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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเบิกจาย ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ การ

เบิกจาย และหาขอเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง ใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมประชากรท้ังหมดท่ีเปน

ผูรับผิดชอบการเบิกจายงบประมาณกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของจังหวัดลำปาง ประจำปงบประมาณ 2562 

จำนวน 55 คน จาก 23 หนวยดำเนินการ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการแจกแจงคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation 

Coefficient) และสัมภาษณผูใหขอมูลจาก 10 หนวยดำเนินการ 

ผลการวิจัย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 45 ปข้ึนไป การศึกษาระดับปริญญาตรี 

เปนขาราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ ตำแหนงการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานในหนาท่ีมากกวา 10 ปข้ึนไป 

ผลการศึกษาประสิทธิภาพการเบิกจายฯ พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยใหความสำคัญมากท่ีสุดคือมีการจัดทำ

ทะเบียนคุมการเบิกจายทุกคร้ังกอนสงเบิกเงินกับสำนักงานจังหวัดลำปาง รองลงมาคือ หลักฐานการเบิกจาย

ครบถวนถูกตองตามระเบียบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ การตรวจทานเอกสารกอนเบิกเพื่อลดความผิดพลาด การ

เบิกจายเปนไปตามแผนการใชจายเงิน และมีการสงกลับเอกสารแกไขไมเกิน 3 วันทำการ ตามลำดับ ผลการศึกษา

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจำป ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยใหความสำคัญมาก

ท่ีสุดคือ การวางแผนปฏิบัติงาน รองลงมาคือ งบประมาณ ระเบียบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ บุคลากรของหนวย

ดำเนินการ และความพรอมของสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยท่ีสงผลตอ

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจำปมากท่ีสุดคือ บุคลากรของหนวยดำเนินการ รองลงมาคือ การวางแผน

ปฏิบัติงาน ความพรอมของสิ่งอำนวยความสะดวก และระเบียบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ตามลำดับ ยกเวนปจจัย

ดานงบประมาณ โดยท่ีผลการวิจัยเชิงปริมาณมีความสอดคลองกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพในทิศทางเดียวกัน 

คำสำคัญ : ประสิทธิภาพ, การเบิกจายงบประมาณประจำป, กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

171

admin101
Rectangle



ABSTRACT 
The objective of this research is to study the efficiency of disbursement, study the 

factors affecting the efficiency of disbursement, and find recommendations for improving the 
efficiency in annual budget disbursement among the Upper Northern Provincial Cluster 1, 
Case study of Lampang Province. For more efficiency. Data were gathered from 55 samples, 
selected from 23 operational divisions, who had been responsible for annual budget 
disbursement of Lampang Upper Northern Provincial Cluster 1 of annual budgets 2019. 
Statistical analysis was conducted with the application of Frequency, Percentage, Mean and 
Standard Deviation, including testing on Hypothesis with Pearson Correlation Coefficient to 
seek the correlation between variables, and interviewed 10 operational divisions. 

The research results were found that most questionnaire respondents were females, 45 
years old and over, having educated at Bachelors’ degree level, hold position as the 
specialists and technical specialist, finance and accounting, performed tasks more than 10 
years. The results of the disbursement efficiency study found that the overall picture was at a 
high level with the most emphasis on arranged the control disbursement control registration 
before sending to the disbursement to Lampang Province Office, followed by submitting 
complete documents for the disbursements as required by laws and regulations, reviewing 
documents before the disbursement to reduce error, handling proper disbursement as the 
budget spending plan and returning the documents for correction within 3 office days, 
respectively. In addition, the findings on factors affecting the annual budget disbursement 
efficiency found that the overall results at the high level in which the Action Plan had the 
most significance, followed by the budget, the budget, followed by relevant laws and 
regulations, operational personnel of such division and available facilities, respectively. As 
for testing Hypothesis, the factor most affect the budget disbursement efficiency involved, 
division operational personnel, followed by the Action Plan, available facilities and relevant 
laws and regulations. Regarding the budget, none of the affects were found on Lampang 
annual budget disbursement of Upper Northern Provincial Cluster 1. Where the quantitative 
research results were consistent with the qualitative research results in the same direction. 
 
KEYWORDS : Efficiency, Annual Budget Disbursement, Upper Northern Provincial Cluster 1 
 

บทนำ 

กลุมจังหวัด เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 กำหนดใหเปนหนวยท่ีย่ืนคำ

ขอจัดต้ังงบประมาณ และใหถือวากลุมจังหวัดมีฐานะเปนสวนราชการตาม พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ          

พ.ศ. 2502 เพื่อใหมีการบริหารงานตามแผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจำป ซึ่งจัดทำข้ึนโดย

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ท่ีมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน (หรือคณะกรรมการ

บริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ท่ีมีหัวหนากลุมจังหวัดเปนประธาน) ตามท่ีกำหนดไวในพระราช

กฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยมีสำนักงานจังหวัด เปน

ผูดำเนินการดานการเงินและรับผิดชอบรายงานทางการเงินของกลุมจังหวัดและใหสวนราชการ ในราชการสวน

ภูมิภาคเปนผูใชจายงบประมาณในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีกลุมจังหวัด (สำนักตรวจเงินแผนดิน จังหวัดเชียงใหม, 

2562) ท้ังนี้ มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 
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2560 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศจัดต้ังกลุมจังหวัดและกำหนดจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของ

กลุมจังหวัด โดยจัดต้ังกลุมจังหวัด จำนวน 18 กลุมจังหวัด 6 ภาค ซึ่งในภาคเหนือ ประกอบดวย กลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 และกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง 2 (กระทรวงมหาดไทย, 2562) 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลำปาง และลำพูน โดยท่ี

เชียงใหมเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ในฐานะหัวหนากลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 ไดมอบอำนาจใหผูวาราชการจังหวัดในกลุมภาคเหนือตอนบน 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ

และการจัดทำนิติกรรมสัญญา รวมถึงการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน ตามวงเงินท่ีจัดสรรใหแตละจังหวัด   

(กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1, 2562) การบริหารงานเชิงยุทธศาสตรกลุมจังหวัด เปนรูปแบบการบริหารราชการ

ระดับพื้นท่ีแบบบูรณาการในรูปของการรวมกลุมของจังหวัดท่ีมีความสัมพันธเชื่อมโยงในดานตาง ๆ ท้ังในเชิง

ภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรม และศักยภาพ การพัฒนาเขาดวยกันชวยใหการวางกรอบทิศทางการพัฒนาระดับพื้นท่ี

มีความชัดเจน แกไขปญหารวมกันระหวางจังหวัด และใชทรัพยากรทางการบริหารอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

(สำนักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1, 2562) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการเบิกจาย

งบประมาณของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ภาพรวม) ต่ำท่ีสุดในประเทศ คิดเปนรอยละ 31.86 ของ

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (สำนักงบประมาณของรัฐสภา, 2562) โดยจังหวัดลำปางไดรับจัดสรรงบประมาณประจำป 

2562 จากกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 10 โครงการ เปนเงิน 44,109,595 บาท แตผลการเบิกจาย ณ 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 เปนเงิน 23,250,999.02 บาท คิดเปนรอยละ 52.71 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

(สำนักงานจังหวัดลำปาง, 2562) จังหวัดลำปางจึงเปนสวนหนึ่งท่ีทำใหผลการเบิกจายในภาพรวมต่ำท่ีสุดในประเทศ 

จากเหตุผลดังกลาว รวมถึงผูวิจัยในฐานะผูรับผิดชอบงานดานการเบิกจายงบประมาณประจำปของกลุม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในสวนของจังหวัดลำปาง จึงมีความสนใจศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ

เบิกจายงบประมาณประจำป เพื่อนำผลการศึกษามาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานการเบิกจายงบประมาณใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนสำหรับปงบประมาณถัดไป อีกท้ังเปนประโยชนกับกลุมจังหวัดอ่ืน หนวยงานภาครัฐ และผูท่ี

สนใจศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจำปของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง 

2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจำปของกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง 

3. เพื่อหาขอเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจำปของกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผูวิจัยประยุกตใชปจจัยแตละดานจากงานวิจัยของ รชิตา วรัตถธนพิตญ (2559) แนวคิดและทฤษฎีการ

ควบคุมภายในภาครัฐและการบริหารความเสี่ยงภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

(2544) กระทรวงการคลัง (2561) กรมบัญชีกลาง (2562) และพัฒนาสูกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมุติฐานของการวิจัย คือ ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานการวางแผนในการปฏิบัติงาน ปจจัยดาน

บุคลากรของหนวยดำเนินการ ปจจัยดานระเบียบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และปจจัยดานความพรอมของสิ่งอำนวยความ

สะดวก สงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง 
 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหวางการวิจยัเชิงปริมาณ

และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structure 

interview) ท่ีไดจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ 

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือสวนราชการท่ีผูวาราชการจังหวัดลำปางมอบอำนาจใหดำเนินโครงการ

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในสวนของจังหวัดลำปาง ประจำปงบประมาณ 2562 จำนวน 23 หนวย

ดำเนินการ (สำนักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1, 2562) ซึ่งประกอบดวย ผูปฏิบัติงานดาน

การเงิน พัสดุ ผูดูแลและรับผิดชอบโครงการ ท้ังสิ้น 55 คน ซึ่งเปนบุคคลท่ีเผชิญปญหาการเบิกจายงบประมาณ

ดังกลาว ผูวิจัยจึงเจาะจง (Purposive Sampling) ใชประชากรท้ังหมดในการศึกษาคร้ังนี้ 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง (Structured Questionnaire) ท่ีแบงเปน 4 สวน ไดแก 1) ขอมูลท่ัวไป

ของผูตอบแบบสอบถาม 2) ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจำป 3) ประสิทธิภาพการ

เบิกจายงบประมาณประจำปของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง และ 4) ขอเสนอแนะ

เพิ่มเติม พัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือโดยตรวจสอบความเท่ียงตรงซึ่งคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) ไดเทากับ 0.91 และนำแบบสอบถามทดลองใช (Try out) จำนวน 30 ชุด โดยวิธี

สัมประสิทธ์ิอัลฟาของ Cronbach ซึ่งคำนวณหาคาความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.88 

การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

เก็บขอมูลโดยสงแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกลุมประชากรผาน Application Line ท่ีเคยใช

ประสานงานเฉพาะตลอดระยะเวลาปงบประมาณ 2562 และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก แจกแจง

ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 

Correlation Coefficient) เพื่อหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผูวิจัยนำผลวิจัยเชิงปริมาณของปจจัย 5 ดานของตัวแปรตน มาสรางเปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง 

(Semi-Structure Interview) และนำไปสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลักจำนวน 10 หนวยดำเนินการ ๆ ละ 1 คน 

รวมท้ังสิ้น 10 คน แลวนำผลการสัมภาษณมาสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อประมวลผลหาขอสรุปในเร่ือง

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจำปของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยาง จำนวน 55 คน มีดังนี้ 

ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 45 ปข้ึนไป           

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนขาราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ ตำแหนงการเงินและบัญชี และ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีมากกวา 10 ปข้ึนไป 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจำปของกลุมจังหวัด

ภาคเหนอืตอนบน 1 กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจำป

ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง 

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ 

ของหนวยดำเนินการ µ σ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

ลำดับ 

 

มีการตรวจทานเอกสารกอนสงเบิกเงิน 

กับสำนักงานจังหวัดลำปาง 

4.22 0.60 มากท่ีสุด 3 

สงกลับเอกสารแกไข ไมเกิน 3 วันทำการ 3.82 0.80 มาก 5 

มีหลักฐานการเบิกจายท่ีครบถวนถูกตองตามระเบียบ 

ขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

4.27 0.65 มากท่ีสุด 2 

มีการเบิกจายเงินเปนไปตามแผนการใชจายเงิน 4.20 0.73 มาก 4 

จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจายเงินทุกคร้ังกอนสงเบิกเงิน 4.47 0.60 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.20 0.51 มาก  

 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 2 ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจำป

ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจาย

งบประมาณประจำปของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง 

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ µ σ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

ลำดับ 

ที ่

ปจจัยดานงบประมาณ 4.18 0.50 มาก 2 

ปจจัยดานการวางแผนในการปฏิบัติงาน 4.32 0.59 มากท่ีสุด 1 

ปจจัยดานบุคลากรของหนวยดำเนินการ 3.68 0.43 มาก 4 

ปจจัยดานระเบียบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 3.70 0.73 มาก 3 

ปจจัยดานความพรอมของสิ่งอำนวยความสะดวก 3.56 0.72 มาก 5 

รวม 3.89 0.44 มาก  

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจำปของกลุม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง มากท่ีสุดคือดานบุคลากรของหนวยดำเนินการ รองลงมา คือ 

ดานการวางแผนการปฏิบัติงาน ดานความพรอมสิ่งอำนวยความสะดวก และดานระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ตามลำดับ สวนดานงบประมาณไมสงตอประสิทธิภาพการเบิกจายฯ ดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจำป

ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง 

ลำดับ ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจาย

งบประมาณประจำปของกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง 

ประสิทธิภาพการเบิกจาย

งบประมาณประจำป 

แปรผล 

Pearson sig. 

1 ปจจัยดานบุคลากรของหนวยดำเนินการ 0.36** 0.00 มีผล 

2 ปจจัยดานการวางแผนในการปฏิบัติงาน 0.31* 0.02 มีผล 

3 ปจจัยดานความพรอมของสิ่งอำนวยความสะดวก 0.29* 0.03 มีผล 

4 ปจจัยดานระเบียบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 0.27* 0.04 มีผล 

5 ปจจัยดานงบประมาณ 0.24 0.07 ไมมีผล 

 รวมปจจัยทุกดาน 0.39** 0.00 มีผล 

* มีระดับนัยสำคัญ 0.05 

จากตารางท่ี 3 แสดงถึงปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจำปของกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง ซึ่งมี 4 ปจจัย ดังตอไปนี้ 

ปจจัยดานบุคลากรของหนวยดำเนินการ มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจำป 

เร่ืองการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับตำแหนงหนาท่ีในการปฏิบัติงาน ก็จะสงผลทำใหเอกสารเบิกจายเงินของ

หนวยดำเนินการมีความครบถวนถูกตองตามระเบียบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ปจจัยดานการวางแผนการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจำป 

เร่ืองการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีกำหนดไว ก็จะสงผลทำใหหนวยดำเนินการ มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิก

จายเงินทุกคร้ังกอนสงมาเบิกเงินกับสำนักงานจังหวัดลำปาง 

ปจจัยดานความพรอมของสิ่งอำนวยความสะดวก มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ

ประจำป เร่ืองการมีความพรอมของระบบอินเตอรเน็ต ก็จะมีผลทำใหหนวยดำเนินการสงกลับเอกสารแกไขกับ

สำนักงานจังหวัดลำปางไมเกิน 3 วันทำการนับแตวันท่ีไดรับแจงใหแกไข และจะสงผลทำใหหนวยดำเนินการมีการ

จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจายเงินทุกคร้ังกอนสงมาเบิกเงิน 

ปจจัยดานระเบียบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ

ประจำป เกี่ยวของกับการจัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางเพียงพอ ก็จะ

สงผลทำใหหนวยดำเนินการมีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจายเงินทุกคร้ังกอนสงมาเบิกเงิน 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคที่  3 เพื่อหาขอเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจาย

งบประมาณประจำปของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง สรุปขอเสนอแนะจากการศึกษา 

ดังนี้ 1) ควรมีหนวยงานเฉพาะกิจทำหนาท่ีเบิกจายเงินงบประมาณของกลุมจังหวัดโดยตรงเพื่อความสะดวกในการ

บริหารงบประมาณ 2) ควรมีระเบียบขอกฎหมายรองรับการเบิกจายเพื่อปองกันการไดรับเงินลาชาและไมตองหา

งบประมาณมาสำรองจาย 3) ควรสรางความพรอมในการทำกิจกรรมตามโครงการใหกลุมเปาหมายในพื้นท่ี เพื่อให

แผนการทำงานเปนไปตามกำหนด 4) ควรมีฐานขอมูล Big Data ในการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ ท่ีสามารถ
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เชื่อมโยงหรือเกิดผลกระทบในทุกมิติ และ 5) ควรมีการจัดฝกอบรมการเขียนแผนงาน/โครงการฯ เพื่อเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน 

 

การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาคร้ังนี้ นำมาซึ่งประเด็นในการอภิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

ผลการศึกษาประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจำปของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง พบวา สอดคลองกับผลงานวิจัยของ รชิตา วรัตถธนพิตญ (2559) เร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอ

ประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ท่ีมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพ

การเบิกจายงบประมาณในระดับนอย ในเร่ืองของเอกสารมีความครบถวนถูกตองตามระเบียบกำหนด การเบิกจาย

เปนไปตามแผนการใชจายเงิน ดานการวางฎีกาเบิกเงินไมลาชาและมีการสงกลับเอกสารแกไขไมเกิน 3 วัน โดยมี

หลักฐานการจายเงินครบถวน และสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลทิพย คงสวัสด์ิพร (2558) เร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอ

ประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2556 ของกรมท่ีดิน ท่ีมีความคิดเห็นตอ

ประสิทธิภาพของการเบิกจายงบประมาณอยูในระดับต่ำ ปญหาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของการเบิกจาย

งบประมาณ คือ ขาดแคลนกำลังคน อนุมัติงบประมาณลาชาและปญหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจางวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ วัชระ สทอนดี (2559) เร่ือง ปจจัย

ภายในท่ีสงผลตอประสิทธิผลการเบิกจายงบประมาณประจำปของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ท่ีมีความ

คิดเห็นตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจำปอยูในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะเร่ืองการดำเนินการจัดทำ

งบประมาณรายจาย ไดอยางรวดเร็วและเปนไปตามท่ีกำหนดไว สะทอนใหเห็นวาประสิทธิภาพการเบิกจาย

งบประมาณข้ึนอยูกับลักษณะงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร การวางแผนการทำงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระเบียบขอกฎหมาย ท่ีเกี่ยวของ การจัดหาและดูแลวัสดุอุปกรณใหพรอมใชงานอยูเสมอ ดังนั้น ปญหาสวนใหญเกิด

จากปจจัยภายใน โดยเฉพาะเร่ืองความถูกตองครบถวนของเอกสารหลักฐาน ท่ีอาจทำใหเกิดความลาชา ไมเกิด

ประสิทธิภาพเทาท่ีควร รวมไปถึงการการขาดแคลนกำลังคน 

ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจำปของกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง ซึ่งไดขอสรุปตามลำดับความสำคัญคือ ปจจัยดานการวางแผน ในการ

ปฏิบัติงาน ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานระเบียบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ปจจัยดานบุคลากรของหนวย

ดำเนินการ และปจจัยดานความพรอมของสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ ดังนี้ 

ปจจัยดานการวางแผนในการปฏิบัติงาน ใหความสำคัญมากท่ีสุดคือมีแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณท่ีสอดคลองกับเปาหมาย รองลงมาคือ การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีกำหนดไว การกำหนดระยะเวลา

เร่ิมตนและสิ้นสุดของแผนปฏิบัติงาน ตามลำดับ โดยผลการสัมภาษณเพิ่มเติมชี้ใหเห็นวา แผนการปฏิบัติงานท่ี

กำหนดมาจากปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในพื้นท่ี โดยเฉพาะหวงเวลาในการดำเนินโครงการและการวางแผนแบบยืดหยุน

จะทำใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยควรสรางฐานขอมูล Big Data เก็บขอมูลเชิงสถิติ และถอด

บทเรียนเพื่อแกไขปญหาอยางย่ังยืน สงผลใหการใชจายงบประมาณคุมคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลองกับ

งานวิจัยของกมลทิพย คงสวัสด์ิพร (2558) เร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจำป
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งบประมาณ 2556 ของกรมท่ีดิน ท่ีพบวาระยะเวลาการปฏิบัติงาน การวางแผนการทำงาน มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณ สอดคลองกับงานวิจัยของรชิตา วรัตถธนพิตญ (2559) เร่ืองปจจัยท่ีมีผล

ตอประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ท่ีพบวาปจจัยดานการบริหาร

ของสวนราชการและปจจัยดานการปฏิบัติงานของบุคลากรมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ และ

สอดคลองกับงานวิจัยของวัชระ สทอนดี (2559) เร่ืองปจจัยภายในท่ีสงผลตอประสิทธิผลการเบิกจายงบประมาณ

ประจำปของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีพบวาระบบปฏิบัติงานและรูปแบบการบริหารจัดการสงผลตอ

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ  รวมถึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Tim Balint et al. (2017) เร่ือง

ประสิทธิภาพการเบิกจายของกองทุนระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาการเกษตร (IFAD) ท่ีพบวาการหมุนเวียนและ

ปริมาณงานท่ีมีการจัดการท่ีดีมีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจาย 

ปจจัยดานงบประมาณ ใหความสำคัญมากท่ีสุดคือการใชจายงบประมาณอยางประหยัดและคุมคา ซึ่งผล

การสัมภาษณไดตอกย้ำใหเห็นวา การกำหนดคาใชจายท่ียืดหยุนและสมดุลตรงตามวัตถุประสงคและลักษณะการ

ดำเนินโครงการอาจทำใหประสิทธิภาพและผลการเบิกจายงบประมาณดีข้ึน เนื่องจากมีการกำหนดปฏิทินหรือ

เปาหมายการเบิกจายท่ีดีในแตละไตรมาสอยูแลว ดังนั้นปจจัยดานงบประมาณจึงไมสงผลตอประสิทธิภาพการ

เบิกจายงบประมาณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นารีรัตน คมคาย (2560) เร่ือง การเบิกจายงบประมาณกับ

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ กรณีศึกษากรมการคาตางประเทศ ท่ีพบวา การเบิกจายงบ

ดำเนินงานเปนไปตามเปาหมาย แตงบรายจายอ่ืนและงบลงทุนไมสามารถเบิกจายไดตามเปาหมาย จึงจำเปนตอง

พิจารณาปรับแนวทางการบริหารงบประมาณเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดไวในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ Tim Balint et al. (2017) เร่ือง ประสิทธิภาพการเบิกจายของกองทุนระหวาง

ประเทศเพื่อการพัฒนาการเกษตร (IFAD) ท่ีพบวา โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจาก IFAD ใชเวลาโดยเฉลี่ยมากกวา 

17 เดือนจากการอนุมัติการเบิกจายคร้ังแรก โครงการขนาดใหญจะเบิกจายเร็วข้ึน แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ

ธันวา เจริญศิริ และคณะ (2562) เร่ือง การวิเคราะหผลการใชกรอบงบประมาณและขอตกลงการปฏิบัติงานประจำป

เปนเคร่ืองมือในการบริหารสมดุลงบประมาณเงินรายไดประจำปของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีพบวา 

ขอตกลงการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกรอบงบประมาณมีผลตอประสิทธิภาพการบริหารองคกร ไมสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของ Erlina et al. (2017) เร่ือง การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการไดรับงบประมาณ ท่ีพบวา การจัดทำ 

งบประมาณสวนเกินของงบประมาณและรายไดจากแหลงในประเทศ มีผลกระทบตอการไดรับงบประมาณสวนหนึ่ง

เวลาในการจัดทำงบประมาณไมมีผลกระทบใด ๆ ตอการไดรับงบประมาณ ในขณะท่ีการเกินดุลงบประมาณและรายได

จากแหลงท่ีมาของทองถ่ินมีผลตอการไดรับงบประมาณ และไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Mwai S Mathenge        

et al. (2017) เร่ือง ปจจัยทางการเงินท่ีมีอิทธิพลตอการดำเนินการตามงบประมาณในประเทศ (เลือกสำรวจมณฑล          

ในประเทศเคนยา) ท่ีพบวา ปจจัยท่ีมักมีผลตอการใชงบประมาณในมณฑล ไดแก การกำกับดูแลกิจการท่ีดี และการดูแล 

เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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ดานระเบียบขอกฎหมายที่เก่ียวของ ใหความสำคัญมากท่ีสุดคือ มีความสอดคลองกับสภาวการณใน

ปจจุบัน รองลงมาคือ กำหนดไวชัดเจนทำใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวและรวดเร็วข้ึน และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของมีการจัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางเพียงพอ ตามลำดับ จาก

การวิเคราะหผลการสัมภาษณเชิงคุณภาพ ท่ีพบวาระเบียบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของเปนตัวกำหนดกรอบในการทำงาน

ของภาครัฐ ท้ังในเร่ืองของวิธีการดำเนินการหรือเร่ืองของระยะเวลาในการดำเนินการ แตงบางคร้ังระเบียบขอ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของก็กำหนดไวกวางเกินไปบางทีก็แคบเกินไป ซึ่งขอสรุปนี้สอดคลองกับงานวิจัยเชิงปริมาณ 

สอดคลองกับงานวิจัยของกมลทิพย คงสวัสด์ิพร (2558) เร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายเงิน

งบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2556 ของกรมท่ีดิน ท่ีพบวา ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ

กับประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณ และสอดคลองกับงานวิจัยของ วัลลภ, ไกรสร, เอ้ืองแกว, และขนิษฐา 

(2561) เร่ือง การพัฒนาระบบและกลไกการเบิกจายเงินงบประมาณของคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนั้น

ยังไมมีระเบียบท่ีชัดเจนและทางมหาวิทยาลัยไดจัดอบรมเร่ืองระบบบัญชีและการเบิกจายงบประมาณทุกป 

ปจจัยดานบุคลากรของหนวยดำเนินการ ใหความสำคัญมากท่ีสุดคือเร่ืองการมอบหมายงาน ท่ีเหมาะสมกับ

ตำแหนงหนาท่ีในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคลากร        

มีกิจกรรมเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธรวมกันภายในหนวยงาน มีการจัดแบงอำนาจหนาท่ีตามโครงสรางองคกรของแตละ

สวนราชการท่ีเหมาะสม บุคลากรมีความรูความเชี่ยวชาญในระเบียบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ มีจำนวนบุคลากรท่ี

เพียงพอกับปริมาณงาน และมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผูปฏิบัติบอยคร้ัง ตามลำดับ จากผลการสัมภาษณเชิงคุณภาพ 

ท่ีพบวา บุคลากรมีความสำคัญมาก หากหนวยดำเนินการมีบุคลากรท่ีเพียงพอกับปริมาณงานจะสงผลใหการเบิกจาย

งบประมาณมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งขอสรุปนี้สอดคลองกับงานวิจัยเชิงปริมาณ สอดคลองกับงานวิจัยของสุนิดา 

ชูคีตะศิลป (2558) เร่ืองแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณ

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานสงผลตอการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณ และสอดคลองกับงานวิจัยของวัชระ สทอนดี (2559) เร่ืองปจจัย

ภายในท่ีสงผลตอประสิทธิผลการเบิกจายงบประมาณสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา ทักษะความรู

ความสามารถ บุคลากร และวัฒนธรรมองคกร สงผลตอประสทิธิภาพการเบิกจายงบประมาณ 

ปจจัยดานความพรอมของสิ่งอำนวยความสะดวก ใหความสำคัญมากท่ีสุดคือ ความพรอมของวัสดุ

อุปกรณคอมพิวเตอร รองลงมาคือ ความพรอมของระบบอินเตอรเน็ต และเจาหนาท่ีดูแลความพรอมของ สิ่งอำนวย

ความสะดวก ตามลำดับ จากการวิเคราะหผลการสัมภาษณเชิงคุณภาพ สะทอนใหเห็นวา วัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

และระบบอินเตอรเน็ตเปนสิ่งจำเปนพื้นฐานท่ีตองมี โดยเฉพาะการใชงานในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ           

(e-Government Procurement : e-GP) ท่ีมีหวงเวลาเปนตัวกำหนด รวมไปถึงเจาหนาท่ีควบคุมดูแลหรือชางซอม

บำรุงรักษา เพื่อใหสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ มีความพรอมใชงานอยูเสมอ ซึ่งขอสรุปนี้สอดคลองกับงานวิจัยเชิง

ปริมาณ สอดคลองกับงานวิจัยของ วัลลภ, ไกรสร, เอื้องแกว, และขนิษฐา (2561) เร่ือง การพัฒนาระบบและกลไก

การเบิกจายเงินงบประมาณของคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ท่ีพบวา มีการนำระบบหรือวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสมาใชในการเบิกจายงบประมาณ 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนิดา ชูคีตะศิลป (2558) เร่ือง แนวทางเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร             

ท่ีพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณ ไดแก ความสัมพันธ

ระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ รชิตา วรัตถธนพิตญ (2559) เร่ือง ปจจัยท่ีมีผล

ตอประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา ปจจัยดานการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการเบิกจาย สอดคลองกับงานวิจัยของ วัชระ สทอนดี (2559) 

เร่ืองปจจัยภายในท่ีสงผลตอประสิทธิผลการเบิกจายงบประมาณประจำปของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร           

ท่ีพบวา บุคลากรและวัฒนธรรมองคกรสงผลตอประสิทธิผลการเบิกจายงบประมาณอยางมีนัยสำคัญ 

จากผลการศึกษาคร้ังนี้ ไดขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ

ประจำปของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง ดังนี้ 

1) ควรมีหนวยงานเฉพาะกิจทำหนาท่ีเบิกจายเงินงบประมาณของกลุมจังหวัดโดยตรง เพื่อความสะดวกใน

การบริหารงบประมาณ 

2) ควรมีการเตรียมการขอทำความตกลงกับกระทรวงคลังลวงหนาหากทราบวารายละเอียดคาใชจายใน

โครงการท่ีไมมีระเบียบขอกฎหมายรองรับในการเบิกจาย 

3) ควรมีการกำหนดชวงเวลาในการโครงการแบบยืนหยุน โดยคำนึงถึงกลุมเปาหมายในพื้นท่ีท่ีอาจติด

ภารกิจไมมีความพรอมในการทำกิจกรรมตามโครงการ 

4) ในการจัดทำแผนงาน/โครงการฯควรมีฐานขอมูล Big Data ซึ่งสามารถเชื่อมโยงหรือเกิดผลกระทบใน

ทุกมิติสะทอนถึงการทำจุดออน จุดแข็ง หรือ SWOT และขอมูลเชิงสถิติควรจัดเก็บไว 3 – 5 ปยอนหลัง สถิติ 

Hotspot ในการเกิดมากท่ีสุดหรือนอยท่ีสุดในพื้นท่ีตาง ๆ แยกเปนตำบล รายอำเภอ ซึ่งสามารถนำมาถอดบทเรียน 

(AAR) แกปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในปตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืนตอไป และ 

5) ควรมีการจัดฝกอบรมเจาหนาท่ีแตละสวนราชการในการเขียนแผนงาน/โครงการฯ ทุกสวนราชการ 

เพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน ซึ่งขอสรุปนี้

สอดคลองกับงานวิจัยเชิงปริมาณ 

ผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ นารีรัตน คมคาย (2560) เร่ือง การเบิกจายงบประมาณกับมาตรการ

เพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ กรณีศึกษากรมการคาตางประเทศ ท่ีพบวา ตองพิจารณาปรับแนวทางการ

บริหารงบประมาณเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดไวในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ 

วัลลภ, ไกรสร, เอ้ืองแกว, และขนิษฐา (2561) เร่ือง การพัฒนาระบบและกลไกการเบิกจายเงินงบประมาณของคณะใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ท่ีพบวา ปญหาการเบิกจายเงินงบประมาณของคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานีนั้นยังไมมีระเบียบท่ีชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลทิพย คงสวัสด์ิพร (2558) เร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอ

ประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2556 ของกรมท่ีดิน ท่ีพบวา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

การวางแผนการทำงาน ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณ 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ Mwai S Mathenge et al. (2017) เร่ือง ปจจัยทางการเงินท่ีมีอิทธิพลตอการดำเนินการ
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ตามงบประมาณในประเทศ (เลือกสำรวจมณฑลในประเทศเคนยา) ท่ีพบวา ปจจัยท่ีมักมีผลตอการใชงบประมาณใน

มณฑล ไดแก การมีสวนรวมของประชาชนโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

สะทอนใหเห็นวา การท่ีผลการเบิกจายงบประมาณไมมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากจำนวนบุคลากร                  

ไมเพียงพอกับปริมาณงาน ทำใหหนวยดำเนินการไมสามารถสงกลับเอกสารแกไขกับสำนักงานจังหวัดภายใน 3 วัน

ทำการ รวมไปถึงการขาดเจาหนาท่ีดูแลความพรอมของสิ่งอำนวยความสะดวกใหมีความพรอมใชงาน อยูเสมอ 

ดังนั้น ตองมีการเตรียมการ มีการวางแผนท่ีดี มีแผนสำรอง มีการบริหารจัดการท่ีดี ลดข้ันตอนการทำงานท่ีไม

จำเปน เปนตน และควรมีเจาหนาท่ีควบคุมดูแลความพรอมของวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ตใหมี

ความพรอมใชงานอยูเสมอเนื่องจากเปนสิ่งจำเปนพื้นฐานสำคัญท่ีทำใหงานสำเร็จลุลวงไดทันกำหนดเวลา สงผลให

ทำงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

(1) ควรของบประมาณ “คาจางเหมาบุคคลภายนอก” เพื่อมาทำงานโครงการของกลุมจังหวัดเฉพาะในปท่ี

ไดรับจัดสรรงบประมาณดวย เนื่องจากหนวยดำเนินการมีความพรอมในเร่ืองของประสบการณและองคความรูใน

ระดับหนึ่งแตบุคลากรไมเพียงพอกับปริมาณงาน จึงทำใหปริมาณงานกับจำนวนบุคลากรของหนวยดำเนินการไม

สมดุลสงผลใหการทำงานมีประสิทธิภาพลดลง ผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมาย 

(2) หนวยดำเนินการควรมีเจาหนาท่ีดูแลคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ต เพื่อดูแลความพรอมของสิ่ง

อำนวยความสะดวกตาง ๆ ใหพรอมใชงานอยูเสมอ 

(3) ควรใหความสำคัญในการกำหนดรายการคาใชจายในโครงการ เพื่อจะไดดำเนินโครงการใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(4) ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมากข้ึน อยางนอยปละ 2 คร้ัง ๆ ละ 3 วัน โดยเฉพาะการจัดฝกอบรม

เจาหนาท่ีแตละสวนราชการในการเขียนแผน/โครงการฯ ทุกสวนราชการ เพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ นโยบาย

รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยการสำรวจความตองการของบุคลากรภายในจังหวัด/กลุม

จังหวัด เนื่องจากบางหนวยดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในระหวางปงบประมาณ และ 

(5) ในการจัดทำแผนงาน/โครงการฯควรมีฐานขอมูล Big Data ซึ่งสามารถเชื่อมโยงหรือเกิดผลกระทบใน

ทุกมิติสะทอนถึงการทำจุดออน จุดแข็ง หรือ SWOT และขอมูลเชิงสถิติควรจัดเก็บไว 3 – 5 ปยอนหลัง สถิติ 

Hotspot ในการเกิดมากท่ีสุดหรือนอยท่ีสุดในพื้นท่ีตาง ๆ แยกเปนตำบล รายอำเภอ ซึ่งสามารถนำมาถอดบทเรียน 

(AAR) แกปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในปตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืนตอไป 
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