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บทคัดยอ
 การวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียน

ประถมศึกษาและเพ่ือศึกษาแนวทางสําหรับการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลล้ี

และตําบลวังดินอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ผูใหขอมูลในการวิจัย ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน เจาหนาที่การเงิน

และบุคลากรที่ทําหนาที่ทางการเงินของโรงเรียน ปการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้นจํานวน 25 คนเครื่องมือที่ใช             

ในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง รวบรวมขอมูลโดยการวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา                           

ผลการวจิยัพบวา 1) ดานสภาพการบรหิารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรยีนประถมศึกษา แสดงให

เห็นวาโรงเรียนประถมศึกษาไดปฏิบัติตามกระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานครบทั้ง 7 ดาน 

ไดแก 1.1) ดานการวางแผนงบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณโครงการ พรอมจัดประชุมช้ีแจงแผน               

งบประมาณใหแกบคุลากรทีเ่กีย่วของ 1.2) ดานการคาํนวณตนทนุผลผลติ ไดมกีารคาํนวนตนทนุของโครงการ

ตางๆ ในกระบวนการดาํเนนิงาน  1.3) ดานการจดัระบบการจัดซือ้จดัจางโรงเรยีนไดดาํเนนิขัน้ตอนตามระเบยีบ

พัสดุ พ.ศ. 2535 1.4) ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ มีการแตงตั้งเจาหนาที่การเงิน

เพ่ือบริหารงานบัญชี  1.5) ดานการบริหารสนิทรัพย โรงเรยีนไดตรวจสอบความตองการสินทรัพย มกีารควบคุม 
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ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑตามระบบ 1.6) ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานจะมีการรายงาน

ผลการดาํเนนิงานเปนวาระใหกบัหนวยงานตนสงักดัรบัทราบ และ 1.7) ดานการตรวจสอบภายในโรงเรยีนได

แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบภายในพรอมท้ังใหรับการตรวจสอบภายในจากหนวยงานตนสังกัด                         

เพ่ือแสดงถึงการบริหารงบประมาณท่ีโปรงใส 2) การศึกษาสภาพปญหาของการบริหารงบประมาณแบบ                 

มุงเนนผลงาน แสดงใหเหน็ถงึปญหางบประมาณไมเพยีงพอตอการดําเนินโครงการบคุลากรดานการเงนิภายใน

โรงเรียนสวนใหญขาดความรูความเขาใจในระเบียบและวิธีการบริหารงบประมาณท่ีถูกตองเหมาะสม                            

อีกทั้งยังบกพรองในกระบวนการคํานวณตนทุนผลผลิต ขาดความชํานาญในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และ

ขาดการเช่ือมโยงของข้ันตอนในการบริหารงบประมาณภายในโรงเรียน 3) ขอเสนอแนะและแนวทาง                                 

ในการบรหิารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ตองเช่ือมโยงการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานทัง้ 7 ดาน

เขาดวยกันเพ่ือใหการบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ  อาจตองจํากัดจํานวนโครงการใหเหลือเฉพาะ

โครงการสาํคญัซึง่จะชวยใหการบริหารงบประมาณมปีระสิทธภิาพมากขึน้ มกีารสงเสริมเดก็นกัเรยีนใหสามารถ

นําวิชาความรูไปปฏิบัติเพ่ือหารายไดโดยครูจะชวยสงเสริมหรือจัดต้ังเปนชมรม และการบริหารงบประมาณ

ไมไดมีวิธีการเฉพาะเจาะจง ผูอํานวยการ เจาหนาท่ีการเงิน และบุคลกรที่ทําหนาท่ีดานการเงินจะตองมี                  

การสือ่สารกบับคุลากรอืน่ภายในโรงเรยีน เพือ่ชวยออกแบบวธิกีารบรหิารงบประมาณใหไปในทศิทางเดยีวกนั

คําสําคัญ
 การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน    การบริหารงบประมาณโรงเรียนประถมศึกษา

Abstract
 This research aimed to examine how the Primary basic elementary schools within Li District, 

Lamphun Province were potentially managing their finances. Using method called Performance-based 

budgeting (PBB) which the author had collecting data via interviewing (Semi-structured Interview 

Approach). The population consisted of directors, accountants, and teachers who had been                      

appointed to serve as accountants in school, total 25 people (year 2016). The study shown that, 

(1) The Administration of Performance-Based Budgeting shown that the primary basic education 

schools had been performing in all 7 aspects, that are (1.1) budget planning (1.2) output costing 

(1.3) procurement management  (1.4) financial management and budget control (1.5) asset                        

management  (1.6) financial and performance reporting and  (1.7) internal audit. To be precise,they 

had been planning on budget allocation, calculate the cost-production of a project, having a formal 

government procurement as well as asset management, and having internal audit by the higher up 

agency. (2) The Issues of managing Primary school’s budget, that are, most of primary basic                  

education schools werehaving inefficient budget, also with the lack of accountant and/or expertise 
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in the field of finance which ledto a defective of calculating cost-product of the project. Having the 

wrong staff to do the procurement would delay the process. Last but not least, there was no                        

connection between 7 aspects which led to an ineffective of budgeting management. (3) Suggestions 

and guidelines for budgeting management, it was recommended that the primary basic education 

schoolsshould connect all of 7 aspects altogether. It wass suggested that the numbers of projects 

should be reduce in order maximize the use of limited budget. School manager as well as all the 

staff should provide supported and encouraged student to learn how to understand the charity. 

And there were always alternative ways to managing the budget but the staff manager need to 

inform other staff in school for a better performance.         

Keywords
 Performance-Based Budgeting Administration,   Budget Administration of Primary School

บทนํา  

 การปฏริปูการศกึษาในปจจุบนัไดกาํหนดใหสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาทําหนาท่ีสงเสริมสนบัสนนุ

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกสถานศึกษาแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเฉพาะ

ในเร่ืองของการบรหิารจัดการดานงบประมาณทีเ่นนใหความสําคัญกับระบบการจดัซ้ือจัดจาง ปรับระบบการบญัชี

และการเงินใหเปนแบบพึงรับพึงจาย มีการเชื่อมโยงการคํานวณความคุมคาของระบบงบประมาณเทียบ                

กบัผลผลติ มกีารรายงานผลทางการเงนิและผลการดาํเนินงานเพ่ือแสดงถึงความโปรงใสและมีประสทิธิภาพ 

พรอมทั้งกําหนดใหมีการบริหารสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด และการตรวจสอบภายในตองเปนไป                          

ตามระเบียบและสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานได (Office of the Basic Education                     

Commission,2004, 5) 

 ผลจากการปฏริปูการศึกษาดังกลาว กอใหเกิดการกระจายอํานาจการบรหิารลงสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ในรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมโดยมีการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐพรอมกัน  5 ดาน คือ 1)                  

แผนปรับบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารภาครัฐ 2) แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณและการพัสดุ                    

3) แผนการปรับเปลี่ยนการบริหารงานบุคคล 4) แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย และ 5) แผนการปรับเปลี่ยน

วฒันธรรมและคานยิมในการบริหารภาครฐั  ทัง้นีใ้นสวนของการปรับเปล่ียนระบบงบประมาณและการพสัดนุัน้ 

กําหนดใหผูมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตองมีบทบาทในการรับผิดชอบตั้งแตขั้นตอน                    

การวางแผน การบริหารงบประมาณ และการรายงานผล โดยมุงเนนผลสําเรจ็ของงาน ดงันัน้ กระทรวงศกึษาธิการ

จึงไดกําหนดวิธีการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance – Based Budgeting: PBB)                  

(Ministry of Education, 2005) โดยมีจุดประสงคในการจัดทําแผนงบประมาณท่ีมุงเนนผลลัพธ โดยสราง               

เปนมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน (Hurdles) คือ 1) การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) 
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2) การคํานวณตนทุนกิจกรรม (Activity - Based Costing) 3) การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง (Procurement 

Management) 4) การบริหารงานทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ(Financial Management and 

Budget Control) 5) การบรหิารสนิทรพัย (Asset Management) 6)การรายงานทางการเงินและผลการดาํเนนิงาน 

(Financial and Performance Reporting) และ 7) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) (Office of the 

Basic Education Commission, 2004, 8) 

 อยางไรก็ตามแมวาจะมีการนําระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาใชในการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียนมากวา 10 ปแลว แตโรงเรียนยังคงประสบปญหาในการบริหารงบประมาณ อาทิ 

ปญหาการขาดแคลนงบประมาณ อันเนื่องมาจากรูปแบบการจัดสรรงบประมาณภาครัฐที่ใชหลักการจัดสรร

งบประมาณตามขนาดของโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณมีความลาชา หรือในบางปบางโรงเรียนในพ้ืนที่

หางไกลไมไดรับเงินงบประมาณ (Pornsakkul, 2007, 274) บุคลากรขาดความรูความชํานาญในการบริหาร

งานดานการเงิน ทําใหการบริหารเงินไมมีประสิทธิภาพ (Muangkung,  2015, 78) และเจาหนาที่การเงินไมมี

ความชํานาญในการจัดทําระบบบัญชีรายรับ-รายจาย รวมไปถึงระบบการจัดซ้ือจัดจางที่ไมมีประสิทธิภาพ 

(Suphasorn, 2011, 38) กระทั่งในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําพูนเขต 2 ก็ประสบปญหาการบริหารงบประมาณที่กลาวไปแลวขางตน สงผลใหการบริหาร

งานอื่นๆ  บกพรอง อาทิ ไมสามารถบริหารจัดการการศึกษาไดตามเปาหมายและไมสามารถรักษามาตรฐาน

การเรียนรู ตลอดจนมาตรฐานดานการบริหารโรงเรียน มาตรฐานดานครูและมาตรฐานดานนักเรียนของ

โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กจากผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

ทางการศึกษา (สมศ.)  สวนใหญอยูในระดับพอใชและควรปรับปรุง  (Lamphun Primary Educational                

Service Area Office 2, 2016)

 นอกจากนี้  การบริหารจัดการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก พบวามีปญหาที่

สําคัญ  คือ 1) การสงเสริมและการสนับสนุนจากทองถ่ินมีคอนขางนอย 2) การจัดสรรงบประมาณใหแก

โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กมีคอนขางจํากัด 3) ขาดแคลนบุคลากรท่ีใชในกิจกรรมการเรียนการสอน 

และ 4) การลงทุนทางการศึกษาสําหรบัโรงเรียนขนาดเล็กเปนการลงทนุทีม่คีวามเส่ียงสูง เมือ่เทยีบกบัโรงเรียน

ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ (Office of the Basic Education Commission, 2004, 2) 

 จากสภาพปญหาท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงานเพ่ือใชเปนแนวทางสาํหรบัการบริหารงานงบประมาณของโรงเรยีนประถมศกึษาในตาํบลลี้ 

และตาํบลวังดนิ อาํเภอลี ้จงัหวดัลาํพูน โดยเปนขอมูลใหผูทีม่สีวนเกีย่วของนําไปใชในการวางแผนเพ่ือพัฒนา  

การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาอื่นๆ ตอไป 

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา

 2. เพือ่ศกึษาปญหาทีเ่กดิขึน้จากการบรหิารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรยีนประถมศึกษา

 3. เพื่อหาแนวทางการบริหารงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษา
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ทบทวนวรรณกรรม
 การบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2553 กําหนดใหโรงเรียนที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานมีอํานาจหนาที่ในการปกครองดูแลบํารุงรักษาและ

จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบายและภารกิจหลักของโรงเรียนตลอดทั้งใหมี                      

ระบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ                          

หลักการการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

 การบริหารงบประมาณของโรงเรียนมุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการมีความคลองตัว

โปรงใสตรวจสอบไดยึดหลักการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและบริหารแบบมุงเนนผลงานเพ่ือใหเกิด

ประโยชนตอการศึกษาสงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีตอผูเรียน (Suksodkiew, 2013) ดังน้ัน การบริหารงาน                           

งบประมาณควรยึดหลักการและแนวคิดตอไปนี้

 1.  ยดึหลักความเทาเทียมกันและความเสมอภาคทางการศกึษาของผูเรียนในการจดัสรรงบประมาณ

เพ่ือจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานโดยรัฐจัดสรรเงนิอุดหนนุเปนคาใชจายรายบคุคลสาํหรบัผูเรียนใหแกโรงเรียนของรฐั

และเอกชนอยางเทาเทียมกันและจัดสรรเพิ่มเติมใหแกผูเรียนที่มีลักษณะพิเศษตามความจําเปน

 2.  มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณโดยให                

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนมีความเปนอิสระในการตัดสินใจมีความคลองตัวควบคูกับความโปรงใสและ

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดจากผลสําเร็จของงาน

 3.  ยึดหลักการกระจายอํานาจในการบริหารการจัดการงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณใหแก

เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนอยางทั่วถึง

 4.  มุงพฒันาขดีความสามารถในการบริหารจดัการงบประมาณตามมาตรฐานการจดัการทางการเงนิ

 5.  มุงเสริมสรางการระดมทรพัยากรและการลงทุนดานงบประมาณการเงนิและทรพัยสนิจากทกุสวน

ของสังคมมาใชเพื่อการจัดการพัฒนาการศึกษา

 การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน เปนระบบการบริหารที่กระจายอํานาจการบริหาร                            

งบประมาณสูโรงเรียน โดยกําหนดใหโรงเรียนมีอิสระในการดําเนินงาน สามารถกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ                  

เปาหมาย รวมถึงมีการบริหารงบประมาณอยางเปนระบบภายใตหลักธรรมมาภิบาล โดยมีตัวชี้วัดผลงาน               

เพ่ือประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ในการนําระบบงบประมาณแบบมุงเนน                

ผลงานไปสูความสําเร็จไดนั้น โรงเรียนจําเปนตองพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงินท้ัง 7 ดาน                       

ประกอบดวย (Ministryof Education, 2005)

 1. การวางแผนงบประมาณ การดาํเนินการจัดทาํแผนกลยทุธการจดัสรรงบประมาณโดยพจิารณา

จากความเหมาะสมและความสําคัญของโครงการที่อยูในความรับผิดชอบ โดยวิเคราะหสภาพแวดลอม                    

เพ่ือกําหนดโครงสราง วิสัยทัศน ตัวช้ีวัด และผลผลิต ที่สนองยุทธศาสตรของโรงเรียน และความตองการ                  

ของทองถิ่น มีการจัดกรอบงบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป รวมไปถึงใหทุกฝายที่เกี่ยวของ               

เขามามีสวนรวม เพื่อใหการวางแผนบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน
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 2. การคํานวณตนทุนผลผลิต คือ การดําเนินงานในการคิดคํานวณคาใชจายที่เปนตนทุนของ

แผนงาน/โครงการท่ีตองการดาํเนินการ ตนทุนตอหนวยการผลิตจึงเปนตัวช้ีวดัประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน

ของโรงเรียนตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเพ่ือใหการดําเนินงานเกิดผลผลิตทั้งทางตรงและ                      

ทางออม โรงเรียนควรจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อวิเคราะหและบันทึกผลความคุมคาของตนทุนผลผลิต

 3. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง เปนการดําเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งวัสดุสิ่งของหรือบริการที่มี

คุณภาพ ตรงกับความตองการในเวลาที่รวดเร็ว และราคาที่เหมาะสม วางแผนการจัดซื้อจัดจางและการเก็บ

รักษาหลักฐานเอกสารการจัดซื้อจัดจางท่ีถูกตองจะชวยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อ                 

จดัจาง นอกจากนีก้ารบริหารท่ีเปนไปตามระเบยีบ ยงัแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสของการบรหิารงบประมาณ

 4. การบรหิารการเงนิและการควบคมุงบประมาณ เปนการดาํเนินการเพ่ือควบคมุงบประมาณ 

ควบคุมการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของโรงเรียนและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด การจัดการระบบ

การเงินของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดไดนั้น จะตองมีการวางแผนการใชจายเงิน 

กํากับการใชจายใหเปนไปตามระบบรวมถึงวิเคราะหความคุมคาของการใชจายเงินใหเกิดประโยชนสูงสุด

 5. การบริหารสินทรัพย เปนการดําเนินงานจัดหาและใชประโยชนจากสินทรัพยภายในโรงเรียน

ใหเกิดประโยชนคุมคา โดยมีการวางแผนกําหนดความตองการพัศดุ ครุภัณฑ และสินทรัพยตางๆ ภายใน

โรงเรียน การบริหารสินทรัพยนั้นจะตองเปนระบบและตองเปนไปตามระเบียบพัสดุ 

 6. การรายงานทางการเงนิและผลการดาํเนนิงาน เปนการรายงานเพือ่นาํเสนอขอมูลทางการเงนิ 

โดยแสดงฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนนิงานของโครงการตางๆ ภายในโรงเรยีนการรายงานทางการเงนิ

และผลการดําเนนิงานถือเปนเคร่ืองมอืสาํคญัในการแสดงผลสรุปการบริหารงบประมาณของโรงเรียน เพราะ

จะแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จ หรือความลมเหลวของการปฏิบัติงานในแผนงานหรือโครงการของโรงเรียน 

และเพื่อแสดงความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายเงิน รวมถึงการแสดงถึงการ

ใชจายเงินตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด

 7. การตรวจสอบภายใน เปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีเก่ียวกับการบริหาร                

งบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน รวมถึงการบริหารดานอื่น ๆ เพื่อวิเคราะหและ

ประเมนิความมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลของการบรหิารงบประมาณของโรงเรยีนโดยมหีนวยงานตนสังกัด

กาํกับดูแล ใหคาํปรึกษาอยางเทีย่งธรรม เพ่ือปรับปรุงการปฏิบตังิานของโรงเรียนใหดขีึน้ รวมถงึชวยใหโรงเรยีน

บรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงค

วิธีการวิจัย
 การวิจัยเรื่องการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา: แนวทางสําหรับ

การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ

เจาะลึกตามขั้นตอนดังนี้
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 1. ผูใหขอมูลไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลล้ีและตําบลวังดิน จํานวน 10 คน 

และเจาหนาที่การเงินและบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการเงิน จํานวน 15 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 25 คน                                        

ปการศึกษา 2559

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ  การสัมภาษณ ที่มีลักษณะแบบกึ่งมีโครงสราง คําถามในการ

สัมภาษณนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาประเด็นคําถามจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ                           

โดยสรางเปนคําถามใหครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจัยและเนื้อหาของคําถามเปนลักษณะของคําถาม

ปลายเปด แนวคาํถามเจาะจงประเดน็ของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน และตัวอยางกรณศีกึษา

แนวทางการนําไปปรับใช มีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของคําถามโดยอาศัยผูเช่ียวชาญ  จํานวน 3 คน                

ตรวจสอบขอคําถามในการสัมภาษณใหครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวของใหมีความถูกตองเหมาะสม                                 

ตามโครงสราง และภาษาที่ใชเหมาะกับการใชในการเก็บขอมูลในการวิจัย

 3. การเกบ็รวบรวมขอมลู แบงเปน 2 สวน คอื การเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสาร เพ่ือใชเปนขอมูล

ในการสรางแบบสัมภาษณ และเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ โดยในการสัมภาษณผู วิจัย                                

ทาํการจดบันทกึระหวางการสัมภาษณและบนัทกึเทป แยกเปนคาํถามเพือ่ศกึษาสภาพการบริหารงบประมาณ                 

สภาพปญหาจากการบริหารและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการบริหารงบประมาณ

 4. การวิเคราะหขอมูล ผูวจิยันาํขอมลูทีไ่ดจากการถอดเทปและการบันทกึการสมัภาษณมาวิเคราะห

และทําความเขาใจในภาพรวม พรอมพิจารณาประเด็นท่ีสําคัญเก่ียวกับสภาพการบริหารงบประมาณ                    

แบบมุงเนนผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน สภาพปญหาจากการบรหิารและขอเสนอแนะ                  

เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษา จากน้ันผูวิจัยไดทําการสรุป

ขอมูลและจัดหมวดหมู นําเสนอในรูปแบบความเรียง

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา พบวา                

1) ดานการวางแผนงบประมาณ โรงเรียนมีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงถึงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหกับ                     

คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวของรับทราบ พรอมท้ังมีการบันทึกการใชงบประมาณตามแผนโครงการ                            

ทุกปงบประมาณ โดยทางโรงเรียนจะนําแผนโครงการท้ังหมดเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 เพื่อรับทราบ  2) ดานการคํานวณตนทุนผลผลิต                  

ตนทุนการผลิตของโรงเรียนมาจากงบประมาณที่หนวยงานตนสังกัดจัดสรรใหหรือจากเงินและทรัพยสิน                      

ที่ไดรับบริจาคจากหนวยงานอ่ืนๆ หรือจากผูปกครองของนักเรียน ซึ่งงบประมาณดังกลาวจะนํามาจัดสรร               

ตามโครงการตางๆ  ทั้งนี้ โรงเรียนจะจัดทํารายงานแผนโครงการตางๆ เพื่อรับทราบความกาวหนาและ                      

การบรรลุวัตถุประสงคของการคํานวณตนทุนผลผลิต 3) ดานการจัดระบบการจัดซ้ือจัดจางโรงเรียนมีการ              

จดัทําเอกสารการจดัซ้ือจัดจางอยางเปนระบบและเปนปจจุบนัสามารถตรวจสอบได  มกีารแตงต้ังคณะกรรมการ

ภายในโรงเรียนเพ่ือทํางานดานการจัดซ้ือจัดจาง และมีการตรวจสอบจากหนวยงานตนสังกัดเปนประจํา                   
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4) ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ โรงเรียนมีการแตงตั้งเจาหนาที่การเงินเพื่อจัดทํา

บญัชี  รายรับ-รายจาย งบประมาณตามระยะเวลาทีก่าํหนด จดัทาํเอกสารทกุรายการเปนปจจุบนัและสามารถ

ตรวจสอบได พรอมท้ังนําเสนอผูอํานวยการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบทุกวาระ นอกจากน้ี                 

มีการควบคุมและตรวจสอบการฏิบัติงานโดยคณะกรรมการท่ีแตงต้ังข้ึนภายในโรงเรียน 5) ดานการบริหาร

สินทรัพยโรงเรียนมีการปฏิบัติตามระบบท่ีกําหนดไว มีการวางแผนสํารวจความตองการในการจัดซื้อจัดจาง 

โดยมกีารดาํเนนิการจดัหา บาํรงุรกัษา ควบคมุ ตรวจสอบพสัด ุครุภณัฑ แตงต้ังคณะกรรมการในการรบัผิดชอบ 

และรายงานการบริหารสินทรัพยตางๆ ภายในโรงเรียนเม่ือส้ินปงบประมาณเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

6) ดานการรายงานทางการเงนิและผลการดาํเนนิงาน โรงเรียนมกีารรายงานผลเปนประจําทุกส้ินปงบประมาณ

ซึ่งเปนไปตามกระบวนการและมีการจัดทําระบบฐานขอมูลการเงินของโรงเรียนและรายงานใหกับ                           

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินใหเปนระบบ

สามารถตรวจสอบได และ 7) ดานการตรวจสอบภายใน โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน                 

เปนประจําทุกปและไดรับการตรวจสอบจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 

 สวนปญหาในการบริหารงานพบวา  1) การบริหารงบประมาณภายในโรงเรียนยังขาดการเชื่อมโยง

ขั้นตอนของกระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ทําใหการบริหารงบประมาณไมตอเนื่องและ

ไมครอบคลุมขั้นตอนต้ังแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทาย จึงไมกอใหเกิดประสิทธิภาพจากการนําวิธีการบริหาร                

งบประมาณดงักลาวไปใช 2)  งบประมาณท่ีไดในแตละปไมเทากนั หรอืงบประมาณไมเพยีงพอตอการดาํเนิน

โครงการตางๆ  หรือหนวยงานตนสังกัดจัดสรรงบประมาณลาชา ทาํใหไมสามารถเริม่ดําเนินงานไดตามแผนท่ี

วางไว สงผลใหการดําเนินโครงการไมสําเร็จหรือไมมีประสิทธิภาพ 3) บุคลากรที่ทํางานดานการเงินภายใน

โรงเรยีนสวนใหญไมไดจบการศกึษาดานการเงนิโดยตรง ขาดความรูความเขาใจในระเบยีบและวธิกีารบรหิาร

งบประมาณที่ถูกตองเหมาะสม ทําใหการวางแผนงบประมาณซ่ึงเปนข้ันตอนแรกและขั้นตอนสําคัญของ                

การบริหารงบประมาณเกิดความคลมุเครือ และบางโรงเรยีนผูบริหารตองทาํหนาทีใ่นการบริหารดานงบประมาณเอง 

อกีท้ังเจาหนาท่ีการเงนิขาดความรู ความเขาใจเกีย่วกบัการบรหิารงบประมาณทีถ่กูตองเหมาะสม 4)  บคุลากร

ขาดความรูความเขาใจในกระบวนการคํานวณตนทุนผลผลิต โดยใหเหตุผลวาตนทุนการผลิตที่เปนสินทรัพย

อืน่ท่ีไมใชตวัเงนิไมสามารถนาํมาคํานวณมลูคา และบางปไดรบัสินทรพัยทีไ่มใชตัวเงนิจากหนวยงานภายใน

สังกัดหรือหนวยงานภายนอกเปนจํานวนมากทําใหเกิดความสับสนและเกิดความลาชา  5)  มีความลาชาใน

กระบวนการการจัดซ้ือจัดจางของโรงเรียนโดยเฉพาะในข้ันตอนการเสนอราคาสินคา  อีกท้ังเจาหนาท่ีขาด

ความชํานาญในการจัดทําระบบ E – GP (Electronic Governance Procurement)  หรือศูนยกลางจัดซื้อ               

จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและ 6) ครูและเจาหนาท่ีการเงินโดยสวนใหญจะเปนครูผู สอน และ                                  

ในการปฏบิตัดิานการเงนิ มเีอกสาร/หลกัฐานทีจ่าํเปนตองดาํเนนิงานเปนจาํนวนมาก ในขณะทีม่เีวลาในการจัดทาํ

เอกสารนอย ทําใหการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน
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 สาํหรบัขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารงบประมาณ  พบวา 1) ตองเช่ือมโยงการบริหารงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงานทัง้ 7 ดานเขาดวยกนั โดยเร่ิมจากการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับขนาดของโครงการ 

มีการคํานวณตนทุนและผลผลิตที่เพียงพอตอการดําเนินโครงการ จัดทําระบบการจัดซ้ือจัดจางโดยเนนท่ี                

ความคุมคาของปจจัยการผลิตเปนสําคัญ มีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายเพ่ือติดตามการดําเนินการสรุป

และรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารรับทราบ มีการบริหารสินทรัพยเพ่ือใหโครงการที่แลวเสร็จมีอายุ                

การใชงานนานมากขึ้นและมีการตรวจสอบภายในเพื่อประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน 2) ในการบริหาร

งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพไดนั้น ทางโรงเรียนจะตองแบงงบประมาณสวนหนึ่งหรือ

ทัง้หมดไวสาํหรบัโครงการท่ีสาํคัญท่ีสดุกอน   ทัง้น้ีในการดาํเนนิโครงการ ผูอาํนวยการรวมถึงบุคลากรภายใน

โรงเรียนอาจจะตองลงแรงในการกอสรางเพือ่ประหยัดตนทุนในการวาจางผูรบัเหมา  3) สงเสรมิใหเด็กนักเรียน

เรียนรูจากการปฏิบัติจริงและสามารถนําวิชาความรูไปหารายเสริม ซึ่งจะตองอาศัยบุคลากรครูชวยสงเสริม

หรือชวยจัดตั้งเปนชมรม และ 4) การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปนหลักปฏิบัติที่มุงเนนผลผลิต 

ที่ไมไดมีวิธีการเฉพาะเจาะจง ดังนั้น ผูบริหาร เจาหนาที่การเงิน และบุคลากรท่ีทําหนาที่ดานการเงิน                                 

จะตองมีการสื่อสาร และออกแบบวิธีการบริหารใหเปนท่ีเขาใจตรงกัน และอาจจะตองนําเสนอวิธีการ                              

ใหบุคลากรอื่นๆ ภายในโรงเรียนทราบดวย 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษาครั้งนี้ 

ผูวิจัยคนพบประเด็นที่นาสนใจ จึงนํามาอภิปรายผลดังนี้ 

 1. สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา

  ดานการวางแผนงบประมาณ แสดงใหเห็นวาสถานศึกษามีการจัดโครงสรางการบริหาร                             

งบประมาณ โดยผูบรหิารจะจัดประชมุเพ่ือชีแ้จงรายละเอียดของงบประมาณ พรอมจัดทาํแผนกลยุทธเพือ่นาํไป

ใชในการปฏบิตังิาน ซึง่สอดคลองกบัแนวปฏบิตัใินการวางแผนงบประมาณของ  Ministry  of  Education (2005, 

9 – 38) นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Prombut (2008) ที่ไดศึกษาการบริหารงบประมาณ                          

แบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 

  ดานการคํานวณตนทุนผลผลิต โรงเรียนมีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงลําดับความสําคัญ                       

และตนทุนตอหนวยประกอบกับสถานศึกษาจะมีการระบุผลผลิตที่ไดรับจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ                           

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Chalearmmeeprasert (2001cited in Sangkla, 

2005,19) ที่พบวา ตนทุนตอหนวยการผลิตเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของหนวยงาน                           

ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานที่ใหความสําคญักับผลผลิตและผลลัพธ 

  ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง โรงเรียนไดดําเนินงานตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 มีระบบ

ขั้นตอนดานการจัดซ้ือจัดจาง และวิธีการจายเงินใหแกผูขาย/ผูจางตามระเบียบ มีระบบการจัดซ้ือจัดจาง                    

ตามข้ันตอนมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ บางโรงเรียนไดแตงตั้งคณะกรรมการ                        
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ดานการจัดซือ้จดัจางทีม่คีวามรับผดิชอบ เพือ่ตรวจสอบกระบวนการจัดซือ้จดัจาง สอดคลองกบักระบวนการ

จัดซ้ือจัดจางตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, 2005, 38 - 41) ระบุไว นอกจากน้ี                               

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Prombut (2008, 89) ที่ไดศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 และพบวา โรงเรียนมีการบริหาร                     

การจดัซ้ือจัดจาง เปนไปตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการอยางเครงครดั โดยใหความสําคัญกับข้ันตอน                           

ที่มีความโปรงใสและตรวจสอบยอนหลังได

 ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ โรงเรียนมีการแตงต้ังเจาหนาท่ีการเงิน                     

เพ่ือจัดทําบัญชี รายรับ-รายจาย งบประมาณตามระยะเวลาทีก่ําหนดโดยสถานศึกษามีเอกสารทางการบญัชี

ประเภทตางๆ และมีการลงบญัชอียางถกูตองเปนปจจบุนัตรวจสอบได มกีระบวนการบันทกึควบคุมการเบกิจาย

เงนิงบประมาณและมีหลกัฐาน/เอกสารอางองิทีใ่ชในการอนุมตักิารลงรายการทางบัญช ีซึง่เปนไปตามระเบียบ

ของกรมสามัญศึกษา (Department of General Education, 2001, 26) นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัย

ของSunonnam (2011) ที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงานในโรงเรียนดานการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณอยูในระดับมาก อันเน่ืองมาจากผูบริหาร

และเจาหนาที่การเงิน มีการบันทึกบัญชีเปนปจจุบัน และมีกระบวนการในการตรวจสอบยอนหลัง

 ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน เจาหนาท่ีการเงินของโรงเรียนมีการรายงานผล

เปนประจาํตามวาระ เชน รายงานประจาํวันรายงานประจําเดือน รายงานประจาํภาคเรียน หรือรายงานประจาํ

ปการศึกษาตอผูบริหารและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ทราบ พรอมท้ังจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินใหเปนระบบสามารถตรวจสอบได  ซึ่งสอดคลองกับ                       

แนวปฏิบัติงาน รายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานของโรงเรียน กรมสามัญศึกษา (Department of                        

General Education, 2001, 28) ที่กําหนดใหผูบริหารใหการสนับสนุนการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน              

ผลงานใหมกีารรายงานการใชงบประมาณในสถานศกึษา กาํหนดวัตถุประสงคของแผนงาน และมกีารวเิคราะห

ความคุมคาของแผนงานโดยละเอียด อีกทั้ง ผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Sunonnam (2011)

ที่ศึกษาเก่ียวกับสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่                       

การศึกษาชลบุรี เขต 2  ที่พบวา สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในโรงเรียนดานการรายงาน

ทางการเงินและผลการดําเนินงานอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนกําหนดใหมีการบันทึกรายจาย

ของโรงเรียน และจัดทําเปนรูปเลมรายงานพรอมเสนอตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ดานการบริหารสินทรัพย โรงเรียนมีการปฏิบัติตามระบบ และมีการวางแผนสํารวจความตองการ           

ในการจัดซื้อจัดจางเพื่อดําเนินการจัดหา บํารุงรักษา ควบคุม ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ มีการแตงต้ัง                           

คณะกรรมการผูรับผิดชอบ และรายงานผลดานการบริหารสินทรัพยแก ผูอํานวยการซ่ึงเปนไปตามระเบียบ          

ของทางราชการ โดยผู อํานวยการใหความสําคัญตอการสนับสนุนงานบริหารสินทรัพยของโรงเรียน                                     

กอใหเกิดการใชทรัพยสินอยางคุ มคา ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการบริหารสินทรัพยในโรงเรียนของ                                 
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กรมสามัญศึกษา (Department of General Education,2001 cited in Sangkla, 2005, 33)

  ดานการตรวจสอบภายใน โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบภายใน                       

เปนประจําทุกปและไดรับการตรวจสอบภายในจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ทั้งน้ี

โรงเรียนไดจัดทํา กระบวนการการตรวจสอบภายในที่ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากฝายบริหารงานของ

โรงเรยีน สอดคลองกบักรมสามญัศึกษา (Department of General Education, 2001 cited  in  Sangkla,2005, 37) 

นอกจากน้ียงัสอดคลองกับงานวิจยัของ Sangkla (2005, 81 – 83) ทีศ่กึษาเก่ียวกับสภาพการบรหิารงบประมาณ

แบบมุ งเนนผลงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยผลการศึกษา                                    

พบวา  สภาพการบรหิารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในโรงเรียนดานการตรวจสอบภายในอยูในระดับมาก                            

โดยไดรับการตรวจสอบภายในจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนประจําทุกป

 2. สภาพปญหาของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

         ปญหาของการบริหารงบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษาโดยท่ัวไปจะเปนปญหาดาน                            

งบประมาณที่ไดรับมาไมเพียงพอ หรือการจัดสรรงบประมาณมีความลาชา บุคลากรที่ทํางานดานการเงิน

ภายในโรงเรียน สวนใหญขาดความรูความเขาใจในระเบยีบและวธิกีารบรหิารงบประมาณทีถ่กูตองเหมาะสม 

นอกจากน้ียังประสบปญหาในดานการคํานวณตนทุนผลผลิต อีกทั้งมีความลาชาในกระบวนการการจัดซื้อ   

จัดจาง โดยเฉพาะในขั้นตอนการเสนอราคาสินคา เพราะเจาหนาท่ีขาดความชํานาญในการจัดทําระบบ                        

E – GP (Electronic Governance Procurement) หรือ ศูนยกลางจัดซ้ือจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส                    

ซึง่สภาพปญหาดงักลาวเปนปญหาทีม่กีารระบไุวในงานวจิยัหลายช้ินทีผ่านมา อาท ิงานวจิยัของ Prombut (2008)

Muangkung (2015) Sunonnam (2011) & Muangkung (2015) ซึ่งตางพบวา  งบประมาณไมเพียงพอตอ

การบรหิารและบคุลากรขาดความรูความเขาใจในการบรหิารงานดานการเงนิ ทัง้นีใ้นการศกึษาสภาพปญหา

การบริหารงบประมาณ ผูวิจัยพบวา  การบริหารงบประมาณภายในโรงเรียนยังขาดการเชื่อมโยงกันในแตละ

ขั้นตอนของกระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ทําใหการบริหารงบประมาณไมตอเนื่องและ                 

ไมครอบคลุมขั้นตอนต้ังแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทาย จึงไมกอใหเกิดประสิทธิภาพจากการนําวิธีการบริหาร                      

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานไปใช

 3.  ขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารงบประมาณ

  จากการศึกษาและรวบรวมทฤษฎ ีและจากขอมูลการสมัภาษณของผูบริหารและเจาหนาท่ีการเงนิ

สามารถนํามาสงัเคราะหเปนรปูแบบการเช่ือมโยงการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานท้ัง 7 ดานเขาดวยกนั                           

โดยเริ่มจาก

  3.1  การวางแผนงบประมาณเพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในโครงการที่ตองการดําเนินการ                        

จากน้ันจึงคํานวณตนทุนผลผลิตของโครงการเพื่อกําหนดตนทุนหรือลดตนทุนการผลิตในระหวางดําเนินการ 

แลวจงึเขาสูกระบวนการจัดซือ้จดัจางโดยมหีลกัการคือ เลอืกซ้ือวสัดอุปุกรณหรอืวาจางบุคลากรทีเ่กีย่วของอ่ืนๆ 

ในราคาท่ีตํ่าที่สุดที่เปนไปไดแตมีประสิทธิภาพท่ีคุมคาในระดับหน่ึง ในการบริหารการเงินและการควบคุม            

งบประมาณน้ัน จะตองมกีารบนัทกึบญัชใีหเปนปจบุนั ทัง้นีก้ารบนัทกึบญัชไีมเพยีงแตเพือ่ใหไดรายงานทางการเงนิ
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แตยังหมายถึงการตรวจสอบและควบคุมรายจายไมใหเกินกวาท่ีไดจัดสรรงบประมาณไว ตอมาในข้ันตอน                    

การรายการทางการเงินและผลการดําเนินงานสามารถใชหลักฐานทางการเงินจากการบันทึกบัญชีเพื่อเปน     

การรายงานทางการเงนิได ทัง้นีจ้ะตองรายงานผลการดาํเนินงานพรอมท้ังระบถุงึปญหาและอปุสรรคระหวาง

การดําเนินการ และระบุวิธีการแกไขปญหา พรอมผลลัพธที่ไดจากการแกไขปญหา เพื่อเปนกรณีศึกษาและ

แนวทางในการดําเนินโครงการครั้งตอๆ ไป ในการบริหารสินทรัพยจะตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาสภาพของ

โครงการ โดยจะตองคํานวณรายจายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการบํารุงรักษาเขาไปในขั้นตอนการคํานวณตนทุน

ผลผลิต และดานการตรวจสอบภายในควรใหคณะกรรมการจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ/หรือคณะ

กรรมการจากการแตงต้ังภายในโรงเรยีน ทาํหนาทีต่รวจสอบตัง้แตขัน้ตอนแรกจนถงึขัน้ตอนสดุทาย เพ่ือตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพการทํางาน รวมถงึแสดงถึงความโปรงใสในการดาํเนินงานของผูอาํนวยการและบุคลากร

ทางการเงินภายในโรงเรียนซ่ึงแนวทางในการบริหารงบประมาณดังกลาวสอดคลองกับรูปแบบการบริหาร                 

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ทีก่ระทรวงศกึษาธิการเปนผูกาํหนดการปฎบิตัติัง้แตปงบประมาณ พ.ศ. 2543 

(Ministry of Education, 2005) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปนแผนงบประมาณที่เชื่อมโยงกับกลยุทธของภาครัฐ

ในการพัฒนาระบบการรายงานผลดานการบริหารงบประมาณ อีกท้ังยังเปนการสงเสริมความรับผิดชอบ                    

ในการตัดสินใจและเปนจุดเริ่มตนของการกระจายอํานาจสูหนวยงานระดับลาง

  3.2 การบริหารงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดเพื่อดําเนินโครงการภายในโรงเรียนนั้น จะตอง

คาํนงึถงึความสาํคญัโครงการท่ีตองการดําเนนิการกอน โดยอาจจะตองพักหรือหยดุการดาํเนนิโครงการอ่ืนๆ ไว 

โดยในแตละปอาจจะสําเร็จเพียงหน่ึงหรือสองโครงการ และเพ่ือเปนการลดตนทุนในการดําเนินงาน                        

ผูอาํนวยการรวมถงึบคุลากรในโรงเรยีน หรอืผูปกครองของเดก็นกัเรียนอาจจะตองรวมมือกนัในการดาํเนินงาน 

ดังตัวอยางกรณีศึกษาจากโรงเรียนในตําบลวังดิน ที่สรางอาคารสถานที่ในกิจกกรมหรือโครงการที่สามารถ

ทาํไดเองแทนการวาจางบคุลากรภายนอก เชน การจัดสถานท่ีงานกีฬาสีของโรงเรียน งานซอมแซมบํารุงรักษา

อาคารเรียน ทาสอีาคารเรียนใหมตอเตมิอาคารหรอืซอมแซมสวนทีเ่สียหาย รวมถึงซอมแซมอุปกรณการเรียน

อื่นอยางโตะและเกาอ้ี นอกจากนี้ ยังไดเสนอแนะวิธีการลดตนทุนของโรงเรียนโดยนําวัสดุเหลือใชภายใน

โรงเรียนมาสรางโครงการ เชน รื้อไมจากอาคารเกาท่ีไมใชแลวมาทําเปนเวทีการแสดงของเด็กนักเรียน                              

การสรางอาคารอเนกประสงคเพือ่ลดตนทนุการกอสรางอาคารหลายหลัง (สรางโรงอาหารโดยมเีวทีการแสดงดวย 

จัดซ้ือช้ันหนังสือไปไวในแตละหองเรียนเพื่อเปนมุมหองสมุด) เปนตน ทั้งน้ีผูวิจัยเห็นวา การปฏิบัติดังกลาว

นอกจากจะเปนการปฏิบัติที่สอดคลองกับวิธีการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแลวยังสอดคลองกับ

การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกดวย 

  3.3  ผูอํานวยการโรงเรียนสงเสริมเด็กนักเรียนใหเรียนรูจากการปฏิบัตจิริงและสามารถนําวิชา

ความรูเพื่อหารายเสริม ซึ่งตองอาศัยบุคลากรครูชวยสงเสริมหรือชวยจัดตั้งเปนชมรม ดังกรณีศึกษาจาก

โรงเรียนในตําบลลี้ ที่แนะนําวา ในการสอนวิชาเกษตร ครูผูสอนจะใหเด็กนักเรียนเรียนรูการทําการเกษตร                

โดยวิธีการปฏิบัติจริง โดยพืชผักที่ไดจากการเกษตรสามารถนําไปขายเพื่อสรางรายได หรือใหคนครัวภายใน

โรงเรียนนําไปประกอบอาหารใหเด็กนักเรียนได การใหเด็กนักเรียนเปนพอคาหรือแมคาเมื่อมีการจัดงาน
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โรงเรียน โดยบุคลากรภายในโรงเรียนและผูปกครองจะชวยสนับสนุนและใหความชวยเหลือ นอกจากน้ี                        

ยังสงเสริมใหเด็กนักเรียนรูจักการทําการกุศล เชน ชวยเก็บขยะภายในชุมชน การชวยดําเนินงานงานวัดหรือ

งานตางๆ ภายในชุมชน หรือแมแตการฝกงานภายในสถานพยาบาลและสถานีอนามัย ซึ่งวิธีการดังกลาว ยัง

แสดงใหเห็นถึงการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารงบประมาณโรงเรียน ที่ผสมผสาน

หลักการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานอีกกรณีหนึ่ง

  3.4  เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ทําใหไมมีงบประมาณเพียงพอในการจาง

บคุลากรดานการเงนิโดยตรงทาํใหการปฏิบตังิานในดานการเงนิอาจจะไมถกูตองตามหลกัการ อยางไรก็ตาม 

การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปนหลักปฏิบัติที่มุงเนนผลผลิตท่ีไมไดมีวิธีการเฉพาะเจาะจง                        

ผูอํานวยการในโรงเรียนของตําบลวังดินจึงมีวิธีการใหผูอํานวยการ เจาหนาที่การเงิน และบุคลกรที่ทําหนาที่

ดานการเงิน จะตองมกีารสือ่สารและออกแบบวิธกีารบริหารงบประมาณใหเปนทีเ่ขาใจตรงกันและอาจจะตอง

นําเสนอวิธีการใหบุคลากรอ่ืนๆ ภายในโรงเรียนทราบดวยซ่ึงจะเนนหลักใหทราบถึงโครงการที่โรงเรียนตอง    

การดําเนินงาน งบประมาณท่ีไดมาสําหรับโครงการและวิธีการลดตนทุนในระหวางการดําเนินโครงการ                        

ทัง้นีโ้ครงการนัน้จะตองมีความสาํคญัทีจ่ะสามารถเพ่ิมการผลิตผลงานทางวิชาการ และ/หรอืดานการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ/หรือดานกิจกรรมอื่นๆ ใหกับโรงเรียนได

สรุป
 จากงานวิจัยแสดงใหเห็นวาโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลล้ี อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน มีการนําเอา                

รูปแบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาปรับใชในการบริหารงบประมาณภายในโรงเรียนครบ              

ทัง้ 7 ดาน โดยมกีารประยกุตใชใหสอดคลองกบัศักยภาพของบคุลากรทีม่อียูภายในโรงเรยีน บคุลากรสามารถ

ปฏิบัติงานตามระบบดังกลาวและสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานตอตนสังกัดได อยางไรก็ตามจะเห็นได

วายังมีปญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งสาเหตุสวนใหญพบวา บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติ

งานท่ีถกูตอง อกีท้ังยังขาดความชํานาญเนือ่งจากไมไดปฏิบตังิานดานการเงนิภายในโรงเรียนโดยตรง บคุลากร

ไมไดรับการอบรมที่เพียงพอ อีกทั้งยังขาดบุคลากรทางดานการเงินที่จะสามารถปฏิบัติงานและสอนงานให

กับบุคลากรคนอื่นๆ ได โดยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการบริหารงาน ดังนี้ การฝกและปฏิบัติควรมี

การเชื่อมโยงข้ันตอนของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานท้ัง 7 ดานเขาดวยกัน และสามารถท่ีจะ

เลือกปฏิบัติตามขั้นตอนใดข้ันตอนหนึ่งกอนได ผูบริหารและเจาหนาท่ีการเงินจะตองพยายามหาวิธีการลด

ตนทุนผลผลติ เพ่ือการบริหารงบประมาณท่ีมอียูอยางจาํกัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และในบางปการศึกษา

ผูบริหารจําเปนจะตองละท้ิงการดําเนนิโครงการบางโครงการเพ่ือทีน่าํเงนิงบประมาณมาใชในโครงการท่ีสาํคญั

ใหสําเร็จเปนรูปธรรม

 1.  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

  1.1  ในการบริหารงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพไดนั้น การควบคุมตนทุน

ผลผลิตมีความสําคัญเปนอยางมาก ผูบริหารและเจาหนาที่การเงินจําเปนตองศึกษาตนทุนของการดําเนิน
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โครงการ และเลือกสรร วัสดุ อุปกรณ รวมถึงการวาจางผูรับเหมากอสรางที่เสนอราคาใหนอยที่สุด และ                        

เกิดความคุมคามากที่สุด 

  1.2  เพื่อใหการดําเนินโครงการ ของโรงเรียนใหสําเร็จ ในบางครั้งผูบริหารจําเปนที่จะตองเลือก

ดําเนินงาน เพียงหน่ึงหรือสองโครงการ เพราะการจัดสรรงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดไปใหกับโครงการ                     

ที่มากเกินความจําเปน  ทําใหประสิทธิภาพของโครงการ เหลาน้ีลดนอยลงหรือไมกอใหเกิดประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี การดําเนินโครงการท่ีมากเกินไปยังเปนการเพ่ิมงานใหกับบุคลากรภายในโรงเรียนและบกพรอง

หนาที่การสอนของบุคลากรในที่สุด

  1.3  ผูบริหารจะตองใหการอบรมบุคลากรในดานการบริหารงบประมาณ และควรจัดประชุม

เตรยีมการหรอืชีแ้จงแผนการวางแผนงบประมาณ และแนวทางการดาํเนนิงานใหกบับคุลากรภายในโรงเรียน

ทุกคนรับทราบ เพื่อเปนประโยชนตอการบริหารการเงินภายในโรงเรียนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

  1.4  การกําหนดนโยบายการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ควรมีรูปแบบที่ไมซับซอน                                  

มีความโปรงใส ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้ ควรใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายเพื่อใหเกิดความสอดคลอง และบุคลากรสามารถนํานโยบายไปปรับใชใหเกดิประสิทธิภาพได  

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  2.1 ควรศึกษารูปแบบการบริหารงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาและแนวทาง                                

ในการแกไขปญหารูปแบบอื่น ๆ

  2.2 ควรศึกษาเก่ียวกับสภาพและรูปแบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน                            

ของโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ เพื่อทราบปญหาและแนวทางการแกไข
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