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บทที่  1
บทนํา

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

    การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปจจุบันสงผลกระทบตอสังคมไทยเปนอยางมาก
เพราะ  สังคมไทยดั้งเดิมเปนสังคมเกษตร  การปรับเปลี่ยนสังคมเกษตรไปสูสังคมอุตสาหกรรม
มีความจําเปนที่การจัดการศึกษาของประเทศจะตองเรงพัฒนา  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  เพื่อ
สามารถพัฒนาคนของประเทศ  ใหมีศักยภาพเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพในสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงและรวมมือแขงขันอยางเหมาะสม  ทัดเทียม  โดยยังสามารถดํารงความเปนไทยได
ในประชาคมโลก    การศึกษาจึงเปนวิถีทางที่สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชน  ไดรับการ
พัฒนาการศึกษาของคนไทยจึงปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540
มาตรา  43  ระบุวา  “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา
สิบสองปที่รัฐจะตองจัดอยางทั่วถึง  และมีคุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจาย”  มาตรา  81  “จัดใหมี
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม   สรางเสริมความรูและปลูกจิตสํานึกที่ถูกตอง”  มาตรา  289  ระบุวา
“องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมการฝกอาชีพตามความเหมาะสม
และความตองการภายในทองถิ่นนั้น  เขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ  ทั้งนี้
ตองไมขัดตอมาตรา  43  และมาตรา  81”  ซึ่งไดกําหนดบทบัญญัติที่เปนแนวนโยบาย
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง  ไวอยางชัดเจน  เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วและ
จริงจัง  จําเปนตองใชกระบวนการปฏิรูปเขาดําเนินการ  ดวยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงได
แตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการขึ้น  โดยมี
ศาสตราจารยดร.วิจิตร  ศรีสอาน  เปนประธานคณะกรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูปการศึกษา
คนแรกและไดลาออกไป  ตอมาศาสตราจารยดร.ปรัชญา  เวสารัชช  ไดเปนประธาน
คณะกรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูปการศึกษาแทน  คณะกรรมการไดดําเนินการศึกษาขอมูล
และแนวทางปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการโดยลําดับ  ในขณะเดียวกัน
เมื่อมีแนวโนมคอนขางแนนอนวา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติจะกําหนดใหมีกระทรวงดูแล
รับผิดชอบจัดการศึกษาเพียงกระทรวงเดียว  คณะกรรมการจึงมีความเห็นรวมกันที่จะกําหนด
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แนวทางปฏิรูประบบบริหารการศึกษา  ใหครอบคลุมงานจัดการศึกษาของชาติทั้งหมด  ตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ทั้งนี้  เพื่อใหแนวทางที่กําหนดขึ้นสามารถนําไป
ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาของชาติไดอยางแทจริง  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2542 : 1 – 2)

    การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  เปนการ
ปรับเปลี่ยนการศึกษาไทยครั้งสําคัญ  ทั้งแนวคิด  โครงสรางและกระบวนการ  ดวยความ
มุงมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยและคุณภาพของคนไทยโดยรวมใหสูงขึ้น  รวมทั้งการ
ปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวของและสงผลกระทบตอคนไทยทุกคน  การปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญนี้จึงจําเปน
ตองดําเนินการบนพื้นฐานของปรัชญาสภาพที่เปนจริง  ความเปนไปไดและตองดําเนินการ
อยางรอบคอบ  ระมัดระวัง  รวมทั้งตองใชยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมอีกดวย
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2544 : 1)

    ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  8  (2)
“กําหนดใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา”  และมาตรา  10  “การจัดการศึกษา  ตองจัดให
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา  12  ป  ที่รัฐจะตอง
จัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจาย”  มาตรา  22   “กําหนดการจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และเชื่อวาผูเรียนมีความ
สําคัญที่สุด”  มาตรา  37 “การจัดการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับ
ต่ํากวาปริญญาใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา  โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา  จํานวนประชากรเปน
หลัก  และความเหมาะสมดานอื่นดวย”  ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาของชุมชนและทองถิ่น  พรอมทั้ง
ไดรับความเสมอภาคทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน  และกําหนดหนาที่คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานไวในมาตรา  34  “ใหมีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา  มาตรฐานและหลัก
สูตรแกนกลาง  การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับแผนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมแหง
ชาติ”  การดําเนินการดังกลาวจะไดผลดี  ก็ตอเมื่อ  มาตรา  39  “ที่ใหกระทรวงกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งดานการบริหารวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารบุคคลและการ
บริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการ  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรง”  มาตรา  58  “ใหมีการระดมทรัพยากร
และการลงทุนทางดานงบประมาณ  การเงิน  ทรัพยสินจากทุกสวนราชการมาใช  ใหสถานศึกษา
มีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาควบคูกับการบริหารการเงิน
และบัญชีอยางโปรงใส  ตรวจสอบความรับผิดชอบได  รวมถึงการจัดตั้งงบประมาณ  การจัดสรร
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งบประมาณ  และการใชงบประมาณ”  มาตรา  60   “ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับ
การศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ”  มาตรา  61  “ใหรัฐ
จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบัน
ศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันทางสังคมอื่น  ตามความเหมาะสมและความจําเปน”
มาตรา  62  “ใหมีระบบการตรวจสอบ  ติดตามประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
โดยหนวยงานภายในและหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ตรวจสอบภายนอก”

    เขตพื้นที่การศึกษา  จึงมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางมาก
เพราะการดําเนินงานทางการศึกษาตลอดจนการบริหารและจัดการในแตละเขตพื้นที่การศึกษา
ยอมข้ึนอยูกับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ  ที่คอนขางมีอํานาจและมีอิสระพอสมควร
การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาตองละเอียดรอบคอบ  ไมใหเกิดความเหลื่อมลํ้าในทุกดาน
หรือเกิดความเหลื่อมลํ้านอยที่สุด  แตจากการบริหารและจัดการศึกษาที่ผานมา  ใชวิธียึดเขต
การปกครองที่มีกรอบสายงานทั้งระดับจังหวัดและอําเภอเปนตัวหลักสําคัญ  ซึ่งมีความ
ไมเหมาะสม  เพราะลักษณะของเขตการปกครอง  มีความเหลื่อมลํ้าทั้งขนาดและปริมาณงาน
เพื่อเปนการลดความเหลื่อมลํ้าดังกลาว  และเพื่อใหการบริหารและจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  เบื้องตนกระทรวง
ศึกษาธิการไดประกาศกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาจํานวน  175  เขต  โดยศึกษาจาก
การประเมินผลเขตพื้นที่นํารอง  เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารและจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ  มีทรัพยากรพอเพียง  สามารถรองรับการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  12  ปไดอยางทั่วถึงและมีหลักประกันดานคุณภาพ  ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
สามารถตอบสนองงานดานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งไมสราง
ภาระดานงบประมาณและการพัฒนาบุคลากรจํานวนมากในระยะเวลาสั้น  ลดความแปลกแยก
ในการประสานกับหนวยงานอื่น ๆ  ในระดับภูมิภาค  มีลักษณะสามารถสรางความเสมอภาค
ความเทาเทียมและโอกาสที่จะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป  ทั้งสายสามัญ  สายอาชีพ  และ
ดําเนินงานดานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 2)

    ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการเพื่อใหการดําเนินงานของรัฐสามารถ
เอ้ือประโยชนใหแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  การปฏิรูปดังกลาวไดครอบคลุม
ถึงการปฏิรูประบบการจัดการงบประมาณอีกดวย  กลาวคือ  กําหนดใหทุกกระทรวงปรับเปลี่ยน
ระบบการจัดการงบประมาณจากระบบงบประมาณแผนงาน  (Planning  Programming
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Budgeting  System : PPBS)  เปนระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  (Performance  Based
Budgeting  System : PBBS)  ตั้งแตปงบประมาณ  2546  เปนตนไป  เหตุผลสําคัญนําไปสู
การปฏิรูประบบการจัดการงบประมาณ  สืบเนื่องจากระบบงบประมาณที่ใชอยูในปจจุบัน
ขาดความเชื่อมโยงในการวางแผน  ขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการดานงบประมาณ
และขาดประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยสิน  เนนการใชจายมากกวาผลสําเร็จของงาน
ขาดความครอบคลุมแหลงเงิน  และไมมีการวางแผนการเงินลวงหนา

    ดังนั้น  งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  จะชวยแกปญหาสําคัญในเรื่องตาง ๆ  เชน
ผลผลิตและผลลัพธการใชจาย  ความรับผิดชอบ  ความโปรงใสและการรายงานผลการดําเนินงาน
การมอบอํานาจการบริหารงบประมาณใหแกรัฐมนตรีเจาสังกัด  การเพิ่มขอบเขตความครอบคลุม
แหลงเงิน  กลาวคือ  นําเงินนอกระบบงบประมาณมาพิจารณาดวย  การวางแผนการเงินลวงหนา
ระยะปานกลาง  นอกจากนั้นระบบงบประมาณแบบใหมมีสาระสําคัญประการหนึ่งที่แตกตางไป
จากระบบเดิม  คือ  การคํานวณตนทุนของผลผลิตหรือตนทุนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ
กระทรวงศึกษาธิการไดเตรียมการปฏิรูประบบการจัดการงบประมาณ  โดยประสานความรวมมือ
กับสํานักงบประมาณและเผยแพรความรูเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  โดยจัดทํา
เอกสารและสื่อตาง ๆ  ไดแก  การปฏิรูปงบประมาณเพื่อการศึกษา  เปดเสนทางระบบงบประมาณ
ใหม  PBBS  เปดเว็บไซด  จัดทํา  CD - ROM  เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
และวิดีทัศน  เทคนิคการจัดทํายุทธศาสตร

    กระทรวงศึกษาธิการยังไดเตรียมการดานตาง ๆ  เชน  การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารองคกร  การพัฒนาบุคลากร  การปรับปรุงระเบียบ  กฎหมาย  การปรับปรุงระบบ
การบริหารงานบุคคล  การปรับปรุงหลักสูตร ฯลฯ  เพื่อรองรับวิธีการปฏิรูประบบงบประมาณ
และการปฏิรูปการศึกษาที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกดวย

    ปจจุบัน  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหจังหวัดฉะเชิงเทรา  มี  2  เขตพื้นที่
การศึกษาเขต  1  ประกอบดวย  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  อําเภอบานโพธิ์
และอําเภอบางปะกง  เขต  2  ประกอบดวย  อําเภอพนมสารคาม  อําเภอสนามชัยเขต
อําเภอทาตะเกียบ  อําเภอบางคลา  อําเภอราชสาสน  อําเภอแปลงยาว  กิ่งอําเภอคลองเขื่อน  การ
บริหารงบประมาณเปนภารกิจหนึ่งของการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไมมี
การพัฒนาระบบอยางชัดเจน  เพื่อเปนการเตรียมการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทราใหมี
ประสิทธิภาพขึ้น  จึงไดศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่
การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย

    1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษา
    1.2.2  เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษา

ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

1.3  ความสําคัญของการวิจัย

    ผลการวิจัยสามารถทราบรายละเอียดของสภาพการดําเนินงานการบริหารงบประมาณ
ในเขตพื้นที่การศึกษา  และใชเปนแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่
การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทราใหมีประสิทธิภาพได

1.4  ขอบเขตของการวิจัย

    1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา
    การดําเนินการวิจัยครั้งนี้  จะดําเนินการศึกษาภารกิจการบริหารงานงบประมาณ

ตามคูมือปฏิบัติการโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  ของสํานักงานโครงการ
นํารองปฏิรูปการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  6  พันธกิจ  มีรายละเอียด  ดังนี้

1)  การจัดตั้งงบประมาณ
2)  การจัดสรรงบประมาณ
3)  การบริหารการเงินและบัญชี
4)  การจัดซื้อ  จัดจางและการพัสดุ
5)  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
6)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา

1.4.2  ขอบเขตดานพื้นที่
    การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการวิจัยในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งเขต  1  และเขต  2
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1.5  กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพ 1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

ความเจริญกาวหนา
และการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ทําให
เกิดการแขงขันของ
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก

ทุกประเทศทั่วโลก
ใชการจัดการศึกษา
เปนหลักสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพ
ของประชาชน

การศึกษาของไทย
ไมสามารถเตรียมคนไทย
ใหสามารถเผชิญยุคสมัย
การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  เกิดความออนแอ
ขัดแยงและทําลายตัวเอง

การศึกษาของไทย
เนน รวมศูนยอํานาจ
ขาดการมีสวนรวมของ
สังคม ไมมีเอกภาพ
เนนการถายทอดและ
ทองจํา

เกิดกระแสเรียกรองใหมีการปฏิรูปการศึกษาและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหมี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 39 “ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคลและบริหารทั่วไป ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา”

ศึกษาบริบทจังหวัดฉะเชิงเทรา โครงสราง บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานํารองดานการบริหาร
และจัดการศึกษา 4 ดาน ไดแก การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล การบริหารทั่วไป
โดยเฉพาะการบริหารงบประมาณ ศึกษาการบริหารงบประมาณ 6 พันธกิจ คือ การจัดตั้งงบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณ การบริหารทางการเงินและบัญชี การจัดซื้อ จัดจางและการพัสดุ การตรวจสอบ ติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  วิเคราะหเนื้อหา ตามขั้น
ตอนดังนี้ ศึกษาเอกสารที่จะทําการวิเคราะห กําหนดประเด็นในการวิเคราะห กําหนดคําจํากัดความและเกณฑใน
การวิเคราะห ทดลองใชเกณฑที่จัดทําขึ้น ตรวจสอบความเชื่อม่ัน ดําเนินการวิเคราะห ตรวจสอบผลการวิเคราะห
และวิเคราะหระบบตามขั้นตอนดังนี้ การวิเคราะหระบบปจจุบัน ประมวลปญหาและอุปสรคของระบบปจจุบัน ออก
แบบระบบใหม  การทดสอบ/การตรวจสอบระบบ สรุปผลการตรวจสอบและปรับปรุงเปนระบบใหมที่สมบูรณ ของ
การบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษา

คําถามการวิจัย
การพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทราที่เหมาะสม
มีขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงานอยางไร

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ไดแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา
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1.6  นิยามศัพทเฉพาะ

    เขตพื้นที่การศึกษา  หมายถึง  เขตที่กําหนดขึ้นเพื่อการบริหาร  และ  การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

    การพัฒนาระบบ  หมายถึง  การทําใหหนวยยอยตาง ๆ ที่ทํางานประสานสัมพันธกัน
โดยมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคอยางเดียวกัน  สามารถทําใหประสิทธิภาพของงานสูงขึ้น

    การบริหารงบประมาณ  หมายถึง  การควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม
แผนงาน  งานและรายการงบประมาณตามที่รัฐสภาไดพิจารณาและอนุมัติงบประมาณลงมา

    ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  หมายถึง  ระบบงบประมาณที่แสดงถึง
ความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรที่ใชกับผลงานที่เกิดขึ้นวา  มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร
คุมคามากนอยเพียงไร

    การจัดทํางบประมาณระยะกลาง  หมายถึง  การจัดทํางบประมาณ  4  ป  คือ
ปงบประมาณปจจุบันและปตอไปอีก  3  ป

    การจัดตั้งงบประมาณ  หมายถึง  การวางระบบบริหารการเงิน ซึ่งเปนระบบที่สงเสริม
และสนับสนุนใหมีความเปนอิสระ จะตองดําเนินการวางแผนกลยุทธ  กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ
และเปาประสงคของหนวยงาน  กําหนดกลยุทธ  กําหนดผลผลิต  ผลลัพธและตัวชี้วัด  กําหนด
กรอบ  แผนกลยุทธ  เขียนโครงการ

    การจัดสรรงบประมาณ  หมายถึง  การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน  งาน  โครงการ
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับตนทุนผลผลิต  และการจัดซื้อ  จัดจางใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย

    การบริหารการเงิน  หมายถึง  การจัดการระบบการเงินใหเกิดประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิ์ผลสูงสุด

    การบริหารทางบัญชี  หมายถึง  กระบวนการในการทําบันทึกรายการทางการเงิน
ทั้งในดานรายรับ  รายจาย  ตลอดจนการโอนบัญชี  การแยกประเภท  การสรุปผลและการแปล
ความหมายของขอมูล

    การจัดทําบัญชีแบบพึงรับพึงจาย  หมายถึง  การบันทึกบัญชีตามรายการและ
เหตุการณทางบัญชีทั้งหมดที่เกิดขึ้นของงวดเวลาใดเวลาหนึ่ง  โดยไมคํานึงวาจะมีการรับหรือ
จายเงินแลวหรือไม
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    การซื้อ  หมายถึง  การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง  ทดลอง  และบริการ
ที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ  แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง

    การจาง  หมายถึง  การจางทําของ  การจางเหมาบริการ  การจางที่ปรึกษา  การจาง
ใหออกแบบ  การจางใหควบคุมงาน

    การพัสดุ  หมายถึง  การจัดทําเอง  การซื้อ  การจาง  การจางที่ปรึกษา  การจาง
ออกแบบและควบคุมงาน  การแลกเปลี่ยน  การเชา  การควบคุม  การจําหนาย 

    การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  หมายถึง
การดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การบริหาร
การเงิน  การบริหารพัสดุและทรัพยสิน  การบริหารดานอื่น ๆ  ตลอดจนการติดตามการใชจาย
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงตนทุนผลผลิต  ผลลัพธที่ได

    การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  หมายถึง  การจัดหา  การสรรหาวัสดุ
อุปกรณ  ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น  ตลอดจนการระดมทุนการศึกษา  โดยการมีสวนรวม
ของชุมชน  ทองถิ่น  มาใชในการบริหารและการจัดการศึกษา




