
 
 
 

 
4.1  งบประมาณของรัฐ 
 สํานักงบประมาณไดจัดทําแผนแมบทดานการงบประมาณระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 
2540 – 2544) สาระสําคัญประการหนึ่ง คือ มุงปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ โดยการจัดทํา
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance – Based Budgeting : PBB) เพ่ือจัดสรร
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คลองตัว และสามารถตรวจสอบไดในการ
ดําเนินการดังกลาวไดกําหนดหนวยงานนํารอง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเปน 1 ใน 7 หนวยงาน
นํารองที่ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2542  ไดมีการลงนาม
ในบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงบประมาณและกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษา
และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กําหนดขอตกลงในการดําเนินงานตาม
โครงการนํารอง โครงการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณดานการศึกษาเปนระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานเพื่อ (สํานักงบประมาณ, 2542 : 37 – 38. อางถึง ใน สมเกียรติ  
พ่ึงคุณไตรรัตน, 2548) 
 1)  ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อนําไปสูการเพ่ิมผลตอบแทนในการใชจาย 
 2)  เพ่ิมบทบาทและการกระจายอํานาจไปยังผูบริหารหนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาเพ่ือใหสามารถรับผิดชอบในการจัดบริหารการศึกษาไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 3)  พัฒนารูปแบบในการจัดงบประมาณดานการศึกษาที่เหมาะสม โดยมุงเนนเรื่อง
ประสิทธิผลในการใชจาย ใหตรงตามวัตถุประสงคของรัฐบาล 
 เพ่ือใหการดําเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณสัมฤทธิ์ผลตาม
เจตนารมณของการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ในการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงไดจัดทําแผนนํารองการจัดการงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมความพรอมแกหนวยงานในสังกัด ตามมาตรฐานการ
จัดการทางการเงิน 7 ดาน ศึกษารูปแบบการจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานที่จะนําไปใช
ในพ้ืนที่นํารองทดลองใชรูปแบบการจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน และเพ่ือขยายผล

 
บทที่ 4 

งบประมาณดานการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ 



 ระยะแรก  เปนการเตรียมความพรอมใหกับหนวยงาน เพ่ือใหมีลักษณะเปนไปตาม
มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน ซึ่งไดแก  การออกแบบและพัฒนาระบบตาง ๆ 
 ระยะที่สอง  เปนการนําเอาระบบและรูปแบบการจัดการงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานไปทดลองใชในเขตพ้ืนที่ และโรงเรียนกลุมตัวอยาง ซึ่งจะทดลองในโรงเรียนที่มีขนาด
ตางกัน ตั้งอยูในพื้นที่ตางกัน ทรัพยากรตางกัน และอัตราสวนครูตอนักเรียนตางกัน 
 ระยะที่สาม  เปนการขยายผลการทดลองใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
 
หลักการและแนวคิดของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
 1.  ประเภทของระบบงบประมาณ 
 ระบบงบประมาณที่ประเทศตาง ๆ ใชกันอยูในขณะนี้มีมากมายหลายประเภท 
งบประมาณแตละประเภทจะมีลักษณะการใชและการดําเนินการที่แตกตางกัน มีขอดีขอเสียที่
แตกตางกันดวย งบประมาณแตละประเภทจะเหมาะสมกับประเทศใดประเทศหน่ึงน้ัน จะตอง
ขึ้นอยู กับปจจัยหลายดานดวยกัน  ระบบงบประมาณที่นํามาใชตั้งแตเริ่มมีการจัดทํา
งบประมาณจนถึงปจจุบัน อาจจําแนกไดเปน 4 ประเภท สรุปไดดังนี้ (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 
2544: 8 – 10, สมศักด์ิ คงเที่ยง, 2541: 20 – 24) 
  1.1  งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item Budget) 
  เปนระบบงบประมาณที่ เกาแกที่สุด และใช กันอยางแพรหลาย ระบบ
งบประมาณดังกลาวเนนสิ่งที่จะใชจายมากกวาเนนงานที่ประสงคจะทํา กลาวคือ แสดงหมวด
คาใชจายที่จําเปนในการดําเนินงานของสวนราชการตาง ๆ เชน หมวดเงินเดือน หมวดคาจาง
ประจํา หมวดคาตอบแทน หมวดคาวัสดุ และหมวดคาครุภัณฑ เปนตน การจัดทํางบประมาณ
ประจําปก็ยึดจํานวนและรายละเอียดของงบประมาณปที่ผานมาเปนพ้ืนฐานในการประมาณ
คาใชจายสําหรับปตอไป สวนใหญผูจัดทํางบประมาณตางก็มุงหวังที่จะไดรับงบประมาณ
เพ่ิมขึ้นทุกป จึงพยายามประมาณการคาใชจายใหสูงขึ้นกวาปกอนเสมอ ทําใหยอดงบประมาณ
ในแตละปขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว นอกจากน้ีการจัดทํางบประมาณตามระบบนี้จะไมสามารถ
ทราบไดวา ในรายจายตาง ๆ นั้น จะอํานวยใหเกิดผลงานอะไรและเพียงใดบาง 
  ลักษณะสําคัญของระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ คือ  
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  1)  มุงเนนในเรื่องการควบคุมและตรวจสอบปจจัยนําเขา (Input) ใหเปนไป
ตามที่กําหนด (Control Orientation) 
  2)  จําแนกคาใชจายตามหมวดคาใชจายและรายการใชจายในการขอ
งบประมาณตามรายการที่กําหนดไว จะใชงบประมาณผิดหมวดหรือตางไปจากรายการที่
กําหนดไมได 
  3) ระบบงบประมาณนี้ จะเปนความสําเร็จหรือลมเหลวของงบประมาณจาก
ความสามารถที่จะไดรับใหหมดไป ไมไดใหความสําคัญกับประสิทธิภาพการบริหารและผลงาน
ที่เกิดจากการใชงบประมาณ 
  ในชวงกอนป พ.ศ. 2525 ระบบงบประมาณของไทยเปนระบบงบประมาณ
แบบแสดงรายการ ซึ่งการจัดทํางบประมาณในระบบดังกลาวไมสามารถแสดงถึงผลสําเร็จของ
งานได อีกทั้งมีความไมเชื่อมโยงกับแผนงาน โครงการตาง ๆ ของรัฐบาล และเนนประเภท
รายจายเปนสําคัญและมีการควบคุมในรายละเอียดของการใชจายมาก สงผลใหผูบริหารทุก
ระดับไมมีความคลองตัวในการบริหารงาน ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงไมสามารถใชงบประมาณเปน
เคร่ืองมือในการบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานตามนโยบายที่กําหนดได (สํานักงาน ก.พ. , 
2546: 11) 
  1.2  งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budgeting System)  
  เปนระบบที่นํามาใชเพ่ือที่จะแกไขจุดออนของระบบงบประมาณแบบแสดง
รายการคือ เปนการจัดเตรียมงบประมาณแบบปฏิบัติการท่ีมุงแสดงผลไดของการดําเนิน
โปรแกรมดานตาง ๆ แทนที่จะแสดงรายการใชจายเปนหมวดตาง ๆ ตามแบบแสดงรายการ
เพียงอยางเดียว 
  ลักษณะสําคัญของระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน คือ 
  1)  จําแนกงบประมาณตามลักษณะงาน (Functional Classification) หรือ
วัตถุประสงคของงาน (Objective Classification) เชน จําแนกงบประมาณเปนดานเศรษฐกิจ 
ดานการศึกษา ดานสาธารณสขุ ฯลฯ 
  2)  มีการวัดประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (เปรียบเทียบ Output กับ Input) 
เพ่ือหาวิถีทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน (Output) จะเปนตัวชี้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  3)  กําหนดมาตรการในการวัดงาน (Work Measurement) และมีระบบบัญชี
แสดงราคาตอหนวย (Cost Accounting System) สําหรับคํานวณคาใชจายของงานตาง ๆ  
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  1.3  งบประมาณแบบแสดงการวางแผน การกําหนดโครงการ และระบบ
งบประมาณ (Planning Programming and Budgeting System) หรือ PPBS 
  ระบบงบประมาณแบบนี้บางทีเรียกวา งบประมาณแบบแสดงแผนงาน เปน
ระบบงบประมาณที่นํามาใชเพ่ือแกไขจุดออนของระบบงบประมาณแบบแสดงรายการและแบบ
แสดงผลงาน กลาวคือพยายามที่จะเชื่อมโยงงบประมาณประจําปเขากับวัตถุประสงคของ
รัฐบาลตามที่ไดกําหนดไวในแผนระยะยาวของประเทศ 
  ลักษณะสําคัญของระบบงบประมาณแบบ PPBS คือ 
  1)  มุงความสนใจในเรื่องกําหนดโครงการ (Program) ตามวัตถุประสงคอัน
เปนพ้ืนฐานของรัฐบาล โครงการอาจจะไดจากการดําเนินงานของสวนราชการตาง ๆ ซึ่งไมได
คํานึงถึงขอบเขตความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ 
  2)  พิจารณาถึงคาใชจายในอนาคต 
  3)  พิจารณาถึงคาใชจายทุกชนิด ทั้งคาใชจายโดยตรง คาใชจายประเภททุน 
และที่ไมใชประเภททุน รวมทั้งคาใชจายที่เก่ียวของดวย 
  4)  การวิเคราะหอยางมีระบบ เพ่ือจะหาทางเลือกที่จะดําเนินงานลักษณะขอน้ี
เปนสาระสําคัญของระบบ PPBS ซึ่งเก่ียวกับเรื่อง 
  -  การแสดงวัตถุประสงคหรือเจตจํานงของรัฐบาล 
  -  การแสดงทางเลือกดําเนินการตาง ๆ ที่จะใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยาง
ชัดเจนและอยางเปนธรรม 
  -  ประมาณคาใชจายทั้งหมดที่เก่ียวของของทางเลือกดําเนินการแตละอัน 
  -  ประมาณผลอันพึงประสงคจะไดรับจากทางเลือกดําเนินการน้ัน ๆ 
  -  การเสนอคาใชจายและผลอันพึงจะไดรับ  เพ่ือเปรียบเทียบระหวางทางเลือก
ดําเนินการนั้น ๆ พรอมดวยสมมติฐานดําเนินการอยูไมมีความเหมาะสมที่จะดําเนินการตอไป 
ควรยุบหรือเลิกโครงการ นอกจากน้ี ยังทําใหสามารถมองการใชจายงบประมาณวาได
ดําเนินการหนักทางดานใด อยางไร ควรโยกยายหรือสับเปลี่ยนอยางไร  เพ่ือใหสอดคลองกับ
ภาวะทางเศรษฐกิจ สถานการณ และนโยบายของรัฐบาลไดรวดเร็วขึ้น ทําใหสวนราชการ   
ตาง ๆ นําเงินงบประมาณไปใชจายไดคลองตัวขึ้น เพราะสํานักงบประมาณจะพิจารณาใน
ลักษณะผลงานมากกวาเร่ืองการจัดซ้ือจัดหา เปนตน 
  1.4  งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance – based Budgeting: 
PBB) 
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เปนระบบงบประมาณที่แสดงความเช่ือมโยงระหวางทรัพยากรท่ีใชไปกับผล 
(Results) ที่จะไดรับจากโครงการ  
  ประเทศไทยในชวงกอนป พ.ศ. 2525 ไดใชระบบงบประมาณแบบแสดง
รายการ ตั้งแตป พ.ศ. 2525 จนถึงปงบประมาณ 2546 ใชระบบงบประมาณแบบแผนงานและ
ในปงบประมาณ 2547 เปนตนไป จะนําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาใชอยางเต็ม
รูปแบบ 
 2. ความเปนมาในการนําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาใช 
 จากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2540  สงผลกระทบตอ
การดํารงชีวิตของคนไทยอยางรุนแรงและยังมีผลกระทบถึงการทํางานของภาครัฐอยางชัดเจน 
สวนราชการจึงตองมีการปรับตัวใหม ปรับเปลี่ยนแนวคิด ปรับเปลี่ยนแนวการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหมีผลงานที่เปนรูปธรรม คุมคากับงบประมาณ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบบริหารภาครัฐไปสู  “รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม” รัฐบาลจึงได
กําหนดมาตรการปรับภาคราชการในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให
สวนราชการมีภารกิจหลักที่ชัดเจน มีผลงานที่เปนรูปธรรมคุมคาเงินภาษี และเปนที่ยอมรับของ
ประชาชน โดยระยะสั้นใหทุกสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือสนองวัตถุประสงค            
3 ประการ คือ (กรมสามัญศึกษา, 2545ข: 1) 
 1)  ทบทวนบทบาท ภารกิจ และลดการตัดทอนยกเลิกภารกิจที่ซ้ําซอน และไมมี
ความจําเปนที่สวนราชการตองดําเนินการเอง หรือเห็นควรใหภาคเอกชน องคกรเอกชน 
หนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปดําเนินการเอง 
 2)  ปรับปรุงรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของสวนราชการ โดยกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดผลงานดานตาง ๆ อยางชัดเจน และเปน
รูปธรรม 
 3)  ลดตนทุนคาใชจายในการดําเนินงานของสวนราชการที่เปนผลมาจากขอ 1-2 
โดยแสดงถึงจํานวนเงินงบประมาณที่ประหยัดไดทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 ผลที่คาดวาจะไดรับคือ สวนราชการมีภารกิจหลักที่ชัดเจน มีผลงานที่เปนรูปธรรมที่
คุมคากับเงินภาษี และเปนที่ยอมรับของประชาชน 
 สําหรับแผนระยะยาว คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่  11  พฤษภาคม  2542  
เห็นชอบกับแผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ โดยแผนดังกลาวเปนแผนปฏิรูปภาครัฐใน  
องครวมโดยยึดผลลัพธ (Outcome) มีการวัดผลการดําเนินงานและคาใชจายที่เปนรูปธรรม 
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 1)  แผนปรับบทบาท ภารกิจ และวิธีการบริหารภาครัฐ 
 2)  แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงิน และการพัสดุ 
 3)  แผนการปรับเปลี่ยนการบริหารงานบุคคล 
 4)  แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย 
 5)  แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารภาครัฐ 
 ในสวนของแผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณและการพัสดุ ไดมีการกําหนดให
ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเปนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน สํานักงบประมาณจึงไดมี  
การจัดทําแผนแมบทดานการงบประมาณระยะ 5 ป (พ.ศ. 2540-2544) สาระสําคัญประการ
หน่ึงคือมุงปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ โดยการจัดทํางบประมาณที่มุงเนนผลงาน 
(Performance Based Budgeting: PBB) เพ่ือใหสามารถจัดสรรทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลคลองตัว และสามารถตรวจสอบได ในการดําเนินการดังกลาวไดมี
การกําหนดหนวยงานนํารองขึ้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเปน 1 ใน 7 ของหนวยงานนํารองที่ใช
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ในสวน
ของกรมสามัญศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติเดิม)  เปน
หนวยงานนํารองในนามของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดทําเปนโครงการนํารองในระดับ
โรงเรียน และขยายผลใหครอบคลุมโรงเรียนในสังกัดตอไป 
 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน เปนระบบงบประมาณที่ใหความสําคัญกับการ
กําหนดพันธกิจ (Mission) ขององคกร เปาหมาย วัตถุประสงค กลยุทธ แผนงาน งาน/โครงการ 
อยางเปนระบบ มีการติดตามผลอยางสมํ่าเสมอเพื่อวัดผลสําเร็จของงาน เปนระบบที่เชื่อมโยง
การบริหารจัดการทรัพยากร การเงินและพัสดุ ที่สะทอนใหเห็นถึงผลสําเร็จของงาน หรือ   
พันธกิจ การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานจะเนนในเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การดําเนินงาน ซึ่งประสิทธิภาพนั้นจะตองไดผลผลิตที่มากที่สุดโดยใชทรัพยากรนอยที่สุด สวน
ประสิทธิผลนั้นมุงเนนวาจะไดผลตามที่ตองการซึ่งกําหนดไวในนโยบายและจุดมุงหมายของ
หนวยงาน (สํานักงาน ก.พ. , 2546: 14-15) 
 การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานจึงเปนระบบที่จะทําใหรัฐบาลม่ันใจไดวา 
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 1)  ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ และผลผลิตสอดคลองกับเปาหมาย
และนโยบายของรัฐบาล 
 2)  ผลผลิตที่ตองการมีปริมาณ ราคา และคุณภาพเหมาะสมสอดคลองกัน 
 3)  ประชาชนจะไดรับผลประโยชนภายในเวลาที่กําหนด 
 (สมเกียรติ  พ่ึงคุณไตรรัตน , 2548: 12-18) 
 3.  หลักการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
 การจัดทํางบประมาณท่ีมุงเนนผลงาน มีหลักการสําคัญดังน้ี  (กรมสามัญศึกษา, 
2545ค: 3-4) 
 1)  ใหความสําคัญกับผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ของการดําเนินการ 
ซึ่งรวมเรียกวา ผลงาน (Performance) หรือผลสําเร็จ (Result) ตลอดจนความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ การเสร็จทันเวลา ตนทุนตอหนวย และประสิทธิผล โดยปรับเปลี่ยนงบประมาณ
จากแผนงานที่ไมกอใหเกิดผลลัพธไปสูแผนงานที่กอใหเกิดผลลัพธ โดยมุงเนนผลผลิตมากกวา
ทรัพยากรที่ใชไป 
 2)  ใชการวางแผนกลยุทธเปนเครื่องมือในการกําหนดผลผลิต ผลลัพธ และ
งบประมาณ  โดยใหมีการกําหนดทิศทางกลยุทธ 3 ปงบประมาณ ซึ่งแสดงถึงความพยายาม
เปลี่ยนวัฒนธรรมจากการทํางานตามขอบังคับเปนทําตามพันธกิจของหนวยงานที่เนนผลงาน 
 3)  ลดการควบคุมจากหนวยงานสวนกลาง ลดกระบวนการทํางานเพ่ือความ
คลองตัวในการบริหารงบประมาณ ตลอดจนลดขั้นตอนการอนุมัติเบิกจาย แตเพิ่มความ
รับผิดชอบตอผลผลิตและผลลัพธ โดยการมอบและกระจายอํานาจการจัดทําและบริหาร
งบประมาณใหแกหนวยปฏิบัติ (Budget devolution) 
 4)  จัดสรรงบประมาณเปนวงเงินรวม (Block grant) เพ่ือความยืดหยุนในการใช
งบประมาณ และถามีงบประมาณเหลือจากการดําเนินงานโครงการใด ๆ ก็สามารถนําไปใช
งาน/โครงการอ่ืนได 
 5)  เพ่ิมขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ (Expanding budget coverage) 
กลาวคือ การจัดทํางบประมาณจะรวมถึงกิจกรรมที่อยูนอกระบบงบประมาณดวย (Extra 
budgeting activities) เชน เงินกู เงินบริจาค เงินชวยเหลือสนับสนุนจากภายนอก 
 6)  คํานวณคาใชจายหรืองบประมาณจากผลผลิตหรือกิจกรรม 
 7)  กําหนดกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (Medium Term 
Expenditure Framework: MTEF) ชวงเวลา 3 ป และจัดทําเปนแผนหมุนเวียน (Rolling Plan) 
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 8)  ใชระบบบัญชีพึงรับจาย หรือเรียกวา บัญชีเกณฑคงคาง (Accrual basis) 
 9)  เนนการตรวจสอบควบคุมภายใน (Internal audit) 
 10)  การรายงานผลจะเชื่อมโยงระหวางผลการดําเนินงานกับนโยบาย เปาหมายของ
หนวยงานและรัฐบาล 
 การดําเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปนแนวทางที่ครบวงจร
ตั้งแตการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การจัดการที่เนนผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ 
(Outcomes) ของการดําเนินงาน โดยผลผลิตที่เกิดขึ้นจะตองมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ และ
ผลลัพธจะตองมีความสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของรัฐบาล โดยการใหอํานาจ
ผูบริหารของหนวยงานในการตัดสินใจและมีความยืดหยุนมากขึ้นในการจายงบประมาณ การ
จัดทํางบประมาณที่มุงเนนผลงานจะมุงเนนเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงาน ซึ่งประสิทธิภาพนั้นจะพิจารณาผลที่ไดรับจากการดําเนินงานเทียบกับทรัพยากร  
ที่ใชไป คือ การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพจะเปนการดําเนินงานที่ไดผลผลิตมากที่สุดโดยใช
ทรัพยากรนอยที่สุด สวนประสิทธิผลน้ันมุงเนนใหไดผลตามที่กําหนดไวในนโยบายและ
เปาหมายของหนวยงาน ซึ่งจะตองสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของรัฐบาล 
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 วัตถุประสงค 
 (เชิงนโยบายของรัฐบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
(ชัยสิทธิ์  เฉลมิมีประเสริฐ, 2544 : 17) 

ผลผลติ 
(Outputs) 

การวัดประสิทธิภาพ 
(ตนทุน) 

ทรัพยากรที่ใชไป 

การวัดประสิทธิผล 
(ปริมาณ คุณภาพ เวลา) 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ความตองการของ 
ประชาชน 

ทรัพยากรที่ใชไป 
เพ่ือการผลิตและบริการ 

สิ่งของและบรกิาร 
ที่จัดทําเพ่ือประชาชน 

ผลกระทบ (Impacts) ที่มี 
ตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 

ผลลัพธบั้นปลาย 

พันธกิจ 
(ของหนวยงานภาครัฐ) 
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เกณฑที่ใชวัดผลการดําเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานมักนิยมกําหนดเกณฑเพ่ือใชสําหรับการประเมิน
ความสําเร็จ  ดังนี้ 
 1)  ปริมาณของผลผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 
 2)  คุณภาพของผลผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 
 3)  ตนทุน ไดแก ตนทุนที่เปนจริง ตนทุนที่คาดหวัง ตนทุนเฉลี่ย (Average Costs) 
ตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal Costs) 
 4)  เวลา ผลผลิตผลลัพธตองเสร็จทันตามเวลาที่กําหนดไว ไมเชนนั้นผลที่ไดจะไม
เกิดประโยชน 
 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมีองคประกอบในกระบวนการจัดทํางบประมาณ
ที่ไมแตกตางไปจากระบบงบประมาณแบบแสดงการวางแผนการกําหนดโครงการและระบบ
งบประมาณ (PPBS) กลาวคือ ประกอบดวยกระบวนการ การจัดทํางบประมาณ การบริหาร
งบประมาณ และการติดตามประเมินผล โดยสํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณแบบ 
วงเงินรวมหรือเปนกอน (Block Grant) ใหกับหนวยงานของรัฐภายใตเง่ือนไข คือ หนวยงาน
ภาครัฐจะตองมีมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน (Hurdle) คือ (สํานักงบประมาณ, 
2542: 44) 
 1.  การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) 
 2.  การคํานวณตนทุนกิจกรรม  (Activity – based Costing) 
 3.  การจัดระบบการจัดซ้ือจัดจาง (Procurement Management) 
 4.  การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial Management 
and Budget Control) 
 5.  การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน(Financial and Performance 
Reporting) 
 6.  การบริหารสินทรัพย (Asset Management) 
 7.  การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
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กระบวนการงบประมาณ มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน 

การติดตามประเมินผล 

การตรวจสอบภายใน 
(Hurdle  ที่ 7) 

การรายงานทางการเงินและ 
ผลการดําเนินงาน 

(Hurdle  ที่ 6) 

การบริหารงบประมาณ 

การบริหารสินทรัพย 
(Hurdle  ที่ 5) 

การจัดระบบการจัดซ้ือจัดจาง 
(Hurdle  ที่ 3) 

การจัดทํางบประมาณ 

การคํานวณตนทุนกิจกรรม 
(Hurdle  ที่ 2) 

การวางแผนงบประมาณ 
(Hurdle  ที่ 1) 

 

การบริหารทางการเงินและ 
การควบคุมงบประมาณ 

(Hurdle  ที่ 4) 

ความเชื่อมโยงกระบวนการงบประมาณและมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 
(กรมสามัญศึกษา, 2544 : 10) 
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 จะเห็นไดวา ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปนการจัดทํางบประมาณโดยใช
ผลงาน (Performance) ตามพันธกิจของหนวยงานเปนตัวตั้งในการคิดงบประมาณ ดังนั้น 
หัวใจของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานจึงเปนการเชื่อมโยงทรัพยากรตาง ๆ ที่ใชหรือ
ลงทุนไปกับผลงานอยางชัดเจน เปนการใชทรัพยากรในการสรางผลงานท่ีแทจริงของ
หนวยงาน ซึ่งจะเปนระบบงบประมาณที่กอใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดย
หนวยงานจะตองดําเนินการเพ่ือใหผานขอกําหนดตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน 
(Hurdle) ซึ่งเปนมาตรการที่สํานักงบประมาณกําหนดขึ้นเพ่ือประกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการนํางบประมาณไปใชอยางไมมีประสิทธิภาพและไมมีประสิทธิผล 
 
การดําเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
 การดําเนินการจัดทําระบบงบประมาณแบบมุ งเนนผลงานให เปนไปอยาง             
มีประสิทธิภาพน้ัน หนวยงานทุกระดับตองมีความพรอม โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานในโรงเรียนซึ่งเปนหนวยงานปฏิบัติ  เพ่ือใหไดผลผลิต ผลลัพธ 
ตามที่ไดกําหนดเอาไวนั้น หนวยงานที่มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแล จะตอง
สรางความรู ความเขาใจ และแนวปฏิบัติที่ถูกตองใหแกผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารย และ
บุคลากรในโรงเรียนที่ชัดเจน เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน จะตองมีกลไกขับเคลื่อนไปในทิศทางที่
ถูกตอง โดยอาศัยแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน หรือ        
ที่เรียกวา “7 Hurdle” ซึ่งเปนเง่ือนไขที่สํานักงบประมาณกําหนดใหหนวยงานนํารองจะตอง
ดําเนินการตามมาตรการดังกลาว ดังนี้ 
 1.  การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) 
 การวางแผน คือ กระบวนการในการคิดลวงหนาเพ่ือควบคุมการกระทําหรือการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามสิ่งตาง ๆ ที่คิดไว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ก: 1) ซึ่งการวางแผน
และการจัดทํางบประมาณ คือ ความสัมพันธระหวางการจัดทํางบประมาณและขบวนการ
วางแผนกลยุทธ (ปนัดดา อินทรพรหม, 2539: 19) การวางแผนงบประมาณเปนการสรางระบบ
ที่จะกอใหเกิดความม่ันใจวาทรัพยากรท่ีจัดสรรใหกับกิจกรรมที่สําคัญ มีความครอบคลุมและ
ครบถวน มีการวางแผนไวลวงหนา โดยปกติเปนระยะ 3 ป มีเกณฑที่เหมาะสมสําหรับใชใน
การจัดสรรงบประมาณ ซึ่งมีกระบวนการที่เปนระบบ มีรายละเอียดคําของงบประมาณที่มี
เหตุผล มีระบบจัดลําดับความสําคัญ มีการจัดสรรลงถึงหนวยปฏิบัติอยางมีหลักเกณฑและ
สอดคลองกับแผนการดําเนินงาน มีรายละเอียดเพียงพอสําหรับการควบคุม มีการจัดทําขอมูล
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 ดังน้ัน  การวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จึงมีองคประกอบดังน้ี (กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน, 2544: 9-10) 
 1)  การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) เปนการวางแผนที่คํานึงถึงศักยภาพ
และผลกระทบของสภาพแวดลอมภายในที่มีตอหนวยงานและสถานศึกษา โดยการวิเคราะหวา 
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) คืออะไร และภายใตสภาพแวดลอมภายนอกมีสิ่ง
ใดที่เปนโอกาส (Opportunities)  สิ่งใดที่เปนภาวะคุกคาม หรืออุปสรรค (Threats) ซึ่งเรียกการ
วิเคราะหนี้วา เปนการวิเคราะหทางกลยุทธ โดยพิจารณาสถานะของการดําเนินงานในระดับ
ของการอยูรอดขององคการ ไมใชการวิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจโดยทั่วไป โดยสวนใหญแลว
มักจะเรียกการวิเคราะหนี้วา SWOT Analysis โดยนําผลการวิเคราะหมาเปนกรอบความคิดใน
การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) เปาประสงค กลยุทธ รวมทั้งผลผลิต (Out-    
-put) และผลลัพธ (Outcome)  ของหนวยงานและสถานศึกษา และมีการกําหนดตัวชี้วัด
ผลสําเร็จของงาน (Key Performance Indicator) 
 2)  การจัดทําประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (Medium Term 
Expenditure Framework: MTEF) เปนการประมาณการคาใชจายของงาน โครงการที่คาดวา
จะดําเนินการตอเน่ืองจากปที่ขอตั้งงบประมาณลวงหนาไปอีก 3 ป จากปที่ขอตั้งงบประมาณ 
เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนกลยุทธที่หนวยงานและสถานศึกษาจัดทําเสนอ เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
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 3)  การจัดทําแผนการปฏิบัติการประจําป (Operational Planning) หลังจากที่
หนวยงานและสถานศึกษาไดรับแจงจํานวนงบประมาณที่จะไดรับซึ่งสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ที่เสนอแลว หนวยงานและสถานศึกษาจะตองจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งเปนการแปลง
แผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติจริง 

กรมสามัญศึกษา (2545ค: 6) ไดใหความหมายของการวางแผนกลยุทธ ไววา  
 1)  การวางแผนกลยุทธเปนเครื่องมือการบริหารจัดการชนิดหน่ึงที่ชวยใหองคกร
ปฏิบัติงานไดดีขึ้น ในการทุมพลังเพ่ือใหม่ันใจวาสมาชิกขององคกรกําลังทํางานเพ่ือมุงไปสู
เปาประสงคเดียวกัน  และชวยใหประเมินและปรับทิศทางขององคกรเพ่ือตอบสนอง
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
 2)  การวางแผนกลยุทธเปนความพยายามอยางมีระเบียบแบบแผน เพ่ือใหเกิดการ
ตัดสินใจ และการปฏิบัติในเรื่องที่เปนความสําคัญพ้ืนฐานเพ่ือวางรูปแบบ 
 3)  การวางแผนกลยุทธ คือ กระบวนการของการนําทางการเปลี่ยนแปลงภายใน 
เพ่ือใหองคกรซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสังคมปรับสภาพไดอยางมีประสิทธิผล 
 4)  การวางแผนกลยุทธ คือ กระบวนการที่เปนระบบในการคาดการณและสราง
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสภาพแวดลอม เพ่ือนําไปสูการสรางสรรคอนาคตท่ีพึงปรารถนาของ
องคกร 
 องคประกอบที่ เปนลักษณะสําคัญซึ่ ง เปนจุดเนนจากการวางแผนกลยุทธ  
ประกอบดวย 
 1)  มุงอนาคต  การวางแผนกลยุทธเปนแผนที่มุงความสําเร็จในอนาคต โดยการ
กําหนดสภาพการณที่พึงประสงคไวลวงหนาและพยายามเปลี่ยนแปลงปจจัยตาง ๆ ใหสอดรับ
กับทิศทางที่กําหนดไว 
 2)  เนนจุดมุงหมายรวมขององคกร เพ่ือใหบรรลุตามทิศทางอนาคตท่ีกําหนดไว การ
วางแผนกลยุทธตองมีการกําหนดเปาประสงคขององคกรที่ชัดเจน นําไปปฏิบัติไดในระยะเวลา
ที่กําหนด 
 3)  เนนกระบวนการ เปนกระบวนการดําเนินงานที่ตอเน่ืองเปนวงจรไมรูจบ จากการ
กําหนดพันธกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกําหนดกลยุทธการจัดทําแผนงาน โครงการ
การกําหนดกลยุทธไปปฏิบัติการควบคุมเชิงกลยุทธ การทบทวนและกําหนดกลยุทธใหม 
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 4)  เนนภาพรวม การวางแผนกลยุทธไมใชการพิจารณาวิเคราะห วางแผนเฉพาะ
ดาน เฉพาะสวนหรือบางแผนงาน โครงการ กิจกรรม แตมุงเนนระดับของการวิเคราะห 
สังเคราะหและขับเคลื่อนในระดับขององคกรโดยรวมทั้งระบบ 
 
 ขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียน 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน (ทําอะไร) เหตุผลและความสําคัญ (ทําเพื่ออะไร) 
1.  ตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทํา
แผนกลยุทธ ซึ่งควรจะเปนบุคคลที่มีความรู
ความเขาใจในระบบการวางแผนและระบบ
การจัดการศึกษา 

1.  เพ่ือใหมีบุคลากรหลักทีร่ับผิดชอบ
ประสานงาน วิเคราะหขอมูล ประมวลผล ยก
รางแผน 
 
2.  2.  ประชาสัมพันธ เผยแพรใหความรูแก

บุคลากรและผูที่เก่ียวของ 
เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความรู ความเขาใจ 

เห็นความจําเปนในการจัดทําแผนกลยุทธ 
3.  รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานจัดทําฐานขอมูล
และระบบสารสนเทศเกี่ยวกบัสภาพโรงเรียน 
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิ สังคม 
การศึกษา ในระดับภาคและชุมชนทองถิน่ 

3.  เพ่ือใหโรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศที่เปน
พ้ืนฐานในการวางแผนกลยทุธ 
 
 
4.  4.  ศึกษาสภาพขององคกรและจัดทํา

ภาพรวมของโรงเรียน (School Profile) 
เพ่ือสะทอนใหเห็นภาพรวมที่สําคัญของ

โรงเรียนในดานภูมิหลัง ความพรอม 
พัฒนาการการจัดการศึกษา ผล ผลสําเรจ็ที่
ผานมา สภาพแวดลอมและความตองการ
ของชุมชน และเพ่ือเปนขอมูลในการวเิคราะห
และประเมินสถานภาพของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
5.  

 
5.  วิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียน ทั้ง

สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอม
ภายใน 

เพ่ือใหทราบปจจัยที่เปนโอกาส / 
อุปสรรค จุดแข็ง / จุดออน ในการดําเนินการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 
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ขั้นตอนการดาํเนินงาน (ทําอะไร) เหตุผลและความสําคัญ (ทําเพื่ออะไร) 
6.  ประเมินสถานภาพของโรงเรียน โดยการ
ประเมินความรุนแรงของผลกระทบจาก
สิ่งแวดลอมและสมรรถนะของโรงเรียน 
 
7.  จัดวางทิศทางของโรงเรียน โดยการ
กําหนดวิสัยทศัน พันธกิจ และเปาประสงค
ของโรงเรียน 
8.  กําหนดกลยุทธ โดยสรางกลยุทธ
ทางเลือกในระดับโรงเรียน ระดับแผนงาน 
ระดับโครงการและจัดทํากรอบแผนกลยุทธ 
9.  ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุง แผนกล
ยุทธ 
10. เผยแพร ประชาสัมพันธแผนกลยทุธ 
 

6.  เพ่ือใหทราบสถานภาพปจจุบันของ
โรงเรียนวาสภาพและแนวโนมเปนอยางไร 
สภาพแวดลอมภายนอกและภายในที่มีสวน
เอ้ืออํานวยมากนอยเพียงใดหรือไม 
7.  เพ่ือกําหนดสภาพความสําเร็จของ
โรงเรียนผูรับประโยชนจากการดําเนินงาน
ของแนวทางที่โรงเรียนจะดําเนินการ 
8.  เพ่ือใหมีทางเลือกในการดําเนินงานที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพสนองตอทิศ
ทางการดําเนินงานของโรงเรียน 
9.  เพ่ือใหม่ันใจวาแผนกลยทุธเปนที่ยอมรับ
และนําไปปฏิบัติไดจริง 
10.  เพ่ือใหผูเก่ียวของตระหนักใหความ
รวมมือและมุงม่ันดําเนินการ 

 (กรมสามัญศึกษา, 2545: 24-25)   (สมเกียรติ  พ่ึงคุณไตรรัตน, 2548: 21-33) 
 
 2.  การคํานวณตนทุนกิจกรรม (Activity - Based Costing) 
 กลยุทธจะเปนการวางแผนที่คํานึงถึงศักยภาพขององคกรและผลกระทบของ
สภาพแวดลอมวา จุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) ขององคกรคืออะไร และ
ภายใตสภาพแวดลอมขององคกรมีสิ่งใดที่เปนโอกาส (Opportunity) หรืออุปสรรค (Threat) 
ของการดําเนินงาน ซึ่งเรียกการวิเคราะหนี้วา “SWOT Analysis” และเปนกรอบความคิดของ
การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission)  เปาประสงคขององคกร (Corporate  
Objective)  และ กลยุทธขององคกร ซึ่งจะทําใหเกิดผลผลิต (Output)  และผลลัพธ (Outcome) 
ขององคกร โดยแสดงผลผลิตเปนรายปในชวงระยะของแผน กรอบการจัดสรรงบประมาณ
ลวงหนาระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF) จะเปนการ
คาดคะเนวงเงินที่จะใชในแตละป ซึ่งจะประกอบดวยงบประมาณ 2 สวน คือ งบประมาณ
สําหรับรักษางานเดิม (งานประจํา) และงบประมาณสําหรับโครงการตามแผนกลยุทธ 

                                                                                                     ES 612 230 



 การวางแผนงบประมาณจึงเริ่มตนจากการทําแผนกลยุทธของหนวยงาน จะ
ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ผลผลิต กลยุทธ โครงสรางแผนงาน การวางแผน
งบประมาณจึงเปนการสรางระบบซึ่งใหความม่ันใจในความครอบคลุมของกระบวนการจัดสรร
ทรัพยากรใหกับกิจกรรมสําคัญอยางครบถวน ขอมูลที่ไดจากแผนกลยุทธนํามาจัดทําประมาณ
การรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 3 ป (Medium Term Expenditure Framework: MTEF) 
เปนการคาดคะเนวงเงินที่จะใชในแตละป โดยการวางแผนงบประมาณของงาน / โครงการ ตาม
แผนกลยุทธลวงหนาจากปปจจุบันไปอีก 3 ป ทั้งการประมาณการรายได ซึ่งงบประมาณจะมี
ประสิทธิภาพไดตามมาตรฐานหรือไมนั้น พิจารณาไดจาก (ศิริญญา แกวเงินลาด, 2546: 22) 
 1)  ขอมูลงบประมาณที่ครอบคลุม 
 2)  แผนงบประมาณระยะปานกลาง 
 3)  การจัดสรรงบประมาณมีความเหมาะสม 
 4)  มีรายละเอียดคําของบประมาณที่เหมาะสม 
 5)  การจัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรม 
 6)  ขอมูลที่ใชในการควบคุมมีความเพียงพอ 
 7)  มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน 
 8)  ความรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณ 
 9)  การบริหารจัดการเชิงรุก 
 การใชจายงบประมาณของประเทศที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนในชาตินั้น หนวยงานภาครัฐจําเปนตองดําเนินการในสิ่งที่เปนพันธกิจหลักของ
หนวยงาน เพ่ือสนองตอบตอเปาหมายขององคกรและเปาหมายในการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน 
ในการวางแผนงบประมาณ สิ่งที่จําเปนตองดําเนินการเปนสิ่งแรกก็คือการจัดทําแผนกลยุทธ 
เพ่ือนํากลยุทธไปใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว และจะตองบอกไดวา
ผลผลิตและผลลัพธจากการดําเนินงานคืออะไร จะใชสิ่งใดเปนตัวชี้วัดผลของการดําเนินงาน 
กลยุทธที่ไดจากการจัดทําแผนกลยุทธดังกลาว จะตองนํามาแปลงสูแผนงาน งาน/โครงการ 
ตามประเภทคาใชจายที่กําหนดและครอบคลุมทุกแหลงเงินงบประมาณ รวมถึงการประมาณ
การคาใชจายลวงหนาสําหรับการดําเนินงานอีก 3 ปงบประมาณ เพ่ือเปนการประกันไดวาหาก
สถานการณไมมีการเปลี่ยนแปลง หนวยงานจะสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเน่ือง และทํา
ใหบรรลุจุดมุงหมายตามที่ไดกําหนดไว 
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 3.  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง (Procurement Management) 
 กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง เปนสิ่งสําคัญอยางหน่ึงที่จะกอใหเกิดการประหยัดในการ
ใชจายเงินงบประมาณแผนดิน และจะมีผลกระทบโดยตรงตอตนทุนของผลผลิตหรือบริการ 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางที่ดี มีการแขงขันโดยเสรี โปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได จะชวย
ลดการสูญเสียเงินงบประมาณไดอยางมาก ดังนั้น หนวยงานภาครัฐจะตองจัดวางระบบการ
จัดซ้ือจัดจางที่ดี มีแผนในการจัดซ้ือที่จะบงบอกวาจะจัดซ้ือพัสดุชนิดไหน จํานวนเทาไร ใน
เวลาใด และจะจัดซ้ืออยางไร เพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานไดทันเวลา มี
ปริมาณ มีคุณภาพ และมีราคาที่เหมาะสม ในทํานองเดียวกันจะตองมีแผนในการจัดจางที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด (กรมสามัญศึกษา, 2544ก: 17) 
 เปาหมายของการบริหารงานพัสดุตามรูปแบบการบริหารภาครัฐแนวใหม คือ การ
บริหารงานจัดหาพัสดุใหไดของที่ถูกตอง ทั้งประเภท ชนิด จํานวน คุณภาพ และมีความตรงตอ
เวลาในราคาที่เหมาะสม บริหารงานพัสดุใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน มีการใชของ
อยางคุมคามีขั้นตอน ดังนี้ (สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย, 2543: 5-7) 
 1)  วางแผน โดยกําหนดจากความตองการที่แทจริง ทั้งประเภท ชนิด และจํานวน 
ใหสอดคลองกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งจะทําใหการซ้ือ การจัดหาพัสดุเปนไปอยาง
เหมาะสม การลงทุนของรัฐบาลเกิดความคุมคา การใชจายงบประมาณเปนไปอยางประหยัด 
กําหนดขั้นตอนในการดําเนินการเปนเครื่องมือที่ชวยในการเรงรัดการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 
เพ่ือใหสัมฤทธิ์ผลในระยะเวลาที่กําหนด 
 2)  การปฏิบัติตามแผน และควรตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบ 
 3)  การติดตามผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ ตามขั้นตอนการดําเนินการตาม
แผนงานวาเปนไปตามแผนหรือไม เกิดปญหาอะไรขึ้นบาง เพ่ือนําไปใชในการแกปญหาคร้ัง
ตอไป และจะชวยใหการตรวจสอบงาย มีการดําเนินการตามแผนที่โปรงใสถูกตองตามระเบียบ 
ประเมินผลเพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพ และประเมินผลที่เกิดขึ้นเพ่ือใหไดพัสดุที่มีคุณภาพดี
ไวใชในราชการ ราคาเหมาะสม ผูขายผูจางที่มีคุณภาพ การบริหารพัสดุไมใชเร่ืองของการ
จัดหาอยางเดียว จะมีเรื่องของการควบคุม การบํารุงรักษา และการจําหนายดวย 
 การปฏิรูประบบงบประมาณแบบใหม ซึ่งเนนผลผลิต/ผลลัพธ (Output / Outcome) 
การทําบัญชีคุมวัสดุ และบัญชีคุมครุภัณฑ แลวเก็บสถิติจากตัวเลขการใชจาย เพ่ือนํามา
วิเคราะหความคุมคา และเปรียบเทียบการใชจายระหวางหนวยงานที่ภารกิจเหมือนกันหรือ
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 กระบวนการจัดซ้ือจัดจางเปนสิ่งสําคัญย่ิงตอองคกร  การมีการจัดซ้ือหรือจัดจางที่ดี
และการบริหารจัดการใชพัสดุ ที่ดิน และสิ่งกอสรางอยางมืออาชีพ จึงเปนสิ่งจําเปนตอการ
บริหารของทุกองคกร (ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ, 2544: ก-1: สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 2545: 1-3)  และกระบวนการจัดซ้ือจัดจางยังเปนส่ิงสําคัญอยางหนึ่งที่กอให    
เกิดการประหยัดในการใชจายงบประมาณแผนดิน และจะมีผลกระทบโดยตรงตอตนทุนของ
การผลิต กระบวนการจัดซ้ือจัดจางที่ดี โปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได จะชวยลดการ
สูญเสียงบประมาณ ดังนั้น สวนราชการจะตองจัดระบบการจัดซ้ือจัดจางที่ดี มีแผนในการจัดซ้ือ
จัดจางที่จะบงบอกวาจะจัดซ้ือจัดจางทําพัสดุชนิดไหน จํานวนเทาไร ในเวลาใด และจะจัดซ้ือ
จัดจางอยางไร เพ่ือใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานไดทันเวลา มีปริมาณ คุณภาพ 
มีราคาที่เหมาะสมและสมประโยชนในการใชงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 
5-6) 
 กิจกรรมและกระบวนการในการจัดซ้ือจัดจางมีดังนี้ คือ 
 1.  การรับรูปญหา  คือ การรูถึงความตองการในการใชพัสดุ ผูมีหนาที่จัดซ้ือจัดหา
จะตองสามารถคาดคะเนความตองการของผูใชพัสดุกับความสัมพันธในการปฏิบัติงานจริงได  
เพ่ือเปนการลดปญหาพัสดุขาดมือ  ตองมีการจัดซ้ือในลักษณะฉุกเฉิน เรงดวน 
 2.  การวิเคราะหความตองการ  ผูจัดซ้ือหรือจัดหาตองสามารถวิเคราะหแผนงาน/
โครงการไดวาสิ่งที่ผูปฏิบัติงานตองการคืออะไร  ถาไมชัดเจน ฝายจัดซื้อจําเปนตอง
ประสานงานกับฝายที่มีความตองการ เพ่ือแกปญหาซื้อของมาแลวใชไมได ไมตรงตามความ
ตองการใชงานจริง 
 3.  การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ขึ้นอยูกับเหตุ 3 ประการ 
  3.1  ปริมาณที่ตองการใช  หากมีความตองการพัสดุจํานวนนอยก็อาจจัดซ้ือ
พัสดุที่เปนลักษณะมาตรฐาน สามารถจัดซ้ือไดทั่วไป แตหากตองการจัดซ้ือจํานวนมากก็
จะตองคํานึงถึงการประหยัดอันเกิดจากการผลิตขนาดใหญ (Economics of Scale) การกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะจึงมีความจําเปน 
  3.2  ราคาที่ตองการ การซื้อพัสดุในราคาสูงจะทําใหตนทุนของกิจกรรมใน   
แตละกิจกรรมสูง 

ES 612 233 



  3.3  ลักษณะการใชงาน  คุณลักษณะที่กําหนดตองเก่ียวพันกับหนาที่และ
ลักษณะการใชงานของพัสดุ 
 4.  การเลือกแหลงขาย ผูที่เสนอราคาต่ําสุดอาจไมใชแหลงขายที่ดีที่สุดเสมอไป 
ฉะนั้นผูจัดซ้ือจําเปนตองมีขอมูลผูผลิต ผูขาย เก็บเปนสารสนเทศไว ในบางครั้งอาจมีความ
จําเปนตองเลือกแหลงขายอ่ืนในการจัดซ้ือบาง เพ่ือตองการเปรียบเทียบกัน 
 5.  การสืบราคาสินคา วิธีการสืบราคาอาจทําไดโดยการพิจารณาจากฐานขอมูลการ
จัดซ้ือจัดจางที่เคยสั่งซื้อมาในอดีต ใบเสนอราคาที่เคยสั่งซื้อมาในอดีต ใบเสนอราคาหรือ      
แคทตาล็อกของพัสดุนั้น ๆ รายการแจงราคาและตารางสวนลดจากผูประกอบการตาง ๆ ฝาย
จัดซ้ือจําเปนตองรวบรวมและปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 
 6.  การออกคําส่ังซ้ือ  เปนงานหลักของฝายจัดซ้ือ คําสั่งซื้อทุกคร้ังควรเปนลาย
ลักษณอักษร  
 7.  การติดตามการสั่งซ้ือและเรงรัด ฝายจัดซ้ือจะตองมีการติดตอส่ือสารกับผูขาย
อยางตอเน่ืองจนกวาจะมีการสงมอบของตามวันและเวลาที่กําหนด 
 8.  การตรวจสอบใบสงของ ฝายจัดซ้ือจะตองตรวจสอบใบสงของกับใบสั่งซ้ือ เพ่ือดู
ถึงยอดรวมและตรวจสอบความสอดคลองกับรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่กําหนด
ไวในใบสั่งซื้อ 
 9.  การบันทึกและเก็บเอกสาร การเก็บเอกสารจะตองมีการเก็บเปนระบบ และมีการ
หยิบใชไดสะดวก 
 10. การรักษาความสัมพันธกับผูขาย จะทําใหเกิดการไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน 
ตลอดจนมีความม่ันใจตอกัน อันจะเปนประโยชนตอองคกรในการจัดซ้ือตอไปขางหนา 
 วิธีการจัดซ้ือจัดจางตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2541 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 แตอยางไรก็ตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจางที่มีประสิทธิภาพ  
เหมาะสมกับการใชประโยชนในดานการใชงานเหมาะสมดานราคา และความโปรงใส สิ่งสําคัญ
จะทําใหเกิดส่ิงเหลาน้ี คือ การมีขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชประโยชนไดอยางคลองตัว กอปร
ทั้งการมีขั้นตอนและกระบวนการที่มีความสะดวกและคลองตัว จะทําใหประสิทธิผลของงานที่
เกิดขึ้นเปนไปตามเปาประสงคขององคกร (สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย, 2542: 17-
48) 
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 วัตถุประสงคของการจัดซ้ือจัดจาง นอกจากเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุและบริการแลว ยังมี
วัตถุประสงคตามระดับความรับผิดชอบในการบริหารงานทั่วไปดวย โดยสามารถจําแนกไดเปน 
3 ระดับ คือ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ข: M 6-7) 
 1)  ระดับการบริหารทั่วไป 
 2)  ระดับปฏิบัติการ 
 3)  ระดับกระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดซ้ือ   
โดยมีเน้ือหารายละเอียด  ดังนี้ 
 1.  ระดับการบริหารทั่วไป โดยทั่วไปความรับผิดชอบในระดับน้ีจะแสดงออกมาในรูป
ความคาดหวังที่จะใหฝายซ้ือทําใหบรรลุเปาหมายในการไดมาซึ่งพัสดุ ไดแก 
  1.1  คุณภาพที่ถูกตอง (Right  quality) 
  1.2  ปริมาณที่ถูกตอง  (Right  quantity) 
  1.3  เวลาที่ถูกตอง  (Right  time) 
  1.4  ราคาที่ถูกตอง  (Right  price) 
  1.5  จากแหลงขายที่ถูกตอง (Right  source) 
 2.  ระดับการปฏิบัติ  ความรับผิดชอบในระดับปฏิบัติ โดยเฉพาะการดําเนินงานของ
ฝายจัดซ้ือก็คือ วัตถุประสงคเบื้องตนของการจัดซ้ือ  กลาวคือ 
  2.1  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรดวยการมีพัสดุสําหรับการใชงาน
อยางตอเน่ือง 
  2.2  เพ่ือทําการซ้ือภายใตเง่ือนไขของการแขงขัน นั่นคือจะตองคํานึงถึง
อุปสงคและอุปทานที่กําหนดราคาพัสดุนั้น ๆ  
  2.3  เพ่ือทําการซ้ืออยางชาญฉลาด ซึ่งหมายถึง การแสวงหาคุณภาพพัสดุที่
ดีกวาในราคาเทากันหรือต่ํากวา 
  2.4  เพ่ือทําใหการลงทุนในพัสดุคงคลังและพัสดุเสียหายอยูในระดับต่ําสุด 
  2.5  เพ่ือแสวงหาแหลงขายพัสดุที่เหมาะสมและเชื่อถือได 
  2.6  เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับผูขาย 
  2.7  เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับฝายอ่ืนในองคกร 
  2.8  เพ่ือบริหารงานดานการจัดซื้อจัดจางอยางมืออาชีพ 
 3.  ระดับกระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดซ้ือ ความรับผิดชอบในระดับขั้นตอนใน
การจัดซ้ือ จะเชื่อมโยงกับระดับปฏิบัติการขององคกรในการจัดซ้ือพัสดุเพ่ือสนองความตองการ
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 การเตรียมความพรอมในการจัดซ้ือจัดจาง สถานศึกษาควรจัดทําประวัติ แหลงขาย 
ราคาขาย เปนสารสนเทศของโรงเรียน โดยอาจศึกษาจากใบเสนอราคา ใบสั่งซ้ือในอดีต  
ปจจุบันเทคโนโลยีมีความกาวหนาการเสนอราคาสินคาทางอินเทอรเนต (Internet)  เปนขอมูล
สวนหนึ่งที่ใหความสะดวก สิ่งสําคัญที่ตองเตรียม คือ ตองจัดทําเอกสารรวบรวมเปน Web Site 
ไว เพ่ือสะดวกในการคนหาขอมูล (กรมสามัญศึกษา, 2544ก: 20) 
 การจัดระบบการจัดซ้ือจัดจาง หนวยงานหรือสถานศึกษาจําเปนตะตองพัฒนาระบบ
การจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได ซึ่งตองครอบคลุม
องคประกอบสําคัญของการจัดซ้ือจัดจาง เชน ความจําเปนของการจัดซ้ือจัดจาง การขออนุมัติ 
การตรวจสอบสินคาคงเหลือ วิธีการคัดเลือกและขั้นตอนการคัดเลือกผูผลิต การจัดทําสัญญา 
ขั้นตอนการจายเงิน เปนตน มีขั้นตอนที่รัดกุม มีการกําหนดมาตรฐานของการซื้อสินคา มีความ
รับผิดชอบในชั้นตอนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และในการจัดซื้อจัดจาง หนวยงานและ
สถานศึกษาจะตองดําเนินการวางแผนการจัดการในสวนที่เก่ียวของ ไดแก การพัฒนาบุคลากร
ใหเขาใจระเบียบ ขั้นตอนการดําเนินงาน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดซ้ือจัดจาง
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.  การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial Manage-
ment and Budget Control) 
 การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ หมายถึง การจัดการระบบการเงิน
ขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากเปนภาคเอกชนก็คือ การทําใหเจาของกิจกรรมมี
ความม่ังคั่งมากที่สุด แตในแงของการบริหารภาครัฐ หมายถึง การบริหารเงินงบประมาณให
เกิดสัมฤทธิผลสูงสุด (ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ, 2544: 4-1) 
 การจัดทํา บริหารงบประมาณระดับสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดภารกิจในเรื่อง
งบประมาณไวในหมวด 8 ดังนี้ คือ 
 1)  ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน 
จากทุกสวนของสังคมมาใช 
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 2)  ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลใหแกผู เรียนการศึกษาภาคบังคับและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหแกสถานศึกษาของรัฐและเอกชนอยางเทาเทียมกัน และจัดสรรเงิน
เพ่ิมเติมแกผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
 3)  ใหมีการจัดสรรงบดําเนินการและงบลงทุนใหแกสถานศึกษาของรัฐ โดยคํานึงถึง
คุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 4)  ใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา
ควบคูกับระบบการบริหารการเงินและการบัญชี ระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพการใชจายเพ่ือความโปรงใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
 ภารกิจขอน้ีเก่ียวของกับสถานศึกษาโดยตรง  โดยสถานศึกษาจะมีอิสระ (มากขึ้น)  
ในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 
 การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ สิ่งที่ผูบริหารและสถานศึกษา
ควรใหความสําคัญ คือ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2545: 86) 
 1)  สงเสริม สนับสนุนผูปฏิบัติงานไดคิดสรางสรรค เสนอแผนงาน งาน โครงการท่ี
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงาน 
 2)  ความสามารถในการวิเคราะหจุดแข็งขององคกร  ซึ่งถือวาเปนกลยุทธสําคัญ 
เพ่ือแสวงหาจุดเดนในการดําเนินงานของหนวยงาน 
 3)  รวมมือกันสรางศักยภาพของหนวยงาน  ใหเปนที่เชื่อถือและศรัทธาจาก
หนวยงาน และสังคมภายนอก  จะทําใหไดรับการสนับสนุนดานการเงินที่สงผลตอการพัฒนา
องคกร 
 ดังนั้น  หนวยงานและสถานศึกษาจึงควรกําหนดภารกิจที่เก่ียวของ ดังตอไปน้ี คือ 
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2545: 86-87) 
 ภารกิจที่ 1  การบริหารงบประมาณ 
 การบริหารงบประมาณ  หนวยงานและสถานศึกษาตองปฏิบัติงานดานการบริหาร
งบประมาณ ครอบคลุมสาระสําคัญดังนี้ คือ 
 1)  การบริหารงบประมาณภายในวงเงินของแผนงาน 
 2)  ความสมํ่าเสมอของการประเมินผลการดําเนินงาน 
 3)   กระบวนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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 ภารกิจที่ 2  การควบคุมงบประมาณ 
 การคุมงบประมาณเปนกลไกที่จําเปนสําหรับการประกันวา ความคลองตัวของ
งบประมาณที่สวนราชการไดรับจากหนวยงานกลางจะนําไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ดังนั้น  ภายในสวนราชการแตละระดับตองมีมาตรฐานการควบคุมงบประมาณ ซึ่ง
จะประกอบดวย 5 องคประกอบที่เก้ือกูลและเชื่อมโยงกัน คือ 
 1)  สภาพแวดลอมการควบคุม (Control  Environment) หมายถึง การสรางความ
ตระหนัก  บรรยากาศในหนวยงานเกิดจิตสํานึกที่ดี  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
รวมทั้งการสรางจิตสํานึกและคุณภาพที่มองไมเห็น เชน ความซ่ือสัตย ความโปรงใส การมีผูนํา
ดี  ความมีจริยธรรม และการควบคุมที่กําหนดโครงสราง นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติที่มองเห็น
ได 
 2)  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใชในการ
ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร รวมทั้งการ
กําหนดแนวทางที่จําเปนในการบริหารความเสี่ยง 
 3)  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง กิจกรรม นโยบาย วิธีตางๆ 
ที่กําหนดใหบุคลากรทํา เพ่ือควบคุมความเสี่ยงและสนองตอบ โดยมีการปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด 
 4)  สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) หมายถึง การ
สื่อสารภายในและภายนอกที่เปนขอมูลนาเชื่อถือ ทันเวลา เปนขอมูลที่หนวยงานตองการให
บรรลุวัตถุประสงค 
 5)  การติดตามผล ประเมินผล (Monitoring) หมายถึง การประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานที่วางไวอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง 
 ภารกิจที่ 3  การบริหารการเงินและระบบบัญชี 
 หนวยงานและสถานศึกษาตองมีขอมูลทางบัญชีหรือขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง
ครบถวนทันตอเวลาและเชื่อถือได  ซึ่งจะชวยใหผูบริหารของสถานศึกษาทราบฐานะทาง
การเงิน และผลการดําเนินงานที่ผานมาของหนวยงานและสถานศึกษา และประเมินผลงานที่
ผานมา รวมถึงนําไปสูการวางแผนและปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานและสถานศึกษา
ในอนาคต  ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญดังนี้ 
 1)  รายการทางบัญชี  แบบพึงรับพึงจาย 
 2)  เอกสารทางบัญชีประเภทตาง ๆ และหลักการลงบัญชี 
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 3)  โครงสรางทางบัญชีสําหรับใชงานแตละระดับ 
 ดังน้ัน ภายในหนวยงานแตละระดับจะตองมีมาตรฐานในการควบคุมงบประมาณ
รวมถึงการกําหนดความรับผิดชอบในเรื่องการบัญชี  รายการทางบัญชี (Chart of Account) 
จะตองแสดงถึงรายการที่จําเปนและเหมาะสม เพ่ือประโยชนในการควบคุมงบประมาณ และ
การคํานวณตนทุนตอหนวย (Unit Cost) สําหรับการรายงานผลการดําเนินงาน รวมถึงมีระบบ
การอนุมัติ ตรวจสอบ เช็คกระทบยอด และกระบวนการบันทึก เพ่ีอควบคุมการใชจาย
งบประมาณ (สมพร ทีหอคํา, 2545: 44-45) 
 การควบคุมงบประมาณ ผูบริหารการเงินมีหนาที่สําคัญ 3 ประการ คือ (ชัยสิทธิ์  
เฉลิมมีประเสริฐ. 2544: 4-1) 
 1)  การตัดสินใจหาแหลงของเงินทุน 
 2)  การตัดสินใจจัดสรรเงินทุน 

การตัดสินใจนโยบายการเงิน  3)  
 การควบคุมงบประมาณ  จําเปนตองมีการบันทึกบัญชีตามเกณฑพึงรับพึงจาย 
(Accrual Basis) แทนเกณฑเงินสด (Cash accounting system) โดยการกําหนดรายการและ
โครงสรางทางบัญชี เอกสาร หลักฐานที่จําเปน มีระบบควบคุมการเบิกจายและบริหารจัดการ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ หนวยงานตองมีการกําหนดความรับผิดชอบในการลงบันทึก
รายการทางบัญชี มีการแยกความรับผิดชอบในการอนุมัติสั่งจาย การเบิกจาย และรายการทาง
การเงิน มีการแยกหนาที่ดานการบัญชี การคลังและการตรวจสอบ แยกความรับผิดชอบใน   
การดูแล และการลงบัญชีแยกประเภททั่วไปและบัญชียอย บัญชีแยกประเภทมีระบบการอนุมัติ  
ตรวจสอบ กระทบยอดและบันทึกเพ่ือควบคุมการเบิกจายงบประมาณ มีการแบงระดับขั้นการ
เขาถึงขอมูลทางการเงินและบัญชี (ศิริญญา แกวเงินลาด. 2546: 23-24) 
 การจัดทําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมีความจําเปนที่ตองทราบตนทุน
กิจกรรมตนทุนผลผลิต ดังน้ัน ระบบบัญชีจึงตองมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับระบบ
ประมาณ บัญชีเกณฑพึงรับ – พึงจาย (Accrual  Basis) จึงเปนการบันทึกการรับรูรายไดและ
คาใชจายของหนวยงานที่ยังไมเกิดขึ้นจริง เขาเปนรายไดและรายจายของหนวยงานเสมอ  
รวมทั้งมีการปรับปรุงคาใชจายคางจาย คาใชจายลวงหนา รายไดคางรับ รายไดรับลวงหนา  
การตัดจําหนายคาใชจายรอตัด  และการบันทึกตัดคาเส่ือมราคาในมูลคาสินทรัพยถาวร ให
ถูกตองตามรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอในงบการเงินน้ัน ๆ วิธีนี้จะทําใหทราบถึงรายไดและ
คาใชจายที่แทจริงขององคกร (กรมสามัญศึกษา, 2544ก: 22 )  การพัฒนาระบบการเงินการ
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 การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ จึงเปนเสมือนกลไกที่จําเปน
สําหรับการประกันวา ความคลองตัวทางการงบประมาณที่หนวยงานภาครัฐไดรับน้ันจะไม
นําไปสูการใชจายงบประมาณที่ไมกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน ซึ่ง
ผูบริหารหนวยงานและสถานศึกษาจะตองจัดระบบการบริหารคุณภาพทางการเงินของ
หนวยงานและสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารทางการเงินและการควบคุม
งบประมาณจะเปนเครื่องมือในการบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่กอใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทั้งน้ี จะตองมีมาตรฐานในการควบคุมงบประมาณ รวมถึงการกําหนด     
ความรับผิดชอบในเรื่องการบัญชีและการเงินโดยโรงเรียนจะตองมีการดําเนินงานทางดาน
ระบบบัญชี ตองแสดงถึงรายการและโครงสรางทางบัญชีที่จําเปนและเหมาะสม เพ่ือประโยชน
ในการควบคุมงบประมาณ รวมถึงมีระบบการอนุมัติ ตรวจสอบและการบันทึก เพ่ือใชจาย
งบประมาณ 
 5.  การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Financial and Perfor- 
mance Reporting) 
 การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน เปนเครื่องมือที่สําคัญของรัฐบาล    
ในการดําเนินงานทุกองคกร เพราะจะแสดงถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการ
ปฏิบัติงานในแผนงาน/งาน/โครงการขององคกรตาง ๆ ซึ่งการรายงานผลจะยิ่งมีความสําคัญขึ้น
ไปอีก การใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปนการมอบอํานาจไปใหองคกรตาง ๆ 
ดําเนินการโดยมุงเนนผลผลิตและผลลัพธ ดังน้ันการที่จะรูวาผลการดําเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไม จึงอาศัยการรายงานทั้งการเงินและผลการดําเนินงานเปนเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2545: 101) 
 การรายงานในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ประกอบดวย  
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 1)  การรายงานทางการเงิน เปนการนําเสนอขอมูลทางการเงินเพ่ือแสดงฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานขององคกร วาบรรลุวัตถุประสงคหรือมีความสามารถในการ
บริหารการเงินขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 2)  การรายงานผลการดําเนินงาน เปนการนําเสนอผลท่ีเกิดขึ้นจริงจากการ
ดําเนินงานทั้งสวนที่เปนผลผลิต และผลลัพธของแผนงาน/โครงการ หรือภารกิจของหนวยงาน
และสถานศึกษา เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้ กอนการดําเนินงานจะตองระบุ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่บงบอกถึงผลผลิตและผลลัพธของแตละ แผนงาน/โครงการ หรือ
ภารกิจไวอยางชัดเจนลวงหนา 
 การรายงานทางการเงินและการรายงานผลการดําเนินงานทั้งสองประเภท เปน
สิ่งจําเปนที่หนวยงานจะตองดําเนินการจัดทํา เพ่ือเปนสิ่งยืนยันถึงผลสําเร็จของงานตามที่    
ทําขอตกลงกันไวเปนการแสดงใหเห็นวาจากวงเงินงบประมาณที่ไดรับ หนวยงานนําไปใชจาย
อยางไร ตนทุนในการผลิตและการใหบริการเปนอยางไร รวมถึงการแสดงผลการดําเนินงาน
ของงาน/โครงการในแตละชวงเวลาเปนไปตามขอตกลงที่ไดสัญญากันไวหรือไม (กรมสามัญ
ศึกษา, 2544ก: 22) 
 ในกระบวนการรายงาน จะตองมีการกําหนดดัชนีชี้วัดกรอบและโครงสรางการ
ประเมินผลและรายงานผลที่ชัดเจน มีระยะเวลาในการตรวจสอบที่แนนอน และที่สําคัญคือ
ขอมูลที่รายงานจะตองแสดงความสัมพันธระหวางงบประมาณหรือทรัพยากรที่จัดสรรใหกับ
ผลงานที่เกิดขึ้น ตลอดถึงการวิเคราะหความคุมคาของการดําเนินงาน ซึ่งจะเปนขอมูลในการ
วางแผนขั้นตอ ๆ ไป ดังนั้น สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากระบบการรายงานปจจุบัน คือ มีการ
รายงานทั้งปจจัยและผลผลิตควบคูกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบการรายงานคือ 
ผูบริหารเกิดความตื่นตัวที่จะบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (สมพร ทีหอคํา. 2545: 
45) 
 การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการติดตาม
และประเมินผล เปนการแสดงถึงความโปรงใสในการใชจายเงิน ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  เปนเครื่องมือที่จะใหกํากับการดําเนินงานของโรงเรียน  เพ่ือจะบงชี้ถึงผล
การดําเนินงานและการใชจายเงินในแตละชวงเวลา โรงเรียนตองทํารายงานทางการเงินและผล
การดําเนินงานเพ่ือยืนยันผลสําเร็จของงานและผลการดําเนินงาน (ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ, 
2544: 8-4) 
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 การรายงานทางการเงิน 
 เปนการดําเนินการจัดทําบัญชีหนวยงาน โดยจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินงบ
แสดงผลการดําเนินงาน และงบกระแสเงินสด 
 1.  งบแสดงฐานะการเงิน เปนงบที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางสินทรัพย หนี้สิน  
และสวนทุนตั้งแตวันที่เริ่มดําเนินการจนถึงวันที่ระบุในรายงานฐานะการเงิน 
 2.  งบแสดงผลการดําเนินงาน จัดทําเพ่ือดูวาการดําเนินงานขององคกรมีรายได
เหนือรายจายหรือรายไดนอยกวารายจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา ผูใชงบการเงินกลุม
ตาง ๆ จะใชงบแสดงผลการดําเนินงานเพื่อวัดคาการลงทุน วัดสถานะของสินเชื่อและ
ความสําเร็จของการทํากําไรขององคกร 
 3.  งบกระแสเงินสด  เปนแหลงขอมูลที่สําคัญที่ผูใชงบการเงินใชเปนเครื่องมือในการ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิขององคกร การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางทางการเงิน  
รวมถึงสภาพคลองและความสามารถในการชําระหน้ี  เปนรายงานทางการเงินที่ทุกองคกรตอง
นําเสนอ  แตละรอบระยะเวลาบัญชี  โดยแสดงแหลงที่มาและใชไปของเงินสด  รวมทั้งเงินสด
สุทธิที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงขององคกรในแตละรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
 การรายงานทางการเงินเปนการนําเสนอขอมูลทางการเงินเพ่ือแสดงฐานะทาง
การเงินใหแกบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของกับองคกร  ทราบถึงผลการดําเนินงานขององคกรวา
บรรลุวัตถุประสงคหรือมีความสามารถในการบริหารการเงินใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางไร ซึ่งขอมูลเหลานี้ มีผลตอการตัดสินใจของผูใชรายงานทางการเงิน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน รายงานทางการเงินจะเปน
ตัวชี้วัดถึงความสามารถในการบริหารการเงินของผูบริหาร (กรมสามัญศึกษา, 2544ก: 22-23) 
 การรายงานผลการดําเนินงาน 
 เปนการวัดผลการดําเนินงานทั้งในสวนที่เปนผลผลิต และผลลัพธ การวัดผลผลิตมี
ประเด็นสําคัญที่ครอบคลุมใน 4 มิติ คือ ปริมาณ คุณภาพ เวลา และตนทุน สวนการวัดผลลัพธ
เปนการวัดผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นตอเน่ืองจากผลผลิต เชน ผลลัพธจากการดําเนินงานของ
หนวยงานและสถานศึกษา 
 การรายงานผลการดําเนินงานเปนภารกิจและความตระหนักที่หนวยงานและ
สถานศึกษา ไดจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานกับหนวยงานระดับที่เหนือขึ้นไปเกี่ยวกับ
งบประมาณและเปาหมายท่ีจะดําเนินการในแตละป  เม่ือไดรับงบประมาณดังกลาว จะตอง
รายงานผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส เพ่ือนําผลดังกลาวมาพิจารณาวิเคราะหความคุมคา 
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 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาแบบรายงานผลการดําเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 2  การรวบรวมขอมูลตามแบบรายงานผลการดําเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 3  การสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 4  การเผยแพรใหผูที่เก่ียวของและสาธารณชนทราบ 
 ดังนั้น การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน จึงเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งโรงเรียนจะตองจัดทํารายงานเพื่อยืนยันผลสําเร็จของ
งาน โดยมีการกําหนดดัชนีวัดกรอบและโครงสรางการประเมินและรายงานผลที่ชัดเจน รวมถึง
มีการกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบที่แนนอน ซึ่งเปนการแสดงความโปรงใสของการใช
จายเงิน ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือที่ใชกํากับการดําเนินงาน
ขององคกร เพ่ือจะบงชี้ถึงผลการดําเนินงานและการใชจายในแตละชวงเวลา  รวมถึงเปนขอมูล
เพ่ือการวิเคราะหการตัดสินใจของรัฐบาลวาควรจะดําเนินกิจกรรมหรือมีหนวยงานน้ันตอไป
หรือไมอยางไร 
 6.  การบริหารสินทรัพย (Asset  Management) 
 สินทรัพยนับเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการดําเนินงานของทุกองคกร หากองคกรมีการ
ใชสินทรัพยที่ไมคุมคาหรือไมมีประสิทธิภาพ ก็จะเปนผลใหมีตนทุนในการดําเนินการสูงกวาที่
ควรจะเปน ซึ่งสาเหตุทั่วไปของความสิ้นเปลืองในการใชงบประมาณ คือ การบริหารสินทรัพย
อยางไมมีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจาก (กองพัสดุและอุปกรณการศึกษา, 2544: 1-3) 
 1)  ไมมีการบํารุงรักษาสินทรัพย 
 2)  ความสูญหายที่เกิดกับสินทรัพย  ไมวาโดยอุบัติเหตุหรือถูกโจรกรรม 
 3)  มีการซ้ือสินทรัพยใหมในขณะที่สินทรัพยเดิมยังสามารถใชงานได 
 4)  การขาดความชัดเจนของกฎระเบียบในการขายสินทรัพยเดิมที่ไมกอใหเกิด
ผลผลิตที่เหมาะสม 
 5)  ขาดการบริหารสินทรัพยที่มีอยูใหเกิดผลประโยชนสูงสุด โดยพิจารณาอายุการ 
ใชงานที่แทจริงของสินทรัพย 
 สาเหตุดังกลาวขางตน ทําใหหนวยงานตองซ้ือสินทรัพยมาทดแทนเร็วกวากําหนด
หรือทําใหตองซ้ือสินทรัพยเกินความจําเปน  และทําใหเกิดคาใชจายในการบํารุงรักษาเพิ่มขึ้น 
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 ตามหลักการบัญชี (Accounting  principles)  สินทรัพยขององคกร หมายถึง เงินสด
และสินทรัพยอ่ืนที่องคกรมีไวเพ่ือเปลี่ยนเปนเงินสด  เพ่ือขายหรือเพ่ือใชประกอบการของ
องคการ ซึ่งอาจจําแนกออกเปนประเภทใหญ ๆ ไดดังน้ี  (ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสิรฐ, 2544: 5-
1) 
 1)  สินทรัพยหมุนเวียน  (Current  assets) 
 2)  สินทรัพยถาวร (Fixed  assets) 
 3)  สินทรัพยอ่ืน ๆ (Other  assets) 
 สินทรัพยนับเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการดําเนินงานของโรงเรียน หากโรงเรียนใช
สินทรัพยไมคุมคาหรือไมมีประสิทธิภาพ ก็จะเปนผลใหตนทุนในการดําเนินการสูงกวาที่ควรจะ
เปนสาเหตุทั่วไปของการสิ้นเปลืองงบประมาณอันเน่ืองมาจากการใชสินทรัพย ไดแก ไมมีการ
บํารุงรักษาสินทรัพยความสูญหาย  การจัดซ้ือสินทรัพยใหมในขณะที่สินทรัพยเดิมยังสามารถ
ใชงานได การขาดความชัดเจนในกฎระเบียบในการขายสินทรัพยเดิมที่ไมกอใหเกิดผลผลิต  
รวมถึงการขาดการบริหารสินทรัพยที่อยูในประโยชนสูงสุด (กรมสามัญศึกษา, 2544ก: 25) 
 โรงเรียนจึงตองมีการบริหารจัดการสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ นั่นคือ มีการจัดหา
และใชประโยชนจากสินทรัพยตาง ๆ ทั้งที่เปนเงินสด และทรัพยอ่ืนที่โรงเรียนมีไวเพ่ือ
เปลี่ยนเปนเงินสดหรือขายเพื่อใชประกอบการขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและมีการใชงาน
อยางคุมคา เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดการสูญเสียงบประมาณไปโดยเปลาประโยชน 
 วัตถุประสงคของการบริหารสินทรัพย คือ การจัดหาและใชประโยชนจากสินทรัพย
อยางคุมคา รวมทั้งการปองกันมิใหสูญหาย  เสียหาย ลาสมัย หมดเปลืองไปโดยไรประโยชน  
ใชผิดวิธีหรือขาดการบํารุงรักษาที่เหมาะสม โดยการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน  มีการดูแล 
การใชงานการปองกันและจัดเก็บอยางปลอดภัยและถูกวิธี  รวมถึงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
สินทรัพยแตละประเภท เชน ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนของสินทรัพย (ราคาซื้อ คาธรรมเนียม และ
คาใชจายตาง ๆ เพ่ือใหไดซึ่งสินทรัพย เชน คาติดตั้ง คาขนสง เปนตน) ขอมูลอายุการใชงาน 
และคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาตลอดจนอายุการใชงานของสินทรัพยนั้น ๆ ซึ่ง
ขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนตอการบริหารสินทรัพยของหนวยงาน ทั้งในดานการวางแผนการ
จัดซ้ือ  การวางแผนบํารุงรักษา และการติดตามประเมินผลการใชประโยชนจากสินทรัพยวามี
ความคุมคาหรือไม  เพียงใด (กรมสามัญศึกษา, 2544ก: 26) 

                                                                                                     ES 612 244 



 การมีระบบบริหารสินทรัพยที่มีประสิทธิภาพ  แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบในการ
บริหารสินทรัพย  โดยสามารถพิจารณาไดในประเด็นดังนี้ (ศิริญญา  แกวเงินลาด, 2546: 25) 
 1)  ผูบริหารระดับสูงตองตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารสินทรัพย 
 2)  มีการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตอทรัพยสินอยางชัดเจน 
 3)  มีการลงทะเบียนควบคุมสินทรัพยอยางครบถวนและเปนปจจุบัน 
 4)  มีการคิดคาบริการที่เกิดจากการใชสินทรัพยอยางเหมาะสม 
 5)  มีระเบียบและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนใหเกิดการใชสินทรัพยอยางคุมคาในทุก
พ้ืนที่ของหนวยงาน 
 6)  คํานึงถึงทางเลือกของในการเชาสินทรัพยแทนการซ้ือสินทรัพย 
 7)  มีการวางแผนลวงหนาในการจัดหาสินทรัพยและการทดแทนสินทรัพยเดิมโดย
คํานึงถึงกรอบการประมาณการรายจายลวงหนา 
 การเตรียมความพรอมในดานการบริหารสินทรัพย  กระทรวงการคลังไดแจงใหสวน
ราชการเตรียมความพรอมเก่ียวกับขอมูลทรัพยสินของทางราชการ  เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยน
ระบบงบประมาณจากระบบปจจุบันเปนระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค. 0528.2/ว 91 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2543  ดังนี้ 
 1.  ทรัพยสินถาวรที่เปนครุภัณฑ  ใหดําเนินการสํารวจและจัดทําทะเบียนคุม
ทรัพยสินถาวร  ทั้งที่จัดซื้อหรือจัดหามาโดยใชเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  
ตลอดจนทรัพยสินที่ไดจากการบริจาคที่ยังไมไดบันทึกควบคุมไวในทะเบียนครุภัณฑ ใหมี
ขอมูลครบถวนถูกตองทุกรายการโดยเฉพาะขอมูลเก่ียวกับราคาและวันที่ไดรับทรัพยสิน เพ่ือ
ประโยชนในการตีราคาสินทรัพยเพ่ือบันทึกบัญชีตามเกณฑพึงรับ-พึงจายที่จะตองปรับเปลี่ยน
ตามแผนดังกลาวขางตน ครุภัณฑรายการใดที่ไมสามารถคนหาหรือระบุราคาซื้อหรือไดมา ก็
ใหบันทึกควบคุมตัวทรัพยสินไวในทะเบียนใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการตีราคาตามสภาพ
ของตัวทรัพยสินตอไป ซึ่งในการตีราคาทรัพยสินอาจจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญและตองมี
คาใชจายในการตีราคา จึงควรคนหาขอมูลที่ยังไมสมบูรณใหไดมากที่สุดกอน 
 2.  ครุภัณฑประเภทอาคารและสิ่งกอสราง โดยปกติจะตองจดทะเบียนเปนที่      
ราชพัสดุหากสวนราชการมิไดจดทะเบียนไวหรือมีขอมูลที่สมบูรณ  ก็อาจประสานกับกรม   
ธนารักษหรือสํานักงานธนารักษจังหวัด เพ่ือขอขอมูลจากระบบทะเบียนที่ราชพัสดุได 
 ดังน้ัน การบริหารสินทรัพยจึงเปนการบริหารจัดการสินทรัพยตาง ๆ ขององคกร    
ทั้งที่เปนเงินสดและสินทรัพยอ่ืน ๆ ที่องคกรมีไวเพ่ือเปลี่ยนเปนเงินสด อยางมีประสิทธิภาพ  
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 7.  การตรวจสอบภายใน (Internal  Audit) 
 การตรวจสอบภายใน เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการจัดการทางการเงินที่หนวยงาน
จะตองกําหนดวิธีการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานกอนที่จะไดรับการกระจายอํานาจทาง
การเงิน โดยการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณซึ่งจะไปลดบทบาทและอํานาจของหนวยงาน
กลางในการควบคุมการดําเนินงานของสวนราชการ อยางไรก็ตาม การจัดงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานจะทําใหเกิดอิสระในการบริหารงบประมาณมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทําใหเกิด
ชองโหวในการใชงบประมาณอยางไมมีประสิทธิภาพได (กรมสามัญศึกษา, 2544ก: 28) 
 ดังนั้น การหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาว  จึงจําเปนตองมีการบริหารงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพควบคูไปกับการผอนปรนทางการเงิน โดยท่ีการตรวจสอบภายในถือเปนกลไก   
ที่สําคัญในการควบคุมการใชงบประมาณในทางที่ถูกตอง ซึ่งจะถูกตรวจสอบไดโดยระบบการ
ตรวจสอบภายในของหนวยงานตนเอง การตรวจสอบภายในที่สวนราชการดําเนินการ
ตรวจสอบในสวนที่เก่ียวของกับสถานศึกษาแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ (กรมสามัญศึกษา, 
2544ก: 28-31 : สํานักงบประมาณ, 2542: 32-33) 
 1.  การตรวจสอบทางการเงิน (Financial  Auditing)  เปนการตรวจสอบในลักษณะ
ของการประเมินผลจากขอมูลตาง ๆ ในอดีตเพ่ือทดสอบและใหแนใจวาขอมูลทางการเงินที่
องคกรจัดทําขึ้นมีความถูกตอง ครบถวน ตรงตอเหตุการณหรือรายงานที่เกิดขึ้นและมี     
ความนาเชื่อถือไดเพียงใด ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือแนวปฏิบัติของทาง
ราชการหรือไม ทั้งนี้ การตรวจสอบยังเปนการกระทําเพ่ือปองกันทรัพยสิน ตลอดจนการ
ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในองคการที่มีอยู โดยปกติการ
ตรวจสอบลักษณะนี้เปนการกระทําอยางมีแบบแผนเปนทางการและเปนระบบ ทั้งน้ี ขอมูล
ทางการเงินก็เปนสวนหน่ึงของขอมูลเพ่ือการจัดการและการบริหาร โดยเฉพาะเปนขอมูล
สําหรับที่ฝายบริหารใชเปนพ้ืนฐานในการวางแผน ตัดสินใจ ควบคุมและติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
 2.  การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เปนการสอบทาน
ประเมินผลการดําเนินงานขององคกรโดยรวม  และหรือผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม 
การตรวจสอบประเมินผลดังกลาวจะตองกระทําอยางอิสระและเปนระบบดวยวิธีการตรวจสอบ
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 การตรวจสอบกิจการในลักษณะที่กลาว เปนการสอบทานและประเมินการดําเนินงาน
ที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก ความสําเร็จของผลการดําเนินงาน หรือประสิทธิผล (Effectiveness)  
ความสามารถในการผลิตหรือประสิทธิภาพการใชทรัพยากร (Efficiency) และตนทุนของการ
ดําเนินการหรือความประหยัดในการใชทรัพยากร (Economy) 
 หนวยงานจะตองกําหนดใหมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมี
กลไกในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนที่
กําหนด มีหนวยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบภายในที่มีขนาดเหมาะสม มีอิสระในการ
ดําเนินงาน มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบชัดเจน มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ  มีตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานที่ชัดเจนเปนไปได โดยผูตรวจสอบ
ภายในจะทําหนาที่สอบทาน วิเคราะห ประเมินผล ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และใหขอมูล  
เพ่ือเปนการสนับสนุนแกผูปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งขอบเขตการตรวจสอบไมได
จํากัดเฉพาะการตรวจสอบดานการเงินเทาน้ัน แตยังขยายขอบเขตไปถึงการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ซึ่งเปนกระบวนการที่นํามาใชในการประเมินหรือวัดผลการดําเนินงานหรือการใช
ทรัพยากรของหนวยงาน แผนงาน งาน โครงการ หรือกิจกรรมวาเปนไปโดยประหยัด มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคาหรือไมเพียงใด รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
โดยการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (ศิริญญา  แกวเงินลาด, 2546: 25) 
 การจัดระบบตรวจสอบภายใน โรงเรียนควรจัดใหมีการตรวจสอบภายในเปนสวน
หน่ึงของการบริหารจัดการ โดยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจสอบ ให
คําปรึกษา และรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
 การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณจากระบบงบประมาณแบบเดิมไปสูระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จะมีการลดบทบาทของหนวยงานกลางที่เคยทําหนาที่
ตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียน และมีความคลองตัวในการบริหารงบประมาณมากขึ้น 
แตในขณะเดียวกันอาจจะสงผลใหมีการใชงบประมาณอยางไมมีประสิทธิภาพได  ดังน้ัน การ
ตรวจสอบภายในจึงถือเปนกลไกที่สําคัญในการควบคุมการใชงบประมาณใหเปนไปในแนวทาง
ที่ถูกตองและมีสัมฤทธิ์ผลสูงสุด 
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 ดังน้ัน  การจัดระบบตรวจสอบภายในโรงเรียน จึงเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
จัดการของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะตองมีการตั้งหนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือทําหนาที่ในการ
ตรวจสอบ ควบคุมการบริหาร การดําเนินงาน กิจกรรม และการใชทรัพยากรตาง ๆ ของ
โรงเรียน การตรวจสอบภายใน จะเปนการตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหนวยงาน 
รวมถึงความสําเร็จของผลการดําเนินงาน ประสิทธิผล ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและ
ตนทุนของการดําเนินงานตามกิจกรรม เพ่ือการวิเคราะห ประเมินผล ขอแนะนํา สาเหตุ และ
แนวทางปรับปรุง แกไข เพ่ือนําเสนอความเห็น ขอแนะนํา ตอฝายบริหารขององคกร 
 จะเห็นไดวามาตรการในการจัดการทางการเงินทั้ง 7 ดาน จะเปนเครื่องมือนําไปสู
มาตรฐานการจัดการทางการเงินที่ชัดเจน เปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะนําทางประเทศไทยซึ่งเปน
ประเทศที่เพ่ิงเริ่มตนนําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาใช ไปสูความสําเร็จในการใช
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ซึ่งเปนเง่ือนไขที่เกิดขึ้นควบคูไปกับการผอนคลายการ
ควบคุมของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน เพ่ือเปนหลักประกันวาการใหความคลองตัว
ในการดําเนินงานกับหนวยงานภาครัฐจะไมกอใหเกิดปญหาการใชจายงบประมาณไปในทางที่
ไมเหมาะสม และการตรวจสอบนอกจากจะตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) แลวยัง
เปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit) โดยเนนผลผลิตและผลลัพธที่ได
จากการใชทรัพยากรดวย (สมเกียรติ  พ่ึงคุณไตรรัตน, 2548: 22-52) 
 

4.2  งบประมาณของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษานั้น จําเปนจะตองอาศัยหลักการในการ
บริหารงบประมาณหลายประการ เพ่ือใหการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเกิด
ประโยชนสูงสุด และมีประสิทธิภาพ  
 กิติมา ปรีดีดิลก (2522: 57–60) กลาววาหลักการบริหารงบประมาณของสถาน 
ศึกษาในทุกระดับเปนสิ่งสําคัญ โดยแตละสถานศึกษาจะตองคํานึงถึงเรื่องดังตอไปน้ี 
 1. หลักสารัตถประโยชน (Utility Principle) ในการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาจะตองคํานึงถึงการใชจายเงินใหเกิดประโยชนสูงสุดเทาที่จะทําได โดยเฉพาะ
ประเทศไทยซึ่งจัดวาเปนประเทศที่ยากจน มีงบประมาณในการจัดการศึกษาอยูในขอบเขต
จํากัด ดังน้ัน การใชจายเงินตาง ๆ ควรเปนไปเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด การใชจายใดที่มี
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 2.  หลักแหงความเพียงพอ (Adequacy Principle) สถานศึกษาจะตองใชเงินที่มีอยู
หรือพยายามที่จะสรรหาเงินมาใชจายในสถานศึกษา ใหเพียงพอตอความตองการในการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา สถานศึกษาที่ มีรายไดไมพอตอการจายยอมแสดงใหเห็น
ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณที่ม่ันคงของสถานศึกษา การบริหารโครงการตาง ๆ 
ผูบริหารจะจัดสรร และตั้งงบประมาณใหเพียงพอเพ่ือปองกันอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินงาน
ตามโครงการนั้น 
 3.  หลักแหงเอกภาพ (Unity Principle) ในการบริหารงานคลังทั่วไปนิยมการแยก
รายการตาง ๆ ออกจากกันและกันไวเปนหมวดหมูเดียวกันใหเปนเอกภาพ เชน แยกเปน
หมวดรายจาย หมวดรายรับ หมวดหนี้สิน เปนตน นอกจากนี้เอกสารและบัญชีตาง ๆ มักจะ
แยกประเภทเพื่อใหงายตอการตรวจสอบ เชนเดียวกันในการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาก็ควรแยกเปนหมวดหมูตามไปดวย เชน แยกเปนหมวดรายจาย แยกระบบบัญชี
แยกหมวดหมูการเก็บรักษาเพื่อกอใหเกิดเอกภาพสําหรับการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษา และใหมีลักษณะสอดคลองกับการบริหารการคลังของรัฐโดยสวนรวม 
 4. หลักแหงความสมดุล (Balance Principle) ในการใชจายเงินของสถานศึกษา
จะตองใหเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมดวย เน่ืองจากหนาที่รับผิดชอบ
ของรัฐน้ันมีมากมาย ดังนั้น การทุมเทเงินสวนใหญมาใชทางการศึกษาโดยไมสมดุลกับรายจาย
ทุกดานนั้นยอมไมกอใหเกิดผลดีอยางแนนอน ดังน้ัน ผูบริหารการศึกษาจะตองพิจารณาในแง
ของการประหยัดตลอดเวลา เพ่ือกอใหเกิดความสมดุลกับรายจายของประเทศโดยสวนรวม 
 5. หลักความเปนธรรม (Equity Principle) ในการพิจารณาจัดสรรเงินใชในสถาน 
ศึกษาควรพิจารณาตามความจําเปนและความเหมาะสม ตามหลักแหงเหตุผลอันแทจริง ไมควร
พิจารณาจัดสรรเงินตามความสัมพันธสวนตัวเปนหลัก 
 6. หลักแหงความชัดเจน (Clarity Principle) ในการจัดการเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของสถานศึกษา จะตองทําใหผูเก่ียวของเขาใจทุกอยางชัดเจนเพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตาม
แนวทางเดียวกัน ซึ่งจะกอใหเกิดความสะดวกในการพิจารณา การกําหนดแยกรายการเปน
หมวดหมู เพ่ือใหเขาใจงาย และการคํานวณตัวเลขใหแนนอน 
 7. หลักจารีตประเพณี (Conservative Principle) ในการปฏิบัติการบริหารงบ 
ประมาณของสถานศึกษานั้น เรามักจะประพฤติปฏิบัติไปในทํานองเดียวกันและสืบทอดกันมา
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 8. หลักสมานฉันท (Harmony Principle) การบริหารงานคลังจะตองคํานึงถึงการขจัด
ขอขัดแยงระหวางบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของ โดยกิจการทุกอยางเก่ียวกับการคลังของ
สถานศึกษาจะตองไดรับการยอมรับจากทุกคนและไมขัดแยงซึ่งกันและกัน และพยายาม
กอใหเกิดความชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวย 
 9. หลักมนุษยธรรม (Humanitarian Principle) การบริหารงบประมาณของสถาน 
ศึกษาควรคํานึงถึงความเปนไปไดในสังคม เชน การใหเงินเดือนที่ไมเหมาะสมกับคาครองชีพ 
และความเปนอยูในสังคม ทําใหบุคลากรตาง ๆ ไมมีเงินหรือรายไดในการเลี้ยงดูตนเอง และ
ครอบครัวอาจมีผลกระทบกระเทือนตองานที่รับผิดชอบ 
 10. หลักความถูกตองกับความเปนจริง (Accuracy Principle) การบริหารงบ 
ประมาณของสถานศึกษา จะตองเปนลักษณะเปดเผย สามารถพิสูจนไดทุกเวลาและทุกรายการ 
 11.  หลักการกําหนดเวลา (Annually Principle) ในการบริหารงบประมาณของสถาน 
ศึกษาจําเปนตองกําหนดเวลาไวใหแนนอน เพ่ือสะดวกในการติดตามและประเมินผล โดยตอไป
จะกําหนดไวเปนหน่ึงป โดยสอดคลองกับปงบประมาณของประเทศกําหนดไวระหวางวันที่     
1 ตุลาคม ในปปจจุบันถึงวันที่ 30 กันยายน ของปถัดไป 
 12. หลักผลประโยชนตอบแทน (Benefit Principle) ในการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาจะตองคํานึงถึงผลตอบแทนที่ไดรับจากการใชจายน้ัน เพราะแหลงที่มาของเงินใน
การดําเนินงานของสถานศึกษา คือ ภาษีของประชาชน การพิจารณาผลประโยชนตอบแทนนั้น 
เราตองคํานึงถึงเงินที่ลงทุนไปกับผลทางการศึกษาที่ไดมาวามีลักษณะคุมทุนหรือไม 
 13. หลักการคาดการณลวงหนา (Foresight Principle) ในการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองรูจักคาดการณลวงหนาไดถูกตองเพ่ือความ
รอบคอบละเอียดถี่ถวนในการปฏิบัติงาน 
 14. หลักความมีลักษณะเฉพาะอยาง (Specification Principle) ในทางการพัฒนา 
ถือวาการแบงงานหนาที่รับผิดชอบโดยไมกาวกายเปนลักษณะที่จะนํามาเพื่อประสิทธิภาพ 
ของงาน ดังนั้นการปฏิบัติงานในหนวยงานการเงินควรแบงหนาที่รับผิดชอบระหวางบุคลากรใน
หนวยงาน และเฉพาะบุคคล ไมกาวกายหนาที่ซึ่งกันและกัน เชน แยกฝายปฏิบัติการกับฝาย
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 15. หลักแหงการเปดเผย (Publicity Principle) เนื่องจากเงินที่นํามาจายใน
สถานศึกษาไดมาจากภาษีอากรของประชาชน ดังน้ัน ในแตละชวงเวลาในทุกเดือน หรือทุก
ปงบประมาณควรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 16. หลักผลิตผล (Productivity Principle) ในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
นั้นจะตองคํานึงถึง ผลผลิตที่เปนประโยชนตอสังคม 
 17. หลักการประหยัด (Economy Principle) การใชเงินทุกอยางของสถานศึกษาตอง
เปนไปโดยความประหยัด พิจารณาถึงความจําเปนในการคํานึงถึงการงานใดที่ตองใชเงินมาก
จะเปนงานที่ไมจําเปนและไมเปนประโยชน ควรตัดรายการน้ันทิ้งไป 
 18. หลักเศรษฐศาสตร (Economics Principle) การบริหารงานงบประมาณของ
สถานศึกษา การยึดหลักเศรษฐศาสตรที่คํานึงถึงสิ่งที่เขาไป (Input) ไดแก เงิน แรงงาน และ
อ่ืนๆ กับผลที่ไดรับ (Out put) ไดแก คุณภาพของการศึกษาวามีลักษณะคุมคากันหรือไม 
 
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาตามโครงสรางที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มีขอบขายภารกิจในการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา 7 ภารกิจ คือ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 39-50) 
 
 ขอบขายการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 1.  การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
      1.1  การวิเคราะห  และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
      แนวทางการปฏิบัติงาน 
      1)  วิเคราะหทิศทางและยุทธศาสตรระดับนโยบาย ไดแก  เปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรระดับชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      2)  ศึกษาขอตกลงผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการใหบริการสาธารณะ
ทุกระดับ ไดแก เปาหมายการใหบริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) 
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ขอตกลงการจัดทําผลผลิต (Service Delivery Agreement : SDA)  ขอตกลงการปฏิบัติงาน
ของเขตพื้นที่และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ตองดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุขอตกลงที่
สถานศึกษาทํากับเขตพื้นที่การศึกษา 
      3)  ศึกษาวิเคราะห วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตาม
กรอบทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษา และตามความตองการของสถานศึกษา 
      4)  วิเคราะหผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามขอตกลงที่ทํากับเขต
พ้ืนที่การศึกษาดานปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนตนทุน ซึ่งตองคํานวณตนทุนผลผลิตของ
องคกร และผลผลิตงาน/โครงการ 
      5)  จัดทําขอมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือใชในการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      6)  เผยแพรขอมูลสารสนเทศใหเขตพ้ืนที่การศึกษา และสาธารณะชนทราบ 
      กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เก่ียวของ 
      1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
      2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2544 
      1.2  การจัดทําแผนกลยุทธ  หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
      แนวทางการปฏิบัติ 
      ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน 
มีสวนรวมดําเนินการดังนี้ 
      1)  ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงาน
ขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวของ 
      2)  วิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบตอการจัด
การศึกษา (SWOT) และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
      3)  กําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และเปาประสงค (Corpo-
-rate Objective) ของสถานศึกษา 
      4)  กําหนดกลยุทธของสถานศึกษา 
      5)  กําหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) และตัวชี้วัดความ 
สําเร็จ (Key Performance indicators : KPIS) โดยจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ 
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      6)  กําหนดเปาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ 
และผลลัพธที่สอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทํารางขอตกลงกับเขตพื้นที่
การศึกษา 
      7)  จัดทํารายละเอียดโครงสราง แผนงาน งาน/โครงการและกิจกรรมหลัก 
      8)  จัดใหรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เก่ียวของ เพ่ือปรับปรุง และนําเสนอขอ
ความเห็นตอคณะกรรมการสถานศึกษา 
      9)  เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูที่เก่ียวของ 
      กฎหมาย  ระเบียบ และเอกสารที่เก่ียวของ 
      1)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 
        2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 
      1.3  การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
      แนวทางการปฏิบัติ 
      1)  จัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงสราง ใหมีความ
เชื่อมโยงกันผลผลิตและผลลัพธ  ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษา พรอมกับวิเคราะห
และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน งานโครงการ เม่ือเขตพื้นที่การศึกษาแจงนโยบาย 
แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณ ให
สถานศึกษาดําเนินการ 
      2)  จัดทํากรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง (Medium Term 
Expenditure Framework: MTEF) โดยวิเคราะหนโยบายหนวยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม วิเคราะหผลการดําเนินงานปงบประมาณที่ผานมาของสถานศึกษา เพ่ือปรับเปาหมาย
ผลผลิตที่ตองการดําเนินการใน 3 ปขางหนา พรอมกับปรับแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรม
หลัก ใหสอดคลองกับประมาณรายไดของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ 
      3)  จัดทําคําขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการ
รายจายระยะปานกลาง (MTEF) เสนอตอเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
สอดคลองเชิงนโยบาย 

ES 612 253 



      4)  จัดทํารางขอตกลงบริการผลผลิต (รางขอตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของ
สถานศึกษาที่จะตองทํากับเขตพื้นที่การศึกษาเม่ือไดรับงบประมาณ โดยมีเปาหมายการ
ใหบริการที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถานศึกษา  โดยผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
      กฎหมาย  ระเบียบ และเอกสารที่เก่ียวของ 

ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546       1)  
      2)  ชุดปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธและกรอบประมาณการรายจายลวงหนา
ระยะปานกลาง : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา 
 
 2.  การจัดสรรงบประมาณ 
      2.1  การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
      แนวทางการปฏิบัติ 
      1)  จัดทําขอตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษาเม่ือ
ไดรับงบประมาณ 
      2)  ศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแจงผานเขตพื้นที่การศึกษา แจงใหสถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 
      3)  ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับจากหลักเกณฑและวิธีการ
จัดสรรเขตพ้ืนที่การศึกษาแจง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ไดจากแผนการ
ระดมทรัพยากร 
      4)  วิเคราะหกิจกรรมตามภารกิจงานที่ตองดําเนินการตามมาตรฐาน
โครงสรางสายงาน และตามแผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพ่ือจัดลําดับความสําคัญ 
และกําหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแตละสายงาน งานโครงการ ใหเปนไปตามกรอบวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับและวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 
      5)  ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง (MTEF) ให
สอดคลองกับกรอบวงเงินที่ไดรับ 
      6)  จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน 
งานโครงการที่สอดคลองวงเงินงบประมาณที่ไดรับ และวงเงินนอกงบประมาณที่ไดตามแผน
ระดมทรัพยากร 
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      7)  จัดทําขอรางตกลงผลผลิตของหนวยงานภายในสถานศึกษา และ
กําหนดผูรับผิดชอบ 
         8) นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และรางขอตกลงผลผลิตขอ
ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 
          9)  แจงจัดสรรวงเงินและจัดทําขอตกลงผลผลิตใหหนวยงานภายใน
สถานศึกษารับไปดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
      กฎหมาย  ระเบียบ  และเอกสารที่เก่ียวของ 

ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545       
      2.2  การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ 
      แนวทางการปฏิบัติ 
      1)  จัดทําแผนการใชงบประมาณรายไตรมาสโดยกําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน
รายเดือนใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ แลวสรุปแยกเปนรายไตรมาส เปน
งบบุคลากร  งบอุดหนุน  งบลงทุน (แยกเปนคาครุภัณฑ และคากอสราง) และงบดําเนินการ 
(ตามนโยบายพิเศษ) 
      2)  เสนอแผนการใชงบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจํางวดเปน
รายไตรมาสผานเขตพื้นที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวบรวมเสนอตอ
สํานักงบประมาณ 
      3)  เบิกจายงบประมาณประเภทตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปและอนุมัติการใชงบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ไดรับ
งบประมาณ 

กฎหมาย  ระเบียบ และเอกสารที่เก่ียวของ       
      ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 2545 
      2.3  การโอนเงินงบประมาณ 
      แนวทางการปฏิบัติ 
      การโอนเงิน  ใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
 3.  การตรวจสอบ  ติดตาม ประเมินผล  รายงานผลการใชเงินและผลการ
ดําเนินงาน 
      3.1  การตรวจสอบ ติดตามการใชเงิน และผลการดําเนินงาน 
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      1)  จัดทําแผนการตรวจสอบ  ติดตามการใชเงินทั้งเงินงบประมาณ และเงิน
นอกงบประมาณของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  และ
แผนการใชงบประมาณรายไตรมาส 
      2)  จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตามขอตกลงการ
ใหบริการผลผลิตของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และ
แผนการใชงบประมาณรายไตรมาส 
      3)  จัดทําแผนการกํากับตรวจสอบติดตามและปองกันความเสี่ยงสําหรับ
โครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
      4)  ประสานแผนและดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศใหเปนไปตาม
แผนการตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
      5)  จัดทําขอสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พรอมทั้งเสนอขอ
ปญหาที่อาจทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ เพ่ือใหสถานศึกษาเรงแกปญหาไดทัน
สถานการณ 
      6)  รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
      7)  สรุปขอมูลสารสนเทศที่ไดและจัดรายงานขอมูลการใชงบประมาณผล
การดําเนินงานของสถานศึกษาเปนรายไตรมาสตอเขตพื้นที่การศึกษา 
      3.2  การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
      แนวทางการปฏิบัติ 
      1)  กําหนดปจจัยหลักความสําเร็จ และตัวชี้วัด (Key Performance 
Indicators: KPls) 
      2)  จัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของผลผลิตที่ กําหนดตามขอตกลงการ
ใหบริการผลผลิตของสถานศึกษา 
      3)  สรางเครื่องมือเพ่ือการประเมินผล  ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสําเร็จที่
กําหนดไวตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษา 
      4)  ประเมินแผนกลยุทธ  และแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา และ
จัดทํารายงานประจําป 
      5)  รายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
เขตพ้ืนที่การศึกษา (อานนท เรืองวุฒิ,  2548: 17-19, 24-28) 
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