุมัติจากรัฐสภา
อารีลักษณ์ พงษ์โสภา (2545: 12) ได้นิยามคําว่า งบประมาณ หมายถึง แผนที่จัดทําขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือที่แสดงถึงนโยบายของผู้บริหารในการดําเนินงานและควบคุมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
อรัญ ธรรมโน (2548: 48) ได้นิยามคําว่า งบประมาณ หมายถึง แผนการด้านรายจ่าย
การหารายได้โดยกําหนดเป็นแผนประจําปี
สรุปความหมายของงบประมาณ หมายถึง การกําหนดแผนการใช้จ่ายเงินหรือประมาณ
การ รายรับ-รายจ่ายล่วงหน้า การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งแสดงใน
รูปตัวเงินมีระยะเวลากําหนดที่แน่นอน โดยแสดงกิจกรรมหรือโครงการที่จะปฏิบัติ ซึ่งแผนนี้จะรวมถึง
การกะประมาณ บริการ กิจกรรม/ โครงการ และค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จําเป็นในการสนับสนุน
การดําเนินงานให้บรรลุตามแผน
2) ความสําคัญของงบประมาณ (เอกสารสํานักนโยบายและแผนงบประมาณ สํานัก
งบประมาณ, ม.ป.ป.: 23 - 27) ถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการควบคุมต้นทุนโครงการ ตลอดจนแผนงาน
ตั้งแต่ในระดับโครงการจนถึงการบริหารจัดการบริษัท และใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร ทําให้มี
ประสิทธิภาพในการวางแผนทางการเงินเนื่องจากเป็นแผนงานที่แสดงออกในลักษณะเชิงปริมาณที่
เกิดขึ้นในเวลาที่กําหนด เช่น รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือ รายปี โดยทั่วไปงบประมาณจะ
จัดทําขึ้นปีละครั้ง จึงเรียกว่า งบประมาณประจําปี โดยปีงบประมาณมักจะเป็นไปตามรอบบัญชีของ
บริษัท เช่น เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม เป็นต้น ส่วนของภาครัฐจะเริ่ม
ปีงบประมาณในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป งบประมาณ
จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดําเนินงานทางธุรกิจ
นอกจากนี้ยังสามารถนํางบประมาณไปใช้ในการควบคุมแผนงานก็จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างดี
3) กระบวนการงบประมาณแผ่ น ดิ น (Budget Process) หรือวิธีก ารงบประมาณ
(Budget Procedure) เป็นกระบวนการที่มีลําดับขั้นตอนเกี่ยวกับการกําหนดแผนความต้องการในการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี เริ่มตั้งแต่การทบทวนผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา การ
จัดทํากรอบวงเงินในระดับมหภาค การเสนอของบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ไปจนถึงขั้นที่
รัฐบาลแถลงรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีต่อรัฐสภาเพื่อเสนอรัฐสภาพิจารณาอนุมัติและตราเป็น
พระราชบัญญัติประกาศเป็นกฎหมายใช้เป็นกรอบในการบริหารและติดตามประเมินผลงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี กระบวนการงบประมาณประกอบด้วยขั้นตอนหลักที่สําคัญดังต่อไปนี้
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3.1) การจัดเตรียมงบประมาณ (Budget Preparation)
เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการงบประมาณ ซึ่งฝ่ายบริหาร คือ รัฐบาลมีหน้าที่ใน
การเสนองบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อพิจารณาอนุมัติในทางปฏิบัติผู้มีบทบาทใน
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายโดยตรง ได้แก่ ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้ใช้
งบประมาณ และสํ า นั ก งบประมาณ สํ า นั ก งบประมาณมี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการวิ เคราะห์ คํ า ขอตั้ ง
งบประมาณรายจ่ า ยของส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ และจั ด ทํ า เป็ น ร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและ
เสนอต่อรัฐสภาต่อไป
การจั ดเตรี ยมงบประมาณประกอบด้ วยกระบวนการสํ าคั ญ 3 ประการ คื อ การ
ทบทวนงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ และการจัดทํางบประมาณ
(1) การทบทวนงบประมาณ (Budget Revision)
การทบทวนงบประมาณ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวางกรอบในการปรับเปลี่ยนบทบาท
ภารกิจ และแผนดําเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับลําดับความสําคัญทางนโยบาย ศักยภาพของ
หน่วยงาน และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
การทบทวนงบประมาณจะให้ความสําคัญกับองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
- ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
- ความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานที่รับนโยบายไปปฏิบัติ
- กฎหมายรองรับและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
- นโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาลใหม่ที่รัฐบาลประกาศในปีที่
ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
- แนวโน้มและสถิติย้อนหลังของวงเงินที่ได้รับจัดสรร
(2) การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning)
การวางแผนงบประมาณ เป็ น การสร้างความเชื่ อ มโยงของเศรษฐกิ จในภาพรวม
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน เพื่อกําหนดเป็นนโยบายงบประมาณ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี และยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(3) การจัดทํางบประมาณ (Budget Formulation)
สํ า นั ก งบประมาณจะนํ า เสนอปฏิ ทิ น งบประมาณเพื่ อ ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี ให้ ค วาม
เห็นชอบและแจ้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ และวงเงิน งบประมาณรายจ่ายประจํ าปี แ ล้ ว สํ านั ก งบประมาณจะมี ห นั งสื อ แจ้ งแนว
ทางการดําเนินงานในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
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ในส่วนของหน่วยงาน เมื่อกระทรวงได้รับปฏิทินงบประมาณและคู่มือจัดทําคําขอ
จากสํานักงบประมาณแล้ว กระทรวงจะแจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัด เพื่อจัดทําคําของบประมาณส่งให้
สํานักงบประมาณพิจารณา และจัดทําเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พร้อมทั้ง
เอกสารงบประมาณเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและนําเสนอต่อรัฐสภา
เป็ น เวลาอย่ า งน้ อ ย 2 เดื อ น ก่ อ นวั น เริ่ ม ปี ง บประมาณนั้ น ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นมาตรา 15 ของ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สํ า หรั บ เอกสารงบประมาณที่ นํ า เสนอต่ อ รั ฐ สภาตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก าร
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กําหนดให้รัฐบาลเสนอคําแถลงของนายกรัฐมนตรี พร้อม
ด้วยข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ฐานะการเงินการคลังของประเทศ รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบปีปัจจุบัน
ปี ที่ ข อตั้ งงบประมาณรายจ่ ายและปี ที่ ล่ วงมาแล้ ว หนี้ ข องรั ฐ บาลที่ มี อ ยู่ แ ละที่ จ ะขอกู้ ใหม่ เป็ น ต้ น
ซึ่ งโดยทั่ ว ไปจะนํ า เสนอร่ างพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี พร้ อ มเอกสารประกอบ
ประมาณจํานวน 12 เล่ม และเรียกเอกสารฉบับนี้ว่าเอกสารงบประมาณ (Budget Document)
3.2) การอนุมัติงบประมาณ (Budget Adoption)
การอนุมัติงบประมาณ หมายถึง การพิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบงบประมาณซึ่งฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเสนอต่อฝ่ายนิติ
บัญญัติหรือรัฐสภา ซึ่งประกอบด้วย 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา โดยร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี จะผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรก่อน 3 วาระ แล้วจึงเสนอ
วุฒิสภาพิจารณาก่อนนําทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้
เป็นกฎหมายต่อไป
กระบวนการอนุ มั ติ ง บประมาณจะเริ่ ม ขึ้ น ภายหลั ง จากที่ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ผ่ านการพิ จารณาโดยคณะรัฐมนตรีแ ล้ว สํ านั กงบประมาณจะเตรียม
เอกสารงบประมาณเพื่ อ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี เสนอต่ อ รั ฐ สภาเพื่ อ พิ จ ารณา ซึ่ ง การพิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย 3 วาระ
วาระที่ 1 เป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจํารวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
วาระที่ 2 เป็นการพิจารณาในขั้นกรรมาธิการ และการพิ จารณาเต็มสภาเรียงตาม
มาตรา
วาระที่ 3 เป็นการพิจารณาอนุมัติ และประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป
วุฒิสภาจะดําเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดย
ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีเช่นเดียวกัน และ
ต้องพิจารณาให้ความ “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมาถึงวุฒิสภา ทั้งนี้เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ขยาย
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เวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ หากวุฒิสภาไม่สามารถพิจารณาให้เสร็จภายในกําหนดเวลา ให้ถือว่าวุฒิสภา
ได้ให้ความเห็นชอบตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น
หากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ได้รับการเห็นชอบจากวุฒิสภา
แล้ ว นายกรั ฐ มนตรี จ ะนํ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ขึ้ น ทู ล เกล้ าถวายเพื่ อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
3.3) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution)
เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับแล้ว
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้ใช้งบประมาณ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้อง
กับ เป้ าหมายการให้ บ ริการกระทรวง ผลผลิ ต/โครงการ ตามวงเงิน งบประมาณรายจ่ายที่ ระบุ ไว้ใน
เอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งการบริหารงบประมาณเกี่ยวข้องกับ
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และการกันเงินเหลื่อมปี
3.4) การติดตามประเมินผลงบประมาณ (Budget Monitoring and Evaluation)
การติดตามประเมินผลงบประมาณจะหมายรวมถึง ขั้นตอนการควบคุมติดตามการ
ปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการ ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี และตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานของ
หน่วยงานที่ผ่านมา
2.2.2 นโยบายงบประมาณและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (สํานักงบประมาณ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2560: 5 - 11)
การจัดทํางบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลให้ประสบ
ผลสํ าเร็จ และเกิ ด ผลอย่างเป็ น รูป ธรรม โดยมุ่ งเน้ น การวางรากฐานประเทศอย่ างยั่งยื น ในลั กษณะ
บู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ แ ละเชิ ง พื้ น ที่ ด้ ว ยการเร่ ง เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ ลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและการเสริม สร้างศั กยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ก่ อให้ เกิ ดการพั ฒ นาอย่ างสมดุล ทั้ งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดทํา
ขึ้นโดยให้ความสําคัญกับความสอดคล้องและการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของร่าง
กรอบยุท ธศาสตร์ชาติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความต่ อ เนื่ อ งในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประชาชน และ
ประเทศชาติอย่างแท้จริง และยังคงยึดหลักสาระสําคัญ 2 ประการ คือ
ประการที่ ห นึ่ ง น้ อ มนํ า “ปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง” ในพระบาทสมเด็ จพระ
ปรมิ น ทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ที่ได้พ ระราชทานไว้ให้แ ก่ประชาชนชาวไทย มาเป็ นแนวทางในการ
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กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณที่สมเหตุสมผล พอประมาณ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกมิติ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประการที่สอง ดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญ ญัติ
แห่งชาติในการพัฒนาประเทศ และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ควบคู่กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.
2558 – 2564)
โดยกําหนดนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่สําคัญสรุปได้ ดังนี้
(1) ปฏิรูปการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงการ
จําแนกงบประมาณเป็ น 6 กลุ่ ม เพื่ อแสดงถึงค่าใช้จ่ายในแต่ ล ะกลุ่ ม ให้ ชัด เจนยิ่งขึ้น ประกอบด้ วย
งบประมาณรายจ่ ายงบกลาง กลุ่ ม งบประมาณรายจ่ ายบุ ค ลากรภาครัฐ กลุ่ ม งบประมาณรายจ่ าย
กระทรวง/ หน่ วยงาน (Function) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) กลุ่มงบประมาณ
รายจ่ายพื้ นที่ (Area) และกลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ เพื่ อให้ สามารถจัดสรร
งบประมาณ ตามลําดับความสําคัญของแต่ละกลุ่มงบประมาณรายจ่าย มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ
(2) การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี จํานวน 29 เรื่อง โดยจัดไว้ในกลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
จํานวน 26 เรื่อง และกลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ จํานวน 3 เรื่อง โดยให้ความสําคัญกับการบูรณา
การภารกิจและงบประมาณ 3 มิติ โดยมิติยุทธศาสตร์ และมิติกระทรวง/ หน่วยงาน บูรณาการร่วมกับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
ในระดั บ พื้ น ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประชาชน และสามารถใช้ งบประมาณเป็ น
เครื่องมือสํ าคั ญ ในการขับ เคลื่ อนนโยบายของรัฐ บาลให้ เกิด ผลเป็ น รูปธรรม เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการ
ปฏิบัติงานและประหยัดงบประมาณ
(3) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํางบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน โดยให้ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่มีเงินรายได้และเงินสะสมคงเหลือ พิจารณานําเงินดังกล่าวมา
ใช้ดําเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือในการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับการพิจารณาทบทวนเพื่อชะลอ ปรับ
ลด หรือยกเลิกการดําเนินภารกิจที่มีความสําคัญในระดับต่ํา หรือหมดความจําเป็น หรือไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน หรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเป็น เพื่อนํางบประมาณ
ดังกล่าวไปจัดทําภารกิจที่มีความสําคัญเร่งด่วน มีความคุ้มค่าและมีความพร้อมในการดําเนินงานโดย
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 6
ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดําเนินการภาครัฐ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
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4) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ําและสร้างการเติบโต
จากภายใน
5) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการจั ด การน้ํ าและสร้างการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
7) รายการค่าดําเนินการภาครัฐ
2.2.3 กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 - 2562 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน กล่าวคือ ภายในสถาบันจะต้องมีการดําเนินการระหว่างกอง
แผนงานซึ่งเป็ น หน่ วยงานกลางที่ รับ ผิดชอบกับ หน่ วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบั น ในการจั ดทํ าคําขอ
งบประมาณภาพรวมของสถาบัน และกองแผนงานจะต้องประสานกับหน่วยงานภายนอก คือ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงบประมาณ (สงป.) เพื่อจัดส่งคําของบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของสถาบัน ตลอดจนข้อมูลประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) นโยบายสําคัญของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์กระทรวง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 สํ า นั ก งบประมาณได้ มี ก ารปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับสถาบัน คือ
1) แผนงานบุ ค ลากรภาครัฐ เป็ นแผนงานที่ แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ บุ คลากรภาครัฐที่
กําหนดไว้ ได้แก่
(1) งบบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว
(2) งบดําเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน (ตามสิทธิ)
(3) งบเงินอุดหนุน เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2) แผนงานพื้นฐาน เป็นแผนงานที่ดําเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจํา
ตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงานนั้น ๆ หากหยุดดําเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการ
สาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง เป็นการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานและดําเนินการเป็นประจําทุกปี โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถใน
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้แก่
(1) งบดําเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(2) งบลงทุน เช่น ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(3) งบเงินอุดหนุน เช่น เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ
(4) งบรายจ่ายอื่น เช่น เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ
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3) แผนงานบูรณาการ เป็นแผนงานที่ดําเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือยุทธศาสตร์สําคัญที่คณะรัฐมนตรีกําหนดเชิง
นโยบาย และกําหนดให้จัดทํางบประมาณเป็นลักษณะ Project based โดยมีหน่วยงานรับงบประมาณ
ตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไปร่วมกันวางแผน กําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ําซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 29 แผนงานบูรณาการ
ได้แก่
(1) แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
(2) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(3) แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
(4) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
(5) แผนงานบูรณาการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศ
(6) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
(7) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
(8) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร
(9) แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(10) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(11) แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(12) แผนงานบู ร ณาการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ให้ กั บ เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ
(13) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
(14) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
(15) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
(16) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
(17) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(18) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
(19) แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
(20) แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
(21) แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทํากิน
(22) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
(23) แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
(24) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
(25) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(26) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

19

(27) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(28) แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
(29) แผนงานบูรณาการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ
สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งแนวทางการจัดทํางบประมาณตามแผนงานบูรณาการ
เริ่มมีความชัดเจนและกําหนดให้ส่วนราชการเริ่มดําเนินงานในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี
แผนงานบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจํานวน 24 แผนงานบูรณาการ ได้แก่
(1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(2) แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
(3) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
(4) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
(5) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬาและวัฒนธรรม
(6) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
(7) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสู่สากล
(8) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(9) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(10) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
(11) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
(12) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
(13) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
(14) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(15) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า
เทียม และทั่วถึง
(16) แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
(17) แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
(18) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
(19) แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม
(20) แผนงานบู รณาการส่ งเสริ ม การกระจายอํ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
(21) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
(22) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(23) แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
(24) แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งนี้ กลุ่มงานงบประมาณ กองแผนงาน จะต้องดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย
(งบประมาณแผ่นดิน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีขั้นตอนสําคัญสรุปได้ ดังนี้
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(1) แจ้งให้หน่วยงานจัดทําโครงการตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (นโยบายของ
รัฐบาล) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทําการรวบรวม/วิเคราะห์ เพื่อจัดทํ าเป็ นข้อมูลภาพรวม
โครงการตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน เสนอผู้บริหารเห็นชอบ และส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวบรวมเพื่อนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความ
เห็นชอบ เมื่อเห็นชอบแล้วให้ส่งหน่วยงานเจ้าภาพในการขอรับการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานเจ้าภาพ
(2) แจ้งให้หน่วยงานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ทําการรวบรวม/
วิเคราะห์ เพื่อจัดทําข้อเสนองบประมาณรายจ่ายเบื้องต้น (Pre-Ceiling) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ภาพรวมของสถาบั น และประมาณการรายจ่ า ยล่ ว งหน้ า ระยะปานกลาง 3 ปี (MTEF) คื อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 เสนอผู้บริหารเห็นชอบ และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงบประมาณ (สงป.)
(3) แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนแผนเป้าหมายตัวชี้วัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562-2565 ในส่วนของแผนนักศึกษา แผนบริการวิชาการ และแผนวิจัย ทําการรวบรวม/ วิเคราะห์
เพื่อจัดทําแผนเป้าหมายตัวชี้วัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ภาพรวมของสถาบัน เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน
(4) จัดทํากรอบวงเงินคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน (ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี) ที่ มีความสอดคล้องกั บยุท ธศาสตร์การจั ดสรรงบประมาณ และแผนปฏิ บัติราชการ
ประจําปีของสถาบัน และจัดทําแผนเป้าหมายตัวชี้วัดภาพรวมของสถาบัน (แผนนักศึกษา แผนวิจัย และ
แผนบริการวิชาการ) ประมาณการรายได้ กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)
และข้อมู ลประกอบการพิ จารณาตามแบบฟอร์ม ต่าง ๆ ที่ กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุด มศึ ก ษา (สกอ.) และสํ านั ก งบประมาณ (สงป.) เสนอผู้ บ ริห ารเห็ น ชอบ และนํ าส่ งให้ สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงบประมาณ (สงป.)
(5) ทํ าการปรับ ปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย และแปรญั ตติงบประมาณ ตาม
หลักเกณฑ์ของ สํานักงบประมาณ (สงป.)
(6) จัดทํารายละเอียดงบประมาณ และข้อมูลต่าง ๆ ของสถาบัน เพื่อใช้ประกอบในการ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบั ญ ญั ติงบประมาณ
รายจ่ า ยประจํ า ปี ด้ า นต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ด้ า นครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ด้ า นฝึ ก อบรม สั ม มนา
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างที่ปรึกษา และการวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บูรณาการ ด้านอุดมศึกษา ด้านการศึกษา และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดทํา
ข้อมูล อื่น ๆ ตามที่ สํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.) และสํานั กงบประมาณ (สงป.)
กําหนด และเข้าร่วมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(7) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อลงพระปรมาภิไธย ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย
ต่ อ ไป และกองแผนงานจะจั ด ทํ า เอกสารงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
มอบให้แก่หน่วยงานเพื่อใช้ประกอบในการบริหารงบประมาณ
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โดยมีภาพสรุปกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ตามภาพที่
2.2 และกระบวนการจัดทํา/พิจารณา งบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามภาพที่ 2.3
ให้ความสําคัญกับการดําเนินงาน ที่สอดคล้องกับ
(1) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
(2) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
(3) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564)
(4) นโยบายสําคัญของรัฐบาล

คําของบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จําแนกเป็น 5 กลุ่ม)

FUNCTION
ภารกิจพืน้ ฐาน
แผนบุคลากร
(ค่ าใช้ จ่ายบุคลากร)
แผนพืน้ ฐาน
(ภารกิจปกติ)

AGENDA
ภารกิจยุทธศาสตร์/
งป.บูรณาการฯ

AREA
ภารกิจพื้นที่
(จังหวัด)

แผนงานบูรณาการ
(งบประมาณบูรณาการ)

ภาพที่ 2.2 กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน)

งบกลาง
(ฉุกเฉินจําเป็น/
เร่งด่วน)

ชดใช้ เงินกู้
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ทิศทางยุทธศาสตร์ประเทศ

สถาบันจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน

สถาบันถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันลงสู่หน่วยงาน
หน่วยงานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสถาบัน พิจารณาจัดสรรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
นําเสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ (ที่ประชุม ทคอ.) พิจารณาเห็นชอบ
นําเสนอที่ประชุมสภาสถาบัน พิจารณาอนุมัติ
ส่งเอกสารงบประมาณ ให้กองคลังและพัสดุ/ หน่วยงาน เพื่อใช้ในการบริหาร
ป

ภาพที่ 2.3 กระบวนการจัดทํา/พิจารณา งบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2.3 กระบวนการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
1) การบูรณาการ
ความหมายของการบูรณาการ
พจนานุกรมได้ให้ความหมายคําว่า “บูรณาการ” คือ การรวมสิ่งต่าง ๆ ไว้ด้วยกันเพื่อให้
เกิดการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด หรือทําให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดหรือระบบ (Collins Cobuild English
Language Dictionary, 1990) และพจนานุกรมอีกฉบับได้ให้ความหมายว่า “การบูรณาการ” หมายถึง
การก่อรูป การประสาน หรือการรวมกันเพื่อช่วยในการทํางาน หรือการรวมกับสิ่งอื่น หรือการรวมกับ
หน่วยที่ใหญ่กว่า (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, n.p.; Persson, 2004)
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พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) (B.E.2540) ได้แปลคําว่า “Integration” หมายถึง “การ
ทําให้สมบูรณ์” โดยมองว่า สภาวะการบูรณาการเป็นการพิจารณาสรรพสิ่งในลักษณะองค์รวม (holistic
view) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยสามประการ คือ ประการแรก หน่วยย่อยหรือองค์ประกอบ ประการที่
สอง ความสัมพันธ์ของหน่วยย่อยซึ่งเชื่อมโยงอิงอาศัยซึ่งกันและกัน ประการที่สาม ความครบถ้วนเต็ม
บริบูรณ์ที่เกิดจากการรวมตัวกันของหน่วยย่อยอย่างประสานสัมพันธ์และกลมกลืนกันอย่างสมดุล ดังนั้น
สภาวะที่ต้องการ (desired state) ของการบูรณาการตามแนวคิดของพระธรรมปิฎก คือ ความพอดี
และความสมดุลขององค์รวมภายหลังจากการรวมตัว องค์รวมนั้นต้องมีชีวิตชีวาหรือดําเนินไปได้ด้วยดี
และองค์ ร วมนั้ น เกิ ด มี ภ าวะและคุ ณ สมบั ติ ข องมั น เองที่ แ ยกต่ า งหากจากภาวะและคุ ณ สมบั ติ ข อง
องค์ประกอบหรือหน่วยย่อยทั้งหลาย
แนวคิดของการบูรณาการ
ปั ญ หาวิ ก ฤติ ก ารประสานงาน (Coordination Crisis) เป็ น อุ ป สรรคสํ า คั ญ ต่ อ การ
วางแผน และการปฏิบัติงานในหลาย ๆ องค์การที่ต้องเกี่ยวข้องกับองค์การอื่นในกิ จกรรมเดียวกัน
และในเวลาพร้อม ๆ กัน ผู้บริหารในภาครัฐต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการบริหารงาน
ข้ามองค์การ และบางครั้งยังต้องบริหารงานในราชการบริหารแผ่นดินในต่างระดับกันด้วย (ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) รวมทั้งจะต้องทํางานร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอีกด้วย
ต่อมาประเด็นนี้ได้พัฒนาเป็นแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Interorganizational
Relations) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมโยง (Connections) การแข่งขัน และการอาศัยซึ่งกันและ
กัน (Interdependence) โดยแนวคิดนี้จะช่วยอธิบายเรื่องเจ้าภาพหลักที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
สิน ค้ าสาธารณะ ขอบเขตของการบริห ารรัฐ กิ จ รวมทั้ งโครงสร้างการบริห ารเพื่ อ จะเสนอประเด็ น
นโยบายที่ มี ค วามสํ าคั ญ (Cooper et al., 1998) ตามแนวคิ ด นี้ ได้ พ ยายามทํ าให้ ห น่ วยงานของรั ฐ
ประสานและร่วมมือกันทํางานให้สอดคล้องกัน เพื่อลดความซ้ําซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยจะต้องมี
การมี ส่ ว นร่วมของประชาชนในกระบวนการทํ างานของภาครัฐ ด้ วย สํ าหรับ โครงสร้างการบริห าร
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐอาจเกิดจากความสมัครใจของหน่วยงาน หรือการบังคับหรือเป็น
เรื่ อ งนโยบาย อาจเป็ น ในรูป ของข้ อ ตกลงหรื อ การแต่ งตั้ งในรูป คณะกรรมการหรือ คณะทํ างาน มี
กฎหมายที่เป็ น มาตรฐานรองรับ เช่น ในประเทศแอฟริกาใต้ ที่ ได้ ออกพระราชบั ญ ญั ติว่าด้ วยกรอบ
ส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นกลไกแก้ปัญหาความขัดแย้ง และ
เพื่อสร้างรัฐบาลที่มีความแน่นแฟ้น
สํ า หรั บ แนวคิ ด การบริ ห ารงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบู ร ณาการ ในส่ ว นนี้ จ ะ
เปรียบเทียบแนวทางแบบราชการ (government approach) หรือแนวคิดดั้งเดิมในการบริหารงาน
ภาครั ฐ (Traditional Theories of Bureaucratic Administration) (John et al., 1994; Kickert,
1997) กับแนวทางการบริหารจัดการ (Governance approach) (Pierre & Peters, 2000)
การบริห ารงานตามแนวทางแบบราชการเป็ น การบริ ห ารจากบนลงล่ าง (Top-Down
Approach) มีการใช้กฎระเบียบในการควบคุมและจัดระเบียบพฤติกรรมของบุคลากรและสถาบัน การ
ทํางานอาศัยโครงสร้างแบบราชการเป็นหลัก ซึ่งเป็นการแบ่งโครงสร้างตามหลักการแบ่งตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ (Functional Classification) หรือตามภารกิจที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ โดยรับ
คําสั่งจากผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้างแต่ละส่วนราชการจะรับผิดชอบในการผลิต/จัดหาผลผลิตตาม
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ภารกิจของตนเป็ น หลั ก แม้ ว่าข้ อดี ของโครงสร้างของระบบราชการจะมีห ลายประการ เช่ น การมี
เอกภาพการบังคับบัญชา การใช้หลักการแบ่งงานกันทํา ทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความชํานาญเฉพาะด้าน
มีความชัดเจนในการบังคับบัญชาสั่งงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน อย่างไรก็ตาม ข้อจํากัดของ
โครงสร้างแบบราชการ คือ การใช้หลักแบ่งงานกันทํา มีผลทําให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งแต่การทํางานเฉพาะ
หน้าที่ของตนเองเท่านั้น ละเลยการประสานงานกับหน่วยงานอื่น จนหลายครั้งเกิดปัญหาวิกฤติของการ
ประสานงาน และทํ า ให้ ก ารดํ า เนิ น งานที่ อ าศั ย หน่ ว ยงานจํ า นวนมากมาร่ ว มมื อ กั น ไม่ บ รรลุ ผ ล
จากข้อจํากัดของแนวทางแบบราชการทําให้มีการตระหนักถึงความสําคัญของการบูรณาการมากขึ้น
โดยเฉพาะในกรณี ที่ รั ฐ บาลมี น โยบายที่ สํ าคั ญ ซึ่ งหน่ ว ยงานไม่ ส ามารถดํ า เนิ น ภารกิ จ ได้ โดยลํ าพั ง
จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นในกระทรวงเดียวกันหรือต่างกระทรวงหรือกับภาคส่วน
อื่น หากมีปัญหาเรื่องการประสานงานย่อมเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุผล การบูรณาการข้ามหน่วยงาน
จึงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาวิธีหนึ่งที่จะช่วยทําให้การดําเนินงานตามภารกิจดังกล่าวลุล่วงไปได้
แนวทางการบริหารจัดการเป็นแนวทางการบริหารงานภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลง จาก
เดิม คือ จากการใช้อํานาจครอบงํามาเป็นการสร้างเสริมพลัง (Empowerment) (Pierre & Peters,
2000) ซึ่ งถื อ เป็ น การเปลี่ ย นแปลงจากแนวทางแบบราชการมาเป็ น รัฐ บาลที่ เน้ น การประสานงาน
เชื่อมโยง (Joined-up Government) แนวทางการบริหารจัดการเป็นแนวทางที่มองความสัมพันธ์ของ
สั ง คมมี ค วามซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น ในลั ก ษณะเป็ น เครื อ ข่ า ยมากกว่ า สายการบั ง คั บ บั ญ ชา (NetworkOriented Polity) และมีอิทธิพลต่อกระบวนการกําหนดนโยบาย (Bache, 2003) โดยบทบาทของรัฐ
จะเปลี่ยนไปจากผู้กําหนดนโยบายมาเป็นผู้สนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วม
กําหนดนโยบาย (Sloat, 2002) บทบาทของรัฐบาลเน้นในด้านการประสานงานและการกํากับดูแล
(Coordination and Steering) มากกว่า
แนวคิดของการบูรณาการอิงกับทฤษฎีระบบ (Systems Theory) ระบบประกอบด้วย
ส่วนย่อยต่างๆ ที่ทํางานด้วยกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน เมื่อระบบได้รับการกําหนดแล้ว ลําดับ
ต่อไป คือ การวิเคราะห์หน้าที่เพื่อจะแบ่งระบบทั้งหมดเป็นส่วนย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะทําความ
เข้าใจเพื่อสร้างและจัดการกับระบบการบูรณาการ โดยการนําส่วนย่อย ๆ กลับมารวมใหม่อีกครั้ง เพื่อ
สร้างให้เกิดตัวแบบของผลการดําเนินงานที่มีความสอดคล้องกัน (Alignment) (Barkley, 2006)
Persson (2004) กล่าวถึง การบูรณาการเป็นสามประเด็น คือ ประการแรก กระบวน
การบูรณาการที่เกิดขึ้นอาจมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน โดยอาจเป็นการประสานงานตามกฎเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ หรือเป็นการรวมตัวแบบสุ่ม (Random Blending) ประการที่สอง การบูรณาการเกิดขึ้นโดย
ไม่มีลําดับความสําคัญ และประการที่สาม การบูรณาการ หมายถึง การรวมของหลาย ๆ ส่วน เพื่อให้
เกิดสิ่งใหม่ทั้งหมด หรือการรวมของส่วนหนึ่งเข้ากับหน่วยใหญ่ที่มีอยู่เดิมก็ได้
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์และคณะ (2552) การบูรณาการ หมายถึง การนําส่วนย่อยที่
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมารวมกัน โดยมีการประสานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืนและสมดุลเพื่อให้
เกิดความสมบูรณ์ จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปมิติที่สําคัญในความหมายของคําว่า บูรณาการไว้
4 มิติ คือ การรวมตัวกัน (Aggregation) ความสอดคล้อง (Alignment) ความสมดุล (Balance) และ
ความสมบูรณ์ครอบคลุม (Comprehensiveness)
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โดยสรุป แนวทางการบริหารจัดการจึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวคิดการบูรณาการ
ซึ่งเน้นการประสานมิติต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงาน เพื่อช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันในการกําหนดแผน
และดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้านนโยบาย
2) การบูรณาการด้านนโยบาย (Policy Integration)
ในอดีตนโยบายสาธารณะมักไม่ได้รับการใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาในลักษณะ
บู ร ณาการ เนื่ อ งจากนโยบายสาธารณะในอดี ต มั ก มี ลั ก ษณะแยกส่ ว น (Compartmentalization)
โดยกําหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ แยกนํานโยบายไปปฏิบัติมากกว่าการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญ หา
ในปัจจุบันผู้กําหนดนโยบายในหลายประเทศจึงมีความพยายามที่จะปฏิรูปกระบวนการกําหนดนโยบาย
ใหม่จากการประสานงานภายในหน่วยงาน (Intra-Department) มาเป็นความร่วมมือกันทั้งหมดเพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ําซ้อนหรือการมีเป้าหมายขัดแย้งกันในหน่วยงานต่าง ๆ (Ronayne, 1984)
Underdal (1980 cited in Persson, 2004) ให้ ความหมายของการบู รณาการด้าน
นโยบายใน 3 มิติ คือ 1) ความครอบคลุมสมบูรณ์ (Comprehensiveness) โดยรวมประเด็นเรื่องพื้นที่
เวลา บุคคลหรือหน่ วยงาน (Actors) และประเด็น (Issues) โดยพื้นที่ ต้องครอบคลุมบริเวณที่ ได้รับ
ผลกระทบจากผลลั พ ธ์ ข องนโยบาย (Policy Outcome) โดยใช้ มุ ม มองระยะยาว และมี สั ด ส่ ว นที่
เหมาะสมของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมินทางเลือกของนโยบายในประเด็นที่มี
ความสัมพันธ์กันภายใต้กรอบนโยบายร่วมกัน (Common Policy Framework) 2) ความสอดคล้องกัน
(Consistency) กล่ า วคื อ ทุ ก ส่ ว นของนโยบายต้ อ งประสานเชื่ อ มโยงกั น 3) การรวมตั ว กั น
(Aggregation) จํ าเป็ น ต้ อ งใช้ เกณฑ์ ที่ ค รอบคลุ ม สํ าหรับ ประเมิ น องค์ ป ระกอบต่ าง ๆ ของนโยบาย
Underdal (1980 cited in Persson, 2004) จึงมองว่าความครอบคลุม สมบูรณ์ควรเกิดขึ้นในขั้นตอน
ปัจจัยนําเข้า ส่วนการรวมตัวกันเป็นกระบวนการของปัจจัยนําเข้า และความสอดคล้องกันอยู่ในขั้นตอน
ของผลผลิต
การนํานโยบายเชิงบูรณาการไปปฏิบัติจะต้องมีกลไกสถาบันที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสี่
ประการเพื่อช่วยสนับสนุนการบูรณาการ (Hertin & Berkhout, 2003) ซึ่งได้แก่ ประการแรก การบูร
ณาการหน่ วยงาน (Integrated Departments) จุ ด มุ่ งหมายของการบู รณาการหน่ วยงาน คื อ การ
ปรับปรุงการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานเพื่อลดปัญหาการประสานงานตามโครงสร้างสายการบังคับ
บัญชา และช่วยยกระดับความสําคัญของประเด็นนโยบายให้เป็นวาระสําคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเรี ย นรู้ ร ะดั บ นโยบายจะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ เมื่ อ มี ก ารบู ร ณาการหน่ ว ยงาน ประการที่ ส อง กลไกการ
ติดต่อสื่อสาร (Communication Mechanisms) ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปได้มีการปรับปรุงกลไก
การสื่ อ สารในแนวนอนและความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสาขาต่ า ง ๆ โดยการจั ด ตั้ ง คณะทํ า งานและ
คณะกรรมการข้ามกระทรวง กระบวนการปรึกษาหารือหรือการตั้งผู้ประสานงานนโยบายในกระทรวง
ต่ าง ๆ ตามสาขาของนโยบาย กลไกการประสานความร่วมมื อ แนวนอนจะช่ วยทํ าให้ ห น่ วยงานที่
เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายนั้น ๆ แต่อาจจะไม่ช่วยในเรื่องการเรียนรู้ระดับนโยบาย
กลไกการประสานงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ช่วยในการสร้างขีดความสามารถของหน่วยงาน แต่มุ่งที่จะ
บูรณาการความเชี่ยวชาญในนโยบายสาขาหนึ่งไปยังนโยบายอื่น ๆ ประสิทธิผลของกลไกที่เป็นทางการ
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ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความเต็มใจของสถาบันและตัวบุคคลที่เข้ามาร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งต้องมี
ทรัพยากรและแรงจูงใจในการทํางานด้วย กลยุทธ์จากรัฐบาลกลาง การบูรณาการจะได้รับการสนับสนุน
โดยอาศัยนโยบายทางการเมือง เพราะจะเป็นแรงผลักดันในการสนับสนุนให้นโยบายเป็นวาระแห่งชาติ
หรือวาระของรัฐบาล ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจะมีมากขึ้น ประการที่สี่ กลยุทธ์การบูรณาการ
ภายในสาขา (Sectoral Integration Strategies) ซึ่งเป็นการบูรณาการในระดับย่อยลงมาเพื่อช่วยใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติ
3) การบูรณาการด้านงบประมาณ
Schick (1972) กล่าวว่า ระบบงบประมาณทุกระบบจะทําหน้าที่สําคัญ 3 ประการ คือ
การควบคุม (Control) การจัดการ (Management) และการวางแผน (Planning) โดยหน้าที่ดังกล่าว
ไม่สามารถแยกจากกันได้อย่างเด็ดขาด ระบบงบประมาณแต่ละประเภทจะทําหน้าทีท่ ั้งสามข้อ เพียงแต่
จะให้น้ําหนักของหน้าที่ในแต่ละข้อไม่เท่ากัน
บทบาทที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของงบประมาณ คื อ การเป็ น เครื่ อ งมื อ การบริ ห าร
(Administrative Tool) โดยมี บ ทบาทในการแปลงแผนไปสู่การปฏิ บั ติเพื่ อให้ เกิ ด ผลที่ เป็ น รูปธรรม
ตามที่กําหนดไว้ เพราะงบประมาณเป็นแผนทางการเงินหรือทรัพยากรที่จะทําให้นโยบาย และแผน
ต่ า ง ๆ ปรากฏเป็ น จริ ง ได้ และยั ง ใช้ ใ นการติ ด ตามและประเมิ น ผลงานด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับงบประมาณอีกด้วย (Lorsuwannarat, B.E. 2546)
การบูรณาการงบประมาณทําได้ในหลายรูปแบบ นับตั้งแต่การบูรณาการงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาให้เข้ากับการการวางแผนกลยุทธ์และแผนทางการเงิน (Sussman, 2003) การบูรณา
การงบประมาณทุกแหล่งเพื่อใช้ในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน (UN Women, 2013) หรือ
การบูรณาการงบประมาณทั้งรายรับและรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ระดับโลก ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 4 ปีตามแผนกลยุทธ์ (2014-17) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณา
งบประมาณได้ในเอกสารแผ่นเดียว (UN, 2013)
สํ าหรับ งบประมาณแบบมุ่ งเน้ น ผลงานเชิ งยุ ท ธศาสตร์ (Strategic PerformanceBased Budgeting) ซึ่งเป็นระบบงบประมาณที่สํานักงบประมาณใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระบบที่เน้นหน้าที่
ในการวางแผนและการจัดการ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อทําให้ทรัพยากรที่ใช้ในการดํานินงานตามแผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/ นโยบายที่รัฐบาลกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเพื่อช่วยสนับสนุนให้การบริหารภาครัฐเป็นไปอย่างสอดคล้องสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน
2.3.2 พัฒนาการการจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ
การจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการในประเทศไทยมีพัฒนาการแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่หนึ่ง การจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการแบบรวมศูนย์ ความพยายามในการจัดทํา
งบประมาณเชิ ง บู ร ณาการที่ เป็ น รู ป ธรรมเกิ ด ขึ้ น ในปี พ.ศ. 2529 เมื่ อ สํ า นั ก งบประมาณได้ จั ด ตั้ ง
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คณะกรรมการพิจารณางบประมาณสําหรับการบูรณาการเรื่องน้ําบาดาล เนื่องจากมีหน่วยงานซึ่งมี
ภารกิจเกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน คือ สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) กรมโยธาธิการ กรมอนามัย
และกรมทรัพยากรธรณี ต่อมาสํานักงบประมาณได้มีการจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ 4 - 5 เรื่องใน
แต่ละปีงบประมาณ โดยเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการภายในสํานักงบประมาณและมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ความซ้ํ า ซ้ อ นเป็ น หลั ก (Director of the Bureau of Budget Plan and Policy, Bureau of the
Budget. Interviewed, October 9, 2008) การบู ร ณาการในลั ก ษณะดั ง กล่ า วถื อ เป็ น การจั ด การ
งบประมาณเชิ งบู ร ณาการแบบรวมศู น ย์ โดยสํ า นั ก งบประมาณในฐานะหน่ ว ยงานในการจั ด สรร
งบประมาณได้ริเริ่มใช้กลไกคณะกรรมการภายในสําหรับแผนงาน/ โครงการที่มีขนาดใหญ่และมีหลาย
หน่วยงานที่มีภารกิจเหมือนกันโดยให้มีการพิจารณาร่วมกันในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อลดความ
ซ้ําซ้อนและสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรในระยะแรกนี้ ต่อมาได้มีการขยายผลการจัดทํางบประมาณ
บูรณาการในเรื่องโรคเอดส์และยาเสพติดด้วย
ระยะที่ ส อง การจั ด การงบประมาณเชิ ง บู ร ณาการระดั บ พื้ น ที่ ในระยะนี้ เป็ น การให้
ความสําคัญกับการบูรณาการในระดับพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัดและในต่างประเทศมากขึ้น กล่าวคือ ในปี
พ.ศ. 2544 มีการจัดทําโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา (ผู้ว่าฯ ซีอีโอ) โครงการนี้
มีก ารทดลองหรือ นํ าร่องในปี งบประมาณ พ.ศ. 2545 หลังจากนั้ น คณะรัฐ มนตรีมี ม ติเมื่อ วัน ที่ 28
เมษายน พ.ศ. 2546 เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) เป็นผู้บริหาร
สูงสุดของจังหวัด ให้ใช้แนวทางการบริหารงานแบบบูรณาการเช่นเดียวกับจังหวัดนําร่อง ตั้งแต่วันที่ 1
ตุ ล าคม พ.ศ. 2546 เป็ น ต้ น ไป โดยให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ เตรี ย มการด้ า นองค์ ก าร แผนงาน
งบประมาณ บุคลากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการขยายผลการบริหารงานแบบบูรณาการให้
ครบทุกจังหวัด สําหรับการบูรณาการด้านงบประมาณในเชิงพื้นที่ของจังหวัดแบบบูรณาการมีลักษณะ
เป็นการมอบอํานาจ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ อาทิ การโอนงบประมาณระหว่างงาน/
โครงการและหมวดรายจ่าย การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างโดยไม่เพิ่มวงเงิน การมอบอํานาจตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามโครงการถ่ายโอนงาน/ กิจกรรม รวมทั้งการใช้งบประมาณเหลือจ่ายซึ่งให้
หัวหน้าส่วนราชการมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.
2545 และวั น ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ให้ ใช้ ห ลั ก การการบริ ห ารงานแบบบู ร ณาการ สํ า หรั บ
หน่วยงานในต่างประเทศ โดยให้มีการประสานเชื่อมโยงกันอย่างมีเอกภาพ มีเจ้าภาพรับผิดชอบชัดเจน
มี ก ารทํ า งานเป็ น ที ม มี ก ารจั ด ตั้ ง คณ ะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นต่ า งประเทศในระดั บ ชาติ
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการอีก 3 คณะ เพื่อรับผิดชอบเรื่องแผนบูรณาการ
งบประมาณบูรณาการ และบุคลากรในต่างประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ และรั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศเป็ น ประธาน
อนุกรรมการคนละชุดตามลําดับ
นิรมล พานิชพงษ์พันธุ์ และคณะ ศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการงบประมาณสําหรับการ
บริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ พบว่า รูปแบบการจัดการงบประมาณสําหรับการบริหาร
ราชการในต่ า งประเทศแบบบู ร ณาการของประเทศไทยมี ก ารวางแผนผ่ า นกลไกคณะกรรมการ
ยุท ธศาสตร์ด้านต่างประเทศในระดั บ ชาติและคณะกรรมการบริห ารราชการสถานเอกอั ครราชทู ต

28

แต่การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี การบริหารงบประมาณ การรายงานทางการเงินและผล
การดําเนินงาน และการติดตามประเมินผลยังคงมีรูปแบบที่ไม่แตกต่างจากเดิม มีลักษณะการจัดการ
ผ่ า นหน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด ถึ งแม้ จ ะมี ก ารร่ ว มคิ ด ร่ ว มวางแผนกั น มากขึ้ น แต่ ยั งมี ปั ญ หาการจั ด การ
งบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจในต่างประเทศ
และยังขาดระบบรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลอย่าง
เป็นรูปธรรม (Panichpongpan et al., 2006)
พระราชกฤษฎี กาว่าด้ วยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารบริห ารกิ จการบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 10 วรรค 1 กําหนดว่า “ในกรณี ที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเป็น
ภารกิจที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ เพื่อให้
เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผล สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” นอกจากนี้
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวในมาตรา 10 วรรค 2 ได้กําหนดว่า “ให้ส่วนราชการ มีหน้าที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศ เพื่อให้การบริหารราชการ
แบบบูรณาการในจังหวัดและในต่างประเทศแล้วแต่กรณี สามารถใช้ อํานาจตามกฎหมายได้ครบถ้วน
ตามความจําเป็นและบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2548 มี ก ารจั ด ทํ า แผนงบประมาณในเชิ ง บู ร ณาการประจํ า ปี
งบประมาณเป็ น ครั้ ง แรก โดยมี แ ผนงบประมาณในเชิ ง บู ร ณาการทั้ ง สิ้ น 13 แผน อาทิ เช่ น แผน
งบประมาณเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา แผนงานงบประมาณการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ
แผนงบประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติด การจัดทําแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ
ประจําปีได้ดําเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยมีแผนการบูรณาการทั้งสิ้น 15 แผนงาน
บางเรื่องเป็นแผนฯ ที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 แต่บางเรื่องเป็นแผนฯ ใหม่ (Bureau of
the Budget, 2005)
ระยะที่ ส าม การจั ด การงบประมาณเชิ ง บู ร ณาการเพื่ อ ตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ ในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2552 สํานักงบประมาณได้กําหนดหลักการจัดทํางบประมาณในมิติการบูร
ณาการ โดยได้นํานโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นเรื่องด่วน มีการบูรณาการ
และมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ กําหนดให้รองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบ ในงานแต่ละด้าน รวมทั้งมีการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดแผนและเป้าหมายร่วมกัน ก่อนมาของบประมาณจากสํานักงบประมาณ
กําหนดให้มีแผนงานการบูรณาการขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล และลดความซ้ําซ้อนของผลผลิต/ โครงการและงบประมาณในการดําเนินการ (Bureau of the
Budget, 2008) สํานักงบประมาณได้กําหนดแผนงานการบูรณาการในครั้งนี้เหลือเพียง 8 แผนงาน เช่น
งานวิจัย การจัดการน้ํา ปัญหาชายแดนภาคใต้ ยาเสพติด ความปลอดภัยบนท้องถนน การท่องเที่ยว
เป็นต้น และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เหลือเพียง 6 แผนคือ งานวิจัย ท่องเที่ยว ทะเลสาบสงขลา
ชายแดนภาคใต้ การจัดการน้ําและงานวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการกําหนดงบประมาณในลักษณะบูรณาการแตกต่างจากปี
ก่อนๆ โดยมีการนําประเด็นจําแนกตามยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายสําคัญของรัฐบาล และแบ่งเป็น
4 เรื่อง ได้แก่ 1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีประเด็น ย่อยอีก 9 เรื่อง
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เช่น ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน เป็นต้น 2)
การลดความเหลื่อมล้ํามีประเด็นย่อยอีก 8 เรื่อง เช่น การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา การยกระดับการ
บริการสาธารณสุข การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส 3) การเติบโตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม มีประเด็นย่อย 5 เรื่อง เช่น การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม และ 4) การบริหารราชการแผ่นดิน มีประเด็นย่อย 8
เรื่อง อาทิ การปฏิรูปกฎหมาย การปรับโครงสร้างระบบราชการ การพัฒนากําลังคนภาครัฐ และการ
ปรับโครงสร้างภาษี เนื่องจากปีนี้มีประเด็นในการบูรณาการจํานวนมาก งบประมาณบูรณาการในปีนี้จึง
สูงถึง 759,113 ล้านบาท ในขณะที่งบประมาณบูรณาการในปี พ.ศ. 2556 มีจํานวน 524,123 ล้านบาท
และปี พ.ศ. 2558 มีจํานวน 486,682 ล้านบาท
นอกจากนั้น ปี พ.ศ. 2559 ได้มีการกําหนดขั้นตอนการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณา
การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อย่างเป็นระบบเพื่อให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์มากขึ้น โดยเริ่มใน
เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 คณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบหลักการและแนวทางการจัดทํางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน หลังจากนั้นให้คณะกรรมการเชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดทําข้อเสนองบประมาณที่เหมาะสมเสนอต่อสํานักงบประมาณ
เมื่ อ สํ านั ก งบประมาณพิ จ ารณาเบื้ อ งต้ น แล้ ว จะเสนอต่ อ คณะกรรมการฯ ต่ อ ไป หลั งจากนั้ น คณะ
กรรมการฯ จะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งสํานักงบประมาณ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการ
กํ าหนดประเด็ น การบู ร ณาการไว้ 19 เรื่อ ง เป็ น งบประมาณทั้ งสิ้ น 378,577 ล้ านบาท (ทิ พ วรรณ
หล่อสุวรรณรัตน์และคณะ : 2552)
2.3.3 กระบวนการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ ดํ าเนิ น การมาตั้ งแต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกลุ่ ม งานงบประมาณ กองแผนงาน
สํานักงานอธิการบดี มีหน้าที่ในการประสาน สนับสนุนการดําเนินการให้กับอาจารย์ และนักวิจัยของ
สถาบัน ซึ่งในการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กองแผนงานได้กําหนดกระบวนการจัดทํา ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย แนวทาง และกรอบเวลา
ของรัฐบาล หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ และสํานักงบประมาณ ดังนี้
1) กระบวนการจัดทําแบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน/ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลรายละเอียด
แบบฟอร์ม คําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (คํ าของบประมาณบูรณาการฯ)
แผนผังความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาของ สกอ. และหน่วยงานเจ้าภาพ
แผนงานบู รณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร์ (หน่ วยงานเจ้ าภาพแผนงานบู รณาการฯ) รวมทั้ งการพิ จารณา
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รายละเอียดนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติที่จะพัฒนาประเทศ ที่ได้จาก
การประชุมชี้แจง มอบนโยบายฯ ของนายกรัฐมนตรี
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําแบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน และแนวทาง/
หลักเกณฑ์การจัดทําคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องในปี งบประมาณที่ ผ่านมา และจากการประชุม ชี้แจง มอบนโยบายฯ ของนายกรัฐมนตรี
เพื่อให้ได้แบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน และแนวทาง/หลักเกณฑ์การจัดทําคําขอ
งบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน ที่มีเนื้อหาครอบคลุม และครบถ้วนมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําหนังสือภายใน พร้อมแนบแบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ
ของสถาบัน และแนวทาง/หลักเกณฑ์การจัดทําคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน เสนอให้
ผู้บริหารสถาบัน (อธิการบดีและรองอธิการบดีทั้ง 4 ฝ่าย) พิจารณา
ขั้นตอนที่ 4 ผู้บริหารสถาบัน พิจารณาแบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ ของ
สถาบัน และแนวทาง/หลักเกณฑ์ การจัดทําคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน รวมทั้งมอบ
นโยบาย/แนวทางการดําเนินงาน
2) กระบวนการส่งแบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน ให้หน่วยงาน
ภายใน
ขั้นตอนที่ 5 แจ้งคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ให้จัดทําคําของบประมาณบูรณาการฯ ของ
สถาบั น ตามแบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน ซึ่งกองแผนงานได้อัพโหลดไฟล์
แบบฟอร์ ม คํ าของบประมาณบู ร ณาการฯ ของสถาบั น และแนวทาง/หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ทํ า คํ าขอ
งบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบันไว้ที่ระบบ ICS อีกทั้งประสานให้คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ส่งคําขอ
งบประมาณบูรณาการฯ กลับไปยังกองแผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งในรูปแบบเอกสารและ
ไฟล์ กรณีที่พบข้อมูล
ขั้นตอนที่ 6 อาจารย์/นักวิจัย ของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก จัดทําคําของป.บูรณาการ ตาม
แบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน โดยให้พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ตาม
นโยบายของผู้บริหารสถาบัน และแนวทาง/หลักเกณฑ์การจัดทําคําของบประมาณบูรณาการฯ ของ
สถาบันที่กําหนดไว้
ขั้นตอนที่ 7 รวบรวมคําของบประมาณบูรณาการฯ ของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก (ตาม
แบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน) โดยใช้แบบฟอร์ม Check list เพื่อตรวจสอบ
หน่วยงานที่จัดส่งคําของบประมาณบูรณาการฯ
ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ
ของสถาบัน ที่คณะ/วิทยาลัย/สํานัก จัดส่งมาให้
ขั้นตอนที่ 9 เอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน ตามแบบฟอร์มคําขอ
งบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบั น ทั้งนี้ หน่วยงานภายนอก ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ จะขอให้สถาบันดําเนินการจัดทําคําขอ
งบประมาณบูรณาการฯ หลัก ตามแบบฟอร์มที่กําหนด ได้แก่ แบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ
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หลัก ของ สกอ. แบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ หลัก ของ หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณา
การฯ แผนผังความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการ (ถ้ามี)
ขั้ น ตอนที่ 10 เปรี ย บเที ย บเอกสารคํ าของบประมาณบู รณาการฯ ของสถาบั น กั บ
แบบฟอร์ ม คํ าของบประมาณบู ร ณาการฯ หลั ก ของหน่ ว ยงานภายนอก ได้ แ ก่ แบบฟอร์ ม คํ า ขอ
งบประมาณบูรณาการฯ หลัก ของสกอ. แบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ หลัก ของหน่วยงาน
เจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ โดยเปรียบเทียบรายละเอียดของแบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ
หลัก ของหน่วยงานภายนอกกับรายละเอียดเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน
ขั้ น ตอนที่ 11 จั ด ทํ า ข้ อ มู ล ตามแบบฟอร์ ม คํ า ของบประมาณบู ร ณาการฯหลั ก ของ
หน่วยงานภายนอก (แบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ หลักของ สกอ. และแบบฟอร์มคําขอ
งบประมาณบูรณาการฯ หลักของหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ) โดยกองแผนงานจะใช้ข้อมูล
จากเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน ในการจัดทํา
ขั้นตอนที่ 12 ประสานแจ้งหน่วยงานภายในสถาบัน ได้แก่ คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ให้
จัดทําข้อมูลเพิ่มเติม ตามแบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ หลักของหน่วยงานภายนอก ที่กอง
แผนงานจัดส่งให้ กรณีตรวจสอบและพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน จะประสานให้คณะ/วิทยาลัย/สํานัก แก้ไข
คําของบประมาณบูรณาการฯ หลัก อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 13 แจ้งให้คณะ/วิทยาลัย/สํานัก จัดทําข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มคําขอ
งบประมาณบูรณาการฯ หลักของหน่วยงานภายนอก หรือแก้ไข เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน โดยจะต้องส่ง
ให้กองแผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 14 รวบรวมคําของบประมาณบูรณาการฯ หลักที่ได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลแล้ว
จาก คณะ/วิ ท ยาลั ย /สํ า นั ก ที่ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ได้ แ ก่ คํ า ของบประมาณบู ร ณาการฯหลั ก (ตาม
แบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ หลักของ สกอ.) คําของบประมาณบูรณาการฯหลัก (ตาม
แบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ หลักของหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ)
ขั้นตอนที่ 15 ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ของคําของบประมาณบูรณาการฯ
หลัก ของสถาบันทั้งหมด (ตามแบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ หลักของหน่วยงานภายนอก)
กรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ให้กองแผนงานประสานกลับไปยังคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ให้จัดทํา
ข้อมูลเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามแบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ หลักของหน่วยงาน
ภายนอก และส่งกลับมาให้กองแผนงานตรวจสอบอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 16 คัดแยกและสรุปคําของบประมาณบูรณาการฯ หลัก (ตามแบบฟอร์มคํา
ของบประมาณบูรณาการฯ หลักของหน่วยงานภายนอก) ตามแผนงานบูรณาการฯ 29 แผนงาน เพื่อ
สรุปรวมโครงการ และงบประมาณในแต่ละแผนงานบูรณาการฯ ยกตัวอย่างเช่น แผนงานบูรณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานบูรณาการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย แผนงานบูรณา
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฯลฯ กรณีผู้บริหารสถาบัน มีการแก้ไขสรุปคํา
ของบประมาณบูรณาการฯ หลัก ตามแผนงานบูรณาการฯ ให้กองแผนงาน แก้ไขสรุปคําของบประมาณ
บูรณาการฯ หลัก ตามแผนงานบูรณาการฯ อีกครั้ง
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ขั้นตอนที่ 17 มีเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ หลัก ที่จําแนกตามแผนงานบูรณา
การฯ ได้แก่ เอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ หลัก ตามแบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ
หลักของสกอ. เอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ หลัก ตามแบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ
หลักของหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 18 จัดทําหนังสือภายใน พร้อมแนบเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ
หลัก เสนอให้ผู้บริหารสถาบัน (อธิการบดีและรองอธิการบดีทั้ง 4 ฝ่าย) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้
จะต้องแนบหนังสือภายนอก เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันลงนาม กรณีผู้บริหารเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 19 ผู้บริหารสถาบันพิจารณาเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ หลัก กรณี
ไม่เห็นชอบ ให้กองแผนงานแก้ไขคําของบประมาณบูรณาการฯ หลัก ให้ถูกต้องและครบถ้วน และ
ส่งกลับมาให้ผู้บริหารสถาบันพิจารณาอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 20 จัดส่งเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ หลักไปยังหน่วยงาน ได้แก่
เอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ หลัก ตามแบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ หลักของ
สกอ. เอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ หลัก ตามแบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯหลักของ
หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ โดยส่งหนังสือพร้อมแนบเอกสารดังกล่าว ในรูปแบบเอกสาร
และไฟล์เอกสารผ่านทางอีเมลล์ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
3) กระบวนการจัดทําเอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ
ขั้นตอนที่ 21 จัดทําข้อมูลตามแบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ เพิ่มเติม ของ
หน่ ว ยงานเจ้ าภาพแผนงานบู ร ณาการฯ โดยกองแผนงานจะพิ จ ารณาใช้ ข้ อ มู ล จากเอกสารคํ าขอ
งบประมาณบูรณาการฯ ของสถาบัน ในการจัดทํา แต่ที่ผ่านมา ข้อมูลจากเอกสารคําของบประมาณ
บูรณาการฯ ของสถาบัน มีข้อมูลไม่ครบถ้วน/ไม่เพียงพอตามแบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ
เพิ่มเติม ของหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ จึงทําให้กองแผนงานต้องประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม
จากคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ในลําดับต่อไป
ขั้นตอนที่ 22 ประสานแจ้งคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ให้จัดทําข้อมูลเพิ่มเติม ตามแบบฟอร์ม
คําของบประมาณบูรณาการฯ เพิ่มเติม ของหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ ที่กองแผนงานจัดส่ง
ให้ กรณี ต รวจสอบและพบว่าข้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ วน จะประสานให้ ค ณะ/วิ ท ยาลั ย /สํ านั ก แก้ ไขคํ าขอ
งบประมาณบูรณาการฯ เพิ่มเติม อีกครั้ง
ขั้ น ตอนที่ 23 คณะ/วิ ท ยาลั ย /สํ า นั ก จั ด ทํ า ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ตามแบบฟอร์ ม คํ า ขอ
งบประมาณบูรณาการฯ เพิ่มเติม ของหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ ที่กองแผนงานจัดส่งให้
เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน โดยจะต้องส่งให้กองแผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 24 รวบรวมคําของบประมาณบูรณาการฯ เพิ่มเติม (ตามแบบฟอร์มคําขอ
งบประมาณบูรณาการฯ เพิ่มเติม ของหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ) ที่ได้มีการเพิ่มเติมข้อมูล
แล้ว จาก คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 25 ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ของคําของบประมาณบูรณาการฯ
เพิ่มเติม (ตามแบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ เพิ่มเติม ของหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณา
การฯ) และส่งให้ผู้อํานวยการกองแผนงานตรวจสอบอีกครั้ง กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ให้กอง
แผนงานประสานกลับไปยังคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ให้จัดทําข้อมูลเพิ่มเติม ให้ถูกต้องและครบถ้วน ตาม
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แบบฟอร์มคําของป.บูรณาการเพิ่มเติม ของหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ และส่งกลับมาให้
กองแผนงานตรวจสอบอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 26 เอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ เพิ่มเติม (ตามแบบฟอร์มคําขอ
งบประมาณบูรณาการฯ เพิ่มเติม ของหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ)
ขั้นตอนที่ 27 ส่ งหนังสือ พร้อมแนบเอกสารคํ าของบประมาณบู รณาการฯ เพิ่ ม เติม
(ตามแบบฟอร์มคําของบประมาณบูรณาการฯ เพิ่มเติม ของหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ) ให้
หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ ทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล์เอกสารผ่านทางอีเมลล์ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
4) กระบวนการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 28 จัดทําข้อมูลตามแบบฟอร์มหลักประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เบื้องต้นของคณะอนุกรรมการฯ โดยกองแผนงานจะพิจารณาใช้ข้อมูลจากเอกสารคําของบประมาณ
บูรณาการฯ ของสถาบัน เอกสารคําของบประมาณบูรณาการฯ หลัก เอกสารคําของบประมาณบูรณา
การฯ เพิ่มเติม หากข้อมูลไม่เพียงพอตามแบบฟอร์มหลักประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เบื้องต้นของคณะอนุกรรมการฯ กองแผนงานจะประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ใน
ลําดับต่อไป
ขั้นตอนที่ 29 ประสานแจ้งคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ให้จัดทําข้อมูลเพิ่มเติม ตามแบบฟอร์ม
หลักประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นของคณะอนุกรรมการฯ ที่กองแผนงานจัดส่งให้
กรณีตรวจสอบและพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน จะประสานให้คณะ/วิทยาลัย/สํานัก แก้ไขข้อมูลเพิ่มตาม
แบบฟอร์มหลักประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น ของคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้ง
ขั้ น ตอนที่ 30 คณะ/วิ ท ยาลั ย /สํ า นั ก จั ด ทํ า ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ตามแบบฟอร์ ม หลั ก
ประกอบการพิ จารณาจัด สรรงบประมาณเบื้ องต้น ของคณะอนุกรรมการฯ ที่ กองแผนงานจั ดส่ งให้
เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน โดยจะต้องส่งให้กองแผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขั้ น ตอนที่ 31 รวบรวมข้ อ มู ล ตามแบบฟอร์ ม หลั ก ประกอบการพิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณเบื้ อ งต้ น จํ าแนกตามแผนงานบู ร ณาการฯ ที่ ได้ มี ก ารเพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล แล้ ว จาก คณะ/
วิทยาลัย/สํานัก ที่เป็นผู้รับผิดชอบ และจําแนกตามแผนงานบูรณาการฯ
ขั้ น ตอนที่ 32 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง/ครบถ้ ว น ของข้ อ มู ล ตามแบบฟอร์ ม หลั ก
ประกอบการพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณเบื้ อ งต้ น ในกรณี ที่ ข้ อ มู ล ไม่ ถู ก ต้ อ ง/ไม่ ค รบถ้ วน ให้ ก อง
แผนงานประสานกลับไปยังคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ให้จัดทําข้อมูลเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วน ตาม
แบบฟอร์มหลักประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นของคณะอนุกรรมการฯ และส่งกลับ
มาให้กองแผนงานตรวจสอบอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 33 สรุปกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละบูรณาการฯ
ขั้นตอนที่ 34 เอกสารหลักประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น ที่จําแนก
ตามแผนงานบูรณาการฯ
ขั้ น ตอนที่ 35 จั ด ทํ าหนั งสื อ พร้อ มแนบเอกสารหลั ก ประกอบการพิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณเบื้องต้น เสนอให้ผู้บริหารสถาบัน (อธิการบดีและรองอธิการบดีทั้ง 4 ฝ่าย) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
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ขั้ น ตอนที่ 36 ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น พิ จารณาเอกสารหลั ก ประกอบการพิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณเบื้องต้น กรณีไม่เห็นชอบ ให้กองแผนงาน แก้ไขข้อมูลสรุปกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรร
เบื้องต้นของแต่ละบูรณาการ และส่งกลับมาให้ผู้บริหารสถาบันพิจารณาอีกครั้ง
ขั้ น ตอนที่ 37 ส่ ง หนั ง สื อ พร้ อ มแนบเอกสารหลั ก ประกอบการพิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณเบื้องต้น ให้คณะอนุกรรมการ ทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล์เอกสารผ่านทางอีเมลล์ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ขั้ น ตอนที่ 38 จั ด ทํ า ข้ อ มู ล ตามแบบฟอร์ ม เพิ่ ม เติ ม ประกอบการพิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณเบื้องต้นของคณะอนุกรรมการฯ โดยกองแผนงานจะพิจารณาใช้ข้อมูลจากเอกสารคําขอ
งบประมาณบู ร ณาการฯ ของสถาบั น เอกสารคํ าของบประมาณบู ร ณาการฯ หลั ก เอกสารคํ าขอ
งบประมาณบูรณาการฯ เพิ่มเติม หากข้อมูลไม่เพียงพอตามแบบฟอร์มเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นของคณะอนุกรรมการฯ กองแผนงานจะประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคณะ/
วิทยาลัย/สํานัก ในลําดับต่อไป
ขั้นตอนที่ 39 ประสานแจ้งคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ให้จัดทําข้อมูลเพิ่มเติม ตามแบบฟอร์ม
เพิ่มเติมประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นของคณะอนุกรรมการฯ ที่กองแผนงานจัดส่ง
ให้ กรณีตรวจสอบและพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน จะประสานให้คณะ/วิทยาลัย/สํานัก แก้ไขข้อมูลเพิ่ม
ตามแบบฟอร์มเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น ของคณะอนุกรรมการฯ อีก
ครั้ง
ขั้ น ตอนที่ 40 คณะ/วิ ท ยาลั ย /สํ า นั ก จั ด ทํ า ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ตามแบบฟอร์ ม เพิ่ ม เติ ม
ประกอบการพิ จารณาจัด สรรงบประมาณเบื้ องต้น ของคณะอนุกรรมการฯ ที่ กองแผนงานจั ดส่งให้
เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน โดยจะต้องส่งให้กองแผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขั้น ตอนที่ 41 รวบรวมข้ อมู ล เพิ่ ม เติม ตามแบบฟอร์ม เพิ่ ม เติ มประกอบการพิ จารณา
จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นของคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลแล้ว จากคณะ/วิทยาลัย/
สํานัก ที่เป็นผู้รับผิดชอบ และจําแนกตามแผนงานบูรณาการฯ
ขั้ น ตอนที่ 42 ตรวจสอบความถูก ต้ อ ง/ครบถ้ วน ของข้อ มู ล ตามแบบฟอร์ม เพิ่ ม เติ ม
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น และส่งให้ผู่อํานวยการกองแผนงาน ตรวจสอบอีกครั้ง
กรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ให้กองแผนงานประสานกลับไปยังคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ให้จัดทํา
ข้อมูลเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามแบบฟอร์มเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เบื้องต้นของคณะอนุกรรมการฯ และส่งกลับมาให้กองแผนงานตรวจสอบอีกครั้ง
ขั้น ตอนที่ 43 เอกสารเพิ่ ม เติม ประกอบการพิ จารณาจัดสรรงบประมาณเบื้ องต้ น ที่
จําแนกตามแผนงานบูรณาการฯ
ขั้ น ตอนที่ 44 ส่ งหนั งสื อ พร้อ มแนบเอกสารเพิ่ ม เติ ม ประกอบการพิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณเบื้องต้น (ตามแบบฟอร์มเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นของ
คณะอนุกรรมการ) ส่งให้คณะอนุกรรมการฯ ทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล์เอกสารผ่านทางอีเมลล์
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
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5) กระบวนการจัดทําเอกสารประกอบการชี้แจง
ขั้นตอนที่ 45 รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณบูรณาการฯ เบื้องต้น และทําหนังสือแจ้ง
หน่วยงานภายในสถาบัน ได้แก่ คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ที่เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นตอนที่ 46 จัดทําข้อมูลตามแบบฟอร์มประกอบคําชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กําหนด
ขั้นตอนที่ 47 เอกสารประกอบคําชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
ขั้นตอนที่ 48 จัดทําหนังสือ พร้อมแนบเอกสารประกอบคําชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ เสนอให้ผู้บริหารสถาบัน (อธิการบดีและรองอธิการบดีทั้ง 4 ฝ่าย) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขั้ น ตอนที่ 49 ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น พิ จ ารณาเห็ น ชอบให้ ส่ งเอกสารประกอบคํ าชี้ แ จงต่ อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กรณีไม่เห็นชอบ ให้กองแผนงานกลับไปปรับแก้เอกสารประกอบคําชี้แจงต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ให้ถูกต้องและครบถ้วน และส่งกลับมาให้ผู้บริหารสถาบันพิจารณาอีกครั้ง
จนกว่าเอกสารจะถูกต้องและครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 50 จัดส่งเอกสารประกอบคําชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พร้อมไฟล์ที่
บันทึกลง CD ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา ภายในระยะเวลาที่กําหนด

2.4 แนวคิดด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
2.4.1 ความหมายของประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
นั น ทนา ธรรมบุ ศ ย์ (2540: 25) ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) หมายถึ ง วิ ธี ก ารทํ า งานโดย
สิ้นเปลืองเวลา และสูญเสียพลังงานในการทํางานน้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด
รั ช ต์ วรรณ กาญจนปั ญ ญาคม (2551: 30) ให้ ค วามหมาย ประสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึ ง ระดั บ
ความสามารถในการทํางานหรือการแปรรูป เช่น ความสามารถในการผลิตของเครื่องจักร ความสามารถ
ในการแปรรูปของการใช้พลังงาน หรือความสามารถในการทํางานของพนักงาน ทั้งนี้เพื่อใช้ในการศึกษา
ว่าใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์เพียงใด หรือเกิดการสูญ เสียแค่ไหนในกระบวนการ โดยวัดเป็น
สัดส่วนผลผลิตจริงต่อเป้าหมายที่วางไว้ได้ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุดในทางทฤษฎี คือ 100 %
พิริยะ ผลพิรุฬห์ (2552: 139) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ประสิทธิภาพ
ในเชิงการประเมินผลโครงการว่า “ผลลัพธ์ที่ได้นั้นใช้เวลา ค่าใช้จ่าย หรืองบประมาณในการลงทุนน้อย
ที่สุดหรือไม่”
ราชบัณฑิตยสถาน (2556: 713) ให้ความหมาย ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถที่ทําให้
เกิดผลในการงาน
จักรกฤษณ์ จันทะคุณ (2560) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ผลสําเร็จที่พิจารณาในแง่
ของเศรษฐศาสตร์ ที่มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความประหยัด หรือคุ้มค่า (ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร
ประหยั ด เวลา) รวมถึ งความทั น เวลา และมี คุ ณ ภาพ (ทั้ งกระบวนการ ได้ แ ก่ Input Process และ
Output)
2.4.2 องค์ประกอบด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักวิชาการได้อธิบายไว้ ดังนี้
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ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538: 2) ได้ให้ความหมายของ ประสิทธิภาพมีความหมายรวมถึงผลิต
ภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา
คือ
1) ประสิ ท ธิ ภ าพในมิ ติ ข องค่ าใช้ จ่ า ยหรื อ ต้ น ทุ น การผลิ ต (Input) ได้ แ ก่ การใช้
ทรัพยากรด้านเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด
2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การทํางานที่ถูกต้อง
รวดเร็ว และใช้เทคนิคที่สะดวกขึ้นกว่าเดิม
สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2553: 120) กล่าวว่า “ประสิทธิภาพมักพิจารณาจากการเปรียบเทียบ
ระหว่ างผลผลิ ต ที่ ได้ กั บ ทรั พ ยากรที่ ใช้ ไป หรื อ เปรี ย บเที ย บระหว่ าง Output กั บ Input ว่ าในการ
ดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรผลที่ได้นั้นดีแค่ไหน อย่างไร ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้หลายมิติ
เช่ น มิ ติท างเศรษฐศาสตร์โดยไม่ใช่ เพี ยงเรื่องเงิน แต่อย่างเดี ย วแต่ ห มายถึงทรัพ ยากรอื่ น ๆ ที่ ใช้ใน
กระบวนการผลิตนั้น ๆ ด้วย เช่น เวลาหรือวัตถุดิบ มิติทางการบริหารอาจพิจารณาจากความพึงพอใจ
ของสมาชิกในองค์กรต่อวิธีการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมาย มิติทางสังคมอาจพิจารณาจากผลการสะท้อน
กลับ”
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กล่าวถึงประสิทธิภาพการทํางานโดยทั่วไป
ว่า หมายถึ งการทํ างานที่ป ระหยัดได้ผ ลงานที่ รวดเร็ว มี คุณ ภาพ คุ้ม ค่ ากั บการใช้ ท รัพ ยากรในด้าน
การเงิน คน อุปกรณ์และเวลา ดังนั้นประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งซึ่งสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ และสามารถ
วัดได้โดยในทางปฏิบัติจะวัดประสิทธิภาพจากปัจจัยนําเข้า กระบวนการ หรือผลผลิตที่ออกมา โดยวัด
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกัน ดังนั้น ประสิทธิภาพจึงสามารถมองได้ในแง่มุมต่าง ๆ
ดังนี้
1) ประสิ ท ธิ ภ าพในแง่มุ ม ของค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ ต้ น ทุ น การผลิ ต (Input) เช่ น การใช้
ทรัพยากรทั้งเงิน คน วัสดุเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด
2) ประสิทธิภาพในแง่มุมของกระบวนการบริหาร (Process) เช่น การทํางานที่ถูกต้อง
ได้มาตรฐาน รวดเร็วและใช้เทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดิม
3) ประสิทธิภาพในแง่มุมของผลลัพธ์ เช่น การทํางานที่มีคุณ ภาพเกิดประโยชน์ต่อ
สังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสํานึกที่ดีต่อการทํางาน และบริการ เป็นที่พอใจของลูกค้า
ดังนั้ น การมี ประสิท ธิภ าพจึงต้องพิ จารณากระบวนการดําเนิ นงานว่า ประหยัด รวดเร็ว มี
คุณภาพของงานซึ่งเป็นกระบวนการดําเนินงานทั้งหมด และงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของการ
บริการนั้น จําเป็นต้องเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการเข้าไปด้วย (Satisfaction)
ประพัฒศร มิ่งมิตร (2560) ได้อธิบายการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร มีองค์ประกอบ
ดังนี้
1) พนักงานจะต้องมีความรู้ในการปฏิบัติงาน ภายในองค์กรตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึง
ขั้นประยุกต์ใช้
2) มีการมอบหมายงานให้พนักงาน อย่างมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
มากที่สุด
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3) ให้ความสําคัญกับการทํางานเป็นทีมต้องรู้ว่ากลวิธีและ/ หรือกลยุทธ์แบบใด ที่จะ
ช่วยให้งานออกมาดี และจับต้องได้ อย่างเป็นรูปธรรม
4) มี ก ารยื ด หยุ่ น ในการบริ ห าร ต้ อ งเข้ า ใจถึ ง วิ ธี ที่ จ ะทํ า งานร่ ว มกั น อย่ า งยั่ ง ยื น
ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานให้สูงขึ้นกว่าเดิม
5) มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่า
6) มีระบบการประเมินผลงาน/ วัดประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานทุกคน
7) มี ก ารสร้ า งบรรยากาศในการทํ า งานและสามารถระบุ ถึ ง อุ ป สรรคที่ ส่ ง ผลให้
ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงได้
ดังนั้น การจัดการประสิทธิภาพภายในองค์กร จะเกิดความสําเร็จได้ ต้องเกิดจากความร่วมมือ
ของทั้งสองฝ่าย ในการใช้การสื่อสารแบบสองทาง คือเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังไปพร้อม ๆ กัน หลังจากนั้น
จะเกิ ดการเรียนรู้ และพั ฒ นาองค์กรร่วมกัน และส่งผลให้ เกิดผลสํ าเร็จตามที่ ตั้งเป้ าหมายไว้ หรือที่
เรียกว่าประสิทธิผล (Effectiveness) นั่นเอง
นอกจากนี้ การเพิ่ ม ประสิท ธิภาพของงานนั้ นอาจพิ จารณาในแง่มุมของฐานการผลิตโดยมี
องค์ประกอบแบบ 5 M ที่ต้องคํานึงถึงความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย
1) Man หมายถึง บุคลากร คือ ผู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับระบบงาน
2) Money หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่มีค่าเป็นเงินของระบบ ซึ่งนับเป็นหัวใจที่
สําคัญอย่างหนึ่งของระบบ เช่น เงินทุน เงินสด เงินหมุนเวียน เงินคาใช้จ่าย หรือ เงินรายรับ รายจ่าย
ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นต้น
3) Material หมายถึง ตัวสินค้าหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้า
4) Management หมายถึง การบริหารระบบ ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ระบบเกิด
ปัญหา เพราะการบริหารที่ไม่ดีหรือการบริหารที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมหรือไม่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ที่เรียกกันว่าไม่เป็นไปตามโลกานุวัตร หรือการ
ได้ผู้บริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพมาบริหารงาน ซึ่งส่วนมากมักเกิดขึ้นในระบบราชการ
5) Morale หมายถึ ง ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจของบุ ค คลในระบบ รวมถึ ง การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในด้านทรัพยากรบุคคล การนําเทคโนโลยี และการเพิ่มโดยการปรับปรุง
(1) เพิ่ ม โดยการพั ฒ นาทางด้ า นบุ ค ลากร ด้ ว ยการฝึ ก อบรม ปรั บ ปรุ ง สภาพ
แวดล้อมในการทํางาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เกิดความสะดวกในการ
ทํางาน
(2) เพิ่มโดยใช้เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์วิธีการช่วยให้เกิดความสะดวกสบายและมี
ประสิทธิภาพ
(3) เพิ่มโดยการปรับปรุงด้านการจัดการ เช่น การวางแผนการผลิต การควบคุม
คุณภาพด้านการจัดซื้อ การควบคุมวัสดุคงคลัง เป็นต้น
Peterson and Plowman (1953) ได้สรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อด้วยกัน คือ
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1) คุณ ภาพของงาน (Quality) จะต้ องมี คุณ ภาพสูงคือ ผู้ผ ลิต และผู้ใช้ได้ ป ระโยชน์
คุ้ม ค่าและมี ค วามพึ งพอใจ ผลการทํ างานมี ค วามถูกต้องได้ม าตรฐานรวดเร็ว นอกจากนี้ ผ ลงานที่ มี
คุณภาพ ควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ
2) ปริ ม าณงาน (Quantity) งานที่ เกิ ด ขึ้ น จะต้ อ งเป็ น ไปตามความคาดหวั ง ของ
หน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กําหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่บริษัท
วางไว้ และควรมีการวางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
3) เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการดําเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตาม
หลักการเหมาะสมกับงาน และทันสมัยมีการพัฒนาเทคนิคการทํางานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น
4) ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการดําเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการคือ
จะต้องลงทุนน้อยและได้ผลกําไรมากที่สุดประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต
จากที่กล่าวมาประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใช้คนน้อยกว่างาน แต่สามารถทํางาน
ให้สําเร็จไม่ว่าจะเป็นการบรรลุความสําเร็จในรูปแบบของภารกิจ เป้าหมาย นโยบาย หรือวัตถุประสงค์ก็
แล้วแต่ผลงานที่สําเร็จได้ใช้คนและทุนพอดีกับงาน และยิ่งผลงานที่สําเร็จได้ใช้คนและทุนต่ํามากเท่าใด
ยิ่งถือว่าเกิดประสิทธิภาพได้มากเท่านั้น

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษางานทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการวิจัยโดยอาศัยผลงานวิจัย ดังนี้
ภูวนาท เทพศุภร (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสําเร็จของการปรับปรุงการทํางานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยวิธี KAIZEN กรณีศึกษา บริษัท โซนี้ เทคโนโลยี จํากัด พบว่า การนําวิธี KAIZEN มาใช้ลด
ขั้นตอนการทํ างาน และสร้างความพึ งพอใจในการลดต้น ทุนการผลิ ตลง และจากการวิจัยยังพบว่า
พนั กงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการปฏิ บัติงาน ก่ อให้เกิดปัญ หาและอุปสรรคในการ
ปรับปรุงการทํางานอย่างต่อเนื่องด้วยวิธี KAIZEN
เพ็ญสุภา สุขประเสริฐ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของการจัดการ
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) กรณีศึกษา บริษัท ครอมัลลอย ประเทศไทย จํากัด พบว่า ปัจจัยด้านการ
ให้ความสําคัญกับลูกค้า การทํางานเป็นทีม และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สัมพันธ์กับความสําเร็จใน
การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าที่สูงขึ้นและลดผลสูญเสียจากกระบวนการ
ผลิตลง ส่งมอบสินค้าได้ทันเวลา และลดต้นทุนการผลิตลงได้
ทิพรัตน์ โคตรชมพู (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพด้วยแผนกประกันคุณภาพ
เพิ่มการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่แผนกฉีดพลาสติก พบว่า การปรับปรุงคุณภาพด้วยการเพิ่มแผนก
ประกันคุณภาพสามารถลดความสูญเสียจากการผลิตลงได้ ลดจํานวนข้อร้องเรียน และช่วยทําให้ต้นทุน
ในการผลิตลดลง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับพนักงานในการแสดงศักยภาพในการทํางาน
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พนิดา หวานเพ็ชร (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยใช้แนวคิด
ไคเซ็น กรณีศึกษา แผนกบัญชีค่าใช้จ่าย โดยการใช้แนวคิดไคเซ็น ประกอบด้วยการลดขั้นตอนในบาง
กระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ออกไป (MUDA) การรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนกันในแต่
ละกระบวนการเข้าด้วยกัน (MURI) และการจัดให้เกิดความสม่ําเสมอของการนําส่งเอกสารทางการ
บัญชีจากร้านค้า (MURA) มาประยุกต์ใช้ในงาน ผลการศึกษาพบว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานแผนกบัญชีค่าใช้จ่าย ให้สามารถรองรับงาน และจํานวนปริมาณเอกสารทางการ
บัญชีที่เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยพนักงาน 1 คน สามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้ถึง 139.39 เปอร์เซ็นต์
จากปริมาณเฉลี่ยเดิมก่อนการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแนวคิดไคเซ็น และจํานวนข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นลดลงเหลือ 2.05 เปอร์เซ็นต์ของจํานวนการทํางานทั้งหมด

บทที่ 3
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่อ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการจั ด ทํ า งบประมาณในลั ก ษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้วิจัยได้กําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินการวิจัย ไว้ดังนี้
3.1 กรอบแนวคิด
3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการศึกษา
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล และการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล
3.5 ระยะเวลาการวิจัย

3.1 กรอบแนวคิด
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และจัดทําแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ สร้างฐานข้อมูลโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันที่
ครบถ้วน และสะดวกต่อการใช้งาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และให้เกิดความพึงพอใจในการจัดทํา
คํ า ของบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ผู้ วิ จั ย ได้ ท บทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และ
กระบวนการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และกําหนดกรอบแนวคิด ดังนี้
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Input
-

-

-

-

แบบฟอร์มคําของบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
แบบฟอร์มคําของบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ของสํานัก
งบประมาณ (สงป.)
แบบฟอร์มโครงการใน
ลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เจ้าภาพ
แผนผังความเชื่อมโยง
แผนงานบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์

Process

Output

ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดทํา
งบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการจัดทํา
งบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ของสถาบัน
- ประหยัดเวลา
- มีคุณภาพ (ความถูกต้อง
และครบถ้วนของข้อมูล
โครงการ)
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Outcome
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียระดับมาก

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิด

3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ในการศึ ก ษานี้ ได้ เลื อ กกลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก คื อ อาจารย์ และนั ก วิ จั ย ของสถาบั น ที่ จั ด ทํ า
งบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร์ ข องสถาบั น ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
จากหน่วยงานภายในสถาบัน ประกอบด้วย
1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์
2) คณะบริหารธุรกิจ
3) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
4) คณะสถิติประยุกต์
5) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
6) คณะภาษาและการสื่อสาร
7) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8) คณะนิติศาสตร์
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9)
10)
11)
12)
13)

คณะการจัดการการท่องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
สํานักวิจัย
ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการศึกษา
3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษานี้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ศึกษากระบวนการจัดทํางบประมาณ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ประกอบด้วย
(1) กระบวนการจัดทํางบประมาณแผ่นดิน
(2) กระบวนการการจั ดทํ างบประมาณในลั กษณะบู รณาการเชิ งยุท ธศาสตร์ข อง
สถาบัน
(3) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
(4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
(5) นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
(6) แผนผังความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562
2) รวบรวมแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 – 2561 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงบประมาณ (สงป.) และ
หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ จํานวนทั้งสิ้น 15 แบบฟอร์ม ได้แก่
(1) แบบคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(2) รายละเอี ย ดโครงการในลั ก ษณะบู รณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร์ เรื่อ ง การพั ฒ นา
เศรษฐกิจดิจิทัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(3) ข้อเสนอโครงการการจั ดทํ างบประมาณในลั กษณะบู รณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ําและ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประเด็นการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
(4) การทํ างบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร์ แผนงานโลจิ ส ติ ก ส์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(5) แบบเสนองบประมาณโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (24 เรื่อง/
แผนงาน) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (เบื้องต้น)
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(6) แบบฟอร์ ม การจั ด ทํ า โครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ ขอตั้ ง งบประมาณในลั ก ษณะ
บู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(7) แบบฟอร์มการจัดทําโครงการ/กิจกรรมแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัย เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(8) แบบฟอร์มการจัดทําโครงการ/กิจกรรมแผนบูรณาการการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
(9) แบบสรุปการพิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(10) รายละเอี ย ดโครงการในลั ก ษณะบู รณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร์ เรื่ อ ง การพั ฒ นา
เศรษฐกิจดิจิทัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(11) แบบฟอร์มการจัดทําโครงการ/กิจกรรมแผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพ
การศึ ก ษาและการเรีย นรู้ต ลอดชี วิต เพื่ อ ขอตั้ งงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
(12) แบบสรุป ข้อเสนอแผนงาน โครงการภายใต้แ ผนงานบู รณาการการยกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรีย นรู้ต ลอดชี วิต เพื่ อ ขอตั้ งงบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(13) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ กิจกรรม และงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุ ท ธศาสตร์ ประเด็ น การป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(14) ข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
(15) สรุปงบบูรณาการในลักษณะแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของสํานักงบประมาณ
3.3.2 วิธีการศึกษา
1) ระดมสมองระหว่างบุคลากรกองแผนงาน อาจารย์ และนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทํ าคํ าของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อค้นหาปัญหาในกระบวนการจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
2) ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ โดยการนํ า ข้ อ มู ล แบบฟอร์ ม คํ าของบประมาณในลั ก ษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงบประมาณ (สงป.)
และหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ มาพิจารณาเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างกันของ
แต่ละหัวข้อ
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3) สร้างแบบสั ม ภาษณ์ เพื่ อสอบถามความพึ งพอใจของอาจารย์ และนั ก วิจัย ของ
สถาบันที่จัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ที่มีต่อแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (NIDA Master Form)

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล และการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล
3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) สรุปผลจากการเปรียบเทียบหัวข้อของแบบฟอร์ม คําของบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมด 15 แบบฟอร์ม มาจัดทําตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูลในรูปแบบ
ตาราง Check List และแปลค่าร้อยละ เพื่อให้ทราบความต้องการของหน่วยงานภายนอก และสรุป
หัวข้อในแบบฟอร์มต้นแบบให้ครบถ้วนทุกความต้องการ โดยดําเนินการกําหนดรหัสแบบฟอร์ม ดังนี้
INT-01 แบบคําของบประมาณในลักษณะบู รณาการเชิงยุท ธศาสตร์ เรื่อง
การป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
INT-02 รายละเอียดโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง การ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
INT-03 ข้ อเสนอโครงการการจั ด ทํ างบประมาณในลัก ษณะบู รณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะที่ 5 ยุทธศาสตร์
ด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น ประเด็ น การบริ ห ารจั ด การขยะและ
สิ่งแวดล้อม
INT-04 การทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานโลจิ
สติกส์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
MUA-01 แบบเสนองบประมาณโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
(24 เรื่อง/แผนงาน) ของสํ านั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เบื้องต้น)
MUA-02 แบบฟอร์ม การจั ด ทํ าโครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ ขอตั้ งงบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
INT-05 แบบฟอร์มโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
INT-06/1 แบบฟอร์มการจัดทําโครงการ/กิจกรรมแผนบูรณาการการสร้างความ
เสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

45

INT-06/2 แบบสรุ ป การพิ จ ารณางบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง
ยุ ท ธศาสตร์ (การสร้างความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั งคมผู้ สู งอายุ )
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
INT-07 รายละเอียดโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง การ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
INT-08/1 แบบฟอร์ ม การจั ด ทํ า โครงการ/กิ จ กรรมแผนงานบู ร ณาการการ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ต ลอดชี วิ ต เพื่ อ ขอตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
INT-08/2 แบบสรุป ข้อเสนอแผนงาน โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการการ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ต ลอดชี วิ ต เพื่ อ ขอตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
INT-09 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ กิจกรรม และงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
INT-10 ข้ อ เสนอโครงการแผนงานบู ร ณาการการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
BB-01 สรุปงบบูรณาการในลักษณะแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงบประมาณ
2) วิ เคราะห์ แ ละจั ด ทํ าแบบฟอร์ ม คํ า ของบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง
ยุ ท ธศาสตร์ ข องสถาบั น (NIDA Master Form) โดยนํ าผลจากตารางแจกแจงความถี่ ข องข้ อ มู ล ใน
รูปแบบตาราง Check List มาจัดทํา NIDA Master Form
3) วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ เชี่ ย วชาญถึ ง ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ
แบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน (NIDA Master Form)
ถึงความเหมาะสมของหัวข้อแบบฟอร์มฯ ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแบบฟอร์มฯ ก่อนที่จะ
นําไปใช้ปฏิบัติงานจริง โดยใช้เกณฑ์การวัดระดับความเหมาะสมของแบบฟอร์ม ดังนี้
เหมาะสม
ค่อนข้างเหมาะสม
ไม่เหมาะสม

+1 คะแนน
0 คะแนน
-1 คะแนน

การแปลผลข้อมูลส่วนนี้ได้จากการใช้ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีต่อแบบฟอร์มคําของบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน (NIDA Master Form) โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ค่าความเที่ยงตรง = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
จํานวนผู้เชี่ยวชาญ
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เกณฑ์การแปลค่าความเที่ยงตรง หากมีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตาม
เนื้อหา หรือสามารถใช้ข้อคําถามข้อนั้นได้
4) วิเคราะห์และสรุปผลจากการสัมภาษณ์อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันที่จัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน ถึงความคิดเห็นที่มีต่อแบบฟอร์มคําขอ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน (NIDA Master Form) โดยใช้เกณฑ์การวัด
ระดับความเหมาะสมของแบบฟอร์ม ดังนี้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การแปลผลข้อมูลส่วนนี้ได้จากการใช้ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีต่อแบบฟอร์มคําของบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน (NIDA Master Form) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด = 5 - 1 = 0.80
จํานวนชั้น
5
เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 - 5.00
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 - 4.20
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 - 3.40
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.81 - 2.60
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 - 1.80

หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจในระดับมากที่สุด
หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจในระดับมาก
หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจในระดับปานกลาง
หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจในระดับน้อย
หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

3.4.2 การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล
นําข้อมูลในแบบฟอร์มคํ าของบประมาณในลักษณะบู รณาการเชิงยุทธศาสตร์ของ
สถาบัน (NIDA Master Form) และแบบสัมภาษณ์ ไปทดสอบคุณภาพของข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญ พร้อม
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับแก้แบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน (NIDA Master Form) ก่อนนําไปใช้ในการจัดทําคําของบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า ค่าความเที่ยงตรง
เท่ากับ 0.91 ซึ่งสามารถใช้ข้อคําถามข้อนั้นได้

บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัย
ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้วิจัยได้กาหนดรายละเอียดการนาเสนอผลการศึกษา
วิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
4.1 ผลการศึกษาวิจัย
4.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์จากการวิจัย

4.1 ผลการศึกษาวิจัย
4.1.1 ผลการวิ เ คราะห์ ปั ญ หากระบวนการจั ด ท างบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร์
ผู้วิจั ย ได้ ทาการระดมสมองร่ว มกันระหว่างบุคลากรกองแผนงาน อาจารย์ และนักวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจั ดทาคาของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อค้นหาปัญหาปัญหา
กระบวนการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยใช้แผนผังก้างปลา (Fish-Bone
Diagram) หรือเรียกว่าแผนผังสาเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) เพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้

แผนภาพที่ 4.1 แผนผังก้างปลา (Fish-Bone Diagram) แสดงผลการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
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ปัญหาของกระบวนการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ คือ ขอข้อมูล
โครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์หลายครั้ง โดยมีสาเหตุหลัก 4 สาเหตุ ดังนี้
1) สาเหตุหลักด้านข้อมูลสารสนเทศ (Information) ซึ่งมีสาเหตุย่อยมาจากการขาดการ
สื่ อ สารข้ อมู ล ที่ ส าคัญ การไม่ มีโ ครงการเก็ บไว้ใ นคลั งข้ อมู ล ข้อ มูล โครงการในลั กษณะบู ร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร์ที่อาจารย์ และนักวิจัยส่งให้กองแผนงานในครั้งแรกส่วนใหญ่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงต้องมีการ
ติดต่อประสานงานเพื่อขอข้อมูลกลับไปกลับมาหลายครั้ง ประกอบกับหน่วยงานภายนอกมีการขอข้อมูล
เพิ่มเติมบ่อยครั้ง นอกเหนือจากข้อมูลตามแบบฟอร์มของหน่วยงานภายนอกที่จัดส่งให้อาจารย์ และนักวิจัย
ดาเนินการ อีกทั้ง กองแผนงานไม่มีข้อมูลเพียงพอสาหรับส่งให้หน่วยงานภายนอกได้ครบถ้วนทุกประเด็น
เมื่อมีการเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติม จึงทาให้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานค่อนข้างมาก
2) สาเหตุหลักด้านการจั ดการ (Management) ซึ่งมีสาเหตุย่อยมาจากแบบฟอร์มจาก
หน่วยงานภายนอกมีจานวนมาก ส่วนใหญ่แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ (สกอ. สงป. และหน่วยงานเจ้าภาพ
แผนงานบูรณาการ) มีแบบฟอร์มเป็นของตนเอง และมีรูปแบบหลากหลายไม่เหมือนกัน หน่วยงานภายนอก
ต้องการข้อมูลเร่งด่วน และบางครั้งข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่ครบถ้วน จึงจาเป็นต้องขอข้อมูลหลายครั้ง ทาให้เป็น
อุปสรรคในการทางาน และเป็นภาระกับอาจารย์ และนักวิจัยที่จะต้องกรอกข้อมูลให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม
ที่หน่วยงานภายนอกกาหนด
3) สาเหตุ ห ลั ก ด้ า นภาวะผู้ น า (Leadership) ซึ่ ง มี ส าเหตุ ย่ อ ยมาจากการขาดข้ อ มู ล
โครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่เพียงพอสาหรับการวางแผนรองรับการดาเนินงาน
4) สาเหตุหลักด้านความรู้ (Knowledge) ซึ่งมีสาเหตุย่อยมาจากบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับ
โครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลแผนผังความเชื่อมโยงบ่อยครั้ง
จากผลการวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ห ลั ก และสาเหตุ ย่ อ ย สามารถน ามาพิ จ ารณาจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของสาเหตุ ผู้วิจัย จึงได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ปัญหาจากสาเหตุหลักในเรื่องของการจัดการ
(Management) เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดทางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาตร์ เพื่อ
แก้ปัญหาให้อาจารย์ และนักวิจัยของสถาบัน ให้สามารถจัดทาคาของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ตามแบบฟอร์ม ต้นแบบของสถาบัน เพียงขั้นตอนเดียว แทนการจัดทาลงในแบบฟอร์มต่าง ๆ
ของหน่วยงานภายนอกหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น
4.1.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบหัวข้อของแบบฟอร์ ม ค าของบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์
ผลจากการเปรี ย บเที ย บหั ว ข้ อ ของแบบฟอร์ ม ค าของบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ทั้งหมด 15 แบบฟอร์ม โดยทาตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูลในรูปแบบตาราง Check
List เพื่อให้ทราบความต้องการของหน่วยงานภายนอก และสรุปหัวข้อในแบบฟอร์มต้นแบบให้ครบถ้วน
ทุกความต้องการ สรุปผลการเปรียบเทียบได้ดังนี้

49
ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบหัวข้อของแบบฟอร์มคาของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภายนอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
ข้อ
1
2
3
4
5

6
7

8
9
10
11
12
13

1

2

ปี 2560
3

4

INT-01

INT-02

INT-03

INT-04

ชื่อโครงการ
โครงการย่อย/ กิจกรรม
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาศก.ฉบับที่ 12
1) ยุทธศาสตร์ที่ .......
2) เป้าหมายแผนบูรณาการที่ .......
3) ตัวชี้วัดที่ .......
ความสอดคล้องกับแผนแม่บท ปี 2561
ความสอดคล้องกับแผนงานบูรณาการ
1) แผนงานบูรณาการ .......
2) เป้าหมายแผนบูรณาการข้อที่ ......
3) ตัวชี้วัดแผนบูรณาการข้อที่ ......
4) แนวทางการดาเนินงานที่ .......
5) ตัวชี้วัดแนวทางที่ .......
6) แนวทางการดาเนินงานย่อย.......
หน่วยงานร่วมบูรณาการ
สถานภาพโครงการ (โครงการใหม่/โครงการต่อเนื่อง)
ความสาคัญของโครงการ/ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ/
ผลสาเร็จของโครงการ/ผลกระทบ

√

√
√

√

√
√

√

√

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลกระทบ
ของโครงการ

√

หัวข้อ

1) กลุ่มเป้าหมายหลัก
2) กลุ่มเป้าหมายรอง

ปี 2561
5
MUA01
√
√

6
MUA02
√
√
√

7
INT-05
√

√
√

8
INT06/1
√

9
INT06/2
√

10
INT-07
√
√

√

11
INT08/1
√

12
INT08/2
√

13

14

15

INT-09

INT-10

BB-01

√
√

√

√

√
√
√

√
√
√

√

√
√
√
√

√

√

√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√
√
√

√

√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√

√

√
√
√
√
√
√

√

√
√
√

√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√

√
√

√

√

√

√

Frequency

หัวข้อ
NIDA Master Form

15
5
4
10
5
2
3
2
3
6
9
6
5
9
10
1
1
6
8
12
9

ชื่อโครงการ
โครการย่อย/กิจกรรม
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาศก.ฉบับที่ 12
1) ยุทธศาสตร์ที่ .......
2) เป้าหมายแผนบูรณาการที่ .......
3) ตัวชี้วัดที่ .......
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรร
ความสอดคล้องกับแผนงานบูรณาการ
1) แผนงานบูรณาการ .......
2) เป้าหมายแผนบูรณาการข้อที่ ......
3) ตัวชี้วัดแผนบูรณาการข้อที่ ......
4) แนวทางการดาเนินงานที่ .......
5) ตัวชี้วัดแนวทางที่ .......

12

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

1
1

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลกระทบของโครงการ

หน่วยงานร่วมบูรณาการ
สถานภาพโครงการ (โครงการใหม่/โครงการต่อเนื่อง)
ความสาคัญของโครงการ
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ข้อ
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29

หัวข้อ
ระยะเวลาการดาเนินการ
พื้นที่ดาเนินการ
แผนการดาเนินงาน
1) แผนกิจกรรมลงเดือน (ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ)
2) ดาเนินการในไตรมาส
3) แนวทางการดาเนินงาน/ขั้นตอนการดาเนินงาน
งบประมาณรวม (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค)
การจัดสรรงบประมาณ ส่วนภูมิภาค/รายจังหวัด
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (พร้อมดาเนินการ
ทันที/พร้อมภายในวันที่../ พร้อมก่อนเริ่มปีงป./ไม่
แน่ใจ)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณลงเดือน/งบประมาณ
จาแนกรายไตรมาส
วงเงินงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ)/คาชี้แจง
รายละเอียดของงบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
(2562-2565)
ระยะเวลาโครงการและประมาณการรายจ่ายของ
โครงการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีที่ผ่านมา
งบประมาณทีใช้ในปีที่ผ่านมา
เป้าหมายตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย
1) เชิงปริมาณ
2) เชิงคุณภาพ
3) เชิงเวลา
4) เชิงค่าใช้จ่าย/เชิงต้นทุน
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcomes)

1

2

ปี 2560
3

4

INT-01

INT-02

INT-03

INT-04

√
√

√
√

√
√

ปี 2561
5
MUA01
√
√

6
MUA02
√
√

7
INT-05

8
INT06/1

√

√

√
√
√

√
√

9
INT06/2

10
INT-07
√
√

11
INT08/1

12
INT08/2

√

13

14

15

INT-09

INT-10

BB-01

√
√
√

√
√

√

√

√
√

√
√

√

√
√

√
√

√

√
√

√

√

√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√

√

√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

ระยะเวลาการดาเนินการ
พื้นที่ดาเนินการ 1) ส่วนกลาง 2) ส่วนภูมิภาค
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ เป้าหมาย และงบประมาณ

7

วงเงินงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ)/
คาชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณ

2

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

1
√

√
√
√
√
√
√
√
√

6
11
3
1
2
9
8
2
1
1

หัวข้อ
NIDA Master Form

1

√
√
√
√
√
√
√
√
√

Frequency

√

√
√

√
√

√
√

√
√

1
3
13
6
5
5
5
10
11

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs Outcomes)
1) เชิงปริมาณ
2) เชิงคุณภาพ
3) เชิงเวลา
4) เชิงค่าใช้จ่าย/เชิงต้นทุน
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcomes)
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ข้อ
30

31
32

หัวข้อ
การติดตามประเมินผล
1) วิธีการ
2) เครื่องมือ
3) ระยะเวลา
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ/ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/วิธีการ
ปิดความเสี่ยง)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1) ชื่อ-นามสกุล
2) ตาแหน่ง
3) โทรศัพท์
4) โทรสาร
5) มือถือ
6) E-mail
7) หน่วยงาน
8) กรม

1

2

ปี 2560
3

4

INT-01

INT-02

INT-03

INT-04

√
√
√
√

ปี 2561
5
MUA01

√

√

√
√
√

√
√

6
MUA02

7

√
√
√
√

√
√
√
√
√

8
INT06/1
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

INT-05

9
INT06/2

10
INT-07

√
√
√

11
INT08/1
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

12
INT08/2

13

14

15

INT-09

INT-10

BB-01

√
√
√
√
√
√
√

√
√

Frequency

หัวข้อ
NIDA Master Form

3
4
4
4
4

การติดตามประเมินผล
1) วิธีการ
2) เครื่องมือ
3) ระยะเวลา
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

2
10
6
10
7
6
5
1
1

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1) ชื่อ-นามสกุล
2) ตาแหน่ง
3) หน่วยงาน
4) โทรศัพท์
5) โทรศัพท์เคลื่อนที่
6) E-mail

เพิ่มเติม
1. สาขาที่เกี่ยวข้อง (การบริหารธุรกิจ/การจัดการ
ทั่วไปทางธุรกิจ 2) สิ่งแวดล้อม
3) การตลาด 4) อื่นๆ
2. คาอธิบายหัวข้อในแบบฟอร์ม
3. ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
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หมายเหตุ: การกาหนดรหัสแบบฟอร์มคาของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
รหัส
INT-01
INT-02
INT-03
INT-04
MUA-01
MUA-02
INT-05
INT-06/1
INT-06/2
INT-07
INT-08/1
INT-08/2
INT-09
INT-10
BB-01

แบบฟอร์ม
แบบคาของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียดโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อเสนอโครงการการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประเด็นการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
การทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานโลจิสติกส์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบเสนองบประมาณโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (24 เรื่อง/แผนงาน) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(เบื้องต้น)
แบบฟอร์มการจัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
แบบฟอร์มโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มการจัดทาโครงการ/กิจกรรมแผนบูรณาการการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบสรุปการพิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การสร้างความเสมอภาคเพือ่ รองรับสังคมผู้สูงอายุ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียดโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มการจัดทาโครงการ/กิจกรรมแผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
แบบสรุป ข้อเสนอแผนงาน โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ กิจกรรม และงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการการเพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
สรุปงบบูรณาการในลักษณะแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงบประมาณ
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ผลจากการเปรี ย บเทียบหัว ข้อของแบบฟอร์มคาของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภายนอก สามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของหัวข้อแบบฟอร์ม คาของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภายนอก จาแนกตามหัวข้อแบบฟอร์ม
หัวข้อแบบฟอร์ม
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อโครงการ
โครงการย่อย/ กิจกรรม
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
1) ยุทธศาสตร์ที่ .......
2) เป้าหมายแผนบูรณาการที่ .......
3) ตัวชี้วัดที่ .......
6. ความสอดคล้องกับแผนแม่บท ปี 2561
7. ความสอดคล้องกับแผนงานบูรณาการ
1) แผนงานบูรณาการ .......
2) เป้าหมายแผนบูรณาการข้อที่ ......
3) ตัวชี้วัดแผนบูรณาการข้อที่ ......
4) แนวทางการดาเนินงานที่ .......
5) ตัวชี้วัดแนวทางที่ .......
6) แนวทางการดาเนินงานย่อย.......
8. หน่วยงานร่วมบูรณาการ
9. สถานภาพโครงการ (โครงการใหม่/โครงการ
ต่อเนื่อง)
10. ความสาคัญของโครงการ/ หลักการและเหตุผล
11. วัตถุประสงค์
12.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ/
ผลสาเร็จของโครงการ/ผลกระทบ

จานวน (แบบฟอร์ม)
15
5
4
10
5

ร้อยละ
100.00
33.33
26.67
66.67
33.33

2
3
2
3
6
9
6
5
9
10
1
1
6

13.33
20.00
13.33
20.00
40.00
60.00
40.00
33.33
60.00
66.67
6.67
6.67
40.00

8
12
9

53.33
80.00
60.00
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

หัวข้อแบบฟอร์ม
จานวน (แบบฟอร์ม)
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลกระทบ
12
ของโครงการ
1) กลุ่มเป้าหมายหลัก
1
2) กลุ่มเป้าหมายรอง
1
ระยะเวลาการดาเนินการ
6
พื้นที่ดาเนินการ
11
แผนการดาเนินงาน
3
1) แผนกิจกรรมลงเดือน (ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ)
1
2) ดาเนินการในไตรมาส
2
3) แนวทางการดาเนินงาน/ขั้นตอนการดาเนินงาน
9
งบประมาณรวม (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค)
8
การจัดสรรงบประมาณ ส่วนภูมิภาค/รายจังหวัด
2
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน
1
ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (พร้อมดาเนินการ
1
ทันที/พร้อมภายในวันที่.../ พร้อมก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณ/ ไม่แน่ใจ)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณลงเดือน/งบประมาณ
1
จาแนกรายไตรมาส
วงเงินงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ)/คาชี้แจง
7
รายละเอียดของงบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
2
(2562-2565)
ระยะเวลาโครงการและประมาณการรายจ่ายของ
1
โครงการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีที่ผ่านมา
1
งบประมาณทีใช้ในปีที่ผ่านมา
3
เป้าหมายตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย
13
1) เชิงปริมาณ
6
2) เชิงคุณภาพ
5

ร้อยละ
80.00
6.67
6.67
40.00
73.33
20.00
6.67
13.33
60.00
53.33
13.33
6.67
6.67
6.67
46.67
13.33
6.67
6.67
20.00
86.67
40.00
33.33
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
หัวข้อแบบฟอร์ม
3) เชิงเวลา
4) เชิงค่าใช้จ่าย/เชิงต้นทุน
28. ผลผลิต (Output)
29. ผลลัพธ์ (Outcomes)
30. การติดตามประเมินผล
1) วิธีการ
2) เครื่องมือ
3) ระยะเวลา
31. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ/
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/วิธีการปิดความเสี่ยง)
32. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1) ชื่อ-นามสกุล
2) ตาแหน่ง
3) โทรศัพท์
4) โทรสาร
5) มือถือ
6) E-mail
7) หน่วยงาน
8) กรม

จานวน
(แบบฟอร์ม)
5
5
10
11
3
4
4
4
4

ร้อยละ

2
10
6
10
7
6
5
1
1

13.33
66.67
40.00
66.67
46.67
40.00
33.33
6.67
6.67

33.33
33.33
66.67
73.33
20.00
26.67
26.67
26.67
26.67

จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์จานวนและร้อยละของหัวข้อแบบฟอร์มคาของบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภายนอก พบว่า แบบฟอร์มจากหน่วยงานภายนอก
ทั้งหมด 15 แบบฟอร์ม ประกอบด้วย หัวข้อแบบฟอร์มทั้งหมด 32 หัวข้อ มีหัวข้อ “ชื่อโครงการ”
อยู่ในแบบฟอร์มทุกแบบฟอร์ม จานวนทั้งสิ้น 15 แบบฟอร์ม คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ หัวข้อ
“เป้าหมายตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย” มีจานวน 13 แบบฟอร์ม คิดเป็นร้อยละ 86.67 หัวข้อ
“วัตถุประสงค์” และ “กลุ่มเป้าหมายของโครงการ” มีจานวน 12 แบบฟอร์ม คิดเป็นร้อยละ 80
หัวข้อ “พื้นที่ดาเนินการ” “ผลลัพธ์ (Outcome)” มีจานวน 11 แบบฟอร์ม คิดเป็นร้อยละ 73.33
หัวข้อ “ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” “ผลผลิต (Output)” มีจานวน 10 แบบฟอร์ม
คิดเป็น ร้อยละ 66.67 หัว ข้อ “ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ /ผลที่คาดว่าจะได้รับ /ผลส าเร็จของ
โครงการ/ผลกระทบ” มีจานวน 9 แบบฟอร์ม คิดเป็นร้อยละ 60.00 หัวข้อ “ความสาคัญของ
โครงการ/ หลักการและเหตุผล” “งบประมาณรวม (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค)” มีจานวน 8 แบบฟอร์ม
คิดเป็นร้อยละ 53.33 หัวข้อ “วงเงินงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ )/คาชี้แจงรายละเอียดของ
งบประมาณ” มีจานวน 7 แบบฟอร์ม คิดเป็นร้อยละ 46.67 หัวข้อ “ความสอดคล้องกับแผนงาน
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บูรณาการ” “สถานภาพโครงการ (โครงการใหม่/โครงการต่อเนื่อง)” “ระยะเวลาการดาเนินการ” มี
จานวน 6 แบบฟอร์ม คิดเป็นร้อยละ 40.00 หัวข้อ “โครงการย่อย/ กิจกรรม” “ความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12” มีจานวน 5 แบบฟอร์ม คิดเป็นร้อยละ 33.33
หัวข้อ “ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล” มีจานวน 4 แบบฟอร์ม คิดเป็นร้อยละ 26.67 หัวข้อ
“ความสอดคล้องกับแผนแม่บท ปี 2561” “แผนการดาเนินงาน” “งบประมาณทีใช้ในปีที่ผ่านมา” มี
จ านวน 3 แบบฟอร์ ม คิ ดเป็ น ร้ อยละ 20.00 หั ว ข้ อ “การจัด สรรงบประมาณ ส่ ว นภู มิภ าค/ราย
จังหวัด” “ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (2562-2565)” “ผู้รับผิดชอบโครงการ” มี
จ านวน 2 แบบฟอร์ ม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.33 หั ว ข้ อ “หน่ ว ยงานร่ ว มบู ร ณาการ” “การจั ด สรร
งบประมาณรายจ่ายลงทุน ” “ความพร้อมของรายจ่ายลงทุน (พร้อมดาเนินการทันที /พร้อมภายใน
วันที่.../ พร้อมก่อนเริ่มปีงบประมาณ/ ไม่แน่ใจ)” “แผนการใช้จ่ายงบประมาณลงเดือน/งบประมาณ
จาแนกรายไตรมาส” “ระยะเวลาโครงการและประมาณการรายจ่ายของโครงการ” “งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรปีที่ผ่านมา” มีจานวน 1 แบบฟอร์ม คิดเป็นร้อยละ 6.67
4.1.3 ผลการจั ด ท าแบบฟอร์ ม ค าของบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน (NIDA Master Form)
ผู้วิจัยทาการประมวลผลจากข้อมูลหัวข้อแบบฟอร์ม คาของบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภายนอก นามาจัดทาโครงร่างแบบฟอร์มโดยใช้ชื่อว่า NIDA Master
Form โดยมีกระบวนการจัดทาดังนี้
1) รวบรวมหั ว ข้อแบบฟอร์มฯ ทั้งหมดจากแบบฟอร์ม คาของบประมาณใน
ลักษณะบู รณาการเชิงยุทธศาสตร์ของหน่ว ยงานภายนอก รวมทั้งสิ้ น 32 หัว ข้อ ซึ่งได้จากตาราง
Check list
2) วิ เ คราะห์ ร ายละเอี ย ดในแต่ ล ะหั ว ข้ อ เพื่ อ พิ จ ารณาดู ค วามเชื่ อ มโยง
สอดคล้อง เพื่อจัดกลุ่ม หรือควบรวมหัวข้อแบบฟอร์มฯ ที่มีลักษณะเดียวกันไว้ด้วยกัน
3) สรุปหัวข้อแบบฟอร์มฯ จัดลาดับหัวข้อ และรูปแบบการกรอกแบบฟอร์มฯ
เพื่อจัดทาแบบฟอร์มโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน
4) ออกแบบโครงร่างแบบฟอร์มฯ ให้มีรูปแบบที่กระชับ เข้าใจง่าย สะดวกใน
การกรอก และครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดตามที่กาหนดไว้
ผลจากการจัดทาแบบฟอร์มคาของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิ งยุทธศาสตร์ของ
สถาบัน (NIDA Master Form) สรุปได้ดังภาพที่ 4.2
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ภาพที่ 4.2 แบบฟอร์มคาของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน (NIDA Master Form)

แบบฟอร์มคาของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(การบูรณาการแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของหน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ)
1. ชื่อโครงการ:
2. โครงการย่อย/กิจกรรม: (ถ้ามี)
3. สาขาที่เกี่ยวข้อง:
 การบริหารธุรกิจ/ การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ
 การตลาด
 การเงิน/ การบัญชี
 เศรษฐศาสตร์
 การพัฒนาองค์การ
 ทรัพยากรมนุษย์
 จิตวิทยา
 การเมือง/ การปกครอง/ นโยบายสาธารณะ
 การพัฒนาสังคมโดยรวม/ สาธารณสุข
4. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนฯ:
4.1 นโยบายรัฐบาล: (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
 1. ปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. รักษาความมั่นคง/การต่างประเทศ
 3. ลดเหลื่อมล้า/โอกาส เข้าถึงบริการของรัฐ
 4. ศึกษาเรียนรู้/ทะนุบารุง ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม
 5. ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
 6. เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
4.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี:












สิ่งแวดล้อม
พลังงาน
อุตสาหกรรม
การเกษตร
การสื่อสาร/ นิเทศศาสตร์/ ภาษา
คอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติ
การท่องเที่ยว/ กีฬา
กฎหมาย
อื่น ๆ (ระบุ).......................................







7. ส่งเสริมบทบาท/ใช้โอกาสใน AC
8. พัฒนา/ใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์/วิจัย/นวัตกรรม
9. รักษาความมั่นคง/สร้างสมดุลทรัพยากร
10. ราชการมีธรรมาภิบาล/ป้องกันทุจริต
11. ปรับปรุงกฎหมาย/กระบวนการยุติธรรม

1) ยุทธศาสตร์ท:ี่ ............................(กองแผนงานระบุให้)..................................

4.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12:
1) ยุทธศาสตร์ท:ี่ ..........................(กองแผนงานระบุให้)............................................................................................
2) เป้าหมายที:่ ..........................(กองแผนงานระบุให้)............................................................................................
3) ตัวชี้วัดที:่ ...............................(กองแผนงานระบุให้)............................................................................................
4.4 ยุทธศาสตร์จัดสรร ปี 2562:

................................................(กองแผนงานระบุให้)..................................................
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ภาพที่ 4.2 (ต่อ)
4.5 แผนงานบูรณาการ: (สามารถระบุได้เพียง 1 แผนงาน โดยทาเครื่องหมาย √ ลงใน  และศึกษาเพิ่มเติมจากแผนผังความ
เชื่อมโยงในระบบ ics)
 1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
 13. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
จังหวัดชายแดนภาคใต้
 14. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคณ
ุ ภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
 2. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์
 15. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
 3. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ
 16. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
สังคมผูส้ ูงอายุ
 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
 17. แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
 5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
และบริการ
 18. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาค
การเกษตร
 19. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและ
เศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
 20. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบ
ขนาดย่อมสู่สากล
บูรณาการ
 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 21. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
 9. แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ชอบ
ตะวันออก
 22. แผนงานบูรณาการปฏิรปู กฎหมายและการพัฒนา
 10. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและ
กระบวนการยุติธรรม
ระบบโลจิสติกส์
 23. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการ
 11. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
ดิจิทัล
 24. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 12. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
4.6 แนวทางการ
ดาเนินงาน:
4.7 ตัวชี้วัดแนวทาง :
5. หน่วยงานร่วมบูรณาการ: (หน่วยงานตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป ร่วมกันดาเนินงานที่มคี วามเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกัน
และกัน เพื่อให้โครงการสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กาหนด)
6. สถานภาพโครงการ:
 6.1 โครงการใหม่

 6.2 โครงการต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงานปีทผี่ ่านมา ....(โปรดระบุความก้าวหน้า
ของการดาเนินโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว).........
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ภาพที่ 4.2 (ต่อ)
7. ความสาคัญของโครงการ:

คำอธิบำย ระบุความจาเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ/ข้อมูลสถิติ สถานการณ์/กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควร
อธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดาเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าผลการดาเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที/่ ประเด็นอย่างไร

8. วัตถุประสงค์:
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:
คำอธิบำย ระบุผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร ผลสำเร็จของโครงกำรหรือ
ผลกระทบเชิงบวก
10. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ:
11. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมี
ผลกระทบของโครงการ:
12. พื้นที่ดาเนินการ:

 ส่วนกลาง
 ส่วนภูมิภาค (ระบุจังหวัด)

13. ระยะเวลาดาเนินการ:

14. ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ เป้าหมาย และงบประมาณ:
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
ดาเนินการ
ในไตรมาส ()
1
2
3
4

ตัวชี้วัดกิจกรรม
(เช่น ใคร จานวน ครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

รวมเงิน

งบประมาณ
(บาท)
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ภาพที่ 4.2 (ต่อ)
15. วงเงินงบประมาณ:
(โปรดแจกแจงรายละเอียดตัวคูณตามประเภทงบรายจ่ายให้ชัดเจนและเป็นไปตามอัตราการเบิกจ่ายที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังกาหนด)
รายการ
จานวน หน่วย จานวน หน่วย
เงิน
บาท
รวม (บาท)
รวมทั้งสิ้น
2,527,580
1. งบบุคลำกร
1.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ
2
คน
12
เดือน 15,000 บาท
1.2 ประกันสังคม (ประกันสังคม 5%
2
คน
12
เดือน
750
บาท
หากเงินเดือนเกิน 15,000 บาท)
2. งบดำเนินงำน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ
วุฒิปริญญาเอก
2) ค่าตอบแทนนักวิจัย
3) ค่าตอบแทนวิทยากร
2.2 ค่าใช้สอย
1) ค่าตั๋วเครื่องบินและพาหนะ
เดินทางไป-กลับ
2) ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล
3) ค่าจ้างเหมาบริการในการ
ดาเนินการจัดทา focus group
4) ค่าจ้างเหมาบริการในการ
ดาเนินการจัดการเผยแพร่และ
ให้คาปรึกษา
5) ค่าจ้างเหมาบริการในการ
ดาเนินการจัดทาสื่อการเผยแพร่
6) ค่าอาหารว่างในการจัดจัดการ
เผยแพร่และให้คาปรึกษา
7) ค่าอาหารกลางวันจัดจัดการ
เผยแพร่และให้คาปรึกษา
2.3 ค่าวัสดุ
1) วัสดุสานักงาน
2) วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าติดตาม/ตรวจสอบการดาเนินการ
โครงการ อัตราร้อยละ 10
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ภาพที่ 4.2 (ต่อ)
16. ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง: (ระบุเฉพาะโครงการต่อเนื่อง)
ปีงบประมาณ
เป้าหมายตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
17. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs):
ประเภทตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
18. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes):
ประเภทตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
19. ผลผลิต (Output):
20. ผลลัพธ์ (Outcomes):
21. การติดตามประเมินผล:
1) วิธีการ:
2) เครื่องมือ:
3) ระยะเวลา:
22. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึน้ : (ความเสีย่ งที่ทาให้โครงการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย)
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ (จากข้อ 14)
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1.
2.
3.

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

วิธีการปิดความเสี่ยง
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ภาพที่ 4.2 (ต่อ)
23. ผู้รับผิดชอบโครงการ:
1) ชื่อ-นามสกุล:
หน่วยงาน:
โทรศัพท์เคลื่อนที:่
2) ชื่อ-นามสกุล:
หน่วยงาน:
โทรศัพท์เคลื่อนที:่
3) ชื่อ-นามสกุล:
หน่วยงาน:
โทรศัพท์เคลื่อนที:่

ตาแหน่ง:
โทรศัพท์:
E-mail:
ตาแหน่ง:
โทรศัพท์:
E-mail:
ตาแหน่ง:
โทรศัพท์:
E-mail:

4.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัย
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ประสิ ทธิภาพของการน าแบบฟอร์มคาของบประมาณในลั กษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
(NIDA Master Form) ไปใช้ในการจัดทาคาของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้วิจัยได้ดาเนินการประเมินประสิทธิภาพในแต่ละประเด็น ดังนี้
1) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้วิจัยประเมินประสิทธิภาพในประเด็น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และผลจากการลด
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน ท าให้ ใ ช้ เ วลาในการปฏิ บั ติ ง านน้ อ ยลงตามไปด้ ว ย ผู้ วิ จั ย จึ ง ประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยการเปรี ย บเที ย บจ านวนขั้ น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง านระหว่ า งผั ง
กระบวนการทางาน (Workflow) เดิมของการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กับผังกระบวนการทางาน (Workflow) ที่ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่
ภายหลั ง จากที่ไ ด้น าแบบฟอร์ มโครงการในลั กษณะบู รณาการเชิ งยุท ธศาสตร์มาใช้ ในการจั ดท า
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว ผลการเปรียบเทียบสรุปได้ดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ก่อนการใช้ และภายหลังการใช้ NIDA Master Form
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การจัดทาแบบฟอร์มคาขอ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ (NIDA Master
Form)
2. การส่งแบบฟอร์มคาของบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
(NIDA Master Form) ให้หน่วยงาน
ภายในสถาบันดาเนินการ
3. จัดทาเอกสารคาของบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
4. จัดทาเอกสารประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเบื้องต้น
5. จัดทาเอกสารประกอบการชี้แจง
งบประมาณ
รวม

ก่อนใช้ NIDA
Master Form
(ขั้นตอน/
ระยะเวลา)
4 ขั้นตอน/
10 วันทาการ

หลังใช้ NIDA
Master Form
(ขั้นตอน/
ระยะเวลา)
4 ขั้นตอน/
5 วันทาการ

ผลการประเมิน

ขั้นตอนเท่าเดิม/
ลดลง 5 วันทาการ

16 ขั้นตอน/
20 วันทาการ

5 ขั้นตอน/
10 วันทาการ

ลดลง 11 ขั้นตอน/
ลดลง 10 วันทาการ

7 ขั้นตอน/
15 วันทาการ

8 ขั้นตอน/
7 วันทาการ

เพิ่มขึ้น 1 ขั้นตอน/
ลดลง 8 วันทาการ

17 ขั้นตอน/
15 วันทาการ
6 ขั้นตอน/
20 วันทาการ
50 ขั้นตอน/
80 วันทาการ

8 ขั้นตอน/
5 วันทาการ
5 ขั้นตอน/
10 วันทาการ
30 ขั้นตอน/
37 วันทาการ

ลดลง 9 ขั้นตอน/
ลดลง 10 วันทาการ
ลดลง 1 ขั้นตอน/
ลดลง 10 วันทาการ
ลดลง 20 ขั้นตอน/
ลดลง 43 วันทาการ

จากตารางที่ 4.3 ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านจั ด ท างบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร์ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนจบขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ ของผังกระบวนการทางาน
(Workflow) เดิม ก่อนใช้ NIDA Master Form มีขั้นตอนทั้งสิ้น 50 ขั้นตอน ผังกระบวนการทางาน
(Workflow) ใหม่ หลังใช้ NIDA Master Form มีขั้นตอนทั้งสิ้น 30 ขั้นตอน สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานลงได้ 20 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 40.00
สาหรับระยะเวลาการปฏิบัติงานจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ตั้งแต่
เริ่มกระบวนการจนจบขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ ของผังกระบวนการทางาน (Workflow) เดิม
ก่อนใช้ NIDA Master Form ใช้เวลาทั้งสิ้น 80 วัน ผังกระบวนการทางาน (Workflow) ใหม่ หลัง
ใช้ NIDA Master Form ใช้เวลาทั้งสิ้น 37 วัน สามารถประหยั ดเวลาลงได้ 43 วัน คิดเป็นร้อยละ
53.75
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2) คุณภาพ (ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลโครงการ)
ผู้ วิจั ย ประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพในประเด็ น คุณ ภาพ (ความถูก ต้อ งและครบถ้ ว นของข้ อมู ล
โครงการ) ด้วยการเปรียบเทียบหัวข้อ และข้อมูลสาคัญตามแบบฟอร์มคาของบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (NIDA Master Form) กับหัวข้อแบบฟอร์มคาของบประมาณในลักษณะ
บูรณาการของหน่วยงานภายนอก เพื่อแสดงผลของการนาข้อมูลโครงการที่จัดทาตามหัวข้อของ NIDA
Master Form ไปใช้ในการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มคาของบประมาณในลักษณะบู รณาการของ
หน่วยงานภายนอกได้ครบถ้วน สรุปได้ดังตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 หัวข้อและข้อมูลสาคัญตามแบบฟอร์ม NIDA Master Form และแบบฟอร์มจากหน่วยงานภายนอก (กรณีตัวอย่าง 6 แผนงานบูรณาการ)
หัวข้อแบบฟอร์ม

1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงการ
โครงการย่อย/ กิจกรรม
สาขาที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนฯ
4.1 นโยบายรัฐบาล
4.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
4.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
4.4 ยุทธศาสตร์จัดสรร ปี 2562

NIDA Master
Form

แผนงานบูรณาการ
การสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวและ
บริการ

√
√
√
√

√

√
√
√
√

แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการ
พัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพ พัฒนาเศรษฐกิจและ พัฒนาระเบียง
และเศรษฐกิจชุมชน การศึกษาและการ
สังคมดิจิทัล
เศรษฐกิจภาค
และพัฒนาวิสาหกิจ เรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ตะวันออก
ขนาดกลางและขนาด เท่าเทียม และทั่วถึง
ย่อมสู่สากล
√
√
√
√
√
√
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
หัวข้อแบบฟอร์ม

4.5 แผนงานบูรณาการความ
สอดคล้องกับแผนแม่บท ปี 2561
4.6 แนวทางการดาเนินงาน
4.7 ตัวชี้วัดแนวทาง
5. หน่วยงานร่วมบูรณาการ
6. สถานภาพโครงการ
7. ความสาคัญของโครงการ
8. วัตถุประสงค์
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

NIDA Master
Form

แผนงานบูรณาการ
การสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวและ
บริการ

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการ
พัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพ พัฒนาเศรษฐกิจและ พัฒนาระเบียง
และเศรษฐกิจชุมชน การศึกษาและการ
สังคมดิจิทัล
เศรษฐกิจภาค
และพัฒนาวิสาหกิจ เรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ตะวันออก
ขนาดกลางและขนาด เท่าเทียม และทั่วถึง
ย่อมสู่สากล
√
√
√

√
√

√
√
√

√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

67

ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
หัวข้อแบบฟอร์ม

11. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีหรือมีผลกระทบของ
โครงการ
12. พื้นที่ดาเนินการ
13. ระยะเวลาการดาเนินการ
14. ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ เป้าหมาย
และงบประมาณ
15. วงเงินงบประมาณ
16. ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง
17. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)
1) เชิงปริมาณ

NIDA Master
Form

แผนงานบูรณาการ
การสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวและ
บริการ

แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการ
พัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพ พัฒนาเศรษฐกิจและ พัฒนาระเบียง
และเศรษฐกิจชุมชน การศึกษาและการ
สังคมดิจิทัล
เศรษฐกิจภาค
และพัฒนาวิสาหกิจ เรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ตะวันออก
ขนาดกลางและขนาด เท่าเทียม และทั่วถึง
ย่อมสู่สากล

√
√
√
√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√
√

√

√
√
√
√

√

√
√

√
√
√
√
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
หัวข้อแบบฟอร์ม

2) เชิงคุณภาพ
3) เชิงเวลา
4) เชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
18. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
1) เชิงปริมาณ
2) เชิงคุณภาพ
3) เชิงเวลา
4) เชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
19. ผลผลิต (Outputs)
20. ผลลัพธ์ (Outcomes)

NIDA Master
Form

แผนงานบูรณาการ
การสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวและ
บริการ

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√

แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการ
พัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพ พัฒนาเศรษฐกิจและ พัฒนาระเบียง
และเศรษฐกิจชุมชน การศึกษาและการ
สังคมดิจิทัล
เศรษฐกิจภาค
และพัฒนาวิสาหกิจ เรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ตะวันออก
ขนาดกลางและขนาด เท่าเทียม และทั่วถึง
ย่อมสู่สากล
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
หัวข้อแบบฟอร์ม

21. การติดตามผล
1) วิธีการ
2) เครื่องมือ
3) ระยะเวลา
22. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ความ
เสี่ยงที่ทาให้โครงการไม่บรรลุผลตาม
เป้าหมาย)
1) ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ (จากข้อ
14)
2) ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
3) วิธีการปิดความเสี่ยง

NIDA Master
Form

แผนงานบูรณาการ
การสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวและ
บริการ

√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการ
พัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพ พัฒนาเศรษฐกิจและ พัฒนาระเบียง
และเศรษฐกิจชุมชน การศึกษาและการ
สังคมดิจิทัล
เศรษฐกิจภาค
และพัฒนาวิสาหกิจ เรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ตะวันออก
ขนาดกลางและขนาด เท่าเทียม และทั่วถึง
ย่อมสู่สากล
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
หัวข้อแบบฟอร์ม

23. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1) ชื่อ-นามสกุล
2) ตาแหน่ง
3) หน่วยงาน
4) โทรศัพท์
4) โทรสาร
5) มือถือ
6) E-mail

NIDA Master
Form

แผนงานบูรณาการ
การสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวและ
บริการ

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการ
พัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพ พัฒนาเศรษฐกิจและ พัฒนาระเบียง
และเศรษฐกิจชุมชน การศึกษาและการ
สังคมดิจิทัล
เศรษฐกิจภาค
และพัฒนาวิสาหกิจ เรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ตะวันออก
ขนาดกลางและขนาด เท่าเทียม และทั่วถึง
ย่อมสู่สากล
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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3) การส่งงานตรงเวลา
ภายหลังจากการดาเนินการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้ NIDA Master Form ทาให้ขั้นตอนการขอข้อมูลหลายครั้ง หมดไป
สามารถลดเวลาในการปฏิบัติงาน เพราะมีข้อมูลโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ไว้ที่จุดเดียว จึงส่งผลให้การจัดส่งข้อมูลโครงการงบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร์เร็วขึ้น ทันตามเวลาที่หน่วยงานภายนอกกาหนด ผลการจัดส่งที่ดาเนินการไปแล้ว
สรุปได้ตามตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 การจัดส่งข้อมูลโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ของสถาบัน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานภายนอก จาแนกตามแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการ

กาหนดส่ง

1. แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จาก
26 กันยายน
การท่องเที่ยวและบริการ
2560
2. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ
2 ตุลาคม
และเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจ
2560
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
3. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
4 ตุลาคม
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
2560
เท่าเทียม และทั่วถึง
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและ 6 พฤศจิกายน
สังคมดิจิทัล
2560
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียง
7 พฤศจิกายน
เศรษฐกิจภาคตะวันออก
2560
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม 13 พฤศจิกายน
ศักยภาพ
2560
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการ 14 พฤศจิกายน
ผลิตภาคการเกษตร
2560

วันที่ส่ง
26 กันยายน
2560
2 ตุลาคม
2560

ผลการ
ประเมิน
ทันเวลา
ทันเวลา

4 ตุลาคม
2560

ทันเวลา

6 พฤศจิกายน
2560
7 พฤศจิกายน
2560
13 พฤศจิกายน
2560
14 พฤศจิกายน
2560

ทันเวลา
ทันเวลา
ทันเวลา
ทันเวลา

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
จากตารางที่ 4.5 สถาบันได้จัดส่งข้อมูลโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของ
สถาบัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ห น่วยงานภายนอก คือ หน่วยงานเจ้าภาพแผนงาน
บูรณาการฯ จานวนทั้งสิ้น 7 แผนงาน ซึ่งสามารถดาเนินการส่งได้ ตรงตามระยะเวลาที่หน่วยงาน
เจ้ าภาพแผนงานบู ร ณาการฯ กาหนดทุกแผนงาน เป็นการแสดงให้ เห็ นถึง ประสิทธิภ าพของการ
ดาเนินงาน ทั้งนี้ แผนงานบูรณาการแต่ละแผนงาน มี กาหนดระยะเวลาการส่งไม่พร้อมกัน เป็นไป
ตามแต่ละหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการกาหนด นอกจากนั้น ยังมีโครงการในลักษณะบูรณา
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การเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน ที่สอดคล้องตามแผนงานบูรณาการ และรอการตอบรับจากหน่วยงาน
เจ้ าภาพแผนงานบู รณาการเพื่อดาเนินการจัดส่ง ข้อมูล อีก จานวน 7 แผนงาน ประกอบด้ว ย 1)
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2) แผนงานบูรณาการพัฒนา
ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 3) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 4)
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 5) แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 6) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ 7) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้ นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งชันของประเทศ)
4.2.2 ผลลัพธ์จากการวิจัย
ผลจากการส ารวจความพึงพอใจต่อการนาแบบฟอร์มโครงการในลั กษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน (NIDA Master Form) ไปใช้ในการจัดทาคาของบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งกลุ่ มงานงบประมาณ กองแผนงานได้จัดส่ ง
แบบฟอร์มโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน (NIDA Master Form) พร้อม
แนวทาง/หลักเกณฑ์การจัดทาคาของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิ งยุทธศาสตร์ของสถาบัน ให้
อาจารย์ และนักวิจัยของสถาบัน จัดทาคาของบประมาณฯ ตามแบบฟอร์มฯ โดยมีอาจารย์ และนักวิจัย
ของสถาบันที่ได้จัดทาคาของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวนทั้งสิ้น 40 คน จาก 13 หน่วยงาน 87 โครงการ สรุปผลได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.6 จานวนและร้อยละของอาจารย์ /และนักวิจัยของสถาบันที่จัดทาคาของบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จาแนกตามคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
คณะ/วิทยาลัย
1. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
2. คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
4. คณะสถิติประยุกต์
5. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. คณะภาษาและการสื่อสาร
7. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8. คณะนิติศาสตร์
9. คณะการจัดการการท่องเที่ยว
10. คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
11. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
12. สานักวิจัย
13. ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา

จานวน (คน)
(n=40)
3
2
2
5
2
1
2
4
7
2
6
3
1

ร้อยละ
7.50
5.00
5.00
12.50
5.00
2.50
5.00
10.00
17.50
5.00
15.00
7.50
2.50
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จากตารางที่ 4.6 อาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันที่จัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ จานวนทั้งสิ้น 40 คน จาก 13 หน่วยงาน โดยเป็นอาจารย์สังกัดคณะการจัดการการ
ท่องเที่ยวมากที่สุด จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 รองลงมา คือ อาจารย์สังกัดคณะบริหารการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 อาจารย์สังกัดคณะสถิติประยุกต์ จานวน 5
คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 อาจารย์สังกัดสังกัดคณะนิติศาสตร์ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00
อาจารย์สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และนักวิจัยที่สังกัดสานักวิจัย จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ
7.50 อาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.00 เท่ากัน และอาจารย์สังกัดคณะภาษาและการสื่อสาร และศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 เท่ากัน
ตารางที่ 4.7 จ านวนและร้ อยละของโครงการในลั กษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ของสถาบัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามคณะ/วิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย
1. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
2. คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
4. คณะสถิติประยุกต์
5. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. คณะภาษาและการสื่อสาร
7. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8. คณะนิติศาสตร์
9. คณะการจัดการการท่องเที่ยว
10. คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
11. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
12. สานักวิจัย
13. ศูนย์อาเซี่ยนและเอเซียศึกษา

โครงการ
(n=87)
6
4
5
5
5
1
3
5
18
4
14
4
13

ร้อยละ
6.90
4.60
5.75
5.75
5.75
1.15
3.45
5.75
20.69
4.60
16.09
4.60
14.94

จากตารางที่ 4.7 โครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จานวนทั้งสิ้น 87 โครงการ
จาก 13 หน่วยงาน โดยเป็นโครงการที่มาจากคณะการจัดการการท่องเที่ยวมากที่สุด จานวน 18
โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.69 รองลงมา คื อ คณะบริ ห ารการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม จ านวน 14
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.09 และศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา จานวน 13 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 14.94 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.09 คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ คณะสถิติป ระยุ กต์ คณะพั ฒ นาสั ง คมและสิ่ งแวดล้ อม และคณะนิติศาสตร์ จานวน 5
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.75 คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และ
สานักวิจัย จานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.60 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จานวน 3 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 3.45 และคณะภาษาและการสื่อสาร จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.15
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ตารางที่ 4.8 จานวนและร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยของสถาบันที่ เคยส่งข้อเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
การส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ส่งปีนี้เป็นปีแรก
เคยส่งแล้วในปีที่ผ่านมา

คน

ร้อยละ

(n=40)
14
26

35.00
65.00

จากตารางที่ 4.8 อาจารย์ และนักวิจัยของสถาบัน จานวนทั้งสิ้น 40 คน ส่งข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรั บการจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปีนี้เป็นปีแรก จานวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.00 และเคยส่งแล้วในปีที่ผ่านมา จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการใช้งานแบบฟอร์มโครงการ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (NIDA Master Foam)
การใช้งานแบบฟอร์มต้นแบบข้อเสนอโครงการ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์: NIDA Master Form
โครงสร้างและรูปแบบของ NIDA Master Form
1. รูปแบบมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
2. การจัดหมวดหมู่ และการเรียงลาดับของหัวข้อมี
ความเหมาะสม
3. ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
4. คาอธิบาย และตัวอย่างเหมาะสม ง่ายต่อการทา
ความเข้าใจ
ความคาดหวังต่อการนา NIDA Master Form
มาใช้ประโยชน์
1. ช่วยลดระยะเวลาการประสานงาน
2. ข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดชัดเจน จะเป็น
ช่องทางในการเพิ่มโอกาสการได้รับพิจารณา
บรรจุ
3. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลโครงการ
4. พัฒนาเป็นฐานข้อมูลโครงการ
รวม

ค่าเฉลี่ย
()
3.61
3.63
3.78

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.62
0.64
0.56

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก

3.63
3.43

0.68
0.85

มาก
มาก

3.95

0.68

มาก

4.00
3.98

0.69
0.75

มาก
มาก

3.90
3.93
3.78

0.77
0.72
0.56

มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 4.9 อาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันมีความพึงพอใจต่อการใช้งานแบบฟอร์ม
โครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (NIDA Master Foam) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.78 ประเด็นความคาดหวังต่อการนา NIDA Master Form มาใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 หากจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ความคาดหวังว่าจะช่วยลดระยะเวลาการ
ประสานงาน ข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดชัดเจน จะเป็นช่องทางในการเพิ่มโอกาสการได้รับ
พิจารณาบรรจุ สามารถพัฒนาเป็นฐานข้อมูลโครงการ และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลโครงการ มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00, 3.98, 3.93, 3.90 ตามลาดับ สาหรับประเด็นโครงสร้าง
และรูปแบบของ NIDA Master Form มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 หาก
จาแนกเป็นรายข้อ พบว่า การจัดหมวดหมู่ และการเรียงลาดับของหัวข้อมีความเหมาะสม รูปแบบมี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย และคาอธิบาย และตัวอย่างเหมาะสม ง่ายต่อการทา
ความเข้าใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78, 3.63, 3.43 ตามลาดับ
ผลจากการรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของอาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันที่มี
ต่อแบบฟอร์มคาของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน (NIDA Master
Form) เพื่อนาไปปรับปรุง จากข้อคาถามปลายเปิด เพื่อสอบถามความคิดเห็นโดยภาพรวมที่มีต่อ
NIDA Master Form จากอาจารย์และนักวิจัยของสถาบันทั้งหมด 40 คน มีผู้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 ผลสรุ ป ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ของสถาบั น ที่ มี ต่ อ
แบบฟอร์มคาของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน (NIDA
Master Form)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ทาได้ดี มีแบบฟอร์มที่แน่นอน ค่อนข้างสั้นกระชับ
2. ควรมีคาอธิบาย และตัวอย่างประกอบการกรอกข้อมูล
ในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน และเข้าใจง่าย
3. การกรอกข้อมูลงบประมาณ ควรทาเป็นไฟล์ Excel +
VBR ลักษณะของ Drop down ให้สามารถเลือกเป็น
choice และแนบระเบียบเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง
4. กาหนดแบบฟอร์มตั้งแต่ต้น เพื่อลดการเขียนข้อเสนอ
โครงการหลายครั้ง
5. จัดทาคู่มือ เพื่อให้ทราบขั้นตอน ประเด็นสาคัญ จุดเน้นที่
ต้องพิจารณา และอาจสรุปประเด็นความเชื่อมโยง
แผนงานบูรณการ ผลผลิต ผลลัพธ์ กิจกรรม
และงบประมาณ ให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ เพื่อจะได้
ปรับปรุงการเขียนโครงการให้ดีขึ้น
6. จัดประชุมชี้แจงเหตุผลการไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง

จานวน (คน)
(n= 17)
3
7

ร้อยละ

2

11.76

1

5.88

2

11.76

1

5.88

17.65
41.18
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
7. บางหัวข้อยังเรียงลาดับไม่เหมาะสม เช่น Output และ
ตัวชี้วัดของ Output ควรจัดเรียงให้อยู่ใกล้กัน
รวม

จานวน (คน)
1

ร้อยละ
5.88

17

100.00

จากตารางที่ 4.10 มีอาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มี
ต่อแบบฟอร์มคาของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน (NIDA Master
Form) จ านวน 17 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 42.5 ของจานวนอาจารย์และนักวิจัย ทั้งหมดที่ตอบแบบ
สัมภาษณ์ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง ควรมีคาอธิบาย และตัวอย่างประกอบการกรอก
ข้อมูลในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน และเข้าใจง่าย จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 รองลงมา คือ
แบบฟอร์มทาได้ดี มีความแน่นอน ค่อนข้างสั้นกระชับ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 การกรอก
ข้อมูลงบประมาณ ควรทาเป็นไฟล์ Excel + VBR ลักษณะของ Drop down ให้สามารถเลือกเป็น
choice และแนบระเบียบเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง จัดทาคู่มือ เพื่อให้ทราบขั้นตอน ประเด็น
สาคัญ จุดเน้นที่ต้องพิจารณา และอาจสรุปประเด็นความเชื่อมโยงแผนงานบูรณการ ผลผลิต ผลลัพธ์
กิจกรรม และงบประมาณ ให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ เพื่อจะได้ปรับปรุงการเขียนโครงการให้ดีขึ้น
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 กาหนดแบบฟอร์มตั้งแต่ต้น เพื่อลดการเขียนข้อ เสนอโครงการ
หลายครั้ ง จั ด ประชุ มชี้ แจงเหตุ ผ ลการไม่ไ ด้รั บการพิจ ารณาจัด สรรงบประมาณ เพื่ อการพัฒ นา
ปรับปรุง และบางหัวข้อยังเรียงลาดับไม่เหมาะสม เช่น Output และตัวชี้วัดของ Output ควร
จัดเรียงให้อยู่ใกล้กัน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการจั ด ทํ า งบประมาณในลั ก ษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์และ
จัดทํ าแบบฟอร์ม คํ าของบประมาณในลั กษณะบู รณาการเชิงยุ ท ธศาสตร์ 2) เพื่ อสร้างฐานข้อ มู ล
โครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันที่ครบถ้วน และสะดวกต่อการใช้งาน และ
3) เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้เกิดความพึงพอใจในการจัดทําคําของบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยดําเนินการสรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
สรุปได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ผลจากการวิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน
ผลจากการระดมสมองเพื่อร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของกระบวนการการจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน โดยเครื่องมือทางการบริหาร คือ แผนผัง
ก้างปลา (Fish-Bone Diagram) หรือเรียกว่าแผนผังสาเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) ผล
การวิเคราะห์ปัญ หา พบว่า การขอข้อมูลโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์หลายครั้ง
สามารถสรุปสาเหตุหลักได้ 4 ด้าน โดยจัดเรียงตามลําดับความสําคัญ คือ 1) สาเหตุหลักด้านการ
จัดการ (Management) 2) สาเหตุหลักด้านข้อมูลสารสนเทศ (Information) 3) สาเหตุหลักด้าน
ความรู้ (Knowledge) และ 4) สาเหตุหลักด้านภาวะผู้นํา (Leadership) ผู้วิจัยจึงได้ข้อสรุปเลือก
สาเหตุ ห ลั ก ในเรื่ อ งของการจั ด การ (Management) มาใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาก่ อ นเป็ น ลํ า ดั บ แรก
เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานประจําภายในกองแผนงานได้อย่าง
อิสระ อีกทั้ง บุคลากรกลุ่มงานงบประมาณ กองแผนงานก็เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านนี้
5.1.2 ผลการเปรียบเทียบหัวข้อของแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์
ผลจากการวิเคราะห์จํานวนและร้อยละของหัวข้อแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภายนอก โดยการจัดทําตาราง Check list แบบฟอร์มคําขอ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภายนอก ทั้งหมด 15 แบบฟอร์ม
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สรุปผลการเปรียบเทียบทําให้ผู้วิจัยทราบถึง 1) มีจํานวนหัวข้อทั้งหมด 32 หัวข้อ ที่สถาบันต้องจัดทํา
ข้อมูลให้แก่หน่วยงานภายนอกตามความต้องการที่แตกต่างกัน และ 2) ความสําคัญของแต่ละหัวข้อ
ในแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ กล่าวคือ หัวข้อ “ชื่อโครงการ”
อยู่ในแบบฟอร์มทุกแบบฟอร์ม จํานวนทั้งสิ้น 15 แบบฟอร์ม คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือหัวข้อ
“เป้าหมายตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย” มีจํานวน 13 แบบฟอร์ม คิดเป็นร้อยละ 86.67 หัวข้อ
“วัตถุประสงค์” และ “กลุ่มเป้าหมายของโครงการ” มีจํานวน 12 แบบฟอร์ม คิดเป็นร้อยละ 80 และ
หัวข้อ “พื้นที่ดําเนินการ” “ผลลัพธ์ (Outcome)” มีจํานวน 11 แบบฟอร์ม คิดเป็นร้อยละ 73.33
สําหรับ หัวข้ออื่น ๆ ที่ มีค วามถี่ ไม่มากนัก แต่เนื่ องจากเป็นหั วข้อเฉพาะตามบริบทของหน่วยงาน
ภายนอก ผู้ วิจัยจึ งจํ าเป็ น ต้องนําหัวข้อทุ กหั วข้อมาจัดกลุ่ม และจัดลําดั บ เพื่ อ ออกแบบโครงร่าง
แบบฟอร์มต้นแบบของสถาบันต่อไป
5.1.3 ผลการจัดทําแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ของสถาบัน
จากผลจากการจัดทําแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของ
สถาบัน (NIDA Master Form) ซึ่งเป็นแบบฟอร์มต้นแบบคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุม 23 หัวข้อจากผลจากการเปรียบเทียบหัวข้อของ
แบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภายนอก สรุปผลได้ว่า
แบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน (NIDA Master Form)
เป็นแบบฟอร์มที่มีรูปแบบที่กระชับ เข้าใจง่าย สะดวกต่อการกรอกข้อมูล กล่าวคือ หัวข้อจะมีการจัด
กลุ่ม และจัดลํ าดับที่ สอดคล้ องกัน เช่น ชื่อโครงการ เป้ าหมายตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ พื้นที่ดําเนินการ และผลลัพธ์ ตามลําดับ เพื่อให้อาจารย์
และนักวิจัยของสถาบันสามารถกรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน (NIDA Master Form) เพียงครั้งเดียว
5.1.4 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัย
5.1.4.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
1) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผลการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบระหว่างผังกระบวนการทํางาน
(Workflow) เดิ มของการจัดทํ างบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กั บ ผังกระบวนการ
ทํางาน (Workflow) ใหม่ที่ได้นําแบบฟอร์มโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการ
จัดทํางบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปว่า ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดทํางบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนจบขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ
ของผังกระบวนการทํางาน (Workflow) เดิม มีขั้นตอนทั้งสิ้น 50 ขั้นตอน ผังกระบวนการทํางาน
(Workflow) ใหม่ หลังใช้ NIDA Master Form มีขั้นตอนทั้งสิ้น 30 ขั้นตอน สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานลงได้ 20 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และใช้เวลาในการปฏิบัติงานตามผังกระบวนการ

79
ทํางาน (Workflow) เดิม ใช้เวลาทั้งสิ้น 80 วัน ผังกระบวนการทํางาน (Workflow) ใหม่ หลังใช้
NIDA Master Form ใช้เวลาทั้งสิ้น 37 วัน สามารถประหยัดเวลาลงได้ 43 วัน คิดเป็นร้อยละ 53.75
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยสามารถนําข้อมูลคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม NIDA Master Form ไปจัดทําข้อมูลตามความ
ต้องการของหน่วยงานภายนอก และจัดส่งได้เร็วขึ้น ทันตามเวลาที่หน่วยงานภายนอกกําหนด
2) คุณภาพ (ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลโครงการ)
ผลการนําข้อมูลตามแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ (NIDA Master Form) ไปใช้ในการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม คําของบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภายนอก พบว่า หัวข้อแบบฟอร์ม NIDA Master
Form ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานภายนอก และมีความสอดคล้องกัน จึงสามารถนําข้อมูลตามแบบฟอร์ม NIDA Master
Form ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100
3) การส่งงานตรงเวลา
ผลการนําข้อมูลตามแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ (NIDA Master Form) ไปใช้ในการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม คําของบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภายนอก พบว่า การจัดส่งข้อมูลโครงการงบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่ดําเนินการไปแล้ว จํานวนทั้งสิ้น 7 แผนงาน สามารถดําเนินการ
ส่งได้ทันตามระยะเวลาที่หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการฯ กําหนดทุกแผนงาน ซึ่งเร็วขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
นอกจากนั้น กองแผนงานยังมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลโครงการไว้
เป็นฐานข้อมูล โดยแยกตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อจําแนกประเภท
ให้สะดวกต่อการใช้งาน ทําให้สามารถลดปัญหาการขอข้อมูลโครงการในลักษณะบูรณาการฯ หลาย
ครั้ง และสามารถจัดทําข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายนอกได้เพียงพอ ทันตาม
ความต้องการ และในระยะเวลาที่กําหนด ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น
ผลการศึกษาวิจัยดังที่กล่าวมาข้างต้น สอดคล้องกับองค์ประกอบของประสิทธิภาพตามที่
Peterson and Plowman (1953) ได้ ก ล่ า วไว้ คื อ 1) คุ ณ ภาพของงาน (Quality) จะต้ อ งมี
คุณภาพสูง คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ ผลการทํางานมีความถูกต้องได้
มาตรฐานรวดเร็ว นอกจากนี้ ผลงานที่มีคุณภาพ ควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึง
พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 2) ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความ
คาดหวังของหน่ วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กําหนดในแผนงานหรือ
เป้าหมายที่บริษัทวางไว้ และควรมีการบริหารเวลา เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
3) เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการดําเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ เหมาะสม
กับงาน และทันสมัยมีการพัฒนาเทคนิคการทํางานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พนิ ด า หวานเพ็ ช ร (2555) ที่ ได้ ศึ ก ษาการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน โดยใช้ แ นวคิ ด ไคเซ็ น
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กรณี ศึ ก ษา แผนกบั ญ ชี ค่ าใช้ จ่ าย โดยการใช้ แ นวคิ ด ไคเซ็ น ประกอบด้ ว ยการลดขั้ น ตอนในบาง
กระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ออกไป (MUDA) การรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนกันใน
แต่ละกระบวนการเข้าด้วยกัน (MURI) และการจัดให้เกิดความสม่ําเสมอของการนําส่งเอกสารทางการ
บั ญ ชีจ ากร้านค้ า (MURA) มาประยุ กต์ ใช้ ในงาน จะสามารถเพิ่ มประสิท ธิภ าพในการทํ างานของ
พนั กงานแผนกบัญ ชีค่าใช้จ่าย ให้สามารถรองรับงาน และจํานวนปริมาณเอกสารทางการบัญ ชีที่
เพิ่ ม ขึ้น และสอดคล้องกับ ทิ พ าวดี เมฆสวรรค์ (2538) ที่ ได้ อธิบ ายไว้ว่า ประสิ ท ธิภ าพในมิติข อง
กระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การทํางานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และใช้เทคนิคที่สะดวกขึ้นกว่าเดิม
นอกจากนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพของงานในแง่มุมของฐานการผลิต ตามองค์ประกอบแบบ 5 M ที่ต้อง
คํานึงถึง ในประเด็นของ M-Morale หมายถึง ขวัญและกําลังใจของบุคคลในระบบ รวมถึง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้านทรัพยากรบุคคล การนําเทคโนโลยี และการเพิ่มโดยการปรับปรุง ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาที่ให้ความสําคัญ กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เกิดความสะดวกในการทํางาน การใช้เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์วิธีการ
ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ
5.1.4.2 ผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัย
1) ความพึงพอใจต่อการใช้งานแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ผลการเก็ บรวบรวมข้อมู ลจากอาจารย์ และนั กวิจั ยของสถาบั นที่ ได้ จั ดทํ า
โครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบั น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
แบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน (NIDA Master Form)
โดยใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ แบบฟอร์ ม ของบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน (NIDA Master Form) สรุปผลได้ดังนี้ อาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันที่
จัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มีจํานวนทั้งสิ้น 40 คน จาก 13 หน่วยงาน
เป็ น อาจารย์ จ ากคณะการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วมากที่ สุ ด จํ า นวน 7 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17.50
รองลงมา คือ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และคณะสถิติ
ประยุกต์ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 นอกจากนั้น อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันได้ส่งคํา
ของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จํานวนทั้งสิ้น 87 โครงการ เป็นโครงการที่มาจาก
คณะการจัดการการท่องเที่ยวมากที่สุด จํานวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.69 รองลงมา คือ
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จํานวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.09 และศูนย์อาเซียนและ
เอเซียศึกษา จํานวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.94 อีกทั้ง กลุ่มอาจารย์ และนักวิจัยของสถาบัน
ทั้ง 40 คน มีผู้ที่ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ปีนี้เป็น
ปีแรก จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 และเคยส่งแล้วในปีที่ผ่านมา จํานวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.00
สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (NIDA Master Foam) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 โดย
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มีความพึงพอใจในเรื่องการจัดหมวดหมู่ และการเรียงลําดับของหัวข้อมีความเหมาะสม รูปแบบมี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย และคําอธิบาย และตัวอย่างเหมาะสม ง่ายต่อการทํา
ความเข้าใจ นอกจากนี้ ยังคาดหวังว่าจะช่วยลดระยะเวลาการประสานงาน ข้อเสนอโครงการที่ มี
รายละเอียดชัดเจน จะเป็ นช่องทางในการเพิ่ ม โอกาสการได้รับ พิ จารณาบรรจุ และในอนาคตจะ
สามารถพัฒนาเป็นฐานข้อมูลโครงการ และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลโครงการได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่กล่าวว่า ประสิทธิภาพการทํางานเป็นสิ่ง
ที่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ และประสิทธิภาพในแง่มุมของผลลัพธ์ นอกจากจะเกิดจากการทํางานที่มี
คุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสํานึกที่ดีต่อการทํางาน และ
บริ ก ารแล้ ว ยั ง ต้ อ งเป็ น ที่ พ อใจของลู ก ค้ า ด้ ว ย เช่ น เดี ย วกั บ Peterson and Plowman (1953)
ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ว่า คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือ
ผู้ผ ลิตและผู้ ใช้ ได้ ป ระโยชน์ คุ้ ม ค่ าและมี ความพึ งพอใจ ผลการทํ างานมี ค วามถูกต้ องได้ มาตรฐาน
รวดเร็ว นอกจากนี้ ผลงานที่มีคุณภาพ ควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของ
ลูกค้าหรือผู้มารับบริการ

5.2 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
ผลจากการรวบรวมข้อเสนอแนะจากอาจารย์ และนักวิจัยของสถาบัน มีผู้ให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (NIDA Master
Form) เพื่ อ เป็ น แนวทางการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการจั ด ทํ า งบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ จํานวนทั้งสิ้น 17 คน จากอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมดที่ตอบแบบสัมภาษณ์จํานวน 40
คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรมีคําอธิบาย และตัวอย่างประกอบการกรอกข้อมูลในแต่ละหั วข้อให้ชัดเจน และ
เข้าใจง่าย
2) แบบฟอร์มทําได้ดี มีความแน่นอน ค่อนข้างสั้นกระชับ
3) การกรอกข้อมูลงบประมาณ ควรทําเป็นไฟล์ Excel + VBR ลักษณะของ Drop down
ให้สามารถเลือกเป็น choice และแนบระเบียบเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง
4) จัดทําคู่มือ เพื่อให้ทราบขั้นตอน ประเด็นสําคัญ จุดเน้นที่ต้องพิจารณา และอาจสรุป
ประเด็นความเชื่อมโยงแผนงานบูรณการ ผลผลิต ผลลัพธ์ กิจกรรม
5) กําหนดแบบฟอร์มตั้งแต่ต้น เพื่อลดการเขียนข้อเสนอโครงการหลายครั้ง
6) จัดประชุม ชี้แจงเหตุ ผลการไม่ได้รับการพิ จารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่ อการพั ฒ นา
ปรับปรุง
7) บางหัวข้อยังเรียงลําดับไม่เหมาะสม เช่น Output และตัวชี้วัดของ Output ควรจัดเรียง
ให้อยู่ใกล้กัน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอาจารย์และนักวิจัยของสถาบันดังกล่าว มีหลายประเด็นที่สอดคล้อง
กั บแนวคิ ดของประพั ฒศร มิ่ งมิ ตร (2560) ที่ กล่ าวไว้ ว่ าการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ างานขององค์ ก ร
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พนักงานจะต้องมีความรู้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงขั้นประยุกต์ใช้ มี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่า
นอกจากนี้การเพิ่มประสิทธิภาพของงานนั้นอาจพิจารณาในแง่มุมของฐานการผลิต โดยมี
องค์ประกอบแบบ 5 M ที่ต้องคํานึงถึงความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย
1) Man หมายถึง บุคลากร คือ ผู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับระบบงาน
2) Money หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่มีค่าเป็นเงินของระบบ ซึ่งนับเป็นหัวใจที่
สําคัญอย่างหนึ่งของระบบ เช่น เงินทุน เงินสด เงินหมุนเวียน เงินคาใช้จ่าย หรือ เงินรายรับ รายจ่าย
ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นต้น
3) Material หมายถึง ตัวสินค้าหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้า
4) Management หมายถึง การบริหารระบบ ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ระบบเกิด
ปัญหา เพราะการบริหารที่ไม่ดีหรือการบริหารที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมหรือไม่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ที่เรียกกันว่าไม่เป็นไปตามโลกานุวัตร หรือ
การได้ผู้บริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพมาบริหารงาน ซึ่งส่วนมากมักเกิดขึ้นในระบบราชการ
5) Morale หมายถึ ง ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจของบุ ค คลในระบบ รวมถึ ง การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในด้านทรัพยากรบุคคล การนําเทคโนโลยี และการเพิ่มโดยการปรับปรุง
(1) เพิ่ ม โดยการพั ฒ นาทางด้ า นบุ ค ลากร ด้ ว ยการฝึ ก อบรม ปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมในการทํางาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เกิดความสะดวกใน
การทํางาน
(2) เพิ่มโดยใช้เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์วิธีการช่วยให้เกิดความสะดวกสบายและ
มีประสิทธิภาพ
(3) เพิ่มโดยการปรับปรุงด้านการจัดการ เช่น การวางแผนการผลิต การควบคุม
คุณภาพด้านการจัดซื้อ การควบคุมวัสดุคงคลัง เป็นต้น

5.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ขอนํ า เสนอแนวทางการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้
1) พั ฒ นาเป็ น ระบบสารสนเทศ เพื่ อ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล โครงการในลั ก ษณะบู ร ณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล สืบค้น และสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตามความ
ต้องการ
2) ประชุ ม ชี้ แ จง หรื อ จั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
งบประมาณในลัก ษณะบู รณาการเชิงยุ ท ธศาสตร์ การให้ ข้อมู ล ข่าวสารที่ เป็ น ประโยชน์ การร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตอบข้อซักถาม และแนะนําการจัดทําข้อเสนอโครงการและแบบฟอร์ม
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ความคิดเห็นต่อแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
(NIDA Master Form)
ผู้ให้ขอ้ มูล ............................................................................................
ความคิดเห็น
ไม่มีความ
ไม่
เหมาะสม
ความคิดเห็น เหมาะสม
ส่วนที่ 1 ชื่อโครงการและความเชื่อมโยง (หัวข้อที่ 1 – 6)
1. รูปแบบชัดเจน เข้าใจง่าย
2. การจัดหมวดหมู่ และการเรียงลําดับของ
หัวข้อมีความเหมาะสม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ (หัวข้อที่ 7 – 13)
1. รูปแบบชัดเจน เข้าใจง่าย
2. การจัดหมวดหมู่ และการเรียงลําดับของ
หัวข้อมีความเหมาะสม
3. คําอธิบายเหมาะสม ง่ายต่อการทําความ
เข้าใจ
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ (หัวข้อที่ 14 – 16)
1. รูปแบบชัดเจน เข้าใจง่าย
2. การจัดหมวดหมู่ และการเรียงลําดับของ
หัวข้อมีความเหมาะสม
3. คําอธิบาย และตัวอย่างเหมาะสม ง่ายต่อ
การทําความเข้าใจ
ส่วนที่ 4 เป้าหมายโครงการ และอื่นๆ (หัวข้อที่ 17 – 21)
1. รูปแบบชัดเจน เข้าใจง่าย
2. การจัดหมวดหมู่ และการเรียงลําดับของ
หัวข้อมีความเหมาะสม
3. คําอธิบาย และตัวอย่างเหมาะสม ง่ายต่อ
การทําความเข้าใจ
หัวข้อแบบฟอร์ม
NIDA Master Foam

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

ความคิดเห็นโดยภาพรวมที่มีตอ่ NIDA Master Foam............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง

ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ์อาจารย์และนักวิจัยของสถาบัน

แบบสัมภาษณ์อาจารย์และนักวิจัยของสถาบัน
ความพึงพอใจต่อแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
(NIDA Master Foam)
1. ท่านเคยส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
 ส่งปีนี้เป็นปีแรก
 เคยส่งปีที่ผ่านมา
2. ความพึงพอใจในการใช้งานแบบฟอร์มคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
(NIDA Master Foam)
ประเด็น

มาก
ที่สุด

ความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

โครงสร้างและรูปแบบของ NIDA Master Form
1. รูปแบบฟอร์มมีความชัดเจน และเข้าใจง่าย
2. การจัดหมวดหมู่ และการเรียงลําดับของหัวข้อมีความ
เหมาะสม
3. ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
4. คําอธิบาย และตัวอย่างเหมาะสม ง่ายต่อการทําความเข้าใจ
ความคาดหวังต่อการนํา NIDA Master Form
1. ช่วยลดระยะเวลาการประสานงาน
2. ข้อเสนอโครงการที่มรี ายละเอียดชัดเจน จะเป็นช่องทางใน
การเพิ่มโอกาสการได้รับพิจารณาบรรจุในแผนฯ
3. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลโครงการ
4. พัฒนาเป็นฐานข้อมูลโครงการ
3. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อแบบฟอร์มต้นแบบข้อเสนอโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์: NIDA Master Form
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างสูงที่สละเวลาในการสอบแบบสอบถามค่ะ 

