
 
 

รายงาน 

 

เรื่อง 

 

การพัฒนาระบบค านวณค่าใช้จ่ายตามบัญชีราคามาตรฐาน 
 

โดย 

 

นางสาววิลาวัณย์  ยี่ทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

 

เดือนกันยายน 2561 



 
 

 
สารบัญ 

 
 

   หน้า 
สารบัญ  ก 
สารบัญภาพ  ข 
สารบัญตาราง  ค 
    
บทที ่    
๑ ภาพรวมของการท างาน  ๑ 
๒ ประเด็นปัญหาในการท างาน ๑๐ 
๓ ปัจจัยที่ส่งผลถงึประเด็นปัญหา ๑๘ 
๔ แนวทางการแก้ไข : ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบค านวณค่าใช้จ่ายตามบัญชี

ราคามาตรฐานในการจัดท าค าขอและช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 

๒๒ 
    
รายการอ้างอิง ๓๒ 
   
ภาคผนวก  ๓3 
 ผนวก ก  

 
สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท า
รายละเอียดตัวคูณเพื่อการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วย
รับงบประมาณ ระหว่างวันท่ี 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2561 

 
 

๓4 
 ผนวก ข สรุปบทสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 

ส านักงบประมาณ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ 
ค านวณค่าใช้จ่ายตามบัญชีราคามาตรฐาน ระหว่างวันท่ี 
๒๔ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
 
 

๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญภาพ 
 
 

  หน้า 
ภาพที่   

๑ ภาพรวมของระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ ๓ 
๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบ e-Budgeting ๔ 
๓ กระบวนการด าเนินงานด้วยระบบ e-Budgeting ณ ปัจจุบัน ๗ 
๔ กระบวนการด าเนินงานด้วยระบบ e-Budgeting ภายหลังการพัฒนาระบบ

ค านวณค่าใช้จ่ายตามบัญชีราคามาตรฐาน 
 

๒5 
๕ ภาพหน้าจอระบบ e-Budgeting เพื่อให้หน่วยงานกรอกค าของบประมาณ 

เปรียบเทียบก่อน-หลังกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ในขั้นวางแผน  
(ขั้น ๑A๓ – ๑A๔) 

 
 

๒6 
๖ ภาพหน้าจอระบบ e-Budgeting ภายหลังจากหน่วยงานกรอกค าขอ

งบประมาณและประมวลข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขั้นวางแผน  
(ขั้น ๑A๓ – ๑A๔) 

 
 

๒7 
๗ ภาพหน้าจอระบบ e-Budgeting ภายหลังจากส านักงบประมาณพิจารณา 

ปรับลดเรียบร้อยแล้ว ในขั้นพิจารณาของ สงป. (ขั้น ๓.๑ – ๔.๔) 
 

๒7 
๘  ภาพหน้าจอระบบ e-Budgeting ภายหลังจากส านักงบประมาณพิจารณา 

ปรับลดและประมวลข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขั้นพิจารณาของ สงป.  
(ขั้น ๓.๑ – ๔.๔) 

 
 

๒8 
๙ รูปแบบเอกสารค าขอและชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พิมพ์จากระบบ  

e-Budgeting รายการค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนาในประเทศ  
 

๒8 
๑๐ รูปแบบเอกสารค าขอและชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พิมพ์จากระบบ  

e-Budgeting รายการค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนาต่างประเทศ 
 

๒๙ 
๑๑ รูปแบบเอกสารค าขอและชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พิมพ์จากระบบ  

e-Budgeting รายการค่าใช้จ่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 

๒๙ 
๑๒ รูปแบบเอกสารค าขอและชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พิมพ์จากระบบ  

e-Budgeting รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
 

๓๐ 
๑๓ รูปแบบเอกสารค าขอและชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พิมพ์จากระบบ  

e-Budgeting รายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 

๓๐ 
 
 
 



 
 

สารบัญตาราง 
 
 

  หน้า 
ตารางที่   

๑ สรุปปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒ 
๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อบัญชีราคามาตรฐาน ๑๐ 
๓ ผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังต่อบัญชีราคามาตรฐาน ๑๓ 
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บทที่ ๑ 
ภาพรวมของการท างาน 

 
 

 การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อส านักงบประมาณ และการจัดท า
เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตลอดจนคณะอนุกรรมาธิการต่าง   ถือเป็นภารกิจส าคัญ
ท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว ทันเวลา เป็นงานท่ีมีความท้าทายสูงงานหนึ่งของ
เจ้าหน้าท่ีด้านนโยบายและแผน และด้านการคลังและงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอื่น (ซึ่งในรายงานฉบับนี ้จะขอเรียกว่า “หน่วยงาน”) 

 ในกระบวนการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน ซึ่งเริ่มต้นจากการทบทวน
และวางแผนงบประมาณ การจัดท างบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และ
การติดตามประเมินผล ตามล าดับนั้น เมื่อพิจารณารายละเอียดของกระบวนการดังกล่าว จะพบว่า 
ขั้นตอนเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีผ่านมา ในส่วนของกระบวนการทบทวน 
วางแผน และจัดท างบประมาณ หน่วยงานจะต้องจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีเบื้องต้น 
(Pre-ceiling) และข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ส่งส านักงบประมาณใน
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม โดยส านักงบประมาณจะพิจารณาข้อเสนองบประมาณ
เบื้องต้นดังกล่าวแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนมกราคม ก่อนจะแจ้งให้หน่วยงานจัดท ารายละเอียดค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีส่งส านักงบประมาณอีกครั้ง ในระหว่างปลายเดือนมกราคม – ต้นเดือน
กุมภาพนัธ์ ซึ่งจะท าให้ส านักงบประมาณมีระยะเวลาในการพิจารณาและจัดท ารายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้แล้วเสร็จประมาณ 2 เดือนเศษ จึงจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
พร้อมกับด าเนินการรับฟังความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 77 วรรค 2 ประมาณกลางเดือนเมษายน โดยคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเอกสารประกอบเพื่อเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคม ต่อจากนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการอนุมัติงบประมาณ ซึ่งในขั้นตอน
ดังกล่าวนี ้หน่วยงานจะต้องจัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และคณะอนุกรรมาธิการต่าง   โดยมีก าหนดการพิจารณา
แล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม เป็นวัฏจักรเช่นนี้ทุกปี แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รูปแบบ 
และวิธีการให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเป็นครั้งคราวไป ปรากฏตามตารางท่ี ๑ ดังนี้ 
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ตารางที่ ๑ : สรุปปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
กระบวน 

การ 
เดือน ขั้นตอนและกิจกรรม 

การทบทวน
และวางแผน 

งปม. 

พ.ย. – ธ.ค. หน่วยงานจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปเีบื้องต้น (Pre-ceiling) และข้อเสนอ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรส์่งส านักงบประมาณ 

กลาง ม.ค.  ส านักงบประมาณพิจารณาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีเบือ้งต้น (Pre-ceiling)  
และข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แล้วเสร็จ  

การจัดท า 
งปม. 

ปลาย ม.ค. – ต้น ก.พ. หน่วยงานจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปสี่งส านักงบประมาณ 
กลาง เม.ย. ส านักงบประมาณพิจารณาและจดัท ารายละเอียดงบประมาณรายจา่ยประจ าปีให้แล้วเสร็จ

พร้อมกับเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และด าเนินการรับฟังความคดิเห็น
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 
วรรค 2 

กลาง พ.ค. คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเหน็ชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และเอกสารประกอบเพื่อเสนอต่อฝ่ายนิติบญัญตัิ 

การอนุมัติ 
งปม. 

มิ.ย. – ส.ค. หน่วยงานจัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี และคณะอนุกรรมาธิการต่าง   

 
 เมื่อพิจารณากระบวนการดังกล่าวข้างต้นจะพบว่า มีอยู่หลายขั้นตอนท่ีหน่วยงานจ าเป็น 
ต้องให้ความส าคัญกับการชี้แจงรายละเอียดตัวคูณมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดท า
ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีเบื้องต้น (Pre-ceiling) การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ เนื่องจากท้ัง 3 ขั้นตอนนี้จะมี
การปรับลดวงเงินค่าใช้จ่ายต่าง   ตามท่ีหน่วยงานเสนอมาให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ค านึงถึงความ
ประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง หากเป็นรายการท่ีส านักงบประมาณได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
แล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเจรจา
และประชุมนานาชาติ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคบางรายการ หรืองบลงทุนบาง
ประเภท/รายการ เป็นต้น แต่หน่วยงานมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น ส านักงบประมาณหรือ
คณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการจะพิจารณาปรับลดอัตราค่าใช้จ่ายเสียใหม่ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานดังกล่าวทันที กรณีเช่นนี้ถือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติเช่นเดียวกันทุก   หน่วยงาน 
ดังนั้น หากเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้านการจัดท าค าขอและชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไม่ได้
จัดท ารายละเอียดตัวคูณให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ย่อมจะท าให้กรอบวงเงินขอรับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานลดลงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงหรืออุทธรณ์ใด   ได้  

 ปัจจุบัน ส านักงบประมาณก าหนดให้หน่วยงานจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ด้วยระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ ประกอบด้วย 1) ระบบ e-Budgeting และ 2) ระบบ BB 
EvMIS ปรากฏตามภาพท่ี 1 ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 : ภาพรวมของระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ 

ท่ีมา :  ส านักงบประมาณ (๒๕๖๑).  
 
 แต่เนื่องจากรายงานฉบับนี้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ท่ีเกี่ยวข้องกับการค านวณค่าใช้จ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานของส านักงบประมาณ ในระบบจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี (e-Budgeting) หรือระบบจัดท าเอกสารชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี จึงขอน าเสนอกระบวนการจัดท ารายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายต่าง   ในการจัดท าค าขอและ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน เริ่มจากภาพรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
ระบบ e-Budgeting ปรากฏตามภาพท่ี 2 และรายละเอียดการชี้แจงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่าย 
ต่าง   ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



- ๔ - 
 

 
 

 
ภาพที่ 2 : ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบ e-Budgeting 

ท่ีมา :  ชูเกียรติ ช่วงชัยชัชวาล (๒๕๖๑). 
 

 (1)  ขั้นวางแผน (ขั้น 1A3 - 1A4) 

  ปัจจุบัน ระบบ e-Budgeting ก าหนดให ้

  งบลงทุน แสดงเฉพาะชื่อรายการครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานเท่านั้น แต่ไม่ได้
แสดงราคา หากเป็นรายการครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐาน หน่วยงานจะต้องเพิ่มรายการดังกล่าว
ในระบบด้วยตนเอง  

  งบด าเนินงาน แสดงเฉพาะชื่อหมวดค่าใช้จ่าย เช่น หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย 
เป็นต้น หน่วยงานจะต้องเพิ่มชื่อรายการย่อยภายใต้หมวดนั้น   ในระบบด้วยตนเอง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย... เป็นต้น 

  งบเงินอุดหนุน ไม่แสดงชื่อหรือรายการใด   เลย หน่วยงานจะต้องเพิ่มชื่อหรือรายการ
ต่าง   ในระบบด้วยตนเอง 

  งบรายจ่ายอื่น แสดงเฉพาะรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราวเท่านั้น หน่วยงานจะต้องเพิ่มชื่อรายการอื่น   ในระบบด้วยตนเอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเจรจา
และประชุมนานาชาติ โครงการ... เป็นต้น 

  นอกจากนี้ ระบบ e-Budgeting ยังก าหนดให้หน่วยงานบันทึกรายละเอียดค าขอ
งบประมาณ เฉพาะตัวเลขงบประมาณเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หน่วยงานสามารถใส่ค าชี้แจง ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ และรายละเอียดตัวคูณรายการค่าใช้จ่ายต่าง   
ในช่องค าชี้แจงได้  
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  หมายเหตุ : วิธีท่ีง่ายคือหน่วยงานจะคัดลอกข้อมูลเหล่านี้มาจากไฟล์ Excel ท่ีหน่วยงาน
ในสังกัดเสนอมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ปัญหาคือก่อนท่ีจะคัดลอกไฟล์ได้นั้น หน่วยงานจะต้องตรวจสอบ
รายละเอียดตัวคูณรายการค่าใช้จ่ายต่าง   ว่า เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานหรือไม่ และตรวจสอบ
ความถูกต้องของผลรวมตัวเลขทั้งหมดอีกด้วย 

  เมื่อบันทึกรายละเอียดค าของบประมาณในขั้นวางแผนเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานจะต้อง
พิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและตัวเลขอีกครั้ง ก่อนจะน าส่งข้อมูล (Sign Off) 
ในระบบ e-Budgeting 

 (2)  ขั้นจัดท า (ขั้น 2.3 – 2.5)  

  หน่วยงานจะโยกข้อมูลจากขั้นวางแผนระดับรายการมาท่ีขั้นจัดท า เพื่อบันทึกพิกัด
งบลงทุน พร้อมกับเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ และแผนอื่น   ท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนจะพิมพ์รายงาน
ออกมาตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดและผลรวมตัวเลขท่ีกระทบยอดขึ้นไปยังกิจกรรม ผลผลิต/โครงการ 
แผนงาน และภาพรวมของหน่วยงาน แล้วจึงเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนจะน าส่ง
รายงานฉบับดังกลา่วไปยังส านักงบประมาณ และน าส่งข้อมูล (Sign Off) ในระบบ e-Budgeting 

  หมายเหตุ : ในความเป็นจริง หน่วยงานจะจัดท าค าของบประมาณเป็นไฟล์ Excel 
ให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วจึงจะน าข้อมูลจากไฟล์ Excel มากรอกในระบบ e-Budgeting สาเหตุท่ีต้อง
ด าเนินการเช่นนี้ เนื่องจากหน่วยงานจะต้องประมวลและตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่าง   ท่ี
เกี่ยวข้องกับค าของบประมาณท้ังหมด เพื่อมิให้เสียเวลาเมื่อต้องกรอกข้อมูลในระบบ e-Budgeting 
เพราะระบบดังกล่าวจะเปิดให้หน่วยงานกรอกข้อมูลก่อนถึงก าหนดส่งค าของบประมาณ 1 สัปดาห์ 
และปิดหลังก าหนดส่งค าของบประมาณ 1 สัปดาห์ (รวมระยะเวลากรอกข้อมูลประมาณ 2 สัปดาห์
เท่านั้น) ด้วยระยะเวลาท่ีจ ากัด ผนวกกับปัญหาเรื่องความไม่เสถียรของระบบ e-Budgeting จึงท าให้
หน่วยงานต่าง   มักจะท าค าของบประมาณเป็นไฟล์ Excel บรรจุรายการพร้อมรายละเอียดต่าง   
ทุกอย่างไว้ก่อนแล้ว แต่หากหน่วยงานมีรายละเอียดค าของบประมาณไม่มากนัก สามารถด าเนินการ
ต่าง   ในระบบ e-Budgeting ได้เลย  

 (3)  ขั้นพิจารณาของส านักงบประมาณ (ขั้น 3.1 – 5B5) 

  เมื่อส านักงบประมาณพิจารณาปรับลดวงเงินเรียบร้อยแล้ว จะประสานให้หน่วยงาน
แก้ไขรายละเอียดรายการและตัวคูณต่าง   เช่น  

  - ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม สัมมนา หน่วยงานขอรับจัดสรร 10 ล้านบาท 12 รายการ 
แต่ส านักงบประมาณพิจารณาปรับลดเหลือ 7 ล้านบาท หน่วยงานจะต้องมาปรับเกลี่ยโครงการฝึกอบรม
ต่าง   ให้อยู่ภายในกรอบวงเงิน 7 ล้านบาท (กี่รายการก็ได้) 

  -  ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ หน่วยงานขอรับจัดสรร 20 ล้านบาท 
30 รายการ แต่ส านักงบประมาณพิจารณาปรับลดเหลือ 15 ล้านบาท หน่วยงานจะต้องมาปรับเกลี่ย
รายการประชุมให้อยู่ภายในกรอบวงเงิน 15 ล้านบาท (กี่รายการก็ได้)    
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  - งบลงทุนท่ีไม่ได้เป็นรายการครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน หน่วยงานจะต้องมา
ปรับแก้ไขรายละเอียดใหม่ท้ังหมด เพื่อให้เป็นไปตามกรอบวงเงินท่ีส านักงบประมาณพิจารณาปรับลด
เรียบร้อยแล้ว  

  ท้ังหมดนี้เท่ากับว่า หน่วยงานจะต้องท ารายละเอียดรายการและตัวคูณต่าง   อีกครั้ง 
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ 
ในล าดับต่อไป 

  (4) ขั้นช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ  

   ในแบบฟอร์มเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ 
มักจะก าหนดใหห้น่วยงานใส่ค าชี้แจงรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับรายการท่ีเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ 
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ และรายละเอียดตัวคูณรายการ
ค่าใช้จ่ายต่าง   โดยจัดท าเป็นไฟล์ Excel เท่านั้น 

   ท้ังนี้ ก่อนจะผลิตและส่งเล่มเอกสารให้คณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ 
หน่วยงานจะต้องส่งไฟล์เอกสารดังกล่าวให้ส านักงบประมาณตรวจสอบความถูกต้องของรายการและ
ตัวคูณต่าง   ว่า เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามนั้น หน่วยงานจะต้องปรับ 
แก้ไขให้ถูกต้อง หรือกรณีท่ีเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐาน หน่วยงานจะต้องแนบเอกสารใบเสนอ
ราคาประกอบมาให้เรียบร้อย 

   ส าหรับการพิจารณาปรับลด ส่วนมากคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ จะ
พิจารณารายละเอียดตัวคูณของรายการต่าง   ว่า เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไป
ตามนั้น จะปรับลดงบประมาณของรายการดังกล่าวให้เท่ากับบัญชีราคามาตรฐานทันที โดยที่หน่วยงาน
ไม่สามารถอุทธรณ์ใด   ได้ 

 เพื่อให้เกิดความกระจ่างเกี่ยวกับกระบวนการทบทวน การวางแผน และการจัดท าค าขอ
งบประมาณรายประจ าปีด้วยระบบ e-Budgeting ณ ปัจจุบัน ขอให้พิจารณาตามภาพท่ี ๓ ดังนี้ 
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ภาพที่ ๓ : กระบวนการด าเนินงานด้วยระบบ e-Budgeting ณ ปัจจุบัน 
 
 อย่างไรก็ตาม การจัดท ารายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายต่าง   ในการจัดท าค าขอและชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเป็นอยู่นี้ ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของท้ังหน่วยงาน
และส านักงบประมาณ ดังนี้ 

 (1) ความซ้ าซ้อนในการจัดท าเอกสาร - เมื่อเริ่มขั้นวางแผนและขั้นจัดท า หน่วยงานจะ
จัดท าค าของบประมาณแบบไฟล์ Excel พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของรายการและรายละเอียด
ตัวคูณให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานเสียก่อน จึงจะบันทึกข้อมูลในระบบ e-Budgeting ได้ ครั้น
เมื่อถึงขั้นชี้แจง หน่วยงานจะต้องจัดท าเอกสารประอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการ คณะอนุ
กรรมาธิการ แบบไฟล์ excel พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของรายการและรายละเอียดตัวคูณให้

หน่วยงานจัดท าค าขอ งปม. ให้แลว้เสร็จ ด้วยไฟล์ Excel โดยมีที่มาจากข้อเสนอของกอง/ส านักต่าง   ซึ่งจะต้องตรวจสอบ
รายละเอียดตัวคณูรายการค่าใช้จา่ยแล้วว่า เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน ผลรวมตัวเลขแตล่ะรายการทั้งหมดถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงกับผลรวมตัวเลขท่ีกระทบยอดขึ้นไปยังกิจกรรม ผลผลติ/โครงการ แผนงาน และภาพรวมของหน่วยงาน 

ขั้นวางแผน (ขั้น 1A3 - 1A4) 
- บันทึกรายละเอยีดค าขอ งปม. เฉพาะตัวเลข + ค าช้ีแจงต่าง    
หมายเหตุ : คัดลอกจากไฟล์ Excel ที่ได้จัดท าไว้เรยีบร้อยแล้ว 
- พิมพ์รายงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและตัวเลขผลรวมต่าง   +  Sign Off  

ขั้นจัดท า (ขั้น 2.3 – 2.5) 
- โยกข้อมูลขั้นวางแผนระดับรายการมา  
- บันทึกพิกัดงบลงทุน + เช่ือมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนอื่น  ที่เกี่ยวข้อง 
- พิมพ์รายงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดและผลรวมตัวเลขท่ีกระทบ
ยอดขึ้นไปยังกิจกรรม ผลผลติ/โครงการ แผนงาน และภาพรวมของหน่วยงาน +  
Sign Off  

เสนอ รมต. เจ้าสังกัด พิจารณา
เห็นชอบ และส่ง สงป. เป็น
ทางการ 
หมายเหตุ : หน่วยงานอาจจะ 
๑) พิมพ์รายงานจากระบบ  
e-Budgeting หรือ ๒) น า
เอกสารไฟล์ Excel ที่ท าไว้
เรียบร้อยก่อนลงระบบ  
e-Budgeting ส่ง สงป. ก็ได ้

เมื่อ สงป. พิจารณาปรับลดวงเงินเสร็จ 
- ประสานหน่วยงานแกไ้ขรายละเอียดรายการ +  
ตัวคูณตา่ง   ให้เป็นไปตามกรอบวงเงิน (เกลี่ยใหม่) 

ขั้นพิจารณาของ สงป. (ขั้น 3.1 – ๔.๔) 
- แก้ไขงบประมาณระดับรายการให้เป็นไปตามที่พิจารณา
ปรับลด ก่อนพิมพร์ายงานออกมาตรวจสอบ + Sign Off  
- พิมพ์เอกสารร่าง พ.ร.บ.  

การชี้แจงงบประมาณต่อ กมธ. + อนุ กมธ. 
- หน่วยงานจัดท าเอกสารตามแบบฟอร์มที่ กมธ. +  
อนุ กมธ. ก าหนดด้วยไฟล์ Excel ก่อนส่ง สงป. 
ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ + ตัวคูณต่าง   ให้
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน 

ขั้นพิจารณาของ สงป. (ขั้น ๕A๑ – 5B5) 
- แก้ไขปรับลดและบันทึกข้อมลูแปรญัตติ + Sign Off  
- พิมพ์เอกสาร พ.ร.บ.  
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เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานอีกครั้ง เท่ากับหน่วยงานต้องจัดท าเอกสารแสดงรายการและรายละเอียด
ตัวคูณแบบไฟล์ Excel อย่างน้อย 2 ครั้ง  

 (2)  ความเป็นปัจจุบันของรายละเอียดตัวคูณ - โดยปกติส านักงบประมาณจะปรับปรุง
บัญชีราคามาตรฐานฉบับใหม่ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี ดังนั้นเมื่อถึงคราว
ต้องกรอกข้อมูลในระบบ e-Budgeting ขั้นวางแผนและขั้นจัดท า หน่วยงานจึงน าข้อมูลมาจากค าขอ
งบประมาณแบบไฟล์ excel ท่ีท าไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วมาเป็นตัวตั้ง โดยยึดถือรายละเอียดตัวคูณตาม
บัญชีราคามาตรฐานฉบับเดิม ครั้นเมื่อถึงขั้นพิจารณาและขั้นชี้แจง แม้ว่าส านักงบประมาณจะพิจารณา
วงเงินให้เป็นไปตามท่ีหน่วยงานขอมา แต่หน่วยงานยังคงต้องตรวจสอบและปรับปรุงรายละเอียดตัวคูณ
เกือบทุกรายการให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานฉบับปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการชี้แจงงบประมาณ
ต่อคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ  

 (3)  ภาระของส านักงบประมาณ - ในขั้นชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ 
ส านักงบประมาณโดยกองจัดท างบประมาณจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดรายการและ
ตัวคูณว่า เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานหรือไม่ ก่อนท่ีหน่วยงานจะผลิตเอกสารประกอบการชี้แจง
ส่งให้คณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการต่อไป ขณะเดียวกัน ส านักงบประมาณในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ จะต้องตรวจสอบรายละเอียดรายการและตัวคูณว่า เป็นไป
ตามบัญชีราคามาตรฐานหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามนั้น จะเสนอต่อคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ 
เพื่อพิจารณาปรับลดงบประมาณของรายการดังกล่าวให้เท่ากับบัญชีราคามาตรฐาน  

 ครั้นได้พิจารณาปัญหาและอุปสรรคข้างต้นแล้ว สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการท างานท่ี
ซ้ าซ้อน ก่อให้เกิดภาระของท้ังหน่วยงานและส านักงบประมาณ เพียงเพื่อให้รายการค่าใช้จ่ายต่าง   
เป็นตาม “บัญชีราคามาตรฐาน” เท่านั้น  

 ในท่ีนี้  อาจกล่าวได้ว่า “บัญชีราคามาตรฐาน” เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีจ าเป็นและส าคัญ
มากต่อการจัดท าค าขอและเอกสารชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยส านักงบประมาณได้จัดท า
บัญชีราคามาตรฐานขึ้น มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ คือ  1) เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2) เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารส านักงบประมาณใช้เป็นเกณฑ์
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานต่าง   และ 3) เพื่อให้การจัดท า
และการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นไปอย่างประหยัด มีความคุ้มค่า และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ประกอบด้วย  

 (๑) หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  การฝึกอบรม สัมมนา 
  การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
  การจ้างท่ีปรึกษา 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
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 (2) หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 (3) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 (4) บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง 
 (5) บัญชนีวัตกรรมไทย 
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บทที่ ๒ 
ประเด็นปัญหาในการท างาน 

 
 

 เมื่อพิจารณาถึงปัญหาท่ีหน่วยงานต่าง   ประสบร่วมกันอยู่เป็นประจ าในปัจจุบันแล้ว ใน
เบื้องต้นพบว่า “บัญชีราคามาตรฐาน” ยังคงมีข้อจ ากัดในการใช้งาน ขาดประสิทธิภาพ ไม่เกิดประโยชน์
อยา่งแท้จริง และไม่ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ทันเวลา  ผู้ศึกษาฯ จึงได้ด าเนินการ
ส ารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้านการจัดท าเอกสารค าขอและชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี จ านวน 168 ราย ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่าง   จ านวน 15 แห่ง ประกอบด้วย 13 
กระทรวง 1 ส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 1 ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง และ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงระหว่างวันท่ี ๒๘ สิงหาคม – ๑๑ 
กันยายน ๒๕๖๑ เกี่ยวกับการจัดท ารายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายต่าง   ให้เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐาน เพือ่ประกอบการจัดท าค าขอและชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ด้วยรูปแบบเอกสารท่ี
เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน  ดังรายละเอียดผลการศึกษาปรากฏตามตารางท่ี ๒  

 
ตารางที่ ๒ : ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อบัญชีราคามาตรฐาน 

   หน่วย : ราย /ร้อยละ 

ความคิดเห็นต่อ 
บัญชีราคามาตรฐาน 

ไม่ 
เห็น
ด้วย
ที่สุด 

ไม่ 
เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง/ 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. มีประโยชน์ส าหรับเจ้าหน้าท่ี  
ท าให้การจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเสนอต่อส านัก
งบประมาณ และจัดท าเอกสาร
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เสนอต่อคณะกรรมาธิการ  
คณะอนุกรรมาธิการ ส าเร็จ ถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3 
(1.8) 

3 
(1.8) 

25 
(14.9) 

87 
(51.8) 

 

50 
(29.๗) 

 

4.06 0.82 เห็นด้วย
ที่สุด 

2. การออกแบบรูปเล่ม จัดหมวดหมู่ 
และเรียงล าดับเนื้อหา ท าให้
เจ้าหน้าท่ีสามารถสืบค้นและใช้งาน
ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 

3 
(1.8) 

6 
(3.6) 

43 
(25.6) 

 

93 
(55.3) 

 
 

23 
(13.7) 

3.76 0.80 เห็นด้วย 

3. เนื้อหาและรายละเอียดตัวคูณ
ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ทันสมยั 
และเป็นปจัจุบัน 

2 
(1.2) 

 

7 
(4.2) 

59 
(35.1) 

78 
(46.4) 

22 
(13.1) 

3.66 0.80 เห็นด้วย 
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ตารางที่ ๒ : ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อบัญชีราคามาตรฐาน (ต่อ) 

   หน่วย : ราย /ร้อยละ 

ความคิดเห็นต่อ 
บัญชีราคามาตรฐาน 

ไม่ 
เห็น
ด้วย
ที่สุด 

ไม่ 
เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง/ 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

4. เจ้าหน้าทีส่ามารถท าความเข้าใจ
เนื้อหาและรายละเอียดตัวคณู
ค่าใช้จ่ายต่าง   ไดด้้วยตนเอง 

2 
(1.2) 

5 
(3.0) 

60 
(35.7) 

 

79 
(47.0) 

22 
(13.1) 

3.68 0.78 เห็นด้วย 

5. หากเจ้าหน้าท่ีไมเ่ข้าใจเนื้อหา
และรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่าย
ต่าง   สามารถขอรับค าปรึกษาจาก
เจ้าหน้าท่ีส านักงบประมาณได้
ตลอดเวลา 

4 
(2.4) 

7 
(4.2) 

71 
(42.2) 

57 
(33.9) 

29 
(17.3) 

3.60 0.90 เห็นด้วย 

6. เจ้าหน้าทีส่ านักงบประมาณ
สามารถให้ค าปรึกษา ช้ีแนะเกี่ยวกับ
เนื้อหาและรายละเอียดตัวคูณ
ค่าใช้จ่ายต่าง   ได้ทันที ชัดเจน 
และเข้าใจง่าย 

4 
(2.4) 

9 
(5.3) 

64 
(38.1) 

70 
(41.7) 

21 
(12.5) 

3.57 0.87 เห็นด้วย 

หมายเหตุ : สรุปข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามปรากฏในภาคผนวก ก 
 
 จากตารางท่ีแสดงข้างต้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้สึกท่ีดีต่อบัญชีราคามาตรฐาน 
ซึ่งส่งผลให้การจัดท าค าขอและชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อีกท้ังผู้ตอบแบบสอบถามบางรายยังมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับรูปเล่ม เนื้อหาของบัญชีราคามาตรฐาน ตลอดจนบ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค รวมถึง
แนวทางการจัดท าเอกสารค าขอและชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สรุปได้ความดังนี้ 

 รูปเล่ม เนื้อหาของบัญชีราคามาตรฐาน 

 - บัญชีราคามาตรฐานท่ีเผยแพร่ใน Web site ของส านักงบประมาณ ในปัจจุบันเป็น file  
.pdf ท่ีสแกนจากเอกสารกระดาษ ท าให้ใช้ฟังก์ชั่นการค้นหาจากโปรแกรม pdf ไม่ได้ จึงมีข้อเสนอให้
ใช้การ convert จากไฟล์ต้นฉบับเป็น pdf โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปแทน  

 - ราคามาตรฐานต่าง   มักจะจัดท าและเผยแพร่หลังจากท่ีหน่วยงานจัดท าค าของบประมาณ
แล้วเสร็จ หรือส านักงบประมาณพิจารณาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปแล้ว (ในช่วงประมาณ
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) จึงท าให้หน่วยงานต้องมาปรับแก้ไขข้อมูลใหม่ภายหลังในช่วงชี้แจงงบประมาณ 
เพื่อให้ตรงกับบัญชีราคามาตรฐานฉบับปัจจุบัน ท าให้เกิดภาระงานท่ีมีความซ้ าซ้อน ล่าช้า จึงเสนอให้
ด าเนินการจัดท าราคามาตรฐานให้แล้วเสร็จทันก่อนท่ีหน่วยงานจะจัดท าค าของบประมาณ  
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 - อัตราค่าใช้จ่ายของส านักงบประมาณเป็นอัตราประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งมักจะต่ ากว่าสิทธิ
ท่ีสามารถเบิกจ่ายจริงของกรมบัญชีกลาง เช่น อัตราตามสิทธิในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการฯ ท าให้ผู้จัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกิดความสับสน มีความซับซ้อนในการ
บริหารงบประมาณ และท างานล าบาก ดังนั้น หน่วยงานกลาง (ส านักงบประมาณ/กรมบัญชีกลาง)  
จึงควรก าหนดเกณฑ์อัตราประมาณการ / เบิกจ่ายเดียวกัน เพื่อให้สะท้อนการใช้จ่ายจริง เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลจะได้ไม่มีความคลาดเคลื่อน 

 - รายละเอียดบางส่วนไม่ชัดเจน ควรมีค าอธิบายท่ีเข้าใจง่าย และไม่ต้องตีความจนเกิด
ความเข้าใจผิด 

 - ควรเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น บางรายการ
ครุภัณฑ์ก าหนดราคาต่ ากว่าราคาตลาดมากเกินไป คุณลักษณะเฉพาะไม่ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ท าใหบ้างพื้นท่ีไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ ควรก าหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะให้เหมาะสม 
ใกล้เคียงกับราคาและผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่ในท้องตลาด 

 - ควรเพิ่มเติมรายการจากท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เน้นท่ีหน่วยงานต้องใช้เป็นประจ า และปรับ
ให้ความมีทันสมัย หลากหลาย 

 - บางรายการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายเป็นช่วง ระหว่างอัตราท่ีต่ าสุดและอัตราท่ีสูงสุด จึง
เห็นควรใหก้ าหนดเป็นค่ากลางเพียงค่าเดียว เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาในขั้นคณะอนุกรรมาธิการ 

 - หน่วยงานท่ีเป็นส่วนราชการกับองค์การมหาชนควรมีเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายเพื่อจัดท า
รายละเอียดงบประมาณแยกออกจากกัน ท้ังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีได้รับมอบหมายและ
เหมาะสมกับเจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์กร 

 - เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างในวิธีการฝึกอบรม สัมมนา ควรเพิ่มบางรายการ
ในค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เช่น การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการฝึกทักษะในรายการฝึกอบรม 
สัมมนา เป็นต้น 

 - บัญชีนวัตกรรมไทยยังมีน้อยเกินไป ไม่หลากหลาย การด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
เกิดความเสี่ยงมาก เนื่องจากผลิตไม่เพียงพอหรือมีน้อยราย ควรยืดหยุ่นให้ใช้รายการท่ีมีผลทดสอบ
เทียบเท่าได้  

 การบริหารจัดการของหน่วยงาน 

 - หน่วยงานมีโครงการจ านวนมาก เมื่อต้องท ารายละเอียดตัวคูณมาก อาจท าให้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน และมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ง่าย 

 การบริหารจัดการของส านักงบประมาณ 

 - ระบบ e-budgeting ซับซ้อนมาก ไม่สะดวกต่อการเข้าใช้งาน กว่าจะเข้าระบบได้ต้อง
ติดตั้งทุกครั้ง ควรปรับปรุงให้สะดวกและง่ายต่อการบันทึกข้อมูล 
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 - ควรมีสายด่วนของส านักงบประมาณ ตอบค าถามได้ทุกเร่ืองและรวดเร็ว 

 - เจ้าหน้าท่ีส านักงบประมาณไม่สามารถให้ค าปรึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ได้ สนใจแต่ตัวเลข 
ขาดการพิจารณาเนื้องานอย่างแท้จริง ท าให้วงเงินท่ีได้รับมีผลกับการปฏิบัติงานจริง 

 อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คาดหวังเป็นอย่างมากว่า ส านักงบประมาณ
ควรจะมีระบบหรือโปรแกรมการค านวณรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายต่าง   ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ในระบบจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี (e-Budgeting) หรือระบบจัดท าเอกสารชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อลดภาระการตรวจสอบความถูกต้องของตัวคูณต่าง   มุ่งหวังให้การ
จัดท าค าขอหรือชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นไปได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ขณะท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
คณะอนุกรรมาธิการ สามารถพิจารณารายการค่าใช้จ่ายต่าง   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการพิจารณา
วัตถุประสงค์และความเหมาะสมของโครงการ/รายการเป็นส าคัญ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี ๓ 
ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๓ : ผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังต่อบัญชีราคามาตรฐาน 
   หน่วย : ราย/ร้อยละ 

ความคาดหวังต่อ 
บัญชีราคามาตรฐาน 

ไม่ 
เห็น
ด้วย
ที่สุด 

ไม่ 
เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง/ 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. มีระบบหรือโปรแกรมการค านวณ
รายละเอียดตัวคณูค่าใช้จ่ายต่าง  
ตามบัญชีราคามาตรฐาน ในระบบ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี (e-Budgeting) หรือระบบ
จัดท าเอกสารชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เพ่ือลดภาระการ
ตรวจสอบความถูกต้องของตัวคูณ
ต่าง   

2 
(1.2) 

5 
(3.0) 

30 
(17.9) 

70 
(41.7) 

61 
(36.2) 

4.09 0.87 เห็นด้วย
ที่สุด 

2. สืบเนื่องจากข้อ 1. เจ้าหน้าที่
สามารถจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรือเอกสารช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปไีด้
โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

3 
(1.8) 

8 
(4.8) 

25 
(14.9) 

 

80 
(47.6) 

 

52 
(30.๙) 

4.01 0.90 เห็นด้วย
ที่สุด 
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ตารางที่ ๓ : ผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังต่อบัญชีราคามาตรฐาน (ต่อ) 
   หน่วย : ราย/ร้อยละ 

ความคาดหวังต่อ 
บัญชีราคามาตรฐาน 

ไม่ 
เห็น
ด้วย
ที่สุด 

ไม่ 
เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง/ 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3. สืบเนื่องจากข้อ 1. 
คณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ 
สามารถพิจารณารายการค่าใช้จ่าย
ต่าง   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่
ต้องพิจารณารายละเอียดตัวคณูอกี
ต่อไป เน้นการพิจารณาวัตถุประสงค์
และความเหมาะสมของโครงการ/
รายการเป็นส าคัญ 

2 
(1.2) 

7 
(4.2) 

34 
(20.2) 

68 
(40.5) 

57 
(33.9) 

4.02 0.91 เห็นด้วย
ที่สุด 

 
 นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามยังได้แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ
หรือโปรแกรมการค านวณรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายต่าง   ตามบัญชีราคามาตรฐานท่ีอาจจะมีขึ้น 
ระบุถึงข้อสังเกตและข้อพึงระวังของระบบดังกล่าวนี้ สรุปได้ความว่า  

  ข้อสังเกต 

  - ปัจจุบันมีการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อน เพิ่มปริมาณงาน เพิ่มขั้นตอน ดังนั้นเมื่อมีการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็ไม่ควรจะต้องจัดท าเอกสารหรือส่งรายละเอียดต่าง   ให้เช่นท่ีเคยปฏิบัติ ควรจะ
สามารถเรียกรายงานได้ในขั้นตอนเดียว โดยสามารถทราบข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดหรือมากที่สุด เพื่อ
เป็นการลดขั้นตอนและเอกสารอย่างแท้จริง 

  - แบบฟอร์มตัวคูณควรระบุอัตราค่าใช้จ่ายมาให้ชัดเจน หากมีระบบหรือโปรแกรมท่ีช่วย
ในการค านวณรายละเอียดตัวคูณก็น่าจะช่วยให้การจัดท ารายละเอียดตัวคูณสะดวก มีความถูกต้อง 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงานมากขึ้น 

  - การท าข้อมูลในระบบอาจพบปัญหาของผลลัพธ์การค านวณไม่กระทบยอดวงเงิน เนื่องจาก
เงื่อนไขของระบบท่ีก าหนดไว้ ควรระมัดระวังเรื่องนี้ 

  - ควรด าเนินการให้สามารถกรอกข้อมูลตัวคูณได้ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ยึด
ระเบียบการใช้จ่ายเป็นส าคัญ ปรับระบบให้ตัวคูณเป็นราคาปัจจุบันได้ 

  - ควรท าเป็นระบบหรือโปรแกรมการค านวณราคามาตรฐานโดยเร่งด่วน ให้ทันต่อนโยบาย 
Thailand 4.0 และต้องอบรมใหห้น่วยงานมีความรู้และความเข้าใจ จนสามารถปฏิบัติงานได้จริงด้วย 
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  ข้อพึงระวัง 

  - หากน าโปรแกรมค านวณรายละเอียดตัวคูณมาท าในระบบ e-Budgeting จะท าให้เกิด
ภาระงานอย่างมาก เพราะเมื่อค าของบประมาณผ่านการพิจารณา (ปรับลด) ของส านักงบประมาณ
แล้ว หน่วยงานยังมีสิทธิ/หน้าท่ีในการปรับปรุงรายการอีกคร้ังเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ จึงยังไม่มี
ความจ าเป็นในการจัดท าโปรแกรมนี้ในขั้นค าขอ 

  - ถ้าใช้งานระบบอัตโนมัติดังกล่าวเป็นประจ า อาจท าใหเ้จ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท้ังของหน่วยงาน 
และของส านักงบประมาณขาดความเชี่ยวชาญและรอบรู้ข้อมูลท่ีมาของราคามาตรฐานนั้น   ได้ 

  ขณะเดียวกัน ผู้ศึกษาฯ ยังได้ด าเนินการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีส านักงบประมาณ จ านวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย  
  (๑)  นายพิชัย คุ้มหรั่ง ผู้อ านวยการกองมาตรฐานงบประมาณ ๑  
  (๒) นายนิรันดร จอมทอง ผู้อ านวยการกองมาตรฐานงบประมาณ ๒ 
  (๓) นายพนม แฝงฤทธ์ิ ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณ เขตพื้นท่ี ๑๗ 
  (๔)  นายพลเอก จินตนะพันธ์ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ กองจัดท างบประมาณ 
   ด้านความมั่นคง ๒ 
เกี่ยวกับแนวทางการจัดท าบัญชีราคามาตรฐานและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบค านวณค่าใช้จ่าย
ตามบัญชีราคามาตรฐาน สรุปความได้ดังนี้ 

  รูปแบบบัญชีราคามาตรฐาน  

  - แนวทางการก าหนดรายการและราคาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คือ 1) เป็นรายการ
ครุภัณฑ์ท่ีหน่วยงานราชการมีความถี่ในการจัดซื้อสูง และมีผู้จ าหน่ายหลายราย 2) หลักการก าหนด
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คือ พิจารณายี่ห้อท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาดและคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) 
ไม่ต่ ากว่าคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จากนั้นจึงคัดกรองข้อมูลราคาท่ีมี
ค่าผิดปกติออก (Outlier) แล้วจึงใช้วิธีการทางสถิติต่าง   ในการก าหนดราคามาตรฐาน อาทิ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) หรือค่าฐานนิยม (Mode) ท้ังนี้ ราคาท่ีก าหนดจะเป็นราคาท่ี
ไม่ต่ าหรือสูงเกินไป และจะต้องจัดซื้อได้อย่างน้อย 2 - 3 รายขึ้นไป และ 3) เน้นสินค้าท่ีผลิตและ
จ าหน่ายภายในประเทศ รวมท้ังมีการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 

  - ส าหรับรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างท่ีเป็นผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยท่ีประกาศ
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ส านักงบประมาณได้บรรจุเป็นทะเบียนรายการกลางในระบบ  
e-budgeting  

  - ขณะนี้ส านักงบประมาณอยู่ระหว่างจัดท าโปรแกรมการสืบค้น โดยไม่ต้องเปิดจาก e-book 
เหมือนเช่นปัจจุบัน ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว หรือค่าใช้จ่ายใน
การสัมมนาและฝึกอบรม จะจัดท าเป็นต้นทุนต่อหน่วย (unit cost) หรือค่าใช้จ่ายต่อหัว เพื่อจะใช้ใน
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การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน เช่น จัดฝึกอบรม 50 คน เป็นจ านวนเงินเท่าไร หรือไปประเทศ 
ก เป็นจ านวนเงินเท่าไร เป็นต้น แล้วให้หน่วยงานไปบริหารจัดการภายในวงเงินดังกล่าว 

  ปัญหาหรือข้อจ ากัดของหน่วยงานในการจัดท าค าขอและชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  - มีการสับเปลี่ยน โยกย้าย หรือบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเป็นคนใหม่  

  - เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบไม่ได้พิจารณาว่า หลักเกณฑ์/อัตราค่าใช้จ่ายมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากปีท่ีผ่านมา บ้างเคยชินกับการค านวณค่าใช้จ่ายต่าง   โดยการประมวลผลด้วยมือ ไม่ได้ประมวลผล
ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และบ้างยังคงบรรจุรายการค่าใช้จ่ายท่ีคณะกรรมาธิการ คณะ 
อนุกรรมาธิการมีมติไม่จัดสรรงบประมาณให้ เช่น ค่ากระเป๋า เป็นต้น 

  ปัญหาหรือข้อจ ากัดของส านักงบประมาณในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  - ส านักงบประมาณมีระยะเวลาค่อนข้างจ ากัดในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
นอกจากจะต้องพิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานเสนอมาทีละรายการ และตรวจข้อผิดพลาด
เรื่องตัวคูณในประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว หากเป็นรายการท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ส านัก
งบประมาณยังจะต้องแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณดังกล่าว เช่น หลักฐาน
แสดงผลการจัดซื้อของหน่วยงานอื่นไม่เกิน ๒ ปี ใบเสนอราคาตั้งแต่ ๓ บริษัทเป็นต้นไป หรือหนังสือ
แสดงผลการอนุมัติของส านักงบประมาณ เป็นต้น ขณะท่ีการพิจารณางบประมาณนั้นต้องครอบคลุม
ถึงความเชื่อมโยงของแผน ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/รายการอีกด้วย 

  ความคาดหวังเกี่ยวกับรูปแบบและประโยชน์ของระบบค านวณค่าใช้จ่ายตามบัญชีราคา
มาตรฐานท่ีจะมีขึ้น เงื่อนไข และข้อเสนอแนะ 

  - น่าจะมีระบบท่ีก าหนดรายการต่าง   ไว้แล้ว และหน่วยงานกรอกข้อมูลมาโดยมีระบบ
ค านวณค่าใช้จ่าย ซึ่งจะท าให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยหรือไม่มีเลย ส านักงบประมาณจะได้ไม่ต้องตรวจ
รายละเอียดตัวคูณในประมาณการค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายตามสิทธิต่าง   ของข้าราชการ เพื่อท่ีส านัก
งบประมาณจะได้พิจารณาเฉพาะจ านวนวัน จ านวนคนท่ีเหมาะสม ภารกิจ และความจ าเป็นท่ีต้อง
ด าเนินโครงการ/รายการ  

  - อยากให้พัฒนาระบบ e-Budgeting ท่ีสามารถพิมพ์ออกมาพร้อมเสนอต่อผู้บริหารได้
เลย จะได้ไม่ต้องท าตัวคุมท่ีเป็นเอกสารแบบไฟล์ Excel เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าท่ีกองจัดท างบประมาณ   

  - ประโยชน์คือ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดเวลา 
เนื่องจากหน่วยงานสามารถเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนท่ีเป็นรายจ่ายขั้นพื้นฐาน
หรือรายจ่ายประจ าได้อย่างถูกต้อง ขณะท่ีส านักงบประมาณสามารถพิจารณาค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้
อย่างรวดเร็ว เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจตามกฎหมายของส่วนราชการ ส่งผลให้คณะกรรมาธิการ 
คณะอนุกรรมาธิการสามารถใช้เวลาน้อยลงในการพิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง   แต่จะใช้เวลา
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มากขึ้นในการพิจารณาประเด็นรายการเชิงนโยบายท่ีส่วนราชการต้องด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลว่า สามารถด าเนินการตามแผนการด าเนินงานและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 
และผลสัมฤทธิ์ท่ีจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น 

  - เงื่อนไขหรือข้อสังเกตคือ ๑) กรณีค่าใช้จ่ายท่ีไม่เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน ยกตัวอย่าง
เช่น บางหน่วยงานจะจัดซื้อครุภัณฑ์ตามใบเสนอราคา หรือความแตกต่างระหว่างเรื่องราคาครุภัณฑ์
ของจีนกับของอเมริกา ท าให้ไม่สามารถหาราคาค่าเฉลี่ยได้ ๒) บางรายการอาจจะบรรจุในระบบ
ค านวณค่าใช้จ่ายไม่ได้ เช่น สิ่งก่อสร้างต่าง   เป็นต้น และ ๓) บางรายการเป็นเงื่อนไขยกเว้น เช่น 
ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ทางทหาร ซึ่งอาจจะเป็นรายการครุภัณฑ์ท่ีเป็นชั้นความลับหรือเกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงของประเทศ เป็นต้น  

  - ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ ควรท าเป็นฐานข้อมูลกลางท่ีมีความเชื่อมโยงกับ Big Data 
ของรัฐบาล เพื่อให้หน่วยงานต่าง   สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้ เนื่องจากถ้าหน่วยงานจัดท า
โปรแกรมส าเร็จรูปของตนเอง เมื่อต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ
แปลงข้อมูลโดยการพัฒนาหรือเขียนโปรแกรมเพิ่ม 

หมายเหตุ : สรุปบทสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลของท้ัง ๔ ท่านปรากฏในภาคผนวก ข 
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บทที่ 3 
    ปัจจัยที่ส่งผลถงึประเด็นปัญหา 
 
 
 เมื่อพิจารณาจากประเด็นปัญหาในการท างานดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
ระบุถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาระบบค านวณค่าใช้จ่ายตามบัญชีราคามาตรฐาน โดยการวิเคราะห์ 
SWOT ได้ความดังนี้ 

 (๑) ปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 จุดแข็ง 

 - เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้านการจัดท างบประมาณของหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ 
มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงาน
ด้วยระบบ e-Budgeting ได้ 

 - เจ้าหน้าท่ีท้ังของหน่วยงานและของส านักงบประมาณต่างมีความต้องการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการงบประมาณท่ีทันสมัย ท าให้การจัดท าและชี้แจงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็น 
ไปได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ระบบงานหรือนวัตกรรม
ต่าง   ท่ีส านักงบประมาณจะจัดให้มีขึ้นในอนาคต  

 - ส านักงบประมาณสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างสมเหตุสมผล เพื่อน ามาใช้ใน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการงบประมาณ เมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าจากการลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง   ในการจัดท าค าขอและชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท้ังของหน่วยงานและ
ของส านักงบประมาณในระยะยาว 

 จุดอ่อน 

 - มีความล่าช้าในการจัดท าและปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐาน ท าให้ไม่เป็นปัจจุบัน 
อีกท้ังยังขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การใช้งาน ถึงแม้ว่ากองมาตรฐาน ส านักงบประมาณจะได้
จัดท าและปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รายการค่าใช้จ่ายต่าง   ครอบคลุม เป็น
ปัจจุบัน ประหยัด คุ้มค่า มีมาตรฐานเดียวกันในการจัดท าและชี้แจงงบประมาณของทุกส่วนราชการ 
รวมถึงการพิจารณาปรับลดงบประมาณของส านักงบประมาณ คณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ
ก็ตาม  

 - รูปแบบและโครงสร้างของระบบ e-Budgeting ใช้งานได้ยาก ขาดลักษณะของ User 
Friendly ถึงแม้ว่าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงบประมาณจะได้พยายามพัฒนาระบบ e-Budgeting 
เพื่อใช้ในการทบทวนและวางแผน การจัดท า และการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองแนวทางการพิจารณางบประมาณของส านักงบประมาณ  
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 - ระบบ e-Budgeting ไม่เสถียร เมื่อส่วนราชการเข้าใช้งานในระบบพร้อม   กัน จะ
ท าให้ระบบล่ม นอกจากนี้ ส่วนราชการยังถูกจ ากัดระยะเวลาด าเนินการในระบบ e-Budgeting 
ก่อนท่ีระบบจะปิด ท าให้ต้องจัดเตรียมข้อมูลต่าง   ไว้ล่วงหน้าให้พร้อมท้ังหมด จึงจะคีย์ข้อมูลได้แล้ว
เสร็จภายในกรอบเวลาท่ีก าหนด 

 - กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีขั้นตอนมาก ถูกก าหนดด้วยกรอบ
ระยะเวลาท่ีจ ากัดตามกฎหมาย ท าให้การจัดท าค าขอและชี้แจงงบประมาณต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน
และกระชั้นชิด เอกสารท่ีน าส่งไปยังส านักงบประมาณ คณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ จึงมี
ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายต่าง  ท่ีไม่เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน  

 (๒) ปัจจัยภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 

   โอกาส 

   - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ระบุถึงเป้าหมายให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ี
มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   

   - แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ ระบบ
ข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล แผนงานท่ี ๒ การพัฒนาระบบ
ดิจิทัลงานพื้นฐานของรัฐแบบรวมศูนย์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูล และการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน ระบุถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศการงบประมาณ (Smart e-Budgeting) โดยบูรณาการ
งานด้านงบประมาณร่วมกับระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง และประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด 
ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ระบุถึงการพัฒนาวิธีการงบประมาณ กระบวนการบริหาร 
การจัดท าค าขอ และการอนุมัติงบประมาณ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดท าและอนุมัติ
งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชน
ในพื้นท่ีและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

   อุปสรรค 

   - การด าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 ท าให้การ
พิจารณาเรื่องท่ีเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณต้องพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีรัฐหรือประชาชนจะได้รับ
ความคุ้มค่า ความเสี่ยงและความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ โดยคณะรัฐมนตรี
จะต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว ขณะท่ีการจัดท ากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต้องน าแผนการคลังระยะปานกลางมาประกอบการพิจารณา และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กฎหมายก าหนด ดังนั้น จึงส่งผลให้ส านักงบประมาณจ าเป็นต้องมีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
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ด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วแม่นย า สามารถประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของรายการ
ส าคัญต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   - การจัดให้มีร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ... ปรับปรุงหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ การควบคุมงบประมาณ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานการใช้
จ่ายงบประมาณ ท าให้กระบวนการจัดท างบประมาณปรับเปลี่ยนไปสู่การมุ่งเน้นท่ีผลสัมฤทธิ์ ซึ่ง
จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทสรรพก าลังในการพิจารณาถึงความเชื่อมโยงภารกิจของหน่วยงานท่ีมีต่อ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประโยชน์ท่ีมีต่อประชาชน ความ
คุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการค านึงถึงศักยภาพของหน่วยงาน แทนการเสียทรัพยากร
ไปกับการตรวจสอบรายละเอียดตัวคูณหรือความถูกต้องของการใช้อัตราต่าง   จากบัญชีราคามาตรฐาน 

   - การพัฒนาระบบราชการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มุ่งสู่การปฏิรูปขนานใหญ่ 
(Radical Change) มีการริเริ่มและผลักดันยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูป นโยบาย มาตรการ และนวัตกรรม
การบริหารจัดการอยางตอเนื่อง ท าใหขาราชการสวนใหญเ่กิดความลา้ บางส่วนไม่สามารถปรับตัวได้   

   - การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ระบบราชการต้องปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบงาน และปรับเปลี่ยนวิธีการท างานด้วย
การน าเทคโนโลยีมาใช้แทนก าลังคนมากขึ้น จ าเป็นต้องอาศัยงบประมาณจ านวนมากเพื่อการลงทุน
ดังกล่าว  
  ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factor – CSF) ได้ความ 
ดังนี้ 

  (๑) องค์ประกอบภายนอกองค์การ 
   - การสนับสนุนและให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้านการจัดท างบประมาณ
ของทุก   หน่วยงาน ในการทดลอง ศึกษา ฝึกฝน และปฏิบัติใชร้ะบบค านวณค่าใช้จ่ายตามบัญชีราคา
มาตรฐานท่ีส านักงบประมาณจะได้พัฒนาให้มีขึ้น 

  (๒) องค์ประกอบภายในองค์การ 
   - ความมุ่งมั่นและเล็งเห็นประโยชน์ท่ีได้รับจากการพัฒนาระบบค านวณค่าใช้จ่ายตาม
บัญชีราคามาตรฐานร่วมกันของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีส านักงบประมาณ ได้แก่ กองพัฒนาระบบงบประมาณ
และการจัดการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองมาตรฐาน รวมถึงกองจัดท างบประมาณด้านต่าง   

  (๓) องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี 
   - การมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทันสมัยและนวัตกรรมต่าง   ท่ีสามารถน ามาพัฒนา
ระบบค านวณค่าใช้จ่ายตามบัญชีราคามาตรฐาน เพื่อให้การจัดท าค าขอและชี้แจงงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนและความผิดพลาดได ้
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  (๔) องค์ประกอบด้านการเงิน 
   - การได้รับสนับสนุนงบประมาณส าหรับพัฒนาหรือน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมต่าง   มาพัฒนาระบบค านวณค่าใช้จ่ายตามบัญชีราคามาตรฐาน โดยตระหนักถึงความคุ้มค่า
และประโยชน์ท่ีส านักงบประมาณและหน่วยงานต่าง   จะได้รับในระยะยาว   

  (๕) องค์ประกอบด้านการจัดการ 
   - การสื่อสารท าความเข้าใจและจัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าท่ีส านักงบประมาณและเจ้าหน้าท่ี
ท่ีรับผิดชอบด้านการจัดท างบประมาณของทุก   หน่วยงาน เกี่ยวกับระบบค านวณค่าใช้จ่ายตามบัญชี
ราคามาตรฐานท่ีส านักงบประมาณจะได้พัฒนาให้มีขึ้น 
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บทที่ 4 
แนวทางการแก้ไข : ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบค านวณค่าใช้จ่ายตามบัญชีราคามาตรฐาน 

 ในการจัดท าค าขอและช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
 

  เมื่อประมวลข้อมูลจากผลการส ารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน 
ประกอบกับข้อเสนอแนะของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีส านักงบประมาณ รวมถึงพิจารณาปัจจัยท้ังภายใน
และภายนอกท่ีส่งผลต่อประเด็นปัญหาอันเนื่องมาจาก “บัญชีราคามาตรฐาน” แล้ว ผู้ศึกษาใคร่ขอ
แนวทางการพัฒนาระบบค านวณค่าใช้จ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานในการจัดท าค าขอและชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยการประยุกต์จากระบบ e-Budgeting ท่ีใช้อยู ่ณ ปัจจุบัน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้

  (1) ขั้นวางแผน (ขั้น 1A3 - 1A4) 

  ระบบ e-Budgeting จะ setup ข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายและตัวคูณต่าง   ท้ังหมด
ทุกรายการตามบัญชีราคามาตรฐาน ในเมนูระบบบันทึกเงินการจัดท าแผนงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถเลือกรายการและกรอกเฉพาะหน่วยนับ จ านวนชั่วโมง/วัน/คน/เครื่อง เท่านั้น โดยระบบจะ
ค านวณตัวเลขผลรวมของแต่ละหน่วยค่าใช้จ่ายดังกล่าว และกระทบตัวเลขผลรวมของแต่ละหน่วย
ค่าใช้จ่ายไปเป็นยอดผลรวมตัวเลขค าของบประมาณของรายการนั้น  ก่อนจะบวกยอดผลรวมตัวเลข
ค าของบประมาณของทุกรายการเป็นภาพรวมของหมวดรายจา่ย กิจกรรม ผลผลิต/โครงการ แผนงาน 
และหน่วยงานโดยอัตโนมัติ  

 กรณีนี้ หน่วยงานจะระบุวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ และ
วิธีการวัดผลเพิ่มเติมในช่องค าชี้แจง พร้อมกับบันทึกรายละเอียดค าของบประมาณในขั้นวางแผน ก่อน
พิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและตัวเลขอีกครั้ง จึงจะน าส่งข้อมูล (Sign Off) 
ในระบบ e-Budgeting ต่อไป 

 อย่างไรก็ตาม การจะท าเช่นนี้ได้หมายความว่า หน่วยงานจะต้องมีข้อมูลรายละเอียด
ค าของบประมาณจากไฟล์ Excel ท่ีหน่วยงานในสังกัดเสนอมาแล้วเหมือนเช่นท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
หรือหากส านักงบประมาณจัดให้มีระบบ Worksheet (กระดาษทด) ท่ีให้หน่วยงานทดลองกรอก
ข้อมูล และพิจารณาค าของบประมาณเบื้องต้นก่อนน าไปกรอกลงในระบบ e-Budgeting ของส านัก
งบประมาณก็ได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระการตรวจสอบรายละเอียดตัวคูณรายการค่าใช้จ่ายต่าง   ว่า เป็น 
ไปตามบัญชีราคามาตรฐานหรือไม่ อีกท้ังยังลดภาระการตรวจสอบความถูกต้องของผลรวมตัวเลข
ท้ังหมดด้วย 

 (2)  ขั้นจัดท า (ขั้น 2.3 – 2.5)  

  หน่วยงานจะโยกข้อมูลจากขั้นวางแผนระดับรายการมาท่ีขั้นจัดท า เพื่อบันทึกพิกัด 
งบลงทุน พร้อมกับเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ และแผนอื่น   ก่อนจะพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบ
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ความถูกต้องของพิกัด แล้วจึงน ารายงานฉบับดังกล่าวเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนน าส่ง
รายงานฉบับดังกล่าวไปยังส านักงบประมาณ และน าส่งข้อมูล (Sign Off) ในระบบ e-Budgeting ดังเช่นท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยหน่วยงานไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของผลรวมตัวเลขอีกแล้ว 

 (3)  ขั้นพิจารณาของ สงป. (ขั้น 3.1 – 4.4) 

  ในระบบ e-Budgeting ปัจจุบันก าหนดให้ขั้นพิจารณาด าเนินการโดยส านักงบประมาณ
แบบเบ็ดเสร็จ เริ่มตั้งแต่ขั้นจัดท าร่าง พ.ร.บ. (ขั้น 3.1 – 4.4) มาจนถึงขั้นจัดท า พ.ร.บ. (ขั้น 5A1 – 
5B5) ครอบคลุมถึงกระบวนการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ ท่ีมีการ
แก้ไขปรับลดงบประมาณ (ขั้น 5A1 – 5A3) และการแปรญัตติเพิ่ม (ขั้น 5B1 – 5B5) จัดพิมพ์เป็น 
พ.ร.บ. ได้เลย แต่ในกรณีนี้ จะแยกขั้นพิจารณาออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ขั้นพิจารณาของ สงป.  
(ขั้น 3.1 – 4.4) และ 2) ขั้นพิจารณาของรัฐสภา (ขั้น 5A1 – 5B5)  

  ส าหรับขั้นพิจารณาของ สงป. (ขั้น 3.1 – 4.4) เริ่มขึ้นเมื่อส านักงบประมาณพิจาณา
ปรับลดวงเงินเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งตัวเลขงบประมาณมาในระบบ e-Budgeting เพื่อให้หน่วยงาน
เตรียมแก้ไขรายละเอียดรายการให้เป็นไปตามกรอบวงเงินท่ีได้รับ ขณะเดียวกัน ส านักงบประมาณจะ
ด าเนินการในส่วนต่าง  ท่ีเกี่ยวข้องจนถึงขั้น 4.4 พิมพ์เป็นเอกสารงบประมาณร่าง พ.ร.บ. ไดทั้นที  

 (4) ขั้นพิจารณาของรัฐสภา (ขั้น 5A1 – 5B5) 

  ภายหลังจากส านักงบประมาณแจ้งตัวเลขงบประมาณท่ีพิจารณาปรับลดมาในระบบ 
e-Budgeting แล้ว หน่วยงานจะจัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ และคณะ 
อนุกรรมาธิการ โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับรายการท่ีเสนอขอรับจัดสรร
งบประมาณ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ และรายละเอียดตัวคูณ
รายการค่าใช้จ่ายต่าง   โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

  - กรณสี านักงบประมาณพิจารณาปรับลดวงเงิน แต่หน่วยงานไม่ประสงค์จะเกลี่ยรายการ
ใหม่ หน่วยงานจะโยกข้อมูลจากขั้นพิจารณา สงป. (ขั้น 3.1 – 4.4) มากรอกเฉพาะหน่วยนับ จ านวน
ชั่วโมง/วัน/คน/เครื่อง เท่านั้น โดยระบบจะค านวณตัวเลขผลรวมของแต่ละหน่วยค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
และกระทบตัวเลขผลรวมของแต่ละหน่วยค่าใช้จ่ายไปเป็นยอดผลรวมตัวเลขค าของบประมาณของ
รายการนั้น   เพื่อใหเ้ป็นไปตามกรอบวงเงินท่ีส านักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบแล้ว 

  - กรณีส านักงบประมาณพิจารณาปรับลดวงเงิน และหน่วยงานประสงค์จะเกลี่ยรายการ
ใหม่ หน่วยงานจะโยกข้อมูลจากขั้นพิจารณา สงป. (ขั้น 3.1 – 4.4) มาเลือกรายการและกรอกเฉพาะ
หน่วยนับ จ านวนชั่วโมง/วัน/คน/เครื่อง เท่านั้น โดยระบบจะค านวณตัวเลขผลรวมของแต่ละหน่วย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว และกระทบตัวเลขผลรวมของแต่ละหน่วยค่าใช้จ่ายไปเป็นยอดผลรวมตัวเลขค าขอ
งบประมาณของรายการนัน้  ให้อยู่ภายในกรอบวงเงินท่ีส านักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบแล้ว 

  มีข้อสังเกตว่า การจะด าเนินการเช่นท่ีกล่าวมานี้ได้ ระบบ e-Budgeting จะต้อง 
setup ข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายและตัวคูณต่าง   ท้ังหมดทุกรายการตามบัญชีราคามาตรฐานในขั้น



- ๒๔ - 
 

 
 

พิจารณา สงป. (ขั้น 3.1 – 4.4) เช่นเดียวกับท่ีก่อนหน้านี้ได้เสนอให้มีการ setup ข้อมูลดังกล่าวใน
ขั้นวางแผน (ขั้น 1A3 - 1A4) 

  ท้ังนี้ หน่วยงานย่อมไม่สามารถปรับแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทุกประเภทงบรายจ่าย
ให้แตกต่างไปจากท่ีส านักงบประมาณได้พิจารณามาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงบประมาณเท่านั้น แต่หากหน่วยงานประสงค์จะปรับแก้ไขวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์
ท่ีคาดว่าจะได้รับ และวิธีการวัดผล สามารถด าเนินการในช่องค าชี้แจงได้ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะ
บันทึกรายละเอียดค าของบประมาณในขั้นพิจารณาของรัฐสภา ก่อนพิมพ์รายงานออกมา เพื่อน า
รายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ โดยไม่จ าเป็นต้องท าเอกสารเป็นไฟล์ 
Excel แยกต่างหาก ดังเช่นท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

  เมื่อคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการมีมติปรับลดหรือเห็นชอบการขอแปรญัตติ
รายการใด  ให้ส านักงบประมาณด าเนินการในขั้น 5A1 – 5B5 ก่อนจะน าส่งข้อมูล (Sign Off) ใน
ระบบ e-Budgeting และจัดพิมพ์เป็น พ.ร.บ. ต่อไป เหมือนท่ีเคยปฏิบัติมา 

 ในท่ีนี ้จะขอน าเสนอให้เห็นถึงกระบวนการทบทวน การวางแผน  การจัดท าค าขอและ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ภายหลังจากการพัฒนาระบบค านวณค่าใช้จ่ายตามบัญชีราคา
มาตรฐาน ในระบบ e-Budgeting เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏตามภาพท่ี ๔ – ๑๓ 
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ภาพที่ ๔ :  กระบวนการด าเนินงานด้วยระบบ e-Budgeting ภายหลังการพัฒนา 
ระบบค านวณค่าใช้จ่ายตามบัญชีราคามาตรฐาน 

หน่วยงานรวบรวมข้อเสนอของกอง/ส านักต่าง   ในแตล่ะรายการคา่ใช้จ่าย อาจท าเป็นไฟล ์Excel ก็ได ้

ขั้นวางแผน (ขั้น 1A3 - 1A4)  
ระบบ e-Budgeting จะ setup รายการค่าใช้จ่าย + ตัวคูณตามบัญชีราคามาตรฐาน ในเมนูระบบบันทึกเงินการจัดท าแผน
งบประมาณ (หมายเหตุ : หากมีการปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐาน จะต้อง setup รายการ + ตัวคูณให้สัมพันธ์กัน) 
- เลือกรายการ + กรอกเฉพาะหนว่ยนับ เช่น ช่ัวโมง/วัน/คน/เครื่อง เป็นต้น 
- ระบบจะค านวณตัวเลขผลรวมของแต่ละหน่วย กระทบตัวเลขผลรวมเป็นยอดรวมของรายการ ก่อนจะกระทบเป็นยอดรวม
ของทุกรายการเป็นภาพรวมของหมวดรายจ่าย กิจกรรม ผลผลิต/โครงการ แผนงาน และหน่วยงานโดยอัตโนมตั ิ
- บันทึกค าช้ีแจงต่าง    
- พิมพ์รายงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและตัวเลขผลรวมต่าง   +  Sign Off  
*** อาจจัดท าระบบ Worksheet (กระดาษทด) ให้ทดลองกรอก กอ่นจะลงระบบ e-Budgeting ก็ได้ 

ขั้นจัดท า (ขั้น 2.3 – 2.5) 
- โยกข้อมูลขั้นวางแผนระดับรายการมา  
- บันทึกพิกัดงบลงทุน + เช่ือมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนอื่น  ที่เกี่ยวข้อง 
- พิมพ์รายงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของพิกัด + Sign Off  

น ารายงานท่ีพิมพ์มาจากระบบ  
e-Budgeting  เสนอ รมต. เจ้าสังกดั 
พิจารณาเห็นชอบ และส่ง สงป. 
เป็นทางการ 

ขั้นพิจารณาของ สงป. (ขั้น 3.1 – ๔.๔) 
- แก้ไขงบประมาณระดับรายการให้เป็นไปตามที่พิจารณาปรับลด 
ก่อนพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบ + Sign Off  
- พิมพ์เอกสารร่าง พ.ร.บ.  

การชี้แจงงบประมาณต่อ กมธ. + อนุ กมธ. 
- โยกข้อมูลขั้นพิจารณา สงป. มา 
 หากไม่ประสงค์จะเกลี่ยรายการใหม่   

- กรอกเฉพาะหน่วยนับ เช่น ช่ัวโมง/วัน/คน/
เครื่อง เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามกรอบวงเงิน 

 หากประสงค์จะเกลี่ยรายการใหม ่
- เลือกรายการ + กรอกเฉพาะหนว่ยนับ เช่น 
ช่ัวโมง/วัน/คน/เครื่อง เป็นต้น เพื่อให้เป็นไป
ตามกรอบวงเงิน 

- ระบบจะค านวณตัวเลขผลรวมของแต่ละหน่วย 
กระทบตัวเลขผลรวมเป็นยอดรวมของรายการ ก่อน
จะกระทบเป็นยอดรวมของทุกรายการเป็นภาพรวม
ค าของบประมาณภายในกรอบวงเงินโดยอัตโนมัต ิ
- หากมีการแก้ไขค าช้ีแจงต่าง   จะต้องบันทึกก่อน
พิมพ์รายงานออกมา เพื่อเป็นเอกสารประกอบการ
ช้ีแจงต่อ กมธ. + อนุ กมธ. 
 

ขั้นพิจารณาของรฐัสภา (ขั้น ๕A๑ – 5B5) 
- แก้ไขปรับลดและบันทึกข้อมลูแปรญัตติ + Sign Off  
- พิมพ์เอกสาร พ.ร.บ.  



- ๒๖ - 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพที่ ๕ : ภาพหน้าจอระบบ e-Budgeting เพ่ือให้หน่วยงานกรอกค าของบประมาณ 
เปรียบเทียบก่อน-หลังกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ในข้ันวางแผน (ขั้น 1A3 - 1A4) 

 

 

 



- ๒๗ - 
 

 
 

 
ภาพที่ ๖ : ภาพหน้าจอระบบ e-Budgeting ภายหลังจากหน่วยงานกรอกค าของบประมาณ 

และประมวลข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขั้นวางแผน (ขั้น 1A3 - 1A4)   
 

 

 
ภาพที่ ๗ : ภาพหน้าจอระบบ e-Budgeting ภายหลังจากส านักงบประมาณพิจารณาปรับลด 

เรียบร้อยแล้ว ในขั้นพิจารณาของ สงป. (ขั้น 3.1 – 4.4) 
 



- ๒๘ - 
 

 
 

 
ภาพที่ ๘ : ภาพหน้าจอระบบ e-Budgeting ภายหลังจากส านักงบประมาณพิจารณาปรับลด 

และประมวลข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขั้นพิจารณาของ สงป. (ขั้น 3.1 – 4.4) 
 

 
ภาพที่ ๙ : รูปแบบเอกสารค าขอและชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พิมพ์จากระบบ  

e-Budgeting รายการค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนาในประเทศ  
 

 

 



- ๒๙ - 
 

 
 

 
ภาพที่ ๑๐ : รูปแบบเอกสารค าขอและช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พิมพ์จากระบบ  

e-Budgeting รายการค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนาต่างประเทศ  
 

 

 
ภาพที่ ๑๑ : รูปแบบเอกสารค าขอและช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พิมพ์จากระบบ  

e-Budgeting รายการค่าใช้จ่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
 



- ๓๐ - 
 

 
 

 
ภาพที่ ๑๒ : รูปแบบเอกสารค าขอและช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่พิมพ์จากระบบ  

e-Budgeting รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

 
 

 
ภาพที่ ๑๓ : รูปแบบเอกสารค าขอและช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่พิมพ์จากระบบ  

 e-Budgeting รายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 

 ผู้ศึกษาฯ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบค านวณค่าใช้จ่ายตามบัญชี
ราคามาตรฐานข้างต้นนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องต่าง  ดังนี้ 

 (1)  เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
   ลดภาระการจัดท าข้อมูลท่ีซ้ า   กัน ในกระบวนการจัดท าเอกสารค าขอและชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เช่น การจัดท าค าของบประมาณแบบไฟล์ Excel ท้ังหมดไว้ก่อนบันทึก
ข้อมูลในระบบ e-Budgeting หรือการจัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการ 
คณะอนุกรรมาธิการ แบบไฟล์ Excel เป็นต้น 



- ๓๑ - 
 

 
 

   ลดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการเลือกใช้อัตราราคามาตรฐาน เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว เป็นต้น ซึ่งกรณีนี้ถือเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้หน่วยงานถูกพิจารณาปรับลด
งบประมาณในขั้นชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ  
   ประหยัดทรัพยากรท้ังแรงงาน เวลา เพื่อจะได้มุ่งเน้นการจัดท าค าขอและชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการชี้แจงรายละเอียดในประเด็น
ท่ีส าคัญอื่น   เช่น ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ แผนงาน การจัดล าดับความส าคัญของผลผลิต/
โครงการ กิจกรรม หรือการน าเสนอหลักการและเหตุผล ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
ของแต่ละรายการ เป็นต้น 

 (2)  เจ้าหน้าท่ีของส านักงบประมาณ 
   ประหยัดทรัพยากรท้ังแรงงาน เวลา ในการตรวจสอบรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่าย
ของแต่ละรายการว่า ถูกต้อง เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานหรือไม่ เพื่อจะได้มุ่งเน้นการพิจารณา
ความเหมาะสมของรายการว่า มีความเหมาะสม คุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณให้หรือไม่  
   สนับสนุนการปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน้นการเสนอแนะความคิดเห็นในประเด็นท่ีส าคัญอื่น   เช่น ความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร ์แผนงาน ความส าคัญของผลผลิต/โครงการ กิจกรรม หรือหลักการและเหตุผล 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิข์องแต่ละรายการ เป็นต้น 

 (3)  คณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ 
   ลดภาระและเวลาในการตรวจทานรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการ
ว่า ถูกต้อง เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานหรือไม่  
   เพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ดียิ่งขึ้น เน้น
การพิจารณาความเหมาะสมของผลผลิต/โครงการ กิจกรรม รายการต่าง   ว่า มีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล และมีความเหมาะสม คุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณให้หรือไม่ 

 (4)  ประชาชน 
   ได้รับประโยชน์จากงานบริการของภาครัฐอันเนื่องมาจากการจัดท างบประมาณท่ี
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  

 อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาฯ ใคร่ขอเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบค านวณ
ค่าใช้จ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานท่ีอาจจะมีขึ้น ดังนี้ 

 ๑. การพัฒนา Mobile application บัญชีราคามาตรฐาน ส าหรับใช้งานบนมือถือได้ง่าย 
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสืบค้นอัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และรายละเอียดต่าง   ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๒. การพัฒนาฐานข้อมูลราคามาตรฐานครุภัณฑ์ท่ีครอบคลุมรายการต่าง   ในท้องตลาด
มากย่ิงขึ้น เพื่อให้การจัดท าค าขอและชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นมาตรฐานเดียวกัน .
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ผนวก ก 
สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับ 

การจัดท ารายละเอียดตัวคูณเพื่อการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยรับงบประมาณ 
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2561 

 
 

 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท ารายละเอียดตัวคูณเพื่อการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วยรับงบประมาณ ระหว่างวันท่ี 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2561 มี
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนท้ังสิ้น 168 ราย สามารถสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 : จ านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ชาย 40 23.8 
หญิง 128 76.2 

รวม 168 100.0 

 
ตารางที่ 2 : จ านวนและร้อยละจ าแนกตามอายุ 

 

อายุ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 31 18.5 
31 – 40 ปี 66 39.3 
41 - 50 ปี 42 25.0 
51 - 60 ปี 29 17.๒ 

รวม 168 100.0 

 
ตารางที่ 3 : จ านวนและร้อยละจ าแนกตามการศึกษา 

 

การศึกษา จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 3 1.8 
ปริญญาตรี 73 43.5 
ปริญญาโท 91 54.๑ 
ปริญญาเอก 1 0.6 

รวม 168 100.0 
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ตารางที่ 4 : จ านวนและร้อยละจ าแนกตามหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 1 0.6 

กระทรวงกลาโหม 1 0.6 
กระทรวงการคลัง 6 3.6 
กระทรวงการต่างประเทศ 1 0.6 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 11.9 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 5.๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1 0.6 
กระทรวงพลังงาน 20 11.9 
กระทรวงมหาดไทย 25 14.9 
กระทรวงยุติธรรม 44 26.๑ 
กระทรวงแรงงาน 1 0.6 
กระทรวงศึกษาธิการ 7 4.2 
กระทรวงสาธารณสุข 20 11.9 
กระทรวงอุตสาหกรรม 1 0.6 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 10 6.0 
กรุงเทพมหานคร 1 0.6 

รวม 168 100.0 

 
ตารางที่ 5 : จ านวนและร้อยละจ าแนกตามต าแหน่งปัจจุบัน 

 

ต าแหน่ง  จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ปฏิบัติงาน 4 2.4 
ปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า 59 35.1 
ช านาญงาน อาวุโส ช านาญการ หรือเทียบเท่า 72 42.9 
ช านาญการพิเศษ อ านวยการต้น หรือเทียบเท่า 32 19.0 
อ านวยการสูง 1 0.6 

รวม 168 100.0 
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ตารางที่ 6 : จ านวนและร้อยละจ าแนกตามประสบการณ์การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

ประสบการณ์  จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 2 ปี 59 35.1 
3 - 5 ปี 38 22.6 
มากกว่า 5 ปี 71 42.3 

รวม 168 100.0 
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ผนวก ข 
สรุปบทสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณ  

เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบค านวณค่าใช้จ่ายตามบัญชีราคามาตรฐาน 
ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
 

 ผลการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีส านักงบประมาณ เกี่ยวกับ
แนวทางการจัดท าบัญชีราคามาตรฐานและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบค านวณค่าใช้จ่ายตาม
บัญชีราคามาตรฐาน ระหว่างวันท่ี ๒๔ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) สรุปได้ความดังนี้  

  นายพิชัย คุ้มหรั่ง ผู้อ านวยการกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ เข้าสัมภาษณ์เก็บรวบรวม
ข้อมูลเมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑   

 - แนวทางการก าหนดรายการและราคาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คือ 1) เป็นรายการ
ครุภัณฑ์ท่ีหน่วยงานราชการมีความถี่ในการจัดซื้อสูง และมีผู้จ าหน่ายหลายราย 2) การก าหนดราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ หลักการคือพิจารณายี่ห้อท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาดและคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) 
ไม่ต่ ากว่าคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีฯ จากนั้นจึงคัดกรองข้อมูลราคาท่ีมีค่าผิดปกติออก (Outlier) 
แล้วจึงใช้วิธีการทางสถิติต่าง   ในการก าหนดราคามาตรฐาน อาทิ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
ค่ามัธยฐาน (Median) หรือคา่ฐานนิยม (Mode) เป็นต้น ท้ังนี้ ราคาท่ีก าหนดในบัญชีฯ เป็นราคาท่ีไม่
ต่ าหรือสูงเกินไป และจะต้องจัดซื้อได้อย่างน้อย 2 - 3 รายขึ้นไป และ 3) เน้นสินค้าท่ีผลิตและจ าหน่าย
ภายในประเทศ รวมท้ังมีการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว หรือค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ
ฝึกอบรม จะจัดท าเป็นต้นทุนต่อหน่วย (unit cost) หรือค่าใช้จ่ายต่อหัว เพื่อจะใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
ให้หน่วยงาน เช่น จัดฝึกอบรม 50 คน ควรจะเป็นจ านวนเงิน....เท่าไร หรือไปประเทศ ก ควรจะเป็น
จ านวนเงิน....เท่าไร เป็นต้น แล้วให้หน่วยงานไปบริหารจัดการภายในวงเงินดังกล่าว เช่นเดียวกับการ
จัดท าต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับส าหรับผู้บริหารระดับสูง เช่น หลักสูตรป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง 
(นงส.) เป็นต้น หน่วยงานเพียงแต่ก าหนดจ านวนคน ระยะเวลาในการฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน
เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว อาจจะก าหนดค่าบัตรโดยสาร
เครื่องบินเป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละโซนหรือทวีป เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์
เดียวกัน 

 - ขณะนี้ส านักงบประมาณอยู่ระหว่างจัดท าโปรแกรมการสืบค้น โดยไม่ต้องเปิดจาก e-book 
เหมือนเช่นปัจจุบัน มีข้อเสนอแนะว่า ถ้าจะมีการพัฒนาระบบ ควรท าเป็นฐานข้อมูลกลางท่ีมีความ
เชื่อมโยงกับ Big Data ของรัฐบาล เพื่อให้หน่วยงานต่าง   สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้ เนื่องจาก 
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ถ้าหน่วยงานจัดท าโปรแกรมส าเร็จรูปของตนเอง เมื่อต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน อาจจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการแปลงข้อมูลโดยการพัฒนาหรือเขียนโปรแกรมเพิ่ม 

 - ปัญหาของหน่วยงานคือ เวลาจัดท างบประมาณอาจไม่ได้ดูว่าหลักเกณฑ์/อัตราค่าใช้จ่าย
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีท่ีผ่านมาหรือไม่ จึงท าให้เกิดความผิดพลาด/ความคลาดเคลื่อนของงบประมาณ 

 นายนิรันดร จอมทอง ผู้อ านวยการกองมาตรฐานงบประมาณ ๒ เข้าสัมภาษณ์เก็บ
รวบรวมข้อมูลเมื่อวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 - หากมีระบบค านวณค่าใช้จ่ายตามบัญชีราคามาตรฐาน การพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีจะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เนื่องจากระบบดังกล่าวเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งท่ีจะท าให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดเวลา เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิของข้าราชการ ซึ่งเป็นรายการตามท่ีก าหนด
ไว้ในหลักเกณฑ์แล้ว ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐสามารถระบุความต้องการของจ านวนคน จ านวน
วัน ตามท่ีขออนุมัติการเดินทางไปราชการ ระบบดังกล่าวสามารถประมวลผลค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการได้ทันที ดังนั้น การมีระบบค านวณค่าใช้จ่ายฯ จึงเป็นสิ่งท่ีดี และสมควรมีการสร้างระบบ
โปรแกรมการค านวณค่าใช้จ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานขึ้น อย่างไรก็ตาม ระบบการค านวณค่าใช้จ่ายฯ 
ดังกล่าว อาจจะมีข้อยกเว้นบางรายการ เช่น ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ทางทหาร ซึ่งอาจจะเป็นรายการ
ครุภัณฑ์ท่ีเป็นชั้นความลับหรือเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ เป็นต้น  

 - จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา พบว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจะมีการค านวณ
ค่าใช้จ่ายในงบด าเนินงานโดยการประมวลผลด้วยมือ ท าให้เกิดข้อคลาดเคลื่อน จ านวนค่าใช้จ่ายท่ี
แท้จริงไม่ถูกต้อง ซึ่งในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... หรือคณะอนุกรรมาธิการฯ จะมีการพิจารณาปรับ
ลดงบประมาณลง ฉะนั้น ในกรณีท่ีมีระบบดังกล่าว ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถน ามาใช้
ในการเสนอค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนท่ีเป็นรายจ่ายขั้นพื้นฐานหรือรายจ่ายประจ า
ได้อย่างถูกต้อง ส านักงบประมาณสามารถพิจารณาค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม 
สอดคล้องกับภารกิจตามกฎหมายของส่วนราชการ ส่งผลให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... หรือคณะอนุกรรมาธิการฯ สามารถ
ใช้เวลาน้อยลงในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... หรือคณะ  
อนุกรรมาธิการฯ จะได้ใช้เวลามากขึ้นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในประเด็นรายการท่ีเป็นเชิงนโยบาย ท่ีส่วนราชการต้องด าเนินการตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาลว่า ส่วนราชการสามารถด าเนินการได้ตามแผนการด าเนินงานและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
อย่างไร และผลสัมฤทธิ์ท่ีจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น  
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 - ในปัจจุบัน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างท่ีเป็นผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยท่ี
ประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยไว้แล้ว ส านักงบประมาณ โดยกองมาตรฐานงบประมาณ ๒ 
ได้น าไปบรรจุเป็นทะเบียนรายการกลางในระบบ e-budgeting ซึ่งส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
สามารถน าไปเสนอค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เช่นเดียวกับรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ตามบัญชีราคามาตรฐานของส านักงบประมาณ  

 นายพนม แฝงฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณ เขตพื้นที่ ๑๗ เข้าสัมภาษณ์
เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

  - ส านักงบประมาณเสียเวลาไปกับการตรวจรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง   ของหน่วยงาน
ค่อนข้างมาก เพราะบางทีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานเป็นคนใหม่ มักจะหลุดประเด็นมา มีอยู่เช่นนี้ทุกปี  

  - บางทีหน่วยงานบรรจุค่าใช้จ่ายท่ีเบิกไม่ได้ เช่น ค่ากระเป๋า เป็นต้น น่าจะมีระบบท่ี fix 
ได้เลย ส านักงบประมาณจะได้ไม่ต้องมาตรวจ พิจารณาเฉพาะจ านวนวัน จ านวนคนที่เหมาะสม ภารกิจ 
ความจ าเป็น ถ้าต้นทุนต่อหน่วยเท่ากัน ค่าใช้จ่ายก็ไม่ควรจะต่างกันนัก  

  - ระบบค านวณค่าใช้จ่ายมีประโยชน์ ไม่ท าให้เป็นภาระแก่คณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ 
โดยเฉพาะรายการท่ีมีราคามาตรฐานอยู่แล้ว อาจจะเป็นไปได้สัก ๘๐ – ๙๐% เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม สัมมนา เป็นต้น แต่ในบางรายการอาจจะท าไม่ได้ เช่น สิ่งก่อสร้างต่าง   เป็นต้น ซึ่ง
หน่วยงานส่วนใหญ่มักจะเสนอราคาต่างจากบัญชีราคามาตรฐาน ไม่รู้ว่าท าไมต้องเสนอราคามาเช่นนั้น 
ท าให้ส านักงบประมาณล าบากในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ถ้าหากเป็นไปได้ หน่วยงานควรจะ
สืบมานิดนึงว่า หน่วยงานไหนเคยจัดซื้อจัดจ้างมาบ้าง ราคาเท่าไหร่ บางทีหน่วยงานมีเอกสารแนบมา 
ส านักงบประมาณก็เชื่อ แต่ไปตกม้าตายในขั้นคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ   

  - กรณีท่ีหน่วยงานกล่าวว่า อัตราค่าใช้จ่ายท่ีส านักงบประมาณก าหนด ท าให้ท างานไม่ได้ 
ต้องเข้าใจว่า นี่เป็นกรอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพราะคณะกรรมาธิการคิดว่า 
ค่าใช้จ่ายแค่นี้พอ ท้ังนี้ อะไรท่ีต้องจ่ายตามสิทธิ ส านักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ 
ส าหรับงบลงทุน ถ้าเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐาน แต่มีเอกสารประกอบ เช่น ส่วนราชการอื่น
เคยจัดซื้อไม่เกิน ๒ ปี หรือราคาในท้องตลาดตั้งแต่ ๓ บริษัทเป็นต้นไป หรือส านักงบประมาณเคย
อนุมัติ ท้ังหมดนี้จะเป็นข้อมูลส าหรับส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ได้ แต่ถ้าไม่มี
อะไรมาเลย ส านักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณในอัตราขั้นต่ าไว้ก่อน อันนี้เป็นข้อเสียเปรียบของ
หน่วยงาน อาจจะท าให้ราคาต่ า และจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ในภายหลัง 

  นายพลเอก จินตนะพันธ์ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ กองจัดท างบประมาณ
ด้านความมั่นคง ๒ เข้าสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

  - ปกติจะพิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายจากค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีหน่วยงาน
ส่งมาเป็นเล่ม ต้องดูทีละบรรทัด ทุกรายการ หน่วยงานมักจะผิดพลาดเรื่องตัวคูณในประมาณการ
ค่าใช้จ่าย ถ้าหน่วยงานไหนท่ีมีงบด าเนินงานมาก   จะต้องใช้เวลาตรวจนานขึ้น อาจจะจ าได้ว่าอันไหน
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คือเท่าไหร่ แต่อัตราแปลก   ในค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดบางรายการ ยกตัวอย่างค่าเข็มวิทยฐานะ อันนี้
อาจจะสับสนว่า ต้องเป็นราคาเท่าไหร่ ต้องไปถามผู้รู้อีกที  

  - ถ้ามีระบบ lock มาเลย หรือหน่วยงานกรอกมาโดยมีระบบค านวณค่าใช้จ่าย น่าจะเกิด
ข้อผิดพลาดน้อยหรือไม่มีเลย หากสามารถท าได้จริง จะช่วยแบ่งเบาภาระของจัดท าได้ โดยเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา แต่ข้อเสีย
ของการมีระบบคือ กรณีมีค่าใช้จ่ายแปลก   เช่น ครุภัณฑ์ท่ีไม่เป็นไปตามราคามาตรฐาน เป็นต้น บาง
หน่วยงานขอมา 20 รายการ มีในบัญชีราคามาตรฐานเพียง 5 – 6 รายการ หรือบางหน่วยงานจะ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามใบเสนอราคา ไม่สามารถหาราคาค่าเฉลี่ยได้ ต้องท าทางออกกรณีเช่นนี้ด้วย เช่น 
ครุภัณฑ์ของจีนกับของอเมริกา จะเอามาหาค่าเฉลี่ยไม่ได้  

  - เวลาของส านักงบประมาณค่อนข้างจ ากัด ต้องมาพิจารณาความเชื่อมโยงของแผนต่าง   
เมื่อต้องมาพจิารณารายละเอียดตัวคูณในประมาณการค่าใช้จ่าย อย่างส านักงานปลัดกระทรวงมีค่าใช้จ่าย
ในการเจรจาและประชุมนานาชาติ เป็นภาพรวมกระทรวง มี 30 – 40 รายการประชุม อาจจะไม่มี
เวลาพิจารณาถึง impact  

  - อยากท างานในระบบ e-Budgeting เมื่อพิมพ์ออกมาเสนอผู้บริหารได้เลย เพื่อจะได้ลด
ภาระของจัดท า ทุกวันนี้ต้องมีตัวคุม แล้วจึงท าในระบบ e-Budgeting พิมพ์จากระบบออกมา แล้ว
แก้ไขตัวคุมอีกท ี 
 


