
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล 
(Individual Study) 

 
 

โครงการพัฒนาตัวชี้วัด : การใช้จ่ายงบประมาณของ 
                  กรุงเทพมหานคร 

 
 

จัดท าโดย    นางสายชล    เพชรตระหง่าน 
 

ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ 
            กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 

            ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ ๑๕ 

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 



 2 

 
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล 

(Individual Study) 
 
 

โครงการพัฒนาตัวชี้วัด : การใช้จ่ายงบประมาณของ 
                  กรุงเทพมหานคร 

 
 

จัดท าโดย    นางสายชล    เพชรตระหง่าน 
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ 

           กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
           ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบรหิารมหานครระดับกลาง รุ่นที ่๑๕ 

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

รายงานน้ีเป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึ้กษา 
 

 
 
 



 3 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ผลการศึกษา “โครงการพัฒนาตัวชี้วัด:กรณีศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร” 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัด ส าหรับแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดกรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการตามมิติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 4 มิติ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 มิติที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 มิติที่ 2  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 มิติที่ 3  ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ 
 มิติที่ 4  ด้านการพัฒนาองค์การ 
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในส่วน
ของมิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมิน ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการใน
การใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ต้องรับผิดชอบการประเมินผล 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  
 1. ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เงินกันเหลื่อมปี เงินงบกลาง 
 2. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 
 การศึกษาโดยวิจัยจากเอกสาร (Document Research) และการศึกษาภาคสนาม โดยการจัดกิจกรรม
ติดตามประเมินผลเชิงรุก วิเคราะห์ข้อมูลโดยทฤษฎี 7s Mckenny ศึกษาจากสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน ทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายในและภายนอก โครงสร้างองค์กร การบริหารงานเชิงกลยุทธ์
ของหัวหน้าหน่วยงาน ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยที่ท าให้การบริหารจัดการงบประมาณ
ของหน่วยเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการ
น าเสนอแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี กรณีความส าเร็จของประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเกิดความยืดหยุ่นในการบริหารงบประมาณ
อย่างเป็นระบบ  
 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้เสนอผลงาน ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ได้รับทราบถึงประเด็นปัญหาของหน่วยงานในการบริหาร
จัดการงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน แตกต่างกันแล้วแต่กรณี สภาพแวดล้อมของสถานที่ ปัญหา
จากภายในและภายนอกหน่วยงาน ท าให้มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาตัวชี้วัด เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์
และสภาพแวดล้อมของหน่วยงานนั้น ๆ  เหมือนกับการที่จะตัดเสื้อผ้า หากไม่เหมาะสมกับคนใส่ ก็จะไม่มีความ
สง่างามอยู่เลย การที่เราสร้างตัวชีวัดขึ้นมาเพ่ือเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จของผลงาน แต่มิใช่สร้างมาเป็น
เครื่องมือจับผิดหน่วยงานกันเอง ดังนั้น เมื่อผู้เสนอผลงานได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารมหา
นครระดับกลาง และได้ศึกษาวิธีการการคิดเชิงกลยุทธ์ ได้มีแนวคิดในการที่จะพัฒนาตัวชี้วัดที่ส านักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ จึงศึกษาการจัดท าโครงการพัฒนาตัวชี้วัด : กรณีศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการดังกล่าว เกิดจากการประมวลปัญหาทั้งหมดของหน่วยงานที่เกิดข้ึนเป็นประจ า จน
เป็นสาเหตุให้หน่วยงานต้องส่งเรื่องมาอุทธรณ์เพ่ือมิให้น ามาคิดคะแนนตัวชี้วัด ซึ่งผู้น าเสนอผลงานเอง ก็
ตระหนักเสมอว่า เมื่อไม่ต้องการให้หน่วยงาน 
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อุทธรณ์ก็ต้องมีการพัฒนาตัวชี้วัดหรือปรับปรุง แก้ไขจากที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น หรือให้มีความยืดหยุ่นขึ้น และ
โครงการดังกล่าว จะประสบความส าเร็จเพียงใดนั้น ต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบจากหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกัน คือ 
 1. หน่วยงานต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการ
งบประมาณเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 
 2. หัวหน้าหน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการงบประมาณ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงาน ก าชับบุคลากรผู้ปฏิบัติ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 3. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครต้องไม่มุ่งหวังที่เงินรางวัลประจ าปี แต่ให้ตระหนักในหน้าที่ว่าต้อง
บริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 4. กรุงเทพมหานครต้องมีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนในการบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน และบูรณาการ
กันทั้งในเรื่องของ แผนงาน แผนเงิน และแผนคน 
 5. กรุงเทพมหานครควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด คิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์และปัญหาอย่างเป็นระบบ  
 ผู้น าเสนอผลงานก็มีความตั้งใจว่า จะน าโครงการดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม เพ่ือประโยชน์ของ
กรุงเทพมหานครต่อไป  
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 รายงานการศึกษาฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาและการให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก 
อาจารย์กฤติยา  สัจจรักษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่ปรึกษาปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้กรุณา 
ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ ในการค้นคว้า การเขียนและตรวจสอบแก้ไขรายงานการศึกษาฉบับนี้ตลอดมาและทุก
ขั้นตอน ท าให้รายงานการศึกษาฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่ส าคัญและส าเร็จลุล่วง เรียบร้อยสมบูรณ์ได้ด้วยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้ให้แก่ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรม
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร นักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 15 
 ขอขอบพระคุณ นางสาวสุวรรณี  ชัยจินดาสุต ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
นางสาวอ าไพ  สินสถาพรพงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักบริหาร นางสาวมาเรียม  โพธิ์เจริญ  นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ นายภูวดล  สายเสมา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ นางปิยวรรณ  จองวิวัฒสกุล นักทรัพยากร
บุคคลช านาญการ นายวาตะ บุณยเทพ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ นางสาวอัญชลี  ชมฉาย นักทรัพยากร
บุคคลปฏิบัติการ นายนราพันธ์  บรรจงแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางสาวมณีพรรณ  แก้วมณี     นัก
ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายธนพล  จันทสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตลอดจนคณะบุคลากร
ทางด้านการพัฒนาบุคลากรทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือด้านเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งท าให้รายงานฉบับนี้
สมบูรณ์ได้ในที่สุด 
 
 

     สายชล   เพชรตระหง่าน 
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โครงการ  การพัฒนาตัวชี้วัด : การใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
 
หลักการและเหตุผล 
 ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณตาม
กระบวนการงบประมาณ ประกอบด้วย การจัดเตรียม จัดท า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร  การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล    
การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผล ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของแผนงาน ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงิน และการ
ก าหนดทิศทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดท าแผนงบประมาณและแผนการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการด าเนินการ และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่ อง การปรับปรุงระบบ
งบประมาณและวิธีการจัดการงบประมาณ การรวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่ง
เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ตลอดจนจัดท าและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ ให้ค าปรึกษาและ
แนะน าเกี่ยวการงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนของ การจัดท างบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผล กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เป็นส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบโดยตรงในการติดตามผลการด าเนินงานตามงบประมาณของหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด 
เพ่ือกระตุ้นและเร่งรัดการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
กระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครจึง
มีความส าคัญ ส าหรับเป็นฐานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
 ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ได้น าหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงานเพ่ือ 
วัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทั้งภารกิจที่เป็น 
งานประจ า (Routine Job) และภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Job) โดยมีคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครเป็น 4 มิต ิดังนี้ 
     มิติที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ เป็นการประเมินการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล         
และหน่วยงานเจ้าภาพหลัก เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน 
     มิติที่ 2  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ เป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ในการใช้จ่ายงบประมาณ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในการจัดการ       
งบการเงินประจ าปี  ประเมินระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ซึ่งในมิติดังกล่าวมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมิน ประกอบด้วย ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส านักการคลัง และส านักงานตรวจสอบภายใน  
ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
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     มิติที่ 3  ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ เป็นลักษณะการประเมินผลคุณภาพการให้บริการ 
การพัฒนาการให้บริการ คุณภาพการปฏิบัติราชการส านักงานเขต หน่วยงานที่รับผิดชอบของการประเมินผล
ตามมิติดังกล่าว ประกอบด้วย คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร กองกลาง ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
     มิติที่ 4  ด้านการพัฒนาองค์กร เป็นการประเมินผลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร ราชการ 
ใสสะอาด หน่วยงานที่รับผิดชอบตามมิติดังกล่าว ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพ - 
มหานคร 
 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ในฐานะ
ส่วนราชการที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรุงเทพมหานคร 
รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร มิติที่ 2 มิติด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการในการใช้จ่ายงบประมาณ ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยประเมินผลจากความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินผล ความส าเร็จการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เงินกันเหลื่อมปี  และเงินงบกลาง และ 
ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ซึ่งตัวชี้วัดความส าเร็จของทั้งสองกลุ่มมีหลักเกณฑ์การ
ค านวณคะแนนส าหรับองค์ประกอบในการประเมินผล ดังนี้ 
 - ความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ1  เป็นการประเมินผลรายการ/โครงการที่ด าเนินการ
จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ หรือจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีการประมูลด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิคส์ (e- Auction) เงินกันเหลื่อมปี และเงินงบกลาง ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 8 ระดับ 
คะแนนสูงสุด เท่ากับ 7 คะแนน หากก่อหนี้ผูกพันได้ภายในก าหนดเป้าหมาย ร้อยละ 100 ได้คะแนนเต็ม เท่ากับ 
7 คะแนน แต่หากก่อหนี้ผูกพันงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต่ ากว่าร้อยละ 40 ได้คะแนน เท่ากับ 0 
คะแนน แต่ถ้าเป็นกรณีของการจัดจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ จะมีการถ่วงน้ าหนักคะแนน
ตามข้ันตอนของการด าเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น อยู่ในขั้นตอนของการจัดท าแบบประมาณราคา 
จะได้คะแนน เท่ากับ 0 คะแนน และถ้าอยู่ขั้นตอนแต่งคณะกรรมการก าหนดราคากลางแล้วเสร็จ ได้คะแนน 
เท่ากับ 1 คะแนน ฯลฯ เป็นต้น  
 - ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม2 เป็นการประเมินผลส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม ทั้ง 7 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอ่ืน และการเบิก
จ่ายเงินทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน เป็น 8 ระดับ คะแนนสูงสุด
เท่ากับ 7 คะแนน และคะแนนต่ าสุด เท่ากับ 0 คะแนน หากหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ 
ร้อยละ 90 ขึ้นไปของงบประมาณหลังปรับโอน จะได้คะแนน เท่ากับ 7 คะแนน และเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมได้ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณหลังปรับโอน จะได้คะแนน เท่ากับ 0 คะแนน  
 
1 

ความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน  หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่หน่วยงานสามารถด าเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญา 

2
ความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวม 7 หมวด

รายจ่าย ได้แก่ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณปัจจุบัน ตามที่
หน่วยงานยืนยันว่าสามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณปัจจุบัน 
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 จากหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวข้างต้น กลุ่มติดตามและประเมินผล ฯ ได้ก าหนดแนวทาง         
การด าเนินการเพ่ือให้หน่วยงานมีความยืนหยุ่นในการประเมินผลตัวชี้วัด โดยให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลการ
ด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา เพ่ือให้นักวิเคราะห์งบประมาณที่
รับผิดชอบติดตามและประเมินผลหน่วยงานไดต้รวจสอบข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของทุก
หน่วยงานผ่านระบบสารสนเทศ หากหน่วยงานได้ก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนแต่ละรายการ/โครงการแล้ว และมี
งบประมาณเหลือจ่ายหลังการก่อหนี้ผูกพันให้โอนเข้างบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็นทันที เพ่ือผู้บริหารกรุงเทพมหานครจะสามารถน างบประมาณเหลือจ่ายนั้นไปด าเนินการตามความจ าเป็น
ตามนโยบายด้านอื่น ๆ และการโอนเงินเหลือจ่ายดังกล่าวจะกลับเป็นประโยชน์  ต่อหน่วยงานผู้โอนเพราะเมื่อมี
การโอนออกจากระบบแล้ว จะท าให้ งบประมาณหลังปรับโอน3  ซึ่งเป็นตัวหารลดลงท าให้ร้อยละของผลงาน   
จะเพ่ิมขึ้น แต่ถ้าหากหน่วยงานโอนงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวไปตั้งรายการจ่ายใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ก็จะน ามาค านวณผลการก่อหนี้ผูกพันตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้วย และที่ส าคัญหากมีการโอน
งบประมาณประจ าปีให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ให้ประเมินผลตัวชี้วัดที่หน่วยงาน
ผู้รับโอน และในกรณีที่การก่อหนี้ผูกพันปรับปรุงจากงบกลางทุกประเภทเป็นงบกลางประเภทงบลงทุนที่ได้รับ
การจัดสรร4 ในปีงบประมาณ ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถด าเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ          
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในผลผลิตแหล่งท่องเที่ยว และบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่
ได้รับอนุมัติกันเงินงวดแล้วมาค านวณผลในการก่อหนี้ผูกพันเพ่ือขอรับเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณด้วย   
 ผู้น าเสนอผลงานและคณะทีมงานของกลุ่มติดตามและประเมินผล ฯ ได้พิจารณาผลการด าเนินงาน      
ที่ผ่านมา และได้วิเคราะห์ถึงสภาพ ปัจจัยที่เป็นปัญหาของการก าหนดหลัก เกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผล
ความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน  จากการประเมินผล ความส าเร็จการก่อ
หนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และความส าเร็จของการเบิกจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน ส าหรับใน
ส่วนของ ความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพันเงินกันเหลื่อมปีที่ได้รับอนุมัติ5 และเงินงบกลางที่ได้รับการจัดสรร6 
จะไม่มีปัญหามากนัก  จะเห็นได้จากขั้นตอนของการค านวณเกณฑ์การให้คะแนน หน่วยงานที่ไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ทันตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์จะไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินตัวชี้วัด ซึ่งเป็นสาเหตุให้หน่วยงานต้องท า
การอุทธรณ์เพ่ือขอยกเว้นมิให้น ามาเป็นฐานข้อมูลในการคิดตัวชี้วัด ประกอบกับ ส านักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการโครงการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณเชิงรุกของหน่วยงานที่มี
ผลการก่อหนี้และเบิกจ่ายต่ าในช่วงเดียวกับเวลาของปีที่ผ่านมา ท าให้ได้รับทราบถึงสภาพปัญหาทั้งที่มีผลกระทบ
จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัญหาหลักส่วนใหญ่ที่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ ได้สรุปประเด็นปัญหาไว้ 3 ประเด็น ดังนี้ 
 
 
  
 
3งบประมาณหลังปรับโอน  หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมงบเพิ่มเติม และที่มีงบเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลสมทบ) ทุกรายการ/โครงการที่ด าเนินการจัดซ้ือหรือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษ 
4 เงินเหลือจ่ายโอนเข้างบกลาง  หมายถึง งบประมาณเหลือจ่ายรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วภายในส้ินเดือนมีนาคม และได้โอนเข้างบกลางตั้งแต่วันที่ 
1-30 เมษายน 
5 เงินกันเหลื่อมปีที่ได้รับอนุมัติ  หมายถึง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีก่อน ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ (อ านาจผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร) ทุกหมวดรายจ่ายมาด าเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน 
6 งบกลางที่ได้รับจัดสรร  หมายถึง  งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณปัจจุบัน ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ 
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 1. ปัญหาจากการประมูลด้วยวิธีสอบราคาไม่มีผู้มายื่นซองประมูล ท าให้ต้องมีการประมูลหลายครั้ง     
ซึ่งก็ยังไม่มีผู้ประสงค์จะมายื่นซองประมูล ซึ่งมีผลมาจาก 
     1.1 ติดขัดการส่งมอบพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นเขตชั้นในมักเกิดปัญหา อุปสรรค เรื่องการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือ
วางวัสดุอุปกรณ์ หรือติดขัดในเรื่องของการใช้พ้ืนที่ของประชาชน ท าให้ไม่สะดวกต่อผู้รับจ้างในการด าเนินการ  
     1.2 สาเหตุจากปัจจัยทางการเมือง ในกรณีมีเหตุการณ์ทางการเมือง หรือกรณีที่เป็นงบประมาณของ
ฝ่ายบริหารที่ต้องการพัฒนาพ้ืนที่ ท าให้ผู้รับจ้างไม่ได้รับความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน 
     1.3 ปัญหาจากภัยธรรมชาติ กรณีเกิดฝนตกหนักน้ าท่วมขังเป็นเวลานาน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินการ เมื่อผู้รับจ้างรับทราบเงื่อนไข จึงไม่ประสงค์ท่ีจะมายื่นซองประมูล 
 2. ปัญหาเชิงบริหารจัดการ ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยที่เกิดจากหน่วยงานเองและหน่วยงานที่สนับสนุน เช่น 
ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ส านักการคลัง ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร กรณีดังนี้ 
     2.1 ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครอนุมัติเงินประจ างวดล่าช้า เนื่องจากต้องส่งเรื่องกลับคืน
หน่วยงานกรณีท่ีหน่วยงานส่งเอกสารมาไม่ครบ ท าให้เอกสารไม่เพียงพอต่อการประกอบการพิจารณาอนุมัติเงิน
ประจ างวด 
     2.2 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ส านักการคลัง ตอบข้อหารือซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการวิเคราะห์
ทางระเบียบที่ซับซ้อน ท าให้เกิดความล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้ทันตามก าหนดเวลา 
     2.3 กรณีต้องส่งเรื่องให้ส านักงานกฎหมายและคดี ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาในสาระของ
การตีความทางกฎหมาย ซึ่งต้องใช้กระบวนการตีความตามหลักของกฎหมายเพ่ือมิให้เกิดความผิดพลาดและ
ผลเสียหายต่อกรุงเทพมหานคร มีความล่าช้า เนื่องจากส านักงานกฎหมายและคดี มีเรื่องที่ต้องพิจารณาตีความ
เป็นจ านวนมาก ประกอบกับ หน่วยงานไม่มีความกระตือรือร้นในการติดตามเรื่องเพ่ือด าเนินการ ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามก าหนดเวลา 
     2.4 ความไม่เสมอภาคในการปฎิบัติงาน อันเกิดจากสาเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจ เนื่องจากประเด็นของ
หน่วยงานที่เสนอการอุทธรณ์เพ่ือขอยกเว้นไม่น า รายการ/ โครงการ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันมาเป็นตัว
ค านวณคะแนน เพ่ือประเมินผลตัวชี้วัด ซึ่งการได้รับอุทธรณ์นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการประสานงานของแต่ละ
หน่วยงานกับผู้ประเมิน กรณีดังกล่าวอยู่นอกเหนือหน้าที่ของส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประกอบกับ 
การได้รับอุทธรณ์บางกรณีเกิดการร้องเรียน จนเป็นสาเหตุให้ต้องทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติงานใหม ่
     2.5 หัวหน้าหน่วยงานไม่ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการงบประมาณ  เนื่องจากไม่มีการเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน  และขาดความเข้าใจที่ชัดเจนในระบบของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
     2.6 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่ได้ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิธีการงบประมาณ 
และวิธีด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 
     2.7 การประสานงานระหว่างบุคลากรในหน่วยงานเอง และบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนยังไม่
เป็นระบบ          
 3. ปัญหาจากกรอบภารกิจที่แต่ละหน่วยงานได้รับ ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณรายจ่ายในส่วนของหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ปัจจุบันได้ก าหนดโครงสร้างกรอบภารกิจแยกตามลักษณะงานด้านกายภาพและ
ภารกิจงานด้านสังคม  แต่เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลใช้เกณฑ์การค านวณในลักษณะเดียวกันจึงไม่
ยุติธรรมกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มากกว่า เนื่องจากลักษณะงาน
ที่เป็นกายภาพ จะเป็นลักษณะงานรายการ / โครงการ ใหญ่ที่มีขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ซับซ้อน
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และยากกว่า รายการ / โครงการ ที่เป็นลักษณะงานด้านสังคม ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่มีภารกิจงานด้านกายภาพ
ได้ขอให้มีการทบทวนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ให้
สอดคล้องกับลักษณะงาน หากยังไม่มีการด าเนินการในส่วนนี้ หน่วยงานดังกล่าวไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับเกณฑ์การ
ประเมินผลตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  และไม่มีประสงค์ที่จะขอยื่นผลคะแนนเพ่ือประกอบการ
ขอรับเงินรางวัลประจ าปี คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร  จึงได้เสนอให้ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร  ทบทวนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ในรูปแบบใหม่เพ่ือให้เกิดความยืนหยุ่นกับหน่วยงาน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการฟ้องร้องได้ในภายหลัง 
 จากสาเหตุข้างต้นท าให้หน่วยงานส่วนใหญ่ประสบปัญหาของการก่อหนี้ไม่ทัน หรือหากก่อหนี้ผูกพันทัน
ภายในปีงบประมาณ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายในภาพรวมได้หมด ท าให้ต้องมีการเบิกจ่ายเกินปีงบประมาณนั้น ๆ 
เป็นเหตุให้ส่งผลกระทบถึงการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมด้วย ดังนั้น กลุ่มงานติดตามและประเมินผลฯ      
ในฐานะส่วนราชการที่ท าหน้าที่ก ากับ ดูแล ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เงินกันเหลื่อมปี  และเงิน
งบกลางของทุกหน่วยงานและตัวชี้วัดความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร  ได้ทบทวนและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
งบประมาณของหน่วยงานที่มีภารกิจแตกต่างกัน สภาพพ้ืนที่ต่างกันทั้งในด้าน  ตลอดจนสภาพปัญหาของปัจจัย  
ที่มีผลกระทบในแต่ละหน่วยงานซึ่งแตกต่างกัน อีกทั้งกรุงเทพมหานครจ าเป็นต้องมีมาตรฐานของตัวชี้วัดที่
สามารถวัดความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณและสอดคล้องกับการน าระบบของ
นวัตกรรมในรูปแบบอ่ืนมาบริหารจัดการกรุงเทพมหานครซึ่งหมายถึงการบูรณาการในเชิงของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครในมิติด้านอ่ืน ๆ ด้วย 
 นอกจากนั้นกรุงเทพมหานครซ่ึงมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะส่งมอบให้ประชาชนในฐานะของเมืองหลวง  
มีภารกิจตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดรวมทั้งภารกิจถ่ายโอนจากรัฐบาล งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือ
จัดบริการสาธารณะมีทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครเอง  และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  การประเมินผลการใช้
จ่ายเงินต้องวัดถึงความคุ้มค่า  ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  จึงจ าเป็นต้องมีมาตรฐานการก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานตามภารกิจหลักของ
กรุงเทพมหานครที่แต่ละหน่วยงานได้รับมอบหมาย  และสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของหน่วยงานที่ได้
ก าหนดไว้เพ่ือขอจัดสรรงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  ถึงแม้ว่าในปัจจุบันส านักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครได้ก าหนดหลักเกณฑ์การตัวชี้วัดผลส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครไว้
แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถครอบคลุมได้ตามกลุ่มภารกิจ  ซึ่งตัวชี้วัดที่คณะกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ในส่วนที่ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครรับผิดชอบนั้น ยังต้อง
มีการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับภารกิจและสภาพพ้ืนที่ โดยเน้นเฉพาะ “ตัวชี้วัดความส าเร็จของการก่อ
หนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”และ “ตัวชี้วัดความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม” เพราะ
ในบริบทของงานประจ าที่เกี่ยวข้องด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ เป็นงานประจ า (Routine Job) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการปฏิบัติราชการ กระท าได้เพียง การวัดความคุ้มค่าและความส าเร็จในการในจ่าย
งบประมาณเท่านั้น ดังนั้น สิ่งที่ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีความตั้งใจมาโดยตลอดในการที่จะแจ้งให้
หน่วยงานจัดท าแผนการด าเนินงานหรือแผนการใช้จ่ายเงิน ทั้งนี้ การที่จะวัดความส าเร็จของงานได้ว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์เพียงใดนั้น ต้องข้ึนอยู่กับแผนฯ ที่หน่วยงานจัดท าเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ หรือเพ่ือบริหารจัดการ
งบประมาณ ดังค าที่ว่า “ ถ้าแผนดี ผลก็ออกมาชัดเจน” แต่ที่ผ่านมาหน่วยงานหรือแม้แต่ส านักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครเองยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับแผนการด าเนินงานหรือแผนการใช้จ่ายเงินแต่อย่างใด การ
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ประเมินผลความส าเร็จของงานก็ใช้วิธีการตรวจสอบดูจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(MIS 2) และหากระบบ
สารสนเทศขัดข้อง ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ให้หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณไว้ที่หน่วยงาน พร้อมให้ผู้ประเมินผลตรวจสอบหรือขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการวิเคราะห์และประเมินผล  
 การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครมี
มาตรฐานที่สามารถตรงตามเป้าประสงค์ของตัวชี้วัดผลการส าเร็จของการปฏิบัติราชการและมีความเป็นธรรม จึง
มีแนวคิดในการพัฒนาตัวช้ีวัดความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยงาน
ได้มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการตามสภาพปัญหาของพื้นที่และปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ตลอดจนเกิดความยุติธรรมของหน่วยงานที่มีภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม
อ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการงบประมาณของ
กรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดผลผลิตและบริการส่งมอบให้กับประชาชนเกิดความคุ้มค่าอย่างสูงสุด และที่
ส าคัญเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจอันดีของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในการที่จะได้รับเงินรางวัลเพ่ือเป็น
แรงจูงใจในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ ประกอบกับการที่กรุงเทพมหานครต้องการ
วัดความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีความคุ้มค่า (Economy) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และเกิด
ประสิทธิผล (Effectiveness) อย่างสมบูรณ์ ควรมีเครื่องมือวัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม หรือตัวชี้วัดผลส าเร็จ
ของงาน (Key Performance Indicators) : KPI  
 
วัตถุประสงค ์
 จากหลักการและเหตุผล ที่ได้สรุปสภาพปัญหาการประเมินผลส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาหลักเกี่ยวกับ ความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึ่งปัญหา
ส่วนจัดท าใหญมี่สาเหตุมาจากกรอบภารกิจของหน่วยงาน สภาพพ้ืนที่ หรือตัวบุคลากรของหน่วยงาน ดังนั้น  
การโครงการพัฒนาตัวชี้วัด: การใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร จึงมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
 1.  เพ่ือปรับปรุงตัวชี้วัดผลส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครส าหรับเป็นเครื่องมือ
ในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครได้อย่างเป็นมาตรฐานตามกรอบภารกิจ
ของหน่วยงาน ทีม่ีความแตกต่างกันตามโครงสร้างภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือการบริการประชาชน หรือ 
งบประมาณท่ีได้รับตามกรอบภารกิจด้านกายภาพ และด้านสังคม  
 2.  เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานจัดท าแผนการด าเนินงานทั้งในส่วนของรายจ่ายประจ าขั้นพ้ืนฐาน 
รายจ่ายด้านยุทธศาสตร์ และงบลงทุน ส าหรับเป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
การบริหารงบประมาณ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 3.  เพ่ือพัฒนามาตรฐานของตัวชี้วัดที่เป็นไปตามหลักของการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในระดับ
ของกรอบภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และงบลงทุน ที่สามารถวัดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณที่
เป็นรายจ่ายประจ าได้อย่างขัดเจน 
 4.  เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีมาตรฐานตัวชี้วัดผลส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณที่สามารถรองรับ
ระบบงบประมาณในลักษณะของการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่สามารถแสดงผลผลิต และผลลัพธ์ได้
ในอนาคต 
 5. เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและความยุติธรรมในการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร  
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เป้าหมาย 
 ศึกษา วิเคราะห์ตัวชี้วัดผลส าเร็จการใช้จ่ายงบประมาณ กรณี “ความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” และ “ความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม” ในแผนการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณควบคู่กับสภาพปัญหาที่ระบุไว้ใน
หลักการเหตุผล โดยใช้ทฤษฎีของ “Mckinney 7-S Framework” และวิเคราะห์จากสภาพปัญหา การบันทึก
ข้อมูลในระบบ MIS 2 เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาตัวชี้วัดให้มีมาตรฐานและมีความยืดหยุ่นตามภารกิจและสภาพ
พ้ืนที่ของหน่วยงาน พร้อมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานจัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ส าหรับเป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณ และติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่หน่วยงาน
ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ทั้งนี้ เป้าหมายของการจัดท าโครงการพัฒนาตัวชี้วัด : 
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงตัวชี้วัดผลส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้เป็นไปตามกรอบภารกิจและ
ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและภายนอก ภายในปีงบประมาณ 
2559 โดยการพัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนให้มีความเสมอภาคและยุติธรรม รวมทั้ง
ความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความส าเร็ จของ
การใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2. จัดท าองคค์วามรู้แก่หน่วยงานเพื่อจัดท าแผนการด าเนิน/แผนการใช้จ่ายเงินที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ของการประเมินผลความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะแสดงถึงความมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน โดยในแผนการด าเนินงานสามารถอธิบายได้ถึงกระบวนการด าเนินงาน
(Input) เช่น การใช้ทรัพยากร เช่น คน เวลา วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการท างาน (Peocess) ผลผลิตและบริการที่
ได้เพ่ือส่งมอบให้ประชาชน (Output) และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (Outcome) 
 3. จัดท ามาตรฐานตัวชี้วัดตามกรอบภารกิจรายจ่ายประจ าขั้นพ้ืนฐาน กรอบภารกิจยุทธศาสตร์ และ 
งบลงทุน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารจัดการงบประมาณ โดยการก าหนดกรอบภารกิจตามอ านาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานครที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 และ พระราชก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542) 
โดยการจัดสรรเงินลงตามภารกิจรายจ่ายประจ าขั้นพ้ืนฐาน ภารกิจที่เป็นงานเชิงยุทธศาสตร์ และงบลงทุน และ
ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลตามกรอบภารกิจดังกล่าว เพ่ือเป็นฐานส าหรับการวิเคราะห์จัดสรรงบประมาณให้
ในปีถัดไป 
 4. จัดท ามาตรฐานตัวชี้วัดความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างเสมอภาค
และมีความยุติธรรม โดยค านึงถึงองค์ประกอบหลักของแต่ละหน่วยงาน และภารกิจที่หน่วยงานได้รับตาม
โครงสร้างอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย 
 จากขอบเขตการจัดท าโครงการ พัฒนาตัวชี้วัด : การใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร มี
เป้าหมายเพ่ือต้องการให้การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณมีมาตรฐานที่เป็นสามารถวัดความคุ้มค่าของเงิน 
อันเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือประชาชนของกรุงเทพมหานคร 
และเกิดความยืดหยุ่นทั้งในส่วนของผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน 
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ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ 
 การบริหารจัดการงบประมาณ คือหัวใจของการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครในองค์รวม ซึ่งการที่จะ
บริหารจัดการงบประมาณให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงแล้ว จะต้องมีปัจจัยหลักซึ่ง
น ามาแห่งความส าเร็จของการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างจริงจัง ประกอบด้วย 
 1. หัวหน้าหน่วยงานต้องประเมินศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรตามสภาพความเป็นจริงของแต่ละ
บุคคลว่ามีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณเพียงใด  
 2. หัวหน้าหน่วยงานต้องเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ ติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในทุกเดือน และรายไตรมาส และก าชับให้เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกผลการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบสารสนเทศเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 3. หน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นปัจจุบัน
และตรวจสอบรายละเอียดของการใช้จ่ายงบประมาณทุกรายเดือนและรายไตรมาส รวมทั้งปฏิบัติตามแนว
ทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างเคร่งครัด 
 4. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลต้องให้ความรู้ ความเข้าใจกับการจัดท าแผนแม่บทเกี่ยวกับกับ
บริหารการเงิน การคลัง การงบประมาณ อย่างเป็นองค์รวม 
 5. กลุ่มงานแผนงานและมาตรฐานงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ส านักงบประมาณ -
กรุงเทพมหานคร ต้องสนับสนุนการจัดท าแผนการด าเนินงาน หรือแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพ่ือ
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเป็นฐานข้อมูลส าหรับการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้ 
 
แผนปฏิบัติการ Action Plan 
 การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งเพ่ือการวัดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครว่าเกิดประสิทธิภาพเพียงใด ถึงแม้ว่า
เป็นการวัดเพียงการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันตามก าหนดเวลาที่ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ก าหนดไว้
เป็นรายเดือน รายไตรมาส แล้วแต่กรณี แต่เครื่องมือดังกล่าวก็ไม่สามารถวัดประสิทธิผลของการใช้จ่าย
งบประมาณได้ ซึ่งในประเด็นดังกล่าว ผู้น าเสนอผลงานและทีมงานของกลุ่มงานติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็น
กลุ่มงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตระหนักเป็นส าคัญว่า หากกรุงเทพมหานครต้องการวัดประสิทธิผลของการใช้จ่าย 
งบประมาณเพ่ือการจัดบริการสาธารณะ จ าเป็นต้องพัฒนาหรือปรับปรุงตัวชี้วัดผลส าเร็จการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและภารกิจที่เป็นอ านาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวมีขั้นตอนที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลา ข้อมูล 
สถิติเชิงเปรียบเทียบ ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานจากหน่วยงาน หรือแม้แต่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
หัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งผู้น าเสนอผลงานได้สรุปประเด็นปัญหา ดังนี้ 
 1. ปัญหาจากการประมูลด้วยวิธีสอบราคาไม่มีผู้มายื่นซองประมูล ท าให้ต้องมีการประมูลหลายครั้ง     
ซึ่งก็ยังไม่มีผู้ประสงค์จะมายื่นซองประมูล ซึ่งมีผลมาจาก 
     1.1 ติดขัดการส่งมอบพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นเขตชั้นในมักเกิดปัญหา อุปสรรค เรื่องการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือ
วางวัสดุอุปกรณ์ หรือติดขัดในเรื่องของการใช้พ้ืนที่ของประชาชน ท าให้ไม่สะดวกต่อผู้รับจ้างในการด าเนินการ  
     1.2 สาเหตุจากปัจจัยทางการเมือง ในกรณีมีเหตุการณ์ทางการเมือง หรือกรณีที่เป็นงบประมาณของ
ฝ่ายบริหารที่ต้องการพัฒนาพ้ืนที่ ท าให้ผู้รับจ้างไม่ได้รับความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน 
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     1.3 ปัญหาจากภัยธรรมชาติ กรณีเกิดฝนตกหนักน้ าท่วมขังเป็นเวลานาน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินการ เมื่อผู้รับจ้างรับทราบเงื่อนไข จึงไม่ประสงค์ท่ีจะมายื่นซองประมูล 
 2. ปัญหาเชิงบริหารจัดการ ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยที่เกิดจากหน่วยงานเองและหน่วยงานที่สนับสนุน เช่น 
ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ส านักการคลัง ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร กรณีดังนี้ 
     2.1 ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครอนุมัติเงินประจ างวดล่าช้า เนื่องจากต้องส่งเรื่องกลับคืน
หน่วยงานกรณีท่ีหน่วยงานส่งเอกสารมาไม่ครบ ท าให้เอกสารไม่เพียงพอต่อการประกอบการพิจารณาอนุมัติเงิน
ประจ างวด 
     2.2 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ส านักการคลัง ตอบข้อหารือซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการวิเคราะห์
ทางระเบียบที่ซับซ้อน ท าให้เกิดความล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้ทันตามก าหนดเวลา 
     2.3 กรณีต้องส่งเรื่องให้ส านักงานกฎหมายและคดี ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาในสาระของ
การตีความทางกฎหมาย ซึ่งต้องใช้กระบวนการตีความตามหลักของกฎหมายเพ่ือมิให้เกิดความผิดพลาดและ
ผลเสียหายต่อกรุงเทพมหานคร มีความล่าช้า เนื่องจากส านักงานกฎหมายและคดี มีเรื่องที่ต้องพิจารณาตีความ
เป็นจ านวนมาก ประกอบกับ หน่วยงานไม่มีความกระตือรือร้นในการติดตามเรื่องเพ่ือด าเนินการ ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามก าหนดเวลา 
     2.4 ความไม่เสมอภาคในการปฎิบัติงาน อันเกิดจากสาเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจ เนื่องจากประเด็นของ
หน่วยงานที่เสนอการอุทธรณ์เพ่ือขอยกเว้นไม่น า รายการ/ โครงการ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันมาเป็นตัว
ค านวณคะแนน เพ่ือประเมินผลตัวชี้วัด ซึ่งการได้รับอุทธรณ์นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการประสานงานของแต่ละ
หน่วยงานกับผู้ประเมิน กรณีดังกล่าวอยู่นอกเหนือหน้าที่ของส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประกอบกับ 
การได้รับอุทธรณ์บางกรณีเกิดการร้องเรียน จนเป็นสาเหตุให้ต้องทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติงานใหม่ 
     2.5 หัวหน้าหน่วยงานไม่ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการงบประมาณ  เนื่องจากไม่มีการเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน  และขาดความเข้าใจที่ชัดเจนในระบบของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
     2.6 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่ได้ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิธีการงบประมาณ 
และวิธีด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 
     2.7 การประสานงานระหว่างบุคลากรในหน่วยงานเอง และบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนยังไม่
เป็นระบบ          
 3. ปัญหาจากภารกิจที่แต่ละหน่วยงานได้รับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบประมาณรายจ่ายในส่วนของหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การคิดในลักษณะเดียวกัน จึงเป็นการไม่ยุติธรรมกับหน่วยงาน 
ที่ได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มากกว่าหน่วยงานที่ได้รับไม่มาก 
 จากหลักการและเหตุผล ผู้น าเสนอผลงานได้น าประเด็นของปัญหาที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพ่ือ
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือที่หน่วยงานจะสามารถด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณ
ได้อย่างคุ้มค่า ภายใต้ตัวชี้วัดที่เป็นกรอบในการปฏิบัติให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่า อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งการวิเคราะห์ก าหนดแนวทางจะใช้ฐานข้อมูลของประเด็นปัญหา ทฤษฎีการ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT) และทฤษฎีของ “Mckinney 7-S Framework” ซึ่งผู้น า
เสนอผลงานจะสรุปขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1  การ สรุป และรวบรวมประเด็นปัญหา 
 กลุ่มติดตามและประเมินผล รับผิดชอบ ดูแลเรื่องการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน โดยนักวิเคราะห์งบประมาณจะมีภารกิจหน้าที่ก ากับ และดูแลเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานเป็นประจ าทุกรายเดือน และรายไตรมาส และเมื่อถึงช่วงของการประเมินตัวชี้วัดผลส า เร็จของการใช้
จ่ายงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานครก าหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ควบคุม ก ากับ ดูแลติดตามประเมินผลตัวชี้วัดฯ ดังกล่าว ได้สรุปและ
รวบรวมประเด็นปัญหาของหน่วยงาน เพ่ือน าเข้าที่ประชุมของทีมงานกลุ่มติดตามและประเมินผล เพ่ือสรุป
น าเสนอคณะผู้บริหารส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาเป็นกรณี  ๆ ไป ซึ่งผู้น าเสนอและทีมงาน 
ได้น าเรียนผู้บริหารส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพ่ือแต่งตั้งคณะท างาน โดยมีผู้อ านวยการส านัก  -
งบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นประธาน พิจารณาประเด็นปัญหาร่วมกัน และก าหนดแนวทางในการปรับแก้ไข
หรือจัดท ากลยุทธ์เพื่อลดปัญหาดังกล่าว  
 อย่างไรก็ตามปัญหาข้างต้น เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี และอาจเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากหน่วยงานยังไม่
สามารถควบคุมปัจจัยหรือแก้ไขสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ ผู้น าเสนอผลงาน จึงได้หารือร่วมกับคณะทีมงานของกลุ่มงาน
ติดตามและประเมินผล ในการพิจารณาแนวทาง เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมและหน่วยงานไม่ต้องขอยกเว้นรายการ
ที่มีปัญหา และไมต่้องน ามาค านวณเป็นตัวชี้วัด ซึ่งได้ข้อสรุปที่ตรงกันว่า ต้องพัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จของการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเฉพาะบางตัวชี้วัด ตามที่ปรากฏไว้ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ผู้น าเสนอผลงานและทีมงาน ได้มีมติเห็นตรงกันว่าปัญหาที่
ได้รับมาเป็นข้อมูลทางเอกสารที่หน่วยงานน าเสนอเป็นฐานเพ่ือขอยกเว้นการไม่น ามาคิดเป็นเงินรางวัลประจ าปี
เท่านั้น ถ้าในทางปฏิบัติเพ่ือต้องการสืบค้นข้อเท็จจริงเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน
ประจ าที่ถือปฏิบัติอยู่แล้ว ให้ดีขึ้นและเกิดความมีคุณค่า จะต้องลงไปปฏิบัติงานเชิงรุก เพ่ือเร่งรัดการติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประเมินผลประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
เป็นความจริง ส าหรับน ามาวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และน ามาเป็นแนวทางการพัฒนางานประจ าต่อไป โดยผู้น า
เสนอผลงานได้วางแผนการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 2 ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายหรือหน่วยงานที่ประสบปัญหาที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี ตามตัวชี้วัดที่ส านักงบประมาณกรุงเทพ - 
มหานครรับผิดชอบ 
 2. จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างนักวิเคราะห์งบประมาณของกลุ่มติดตามและประเมินผล และ
นักวิเคราะห์งบประมาณที่รับผิดชอบด้านการบริหารงบประมาณจากกองวิเคราะห์งบประมาณ 1-4 ผู้แทน 
จากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้แทน 
จากส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือระดมสมองร่วมกันทั้งในเชิงของการบริหาร
งบประมาณและการติดตามประเมินผล เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในเบื้องต้น 
 3. สรุปและประมวลผลที่ ได้จากการระดมสมอง น า เสนอคณะผู้บริหารส านักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครเพ่ือทราบและพิจารณา อนุมัติ ในล าดับของขั้นตอนต่อไป 
 4. ด าเนินการเชิงรุกเพ่ือติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือทราบข้อมูล
เชิงลึกของปัญหา โดยมีแนวทางการด าเนินงาน คือ: 
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  4.1 จัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในเชิงรุก 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเร่งรัด ติดตาม ประเมินผล รับทราบปัญหาและกระบวนการด าเนินการตามวิธีการของการ
จัดซื้อจัดจ้าง และให้ค าปรึกษา แนะน าแก่หน่วยงาน 
  4.2 เสนอและขออนุมัติกิจกรรมแผนการด าเนินงานตามตารางวัน และเวลาที่ก าหนด 
  4.3 ประชุมภายในกลุ่มติดตามและประเมินผล เพ่ือมอบหมายภารกิจที่ก าหนดไว้ตามแผนงาน
การด าเนินกิจกรรม 
  4.4 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามก าหนดเวลา 
  4.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครทราบ 
และพิจารณา 
 5. สรุปและรวบรวมรายละเอียดของประเด็นปัญหาทั้งหมด เพ่ือวิเคราะห์เชิงลึกถึงกระบวนและข้ันตอน 
ของกระบวนการตั้งแต่  
  5.1 การจัดท าค าของบประมาณของหน่วยงาน 
  5.2 การบริหารงบประมาณ 
  5.3 การด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  5.4 ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก สภาพแวดล้อม ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และก าหนดแนวทางการพัฒนา 
 จากผลสรุปของประเด็นปัญหาที่ได้จากการออกปฏิบัติงานเชิงรุกตามที่ได้กล่าวมาแล้วในขั้นตอนที่ 2 
ผู้น าเสนอผลงาน จึงได้วิเคราะห์ถึงปัญหาแล้วเกิดจากบริบทของทั้งหลาย ๆ องค์ประกอบร่วมกัน อาทิ 
โครงสร้างองค์การ ทักษะของผู้ปฏิบัติงาน ค่านิยมร่วมของบุคลากรในองค์การ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง 
ของกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ เป็นต้น  
 ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เกิดเป็น
รูปธรรม และสามารถน ามาใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างสูงสุด 
ผู้น าเสนอผลงานจะใช้กรอบแนวคิดพ้ืนฐาน 7 ประการของ หรือ ที่เรียกกันในระบบของการบริหารจัดการองค์กร 
ว่า “Mckinney 7-S Framework” และซึ่งกรอบแนวคิดพ้ืนฐานดังกล่าว ประกอบด้วยปัจจัย 7 ประการในการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT) ของหน่วยงานในส่วนของการบริหารจัดการงบประมาณ ดังนี้ 
 1. กลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy)  
 หัวหน้าหน่วยงานยังขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ จึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
การติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ได้ท าข้อตกลงไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
 2. โครงสร้างองค์กร (Structure) 
 ปัจจุบันบุคลากรของหน่วยงานยังขาดอัตราเป็นจ านวนมาก ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า เพราะ
บุคลากรที่มีอยู่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในหลาย ๆ หน้าที่ในเวลาเดียวกัน และในบางหน่วยงานที่มีอัตราของบุคลากร
ครบตามโครงสร้างที่ได้รับ แต่บุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งมีค าสั่ง
มอบหมายให้ต้องไปปฏิบัติภารกิจอ่ืนที่มิใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
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 3. ระบบการปฏิบัติงาน (System) 
 หน่วยงานขาดการสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการบันทึกผลการ
ด าเนินงานในระบบ MIS 2 ซึ่งการปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว ท าให้ไม่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานให้เป็น
ปัจจุบันได้ตลอดเวลา 
 4. บุคลากร (Staff)  
 บุคลากรที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร การจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะ
ฝ่ายการคลังของทุกหน่วยงาน จะต้องสามารถเป็นพ่ีเลี้ยง สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า ให้กับบุคลากร
ปฏิบัติงานของทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี 
 5. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 
 บุคลากรของหน่วยงาน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในวิธีการบริหารจัดการงบประมาณ ทั้งในเรื่องของ 
การขออนุมัติเงินประจ างวด การขอเปลี่ยนแปลง โอน จัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการด าเนินการระเบียบพัสดุ 
ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า 
 6. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
 หัวหน้าหน่วยงานยังไม่มีบทบาทต่อความส าเร็จของการบริหารจัดการงบประมาณ มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน 
ด้านนโยบายเป็นส าคัญ จึงไม่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้ประสบผลส าเร็จ และไม่มีการ
ติดตามประเมินผลส าเร็จของงบประมาณในหน่วยงานของตนเอง 
 7. ค่านิยมร่วม (Share values) 
 ค่านิยมร่วมถือว่าเป็นบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันของคนในหน่วยงานซึ่งนับว่าเป็นรากฐานของระบบการ
บริหารจัดการ แต่ถ้าสมาชิกคนใดคนหนึ่งขาดสิ่งเหล่านี้จะท าให้การพัฒนาองค์กรในทุก ๆ ด้านไม่ประสบ
ผลส าเร็จ ซึ่งหน่วยงานของกรุงเทพมหานครยังสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจน 
 
แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้น าเสนอผลงานได้วิเคราะห์ถึงบริบทของปัญหาแล้วว่า หน่วยงานส่วนใหญ่เกิด
จากปัญหาภายในองค์กร ทั้งในส่วนของหัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ กระบวนการตาม
ระเบียบพัสดุ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จึงท าให้การขาดความยืดหยุ่นใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งการเกิดภาวะกดดันในตัวชี้วัดที่ถูกก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานตามค ารับรอง จาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ อาทิ ส านักงานคณะกรรมกรรข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส านักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร ส านักการคลัง ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล และส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ท าให้เกิด
ความเครียดและถูกกดดันจากหน่วยงานเหล่านี้มาโดยตลอด 
 ผู้น าเสนอผลงาน ได้สอบถามในลักษณะเชิงสัมภาษณ์กับหน่วยงานที่ประสบปัญหาไม่สามารถก่อหนี้ได้
เลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับค าตอบว่า รายการ/โครงการที่ ได้รับงบประมาณมาด าเนินการเป็นงาน
นโยบาย ถึงแม้ว่าจะเป็นประเภทของการจัดจ้าง โดยวิธีการสอบราคา แต่ไม่สามารถด าเนินการได้จนถึงขั้นลง
นามในสัญญา ตามที่ก าหนดไว้คือ ภายใน 31 มีนาคม เนื่องจาก เมื่อเริ่มขั้นตอนด าเนินการจนถึงประกาศขาย
ซองสอบราคา ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นซองเสนอราคาแต่อย่างใด จนเริ่มอีกเป็นครั้งที่ 2 ก็ยังไม่มีผู้มายื่นซองเสนอ
ราคาเหมือนกับครั้งแรก และเม่ือถึงช่วงของการคิดคะแนนเพ่ือประเมินผลตามตัวชี้วัด ท าให้หน่วยงานได้คะแนน 
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อยู่ในกลุ่มของ 10 ล าดับสุดท้ายตลอดมา ถึงแม้จะได้ท าหนังสือเพ่ือขออุทธรณ์การคิดคะแนน ก็ไม่ได้รับการ
อุทธรณ์ เนื่องจากต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
 อย่างไรก็ตาม ผู้น าเสนอผลงานมีความเห็นว่า การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นเครื่องมือที่ดี เพ่ือใช้เป็นติดตามความคืบหน้าของการใช้จ่ายเงิน และวัดได้ถึงความมีประสิทธิภาพขอ ง
หน่วยงาน ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ แต่เพ่ือให้เกิดความเป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับระบบการ  
บูรณาการ ซึ่งตัวชี้วัดที่จะต้องมีการพัฒนา ประกอบด้วย 
 1. ความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี : กรณีศึกษา 
    1.1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษ  
  - แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัด คือ กรณีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา วิธีพิเศษ หรือวิธี
กรณีพิเศษ ควรมีการคิดค่าถ่วงน้ าหนัก หากด าเนินการถึงขั้นตอนใดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนในช่วงล าดับของ
ขั้นตอนนั้น ๆ  
    1.2 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) ตามหลักเกณฑ์การคิด
คะแนนในกรณีของการด าเนินการถึงขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และก าหนด TOR แล้วเสร็จ ได้ค่า
คะแนน 2 คะแนน  
  - แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัด คือ ให้ปรับแก้ไขข้ันตอนด าเนินการให้ด าเนินการถึงขั้นตอนแต่งตั้ง
คณะกรรมการ TOR  แต่ตัดค าว่าต้อง “ก าหนด TOR แล้วเสร็จ” เนื่องจากการด าเนินการในรายละเอียดของ
รายการ/โครงการแต่ละหน่วยงานที่ได้รับ มีความยาก ง่าย ไม่เท่ากัน  
 2. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ซึ่งส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้
ก าหนดเกณฑ์ว่า ต้องเบิกจ่ายในภาพรวมได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของงบประมาณหลังปรับโอน ได้คะแนน 
เท่ากับ 7 คะแนน ซึ่งที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เนื่องจากบาง
หน่วยงานเป็น รายการ /โครงการใหญ่ ต้องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นงวดงาน บางรายการ/โครงการ สัญญา
เกินปีงบประมาณนั้น  
  - แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัด คือ รายการ/โครงการ ที่เป็นหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง หมวดรายจ่ายอื่น หากก่อหนี้ผูกพันจนถึงขั้นลงนามในสัญญาได้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม แต่มีเหตุ
จ าเป็นต้องเบิกจ่ายในลักษณะงวดงาน และสัญญาเกินปีงบประมาณ (30 กันยายน) ให้น างบประมาณที่เบิกจ่าย
เกินปีงบประมาณ (งวดงาน) มาหักลบ กับงบประมาณหลังปรับโอน ทั้งนี้ เพื่อตัวหารจะได้ลดลง 
 3. กรณีภารกิจของแต่ละหน่วยงานมีความยากง่าย และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดรายจ่ายอื่น ไม่เท่ากัน  
  - แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัด คือ ควรมีการจัดกลุ่มหน่วยงานที่มีความแตกต่างกัน ดังนี้ 
   กลุ่ม A  = หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ด้านกายภาพ) 
   กลุ่ม B  = หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลด้านบริหารจัดการ (ด้านสังคม) 
   กลุ่ม C  = หน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งมอบบริการสาธารณะให้ประชาชนโดยตรง  
       (ส านักงานเขต) 
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ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ผู้น าเสนอผลงานและทีมงาน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน จะเริ่มด าเนิน 
งานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
งบประมาณทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
 
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
 1. หากมีการก าหนดค่าระดับตัวชี้วัดความคุ้มค่า และประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
ถูกต้อง สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลและเป้าหมายของหน่วยงานได้ เนื่องจากตัวชี้วัดดังกล่าวเป็น
เครื่องมือที่บ่งบอกถึงศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานได้ในระดับหนึ่ง  
 2. ระบบสารสนเทศต้องสอดคล้องกับแผนการด าเนินการใช้จ่ายเงิน และหลักการบริหารจัดการ
งบประมาณอย่างเป็นระบบ  
 3. การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบทั้งในเรื่องของ
ด้านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  
 4. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ 
อย่างถูกต้อง เพ่ือป้องกันการผิดพลาด 
 5. ประเมินผลแนวทางการด าเนินงาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ 
 
การประเมินผล 
 การจัดท าโครงการพัฒนาตัวชี้วัด: การใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ผู้เสนอผลงาน          ได้
ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดผลส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นค่ามาตรฐานที่
สามารถวัดผลส าเร็จของกรุงเทพมหานครทั้งในเรื่องการติดตาม การประเมินผล การวิเ คราะห์ถึงประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานในการใช้จ่ายเงิน ผ่านระบบสารสนเทศ MIS 2 และเอกสารประกอบการพิจารณาที่หน่วยงาน
จัดท าเพ่ือประกอบการประเมินผล ซึ่งหากระบบสารสนเทศเกิดขัดข้อง ไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ ให้
หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ที่หน่วยงาน 
พร้อมให้ผู้ประเมินผล ตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลอย่างไรก็ตาม 
ผู้น าเสนอผลงานได้ตั้งค่าระดับตัวชี้วัดเพ่ือวัดผลส าเร็จในการพัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จของการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือเป็นกลยุทธ์ส าหรับการประเมินผลส าเร็จของงานเชิงเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาของกลุ่มงาน
ติดตามและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 1. ร้อยละ 80 ของความส าเร็จในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีของกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา 
 2. ร้อยละ 90 ของความส าเร็จในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของกรุงเทพมหานครในภาพรวม 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่มุ่งให้เห็นการวัดผลส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหาร
จัดการส่งมอบบริการสาธารณะสู่ประชาชน ทั้งภาครัฐ และท้องถิ่นเองก็ดี ต่างมุ่งที่จะสร้างสรรค์ตัวชี้วัดของงาน
หรือผลส าเร็จ (Performance Management) ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่าง
จริงจัง ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งส าหรับการน ามาวัดความส าเร็จของงาน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว
การหาเครื่องมือเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นมาตรฐานนั้นต้องค านึงถึงองค์ประกอบโดยรวมหลาย ๆ บริบทด้วยกัน 
ผู้เสนอผลงาน เห็นว่าการที่กรุงเทพมหานครได้น าระบบการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดที่มีหลายหน่วยงาน
รับผิดชอบมาเป็นกรอบในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครเป็น 
สิ่งที่ดี เพราะจะได้มีเครื่องมือส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ผลส าเร็จของงาน แต่การน าเครื่องมือเพ่ือการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานมาใช้ในระบบราชการนั้นเป็นเรื่องที่หน่วยงานรับผิดชอบต้องตระหนักถึงวิธีการปฏิบัติงานของ
ระบบราชการซึ่งมีความแตกต่างกับภาคเอกชนโดยสิ้นเชิง เนื่องจากการปฏิบัติงานของระบบราชการจะต้องมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นกรอบหรือแนวทางเพ่ือก าหนดให้หน่วยงานต้องปฏิบัติตาม ซึ่งในบางครั้ง 
กรอบและวิธีปฏิบัติเหล่านี้ คือ ระบบที่ท าให้การบริหารราชการในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปได้ช้า และอาจไม่ทันตาม
ก าหนดเวลาที่หน่วยงานก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ท าค ารับรองไว้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  
โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ ค าสั่ง 
หนังสือสั่งการต่าง ๆ เกี่ยวข้องมากมาย นั่นหมายรวมถึง หากปีใดเกิดกรณีของสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ของ
กรุงเทพมหานครถึงสิ้นปีงบประมาณ ไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ ตลอดจนภาวการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินการ อาจมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินผลตามความเหมาะสม 
 อย่างไรก็ตาม ผู้เสนอผลงาน ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ได้รับทราบถึงประเด็นปัญหาของหน่วยงานในการบริหาร
จัดการงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน แตกต่างกันแล้วแต่กรณี สภาพแวดล้อมของสถานที่ ปัญหา
จากภายในและภายนอกหน่วยงาน ท าให้มีแนวคิดที่จะพัฒนาตัวชี้วัด เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์
และสภาพแวดล้อมของหน่วยงานนั้น ๆ  เหมือนกับการที่จะตัดเสื้อผ้า หากไม่เหมาะสมกับคนใส่ ก็จะไม่มีความ
สง่างามอยู่เลย การที่เราสร้างตัวชีวัดขึ้นมาเพ่ือเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จของผลงาน แต่มิใช่สร้างมาเป็น
เครื่องมือจับผิดหน่วยงานกันเอง ดังนั้น เมื่อผู้เสนอผลงานได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารมหา
นครระดับกลาง จึงมีแนวคิดในการที่จะพัฒนาตัวชี้วัดที่ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครรับผิดชอบ จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาตัวชี้วัด : การใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการดังกล่าว เกิดจากการประมวล
ปัญหาทั้งหมดของหน่วยงานที่เกิดข้ึนเป็นประจ า จนเป็นสาเหตุให้หน่วยงานต้องส่งเรื่องมาอุทธรณ์เพ่ือมิให้น ามา
คิดคะแนนตัวชี้วัด ซึ่งผู้น าเสนอผลงานเอง ก็ตระหนักเสมอว่า เมื่ อไม่ต้องการให้หน่วยงานอุทธรณ์ก็ต้องมีการ
พัฒนาตัวชี้วัดหรือปรับปรุง แก้ไขจากที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น หรือให้มีความยืดหยุ่นขึ้น  และโครงการดังกล่าว        
จะประสบความส าเร็จเพียงใดนั้น ต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบจากหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกัน คือ 
 1. หน่วยงานต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
งบประมาณเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 
 2. หัวหน้าหน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการงบประมาณ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงาน ก าชับบุคลากรผู้ปฏิบัติ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 3. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครต้องไม่มุ่งหวังที่เงินรางวัลประจ าปี แต่ให้ตระหนักในหน้าที่ว่าต้อง
บริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
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 4. กรุงเทพมหานครต้องมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนในการบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน และบูรณาการ
กันทั้งในเรื่องของ แผนงาน แผนเงิน และแผนคน 
 5. กรุงเทพมหานครควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด คิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์และปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 6. กรุงเทพมหานครควรมีการน านวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบงบประมาณที่มีการแสดงแผนการจัดสรรเงิน
ลงสู่ผลผลิต บริการสาธารณะ ได้อย่างชัดเจน   
 ผู้น าเสนอผลงานก็มีความตั้งใจว่า จะน าโครงการดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม เพ่ือประโยชน์ของ
กรุงเทพมหานครต่อไป   
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ประวัติผู้เขียนเอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคล 
 
ชื่อ    นางสายชล  เพชรตระหง่าน 
 
วันเดือนปีเกิด   ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๐๙ 
 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน  นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ 
 
สถานที่ท างานปัจจุบัน  กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน 
    ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
    ๑๗๓ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า  
    เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๒๗   คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
พ.ศ. ๒๕๓๕   คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป (การบัญชี) สถาบันราชภัฎธนบุร ี
พ.ศ. ๒๕๕๓   คณะรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการสาธารณะ 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการรับราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๑   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ ๕  
    กลุ่มงานระบบงบประมาณ  
    ส านักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๔๕   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ ๕ 
    กลุ่มงานแผนงานและมาตรฐานงบประมาณ 
    กองวิชาการและแผนงาน  
    ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๔๘   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ ๖ 
    กลุ่มงานแผนงานและมาตรฐานงบประมาณ 
    กองวิชาการและแผนงาน 
    ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๑   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ ๗ว 
    กลุ่มงานแผนงานและมาตรฐานงบประมาณ 
    กองวิชาการและแผนงาน 
    ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๖   นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ 
    กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
    กองวิชาการและแผนงาน 
    ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 


