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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงบประมาณตามระบบ 
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี  เขต 3  ผูวิจัยไดศึกษา  คนควาขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอตามลําดับ  ดังนี้ 

2.1  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.1.1   โครงสรางการบริหารงาน 
 2.1.2   ขอบขายและกิจการบริหารและการจัดการสถานศกึษา 

2.2   การบริหารงบประมาณ 
  2.2.1   การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance–Based Budgeting : 

PBB)   
1) ความเปนมาของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
2) พัฒนาการของระบบงบประมาณ 
3) ความหมายของงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
4) ลักษณะของงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
5) ความสําคัญของงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
6) ขั้นตอนการจดัทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

  2.2.2   การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 
1)   ความเปนมาของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม 

ยุทธศาสตร 
2)   องคประกอบสําคัญของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม 

ยุทธศาสตร  
     

3)   การจัดทําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 
4)   มาตรฐานการจัดการทางการเงิน  7 ดาน  (Hurdles)  กับกระบวนการ 

งบประมาณ 
(1) การวางแผนงบประมาณ 
(2) การคํานวณตนทุนผลผลิต  



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

 12 

(3) การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง  
(4) การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ    
(5) การบริหารสินทรัพย  
(6) การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน  
(7) การตรวจสอบภายใน  

2.3  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
2.3.1  งานวิจยัในประเทศ 
2.3.2  งานวิจยัตางประเทศ 

2.4  สรุปกรอบแนวคดิในการวิจัย 
มีรายละเอียด  ดังนี ้

 

2.1  สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 

2.1.1  โครงสรางการบริหารงาน 
  การบริหารโรงเรียนในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากการบริหารแบบเดิม 
ทั้งในเรื่องของโครงสรางการบริหารงาน  การบริหารในฝายงานยอย รูปแบบการบริหารงาน 
จะเปนแบบนิติบุคคล  ซ่ึงผูบริหารจะตองใหความสนใจและวางแผนการบริหารงานในฝายตางๆ  
โดยแบงงานออกเปน  4 ฝาย  ไดแก  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงาน
บุคคล  และการบริหารทั่วไป  ซ่ึงมีโครงสรางในการบริหารงาน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 



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

 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2  ขอบขายการบริหารสถานศึกษาทัง้  4 ดาน 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 12   

ขอบขายและกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

1. การพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวน 
การเรียนรู 

3. การวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 

6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

10. การสงเสริมความรู 
ดานวิชาการแกชุมชน 

11. การประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น 

12. การสงเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแกบุคคล 
ครอบครัว องคกร  
หนวยงาน และสถาบันอ่ืน
ที่จัดการศึกษา 

1. การจัดทําและเสนอ 
งบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผลและรายงานผล
การใชเงินและผลการ
ดําเนินงาน 

4. การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 

5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบัญชี 
7. การบริหารพัสดุ 

และสินทรัพย 

1. การวางแผนอัตรากําลัง
และกําหนดตําแหนง 

2. การสรรหาและ 
การบรรจุแตงตั้ง 

3. การเสริมสราง 
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 

4. วินัยและการรักษาวินัย 
5. การออกจากราชการ 

1. การดําเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. งานพัฒนาระบบและเครือขาย 

ขอมูลสารสนเทศ 
4. การประสานและพัฒนาเครือขาย 

การศึกษา 
5. การจัดระบบการบริหารและ

พัฒนาองคกร 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การสงเสริมสนับสนุนดวย 

วิชาการ 
8. การดูแลอาคารสถานที่และ 

สภาพแวดลอม 
9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
10. การรับนักเรียน 
11. การสงเสริมและประสานงาน 

การศึกษาในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13. งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
14. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
15. การสงเสริมสนับสนุนและ

ประสานงานการศึกษาของบุคคล
ชุมชน องคกร หนวยงานและ
สถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่ 
การศึกษาและหนวยงานอื่น 

17. การจัดระบบการควบคุมใน
หนวยงาน 

18. งานบริการสาธารณะ 
19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 
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2.1.2  ขอบขายและกิจการบริหารและการจัดการสถานศกึษา 
  การบริหารโรงเรียนในรูปแบบที่ เปนนิติบุคคลจะมีความแตกตางไปจาก 
การบริหารแบบเดิมทั้งในเรื่องของโครงสรางการบริหารงาน   การบริหารในฝายงานยอย   
ซ่ึงผูบริหารจะตองใหความสนใจและวางแผนการบริหารงานในฝายตางๆ  ดังนี้   (กระทรวง 
ศึกษาธิการ.  2546 : 33 - 37)   

  1)   การบริหารวิชาการ   
มีแนวคิดในการบริหารงาน กลาวคือ งานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกจิ

หลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545  มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณ
ที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญ 
ทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล  รวมทั้งการวัดปจจัย เกื้อหนุนการพัฒนา 
คุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 
 (1)  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว  รวดเร็ว 
และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทองถ่ิน 
 (2)  เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐาน 
และมีคุณภาพ  สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน  
เพื่อพัฒนาตนเอง และการประเมนิจากหนวยงานภายนอก 
 (3)  เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  ตลอดจน 
จัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 (4)  เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นๆ   
อยางกวางขวาง 
   2)   การบริหารงบประมาณ 
  มีแนวคิดในการบริหารงาน  คือ  การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
มุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลัก 
การบริหารมุง เนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ใหมีการจัดหา 
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ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการใชบริหารจัดการ 
เพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน 
 วัตถุประสงค 
 (1)  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว 
โปรงใส ตรวจสอบได 
 (2)  เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 
 (3) เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ 
  3)   การบริหารงานบุคคล 
  มีแนวคิดในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเปนภารกิจสําคัญที่มุง  
สงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อดําเนินการ
ดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว  อิสระ ภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล  ขาราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู  ความสามารถ 
มีขวัญและกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
  วัตถุประสงค 
 (1)   เพื่อใหดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตองรวดเร็วเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 (2)    เพื่อสง เสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึก 
ในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
 (3)   เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ  
โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
 (4)   เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน 
วิชาชีพไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผล 
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
   4)   การบริหารทั่วไป 
  มีแนวคิดการบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร
ใหบริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุตามผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมี 
บทบาทหลักในการประสานสงเสริม สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตางๆ ในการใหบริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ  มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม   
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สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนน 
ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก  โดยเนนความโปรงใส  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  ตลอดจน 
การมีสวนรวมของบุคคล  ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
  วัตถุประสงค 
  (1)   เพื่อใหบริการ  สนับสนุน สงเสริม  ประสานงานและอํานวยการ ให 
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (2)   เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร และผลงานของสถานศึกษา 
ตอสาธารณชน ซ่ึงจะกอใหเกิด ความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี เล่ือมใส ศรัทธาและใหการสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
 

2.2  การบรหิารงบประมาณ 
 
 2.2.1   การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  (Performance – Based  Budgeting : 
PBB)   

1)   ความเปนมาของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
  สืบเนื่องจากแนวคิดในการบริหารงานที่เนนผลสัมฤทธ์ิ  หรือท่ีเรียกวา  RBM  
(Result–Based Management)  ซ่ึงภาครัฐไดนํามาใชปรับปรุง  ปรับเปลี่ยน  ภารกิจ  และวิธีการ
บริหารงานของภาครัฐ  ตามแผนการปรับเปลี่ยนบทบาท  ภารกิจ  และวิธีการบริหารงานของภาครัฐ  
ในสวนของการปฏิรูประบบงบประมาณ  ซ่ึงเปนกลไกขับเคล่ือน  RBM  ใหสัมฤทธิผล  รัฐบาล 
ไดเลือกใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  (Performance – Based Budgeting)  เปนแกนหลัก
ในการปฏิรูปครั้งนี้  โดยระบบบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  หรือ PBB  จะกระจายอํานาจ
การบริหารจัดการงบประมาณใหหนวยงานมีอิสระ  คลองตัวในการใชงบประมาณใหคุมคา   
แตตองรับผิดชอบผลงานตามภารกิจ  โดยกําหนดใหสํานักงบประมาณเปนหนวยงานหลัก 
ในการดําเนินงาน 
 ชัยสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ  (2544 : 13–15)  ไดกลาวถึง  ระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน  (Performance – Based Budgeting)  เร่ิมจากการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  
พ.ศ. 2540–2544  ซ่ึงสํานักงบประมาณเปนผูรับผิดชอบในสวนนี้ไดศึกษาการใชจายทรัพยากร 
การลงทุนภาครัฐ  และการศึกษาปรับปรุงระบบการจัดงบประมาณโดยจางที่ปรึกษา  2 คณะ   
คือ บริษัท โมโกโร  (Mokoro)  รับผิดชอบศึกษาการใชทรัพยากรภาครัฐที่ผานมา และบริษัท 
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เคพีเอ็มจีบารเรนต  (KPMG Barents)  รวมกับสํานักงบประมาณ  ศึกษาปรับปรุงระบบงบประมาณ  
มุงเนนใหการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผลการศึกษาในเรื่องดังกลาว  
ไดเนนวิธีการในการดําเนินงานพอสรุปได  ดังนี้ 
 (1)   พัฒนาระบบงบประมาณที่มุงเนนผลงานและผลลัพธสําหรับหนวยงาน 
นํารอง  จัดทําแผนการปรับเปลี่ยนขั้นตน เพื่อไปสูระบบงบประมาณที่มุงเนนผลงานและผลลัพธ  
ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธของภาครัฐโดยจะเริ่มจากหนวยงานทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมที่มีความพรอมกอน 
 (2)   พัฒนาระบบการรายงานผลทั้งทางดานการเงินและผลการดําเนินงาน 
ที่โปรงใสสําหรับหนวยงานนํารองเพื่อสงเสริมใหเกิดระบบความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
สนับสนุนใหมีโอกาสตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ 
 (3)   พัฒนาระบบกระจายอํานาจการจดัการงบประมาณสําหรับหนวยงาน 
นํารอง  โดยจะครอบคลุมถึงการเสริมสรางความสามารถในการจัดสรรงบประมาณของหนวยงาน
นํารอง  ระบบรายงานผลที่เปรียบเทียบกบัแผนงาน  และการที่สํานักงบประมาณและ
กรมบัญชีกลางจะใหความยดืหยุนในการจดัการงบประมาณแกหนวยงานมากนอยเพยีงใดนัน้  จะ
ขึ้นอยูกับลักษณะและความเขมของมาตรฐานการควบคุมทางการเงินและระบบการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานนัน้ๆ  ขอกําหนดดังกลาวจะถกูระบุไวในขอตกลงการใชทรัพยากร
ระหวางหนวยงานและสํานกังบประมาณ 
 (4)   เพิ่มขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ   เปนการดําเนินการ
จัดระบบรายงานคาใชจายการดําเนินงานของภาครัฐใหม  ใหแสดงถึงคาใชจายในการดําเนินงาน 
ทั้งส้ินของรัฐบาล  ทั้งนี้กิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอ่ืนที่ไดรับ 
การสนับสนุนจากเงินกูและเงินชวยเหลือท้ังหมด  จะตองรายงานไวในแผนการเงินของภาครัฐดวย  
โดยเริ่มแสดงขอมูลเบื้องตนเปนตัวอยางภายในปงบประมาณ  2543 
 (5)   พัฒนาระบบบัญชีการเงินภาครัฐที่เทียบเทากับมาตรฐานนานาชาติ 
ที่กําหนดโดย  International Federation of Accountants (IFAC) ทั้งนี้ระบบดังกลาวจะรวมคาใชจาย  
ซ่ึงจะเปนภาระของรัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไวในเอกสารงบประมาณดวย 
 (6)   พัฒนาระบบการจัดทํางบประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนา
สําหรับหนวยงานนํารอง  ซ่ึงเปนการพัฒนาประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนาที่สามารถ
แสดงใหเห็นถึงคาใชจายในอนาคตภายใตแผนงานหรือโครงการตางๆ  ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
ในปจจุบัน  การพัฒนาประมาณการรายจายลวงหนานี้จะเชื่อมโยงเขากับแผนการคลังระยะ 
ปานกลางที่จัดทําโดยสํานักงบประมาณ  กระทรวงการคลัง  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย 
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 (7)   กระจายอํานาจงบประมาณและการบริหารงบประมาณสูองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ซ่ึงจะเปนการออกแบบวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนในรูปแบบใหม  รวมทั้งการกําหนด
มาตรการที่จะเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการทางการเงินใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินมากยิ่งขึ้น 
 (8)   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการทางการเงิน 
ในระดับมหภาคตลอดจนพัฒนาระบบบริหารการเงินในระดับหนวยงานเพื่อสรางความโปรงใส 
ใหแกการจัดสรรงบประมาณ  โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงขอมูลทางดานการจัดการ 
และทางดานการเงินเขาดวยกัน  เพื่อทําใหการตัดสินใจของหนวยงานอยูบนฐานขอมูลที่ทันสมัย  
สมบูรณ  ครบถวน และเชื่อถือได 
 (9)   ทบทวน   ปรับปรุง  แกไข  เพิ่มเติมกฎหมายที่ เกี่ยวของกับระบบ 
งบประมาณ  รายงานทางการเงินและการคลัง 
 (10)  ปรับปรุงระบบการบริหารงานพัสดุ  โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ดานพัสดุและเนนใหหนวยงานภาครัฐมีระบบการจัดซื้อจัดจาง  ในราคาที่เหมาะสมและทันเวลา 
ที่จะใช  รวมทั้งใหมีการดูแลบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดีและใชงานไดอยางคุมคา 
 (11)  ขยายผลการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ   การเงิน และการพัสดุ 
ตอจากโครงการนํารองใหครอบคลุมทั่วทั้งภาครัฐ 
 สํานักงบประมาณมีกลยุทธในการดําเนินการปรับปรุงระบบการจัดการ 
งบประมาณโดยเริ่มจากการดําเนินโครงการนํารอง  (Pilot project)  ในสวนราชการที่มีความพรอม  
โดยคัดเลือกจากความสมัครใจของหนวยงานและมีผูนําที่มีความตั้งใจ   หลังจากสํานักงบประมาณ
ไดคัดเลือกหนวยงานนํารองตามโครงการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณแลว  กลยุทธตอไป  
คือ  การใชวิธีแบบมีเงื่อนไข  (Hurdle Approach)  คือ การกําหนดเงื่อนไขใหหนวยงานนํารอง  
ดําเนินการ  กอนที่หนวยงานนํารองจะไดรับความคลองตัวทางการเงิน  ทั้งนี้เพื่อเปนการประกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการนํางบประมาณไปใชอยางไมมีประสิทธิภาพ  และไมมีประสิทธิผล
เงื่อนไขดังกลาวคือ  การลงนามบันทึกความเขาใจ  (Memorandum of Understanding : MOU)  
ระหวางสํานักงบประมาณและหนวยงานนํารองเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 
และการลงนามในขอตกลงการใชทรัพยากร  (Resource Agreement  หรือ Output Agreement)   
โดยในป 2542  สํานักงบประมาณไดคัดเลือกสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
และกรมสามัญศึกษา  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบัน)   เปนหนวยงาน
นํารองในการปรับปรุงระบบงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  และไดรวมลงนามบันทึก 
ความเขาใจ  (Memorandum of Understanding : MOU)  การปรับระบบงบประมาณแบบมุงเนน 
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ผลงาน (PBB)  โดยไดมีการใชทรัพยากรรวมกันในการเตรียมความพรอมทางดานการเงิน   
การบริหาร  และการรายงานผลการใชจายงบประมาณในแตละป  บนกรอบพื้นฐานการพัฒนา 
มาตรฐานการจัดการทางการเงิน  7 ดาน  ประกอบไปดวย  การวางแผนงบประมาณ  การคํานวณ 
ตนทุนผลผลิต  การจัดระบบการจัดซ้ือจัดจาง  การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  
การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน  การบริหารสินทรัพย  และการตรวจสอบภายใน  
โดยไดเ ร่ิมโครงการในปงบประมาณ  2545  และไดรวมมือกับสถาบันพัฒนานโยบายและ 
การจัดการ  จัดทําแผนกลยุทธ ของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (โครงการตอเนื่องจากป  2543)  
เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา  ตั้งแตป 2545–2549  สําหรับคุณลักษณะของการจัดทํา 
งบประมาณระบบเดิม และการจัดทํางบประมาณระบบใหม  (งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน)  
เปรียบเทียบไดดังนี้ 
 
 
ตาราง 1  เปรียบเทียบคุณลักษณะของการจดัทํางบประมาณระบบเดิมและระบบใหม 
 

คุณลักษณะ การจัดทํางบประมาณระบบเดิม การจัดทํางบประมาณระบบใหม 
–  การใชจายเปนไปตามรายการ 
ที่อนุมัติ 

–  จัดสรรงบประมาณแบบ 
เปนกอน  (Block grant)   
หรือวงเงินรวม 

1.  จุดมุงหมาย/
ลักษณะ 

–  การเชื่อมโยงผลผลิตของ 
แผนงาน   เขากับวัตถุประสงค 
ยังไมชัดเจนนกั 

–  ปรับปรุงโครงสรางแผนงาน        
โดยคํานึงถึงการจัดกลุมผลผลิต    
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค       
อยางชัดเจน 

–  หนวยงานภาครัฐสวนใหญ 
มีแผนกลยุทธแตไมสมบูรณ 

–  กําหนดใหทุกหนวยงานภาครัฐ 
มีแผนกลยุทธที่สมบูรณและ 
ทันสมัย 

–  กําหนดทิศทางการจัดสรร 
งบประมาณลวงหนาปตอไป 

–  กําหนดทิศทางและจัดทาํแผน 
งบประมาณรายจายลวงหนา
ระยะปานกลาง  3  ป 

 

–  คําของบประมาณแสดงเฉพาะ   
รายจายประจําป 

–  คําของบประมาณแสดงรายจาย
รายไดทั้งหมดและหนี้สาธารณะ 
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ตาราง 1  (ตอ)  เปรียบเทียบคุณลักษณะของการจัดทํางบประมาณระบบเดิมและระบบใหม 
 

คุณลักษณะ การจัดทํางบประมาณระบบเดิม การจัดทํางบประมาณระบบใหม 
 –  เนนทรัพยากรที่ใชไป  (Inputs)   –  เนนผลผลิต  และผลลัพธ  

–  เนนความรบัผิดชอบ  
ความโปรงใส 

–  มีการจัดทําตัวช้ีวดัสําหรบั
ประเมินผลงานของผลผลิต/ 
ผลลัพธ 

–  มีการคํานวณตนทุนมาตรฐาน
ของงาน/กิจกรรมบางประเภท  
เชน  ขุดสระ  สรางถนน ฯลฯ 

–  มีการคํานวณตนทุนผลผลิตหลัก 
  (Output–Based Costion)   

 

–  หนวยงานภาครัฐไดรับการ
จัดสรรงบประมาณตาม
โครงสราง แผนงาน/โครงการ  
จําแนกประเภทรายจายเปน 7 
หมวด   
ไดแก 
1.  เงินเดือนและคาจางประจํา 
2.  คาจางชั่วคราว 

–  หนวยงานภาครัฐไดรับการ
จัดสรรงบประมาณตามแผนงาน
แบบ วงเงนิรวมแบงเปน  4 งบ  
ไดแก 
1.  งบบุคลากร 
2.  งบดําเนินการ 
3.  งบลงทุน 

 3.  คาตอบแทนใชสอย และวัสด ุ
4.  คาสาธารณูปโภค 
5.  คาครุภัณฑที่ดินและ 

ส่ิงกอสราง 
6.  เงินอุดหนนุ 
7.  รายจายอ่ืน 

4.  งบเงินอุดหนุน 

 –  กําหนดใหมีเงินประจํางวด  
3 งวด  งวดละ  4 เดือน 

–  กําหนดใหมีเงินประจํางวด   
4 งวด  งวดละ  3 เดือน 

–  ใหความสําคัญกับแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใชจายเงนิสด 
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ตาราง 1  (ตอ) เปรียบเทียบคณุลักษณะของการจัดทํางบประมาณระบบเดิมและระบบใหม 
 

คุณลักษณะ การจัดทํางบประมาณระบบเดิม การจัดทํางบประมาณระบบใหม 
 –  มีรายงานการใชจายเงนิในรูป

กระแสเงนิสดตามเกณฑเงินสด  
(Cash Basis)   

 
 
 

–  หนวยงานภาครัฐรายงาน 
ทางการเงินในรูปงบแสดง 
ฐานะการเงิน  งบแสดงผล 
การดําเนนิงาน  งบกระแส 
เงินสดและหมายเหตุ
ประกอบการเงิน 

–  มีรายงานสถานการณใชจายเงิน     
ของประเทศ  จัดทําโดย 
กรมบัญชีกลาง 

–  ใชการบัญชีตามเกณฑสิทธิ 
หรือเกณฑพึงรับพึงจาย  
(Accrual Basis)   

–  รายงานผลการดําเนนิงาน 
แสดงผลการใชจายเงิน
งบประมาณเบกิจายจริง      
โดยหนวยงานภาครัฐใช
แบบฟอรมสํานักงบประมาณ 

–  รายงานผลการดําเนนิงาน  
ประกอบดวยผลผลิต/ผลลัพธ 
ที่คาดหวัง  เปรียบเทียบกับ 
ตัวช้ีวดั  ผลผลิต/ผลลัพธจริง 

 

–  รายงานผลการดําเนนิงาน  
หนวยงานภาครฐัตอสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน 

 

2.  บทบาทของ     
สํานักงบประมาณ 

–  ควบคุมการจัดสรรงบประมาณ    
อยางเขมงวด 

–  กํากับดแูลใหมีความโปรงใส  
รับผิดชอบ  และมีการรายงาน 

3.  ขั้นตอนสําคัญ       
ในกระบวนการ
งบประมาณ 

–  การบริหารงบประมาณ –  การวางแผนและการตดิตาม
ประเมินผล 

4.  เครื่องมือ –  พระราชบัญญัติการงบประมาณ    
พ.ศ. 2502 

–  กฎหมายและระเบยีบที่เกีย่วของ 

–  มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 
7  ดาน 
1.  การวางแผนงบประมาณ 
2.  การคํานวณตนทุนผลผลิต 
3.  การจัดระบบจัดซื้อจัดขาง 
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ตาราง 1  (ตอ)  เปรียบเทียบคุณลักษณะของการจัดทํางบประมาณระบบเดิมและระบบใหม 
 

คุณลักษณะ การจัดทํางบประมาณระบบเดิม การจัดทํางบประมาณระบบใหม 
  4.  การบริหารทางการเงิน 

และการควบคมุงบประมาณ 
5.  การบริหารสินทรัพย 
6.  การรายงานทางการเงินและ

ผลการดําเนินงาน 
7.  การตรวจสอบภายใน 

 –  ระบบการอนุมัติเงินประจาํงวด 
มีความเครงครัด 

–  อิงราคามาตรฐาน 

–  การมอบอํานาจและกระจาย
อํานาจการจดัทํางบประมาณ
และบริหารงบประมาณให
หนวยปฏิบัต ิ

5.  ขอมูลสารสนเทศ –  วัตถุประสงค 
–  รายละเอียดการใชจาย 
ตามรายการ 

–  วัตถุประสงค 
–  ผลลัพธ 
–  ผลผลิต 
–  กิจกรรม 
–  ผูรับผิดชอบ 

 
ที่มา : ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ.   2544 : 13-15.  
 
 
  2)   การปฏิรูประบบการจัดการงบประมาณ 
  จากการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2540  จําเปนตองมี 
การปฏิรูประบบราชการในลักษณะองครวมเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารภาครัฐใหไปสู  
“รูปแบบการบริหารภาครัฐแนวใหม”  ที่เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก มีการวัดผลลัพธ
อยางเปนรูปธรรม  มีความโปรงใสและมอบความรับผิดชอบตอผูปฏิบัติ และยึดประชาชน 
เปนศูนยกลาง 
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  การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐตามแนวทางดังกลาวครอบคลุม  5  ดาน  คือ 
(1) แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท  ภารกิจและวธีิการบริหารงานของภาครัฐ 
(2) แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ  การเงินและพัสดุ 
(3) แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล 
(4) แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย 
(5) แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยม 

       จากแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณจากเดิมที่มุงเนนการควบคุม
การใชทรัพยากร  เปนระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  (Performance Based Budgeting)   
ซ่ึงมุงเนนผลสําเร็จของผลผลิตและผลลัพธ  มีการกําหนดเปาหมายที่เปนรูปธรรม  มีแผนกลยุทธ 
ที่ชัดเจน  มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถวัดและประเมินผลการทํางานได  โดยมี 
ความยืดหยุนในกระบวนการทํางาน เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  และเนน
ความรับผิดชอบของผูบริหารแทนการควบคุมแบบรายละเอียดในการเบิกจายแบบเดิม 
 สํานักงบประมาณวางแนวทางในการดําเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนระบบ 
งบประมาณใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลตามแนวการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  โดยใช 
กลยุทธ  ดังนี้ 

(1)  กําหนดใหมีการจัดทําโครงการนํารอง  เพื่อลดความเสี่ยงที่จะดําเนินการ
พรอมกันทุกสวนราชการ  เนื่องจากความพรอมของแตละสวนราชการมีไมเทากัน  และสามารถ
ศึกษาจากหนวยงานนํารองวามีขอผิดพลาดหรือมีปญหา  อุปสรรคประการใดจะไดแกไขได 
ทันทวงที  โดยดําเนินการในหนวยงานนํารอง  7 หนวยงานกอน  หากดําเนินงานไดผลดีก็จะนําไป
ขยายผลใหหนวยงานอื่นๆ  ตอไป 

(2) กําหนดเงื่อนไขใหหนวยงานนํารองพัฒนามาตรฐานการจัดการ 
ทางการเงินรวม  7  ประการ  คือ  การวางแผนงบประมาณ  การคํานวณตนทุนผลผลิต  การบริหาร
การจัดซ้ือจัดจาง   การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ   การบริหารสินทรัพย   
การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานและการตรวจสอบภายใน  เพื่อใหหนวยงานนํารอง
สามารถบริหารการจัดการงบประมาณของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  กอนที่จะไดรับ 
การผอนคลายการควบคุมงบประมาณ   (สํานักงานบริหารโครงการปรับปรุงระบบการจัด 
การงบประมาณ.  ม.ป.ป. : 133–134)   
  สรุปวาผลจากการปฏิรูประบบงบประมาณ  สํานักงบประมาณจึงไดนําระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  (Performance – Based Budgeting : PBB)  มาใช  เนื่องจากพิจารณา
เห็นวาเปนระบบที่ตองระบุถึงผลผลิต  (Output)  และผลลัพธ  (Outcome)  ของการใชงบประมาณ
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ไดอยางชัดเจน  ซ่ึงตอมาไดพัฒนาไปเปนระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  
(Strategic Performance – Based Budgeting : SPBB)   
  3)   ความหมายของงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2544 : 7)  ระบุไว 
ในเอกสารประกอบการอบรมสัมมนาตามโครงการนํารองของปรับปรุงระบบการจัดการ 
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  เกี่ยวกับความหมายของงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ดังนี้ 
 งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  (Performance Based Budgeting : PBB)   
เปนระบบงบประมาณที่แสดงความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรที่ไดใชกับผลงานท่ีเกิดขึ้นวา   
มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร  คุมคามากนอยเพียงไร   

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  (Performance Based Budgeting : PBB)   
เปนระบบการทํางานที่ผสมผสานระหวางการวางแผนการจัดทํางบประมาณ  การตรวจสอบติดตาม
ทบทวนผลงาน  การนําระบบงบประมาณไปใชใหประสบผลสําเร็จ  หนวยงานจะตองพัฒนา 
การจัดการทางการเงินใหมีมาตรฐาน  7 ดาน  คือ 

(1) การวางแผนงบประมาณ 
(2) การคํานวณตนทุนผลผลิต 
(3) การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง 
(4) การบริหารทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
(5) การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
(6) การบริหารสินทรัพย 
(7) การตรวจสอบภายใน 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2543 : 68)  ไดให 
ความหมายของงบประมาณแบบมุงเนนผลงานวาเปนวิธีการที่เปนระบบ ในการระบุพันธกิจ   
เปาหมาย   และวัตถุประสงคขององคการ   และมีการประเมินผลสําเร็จอยางสม่ํ า เสมอ   
โดยการเชื่อมโยงเกี่ยวกับทรพัยากรที่ใช  เพื่อใหไดผลผลิตและผลลัพธเขากับเปาหมายของนโยบาย  
และวัตถุประสงค 
 กรมสามัญศึกษา  (2544 : 41)  ไดใหความหมายของงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน วาเปนงบประมาณที่แสดงความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรที่ใชไปกับผล  (Results)   
ที่จะไดรับจากโครงการ  และมีลักษณะสําคัญ  คือ 

(1) ใหความสําคัญกับผลผลิต  (Output)  และผลลัพธ  (Outcome) ซ่ึงตอง
สอดคลองกับเปาหมาย  และนโยบายของรัฐบาล 
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(2) ใชการวางแผนกลยุทธ  (Strategic Planning)  เปนเครื่องมือในการกําหนด
ผลผลิต  (Output)  ผลลัพธ  (Outcome)  และงบประมาณ 

(3) กระจายอํานาจ (Devolution)  การตัดสินใจใหกับผูบริหารของหนวยงาน 
(4) จัดสรรงบประมาณเปนวงเงินรวม  (Block Grant)  ทําใหเกิดความยืดหยุน

ในการใชงบประมาณ 
(5) คํานวณคาใชจายหรืองบประมาณจากผลผลิตหรือกิจกรรม 
(6) กําหนดวงเงนิงบประมาณลวงหนา  (Medium Term Expenditure 

Framework  หรือ  MTEF)   
(7) ใชระบบบัญชพีึงรับพึงจาย  (Accrual Basis)   
(8) เนนการควบคมุภายใน 
(9) การรายงานผลจะเชื่อมโยงระหวางการดําเนินงานกับนโยบายของ 

หนวยงาน  และรัฐบาล 
 ศูนยประสานงานปรับระบบงบประมาณ  กรมสามัญศึกษา  (2544 : 8 – 10) 
ใหความหมายของงบประมาณแบบมุงเนนผลงานไววา  PBB  คือ  ระบบงบประมาณที่กําหนด 
ใหมีการดําเนินงานครบวงจรตั้งแตการวางแผนการจัดสรรงบประมาณ  การจัดการที่เนนผลผลิต  
(Outputs)  และผลลัพธ  (Outcomes)  มีการเปลี่ยนแนวทางการบริหารไปสูการบริหารที่มุงเนน 
ผลสัมฤทธิ์  มีการกําหนดเปาหมายการทํางานเปนระบบ  มีแผนกลยุทธที่ชัดเจน  มีดัชนีวัด   
มีการวัดผลการดําเนินงานขององคกรอยางมีระบบ  สามารถวัดและประเมินผลการทํางานได 
 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน   (2544 :  7)   ไดใหความหมายวา   
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  (Performance–Based Budgeting)  หรือ  PBB  คือ ระบบ 
งบประมาณที่เชื่อมโยงระหวางทรัพยากร  (Resource)  ที่ใชกับผลงาน  (Result)  ที่เกิดขึ้น   
การบริหารงบประมาณใหอิสระแกผูบริหารในการบริหารจัดการ  และตองเปนผูรับผิดชอบ 
ตอความสําเร็จของงาน  ความสําเร็จในการจัดทํางบประมาณแบบ  PBB  พิจารณาไดจากผลงาน 
ที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เปนผลผลิต  (Output)  และผลลัพธ  (Outcome)   
  ผลผลิต  (Output)  เปนผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมที่หนวยงาน 
ดําเนินการ  หรือจัดกิจกรรม  เชน  จํานวนหนังสือที่จัดซื้อ  จํานวนครูที่เขารับการอบรม  เปนตน  
ผลผลิตอาจจะเปนสิ่งของหรือการใหบริการที่ปรากฏชัดเจน  และที่สําคัญกลุมเปาหมายที่ไดรับ 
การจัดกิจกรรมจะเปนผูที่ไดรับประโยชนจากผลผลิตโดยตรง 
 ผลลัพธ  (Outcome)  เปนผลที่เกิดจากการนําผลผลิตที่ไดไปใชใหเกิด
ประโยชนจนเกิดผลตามเปาหมายหรือนโยบายที่ไดกําหนดไว  เชน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียน  การมีงานทําของบัณฑิตที่จบการศึกษา  สภาพสังคมที่เปนสังคมแหงการเรียนรู  เปน
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ตน  ซ่ึงผลงานที่ เกิดขึ้นดังกลาว  จะตองสอดคลองกับนโยบายและจุดหมายของหนวยงาน 
หรือสถานศึกษาที่ไดกําหนดไว 
 มูลนิธิสงเสริมนโยบายศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ  Module 5  (2544 :  
5–3)  กลาวถึง ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน วาหมายถึง  การจัดสรรงบประมาณโดย
คํานึงถึงผูเรียน หรือการจัดงบประมาณตามจํานวนนักเรียนในโรงเรียน  ซ่ึงงบประมาณที่โรงเรียน/ 
สถานศึกษาจะไดรับ  แบงออกเปน  ดังนี้ 

(1) งบบุคลากร  (เงินเดือนและคาจาง)   
(2) งบดําเนินการ  (ใหในลักษณะเงินกอนตอหวัผูเรียน)   

ก. ตามมาตรฐานเทากันหมดทัว่ประเทศ 
ข. ตามจํานวนผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ  เชน  ดอยโอกาส  หรือมี

ความสามารถพิเศษ 
ค. ตามจํานวนผูเรียนที่พนวัยเรียน  (19  ป)   
ง. ตามความแตกตางของแตละสถานศึกษา 

(3) งบลงทุน 
ก. ดานครุภณัฑ 
ข. ดานที่ดินและสิ่งกอสราง  

 กลาวโดยสรุป ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปนการจัดทํางบประมาณ
โดยคํานึงถึงงานเปนตัวตั้ ง   หนวยปฏิบัติจะตองเชื่อมโยงให เห็นวาผลงานที่ เกิดขึ้นนั้น 
มีความสัมพันธ  สอดคลองกับงบประมาณที่ขอตั้ง  และหนวยงานจะเปนผูรับผิดชอบผลงาน 
ที่เกิดขึ้น  ดังนั้น  บทบาทที่สําคัญของผูบริหารและผูเกี่ยวของจําเปนตองมีความตระหนักในการใช
ทรัพยากรที่มีอยู  ทั้งทรัพยากรที่เปนบุคคลและงบประมาณ  ใหเกิดประสิทธิผลตามที่ไดกําหนด
เจตนารมณไว  และมีความสอดประสานกบันโยบายเปาหมายในระดับชาติ 
  4)   ลักษณะของงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
 ชัยสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ  (2544 : 36 – 40)  ไดกลาวถึง  ลักษณะสําคัญ 
ของ  PBB  คือ  มีการเปลี่ยนแนวทางการบริหารไปสูการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์  (Result – Based  
Management)  และเปนระบบงบประมาณที่กําหนดใหมีการดําเนินงานจัดสรรงบประมาณและ 
การจัดการที่เนนผลผลิต  (Outputs)  และผลลัพธ  (Outcomes)  ที่เกิดขึ้นโดยผลผลิตคือส่ิงของ   
หรือบริการที่เปนรูปธรรมหรือรับรูได  ซ่ึงจัดทําโดยหนวยงานของรัฐ   เพื่อใหบุคคลภายนอกไดใช
ประโยชน  ในขณะที่ผลลัพธหมายถึงผลประโยชนที่ไดจากผลผลิตที่เกิดขึ้นอันมีผลตอชุมชน 
และสังคม  จากหลักการของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน   สามารถสรุปลักษณะที่สําคัญ
ของงบประมาณแบบมุงเนนผลงานไดดังตอไปนี้  คือ 
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(1) มุงเนนผลงานและผลผลิต 
 การจัดทํางบประมาณในตอนแรกจัดทําแบบแสดงรายการ  (Line–item  
Budgeting)  ซ่ึงเนนการควบคุมทรัพยากรมากกวาผลสําเร็จในการผลิตผลผลิต  ดังนั้นจึงปรับระบบ
งบประมาณเปนแบบมุงเนนผลงาน  (Performance Base Budgeting)  เปนระบบการจัดการที่มุงเนน
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของการใชงบประมาณในการพัฒนาประเทศ   ผานองคกร 
ของรัฐบาลตางๆ  โดยมอบและกระจายอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณ ใหกับผูที่ใช 
งบประมาณโดยอิสระ  แตในขณะเดียวกันผูใชงบประมาณจะตองมีความรับผิดชอบจากการใช 
งบประมาณของประเทศดวย 

(2) ความโปรงใสและการรายงาน 
 โครงสรางการรายงานผลทางการเงินในปจจุบันไมเหมาะสมที่จะนํามาใช
ยืนยันสถานะทางการเงินของสวนราชการ  นอกจากนี้ยังมีการกําหนดพื้นฐานการรายงานไว 
เพียงเล็กนอยที่สามารถนํามาใชในการประเมินผล  เชน  การรายงานผลประจําป  จึงควร 
มีการกําหนดกรอบการรายงานผลประจําป  และการรายงานผลทางการเงินที่สอดคลองกับ 
การกระจายความรับผิดชอบในการจัดทําที่สามารถนํามาใชในการประเมินผล  เชน  การรายงานผล
ประจําป  จึงควรมีการกําหนดกรอบการรายงานผลประจําป  และการรายงานผลทางการเงิน 
ที่สอดคลองกับการกระจายความรับผิดชอบในการจัดทํางบประมาณ  ทั้งนี้  ควรทําควบคูกับ 
การกระจายความรบัผิดชอบ 

(3) กระจายความรับผิดชอบในการจัดเตรยีมงบประมาณแกหนวยราชการ 
 กระบวนการงบประมาณปจจุบันเปนแบบรวมศูนยอยูที่หนวยงานกลาง  
ทําใหหนวยงานราชการขาดความรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวมในความสําเร็จ  ดังนั้น  จึงควร 
มีการปฏิรูปกระบวนการจัดทํางบประมาณโดยใหหนวยราชการเปนผูจัดเตรียมรายละเอียด 
งบประมาณใหอยูในกรอบเปาหมายที่กําหนดจากหนวยงานกลาง 

(4) กรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง  (MTEF)   
 เนื่องจากกระบวนการวางแผนงบประมาณในปจจุบันเปนการวางแผน
แบบปตอป  ซ่ึงไมมีการคํานึงถึงการวางแผนระยะปานกลาง  ทางที่ปรึกษาจึงเสนอใหมีการทํา
กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง  (Medium Term Expenditure Framework)   
หรือที่เรียกวาส้ันๆ วา  MTEF  ซ่ึงจะมีการวางแผนการใชจายเงิน  4 ป  (งบประมาณปที่ขอต้ัง + 
ประมาณการรายจายปถัดไปอีก 3  ป)  ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ 
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(5) ความครอบคลุมของงบประมาณ 
 การจัดทํางบประมาณปจจุบันนี้ไมไดสะทอนถึงรายจายและรายรับ 
ทั้งหมดของหนวยงานภาครัฐอยางแทจริง  ตัวอยางทางดานรายจาย  เชน  การใหเงินชวยเหลือ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจในการค้ําประกันการกูยืมเงิน  การค้ําประกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน  ทางดานรายรับ  เชน  รายไดที่เกิดจากการอุดหนุนของภาคเอกชนทองถ่ิน   
ดังนั้น จึงควรมีการขยายความครอบคลุมงบประมาณใหรวมไปถึงรายรับนอกเหนือจากการกูยืมเงิน  
และใชจายอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ  ซ่ึงทั้งหมดนี้ควรแสดงอยูในเอกสารงบประมาณเพื่อสะทอนถึง 
การใชจายที่แทจริงของภาครัฐ 
 งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  (Performance–Based Budgeting)  เปน 
งบประมาณที่ย้ําในดานประสิทธิภาพการบริหาร  ไดรับแนวคิดมาจากการจัดการแบบวิทยาศาสตร  
(Scientific Management)  โดยมีแนวคิดวา “การบริหารงานตองทําโดยมีหลักเกณฑ  ซ่ึงกําหนดขึ้น
จากการศึกษาวิเคราะหอยางรอบคอบ  เพื่อใหไดวิธีที่ดีที่สุด  (The one best way)  ในอันที่กอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น”  ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเริ่มครั้งแรกในประเทศ
สหรัฐในป  ค.ศ.1949  ลักษณะของงบประมาณระบบนี้  คือ   
 (1)   จําแนกงบประมาณตามลักษณะงาน  (Functional Classification)  หรือ  
วัตถุประสงคของงาน  (Objective Classification)  เชน  จําแนกงบประมาณเปนดานเศรษฐกิจ   
ดานการศึกษา   ดานสาธารณสุข  เปนตน 
 (2)   มีการวัดประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  เพื่อหาวิถีทางที่ดีที่ สุด 
ในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงผลสุดทายจะเปนตัวช้ีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 (3)   กําหนดมาตรฐานในการวัดงาน  (Work  Measurement)   และมีระบบ
บัญชีแสดงรายการตอหนวย  (Cost Accounting System)  สําหรับคํานวณคาใชจายของงานตางๆ   
  5)   ความสําคญัของงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน   
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544 : 34–35)  ได
กลาวถึงความสําคัญของงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  สรุปความสําคัญไดดังนี้ 

(1) การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  นอกจากเปนการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการทํางานแลวยังกระตุนใหบุคลากรไดพัฒนากระบวนการคิดใหคิดกวาง  คิดไกล  
มากขึ้น  โดยมีผลงานของหนวยงานเปนตัวตั้ง 

(2) การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  มิไดเปนเพียงการนํานวัตกรรม
ดานงบประมาณใหมมาใชในการลดคาใชจายในภาครัฐเทานั้น  ยังเปนการเพิ่มวินัยในการจัดการ 
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งบประมาณใหคุมคา และเปนการกระตุนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดําเนินการ
ของแผนงาน 

(3) ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางความคิดขององคกรที่ตอง 
คิดกวาง  คิดไกลมากขึ้น  นําไปสูการคิดและการตัดสินใจระยะยาวเพื่อผลงานในอนาคต 

(4) ทําใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกระดับไดคิดวิเคราะห  คัดสรรกลยุทธ  และ 
การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผลอยางมีระบบ
เขมขนมากขึ้น 

(5) เปนการสรางจิตสํานึกในการใชทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสดุ 
 กรมสามัญศึกษา  (2544 : 43)  ระบุวาระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
ทําใหรัฐบาลมั่นใจไดวา 
 (1)  ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ  และผลลัพธสอดคลองกับ
เปาหมายและนโยบาย 
  (2)  ผลผลิตที่ตองการมีประมาณ  ราคา  และคุณภาพที่เหมาะสมสอดคลองกัน 
  (3)  กลุมเปาหมายที่เหมาะสม  เปนผูไดรับประโยชนจากผลผลิตนั้นภายใน
เวลาที่ตองการ 
  สําหรับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานจะทําใหหนวยงานปฏิบัติ 

(1) ทราบผลลัพธที่รัฐบาลตองการ 
(2) ระบุกําหนด  และวัดผลผลิต 
(3) จัดลําดับความสําคัญของรายจายและเชื่อมโยงผลผลติกับผลลัพธ 
(4) แสดงใหเห็นวาผลผลิตที่เกิดขึ้นสงผลใหเกิดผลลัพธอยางไร 
(5) สามารถตรวจวัดผลที่เกิดขึ้นอยางถูกตองในเชิงปริมาณ  ตนทุนเวลา   

คุณภาพ 
   6)   ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน   
  ในการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานนั้น  สํานักงบประมาณไดกําหนด
มาตรการ เพื่อประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  เนื่องจากการท่ีหนวยงานภาครัฐจะนํางบประมาณ 
ไปใชอยางไมมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ทั้งนี้ เพราะงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
เปนระบบที่ตองการกระจายอํานาจในการจัดการระบบงบประมาณไปสูหนวยผูปฏิบัติ   
เพื่อใหหนวยผูปฏิบัติงานมีความคลองตัว   ในการดําเนินงาน   ซ่ึงมาตรการที่กําหนดขึ้นนี้   
เรียกวา  “มาตรฐานการจัดการทางการเงิน  7 ประการ”  (7  Hurdles)  ซ่ึงประกอบดวย  (ชัยสิทธ์ิ   
เฉลิมมีประเสริฐ.  2544 : 58 – 67)   
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  (1)  การวางแผนงบประมาณ  (Budget Planning)   
 สวนราชการจําเปนที่จะตองมีการวางแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ 
โดยพิจารณาทบทวนบทบาท  ภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบใหชัดเจน  เพื่อกําหนดโครงสราง 
แผนงาน  งาน/โครงการ  อันสอดคลองกับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป  รวมทั้ง 
ตองมีการวางแผนงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง  (MTEF)  ดวย  โดยมีสาระสําคัญ 
ดงัตอไปนี้ 

ก. จัดทําแผนกลยุทธ  ซ่ึงประกอบดวย   วิ เคราะหสภาพแวดลอม   
พันธกิจ  ผลลัพธ  ผลผลิต  (เครื่องมือการดําเนินงานของรัฐบาล)   ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน   
ปจจัยการผลิตและกระบวนการผลิต 

ข. กําหนดผลผลิต  ผลลัพธ  และตัวชี้วัด  โดยพิจารณาวาอะไรคือ 
ผลผลิต  วิเคราะหการดําเนินงานปจจุบัน  แหลงเงิน  ผูรับบริการ  การดําเนินงาน  กระบวนการ  
และทบทวนวาผลผลิตนั้นนําไปสูผลลัพธที่ตองการหรือไม 

ค. แปลงแผนกลยุทธเปนแผนดําเนินงาน 
ง. นําแผนดําเนินงานมาจัดทํางบประมาณการรายจายลวงหนาระยะ 

ปานกลาง  (1+3  ป)  และแผนประจําป 
 (2)  การคํานวณตนทุนผลผลิต  (Outputs Costing)   
   การกําหนดคาใชจายที่ใชในการผลิต  เพื่อใหไดผลผลิตอยางมีคุณภาพ
ตามที่กําหนด  อันจะสอดคลองกับการจัดสรรงบประมาณที่เนนผลผลิตและตนทุนของผลผลิต  
มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

ก. กําหนดกระบวนการทีก่อใหเกิดผลผลิต 
ข. จําแนกตนทุนตามกระบวนการ 
ค. กระจายตนทนุที่เกิดขึน้ตามกระบวนการเขาสูผลผลิต 
ง. คํานวณตนทุนตอหนวยของผลผลิตตามเกณฑเงินสด/คงคาง 

  (3)  การจดัระบบจัดซื้อจัดจาง  หรือการบริหารการจัดหา  (Procurement  
Management)   
 การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  รัดกุม  โปรงใส  ตรวจสอบได  และ
มีความถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
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  (4)  การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  (Financial 
Management /Fund Control)   
 เปนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารทางการเงิน 
และงบประมาณใหมีมาตรฐานเดียวกันผานระบบการเงินและบัญชีที่สอดคลอง และเชื่อมโยงกับ
การควบคุมงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  (ผลผลิต  และผลลัพธ)    
โดยแบงเปน  3 สวน 

ก. การบริหารงบประมาณ เปนการจัดทําแผนการใชจายเงิน และกําหนด
พัฒนามาตรฐานการบริหารการเงิน  และการควบคุมภายในที่โปรงใสเปนธรรม 

ข. พัฒนาระบบบัญชีและระบบขอมูลสารสนเทศทางการเงิน  (FMIS)  
โดยระบบบัญชีในปจจุบันเปนระบบบัญชีเงินสด  (Cash Basis)  บันทึกเงินสดรับ–จาย ในแตละป 
ใชในการติดตามผลการจัดเก็บรายได  ควบคุมการใชจายงบประมาณ  เปรียบเทียบกับแผน 
การจัดหารายไดและวงเงินงบประมาณของสวนราชการ  แตทั้งน้ีไมไดแสดงผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงิน  เพื่อวัดความสําเร็จและประสิทธิภาพการบริหาร  ไมไดแสดงหนี้สินและภาระผูกพัน 
ทั้งระยะสั้นๆ  และระยะยาวไมไดแสดงมูลคาทรัพยสินในครอบครอง  จึงตองมีการปรับปรุงดังนี้ 

ก) จัดทําระบบบัญชีแบบเกณฑคงคาง (Accrual Basis)  ซ่ึงจะแสดง
ภาพรวมของทรัพยสิน/ทรัพยากร หรือ ภาระผูกพันตามแผนงาน/โครงการที่สวนราชการมีอยู 
ทั้งหมดแสดงผลการดําเนินงานของสวนราชการในรูปการเปรียบเทียบรายได 

ข) รายจายที่แทจริงในแตละงวดบัญชี   เหมือนกับการวัดผล 
การดําเนินงานทางธุรกิจ  เพื่อสะทอนประสิทธิภาพการดําเนินงาน  และเพื่อใชวางแผน  และ 
จัดสรรงบประมาณไดอยางเหมาะสม 

ค) พัฒนาระบบ  FMIS  เพื่อใหการบริหารและควบคุมงบประมาณ  
บรรลุเปาหมาย  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และสามารถรายงานผลการบริหารงบประมาณ 
ไดอยางรวดเร็ว 

ค. การควบคุมงบประมาณ   หนวยงานกลางจะกระจายอํ านาจ 
ในการบริหารงานใหแกหนวยปฏิบัติ  โดยเนนการติดตามผลการดําเนินงาน  (Performance)   
แทนการควบคุมปจจัยนําเขา  (Input)  หนวยงานปฏิบัติจะเพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้น 
ในการบริหารงานทั้งในการบริหารปจจัยนําเขา  การบริหารดูแลงบประมาณที่ไดรับ โดยคํานึง 
ถึงผลผลิต  ผลลัพธที่ตองดําเนินการ 
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        (5)  การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Financial and Performance 
Reporting)   
  การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน  เปนการแสดงความ 
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานจากการใชงบประมาณที่มุงเนนความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   
และความโปรงใส  ทั้งนี้ประกอบดวย 

ก. การรายงานทางการเงิน  (Financial Reporting)  แบงเปน  การรายงาน
ทางการเงินเพื่อการบริหารจัดการภายในกับรายงานทางเงินสําหรับหนวยงานภายนอก   
การรายงานทางการเงินเพื่อการบริหารจัดการภายใน  จะรายงานงบแสดงผลการดําเนินงาน  
(Operation Statement)  งบประแสเงินสด และรายงานแสดงคาใชจายที่สัมพันธกับผลผลิตและ 
กิจกรรมในสวนของการรายงานทางการเงินสําหรับหนวยงานภายนอก  ไดแก  สํานักงบประมาณ   
กรมบัญชีกลาง และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินนั้น จะมีรายละเอียด งบแสดงผลการดําเนินงาน  
(Operating Statement)  งบประแสเงินสด (Cash Flow Statement)  งบดุล (Balance Sheet)  รายงาน
ที่แสดงคาใชจายที่สัมพันธกับผลผลิตและกิจกรรม  รายงานภาระผูกพันและภาระหนี้ที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต (Commitment and Contingent Liabilities)   

ข. การรายงานผลการดําเนินงาน  (Performance Report)  รายงานผล 
การดําเนินงานภายในหนวยงานสําหรับการจัดสรรงบประมาณ  การติดตามควบคุมการใชจาย 
งบประมาณในหนวยงาน  และรายงานผลการดําเนินงานตอภายนอก  โดยแสดงผลผลิตและผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นเทียบกับเปาหมาย  เพื่อแสดงถึงผลสําเร็จในการดําเนนิงานของหนวยงาน 
  (6)  การบริหารสินทรัพย  (Asset Management)   
 จุดประสงคของการบริหารสินทรัพยนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
จากการใชสินทรัพยที่มีอยู  โดยการลดตนทุนคาใชจายโดยรวม  การสํารวจสถานะของสินทรัพย 
ที่มีอยู และการลดความตองการของสินทรัพยใหมที่ไมจําเปนผานระบบการวางแผนที่เปนระบบ  
โดยตองมีการจัดทําขอมูลสินทรัพยของหนวยงาน  วางแผนการบริหารสินทรัพย  และจัดทํา
ระเบียบ และขั้นตอนภายในหนวยงานที่สนับสนุนใหเกิดการใชสินทรัพยอยางคุมคา 
 (7)  การตรวจสอบภายใน  (Internal Audit)   
 เปนการควบคุมการใชงบประมาณ  และปรับปรุงการดําเนินงานใหมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยหนวยตรวจสอบภายในของสวนราชการควรมีการพัฒนา 
โครงสรางการบริหารจัดการ และระบบตรวจสอบภายในใหม  มีการวางแผนการตรวจสอบ 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด โดยสามารถแบงการตรวจสอบเปน  3 ประเภท  
คือ  ตรวจสอบผลการดําเนินงาน  ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินและตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ 
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 สมเกียรติ  ชอบผล  และคณะ  (ม.ป.ป. : 2–3  อางถึงใน กานต  เสกขุนทด.  
2545 : 36)  ไดกลาวถึงขั้นตอนการดําเนินงานวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  สรุปไดดังนี้ 

(1) จัดทํานโยบายระดับกระทรวง  กรม ระบุพันธกิจ  จุดหมาย วัตถุประสงค  
เปาหมายระยะสั้นและระยะยาว  โดยแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางพันธกิจของกรม  
กระทรวงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

(2) กําหนดผลผลิต และผลลัพธที่ตองการ  ตลอดจนการแสดงความสัมพันธ
ระหวางทรัพยากรกับผลผลิต  ผลผลิตกับผลลัพธ  และผลลัพธกับนโยบายของหนวยงาน 

(3) เสนอของบประมาณโดยจัดทํางบประมาณลวงหนาระยะปานกลาง  (3  ป)   
(4) ไดรับงบประมาณในลักษณะเปนวงเงินรวม  (Block Grant)   

  สํานักงบประมาณไดกําหนดระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณสําหรับ
หนวยงานนํารองตามโครงการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ  พ.ศ. 2543   ซ่ึงขั้นตอนสําคัญ
ของการจัดทํางบประมาณที่มุงเนนผลงาน  มีดังนี้  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา 
แหงชาติ.  2544 : 4 – 8)   

(1) จัดทํานโยบายระดับกระทรวงและกรม  โดยระบุวิสัยทัศน  พันธกิจ   
จุดหมาย  ในปจจุบันและอนาคตของหนวยงาน 

(2) ระบุเปาหมายเชิงนโยบาย  และวัตถุประสงคของหนวยงาน  ทั้งระยะสั้น  
และระยะยาว 

(3) กําหนดผลผลิตและผลลัพธ  ดัชนีชี้วัด  วิเคราะหความเชื่อมโยงระหวาง
ทรัพยากรกับผลผลิต  ผลผลิตกับผลลัพธ  และผลลัพธกับวัตถุประสงคเชิงนโยบาย 

(4) เสนอของบประมาณเปนวงเงินรวม  (Block Grants)  เพื่อขอรับความ 
เห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 

(5) ในระยะแรกเปนการของบประมาณสําหรับหนวยงานนํารอง  สํานัก 
งบประมาณไดกําหนดใหมีงบประมาณเปนวงเงินรวม  4  ดาน  คือ  งบบุคลากร  งบดําเนินการ   
งบลงทุน และงบอุดหนุน 

(6) อนุมัติเงินประจํางวด  เมื่อสํานักงบประมาณพิจารณาใหความเห็นชอบ  
สํานักงบประมาณ   จะอนุมัติเงินประจํางวดใหแกสวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจตั้งแตตนป 
งบประมาณตามวงเงินที่กําหนดไวในแตละแผนงาน  งาน/โครงการ  และประเภทงบรายจาย   
โดยสวนราชการไมตองขออนุมัติเงินประจํางวด 

(7) ควบคุมการใชจายงบประมาณ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจรายงาน 
ผลการดําเนินงาน  ผลการใชจายงบประมาณ และรายงานทางการเงิน  
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 กรมสามัญศึกษา  (2545 : 47–50)  ไดกลาวถึงขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ 
แบบมุงเนนผลงาน  ดังนี้ 

(1) การจัดทํานโยบายระดับกระทรวง/กรม  โดยมีประเด็นในการพิจารณา
เพื่อระบุพันธกิจ  (Mission)  ของสวนราชการคือ 

ก. ทําไมจึงมีกระทรวงนี้ / กรมนี้ 
ข. จุดหมาย  (Objectives)  ของกระทรวงและกรมคืออะไร 
ค. กระทรวง / กรมใหบริการอะไรแกประชาชนและบริการที่ใหสัมพันธ

อยางไรกับพันธกิจของกระทรวง/กรม 
ง. ใครคือผูไดรับประโยชนของบริการที่กระทรวง/กรมจัดให 
จ. ประโยชนที่ผูใชไดรับ  คืออะไร 

(2) การพิจารณาระบุเปาหมาย  (Goal)  ดานนโยบายและวัตถุประสงค  
(Objective)  ของสวนราชการ  มีประเด็นในการพิจารณา  คือ 

ก. อะไรคือเปาหมายดานนโยบายและวัตถุประสงคที่กระทรวง/กรม  
พยายามจะบรรลุผลในระยะยาวและในปงบประมาณนี้ 

ข. พันธกิจของกรม  สัมพันธอยางไรกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  และพันธกิจของกระทรวง 

(3) การกําหนดผลผลิตและผลลัพธที่มุงหวัง  มีขั้นตอน  คือ 
ก. ระบุจํานวนผลผลิต  (ระดับการใหบริการ)  ในแตละแผนงาน 
ข. กําหนดการใหบริการและสิ่งที่จะจัดทํา (ผลผลิต) สําหรับแตละหนวย 
ค. กําหนดผลลัพธที่มุงหวัง 

(4) การกําหนดวิธีการและผลการดําเนินงาน 
  กําหนดหนวยวัดในเชิงปรมิาณ  เพื่อประเมินผลผลิต  และเพื่อเปนตัวช้ีวัด
ผลการบรรลุวัตถุประสงค 
 หนวยงานที่ใชตรวจวัดจะตองกําหนดวาจะวัดความสําเร็จของแตละ 
ผลงานอยางไร และเพื่อความมีประสิทธิผล  หนวยที่ใชตรวจวัดจะตองครอบคลุมเรื่อง  ปริมาณ  
คุณภาพ  ความทันเวลา  และตนทุน 

(5) การเสนอขอทรัพยากร  (งบประมาณและบคุลากร)   
  สวนราชการนําเสนอขอมูลแสดงผลการดําเนินงานตอสํานักงบประมาณ  
เพื่อใหสํานักงบประมาณใชขอมูลดังกลาวประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณ 
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  สรุปไดวา  ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานที่ใชสําหรับ
โรงเรียนในโครงการนํารองการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ  คือ 

ก. การกําหนดแผนยุทธศาสตรของโรงเรียน 
ข. การกําหนดคาใชจายระยะปานกลาง หรือ  MTEF 
ค. การกําหนดแผนติดตาม  กํากบั  ประเมินและรายงานผล 
ง.  การายงานผลการดําเนนิงาน 
จ.  การรายงานทางการเงิน 

2.2.2   การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  (Strategic 
Performance–Based Budgeting : SPBB)   

1) ความเปนมาของงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร   
  จากนโยบายของรัฐบาล  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทักษิณ  ชินวัตร  แถลงตอ 
รัฐสภาเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ 2544  ในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการจัดการงบประมาณ  ดังนี้  
“เรงรัดการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทําและจัดสรรงบประมาณใหเปนเครื่องมือในการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ  และ 
สงเสริมใหกระทรวง  กรม  มีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น  พรอมทั้งจัดใหมีระบบควบคุม 
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส”  จากแนวนโยบายดังกลาว  สํานักงบประมาณจึงได 
พัฒนาจากระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานไปเปนระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
ตามยุทธศาสตร  โดยมีแนวคิดและหลักการสําคญั  3 เร่ือง  คือ 

(1) การปรับปรุงใหรัฐบาลสามารถใชวิธีการและกระบวนการงบประมาณ 
ใหเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดผลสําเร็จตามนโยบาย  และใหเห็นผลที่ประชาชน
ไดรับจากรัฐบาล 

(2) การมุงเนนใหเกิดการใชจายงบประมาณ  โดยคํานึงถึงความโปรงใส   
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(3) การมอบความคลองตัวในการจัดทําและบรหิารงบประมาณใหกับผูปฏิบัติ 
ในขณะเดียวกันหนวยปฏิบัติจะตองแสดงถึงความรับผิดชอบ  จากการนํางบประมาณไปใชให
เกิดผลงานตามยุทธศาสตร  และสอดคลองกับความตองการของประชาชน  โดยผานระบบ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและผลทางการเงินที่รวดเร็วทันสมัย 
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 จากแนวคิดดังกลาว  ไดนําไปสูการออกแบบระบบ  และวิธีการงบประมาณ 
ที่มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงานตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ระดับชาติ  มีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบในการวางแผนจัดการ  และบริหารงบประมาณ
แกกระทรวง  ทบวง  กรม  ตางๆ  โดยสามารถแสดงความรับผิดชอบของฝายตางๆ  ที่เกี่ยวของ 
ออกเปน  3 ระดับ  ไดแก ระดับชาติ  ระดับกระทรวง  และระดับกรม  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

(1) ระดับชาติ  หรือระดับรัฐบาล  แสดงความรับผิดชอบตอความสําเร็จ 
ของเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ ซ่ึงใชกําหนดยุทธศาสตรในการจัดสรรงบประมาณประจําป
ของประเทศ  โดยขอมูลดังกลาวมีการเปดเผยตอรัฐสภา/สาธารณชนเพื่อใชในการตรวจสอบติดตาม
ผลการดําเนินงานของรัฐบาล 

(2) ระดับกระทรวง  หรือเรียกวา  ระดับความสําเร็จตามยุทธศาสตรของ
กระทรวง  โดยมีรัฐมนตรีเจากระทรวงรับผิดชอบตอเปาหมายแหงความสําเร็จที่เรียกวา  เปาหมาย
การใหบริการสาธารณะ ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญในขอตกลงการใหบริการสาธารณะ ที่จัดทํา
ระหวางคณะกรรมการนโยบายงบประมาณ  กับรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

(3) ระดับกรมหรือระดับหนวยปฏิบัติ  โดยมีหัวหนาหนวยงานรับผิดชอบ 
ตอความสําเร็จของผลผลิต  ที่หนวยงานนั้นรับผิดชอบในการดําเนินงาน  ซ่ึงผลผลิตดังกลาว   
เปนองคประกอบสําคัญในขอตกลงการจัดทําผลผลิต ที่จัดทําขึ้นระหวางรัฐมนตรีที่กํากับดูแล 
กับหัวหนาหนวยปฏิบัติ 
 จากกลไกการแบงแยกอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบดังกลาว จะเห็น 
ไดวา  เจตนารมณของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรนี้  ตองการใหเกิด 
การใชระบบถวงดุลความรับผิดชอบ  กลาวคือ  รัฐสภาโดยฝายนิติบัญญัติในฐานะตัวแทน 
ของประชาชนเจาของประเทศ   มีหนาที่ดําเนินการตรวจสอบติดตามความสําเร็จ/ลมเหลว 
ของเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติที่รัฐบาล  (ฝายบริหารประเทศ)  รับผิดชอบ  ในขณะเดียวกัน  
สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  มีหนาที่ใหบริการประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล  จะมีรัฐบาล   
(ผานรัฐมนตรีที่กํากับดูแล)  เปนผูติดตามและตรวจสอบการดําเนินงาน  ทั้งนี้การที่จะบรรลุ 
ผลสําเร็จตามหลักการดังกลาว  ระบบและวิธีการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  โปรงใส  และตั้งอยู
บนพื้นฐานของขอมูลที่ครบถวน  ถือไดวาเปนเงื่อนไขที่สําคัญ ที่จะชวยใหกรอบหลักการดังกลาว
ประสบผลสําเร็จ 

2)   องคประกอบสําคัญของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  
 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  มีหลักการและ 
องคประกอบที่สําคัญคือ 
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(1) มุงเนนผลสําเร็จตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
ก. เปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ เปนการกําหนดเปาหมายในชวง

อายุของแตละรัฐบาลและสามารถกําหนดเปาหมายเปนรายปได 
ข. เปาหมายการใหบริการของกระทรวง จะตองเชื่อมโยงและตอง

คํานึงถึงผลสําเร็จตามเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ  เพื่อใหเกิดผลสําเร็จแกชุมชนหรือสังคม 
ค. เปาหมายของการใหบริการของหนวยงาน  จะตองสอดคลองกับ 

เปาหมายการใหบริการของกระทรวงโดยมีการกําหนดผลผลิตของหนวยงาน  ซ่ึงอาจเปนบริการ 
หรือส่ิงของที่ใหบริการแกประชาชนและมีตัวช้ีวัดผลสําเร็จที่แสดงในหลายมิติทั้งในเชิงปริมาณ  
คุณภาพ  เวลา และคาใชจาย 

(2) เนนหลักธรรมาภิบาล 
ก. มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละระดับไดชัดเจนเริ่มตั้งแต 

รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบตอผลสําเร็จตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ   
ระดับกระทรวงหรือรัฐมนตรีรับผิดชอบผลสําเร็จตามเปาหมายการใหบริการของกระทรวง  และ
ส้ินสุดที่ระดับหนวยงาน หรือหัวหนางานที่รับผิดชอบตอผลสําเร็จของผลผลิตที่สงผลโดยตรง 
ตอประชาชน 

ข. มีระบบการติดตาม  ประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินงาน 
ที่โปรงใส  ตรวจสอบได  เพื่อเปนการตรวจสอบผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานวา  ไดบรรลผุล
สําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  โดยมีตัวช้ีวัดผลสําเร็จในทุกมิติ  ทั้งเชิงปริมาณ  คุณภาพ
เวลา  และคาใชจายไวอยางชัดเจน  เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหาร  ตลอดจน
เปนการแสดงความรับผิดของหนวยงานตอผลสําเร็จของงาน  มีรูปแบบของการรายงานผล 
การปฏิบัติงาน และรายงานดานการเงิน ซ่ึงจะตองเปดเผยตอสาธารณะ  เพื่อความโปรงใสและ 
ตรวจสอบได 

(3) การมอบอํานาจการบริหารจดัการงบประมาณ 
 เนนใหกระทรวงและหนวยงานรับผิดชอบกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตร
ในการใหบริการที่มีความเชื่อมโยง และสอดคลองกันในแตละระดับ  เพื่อบรรลุผลสําเร็จของ 
เปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ  และสงเสริมใหกระทรวง/หนวยงานมีบทบาทในการตัดสินใจ 
มากขึ้น  นอกจากนี้ยังผอนคลายกฎระเบียบตางๆ  ใหกระทรวง และหนวยงานมีความคลองตัว 
ในการบริหารจัดการงบประมาณมากขึ้น  เพื่อใหสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์สูประชาชนไดอยาง 
เปนรูปธรรม 
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(4) การเพิ่มขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ 
 การจัดทํางบประมาณรายจายที่ผานมามีขอบเขตจํากัดอยูแตเพียงคาใชจาย
ของกิจกรรมที่ใชจายยากเงินงบประมาณแผนดินเทานั้น  ไมรวมกิจกรรมที่ใชเงินนอกงบประมาณ  
เชน  เงินกู  เงินชวยเหลือ  และเงินรายไดของหนวยงาน  ดังนั้น  การนําเงินนอกงบประมาณ 
มาพิจารณารวมกันกับงบประมาณรายจายประจําป  จะทําใหแผนการเงินโดยรวมของภาครัฐ 
มีความสมบูรณครอบคลุมและสามารถใชประโยชนในการวางแผนทางการเงินและการคลัง 
ไดถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น 

(5) การประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง  
  เปนการประมาณการรายจาย  3 ปลวงหนาจากคาใชจายที่หนวยงานไดรับ
อนุมัติในปจจุบัน  ภายใตสมมติฐานวา  ไมมีการเปล่ียนแปลงนโยบายใหมสําหรับแผนงานตางๆ  
เหลานั้น  ซ่ึงจะทําใหมั่นใจไดวาสัดสวนของคาใชจายที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาประเทศในแตละดาน  การประมาณการวงเงินงบประมาณรายจายลวงหนาระยะ 
ปานกลางจะดําเนินการทั้งแบบ  Top Down  และ  Bottom Up  โดยการประมาณการแบบ  
Top  Down  จะเปนการประมาณการรายจายระดับนโยบาย  โดยพิจารณาจากสมมติฐาน 
ทางเศรษฐกิจ และนโยบายการคลังของรัฐบาล  สวนการประมาณการแบบ  Bottom Up  จะเปน 
การประมาณการรายจายจากระดับหนวยงานภายใตสมมติฐานวาจะไมมีนโยบายใหมในระยะเวลา  
1–3  ป  ซ่ึง  MTEF  ทั้ง  2  แบบ  ทําใหสํานักงบประมาณ และรัฐบาล  ทราบถึงตัวเลขพื้นฐาน 
ของงบประมาณในแตละป  ซ่ึงรัฐบาลอาจจะมีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเลขดังกลาวได 
โดยใชขอมูลผลการดําเนินงานของสวนราชการมาชวยในการตัดสินใจ  นอกจากนี้ยังชวยให 
การวางแผนการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพและรักษาวินัยทางการคลัง  (สํานักงานบริหาร
โครงการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ.  ม.ป.ป. : 134–136)   
 ในการรองรับการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการงบประมาณแบบมุงเนน 
ผลงานตามยุทธศาสตร  ไดมีการยกรางพระราชบัญญัติการงบประมาณฉบับใหม  เพื่อใชแทน 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502  โดยสํานักงบประมาณ  ศึกษารวบรวมระบบ 
การบริหารจัดการคลังของประเทศตางๆ  นํามาเปรียบเทียบและประยุกตใหเหมาะสมกับประเทศ
ไทยมีการกําหนดมาตรการและเครื่องมือทางเทคนิคใหมๆ  มาใชเพิ่มขึ้น  ที่สําคัญไดแก 

ก. คณะกรรมการนโยบายงบประมาณ 
 เปนผูแทนของคณะรัฐมนตรี  ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี
ที่คณะรัฐมนตรีคัดเลือก  โดยใหสํานักงบประมาณเปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ   
มีหนาที่ในการพิจารณากําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ  และกําหนดหลักเกณฑ 
ที่เกี่ยวของกับการจัดการงบประมาณของประเทศ ฯลฯ 
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ข. ขอตกลงการใหบริการ  (Public Service Agreement : PSA)   
  การจัดทําขอตกลงการใหบริการ  (PSA)  ระหวางกระทรวงโดย 
รัฐมนตรีที่ เกี่ยวของกับนายกรัฐมนตรีหรือผูที่นกยกรัฐมนตรีมอบหมาย   ซ่ึงเปนขอตกลง 
การใหบริการสาธารณะของกระทรวง  ที่ระบุความรับผิดชอบของรัฐมนตรีเจากระทรวงที่เกี่ยวของ
กับเปาหมายการใหบริการสาธารณะของกระทรวงเชื่อมโยงกับเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ 
ของรัฐบาล  พรอมแสดงตัวช้ีวัดและเงินงบประมาณที่ตองใช 

ค. ขอตกลงการจดัทําผลผลิต  (Service Delivery Agreement : SDA)   
  มีการจัดทําขอตกลงระหวางรัฐมนตรีกับอธิบดี ผู รับผิดชอบ 
ตอเปาหมายการใหบริการและผลผลิตของหนวยงาน  ที่ระบุถึงความรับผิดชอบเปาหมายและ 
ผลผลิตของหนวยงานที่เชื่อมโยงสูเปาหมายการใหบริการของกระทรวง  แผนงบประมาณ   
จํานวน และคุณภาพผลผลิตและระยะเวลาตามที่กําหนด 
 สรุปไดวาระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  (SPBB)  
เปนระบบงบประมาณที่กําหนดโครงสรางที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางผู รับผิดชอบ 
การดําเนินงานไว  3  ระดับ  คือ  รัฐบาล  กระทรวง  และสวนราชการ  โดยใชเปาหมายและ 
ยุทธศาสตรเปนตัว นําไปสูความสําเร็จที่ตองการ  กระบวนการทํางานจะมีความเชื่อมโยงและ 
มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  สวนราชการจะตองปฏิบัติงานภายใตกระทรวง  ซ่ึงรับนโยบาย 
จากรัฐบาลไปปฏิบัติ  และมีจุดมุงหมายสุดทาย  คือ  เปาหมายยุทธศาสตรชาติ  โดยมีระบบ 
การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของแตละระดับจากตัวช้ีวัดที่กําหนดไว  ซ่ึงรัฐบาลกําหนด
ระยะเวลาการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณไปสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม 
ยุทธศาสตร  (SPBB)  ที่สมบูรณในปงบประมาณ 2549 
  โครงสรางของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  
หรือ  SPBB  แสดงไดดังภาพ  4 
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ภาพ 3  ผังโครงสรางระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  (SPBB)   
ที่มา : กรมสามัญศึกษา.  ศูนยประสานงานปรับปรุงระบบงบประมาณ.  2544 : 18  
 
 
  3)   การจัดทําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร   
 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร   เปนการจัดทํา 
งบประมาณโดยใชผลงาน  ตามพันธกิจของหนวยงานเปนตัวตั้งในการคิดงบประมาณ  ดังนั้น  
หัวใจของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  จึงเปนการเชื่อมโยงทรัพยากร
ตางๆ  ที่ใชหรือลงทุนไปกับผลงานอยางชัดเจน เปนการใชทรัพยากรในการสรางผลงานที่แทจริง
ของหนวยงาน  ระบบงบประมาณระบบนี้จะกอใหเกิดความคุมคา  และเกิดประโยชนสูงสุด 

 1 รัฐบาล 
 
 
 

ยุทธศาสตรระดับชาติ 

 
 

 

เปาหมายยุทธศาสตร
ระดับชาติ 

ตัวชี้วัด 

PSA 

  3 

กระทรวง 
 
 

ยุทธศาสตรระดับ
กระทรวง 

 

เปาหมายการใหบริการ
สาธารณะ  (PSA)   

ตัวชี้วัด 

SDA 

กรม 
 

แผนการใหบริการ 
(แผนปฏิบัติงาน+แผนการใชจายงบประมาณ)   

ผลผลิต 
  (SDA)   

  2 

ปริมาณ  
คุณภาพ 
ตัวชี้วัด 
เวลา      

PSA 

 4 จว./ร.ร. 
 

แผนการใหบริการ 
(แผนปฏิบัติงาน+แผนการใชจายงบประมาณ)   

ผลผลิต 

ปริมาณ 
คุณภาพ 
ตัวชี้วัด 
เวลา      
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  ผลงานในความหมายของ  SPBB  พิจารณาจากผลงานที่เปนผลผลิต  และ 
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน ดังนั้น ผลงาน ก็คือ ผลผลิตและ 
ผลลัพธ 
 
 
           
           
           
           
            
            
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 4  การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 
ที่มา : ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ.  2544 : 36 
 

เปาหมายเชิงยทุธศาสตร
ของรัฐบาล 

ผลลัพธ 
Outcomes 

การวัดประสิทธิผล 
  (ปริมาณ  คณุภาพ  เวลา)   

ผลผลิต 
Outputs 

การวัดประสิทธิภาพ 
  (ตนทุน)   

 

ทรัพยากรที่ใชไป 

 

ผลลัพธบั้นปลาย 

ผลกระทบ  (Impacts)   
ที่มีตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 

ส่ิงของและบริการ 
ที่จัดทําเพื่อประชาชน 

ทรัพยากรที่ใชไป 
เพื่อการผลิตและบริการ 

ความตองการ 
ของประชาชน 
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 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  ใหอิสระแกผูบริหาร 
ในการบริหารจัดการงบประมาณ  โดยไดรับจัดสรรในลักษณะเงินกอน  ตามแผนงบประมาณ 
ระยะ  3 ป  และหากมีเงินเหลือจายถือเปนความสามารถของผูบริหารที่จะนําไปใชจายในการจัดทํา
กิจกรรม  เพิ่มเติมของโครงการไดโดยไมตองสงคืน  แตท้ังนี้มิไดลดประสิทธิภาพของการควบคุม
ทางการเงินที่จะไดสงผลตอผลงาน  ดังนั้น  ผูบริหารจะตองมีความรับผิดชอบสูงตอการใชจาย 
งบประมาณ  และความสําเร็จหรือความลมเหลวของผลงานที่เกิดขึ้น  ส่ิงสําคัญในการจัดทํา 
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  คือ  การวัดผลดําเนินงาน  โดยการกําหนดหนวยวดั
และประเมินผลการดําเนินงานที่ชัดเจน  สมบูรณ  สามารถนํามาใชไดจริงและเหมาะสมกับเวลา  
โดยทั่วไปหนวยในการวัดจะตองครอบคลุมทั้งปริมาณ  คุณภาพ  ประหยัดคาใชจาย  มีประสิทธิผล  
และทันเวลาที่ตองการ 
 ดังนั้น  การจัดทําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร   
จึงเปนระบบที่จะทําใหรัฐบาลมั่นใจไดวา 

(1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ  และผลลัพธสอดคลองกับ
เปาหมายการใหบริการของกระทรวง  และเปาหมายในระดับชาติ  หรือรัฐบาล 

(2) ผลผลิตที่ตองการมีปริมาณ  ราคา  และคุณภาพเหมาะสมสอดคลองกัน 
(3) ประชาชนจะไดรับผลประโยชนภายในเวลาที่กําหนด 

 การเชื่อมโยงระหวางนโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตรหลัก  ผลงานหลักหรือ 
ผลลัพธที่ตองการของรัฐบาลใหเขากับแผนกลยทุธและแผนดําเนินงานของหนวยงาน  จะชวยทําให
เกิดบูรณาการของกระบวนการบริหารราชการแผนดิน   สามารถถายทอดนโยบายสูภาคปฏิบัติได
อยางถูกตอง  การจัดสรรงบประมาณและการใชทรัพยากรตางๆ  เปนไปอยางสอดคลองกับลําดับ
ความสําคัญและเจตนารมณ  เกิดพันธะเงื่อนไขผูกพัน  และความพรอมที่จะตองรับผิดชอบและ 
ถูกตรวจสอบผลงาน   กลาวคือ   เปาหมายการใหบริการระดับกระทรวงและยุทธศาสตร 
ในการดําเนินงานยังสามารถนํามาใชเปนองคประกอบหลักของสัญญาวาจางผูบริหารระดับสูง   
และเพื่อเปนพันธะความรับผิดชอบของรัฐมนตรีเจากระทรวง  ซ่ึงเรียกวา  ขอตกลงการใหบริการ
สาธารณะ ตามขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ  (ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ.  2544 : 24)   
 สรุปแนวความคิด 
 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  เนนการใชยุทธศาสตรชาติ  
และนโยบายรัฐบาลเปนหลักในการจัดการทรัพยากรใหเกิดประสิทธิผล  คุมคา  และสอดคลองกัน
ตามความตองการของประชาชน  โดยเพิ่มบทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวง  ทบวง  กรม  
ในการบริหารจัดการงบประมาณ  และคํานึงถึงความโปรงใส  ตรวจสอบได 
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  ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  มีหลักการที่สําคัญ  คือ 
 1)   ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  เปนการเปลี่ยนแนวทาง
จากการจัดสรรงบประมาณที่เนนการควบคุมทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานมาเปนการมุงเนน 
การดําเนินงานและผลสําเร็จของผลผลิต  ผลลัพธ  โดยมีการวัดผลสําเร็จ  (Performance  Measures)  
ของผลงานดังกลาว  ดวยหนวยนับการวัดและประเมินผลหรือตัวช้ีวัดที่ชัดเจน  สมบูรณ  ใชไดจริง
และเหมาะสมกับเวลา  รวมทั้งตองครอบคลุมทั้งปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  อยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2)   มีการปรับปรุงคุณภาพของขอมูลดานผลการดําเนินงาน 
 3)   มีการประเมินผลสําเร็จอยางสม่ําเสมอ 
 4)   ใหความสําคัญในเรื่อง  

(1) เชิงยุทธศาสตรชาติและเปาหมายการใหบริการ 
(2) ผลผลิต  ผลลัพธ  (Outputs and Outcomes)   
(3) ความรับผิดชอบ  ความโปรงใส  และการรายงาน 
(4) การมอบอํานาจการจัดทําและบริหารงบประมาณ 
(5) การเพิ่มขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ 
(6) การจัดทําแผนงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 

 แนวทางการจดัทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้  คือ 
1) แนวนโยบายการปรับเปล่ียนกระบวนการจัดทําและการจัดสรรงบประมาณ

ของรัฐบาล 
(1) จัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธในการพัฒนา

ประเทศ 
(2) เพิ่มบทบาทในการตัดสินใจของกระทรวง  ทบวง  กรม 
(3) มีความโปรงใส  ตรวจสอบได 

2) แนวทางในการจัดทํางบประมาณ 
(1) กําหนดยุทธศาสตรระดับชาติตามนโยบายของรัฐบาล 
(2) กําหนดยุทธศาสตรกระทรวง  และเปาหมายการใหบริการที่เชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรระดับชาติ 
3) กําหนดผลผลิตของสวนราชการระดับกรม  และตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
4) การมอบอํานาจการบริหารงบประมาณแกสวนราชการ 
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5) เนนความรับผิดชอบของผูเกี่ยวของ  3 ระดบั 
(1) รัฐบาล  รับผิดชอบความสําเร็จของเปาหมายเชิงยุทธศาสตร  (Strategic 

Delivery Target)  หรือยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 
(2) กระทรวง  รับผิดชอบความสําเร็จของเปาหมายการใหบริการ  (Service  

Delivery Target)   
(3) กรม  รับผิดชอบความสําเร็จของการดําเนินงานตามผลผลิต  (Outputs)   

2.2.3  มาตรฐานการจัดการทางการเงิน  7   ดาน  (Hurdles)  กับกระบวนการงบประมาณ 
มาตรฐานการจัดการทางการเงิน  7   ดาน  (Hurdles)  เปนมาตรการที่กําหนดขึ้น 

เพื่อประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่หนวยงานภาครัฐจะนํางบประมาณไปใชอยางไมมี 
ประสิทธิภาพและไมมีประสิทธิผล  ทั้งนี้ เนื่องจากระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม 
ยุทธศาสตร  เปนระบบที่ตองการกระจายอํานาจในการจัดการระบบงบประมาณไปสูหนวยงาน 
ผูปฏิบัติ  เพื่อใหหนวยงานผูปฏิบัติมีความคลองตัวในการดําเนินงาน  ซ่ึงมาตรฐานการจัดการ 
ทางการเงิน  7 ดาน (Hurdles)  มีองคประกอบ  ดังนี้  (ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ.  2544 : 28)   

1) การวางแผนงบประมาณ  (Budget Planning)  หนวยงานภาครัฐจะตองมี 
การวางแผนกลยุทธ  (Strategic Planning)  และวางแผนงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง  
(Medium–Term Expenditure Framework  หรือ  MTEF)   

2) การคํานวณตนทุนผลผลิต  (Output Costing)  ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการจัดสรร 
งบประมาณที่เนนผลผลิต และตนทุนตอหนวยของผลผลิต 

3) การจัดระบบการจัดซ้ือจัดจาง  (Procurement Management)   โดยจัดระบบ
และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ  รัดกุมและโปรงใส 

4) การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ  (Financial Management  and  
Fund Control)  โดยจะตองมีมาตรฐานการควบคุมงบประมาณ  และการกําหนดความรับผิดชอบ 
เร่ืองการบัญชีและการเงิน 

5) การบริหารสินทรัพย (Asset Management)  เพื่อใหใชสินทรัพยที่มีอยูใหคุมคา
มากที่สุด 

6) การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน  (Financial and Performance 
Reporting)  เพื่อแสดงความโปรงใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชงบประมาณ 

7) การควบคุมและตรวจสอบภายใน  (Internal Audit and Control)  เพื่อควบคุม
การใชงบประมาณและปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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 สําหรับกระบวนการงบประมาณนั้น  แบงออกเปน  3  ขัน้ตอนหลัก  คอื  การ
จัดทํางบประมาณ  การบริหารงบประมาณ  และการติดตามประเมินผล  ซ่ึงหากจะนํามาเชื่อมโยง
กับกระบวนการงบประมาณแลว  สามารถแสดงได  ดังรูป 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 5  ความเชื่อมโยงกระบวนการงบประมาณกับมาตรฐานการจดัการทางการเงิน 7 ดาน (Hurdles) 
ที่มา : ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ.  2544 : 61 
 

การจัดทํา 

การคํานวณตนทุนผลผลิต 

การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง 

การบริหาร
การบริหารทางการเงิน         
และควบคุมงบประมาณ 

การบริหารสินทรัพย 

การรายงานทางการเงิน 
และผลการดําเนินงาน 

การติดตามประเมินผล
การตรวจสอบภายใน 

การวางแผนงบประมาณ 
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1)   การวางแผนงบประมาณ  (Budget Planning)   
 การวางแผนงบประมาณ ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม 
ยุทธศาสตรนั้นเปนมาตรฐานอันดับที่หนึ่งของการจัดการทางการเงินในขั้นนี้หนวยงานจะตอง
ดําเนินการกิจกรรมหลักที่สําคัญ  3  ดาน  คือ การวางแผนกลยุทธ การวางแผนงบประมาณ 
ระยะปานกลาง และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปซ่ึงมีรายละเอียดสรุปดังนี้ 

(1)  การวางแผนกลยุทธ 
              กรมสามัญศึกษา (ศูนยประสานงานปรบัปรุงระบบงบประมาณ. 2544 : 6)  
กลาวถึงการวางแผนกลยุทธไว  4 ลักษณะคือ  (1)  การวางแผนกลยุทธเปนเครื่องมือการบริหาร 
จัดการชนิดหนึ่งที่ชวยใหองคกรปฏิบัติงานดีขึ้น  (2)  การวางแผนกลยุทธเปนความพยายาม 
อยางมีระเบียบแบบแผน  เพื่อใหเกิดการตัดสินใจและการปฏิบัติ ในเรื่องที่เปนความสาํคัญพื้นฐาน  
(3)  การวางแผนกลยุทธ คือ กระบวนการของการนําทางการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อใหองคกร 
เปนสวนหนึ่งของสังคมปรับสภาพไดอยางมีประสิทธิผลตอสังคมที่เคล่ือนไหว  (4)  การวางแผน
กลยุทธ  คือ กระบวนการที่เปนระบบในการคาดการณและสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
สภาพแวดลอมเพื่อนําไปสูการสรางสรรคอนาคตที่พึ่งปรารถนาขององคกร 

(2)  การวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง    
สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  (2544 : 50)  ไดกลาวถึง

ความสําคัญ หรือประโยชนของการวางแผนงบประมาณระยะปานกลางไววาการทํางบประมาณ 
รายจายลวงหนา  3 ป  ทําใหสามารถวางแผนไดสอดคลองกับงบประมาณ  ทําใหหนวยงาน 
เห็นความสําคัญของการวางแผนทําใหมองเห็นแนวทางบรรลุเปาหมายของงานที่มากและตองใช
เวลา 

การวางแผนงบประมาณระยะปานกลางหรือ  MTEF  มีความสําคัญ  และ
จําเปนเพราะ 

ก. การจัดทํางบประมาณรายจายปตอปเปนระยะเวลาที่ส้ันไปสําหรับ
การนําขอมูลผลการปฏิบัติงานมาตัดสินทํางบประมาณในปตอไป 

ข. การจัดทํางบประมาณแบบปตอไปหนวยงานไมทราบวาตอไปจะ
ไดรับงบประมาณเทาไรทําใหไมสามารถวางแผนไดสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ 

ค. การบริหารงานลําบาก   เนื่องจากงบประมาณที่ได รับแตละป 
ไมแนนอน 

ง. หนวยงานมองไมเห็นความสําคัญของการวางแผนไมทราบวาปตอไป
จะไดรับงบประมาณเทาไร  และเมื่อไดรับงบประมาณก็จะนอยกวาที่วางแผนไมมากและไมให
ความสําคัญกับงบประมาณ 
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สรุปแลวการวางแผนงบประมาณระยะปานกลางหรือกรอบงบประมาณ
ลวงหนาระยะปานกลาง  (MTEF)  มีความสําคัญตอหนวยงานภาครัฐภายใตระบบงบประมาณ 
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรเพราะจะเปนการวิเคราะหเชื่อมโยงกับทิศทางกลยุทธขององคกร
และรายละเอียดจากแผนปฏิบัติการ  (Action Plan)  ไปเปนกรอบงบประมาณลวงหนา  3 ป 
ที่ใชเอกสารคําของงบประมาณรายจายประจําป 

(3)  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
                สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2544 : 98–99)  
กลาวเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ดังนี้  การจัดทําแผนปฏิบัติการตามระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  อาจแบงเปน  2 ขั้นตอนหลักดังนี้ 
                ขั้นที่  1  การศึกษากรอบเงื่อนไขประจําปของหนวยงานตนสังกัด ไดแก  
กรอบนโยบาย  กรอบเปาหมายของผลผลิตหลักที่ตองการ และกรอบวงเงินประมาณที่ไดรับจัดสรร 
                  ขั้นที่  2   การแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏบิัติการประจําป  5 ขั้นตอน
ยอยคือ 

ก. ทบทวนสาระสําคัญของแผนกลยุทธ  เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
ใหสอดคลองกับสถานการณ 

ข. กําหนดเปาหมายและผลผลิตกลักประจําปของหนวยงาน 
ค. จัดทํารายระเอียดแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรมใหเชื่อมโยงกับ 

กลยุทธ ทั้ง  3 ระดับ 
ง. จัดสรรงบประมาณ/โครงการ  กําหนดผูรับผิดชอบโครงการ 
จ. จัดทําแผนกํากับ   ติดตาม  ประเมินผลและรายงาน 

  2)   การคํานวณตนทุนผลผลิต 
เปดประตูสู  PBB  (กรมสามัญศึกษา.  2544 : 14 – 15)  กลาวถึงตนทุน   

หมายถึง  รายจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการตนทุนที่คาดหวังและตนทุนจริง  
เปนสวนสําคัญในการจัดทําและบริหารงบประมาณแบบมุ ง เนนผลงานตามยุทธศาสตร   
เพราะตนทุนผลิตเปนตัวแสดงคาใชจายของผลงาน  เพราะตนทุนผลิตเปนตัวแสดงคาใชจาย 
ของผลผลิต และเปนตัวช้ีวัดอยางหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  ตนทุนผลผลิต 
แบบมุงเนนผลงานจะคํานวณคาใชจายจากกิจกรรมที่กอใหเกิดผลผลิตนั้นๆ 

ตนทุนกิจกรรม  หมายถึง  ตนทุนคาใชจายที่เกิดจากการใชทรัพยากรหรือ 
ทํากิจกรรม  ซ่ึงมีผลทําใหไดผลผลิตการดําเนินงานตนทุนกิจกรรมตองระบุใหชัดเจนในเรื่อง 
ตอไปนี้ 



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

 48 

(1) ผลผลิต 
(2) กิจกรรมที่กอใหเกิดผลผลิต 
(3) ตนทุนที่ไดจากการใชทรัพยากรสําหรับแตละกิจกรรม 
การคํานวณตนทุนผลผลิตแบบมุงเนนผลงานในการเสนอของงบประมาณ

หนวยงานจะตองมีระบบบัญชีพึงรับ – พึงจายของผลผลิตหรือกิจกรรมที่ถูกตองหรือหนวยงาน 
จะสามารถหาคาใชจายหรือทุนไดถูกตองครอบคลุมทรัพยากรที่ใชไปในกระบวบการการผลิต 
หรือการดําเนินงานใหบริการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  (ม.ป.ป. : 25 – 27  อางถึงใน สํานักงาน 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  2544 : 25)  กลาวถึงการคํานวณผลผลิตนั้นวา  วิธีที่เปน 
ที่นิยมโดยทั่วไปคือ  การคิดตนทุนฐานกิจกรรม  (Activity Based Costing : ABC)  ระบบนี้จะเนน
การบริหารตนทุน  โดยแบงการดําเนินการขององคกรออกเปนกิจกรรมตางๆ จะชวยใหทราบวา 
การดําเนินงานขององคประกอบดวยกิจกรรมอะไรบาง  เอาที่ตองใชไปในแตละกิจกรรมรวมทั้ง 
ผลที่ไดจากการประกอบกิจกรรมนั้น  ขั้นตอนของระบบ  ABC  จึงประกอบไปดวยการกําหนด 
กิจกรรมการคิดตนทุน  กิจกรรมและการวัดผลการปฏิบัติงาน  (ทั้งในรูปของเวลาและคุณภาพ)  
เปรียบเทียบวิธีการคิดตนทุนผลผลิตตามระบบตนทุนเดิมกับระบบตนทุนฐานกิจกรรม  สวนที่
เหมือนกัน คือ วิธีการคํานวณตนทุนวัตถุดิบทางตรงและคาแรงทางตรง  เขาเปนตนทุนผลผลิต 
โดยตรง และใชการปนสวนคาใชจายการผลิต และวิธีการปนสวนในแตละขั้นตอน  แนวคิด 
ระบบบัญชีตนทุนแบบเดิม  จะรวมคาใชจายการผลิต  ซ่ึงเกิดจากการใชทรัพยากรตางๆ  เขาแผนก
หนวยงานตางๆ  เปนขั้นที่ 1  แลวปนสวนตนทุนของแผนกนั้นเขาไปในตัว  ขั้นที่ 2  แนวคิดระบบ
บัญชตีนทุนฐานผลิตภัณฑจะรวมคาใชจายการผลิตเขาไปในกิจกรรมเปนขั้นที่ 1  แลวคํานวณ 
ตนทุนของกิจกรรมเขาในตัวของผลิตภัณฑเปนขั้นที่ 2  โดยสรุปกระบวนการของ ABC  มีขั้นตอน
ดังนี้ 

(1) กําหนดตัวผลผลิตหรือบริการขององคการ 
(2) วิเคราะหกิจกรรมที่จําเปนตองใชเพื่อใหเกดิตัวผลผลิตหรือบริการ 
(3) กําหนดตัวผลักดันตนทุน  (Cost Driver)  คือ เปนตัวกําหนดตนทุน 

ที่ไดจากการทํากิจกรรม 
(4) ระบุตนทุนทางตรงและปนสวนตนทุนทางออมเขาสูกิจกรรมตางๆ 
(5) เชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ  ที่เกิดขึ้นกับตัวผลผลิตหรือบริการ  และปนสวน

ตนทุนทรัพยากรที่ใชไปในกิจกรรมตางๆ เขาสูผลผลิตหรอืบริการ 
(6) กําหนดเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวและปจจัยสําคัญที่ทําใหองคกร

ประสบความสําเร็จ 
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(7) บริหารและควบคุมกิจกรรมตางๆ  ตลอดจนประเมินความมีประสิทธิผล  
และความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

3)   การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง  (Procurement Management)   
เปนการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ  โปรงใส สามารถ 

ตรวจสอบได  ครอบคลุมองคประกอบสําคัญของการจัดซื้อจัดจาง เชน ความจําเปนของการจัดซื้อ
จัดจางการอนุมัติ  การตรวจสอบสินคาคงเหลือ วิธีการคัดเลือก และขั้นตอนผูผลิต การจัดทําสัญญา
ขั้นตอนการจายเงิน  เปนตน  มีขั้นตอนที่รัดกุม มีการกําหนดมาตรฐานของการซื้อสินคา  
มีความรับผอดชอบในขั้นตอน  และกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่ดีตองโปรงใส ยุติธรรมและตรวจสอบได  
ตองมีแผนการจัดซ้ือจัดจางที่บงบอกจะจัดซ้ือจัดจางทําพสุชนิดไหน จํานวนเทาไร ในเวลาใด  
และจะซื้อจัดจางอยางไร  เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานไดทันเวลา มีปริมาณ  
มีคุณภาพมีราคาที่เหมาะสม และประโยชนในการใชงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6  หลักการจัดซื้อจัดหาที่ดี 
ที่มา : ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ.  2544 : 44 

หลักการจัดซื้อจัดจาง/จัดหาที่ดี 

พัสดุที่จัดซื้อ / จัดหา 
–  คุณภาพที่ถูกตอง  (Right quality)   
–  ปริมาณที่ถูกตอง  (Right quantity)   
–  เวลาที่ถูกตอง  (Right  time)   
–  จากแหลงขายที่ถูกตอง  (Right source)   
–  ราคาที่ถูกตอง  (Right price)   

ประสิทธิผล  (Effectiveness)   
ประสิทธิภาพ  (Efficiency)   
ประหยัด  (Economy)   

กระบวนการดําเนินการ 
กระบวนการพิจารณา 

โปรงใส  (Transparency)   
เปดเผย  (Disclose)   
เปนธรรม  (Fairness)   

ตรวจสอบได  (Verification)   
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4)   การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  (Financial Management)   
การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ หมายถึง  การจัดการระบบ

การเงินขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  หากเปนภาคเอกชนก็คือ การทําใหเจาของกิจการ 
มีความมั่งคั่งมากที่สุด  แตในแงของการบริหารภาครัฐ หมายถึง  การบริหารเงินงบประมาณ 
ใหเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด  (ชัยสิทธิ์  เฉลิมมปีระเสริฐ.  2544 : 4 – 1)   
 การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ  เปนกลไกลที่จําเปนสําหรับ
การประกันวาความคลองตัวของงบประมาณที่สวนราชการไดรับ  (จากการกระจายอํานาจและ 
ผอนคลายความควบคุม)  จากหนวยงานกลางนั้น  จะไมนําไปสูการกระจายงบประมาณที่ไมเกิด
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นสวนราชการจะตองมีมาตรฐานในการบริหารงานทางการเงินและควบคุม 
งบประมาณ  รวมถึงการกําหนดความรับผิดชอบในเรื่องการเงินและการบัญชี  ซ่ึงเปลี่ยนระบบ
บัญชีจากบัญชีเงินสดเปนบัญชีพึงรับพึงจาย  มาตรฐานในการรายงานทางการเงินและการควบคุม
งบประมาณ จะตองกําหนดใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจและการบริหารงบประมาณ 
แบบวงเงินใหแกหนวยปฏิบัติ 

หนวยงานจําเปนตองกําหนดรายการ และโครงสรางทางบัญชีเอกสาร 
หลักฐานที่จําเปนมีระบบการควบคุมการเบิกจายและบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
มีการกําหนดความรับผิดชอบในการลงบันทึกรายกการทางบัญชี  แยกความรับผิดชอบ 
ในการอนุมัติส่ังจายเบิกจาย  และการรายงานทางการเงิน  มีการแยกหนาที่ดานการบัญชี  การคลัง  
และการตรวจสอบแยกควรรับชอบในการดูแลการลงบัญชีแยกประเภททั่วไป  และบัญชียอย 
แยกประเภท  มีระบบการอนุมัติ  ตรวจสอบ  กระทบยอด  และบันทึกเพื่อควบคุมการเบิกจาย 
งบประมาณ  มีการแบงระดับชั้นการเขาถึงขอมูลทางการเงินและบัญชี 

การจัดทําบัญชีของหนวยงานภาครัฐนั้น  แตเดิมไดบันทึกบัญชีตามเกณฑ 
เงินสด และจะทําการบันทึกบัญชีเมื่อมีการรับและจายเงินจริง  ไมมีการคํานวณคาเสื่อมราคา 
สินทรัพยที่ยึดครอง  นอกจากนั้นจะไมรับรูถึงคาใชจายคางจายหรือรายรับคางรับ  แตเมื่อมี 
การปรับปรุงระบบงบประมาณเปนระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ซ่ึงกับการจัดทํา 
งบประมาณระบบใหม  ดังนั้นจึงจําเปนตองบันทึกบัญชีตามเกณฑพึงรับพึงจาย  หรือ  เกณฑสิทธิ์  
หรือเกณฑคงคาง 

5)   การบริหารสินทรัพย  (Asset Management)   
    ตามหลักการบัญชี  สินทรัพยขององคกร  หมายถึง  เงินสดและสินทรัพยอ่ืน 

ที่องคกรมีไว  เพื่อเปล่ียนเปนเงินสด  เพื่อขายหรือใชประกอบการขององคกร  สินทรัพยขององคกร
อาจจําแนกออกเปนประเภทใหญๆไดดังนี้  (ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ.  2544 : 5 – 1)   
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(1) สินทรัพยหมุนเวียน  (Current Assets)  หมายถึง เงินสดและสินทรัพยอ่ืน
ซ่ึงโดยปกติแลวอาจคาดหมายไดวาจะเปลี่ยนเปนเงินสด หรือขาย  หรือใชหมดไปในระหวาง 
วัฏจักรดําเนินงานปกติขององคกร 

(2) สินทรัพยถาวร  (Fixed Assets)  เปนสินทรัพยที่มีลักษณะคงทนถาวร 
เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยประเภทอื่น และใชในการดําเนินงานมิไดมีไวขาย  สินทรัพยถาวร 
อาจจําแนกเปน  2 ประเภทคือ 

ก. สินทรัพยถาวรที่มีตัวตน หมายถึงสินทรัพยที่แลเห็นและจับตองได  
ซ่ึงในการแสดงรายการในงบดุล  สินทรัพยประเภทนี้จัดไวภายใตหัวขอ  ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ  
และอาจแบงประเภทได  ดังนี้ 

ก) สินทรัพยถาวรที่ไมตองหักคาเสื่อมราคา  ไดแก  ที่ดิน 
ข) สินทรัพยถาวรตองหักคาเสื่อมราคา  ไดแก  อาคาร   เครื่องจักร 

เครื่องใช   
ค) ทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึงจะตองหักคาหมดเปลืองหรือมูลคา 

เสื่อมสิ้น  เชน  บอแร  บอน้ํามัน  ฯลฯ 
ข. สินทรัพยถาวรที่ไมมีตัวตน หมายถึง  สินทรัพยที่ไมอาจแลเห็นและ

จับตองไมได  มีลักษณะเปนสิทธิตางๆ  ตามที่กฎหมายกําหนด  และอาจแบงเปนประเภทไดดังนี้ 
ก) สินทรัพยประเภทที่มีอายุการใชงานจํากัด  เชน  สิทธิบัตร  

ลิขสิทธิ์  สัมปทาน  และสัญญาเชาระยะยาว  ฯลฯ 
ข) สินทรัพยประเภทที่มีอายุการใชงานไมจํากัด  เชน  คานิยม  

เครื่องหมายการคา  ฯลฯ 
ค. สินทรัพยอ่ืนๆ  หมายถึง  สินทรัพยที่มิใชสินทรัพยหมุนเวียน  และ 

มิใชสินทรัพยถาวร  ในบางครั้งมีผูเรียกสินทรัพยดังกลาววา  สินทรัพยไมหมุนเวียน  ตัวอยาง  เชน 
ก) เงินสด  และสิทธิที่จะไดรับเงินสดที่มีขอจํากัดวาจะนํามาใช 

ในการดําเนินงานปจจุบันไมได 
ข) ลูกหนี้ที่ไมคาดวาจะเก็บไดภายในระยะเวลา  12  เดือน 
ค) สินทรัพยอ่ืน  เชน  ที่ดินที่ถือไวเพื่อขยายองค  โรงงาน  และ

เครื่องจักรที่มิไดใชรอการจําหนาย  ซ่ึงไมอาจจัดอยูในสินทรัพยประเภทใดได 
สินทรัพยเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินงานของทุกองคกร  หากองคกร 

มีการใชสินทรัพยที่ไมคุมคาหรือไมมีประสิทธิภาพ  ก็จะเปนผลใหมีตนทุนในการดําเนินงาน 
สูงกวาที่ควรจะเปน  ซ่ึงสาเหตุทั่วไปของความสิ้นเปลืองในการใชงบประมาณคือ  การบริหาร 
สินทรัพยอยางไมมีประสิทธิภาพอันเนื่องจาก 
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(1) ไมมีการบํารุงรักษาสินทรัพย 
(2) ความสูญหายที่เกิดกับไมวาโดยอุบัติเหต ุ หรือถูกโจรกรรม 
(3) มีการซื้อสินทรัพยใหมในขณะที่สินทรัพยเดิมยังสามารถใชงานได 
(4) ขาดความชัดเจนของกฎระเบียบในการขายสินทรัพยเดิม  ที่ไมกอใหเกิด

ผลผลิตที่เหมาะสม 
(5) ขาดการบริหารสินทรัพยที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดยพิจารณาอายุ

การใชงานที่แทจริงของสินทรัพย 
  6)   การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน  (Financial and Performance  
Reporting)   

การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานทั้งสองประเภทเปนสิ่งจําเปน 
ที่สวนราชการตางๆ  จะตองดําเนินการจัดทําเพื่อเปนการยืนยันถึงผลสําเร็จของงานตามที่ทํา 
ขอตกลงกันไว   เปนการแสดงใหเห็นวา  จากวงเงินงบประมาณที่ไดรับ  สวนราชการนําไปใชจาย
อยางไร  ตนทุนในการผลิตและการใหบริการเปนอยางไร  รวมถึงการแสดงผลการดําเนินงาน 
ของงาน/โครงการ  ในแตละชวงเวลาเปนไปตามขอตกลงที่หรือไม 
 ในกระบวนการรายงานจะตองมีการกําหนดดัชนีชี้วัดกรอบและโครงสราง
การประเมิน  และรายงานผลที่ชัดเจน  มีระยะเวลาในการตรวจสอบที่แนนอนและที่สําคัญ  คือ   
ขอมูลที่รายงานตะตองแสดงความสัมพันธระหวางงบประมาณหรือทรัพยากรที่จัดสรร 
ใหกับผลงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนการวิเคราะหความคุมคาของการดําเนินงาน  ซ่ึงจะเปนขอมูล 
ในการวางแผนในขั้นตอๆ ไป  ดังนั้น ส่ิงที่เปลี่ยนแปลงไปจากระบบการรายงานแบบเดิม  คือ   
มีการรายงานทั้งปจจัย  และผลผลิตควบคูกัน  ผลกระทบที่ไดจากการเปลี่ยนแปลงระบบ 
การรายงานผล  คือ  ผูบริหารเกิดความตื่นตัวที่จะบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(1)  การรายงานทางการเงิน 
ความสําคัญของการจัดทํารายงานทางการเงิน  เปนการนําเสนอขอมูล 

ทางการเงิน  เพื่อแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานขององคกรใหแกบุคลากรภายนอก 
ที่ เกี่ยวของกับองคกรทราบถึงผลการดําเนินงานขององคกรวาบรรลุวัตถุประสงค  หรือมี 
ความสามารถในการบริหารการเงินขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางไร  
ซ่ึงขอมูลเหลานี้มีความหมายตอการตัดสินใจของผูใชรายงานทางการเงิน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การจัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงานรายงานทางการเงินจะเปนตัวชี้วัดถึงความสามารถ 
ในการบริการเงินของของผูบริหาร  องคกรนั้นๆ วามีความสามารถนําพาองคกรใหบรรลุ 
วัตถุประสงคไดหรือไม  รายงานทางการเงินเปนการแสดงถึงการบริหารงานของฝายบริการ 
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ซ่ึงไดรับความไววางใจใหดูแลทรัพยากรขององคกร รายงานทางการเงินจึงควรใหขอมูลทางบัญชี  
ไดแก  สินทรัพย  หนี้สิน   สวนของเจาของรายไดและคาใชจาย  รวมถึงรายการกําไรและรายการ
ขาดทุนและกระแสเงินสด การเปดเผยขอมูล  ในหมายเหตุประกอบรายงานทางการเงินจะชวย 
ใหผูใชรายงานทางการเงินสามารถคาดคะแนน  เกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตขององคกร 
ไดเปนอยางดี 

(2)  การรายงานผลการดําเนนิงาน  แบงเปน  2  สวน คือ 
ก. การรายงานติดตามผลงบประมาณ  โดยทั่วไปเมื่อพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําป  ผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
จะจัดทําแผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจายเงินงบประมาณตามแผนที่สํานักงบประมาณกําหนด 
ใหแลวเสร็จ และรวบรวมสงสํานักงบประมาณภายในเดือนตุลาคมของปงบประมาณนั้นๆ 

ข. การประเมินผลแผนงาน/โครงการ ประกอบดวย 4 องคประกอบ  คือ 

ก) การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดลอม  
ข) การประเมินปจจัยเบื้องตน  
ค) การประเมินผลกระบวนการ   
ง) การประเมินผลผลิต  
จะเห็นไดวา การประเมินผลแผนงาน/โครงการทั้ง  4 องคประกอบ 

มีความสําคัญตอผูบริหารที่สามารถใชเปนขอมูลยอนกลับ  (Feedback)  เพื่อนําไปปรับปรุง 
แผนงาน/โครงการ  ตลอดจนกําหนดนโยบายหรือตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสม รวมทั้งผล 
จากการประเมินสามารถใชเปนขอมูลใหเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการภาคสนามไดใชในการแกไข
ปญหาหรืออุปสรรคตางๆ ไดทันเหตุการณ 

7)   การตรวจสอบภายใน  (Internal Audit)   
  การตรวจสอบภายใน  เปนหนาที่งานเกี่ยวกับการประเมินผลอยางอิสระ 
ของหนวยงานตรวจสอบภายในที่จัดใหมีขึ้นภายในองค  เพื่อใหบริการในการตรวจสอบควบคุม 
ในการบริหาร  การดําเนินงาน  กิจกรรมการใชทรัพยากรตางๆ  ของในองคกร 

ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ  (2544 : 95 – 97)  กลาวถึงความสําคัญและ
ประโยชนของการตรวจสอบภายในไว  ดังนี้ 

(1) สงเสริมใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการที่ดี และความโปรงใส 
ในการจัดงาน   
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(2) สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ  
โดยกําหนดวา รายจายทุกรายการตองมีหลักฐาน และตองไดรับการบันทึกทางบัญชี  ทั้งนี้ 
ในการดําเนินการดังกลาวจะเปนพื้นฐานของหลักความโปรงใส  

(3) สงเสริมใหใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติ  เพราะ
การตรวจสอบเปนการประเมินวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทุกๆ ดาน ในการปฏิบัติงานไมวาจะเปน
การปฏิบัติงานระบบบัญชีรวมทั้งระบบสารสนเทศขององคกร    

(4) เปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ  ซ่ึงจะสงเสริมใหการจัดสรรและการใช
ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ  เพื่อใหไดผลงานที่เปน
ประโยชนสูงสุดตอองคการ 

(5) ใหสัญญาณเตือนลวงหนาของการประพฤติมิชอบในองคกรจึงลดโอกาส
ความเสียหายรายแรงและความเสี่ยงตางๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้น   

โดยทั่วไปแลว  การตรวจสอบภายในม ี 6 ประเภท  คือ 
(1) การตรวจสอบทางการเงิน  หมายถึง  การตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือ

ไดของขอมูลทางการงาน  โดยครอบคลุมถึงการดูแลปองกันทรัพย  และประเมินความเพียงพอ 
ของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตางๆ  มีความถูกตอง  และสอบทานได  

(2) การตรวจสอบการปฏิบัติการ หมายถึง  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงาน  ระบบงาน  ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานแตละกิจกรรมการที่กําหนดไว  โดยใน 
การตรวจสอบจะมุงเนน  ความมีประสิทธิภาพ  ความประหยัด  ความมีประสิทธิผล  

(3) การตรวจสอบการบริหาร หมายถึง  การตรวจสอบระบบการควบคุมงาน
ดานการบริหาร  รวมไปถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพของการบริหารงานดานตางๆ  การกํากับ 
ดูแล และการสอบทานเพื่อควบคุมงานของฝายบริหารทุกระดับชั้น  ซ่ึงเปนการตรวจสอบ 
เพื่อประเมินฝายบริหารมากกวาเปนการตรวจสอบ เพื่อสนองตอบความตองการของฝายบริหาร 

(4) การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด หมายถึง การตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานดานตางๆ  ขององคกรวาเปนไปตามขอกําหนด  ทั้งจากภายในและภายนอกองคกร  
ไดแก  กฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติ  มาตรฐาน นโยบาย  แผนงาน และวิธีการที่กําหนด 

(5) การตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง การตรวจสอบ
งานที่ใชระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินผูตรวจสอบภายใน  จึงจําเปนตองมีความรู
ในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใหสามารถดําเนินการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงคที่สําคัญของการตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ก็เพื่อใหทราบถึง 
ความนาเชื่อถือของระบบขอมูลและความปลอดภัยของระบบ 
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(6) การตรวจสอบพิเศษ  หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ไดรับมอบหมาย
จากฝายบริหาร หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณที่สอไปในทางทุจริต  ผิดกฎหมาย สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน จะดําเนินการตรวจสอบเพื่อคนหาสาเหตุ  ขอเท็จจริง ผลเสียหายและผูรับผิดชอบ  พรอมทั้ง
เสนอแนะมาตรการปองกัน 
        การตรวจสอบภายในเปนกลไกสําคัญในการควบคุมการใชงบประมาณ 
ในทางที่ไมถูกตอง  ซ่ึงจะถูกตรวจสอบไดโดยระบบการตรวจสอบภายในของหนวยงานของตน 
การตรวจสอบภายในที่สวนราชการดําเนินการตรวจสอบ  ในสวนที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา 
แบงออกไดเปน 2 ประเภท  (กรมสามัญศึกษา.  2544 : 31)   

(1) การตรวจสอบทางการเงิน  (Financial Auditing)  เปนการตรวจสอบ 
ในลักษณะของการประเมินผลจากขอมูลตางๆ ในอดีต เพื่อทดสอบและใหแนใจวาขอมูล 
ทางการเงินที่องคกรจัดทาํขึ้นมีความถูกตอง  ครบถวน  ตรงตอเหตุการณหรือรายงานที่เกิดขึ้น  
และมีความนาเชื่อถือไดเพียงใด ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ  หรือแนวปฏิบัติของทาง 
ราชการหรือไม  นอกจากนี้การตรวจสอบยังกระทําเพื่อปองกันทรัพยสิน เพื่อประเมินความเพียงพอ
ใชเปนพื้นฐานในการวางแผนการตัดสินใจควบคุม  และการติดตามผลการดําเนินงาน 

(2) การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing)  เปนการสอบทาน
การประเมินผลการดําเนินงานองคกรโดยรวม และหรือผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม 
การตรวจสอบประเมินผลดังกลาวจะตองกระทําอยางอิสระ และเปนระบบ  ดวยวิธีการตรวจสอบ 
อันควรและเหมาะสมกับกรณีที่ตรวจสอบประเมินผลนี้  ทั้งนี้เพื่อแกไขปรับปรุงหรือพัฒนา 
การ ดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเปาหมายที่ฝายบริหารกําหนดการตรวจสอบ
กิจการในลักษณะดังกลาว  เปนการสอบทานและประเมินการดําเนินงานที่สําคัญ  3  ประการ  
ไดแก  ความสําเร็จของผลการดําเนินงาน หรือประสิทธิผล  ความสามารถในการผลิตหรือ 
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร  และตนทุนของการดําเนินการหรือความประหยัดในการใช
ทรัพยากร   
 

2.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 2.3.1  งานวิจยัในประเทศ 
 ชัยอนันต  สมุทวณิช  (2543 : 19 – 28)  ไดจัดทํารายงานการวิจัย  เร่ือง ระบบ 
การบริหารจัดการเพื่อการจัดสรรทรัพยากรสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12  ป พบวา มีขอเสนอ 
ในการจัดสรรระบบบริหารจัดการเพื่อการจัดสรรทรัพยากร เพื่อการศึกษามีขอสรุป คือ การบริหาร
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จัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ถาเปนงบประมาณ  แนวทางการเสนอตัวแบบการจัดสรร
และการบริหารจัดการงบประมาณ  โดยสรุปแลวเปนขอเสนอเชิงระบบที่ตองทําควบคูกันไป   
ตัวแบบการจัดสรร  และการบริหารจัดการงบประมาณการพัฒนาตัวแบบ  การจัดสรร  และ 
การบริหารจัดการงบประมาณยึดหลัก  ความมีเอกภาพการกระจายอํานาจ  และการมีสวนรวม 
ของประชาชน 

การพัฒนาตัวแบบมขีอพิจารณา  3  ดานที่ตองนํามาบูรณาการหรือผนึกประสาน
ไดแก  ขอพิจารณาดานหลักการและเปาหมายที่เกี่ยวของ  เชน  ระบบการจัดสรรงบประมาณ 
กับหลักการกระจายอํานาจตองคิดวาจะทําอยางไร  การเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
กับเปาหมายของการปฏิรูปจะดําเนินการอยางไร   
             ขอพิจารณาอีกดานหนึ่ง คือ  ดานเทคนิค  ไดแก  สูตรการจัดสรรเงิน  ซ่ึงปจจุบัน 
มีซอฟตแวรสูตรการจัดสรรเงินที่ใชสูตรการจัดสรรเงินที่ปรับปรุงแลว  ซ่ึงคํานึงสถานการณเฉพาะ  
เชน  การบกพรองทางการเรียนรู  ภาวะที่ตองการเปนพิเศษ  เด็กในภาวะเสี่ยง ฯลฯ  และขอพจิารณา 
อีกดานหนึ่ง คือ  ดานการเมือง เปนไปไมไดที่จะแยกเรื่องงบประมาณออกจากการเมือง   
เนื่องจากงบประมาณเปนเครื่องมือของผูนําทางการเมือง อยูที่วาผูนําจะใชเปนเครื่องมือหรือไม 

สมนึก  สุมานัส  (2543 : บทคัดยอ)  ไดวิจัยศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนา 
การปฏิบัติงานการเงินโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี   
5  ดาน  ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการปฏิบัติงานการเงินของโรงเรียนประถมศึกษา ในภาพรวม 
ทุกดาน พบวา อยูในระดับนอย  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา ปญหาดานการนําสงเงิน   
เปนอันดับหนึ่ง  อยูในระดับปานกลางเรียงลําดับ  คือ  ดานการนําสงเงิน  ดานการเก็บรักษาเงิน  
ดานการจายเงิน  และดานการรับเงิน 

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  (2544 : 74 – 76)  ไดจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน พบวา  หนวยงานในสังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไมวาจะเปนระดับกรม  ระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ   
หรือ ระดับโรงเรียนก็ตาม  สวนใหญแลวยังไมไดปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดานการคิดตนทุนกิจกรรม และการวางแผนกลยุทธ  ระบบบัญชีพึงรับพึงจาย
ซ่ึงเปนเรื่องใหม และไมเคยมีปรากฏในระบบงบประมาณแบบเดิมที่ใชอยู  โดยมีผลการอภิปราย
จําแนกไดดงันี้ 
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1) ดานการวางแผนงบประมาณ  ปจจุบันการวางแผนงบประมาณดําเนินการ 
แบบปตอป  ไมแสดงความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรกับผลผลิต  ผลลัพธ  การกําหนดกิจกรรม 
ในการดําเนินงาน  ยังไมมีการวางแผนเชิงกลยุทธ  กฎเกณฑการจัดสรรงบประมาณยังไมคอย 
เหมาะสม 

2) ดานการคิดตนทุนกิจกรรม  เรื่องการคดิตนทุนกิจกรรรมนับเปนเรื่องใหม
สําหรับวงการศึกษา  ตามปกติจะใชมากในวงการธุรกิจ  ผลของการคิดตนทุนกิจกรรมจะนําไปสู
การเปรียบเทียบตนทุนระหวางกิจกรรมเดียวกันในบริบทเดียวกัน และทําใหสามารถลดตนทุน 
ที่สูง หรือตัดกิจกรรมที่ไมจําเปนหรือไมเกิดคุณคาออกไปได  ปจจุบันหนวยงานของสํานักงาน 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ยังไมไดมีการคิดตนทุนกิจกรรม  จะทําไดแตเพียง 
คิดตนทุนแบบรวมๆ ตอเด็ก  ตอครู  1 คน  ดังนั้นเมื่อตองการจะลดตนทุนจึงไมสามารถทําได 
งายนัก  เมื่อจะคิดตนทุน กิจกรรมในปจจุบัน ปรากฏวาระบบบัญชียังไมเอื้ออํานวย  การเชื่อมโยง
ระหวางกิจกรรมกับผลผลิต  และผลลัพธยังไมไดดําเนินการ 

3) ดานระบบการจัดซื้อจัดจางในปจจุบันไดดําเนินการตามระเบียบ สํานัก 
นายกรัฐมนตรี ซ่ึงคอนขางรดักุม  จึงทําใหมีขั้นตอนมาก  ไมคอยสะดวกตอการปฏิบัติ 

4) ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  โครงสรางทางบัญชี
ในปจจุบัน  ยังไมสะทอนกิจกรรมทั้งหมดขององคกร ดังนั้นจึงทําใหไมเอื้อตอการคิดตนทุน 
กิจกรรม นอกจาก นั้นในระดับโรงเรียนยังมีปญหาในเรื่องทักษะการทําบัญชี  และจํานวนบุคลากร
ที่จะมาทํา บัญชี 

5) ดานการบริหารสินทรัพย  การบริหารสินทรัพยยังไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของระบบ 

6) การจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  สินทรัพยทั้งหลายยังไมถูก
นํามาใชอยางคุมคา  ยังไมมีการหารายไดจากสินทรัพยที่มีอยู  ยังไมมีการคิดคาเสื่อมราคาของ
สินทรัพย 

7) ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน  การรายงานที่ดําเนินการ
ทุกวันนี้  สวนใหญดัชนีวัดความสําเร็จของการดําเนินงานยังทําไมไดไมครอบคลุม  ยังไมมี 
การวิเคราะหความคุมคาอยางจริงจัง 

8) ดานการตรวจสอบภายใน  การตรวจสอบภายในเปนดานเดียวที่มีการประเมิน
อยูในระดับที่นาพึงพอใจมาก  สวนใหญเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  เชน  
มีหนวยงานและบุคลากรอยูในระดับพอเหมาะ  มีภารกิจชัดเจน  มีความเปนอิสระ  อยางไรก็ตาม
การตรวจภายในที่ดําเนินการอยูในปจจุบันนี้  เปนการตรวจสอบเฉพาะดานการเงินเปนสวนใหญ  
สวนผลการตรวจสอบการดําเนินงานนั้นยังไมคอยไดดําเนินงานเทาที่ควร 



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

 58 

 ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ  (2546 : บทคัดยอ)  วิจัยเร่ืองความพรอมของหนวยงาน
ภาครัฐในการบริหารจัดการระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรระดับชาติ   
โดยศึกษาความพรอมโดยภาครวมของหนวยงานในภาครัฐ  ในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานทางยุทธศาสตรของหนวงงานภาครัฐจากองคความรูและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
ซ่ึงไดกําหนดกรอบการศึกษา  เปน  2 มิติ  คือ  การจัดการตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน   
7  มาตรฐาน  และความพรอมของหนวยงานภาครัฐ  7  ดาน  ผลการศึกษา พบวา 

หนวยงานภาครัฐมีระดับความพรอมหรือการปฏิบัติในดานการวางแผน 
งบประมาณสูงสุด ในขณะที่ความพรอมดานการคํานวณตนทุนผลผลิตอยูในระดับต่ํา  
และดานการบริหารทรัพยสินอยูในระดับต่ําเชนกัน   

เมื่อวิเคราะหแตละประเด็นศึกษา  พบวามี  7 คําถามที่คาเฉลี่ยต่ํากวา  3.00   
คือประเด็น หนวยงานมีการจัดทําคูมือหรือแนวปฏิบัติในการดําเนินงานตาม  SPBB  นอยที่สุด  
และประเด็น หนวยงานกลางที่รับผิดชอบ  (เชน สํานักงานประมาณ  กรมบัญชีกลางสํานกังาน 
ตรวจเงินแผนดิน)  ใหการปรึกษาและใหสนับสนุนหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
ตามระบบ SPBB  คอนขางนอย  และอีก 5 ประเด็นที่คาเฉลี่ยต่ํากวา 3.00  คือ  ประเด็น  ซ่ึงเกี่ยวของ
กับการที่มีความพรอมหรือการปฏิบัตินอยในการจัดสรรอัตรากําลัง / การเตรียมบุคลากรที่มีความรู  
ทักษะในการถายทอดความรู  ตลอดจนการกระตุนใหบุคลากรทั่วทั้งองคกรไดมีสวนรวม 
ในการดําเนินงานตามระบบ  SPBB 
 จากการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ  960 คน 
อภิปรายไดวา  ผลการศึกษาสอดคลองกับผลวิจัย  4 หนวยงานภาครัฐ  คือ  กรมควบคุมโรค  
กรมการแพทย  กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  และสํานักนโยบายและแผนพลังงาน 
ทั้งนี้เพราะวาการวางแผนงบประมาณฯ  นั้นหนวยงานภาครัฐคอนขางมีประสบการณจัดทํา 
มายาวนาน  เพราะตองนําไปจัดทําคําขอประมาณประจําทุกป  จึงมีความพรอมในการบริหาร 
จัดการสูง  สวนการคํานวณตนทุนผลิตและบริการสินทรัพยนั้นเปนเร่ืองใหม  รวมทั้งหนวยงาน
ภาครัฐไมมีระบบฐานขอมูลที่สําคัญเพียงพอ  และระบบบัญชียังเปนเกณฑเงินสด  มิใชเกณฑ 
คงคาง ฯลฯ  หนวยงานภาครัฐจึงมีความพรอม  (หรือการปฏิบัติ)  อยูในระดับคอนขางนอย 
ซ่ึงหนวยงานกลางตองเรงปรับปรุงแกไขโดย  (1)  จัดทําคูมือหรือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงาน
แตละมาตรฐาน  สงเสริมใหหนวยงานไดมีการเรียนรู  พัฒนาการเรียนเพื่อใหมีขีดความสามารถ 
ในการจัดทําและบริหารจัดการระบบ  SPBB  ตลอดจนการใหคําปรึกษา  และใหการสนับสนุน
หนวยงานภาครัฐตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานตามระบบ SPBB อยางสม่ําเสมอ  (2)  ผลักดัน 
ใหหนวยงาภาครัฐตางๆ  จัดสรรหรือจัดเตรียมอัตรากําลัง  โดยเฉพาะบุคลากรหลักที่มีความรู 
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ความสามารถในการปฏิบัติงานแตละมาตรฐาน  และสามารถเปนวิทยากรแกนนํา  ถายทอด   
และใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคลากรของหนวยงานภายในดวย  และ  (3)  พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดทํารายงานขอมูล  และใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการเก็บขอมูล  เชื่อมโยง
รายงานผลการใชจายงบประมาณกับผลผลิตเพื่อประโยชนในการจัดทํา  และบริหารจัดการระบบ  
SPSS  อยางตอเนื่อง 
          กานต  เสกขุนทด  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การศึกษาสภาพและปญหา
การจัดทําแผนกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนนํารองการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน   
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ผลการวิจัยพบวา 
 การศึกษาสถานภาพการศึกษา  ภารกิจหลักเนนการจัดการศึกษาใหกับเด็กปกติ
เปนหลัก  สวนเด็กพิการ  เด็กที่มีความสามารถพิเศษมีการเนนนอย  ผลผลิตหลัก คือ จัดบริการ 
การศึกษากอนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนตน  สภาพแวดลอมภายนอก 
ทุกโรงเรียนไดรับผลกระทบจากปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม  ดานเทคโนโลยี  ดานเศรษฐกิจ  
ดานการเมืองและกฎหมาย  ปจจัยภายนอกที่เปนโอกาส  คือ  ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม   
สวนอุปสรรค คือ  ปจจัยดานเศรษฐกิจ  ปญหาพบมากที่สุด  คือ ไมสามารถแยกประเด็นปญหา 
ใหตรงปจจัยหลักได  สภาพแวดลอมภายในทุกโรงเรียนไดรับผลกระทบจากปจจัยดานโครงสราง
และนโยบายสถานศึกษา  ดานผลผลิตและการบริการ  ดานบุคลากร  ดานการเงิน  ดานวัสดุอุปกรณ
และเทคโนโลยี  ดานการบริหารจัดการ ปจจัยภายในที่เปนจุดแข็ง คือ  ดานโครงสรางและนโยบาย
สถานศึกษา  สวนปจจัยภายในที่เปนจุดออน  คือ  ปจจัยดานวัสดุ  อุปกรณ และเทคโนโลย ี  
ปญหาพบมากที่สุด คือ  บุคลากรไมกลาแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา  การประเมิน 
สถานภาพการศึกษา  สวนใหญสถานศึกษาอยูในสถานภาพเอื้อและแข็ง  ปญหาพบมากที่สุด   
คือ  วิทยากรที่ใหความรูขาดความรูและประสบการณในการประเมินสถานภาพการศึกษา 
 การกําหนดทิศทางสถานศึกษา  การกําหนดวิสัยทัศนผูบริหารและคณะครู 
เปนผูกําหนด  สวนจุดเนนของวิสัยทัศน  คือ โรงเรียนจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา   
ปญหาพบมากที่สุด  คือ  บุคลากรขาดความรู  ประสบการณในการกําหนดวิสัยทัศน  การกําหนด
พันธกิจของโรงเรียน  สอดคลองกับวิสัยทัศน  สาระสําคัญ  คือ  พัฒนาบุคลากรใหไดมาตรฐาน  
ปญหาพบมากที่สุด  คือ  การใชคํา  สํานวนที่ใชเขียนพันธกิจไมรัดกุม  สาระสําคัญของเปาประสงค  
คือ  นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค  สวนลักษณะของเปาประสงคสอดคลองกับพันธกิจ 
ของโรงเรียนนํารอง  ปญหาพบมากที่สุด  คือ  เปาประสงคที่ไดไมมีความเปนรูปธรรมที่สามารถ 
วัดได  การกําหนดผลผลิตหลักครอบคลุมกลุมเปาหมายที่เปนนักเรียนปกติ  และครอบคลุมตัวช้ีวัด
ดานปริมาณและดานคุณภาพ  ปญหาพบมากที่สุด  คือ  ขาดบุคลกรที่มีความรูความชํานาญ   
ประสบการณในการกําหนดผลผลิตหลัก 
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สมใจ  ขํารักษา  (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  ความคิดเห็นของผูบริหาร
ระดับกลางและผูปฏิบัติงานการเงินที่มีตอการบริหารงบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัย 
รามคําแหง  พบวา  บุคลากรมหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นตอการบริหารงบประมาณแผนดิน 
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยรวมทุกดานและในแตละดานอยู ในระดับมาก   ยกเวน   
ดานการจัดซ้ือจัดจาง  ดานการเบิกจายและการเก็บรักษาเงิน   ดานการจัดทําบัญชี  อยูในระดับ 
ปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีตอการบริหารงบประมาณ
แผนดินโดย  รวมทุกดานและในแตละดานจําแนกตามสังกัด  พบวา  ดานการเบิกจายและ 
เก็บรักษาเงิน  ดานการจัดทําบัญชี  บุคลากรมหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  จําแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษาสูงสุด  พบวา  บุคลากรมหาวิทยาลัย 
มีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จําแนกตามประสบการณ 
ในตําแหนง  พบวา  โดยรวมทุกดานและดานการเบิกจายและเก็บรักษาเงิน  บุคลากรมหาวิทยาลัย 
มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วาทินี   ตันติวีระวงศ  (2546 : บทคัดยอ)  ศึกษาความรูและการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของผูบริหารและครูโรงเรียนในโครงการนํารอง 
การปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ  ผลงานวิจัยพบวา 

1) ความรูเกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ผูบริหารโรงเรียน
และครู มีความรูระดับปานกลางในภาพรวมทุกดาน  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  มีความรู
ระดับปานกลางในดานการวางแผนระดับกลยุทธระดับสถานศึกษา และดานการวางแผน 
งบประมาณระยะปานกลาง  แตมีความรูนอยในดานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  

2) การเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ของผูบริหารโรงเรียนและครู  จําแนกตามตําแหนงพบวา ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน  แตกตางกัน
อยางไมมีนัยทางสถิติที่ระดับ  .05  และเมื่อเปรียบเทยีบตามวุฒิการศึกษา  ผูที่มีวุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีหรือต่ํากวา  และผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวามีความรู 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

3) สภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน   
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทั้งดานการวางแผนกลยุทธ  
ระดับสถานศึกษา  ดานการวางแผนงบประมาณประมาณระยะปานกลาง  และดานการจัดทําแผน
แบบปฏิบัติการประจําปอยูในระดับมาก 

4) การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณ 
แบบมุงเนนผลงานตามขนาดโรงเรียน พบวา   ทั้งโดยภาพรวมและรายดานบริหารและครู 
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ในโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ มีการดําเนินงานเกี่ยวกับการวางแผน แบบมุงเนน
ผลงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05 

เชาว  วินิจฉัย  (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  การศึกษาความคิดเห็น 
ตอระบบการบริหารงานงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี  
ผลการวิจัย พบวา 

1) ความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารย  ที่มีตอระบบการบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาพรวมและรายดานเห็นวาเหมาะสมอยูใน 
ระดับมาก  เรียงลําดับจากนอยไปมากดังนี้   ดานบริหารงานการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
ดานการจัดซื้อจัดจาง  ดานการตรวจสอบภายใน  ดานการรายงานทางการเงิน และผลการดาํเนนิการ
ตนทุนกิจกรรม 

2) ความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารย  จําแนกตามตําแหนงภาพรวม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ยกเวนดานการบริหารสินทรัพยไมแตกตางกัน 

3) ความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารย   จําแนกตามประสบการณ 
ในการปฏิบัติงาน  ภาพรวมไมแตกตางกัน  ยกเวนดานการบริหารงานทางการเงินและการควบคุม
งบประมาณ 

4) ความเห็นของผูบริหารและครูอาจารย  จําแนกตามขนาดสถานศึกษาภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน 

คําถามปลายเปด  พบวา  ครูอาจารยรอยละ 20 ระบุวาขาดความรูเร่ืองการวางแผน
งบประมาณ  ขอเสนอแนะควรจัดอบรมใหความรูแกครูอาจารย  เร่ืองการวางแผนงบประมาณ 

ชูศักดิ์  นอยทา  (2547 : บทคัดยอ)   ศึกษาความรูความเขาใจและความตองการ 
ในการพัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหาร
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  ผลการศึกษาพบวา 

1) ผูบริหารมีความรูความเขาใจทางการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
โดยเฉลี่ยคอนขางต่ํา  และแนวโนมของการกระจายคอนขางมาก 

2) ผูบริหารมีความตองการในการพัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน 
ผลงาน  ภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยตองการพัฒนาดานความรูความเขาใจมากที่สุด  รองลงมา  
คือ  ดานทักษะพื้นฐานทางการบริหารงบประมาณ และท่ีนอยที่สุด คือ  ดานศักยภาพในการบริการ
งบประมาณ 

3) ผูบริหารสถานศึกษาที่มีเพศ  วุฒิการศึกษา  การอบรมและขนาดโรงเรียน 
ที่ตางกัน  มีความรูความเขาใจในการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานไมตางกัน 
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จันทนา   แหงตระกูล  (2548 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ความสัมพันธ 
ของระบบบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสมุทรปราการ  ผลการวิจัย พบวา 

1) ความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8 กลุมสาระ  
ครูหัวหนางานการเงิน  ตอการจัดการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสมุทรปราการ  ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  เรียงลําดับจากมาก 
ไปหานอย  ไดดังนี้  ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง   ดานการรายงานทางการเงินและ 
ผลการดําเนินงาน  ดานการบริหารงานการเงิน  และการควบคุมงบประมาณ  ดานการตรวจสอบ
ภายใน  ดานการวางแผนงบประมาณ  ดานการบริหารสินทรัพย   ดานการคํานวณตนทุนผลผลิต 

(1) ความคิดเห็นของผูบริหาร และครูหัวหนาแผนงาน  ครูหัวหนาสาระ 
การเรียนรู  8 กลุมสาระ  ครูหัวหนาการเงิน  จําแนกตามตําแหนงภาพรวมแตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ยกเวนดานการคํานวณตนทุนผลผลิต 

(2) ความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูหัวหนาแผนงาน  ครูหัวหนากลุม 
สาระการเรียนรู  8 กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงิน  จําแนกตามขนาดสถานศึกษา  ภาพรวม 
และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2) ความคิดเห็นของผูบริหาร และครูหัวหนาแผนงาน  ครูหัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรู  8 กลุมสาระ ครูหัวหนางานการเงิน ตอการจัดการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสมุทรปราการ  ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  เรียงลําดับ
จากนอยไปหามากดังนี้  การประเมินมาตรฐานการศึกษา  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  การพัฒนา 
มาตรฐานการศึกษา  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การผดุงระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

(1) ความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูหัวหนางานแผนงาน  ครูหัวหนากลุม
สาระการเรียนรู  8 กลุมสาระ  ครูหัวหนางานการเงิน  จําแนกตามตําแหนงภาพรวม  และรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(2) ความคิดเห็นของผูบริหาร และครูหัวหนางานแผนงาน  ครูหัวหนากลุม
สาระการเรียนรู  8 กลุมสาระ ครูหัวหนางานการเงิน  จําแนกตามขนาดสถานศึกษา  ภาพรวมและ
รายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(3) ความคิดเห็นของผูบริหาร และครูหัวหนางานแผนงาน  ครูหัวหนากลุม
สาระการเรียนรู  8 กลุมสาระ ครูหัวหนางานการเงิน ตอความสัมพันธของการจัดการบริหาร 
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งบประมาณแบบมุงเนนผลงานกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
จังหวัดสมุทรปราการ   ภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
มีความสัมพันธกัน ระดับมาก .868  ดานที่ความสัมพันธมากที่สุด คือ การจัดการบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 เชษฐา  ชาญพานิชย  (2548 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การศึกษาสภาพการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานโรงเรียนประถมศึกษา  ในอําเภอเมืองระยอง  สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาระยอง  เขต 1  ผลการวิจัย  พบวา 

1) สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานโรงเรียนประถมศึกษา 
ในเขตอําเภอเมืองระยอง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง  เขต 1  โดยรวมและรายดาน 
อยูในระดับปานกลาง   เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้  คือ  การคํานวณตนทุนกิจกรรม   
การบริหารสินทรัพยการวางแผนงบประมาณ  การตรวจสอบภายใน  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง  
การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน และการบริหารงบประมาณทางการเงินและการ
ควบคุมงบประมาณ 

2) สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานโรงเรียนประถมศึกษา 
ในเขตอําเภอเมืองระยอง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1  โดยรวมและรายดาน 
มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2.3.2  งานวิจยัตางประเทศ 
แมคกัฟฟ  (Mc Guffey.  1980 : 15)  ศึกษางานวิจัยเร่ือง การบริหารงานธุรการ 

ของสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกา แลวหาขอมูลจากผูปฏิบัติหนาที่งานธุรการ–การเงิน  เฉพาะ 
ระดับหัวหนางานในป ค.ศ. 1980  รายงานการวิจัยของเขาไดรับการตีพิมพโดยสมาคมการ
บริหารงานธุรการสถานศึกษาของสหรัฐอเมริกา และแคนาดา  ผลงานวิจัยที่สําคัญปรากฏดังนี้  

1) ผูบริหารงานธุรการใหความสําคัญกับงานการเงินในระดับสูงมากที่สุด  
โดยใหเหตุผลวาเปนงานที่ตองรับผิดชอบมากกวางานอื่นๆ 

2) ผูบริหารงานธุรการที่มีใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถ มักจะไดรับ
ความเชื่อถือในการบริหารงาน 

3) จากการวิจัยคร้ังนี้พบความจริงวา สภาพการบริหารงานธุรการมีความสลับ 
ซับซอน 

4) การมอบหมายหนาที่การงานแกบุคลากรแตละคนจําเปนตองดําเนินการ 
ฝกอบรมกอนมอบหมายตําแหนงหนาที่  โดยเนนการสรางทักษะในเรื่องการมอบหมายภารกิจ   
การสรางแรงจูงใจ  การติดตามและการควบคุมงาน  รวมทั้งการฝกอบรมใหมีความรอบรู  
ความชํานาญในดานระเบยีบงานธุรการโดยตรง 
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สมอล  (Small. 1980 : 4)  ไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการมีสวนรวม
ในดานงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา และความพึงพอใจในการทํางาน 
โดยมีเปาหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในดานงบประมาณกับความพึงพอใจ
ในการทํางาน  กลุมประชากรที่ทําการวิจัยในครั้งนี้  ประกอบไปดวยหัวหนาสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาในคุก คันทรี  (Cook Country)  รัฐอิลลินนอยสจํานวน  120 คน พบวา 

1) หัวหนาสถานศึกษาที่มีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ 
มีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาผูที่ไมมีสวนรวมในเรื่องงบประมาณ 

2) หัวหนาสถานศึกษาที่มีสวนรวมและไมมีสวนรวมในสวนงบประมาณ 
มีความพึงพอใจในการทํางาน และความตองการในการจัดการงบประมาณที่แตกตางกัน 

3) ผูบริหารมีความตองการที่จะมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณที่มากขึ้น 
4) ผูบริหารและผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน  เกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวัง

ของผูบริหารในการจัดทํางบประมาณ 
ฟอสเตอร  (Foster. 1990 : 229)  ทําการศึกษาเพื่อความสมดุลและเงินภาษี 

รายไดกลางของระบบการเงินโรงเรียนในโคโลราโด  ผลการพิจารณาจากระบบการเงิน 
ของโรงเรียนในชุมชนในโคโลราโด  ในป  1988  พบวา  ถาการปฏิบัติงานดานการเงินดีขึ้น   
ความสมดุลและเงินภาษีรายไดกลางสามารถสนับสนุนการศึกษาของประชาชนได  โดยมี 
วัตถุประสงคของการวิจัย  เพื่อศึกษาวาในป  1988  ฐานะของระบบการเงินการคลังของป  1988  
มีความสมดุลและเงินภาษีมีรายไดกลางมากกวาฐานของระบบการเงินของป 1973  โดยเปรียบเทียบ
ระบบการเงิน  ตั้งแตป 1973  จนถึงป  1989  ซ่ึงเปนปแรกที่แสดงการปฏิบัติการเงินในระบบใหม  
กลุมประชากรในครั้งนี้ ประกอบไปดวยฝายการเงินโรงเรียนจํานวน 176  โรงเรียนในรัฐโคโลราโด 
ผลการวิจัย  พบวา 

1) การปฏิบัติงานการเงิน   มีความสมดุลของการกระจายรายไดที่มีความ 
เทาเทียมกัน  ที่สําคัญรายไดของนักเรียนในโรงเรียนมีรายไดอยางตอเนื่องตลอดป 

2) การกระจายการเงิน  ไมสมดุลกับภาษีเงินรายไดกลางที่กระจายในทองถ่ิน 
ถึงโรงเรียนตลอดป 

3) การปฏิบัติดานการเงินไมปรับกระจายใหดีขึ้น   รวมถึงกองทุนรายได 
ของโรงเรียนตลอดป 

4) การปฏิบัติงานการเงินแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับการกระจาย
เงินภาษีรายไดกลางของโรงเรียน 
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2.4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 จากการศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานแบบมุงเนนผลงาน   
ผูวิจัยสามารถสรุปกรอบแนวคิด  ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ซ่ึงคํานึงถึงความสําคัญ
ของงานตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร   การดํา เนินการเกี่ ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
ดานงบประมาณ  เพื่อสนับสนุนงานดานอื่นๆ  ของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
เปนประโยชนแกสถานศึกษามากที่สุด   (ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ.  2544 : 45 - 52)    จํานวน  
 7    ดาน ไดแก  การวางแผนงบประมาณ การคํานวณตนทุนผลผลิต การจัดระบบจัดซื้อจัดจาง   
การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ   การบริหารสินทรัพย   การรายงานทางการเงินและ
ผลการดําเนินงาน   และการตรวจสอบภายใน   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

2.4.1 การวางแผนงบประมาณ  หมายถึง  การดําเนินการวางแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ
ของสถานศึกษา   โดยพิจารณาทบทวนบทบาท   ภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบใหชัดเจน   
เพื่อกําหนดโครงสราง  แผนงาน/โครงการ  อันสอดคลองกับการจัดสรรงบประมาณรายจาย 
ประจําป  รวมทั้งมีการวางแผนงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง  และการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป 

2.4.2 การคํานวณตนทุนผลผลิต หมายถึง  การคิดคํานวณตนทุนหรือคาใชจายแตละ 
กิจกรรมตามงาน/โครงการที่วางไว  ทั้งตนทุนทางตรง และตนทุนทางออม ที่มีในแผนกลยุทธ 
หรือบริการอื่นๆ ที่เปนประโยชนสูงสุดตอผลผลิตและผลลัพธ 

2.4.3 การจัดระบบการจัดซ้ือจัดจาง  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจางพัสดุทุกชนิดใหมี 
ประสิทธิภาพ  โปรงใส  สามารถตรวจสอบได  ครอบคลุมองคประกอบสําคัญของการจัดซื้อจัดจาง   
โดยการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ ใหเปนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรี 

2.4.4 การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  หมายถึง  ขั้นตอนการจัดทํา
บัญชีรายรับ – รายจายตามประเภทของเงินทั้งเงินนอกงบประมาณ  เงินงบประมาณ และเงินรายรับ
อ่ืนๆ  เพื่อควบคุมงบประมาณของสถานศึกษาใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย  เกิดประสิทธิภาพ  

2.4.5 การบริหารสินทรัพย   หมายถึง  การจัดหาและใชประโยชนจากสินทรัพย 
ใหเกิดประโยชนอยางคุมคา  รวมทั้งการลดตนทุนคาใชจายโดยรวม   การสํารวจสถานะ 
ของสินทรัพยที่มีอยู และการลดความตองการของสินทรัพยใหมท่ีไมจําเปนตองผานระบบ 
การวางแผนที่เปนระบบ  โดยตองการมีการจัดทําขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา  วางแผน 
การบริหารสินทรัพย  และจัดทําระเบียบ  จัดทําระเบียบและขั้นตอนภายในสถานศึกษาที่สนับสนุน
ใหเกิดการใชสินทรัพยอยางคุมคา  ปองกันมิใหสูญหาย  เสียหาย  หรือผิดประเภท  ตลอดจนดูแล
ซอมบํารุงใหใชงานไดอยางสมบูรณอยูเสมอ 
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2.4.6 การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน  หมายถึง  การประชาสัมพันธ 
งาน/โครงการ  ที่สถานศึกษาไดดําเนินการไปแลววาประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด  มีปญหา
อุปสรรค  และมีแนวทางแกปญหาอยางไร   เพื่อใหประชาชนและผู รับบริการไดรับทราบ 
ความกาวหนาของสถานศึกษา  มีการกําหนดตัวช้ีวัดกรอบและโครงสรางการประเมินและ 
รายงานผล  มีระยะเวลาในการตรวจสอบที่แนนอน และขอมูลท่ีรายงานจะตองแสดงความสัมพันธ
ระหวางงบประมาณกับผลงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนการวิเคราะหความคุมคาของการดําเนินงาน 

2.4.7 การตรวจสอบภายใน หมายถึง  การสอบทานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
ดานการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ  การจัดการศึกษาพรอมทั้งใหคําปรึกษาแนะนํา 
ถึงการจัดการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพและประหยัด 

 
  

 


