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บทที่  5
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

5.1  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

    การวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาวิจัยไดศึกษาเอกสารคูมือปฏิบัติการโครงการนํารองปฏิรูป
การศึกษา  ในเขตพื้นที่การศึกษา  ของสํานักงานโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  เกี่ยวกับภารกิจดานการบริหารงบประมาณ  6  พันธกิจ  ที่เขตพื้นที่
การศึกษากําลังดําเนินการอยู  สรุปและอภิปรายผลนําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบงบประมาณ
รายละเอียดเปนดังนี้

    5.1.1  การจัดตั้งงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงานในรายละเอียด  ดังนี้
          1)  การวิเคราะหภารกิจของหนวยงาน  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

   (1)  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับภารกิจ
   (2)  เรียงลําดับความสําคัญ
   (3)  จัดหมวดหมูของภารกิจ
   (4)  วิเคราะหเปาหมายผลผลิตหลัก
   (5)  วิเคราะหผลการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาพ 18  แสดงการวิเคราะหภารกิจของหนวยงาน

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับภารกิจ  เปนการศึกษารายละเอียดการบริหารงาน

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับภารกิจ

เรียงลําดับความสําคัญ

จัดหมวดหมูภารกิจวิเคราะหเปาหมายผลผลิต

วิเคราะหผลการดําเนินงานของหนวยงาน
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ดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารบุคคลและบริหารทั่วไปของหนวยงาน
    (2)  เรียงลําดับความสําคัญ  เปนการเรียงลําดับความสําคัญของภารกิจ  เพื่อใช

ในการจัดตั้งงบประมาณ
    (3)  จัดหมวดหมูภารกิจ  เปนการจัดหมวดหมูงาน  แผนงาน/โครงการใหตรงกับ

หมวดหมูภารกิจของแผนกลยุทธ  เพื่อสะดวกในการดําเนินการจัดตั้งงบประมาณ
    (4)  วิเคราะหเปาหมายผลผลิตหลัก  เปนการตรวจสอบ  ติดตามจุดหมายปลายทาง

หรือผลสําเร็จปลายทางของหนวยงาน
    (5)  วิเคราะหผลการดําเนินงานของหนวยงาน  เปนการตรวจสอบ  ติดตาม

การดําเนินงานดานการจัดตั้งงบประมาณของหนวยงาน
                      2)  การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งงบประมาณ  มีระบบ
การปฏิบัติงาน  ดังนี้

   (1)  ศึกษาสภาพแวดลอมของหนวยงาน
   (2)  รวบรวมขอมูลของหนวยงาน
   (3)  วิเคราะหขอมูลของหนวยงาน
   (4)  ประเมินปญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งงบประมาณ

ภาพ 19  แสดงการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งงบประมาณ

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  ศึกษาสภาพแวดลอมของหนวยงาน  เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายในและ
สภาพแวดลอมภายนอกของหนวยงาน  เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตน

    (2)  รวบรวมขอมูลของหนวยงาน  เปนการจัดกระทําขอมูลเพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตน
ในการจัดตั้งงบประมาณของหนวยงาน

ศึกษาสภาพแวดลอม รวบรวมขอมูล

วิเคราะหขอมูลประเมินปญหาและอุปสรรค
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    (3)  วิเคราะหขอมูลของหนวยงาน  เปนการจัดทําขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน
เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการจัดตั้งงบประมาณ

    (4)  ประเมินปญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งงบประมาณ  เปนการสํารวจปญหาและ
อุปสรรคในการจัดตั้งงบประมาณ

          3)  การจัดทําแผนกลยุทธ  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
   (1)  ศึกษาสภาพของหนวยงาน
   (2)  วิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน
   (3)  กําหนดวิสัยทัศน

     (4)  กําหนดพันธกิจ
   (5)  ประเมินสถานภาพของหนวยงาน
   (6)  จัดวางทิศทางการดําเนินงานของหนวยงาน
   (7)  กําหนดกลุยทธของหนวยงาน

ภาพ 20  แสดงการจัดทําแผนกลยุทธ

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  ศึกษาสภาพของหนวยงาน  เปนการศึกษาโครงสราง  นโยบาย  บุคลากร  เงิน
อุปกรณ  การบริหารจัดการ  เศรษฐกิจ  ชุมชน  สังคม  การเมือง  ของหนวยงาน

    (2)  วิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน  เปนการศึกษาและวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน  ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการของหนวยงาน

    (3)  กําหนดวิสัยทัศน  เปนภาพของหนวยงานในอนาคตที่เราอยากเห็นและอยากให
ผูอ่ืนพูดถึงหนวยงานหรือผลงานของเราในอนาคต

ศึกษาสภาพ
ของหนวยงาน

วิเคราะห
สภาพแวดลอม

กําหนด
วิสัยทัศน

กําหนด
พันธกิจ

ประเมินสถานภาพ
หนวยงาน

จัดวางทิศทาง
การดําเนินงาน

กําหนดกลยุทธ
ของหนวยงาน
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    (4)  กําหนดพันธกิจ  เปนสิ่งที่หนวยงานตองดําเนินการเพื่อใหวิสัยทัศนเปนจริง
ตองบงบอกหนาที่ของหนวยงานที่จะทําในอนาคต

    (5)  ประเมินสถานภาพของหนวยงาน  เปนการสํารวจศักยภาพของหนวยงาน
    (6)  จัดวางทิศทางการดําเนินงานของหนวยงาน  เปนกระบวนการที่บุคลากรของ

หนวยงานรวมกันตั้งปณิธาน  ความมุงหวัง  ตั้งมั่น  ใฝฝน  ปรารถนาที่จะพัฒนาหนวยงานไปสู
ความสําเร็จ

    (7)  กําหนดกลยุทธของหนวยงาน  เปนการจัดทํารายละเอียด  ขั้นตอนการดําเนินการ
ในดานตาง ๆ  โดยมีเปาหมายสุดทายเพื่อใหไดผลงานที่ไดกําหนดไว

          4)  การจัดลําดับความสําคัญของภารกิจตามแผนงาน/โครงการ  มีระบบ
การปฏิบัติงาน  ดังนี้

   (1)  ศึกษาจุดมุงหมายปลายทางของหนวยงาน
   (2)  ศึกษาทรัพยากรและกิจกรรมของหนวยงาน
   (3)  ศึกษาความสัมพันธระหวางกิจกรรม/งบประมาณกับผลงานหรือ

ผลผลิต
   (4)  วิเคราะหงาน/แผนงาน/โครงการ

ภาพ 21  แสดงการจัดลําดับความสําคัญของภารกิจตามแผนงาน/โครงการ

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  ศึกษาจุดหมายปลายทางของหนวยงาน  เปนการศึกษาผลสําเร็จของหนวยงาน
วาไดรับประโยชนอะไรบางตามที่โครงการคาดหมาย

    (2)  ศึกษาทรัพยากรและกิจกรรมของหนวยงาน  เปนการศึกษาทรัพยากรกับกิจกรรม
ในโครงการวามีความสอดคลองกันหรือไม

ศึกษาจุดหมายปลายทาง ศึกษาทรัพยากรและกิจกรรม

ศึกษาความสัมพันธกิจกรรม/
งบประมาณกับผลงานหรือผลผลิต

วิเคราะหงาน/แผนงาน/โครงการ
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    (3)  ศึกษาความสัมพันธกิจกรรม/งบประมาณกับผลงานหรือผลผลิต  เปนการศึกษา
ความสอดคลองของกิจกรรม  งบประมาณกับผลลัพธที่ได

    (4)  วิเคราะหงาน/แผนงาน/โครงการ  เปนการศึกษา  ตรวจสอบ  ความเปนไปได
ในการจัดทํางาน/แผนงาน/โครงการ

          5)  การพัฒนาบุคลากรในการกําหนดตัวชี้วัด  กําหนดผลผลิต  การคิดตนทุน
ผลผลิต  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

   (1)  วางแผนพัฒนาบุคลากรในดานการกําหนดตัวชี้วัด  กําหนดผลผลิต
และการคิดตนทุนผลผลิต

   (2)  ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในดานการกําหนดตัวชี้วัด  กําหนด
ผลผลิตและการคิดตนทุนผลผลิต

   (3)  ติดตามผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
   (4)  ประเมินและรายงานผล

ภาพ 22  แสดงการพัฒนาบุคลากรในการกําหนดตัวชี้วัด  กําหนดผลผลิต  การคิดตนทุน
               ผลผลิต

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในดานการกําหนดตัวชี้วัด  กําหนดผลผลิต  การคิด
ตนทุนผลผลิต  เปนการวางแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร

    (2)  ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในดานการกําหนดตัวชี้วัด  กําหนดผลผลิต  การคิด
ตนทุนผลผลิต  เปนการดําเนินการเพิ่มพูนความรู  ความสามารถ  ทักษะและประสบการณในการ
กําหนดตัวชี้วัด  กําหนดผลผลิต  การคิดตนทุนผลผลิตใหแกบุคลากร

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ดําเนินการ

ติดตามผลประเมินและรายงาน
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    (3)  ติดตามผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ  เปนการตรวจสอบ  ติดตาม
การทํางานของบุคลากร  ภายหลังจากไดรับการเพิ่มพูนความรู  ความสามารถ  ทักษะ  และ
ประสบการณ

    (4)  ประเมินและรายงานผล  เปนการวิเคราะหผลการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการ
พัฒนาบุคลากรวาตรงกับวัตถุประสงคหรือไม  แลวตัดสินวาเปนที่พอใจหรือไม  ดีไมดีอยางไร
แลวสรุปผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อรายงานการจัดกิจกรรมใหหนวยงานตนสังกัดทราบ

          6)  การติดตามผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
   (1)  วางแผนการติดตามผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ
   (2)  ดําเนินการติดตามผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ
   (3)  สรุปการติดตามผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ
   (4)  รายงานผลการติดตามผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ

ภาพ 23  แสดงการติดตามผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  วางแผนการติดตามผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ  เปนการวางแนวทาง
ในการติดตามการอนุมัติกรอบและงบประมาณ

    (2)  ดําเนินการติดตามผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ  เปนการดําเนินงาน
ตามแนวทางการติดตามผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ

    (3)  สรุปการติดตามผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ  เปนการรวบรวม  วิเคราะห
และประมวลผลการติดตามการอนุมัติกรอบและงบประมาณ

วางแผนการติดตามผล ดําเนินการติดตามผล

สรุปการติดตามผลรายงานผล
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    (4)  รายงานผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ  เปนการดําเนินการในขั้นตอน
สุดทายของการอนุมัติกรอบและงบประมาณ  เพื่อรายงานตอสาธารณะ

    5.1.2  การจัดสรรงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงานในรายละเอียด  ดังนี้
          1)  การกําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

   (1)  เกณฑการจัดสรรงบประมาณสอดคลองกับนโยบายและเปาหมาย
เชิงกลยุทธของรัฐบาล

   (2)  เกณฑการจัดสรรงบประมาณเชื่อมโยงไปสูผลผลิต
   (3)  เกณฑการจัดสรรงบประมาณสอดคลองกับแผนกลยุทธ
   (4)  เกณฑการจัดสรรงบประมาณมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ชัดเจน
   (5)  มีการติดตาม  ทบทวนผลงาน  กระบวนการจัดสรรงบประมาณ

ภาพ 24  แสดงการกําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณ

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  เกณฑการจัดสรรงบประมาณสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายเชิงกลยุทธ
ของรัฐบาล  กลาวคือ  แผนกลยุทธของหนวยงานจะตองมีความสอดคลองกับนโยบายและ
เปาหมายเชิงกลยุทธของรัฐบาล

    (2)  เกณฑการจัดสรรงบประมาณเชื่อมโยงไปสูผลผลิต  กลาวคือ  งาน/แผนงาน/
โครงการมีการเชื่อมโยงไปสูจุดหมายปลายทางหรือผลสําเร็จของหนวยงาน

    (3)  เกณฑการจัดสรรงบประมาณสอดคลองกับแผนกลยุทธ  กลาวคือ  งาน/แผนงาน/
โครงการสอดคลองกับภารกิจ  พันธกิจของหนวยงาน

สอดคลองกับนโยบายและเปาหมายเชิงกลยุทธของรัฐบาล

เชื่อมโยงไปสูผลผลิต

สอดคลองกับแผนกลยุทธมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน

ติดตาม ทบทวนผล
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    (4)  เกณฑการจัดสรรงบประมาณมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน  กลาวคือ  งาน/แผนงาน/
โครงการ  มีตัวบงชี้  ดัชนีบงชี้  หรือตัวบงบอกความสําเร็จของงาน

    (5)  มีการติดตาม  ทบทวนผลงาน  กระบวนการการจัดสรรงบประมาณ  เปนการ
ตรวจสอบ  ติดตามกระบวนการจัดสรรงบประมาณ

          2)  การรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของสถานศึกษา  มีระบบการปฏิบัติงาน
ดังนี้

   (1)  ศึกษาสภาพขอมูลสารสนเทศ  ครอบคลุมงบประมาณภายนอกและ
งบประมาณปกติ

   (2)  วิเคราะหขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ
   (3)  ความครอบคลุมของขอมูลดานผลงานและสถานภาพทางการเงิน

    (4)  ระบุเนื้อหารายละเอียดเพื่อใชในการติดตาม

ภาพ 25  แสดงการรวบรวมขอมูลกการดําเนินงานของหนวยงาน

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  ศึกษาสภาพขอมูลสารสนเทศ  ครอบคลุมงบประมาณภายนอกและงบประมาณ
ปกติ  เปนการศึกษารายละเอียดขอมูลสารสนเทศในแผนกลยุทธครอบคลุมงบประมาณภายนอก
และงบประมาณปกติของหนวยงาน

    (2)  วิเคราะหขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ  เปนการตรวจสอบรายละเอียดและขั้นตอน
การวางแผนกลยุทธของหนวยงาน

    (3)  ความครอบคลุมของขอมูลดานผลงานและสถานภาพทางการเงิน  เปนการ
ตรวจสอบขอมูลดานผลงานและสถานภาพทางการเงินของหนวยงาน

    (4)  ระบุเนื้อหารายละเอียดเพื่อใชในการติดตาม  เปนการระบุเกี่ยวกับการวางแผน
การดําเนินการติดตาม  การสรุปรายงาน  ที่ใชในการติดตามการดําเนินงานของหนวยงาน

ศึกษาสภาพขอมูลสารสนเทศ วิเคราะหขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ

ความครอบคลุมของขอมูลระบุเนื้อหารายละเอียด
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          3)  วิเคราะหขอมูลตามความตองการจําเปน  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
   (1)  วิเคราะหเนื้อหารายละเอียดเพื่อใชในการกํากับ  ติดตาม  ควบคุม

การทํางานใหเปนไปตามความประสงค
   (2)  วิเคราะหระบบบัญชีเกณฑคงคาง  ผลผลิต  ผลลัพธ
   (3)  วิเคราะหรายงานทางการเงิน  ตนทุนผลผลิต
   (4)  วิเคราะหตนทุนของผลผลิตสงผลตอผลลัพธ
   (5)  ประเมินผลตนทุนของผลผลิตสงผลตอผลลัพธ

ภาพ 26  แสดงการวิเคราะหขอมูลตามความตองการจําเปน

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  วิเคราะหเนื้อหารายละเอียดเพื่อใชในการกํากับ  ติดตาม  ควบคุมการทํางาน
ใหเปนไปตามความประสงค  เปนการตรวจสอบรายละเอียดขอมูลตามความตองการจําเปน
เพื่อใชในการกํากับ  ติดตาม  ควบคุมการทํางานใหเปนไปตามความประสงคของหนวยงาน

    (2)  วิเคราะหระบบบัญชีเกณฑคงคาง  ผลผลิต  ผลลัพธ  เปนการตรวจสอบระบบ
รายรับคางรับ  รายจายคางจาย  จุดหมายปลายทางหรือความสําเร็จของหนวยงาน

    (3)  วิเคราะหรายงานทางการเงิน  ตนทุนผลผลิต  เปนการตรวจสอบการนําเสนอ
ขอมูลทางการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของหนวยงานใหแกบุคคลภายในและภายนอก
ที่เกี่ยวของไดทราบถึงผลการดําเนินงานของหนวยงานบรรลุเปาประสงคหรือมีความสามารถ
ในการบริหารการเงินของหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางไร

วิเคราะหเนื้อหา
รายละเอียด

วิเคราะหระบบบัญชีเกณฑคงคาง
  ผลผลิต  ผลลัพธ

วิเคราะหรายงานทางการเงิน
  ตนทุนผลผลิต

วิเคราะหตนทุนผลผลิตสงผลตอผลลัพธประเมินผลตนทุนผลผลิตสงผลตอผลลัพธ
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    (4)  วิเคราะหตนทุนของผลผลิตสงผลตอผลลัพธ  เปนการจัดทําขอมูลเพื่อใชในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของแตละรายการสงผลตอเปาประสงคของหนวยงาน

    (5)  ประเมินผลตนทุนของผลผลิตสงผลตอผลลัพธ  เปนการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณของแตละรายการสงผลตอเปาประสงคของหนวยงาน

          4)  การจัดสรรงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
   (1)  ทบทวนบทบาทภารกิจและเปาหมายในการใหบริการสาธารณะ

ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อกําหนดผลผลิต
   (2)  ทําขอตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอของบประมาณ

ตามผลผลิตที่ไดกําหนดไว
   (3)  แจงผลผลิตที่ตองการใหหนวยงานตนสังกัดทราบ

ภาพ 27  แสดงการจัดสรรงบประมาณ

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  ทบทวนบทบาทภารกิจและเปาหมายในการใหบริการสาธารณะของกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อกําหนดผลผลิต  เปนการรวบรวม  วิเคราะห  ประเมิน  บทบาทภารกิจและเปา
หมายของหนวยงานในการใหบริการสาธารณะของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อกําหนดจุดหมาย
ปลายทาง

    (2)  ทําขอตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอของบประมาณตามผลผลิตที่กําหนด
ไว  เปนทําขอตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอของบประมาณตามจุดหมายปลายทางหรือ
วัตถุประสงคของหนวยงาน

    (3)  แจงผลผลิตที่ตองการใหหนวยงานตนสังกัดทราบ  เปนการแจงจุดหมายปลายทาง
หรือเปาประสงคที่ตองการใหหนวยงานตนสังกัดทราบ

ทบทวนบทบาท
ภารกิจและเปาหมาย

ทําขอตกลง
กับกระทรวงศึกษาธิการ

แจงผลผลิตใหหนวยงาน
ตนสังกัดทราบ
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          5)  ประมวลผลการจัดสรรงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
   (1)  จัดทําขอมูลการจัดสรรงบประมาณ
   (2)  สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ
   (3)  รายงานผลการจัดสรรงบประมาณ

ภาพ 28  แสดงการประมวลผลการจัดสรรงบประมาณ

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  จัดทําขอมูลการจัดสรรงบประมาณ  เปนการจัดทํารายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณ

    (2)  สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ  เปนการรวบรวมรายละเอียด  สารสนเทศ
การจัดสรรงบประมาณ

    (3)  รายงานผลการจัดสรรงบประมาณ  เปนการแจงผลการจัดสรรงบประมาณ
ใหหนวยงานหรือสาธารณะทราบ

          6)  การเผยแพรประชาสัมพันธการจัดสรรงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงาน
ดังนี้

  (1)  วางแผนการประชาสัมพันธการจัดสรรงบประมาณ
  (2)  ดําเนินการประชาสัมพันธการจัดสรรงบประมาณ
  (3)  ประเมินผลการประชาสัมพันธการจัดสรรงบประมาณ

ภาพ 29  แสดงการเผยแพรประชาสัมพันธการจัดสรรงบประมาณ

จัดทําขอมูล สรุปผล รายงานผล

วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล
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    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  วางแผนการประชาสัมพันธการจัดสรรงบประมาณ  เปนการกําหนดกรอบหรือ
แนวทางในการประชาสัมพันธการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานหรือสาธารณะทราบ

    (2)  ดําเนินการประชาสัมพันธการจัดสรรงบประมาณ  เปนการแจงการจัดสรร
งบประมาณใหหนวยงานหรือสาธารณะไดทราบ

    (3)  ประเมินผลการประชาสัมพันธการจัดสรรงบประมาณ  เปนการรวบรวม
การติดตาม  การตรวจสอบการประชาสัมพันธการจัดสรรงบประมาณ

          7)  การติดตามการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

               (1)  วางแผนการติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

               (2)  ตั้งคณะทํางานติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

    (3)  ดําเนินการติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

    (4)  สรุปผลการติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

    (5)  รายงานผลการติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ภาพ 30  แสดงการติดตามการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

วางแผน ตั้งคณะทํางาน ดําเนินการ สรุปผล รายงานผล
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    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  วางแผนการติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนการกําหนดกรอบหรือแนวทางในการติดตามการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

    (2)  ตั้งคณะทํางานติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ  เปนการแตงตั้งคณะบุคคลติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

    (3)  ดําเนินการติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนการติดตามผลการการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

    (4)  สรุปผลการติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนการรวบรวมรายละเอียดขอมูลการติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

    (5)  รายงานผลการติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ  เปนการแจงผลการติดตามการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ใหหนวยงานตนสังกัดทราบ

          8)  การประเมินผลการจัดสรรงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
               (1)  จัดทําขอมูลการจัดสรรงบประมาณ

                           (2)  วิเคราะหผลการจัดสรรงบประมาณ
               (3)  สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ

                           (4)  ประเมินผลการจัดสรรงบประมาณ

ภาพ 31  แสดงการประเมินผลการจัดสรรงบประมาณ

จัดทําขอมูล วิเคราะหผล สรุปผล ประเมินผล
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    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  จัดทําขอมูลการจัดสรรงบประมาณ  เปนการจัดทํารายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณ

    (2)  วิเคราะหผลการจัดสรรงบประมาณ  เปนการตรวจสอบรายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณ

    (3)  สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ  เปนการรวบรวมรายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณ

    (4)  ประเมินผลการจัดสรรงบประมาณ  เปนการตรวจสอบรายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณ

    5.1.3  การบริหารการเงินและบัญชี  มีระบบการปฏิบัติงานในรายละเอียด  ดังนี้
          1)  การวิเคราะหโครงสรางทางบัญชี  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

   (1)  จัดทําขอมูลโครงสรางทางบัญชี
   (2)  วิเคราะหผลโครงสรางทางบัญชี
   (3)  สรุปผลโครงสรางทางบัญชี

ภาพ 32  แสดงการวิเคราะหโครงสรางทางบัญชี

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  จัดทําขอมูลโครงสรางทางบัญชี  เปนการจัดทํารายการแสดงชื่อบัญชีและเลขที่
บัญชีทั้งหมดของหนวยงานเพื่อความสะดวกและเปนประโยชนในการบันทึกบัญชี

    (2)  วิเคราะหผลโครงสรางทางบัญชี  เปนการตรวจสอบขอมูลทางบัญชีของหนวยงาน
    (3)  สรุปผลโครงสรางทางบัญชี  เปนการรวบรวมขอมูลทางบัญชีของหนวยงาน

จัดทําขอมูล วิเคราะหผล สรุปผล
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          2)  การประมวลผลปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะแนวทางการบริหาร
การเงินและบัญชี  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

   (1)  สํารวจสภาพปญหาและอุปสรรคการบริหารการเงินและบัญชี
   (2)  วิเคราะหสภาพปญหาและอุปสรรคการบริหารการเงินและบัญชี
   (3)  สรุปปญหาและอุปสรรคการบริหารการเงินและบัญชี
   (4)  รายงานผลปญหาและอุปสรรคการบริหารการเงินและบัญชี

ภาพ 33  แสดงการประมวลปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะแนวทางการบริหารการเงิน
   และบัญชี

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  สํารวจสภาพปญหาและอุปสรรคการบริหารการเงินและบัญชี  เปนการจัดทํา
ขอมูลปญหาและอุปสรรคการบริหารการเงินและบัญชี

    (2)  วิเคราะหสภาพปญหาและอุปสรรคการบริหารการเงินและบัญชี  เปนการ
ตรวจสอบขอมูลปญหาและอุปสรรคการบริหารการเงินและบัญชี

    (3)  สรุปปญหาและอุปสรรคการบริหารการเงินและบัญชี  เปนการรวบรวมขอมูล
ปญหาและอุปสรรคการบริหารการเงินและบัญชี

    (4)  รายงานผลปญหาและอุปสรรคการบริหารการเงินและบัญชี  เปนการแจงผล
การดําเนินการประมวลปญหาและอุปสรรคในการบริหารการเงินและบัญชี

สํารวจสภาพปญหาและอุปสรรค วิเคราะหสภาพปญหาและอุปสรรค

สรุปปญหาและอุปสรรครายงานผลปญหาและอุปสรรค
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          3)  การจัดทําแผนปฏิทินการใชงบประมาณประจําป  มีระบบการปฏิบัติงาน
ดังนี้

    (1)  พัฒนาบุคลากรจัดทําแผนปฏิทินการใชงบประมาณประจําป
   (2)  ดําเนินการจัดทําแผนปฏิทินการใชงบประมาณประจําป
   (3)  สรุปผลการจัดทําแผนปฏิทินการใชงบประมาณประจําป
   (4)  รายงานผลการจัดทําแผนปฏิทินการใชงบประมาณประจําป

ภาพ 34  แสดงการจัดทําปฏิทินการใชงบประมาณประจําป

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  พัฒนาบุคลากรจัดทําปฏิทินการใชงบประมาณประจําป  เปนการเพิ่มพูนความรู
ใหแกบุคลากรดานการจัดทําปฏิทินการใชงบประมาณประจําป

    (2)  ดําเนินการจัดทําปฏิทินการใชงบประมาณประจําป  เปนการดําเนินการจัดทํา
รายการใชงบประมาณประจําปตามปฏิทินปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน

    (3)  สรุปผลการจัดทําปฏิทินการใชงบประมาณประจําป  เปนการรวบรวม
ผลการดําเนินการจัดทําปฏิทินการใชงบประมาณประจําป

    (4)  รายงานผลการจัดทําปฏิทินการใชงบประมาณประจําป  เปนการแจงผล
การจัดทําปฏิทินการใชงบประมาณประจําป

          4)  การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง  มีระบบการปฏิบัติงาน
ดังนี้

   (1)  สํารวจบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง
   (2)  วางแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง

พัฒนาบุคลากร ดําเนินการ

สรุปผลรายงานผล
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   (3)  ดําเนินการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง
   (4)  ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง
   (5)  รายงานผลการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง

ภาพ 35  แสดงการพัฒนาบุคลากรดานการเงินการคลัง

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  สํารวจบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง  เปนการจัดกระทําขอมูลบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง

    (2)  วางแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง  เปนการวางแนวทาง
เพิ่มประสิทธิภาพใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง

    (3)  ดําเนินการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง  เปนการเพิ่มพูน
ความรู  ทักษะและประสบการณใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง

    (4)  ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง  เปนการ
ตรวจสอบ  ติดตามการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง

    (5)  รายงานผลการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง  เปนการแจงผล
การดําเนินการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง

          5)  การจัดระบบการบริหารการเงินและบัญชี  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
   (1)  การวางแผนการเงิน
   (2)  การบริหารสินทรัพย
   (3)  การจัดการเกี่ยวกับการรับ - จายเงิน
   (4)  การควบคุมการดําเนินการทางดานบัญชี

สํารวจบุคลากร วางแผนพัฒนา ดําเนินการ

ประเมินผลรายงานผล
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   (5)  การตรวจสอบเงินและทรัพยสิน
   (6)  การเก็บรักษาเอกสาร
   (7)  การกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

ภาพ 36  แสดงการจัดระบบการบริหารการเงินและบัญชี

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  การวางแผนการเงิน  เปนการกําหนดกรอบหรือแนวทางในการบริหารการเงินและ
การควบคุมงบประมาณ  การจัดทําระบบบัญชีและการควบคุมบัญชี

    (2)  การบริหารสินทรัพย  เปนการดําเนินการวางแผน  การแจกจาย  การควบคุม
การบํารุงรักษา  การสํารวจ  การตรวจสภาพ  การจําหนาย  การประเมินประสิทธิภาพ  ตลอดจน
การบริหารสินทรัพย

    (3)  การจัดการเกี่ยวกับการรับ - จายเงิน  เปนการดําเนินการรับ - จายเงิน
    (4)  การควบคุมการดําเนินการทางดานบัญชี  เปนการควบคุมการดําเนินการจัดทํา

ใบสําคัญรับ  ใบสําคัญจาย  การบันทึกบัญชีและการเก็บรักษาเอกสาร
    (5)  การตรวจสอบเงินและทรัพยสิน  เปนการติดตามการจัดทําบัญชีการเงินและ

ทรัพยสิน
    (6)  การเก็บรักษาเอกสาร  เปนการเก็บรักษาเอกสารทางการเงินและบัญชีทรัพยสิน
    (7)  การกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ  เปนการกําหนดบทบาทหนาที่

ของบุคลากรในหนวยงานตามโครงสราง

การวางแผนการเงิน การบริหารสินทรัพย

กําหนดอํานาจหนาที่  ความรับผิด

การจัดการรับ - จายเงิน

เก็บรักษาเอกสาร

ควบคุมการดําเนินการทางบัญชี

ตรวจสอบเงินและทรัพยสิน
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          6)  การจัดทําเอกสารหลักฐาน  การควบคุมและการเบิกจาย  มีระบบ
การปฏิบัติงาน  ดังนี้

    (1)  จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้  เจาหนี้
    (2)  รวบรวมรายชื่อวัสดุและใหรหัสวัสดุ
    (3)  จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินถาวร

ภาพ 37  แสดงการจัดทําเอกสารหลักฐาน  การควบคุมและการเบิกจาย

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้  เจาหนี้  เปนการบันทึกขอมูลลูกหนี้  เจาหนี้ลงใน
ทะเบียน  เพื่อสะดวกในการคนหาและควบคุม

    (2)  รวบรวมรายชื่อวัสดุและใหรหัสวัสดุ  เปนการจัดกระทําขอมูลวัสดุเพื่อใหทราบวา
ปจจุบันมีวัสดุกี่ประเภท  จํานวนเทาใด  ไดมาจากที่ไหน  อยางไร  และจัดทํารหัสวัสดุเพื่อสะดวก
ในการคนหาและควบคุม  ไมใหเกิดการเสียหายและสูญหาย

    (3)  จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินถาวร  เปนการจัดหมวดหมูทรัพยสินเพื่อเปนการ
ควบคุม  ปองกันรักษา  ไมใหสูญหายหรือเสียหาย

          7)  การติดตามการบริหารการเงินและบัญชี  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
   (1)  วางแผนการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี
   (2)  ดําเนินการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี
   (3)  วิเคราะหผลการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี
   (4)  สรุปผลการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี
   (5)  รายงานผลการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี

จัดทําทะเบียน
ลูกหนี้  เจาหนี้

รวบรวมรายชื่อวัสดุ
และใหรหัสวัสดุ

ทําทะเบียนคุม
ทรัพยสิน
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ภาพ 38  แสดงการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  วางแผนการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี  เปนการกําหนดกรอบหรือ
แนวทางในการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี

    (2)  ดําเนินการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี  เปนการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานการบริหารการเงินและบัญชีวาถูกตองหรือไม  มีการปรับปรุงแกไขอยางไร

    (3)  วิเคราะหผลการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี  เปนการตรวจสอบ
การติดตามผลการทํางานดานการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี  ประสบผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคหรือไม

    (4)  สรุปผลการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี  เปนการรวบรวมผล
วิเคราะหผลการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี

    (5)  รายงานผลการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี  เปนการแจงผลการติดตาม
การบริหารการเงินและบัญชี  มีปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะอะไรบางในการปฏิบัติงาน

          8)  การจัดทํารายงานการบริหารการเงินและบัญชี  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
   (1)  จัดทําขอมูลการบริหารการเงินและบัญชี
   (2)  วิเคราะหขอมูลการบริหารการเงินและบัญชี
   (3)  สรุปผลการบริหารการเงินและบัญชี
   (4)  รายงานผลการบริหารการเงินและบัญชี

วางแผน ดําเนินการ วิเคราะหผล สรุปผล รายงานผล
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ภาพ 39  แสดงการจัดทํารายงานการบริหารการเงินและบัญชี

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  จัดทําขอมูลการบริหารการเงินและบัญชี  เปนการจัดทําขอมูลการบริหาร
ทางการเงิน  การควบคุมงบประมาณ  การจัดทําระบบบัญชี  การควบคุมบัญชี

    (2)  วิเคราะหขอมูลการบริหารการเงินและบัญชี  เปนการตรวจสอบการบริหาร
ทางการเงินและบัญชี

    (3)  สรุปผลการบริหารการเงินและบัญชี  เปนการรวบรวมขอมูลทางการเงินและบัญชี
    (4)  รายงานผลการบริหารการเงินและบัญชี  เปนการแจงผลการบริหารการเงิน

และบัญชี
    5.1.4.  การจัดซื้อ  จัดจางและการพัสดุ  มีระบบการปฏิบัติงานในรายละเอียด  ดังนี้
          1)  การจัดหาและประชาสัมพันธแหลงพัสดุที่มีคุณภาพ  มีระบบการปฏิบัติงาน

ดังนี้
   (1)  วางแผนจัดหาแหลงพัสดุที่มีคุณภาพ
   (2)  ประชาสัมพันธในการจัดหาพัสดุ
   (3)  ตั้งคณะทํางานตรวจสอบ
   (4)  วิเคราะหพัสดุตามความตองการและความจําเปน
   (5)  ประเมินผลการดําเนินการ

จัดทําขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปผล รายงานผล



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

130

ภาพ 40  แสดงการจัดหาและประชาสัมพันธแหลงพัสดุที่มีคุณภาพ

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  วางแผนจัดหาแหลงพัสดุที่มีคุณภาพ  เปนการวางกรอบหรือแนวทางในการจัดหา
แหลงพัสดุที่มีคุณภาพ

    (2)  ประชาสัมพันธในการจัดหาพัสดุ  เปนการแจงใหบุคคลหรือหนวยงานทั่วไป
ไดทราบวา  หนวยงานของเรามีความตองการพัสดุ

    (3)  ตั้งคณะทํางานตรวจสอบ  เปนการแตงตั้งคณะบุคคลติดตามผล
การประชาสัมพันธจัดหาพัสดุ  ใหบรรลุตามวัตถุประสงค

    (4)  วิเคราะหพัสดุตามความตองการและความจําเปน  เปนการตรวจสอบสินคา
ใหตรงตามความตองการและจําเปนของหนวยงาน

    (5)  ประเมินผลการดําเนินการ  เปนการตรวจสอบผลการดําเนินการประชาสัมพันธ
และจัดหาแหลงพัสดุที่มีคุณภาพ

          2)  การจัดซื้อ  จัดจางและจางเหมา  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
   (1)  แจงสอบราคา  สอบถามราคา  สืบราคาหรือประกวดราคาไปยัง

ผูขายหรือผูใหบริการ
   (2)  รับการเสนอราคาแลวทําการสรุปขอเสนอแนะไปยังผูขายหรือ

ผูใหบริการ
   (3)  จัดทําใบสั่งซื้อหรือส่ังจางเสนอผานหนวยงานบัญชีและงบประมาณเพื่อทํา

การตัดงบประมาณ
   (4)  ดําเนินการสั่งซื้อหรือส่ังจางโดยใชเอกสาร ดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง

วางแผนจัดหา ประชาสัมพันธ ตรวจสอบ

วิเคราะหพัสดุตามความตองการและจําเปนประเมินผล
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ภาพ 41  แสดงการจัดซื้อ  จัดจางและจางเหมา

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  แจงสอบราคา  สอบถามราคา  สืบราคา  หรือประกวดราคา  ไปยังผูขายหรือผูให
บริการ  เปนการประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปไดทราบวาหนวยงานของเรามีความตองการพัสดุ
อะไร  จะดําเนินการไดมาของพัสดุอยางไร

    (2)  รับการเสนอราคาแลวทําการสรุปขอเสนอแนะไปยังผูขายหรือผูใหบริการ  เปนการ
จัดทําขอมูลทางดานราคา  ของผูเสนอราคา  เปรียบเทียบราคา เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจซื้อ
จางหรือจางเหมา

    (3)  จัดทําใบสั่งซื้อหรือส่ังจางเสนอผานหนวยงานบัญชีและงบประมาณ  กลาวคือ
ถาเราไดวิธีการซื้อ  จางหรือจางเหมาแลว  จึงจัดทําเอกสารประกอบ  ตามระเบียบวาดวยการพัสดุ

    (4)  ดําเนินการสั่งซื้อหรือส่ังจางโดยใชอเกสารดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  เปนการ
ดําเนินการตามระเบียบวาดวยการพัสดุ

          3)  การจัดทําทะเบียนพัสดุ  มีระบบการปฏิบัติงานดังนี้
   (1)  วางแผนจัดทําทะเบียนพัสดุ
   (2)  หาสถานที่กองเก็บพัสดุ
   (3)  ดําเนินการจัดทําทะเบียนพัสดุ
   (4)  รายงานหนวยงานตนสังกัด

แจงสอบราคา  สอบถาม
ราคา

รับการเสนอราคา
สรุปขอเสนอแนะ

จัดทําใบสั่งซื้อ
 สั่งจาง

สั่งซื้อ
 สั่งจาง
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ภาพ 42  แสดงการจัดทําทะเบียนพัสดุ

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  วางแผนจัดทําทะเบียนพัสดุ  เปนการวางกรอบหรือแนวทางในการจัดทําทะเบียน
พัสดุ

    (2)  หาสถานที่กองเก็บพัสดุ  เปนขั้นตอนหนึ่งในการวางแผนการจัดทําทะเบียนพัสดุ
    (3)  ดําเนินการจัดทําทะเบียนพัสดุ  เปนการจัดทําเอกสารเพื่อควบคุมการใช  การยืม

การจําหนายออกจากทะเบียน
    (4)  รายงานหนวยงานตนสังกัด  เปนการแจงผลการดําเนินการตามระเบียบวาดวย

การพัสดุไปยังหนวยงานตนสังกัด
          4)  การติดตามกระบวนการสั่งซื้อหรือส่ังจาง  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

   (1)  ติดตามการสงมอบจากผูขายหรือผูใหบริการ
   (2)  ดําเนินการรับมอบพัสดุหรือบริการตามวิธีปฏิบัติการเรื่องการตรวจรับพัสดุ
   (3)  จัดเตรียมพื้นที่กองเก็บพัสดุ
   (4)  ดําเนินการเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับพัสดุหรือบริการ(ในกรณีที่

ไดรับพัสดุไมครบถวนหรือพัสดุที่ชํารุด)

วางแผนจัดทําทะเบียนพัสดุ หาสถานที่กองเก็บพัสดุ

จัดทําทะเบียนพัสดุรายงานตนสังกัด
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                                                                (ถามี)

ภาพ 43  แสดงการติดตามกระบวนการสั่งซื้อหรือส่ังจาง

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  ติดตามการสงมอบจากผูขายหรือผูใหบริการ  เปนการตรวจสอบการสงมอบพัสดุ
จากการซื้อ  จางหรือจางเหมา

    (2)  ดําเนินการรับมอบพัสดุหรือบริการตามวิธีปฏิบัติการเรื่องการตรวจรับพัสดุ
เปนการรับพัสดุหรือบริการตามระเบียบวาดวยการพัสดุ

    (3)  จัดเตรียมพื้นที่กองเก็บพัสดุ  เปนการจัดหาสถานที่เก็บพัสดุ  เพื่อสะดวกในการ
จัดทําทะเบียนพัสดุ

    (4)  ดําเนินการเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับพัสดุหรือบริการ  (ในกรณีที่ไดรับพัสดุ
ไมครบถวนหรือพัสดุที่ชํารุด)  เปนการเรียกคาเสียหายในกรณีที่พัสดุเสียหายหรือสูญหายหลังจาก
ที่ดําเนินการซื้อ  จางหรือจางเหมา

          5)  การรายงานการพัสดุประจําป  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
   (1)  วางแผนการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ
   (2)  แตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบและรายงาน
   (3)  ดําเนินการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ
   (4)  รายงานพัสดุคงเหลือไปยังหนวยงานตนสังกัด

ติดตามการสงมอบ ดําเนินการรับมอบ

จัดเตรียมพื้นที่กองเก็บพัสดุเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้น
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ภาพ 44  แสดงการรายงานการพัสดุประจําป

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  วางแผนการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ  เปนการกําหนดกรอบหรือแนวทางในการ
ตรวจสอบพัสดุ  ตามระเบียบวาดวยการพัสดุ

    (2)  ตั้งคณะทํางานตรวจสอบและรายงาน  เปนการแตงตั้งคณะบุคคล  ทําการ
ตรวจสอบและรายงานพัสดุคงเหลือ  ตามระเบียบวาดวยการพัสดุ

    (3)  ดําเนินการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ  เปนการดําเนินการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ
ตามระเบียบวาดวยการพัสดุ

    (4)  รายงานพัสดุคงเหลือไปยังหนวยงานตนสังกัด  เปนการแจงผลพัสดุคงเหลือ
วามีพัสดุจํานวนเทาไรที่ใชไปแลวและยังไมไดใช  เหลือจํานวนเทาไร  มีสภาพการใชงาน
เปนอยางไร  ไปยังหนวยงานตนสังกัด

    5.1.5  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
มีระบบการปฏิบัติงานในรายละเอียด  ดังนี้

          1)  การพัฒนาบุคลากรงานการเงินและบัญชี  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
   (1)  สํารวจความตองการพัฒนาของบุคลากรดานการเงินและบัญชี
   (2)  วางแผนการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและบัญชี
   (3)  ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและบัญชี
   (4)  ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและบัญชี
   (5)  รายงานผลการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและบัญชี

วางแผนตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ตั้งคณะทํางานตรวจสอบและรายงาน

ตรวจสอบพัสดุคงเหลือรายงานตนสังกัด
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ภาพ 45  แสดงการพัฒนาบุคลากรงานการเงินและบัญชี

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  สํารวจความตองการพัฒนาของบุคลากรดานการเงินและบัญชี  เปนการรวบรวม
ขอมูลความตองการพัฒนาของบุคลากร

    (2)  วางแผนการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและบัญชี  เปนการกําหนดกรอบหรือ
ทิศทางในการพัฒนาบุคลากร

    (3)  ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและบัญชี  เปนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การทํางานใหแกบุคลากร

    (4)  ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและบัญชี  เปนการติดตาม  ตรวจสอบ
การพัฒนาบุคลากร

    (5)  รายงานผลการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและบัญชี  เปนการแจงผลการพัฒนา
บุคลากร

          2)  การวิเคราะหสรุปผลการใชจายงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
   (1)  สํารวจขอมูลการใชจายงบประมาณ
   (2)  วิเคราะหผลการใชจายงบประมาณ
   (3)  สรุปผลการวิเคราะหการใชจายงบประมาณ
   (4)  รายงานผลการวิเคราะหการใชจายงบประมาณ

สํารวจความตองการพัฒนา วางแผน ดําเนินการ

ประเมินผลรายงานผล
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ภาพ 46  แสดงการวิเคราะหสรุปผลการใชจายงบประมาณ

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  สํารวจขอมูลการใชจายงบประมาณ  เปนการจัดทําขอมูลการใชจายงบประมาณ
    (2)  วิเคราะหผลการใชจายงบประมาณ  เปนการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณ
    (3)  สรุปผลการวิเคราะหการใชจายงบประมาณ  เปนการสรุปผลการตรวจสอบ

การใชจายงบประมาณ
    (4)  รายงานผลการวิเคราะหการใชจายงบประมาณ  เปนการแจงผลการตรวจสอบ

การใชจายงบประมาณ
          3)  การติดตามงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

   (1)  วางแผนการติดตามงบประมาณ
   (2)  ตั้งคณะทํางานติดตามงบประมาณ
   (3)  ดําเนินการติดตามงบประมาณ
   (4)  สรุปผลการติดตามงบประมาณ
   (5)  รายงานผลการติดตามงบประมาณ

ภาพ 47  แสดงการติดตามงบประมาณ

สํารวจขอมูล วิเคราะหผล สรุปผลการวิเคราะห รายงานผล

วางแผน ตั้งคณะทํางาน ดําเนินการ สรุปผล รายงานผล
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    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  วางแผนการติดตามงบประมาณ  เปนการกําหนดกรอบหรือแนวทางในการติดตาม
การใชจายงบประมาณของหนวยงาน

    (2)  ตั้งคณะทํางานติดตามงบประมาณ  เปนการแตงตั้งคณะบุคคลดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงาน

    (3)  ดําเนินการติดตามงบประมาณ  เปนการติดตามการใชจายงบประมาณ
ของหนวยงาน

    (4)  สรุปผลการติดตามงบประมาณ  เปนการรวบรวมขอมูลการติดตามการใชจาย
งบประมาณของหนวยงาน

    (5)  รายงานผลการติดตามงบประมาณ  เปนการแจงผลการติดตามการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานไปยังหนวยงานตนสังกัด

          4)  การตรวจสอบภายใน  มีระบบการปฏิบัติงานดังนี้
   (1)  วางแผนการตรวจสอบภายใน
   (2)  ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม
   (3)  การติดตามผลการตรวจสอบภายใน
   (4)  จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายใน

ภาพ 48   แสดงการตรวจสอบภายใน

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  วางแผนการตรวจสอบภายใน  เปนการกําหนดกรอบหรือแนวทางในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  ที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การบริหาร
การเงิน  การบริหารพัสดุและทรัพยสิน  การตรวจสอบบัญชี  การวิเคราะหประเมินความเพียงพอ

วางแผน ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม ติดตามผล รายงานผล
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และประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหนวยงาน  การรายงานผลการตรวจสอบและ
ขอเสนอแนะ

    (2)  ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม  เปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน  การบริหารพัสดุและทรัพยสิน
การตรวจสอบบัญชี  การวิเคราะหประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของหนวยงาน  พรอมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ

    (3)  การติดตามผลการตรวจสอบภายใน  เปนการตรวจสอบ  ติดตามผลการตรวจสอบ
ของคณะทํางานปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม

    (4)  จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายใน  เปนการแจงผลการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามแผนงาน  ที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน  การบริหารพัสดุและทรัพยสิน
การตรวจสอบบัญชี  การวิเคราะหประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของหนวยงาน

          5)  การจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
   (1)  จัดทําขอมูลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
   (2)  วิเคราะหผลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
   (3)  สรุปผลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
   (4)  รายงานผลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน

ภาพ 49  แสดงการจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณ

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  จัดทําขอมูลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน  เปนการดําเนินการจัดทําขอมูล
การใชจายงบประมาณใหตรงกับแผนงานของหนวยงาน

    (2)  วิเคราะหผลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน  เปนการติดตาม  ตรวจสอบ
การใชจายงบประมาณตรงตามวัตถุประสงคและผลลัพธที่ไดของหนวยงาน

จัดทําขอมูล วิเคราะหผล สรุปผล รายงานผล
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    (3)  สรุปผลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน  เปนการรวบรวมขอมูลในการ
ใชจายงบประมาณของหนวยงาน

    (4)  รายงานผลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน  เปนการแจงผลการดําเนินการ
ใชจายงบประมาณของหนวยงานใหหนวยงานตนสังกัดทราบ

    5.1.6  การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  มีระบบการปฏิบัติงาน
ในรายละเอียด  ดังนี้
                      1)  การวางแผนการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  มีระบบ
การปฏิบัติงาน  ดังนี้

   (1)  ดําเนินการสํารวจทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
   (2)  วิเคราะหขอมูลทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
   (3)  สรุปขอมูลทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
   (4)  รายงานผลทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

ภาพ 50   แสดงการวางแผนการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  ดําเนินการสํารวจทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  เปนการจัดทําขอมูล
ทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

    (2)  วิเคราะหขอมูลทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  เปนการตรวจสอบ
ขอมูลทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

    (3)  สรุปขอมูลทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  เปนการรวบรวมขอมูล
ทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

    (4)  รายงานผลทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  เปนการแจงขอมูล
ทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

สํารวจ วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูล รายงานผล
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          2)  การจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  มีระบบการปฏิบัติงาน
ดังนี้

   (1)  ตั้งคณะทํางานจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
   (2)  ดําเนินการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
   (3)  สรุปผลการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
   (4)  รายงานผลการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

ภาพ 51  แสดงการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  ตั้งคณะทํางานจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  เปนการแตงตั้ง
คณะบุคคลจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

    (2)  ดําเนินการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  เปนการจัดหาทุน
การศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

    (3)  สรุปผลการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  เปนการรวบรวม
ผลการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

    (4)  รายงานการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  เปนการแจงผล
การจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษาใหหนวยงานทราบ

          3)  การดําเนินการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  มีระบบ
การปฏิบัติงาน  ดังนี้

   (1)  วางแผนการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
   (2)  ดําเนินการการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
   (3)  สรุปผลการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

ตั้งคณะทํางาน ดําเนินการ สรุปผล รายงานผล
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   (4)  รายงานผลการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

ภาพ 52  แสดงการดําเนินการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  วางแผนการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  เปนการกําหนด
กรอบหรือแนวทางในการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

    (2)  ดําเนินการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  เปนการตรวจรับ
ทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

    (3)  สรุปผลการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  เปนการรวบรวม
รายละเอียดการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

    (4)  รายงานผลการตรวจรับทนุการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  เปนการแจงผล
การตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษาใหหนวยงานทราบ

          4)  การบริหารจัดการทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  มีระบบ
การปฏิบัติงาน  ดังนี้

   (1)  จัดทําทะเบียนทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
   (2)  แตงตั้งผูรับผิดชอบทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
   (3)  ดําเนินการตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
   (4)  ตรวจสอบการบริหารจัดการทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

               (5)  รายงานผลการบริหารจัดการทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

วางแผน ดําเนินการ สรุปผล รายงานผล
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ภาพ 53  แสดงการบริหารจัดการทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  จัดทําทะเบียนทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  เปนการจัดทําทะเบียน
เอกสารการควบคุมทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา

    (2)  แตงตั้งผูรับผิดชอบทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  เปนการแตงตั้ง
บุคคลดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบ  จัดทําทะเบียน  การควบคุม  การจําหนายทุนการศึกษาและ
ทรัพยากรทางการศึกษา

    (3)  ดําเนินการตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  เปนการดําเนินการ
ตามระเบียบวาดวยการพัสดุ

    (4)  ตรวจสอบการบริหารจัดการทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  เปนการ
ดําเนินการจัดหา  ทําทะเบียน  การควบคุม  การจําหนายทุนการศึกษาและทรัพยากร
ทางการศึกษา

    (5)  รายงานผลการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  เปนการแจงผล
การจัดหา  ทําทะเบียน  การควบคุม  การจําหนายทุนการศึกษาและทรัพยากร
ทางการศึกษาใหหนวยงานทราบ

          5)  การสงเสริมและประสานงานการใชทรัพยากรรวม  มีระบบการปฏิบัติงาน
ดังนี้

   (1)  จัดทําแนวทางการปฏิบัติการใชทรัพยากรรวม
   (2)  สงเสริมเชิดชูเกียรติหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนการใช

ทรัพยากรรวม
   (3)  พัฒนาบุคลากรดานการใชทรัพยากรรวม
   (4)  ดําเนินการใชทรัพยากรรวม
   (5)  ประเมินและรายงานผลการใชทรัพยากรรวม

จัดทําทะเบียน แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ ตรวจสอบ รายงานผล
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ภาพ 54  แสดงการสงเสริมและประสานงานการใชทรัพยากรรวม

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  จัดทําแนวทางการปฏิบัติการใชทรัพยากรรวม  เปนการกําหนดกรอบการใช
ทรัพยากรรวมกันในหนวยงานและระหวางหนวยงาน

    (2)  สงเสริมเชิดชูเกียรติหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนการใชทรัพยากรรวม
เปนการทําหนังสือขอบคุณ  ใบประกาศเกียรติคุณใหแกหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่สงเสริม
สนับสนุนการใชทรัพยากรรวม

    (3)  พัฒนาบุคลากรดานการใชทรัพยากรรวม  เปนการเพิ่มพูนความรู  ความสามารถ
ทักษะและประสบการณใหแกบุคลากรในการใชทรัพยากรรวม

    (4)  ดําเนินการใชทรัพยากรรวม  เปนการใช  การยืม  การจัดทําทะเบียน  การบํารุง
รักษาทรัพยากรรวมกันในหนวยงานและระหวางหนวยงาน

    (5)  ประเมินและรายงานผลการใชทรัพยากรรวม  เปนการตรวจสอบ  การแจงผล
การใชทรัพยากรรวมกันในหนวยงานและระหวางหนวยงาน

          6)  การตรวจสอบประเมินคาใชจาย  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
   (1)  สํารวจคาใชจายของหนวยงาน
   (2)  รวบรวมคาใชจายของหนวยงาน
   (3)  วิเคราะหคาใชจายของหนวยงาน
   (4)  ประเมินผลคาใชจายของหนวยงาน

จัดทําแนวทางการปฏิบัติ สงเสริมเชิดชูเกียรติ พัฒนาบุคลากร

ดําเนินการประเมินและรายงานผล
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ภาพ 55  แสดงการสงเสริมและประสานงานการใชทรัพยากรรวม

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  สํารวจคาใชจายของหนวยงาน  เปนการจัดทําขอมูลคาใชจายในการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาของหนวยงาน

    (2)  รวบรวมคาใชจายของหนวยงาน  เปนการรวบรวมคาใชจายในการระดมทรัพยากร
และการลงทุนทางการศึกษาของหนวยงาน

    (3)  วิเคราะหคาใชจายของหนวยงาน  เปนการตรวจสอบคาใชจายในการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาของหนวยงาน

    (4)  ประเมินผลคาใชจายของหนวยงาน  เปนการรวบรวม  ตรวจสอบคาใชจาย
ในการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาของหนวยงาน

          7)  การรายงานผลการดําเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

   (1)  วิเคราะหการดําเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
   (2)  ตรวจสอบผลการดําเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
   (3)  สรุปผลการดําเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
   (4)  รายงานผลการดําเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา

สํารวจคาใชจาย รวบรวมคาใชจาย วิเคราะหคาใชจาย ประเมินผล
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ภาพ 56  แสดงการรายงานผลการดําเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา

    จากระบบงานดังกลาว  ผูวิจัยนํามาอภิปรายในการพัฒนาระบบใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังนี้

    (1)  วิเคราะหการดําเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  เปนการ
ตรวจสอบการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา

    (2)  ตรวจสอบผลการดําเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  เปนการ
ติดตามการดําเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา

    (3)  สรุปผลการดําเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  เปนการ
รวบรวมขอมูลในการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา

    (4)  รายงานผลการดําเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  เปนการ
แจงผลการดําเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา

5.2  ขอเสนอแนะ

    5.2.1  การวิจัยครั้งนี้  ควรมีการวิเคราะหหรือจัดทํารายละเอียดของงานในแตละ
ภารกิจยอยใหชัดเจนขึ้น

    5.2.2  การวิจัยครั้งนี้  ควรมีการวิจัยเชนเดียวกันนี้ทั้ง  4  ภารกิจ  คือ  ภารกิจ
การบริหารวิชาการ  ภารกิจการบริหารงบประมาณ  ภารกิจการบริหารบุคลากรและภารกิจ
การบริหารทั่วไป  เพื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะไดนําไปใชประโยชนได

    การนําไปใช
    1  ควรมีการจัดประชุมสัมมนาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการเงินและการงบประมาณ

เพื่อเพิ่มทักษะ  ความรู  ประสบการณ  และสามารถวางแผนการนําระบบงบประมาณแบบใหม

วิเคราะห ตรวจสอบ สรุปผล รายงานผล
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ไปใชในหนวยงานของตนเอง
    2  ทําความเขาใจกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการเงินและงบประมาณ  เพื่อวางแผน

กําหนดขั้นตอนการนําไปใช
    3  นําระบบงบประมาณที่พัฒนาแลวนี้ไปดําเนินการ  ทําความเขาใจในการนําไปใช

ใหเกิดประโยชนสูงสุด
    4  กํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบวาขั้นตอนตางๆสามารถใชไดมีประสิทธิภาพเพียงใด
    5  เสนอแนวทางปรับปรุงแกไข




