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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ 2556 สานักงบประมาณได้เสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านเป็น มติคณะรัฐมนตรี เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ
ซึ่งต่ อมาภายหลั งจากที่คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) เข้ามาบริห ารประเทศเมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2557 สานักงบประมาณก็ได้เสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อ
เร่งรัดการเบิกจ่ายสาหรับในช่วง 2 ไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2557 โดย คสช. ได้เห็นชอบ
การดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวตามที่สานักงบประมาณเสนอ เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
จนสิ้ น ปี งบประมาณ และเมื่ อรั ฐ บาลที่ ได้ รับ การแต่งตั้งจาก คสช. เข้ ามาบริห ารประเทศ ส านั ก
งบประมาณได้เสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 โดยยังคงรูปแบบแนว
ทางการดาเนินการของมาตรการฯ ในลักษณะเดียวกับที่ใช้เมื่อปลายปีงบประมาณ 2556 และ 2557
รวมทั้งกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายของภาครัฐให้สูงขึ้น
อย่ า งไรก็ ดี จนถึ ง ณ สิ้ น ไตรมาสที่ 3 ของปี งบประมาณ 2558 (ก่ อ นสิ้ น สุ ด หลั ก สู ต ร
นักบริหารการทูต ปี 2558) ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานราชการส่วนใหญ่
รวมทั้ งของกระทรวงการต่ างประเทศ ก็ ยั งไม่ เป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ส านั ก งบประมาณก าหนด
การศึกษานี้ได้ประเมินผลสาเร็จของมาตรการฯ รวมทั้งข้อเสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้มาตรการดังกล่าว เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐมีผลต่ อการเพิ่มเม็ดเงินของ
ภาครัฐในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
การบริหารงบประมาณและการดาเนินภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีสานักงาน
ในต่างประเทศกว่า 95 แห่งทั่วโลก ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวตั้งแต่มี
การเริ่มใช้เมื่อปลายปีงบประมาณ 2556 โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบรายจ่าย
ลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากกระทรวงฯ เป็นส่วนราชการที่มีสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
ตั้งอยู่ทั่วโลก และในแต่ละประเทศมีระเบียบข้อบังคับที่แตกต่างกันไปเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซม
และการก่อสร้างอาคาร
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การกาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
บังคับใช้กับทุกส่วนราชการ ควรที่จะมีการศึกษาวิเคราะห์ และทบทวนโอกาสความสาเร็จภายหลังที่
ได้มีการประกาศใช้มาตรการฯ โดยควรมีการทดสอบและประเมินความเป็นไปได้ รวมทั้งความสาเร็จ
ในการบังคับใช้ ซึ่งการศึกษานี้ได้รวบรวมแนวทางมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสานักงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2556–2558) และวิเคราะห์ผลของมาตรการฯ ที่มีต่อการใช้
จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ โดยพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายจริงของภาครัฐในภาพรวม รวมทั้ง
ในกรณีของกระทรวงการต่ างประเทศ พร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุงการบริหารงบประมาณของ
กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะในส่วนของงบ
รายจ่ายลงทุนในต่างประเทศที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย
การศึก ษานี้ ใช้การวิเคราะห์ ข้อมู ล จากผลการเบิ กจ่ายงบประมาณในระบบการบริห าร
การเงิน การคลั ง ภาครั ฐ แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Government Fiscal Management Information

จ
System- GFMIS) ในแต่ละปีงบประมาณของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รวมทั้งศึกษาข้อมูล
การใช้ จ่ า ยงบประมาณของกระทรวงการต่ า งประเทศ ซึ่ ง ส านั ก บริ ห ารการคลั ง ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงเป็นผู้รวบรวมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกระทรวงฯ
จากการศึกษาข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานราชการในภาพรวม และของ
กระทรวงการต่ างประเทศ ในช่ ว งที่ มี ก ารใช้ ม าตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการใช้ จ่ ายงบประมาณ
(ปีงบประมาณ 2556–2558) พบว่า กระทรวงการต่างประเทศจาเป็นต้องพิจารณาปรับ แนวทางการ
บริหารงบประมาณเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้มากที่สุดภายใต้มาตรการฯ เพื่อให้สามารถ
ใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดเท่าที่จะสามารถดาเนินการได้ รวมทั้งเสนอแนวทางเพื่อกระตุ้น
ให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงฯ สามารถวางแผนและบริหารงบประมาณ โดยเฉพาะรายการงบรายจ่าย
ลงทุนในต่างประเทศ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายมากที่สุด อันจะนาไปสู่
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ
ในการจั ด ทารายงานการศึก ษาส่ ว นบุ คคลเรื่อ ง มาตรการเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการใช้จ่าย
งบประมาณ: กรณี ศึกษาการเบิ กจ่ ายงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ (ปี พ.ศ. 2556–
2558) ในครั้งนี้ ผู้จัดทารายงานการศึกษาขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
ศาสตราจารย์ ดร. สร้ อยตระกู ล อรรถมานะ เอกอัค รราชทู ต ดร.สมเกี ยรติ อริยปรัช ญา และ
ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม ที่ได้กรุณาให้คาแนะนาอันมีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การจัดทารายงานการศึกษา
นอกจากนี้ ผู้จั ดทารายงานการศึกษาขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริห ารส่ วนราชการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดทารายงาน ได้แก่ คุณพูนทรัพย์
ศรีไพบูลย์ ผู้อานวยการกลุ่มการเงิน สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน คุณทิวาพร ผาสุก
นักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ สานักบริหารการรับจ่ายเงินภาครัฐ กระทรวงการคลัง คุณอนุชา
ภาระนันท์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงบประมาณ ซึ่งได้กรุณาให้ข้อมูล
ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้
ขอขอบพระคุณท่านพิริยะ เข็มพล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และท่านนิพนธ์
เพ็ชรพรประภาส ผู้อานวยการสานักบริหารการคลัง ที่กรุณาให้โอกาสผู้จัดทารายงานฯ เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 ประจาปี 2558 และได้กรุณาให้ข้อมูลพร้อมข้อคิดเห็นต่างๆ ใน
การปฏิบัติงานซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดทารายงานการศึกษา รวมทั้งขอขอบคุณข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในส่วนงบประมาณ สานัก บริหารการคลัง ที่ได้ช่วยปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ให้สาเร็จสุล่วงได้เป็นอย่างดีตลอดช่วงระยะเวลาที่ผู้จัดทารายงานฯ เข้ารับการฝึกอบรม
ขอขอบคุณ ท่านผู้ บ ริห ารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกท่านของสถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการที่ได้อานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้า อบรมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในการจัดเตรียม
สถานที่สาหรับการทารายงานการศึกษา รวมทั้งขอขอบคุณ คุณเพ็ญศรี ไตรรัตน์ ผู้อานวยการกลุ่ม
ทะเบียนนายจ้าง สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักบริหาร
การทูต รุ่นที่ 7 ที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการจัดทารายงานการศึกษานี้
หากมีประโยชน์ใดๆ ที่ปรากฏในรายงานการศึกษาฉบับนี้ ขอเรียนว่า ล้วนมาจากข้อคิดเห็น
ข้อแนะน าของอาจารย์ ที่ป รึกษาทั้ง 3 ท่าน ผู้ บริห าร และผู้ รู้ทุกท่านดังรายนามที่กล่ าวไว้ข้างต้น
ส่วนข้อบกพร่องใดที่ปรากฏในรายงานการศึกษาฉบับนี้ ผู้จัดทารายงานการศึกษาขอน้อมรับไว้แต่
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.1.1 สานักงบประมาณได้ริเริ่มและผลักดันให้มีมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง “มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ” ในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปลายปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (ภายหลังที่คณะรักษาความสงบแห่ งชาติเข้ามาบริหารประเทศ) และในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 โดยมีวัต ถุป ระสงค์เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ในทุกส่ วนราชการ และ
คาดหวังที่จะให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาครัฐในภาพรวมเป็นรายไตรมาส และ ณ สิ้นปีงบประมาณ รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์แนวทางการ
ดาเนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงบประมาณให้ ทุ ก ส่ ว นราชการถื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ เร่งรัด การเบิ ก จ่ าย
งบประมาณของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
1.1.2 แนวทางของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ที่สานักงบประมาณ
ได้ ก าหนดขึ้ น ในแต่ ละปี งบประมาณดั งกล่ าวข้างต้ น มี ลั กษณะการด าเนิ นการที่ คล้ ายคลึ ง กั น คื อ
1) เสนอมาตรการฯ ให้คณะผู้บริหารประเทศในขณะนั้น (คณะรัฐมนตรี หรือคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ) พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อกาหนดเป็นมติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 2) กาหนดมาตรการฯ ที่มีรูปแบบการบริหารงบประมาณ
ส าหรั บ ส่ ว นราชการในการเร่ งรั ด การเบิ กจ่ ายงบประมาณที่ ค่ อ นข้ างเป็ น ไปในลั ก ษณะรวมศู น ย์
มากกว่าการกระจายอานาจการบริหารงบประมาณให้แก่ส่วนราชการต่างๆ โดยกาหนดให้รัฐมนตรี
เจ้ าสั งกัด (หรื อหั วหน้ าฝ่ ายต่างๆ ในคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ) รวมถึงคณะรัฐมนตรี เป็นผู้ มี
อานาจอนุ มัติให้ความเห็นชอบการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของส่วน
ราชการในสังกัด
1.1.3 สานักงบประมาณได้กาหนดให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการเป็น
ตัวชี้วัดของผลการดาเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ
นั้นๆ อย่างไรก็ดี จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐในภาพรวม และ
ของส่ ว นราชการต่ า งๆ จากระบบการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Government Fiscal Management Information System–GFMIS) ข อ ง ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง
กระทรวงการคลัง ซึ่งแสดงข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานราชการ ทั้งรายเดือน
และรายไตรมาส ปรากฏว่าภายหลังที่ได้มีการบังคับใช้มาตรการฯ แล้ว ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของภาครั ฐ ในภาพรวมมิ ได้ เพิ่ ม สู งขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ จึ งน าไปสู่ ก ารตั้ งสมมุ ติ ฐ านของรายงาน
การศึกษานี้ที่ว่า มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ ให้สูงขึ้นได้อย่างมีนัยสาคัญหรือไม่
ประการใด โดยเฉพาะในกรณีของกระทรวงการต่างประเทศ
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1.1.4 กระทรวงการต่างประเทศเป็ นส่ว นราชการหนึ่งที่ต้องดาเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าว และเป็นอีกส่วนราชการหนึ่งที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ในมาตรการฯ ผู้ จั ดทารายงานการศึกษานี้จึงเห็ นความสาคัญ ของปัญ หาที่อาจมีสาเหตุ
มาจากตัวมาตรการฯ ที่ไม่สามารถเร่งรัดและเพิ่มผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานราชการ
ส่ ว นใหญ่ ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ รวมทั้ งข้ อ จากั ด ของส่ ว นราชการต่ างๆ ในการด าเนิ น การตาม
มาตรการฯ โดยเฉพาะในกรณีของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและสานักงาน
ตั้งอยู่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อันประกอบด้วย สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่
คณะผู้แทนถาวรประจาสหประชาชาติ และอาเซียน รวมทั้งสิ้น 94 แห่งทั่วโลก
โดยที่กระทรวงการต่างประเทศต้องถือปฏิบัติและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ ห ารและการใช้ จ่ า ยงบประมาณภายใต้ ม าตรการดั ง กล่ า ว เช่ น เดี ย วกั บ ส่ ว นราชการอื่ น ๆ
ภายในประเทศ ในขณะที่รูปแบบการดาเนินการตามมาตรการฯ มีลักษณะค่อนข้างเป็นการรวมศูนย์
และอาจไม่ ส อดคล้ อ งกั บ โครงสร้ างการบริห ารส่ ว นราชการของกระทรวงการต่ า งประเทศซึ่ ง มี
สานักงานตั้งอยู่ทั่วโลก ดังนั้น การศึกษาวิเคราะห์ว่าเหตุใด มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณจึงไม่สามารถที่จะเร่งรัดและเพิ่มการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศได้
อย่างมีนัยสาคัญ จึงนาไปสู่วัตถุประสงค์ของรายงานการศึกษาฉบับนี้
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อ ศึกษาวิเคราะห์ แ นวทางและผลของมาตรการเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการใช้จ่าย
งบประมาณของสานักงบประมาณ (ปี พ.ศ. 2556–2558) ที่มีต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ
และของส่วนราชการต่างๆ โดยรายงานนี้จะมุ่งเน้นศึกษาในกรณีผลของมาตรการฯ ที่มีต่อการเบิกจ่าย
งบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศด้วยว่า กระทรวงฯ สามารถที่จะดาเนินการตามมาตรการฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ประการใด รวมทั้งวิเคราะห์ ประเด็นปัญ หาและอุปสรรคต่างๆ ของ
กระทรวงฯ ในการดาเนิ น การตามมาตรการฯ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญ หา เพื่ อให้ การ
บริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2.2 เพื่อพิจารณาเสนอแนวทางที่เหมาะสมสาหรับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยคานึงถึงปัจจัยที่เป็นทั้งจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ และจุดอ่อนหรือ
ข้ อ จ ากั ด ในโครงสร้ า งการบริ ห ารงานของกระทรวงฯ ว่ า สามารถที่ จ ะรองรั บ มาตรการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพการใช้จ่ ายงบประมาณทั้งในส่ว นกลางและในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมหรือไม่
ประการใด ทั้งนี้ เพื่อให้กระทรวงฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้ บั งเกิดผลการเบิ กจ่ ายสู งสุ ด โดยยังคงความคุ้มค่า โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบราชการที่
เกี่ยวข้อง
1.3 ขอบเขตและระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 รายงานการศึกษานี้ได้กาหนดขอบเขตการศึกษาไว้เฉพาะในช่วงเวลาที่ มีการบังคับ
ใช้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ คือในช่วงเวลาปลายปีงบประมาณ 2556 ใน
ไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้า
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มาบริหารประเทศ) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จนถึง ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2558
(ซึ่งเป็นช่วงก่อนสิ้นสุดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 ประจาปี พ.ศ. 2558)
1.3.2 การศึกษาจะมุ่งเน้นในประเด็นการบริหารงบประมาณ โดยเฉพาะผลการเบิกจ่าย
งบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ในแต่ล ะช่วงเวลาที่ มีการบั งคับใช้มาตรการฯ โดยจะ
พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงฯ ได้แก่ งบรายจ่ายประจา และงบ
รายจ่ ายลงทุ น รวมทั้ งปั ญ หาอุป สรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการบริห ารงบประมาณตามแนวทางที่
มาตรการฯ กาหนด
1.3.3 ในส่ ว นของระเบี ย บวิธี ก ารศึ ก ษา รายงานการศึ ก ษานี้ จ ะด าเนิ น การวิ เคราะห์
ลักษณะแนวทางของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ในแต่ละปีงบประมาณ (พ.ศ.
2556–พ.ศ. 2558) รวมทั้งประมวลสถิติผ ลการเบิ กจ่ายงบประมาณของหน่วยงานราชการต่างๆ
โดยเฉพาะของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์จากข้อมูลในระบบการบริหาร
การเงิน การคลั ง ภาครั ฐ แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Government Fiscal Management Information
System–GFMIS) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง กระทรวงการคลั ง ในรู ป แบบเชิ ง พรรณนาเพื่ อ ประกอบ
การศึกษาและประเมินผลของมาตรการฯ
1.3.4 ผู้ เขีย นรายงานการศึ กษาได้ ดาเนิ น การสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริห ารที่ เกี่ย วข้ อ งของส่ ว น
ราชการต่างๆ หน่วยงานละ 1 ท่า นจาก 1) สานักงบประมาณ ในฐานะหน่วยงานที่เป็นผู้เสนอและ
กาหนดมาตรการฯ 2) กรมบั ญ ชีก ลาง กระทรวงการคลั ง ในฐานะหน่ ว ยงานที่ มีผ ลการเบิ กจ่ าย
งบประมาณบรรลุตามเป้าหมายของมาตรการฯ และเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลการรับจ่ายเงิน
ภาครัฐ 3) กระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายบรรลุตามเป้าหมายของมาตรการฯ
เช่ น เดี ย วกั บ กระทรวงการคลั ง รวมทั้ ง ศึ ก ษาข้ อ มู ล ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของกระทรวง
การต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เขียนรายงานการศึกษา
1.4 ประโยชน์ของการศึกษา
1.4.1 เห็ น ความชัดเจนของผลจากมาตรการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการใช้จ่ายงบประมาณ
(ปี พ.ศ. 2556–2558) ที่มีต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ และของส่วนราชการต่างๆ ในช่วงที่
มีการบั งคับ ใช้มาตรการฯ ท าให้ ส ามารถประเมิน ผลส าเร็จ ของมาตรการฯ พร้อมผลกระทบของ
มาตรการฯ ที่มีต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งรับทราบประเด็น
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของกระทรวงฯ ในการดาเนินการตามมาตรการฯ อันนาไปสู่ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหา เพื่อให้การบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.4.2 เสนอแนวทางที่เหมาะสมสาหรับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวง
การต่างประเทศ โดยคานึ งถึงปั จจัยที่เป็นทั้งจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ และจุดอ่อนหรือข้อจากัดใน
โครงสร้างการบริ ห ารงานของกระทรวงฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ กระทรวงฯ สามารถเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการ
บริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณให้บังเกิดผลการเบิกจ่ายสูงสุด โดยยังคงความคุ้มค่า โปร่งใส และ
ถูกต้องตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง
1.4.3 น าไปสู่ ข้ อ เสนอแนะเชิ งนโยบายในการบริ ห ารงบประมาณของกระทรวงการ
ต่างประเทศ เพื่อการปรับแผนการบริหารงบประมาณและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้มาก
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ที่สุ ดตามเจตนารมณ์ ของมาตรการฯ แม้ว่าที่ผ่ านมา ผลการเบิ กจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ
กระทรวงฯ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการฯ ที่สานักงบประมาณ
กาหนด
1.4.4 น าไปสู่ ข้ อ เสนอและแนวทางการพิ จ ารณาเพื่ อ กระตุ้ น ให้ ทุ ก กรมและส านั ก ใน
กระทรวงการต่างประเทศ สามารถพิ จารณาวางแผนการบริห ารงบประมาณของหน่ ว ยงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถเพิ่มการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายตามที่
มาตรการฯ กาหนดไว้มากที่สุด
1.4.5 ผู้เขียนรายงานการศึกษาหวังว่า รายงานการศึกษาอาจนาไปสู่การศึกษาต่อยอด
สาหรับกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ จะพิจารณาเสนอหรือกาหนดมาตรการใดๆ เพื่อนามาบังคับใช้กับทุ ก
ส่วนราชการทั้งประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยงานต่างๆ ในวงกว้าง โดยควรที่จะมีการทดสอบและ
ประเมิน ผลสาเร็จ ของมาตรการนั้ นๆ อย่างรอบด้านก่อนที่จะประกาศใช้ รวมทั้งควรเป็นตัวอย่ าง
ความสาเร็จให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ก่อนที่จะเสนอมาตรการใดๆ ซึ่งปกติแล้วหน่วยงานที่เป็นผู้กาหนด
มาตรการฯ ควรที่จะสามารถดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายมาตรการฯ ที่หน่วยงานเองเป็นผู้กาหนด
และพร้อมเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบที่ดี ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาหรือกาหนดมาตรการต่างๆ ในอนาคต
สามารถเป็นมาตรการที่จะมีประสิทธิภาพสาหรับทุกหน่วยงานได้อย่างแท้จริงต่อไป

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
2.1.1 ความหมายการบริหารงบประมาณ
รายงานการศึกษาฉบับนี้มุ่งเน้นเฉพาะในส่วนของการบริหารจัดการงบประมาณ
ของภาครั ฐ เนื่ อ งจากงบประมาณเป็ น ปั จ จั ย หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รให้ ส ามารถพั ฒ นาสู่
ความสาเร็จได้โดยเร็ว และเกี่ยวข้องกับจานวนเงินที่กาหนดไว้เป็นรายรับและรายจ่าย หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งได้ว่า งบประมาณ คือแผนงานทางการเงินของรัฐบาลที่แสดงเป็นเอกสาร โดยการประมาณ
การด้านรายรับและรายจ่าย ในรูปของจานวนเงินที่จะดาเนินการในปีงบประมาณหนึ่ ง (เชิดชัย มีคา,
2540)
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้เขียนเห็นควรที่จะเริ่มต้นการศึกษาโดยพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทของรัฐบาล ซึ่งเป็นองค์กรที่ต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณสาหรับเป็นพื้นฐานในการ
ดาเนิ น งาน โดยเริ่ มจากคริ ส ต์ ศตวรรษที่ 18 ได้ มีนั กเศรษฐศาสตร์ช าวอังกฤษที่ วางรากฐานวิช า
เศรษฐศาสตร์เป็นบุคคลแรก คือ อดัม สมิธ (Adam Smith) ผู้เขียนตาราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของโลก
ชื่อ An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations หรือ ต่อ มาภายหลั ง
ได้รับการกล่าวถึงอย่างสั้นๆ ว่า The Wealth of Nations (พิมพ์ครั้งแรก ค.ศ. 1776) ซึ่งได้เสนอแนวคิด
ที่ว่า รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ โดยมีงบประมาณของรัฐที่ได้มาจากการเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม
(Equity) ควรที่จะใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (efficiency) แทรกแซงการผลิตและการค้า
ให้น้อยที่สุด พร้อมยินยอมให้เป็นภาระหน้าที่ของเอกชน
นโยบายงบประมาณตามแนวคิดของอดัม สมิธ ซึ่งเป็นนักทฤษฎีการคลังประเภท
Classical Theory of Public Expenditure มี ค วามเชื่ อ เกี่ ย วกั บ นโยบายการจั ด ท างบประมาณ
รายจ่ ายของรัฐบาลว่า รูป แบบงบประมาณแบบสมดุลเป็นรูปแบบการจัดทางบประมาณที่ดีที่สุ ด
เนื่องจากรัฐบาลมีการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพื่อใช้ในการบริหารประเทศตามความสามารถในการ
หารายได้ของรัฐบาล หรือตามภาษีอากรที่รัฐบาลคาดว่าจะจัดเก็บได้ และว่ารัฐบาลไม่ควรก่อหนี้
สาธารณะ โดยหากรัฐบาลต้องการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่ก่อหนี้ รัฐบาลก็จาเป็นต้องเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ได้รายได้ตามประมาณการที่ต้องการ (ไพรัช ตระการศิรินนท์, 2544)
ผลงานของอดัม สมิธ ยังได้มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (efficiency) ของหน่วยงานในด้าน
การปฏิบัติงานด้วยการแบ่งงานตามความสามารถพิเศษ อันจะนาไปสู่ความมั่งคั่งของชาติด้วยการ
แบ่งงานกันทาอย่างมีประสิทธิภ าพ อดัม สมิธ เชื่อว่ าหากการแลกเปลี่ ยนและการดาเนินงานของ
หน่ วยงานสามารถเป็ น ไปโดยเสรีแล้ ว ระบบเศรษฐกิจย่อมจะดาเนินไปโดยมีประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด
รัฐบาลควรมีบทบาทที่ค่อนข้างจากัด การเข้าแทรกแซงของรัฐบาลโดยการผูกขาด การควบคุม หรือ
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การให้เงินอุดหนุน ล้วนแต่ทาให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่ างไม่เหมาะสม และเป็นการขัดขวาง
การดาเนินงานของตลาดเสรีซึ่งเป็นผลเสียต่อสังคม (ไพรัช ตระการศิรินนท์, 2544)
นอกจากนี้ นักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับบทบาทของ
รัฐในการบริหารงบประมาณ ไว้ดังนี้
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ออนไลน์ (2555) ให้ความหมาย
การบริหารงบประมาณว่า คือการประมาณการรายรับและรายจ่าย
ประชุม รอดประเสริฐ (2539) ให้ความหมายการบริหารงบประมาณว่า คือวิธีทาง
การเงินที่ผู้บริหารได้วางรูปแบบ หรือแนวทางการดาเนินงานของตน หรือหน่วยงานของตน โดยแสดง
ถึงรายรับและรายจ่ายของโครงการที่ จะดาเนินการไว้ ทั้งเป็นการควบคุมการดาเนินงานทางการเงิน
ของผู้บริหารหรือหน่วยงานด้วย
เชิ ด ชั ย มี ค า (2540) ให้ ค วามหมายการบริ ห ารงบประมาณว่ า คื อ การที่
ส่วนราชการซึ่งได้รับงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามวงเงินที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว ส่วนราชการจะต้อง
ดาเนิ น การใช้จ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผู กพันให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ กฎหมาย ระเบี ยบ และข้อบั งคับ เกี่ย วกับ การเงินของ
แผ่นดิน
Wikipedia.org (2012) ให้ ค วามหมายการบริ ห ารงบประมาณว่ า คื อ แผนและ
รายการของค่าใช้จ่ายและรายได้ทั้งหมด เป็นแผนการสาหรับการออม การยืม และการใช้จ่าย
Budgetmap.com (2012) ให้ ความหมายการบริห ารงบประมาณไว้ 5 ประการ
คือ 1) การประมาณการจาแนกรายการของรายได้ที่คาดหวัง และค่าใช้จ่ายสาหรับช่วงเวลาที่กาหนด
ในอนาคต 2) แผนการดาเนินงานตามประมาณการ 3) การจาแนกประเภทของเงินทุน เวลา สาหรับ
ช่วงเวลาที่กาหนด และ 4) การตั้งเงินสารองสาหรับจุดประสงค์ที่มีความต้องการจาเป็น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงอาจประมวลความหมายของการบริหารงบประมาณได้ว่า คือการ
ดาเนิ น การเกี่ยวกับ เงิน ทั้งรายรับ และรายจ่าย ทั้งการประมาณการ การวางแผน การปฏิบัติ การ
ควบคุม และการประเมินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
อย่างไรก็ดี ในรายงานการศึกษานี้ ผู้เขียนใคร่ขอกาหนดขอบเขตนิยามของการ
บริหารงบประมาณว่า หมายถึงกิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้ร่วมกันดาเนินการอย่างมีระบบ ในการวางแผน ปฏิบัติ ติดตาม และประเมินเกี่ยวกับงบประมาณ
ขององค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.2 หลักการบริหารงบประมาณ
2.1.2.1 สานักงบประมาณ1 ได้วางระบบงบประมาณภาครัฐของไทยในปัจจุบันให้
เป็ นแบบมุ่งเน้น ผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting–SPBB) โดย
เปลี่ยนจุดเน้นจากการจัดการงบประมาณที่เน้นการควบคุมทรัพยากร (Input Oriented) ที่ใช้ในการ
1 สานักพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ สานักงบประมาณ, เอกสารการจัดการงบประมาณตามระบบ

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (กรกฎาคม 2556).
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ดาเนิน งาน (Process Oriented) เป็น การมุ่งเน้นผลการดาเนินงาน (Performance Based) หรือ
ผลผลิ ต (Output) และผลลั พ ธ์ (Outcome) ตามยุ ท ธศาสตร์ (Strategy) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล และต้องมีการวัดผลสาเร็จของผลงาน (Performance Measures) ด้วยการติดตามและ
ประเมิ น ผล (Monitoring and Evaluation) โดยวิ เ คราะห์ จ ากผลส าเร็ จ ตามตั ว ชี้ วั ด (Key
Performance Indicators) ที่ กาหนดไว้อย่างสมบู รณ์ ชัดเจน ได้แก่ ปริมาณ (Quantity) คุณ ภาพ
(Quality) เวลา/สถานที่ (Timeliness/Place) และต้นทุน /ค่าใช้จ่าย (Cost/Price)
แนวคิดของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน จึงหมายถึงการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยการจัดสรร
งบประมาณให้กับองค์กรที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี ทาให้เกิดผลงาน
ตามยุ ท ธศาสตร์ เป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด ที่ ก าหนดไว้ ได้ โดยระบบงบประมาณในปั จ จุ บั น ได้ ใ ห้
ความสาคัญในเรื่อง 1) ผลผลิต ผลลัพธ์ (Outputs and Outcomes) 2) การมอบอานาจการจัดทา
และบริหารงบประมาณ 3) การเพิ่มขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ 4) การจัดทากรอบ
งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 5) ความรับผิดชอบ ความโป่รงใส ตรวจสอบได้ และ
6) การติดตามประเมินผลและรายงานผล
องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของระบบงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ (SPBB) ที่ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย
1) การมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ กิจกรรม และผลผลิตของ
ส่วนราชการ รวมถึงเป้าหมายการให้บริการระดับกรม และระดับกระทรวง ตลอดจนเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
2) การมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล โดยแบ่งหน้าที่ความรัดผิดชอบในทุก
ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ สู งสุ ด ได้ แ ก่ รั ฐ บาลหรื อ คณะรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ
ปลั ดกระทรวง จนถึ งระดับ อธิบ ดี โดยต้ องมีการดาเนิน งานที่ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ
คานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณเป็นสาคัญ
3) การมอบอานาจในการบริหารงบประมาณ โดยเป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณ เช่น การให้อานาจหัวหน้าส่วนราชการหรือปลัดกระทรวงฯ ในการโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
4) การเพิ่ ม ขอบเขตนิ ย ามของงบประมาณ โดยรวมถึ ง เงิ น นอก
2
งบประมาณ ที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภา แต่มีหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ทาหน้าที่
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรและการใช้จ่ายแทนรัฐสภา
5) การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ การจัดทากรอบรายจ่าย
ล่ ว งหน้ า ระยะปานกลาง 4 ปี (Medium Term Expenditure Framework–MTEF) แผนการ
ดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
2 เงินนอกงบประมาณ อาทิ เงินงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น เงินกองทุน เงินทุนหมุนเวียน และค่าใช้จ่าย

ในการดาเนินงานการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น
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6) การติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ โดยดาเนินการแบบ
ครบวงจรในทุกระดับ ได้แก่ ระดับกิจกรรม ระดับผลผลิต ระดับเป้าหมายการให้บริการกรม ระดับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวง และระดับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
2.1.2.2 หนั ง สื อ “การจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ New Public Management”
(สุพจน์ ทรายแก้ว, 2545) ได้ระบุมุมมองในการบริหารว่า การจัดทางบประมาณเป็นกระบวนการ
วางแผนองค์ กรรู ป แบบหนึ่ ง ที่มี วัตถุป ระสงค์ ส าคัญ เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดของผลผลิ ต
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง รวมทั้งกิจกรรมการดาเนินงานและทรัพยากรที่คาดหวังสาหรับใช้ดาเนินกิจกรรมให้
ประสบผลสาเร็จ ซึ่งการจัดทางบประมาณขององค์การภาครัฐ มีวิวัฒ นาการในเชิงรูปแบบมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากการวางแผนงบประมาณที่ให้ความสาคัญกับการควบคุมทรั พยากร เน้นด้าน
การจั ด การและการวางแผนอย่ า งเป็ น ระบบ โดยมุ่ งการแก้ ปั ญ หาอั น เนื่ อ งมาจากข้ อ จ ากั ด ของ
ทรัพยากรการบริหาร
การวางแผนงบประมาณเป็นหน้าที่ทางการบริหารของผู้บริหารองค์กร
โดยในกรณีขององค์กรภาครัฐของไทย การวางแผนงบประมาณมีการริเริ่มดาเนินการมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 100 ปี และมีวิวัฒ นาการในเชิงรูปแบบ ตลอดจนจุดเน้นในการวางแผนงบประมาณที่
เป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกัน กับ ของสหรัฐ อเมริกา เนื่ องจากผู้ ป ฏิ บั ติงานในงานที่ เกี่ย วข้ องกั บ การ
วางแผนและจัดทางบประมาณของไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ผ่านการเรียนรู้และได้รับการถ่ายทอดแนวคิด
ทฤษฎีจ ากสหรัฐ อเมริกา กอปรกับการที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากความเปลี่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสั งคมที่มีผลต่อความสามารถในการจัดหารายได้ของภาครัฐในแนวทางเดียวกันกับ
ประเทศเสรีประชาธิปไตยอื่นๆ
ระบบงบประมาณแบบวางแผนและแสดงผลงาน เป็ น กระบวนการ
บริหารที่ประกอบด้วยกระบวนการสาคัญ เกี่ยวกับ 1) การจัดทางบประมาณที่ให้ความสาคัญต่อการ
วางแผนงบประมาณ เพื่อกาหนดปริมาณ คุณลักษณะของผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดหวังจะได้รับจาก
การดาเนิ นงานให้ เป็ น รูป ธรรม และมีความเชื่อมโยงในเชิงเหตุและผลที่ตามมาของผลผลิตหลักที่
หน่ ว ยงานดาเนิ น การกับ ผลลั พธ์ที่เกิดขึ้นกับ ประชาชนและสั งคม 2) การจัดสรรงบประมาณโดย
พิจารณาจากต้นทุนต่อหน่วยของบริการกับจานวนผลผลิตที่คาดหวัง และใช้แผนงบประมาณที่ผ่าน
ความเห็น ชอบร่วมกัน มีสถานะเป็นข้อตกลงว่าด้วยผลงานระหว่างหน่วยปฏิบัติกับรัฐบาล 3) การ
มอบหมายอานาจให้หน่วยปฏิบัติมีอิสระและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและบริหารทรัพยากร
และ 4) การจัดให้มีการรายงานถึงระดับของผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของหน่วยปฏิบัติ
การพัฒนาระบบงบประมาณแบบวางแผนและแสดงผลงาน มีผลทาให้
ส่วนราชการเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในแบบทั่วทุกส่วน และจัดเป็นกระบวนการพัฒ นาองค์กร
รูป แบบหนึ่ งที่จะช่วยให้ส่ วนราชการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ประสิทธิผล การ
ปรับปรุงระบบงบประมาณให้เป็นระบบงบประมาณแบบวางแผนและแสดงผลงานในส่วนราชการให้
ได้ผล จึงให้ความสาคัญต่อลักษณะของการพัฒ นาองค์กรเรียนรู้ กล่าวคือ การจัดให้มีการวางแผน
ทิศทางและปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณของส่วนราชการแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
การมอบหมาย ส่งเสริม สนับสนุ นให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดาเนินการตามที่วางแผนไว้ รวมถึงการให้
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ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลงานที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
2.1.2.3 เอกสาร “ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การคลัง: ภาครายจ่าย” (สกนธ์ วรัญญูวัฒนา,
2547) ได้ ก ล่ าวถึ งงบประมาณแบบมุ่ งเน้ น ผลงาน (เชิ งยุ ท ธศาสตร์) (Strategic Results Based
Budgeting–SRBB) ว่าเป็น หนึ่ งในแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐของไทยที่ มุ่งการ 1) ปรับเปลี่ ยน
บทบาท ภารกิ จ และวิธีการบริ ห ารภาครัฐ 2) ปรับ เปลี่ ยนระบบงบประมาณ การเงิน และวัส ดุ
3) ปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล 4) ปรับเปลี่ยนกฎหมาย และ 5) ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยม
โดยให้ความสาคัญกับการแข่งขัน
ทั้ งนี้ หลั ก การและความจ าเป็ น ในการปรั บ เปลี่ ย นระบบการจั ด การ
งบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงาน (เชิงยุทธศาสตร์) มีสาเหตุมาจาก 1) กระบวนการงบประมาณที่
ผ่านมาซึ่งมุ่งเน้นการควบคุม (input) มีข้อจากัดหลายประการ เช่น ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ
2) แรงผลักดันของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่ งเน้นการปรับเปลี่ยนบทบาท
ของภาครัฐไปสู่รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นการทางานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก
จากหลักการและความจาเป็นข้างต้น จึงนาไปสู่นโยบายการจัดทาและ
บริหารงบประมาณในรูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงเพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือการบริหาร
เพื่อความสาเร็จของนโยบาย และมีผลให้ประชาชนสามารถเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม มากกว่าการ
ควบคุมการใช้จ่าย รวมทั้งมุ่งเน้ น ความโปร่งใสในการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล
ตลอดจนสร้างความคล่องตัวในการจัดทางบประมาณ โดยการมอบอานาจให้แก่ผู้ปฏิบัติ และสร้าง
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (accountability) จากการใช้งบประมาณเพื่อผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์
และความต้องการของประชาชน
อย่ างไรก็ดี ปั ญ หาส าคัญ ของกระบวนการงบประมาณที่ ยังคงมี อยู่ ใน
ปัจจุบัน ได้แก่ 1) ขาดความเชื่อมโยงในการวางแผน 2) ไม่มีการแสดงลาดับความต้องการ หรือลาดับ
ความสาคัญ 3) เน้นรายการใช้จ่ายมากกว่ามุ่งความสาเร็จของงาน โดยส่วนราชการมักจะเน้นเงินเป็น
ตัวกาหนดงาน 4) ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ และ 5) ระบบงบประมาณ
แบบเดิมไม่คานึงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สิน ส่วนราชการไม่คิดค่าเสื่อมของทรัพย์สิน
จึงทาให้มีทรัพย์สินมาก
ระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน
สามารถก่อประโยชน์ในระดับต่างๆ สรุปได้ดังนี้
1) รัฐสภา สามารถที่จะอนุมัติงบประมาณตามนโยบายที่รัฐบาลแถลง
ต่อรัฐสภาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
2) รั ฐ บาล สามารถบริ ห ารนโยบายได้ ต ามเป้ า หมายที่ สั ญ ญากั บ
ประชาชนและที่แถลงต่อรัฐสภา เป็นรัฐบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
3) ส่วนราชการ สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
4) ประชาชน ได้รับบริการและการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้น รวมทั้งมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จากการสัมภาษณ์ ผู้บ ริห ารของสานักงบประมาณ 3 ทราบว่า สานักงบประมาณยังมิได้มี
เอกสารงานวิจัย หรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณซึ่ง
ดาเนิ น ติด ต่อกั น มาเป็ น ปี ที่ 3 นอกจากเอกสารที่น าเข้าเสนอและรายงานคณะรัฐ มนตรีเกี่ยวกั บ
มาตรการฯ และความคืบ หน้าของมาตรการฯ ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งรายงานการศึกษาฉบับนี้จะได้
หยิบยกขึ้นเป็นข้อพิจารณาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไป
2.3 สรุปแนวคิด
2.3.1 มีความจาเป็นที่รัฐบาลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบความสาเร็จของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ของประเทศ และเป็นยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณ จะต้องให้ความสาคัญต่อการจัดทา
และบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริม ตอบสนอง และรองรับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศ โดยระบบงบประมาณของไทยที่ ใช้ ในปั จ จุ บั น เป็ น ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งเน้นการควบคุมทรัพยากรที่ใช้ดาเนินงาน รวมทั้งให้
ความสาคัญต่อผลผลิตและผลลัพธ์ ตามยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการติดตาม
ประเมินผลสาเร็จตามตัวชี้วัด ตลอดจนการมอบอานาจในการบริหารงบประมาณให้แก่ส่วนราชการ
ต่างๆ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
2.3.2 การศึ ก ษาที่ ป รากฏตามแนวคิ ด ข้ า งต้ น ในเรื่ อ งงบประมาณนี้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
กระบวนการจัดทาและบริห ารงบประมาณของไทยในปัจจุบันที่เป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ มีความก้าวหน้าและมีประสิ ทธิภ าพเพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีต โดยเฉพาะใน
ประเด็ น การมอบอ านาจให้ ส่ ว นราชการมี อิ ส ระและความคล่ องตัว ในการปฏิ บั ติงานและบริห าร
ทรัพยากร ซึ่งเป็นลักษณะสาคัญประการหนึ่งของระบบงบประมาณในปัจจุบัน ทั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์
หลักเพื่อให้ส่วนราชการสามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย
2.3.3 ดังนั้น กรณีที่สานักงบประมาณ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการจัดทาและ
ก าหนดงบประมาณของประเทศ ได้ ด าเนิ น การเสนอมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ย
งบประมาณเพื่อบังคับใช้กับทุกส่วนราชการ พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายผลการเบิกจ่ายงบประมาณไว้
ในระดั บ สู ง เพื่ อ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ถึ งความส าเร็ จ ของมาตรการฯ ภายหลั งจากที่ ก ระบวนการจั ด ท า
งบประมาณเสร็จสิ้ นลง ในขณะที่มีกลไกควบคุมกาหนดประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลการใช้จ่าย
งบประมาณก ากั บ กระบวนการนั้ น ไว้อ ยู่ แล้ ว จึ งก่ อ ให้ เกิ ด ค าถามในการศึ ก ษาว่า มาตรการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณมี ค วามจ าเป็ น หรื อ ไม่ ป ระการใด และสามารถที่ จ ะเพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ าพการใช้จ่ ายงบประมาณของภาครัฐ ได้ อ ย่ างแท้ จริงหรือ ไม่ โดยเฉพาะในประเด็ น ที่
มาตรการฯ มีแนวทางในลักษณะค่อนข้างเป็นการรวมศูนย์และเพิ่มขั้นตอน แทนการกระจายอานาจ
การบริหารงบประมาณและลดขั้นตอนการบริหารงบประมาณสาหรับส่วนราชการต่างๆ
3 อนุชา

2558.

ภาระนันท์, ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงบประมาณ, สัมภาษณ์, 8 มิถุนายน

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและผลการเบิกจ่ายภาครัฐ ปี 2556
3.1.1 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2556
ส านั ก งบประมาณได้ เสนอมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2556 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณามีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 4 โดยระบุว่า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2556 วงเงินงบรายจ่าย
ประจา จานวน 47,131.07 ล้านบาท และงบรายจ่ายลงทุนจานวน 123,343.95 ล้านบาทที่จะไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 (รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 170,475.027 ล้านบาท)
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่มีความพร้อมสามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันได้
ทันภายในกันยายน 2556 หรือไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันแต่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องดาเนินการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเดือนตุลาคม–ธันวาคม 2556 ภายใต้ยุทธศาสตร์
ประเทศ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จึงเห็นควรกาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้
3.1.1.1 กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ยังมีความจาเป็นต้อง
ดาเนิ นการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็ นชอบแล้ว และมี
ความพร้อมที่จะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในกันยายน 2556 ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายผลผลิต หรือโครงการ ให้เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณานาเสนอคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3.1.1.2 กรณี ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ได้ รั บ ความ
เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว และไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้
ผูกพันโครงการหรือรายการภายในเดือนกันยายน 2556 แต่ยังมีความจาเป็นที่จะดาเนินการเพื่อเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อื่น ของรัฐ พิจ ารณาทบทวนแผนการปฏิ บัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการ/รายการที่ ไม่ ส ามารถดาเนิ นการหรือมี ความซ้าซ้อน หรือที่ได้
ด าเนิ น การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ล้ ว และมี งบประมาณเหลื อ จ่ าย หรื อ คาดว่ า ไม่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 ให้พิจารณาปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากโครงการ/
รายการเดิม เพื่อไปดาเนินการดังนี้
4 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, หนังสือราชการ ด่วนที่สด
ุ ที่ นร 0506/ว 132 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2556, 14 สิงหาคม 2556.
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1) เป็นรายการงบประมาณที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
(Country Strategy) และนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล
2) เป็ น รายการงบประมาณที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ซึ่ ง
สามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน
3) เป็นรายการงบประมาณที่มีความพร้อมสามารถดาเนินงานได้ทันที
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
4) เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็นเท่านั้น
5) เป็นรายการที่ผ่านการตรวจสอบข้อกาหนดตามกฎหมายฉบับต่างๆ
แล้ว เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม
6) เป็นรายการที่แก้ปัญหา/ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้
ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนที่แสดงถึงความสาคัญของปัญหาหรือความเดือดร้อนของประชาชน โดยต้อง
ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และสามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก
ของปีงบประมาณ 2557
การโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ไม่ควรโอนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ยกเว้นกรณีการเดินทางไป
ปฏิบัติภารกิจตามสนธิสัญญาหรือที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายรองรับ ไม่ควรโอนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อยานพาหนะ ไม่ค วรโอนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรที่จะก่อให้เกิดภาระงบประมาณใน
อนาคต ไม่ควรโอนเป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และไม่เป็นรายการที่ขาดความพร้อม
และหน่วยงาน/ส่วนราชการไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ทันภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
2557 ทั้ งนี้ การดาเนิ น การข้างต้น ให้ น าเสนอรัฐ มนตรีเจ้าสั งกั ดพิ จารณาให้ ค วามเป็ นชอบก่อ น
นาเสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเพื่อพิจารณาอนุมัติผ่อนผัน ภายใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ตามแบบฟอร์มที่กาหนด5
3.1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจาปีงบประมาณ 25566
3.1.2.1 เมื่ อ เริ่ ม ต้ น ปี งบประมาณ 2557 ภายหลั งจากที่ รัฐ บาลในขณะนั้ น ได้
ประเมิ น ผลของมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ที่ น ามาใช้ ในช่ ว งปลายปี
งบประมาณ 2556 แล้ ว รั ฐ บาลในขณะนั้ น ก็ มิ ได้ เตรีย มที่ จ ะน ามาตรการดั งกล่ าวกลั บ มาใช้ ใน
ปีงบประมาณใหม่ เนื่องจากสาเหตุสาคัญคือ พบว่ามาตรการดังกล่าวมิได้มีส่วนช่วยเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณได้ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ โดยปรากฏผลการเบิ ก จ่ ายงบประมาณภาครัฐ ในภาพรวม คื อ
1,554,041.42 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 89.90 ของวงเงินงบประมาณ ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่
รัฐบาลกาหนดไว้ร้อยละ 94 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงบรายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่ายไปได้เพียง

5 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, เรือ
่ งเดียวกัน.
6 กรมบัญชีกลาง, ข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์, 30 กันยายน 2556.
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255,608.14 ล้ านบาท หรือเพี ยงร้อยละ 68.97 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ซึ่งต่ากว่า
เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนดไว้ที่ร้อยละ 807
3.1.2.2 ในการประชุมชี้แจงหัวหน้าหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเร่งรัดการดาเนินงาน
และการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยปี 2557 เมื่ อ วั น ที่ 4 พฤศจิ ก ายน 2556 ในช่ ว งต้ น
ปีงบประมาณ 2557 โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีกากับดูแลด้านเศรษฐกิจของ
รั ฐ บาลในขณะนั้ น เป็ น ประธานการประชุ ม ฯ ได้ มี ก ารประเมิ น ผลพร้ อ มระบุ ถึ ง มาตรการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2556 ว่ า เป็นปัญหาสาคัญประการหนึ่งในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณปี 2556 8 เนื่ อ งจากทุ ก ส่ ว นราชการได้ด าเนิ น การตามมาตรการที่ ก าหนดขึ้ น ภายใน
ระยะเวลากระชั้นชิดใกล้ปลายปีงบประมาณ ซึ่งพบว่ามีส่วนราชการจานวน 305 หน่วยงานได้เสนอ
ขอเปลี่ยนแปลงรายการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีวงเงินรวม 146,117.39
ล้านบาท หรือร้อยละ 6.08 ของวงเงินงบประมาณประเทศ โดยทุกหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณดังกล่าวได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ 2556 (วันที่ 30 กันยายน 2556) และได้กันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปีเพื่อเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ จนถึงวันทาการสุดท้ ายของเดือนธันวาคม 2556 ตามที่
มาตรการกาหนด ซึ่ งกลายเป็ น สาเหตุ ส าคัญ ประการหนึ่ งที่ ท าให้ ผ ลการเบิ กจ่ ายงบประมาณใน
ภาพรวมของภาครัฐประจาปี 2556 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3.1.2.3 นอกจากนี้ การที่มาตรการกาหนดให้ส่วนราชการที่จะขอเปลี่ยนแปลง
รายการแผนการใช้ เงิน ทุ ก รายการ ทั้ ง รายการที่ ก่ อ หนี้ ได้ แ ละยั งไม่ ส ามารถก่ อ หนี้ ได้ ต้ อ งเสนอ
รั ฐ มนตรี เจ้ า สั ง กั ด ให้ ค วามเห็ น ชอบ แล้ ว จึ ง เสนอต่ อ คณะกรรมการติ ด ตามเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ย
งบประมาณภาครัฐเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนที่ส่วนราชการจะสามารถดาเนินการต่อไป เป็นการเพิ่ม
กระบวนการขั้นตอนการบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ ในขณะที่ปกติ
แล้วการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ ได้กาหนดให้
เป็นอานาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า) หรือเป็นอานาจของสานัก
งบประมาณที่ เป็ น ผู้ อ นุ มั ติ 9 ซึ่งจะเอื้อ ให้ ส่ ว นราชการมีค วามคล่ องตัว ในการบริห ารและเบิ กจ่ าย
งบประมาณ
3.1.2.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด
จากการศึ ก ษาผลการบริ ห ารและการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของส่ ว น
ราชการที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 2 หน่วยงานในปีงบประมาณ 2556 เพื่อประกอบการพิจารณาว่า
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณได้มีส่วนช่วยเพิ่มผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานดังกล่าวหรือไม่ประการใด ปรากฏผลการศึกษาดังนี้10

7 กรมบัญชีกลาง, เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงหัวหน้าหน่วยงานเพื่อเร่งรัดดาเนินงานและการเบิกจ่าย

งบประมาณ พ.ศ. 2557, 4 พฤศจิกายน 2556.
8 กรมบัญชีกลาง, เรื่องเดียวกัน.
9 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.
10 กรมบัญชีกลาง, ข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์, 30 กันยายน 2556.
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1) กระทรวงการคลัง เป็นส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ 2556 สูงที่สุด โดยสามารถเบิกจ่ายได้ 179,042.10 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับ
จานวน 181,014.48 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 98.91 อย่างไรก็ดี จากการศึกษาโครงสร้าง
งบประมาณโดยละเอียดของกระทรวงการคลังพบว่า หน่วยงานที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดและมีผล
การเบิ ก จ่ ายงบประมาณสู งสุ ดคื อ ส านั กงานบริห ารหนี้ส าธารณะ โดยมี ว งเงิน งบประมาณสู งถึ ง
149,637.84 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 82.66 ของงบประมาณทั้งหมดของกระทรวงการคลัง ซึ่ง
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 149,615.59 ล้านบาท หรือประมาณ
ร้อยละ 99.99 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยงบประมาณที่เบิกจ่ายไปส่วนใหญ่ได้แก่ งบรายจ่ ายอื่น
รายการการบริหารการชาระหนี้ของรัฐบาล อาทิ การชาระคืนต้นเงินกู้ การชาระค่าธรรมเนียมจัดการ
และค่าผูกพันเงินกู้ รวมทั้งการชาระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งสิ้น 149,536.57 ล้านบาท หรือประมาณ
ร้อยละ 99.93 ของวงเงินงบประมาณของสานักงานฯ ซึ่งต้องเบิกจ่ายตามพันธกรณี ส่วนงบรายจ่าย
ลงทุ น ของกระทรวงการคลั งเบิ กจ่ ายได้ร้อยละ 73.94 ของงบประมาณที่ ได้รับจัด สรร ซึ่ งต่ากว่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ 8011
2) กระทรวงแรงงาน เป็นส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปี ง บประมาณ 2556 สู ง สุ ด เป็ น ล าดั บ สองรองจากกระทรวงการคลั ง โดยสามารถเบิ กจ่ า ยได้
35,318.25 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับจานวน 36,920.19 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ
96.59 อย่ างไรก็ดี จากการศึกษาโครงสร้างงบประมาณโดยละเอียดของกระทรวงแรงงานพบว่า
หน่ ว ยงานที่ มี ว งเงิ น งบประมาณสู ง สุ ด และมี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณสู ง สุ ด คื อ ส านั ก งาน
ประกันสังคม โดยมีวงเงินงบประมาณสูงถึง 30,920.19 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 84.65 ของ
งบประมาณทั้งหมดของกระทรวงแรงงาน ซึ่งสานักงานประกันสังคมสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
30,158.59 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 97.54 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยงบประมาณที่
เบิกจ่ายไปส่วนใหญ่ได้แก่ งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนสาหรับผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครอง
ด้านการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม และรายการเงินอุดหนุนสาหรับลูกจ้างผู้ประกันตน
ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคม รวมทั้งสิ้น 30,151.06 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ
97.51 ของวงเงินงบประมาณของสานักงานฯ ซึ่งต้องเบิกจ่ายตามพันธกรณี ส่วนงบรายจ่ายลงทุนของ
กระทรวงแรงงานเบิ กจ่ายได้ร้อยละ 75.26 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้ร้อยละ 8012
ผลการศึ ก ษาผลการเบิ ก จ่ า ยของสองกระทรวงซึ่ ง มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณสูงสุดในปีงบประมาณ 2556 ชี้ ให้เห็นว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด
และเกินกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นหน่วยงาน
ที่มีการเบิกจ่ายในรายการที่จาเป็นต้องเบิกจ่ายตามพันธกรณี และจากการสัมภาษณ์สอบถามผู้บริหาร
ส่วนราชการทั้งสองหน่ วยงานพบว่ า มาตรการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการใช้จ่ายงบประมาณ มิได้มีผ ล
ประการใดต่อการทาให้หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้เกินเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณเกือบทั้งหมด
11 กรมบัญชีกลาง, เรื่องเดียวกัน.
12 กรมบัญชีกลาง, เรื่องเดียวกัน.

15
เป็นการเบิกจ่ายในรายการที่ต้องดาเนินการตามปกติของหน่วยงานอยู่แล้ว13 อย่างไรก็ดี การเบิกจ่าย
งบรายจ่ายลงทุนของทั้งสองกระทรวงก็ยังคงต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ 80
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบส่วนราชการที่เบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด ปี 2556
หน่วย: ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ
ณ สิ้นปีงบประมาณ การเบิกจ่าย
179,042.10
98.91
(149,615.59)
(99.99)

หน่วยงาน
งบประมาณ
ที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด
ที่ได้รับจัดสรร
กระทรวงการคลัง
181,014.48
(สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (149,637.84)
สัดส่วนงบประมาณร้อยละ 82.66)
กระทรวงแรงงาน
36,920.19
35,318.25
96.59
(สานักงานประกันสังคม–
(30,920.19)
(30,158.59)
(97.54)
สัดส่วนงบประมาณร้อยละ 84.65)
ที่ ม า: กรมบั ญ ชีก ลาง, ระบบบริ ห ารการเงิน การคลั งภาครัฐ แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (GFMIS) ณ สิ้ น
ปีงบประมาณ 2556
3.1.2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงบประมาณ
จากการศึกษาผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงบประมาณ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักที่เป็ นผู้กาหนดมาตรการเพิ่มประสิท ธิภ าพการใช้จ่ายงบประมาณ และนาเสนอต่อ
ผู้บริห ารประเทศให้ พิจ ารณากาหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณพบว่า ใน
ปีงบประมาณ 2556 สานักงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งสิ้น 487.48 ล้านบาท จาก
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจานวน 620.42 ล้านบาท หรือสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 78.57 ซึ่ง
ต่ากว่าเป้าหมายที่สานักงบประมาณเป็นผู้กาหนดให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติที่ร้อยละ 94 โดยในส่วน
ของงบรายจ่ายลงทุน สานักงบประมาณเบิกจ่ายได้ 1.74 ล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับจัดสรรจานวน
76.75 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2.27 ซึ่งต่ากว่าเป้ าหมายที่สานักงบประมาณเป็นผู้กาหนดให้
ทุ ก ส่ ว นราชการถือ ปฏิ บั ติ ที่ ร้ อ ยละ 80 โดยส านั ก งบประมาณเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ผ ลการเบิ ก จ่า ย
งบประมาณในภาพรวม เรียงลาดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก อยู่ในลาดับที่ 53 จากทั้งหมด 287
หน่วยงานทั่วประเทศที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ14

13 พูนทรัพย์

ศรีไพบูลย์, ผู้อานวยการกลุ่มการเงิน สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, สัมภาษณ์, 28
พฤษภาคม 2558; ทิวาพร ผาสุก, นักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ สานักบริหารการรับจ่ายเงินภาครัฐ
กระทรวงการคลัง, สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน 2558
14 กรมบัญชีกลาง, เรื่องเดียวกัน.
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3.1.3 ผลการเบิกจ่ายของกระทรวงการต่างประเทศตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2556
พบว่ า ผลการเบิ ก จ่ า ยในภาพรวมของกระทรวงการ ต่ า งประเทศ ณ สิ้ น
ปีงบประมาณ คือ 7,078.74 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 89.88 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งต่ากว่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ 94 โดยเฉพาะงบรายจ่ายลงทุน ที่ต้องดาเนินการตามมาตรการฯ และไม่
สามารถเบิ ก จ่ า ยได้ ทั น ภายในปี ง บประมาณ มี ว งเงิ น รวม 430.08 ล้ า นบาท (เป็ น งบลงทุ น
ภายในประเทศ 3 โครงการ วงเงิน 221.2 ล้านบาท และในต่างประเทศ 4 โครงการ วงเงิน 208.88
ล้านบาท) ส่งผลให้มีการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกระทรวงฯ เพียง 117.62 ล้านบาท หรือร้อยละ
20.81 ของวงเงินงบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนที่กาหนดไว้ร้อยละ
80 เป็นจานวนมาก อย่างไรก็ดี ในส่วนงบรายจ่ายประจา กระทรวงฯ สามารถเบิกจ่ายได้ 6,961.12
ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 95.22 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 9415
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบงบประมาณของส่วนราชการ ปี 2556 ที่ศึกษา
หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน
งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ
ที่ได้รับจัดสรร
ณ สิ้นปีงบประมาณ การเบิกจ่าย
1. กระทรวงการคลัง
181,014.48
179,042.10
98.91
งบรายจ่ายประจา
176,954.97
176,040.44
99.48
งบรายจ่ายลงทุน
4,059.51
3,001.66
73.94
2. กระทรวงแรงงาน
36,525.51
33,318.25
96.69
งบรายจ่ายประจา
36,000.70
34,923.36
97.01
งบรายจ่ายลงทุน
524.80
349.99
75.26
3. กระทรวงการต่างประเทศ 7,857.99
7,078.74
89.88
งบรายจ่ายประจา
7,310.79
6,961.12
95.22
งบรายจ่ายลงทุน
565.20
117.62
20.81
4. สานักงบประมาณ
620.42
487.48
78.57
งบรายจ่ายประจา
543.67
485.74
89.34
งบรายจ่ายลงทุน
76.75
1.74
2.27
5. ภาพรวมทุกส่วนราชการ
1,728,532.09
1,554,014.42
89.90
งบรายจ่ายประจา
1,357,936.02
1,298,406.28
95.62
งบรายจ่ายลงทุน
370,596.06
255,608.14
68.97
ที่ ม า: กรมบั ญ ชี ก ลาง, ระบบบริ ห ารการเงิน การคลั งภาครัฐ แบบอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ (GFMIS) ณ สิ้ น
ปีงบประมาณ 2556

15 กรมบัญชีกลาง, เรื่องเดียวกัน.
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3.2 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและผลการเบิกจ่ายภาครัฐ ปี 2557
3.2.1 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2557
ในการประชุมชี้แจงหัวหน้าหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเร่งรัดการดาเนินงานและการ
เบิ กจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ ายปี 2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ในช่วงต้นปีงบประมาณ
2557 ซึ่งมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีกากับดูแลด้านเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลั งในขณะนั้ น เป็ น ประธานการประชุม ฯ ได้ รับ ทราบผลของการใช้ม าตรการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณปี 2556 ที่ ไม่ ป ระสบผลส าเร็ จ ในการเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ และได้ขอให้ทุกส่วนราชการดาเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ให้ได้มาก
ที่สุด โดยกาหนดเพียงเป้ าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส และให้ ทุกส่วนราชการ
เร่งรัดการก่อหนี้งบรายจ่ายลงทุน ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้ มิได้มีการนา แนวทางการ
ดาเนินการตามมาตรการฯ เมื่อปลายงบปีประมาณ 2556 มาปรับใช้อีก โดยเฉพาะในประเด็นที่ทุก
ส่วนราชการต้องเสนอการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
พิจารณาเห็นชอบก่อน แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่า ยงบประมาณภาครัฐ
พิจารณาอนุมัต16ิ
อย่างไรก็ดี ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ
เมื่อวัน ที่ 22 พฤษภาคม 2557 ส านักงบประมาณได้เสนอมาตรการเพิ่ มประสิท ธิภ าพการใช้จ่าย
งบประมาณ 17 พร้อมกาหนดเป้ าหมายการเบิกจ่ายการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับใน 2
ไตรมาสสุ ด ท้ ายของปี งบประมาณ 2557 โดยให้ คสช. พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบ และบั งคั บ ใช้
มาตรการดังกล่าวกับทุกส่วนราชการให้ถือปฏิบัติจนสิ้นปีงบประมาณ โดยสานักงบประมาณได้เสนอ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภ าพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2557 จานวน 5
มาตรการ ดังนี้
มาตรการที่ 1 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาดาเนินการก่อหนี้ผูกพันทุกงบรายจ่าย
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2557
มาตรการที่ 2 กรณีส่วนราชการไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2557 แต่ จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การตามแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณต่ อ ไป ให้
ส่วนราชการเสนอต่อปลัดกระทรวงเพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบ (ใน คสช.) หรือหัวหน้า คสช.
ให้ความเห็นชอบก่อนแล้วแต่กรณี จึงจะสามารถดาเนินการต่อไปได้
มาตรการที่ 3 กรณี ส่ ว นราชการจะขอโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ ให้ เสนอ
ปลัดกระทรวงฯ เพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบ หรือหัว หน้า คสช. ให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่
15 สิงหาคม 2557 และเสนอสานักงบประมาณพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงภายในวันที่ 20 สิงหาคม
2557 ต่อไป
16 กรมบัญชีกลาง, เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงหัวหน้าหน่วยงานเพื่อเร่งรัดดาเนินงานและการเบิกจ่าย

งบประมาณ พ.ศ. 2557, 4 พฤศจิกายน 2556.
17 สานักงบประมาณ, หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร 0717/ว เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2557, 10 มิถุนายน 2557.
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มาตรการที่ 4 กรณี ก ารขอใช้ ง บกลางเหลื อ จ่ า ย ส่ ว นราชการต้ อ งพิ จ ารณา
ดาเนินการเสนอเรื่องต่อปลัดกระทรวงเพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายฯ ให้ความเห็น ชอบก่อนที่จะดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยต้องรายงานให้สานักงบประมาณทราบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
มาตรการที่ 5 1) กรณีเงินกันเหลื่อมปีที่ยังไม่มีข้อผูกพัน แต่ยังคงมีความจาเป็นที่
จะต้องเร่งดาเนินการ ให้จัดทาข้อผูกพันและเบิกจ่ายโดยเร็ว 2) กรณีโอนเปลี่ ยนแปลงเงินกันเหลื่อมปี
ไปดาเนินโครงการ/รายการใหม่ ให้พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลง ตามมาตรการที่ 3 ต่อไป
ทั้งนี้ การดาเนินการในทุกมาตรการ ส่วนราชการต้องกรอกแบบฟอร์มตามที่สานัก
งบประมาณกาหนด และรวบรวมส่งสานักงบประมาณต่อไป อย่างไรก็ดี มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ ายงบประมาณที่สานักงบประมาณเสนอข้างต้น ยังคงมีแนวทางการดาเนินการในลักษณะ
เดียวกับมาตรการฯ ปี 2556 ซึ่งเป็ นลักษณะรวมศูนย์ โดยเสนอให้หัวหน้า คสช. และรองหัวหน้า
คสช. ซึ่งปฏิบั ติห น้ าที่หั วหน้ าฝ่ ายต่างๆ ที่ คสช. แต่งตั้งขึ้น อาทิ ฝ่ ายความมั่น คง ฝ่ ายเศรษฐกิจ
เป็นต้น ทาหน้าที่เสมือนรัฐมนตรีในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งบประมาณของส่วนราชการที่สังกัดในฝ่าย ก่อนที่ส่วนราชการจะสามารถดาเนินการต่อไปได้
3.2.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจาปีงบประมาณ 255718
3.2.2.1 มาตรการฯ ซึ่งมีการเพิ่มขั้นตอนการบริหารงบประมาณ และเป็นลักษณะ
รวมศูนย์ตามแนวทางที่สานักงบประมาณเสนอให้ คสช. เห็นชอบและบังคับใช้ แม้จะมีเป้าประสงค์
หลักเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ซึ่งประสบปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายนับตั้งแต่เกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองโดยเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556
จนถึ งช่ ว งที่ คสช.เข้ ามาบริ ห ารประเทศในกลางเดื อ นพฤษภาคม 2557 แต่ ผ ลการเบิ ก จ่ายของ
หน่วยงานภาครัฐ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ก็มิได้เป็นไปตามเป้าหมาย
โดยภาครั ฐ สามารถเบิ ก จ่ ายไปจ านวน 1,638,086.73 ล้ านบาท หรือ ร้อ ยละ 88.55 ของวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ 95
3.2.2.2 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะงบรายจ่ายลงทุ นของภาครัฐ พบว่ามีผ ลการ
เบิกจ่าย 268,758.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.72 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ 82 ของ
งบรายจ่ายลงทุนภาครัฐที่ได้รับจัดสรร โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ
ภาครัฐในปี 255619 กับปี 2557 ทั้งในภาพรวม งบรายจ่ายประจา และงบรายจ่ายลงทุน ภายใต้การ
ใช้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะเดียวกันของสานักงบประมาณ พบว่า
ผลการเบิ กจ่ ายภาครัฐ ในภาพรวมยังคงต่ ากว่าเป้าหมาย และมี การเบิ กจ่ายลดลงในทุ กประเภท
งบประมาณ โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐในภาพรวม ลดลงจากร้อยละ 89.90 ในปี
2556 เป็นร้อยละ 88.55 ในปี 2557 งบรายจ่ายประจา ลดลงจากร้อยละ 95.62 ในปี 2556 เป็นร้อยละ
94.63 ในปี 2557 และงบรายจ่ายลงทุน ลดลงจากร้อยละ 68.97 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 66.72 ในปี
2557

18 กรมบัญชีกลาง, ข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์, 30 กันยายน 2557.
19 กรมบัญชีกลาง, ข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์, 30 กันยายน 2556.
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3.2.2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด
จากการศึ ก ษาผลการบริ ห ารและการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ของ
ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 2 หน่วยงานในปีงบประมาณ 255720 เพือ่ ประกอบการพิจารณา
ว่ามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณได้มีส่วนช่วยเพิ่มผลการเบิกจ่ายหรือไม่ประการใด
ปรากฏผลการศึกษาดังนี้
1) กระทรวงแรงงาน เป็นส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ 2557 สูงที่สุด โดยสามารถเบิกจ่ายได้ 29,579.34 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับ
จานวน 30,353.23 ล้ านบาท หรือประมาณร้อยละ 97.45 อย่างไรก็ดี จากการศึกษาโครงสร้าง
งบประมาณโดยละเอี ย ดของกระทรวงแรงงาน พบข้ อ มู ล ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการเบิ ก จ่ า ยใน
ปีงบประมาณ 2556 คือ หน่วยงานที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดและมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด
คือ ส านั กงานประกัน สั งคม โดยมีวงเงินงบประมาณ 24,898.61 ล้ านบาท หรือประมาณร้อยละ
82.02 ของงบประมาณทั้งหมดของกระทรวงแรงงาน ซึ่งสานักงานประกันสังคมสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ 24,777.50 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 99.51 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดย
งบประมาณที่เบิกจ่ายไปส่วนใหญ่ได้แก่ งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนสาหรับผู้ประกันตนได้รับ
ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม และรายการเงินอุดหนุนสาหรับลูกจ้าง
ผู้ ป ระกั น ตนได้ รั บ ความคุ้ ม ครองจากระบบประกั น สั งคม รวมทั้ งสิ้ น 23,939.34 ล้ านบาท หรื อ
ประมาณร้อยละ 96.14 ของวงเงินงบประมาณของสานักงานฯ ซึ่งต้องเบิกจ่ายตามพันธกรณี ส่วนงบ
รายจ่ายลงทุนของกระทรวงแรงงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ 31.77 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งต่ากว่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ 82
2) กระทรวงการคลัง เป็นส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปี ง บประมาณ 2557 สู ง สุ ด เป็ น ล าดั บ สองรองจากกระทรวงแรงงาน โดยสามารถเบิ ก จ่ า ยได้
222,073.53 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับจานวน 229,043.99 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ
96.96 อย่างไรก็ดี จากการศึกษาโครงสร้างงบประมาณโดยละเอียดของกระทรวงการคลังพบว่า
หน่วยงานที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดและมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุดคือ สานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ โดยมีวงเงินงบประมาณสูงถึง 162,480.08 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 70.93 ของ
งบประมาณทั้ ง หมดของกระทรวงการคลั ง ซึ่ งส านั ก งานบริห ารหนี้ ส าธารณะสามารถเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณได้ 162,433.75 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 99.97 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
โดยงบประมาณที่เบิ กจ่ายไปส่ วนใหญ่ ได้แก่ งบรายจ่ายอื่น รายการการบริห ารการช าระหนี้ของ
รัฐบาล อาทิ การชาระคืนต้นเงินกู้ การชาระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู้ รวมทั้งการชาระ
ค่ า ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ รวมทั้ ง สิ้ น 162,332.05 ล้ า นบาท หรื อ ประมาณร้ อ ยละ 99.90 ของวงเงิ น
งบประมาณของสานักงานฯ ซึ่งต้องเบิกจ่ายตามพันธกรณี ส่วนงบรายจ่ายลงทุนของกระทรวงการคลัง
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 17.60 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ 82
ผลการศึ ก ษาผลการเบิ ก จ่ า ยของสองกระทรวงซึ่ ง มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณสูงสุดในปีงบประมาณ 2557 ยังคงสะท้อนข้อเท็จจริงตามที่เคยปรากฏในปีงบประมาณ
20 กรมบัญชีกลาง, ข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์, 30 กันยายน 2557.
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2556 คือหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุดและเกินกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ยังคงเป็นกระทรวงแรงงานและการทรวงการคลัง ซึ่ง เป็น
หน่ วยงานที่มีการเบิ กจ่ายงบประมาณในรายการที่จาเป็นต้องเบิกจ่ายตามพันธกรณี โดยจากการ
สัมภาษณ์สอบถามผู้บริหารส่วนราชการทั้งสองหน่วยงาน 21 พบข้อมูลเช่นเดียวกับในปีงบประมาณ
2556 คื อ มาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ ายงบประมาณ มิ ได้ มี ผ ลประการใดต่ อ การท าให้
หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้เกินเป้าหมายในทั้งสองปีงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณเกือบทั้งหมด
เป็นการเบิกจ่ายในรายการที่ต้องดาเนินการตามปกติของหน่วยงาน ในขณะที่การเบิกจ่ายงบรายจ่าย
ลงทุ น ของทั้ งกระทรวงแรงงานและกระทรวงการคลัง ปรากฏว่ามีผ ลที่ต่าคือร้อยละ 31.77 และ
17.60 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบส่วนราชการที่เบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด ปี 2557
หน่วย: ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ
ณ สิ้นปีงบประมาณ การเบิกจ่าย
29,579.34
97.45
(24,777.50)
(96.14)

หน่วยงาน
งบประมาณ
ที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด
ที่ได้รับจัดสรร
กระทรวงแรงงาน
30,353.23
(สานักงานประกันสังคม (24,898.61)
สัดส่วนงบประมาณร้อยละ 82.02)
กระทรวงการคลัง
229,043.99
222,073.53
96.96
(สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (162,480.08)
(162,433.75)
(99.90)
สัดส่วนงบประมาณร้อยละ 70.93)
ที่ ม า: กรมบั ญ ชี ก ลาง, ระบบบริ ห ารการเงิน การคลั งภาครัฐ แบบอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ (GFMIS) ณ สิ้ น
ปีงบประมาณ 2556
3.2.2.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงบประมาณ
จากการศึกษาผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงบประมาณ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลัก และเป็นผู้กาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และได้นาเสนอ
ต่อผู้บริหารประเทศให้พิจารณากาหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ใน
ปีงบประมาณ 2557 ปรากฏผลคล้ายคลึงกับในปีงบประมาณ 2556 คือ สานักงบประมาณสามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งสิ้น 474.90 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจานวน 763.82
ล้ า นบาท หรื อ สามารถเบิ ก จ่ า ยได้ ร้ อ ยละ 62.17 ซึ่ ง ต่ ากว่ า เป้ า หมายที่ ส านั ก งบประมาณเป็ น
ผู้กาหนดให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติที่ร้อยละ 95 โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน สานักงบประมาณ
เบิกจ่ายได้ 2.55 ล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับจัดสรรจานวน 198.78 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ
21 พูนทรัพย์

ศรีไพบูลย์, ผู้อานวยการกลุ่มการเงิน สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, สัมภาษณ์, 28
พฤษภาคม 2558; ทิวาพร ผาสุก, นักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ สานักบริหารการรับจ่ายเงินภาครัฐ
กระทรวงการคลัง, สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน 2558
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1.28 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่สานักงบประมาณเป็นผู้กาหนดให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติที่ร้อยละ 82
โดยสานั กงบประมาณเป็น หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เรียงลาดับผลการ
เบิ กจ่ายจากน้อยไปมาก อยู่ ในล าดับที่ 21 จากทั้งหมด 291 หน่วยงานทั่ว ประเทศที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ22
นอกจากนี้ หากเปรี ย บเที ย บผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของส านั ก
23
งบประมาณในปี 2556 กั บ ปี 2557 พบว่า ผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณในภาพรวมลดลงจาก
487.48 ล้านบาท หรือประมาณ ร้อยละ 78.57 ในปี 2556 เป็น 474.90 ล้านบาท หรือประมาณ
ร้อยละ 62.17 ในปี 2557 โดยเฉพาะงบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ ายได้ลงลงจากร้อยละ 2.27 ในปี 2556
เป็นร้อยละ 1.28 ในปี 2557
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบงบประมาณของส่วนราชการ ปี 2557 ที่ศึกษา
หน่วย: ล้านบาท
หน่วยงาน
งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ
ที่ได้รับจัดสรร
ณ สิ้นปีงบประมาณ การเบิกจ่าย
1. กระทรวงแรงงาน
30,353.23
29,579.34
97.45
งบรายจ่ายประจา
29,880.86
29,429.29
98.49
งบรายจ่ายลงทุน
472.36
150.05
31.77
2. กระทรวงการคลัง
229,043.99
222,073.53
96.96
งบรายจ่ายประจา
222,023.47
220,837.79
99.47
งบรายจ่ายลงทุน
7,020.53
1,235.73
17.60
3. กระทรวงการต่างประเทศ
8,624.01
7,263.95
84.23
งบรายจ่ายประจา
7,499.16
7,187.41
95.84
งบรายจ่ายลงทุน
1,124.84
76.54
6.80
4. สานักงบประมาณ
763.82
474.90
62.17
งบรายจ่ายประจา
565.04
472.35
83.59
งบรายจ่ายลงทุน
198.78
2.55
1.28
5. ภาพรวมทุกส่วนราชการ
1,849,899.51
1,638,086.73
88.55
งบรายจ่ายประจา
1,447,071.46
1,369,328.43
94.63
งบรายจ่ายลงทุน
402,828.05
268,758.30
66.72
ที่ ม า: กรมบั ญ ชีก ลาง, ระบบบริ ห ารการเงิน การคลั งภาครัฐ แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (GFMIS) ณ สิ้ น
ปีงบประมาณ 2556

22 กรมบัญชีกลาง, ข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์, 30 กันยายน 2557.
23 กรมบัญชีกลาง, ข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์, 30 กันยายน 2556.
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3.2.3 ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ
ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณในปี 2557 เท่ า กั บ 7,263.95 ล้ า นบาท จาก
งบประมาณที่ได้รับ 8,624.01 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 84.23 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 95
อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ สามารถเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจาได้ 7,187.41 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ
95.84 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 95 เพียงเล็กน้อย ส่วนงบรายจ่ายลงทุนสามารถเบิกจ่ายไปได้
เพียง 76.54 ล้านบาท จากงบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรจานวน 1,124.84 ล้านบาท หรือเพียง
ประมาณร้ อยละ 6.80 ซึ่ งต่ ากว่าเป้ าหมายการเบิ ก จ่ายงบลงทุ น ซึ่ งก าหนดไว้ที่ ร้อยละ 82 ทั้ งนี้
มี ส าเหตุ ห ลั ก เนื่ อ งจากกระทรวงฯ ไม่ ส ามารถจั ด ซื้ อ อาคารที่ ท าการคณะผู้ แ ทนถาวรประจ า
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก วงเงินงบประมาณ 996 ล้านบาทได้ทันภายในปีงบประมาณ และต้อง
เสนอขอขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกับกรมบัญชีกลาง
ทั้งนี้ เมื่อพิ จ ารณาเปรียบเทีย บผลการเบิ กจ่ายองกระทรวงการต่างประเทศใน
ปีงบประมาณ 255624 และปีงบประมาณ 255725 ปรากฏว่า ยังคงมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ากว่า
เป้าหมายในทั้งสองปีงบประมาณ โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ลดลงจากร้อยละ 89.88
ในปี 2556 เป็นร้อยละ 84.23 ในปี 2557 ส่วนงบรายจ่ายประจาสามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากร้อยละ 95.22 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 95.84 ในปี 2557 ในขณะที่งบรายจ่ายลงทุน เบิกจ่าย
ลดลงจากร้อยละ 20.81 ในปี 2556 เหลือเพียงร้อยละ 6.80 ในปี 2557 เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อ
อาคารที่ ท าการคณะผู้ แ ทนถาวรประจ าสหประชาชาติ วงเงิ น 996 ล้ า นบาทได้ ทั น ภายใน
ปีงบประมาณ และต้องขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันต่อไป26
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายของกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2556-2557
หน่วย: ล้านบาท
ปีงบประมาณ
งบรายจ่ายประจา งบรายจ่ายลงทุน รวมผลการเบิกจ่าย
2556
6,961.12
117.62
7,078.74
(สัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายต่องบที่ได้รับ)
(95.22)
(20.81)
(89.88)
2557
7,187.41
76.54
7,263.95
(สัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายต่องบที่ได้รับ)
(95.84)
(6.80)
(84.23)
ที่ ม า: กรมบั ญ ชี ก ลาง, ระบบบริ ห ารการเงิน การคลั งภาครัฐ แบบอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ (GFMIS) ณ สิ้ น
ปีงบประมาณ 2556 และ 2557

24 กรมบัญชีกลาง, ข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์, 30 กันยายน 2556.
25 กรมบัญชีกลาง, ข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์, 30 กันยายน 2557.
26 กระทรวงการต่างประเทศ, ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการงบรายจ่ายลงทุนในต่างประเทศ, 30

กันยายน 2557.
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3.3 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและผลการเบิกจ่ายภาครัฐ ปี 2558
3.3.1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 หั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้สั่งการให้
ส านั ก งบประมาณเร่ งรั ด การใช้ จ่ ายของทุ ก ส่ ว นราชการ และเตรีย มการให้ ส ามารถเริ่ม เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณปี 2558 ได้ตั้งแต่ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 โดยในปีงบประมาณ 2558
โดยสานักงบประมาณได้กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายการเบิกจ่าย
ในปี 2557 โดยได้กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายของงบรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 และใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 9627 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สูงกว่าในปี 2557 ที่กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย
ของงบรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 และในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
3.3.2 ต่ อ มา เมื่ อ วั น ที่ 2 กั น ยายน 2557 คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ได้ เห็ น ชอบ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภ าพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2558 และให้ทุก
ส่วนราชการดาเนินการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้28 สรุปดังนี้
3.3.2.1 ทุ ก ส่ ว นราชการต้ อ งจั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ ง าน และแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558
3.3.2.2 การจัดทาแผนปฏิบัติงานฯ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
1) งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะรายจ่ายประจา ให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย การเบิกจ่ายรายไตรมาส โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายการประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา (งบ
ดาเนินงาน ค่าใช้สอย) ในไตรมาสที่ 1 ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร
2) งบรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่ากว่า 500 ล้านบาท ต้องก่อหนี้ผูกพันให้
แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ส่วนงบรายจ่ายลงทุนวงเงินเกิน 500 ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 2
3) ให้ ส่ ว นราชการโอนจั ด สรรงบประมาณที่ ด าเนิ น การในเขตพื้ น ที่
จังหวัดไปยังสานักเบิกส่วนภูมิภาคภายใน 7 วันนับตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
4) ให้ ส่ ว นราชการรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณตามตัวชี้วัดผลผลิต และตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐเป็น รายเดือนและรายไตรมาส
5) การปรับ ปรุงแผนการปฏิ บั ติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมถึงการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ต้องขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ หากส่งผล
กระทบต่อการดาเนินตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล ให้เสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาก่อน แล้วจึงขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณให้
27 สานักงบประมาณ, หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร 0710/21391 เรื่องมาตรการเพิม
่ ประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2558, 29 สิงหาคม 2557.
28 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, หนังสือราชการ ด่วนที่สด
ุ ที่ นร 0506/ว 83 เรื่องมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2558, 5 กันยายน 2558
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พิจารณาเห็น ชอบ ทั้งนี้ การปรับ ปรุงแผนฯ และการขอโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณที่ต้องขอทา
ความตกลงกับสานักงบประมาณ ต้องเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
3.3.3 ส านั ก งบประมาณได้ เสนอมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
เพิ่มเติม โดยผ่านเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 255829 สรุปดังนี้
3.3.3.1 ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดจัดทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ และพร้อม
ที่จะก่อหนี้ผูกพันงบประมาณได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามเป้าหมาย
3.3.3.2 กรณีส่วนราชการไม่สามารถเริ่มดาเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันได้ หรือได้
ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ขอให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนความจาเป็นของการดาเนิน
โครงการต่างๆ และหากมีงบเหลือจ่าย หรือคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่
30 กันยายน 2558 ให้พิจารณาปรับแผนและขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ต้ อ งให้ ค วามเห็ น ชอบภายในวั น ที่ 30 เมษายน 2558 แล้ ว จึ ง จะสามารถปรั บ แผนและโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ต่อไป อนึ่ง การขอ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต้องเป็นไปตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2558 ดังนี้
1) เป็ น โครงการที่ ส อดคล้ อ งตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ งชาติ นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 9 ด้าน นโยบาย
ความมั่นคง ซึ่งรวมถึงนโยบายสาคัญเร่งด่วนที่จาเป็นต้องแก้ไขปัญหาของรัฐบาล 11 เรื่อง
2) เป็นโครงการที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเร่งด่วน
3) เป็นโครงการที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน
4) เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญ หาของหน่วยงาน
ในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น รวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อสมทบในรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ไม่เพียงพอ และโครงการ/รายการผูกพันที่ดาเนินการได้เร็วกว่าแผน
5) เพื่อเป็นการชาระหนี้ค่าสาธารณูปโภคหรือชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ หรือที่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย
6) เป็นรายการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนหากไม่ดาเนินการจะเกิดความ
เสี ย หายต่ อ ทางราชการ รวมถึ ง รายการส ารวจออกแบบ เพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อ มในการเสนอตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ทั้ ง นี้ การโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณดั ง กล่ า ว ไม่ ค วรโอนไปเป็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศ ยกเว้ น กรณี ก ารเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตาม
สนธิสัญญาหรือที่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย และไม่ควรโอนงบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรที่จะก่อให้ เกิดภาระงบประมาณระยะยาวในอนาคต ซึ่ง
จะต้องขออนุมตั ิจากสานักงบประมาณก่อน
29 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, หนังสือราชการ ด่วนที่สด
ุ ที่ นร 0506/ ว 46 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม, 20 กุมภาพันธ์ 2558.
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3.3.3.3 ให้ ส่ว นราชการไปดาเนินการในโครงการ/รายการที่มีความพร้อมและ
สามารถเริ่มดาเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 ต่อไป
3.3.3.4 ให้ ร องนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี เจ้ า สั ง กั ด ด าเนิ น การก ากั บ ดู แ ล
หน่ ว ยงานให้ ด าเนิ น การตามแผนและกรอบเวลาที่ ก าหนด โดยให้ น าผลการด าเนิ น การไปใช้
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการ ตั้งแต่ระดับอธิบดีขึ้นไป
3.3.4 ต่อมา สานักงบประมาณได้เสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยผ่านเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 30 พร้อมเชิญผู้แทนทุกส่วนราชการเข้าร่วม
ประชุมกับผู้บริหารสานักงบประมาณเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เพื่อชี้แจงแนวทางการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ หลังจากนั้น กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้เชิญผู้แทนทุกส่วนราชการเข้า
ร่วมการประชุมอีกครั้ง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและติดตามความคืบหน้า
ของงบรายจ่ายลงทุน ประจาปีงบประมาณ 2558 และการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
2 มิถุนายน 2558 สรุปดังนี้
3.3.4.1 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเร่งรัดการดาเนิ นงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3.3.4.2 ให้ส่วนราชการรวบรวมโครงการ/รายการที่ไม่สามารถเริ่มดาเนินการหรือ
ก่ อ หนี้ ได้ ภ ายในเดื อ นพฤษภาคม 2558 น าเสนอรั ฐ มนตรีพิ จ ารณาเหตุ ผ ลความจ าเป็ น ในการ
ดาเนินการต่อหรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปดาเนินโครงการ/รายการ
อื่นที่มีความพร้อมภายในเดือนมิถุนายน 2558 และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ส านั กงบประมาณกาหนดให้ ทุ กส่ ว นราชการรวบรวมโครงการ/
รายการที่ยืนยันการดาเนินการต่อหรือปรับแผนและเงินเหลือจ่ายที่ได้ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดแล้ว แต่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาหรือเริ่มดาเนินการได้ทันภายในวันที่ 31 พฤษภาคม
2558 ส่งสานักงบประมาณภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เพื่อสานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง
จะได้รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558
3.3.4.3 กรณี ด าเนิน การตามวัตถุ ป ระสงค์แล้ ว และมีงบประมาณเหลื อจ่ ายให้
ส่วนราชการเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว พร้อมขอ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดแล้วให้ดาเนินการตาม
ระเบี ย บว่ าด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณ พ.ศ. 2548 หรือ ที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และรายงานให้ ส านั ก
งบประมาณต่อไป
3.3.4.4 การด าเนิ น การต่ อ ในโครงการ/รายการเดิ ม และการปรั บ แผนการ
ปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ รวมถึงการใช้ งบประมาณเหลื อจ่ าย โดยการขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จะต้องพร้อมที่จะดาเนินการและสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 31
30 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, หนังสือราชการ ด่วนที่สด
ุ ที่ นร 0505/ว 137 เรื่องรายงานสถานภาพ ภาพรวม

ด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558, 3 มิถุนายน 2558.
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กรกฎาคม 2558 และการปรับแผนและการใช้งบประมาณเหลือจ่ายจะต้องดาเนินการหลักการของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
3.3.5 ต่ อ มา เมื่ อ วั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2558 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ ส านั ก
งบประมาณเสนอ31 ดังนี้
3.3.5.1 กรณีโครงการ/รายการซึ่งรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 และได้ เริ่ ม
ดาเนินงาน หรือดาเนินการตั้งแต่ขั้นตอนประกาศเชิญชวน แต่ ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
เดือนพฤษภาคม 2558 สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ให้หน่วยงานดาเนินโครงการ/รายการ
ต่อไปได้ โดยไม่ต้องเสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกากับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาใหม่อีกครั้ง
และเร่งรัดให้ดาเนินงานหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
3.3.5.2 กรณี โครงการ/รายการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและ
กากับ ดูแลการปฏิบั ติราชการพิจารณา ให้ ส่ วนราชการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2
มิถุนายน 2558 อย่างเคร่งครัดต่อไป ในส่วนงบรายจ่ายลงทุน กระทรวงการต่างประเทศได้นาส่ ง
โครงการ/รายการซึ่งรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม 2558
ให้ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) 32 พิจารณารวบรวม
เสนอรัฐมนตรีต่อไปใน 2 กรณีดังนี้
1) กรณี ยื น ยั น ด าเนิ น การต่ อ ได้ แ ก่ ง บรายจ่ า ยลงทุ น จ านวน 16
รายการ วงเงิน 510.57 ล้านบาท โดยเป็นรายการงบรายจ่ายลงทุนในต่างประเทศ (โครงการจัดซื้อ
ที่ดินสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม) จานวน 10 โครงการ วงเงิน 509.83 ล้านบาท และรายการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ในประเทศ 6 รายการ วงเงิน 0.74 ล้านบาท
2) กรณี ข อปรับ แผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ได้แก่ งบรายจ่ายลงทุนในต่างประเทศ จานวน 1 รายการ วงเงิน 42.49 ล้านบาท
จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า งบรายจ่ายลงทุนของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ยัง
ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ จนสิ้นไตรมาสที่ 3 มีวงเงินประมาณ 553.06 ล้านบาท หรือ
ประมาณร้อยละ 61 ของงบรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยส่วนใหญ่เป็นงบรายจ่าย
ลงทุนในต่างประเทศ33
3.3.6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ และของกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อสิ้น
ไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 จากข้อมูลระบบการบริห ารการเงิ นการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)34 พบว่า มีผลการเบิกจ่ายของภาครัฐในภาพรวมทั้งสิ้น 1,340,407.94 ล้าน
31 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, หนังสือราชการ ด่วนที่สด
ุ ที่ นร 0505/ว 163 เรื่องรายงานสถานภาพ ภาพรวม

ด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558, 18 มิถุนายน 2558.
32 กระทรวงการต่างประเทศ, หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ที่ กต 0207/7424 เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้าน
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2558, 19 มิถุนายน 2558
33 กระทรวงการต่างประเทศ, ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการงบรายจ่ายลงทุนในต่างประเทศ, 30
มิถุนายน 2558
34 กรมบัญชีกลาง, ข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์, 30 มิถุนายน 2558
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บาท หรือประมาณร้อยละ 72.49 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ
มาตรการฯ ที่ระบุ เป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 76 ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ ายประจาในภาพรวมคือ
1,164,925.01 ล้ านบาท หรื อ ร้ อ ยละ 75.73 ซึ่ งค่อ นข้างจะใกล้ เคี ยงกั บ เป้ าหมายที่ ร้อ ยละ 76
ในขณะที่งบรายจ่ายลงทุนในภาพรวม เบิกจ่ายได้ 175,482.93 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 56.46
ซึง่ ต่ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนเมือ่ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ซึ่งกาหนดไว้ที่ร้อยละ 74
3.3.6.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดจาก
การศึกษาผลการเบิ กจ่ายงบประมาณของกระทรวงฯ ที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
จานวน 3 กระทรวงแรก35 ปรากฏผลดังนี้
1) กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เป็ น กระทรวงที่ มี ผ ลการ
เบิกจ่ายสูงสุด คือเบิกจ่ายได้ 8,204.26 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 8,896.50 ล้านบาท
หรือร้อยละ 92.22 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาโครงสร้างงบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พบว่า
มีสั ดส่ วนงบเงิน อุดหนุ น ประมาณ 7,819 ล้ านบาท หรือประมาณร้อยละ 87 ของงบประมาณทั้ ง
กระทรวงฯ โดยองค์การมหาชนจานวน 6 แห่งที่ได้รับงบเงินอุดหนุนภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ได้ แ ก่ ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ านชีว วิท ยาศาสตร์ ส านั กงานนวัต กรรมแห่ งชาติ สถาบั น สารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและการเกษตร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ได้เบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนไปแล้วทั้งหมด วงเงินรวม 2,293.88
ล้านบาท หรือร้อยละ 100 รวมทั้งหน่วยงานในกากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ สานักงาน
พัฒ นาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแห่ งชาติ ซึ่งได้รับ งบเงิน อุดหนุน จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
จานวน 2,952.69 ล้ านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ทั้ งหมด หรือร้อยละ 100 รวมทั้ งงบเงินอุดหนุ น
ภายใต้สานักงานปลัดกระทรวง วงเงิน 2,149,45 ล้านบาท ดังนั้น การเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งสิ้นประมาณ 7,396 ล้านบาทที่เบิกจ่ายไปแล้ว หรือประมาณร้อยละ 83
ของงบประมาณทั้งหมด จึงส่งผลให้กระทรวงวิทยาศาสตร์มีผลการเบิกจ่ายที่สูงมาก
2) กระทรวงแรงงาน เป็นส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ 2558 ณ สิ้นไตรมาส 3 สูงเป็นลาดับ 2 รองจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสามารถ
เบิกจ่ายได้ 30,154.75 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รั บจานวน 33,683.33 ล้านบาท หรือประมาณ
ร้อยละ 89.64 ทั้งนี้ จากการศึกษาโครงสร้างงบประมาณของกระทรวงแรงงาน พบข้อมูลที่สอดคล้อง
กับผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2556 และ 2557 คือ หน่วยงานที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดและมี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุดคือ สานักงานประกันสังคม โดยมีวงเงินงบประมาณ 27,992.46
ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 83.10 ของงบประมาณทั้งหมดของกระทรวงแรงงาน ซึ่งสานักงาน
ประกันสังคม สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ได้ 26,231.29 ล้านบาท หรือประมาณ
ร้อยละ 93.71 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยงบประมาณที่เบิกจ่ายไปส่วนใหญ่ได้แก่ งบเงิน
อุดหนุน รายการเงินอุดหนุนสาหรับผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบ
ประกัน สั งคม และรายการเงิน อุดหนุ น ส าหรับ ลู กจ้างผู้ ป ระกันตนได้ รับ ความคุ้ม ครองจากระบบ
ประกันสังคม ซึ่งต้องเบิกจ่ายตามพันธกรณี
35 กรมบัญชีกลาง, เรื่องเดียวกัน.
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3) กระทรวงการคลัง เป็นส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ 2558 ณ สิ้นไตรมาส 3 สูงเป็นลาดับ 3 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวง
แรงงาน ตามลาดับ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ 152,793.32 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับจานวน
185,852.22 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 82.21 โดยพบว่า หน่วยงานที่ มีวงเงินงบประมาณสูงสุด
และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุดคือ สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยมีวงเงินงบประมาณสูง
ถึง 161,751.05 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 85.64 ของงบประมาณทั้งหมดของกระทรวงการคลัง
ซึ่งสานักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 3 ได้ 135836.71 ล้านบาท
หรือประมาณร้อยละ 83.98 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยงบประมาณที่เบิกจ่ายไปส่วนใหญ่
ได้แก่ งบรายจ่ายอื่น รายการการบริหารการชาระหนี้ของรัฐบาล อาทิ การชาระคืนต้นเงินกู้ การชาระ
ค่ าธรรมเนี ย มจั ด การและค่ าผู ก พั น เงิน กู้ รวมทั้ งการช าระค่ า ดอกเบี้ ย เงิน กู้ ซึ่ งต้ อ งเบิ ก จ่ ายตาม
พันธกรณี
ผลการศึก ษาผลการเบิ ก จ่ ายของทั้ ง 3 กระทรวงซึ่ งมี ผ ลการเบิ ก จ่ าย
งบประมาณสู ง สุ ด ในปี ง บประมาณ 2558 36 ณ สิ้ น ไตรมาสที่ 3 สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาใน
ปีงบประมาณ 255637 และปีงบประมาณ 255738 คือ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด
ในลาดับต้นๆ และเกินกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ได้แก่หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในรายการที่จาเป็นต้องเบิกจ่ายตามพันธกรณี ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่า มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ มิได้มีผลทาให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถ
เบิ ก จ่ ายได้ เกิ น เป้ าหมายในทั้ งสามปี งบประมาณที่ ผ่ านมา เนื่ อ งจากงบประมาณเกื อ บทั้ งหมดที่
สามารถเบิกจ่ายได้เต็มจานวน หรือเกินเป้าหมายนั้น ล้วนเป็นการเบิกจ่ายในรายการที่ต้องดาเนินการ
ตามภารกิจตามปกติของหน่วยงาน
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบส่วนราชการที่เบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด ปี 2558
หน่วยงาน
ที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
(องค์การมหาชน/หน่วยงานในกากับ สัดส่วนงบประมาณร้อยละ 87.00)
กระทรวงแรงงาน
(สานักงานประกันสังคม สัดส่วนงบประมาณร้อยละ 83.10)

36 กรมบัญชีกลาง, เรื่องเดียวกัน.
37 กรมบัญชีกลาง, เรื่องเดียวกัน.
38 กรมบัญชีกลาง, เรื่องเดียวกัน.

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
8,896.50
(7,819.00)
33,683.33
(27,992.46)

หน่วย: ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 การเบิกจ่าย
8,204.26
92.60
(7,396.00)
(83.00)
30,154.75
(26,231.29)

89.64
(93.71)

29
หน่วยงาน
งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ
ที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด
ที่ได้รับจัดสรร ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 การเบิกจ่าย
กระทรวงการคลัง
185,852.22
152,793.32
82.21
(สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (161,751.05)
(135836.71)
(83.98)
สัดส่วนงบประมาณร้อยละ 85.64)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ปีงบประมาณ 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
3.3.6.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงบประมาณ
จากการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงบประมาณ ซึ่งเป็น
หน่ว ยงานหลักที่เป็ น ผู้กาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภ าพการใช้จ่ายงบประมาณและนาเสนอต่อ
ผู้บริหารประเทศให้พิจารณากาหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณต่อเนื่องเป็นปี ที่ 3
แล้วพบว่า ในปีงบประมาณ 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 สานักงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ทั้งสิ้น 387.39 ล้ านบาท จากวงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรจานวน 795.46 ล้ านบาท หรือ
สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 48.70 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่สานักงบประมาณเป็นผู้กาหนดให้ทุกส่วนราชการ
ดาเนินการที่ร้อยละ 76 สาหรับสิ้นไตรมาสที่ 3 โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน สานักงบประมาณ
เบิกจ่ายได้ 4.81 ล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับจัดสรรจานวน 209.23 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ
2.30 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่สานักงบประมาณเป็นผู้กาหนดสาหรับทุกส่วนราชการให้ดาเนินการที่ร้อยละ
74 โดยสานักงบประมาณเป็นหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
เรียงลาดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก อยู่ในลาดับที่ 24 จากทั้งหมด 292 หน่วยงานทั่ วประเทศที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ39
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบงบประมาณของส่วนราชการ ปี 2558 ที่ศึกษา
หน่วยงาน
1. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
งบรายจ่ายประจา
งบรายจ่ายลงทุน
2. กระทรวงแรงงาน
งบรายจ่ายประจา
งบรายจ่ายลงทุน
3. กระทรวงการคลัง
งบรายจ่ายประจา
งบรายจ่ายลงทุน
39 กรมบัญชีกลาง, เรื่องเดียวกัน.

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ที่ได้รับจัดสรร
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
8,896.50
8,204.26
7,768.03
7,280.52
1,128.48
923.74
33,638.33
30,154.75
33,267.19
29,920.06
371.14
234.69
185,852.22
152,793.32
182,500.67
151,191.59
3,351.55
1,601.72

หน่วย: ล้านบาท
ร้อยละ
การเบิกจ่าย
92.22
93.72
81.86
89.64
89.94
63.23
82.21
82.84
47.79

30
หน่วยงาน

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ
ที่ได้รับจัดสรร
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 การเบิกจ่าย
4. กระทรวงการต่างประเทศ 8,567.41
6,294.06
73.47
งบรายจ่ายประจา
7,663.28
6,100.11
79.60
งบรายจ่ายลงทุน
904.13
193.95
21.45
5. สานักงบประมาณ
795.46
387.39
48.70
งบรายจ่ายประจา
586.23
382.59
65.26
งบรายจ่ายลงทุน
209.23
4.81
2.30
6. ภาพรวมทุกส่วนราชการ 1,849,070.62
1,340407.94
72.49
งบรายจ่ายประจา
1,538,263.47
1,164,925.01
75.73
งบรายจ่ายลงทุน
310,807.15
175,482.93
56.46
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ปีงบประมาณ 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (วันที่ 30 มิถุนายน 2558)
3.3.6.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อสิ้ น สุ ด
ไตรมาสที่ 3 ประจาปีงบประมาณ 2558 เท่ากับ 6,294.06 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับจานวน
8,567.41 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 73.47 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่ กาหนดไว้ร้อยละ 76 อย่างไรก็ดี
กระทรวงฯ สามารถเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจาได้ 6,100.11 ล้านบาท หรือเท่ากับ ร้อยละ 79.60 ซึ่งสูง
กว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ 76 ส่วนงบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายไปได้เพียง193.95 ล้านบาท จาก
งบรายจ่ายลงทุน ที่ได้รับ จัดสรรจานวน 904.13 ล้านบาท หรือประมาณ ร้อยละ 21.45 ซึ่งต่ากว่า
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนที่กาหนดไว้ร้อยละ 7440
ทั้งนี้ สาเหตุห ลักคือกระทรวงฯ ยังไม่สามารถก่อหนี้ผู กพันงบรายจ่าย
ลงทุนในต่างประเทศหลายรายการ อาทิ ค่าจัดซื้อทาเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ วงเงิน 184
ล้านบาท ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทาเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส วงเงิน 100 ล้านบาท ค่าออกแบบ
ก่อสร้างที่ทาการคณะผู้แทนถาวร ณ กรุงจาการ์ตา วงเงิน 10 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาการ
สถานกงสุ ล ใหญ่ ณ เมื อ งปี นั ง วงเงิ น 31.16 ล้ า นบาท และค่ า ปรั บ ปรุ ง อาคารที่ ท าการ
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ วงเงิน 42.49 ล้านบาท เป็นต้น41 ทั้งนี้ กระทรวงฯ กาลังอยู่ระหว่าง
เรียนเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติผ่อนผันขยายเวลาก่อหนี้งบรายจ่ายลงทุนสาหรับรายการ
ดังกล่าวข้างต้น
อนึ่ง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในส่วนของกระทรวงการ
ต่ า งประเทศในปี ง บประมาณ 2556 42 ปี ง บประมาณ 2557 43 และถึ ง ณ สิ้ น ไตรมาสที่ 3 ปี
40 กรมบัญชีกลาง, เรื่องเดียวกัน.
41 กระทรวงการต่างประเทศ, ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการงบรายจ่ายลงทุนในต่างประเทศ, 30

มิถุนายน 2558.
42 กรมบัญชีกลาง, ข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์, 30 กันยายน 2556.
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งบประมาณ 255844 คาดว่าผลการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 กระทรวงการต่างประเทศก็
อาจยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากงบรายจ่ายลงทุนที่คาดว่า
จะมีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าร้อยละ 60 แม้มีความเป็นไปได้ที่กระทรวงการต่างประเทศอาจสามารถ
เบิกจ่ายงบรายจ่ายประจาได้ตามเป้าหมาย ซึ่งกาหนดไว้ที่ร้อยละ 96
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายของกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2556-2558
หน่วย: ล้านบาท
ปีงบประมาณ
งบรายจ่ายประจา งบรายจ่ายลงทุน รวมผลการเบิกจ่าย
2556
6,961.12
117.62
7,078.74
(สัดส่วนร้อยละการเบิกจ่าย
(95.22)
(20.81)
(89.88)
ต่องบที่ได้รับ)
2557
7,187.41
76.54
7,263.95
(สัดส่วนร้อยละการเบิกจ่าย
(95.84)
(6.80)
(84.23)
ต่องบที่ได้รับ)
2558 (สิ้นไตรมาส 3)
6,100.11
193.95
6,294.06
(สัดส่วนร้อยละการเบิกจ่าย
(79.60)
(21.45)
(73.47)
ต่องบที่ได้รับ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ2557 และปีงบประมาณ 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
3.4 การบริหารงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2556–2558
3.4.1 โครงสร้างการบริหารงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ
1) กระทรวงการต่างประเทศได้รวมงบประมาณของทุกกรมและสานัก รวมทั้งของ
สถานทูตสถานกงสุลไทยทั่วโลกไว้ที่สานักงานปลัดกระทรวงเป็น 1 หน่วยงบประมาณเท่านั้น ในขณะที่
ส่วนราชการอื่นๆ จะแยกกระบวนการจัดทาคาของบประมาณและการบริหารงบประมาณไว้ตามกรม
หรือ 1 กรมเท่ากับ 1 หน่วยงบประมาณ โดยเริ่มจากกระบวนการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งในอดีต
กระทรวงการต่างประเทศเคยดาเนินการแยกหน่วยงบประมาณไว้ตามกรมต่างๆ แต่ประสบปัญหาใน
การดาเนินการเนื่องจากบุค ลากรด้านการเงินการคลังมีไม่เพียงพอ และในที่สุดจึงมีความจาเป็นต้อง
รวมศู น ย์ ก ารบริ ห ารงบประมาณและการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณทั้ ง หมดกลั บ มาไว้ ที่ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงอีกครั้งหนึ่ง โดยมีสานักบริหารการคลังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการบริหาร
และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของทั้งกระทรวงฯ
43 กรมบัญชีกลาง, ข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์, 30 กันยายน 2557.
44 กรมบัญชีกลาง, ข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์, 30 มิถุนายน 2558.
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การที่กระทรวงการต่างประเทศรวมศูนย์งบประมาณไว้เพียงหน่วยงานเดียวที่
สานักงานปลัดกระทรวง มีข้อดีคือ ทาให้กระบวนการจัดทาคาของบประมาณมีความกระชับ และการ
ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี มีความคล่องตัวและไม่จาเป็นต้องใช้ระยะเวลามากในการชี้แจง ในขณะที่การบริหารจัดการ
งบประมาณของกระทรวงฯ ในภาพรวมภายหลังพระราชบัญญัติงบประมาณประกาศใช้แล้ว เป็นเรื่อง
ภายในของกระทรวงฯ ที่จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปตามกรมและสานักต่างๆ รวมทั้งการจัดส่ง
งบประมาณให้ ส ถานทู ตสถานกงสุ ลทั่วโลกซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ โครงสร้างการ
บริหารราชการของกระทรวงการต่างประเทศดังกล่าวเอื้อให้การบริหารงบประมาณของกระทรวงฯ มี
เอกภาพและมีความคล่องตัวในระดับหนึ่ง โดยในทุกๆ ปีงบประมาณ สานักบริหารการคลังจะเป็น
หน่วยงานหลักในการรวบรวมคาของบประมาณ และจัดสรรงบประมาณให้แก่กรมและสานักต่างๆ
รวมทั้งสถานทูตสถานกงสุลทั่วโลก โดยอิงข้อมูลผลการเบิกจ่ายที่ผ่านมา กอปรกับคาของบประมาณที่
หน่วยงานเสนอขอไว้ เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ ทุกกรมและสานัก รวมทั้งทุก
สถานทูตสถานกงสุ ลไทยทั่วโลกจะมีเ จ้าหน้าที่การคลังอย่างน้อย 1 คนปฏิบัติห น้าที่ด้านการคลั ง
ประจาอยู่ในทุกหน่วยงานดังกล่าวของกระทรวงฯ
2) กระทรวงการต่างประเทศมีโครงสร้างการรวมศูนย์งบประมาณไว้ที่สานักงาน
ปลัดกระทรวง โดยมีสานักบริหารการคลังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 50 คน และเป็นหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบดูแลด้านการบริหารและติดตาม
การเบิกจ่ายงบประมาณของทุกกรมและสานัก รวมทั้งของสถานทูตสถานกงสุลทั่วโลก ดังนั้น ในส่วน
ของการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการบริหารงบประมาณ
จึงมีความจาเป็นที่ต้องดาเนินการให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในกระทรวงฯ จานวนบุคลากรของสานัก
บริหารการคลังที่รับผิดชอบดูแลงานด้านการบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดจึงค่อนข้างไม่
เพี ยงพอต่อภารกิจ ที่มีอยู่ เป็ น จ านวนมาก และทวีความซับซ้อนตามภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ล ะ
ปี งบประมาณ อี ก ทั้ งยั งต้ อ งด าเนิ น การต่ างๆ เกี่ ยวกั บ เอกสารการรายงานข้อ มู ล ซึ่ งเกี่ ยวข้ องกั บ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดส่งให้สานักงบประมาณอีกด้วย
3) ในส่ ว นของงบรายจ่ายลงทุ น กระทรวงการต่างประเทศมี ส านั กจัด หาและ
บริหารทรัพย์สิน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบบริหารจัดการงบรายจ่ายลงทุน ได้แก่ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานทูตสถานกงสุลทั่วโลก ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพบว่า กระทรวงฯ ประสบปัญหาการเบิกจ่าย
งบรายจ่ายลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะรายการงบรายจ่ายลงทุนในต่างประเทศ อาทิ
งบซื้ออาคารที่ ทาการสถานทูตสถานกงสุ ล รวมทั้ งงบเพื่อการสร้างและปรับ ปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานทูตสถานกงสุล ตลอดจนงบประมาณสาหรับการซื้อ ซ่อมแซม และสร้างทาเนียบเอกอัครราชทูต
และบ้านพักกงสุลใหญ่ ซึ่งไม่สามารถเบิ กจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณและต้องเสนอเรื่องขอกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน อันเป็นสาเหตุสาคัญให้การเบิกจ่ายงบลงทุนและงบประมาณใน
ภาพรวมของกระทรวงการต่างประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่ากระบวนการจัดซื้อ รวมทั้งการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารต่างๆ ในต่างประเทศส่ วนใหญ่ ประสบปั ญ หาในการด าเนิน การ เนื่ อ งจากต้อ งเป็ น ไปตาม
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กฎหมายและระเบียบท้องถิ่นในพื้นที่ของแต่ละประเทศ อาทิ แบบแปลนก่อสร้างอาคารต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากทางการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มการก่อสร้าง การก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารจะต้องผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์ของชุมชนในพื้นที่ก่อนเริ่มดาเนินการก่อสร้าง การเริ่ม
ปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารต้องได้รับการอนุญาตจากทางการท้องถิ่นก่อนดาเนินการ หรือ
ภายหลังการก่อสร้างอาคารเสร็จจะต้องได้รับการอนุญาตการเข้าใช้อาคารจากทางการท้องถิ่นก่อน
เป็ น ต้ น ซึ่ ง กระบวนการดั ง กล่ า วส่ ว นใหญ่ อ าจต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาในการด าเนิ น การมากกว่ า 1
ปีงบประมาณ และแม้ว่ามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณจะกาหนดช่วงระยะเวลา
ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบรายจ่ายลงทุน เป็นรายไตรมาส แต่การดาเนินการ
บริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกระทรวงฯ โดยเฉพาะในต่างประเทศแทบไม่
สามารถที่จะดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการฯ เพราะติดขัดกระบวนการที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
ข้างต้น
3.4.2 การบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ
1) กระทรวงฯ ได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 โดย
กระทรวงฯ ได้จั ด ตั้งคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่ งมี รองปลั ดกระทรวง
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ ด้ านการบริ ห ารเป็ น ประธานคณะกรรมการฯ และมี เ อกอั ค รราชทู ต ประจ า
กระทรวงผู้ดูแลภารกิจของสานักบริหารการคลังเป็นรองประธานคณะกรรมการฯ และมีผู้อานวยการ
สานักบริหารการคลังเป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมรองอธิบดีทุกกรมและผู้อานวยการทุกสานัก
ในกระทรวงฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการได้จัดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1
ครั้ง เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกกรมและสานัก พร้อมร่วมพิจารณาในการแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการฯ ได้หยิบยกประเด็น
การดาเนิ นการมาตรการเพิ่มประสิทธิภ าพการใช้จ่ายงบประมาณ ขึ้นหารือในทุกการประชุ มเพื่อ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกับผู้แทนของทุกกรมและสานักที่เข้าร่วมการประชุม
2) สานักบริหารการคลังในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ ได้ดาเนินการเพิ่มเติมโดยจัดคณะให้คาปรึกษาโดยมีผู้อานวยการส่วนงบประมาณ
เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อไปพบหารือกับทุกกรมและสานัก โดยมีรองอธิบดี เลขานุการ
กรม ผู้ อ านวยการส านั ก และผู้ อ านวยการกองต่ า งๆ พร้ อ มเจ้ า หน้ าที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการบริ ห าร
งบประมาณร่วมพบหารือและพิจารณาแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตลอดจนร่วมกันพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในด้านงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่ง
การจัดคณะให้คาปรึกษาเพื่อพบหารือกับทุกกรมและสานัก ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกหน่วยงาน
เนื่องจากเป็นโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถซั กถามและทาความเข้าใจในการบริหารงบประมาณของ
หน่ ว ยงานได้ อย่ างทั่ ว ถึ ง ซึ่ งนั บ เป็ น อี ก กลไกหนึ่ งที่ กระทรวงฯ ได้ด าเนิ น การเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ รองรั บ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ
3) อย่างไรก็ดี การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงฯ ยังไม่เป็น ไป
ตามเป้าหมายของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากงบรายจ่ายลงทุนของ
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กระทรวงฯ เป็นรายการสาคัญที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายและฉุดผลการเบิกจ่ายในภาพรวม
ให้ต่าลง ในขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่ายประจา ได้แก่ งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน และ
งบรายจ่ ายอื่น ในภาพรวมสามารถเบิก จ่ายได้ ค่อนข้างสู งและใกล้ เคี ยงกับ เป้าหมายที่ กาหนดไว้
อย่างไรก็ดี โดยที่ร้อยละ 80-90 ของงบรายจ่ายลงทุนของกระทรวงฯ เป็นรายการงบรายจ่ายลงทุนใน
ต่างประเทศ ซึ่งประสบปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมใน
ต่างประเทศอันเนื่องมาจากกฎเกณฑ์และข้อระเบียบปฏิบัติท้องถิ่นของแต่ละประเทศดังกล่าวข้างต้น
จึงทาให้การเบิกจ่ายล่าช้าและส่วนใหญ่ไม่สามารถดาเนินการได้ภายในปีงบประมาณ ซึ่งส่งผลต่อการ
เบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนและงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงฯ

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 ระบบงบประมาณของไทยในปั จจุบัน เป็ นระบบมุ่งเน้นผลงานตามยุท ธศาสตร์
(Strategic Performance Based Budgeting–SPBB) โด ย ทุ ก ส่ ว น ราช ก ารต้ อ งเส น อ ค าข อ
งบประมาณล่วงหน้า 1 ปี พร้อมเสนอแผนและเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่ชัดเจน ตามกรอบ
ที่สานั กงบประมาณกาหนดไว้ในช่วงกระบวนการจัดทาคาของบประมาณ อย่างไรก็ดี ภายหลั งที่
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีประกาศใช้แล้ว หน่วยงานจานวนมากอาจประสบปัญหา
ในการบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบรายจ่ายลงทุนที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตามเป้าหมายภายในเวลาที่กาหนด สานักงบประมาณจึงได้พยายามผลักดันมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โดยกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในภาพรวม
และเป้ าหมายการเบิ กจ่ ายงบรายจ่ายลงทุ นให้ สู งขึ้น ทุกปี ทั้ งนี้ ลั กษณะส าคั ญ ที่ คล้ ายคลึ งกัน ใน
มาตรการฯ ส าหรั บ ทุก ปี งบประมาณ คื อการกาหนดเป้ าหมายการเบิ กจ่ายงบประมาณให้ สู งขึ้ น
ร่น ระยะเวลาการก่ อหนี้ ผู กพั น งบประมาณให้ เร็ว ขึ้น และหากไม่ส ามารถก่ อหนี้ ผู ก พั น ได้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนดให้ เร็ ว ขึ้ น ได้ ผลลั พ ธ์ คื อ จะต้ อ งเสนอขออนุ มั ติ จ ากรั ฐ มนตรี เจ้ า สั ง กั ด หรื อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อขอผ่อนผันในการดาเนินการต่อไป ซึ่งจากการศึกษาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงพบว่า
ส่วนราชการจานวนมากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามระยะเวลาที่กาหนดในมาตรการฯ โดยเฉพาะ
งบรายจ่ายลงทุน และจาเป็นต้องเสนอขออนุมัติผ่อนผันให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป เป็นเหตุ
ให้ต้องชะลอการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณในช่วงระหว่างที่กาลังยื่นขอผ่อนผันการดาเนินการในแต่ละ
ครั้ งด้ ว ย ซึ่ งมี ส่ ว นให้ ก ระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งต้ อ งทอดเวลาออกไป และส่ งผลให้ ก ารเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณล่าช้ายิ่งขึ้น
4.1.2 การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของภาครั ฐ ในช่ ว งที่ มี ก ารประกาศใช้ ม าตรการเพิ่ ม
ประสิทธิภ าพการใช้จ่ ายงบประมาณ ในช่วงปลายปี 2556 ปลายปี 2557 และในปี 2558 พบว่า
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ ส่วนใหญ่ยังมิได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ โดยเฉพาะ
งบรายจ่ า ยลงทุ น ของภาครั ฐ ยั ง คงต่ ากว่ า เป้ า หมาย แม้ ส านั ก งบป ระมาณและกรมบั ญ ชี ก ลาง
กระทรวงการคลั ง จะพยายามเร่ ง รั ด การใช้ ง บประมาณอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง ก าหนดเป็ น มติ
คณะรั ฐ มนตรีในวาระต่างๆ เพื่ อเร่งรัด ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการเร่งเบิ ก จ่ายงบประมาณด้ว ยแล้ ว ก็ต าม
อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ 2558 กรณีที่ส่วนราชการต่างๆ ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันงบรายจ่าย
ลงทุน ได้ภายในเวลาที่กาหนด คือวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ต้องยกเลิกการดาเนินการและส่งคืน
งบประมาณ รวมทั้งนาไปสู่การโอนงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ไปเป็นงบกลาง เพื่อนางบประมาณ
ไปดาเนินนโยบายเร่งด่วนสาคัญของรัฐบาลในการดาเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประเทศ ซึ่งส่งผล
ให้รัฐบาลสามารถมีงบประมาณ หรืองบกลางเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประเทศได้
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4.1.3 ผลการเบิ ก จ่ ายงบประมาณของกระทรวงการต่ างประเทศในภาพรวม ในช่ ว ง
ปีงบประมาณ 2556–2558 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศที่ไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ และต้องดาเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เนื่องจากการ
จัดซื้อที่ดิน อาคาร รวมทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในต่างประเทศ จาเป็นต้องผ่านกระบวนการ
ของทางการท้องถิ่น รวมทั้งติดขัดในข้อระเบียบและกฎหมายที่เ กี่ยวข้องของทางการในประเทศนั้นๆ
อาทิ แบบแปลนก่อสร้างอาคารต้องได้รับความเห็นชอบจากทางการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มการ
ก่อสร้าง การก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจะต้องผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์ของชุมชน
ในพื้ น ที่ ก่ อนเริ่ม ดาเนิ น การก่อสร้ าง การเริ่มปรับ ปรุงซ่ อมแซมและก่อ สร้างอาคารต้ องได้รับ การ
อนุญาตจากทางการท้องถิ่นก่อนดาเนินการ หรือภายหลังการก่อสร้างอาคารเสร็จจะต้องได้รับการ
อนุ ญ าตการเข้าใช้อาคารจากทางการท้องถิ่นก่อน เป็นต้น ซึ่งล้ วนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา
เป็นเหตุให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ รวมทั้งไม่สามารถดาเนินการ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณได้ ทาให้มีความ
จาเป็นต้องยื่นเรื่องขอผ่อนผันตามขั้นตอนต่างๆ ในมาตรการฯ ที่กาหนดไว้
ทั้ ง นี้ การเบิ ก จ่ า ยงบรายจ่ า ยลงทุ น ที่ ไ ม่ เป็ น ไปตามเป้ า หมายของกระทรวง
การต่างประเทศ ส่งผลให้คาของบประมาณรายการงบรายจ่ายลงทุนของกระทรวงฯ ในปีงบประมาณ
2559 ได้รับการปรับลดลงจากปี 2558 จานวน 680 ล้านบาท 45 โดยสานักงบประมาณได้ใช้เหตุผล
การเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกระทรวงฯ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นเงื่อนไขสาคัญในการปรับลด
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของกระทรวงฯ ในปีงบประมาณ 2559
อย่ างไรก็ ดี ในส่ ว นของงบรายจ่ ายประจ า กระทรวงการต่ างประเทศสามารถ
เบิกจ่ายได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ ทั้งในปีงบประมาณ 2556 และ 2557 รวมถึง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
ของปีงบประมาณ 2558 โดยมีผลการเบิกจ่ายที่ค่อนข้างเป็นไปตามเป้าหมาย
4.1.4 กระทรวงการต่างประเทศให้ ความส าคัญ กับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ความร่วมมือกับสานักงบประมาณและ
กรมบัญชีกลางในการกรอกข้อมูลแผนและผลการเบิกจ่ายอย่างครบถ้วนตามมาตรการฯ ที่กาหนดขึ้น
ทุกครั้งในทุกปีงบประมาณ นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ และได้จัดการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเป็นประจาทุกไตรมาส รวมทั้ง
จั ดคณะที่ ป รึก ษาไปเข้าพบหารื อกับ ผู้ บ ริห ารกรมและส านั กต่ างๆ เพื่ อ ให้ ข้ อมู ล คาแนะน า และ
แนวทางในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดสรรงบประมาณ
เพิ่ มเติ ม ให้ แ ต่ ล ะกรมและส านั ก ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานร้อ งของบประมาณเพิ่ ม เติม เนื่ อ งจากหลาย
หน่วยงานมีภารกิจเพิ่มมากขึ้นและเป็นภารกิจที่ไม่ได้อยู่ในแผนการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้น หรือประสบ
กรณีงบประมาณที่เคยได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ

45 ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 ในชั้นต้นของสานักงบประมาณ ก่อนเสนอเข้าที่ประชุม

คณะกรรมาธิการพิจารณาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2558 (มิถุนายน 2558)
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4.1.5 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ มีจุดประสงค์เพื่อเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ บนพื้นฐานของสมมุติฐานที่เชื่อว่าการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐจะมี
ส่ ว นส าคั ญ ในการสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ ทั้ งนี้ เมื่ อ พิ จารณาโครงสร้า ง
เศรษฐกิจของประเทศและโครงสร้างงบประมาณแผ่นดินพบว่า งบประมาณรายจ่ายประจาปีจะมี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และงบรายจ่ายลงทุน จะมี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือประมาณร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ในขณะที่ ง บรายจ่ า ยประจ าซึ่ ง มี สั ด ส่ ว นประมาณร้ อ ยละ 80 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยส่วนใหญ่เป็นรายการค่าใช้จ่ายที่กาหนดช่วงเวลาของการเบิกจ่ายไว้
ตลอดทั้งปีงบประมาณ46 ดังนั้น การเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเฉพาะงบรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการที่
มีสั ด ส่ ว นประมาณร้ อ ยละ 3 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ (GDP) หากสามารถด าเนิ น การ
เบิกจ่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็อาจเป็นกาลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ในระดับหนึ่ง
แม้อาจมิได้มีผลอย่างยิ่งยวด หรือมีนัยสาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การกาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ที่เป็นลักษณะ
ของการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการติดตามประเมินผลของการดาเนินการตาม
มาตรการฯ โดยหน่วยงานเจ้าภาพควรพิจารณาจัดทาแบบสอบถามให้ทุกส่วนราชการเป็นผู้ประเมิ น
ความส าเร็ จ พร้ อ มรั บ ฟั ง ความเห็ น และปั ญ หาอุ ป สรรคของทุ ก ส่ ว นราชการภายหลั งจากการ
ดาเนิน การตามมาตรการฯ เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาปรับเสริมมาตรการฯ ให้ ส ามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี หลังจากที่สานัก
งบประมาณได้ เสนอมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ายงบประมาณติ ด ต่ อ กั น มาเป็ น เวลา 3
ปีงบประมาณแล้ว ยังไม่ปรากฏว่า ได้มีการจัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมินผลสาเร็จ หรือขอทราบ
ความเห็นของส่วนราชการต่างๆ เพื่อมาปรับปรุงมาตรการฯ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแต่ประการใด
นอกจากการจัดประชุมเพื่ อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการตามมาตรการฯ ร่วมกับผู้แทน
ส่วนราชการต่างๆ ในบางโอกาส โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเชิญประชุมอย่างกระชั้นชิด และมีช่วง
ระยะเวลาการประชุมที่สั้น ไม่เพียงพอต่อการตอบข้อซักถามอย่างละเอียด
นอกจากนี้ ในการเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ส านั ก งบประมาณและ
กรมบัญชีกลางอาจจาเป็นต้องพิจารณาในประเด็นของการผ่อนปรนระเบียบวิธีปฏิบัติในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือ ระบบ E-auction และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระชับกระบวนการให้สั้นลง
ลดขั้นตอน และสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่การเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ เร็ ว ขึ้น และใกล้ เคี ย งกั บ เป้ าหมายที่ รัฐ บาลกาหนดไว้ได้ ทั้ งนี้ จากการศึ ก ษาผลการเบิ กจ่ ายงบ
รายจ่ายลงทุนใน 3 ปีงบประมาณที่ศึกษาในรายงานการศึกษานี้ พบว่า มาตรการฯ ยังไม่สามารถเพิ่ม
46 สานักงบประมาณ, เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจาปีงบประมาณ 2558, หน้า 5.
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ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนได้ในภาพรวม อย่างไรก็ดี หากมีการพิจารณาลดขั้นตอนกระบวนการ
การเบิ กจ่ ายงบรายจ่ ายลงทุน กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดซื้อจัดจ้างก็จาเป็น ที่
จะต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้ยังคงความโปร่งใส ยุติธรรม และมิให้เกิดช่องโหว่ที่จะนาไปสู่การ
ทุจริตซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อภาครัฐในภาพรวม
อนึ่ง จากผลการศึกษาพบว่า บางส่วนราชการที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
สู ง ตามเป้ า หมายเป็ น ล าดั บ ต้ น ๆ นั้ น มี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากภารกิ จ ของหน่ ว ยงานที่ ต้ อ งเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณตามพัน ธกรณี ที่กาหนดไว้อยู่แล้ว และการเบิ กจ่ายที่สูงนั้น มิได้เป็ นผลที่สื บเนื่องจาก
มาตรการเพิ่มประสิทธิภ าพการใช้จ่ายงบประมาณ ในขณะที่หน่วยงานราชการส่วนใหญ่และผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในภาพรวมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการฯ จึงควรที่จะได้มีการ
ประเมิน ผลส าเร็ จ ของมาตรการฯ และทบทวนความจาเป็ น โดยไม่จาเป็ นต้ องน ามาตรการฯ ใน
รูป แบบเดิมๆ ที่ไม่ป ระสบผลส าเร็จมาใช้อี ก ซึ่งคณะรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ที่มาจากการเลือกตั้งได้
ดาเนินการมาแล้ว ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2556 และเริ่มต้นปีงบประมาณ 255747
2) การที่หน่วยงานใดๆ จะกาหนดมาตรการใดมาตรการหนึ่งขึ้นมาเพื่อบังคับใช้กับ
ทุกส่วนราชการต่อไป ควรที่จะได้มีการประเมินความเป็นไปได้ที่มาตรการนั้นจะประสบความสาเร็จ
หรือหน่วยงานซึ่งเป็นผู้กาหนดมาตรการนั้นๆ ควรเป็นหน่วยงานตัวอย่าง หรือมีแบบอย่างความสาเร็จ
ในการดาเนิ นการเพื่อเป็นต้นแบบให้ห น่วยงานต่างๆ สามารถใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการให้
ประสบความสาเร็จเช่นเดียวกับหน่วยงานต้นแบบได้ ซึ่งจะทาให้หน่ว ยงานที่กาหนดมาตรการนั้นๆ
รวมถึงตัวมาตรการได้รับความเชื่อถือและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมสาหรับทุกส่วน
ราชการ
อย่ างไรก็ ดี โดยที่ ข ณะนี้ ส ถานการณ์ ก ารปกครองและการบริห ารราชการ
แผ่นดินยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์พิเศษ การดาเนินการในลักษณะเปิดกว้างและรับ ฟังข้อประเมิน
ข้อคิดเห็นอย่างรอบด้านจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงและพัฒ นา จึงอาจมีข้อจากัด
และอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถดาเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างรอบด้านในขณะนี้
3) กระทรวงการต่างประเทศเป็นเพียงส่วนราชการเดียวที่รวมหน่วยงบประมาณ
ทั้งหมดของทุกส่วนราชการภายในกระทรวงฯ ไว้ที่สานักงานปลัดกระทรวง ในขณะที่กระทรวงฯ มี
สานักงานในต่างประเทศ ได้แก่ สถานทูตสถานกงสุลครอบคลุมทั่วโลก ดังนั้น การบริหารงบประมาณ
ในรู ป แบบที่ เป็ น อยู่ จึงมีความจ าเป็น ต้องอาศัยบุคลากรที่ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริห าร และ
สามารถวางแผนการจั ดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มและสร้างบุคลากรทางด้าน
การเงินการคลังให้เพียงพอกับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณ
จึงมีความสาคัญ และควรเป็นนโยบายที่มีความต่อเนื่องทั้งในระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อเอื้อให้
มีการสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านการเงินการคลังของกระทรวงการต่างประเทศได้อย่าง
ยั่งยืน

47 กรมบัญชีกลาง, เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงหัวหน้าหน่วยงานเพื่อเร่งรัดดาเนินงานและการเบิกจ่าย
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4) นอกจากบุคลากรทางด้านการเงินการคลัง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศควรให้
ความสาคัญ เพิ่มขึ้น แล้ว พบว่าการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนในต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ ไม่ส ามารถ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย อาจสะท้อนให้เห็นถึงความจาเป็นที่กระทรวง
การต่างประเทศอาจต้องพิจารณาเพิ่มและสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดหาและ
บริหารทรัพย์สินในต่างประเทศอีกสาขาหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อที่จะสามารถดาเนินภารกิจได้อย่าง
เต็มที่ แทนการมอบหมายให้นักการทูตผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วงเวลาดังที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ กระทรวงฯ อาจพิจารณาความเป็นไปได้ในการ out source ภารกิจบางเรื่อง
ให้ ภ าคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญและช านาญงานในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารใน
ต่างประเทศให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยดาเนินการภายในกรอบการปฏิบัติงานเท่าที่ระเบียบราชการที่
เกี่ยวข้องจะเอื้ออานวย
5) สื บ เนื่ อ งจากประเด็ น บุ ค ลากรตามข้ อ 3) และ 4) ข้ า งต้ น กระทรวง
การต่างประเทศอาจมีความจาเป็นต้องเตรียมสร้างบุคลากรที่จะสามารถปฏิบัติงานภายในประเทศให้
ได้อย่างต่อเนื่ องด้วย ในลักษณะ home based เพื่อปฏิบัติงานด้านการบริห ารให้มีความต่อเนื่อง
พร้อมสร้างสมประสบการณ์องค์ความรู้ การพัฒนาการทางานในด้านการบริหาร รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วง เนื่องจากการมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในงานด้านบริหาร การแก้ไขปัญหา
และเข้าใจแนวทางการดาเนินงานด้านการบริหารอย่างถูกวิธี มีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหาร
กระทรวงฯ ในระยะยาวให้มีความต่อเนื่อง ซึ่งประเด็นขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการ
บริห ารของกระทรวงการต่างประเทศ กลายเป็นประเด็น ที่เป็น จุดอ่อนของกระทรวงฯ เนื่องจาก
บุคลากรทุกระดับที่มาปฏิบัติงานด้านงานบริหารของกระทรวงฯ ส่วนใหญ่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามา
ปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี ก่อนที่จะหมุนเวียนออกไปประจาการในต่างประเทศ
ดังนั้น โครงสร้างการบริหารบุคลากรในปัจจุบันของกระทรวงการต่างประเทศจึงอาจไม่เอื้อต่อการ
สร้างเสริ มความต่อเนื่ องในองค์ค วามรู้ด้านบริห ารของหน่ วยงาน หรือมี institutional memory
รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพในการบริหารงานให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
1) สาหรับในปีงบประมาณ 2558 ในกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับการ
ผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันสาหรับงบรายจ่ายลงทุนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2558 แล้ว ก็มีความจาเป็นที่
จะต้องเร่งรัดการดาเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด ซึ่งกระทรวงฯ สามารถชี้แจงข้อจากัด
ต่างๆ พร้อมเหตุผลสนับสนุนหากไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อเรียนเสนอ
ขออนุมัติผ่อนผันจากนายกรัฐมนตรีต่อไป อย่างไรก็ดี ในกรณีที่งบรายจ่ายลงทุนของกระทรวงฯ ซึ่งไม่
สามารถก่อหนี้ ผูกพันได้ภายในเวลาที่กาหนดถูกพับไป หรือมิได้รับการผ่อนผันจากนายกรัฐมนตรี
หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งย่อมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะเป็นผู้พิจารณา กระทรวงฯ ก็จาเป็นต้องยอมรับในผลที่เกิดขึ้น พร้อมดาเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบรายจ่ายลงทุนเท่าที่ได้รับการอนุมัติให้สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเวลาที่กาหนดต่อไป รวมทั้งเร่งรัด
การก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณก่อนหน้านี้ (ปีงบประมาณ 2555- 2557)

40
ซึ่งได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ จนถึงวั นที่ 30 กันยายน 2558 โดย
ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักของกระทรวงฯ ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ ได้พยายามติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน
อย่างเต็มที่แล้ว
2) ในกรณี ข องการเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ปี 2558 กระทรวงการ
ต่างประเทศยังคงมีความจาเป็นต้องจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปี 2558 ในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณปัจจุบันในโอกาสแรกต่อไป รวมทั้งอาจพิจารณาจัดการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ กลุ่มย่อย โดยเชิญเฉพาะผู้แทนของกรมหรือสานักที่อาจจะมีผล
การเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมากเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศควรเตรียมการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี 2559 ตามมาตรการเพิ่มประสิ ท ธิภ าพการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559 ซึ่งส านั ก
งบประมาณคงจะได้ เตรี ย มเสนอคณะรัฐ มนตรีเพื่ อ บั งคั บ ใช้ ในปี งบประมาณ 2559 ต่ อ ไป โดย
กระทรวงฯ สามารถที่จะเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
กระทรวงฯ รวมทั้งเตรียมจัดคณะที่ปรึกษาเพื่อเข้าพบหารือกับผู้บริหารของทุกกรมสานัก ดังเช่นที่ได้
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
3) ในส่ ว นการของเตรี ย มการเพื่ อ เร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบรายจ่ า ยลงทุ น
ทั้ งภายในประเทศและต่ างประเทศ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งภายในกระทรวงการต่ างประเทศ
ควรพิจารณาเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
และก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายงบลงทุนได้ทันทีในโอกาสแรกที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ประกาศใช้ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนได้เร็วขึ้น และใกล้เคียงกับเป้าหมายการ
เบิกจ่ายที่ทางการกาหนด
ทั้งนี้ จากข้อจากัดในการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกระทรวงฯ ที่ผ่านมา
และผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายในทุกปีงบประมาณตั้งแต่มีการเริ่มใช้
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการกาหนดระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันงบ
รายจ่ายลงทุน ที่กระชั้นมากขึ้น จึงมีความจาเป็นที่กระทรวงฯ ควรเตรียมการสาหรับกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างในส่วนของรายจ่ายงบลงทุน โดยเฉพาะสาหรับสถานทูตสถานกงสุลในต่างประเทศที่มี
รายการงบรายจ่ ายลงทุน ซึ่งควรเริ่มเตรียมการตั้งแต่ในงบประมาณอยู่ในชั้น การพิ จารณาคาขอ
งบประมาณ หรือภายหลังจากที่คาของบประมาณผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณา
คาของบประมาณแล้ ว โดยควรเตรีย มการให้ พ ร้อ มที่ จ ะลงนามในสั ญ ญาจัด ซื้ อ จั ด จ้าง และเมื่ อ
พระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณประกาศใช้ หน่ ว ยงานก็ ส ามารถที่ จ ะลงนามในสั ญ ญาฯ พร้ อ มเริ่ ม
กระบวนการก่ อหนี้ ผู กพั น ได้ในโอกาสแรก ดั งนั้ น การเตรียมความพร้อ มส าหรับ การเบิ ก จ่า ยงบ
รายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ในชั้น คาของบประมาณจึงเป็นสิ่งที่กระทรวงฯ ควรต้องดาเนินการเพื่อเร่งรัด
กระบวนการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน อันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณที่ต้องการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
4) กระทรวงการต่างประเทศต้องให้ความสาคัญต่อการเตรียมการในด้านการสรรหา
บุคลากรด้านการเงินการคลัง เพื่อรองรับภารกิจของกระทรวงฯ ในด้านการบริหารงบประมาณที่มี
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ความสาคัญเพิ่มมากขึ้น โดยเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจใน
ด้านนี้ รวมทั้งสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมทั้งในภารกิจด้านการเงินการคลัง และภารกิจการจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน โดยเฉพาะการจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ แทนการใช้วิธีผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ให้มาปฏิบัติภารกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ซึ่งเป็นวิธีการหลักที่ดาเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน
5) การด าเนิ น การตามมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
โดยเฉพาะการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบรายจ่ายลงทุนในต่างประเทศ
ภายใต้ข้อจากัดและเงื่อนไขของแต่ละประเทศที่สถานทูตสถานกงสุลตั้งอยู่ เป็นประเด็นที่กระทรวง
การต่างประเทศ จะต้องพยายามชี้แจงทาความเข้าใจอย่างต่อเนื่องต่อไปกับสานักงบประมาณ ใน
ฐานะหน่ วยงานที่จัดสรรงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในฐานะหน่วยงานที่
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ นวทางการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ทั้ งนี้ เพื่ อ ขอท าความตกลงผ่ อ นผั น ขยาย
ระยะเวลาการก่ อ หนี้ ผู ก พั น ข้ ามปี งบประมาณ หรื อ ขยายเวลาการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณออกไป
เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศเป็นเพียงส่วนราชการเดียวที่มีโครงสร้างภาพรวมของหน่วยงาน
แตกต่างจากส่วนราชการอื่นๆ ในประเทศ โดยมีภารกิจและสานักงานจานวนมากตั้งกระจายอยู่ทั่วโลก
แม้ว่าในทางหลักการแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจาเป็นต้องอยู่ภายใต้กรอบการดาเนินการตาม
มาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ ายงบประมาณที่ รัฐ บาลก าหนดขึ้ น ส าหรั บ ใช้ ป ฏิ บั ติ กั บ ทุ ก
ส่วนราชการในประเทศก็ตาม
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