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บทที่  2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

   การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของไวดังนี้
2.1   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2  พัฒนาการของระบบงบประมาณ
2.3  หลักการจัดสรรงบประมาณที่ดี
2.4   ความหมายและขอบเขตการบริหารงบประมาณ
2.5  ความหมายและขอบเขตการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ตามมาตรฐาน

ทางการเงิน 7  ดาน คือ
     2.5.1  การวางแผนงบประมาณ

2.5.2  การคํานวณตนทุนกิจกรรม
2.5.3  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง
2.5.4  การบริหารงานทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ
2.5.5  การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน
2.5.6  การบริหารสินทรัพย

                           2.5.7  การตรวจสอบภายใน
2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.7 สรุปกรอบแนวคดิในการวิจัย

2.1  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กมล  สุดประเสริฐ  (2541 : 2) ใหความหมายของ“การศึกษาพื้นฐาน”(Basic  Education)
วาในสหรัฐอเมริกา การศึกษาพื้นฐานหมายถึง  การสอนใหมีทักษะในการสื่อสาร  คิดคํานวณ และ
เขาสังคม  เพื่อใหบุคคลสามารถอานออกเขียนได คิดคํานวณเปน  สามารถคนควาหาความรูตอไปนี้
รูจักโลกแหงการงาน  หนวยสวัสดิการสังคม  ทํางานกับนายจางได รูจักการบริโภคที่เหมาะสม รูจัก
การปรับปรุงสุขภาพ (Cartwright, 1970 : 407, อางถึงใน  กมล  สุดประเสริฐ.  2541 : 2)  องคการ
ยเูนสโก ใหความหมายของการศึกษาพื้นฐานวา “การศึกษาสําหรับคนทุกเพศทุกวัย ใหมีโอกาสได
เรียนรูทั่วไปที่เปนประโยชนแกชีวิต ปลูกฝงใหเกิดความอยากเรียน อยากรู มีทักษะในการเรียน
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ดวยตนเอง รูจักถาม สังเกต วิเคราะห ตระหนักวาตนเปนสวนหนึ่งของชุมชน มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและผูอ่ืน” (Edgar  Faure, 1972 : 162, อางถึงใน  กมล  สุดประเสริฐ.  2541 :2) ที่ประชุมโลก
วาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน (World Conference on  Education  for  All : WCEFA ) ซ่ึงจัดขึ้นที่
จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย เมื่อป 1990 ใหคําวา “การตอบสนองความตองการทางการ
เรียนขั้นพื้นฐาน” (Meeting  Basic  Learning  Needs)  มากกวาการใช “การศึกษาพื้นฐาน”  (Basic
Education)  อยางไรก็ตาม ตอมาคําวา“ความตองการเรียนรูขั้นพื้นฐาน” (Basic  Learning  Needs)
กับคําวา “การศึกษาพื้นฐาน” ก็มีการใชแทนกันบอย ๆ ดังนั้นที่ประชุมดังกลาวจึงไดนิยามศัพท 2
คําดังนี้

1.  ความตองการการเรียนรูขั้นพื้นฐาน (Basic  Learning  Needs) หมายถึง ความรู ทักษะ
เจตคติและคานิยมที่จําเปนสําหรับบุคล เพื่อความอยูรอด ปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการเรียนรู
ตอเนื่อง

2.  การศึกษาพื้นฐาน  (Basic  Education)  หมายถึง การศึกษาที่มุงตอบสนอง
ความตองการการเรียนรูขั้นพื้นฐาน ซ่ึงรวมถึงการเรียนการสอนในระดับตน ซ่ึงเปนพื้นฐานให
แกการเรียนรูขั้นตอไป เชน การศึกษาสําหรับเด็กวัยเร่ิมตน การศึกษาระดับประถม การสอนใหรู
หนังสือ ทักษะความรูทั่วไป ทักษะเพื่อการดํารงชีวิต สําหรับเยาวชนและผูใหญ ในบางประเทศ
การศึกษาพื้นฐานยังขยายขอบเขตไปถึงระดับมัธยมศึกษาดวย

แผนการศึกษาชาติ พุทธศักราช 2535 (คูมือการบริหารงานบุคคลกรมสามัญศึกษา. 2541
: 114) กลาวไวในหมวดที่ 3 แนวนโยบายการศึกษาวา “5. ใหการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเปน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของปวงชน รัฐพึงเรงรัดและขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชนอยางทั่วถึง
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงขึ้น” แสดงวาการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุมถึง
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาดวย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎร.  2540 : 16) กลาวไวในมาตรา 43 “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย...”

ระบบการศึกษาของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2542 : 11) กลาวไวในมาตรา 16  “การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา  การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวยการศึกษา
ซ่ึงจัดไมนอยกวาสิบสองปกอนระดับอุดมศึกษา”  หนวยงานที่มีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ไดแก สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนยการเรียนและโรงเรียน
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ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงกรมอาชีวศึกษาและฝกอบรมอาชีพดวย  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในที่นี้
หมายถึงโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ
และสังกัดกรมสามัญศึกษา  สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  ที่จัดการศึกษาตั้งแตระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงปที่  6  และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ใหการจัดการศึกษาเปนไปตาม ความมุงหมายและหลักการโดย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2542 : 7) ระบุวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนให
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึก
ที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบ การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขรูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย    
ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย มีความภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผล
ประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลป วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา     
ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากลตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจัดพึ่งตนเองอยางตอเนื่อง”

สรุป ภาระหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ  การจัดการศึกษาใหสนอง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542 ท่ีตองการใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคม  ซ่ึงแนนอนวาการจัดการศึกษาใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และ
มีความสุขนั้น ส่ิงที่สนองหลักการดังกลาวคือตองมีระบบการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ซ่ึงทุกฝายตางยอมรับแลววา ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
เหมาะสมกับสภาพบริบทในปจจุบันวาเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด

2.2  พัฒนาการของระบบงบประมาณ

ระบบงบประมาณที่ใชกันอยูในปจจุบันมีวิวัฒนาการอันยาวนานพอสมควร   ซ่ึง
สามารถสรุปไดตามลําดับเวลาที่มีการใชงบประมาณกันอยู ดังนี้  ทิพยวรรณ  หลอสุวรรณรัตน
(2542 : 1-8)

1)  ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ หรือระบบงบประมาณแบบดั้งเดิม (Line –
Item  Budgeting  or  Traditional  Budgeting  System)
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ระบบงบประมาณนี้ นํามาใชชวงกอนทศวรรษที่ 1950 เปนระบบงบประมาณที่มี
รายละเอียดมาก เนนปจจัยนําเขา  ควบคุมการใชจายงบประมาณกอนการเบิกจาย เขมงวดในการ
จัดสรรงบประมาณในการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณแตละครั้ง ตองขอทําความตกลงกับ
หนวยงานตนสังกัดเปนครั้ง ๆ ไป
                  จุดเดน

งบประมาณแบบแสดงรายการเปนเครื่องมือในการควบคุมการใชจายงบประมาณของ

หนวยงานไดเปนอยางดี มีรายละเอียดชัดเจน งายตอการปฏิบัติ
ขอจํากัด

ขาดการเชื่อมโยง ระหวางนโยบายของรัฐบาลกับงบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ ขาดการ
บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ขาดความยืดหยุน

2)  ระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance  Budgeting)  ในป  1949 ประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดทดลองใชระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน มีการคิดตนทุนตอหนวย มีการ
เสนอของบประมาณในลักษณะของวงเงินรวม แทนการของบประมาณที่แสดงรายละเอียดเปน
จํานวนมาก ระบบงบประมาณแบบแสดงผลงานนี้ จะแสดงจุดมุงหมายของคาใชจาย ตนทุนของ
แผนงาน และตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความสําเร็จของหนวยงาน

จุดเดน

ระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน จะใชงบประมาณเปนเครื่องมือในการบริหารจัด
การ ที่มีการจัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินงาน นอกจากนั้นยังมีการกําหนด
มาตรฐานในการวดัความสําเร็จของงานอีกดวย

จุดดอย

แสดงผลงานที่เปนความสําเร็จของหนวยงาน  ขาดการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ จึงทําให
ไมเห็นภาพรวมวา นโยบายของรัฐบาลประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดนอกจากนั้น ยังจําเปน
ตองมีการปรับปรุงระบบบัญชี และระบบการวัดประเมินผลเปนอยางมาก

3)  ระบบงบประมาณแบบแผนงาน  (Planning  Programming  Budgeting  System :
PPBS)

ป 1965  ไดมีการนําระบบงบประมาณแบบแผนงานมาใช  เพื่อแกขอจํากัดของระบบ
งบประมาณแบบแสดงผลงาน  ระบบงบประมาณแบบแผนงานจะเนนเรื่องการวางแผนเปนเรื่อง
สําคัญโดยเชื่อมโยงความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ระหวางแผนงาน วัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรม
และงบประมาณอยางเปนเหตุเปนผล
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จุดเดน

จุดเดนของระบบงบประมาณแบบแผนงานคือ การแสดงความสัมพันธระหวาง
วัตถุประสงค  เปาหมาย กิจกรรม และงบประมาณไดเปนอยางดี เอื้อตอการจัดทํางบประมาณ
และการประเมินผล

ขอจํากัด

ตองใชนักวิเคราะห ที่ผานการอบรมมาเปนอยางดี ตองมีขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง
ครอบคลุมนอกจากนั้นโครงสรางของงบประมาณกับโครงสรางของหนวยงานก็ไมคอยสอดคลอง

กัน จึงทําใหบุคลากรในหนวยงานไมคอยไดมองภาพรวมของแผนงาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบ
งบประมาณไดมุงเนนเฉพาะมิติทางเศรษฐศาสตรโดยละเลยมิติดานอื่น ๆ ไป

4)  ระบบงบประมาณแบบฐานศูนย
ปลายทศวรรษที่  1970  มีการทดลองใชระบบงบประมาณแบบฐานศูนยที่อเมริกา ซ่ึง

เปนระบบที่ผสมผสาน  เร่ืองการวางแผนและการจัดการงบประมาณเขาดวยกัน คลาย ๆ กับระบบ
งบประมาณแบบแผนงาน แตจะตางกันตรงที่การคิดงบประมาณ จะไมใชวิธีการตอยอดเพิ่มจาก
ปกอน ๆ (Incremental  Budgeting) แตจะใชวิธีการพิจารณาใหมในแตละป  โดยคํานึงถึงเหตุผล
ความจําเปน

จุดเดน

ระบบงบประมาณแบบฐานศูนย  ชวยทําใหการวางแผน และการควบคุมติดตาม
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะในแตละแผนงาน มีการกําหนดกิจกรรมคอนขางเปนระบบ
การคิดกิจกรรมไมจําเปนตองอิงงบประมาณจากปกอน ๆ ดังนั้น จึงทําใหมีกิจกรรมใหม ๆ เกิดขึ้น
ไดในหนวยงาน  และงบประมาณของกิจกรรมเดิมที่เคยทําในปกอน ๆ  อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง
เปนจํานวนมากก็ได แลวแตเหตุผลความจําเปน

ขอจํากัด

ระบบงบประมาณแบบฐานศูนย ตองใชบุคลากร เอกสารและเวลาในการจัดทํา
คอนขางมาก  เพราะตองใชความเปนเหตุเปนผลมากําหนดวงเงินงบประมาณ ทดแทนการกําหนด
งบประมาณในลักษณะที่เพิ่มขึ้นมากปกอน ๆ ซ่ึงสอดคลองกับคูมือวิทยากรการจัดทําแผนกลยุทธ
ระดับโรงเรียน  (กรมสามัญศึกษา.  2542 : 8-10)  กลาวไวดังนี้

1.  งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line - Item  Budgeting ) มีวัตถุประสงคที่จะใช
เปนเครื่องมือในการควบคุมการใชจายเงินมิใหมีการจายเกินไป จากที่กําหนด หรือแตกตางไป
จากที่กําหนดไว
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                  ลักษณะของงบประมาณแบบนี้คือ
1)  มุงเนนในเรื่องการควบคุมและตรวจสอบ  Input ใหเปนไปตามที่กําหนด
2)   จําแนกคาใชจายตามหมวดคาใชจายและรายการใชจาย ในการของบประมาณ

จะตองกําหนดรายการตามหมวดคาใชจาย และใชงบประมาณตามรายการที่กําหนดไว จะใช
งบประมาณผิดหมวด หรือตางไปจากรายการที่กําหนดไวไมได

3)  ระบบงบประมาณนี้ จะประเมินความสําเร็จหรือลมเหลวของงบประมาณจาก
ความสามารถที่จะใชงบประมาณที่ไดรับใหหมดไป ไมใหความสําคัญกับประสิทธิภาพการบริหาร
และผลงานที่เกิดจากการใชงบประมาณ

4)  ขาดการยืดหยุนและความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
2.  งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance  Budgeting)  เปนระบบงบประมาณที่ย้ํา

ในดานประสิทธิภาพในการบริหารงาน  โดยไดรับอิทธิพลทางแนวความคิดมาจากการจัดการแบบ
วิทยาศาสตร (Scientific  Management)  ซ่ึงมีแนวคิดวา “การบริหารงานตองทําโดยมีหลักเกณฑ
ซ่ึงกําหนดขึ้นจากการศึกษาวิเคราะห  โดยรอบคอบเพื่อใหมีวิธีที่ดีที่สุด (The  one  best  way)
ในอันที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น”  ระบบงบประมาณแบบนี้ริเร่ิมครั้งแรก
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ป 1949
                  ลักษณะของงบประมาณแบบแสดงรายการ คือ

1) จําแนกงบประมาณตามลักษณะงาน (Functional  Classificationg) หรือ
วัตถุประสงคของงาน (Objective  Classification) เชน จําแนกงบประมาณเปนดานเศรษฐกิจ
ดานการศึกษา  ดานสาธารณสุข ฯลฯ

2) มีการวัดประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (เปรียบเทียบ  Output  กับ  Input)
เพื่อหาวิถีทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน  Output  จะเปนตัวช้ีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3) กําหนดมาตรฐานในการวัดงาน (Work  Measurement) และมีระบบบัญชี
แสดงราคาตอหนวย (Cost  Accounting  System)  สําหรับคํานวณคาใชจายของงานตาง ๆ

3.  งบประมาณแบบการวางแผน การวางโครงการ และการทํางบประมาณ  (Planning  -
Programming  -  Budgeting  System : PPBS)

ระบบงบประมาณแบบนี้บางทีเรียกวา งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Program
Budgeting)  เปนระบบงบประมาณที่เนนย้ําในระบบของการวางแผน เร่ิมครั้งแรกในประเทศสหรัฐ
อเมริกา ป 1964  (มีจุดเริ่มตนพัฒนาจากบริษัท General  Motors  ในป 1924)
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ลักษณะของงบประมาณแบบ  PPBS
1)  นําเอาการวางแผนระยะยาว (3-5ป)  มาใชในการกําหนดวงเงินงบประมาณ

การวางแผนจะเชื่อมโยงกับนโยบาย เปาหมายของรัฐบาล และเห็นภาพการดําเนินงานที่ตอเนื่อง
ไปในอนาคต

2)  จัดทําแผนงานแยกตามนโยบายของรัฐบาลในแตละดาน  เชน ดานเศรษฐกิจ
ดานการศึกษา ฯลฯ

3)  จําแนกแผนงานเปนแผนงานหลักแผนงานรอง  โครงการหลักโครงการรอง
และ กิจกรรมและจําแนกงบประมาณตามแผนงาน  โครงการ

4)  จะตองกําหนดและวิเคราะห วัตถุประสงคของโครงการ ผลลัพธและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นของโครงการ

5)  วิเคราะหทางเลือกตาง ๆ เพื่อเลือกวิถีทางที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุดในการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ

6)  พิจารณาคาใชจายทั้งหมดของโครงการ
7)  PPBS  จะเนนการวิเคราะห ซ่ึงมีเทคนิคการวิเคราะหตาง ๆ

สรุปพัฒนาการของระบบงบประมาณ ที่ใชในประเทศไทย จากสภาพปญหาและขอ
จํากัดดังกลาว ระบบงบประมาณที่ยังคงใชอยูในปจจุบันเปนการผสมผสานระหวางงบประมาณ
ทั้งสามประเภทแรก คือระบบงบประมาณของประเทศไทยยังคงใหความสําคัญกับงบประมาณ
ที่เนนย้ําในการควบคุมหรือการแสดงรายการ  โดยใชวิธีการวิเคราะหงบประมาณแบบเฉพาะสวน
ที่เพิ่มขึ้นเปนหลัก  แตก็มีการจําแนกงบประมาณตามวัตถุประสงค มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ
ซ่ึงเปนหลักของงบประมาณแบบงบประมาณแสดงผลงาน และแบบงบประมาณแบบการวาง
แผนงาน อยางไรก็ตามการจัดทํางบประมาณที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ตางก็มีคุณลักษณะหลาย
ประการที่สอดคลองกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จึงนาที่จะงายในการเขาใจหลัก
พื้นฐานของ  PBB  และปรับเปลี่ยนงบประมาณที่ใชอยูในปจจุบันเปนแบบ  PBB  ไดทั่วประเทศ
ในเร็ววันนี้

2.3  หลักการจัดสรรงบประมาณที่ดี

หลักการ

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ภายใตการบริหารจัดการที่ใชโรงเรียนเปนฐานตามโครงสราง
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การกระจายอํานาจ  เพื่อสนองความตองการของผูเรียนอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  จําเปนตองใช
ระบบการจัดสรรงบประมาณใหมเปนกลไก/เครื่องมือสําคัญที่จะกระตุนใหสถานศึกษาดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหลักการจัดสรร
งบประมาณที่ดี ดังนี้  สํานักงานปฏิรูปการศึกษาขอเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามภารกิจ
สปศ. เพื่อรับฟงความคิดเห็นในการประชุมสมัชชาปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู  (2544 : 44)

1.  หลักความเปนธรรม (Equity) เปนการจัดสรรงบประมาณในจํานวนที่เทากัน ใหกับ
ผูเรียนที่มีลักษณะความตองการจําเปนแบบเดียวกัน  (Horizontal  Equity :  ความเสมอภาค
ในแนวนอน) และจัดสรรงบประมาณที่แตกตางกัน ใหแกผูเรียนที่มีความตองการและความจําเปน
ไมเหมือนกัน (Vertical  Equity :  ความเสมอภาคในแนวตั้ง)  เพื่อใหทุกคนไดรับโอกาสทาง
การศึกษาเทาเทียมกัน

2.  หลักความเสมอภาค (Equality) เปนการจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาจาก
ความแตกตางในคุณลักษณะของสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะเหมือนกันควรจะ
ไดรับงบประมาณเทาเทียมกัน  สวนสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะแตกตางกัน เนื่องจากขนาดและ
ที่ตั้งของสถานศึกษา  ควรจะไดรับงบประมาณที่แตกตางกัน

3.  หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency)  และประสิทธิผล ( Effectiveness)  การจัดสรร
งบประมาณ  จําเปนตองคํานึงถึงตนทุนคาใชจายสําหรับการศึกษาภายใตระบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ  มีการใชงบประมาณอยางประหยัดและเกิดประสิทธิผล

4.  หลักความพอเพียง (Adequacy)  การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาจําเปนตอง
จัดสรรใหเพียงพอสําหรับผูเรียนในการไดรับการศึกษาที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด

5.  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  เปนการจัดสรรงบประมาณไปสู
สถานศึกษาโดยตรงตามโครงสรางการกระจายอํานาจที่ใหสถานศึกษามีอิสระ คลองตัวใน
การบริหารงบประมาณ

6.  หลักเสรีภาพในการเลือก (Freedom  of  Choice) เปนการจัดสรรงบประมาณเปนเงิน
อุดหนุนทั่วไปแกผูเรียน  เพื่อใหสถานศึกษาแขงขันกันพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ทั้งนี้
เพราะความตองการของผูเรียนในการเขาเรียน ในแตละสถานศึกษาจะสะทอนใหเห็นถึงปริมาณเงิน
ที่สถานศึกษาพึงไดรับ

7.  หลักการปฏิบัติไดจริง (Practicality)  การนําระบบรูปแบบและวิธีการจัดสรร
งบประมาณมาใช จะตองไมยุงยากซับซอน เขาใจงาย สามารถทํานายและตรวจสอบได
สอดคลองกับ ทิพยวรรณ  หลอสุวรรณรัตน  (2542 : 11) ที่วาการจัดสรรงบประมาณและการเงิน
ที่ดีมีหลักการดังนี้
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1.  ความครอบคลุมและความมีวินัย (Comprehensiveness  &  Discipline) ผลการ
วิเคราะหปญหาในภาพรวม การแสดงความเชื่อมโยง และความสัมพันธของสวนตาง ๆ ในระบบ
จะชวยกอใหเกิดความครอบคลุมในการจัดสรรงบประมาณและการงาน การมีวินัยทางการเงิน
การคลังก็นับเปนสิ่งจําเปน

2.  ความชอบธรรม (Legitimacy)  การตัดสินใจของผูบริหารหรือคณะกรรมการในการ
ดําเนินการตามหรือเปล่ียนแปลงนโยบายนั้น  ตองเปนไปอยางถูกตอง  ชอบธรรม  เปนทางเลือกที่ดี
ที่สุดเหมาะสมที่สุดเกิดประโยชนตอองคกรมากที่สุด

3.  ความยืดหยุน  (Flexibility)  การจัดสรรงบประมาณและการเงินที่ดีนั้น  ตองมีความ
ยืดหยุน  คลองตัว แตตองโปรงใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได และบรรลุเปาหมายที่ตองการ

4.  การคาดการณได  ( Predictabitity)  หากตองการใหการบริหารงานครบวงจร กอให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น  นโยบายดําเนินงานตองชัดเจน มีความเปนไปไดและตอง
มีความตอเนื่อง  ทรัพยากรที่ใชเพื่อการดําเนินการตามนโยบายนั้นตองมีอยางพอเพียงทันตอการใช
และตองทราบอยางชัดเจนวาในปตอไปจะมีงบประมาณเพื่อดําเนินการตามนโยบายหรือไม

มากนอยเพียงไร

5.  ความซื่อสัตย (Honesty)  การจัดสรรงบประมาณที่ดีตองมีความซื่อสัตย โปรงใส
เปนเหตุเปนผลไมมีอคติ

6.  ขอมูลสารสนเทศ  (Information)  ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับปจจัย  ตนทุน
ผลผลิตและผลลัพธที่ถูกตอง สัมพันธเชื่อมโยงกันจะชวยใหผูมีสวนเกี่ยวของตัดสินใจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

7.  ความโปรงใสและความรับผิดชอบ (Transparency  and  Accountability)
ความโปรงใสและความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานนับเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงาน

จะตองสรางขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนกับความมีอิสระทางการเงินและการบริหารงบประมาณ

2.4  ความหมายและขอบเขตการบริหารงานงบประมาณ

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2542 : 20)
หมวด 5 วาดวยการบริหารและจัดการศึกษา มาตรา 39  กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการ
บริหารและจัดการศึกษาทั้งทางดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหาร
ทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษาและ
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สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และในภารกิจตามหมวด 8 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2542 : 26) วาดวยทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา กําหนดวา

1.  ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทรัพยสินจาก
ทุกสวนของสังคมมาใช

2.  รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนรายบบุคคลใหแกผูเรียนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหแกสถานศึกษาของรัฐและเอกชนอยางเทาเทียมกัน และจัดสรรเงินเพิ่มเติมแกผูเรียน
ที่มีความตองการพิเศษ

3.  จัดสรรงบดําเนินการและงบลงทุนใหแกสถานศึกษาของรัฐโดยคํานึงถึงคุณภาพและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา

4.  ใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาควบคู
กับระบบการบริหารการเงินและการบัญชี ระบบตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
การใชจาย เพื่อความโปรงใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได

คูมือปฏิบัติการโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาดานบริหาร

งบประมาณ (สํานักงานโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษา.  2544 : 3) ไดกําหนดภาพรวม
การปฏิรูปภารกิจดานงบประมาณไวดังนี้

1. การจัดตั้งงบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ
3. การบริหารการเงินและบัญชี
4. การจัดซื้อจัดจางและการพัสดุ
5. การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
6. การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา

                  เปาหมาย
                  1.  สํานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษา
ไดเตรียมความพรอมในการบริหารงบประมาณแนวใหม เพื่อรองรับการกระจายอํานาจดาน
การบริหารงบประมาณ และสอดคลองกับแนวการบริหารจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจ

     2.  สํานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษาสามารถ
บริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุในระบบที่ใชอยูในปจจุบันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ภายใตเงื่อนไขของระเบียบกฏหมายที่เอื้อและเปนศูนยกลางการระดมทรัพยากร
และการลงทุนทางการศึกษาในเขตพื้นที่
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กลยุทธ/กลวิธี
1.  กลยุทธการสงเสริมการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ( SBM) :  โดยยึดโรงเรียนเปน

ศูนยกลางของการบริหารจัดการ สรางบุคลากรแกนนําและเครือขายกระจายอํานาจลงสูสถานศึกษา
ใหมากที่สุด เนนการเสริมสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษา

2.  กลยุทธการวางแผนปรับเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร : โดยการวางแผนปฏิบัติการในเขต
พื้นที่แบบองครวม มีความชัดเจนในเปาหมาย/วัตถุประสงค เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ใชทรัพยากร
ใหเกิดประโยชนสูงสุดและเนนการมีสวนรวมในการดําเนินการ

แนวทางการปฏิบัติงานดานบริหารงบประมาณ

1.  การจัดตั้งงบประมาณ
ขอบขาย

            1.  รวบรวมขอมูลแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
                  2.  เตรียมใหเกิดความพรอมในการจัดตั้งงบประมาณตามระบบงบประมาณใหม

สําหรับสถานศึกษา

                  1.  เตรียมบุคลากรใหมีความพรอมในการจัดตั้งงบประมาณแบบใหม
            2.  จัดทําแผนกลยุทธ
                  3.  การวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง  (MTEF)
            4.  จัดทําคําขอตั้งงบประมาณป 2547

 สงแผนกลยุทธ แผนงบประมาณระยะปานกลาง  (MTEF) และคําขอตั้งงบประมาณ
ป 2547 ใหเขตพื้นที่การศึกษา
2.  การจัดสรรงบประมาณ

ขอบขาย

                  1.  ทําการรวบรวมเกณฑการจัดสรร กรณีที่กรมเจาสังกัดจัดสรรงบประมาณให
หนวยงานในสงักัดโดยตรง

                  2.  ทําการจัดสรรงบประมาณใหกับสถานศึกษา ในกรณีที่กรมตนสังกัดจัดสรร
งบประมาณใหกับเขตพื้นที่ในลักษณะวงเงินรวมทั้งเขต

สําหรับสถานศึกษา

1.  พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหกับหนวยงานในสถานศึกษา และจัดทํา
แผนปฏิบัติการระดับสถานศึกษาและขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา  และรายงานผล
การดําเนินงานใหกับเขตพื้นที่การศึกษา (ตามขอบขายขอ 1) คือ  ทําการรวบรวมเกณฑการจัดสรร
กรณีที่กรมเจาสังกัดจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานในสังกัดโดยตรง
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2.  พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหกับหนวยงานในสถานศึกษา และจัดทํา
แผนปฏิบัติการระดับสถานศึกษาและขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานผล
การดําเนินงานใหเขตพื้นที่การศึกษา (ตามขอบขายขอ 2) คือทําการจัดสรรงบประมาณใหกับ
สถานศึกษาในกรณีที่กรมตนสังกัดจัดสรรงบประมาณใหกับเขตพื้นที่ในลักษณะวงเงินรวมทั้งเขต

3. การบริหารการเงินและบัญชี
ขอบขาย

1.  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการเงินการคลัง และหลักการบัญชีตามเกณฑ
คงคาง และหรือหลักการบัญชีที่กระทรวงการคลังกําหนด
                  1.  จัดใหมีระบบการควบคุมภายในดานการเงินในเขตพื้นที่
            2.  เตรียมบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานเมื่อไดรับอนุมัติใหเปนผูเบิกเงิน
จากคลัง

                   สําหรับสถานศึกษา
1.  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการเงินการคลังและหลักการบัญชีตามเกณฑ

คงคาง และหรือหลักการบัญชีที่กระทรวงการคลังกําหนด
2.  การบริหารการเงินการบัญชี ยังดําเนินการเหมือนเดิม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงการคลัง

    3.  รายงานทางการเงินที่เคยจัดสงไปยังหนวยงานตาง ๆ ใหสําเนาสงเขตพื้นที่การศึกษา
    4.  เตรียมบุคลากรใหมีความรูดานการเงินและบัญชีระบบใหม(ระบบบัญชีตามเกณฑ

คงคาง/เกณฑพึงรับพึงจาย)
4.  การจัดซื้อ จัดจาง และการพัสดุ

ขอบขาย

                  1.  การดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535
                  2.  ควบคุมพัสดุในความรับผิดชอบใหครบถวน ถูกตองและตรวจสอบไดสําหรับ   
สถานศึกษา

                  3.  ดําเนินการตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ที่เคยปฏิบัติ
อยูเดิม

                  4.  จัดทําทะเบียนครุภัณฑใหครบถวนเพื่อเตรียมการจัดทําทะเบียนสินทรัพยตาม
หลักการบัญชีคงคาง
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5.  การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
ขอบขาย

                   1.  ควบคุมติดตามการบริหารงบประมาณของทุกหนวยงานในเขตพื้นที่
             2.  กําหนดแนวทางปองกันปญหาขอผิดพลาดดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
                  สําหรับสถานศึกษา
                   1.  จัดทํารายงาน สงป.1-3 และ สงป.370
             2.  สงรายงาน สงป.1-3 และ สงป.370 ภายใน 5 วัน นับแตหลังสิ้นไตรมาสแตละ
ไตรมาสถึง

2.1  หนวยงาน  สงป.1-3 และ สงป.370
2.2  เขตพื้นที่นํารอง

3.  แบบรายงานการติดตามการบริหารงบประมาณนอกเหนอืจาก 1-2 ที่สถานศึกษา
ทําอยูเดิมก็ยังคงทําตอไป

4.  ตรวจสอบตามขอ 20 และขอ  37  แหงระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสง
คลังของสวนราชการ พ.ศ.2520 หรือระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่ของ
อําเภอและกิ่งอําเภอแลวแตกรณี

5.  ตรวจสอบตามคูมือการบัญชีหนวยงานยอย พ.ศ.2515 หรือคูมือการบัญชี
สวนราชการ

6.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
                  ขอบขาย

1.  การระดมทรัพยากรจากภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.  การจัดตั้งกองทุนทางการศึกษา
3.  การบริหารจัดการทรัพยากรทุกประเภท กองทุนการศึกษาและสวัสดิการอื่น ๆ ของ

กระทรวงศึกษาธิการ

                  สําหรับสถานศึกษา
                  1.  รณรงคสงเสริมการระดมทุนการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา
            2.  จัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อความเปนหมวดหมูและมีระบบรับจายอยางมี
ประสิทธิภาพ

                  3.  รายงานขอมูลการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา
            4.  สํารวจความตองการของนักเรียน
                  5.  สรางความตระหนักแกผูกู
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6.  ประสานกับหนวยงานปฏิบัติเหนือสถานศึกษา
     7.  จัดทําระบบบัญชีเพื่อควบคุมตรวจสอบ

                   8.  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
                   9.  จัดระบบสวัสดิการสถานศึกษาใหสอดคลองกับระเบียบฯ
                   10.  จัดทําขอมูลทรัพยากรทองถ่ินที่สถานศึกษาพึงใช
                   11.  รณรงคการใชทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาของแตละสถานศึกษา
                   12.  รายงานการใชทรัพยากรแตละประเภท
                   13.  บริหารการใชทรัพยกรรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตามศักยภาพของ
สถานศึกษา

                   14.  รายงานผลการบริหารทรัพยากรรวมตอเขตพื้นที่การศึกษา
                   15.  ศึกษาแนวทางการจัดหารายไดและผลประโยชนและบริหารจัดการตามแนวทาง
ของระเบียบ

                   16.  รายงานผลสํารวจคาใชจายของสถานศึกษา
กลาวไดวา การบริหารดานงบประมาณจะตองจัดทําแผนกลยุทธและแผนงบประมาณ

ระยะปานกลาง (MTEF) เพื่อเปนแผนปฏิบัติการดานการเงินประจําปงบประมาณของโรงเรียน

2.5  ความหมายขอบเขตการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ตามมาตรฐานทาง
การเงิน  7  ดาน

คําวางบประมาณ  (Budget)  มีผูใหความหมายไวหลายทานดังนี้
กิติมา ปรีดีดิลก  (2522 : 14)  กลาวไว  งบประมาณ คือ แผนสําหรับการใชจายเงินให

รัฐวิสาหกิจหรือรัฐ ภายในระยะเวลาหนึ่งอันแนนอน ซ่ึงฝายบริหารจะเปนผูจัดเตรียม และนําเสนอ
ตอฝายนิติบัญญัติเพื่อขออนุมัติกอนที่จะดําเนินการตามแผนนั้น

งบประมาณหมายถึง แผนที่แสดงออกมาในรูปของตัวเงินสําหรับชั่วระยะเวลาหนึ่ง
อันแนนอนถึงโครงการดําเนินงานของรัฐบาล และวิธีการที่จะหาเงนิมาใชจายตามโครงการนั้น

ศาสตราจารย แฟรงค พี เชอรวูด  (Sherwood, 1954 : ไมปรากฏเลขหนา  อางถึงใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2541 : 384) ใหความหมายของงบประมาณวา  “แผนเบ็ดเสร็จซึ่ง
แสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการดําเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณ
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การบริหารกิจกรรม โครงการ และคาใชจาย ตลอดจนทรัพยากร  ที่จําเปนในการสนับสนุนในการ
ดําเนินงาน

ใหบรรลุตามแผนนี้ยอมประกอบดวย การกระทํา 3 ขอ คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหาร
เทอรนบุล (Augusstus  B. Turnbull, 1970 : ไมปรากฏเลขหนา  อางถึงใน  มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช.  2541 : 551)  กลาววา งบประมาณเปนแผนการขององคการที่กําหนดขึ้นเพื่อ
ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  ตองเปนเรื่องเกี่ยวกับ (1) การเงินโดยเฉพาะ (2) เปนการวาง
แผนลวงหนาสําหรับ   การใชจายเงิน (3) การบอกใหทราบวาจะวางแผนใชจายเปนเงินจํานวนเทา
ใด (4) การกําหนดเวลาจะใชจายเงินเมื่อไร (5) การบอกใหทราบวาจะใชจายเงินเพื่ออะไร (6) การ
อางอิงถึงองคการซึ่ง    เปนเจาของงบประมาณนั้น

ลี และ จอหนสัน (Lee  and  Johnson, 1977 : ไมปรากฏเลขหนา  อางถึงใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2541 : 552)  กลาววา งบประมาณเปนเอกสารหรือที่รวมของ
เอกสาร ซ่ึงแสดงถึงฐานะทางการคลังขององคการรวมถึงขาวสารเกี่ยวกับรายรับ รายจาย กิจกรรม
และเปาประสงคหรือเปาหมาย

การบริหารการเงินในโรงเรียนมลรัฐออสเตรเลียใต  (สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ.  2543 : 23) กลาวถึงงบประมาณคือจํานวนเงินที่ประมาณการวาจะไดรับ
(รายรับ) และจะใชจาย (รายจาย) เพื่อการตาง ๆ ภายในระยะเวลาหนึ่ง  เงินรายไดจากทุกแหลง
จะเปนตัวกําหนดขีดจํากัดการจัดสรรรายจายไปเพื่อการบริหารและการจัดหลักสูตรการเรียน

การสอนตาง ๆ ในปการศึกษานั้น ๆ
การบริหารงบประมาณ (กรมสามัญศึกษา.  2538  : 3) หมายถึง

1. การบริหารงบประมาณในสวนที่เกี่ยวกับการซื้อการจาง  และ

2. การซื้อการจางตามขอ 1 ตองซื้อหรือจางดวยเงินงบประมาณรายจาย หมวด
คาวัสดุ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอื่น

ซ่ึงเปนในลักษณะคาวัสดุ ครุภัณฑ คาที่ดิน หรือคากอสราง ที่สํานักงบประมาณ กําหนดใหเบิกจาย
กับสํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังอําเภอ และ

3. การซื้อการจางนั้น วงเงินอยูในอํานาจของอธิบดีที่จะสั่งซื้อส่ังจางได
( 1 ) การซื้อการจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท
( 2 ) การซื้อการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไมจํากัดวงเงิน
( 3 ) การซื้อการจางโดยวิธีตกลงราคา สอบราคาและประกวดราคาวงเงินไม

เกิน 20 ลานบาท
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กรณีที่การสั่งซื้อส่ังจางครั้งหนึ่งวงเงินเกิน (1) และ (3) ถือวาเปนการบริหารงบประมาณ
ราชการสวนกลาง

สรุป งบประมาณ คือแผนการใชจายเงินตามโครงการ กิจกรรม ภายในระยะเวลาใด
เปนเวลาหนึ่งที่กําหนด

การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance   Based  Budgeting)
มูลนิธิสงเสริมนโยบายศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ Module 5 (2544 : M5-3)

กลาวถึงระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน วาหมายถึงการจัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงผูเรียน
(Demand  Side – อุปสงค) หรือ การจัดงบประมาณตามจํานวนนักเรียนในโรงเรียน

งบประมาณที่โรงเรียน/สถานศึกษาจะไดรับ แบงออกเปน
1.  งบบุคลากร (เงินเดือนและคาจาง)
2.  งบดําเนินการ (ใหในลักษณะเงินกอนตอหัวผูเรียน)

2.1  ตามมาตรฐานเทากันหมดทั่วประเทศ
2.2  ตามจํานวนผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ เชน ดอยโอกาส หรือ

มีความสามารถพิเศษ

2.3  ตามจํานวนผูเรียนที่พนวัยเรียน ( 19 ป)
2.4  ตามความแยกตางของแตละสถานศึกษา

3.  งบลงทุน
3.1  ดานครุภัณฑ
3.2  ดานที่ดินและสิ่งกอสราง (เงินสมทบ Equalizing  Matching  Grant พิจารณา

ตามศักยภาพการหาเงินสมทบของโรงเรียน/อบต.)
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance   Budgeting)  เปนงบประมาณที่ย้ําในดาน

ประสิทธิภาพการบรหิาร ไดรับแนวคิดมาจากการจัดการแบบวิทยาศาสตร (Scientific
Management)  โดยมีแนวคิดวา “การบริหารงานตองทําโดยมีหลักเกณฑ ซ่ึงกําหนดขึ้นจากการ
ศึกษาวิเคราะหอยางรอบคอบ เพื่อใหไดวิธีที่ดีที่สุด (The  one  best  way) ในอันที่กอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น” ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเริ่มครั้งแรกในประเทศ
สหรัฐในป ค.ศ.1949  ลักษณะของงบประมาณระบบนี้ คือ
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1. จําแนกงบประมาณตามลักษณะงาน (Functional  Classification) หรือวัตถุประสงค
ของงาน (Objective  Classiffication) เชน จําแนกงบประมาณเปนดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา
ดานสาธารณสุข เปนตน

2.  มีการวัดประสิทธิภาพของการดําเนินงาน(เปรียบเทียบ Output  กับ Input ) เพื่อหา
วิถีทางที่ดีที่สุด ในการปฏิบัติงาน Output จะเปนตัวช้ีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3.  กําหนดมาตรฐานในการวัดงาน (Work  Measurement) และมีระบบบัญชีแสดง
รายการตอหนวย (Cost  Accounting  System) สําหรับคํานวณคาใชจายของงานตาง ๆ

ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน หนวยงานหรือโรงเรียนตองเตรียมความพรอม
โดยการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงาน ตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน
7  Hurdles คือ
                  2.5.1  การวางแผนงบประมาณ (Budget  Planning)

ประมวลสาระชุดวิชานโยบายและการวางแผนการศึกษา  (มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.  2537 : 10)  การวางแผนคือ กระบวนการพิจารณาลวงหนาเกี่ยวกับสิ่งที่
ตองการในอนาคตและวิธีที่จะไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการนั้น

แอคคอฟฟ  (Ackoff.  1970 : 1 ) การวางแผนคือการออกแบบ ส่ิงที่ตองการในอนาคต
พรอมดวย วิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหส่ิงที่ตองการนั้นเกิดขึ้น

ฮอดเกทท และคูราโต  (Hodgetts  and  Kurato.  1988  : 104)  การวางแผนคือ    
กระบวนการกําหนดวัตถุประสงคและหลังจากนั้นก็กําหนดขั้นตอนเพื่อดําเนินใหบรรลุ

วัตถุประสงค

มันดี้, ชารปลิน และฟลิปโป  (Mondy, Sharplin  And  Flippo.  1988 : 86 ) การวางแผน
คือ กระบวนการพิจารณาลวงหนาวาจะทําอะไร อยางไร

วีเบอร  (Webber.  1979 : 86)  การวางแผนคือการคิดในสิ่งที่ทานตองการและหาวิธี
ที่จะไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการนั้น คิดลวงหนาวาจะทําอะไร เตรียมพรอมสําหรับอนาคตโดยการ
ตัดสินใจในปจจุบัน

สไตเนอร  (Steiner. 1979 : 13-15 ) ใหความหมายของการวางแผนกลยุทธในสี่ลักษณะ
คือ(1) เปนเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของการตัดสินใจในปจจุบัน (2) เปนกระบวนการกําหนด
วัตถุประสงคและวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค (3) เปนกระบวนการแหงความคิดมากกวา
แบบแผนที่กําหนด (4) มีโครงสรางซึ่งประกอบดวย แผนกลยุทธ แผนระดับกลาง และ
แผนปฏิบัติการ
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สําหรับ มูลนิธิสงเสริมนโยบายศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ  (2544 : M4-1)   
การวางแผนคือ กระบวนการในการคิดลวงหนาเพื่อควบคุมการกระทําหรือการดําเนินงานใหเปน
ไปตามสิ่งตาง ๆ ที่คิดไว และ การวางแผนคือการวางสิ่งที่จะทําในอนาคต โดยมีความเชื่อมั่นวา
จะสามารถดําเนินการไดตามแผนการที่วางไว

สรุป  การวางแผนคือ กระบวนการคิดอยางเปนระบบเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว

การวางแผนงบประมาณ จะประกอบดวย การวางแผนกลยุทธ (Strategic  Planning)
และการจัดสรรงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (Medium  Term  Expenditure
Framework : MTEF ) ซึ่งจะเปนการวางแผนลวงหนา  3  ป และเปนกรอบสําหรับการจัดสรร
งบประมาณรายป

มูลนิธิสงเสริมนโยบายศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ  (2544 : M4-2)  กลาวถึง
การวางแผนกลยุทธ คือ การคิดอยางมีระบบวาจะดําเนินการอะไรบาง ทําอยางไรโดยใชขีด
ความสามารถสูงสุดและมากที่สุดที่จะทําได ทั้งในดานแนวคิด การตัดสินใจ และการมีสวนรวม
ของผูเกี่ยวของทุกคน สําหรับศูนยประสานงานปรับระบบงบประมาณ (กรมสามัญศึกษา.  2545 : 6)
กลาวถึงการวางแผนกลยุทธไว 4 ลักษณะคือ (1) การวางแผนกลยุทธเปนเครื่องมือการบริหาร
จัดการชนิดหนึ่งที่ชวยใหองคกรปฏิบัติงานไดดีขึ้น (2) การวางแผนกลยุทธเปนความพยายามอยาง
มีระเบียบแบบแผน เพื่อใหเกิดการตัดสินใจและการปฏิบัติ ในเรื่องที่เปนความสําคัญพื้นฐาน (3)
การวางแผนกลยุทธ  คือกระบวนการของการนําทางการเปลี่ยนแปลงภายใน เพื่อใหองคกรเปน
สวนหนึ่งของสังคม ปรับสภาพไดอยางมีประสิทธิผลตอสังคมที่เคลื่อนไหว (4) การวางแผนกลยุทธ
คือกระบวนการที่เปนระบบในการคาดการณและสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสภาพแวดลอม

เพื่อนําไปสูการสรางสรรคอนาคตที่พึงปรารถนาขององคกร

สรุป  การวางแผนกลยุทธ จะเปนการวางแผนที่คํานึงถึงศักยภาพขององคกร และ
ผลกระทบของสภาพแวดลอมวาจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ขององคกรคืออะไร
และภายใตสภาพแวดลอมขององคกรมีส่ิงใดที่เปนโอกาส (Opportunities) หรืออุปสรรค (Threats)
ของการดําเนินงาน ซ่ึงเรียกการวิเคราะหนี้วา “SWOT  Analysis” และเปนกรอบแนวคิดของการ
กําหนดวิสัยทัศน  (Vision) พันธกิจ (Mission) เปาประสงคขององคกร (Corperate  Objectives) และ
กลยุทธขององคกรซึ่งจะทําใหเกิดผลผลิต (Ouput) และผลลัพธ (Outcome) ขององคกร โดยแสดง
ผลผลิตเปนรายปในชวงระยะของแผน

กรอบการจัดสรรงบประมาณลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) จะเปนการคาดคะเน
วงเงินที่จะใชในแตละปซ่ึงจะประกอบดวยงบประมาณ 2 สวน คือ งบประมาณสําหรับรักษางาน
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เดิม (งานประจํา) และงบประมาณสําหรับโครงการตามแผนกลยุทธ  มูลนิธิสงเสริมนโยบายศึกษา
และกระทรวงศึกษาธิการ  (2544 : M4-18 )  กลาววา กรอบการใชจายลวงหนาระยะปานกลาง
(MTEF)  คือประมาณการรายจายที่โรงเรียนจะตองจัดทํา โดยมีการจัดทํางบประมาณในปปจจุบัน
พรอมกับประมาณการ คาใชจายในอีก 3 ปถัดไป ทั้งนี้ตองสอดคลองกับแนวทางการจัดทํา MTEF
ของสํานักงบประมาณ  สําหรับศูนยประสานงานปรับระบบงบประมาณ  (กรมสามัญศึกษา.  2544 :
9) MTEF  เปนการประมาณการรายจายลวงหนาในระยะ 3-4 ปโดยประมาณรายการจายสําหรับ
งาน/โครงการที่ปรากฏตามแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาโรงเรียนอยางสอดรับกับนโยบายและเปาหมาย
ของกรม กระทรวง และของประเทศ และคิดรวมถึงรายจายสําหรับการดําเนินงานประจําของ
โรงเรียนดวย  โดยคิดทั้งรายจายจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณซึ่งจะนําไปใชเปนขอมูล
ในการขอตั้งงบประมาณและจัดสรรงบประมาณประจําป

สรุป MTEF  เปนการจัดทํางบประมาณรายจายลวงหนา 4  ป คือ ปงบประมาณปจจุบัน
และอีก 3 ปถัดไป โดยอาศัยขอมูลของปที่ลวงมาแลวเปนตัวจัดตั้ง

2.5.2  การคํานวณตนทุนกิจกรรม (Activity  Based  Costing)
เปดประตูสู PBB  (กรมสามัญศึกษา.  2544 : 14-15)  กลาวถึงตนทุน หมายถึงรายจาย

ที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ

ตนทุนที่คาดหวังและตนทุนจริงเปนสวนสําคัญในการจัดทําและบริหารงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงาน เพราะตนทุนผลผลิตเปนตัวแสดงคาใชจายของผลงาน เพราะตนทุนผลผลิตเปน
ตัวแสดงคาใชจายของผลผลิต และเปนตัวช้ีวัดอยางหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตนทุนผลผลิตแบบมุงเนนผลงานจะคํานวณคาใชจายจากกิจกรรมที่กอใหเกิดผลผลิตนั้น ๆ

ตนทนุกิจกรรม หมายถึง  ตนทุนหรือคาใชจายที่เกิดจากการใชทรัพยากรหรือทํากิจ
กรรมซี่งมีผลทําใหไดผลผลิตการดําเนินงานตนทุนกิจกรรมตองระบุใหชัดเจนในเรื่องตอไปนี้

1)  ผลผลิต
2 )  กิจกรรมที่กอใหเกิดผลผลิต
3 )  ตนทุนที่เกิดจากการใชทรัพยากรสําหรับแตละกิจกรรม
การคํานวณตนทุนผลผลิตแบบมุงเนนผลงานในการเสนอของบประมาณหนวยงาน

จะตองมีระบบบัญชีพึงรับ-พึงจาย  ของผลผลิตหรือกิจกรรมที่ถูกตอง หรือหนวยงานจะสามารถ
หาคาใชจายหรือทุนไดถูกตองครอบคลุมทรัพยากรที่ใชไปในกระบวนการผลิตหรือการดําเนินงาน

ใหบริการ

โดยในระยะแรกเปนการหาคาใชจายตอหัวนักเรียน โดยกรมสามัญศึกษาเปนผูวิจัยและ
ขณะเดียวกันก็ไดมีการจางผูเชี่ยวชาญ เพื่อรวมศึกษาหาคาใชจายตอหัวนักเรียน (Unit  Cost) เพื่อ
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ประสานงานกับสํานักงบประมาณใชเปนตนทุนการผลิต ในการเสนอของบประมาณตามระบบ
PBB  ตอไป

2.5.3  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง (Procurement  Management)
กระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่กอใหเกิดการประหยัดในการใชจาย

งบประมาณแผนดิน และจะมีผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการผลิต
มูลนิธิสงเสริมนโยบายศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ Module 6  (2544 : M7-7) กลาว

ถึงการจัดซื้อวา หมายถึง การซื้อพัสดุทุกนิดทั้งที่มีการติดตั้งทดลอง การบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
และไมรวมการจัดหาลักษณะการจางสวน การจางหมายถึง การจางทําของ การจางเหมาะบริการ
การจางที่ปรึกษา การจางใหออกแบบ การจางใหควบคุมงาน

กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่ดี ตองโปรงใส ยุติธรรมและตรวจสอบได ตองมีแผนการ
จัดซื้อจัดจางที่จะบงบอกวาจะจัดซื้อจัดจางทําพัสดุชนิดไหน  จํานวนเทาไร ในเวลาใดและจะจัดซื้อ
จัดจางอยางไร เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานไดทันเวลา มีปริมาณ คุณภาพ
 มีราคาที่เหมาะสมและสมประโยชนในการใชงาน

กิจกรรมและกระบวนการในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

1)  การรับรูปญหา คือ การรูถึงความตองการในการใชพัสดุ
2)  การวิเคราะหความตองการ
3)  การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะขึ้นอยูกับเหตุ 10 ประการ

3.1  ปริมาณที่ตองการใช
3.2  ราคาที่ตองการ
3.3  ลักษณะการใชงาน
3.4  การสืบราคาสินคา
3.5  การเลือกแหลงขาย
3.6  การออกคําสั่งซื้อ
3.7  การติดตามการสั่งซื้อและเรงรัด
3.8  การตรวจสอบใบสงของ
3.9  การบันทึกและเก็บเอกสาร
3.10  การรักษาความสัมพันธกับผูขาย

                  วิธีการจัดซื้อจัดจาง
การจัดซื้อจัดจางตองเปนไปตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ แตอยางไร

ก็ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่มีประสิทธิภาพตองเหมาะสมกับการใชประโยชนในดานการ
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ใชงาน เหมาะสมดานราคาและความโปรงใส ส่ิงสําคัญที่ทําใหเกิดสิ่งเหลานี้คือ การมีขอมูล
สารสนเทศที่สามารถใชประโยชนไดอยางคลองตัวกอรปทั้งการมีขั้นตอนและกระบวนการที่มี

ความสะดวกและคลองตัว จะทําใหประสิทธิผลของงานที่เกิดขึ้นเปนไปตามเปาประสงคขององคกร

2.5.4  การบริหารงานทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial  Management
and  Budgeting  Control)

การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ เปนกลไกที่จําเปนสําหรับการประกันวา
ความคลองตัวของงบประมาณที่สวนราชการไดรับ (จากการกระจายอํานาจและผอนคลายความ
ควบคุม) จากหนวยงานกลางนั้น จะไมนําไปสูการกระจายงบประมาณที่ไมเกดิประสิทธิภาพ
ดังนั้นสวนราชการจะตองมีมาตรฐานในการบริหารงานทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ

รวมถึงการกําหนดความรับผิดชอบในเรื่องการเงินและการบัญชี  ซ่ึงเปลี่ยนระบบบัญชีจากบัญชี
เงินสดเปนบัญชีพึงรับ-พึงจาย (Accrual  basis) มาตรฐานในการบริหารงานทางการเงินและการ
ควบคุมงบประมาณ จะตองกําหนดใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจ และการบริหารงบประมาณ
แบบวงเงินรวม (Block  Grant)  ใหแกหนวยปฏิบัติ  มูลนิธิสงเสริมนโยบายศึกษาและกระทรวง
ศึกษาธิการ Module 6 (2544 : M6-6) กลาวถึง นโยบายการบัญชีที่สถานศึกษาใชในการรับรูรายรับ
และรายจายมี 2 วิธี คือ

1)  เกณฑเงินสด (Cash  Basis)  หมายถึงการบันทึกบัญชีเมื่อมีการรับและจายเงินไปแลว
เทานั้น สถานศึกษาใชกอนที่จะปฏิรูปการศึกษา

2)  เกณฑคงคาง หรือเกณฑพึงรับ-พึงจาย (Accrual  Basis) หมายถึงการบันทึกบัญชีตาม
รายการและเหตุการณทางบัญชีทั้งหมดที่เกิดขึ้นของงวดเวลาหนึ่ง มิใชบันทึกบัญชีเฉพาะที่มีการรับ
หรือจายเงินไปแลว

2.5.5  การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Financial  and  Performance
Reporting)

การรายงานทางการเงินและการรายงานผลการดําเนินงานทั้งสองประเภทเปนสิ่งจําเปน

ที่สวนราชการตาง ๆ จะตองดําเนินการจัดทําเพื่อเปนการยืนยันถึงผลสําเร็จของงานตามที่ทํา
ขอตกลงกันไว เปนการแสดงใหเห็นวาจากวงเงินงบประมาณที่ไดรับ สวนราชการนําไปใชจาย
อยางไร ตนทุนในการผลิตและการใหบริการเปนอยางไร รวมถึงการแสดงผลการดําเนินงานของ
งาน/โครงการ ในแตละชวงเวลาเปนไปตามขอตกลงที่ไดสัญญากันไวหรือไม

การรายงานผลการดําเนินงาน แบงเปน 2 สวน คือ
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1)  การรายงานติดตามผลงบประมาณ โดยท่ัวไปเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร สวนราชการและรัฐวิสาหกิจจะจัดทําแผนปฏิบัติ
งาน และแผนการใชจายเงินงบประมาณตามแผนที่สํานักงบประมาณกําหนดใหแลวเสร็จ และ
รวบรวมสงสํานักงบประมาณภายในเดือนตุลาคมของปงบประมาณนั้น ๆ

2)  การประเมินผลแผนงาน/โครงการ สถานศึกษาสวนใหญของไทยใชรูปแบบการ
ประเมินผลของ  D.Stufflebeam  หรือเรียก  Model  นี้วา  CIPP  Model  ประกอบดวย
องคประกอบ  4  องคคือ

1.1  การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context  Evaluation)

1.2  การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input  Evaluation)

1.3  การประเมินผลกระบวนการ (Process  Evaluation)
1.4  การประเมินผลผลิต (Product  Evaluation)

2.5.6  การบริหารสินทรัพย (Asset  Management)
สินทรัพยเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการดําเนินงานของทุกองคกร หากองคกรมีการใช

สินทรัพยที่ไมคุมคาหรือไมมีประสิทธิภาพก็จะเปนผลใหมีตนทุนในการดําเนินงานสูงกวาที่ควร

จะเปนซึ่งสาเหตุทั่วไปของความสิ้นเปลืองในการใชงบประมาณคือ การบริหารสินทรัพยอยาง
ไมมีประสิทธิภาพอันเนื่องจาก

1)  ไมมีการบํารุงรักษาสินทรัพย
2)  ความสูญหายที่เกิดกับสินทรัพยไมวาโดยอุบัติเหตุ หรือถูกโจรกรรม
3)  มีการซื้อสินทรัพยใหมในขณะที่สินทรัพยเดิมยังสามารถใชงานได
4)  ขาดความชัดเจนของกฏระเบียบในการขายสินทรัพยเดิมที่ไมกอใหเกิดผลผลิต

ที่เหมาะสม

5)  ขาดการบริหารสินทรัพยที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยพิจารณาอายุการใชงาน
ที่แทจริงของสินทรัพย

สาเหตุดังกลาวทําใหหนวยงานตองซื้อสินทรัพยมาทดแทนเร็วกวากําหนด หรือทําให
ตองซื้อสินทรัพยเกินความจําเปน ตองมีการบริหารสินทรัพยที่มีอยูในเกิดสัมฤทธิ์ผล และมีการ
จัดซื้อสินทรัพยใหมเทาที่จําเปนอยางแทจริง

การเตรียมความพรอมในดานการบริหารสินทรัพย กรมสามัญศึกษาไดแจงใหสํานักงาน
สามัญศึกษาจังหวัดและโรงเรียนปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0528.2/ว91  ลงวันที่
7  กันยายน  2543  คือ
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1.  ทรัพยสินถาวรที่เปนครุภัณฑใหดําเนินการสํารวจและจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน
ถาวรทั้งที่จัดซื้อหรือจัดหามาโดยใชเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนทรัพยสินที่
ไดจากการบริจาคที่ยังไมไดบันทึกควบคุมไวในทะเบียนครุภัณฑใหมีขอมูลครบถวนถูกตองทุกราย

การโดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับราคาและวันที่ไดรับทรัพยสิน  เพื่อประโยชนในการตีราคาสินทรัพย
เพื่อบันทึกบัญชีตามเกณฑพึงรับ-พึงจาย ครุภัณฑรายการใดที่ไมสามารถคนหาหรือระบุราคาซื้อ
หรือไดมาก็ใหบันทึกควบคุมตัวสินทรัพยไวในทะเบียนใหครบถวน เพื่อประโยชนในการตีราคา
ตามสภาพของสินทรัพยตอไป

                   2.  ครุภัณฑประเภทอาคารและสิ่งกอสราง ปกติตองจดทะเบียนที่ราชพัสดุหากสวน
ราชการมิไดจดทะเบียนไวหรือมีขอมูลไมสมบูรณ ก็อาจประสานกับกรมธนารักษหรือสํานักงาน
ธนารักษจังหวัดเพื่อขอขอมูลจากระบบทะเบียนที่ราชพัสดุได

2.5.7  การตรวจสอบภายใน (Internal  Audit)
การตรวจสอบภายในเปนกลไกสําคัญในการควบคุมการใชงบประมาณในทาง

ที่ไมถูกตอง ซ่ึงจะถูกตรวจสอบไดโดยระบบการตรวจสอบภายในของหนวยงานของตนเอง
แบงออกเปน  2  ประเภท คือ

1)  การตรวจสอบทางการเงิน (Financial  Auditing)  เปนการตรวจสอบในลักษณะของ
การประเมินผลจากขอมูลตาง ๆ ในอดีตเพื่อทดสอบและใหแนใจวาขอมูลทางการเงินที่องคกร
จัดทําขึ้นมีความถูกตอง ครบถวน ตรงตอเหตุการณหรือรายงานที่เกิดขึ้นและมีความนาเชื่อถือได
เพียงใด ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับหรือแนวปฏิบัติของทางราชการหรือไม นอกจากนี้
การตรวจสอบยังกระทําเพื่อปองกันทรัพยสิน เพื่อประเมินความเพียงพอ ใชเปนพื้นฐานในการ
วางแผนตดัสินใจ ควบคุม และการติดตามผลการดําเนินงาน

2)  การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance  Auditing)  เปนการสอบทาน
ประเมินผลการดําเนินงานขององคกรโดยรวม และหรือผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม
การตรวจสอบประเมินผลดังกลาวจะตองกระทําอยางอิสระและเปนระบบดวยวิธีการตรวจสอบ

อันควรและเหมาสมกับกรณีที่ตรวจสอบประเมินผลนี้ ทั้งนี้ เพื่อแกไข ปรับปรุง หรือพัฒนาการ
ดําเนินงานใหบังเกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเปาหมายที่ฝายบริหารกําหนด

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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สํานักงานคณะกรรมการการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2544 : 74-76) ไดจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินพบวา หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไมวาจะเปนระดับกรม ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ หรือ
ระดับโรงเรียนก็ตาม  สวนใหญแลวยังไมไดปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในดานการคิดตนทุนกิจกรรม และการวางแผนกลยุทธ  ระบบบัญชีพึงรับพึงจาย  ซ่ึงเปน
เร่ืองใหม และไมเคยมีปรากฏในระบบงบประมาณแบบเดิมที่ใชอยูในปจจุบนัโดยมีผลการอภิปราย
จําแนกไดดังนี้

ดานการวางแผนงบประมาณ  ปจจุบันการวางแผนงบประมาณดําเนินการแบบปตอป
ไมแสดงความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรกับผลผลิตผลลัพธ  การกําหนดกิจกรรมในการดําเนินงาน
ยังไมมีการวางแผนเชิงกลยุทธ กฎเกณฑการจัดสรรงบประมาณยังไมคอยเหมาะสม

ดานการคิดตนทุนกิจกรรม  เร่ืองการคิดตนทุนกิจกรรมนับเปนเรื่องใหม สําหรับ
วงการศึกษาตามปกติจะใชมากในวงการธุรกิจ ผลของการคิดตนทุนกิจกรรมจะนําไปสูการ
เปรียบเทียบตนทุนระหวางกิจกรรมเดียวกันในบริบทเดียวกัน  และทําใหสามารถลดตนทุนที่สูง
หรือตัดกิจกรรมที่ไมจําเปนหรือไมเกิดคุณคาออกไปได  ปจจุบันหนวยงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติยังไมไดมีการคิดตนทุนกิจกรรม  จะทําไดแตเพียงคิด
ตนทุนแบบรวม ๆ ตอเด็ก  ตอครู 1 คน  ดังนั้นเมื่อตองการจะลดตนทุนจึงไมสามารถทําไดงายนัก
เมื่อจะคิดตนทุนกิจกรรมในปจจุบัน   ปรากฏวาระบบบัญชียังไมเอื้ออํานวย การเชื่อมโยงระหวาง
กิจกรรมกับผลผลิตและผลลัพธยังไมไดดาํเนินการ

ดานระบบการจัดซื้อจัดจาง  การจัดซื้อจัดจางในปจจุบันไดดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงคอนขางรัดกุม จึงทําใหมีขั้นตอนมาก ไมคอยสะดวกตอการปฏิบัติ

ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  โครงสรางทางบัญชีในปจจุบัน
ยังไมสะทอนกิจกรรมทั้งหมดขององคกร  ดังนั้นจึงทําใหไมเอื้อตอการคิดตนทุนกิจกรรม  นอกจาก
นั้นในระดับโรงเรียนยังมีปญหาในเรื่องทักษะการทําบัญชีและจํานวนบุคลากรที่จะมาทําบัญชี

ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน  การรายงานที่ดําเนินการทุกวันนี้
สวนใหญดัชนีวัดความสําเร็จของการดําเนินงานยังทําไดไมครอบคลุม  ยังไมมีการวิเคราะห
ความคุมคาอยางจริงจัง

ดานการบริหารสินทรัพย  การบริหารสินทรัพย ยังไมเปนไปตามเจตนารมณของระบบ
การจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  สินทรัพยทั้งหลายยังไมถูกนํามาใชอยางคุมคา    ยังไมมี
การหารายไดจากสินทรัพยที่มีอยู ยังไมมีการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพย
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ดานการตรวจสอบภายใน  การตรวจสอบภายใน เปนดานเดียวที่มีการประเมินอยูใน
ระดับที่นาพึงพอใจมาก  สวนใหญเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เชนมี
หนวยงานและบุคลากรอยูในระดับพอเหมาะ มีภารกิจชัดเจน  มีความเปนอิสระ  อยางไรก็ตาม
การตรวจสอบภายมในที่ดําเนินการอยูในปจจุบันนี้เปนการตรวจสอบเฉพาะดานการเงินเปน

สวนใหญ สวนผลการตรวจสอบการดําเนินงานนั้นยังไมคอยไดดําเนินงานเทาที่ควร
ชัยอนันต  สมุทวณิช  (2543 : 19-28)  ไดจัดทํารายงานผลการวิจัยเร่ืองระบบ      

การบริหารจัดการเพื่อการจดัสรรทรัพยากรสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป  พบวามีขอเสนอ
ในการจัดสรรระบบบริหารจัดการเพื่อการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษามีมีขอสรุปคือ

การบริหารจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานถาเปนงบประมาณแบบแสดงผลงานแลวในตัว

มันเองจะบังคับวาตองทําอะไรบาง มีการระบุลักษณะการรายงานผลผลิตที่จะเกิดขึ้นแสดงผล
การเชื่อมโยงผลผลิตกับผลลัพธ  เชื่อมโยงผลลัพธกับแผนกลยุทธ พันธกิจ และเปาประสงค
เชิงนโยบายใหได เงื่อนไขที่จะกอใหเกิดระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่ดีขึ้นอยูกับตัว
ระบบงบประมาณ

แนวทางการเสนอตัวแบบการจัดสรรและการบริหารจัดการงบประมาณ  โดยสรปุแลว
เปนขอเสนอเชิงระบบที่ตองทําควบคูกันไป  ตัวแบบการจัดสรรและการบริหารจัดการงบประมาณ
การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรและการบริหารจัดการงบประมาณยึดหลักความมีเอกภาพการกระจาย

อํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน

การพัฒนาตัวแบบมีขอพิจารณา  3  ดานที่ตองนํามาบูรณาการ หรือผนึกประสาน ไดแก
ขอพิจารณาดานหลักการและเปาหมายที่เกี่ยวของ เชน ระบบการจัดสรรงบประมาณกับหลักการ
กระจายอํานาจตองคิดวาจะทําอยางไร การเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายของการ
ปฏิรูป และการจัดสรรงบประมาณเปนไปโดยไมเห็นเปาหมาย และเมื่อไปวัดประเมินผลจะพบวา
เด็กไมมีคุณภาพเทาที่ควรหรือเด็กจบปริญญาตรีมีความสามารถเทากับเด็กในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 6 ขอพิจารณานี้มีความสําคัญมาก
ขอพิจารณาอีกดานหนึ่งคือ ดานเทคนิค ไดแก สูตรการจัดสรรเงินซึ่งปจจุบันมี  software

สูตรการจัดสรรเงินที่ใชสูตรการจัดสรรเงินที่ปรับปรุงแลว ซ่ึงคํานึงถึงสถานการณเฉพาะ เชน        
การบกพรองทางการเรียนรู ภาวะที่ตองการเปนพิเศษ เด็กในภาวะเสี่ยง ฯลฯ  และขอพิจารณา
อีกดานหนึ่งคือดานการเมอืง  เปนไปไมไดที่จะแยกเรื่องงบประมาณออกจากการเมือง เนื่องจาก
งบประมาณเปนเครื่องมือของผูนําทางการเมือง อยูที่วาผูนําจะใชเปนเครื่องมือหรือไม

แมคกัฟฟ  (Mc  Guffey. 1980 : 15) ศึกษางานวิจัยเร่ือง การบริหารงานธุรการของ
สถานศึกษาในสหรัฐอเมริกา  แลวหาขอมูลจากผูปฏิบัติหนาที่งานธุรการ-การเงิน เฉพาะระดับ
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หัวหนางานในป ค.ศ. 1980  รายงานการวิจัยของเขาไดรับการตีพิมพโดยสมาคมการบริหารงาน
ธุรการสถานศึกษาของสหรัฐอเมริกา และแคนาดา  ผลงานวิจัยที่สําคัญปรากฏดังนี้

1.  ผูบริหารงานธุรการใหความสําคัญกับงานการเงินในระดับสูงมากที่สุด                 
โดยใหเหตุผลวา เปนงานที่ตองรับผิดชอบมากกวางานอื่น ๆ

2.  ผูบริหารงานธุรการที่มีใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถมักจะไดรับความ
เชื่อถือในการบริหารงาน

3.  จากการวิจัยคร้ังนั้นพบความจริงวา  สภาพการบริหารงานธุรการมีความสลับ
ซับซอน

4.  การมอบหมายหนาที่การงานแกบุคลากรแตละคนจําเปนตองดําเนินการฝกอบรม
กอนมอบหมายตําแหนงหนาที่  โดยเนนการสรางทักษะในเรื่องของการมอบหมายภารกิจ          
การสรางแรงจูงใจ  การติดตามและการควบคุมงาน  รวมทั้งการฝกอบรมใหมีความรอบรู          
ความชํานาญในดานระเบียบงานธุรการโดยตรง

2.7 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย

        จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานครั้งนี้  ผูวิจัยสรุปเปนกรอบการวิจัยตามหลักการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเปนระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานซึ่งไดแกการดําเนินการเพื่อใหผานมาตรฐานทางการเงิน 7  ดาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1)  การวางแผนงบประมาณ  สวนราชการจะตองมีการวางแผนกลยุทธและวางแผน
งบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง

1.1  มีระบบงบประมาณที่ครอบคลุมขอมูลที่สําคัญใหครบถวน เชน รายจาย     
รายไดทรัพยสิน หนี้สิน ตนทุนของผลผลิต

1.2 กระบวนการจัดสรรงบประมาณภายในที่เปนธรรม เหมาะสมและชัดเจน
2)  การคํานวณตนทุนของกิจกรรม ผลผลิตเพื่อนําไปสูการจัดสรรงบประมาณที่เนน

ผลผลิตและตนทุนตอหนวยของผลผลิต

2.1  การคํานวณตนทุนผลผลิตตองครอบคลุมตนทุนทั้งสิ้นที่โรงเรียนใชไปเพื่อ
การผลิต เชน เงินงบประมาณ เงินรายได เงินบริจาค เปนตน

2.2 โรงเรียนจะตองกระจายตนทุนทางตรงและทางออมลงสูแตละผลผลิต
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3)  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง  โดยจัดระบบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางใหมี
ประสิทธิภาพ รัดกุม และโปรงใส

3.1  ตองพิจารณาตั้งแตเบื้องตนวามีความจําเปนในการจัดซื้อจัดจางหรือไม       
ตองมีการตรวจสอบสินคาคงเหลือดวย เปนตน

3.2  จัดใหมีระบบการจัดซื้อจัดจางที่มีขั้นตอนรัดกุม โปรงใส
3.3 ขบวนการพิจารณาตองพิจารณารายละเอียดที่สําคัญอื่น ๆ ดวย เชน บริการ

หลังการขาย การรับประกัน เปนตน
3.4  การจัดระบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุ

4)  การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  โดยจะตองมีมาตรฐานการ
ควบคุมงบประมาณ  การกําหนดความรับผิดชอบเรื่องบัญชีและการเงิน

    4.1  กําหนดความรับผิดชอบในการลงบันทึกรายการทางบัญชี
    4.2  หลักฐานหรือเอกสารที่จําเปนเพื่อใชสําหรับการอนุมัติการลงรายการทางบัญชี
    4.3  มีการแยกความรับผิดชอบในการอนุมัติส่ังจายและเบิกจายรายการทางการเงิน
    4.4  มีการแยกหนาที่ดานการบัญชี การคลัง และตรวจสอบ
    4.5  มีการแบงระดับชั้นของการเขาถึงขอมูลทางบัญชแีละการเงิน

5)  รายงานทางการเงินและผลดําเนินการ  เพื่อความโปรงใส ประสิทธิภาพและประสิทธิ
ผลในการใชงบประมาณ

           5.1  รายงานการเงิน
    -มีกําหนดเวลาในการายงานที่สามารถเปนไปไดในทางปฏิบัติ
    -มีกระบวนการที่ยืนยันความสม่ําเสมอของรายงาน

           5.2  รายงานผลการดําเนินงาน
    -มีขอมูลผลการดําเนินงานของแผนงานที่ครบถวน ตรงเวลา และสามารถ

นําไปใชในการเสนอของบประมาณ

6)  การบริหารทรัพยสิน เพื่อใชสินทรัพยที่มีอยูอยางคุมคาที่สุด
           6.1  ตองมีการลงทะเบียนสินทรัพยใหครบถวน  และมีการตรวจสอบขอมูลและ

สภาพของสินทรัพยอยางสม่ําเสมอ

    6.2  คํานึงถึงทางเลือกในการเชาสินทรัพยนอกจากการซื้อสินทรัพย
    6.3  มีการวางแผนลวงหนาในการจัดหาสินทรัพยและการทดแทนสินทรัพยเดิม

โดยใหคํานึงถึงกรอบประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF)
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7)  การตรวจสอบภายใน  เพื่อควบคุมการใชงบประมาณและปรับปรุงการดําเนินงานให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    7.1  หนวยตรวจสอบภายในมีพันธกิจ จุดประสงคและอํานาจหนาที่ที่ชัดเจน
7.2  การดําเนินงานตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระ
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