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ชื่อวิทยานิพนธ การพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่
การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อผูวิจัย นายสุทธิชัย  อิงคยะกุล
ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา
ปการศึกษา 2545
ประธานกรรมการที่ปรึกษา ดร.สมหมาย  สรอยนาคพงษ
กรรมการที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารยประทีป  อนุเมธางกูร

บทคัดยอ

    งานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษา
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการบริหารงบประมาณ
ในเขตพื้นที่การศึกษา  และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่
การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา

    การดําเนินการวิจัย  เปนการวิจัยเชิงพรรณา  แบงเปน  2  สวนคือ  สวนที่เปน
การวิเคราะหเนื้อหาและวิเคราะหระบบ  โดยสอบถามการวิเคราะหเนื้อหางบประมาณจาก
ผูเชี่ยวชาญระดับกระทรวงและเขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  และ
สอบถามการวิเคราะหระบบงบประมาณจากผูปฏิบัติงานระดับหัวหนาฝายและหัวหนางาน
ในหนวยงานทางการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผลการวิจัยเปนดังนี้

    จากการศึกษาการวิเคราะหเนื้อหางานงบประมาณ  แยกเปนประเภทไดดังนี้
1)  การจัดตั้งงบประมาณ  2)  การจัดสรรงบประมาณ  3)  การบริหารการเงินและบัญชี
4)  การจัดซื้อ  จัดจางและการพัสดุ  5)  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณ  6)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา

    จากการศึกษาการวิเคราะหระบบการบริหารงบประมาณ  พบวา
    การจัดตั้งงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้  คือ  การวิเคราะหภารกิจ

ของหนวยงาน  การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งงบประมาณ  การจัดทําแผนกลยุทธ
การจัดลําดับความสําคัญของภารกิจ  การพัฒนาบุคลากรในการกําหนดตัวชี้วัด  กําหนดผลผลิต
การคิดตนทุนผลผลิต  และการติดตามการอนุมัติกรอบและงบประมาณ
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    การจัดสรรงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้  คือ  การกําหนดเกณฑ
การจัดสรรงบประมาณ  การรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของหนวยงาน  การวิเคราะหขอมูล
ตามความตองการจําเปน  การจัดสรรงบประมาณ  การประมวลผลการจัดสรรงบประมาณ
การเผยแพรประชาสัมพันธการจัดสรรงบประมาณ  การติดตามการจัดสรรงบประมาณ/การโอน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ  และการประเมินผลการจัดสรรงบประมาณ

    การบริหารการเงินและบัญชี  มีระบบการปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้  คือ  การวิเคราะห
โครงสรางทางบัญชี  การประมวลปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะแนวทางการบริหารการเงิน
และบัญชี  การจัดทําแผนปฏิทินการใชงบประมาณประจําป  การพัฒนาบุคลากรดานการเงิน
การคลัง  การจัดระบบการบริหารการเงินและบัญชี    การจัดทําเอกสารหลักฐานการควบคุมและ
การเบิกจาย  การติดตามการบริหารการเงินและบัญชี  และการจัดทํารายงานการบริหารการเงิน
และบัญชี

    การจัดซื้อ  จัดจางและการพัสดุ  มีระบบการปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้  คือ  การจัดหา
และประชาสัมพันธแหลงพัสดุที่มีคุณภาพ  การจัดซื้อ  จัดจางและจางเหมา  จัดทําทะเบียนพัสดุ
การติดตามกระบวนการสั่งซื้อหรือส่ังจาง  การรายงานการพัสดุประจําป

    การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  มีระบบ
การปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้  คือ  การพัฒนาบุคลากรงานการเงินและบัญชี  การวิเคราะหสรุปผล
การใชจายงบประมาณ  การติดตามงบประมาณ  การตรวจสอบภายใน  และการจัดทํารายงาน
การใชจายงบประมาณ

    การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  มีระบบการปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
คือ  การวางแผนการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  การจัดหาทุนการศึกษาและ
ทรัพยากรทางการศึกษา  การดําเนินการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
การบริหารจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  การสงเสริมและประสานงานการใช
ทรัพยากรรวม  การตรวจสอบประเมินคาใชจาย  และการรายงานผลการดําเนินการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา

คําสําคัญ  :  การพัฒนาระบบ  การบริหารงบประมาณ  เขตพื้นที่การศึกษา
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Abstract

    The study of the development of budgeting administration aims on two
objectives, that is, to study the condition of the budgeting administration systems and to
present the guidelines for development of the budgeting administration systems  in the
educational service area of Chachoengsao Province.

    This descriptive study is divided into two parts - content analysis and system
analysis. It is accomplished by asking about content analysis of budgeting from  key  persons
in the ministerial level and from educational service area of pilot educational  reform of the
Ministry of Education and by asking about system analysis of budgeting from the heads of the
educational divisions and departments in Chachoengsao  Province. …………                 
                An analysis of budgeting tasks indicates as follows : 1) Budgeting arrangement. 2)
Budgeting distribution. 3) Financial and accounting administration  systems. 4) Purchasing,
recruiting, and stock controling. 5) Auditing, task – tracking  and evaluating efficiency of
budget arrangement. 6) Resource assembling and educational  investment.

    An analysis of budgeting administration system shows that budget arrangement
follows on these operational steps - an analysis of organizational missions, an analysis of
problems and obstacles for budget arrangement, strategic plans, the priority of missions,
human resource development  to determine indicators, production,
invesment, output and the tracking of permission framework and budget.
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    Budgeting distribution operates on the following steps – establishment of  budget
distribution criteria, data collection of administration, data analysis of necessity, budget
distribution, processing of budget distribution, promotion of budget distribution, tracking
budget distribution/ transferring to related organizations and evaluation of the budget
distribution.

    Financial and accounting administration systems are organized in accordance with
these steps - an analysis of accounting structure, processing of  problems, obstacles and
suggestions or guidance on administration systems,  making annual budget calendar plans,
training personnel on finance and monetary, organizing the financial and accounting
administration systems, managing documents as a proof for controlling and payment, tracking
and reporting on financial and accounting administration.

    Purchasing, recruiting and stocking controlling operate on these steps - providing
and promoting quality stock market, purchasing, hiring and making contracts, registering
stock materials, tracking the processes purchasing and hiring, and making annual reports.

    Auditing and assessing the efficiency of budget arrangements operate as follows –
monetary and accounting personnel development , an anlysis on the result of budget
arrangements, budget arrangement tracking, internal auditing, and budget arrangement
reports.

    Resource assembling and education invesment follow these procedures –
planning, assembling, receiving and checking, administrating scholarships and educational
resources, promoting and coordinating resource ultilization, checking and assessing the
expenses and reporting on resource assembling and education investment.

Keyword :  Development  system,  Administration  Budgeting,  The  Educational
                  Service  Area




