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บทคดัย่อ 

 

การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยหน่วยงานในหน่วยงานภายใต้สังกัดกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ หน่วยงานที่ต้ังส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภมิูภาค จ านวนทั้งสิ้น 

39 แห่ง เกบ็ข้อมูลเป็นรายไตรมาสย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ 2562 - 2560 วิเคราะห์ข้อมูลโดย

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือจ านวนหรือความถี่ ค่าร้อยละ และโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปมาวิเคราะห์

ความแปรปรวน (Analysis of variance : ANOVA) 

ผลการวิจัย พบว่า หน่วยงานแตกต่างกันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวม งบประมาณรายจ่ายลงทุน และงบประมาณรายจ่ายประจ าแตกต่างกัน และไตรมาส

แตกต่างกันจะส่งผลให้ประสิทธภิาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าแตกต่างกันเพียงรายจ่ายเดียว 

หน่วยงานที่รับผิดชอบอาจต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในด้านรายจ่ายประจ าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือลด

ช่องว่างลง ส่งผลให้ประสทิธภิาพการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานมีความสม ่าเสมอ 

ค าส าคญั: งบประมาณ หน่วยงาน ไตรมาส 

 

ABSTRACT 

 

This research is a study of factors related to budget disbursement efficiency of the 

Department of Disease Control. Ministry of Public Health. The sample group used in the research 

was in the department under the Department of Disease Control Ministry of Public Health central 

agencies and regional agencies total 39 places. Data were collected on a quarterly basis for the past 

3 years, which is the fiscal year 2019 - 2017. Analyze the data by using the statistics in data 

analysis which is number or frequency, percentage and the finished statistical program to analyze of 

variance (ANOVA). 

The result of the research shows that the different departments will result in different of 

an overall expenditures budget, Capital expenditure budget and regular expenditure budgets. 

Different quarter results will result in just only the efficiency of regular expenditure budgets 

differences significantly. In each quarter, the responsible department may have to continually speed 

up budget disbursements to reduce gaps resulting in a consistent disbursement of budget efficiency 

of the department 

Keyword: Budget Department Agency  
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บทน า 

ระบบการบริหารงบประมาณของประเทศไทยเร่ิมใช้คร้ังแรกเมื่อปี พ.ศ. 2502 และได้มีการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ โดยใช้ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line-Item 

Budgeting) ซ่ึงถือเป็นระบบบริหารราชการแรกของไทย และได้มีการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ

เร่ือยมาเพ่ือให้สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน ซ่ึงในปัจจุบันมีการใช้ระบบ

บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : 

SPBB) โดยค านึงถึงผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ และนโยบายของภาครัฐเป็น

ส าคัญ เพ่ือให้งบประมาณที่จัดสรรตอบสนองโครงของรัฐบาลในภาพรวมได้ (ซุยบรี ม่วงกุ้ง, 2558) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีหลากหลายประการ เช่น ความรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการ

บริหารงบประมาณ ความเพียงพอข้อมูลและสารสนเทศด้านงบประมาณ การร่วมมือประสานงานกัน

ภายในหน่วยงาน เป็นต้น และยังรวมถึง กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในระดับองค์กร โครงสร้างองค์กร และ

ระบบปฏบัิติงานอีกด้วย แต่ที่ส าคัญที่สุดก ็คือ บุคลากรทุกคนในหน่วยงานซ่ึงถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ

ด าเนินงานขององค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีจึงมีความส าคัญ เช่น การส่งเสริงพัฒนาทักษะใน

การท างาน การปลูกฝังค่านิยมภายในองค์กร เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

งบประมาณของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน

ต่างภายในกรมควบคุมโรคส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างไร ซ่ึงจะน าไปเป็นข้อสรุป 

และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการบริหารงบประมาณต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั. 

เพ่ือศึกษาว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเบิกจ่ายงบประมาณประกอบด้วยหน่วยงาน และ

ไตรมาสแตกต่างกนัจะส่งผลให้ประสทิธภิาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม งบประมาณรายจ่าย

ลงทุน และงบประมาณรายจ่ายประจ าแตกต่างกนั 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิดพื้ นฐานในการบริหารงบประมาณ 

ซุบรี ม่วงกุ้ง, (2558) ได้ให้ความหมายของงบประมาณ คือ การด าเนินงานด้านแผนพัฒนา

การศึกษาและค าขอตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีการจัดสรรงบประมาณ การบริหาร การใช้จ่าย

งบประมาณและการควบคุมงบประมาณที่ได้รับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้ังไว้ และเกิด
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ประโยชน์สูงสุดถูกต้องตามระเบียบอย่างทนัเวลา เกดิประสทิธิภาพและประสิทธิผลได้ผลผลิตและผลลัพธ์

ที่ดี ตลอดจนติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏบัิติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

การบริหารงบประมาณจึงมีความหมายคือ การวางแผนเกี่ ยวกับการด าเนินงานด้าน

งบประมาณ โดยบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และมี

การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

 

ปัจจยัทีม่ีความสมัพนัธก์บัการเบกิจ่ายงบประมาณ 

รชิตา วรัตถ์ธนพิตญ์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณของส านักการศึกษากรุงเทพมหานครว่ามี 6 ด้าน คือ 1.ด้านการบริหารกระบวนการ

งบประมาณ 2.ด้านระบบขั้นตอนการเบิกจ่าย 3.ด้านการปฏบัิติงานของบุคลากร 4.ด้านการวางแผนการ

ปฏบัิติงาน 5.ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 6.โครงสร้างองค์กรหรือการบริหารงาน 

สรุปปัจจัยที่ มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ คือ 1.กระบวนการบริหาร

งบประมาณ หมายถึง ขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการตั้งค าของบประมาณจนถึงเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงการ

ติดตามประเมินผลงบประมาณว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเรว็ทนักับก าหนดเวลา 2.ทกัษะในการ

ปฏบัิติงานของบุคลากรมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏบัิติงานในหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 3.ระบบการปฏบัิติงานมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการปฏบัิติงาน 

 

หน่วยงาน 

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ให้ความหมายของหน่วยงานไว้ คือ 

หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และให้หมายรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย 

หน่วยงานของรัฐแบ่งออกเป็นได้ 7 ประเภท คือ 1.ส่วนราชการ 2.รัฐวิสาหกิจ 3.หน่วยงานของรัฐสภา 

ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 4.องค์กร

มหาชน 5.ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 6.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7.หน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามที่กฎหมายก าหนด หน่วยงานในภาครัฐจะได้รับจัดสรรงบประมาณที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับเหตุผล

ความจ าเป็น และภาคกจิหน้าที่ที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ และได้รับจัดสรรงบประมาณ

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จึงมีหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเกบ็รักษาเงิน 

และการน าเงินส่งคลัง บุคลากรในหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลให้

หน่วยงานของตนเองมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก  าหนดไว้ เพ่ือให้เกิดการ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในระดับกรม ไปจนถึงระดับชาติต่อไป ดังเช่น บุษบา สถีรปัญญา (2562) ได้น าผล

การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 
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2560 มาวิเคราะห์ การติดตาม ประเมินผลงบประมาณโครงการ เพ่ือศึกษาถึงปัญหา และหาสาเหตุที่ท  า

ให้มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละปีเพ่ือให้ผู้บริหารได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากการติดตาม

ประเมินผล การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

 

ไตรมาส 

ส านักงานราชบัณฑติยสภา (2552) ได้ให้ความหมายไว้ คือ ไตรมาสเป็นค าที่ประกอบด้วยค า

ว่า ไตร และ มาส ไตร แปลว่า สาม และ มาส แปลว่า เดือน ค าว่า ไตรมาส จึงหมายถึง ช่วง 3 เดือน ใน   

1 ปี คือ ถ้าแบ่งเวลาใน 1 ปี เป็น 4 ช่วง แต่ละช่วงจะเรียกว่า หนึ่งไตรมาส ค าว่า ไตรมาส นิยมใช้ในด้าน

เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ เช่น ถ้าเทียบช่วงไตรมาสแรกของปีน้ีกับปีที่แล้ว ถือว่าน่าพอใจมาก 

เพราะตัวเลขเพ่ิมข้ึน 27% ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่สาม บริษัทมีก าไรสทุธเิพ่ิมขึ้น 64% คิดเป็นเงิน 

117 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสที่สี่ การแข่งขันเพ่ือแย่งเมด็เงินโฆษณาทางโทรทศัน์น่าจะเป็นไปอย่างคึกคัก 

ส าหรับปีงบประมาณของไทยไตรมาสจะเร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม และไปสิ้นสุด 30 กันยายน ของทุกปี 

ไตรมาสของปีงบประมาณไทยยังมีความส าคัญในด้านการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลและหน่วยงาน

ของรัฐว่าประสบความส าเรจ็ตามที่ได้วางแผนการปฏบัิติงานไว้หรือไม่ อีกทั้งเกณฑ์ก าหนดตัวช้ีวัดผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานจะก าหนดเป็นรายไตรมาส เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณให้

เป็นไปตามเป้าที่ก  าหนดไว้ ในทางเดียวกันการวิเคราะห์เศรษฐกิจในระดับโลกยังมีการวิเคราะห์เป็นราย

ไตรมาส เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการคาดการณ์ 1GDP ปี 2563 จะขยายตัวเพียง 1.5% เน่ืองจาก

ผลกระทบปัจจัยด้านลบอย่างการระบาดของไวรัสโควิด-19 รุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 

 

ประสิทธิภาพการเบกิจ่ายงบประมาณ 

การจัดสรรงบประมาณที่ประสบผลส าเร็จเกิดจากการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ก  าหนด ลดความฟุ่มเฟือยการใช้

จ่ายงบประมาณในโครงการที่จ าเป็นน้อย และสามารถน าไปใช้ในโครงการที่ก่อประโยชน์มากข้ึน เป็น

ประโยชน์ต่องบประมาณของหน่วยงาน คือ ป้องกนัการร่ัวไหลและการปฏบัิติงานที่ไม่จ าเป็นของหน่วยงาน 

การใช้ทรัพยากรจะมีการกระจายตัวอย่างทั่วถึงและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดการพัฒนาความ

เจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสงัคม (ปิยะ ล้ิมจินดาศิริ 2560) 

การประเมินผลว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปได้บรรลุผลส าเรจ็หรือไม่สามารถดูได้จาก การ

ที่หน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านตัวช้ีวัดที่ก  าหนด นอกจากน้ี  ยังกล่าวถึงประสิทธิภาพการ

บริหารงบประมาณ หมายถึง ความส าเรจ็ของการใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดจากกระบวนการเบิกจ่ายเงินซ่ึงมี

                                                           
1

 ท่ีมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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กระบวนการอยู่ 4 ขั้นตอน คือ 1.การวางฎีกาเบิกเงิน 2.การตรวจสอบฎีกา 3.การเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ

ฎีกาและ 4.การจ่ายเงิน 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

       เร่ือง ปัจจัยที่มีความสมัพันธก์ับประสิทธภิาพการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสขุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจยั 

สมมติฐานที่ 1 หน่วยงานแตกต่างกันท าให้ค่าเฉล่ียจ านวนเงินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวม แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 หน่วยงานแตกต่างกันท าให้ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3 หน่วยงานแตกต่างกันท าให้ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวมแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 4 หน่วยงานแตกต่างกันท าให้ค่าเฉล่ียจ านวนเงินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ลงทุนแตกต่างกนั 

ประสิทธิภาพการเบกิจ่ายงบประมาณ : 

   1. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

 - จ านวนเงิน 

 - ร้อยละ 

 - ประสทิธภิาพ 

   2. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

 - จ านวนเงิน 

 - ร้อยละ 

 - ประสทิธภิาพ 

   3. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า 

 - จ านวนเงิน 

 - ร้อยละ 

 - ประสทิธภิาพ 

ปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บัการ

เบกิจ่ายงบประมาณ : 

   1. หน่วยงาน 

   2. ไตรมาส 
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สมมติฐานที่ 5 หน่วยงานแตกต่างกันท าให้ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 6 หน่วยงานแตกต่างกนัท าให้ประสิทธภิาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 7 หน่วยงานแตกต่างกันท าให้ค่าเฉล่ียจ านวนเงินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจ าแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 8 หน่วยงานแตกต่างกันท าให้ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า

แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 9 หน่วยงานแตกต่างกันท าให้ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจ าแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 10 ไตรมาสแตกต่างกันท าให้ค่าเฉล่ียจ านวนเงินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวมแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 11 ไตรมาสแตกต่างกันท าให้ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 12 ไตรมาสแตกต่างกันท าให้ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวมแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 13 ไตรมาสแตกต่างกันท าให้ค่าเฉล่ียจ านวนเงินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ลงทุนแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 14 ไตรมาสแตกต่างกันท าให้ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายลงทุนรวม

แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 15 ไตรมาสแตกต่างกันท าให้ประสิทธภิาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 16 ไตรมาสแตกต่างกันท าให้ค่าเฉล่ียจ านวนเงินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจ าแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 17 ไตรมาสแตกต่างกันท าให้ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายประจ ารวม

แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 18 ไตรมาสแตกต่างกนัท าให้ประสทิธภิาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า

แตกต่างกนั 
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วิธีด าเนนิการวิจยั 

ประชากร และตวัอย่าง (Population and Sample) 

1. ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสขุ ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภมูิภาค จ านวนทั้งสิ้น 41 หน่วยงาน 

2. ตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และได้เลือกหน่วยงานที่มีข้อมูลย้อนหลัง

ครบ 3 ปี ซ่ึงมีจ านวนทั้งสิ้น 39 หน่วยงาน ดังตารางที่ 3.1 โดยเกบ็ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณราย

หน่วยงาน และตัวช้ีวัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสจากฐานข้อมูลกรมควบคุมโรคย้อนหลัง 3 ปี 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ถึงปีงบประมาณ 2562 แยกเกบ็เป็นรายไตรมาสและแยกประเภทงบประมาณ

เป็น 3 ประเภทคือ งบลงทุน งบรายจ่ายประจ า และงบประมาณภาพรวม จะได้ข้อมูลทั้งสิ้น 468 ชุดข้อมูล 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการศึกษาวิจยั (The Research Tool) 

ผู้วิจัยได้ใช้กระดาษท าการ (Excel) ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ

เพ่ือศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุขซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระ คือ การเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีตัวแปร 2 ตัวแปร คือ 

หน่วยงาน และไตรมาส และตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีตัวแปร 3 ตัว

แปร คือ ตัวช้ีวัดการเบิกจ่ายงบประมาณด้านงบลงทุน งบรายจ่ายประจ า และงบภาพรวม  

 

การวิเคราะหข์อ้มูลและสถติิทีใ่ช ้(Data Analysis and Statistics) 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้สถิติ ดังน้ี 

1. ใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายข้อมูลของหน่วยงาน ได้แก่ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ

ประสทิธภิาพของหน่วยงาน โดยใช้สถิติเป็นความถี่และร้อยละ 

2. การทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance : 

ANOVA) ระหว่าง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเบิกจ่ายงบประมาณประกอบด้วยหน่วยงาน และไตร

มาส กับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายไตร

มาสแบ่งงบประมาณเป็น 3 ประเภท คือ 1.งบลงทุน 2.งบรายจ่ายประจ า 3.งบภาพรวม ณ ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 

ผลการวิจยั 

งบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่จัดสรรให้แต่ละหน่วยงานมากที่สดุในแต่ละปี ปีงบประมาณ 2562 

ได้แก่ 1.กองโรคติดต่อทั่วไป 2.กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3.สถาบันบ าราศนราดูร 
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ปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ 1.สถาบันบ าราศนราดูร 2.สถาบันราชประชาสมาสัย 3.กองโรคเอดส์ และ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2560 ได้แก่ 1.กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2.

สถาบันราชประชาสมาสยั 3.กองโรคติดต่อทั่วไป  

งบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ 1.กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ ์2.ศูนย์สารสนเทศ 3.ส านักงานเลขานุการกรม ปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ 1.ศูนย์สารสนเทศ 

2.กองโรคเอดส ์และโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ ์3.ส านักงานเลขานุการกรม ปีงบประมาณ 2560 ได้แก่ 1.

กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2.ศูนย์สารสนเทศ 3.ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 

จังหวัดศรีธรรมราช  

งบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ 1.ส านักโรคติดต่อทั่วไป 2.สถาบันราช

ประชาสมาสัย 3.สถาบันบ าราชนราดูร ปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ 1.สถาบันบ าราศนราดูร  2.สถาบันราช

ประชาสมาสัย 3.กองระบาดวิทยา ปีงบประมาณ 2560 1.กองโรคติดต่อทั่วไป 2.สถาบันบ าราศนราดูร          

3.สถาบันราชประชาสมาสัย 

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ปีงบประมาณ 2562 โดยรวม 

หน่วยงานส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม บรรลุเป้าหมายมากที่สุดในไตรมาสที่ 1 มีถึง 32 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 

82.05 ยกเว้นในไตรมาสที่ 4 หน่วยงานจะอยู่ในกลุ่มใกล้จะบรรลุเป้าหมายมากที่สุด จ านวน 19 หน่วยงาน 

คิดเป็นร้อยละ 48.72 ปีงบประมาณ 2561 โดยรวมหน่วยงานส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มบรรลุเป้าหมาย มากที่สุด

ในไตรมาสที่ 4 มีจ านวน 37 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 94.87 ปีงบประมาณ 2560 โดยรวมหน่วยงานจะอยู่ใน

กลุ่ม บรรลุเป้าหมาย มากที่สดุในไตรมาสที่ 2 มีจ านวน 38 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 97.44 

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2562 โดยรวมหน่วยงานส่วน

ใหญ่จะอยู่ในกลุ่มบรรลุเป้าหมายมากที่สุดในไตรมาสที่ 3 มีจ านวน 29 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 80.56 

ปีงบประมาณ 2561 โดยรวมหน่วยงานจะอยู่ในกลุ่มบรรลุเป้าหมาย มากที่สุดใน ไตรมาสที่ 4 จ านวน 38 

หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 97.44 ปีงบประมาณ 2560 โดยรวมหน่วยงานจะอยู่ในกลุ่มบรรลุเป้าหมาย มาก

ที่สดุในไตรมาสที่ 4 จ านวน 34 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 94.44 

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ 2562 โดยรวมหน่วยงานส่วน

ใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม บรรลุเป้าหมายในไตรมาสที่ 1 จ านวน 32 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 82.05 และลดลงเร่ือย 

ๆ จนในไตรมาสที่ 4 หน่วยงานจะอยู่ในกลุ่มใกล้จะบรรลุเป้าหมายมากที่สุด จ านวน 22 หน่วยงาน คิดเป็นร้อย

ละ 53.85 ปีงบประมาณ 2561 โดยรวมหน่วยงานจะอยู่ในกลุ่ม บรรลุเป้าหมาย มากที่สุดในไตรมาสที่ 4 

จ านวน 39 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ปีงบประมาณ 2561 โดยรวมหน่วยงานจะอยู่ในกลุ่มบรรลุ

เป้าหมาย มากที่สดุในไตรมาสที่ 2 จ านวน 38 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 97.44 

หน่วยงานแตกต่างกันจะมีค่าเฉล่ียจ านวนเงิน  ร้อยละ และประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

งบประมาณแตกต่างกัน ทั้งงบประมาณรายจ่ายภาพรวม งบประมาณรายจ่ายลงทุน และงบประมาณ

รายจ่ายประจ า และไตรมาสแตกต่างกันจะมีค่าเฉล่ียจ านวนเงิน และร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
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แตกต่างกัน ทั้งงบประมาณรายจ่ายภาพรวม งบประมาณรายจ่ายลงทุน และงบประมาณรายจ่ายประจ า ใน

ส่วนของประสิทธิภาพไตรมาสแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า

แตกต่างกนัเพียงรายจ่ายเดียว 

 

สรุปและอภิปรายผล 

หน่วยงานท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม งบประมาณรายจ่ายลงทุน และงบประมาณ

รายจ่ายงบประมาณสูงท่ีสุดจะเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี และพนัธกิจหลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ

นโยบายในระดบักรม ไปจนถึงระดบักระทรวง เช่น สถาบนับ าราศนราดูร และสถาบนัราชประชาสมาสัย ท่ีมี

หน้าท่ีดูแลรักษาผูป่้วย หรือผูท่ี้เขา้มารับบริการโดยตรง และยงัเป็นหน่วยงานแนวหน้าท่ีรับมือโรคติดต่ออุบติั

ใหม่ท่ีเกิดข้ึน เช่น เช้ือไวรัส COVID-19 ในปัจจุบนั จะเห็นได้ว่า 2 หน่วยงานน้ีจะเป็นหน่วยงานท่ีได้รับการ

จดัสรรงบประมาณมากข้ึนเป็นอนัดบัตน้ ๆ เสมอ สอดคลอ้งกบั นันทนิตย ์นวลมณี (2560) กล่าวถึงระบบการ

บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) คือ การ

จดัสรรงบประมาณให้เช่ือมโยงและสามารถขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ระดบักระทรวง และสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์

ระดบัชาติดว้ย 

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณโดยรวมในทุก ๆ ไตรมาสหน่วยงานจะอยู่ในกลุ่มบรรลุ

เป้าหมาย ยกเวน้ในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงานส่วนจะอยูใ่นกลุ่มใกลจ้ะบรรลุเป้าหมายใน

งบประมาณรายจ่ายภาพรวม และงบประมาณรายจ่ายประจ า เน่ืองจากเป้าหมายในไตรมาสท่ี 4 ตอ้งการผล

การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งหมด หมายความว่าตอ้งเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้

ทั้งหมดทุกบาทในงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรมา จึงท าใหห้น่วยงานส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ี

ก าหนดไดส้อดคลอ้งกบั Brunstein, JC (1993) ได้กล่าวว่าการตั้งเป้าหมายให้อยู่บนความเป็นจริง เป้าหมาย

ตามความเป็นจริงยงัช่วยเป็นแรงขบัเคล่ือนไดดี้กวา่การตั้งเป้าท่ีสูงเกินไป 

การทดสอบความแตกต่างระหวา่งหน่วยงานกบัค่าเฉล่ียจ านวนเงินการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ

การเบิกจ่ายงบประมาณ และประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ พบวา่หน่วยงานต่างกนัจะมีการเบิกจ่าย

งบประมาณแตกต่างกนั หมายความว่า หน่วยงานยงัมีช่วงต่างในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

งบประมาณรายจ่ายประจ า และงบประมาณรายจ่ายลงทุน หน่วยงานท่ีเบิกจ่ายงบประมาณไดม้ากท่ีสุดกบั

หน่วยงานท่ีเบิกจ่ายงบประมาณไดน้อ้ยท่ีสุดมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีติดตามการ

เบิกจ่ายงบประมาณควรเขา้มาดูแลเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในหน่วยงานท่ีเบิกจ่ายงบประมาณไดน้อ้ย

และยงัไม่ผา่นเป้าหมายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัเช่น บุษบา สถีรปัญญา 

(2562) ไดเ้ก็บขอ้มูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 พบว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี แต่ยงัคงมีเงิน

งบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินงานคืนกลบัเขา้ส่วนกลางของมหาวิทยาลยัเป็นจ านวนมาก เน่ืองจาก ปัญหา

หลักมาจากความรู้เร่ืองเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณของบุคลากรผู ้ท่ี รับผิดชอบงานด้านแผนงานและ

งบประมาณประจ าหน่วยงาน ปัญหาเก่ียวกบัมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน และปัญหา

การบริหารจดับุคลากรภายในหน่วยงานในสังกดั แนวทางแก้ไข คือ จะมีการจดัโรงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ 

เพื่อใหค้วามรู้แก่บุคลากรระดบัผูป้ฏิบติังาน เป็นตน้ 

การทดสอบความแตกต่างระหว่างไตรมาสกบัค่าเฉล่ียจ านวนเงินการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ

การเบิกจ่ายงบประมาณ และประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ พบวา่ ไตรมาสต่างกนัจะมีการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจ าแตกต่างกนั สรุปไดว้า่ ในแต่ละไตรมาสการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ ายงั

มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณควรเขา้มา

ดูแลเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความต่อเน่ืองในทุก ๆ ไตรมาสรวมถึงหน่วยงานผูมี้หน้าท่ีเบิกจ่าย

งบประมาณควรเร่งรัดการส่งใบส าคญัเพื่อวางฎีกาเบิกเงินงบประมาณให้มีความต่อเน่ืองในทุก ๆ ไตรมาส

เพื่อใหผ้ลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย และลดการกระจุกตวัของงานการวางเบิกงบประมาณ

ในไตรมาสสุดทา้ยในแต่ละปีงบประมาณ สอดคลอ้งกบั บุษบา สถีรปัญญา (2562) ไดว้ิเคราะห์ การติดตาม

ประเมินผลงบประมาณโครงการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รีระหว่างปีงบประมาณ 2557 - 

2560 พบว่า มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณได้แตกต่างกันโดยใน

ปีงบประมาณ 2560 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดม้ากท่ีสุด มียอดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการได้

ร้อยละ 90.73 ในปีงบประมาณ 2560 สูงกวา่ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไวร้้อยละ 55 และหากพิจารณาเป็น

รายไตรมาสพบวา่ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณมีความแตกต่างกนัและมากท่ีสุดในไตรมาสท่ี 4 คือ

ร้อยละ 95.42 ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และงบประมาณรายจ่ายประจ าไม่ไดมี้นยัส าคญัทาง

สถิติเน่ืองจากการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มข้ึนจะไม่ไดผ้นัแปรไปตามไตรมาส แต่ผนัแปรตามความตอ้งการ

จดัซ้ือครุภณัฑใ์นขณะนั้น 
ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากงานวิจยั 

1. ควรมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในหน่วยงานที่ ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม

เป้าหมายที่ก  าหนด เพ่ือลดช่องว่างความแตกต่างของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณลง และจะ

ส่งผลท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมสงูขึ้นได้ 

2. ควรมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองในทุก ๆ ไตรมาส 

เพ่ือลดความแตกต่างของการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสลง ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
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เป็นไปตามเป้าหมาย และลดการกระจุกตัวของงานการวางเบิกเงินงบประมาณในไตรมาสสดุท้ายของแต่ละ

ปีงบประมาณ 

3. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในบางไตรมาสอาจสร้างความกดดันให้หน่วยงานจนมาก

เกนิไป ควรลดเป้าหมายอยู่ในความพอดี แต่ยังคงไว้ซ่ึงมาตรฐานและความเหมาะสม 

 

ขอ้เสนอแนะงานวิจยัในอนาคต 

1. ในงานวิจัยคร้ังต่อไปอาจเจาะลึกไปภายในหน่วยงานถึงประเดน็ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ในด้านทักษะความช านาญบุคลากร หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

2. ควรศึกษาในปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือศึกษาได้

อย่างครอบคลุม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกนั 
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