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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุง เนนผลงานของโรงเรียน
ประถมศึกษาและเพื่อศึกษาแนวทางสําหรับการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลลี้
และตําบลวังดินอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ผูใหขอมูลในการวิจัย ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน เจาหนาที่การเงิน
และบุคลากรที่ทําหนาที่ทางการเงินของโรงเรียน ปการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้นจํานวน 25 คนเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง รวบรวมขอมูลโดยการวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจยั พบวา 1) ดานสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุง เนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา แสดงให
เห็นวาโรงเรียนประถมศึกษาไดปฏิบัติตามกระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานครบทั้ง 7 ดาน
ไดแก 1.1) ดานการวางแผนงบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณโครงการ พรอมจัดประชุมชี้แจงแผน
งบประมาณใหแกบคุ ลากรทีเ่ กีย่ วของ 1.2) ดานการคํานวณตนทุนผลผลิต ไดมกี ารคํานวนตนทุนของโครงการ
ตางๆ ในกระบวนการดําเนินงาน 1.3) ดานการจัดระบบการจัดซือ้ จัดจางโรงเรียนไดดาํ เนินขัน้ ตอนตามระเบียบ
พัสดุ พ.ศ. 2535 1.4) ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ มีการแตงตั้งเจาหนาที่การเงิน
เพือ่ บริหารงานบัญชี 1.5) ดานการบริหารสินทรัพย โรงเรียนไดตรวจสอบความตองการสินทรัพย มีการควบคุม
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ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑตามระบบ 1.6) ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานจะมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานเปนวาระใหกบั หนวยงานตนสังกัดรับทราบ และ 1.7) ดานการตรวจสอบภายในโรงเรียนได
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบภายในพรอมทั้งใหรับการตรวจสอบภายในจากหนวยงานตนสังกัด
เพื่อแสดงถึงการบริหารงบประมาณที่โปรงใส 2) การศึกษาสภาพปญหาของการบริหารงบประมาณแบบ
มุง เนนผลงาน แสดงใหเห็นถึงปญหางบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินโครงการบุคลากรดานการเงินภายใน
โรงเรียนสวนใหญขาดความรูความเขาใจในระเบียบและวิธีการบริหารงบประมาณที่ถูกตองเหมาะสม
อีกทั้งยังบกพรองในกระบวนการคํานวณตนทุนผลผลิต ขาดความชํานาญในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และ
ขาดการเชื่อมโยงของขั้นตอนในการบริหารงบประมาณภายในโรงเรียน 3) ขอเสนอแนะและแนวทาง
ในการบริหารงบประมาณแบบมุง เนนผลงาน ตองเชือ่ มโยงการบริหารงบประมาณแบบมุง เนนผลงานทัง้ 7 ดาน
เขาดวยกันเพื่อใหการบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ อาจตองจํากัดจํานวนโครงการใหเหลือเฉพาะ
โครงการสําคัญซึง่ จะชวยใหการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึน้ มีการสงเสริมเด็กนักเรียนใหสามารถ
นําวิชาความรูไปปฏิบัติเพื่อหารายไดโดยครูจะชวยสงเสริมหรือจัดตั้งเปนชมรม และการบริหารงบประมาณ
ไมไดมีวิธีการเฉพาะเจาะจง ผูอํานวยการ เจาหนาที่การเงิน และบุคลกรที่ทําหนาที่ดานการเงินจะตองมี
การสือ่ สารกับบุคลากรอืน่ ภายในโรงเรียน เพือ่ ชวยออกแบบวิธกี ารบริหารงบประมาณใหไปในทิศทางเดียวกัน

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
การปฏิรปู การศึกษาในปจจุบนั ไดกาํ หนดใหสาํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทําหนาทีส่ ง เสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกสถานศึกษาแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะ
ในเรือ่ งของการบริหารจัดการดานงบประมาณทีเ่ นนใหความสําคัญกับระบบการจัดซือ้ จัดจาง ปรับระบบการบัญชี
และการเงินใหเปนแบบพึงรับพึงจาย มีการเชื่อมโยงการคํานวณความคุมคาของระบบงบประมาณเทียบ
กับผลผลิต มีการรายงานผลทางการเงินและผลการดําเนินงานเพือ่ แสดงถึงความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ
พรอมทั้งกําหนดใหมีการบริหารสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด และการตรวจสอบภายในตองเปนไป
ตามระเบียบและสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานได (Office of the Basic Education
Commission,2004, 5)
ผลจากการปฏิรปู การศึกษาดังกลาว กอใหเกิดการกระจายอํานาจการบริหารลงสูเ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ในรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมโดยมีการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐพรอมกัน 5 ดาน คือ 1)
แผนปรับบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารภาครัฐ 2) แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณและการพัสดุ
3) แผนการปรับเปลี่ยนการบริหารงานบุคคล 4) แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย และ 5) แผนการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารภาครัฐ ทัง้ นีใ้ นสวนของการปรับเปลีย่ นระบบงบประมาณและการพัสดุนนั้
กําหนดใหผูมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตองมีบทบาทในการรับผิดชอบตั้งแตขั้นตอน
การวางแผน การบริหารงบประมาณ และการรายงานผล โดยมุง เนนผลสําเร็จของงาน ดังนัน้ กระทรวงศึกษาธิการ
จึงไดกําหนดวิธีการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance – Based Budgeting: PBB)
(Ministry of Education, 2005) โดยมีจุดประสงคในการจัดทําแผนงบประมาณที่มุงเนนผลลัพธ 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) การบริหารสินทรัพย (Asset Management) 6)การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน
(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 หรือในบางปบางโรงเรียนในพื้นที่
หางไกลไมไดรับเงินงบประมาณ (Pornsakkul, 2007, 274) บุคลากรขาดความรูความชํานาญในการบริหาร
งานดานการเงิน ทําใหการบริหารเงินไมมีประสิทธิภาพ (Muangkung, 2015, 78) และเจาหนาที่การเงินไมมี
ความชํานาญในการจัดทําระบบบัญชีรายรับ-รายจาย รวมไปถึงระบบการจัดซื้อจัดจางที่ไมมีประสิทธิภาพ
(Suphasorn, 2011, 38) กระทั่งในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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) การสงเสริมและการสนับสนุนจากทองถิ่นมีคอนขางนอย 2) การจัดสรรงบประมาณใหแก
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กมีคอนขางจํากัด 3) ขาดแคลนบุคลากรที่ใชในกิจกรรมการเรียนการสอน
และ 4) การลงทุนทางการศึกษาสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กเปนการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เมือ่ เทียบกับโรงเรียน
ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ (Office of the Basic Education Commission, 2004, 2)
จากสภาพปญหาที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
แบบมุง เนนผลงานเพือ่ ใชเปนแนวทางสําหรับการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลลี้
และตําบลวังดิน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โดยเปนขอมูลใหผทู มี่ สี ว นเกีย่ วของนําไปใชในการวางแผนเพือ่ พัฒนา
การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาอื่นๆ ตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา
2. เพือ่ ศึกษาปญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการบริหารงบประมาณแบบมุง เนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา
3. เพื่อหาแนวทางการบริหารงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษา
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ทบทวนวรรณกรรม
การบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2553 กําหนดใหโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจหนาที่ในการปกครองดูแลบํารุงรักษาและ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบายและภารกิจหลักของโรงเรียนตลอดทั้งใหมี
ระบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักการการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
การบริหารงบประมาณของโรงเรียนมุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการมีความคลองตัว
โปรงใสตรวจสอบไดยึดหลักการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารแบบมุงเนนผลงานเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอการศึกษาสงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีตอผูเรียน (Suksodkiew, 2013) ดังนั้น การบริหารงาน
งบประมาณควรยึดหลักการและแนวคิดตอไปนี้
1. ยึดหลักความเทาเทียมกันและความเสมอภาคทางการศึกษาของผูเ รียนในการจัดสรรงบประมาณ
เพือ่ จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเปนคาใชจา ยรายบุคคลสําหรับผูเ รียนใหแกโรงเรียนของรัฐ
และเอกชนอยางเทาเทียมกันและจัดสรรเพิ่มเติมใหแกผูเรียนที่มีลักษณะพิเศษตามความจําเปน
2. มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณโดยให
เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีความเปนอิสระในการตัดสินใจมีความคลองตัวควบคูกับความโปรงใสและ
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดจากผลสําเร็จของงาน
3. ยึดหลักการกระจายอํานาจในการบริหารการจัดการงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณใหแก
เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนอยางทั่วถึง
4. มุง พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน
5. มุง เสริมสรางการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณการเงินและทรัพยสนิ จากทุกสวน
ของสังคมมาใชเพื่อการจัดการพัฒนาการศึกษา
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน เปนระบบการบริหารที่กระจายอํานาจการบริหาร
งบประมาณสูโรงเรียน โดยกําหนดใหโรงเรียนมีอิสระในการดําเนินงาน สามารถกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาหมาย รวมถึงมีการบริหารงบประมาณอยางเปนระบบภายใตหลักธรรมมาภิบาล โดยมีตัวชี้วัดผลงาน
เพื่อประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ในการนําระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานไปสูความสําเร็จไดนั้น โรงเรียนจําเปนตองพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงินทั้ง 7 ดาน
ประกอบดวย (Ministryof Education, 2005)
1. การวางแผนงบประมาณ การดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณา
จากความเหมาะสมและความสําคัญของโครงการที่อยูในความรับผิดชอบ โดยวิเคราะหสภาพแวดลอม
เพื่อกําหนดโครงสราง วิสัยทัศน ตัวชี้วัด และผลผลิต ที่สนองยุทธศาสตรของโรงเรียน และความตองการ
ของทองถิ่น มีการจัดกรอบงบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป รวมไปถึงใหทุกฝายที่เกี่ยวของ
เขามามีสวนรวม เพื่อใหการวางแผนบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน
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2. การคํานวณตนทุนผลผลิต คือ การดําเนินงานในการคิดคํานวณคาใชจายที่เปนตนทุนของ
แผนงาน/โครงการทีต่ อ งการดําเนินการ ตนทุนตอหนวยการผลิตจึงเปนตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ของโรงเรียนตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลผลิตทั้งทางตรงและ
ทางออม โรงเรียนควรจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อวิเคราะหและบันทึกผลความคุมคาของตนทุนผลผลิต
3. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง เปนการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุสิ่งของหรือบริการที่มี
คุณภาพ ตรงกับความตองการในเวลาที่รวดเร็ว และราคาที่เหมาะสม วางแผนการจัดซื้อจัดจางและการเก็บ
รักษาหลักฐานเอกสารการจัดซื้อจัดจางที่ถูกตองจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจาง นอกจากนีก้ ารบริหารทีเ่ ปนไปตามระเบียบ ยังแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสของการบริหารงบประมาณ
4. การบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ เปนการดําเนินการเพือ่ ควบคุมงบประมาณ
ควบคุมการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของโรงเรียนและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด การจัดการระบบ
การเงินของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดไดนั้น จะตองมีการวางแผนการใชจายเงิน
กํากับการใชจายใหเปนไปตามระบบรวมถึงวิเคราะหความคุมคาของการใชจายเงินใหเกิดประโยชนสูงสุด
5. การบริหารสินทรัพย เปนการดําเนินงานจัดหาและใชประโยชนจากสินทรัพยภายในโรงเรียน
ใหเกิดประโยชนคุมคา โดยมีการวางแผนกําหนดความตองการพัศดุ ครุภัณฑ และสินทรัพยตางๆ ภายใน
โรงเรียน การบริหารสินทรัพยนั้นจะตองเปนระบบและตองเปนไปตามระเบียบพัสดุ
6. การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน เปนการรายงานเพือ่ นําเสนอขอมูลทางการเงิน
โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของโครงการตางๆ ภายในโรงเรียนการรายงานทางการเงิน
และผลการดําเนินงานถือเปนเครือ่ งมือสําคัญในการแสดงผลสรุปการบริหารงบประมาณของโรงเรียน เพราะ
จะแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จ หรือความลมเหลวของการปฏิบัติงานในแผนงานหรือโครงการของโรงเรียน
และเพื่อแสดงความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายเงิน รวมถึงการแสดงถึงการ
ใชจายเงินตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
7. การตรวจสอบภายใน เปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน รวมถึงการบริหารดานอื่น ๆ เพื่อวิเคราะหและ
ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณของโรงเรียนโดยมีหนวยงานตนสังกัด
กํากับดูแล ใหคาํ ปรึกษาอยางเทีย่ งธรรม เพือ่ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของโรงเรียนใหดขี นึ้ รวมถึงชวยใหโรงเรียน
บรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงค

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา: แนวทางสําหรับ
การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ
เจาะลึกตามขั้นตอนดังนี้
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1. ผูใหขอมูลไดแก ผูอ ํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลลี้และตําบลวังดิน จํานวน 10 คน
และเจาหนาที่การเงินและบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการเงิน จํานวน 15 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 25 คน
ปการศึกษา 2559
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ การสัมภาษณ ที่มีลักษณะแบบกึ่งมีโครงสราง คําถามในการ
สัมภาษณนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาประเด็นคําถามจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยสรางเปนคําถามใหครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจัยและเนื้อหาของคําถามเปนลักษณะของคําถาม
ปลายเปด แนวคําถามเจาะจงประเด็นของการบริหารงบประมาณแบบมุง เนนผลงาน และตัวอยางกรณีศกึ ษา
แนวทางการนําไปปรับใช มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของคําถามโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
ตรวจสอบข อ คํ า ถามในการสั ม ภาษณ ใ ห ค รอบคลุ ม ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งให มี ค วามถู ก ต อ งเหมาะสม
ตามโครงสราง และภาษาที่ใชเหมาะกับการใชในการเก็บขอมูลในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 2 สวน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสาร เพือ่ ใชเปนขอมูล
ในการสร า งแบบสั ม ภาษณ และเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ โดยในการสั ม ภาษณ ผู  วิ จั ย
ทําการจดบันทึกระหวางการสัมภาษณและบันทึกเทป แยกเปนคําถามเพือ่ ศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณ
สภาพปญหาจากการบริหารและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการบริหารงบประมาณ
4. การวิเคราะหขอ มูล ผูว จิ ยั นําขอมูลทีไ่ ดจากการถอดเทปและการบันทึกการสัมภาษณมาวิเคราะห
และทําความเขาใจในภาพรวม พรอมพิจารณาประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณ
แบบมุง เนนผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน สภาพปญหาจากการบริหารและขอเสนอแนะ
เพื่อเปนแนวทางในการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษา จากนั้นผูวิจัยไดทําการสรุป
ขอมูลและจัดหมวดหมู นําเสนอในรูปแบบความเรียง

ผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา พบวา
1) ดานการวางแผนงบประมาณ โรงเรียนมีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงถึงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหกับ
คณะครู แ ละบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งรั บ ทราบ พร อ มทั้ ง มี ก ารบั น ทึ ก การใช ง บประมาณตามแผนโครงการ
ทุกปงบประมาณ โดยทางโรงเรียนจะนําแผนโครงการทั้งหมดเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 เพื่อรับทราบ 2) ดานการคํานวณตนทุนผลผลิต
ตนทุนการผลิตของโรงเรียนมาจากงบประมาณที่หนวยงานตนสังกัดจัดสรรใหหรือจากเงินและทรัพยสิน
ที่ไดรับบริจาคจากหนวยงานอื่นๆ หรือจากผูปกครองของนักเรียน ซึ่งงบประมาณดังกลาวจะนํามาจัดสรร
ตามโครงการตางๆ ทั้งนี้ โรงเรียนจะจัดทํารายงานแผนโครงการตางๆ เพื่อรับทราบความกาวหนาและ
การบรรลุวัตถุประสงคของการคํานวณตนทุนผลผลิต 3) ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจางโรงเรียนมีการ
จัดทําเอกสารการจัดซือ้ จัดจางอยางเปนระบบและเปนปจจุบนั สามารถตรวจสอบได มีการแตงตัง้ คณะกรรมการ
ภายในโรงเรียนเพื่อทํางานดานการจัดซื้อจัดจาง และมีการตรวจสอบจากหนวยงานตนสังกัดเปนประจํา
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4) ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ โรงเรียนมีการแตงตั้งเจาหนาที่การเงินเพื่อจัดทํา
บัญชี รายรับ-รายจาย งบประมาณตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด จัดทําเอกสารทุกรายการเปนปจจุบนั และสามารถ
ตรวจสอบได พรอมทั้งนําเสนอผูอํานวยการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบทุกวาระ นอกจากนี้
มีการควบคุมและตรวจสอบการฏิบัติงานโดยคณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นภายในโรงเรียน 5) ดานการบริหาร
สินทรัพยโรงเรียนมีการปฏิบัติตามระบบที่กําหนดไว มีการวางแผนสํารวจความตองการในการจัดซื้อจัดจาง
โดยมีการดําเนินการจัดหา บํารุงรักษา ควบคุม ตรวจสอบพัสดุ ครุภณ
ั ฑ แตงตัง้ คณะกรรมการในการรับผิดชอบ
และรายงานการบริหารสินทรัพยตา งๆ ภายในโรงเรียนเมือ่ สิน้ ปงบประมาณเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
6) ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน โรงเรียนมีการรายงานผลเปนประจําทุกสิน้ ปงบประมาณ
ซึ่ ง เป น ไปตามกระบวนการและมี ก ารจั ด ทํ า ระบบฐานข อ มู ล การเงิ น ของโรงเรี ย นและรายงานให กั บ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินใหเปนระบบ
สามารถตรวจสอบได และ 7) ดานการตรวจสอบภายใน โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
เปนประจําทุกปและไดรับการตรวจสอบจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2
สวนปญหาในการบริหารงานพบวา 1) การบริหารงบประมาณภายในโรงเรียนยังขาดการเชื่อมโยง
ขั้นตอนของกระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ทําใหการบริหารงบประมาณไมตอเนื่องและ
ไมครอบคลุมขั้นตอนตั้งแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทาย จึงไมกอใหเกิดประสิทธิภาพจากการนําวิธีการบริหาร
งบประมาณดังกลาวไปใช 2) งบประมาณทีไ่ ดในแตละปไมเทากัน หรืองบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนิน
โครงการตางๆ หรือหนวยงานตนสังกัดจัดสรรงบประมาณลาชา ทําใหไมสามารถเริม่ ดําเนินงานไดตามแผนที่
วางไว สงผลใหการดําเนินโครงการไมสําเร็จหรือไมมีประสิทธิภาพ 3) บุคลากรที่ทํางานดานการเงินภายใน
โรงเรียนสวนใหญไมไดจบการศึกษาดานการเงินโดยตรง ขาดความรูค วามเขาใจในระเบียบและวิธกี ารบริหาร
งบประมาณที่ถูกตองเหมาะสม ทําใหการวางแผนงบประมาณซึ่งเปนขั้นตอนแรกและขั้นตอนสําคัญของ
การบริหารงบประมาณเกิดความคลุมเครือ และบางโรงเรียนผูบ ริหารตองทําหนาทีใ่ นการบริหารดานงบประมาณเอง
อีกทัง้ เจาหนาทีก่ ารเงินขาดความรู ความเขาใจเกีย่ วกับการบริหารงบประมาณทีถ่ กู ตองเหมาะสม 4) บุคลากร
ขาดความรูความเขาใจในกระบวนการคํานวณตนทุนผลผลิต โดยใหเหตุผลวาตนทุนการผลิตที่เปนสินทรัพย
อืน่ ทีไ่ มใชตวั เงินไมสามารถนํามาคํานวณมูลคา และบางปไดรบั สินทรัพยทไี่ มใชตัวเงินจากหนวยงานภายใน
สังกัดหรือหนวยงานภายนอกเปนจํานวนมากทําใหเกิดความสับสนและเกิดความลาชา 5) มีความลาชาใน
กระบวนการการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนโดยเฉพาะในขั้นตอนการเสนอราคาสินคา อีกทั้งเจาหนาที่ขาด
ความชํานาญในการจัดทําระบบ E – GP (Electronic Governance Procurement) หรือศูนยกลางจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและ 6) ครูและเจาหนาที่การเงินโดยสวนใหญจะเปนครูผูสอน และ
ในการปฏิบตั ดิ า นการเงิน มีเอกสาร/หลักฐานทีจ่ าํ เปนตองดําเนินงานเปนจํานวนมาก ในขณะทีม่ เี วลาในการจัดทํา
เอกสารนอย ทําใหการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน
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สําหรับขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารงบประมาณ พบวา 1) ตองเชือ่ มโยงการบริหารงบประมาณ
แบบมุง เนนผลงานทัง้ 7 ดานเขาดวยกัน โดยเริม่ จากการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับขนาดของโครงการ
มีการคํานวณตนทุนและผลผลิตที่เพียงพอตอการดําเนินโครงการ จัดทําระบบการจัดซื้อจัดจางโดยเนนที่
ความคุมคาของปจจัยการผลิตเปนสําคัญ มีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายเพื่อติดตามการดําเนินการสรุป
และรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารรับทราบ มีการบริหารสินทรัพยเพื่อใหโครงการที่แลวเสร็จมีอายุ
การใชงานนานมากขึ้นและมีการตรวจสอบภายในเพื่อประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน 2) ในการบริหาร
งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพไดนั้น ทางโรงเรียนจะตองแบงงบประมาณสวนหนึ่งหรือ
ทัง้ หมดไวสาํ หรับโครงการทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ กอน ทัง้ นีใ้ นการดําเนินโครงการ ผูอ าํ นวยการรวมถึงบุคลากรภายใน
โรงเรียนอาจจะตองลงแรงในการกอสรางเพือ่ ประหยัดตนทุนในการวาจางผูร บั เหมา 3) สงเสริมใหเด็กนักเรียน
เรียนรูจากการปฏิบัติจริงและสามารถนําวิชาความรูไปหารายเสริม ซึ่งจะตองอาศัยบุคลากรครูชวยสงเสริม
หรือชวยจัดตั้งเปนชมรม และ 4) การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปนหลักปฏิบัติที่มุงเนนผลผลิต
ที่ไมไดมีวิธีการเฉพาะเจาะจง ดังนั้น ผูบริหาร เจาหนาที่การเงิน และบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการเงิน
จะตองมีการสื่อสาร และออกแบบวิธีการบริหารใหเปนที่เขาใจตรงกัน และอาจจะตองนําเสนอวิธีการ
ใหบุคลากรอื่นๆ ภายในโรงเรียนทราบดวย

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษาครั้งนี้
ผูวิจัยคนพบประเด็นที่นาสนใจ จึงนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนประถมศึกษา
ดานการวางแผนงบประมาณ แสดงใหเห็นวาสถานศึกษามีการจัดโครงสรางการบริหาร
งบประมาณ โดยผูบ ริหารจะจัดประชุมเพือ่ ชีแ้ จงรายละเอียดของงบประมาณ พรอมจัดทําแผนกลยุทธเพือ่ นําไป
ใชในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ สอดคลองกับแนวปฏิบตั ใิ นการวางแผนงบประมาณของ 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
ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานที่ใหความสําคัญกับผลผลิตและผลลัพธ
ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง โรงเรียนไดดําเนินงานตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 มีระบบ
ขั้นตอนดานการจัดซื้อจัดจาง และวิธีการจายเงินใหแกผูขาย/ผูจางตามระเบียบ มีระบบการจัดซื้อจัดจาง
ตามขั้นตอนมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ บางโรงเรียนไดแตงตั้งคณะกรรมการ
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ดานการจัดซือ้ จัดจางทีม่ คี วามรับผิดชอบ เพือ่ ตรวจสอบกระบวนการจัดซือ้ จัดจาง สอดคลองกับกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, 2005, 38 - 41) ระบุไว นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Prombut (2008, 89) ที่ไดศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 3 และพบวา โรงเรียนมีการบริหาร
การจัดซือ้ จัดจาง เปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอยางเครงครัด โดยใหความสําคัญกับขัน้ ตอน
ที่มีความโปรงใสและตรวจสอบยอนหลังได
ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ โรงเรียนมีการแตงตั้งเจาหนาที่การเงิน
เพื่อจัดทําบัญชี รายรับ-รายจาย งบประมาณตามระยะเวลาทีก่ ําหนดโดยสถานศึกษามีเอกสารทางการบัญชี
ประเภทตางๆ และมีการลงบัญชีอยางถูกตองเปนปจจุบนั ตรวจสอบได มีกระบวนการบันทึกควบคุมการเบิกจาย
เงินงบประมาณและมีหลักฐาน/เอกสารอางอิงทีใ่ ชในการอนุมตั กิ ารลงรายการทางบัญชี ซึง่ เปนไปตามระเบียบ
ของกรมสามัญศึกษา (Department of General Education, 2001, 26) นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของSunonnam (2011) ที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานในโรงเรียนดานการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณอยูในระดับมาก อันเนื่องมาจากผูบริหาร
และเจาหนาที่การเงิน มีการบันทึกบัญชีเปนปจจุบัน และมีกระบวนการในการตรวจสอบยอนหลัง
ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน เจาหนาที่การเงินของโรงเรียนมีการรายงานผล
เปนประจําตามวาระ เชน รายงานประจําวันรายงานประจําเดือน รายงานประจําภาคเรียน หรือรายงานประจํา
ปการศึกษาตอผูบริหารและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทราบ พรอมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินใหเปนระบบสามารถตรวจสอบได ซึ่งสอดคลองกับ
แนวปฏิบัติงาน รายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานของโรงเรียน กรมสามัญศึกษา (Department of
General Education, 2001, 28) ที่กําหนดใหผูบริหารใหการสนับสนุนการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานใหมกี ารรายงานการใชงบประมาณในสถานศึกษา กําหนดวัตถุประสงคของแผนงาน และมีการวิเคราะห
ความคุมคาของแผนงานโดยละเอียด อีกทั้ง ผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Sunonnam (2011)
ที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 ที่พบวา สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในโรงเรียนดานการรายงาน
ทางการเงินและผลการดําเนินงานอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนกําหนดใหมีการบันทึกรายจาย
ของโรงเรียน และจัดทําเปนรูปเลมรายงานพรอมเสนอตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดานการบริหารสินทรัพย โรงเรียนมีการปฏิบัติตามระบบ และมีการวางแผนสํารวจความตองการ
ในการจัดซื้อจัดจางเพื่อดําเนินการจัดหา บํารุงรักษา ควบคุม ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการผูรับผิดชอบ และรายงานผลดานการบริหารสินทรัพยแก ผูอํานวยการซึ่งเปนไปตามระเบียบ
ของทางราชการ โดยผู  อํ า นวยการให ค วามสํ า คั ญ ต อ การสนั บ สนุ น งานบริ ห ารสิ น ทรั พ ย ข องโรงเรี ย น
ก อ ให เ กิ ด การใช ท รั พ ย สิ น อย า งคุ  ม ค า ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวทางการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย ใ นโรงเรี ย นของ
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กรมสามัญศึกษา (Department of General Education,2001 cited in Sangkla, 2005, 33)
ดานการตรวจสอบภายใน โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบภายใน
เปนประจําทุกปและไดรับการตรวจสอบภายในจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ทั้งนี้
โรงเรียนไดจัดทํา กระบวนการการตรวจสอบภายในที่ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากฝายบริหารงานของ
โรงเรียน สอดคลองกับกรมสามัญศึกษา (Department of General Education, 2001 cited in Sangkla,2005, 37)
นอกจากนีย้ งั สอดคลองกับงานวิจยั ของ Sangkla (2005, 81 – 83) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับสภาพการบริหารงบประมาณ
แบบมุ  ง เน น ผลงานของโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาชลบุ รี เขต 2 โดยผลการศึ ก ษา
พบวา สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุง เนนผลงานในโรงเรียนดานการตรวจสอบภายในอยูใ นระดับมาก
โดยไดรับการตรวจสอบภายในจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนประจําทุกป
2. สภาพปญหาของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ป ญ หาของการบริ ห ารงบประมาณในโรงเรีย นประถมศึก ษาโดยทั่ว ไปจะเป น ป ญ หาด า น
งบประมาณที่ไดรับมาไมเพียงพอ หรือการจัดสรรงบประมาณมีความลาชา บุคลากรที่ทํางานดานการเงิน
ภายในโรงเรียน สวนใหญขาดความรูค วามเขาใจในระเบียบและวิธกี ารบริหารงบประมาณทีถ่ กู ตองเหมาะสม
นอกจากนี้ยังประสบปญหาในดานการคํานวณตนทุนผลผลิต อีกทั้งมีความลาชาในกระบวนการการจัดซื้อ
จัดจาง โดยเฉพาะในขั้นตอนการเสนอราคาสินคา เพราะเจาหนาที่ขาดความชํานาญในการจัดทําระบบ
E – GP (Electronic Governance Procurement) หรือ ศูนยกลางจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ซึง่ สภาพปญหาดังกลาวเปนปญหาทีม่ กี ารระบุไวในงานวิจยั หลายชิน้ ทีผ่ า นมา อาทิ งานวิจยั ของ Prombut (2008)
Muangkung (2015) Sunonnam (2011) & Muangkung (2015) ซึ่งตางพบวา งบประมาณไมเพียงพอตอ
การบริหารและบุคลากรขาดความรูค วามเขาใจในการบริหารงานดานการเงิน ทัง้ นีใ้ นการศึกษาสภาพปญหา
การบริหารงบประมาณ ผูวิจัยพบวา การบริหารงบประมาณภายในโรงเรียนยังขาดการเชื่อมโยงกันในแตละ
ขั้นตอนของกระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ทําใหการบริหารงบประมาณไมตอเนื่องและ
ไมครอบคลุมขั้นตอนตั้งแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทาย จึงไมกอใหเกิดประสิทธิภาพจากการนําวิธีการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานไปใช
3. ขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารงบประมาณ
จากการศึกษาและรวบรวมทฤษฎี และจากขอมูลการสัมภาษณของผูบ ริหารและเจาหนาทีก่ ารเงิน
สามารถนํามาสังเคราะหเปนรูปแบบการเชือ่ มโยงการบริหารงบประมาณแบบมุง เนนผลงานทัง้ 7 ดานเขาดวยกัน
โดยเริ่มจาก
3.1 การวางแผนงบประมาณเพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในโครงการที่ตองการดําเนินการ
จากนั้นจึงคํานวณตนทุนผลผลิตของโครงการเพื่อกําหนดตนทุนหรือลดตนทุนการผลิตในระหวางดําเนินการ
แลวจึงเขาสูก ระบวนการจัดซือ้ จัดจางโดยมีหลักการคือ เลือกซือ้ วัสดุอปุ กรณหรือวาจางบุคลากรทีเ่ กีย่ วของอืน่ ๆ
ในราคาที่ตํ่าที่สุดที่เปนไปไดแตมีประสิทธิภาพที่คุมคาในระดับหนึ่ง ในการบริหารการเงินและการควบคุม
งบประมาณนัน้ จะตองมีการบันทึกบัญชีใหเปนปจบุ นั ทัง้ นีก้ ารบันทึกบัญชีไมเพียงแตเพือ่ ใหไดรายงานทางการเงิน
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แตยังหมายถึงการตรวจสอบและควบคุมรายจายไมใหเกินกวาที่ไดจัดสรรงบประมาณไว ตอมาในขั้นตอน
การรายการทางการเงินและผลการดําเนินงานสามารถใชหลักฐานทางการเงินจากการบันทึกบัญชีเพื่อเปน
การรายงานทางการเงินได ทัง้ นีจ้ ะตองรายงานผลการดําเนินงานพรอมทัง้ ระบุถงึ ปญหาและอุปสรรคระหวาง
การดําเนินการ และระบุวิธีการแกไขปญหา พรอมผลลัพธที่ไดจากการแกไขปญหา เพื่อเปนกรณีศึกษาและ
แนวทางในการดําเนินโครงการครั้งตอๆ ไป ในการบริหารสินทรัพยจะตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาสภาพของ
โครงการ โดยจะตองคํานวณรายจายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบํารุงรักษาเขาไปในขั้นตอนการคํานวณตนทุน
ผลผลิต และดานการตรวจสอบภายในควรใหคณะกรรมการจากสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและ/หรือคณะ
กรรมการจากการแตงตัง้ ภายในโรงเรียน ทําหนาทีต่ รวจสอบตัง้ แตขนั้ ตอนแรกจนถึงขัน้ ตอนสุดทาย เพือ่ ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการทํางาน รวมถึงแสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินงานของผูอ าํ นวยการและบุคลากร
ทางการเงินภายในโรงเรียนซึ่งแนวทางในการบริหารงบประมาณดังกลาวสอดคลองกับรูปแบบการบริหาร
งบประมาณแบบมุง เนนผลงาน ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการเปนผูก าํ หนดการปฎิบตั ติ งั้ แตปง บประมาณ พ.ศ. 2543
(Ministry of Education, 2005) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปนแผนงบประมาณที่เชื่อมโยงกับกลยุทธของภาครัฐ
ในการพัฒนาระบบการรายงานผลดานการบริหารงบประมาณ อีกทั้งยังเปนการสงเสริมความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจและเปนจุดเริ่มตนของการกระจายอํานาจสูหนวยงานระดับลาง
3.2 การบริหารงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อดําเนินโครงการภายในโรงเรียนนั้น จะตอง
คํานึงถึงความสําคัญโครงการทีต่ อ งการดําเนินการกอน โดยอาจจะตองพักหรือหยุดการดําเนินโครงการอืน่ ๆ ไว
โดยในแตละปอาจจะสําเร็จเพียงหนึ่งหรือสองโครงการ และเพื่อเปนการลดตนทุนในการดําเนินงาน
ผูอ าํ นวยการรวมถึงบุคลากรในโรงเรียน หรือผูป กครองของเด็กนักเรียนอาจจะตองรวมมือกันในการดําเนินงาน
ดังตัวอยางกรณีศึกษาจากโรงเรียนในตําบลวังดิน ที่สรางอาคารสถานที่ในกิจกกรมหรือโครงการที่สามารถ
ทําไดเองแทนการวาจางบุคลากรภายนอก เชน การจัดสถานทีง่ านกีฬาสีของโรงเรียน งานซอมแซมบํารุงรักษา
อาคารเรียน ทาสีอาคารเรียนใหมตอ เติมอาคารหรือซอมแซมสวนทีเ่ สียหาย รวมถึงซอมแซมอุปกรณการเรียน
อื่นอยางโตะและเกาอี้ นอกจากนี้ ยังไดเสนอแนะวิธีการลดตนทุนของโรงเรียนโดยนําวัสดุเหลือใชภายใน
โรงเรียนมาสรางโครงการ เชน รื้อไมจากอาคารเกาที่ไมใชแลวมาทําเปนเวทีการแสดงของเด็กนักเรียน
การสรางอาคารอเนกประสงคเพือ่ ลดตนทุนการกอสรางอาคารหลายหลัง (สรางโรงอาหารโดยมีเวทีการแสดงดวย
จัดซื้อชั้นหนังสือไปไวในแตละหองเรียนเพื่อเปนมุมหองสมุด) เปนตน ทั้งนี้ผูวิจัยเห็นวา การปฏิบัติดังกลาว
นอกจากจะเปนการปฏิบัติที่สอดคลองกับวิธีการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานแลวยังสอดคลองกับ
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกดวย
3.3 ผูอาํ นวยการโรงเรียนสงเสริมเด็กนักเรียนใหเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและสามารถนําวิชา
ความรูเพื่อหารายเสริม ซึ่งตองอาศัยบุคลากรครูชวยสงเสริมหรือชวยจัดตั้งเปนชมรม ดังกรณีศึกษาจาก
โรงเรียนในตําบลลี้ ที่แนะนําวา ในการสอนวิชาเกษตร ครูผูสอนจะใหเด็กนักเรียนเรียนรูการทําการเกษตร
โดยวิธีการปฏิบัติจริง โดยพืชผักที่ไดจากการเกษตรสามารถนําไปขายเพื่อสรางรายได หรือใหคนครัวภายใน
โรงเรียนนําไปประกอบอาหารใหเด็กนักเรียนได การใหเด็กนักเรียนเปนพอคาหรือแมคาเมื่อมีการจัดงาน
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โรงเรียน โดยบุคลากรภายในโรงเรียนและผูปกครองจะชวยสนับสนุนและใหความชวยเหลือ นอกจากนี้
ยังสงเสริมใหเด็กนักเรียนรูจักการทําการกุศล เชน ชวยเก็บขยะภายในชุมชน การชวยดําเนินงานงานวัดหรือ
งานตางๆ ภายในชุมชน หรือแมแตการฝกงานภายในสถานพยาบาลและสถานีอนามัย ซึ่งวิธีการดังกลาว ยัง
แสดงใหเห็นถึงการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารงบประมาณโรงเรียน ที่ผสมผสาน
หลักการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานอีกกรณีหนึ่ง
3.4 เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ทําใหไมมีงบประมาณเพียงพอในการจาง
บุคลากรดานการเงินโดยตรงทําใหการปฏิบตั งิ านในดานการเงินอาจจะไมถกู ตองตามหลักการ อยางไรก็ตาม
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปนหลักปฏิบัติที่มุงเนนผลผลิตที่ไมไดมีวิธีการเฉพาะเจาะจง
ผูอํานวยการในโรงเรียนของตําบลวังดินจึงมีวิธีการใหผูอํานวยการ เจาหนาที่การเงิน และบุคลกรที่ทําหนาที่
ดานการเงิน จะตองมีการสือ่ สารและออกแบบวิธกี ารบริหารงบประมาณใหเปนทีเ่ ขาใจตรงกันและอาจจะตอง
นําเสนอวิธีการใหบุคลากรอื่นๆ ภายในโรงเรียนทราบดวยซึ่งจะเนนหลักใหทราบถึงโครงการที่โรงเรียนตอง
การดําเนินงาน งบประมาณที่ไดมาสําหรับโครงการและวิธีการลดตนทุนในระหวางการดําเนินโครงการ
ทัง้ นีโ้ ครงการนัน้ จะตองมีความสําคัญทีจ่ ะสามารถเพิม่ การผลิตผลงานทางวิชาการ และ/หรือดานการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ/หรือดานกิจกรรมอื่นๆ ใหกับโรงเรียนได

สรุป
จากงานวิจัยแสดงใหเห็นวาโรงเรียนประถมศึกษาในตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน มีการนําเอา
รูปแบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาปรับใชในการบริหารงบประมาณภายในโรงเรียนครบ
ทัง้ 7 ดาน โดยมีการประยุกตใชใหสอดคลองกับศักยภาพของบุคลากรทีม่ อี ยูภ ายในโรงเรียน บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานตามระบบดังกลาวและสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานตอตนสังกัดได อยางไรก็ตามจะเห็นได
วายังมีปญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งสาเหตุสวนใหญพบวา บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติ
งานทีถ่ กู ตอง อีกทัง้ ยังขาดความชํานาญเนือ่ งจากไมไดปฏิบตั งิ านดานการเงินภายในโรงเรียนโดยตรง บุคลากร
ไมไดรับการอบรมที่เพียงพอ อีกทั้งยังขาดบุคลากรทางดานการเงินที่จะสามารถปฏิบัติงานและสอนงานให
กับบุคลากรคนอื่นๆ ได โดยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการบริหารงาน ดังนี้ การฝกและปฏิบัติควรมี
การเชื่อมโยงขั้นตอนของการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานทั้ง 7 ดานเขาดวยกัน และสามารถที่จะ
เลือกปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งกอนได ผูบริหารและเจาหนาที่การเงินจะตองพยายามหาวิธีการลด
ตนทุนผลผลิต เพือ่ การบริหารงบประมาณทีม่ อี ยูอ ยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และในบางปการศึกษา
ผูบ ริหารจําเปนจะตองละทิง้ การดําเนินโครงการบางโครงการเพือ่ ทีน่ าํ เงินงบประมาณมาใชในโครงการทีส่ าํ คัญ
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 เพียงหนึ่งหรือสองโครงการ เพราะการจัดสรรงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดไปใหกับโครงการ
ที่มากเกินความจําเปน ทําใหประสิทธิภาพของโครงการ เหลานี้ลดนอยลงหรือไมกอใหเกิดประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การดําเนินโครงการที่มากเกินไปยังเปนการเพิ่มงานใหกับบุคลากรภายในโรงเรียนและบกพรอง
หนาที่การสอนของบุคลากรในที่สุด
1.3 ผูบริหารจะตองใหการอบรมบุคลากรในดานการบริหารงบประมาณ และควรจัดประชุม
เตรียมการหรือชีแ้ จงแผนการวางแผนงบประมาณ และแนวทางการดําเนินงานใหกบั บุคลากรภายในโรงเรียน
ทุกคนรับทราบ เพื่อเปนประโยชนตอการบริหารการเงินภายในโรงเรียนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
1.4 การกําหนดนโยบายการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ควรมีรูปแบบที่ไมซับซอน
มีความโปรงใส ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้ ควรใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายเพื่อใหเกิดความสอดคลอง และบุคลากรสามารถนํานโยบายไปปรับใชใหเกิดประสิทธิภาพได
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึ ก ษารู ป แบบการบริ ห ารงบประมาณของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาและแนวทาง
ในการแกไขปญหารูปแบบอื่น ๆ
2.2 ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สภาพและรู ป แบบการบริ ห ารงบประมาณแบบมุ  ง เน น ผลงาน
ของโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ เพื่อทราบปญหาและแนวทางการแกไข
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